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يف عاملنا املت�شابه املتباين املتنافر املتناحر ،دائرة مقدّرة للحياة ،امليالد
ثم البقاء ردح ًا من الزمن ثم انق�ضاء الأجل .وحينما يت�أ ّمل املرء عالقة
الكائنات بع�ضها ببع�ض ،يجد الرت ّب�ص واالنتهاز والهجوم �سمة غالبة
بينها لغر�ض �أو لآخر .ولعل ُ�صلب النوازع اجلوهرية لذلك هو ال�صراع من
�أجل البقاء .وهذه و�إن كانت تجُ دي نفع ًا بعد موت كائن وتع ّر�ضه لهجوم
كا�سح ميحو بقاياه من الوجود� ،إال �أنها تت�س ّبب يف معاناة كائن حي ال حول
له وال قوة �سوى �أنه ُي َع ّد مادة �صاحلة لالنتفاع بكائن �آخر.
ومعروف يف عامل النبات ،تع ّر�ض الأنواع� ،ش�أنها �ش�أن بقية املخلوقات،
�إىل طرز من الهجوم �شتى ،من كائنات جمهرية ،كالفطر والبكترييا
والنيماتودا وال��ف�يرو���س� ،إىل �أخ���رى �أك�ثر رق�� ّي�� ًا كاحل�شرات والطيور
والفئران واجلرذان والقواقع وغريها .ك ٌل يريد �أن يعي�ش وي�ستمر بقا�ؤه،
وال غرو �أن يكون ذلك على ح�ساب الغري معاناة �أو �إفنا ًء.
ويف غزو م�س ّببات الأمرا�ض ،قد ت�ستمر املعاناة ردح ًا من الزمن ،ويكون
امل�س ِّبب هنا عادة كائن دقيق ال تتم ّكن العني املجردة من ر�ؤيته .ويع ّد
النخيل مثا ًال وا�ضح ًا على تن ّوع �أمرا�ضه ومعاناته ال�صامتة ،من �أمرا�ض
حميدة �إىل متو�سطة �إىل �أخرى مهلكة .وي�صارع الإن�سان بدوره -خالل
رعايته لذلك النبات -مع تلك الكائنات ،حم��او ًال تف ّهمها ،ب�أمل تبيان
مواطن �ضعفها ،ليدر�أ بذلك خطرها ،ولينقذ ما ميلك من كائن يافع،
نافع كل النفع.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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�شكل  .1مر�ض انحناء القمة على ال�سعف
بالفطر يتن ّوع الهجوم
مبا يناهز الع�شرين ف��ط��ر ًاُ ،ي�صاب النخيل
ب�أمرا�ض متن ّوعة ُمنهكة ،م�س ّبب ًا لعديد من
تبقعات الأوراق ولفحاتها وتث ّقبها وتع ُّفن
قواعدها ،هذا بجانب �أنواع متباينة من الذبول
وتع ّفن القمة النامية والطلع والثمار وقواعد
ال�ساق واجلذور ،ناهيك عن الأمرا�ض الأخرى
املعروفة ب�أ�سماء خا�صة كالب ّيو�ض وال َبلعات.
تفحم الأوراق ،ال���ذي ي��ع��رف �أي�ض ًا
م��ر���ض ُّ
التفحم الكاذب،
بتب ُّقع الأوراق اجلرافيويل �أو ُّ
ي�صيب ال�سعف «الأوراق» ويعترب م��ن �أك�ثر
�أم��را���ض النخيل انت�شار ًا وازده����ار ًا خا�صة
يف اجل��و مرتفع الرطوبة ،لهذا يكرث وج��وده
مبناطق معينة ،كالقطيف باململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة وم��ن��ط��ق��ة ال��دل��ت��ا وواح����ة الفيوم
مب�صر ،كما ال ي��ت��وارى يف ال��ع��راق وال�سودان
ولبنان وليبيا واليمن وتون�س واملغرب وعمان
وموريتانيا والكويت ،كما يوجد يف كل من مايل
والنيجر وال�سنغال والهند وباك�ستان والواليات
املتحدة� .أم��ا يف دول��ة الإم���ارات العربية فقد
�شوهد على الف�سائل الن�سيجية بكرثة .وت�ؤ ّكد
امل�صادر العلمية بوجوده يف بع�ض املناطق على
النخيل املثمر .ويت�س ّبب املر�ض يف ا�صفرار
الأوراق وجفافها ،ما ي�ؤدي -عند �شدته� -إىل
�ضعف النخلة و�إنتاجها .وقد وجد �أن بع�ض
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من الفطريات إلى البكتيريا
إلى اختالل وظائف األعضاء
العلل،
وغيرها من أسباب ِ
يتعرض
من الطبيعي أن
ّ
نخيل التمر -كاإلنسان
واجه
تمامًا -إلى أمراض ُت َ
بوقاية وعالج ،بفارق
وتأمل،
جوهري يدعو لتد ُّبر
ُّ
هو إنعام الخالق عز وجل
وتكريمه لإلنسان .فال
يملك مريض النبات أن
يستلقي لراحة ،أو يسعى
ِع ْون .لذا كانت هناك
طلبًا ل َ
وملحه
ماسة
دومًا حاجة
ّ
ّ
إلى وقايته وإغاثته حال
مرضه واعتالله..

الأ�صناف كالبرَ حي والرحمان واجلزاز مقاوم
لغزو املر�ض.
وينت�شر مر�ض تعفن القمة النامية يف الأرا�ضي
ردي��ئ��ة ال�����ص��رف وال��ب�����س��ات�ين املُ��ه��م��ل��ة ،حيث
يت� ّأخر منو الأوراق اجلديدة .وتبد�أ الأعرا�ض
على الأوراق الكبرية يعقبها �إ�صابة املجموع
اخل�ضري ب�أكمله ثم موت قمة ال�شجرة .وتظهر
الإ�صابة يف �صورة برثات بن ّية تتح ّول �إىل اللون
الأ�سود على ال ِعرق الو�سطي ل�ل�أوراق .وتكرب
هذه البرثات مع ا�شتداد الإ�صابة ،ما ي�ؤدي �إىل
تهدّل ال�سعف وتع ّفن الق ّمة النامية.
ومر�ض الب ّيو�ض من �أخطر �أمرا�ض النخيل.
وق��د اكت�شف لأول م�� ّرة يف املغرب منذ �أكرث
من مائة عام ،وق�ضى هناك على �أكرث من 15
مليون نخلة ،كذلك على نحو  3ماليني نخلة
باجلزائر ،وكاد �أن يق�ضي على �أجود الأ�صناف
باملغرب العربي «�صنف جم��ه��ول» .ويتواجد
الفطر بالرتبة �أو يف الف�سائل امل�صابة و�أجزاء
النخلة الأخرى كاجلريد واجلذع .كما ي�صيب
املر�ض بع�ض �أنواع نخيل الزينة ونبات احل ّناء.
ويع ّد ال�صنف «دقلة نور» من �أكرث الأ�صناف
قابلية للإ�صابة.
وم��ر���ض اخل��ام��ج �أو خ��ي��ا���س ال��ط��ل��ع �أو عفن
ال���ن���ورات ،ي��ع�� ّد م��ن �أه���م و�أخ��ط��ر الأم��را���ض
ال��ف��ط��ري��ة ال��ت��ي ت�صيب النخيل يف ال��ع��امل.

�شكل  .2مراحل مر�ض التدهور
م�سجل ب���دول ع��دي��دة مثل اململكة
وامل��ر���ض ّ
العربية ال�سعودية وفل�سطني املحتلة والعراق
وتون�س وموريتانيا ودول��ة الإم���ارات العربية
وم�صر وليبيا وامل��غ��رب وغ�يره��ا .واخل��ام��ج
ا�صطالح ُيطلق على عفن ال��ن��ورة الزهرية
ولكنه يعود ب�صفة رئي�سة �إىل العفن ال��ذي
ي�س ّببه ال��ف��ط��ر .وي�شيع ان��ت�����ش��ار امل��ر���ض يف
زراع����ات النخيل املهملة خ��ا���ص��ة باملناطق
ال��رط��ب��ة .وت��ت��ف��اوت الأ���ص��ن��اف يف قابليتها
ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��امل��ر���ض ،ف���أ���ص��ن��اف اخل�����ض��راوي
واخل�ستاوي وال�ساير “�أ�سطة عمران” �أكرث
وت�شجع
مقاومة من الزهدي واحل�لاوي .هذا ّ
الأمطار والرطوبة العالية ودرج��ات احلرارة
املنخف�ضة غزو املر�ض.
ومر�ض لفحة الطلع بدوره يت�س ّبب يف ا�سوداد
وتعفن الطلع “ي�شابه �أعرا�ض مر�ض اخلامج”
وميكن التمييز بينهما عند ان�شقاق غالف
الطلع حيث تظهر من�� ّوات الفطر وجراثيمه
ال�سوداء يف حالة مر�ض ا�سوداد احلواف بينما
تظهر النموات بي�ضاء اللون يف حالة مر�ض
اخلامج.

�شكل  .3مر�ض الوجام بقاعدة نخيل
والعفن ال��دب��ل��ودي لقواعد الأوراق “مر�ض
الف�سيل و�سيقان ال�سعف”�ُ ،س ّجل باململكة
العربية ال�سعودية وم�صر وامل��غ��رب وتون�س
والبحرين ودولة الإم��ارات العربية والواليات
املتحدة ،بت�س ّببه يف موت الف�سائل امللت�صقة
ب��الأم �أو بعد ف�صلها ونقلها �إىل املكان املع ّد
لغر�سها ،كما ي�س ّبب �أي�ض ًا موت ًا مب ّكر ًا لل�سعف
ال��ق��دمي ،وت��ت��م�� ّي��ز الأع���را����ض ع��ل��ى الف�سائل
بطرازين مم ّيزين منها� :إما �أن يحدث موت
لل�سعف اخل��ارج��ي بينما يظل �سعف القلب
والربعم الرئي�س حي ًا لبع�ض الوقت� ،أو ميوت
�سعف ال��ق��ل��ب وال�برع��م ال��رئ��ي�����س ق��ب��ل م��وت
ال�سعف القدمي .ومتوت الوريقات ال�سفلية �أو ًال
تعم
بينما تظل الوريقات العلوية خ�ضراء حتى ّ
الإ�صابة كامل الورقة ومتوت كلها .كذلك ف�إن
الأغاري�ض امل�صابة تتح ّلل ومتوت نوراتها عند
تكوينها .وي�شيع انت�شار مر�ض عفن اجلذور يف
عديد من الدول املنتجة للتمور ،وي�ؤدي �إىل موت
�أن�سجة اجل��ذور ،كما ي���ؤدي �إىل تدهور العديد
م��ن �أ���ش��ج��ار نخيل ال��زي��ن��ة .وي�صعب يف كثري
من احل��االت ت�شخي�ص املر�ض ،حيث تت�شابه

�أعرا�ضه الأولية مبثيلتها لكثري من الأمرا�ض
الأخرى ،والتي تتم ّثل يف ا�صفرار وموت الأوراق
والنق�ص التدريجي يف الإنتاج والنمو.
والذبول الفيوزارمي مر�ض غالب ًا ما حتدث
ع��دواه عن طريق اجل��ذور �أو ب�سبب اجلروح.
وينت�شر الفطر امل�س ِّبب عن طريق نقل الرتبة �أو
ماء الري �أو بتالم�س اجلذور امل�صابة بال�سليمة
حتت �سطح الرتبة .ويحدث ا�صفرار وذب��ول
للأوراق ويتح ّول لونها �إىل الرمادي املُ�ص ِف ّر.
ويبد�أ موت الأوراق القاعدية ثم يتّجه للقمة
حتى متوت النخلة .وقد يحدث موت جلانب
واحد من اجلذع .وعند �شق ال�سعف امل�صاب
يف منطقة ال��ت��اج يظهر ت��ل�� ّون بني للأن�سجة
الوعائية .وي�صيب الفطر النخيل يف جميع
الأعمار وكذلك الف�سائل .ويعد �صنف ال�سكري
من الأ�صناف احل�سا�سة للمر�ض.
وي��ح��دث مر�ض تعفن الثمار يف �أواخ���ر طور
اخلالل وبداية طور ال ُرطب وخالل فرتة ن�ضج
التمور ،خ�صو�ص ًا يف املناطق ذات الرطوبة
العالية �أو التي ت�سقط بها �أمطار قبل جني
التمور .وبالرغم م��ن ق ّلة الإح�����ص��اءات عن
حجم اخل�سارة يف متور ال��دول العربية ،فمن
امل�ؤ ّكد �أن هذا املر�ض ي�سبب خ�سائر ملمو�سة
يزداد حجمها بازدياد ن�سبة الرطوبة وبت� ّأخر
مو�سم اجلني.
وقد قدّر الباحثون خ�سائر تعفن الثمار يف بع�ض
املزارع املتف ّرقة يف والية كاليفورنيا بالواليات
املتحدة بحوايل � ،% 25أما يف امل��زارع التي
ت َ
ُغطى فيها ال��ع��ذوق ب�أكيا�س ورق��ي��ة �أو التي
ت�ستعمل فيها احللقات احلديدية لزيادة تهوية
العذوق فقد ق��درت اخل�سارة بنحو  .5%ويف
تون�س ي�ؤدي املر�ض �أحيان ًا �إىل خ�سائر خطرية
ن��ظ��ر ًا ل��ظ��روف الأم��ط��ار وال��رط��وب��ة العالية،
وك���ث ً
�ي�را م��ا تجُ��ن��ى ال��ت��م��ور يف ط���ور اخل�لال
وال ُرطب وتُن�ضج �صناعي ًا حلمايتها من ذلك
التعفن.
ومر�ض اللفحة ال�سوداء ،معروف بتواجده يف
عديد من ال��دول كتون�س واجل��زائ��ر واململكة
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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�شكل  .4مر�ض الوجام على �صنف الرزيز «�أ�سفل

�شكل  .5مر�ض الوجام على ال�سعف احلديث

�شكل  .6مر�ض الوجام ب�سعف النخبل
العربية ال�سعودية والعراق والكويت وموريتانيا
وال�����س��ودان وامل��غ��رب وع��م��ان وليبيا وم�صر
والواليات املتحدة والهند� .أما يف دولة الإمارات
العربية فهو من �أكرث الأمرا�ض انت�شار ًا وي�س ّبب
خ�سائر ملمو�سة يف بع�ض امل���زارع القدمية
املُهملة .ي�صيب املر�ض �أ�شجار النخيل يف جميع
الأعمار ،ويهاجم جميع �أجزاء النخلة �شاملة
اجل��ذور .وتتباين الأع��را���ض ب�أربعة �أ�شكال:
الأول :ظ��ه��ور م��ن��اط��ق حم��روق��ة ع��ل��ى جريد
النخلة �أو على اخلو�ص .الثاين :تع ّفن الطلع �أو
النخلة حيث تظهر الأزهار وال�شماريخ الزهرية
بلون �أ�سود .الثالث :تع ّفن اجلذع من الداخل
حيث يظهر بالن�سيج الداخلي للجذع مناطق
بن ّية داكنة .الرابع :تع ّفن للربعم النهائي قد
ي�صحبه ت�ش ّوه والتواء ال�سعف ال�صغري .ويف
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بع�ض احلاالت قد ت�ست�أنف النخلة حياتها بنمو
برعم جانبي ،فيتّجه ر�أ���س النخلة �إىل �أحد
اجلوانب ب�شكل مائل ،لذا ُيطلق على املر�ض
“املجنونة” �أو مر�ض انحناء قمة النخلة.
وي��ن��ت�����ش��ر م��ر���ض م����وت ال��ف�����س��ائ��ل “مر�ض
الدبلوديا” يف م�����ص��ر وال���ع���راق وامل��م��ل��ك��ة
العربية ال�سعودية ودول��ة الإم���ارات العربية
وع��م��ان وال��ك��وي��ت وت��ون�����س وامل���غ���رب وليبيا
واليمن وال�سودان وكذلك يف كل من واليتي
كاليفورنيا و�أريزونا بالواليات املتحدة .وقد
ُ�س ّجل هذا املر�ض على نحو ع�شرين �صنف ًا
من النخيل وبالأخ�ص “دقلة نور” .ي�صيب
امل��ر���ض الف�سائل ق��ب��ل �أو ب��ع��د ف�صلها من
الأم وزرعها يف املكان اجلديد ،كما ي�صيب

النخيل املثمر بدرجة �أقل.
�سجل يف العراق واملغرب وتون�س
ومر�ض البلعات ِّ
واجل��زائ��ر ودول��ة ا إلم���ارات العربية ،ومعروف
با�سم “بالع نف�سه” يف بع�ض ال���دول ،ويعني
تدهور قمة النخلة واختفائها .وهو مر�ض نادر
احل��دوث ويظهر يف زراع���ات النخيل املهملة.
ويتميز بتح ّول ال�سعف احلديث يف قمة النخلة
�إىل لون �أبي�ض ب�صورة �سريعة مفاجئة ،وحدوث
تع ّفن طري يف قمة النخلة وموت وتدهور الربعم
النهائي وق��واع��د �سعف القمة احل��دي��ث .وقد
ت�ستعيد النخلة حياتها بنمو برعم جانبي يف
ر�أ�سها مكون ًا قمة جديدة لها [ .] 2

�شكل  .7ا�صابة بفطر ثيالفيو�سب�س يارادوك�سا

�شكل � .8إ�صابة بفطر موجينيلال �سكاتي بالطلع

�شكل � .9إ�صابة بفطر بن�سيليوم
للبكترييا وما �إليها دورها
تت�س ّبب البكترييا يف مر�ض التدهور ال�سريع،
كما ت�س ّبب ك��ائ��ن��ات الفيتوبالزما �أم��را���ض
ال�� ِوج��ام واال�صفرار املميت والقمة البي�ضاء
وغريها .ويتواجد مر�ض التدهور ال�سريع يف
عديد من ال��دول ،ويت�س ّبب يف �ضعف مفاجئ
للأ�شجار ولفحة لبع�ض الأوراق ،ويتط ّور املر�ض
ب�سرعة وتتل ّون ال�شجرة بلون ّ
الق�ش ومتوت
الرباعم .ويتّ�سم املر�ض بوجود كميات كبرية
م��ن �سائل خماطي بقلب ال�شجرة .وهناك
�أ�صناف ح�سا�سة للمر�ض كال�سكري بينما

�أ�صناف �أخرى مثل ر�شودية وحلوة مقاومة له.
ومر�ض ال ِوجام من الأمرا�ض القاتلة لأ�شجار
النخيل ،وينت�شر ببع�ض امل��ن��اط��ق كاململكة
العربية ال�سعودية وم�صر وغريهما ،وقد ب ّينت
تقارير ب�أن م�س ّبب املر�ض ينتمي ب�صفة �أ�سا�س
متخ�ص�صة
�إىل الفيتوبالزما ،وهي بكترييا
ّ
تهاجم �أن�سجة حلاء النباتات .ويف هذا املر�ض
ت�ضعف النخلة ويقل �إثمارها ،وتتقارب الأوراق
احل��دي��ث��ة وي�صغر حجمها وي��ق��ل انحنا�ؤها
فتظهر متج ّمعة ومتّجهة �إىل �أعلى يف ا�ستقامة.
وب�سبب املر�ض يحدث اختزال وت�ش ّوه لل�سعف

احلديث �إ�ضافة �إىل تل ّونه بلون بني ،مع ق�صر
وزي��ادة يف ُ�سمك اجلريد ثم تي ُّب�س تدريجي
يعم ال�شجرة
ب��دء ًا من الأوراق القدمية حتى ّ
ب�أكملها ،ما ي�ؤدي يف النهاية �إىل هالك النخلة.
ويتّ�سم املر�ض بظهور خط باهت �ضيق �أ�صفر
اللون وطويل على العروق الو�سطى ل�ل�أوراق
اجل��دي��دة ،وي�صاحب املر�ض تل ّون وعفن يف
اجلذور [ .] 1
النيماتودا ال ترتك ال�ساحة
تت�س ّبب النيماتودا يف تع ّقد اجلذور وتق ّرحها
وتق�صفها .فمر�ض تعقد اجل��ذور
وتقزّمها
ّ
النيماتودي ُيالحظ على جذور النخيل ببع�ض
الدول ،ويعترب مر�ض ًا ثانوي ًا ،حيث ال ي�ؤ ّثر على
منو النخيل الكبري واملثمر وال على الف�سائل
ال��ك��ب�يرة� .أم���ا الف�سائل ال�صغرية واملُ��ك�ثرة
ن�سيجي ًا �أو املزروعة من ال ُنوى “البادرات”
ف�إنه ي�ؤ ّثر عليها ب�شدة ويعترب مهم ًا من الناحية
االقت�صادية .ويتّ�سم املر�ض بوجود ُعقد �أو
انتفاخات �صغرية على اجل��ذور الفت ّية� .أما
يرقات النيماتودا التي تعي�ش يف الرتبة وت�س ّبب
هذه ال ُعقد فال تُ�شاهد بالعني املجردة “كما
َيعتقد خط�أ كثري من املزارعني” ولكن ميكن
ر�ؤيتها باملجهر.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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�شكل � .10سقوط الثمار «يالحظ الفطريات امل�صاحبة»
ارتباكات وظيفية بالأع�ضاء
تت�س ّبب االرتباكات الف�سيولوجية يف حدوث
عديد من الأم��را���ض كذبول الثمار وانحناء
الربعم الطريف وانق�صاف العراجني ،بخالف
�أ�ضرار زيادة �أو ق ّلة املاء وغريها .ويحدث ذبول
الثمار يف �أط���وار الكمري واخل�لال وال ُرطب
والتمر ،وميكن متييز نوعني منه :الأول نتيجة
لإ�صابات ح�� ّف��ارات ال��ع��ذوق وال�سيقان ،وفيه
ميكن ر�ؤية �أثار ال�ضرر والق�ضم الذي حتدثه
هذه الأنواع على العذوق والذي ي�ؤدي �إىل ذبول
ال�شماريخ الثمرية .الثاين مل تعرف �أ�سبابه
ب��دق��ة حتى الآن ،ويتم ّيز ب��ذب��ول وانكما�ش
وجت�� ّع��د �سطح الثمرة ث��م جفافها .ويحدث
عادة يف بع�ض الأ�صناف مثل اللولو و�أبوكيبال
بدولة الإم���ارات العربية ،و�صنف اخل�ستاوي
يف العراق .ويعتقد �أن �سبب الذبول يعود �إىل
عوامل ف�سيولوجية وبيئية ولطبيعة منو وتركيب
النخلة يف مراحل تط ّور ون�ضج الثمار.
وهناك اعتقاد �آخر ب�أن ثمار بع�ض الأ�صناف
تتح�س�س ل ّلم�س �أثناء جني الثمار ،فال�صنف
ّ
خ�ستاوي مث ًال يف العراق تذبل عذوقه �أو ثمار
�شماريخ بع�ض ع��ذوق��ه مبجرد ال��ب��دء بجني
الثمار يف مرحلة ال ُرطب .وقد وجد �أن الذبول
يحدث �إذا مت جني الثمار عندما تكون درجات
احلرارة عالية.
�أي�����ض�� ًا م��ر���ض امل��ق��اط��ع العر�ضية ،وه��و خلل
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ف�سيولوجي يت�ض ّمن قطع ًا بقواعد ال�سعف �شبيه
باحلرف الإجنليزي “� ”Vأو رقم “ ”2بالأرقام
الهندية� ،شوهد يف �أم��اك��ن متف ّرقة مب��زارع
و�س ّجل يف كل
النخيل بدولة الإمارات العربيةُ ،
من فل�سطني وعمان والأردن و�إيران والعراق،
ويوجد �أي�ض ًا يف واليتي كاليفورنيا و�أريزونا
بالواليات املتحدة .ويحدث هذا املر�ض عادة
يف الأ�صناف التي بها تزاحم لقواعد ال�سعف
ويزداد بتقدّم عمر النخلة [ .] 2
وقاية وعالج حتمي
للعمليات الزراعية وخا�صة النظافة الب�ستانية
�أث���ر عظيم يف م��واج��ه��ة �أم���را����ض النخيل،
كالوجام والتدهور ال�سريع الذي يفيد فيهما
�أي�ض ًا ح��رق النخيل امل�صاب ملنع االنت�شار.
كما تُ�ش ّكل الأج��زاء النباتية امل�صابة م�صدر ًا
رئي�س ًا للعدوى بالأمرا�ض الفطرية ،لذا ف�إن
�إزالة ال�سعف القدمي للف�سيلة وللنخلة املثمرة
وتطهري اجل��روح يقي من �أم��را���ض مثل موت
الف�سائل والذبول الفيوزارمي� .أي�ض ًا ف�إن جمع
الأج���زاء النباتية امل�صابة وحرقها يح ّد من
انت�شار عفن الربعم الرئي�س وتفحم الأوراق
واللفحة ال�سوداء .كذلك ف�إن �إزال��ة الأ�شجار
والف�سائل امل�صابة وامليتة وحرقها تقلل من
ع���دوى عفن اجل����ذور� .أي�����ض�� ًا ف����إن الفح�ص
املنتظم للنخيل -وخا�صة يف املناطق ذات
الرطوبة العالية -وتقليم الأوراق امل�صابة

و�إعدامها ي�سهم يف مكافحة العفن الدبلودي.
ويعد الت�شخي�ص املبكر مهم ًا للحد من انت�شار
الأمرا�ض ب�صورة وبائية.
ويفيد جت ّنب اجلروح على الأ�شجار يف مر�ض
ع��ف��ن ال�برع��م ال��رئ��ي�����س ،وت��ع��ق��ي��م الأدوات
امل�ستخدمة �أث��ن��اء عمليات التقليم وف�صل
الف�سائل ع��ن الأم يف ال��وق��اي��ة م��ن ال��ذب��ول
ال��ف��ي��وزارم��ي وم���وت الف�سائل .وع���دم تقليم
الأ�شجار تقليم ًا جائر ًا يح ّد من انت�شار �أمرا�ض
مثل تع ّفن القمة ال��ن��ام��ي��ة .وت�ساعد زي��ادة
التهوية داخل العذوق بقطع بع�ض ال�شماريخ
الو�سط ّية للثمار عند ّ
اخلف يف مواجهة تع ّفن
الثمار .كما يفيد يف مكافحة اخلامج عدم
تلقيح النخيل بطلع ذكور م�صابة وقطع وجمع
العناقيد ال��زه��ري��ة و�أغ��ل��ف��ة الطلع امل�صابة
والأوراق القدمية وقواعدها وحرقها بعيد ًا عن
الب�ستان واملحافظة على نظافة قلب النخلة.
ول�ضبط كميات مياه الري وحت�سني ال�صرف
و�إعطاء كميات متوازنة من الأ�سمدة الع�ضوية
واملعدنية �أث��ره يف مواجهة العفن الدبلودي
وم��ر���ض ال��ب��ل��ع��ات وذب����ول ال��ث��م��ار و�سقوطها
الف�سيولوجي .وتفيد مكافحة الآفات احل�شرية
يف �أوقاتها املنا�سبة يف مكافحة ذبول الثمار.
ه����ذا وتمَ���ن���ع �إج�������راءات احل��ج��ر ال���زراع���ي
ال�����ص��ارم��ة -بحظر نقل ف�سائل م��ن �أم��اك��ن
ظهور املر�ض -من انت�شار �أمرا�ض كالب ّيو�ض

�شكل � .12إهمال ب�ستان النخيل
وزارة الزراعة وال�ثروة ال�سمكية� :أمرا�ض
النخيل يف دولة الإم��ارات :وزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية:2005 ،
http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/

�شكل  .11تبقعات ولفحات على ورق النخيل
وال��وج��ام .كما �أن زراع��ة الأ�صناف املقاومة
ملر�ض الب ّيو�ض م��ن �أف�ضل الو�سائل العملية
للوقاية منه .ويفيد جت ُّنب زراعة و�إكثار الأ�صناف
احل�سا�سة يف مواجهة مر�ض املقاطع العر�ضية.
وعموم ًا تُفيد معاملة املبيدات الفطرية املو�صى
بها ملكافحة الأمرا�ض املت�س ّببة عن الفطريات.
ويف ح��ال��ة ال��ن��ي��م��ات��ودا ّ
يف�ضل التخ ّل�ص من
الف�سائل امل�صابة وحرقها وعدم زراعتها يف تربة
خالية من الإ�صابة [ .] 1
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