
 
 

 تسوِ تعالی                      

 ساسهاى جْاد کطاٍرسی هاسًذراى                                   

 قاتل تَجِ داهذاراى گزاهی

 "َادر گايبیماری زبان چًبی "                                                                
 

کِ تافت ّای تالغ هی تاضذ  گاٍّای یک تیواری ضٌاختِ ضذُ در ،گفتِ هی ضَد ساکتیٌَتاسیلَ ىآتِ  تیواری ستاى چَتی کِ

-کِ جشء هیکزٍب تاضذهیاکتیٌَتاسیلَس لیگٌیزیسی  تاکتزی ،عاهل تیواریًوایذ. ّای دّاى حیَاى را درگیز هیًزم تخص

 ّای طثیعی قسوت تاالئی دستگاُ گَارش ًطخَارکٌٌذگاى هی تاضذ.

چَب ٍ غالت  یهثل تکِ ّا یخطث یضذُ در پَست تَسط هَاد غذائ جادیا یجزاحات ٍ سخن ّا قیاس طز هعوَالً یتاکتز

فک ٍ  زی، سذُید ةیًسثتاً حاد است ٍ ٍرم در قسوت آس یواریت يیضَد. ا یه َاىیدّاى ح یداخل یسخت، ٍارد هخاط ًَاح

  هزتَطِ ٍجَد دارد. ِیًاح یغذد لٌفاٍ
 

 عالئم بالیىی عبارتىد از:

بِ صَرت ضیَع در چٌذیي حیَاى بِ طَر ّوشهاى در  بیواری بِ ًذرت. هطکالت در جَیذى ٍ بی اضتْائی ریشش بشاق بیص اس حذ،

  گلِ هطاّذُ هی ضَد ٍ عوذتاً بِ صَرت تک گیز هطاّذُ هی ضَد ٍ غالباً در ارتباط با تغییز رصین غذایی داهْا هی باضذ.

دستگاُ گَارش )اس جولِ ضکوبِ ٍ ذ بز رٍی بافتْای ًزم در ّز ًقطِ اس هی تَاًٌ  در گاٍّا "سباى چَبی" باکتزی عاهل بیواری

 دٍام بیاٍرد.( تأثیز بگذارًذ ٍ هوکي است بِ عٌَاى یک بیواری هشهي تا هذت ضص هاُ ًگاری
 

:کىترل ي پیشگیری بیماری      

ی را بِ ّوزاُ اتپَضص گیاّی در ایي هَاقع خطز لذااهکاى پذیز ًوی باضذ،  بیخطعلَفِ  در هزاتع با اس چزا خَداری ایٌکِ،با تَجِ بِ 

بزای جلَگیزی اس خطز آسیب در غطاّای هخاطی در ، آلَدُ بِ خاک، یًَجِ یا ًی یا علف ّزس یسیلَاس هصزف  ،دارد. بِ ّویي تزتیب

خَدداری ضَد. ،حیَاى دّاى  

ٍقَع رد ادر هَ. باضذ سیزا هوکي است باعث ایجاد صذهِ در دّاى ضَد سباى چَبیتَاًذ یک عاهل خطز بزای چزای علَفِ سبز هی 

عالئن است.  هطاّذُ سهاى ، جذاساسی ٍ درهاى حیَاى در اٍلیيبْتزیي رٍش بزای پیطگیزی ٍ کٌتزلاًفزادی بیواری در یک گلِ، 

  گلِ است.داهْای بقیِ بزای  ، سیزا هٌبع بالقَُ عفًَت بزگزداًذُ ًطَد ، هجذداً بِ گلِحیَاى تا سهاًی کِ توام عالئن اس بیي ًزٍد

 است. بیواری بزای جلَگیزی اس گستزش بیطتز یجذاساسی حیَاًات هبتال ٍ درهاى سٍدرس بْتزیي اقذام کٌتزل

خطي در هحیط )هاًٌذ هَاًع خَراک( بزداضتِ یا اصالح ضًَذ تا اس  اضیای، بایذ جلذی اکتیٌَباسیلَسدر صَرت بزٍس ضیَع  

رٍس در هحیط سیست  5اس آًجا کِ باکتزی ّای ایجاد کٌٌذُ بیص اس . اجاسُ ٍرٍد باکتزی ّا را ًذٌّذ جلَگیزی ٍ ذگی پَستئیسا

 کٌتزل بیواری در یک گلِ کافی است.بزای  ًاهٌاسبسًذُ ًوی هاًٌذ ٍ در دّاى گاٍ سالن ٍجَد دارد، اس بیي بزدى هٌبع تغذیِ 
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