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مجتمع وإقتصاد
زراعة أمراض كثيرة ّ
تهدد الزراعة ،فقد اكتشفت مصلحة األبحاث العلمية الزراعية وجود مرض فطري خطير جدًا
في لبنان ،ينتشر بواسطة التربة ،هو فرتيسيليوم ( .)Verticillium dahliaeيؤدي هذا المرض الى موت األشجار،
وال سيما أشجار الزيتون واللوزيات .كذلك أظهرت األبحاث انتشار مرض سل الزيتون الذي يساعد في انتشاره األساليب
البدائية لقطف الزيتون

 :Verticilliumمرض فطري خطير يهدد الزراعة
غادة حيدر
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض فـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــري خ ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــر ي ـ ــدع ـ ــى
فرتيسيليوم (،)Verticillium dahliae
يهدد الزراعة في لبنان وينتشر عبر
ُ
التربة ،اكتش أخيرًا من خالل تحاليل
مخبرية أجراها فريق من الخبراء لدى
مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية.
يستوطن هذا املرض الفطري التربة
لفترات طويلة ،وفق ما يقول الباحث
وال ـخ ـب ـي ــر الـ ـ ــزراعـ ـ ــي لـ ـ ــدى مـصـلـحــة
األبـحــاث العلمية الــزراعـيــة ،الدكتور
ايليا الشويري .ومن عالماته يباس
الشجر مــن جهة معينة لينتقل الى
ك ــل ال ـش ـج ــرة وي ـق ـت ـل ـهــا ،تـ ـل ـ ّـون داك ــن
ف ــي األوع ـ ـيـ ــة ال ـج ـه ــازي ــة م ــع ي ـبــاس
ف ـ ــي االوراق وذبـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ــي ال ـ ـطـ ــرود
واألغـ ـ ـص ـ ــان ،وظـ ـه ــور األعـ ـ ـ ــراض فــي
فترة نهاية الربيع  -بــدايــة الصيف.
يختلف املرض بحسب العزالت ،منه
ما يتعايش مع األشجار والنباتات،
ومنه مــا هــو قاتل ويتسبب بيباس
مـفــاجــئ وســريــع لــأشـجــار ويصيب
بصورة رئيسية األشجار الفتية.
استنادًا الى نتائج التحليل املخبري،
ي ـقــول ال ـش ــوي ــري ،أن "املـ ــرض الـقــاتــل
مـ ــوجـ ــود فـ ــي الـ ـت ــرب ــة ،وق ـ ــد أظ ـه ــرت
النتائج املخبرية انــه يصيب أنواعًا
متعددة مــن الــزراعــات ،منها أشجار
الــزي ـتــون وال ـل ــوزي ــات بـشـكــل خ ــاص،
بــاإلضــافــة ال ــى عــائـلــة الـبــاذنـجـيــات،
مثل البطاطا والباذنجان والبندورة
وغيرها ،وكونه من األنــواع الفطرية
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ــش ف ـ ــي الـ ـت ــرب ــة ل ـف ـت ــرات
طويلة ،ال يمكن اكتشافه إال من خالل
الفحص املخبري".
عـنــاصــر م ـلـ ّـوثــة ع ــدي ــدة بــاتــت تـهــدد
الــزراعــات في لبنان ،لكن هــذا املرض
الفطري ،خطير جدًا وسريع االنتشار،
إذ ينتقل عبر نقل التربة العشوائي
امل ـل ــوث ،أو مــن خ ــال اعـتـمــاد شتول
مصابة أو مزروعة في أراض مصابة
مــن دون مـعــرفــة مسبقة بإصابتها.
ي ـتــواجــد ه ــذا املـ ــرض ف ــي ع ــدد كبير
مــن مـنــاطــق لـبـنــان امل ـعــروفــة بــزراعــة
الــزيـتــون أو بأشجار الـلــوزيــات ،كما
تشير نتائج األب ـحــاث إلــى انتشاره
في حقول زراعة البطاطا.
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا امل ـ ـ ــرض ال ـف ـط ــري
املـ ـنـ ـتـ ـش ــر فـ ـ ــي ب ـ ـسـ ــاتـ ــن الـ ــزي ـ ـتـ ــون،
تشير الــدراســات واألب ـحــاث املتعلقة
ب ـ ــأم ـ ــراض الـ ـنـ ـب ــات ــات إلـ ـ ــى ان ـت ـش ــار
ح ــدي ــث ملـ ـ ــرض سـ ــل ال ــزيـ ـت ــون ال ـتــي
ت ـس ـب ـبــه ب ـك ـت ـيــريــا (Pseudomonas
 )savastanoi pv. savastanoiوال ــذي
يسبب ظـهــور درن ــات على األغـصــان
الــرئـيـسـيــة وال ـ ـفـ ــروع ،م ــا يـ ــؤدي إلــى
ض ـع ــف ف ــي الـ ـح ــال ــة ال ـص ـح ـي ــة وف ــي
اإلن ـت ــاج .األســال ـيــب الـبــدائـيــة لقطف
الزيتون باستخدام العصي واآلالت
الحادة تتسبب بجروح لألغصان ما
ُ
يسهل معها انتشار هذه البكتيريا،
ال سيما فــي مــواســم الـبــرد والجليد،
األم ــر ال ــذي ي ــؤدي حكمًا الــى تدهور
االنتاج الزراعي.
يستشهد الشويري بما جرى أخيرًا
ف ــي ج ـن ــوب إي ـطــال ـيــا لـلـتـحــذيــر مما
يــواجـهــه لـبـنــان ،حـيــث أص ــاب مــرض
بـ ـكـ ـتـ ـي ــري م ـ ـ ـعـ ـ ــروف ب ـ ــاس ـ ــم "مـ ـ ــرض
الـتــدهــور الـســريــع لـلــزيـتــون" ،تسببه
بكتيريا تــدعــى ،Xylella fastidiosa
وكانت النتيجة يباس وموت سريع
مل ــا يــزيــد ع ــن م ـل ـيــون ش ـجــرة ومـنـهــا
أش ـجــار زي ـتــون مـعـمــرة .انـطــاقــا من
ه ـ ــذه الـ ــواق ـ ـعـ ــة ،ق ـ ــام م ـخ ـت ـبــر وق ــاي ــة
النبات في تل العمارة بالتعاون مع
مختبر األمــراض الفطرية في الفنار

هذا المرض
الفطري سريع
االنتشار

ومختبر زيــت الــزيـتــون وفــريــق عمل
من وزارة الزراعة بمسح ميداني ألهم
مناطق زراعة الزيتون في لبنان ،وتم
أخذ عينات من األشجار التي تحمل
أع ــراض ــا شـبـيـهــة إلـ ــى ح ــد م ــا بتلك
الناتجة عن مــرض التدهور السريع
للزيتون ،إضافة إلى عينات أخرى من
بعض أنــواع نباتات الزينة والدفلة
وغيرها املعروفة بأنها من العوائل
الطبيعية لهذا املرض .خضعت هذه
العينات في مختبرات وقاية النبات
الـتــابـعــة ملصلحة األب ـح ــاث العلمية
الزراعية للتحاليل املخبرية املعتمدة
ف ــي ال ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة ،إذ تـبــن عــدم
وجــود هــذا املــرض في كافة العينات
امل ـخ ـت ـب ــرة ،وهـ ـ ــذا م ــا ي ـط ـم ـئــن حـتــى
ت ــاري ـخ ــه ،ألنـ ــه ف ــي حـ ــال دخ ـ ــول هــذا
املرض القاتل ،فإنه قد يفتك بأشجار
الــزي ـتــون املـعـمــرة فــي لـبـنــان وي ــؤدي
إل ـ ــى خ ـس ــائ ــر اق ـت ـص ــادي ــة ك ـب ـي ــرة ال
تعوض .ولكن الشويري يشدد على
ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية من
قـبــل امل ــزارع ــن وامل ـس ــؤول ــن الــرامـيــة
الــى وقــف نقل التربة غير الخاضعة
للفحوص املخبرية ،واستخدام آالت
حديثة فــي قطاف الــزيـتــون ،وتعقيم
اآلالت امل ــذك ــورة وأدوات التشحيل
ق ـب ــل اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،واعـ ـتـ ـم ــاد م ــواد
ن ـبــات ـيــة "شـ ـت ــول م ــوث ـق ــة" واالتـ ـص ــال
ب ــامل ـخ ـت ـص ــن عـ ـن ــد ظ ـ ـهـ ــور أعـ ـ ــراض
مشتبه بها للتمكن مــن التشخيص
الـصـحـيــح ل ـل ـمــرض .ويـلـفــت ف ــي هــذا

ال ـس ـي ــاق الـ ــى أه ـم ـي ــة ت ـب ـنــي الـ ـ ــدورة
الــزراعـيــة بحيث يتم تنويع املواسم
ف ــي ال ـح ـق ــل ن ـف ـســه واعـ ـتـ ـم ــاد زراع ـ ــة
الـنـجـيـلـيــات وال ـب ـقــول ـيــات وغ ـيــرهــا،
وع ــدم االك ـت ـفــاء ب ــزراع ــة مـنـتــج معني
وثابت في كل املواسم ،وهذا ضروري
ملواجهة مرض الفرتيسيليوم.
يـقـلــل الــدك ـتــور ال ـشــويــري م ــن تأثير
تــراكــم النفايات واألدوي ــة واملـبـيــدات
في ظهور مرض الفرتيسيليوم ،لكنه
يلفت الى خطورة النفايات واملبيدات
واألسـ ـم ــدة الـكـيـمـيــائـيــة عـلــى البيئة
وصحة اإلنـســان وتسببها بأمراض
ســرطــانـيــة .يـقــول إن "املـبـيــدات أيضًا
ّ
تــلــوث التربة والـخـطــورة فــي النسب
العالية التي تعالج بها املــزروعــات،
بحيث أن ال ــزراع ــات املختلفة تأخذ
مــا تحتاجه مــن األدوي ــة املستخدمة
واألسـ ـم ــدة ،أم ــا ال ـبــاقــي فـيــذهــب الــى
التربة ويتسرب إلــى املـيــاه الجوفية
مثل النترات ،الذي بلغ كميات كبيرة
وت ـح ـ ّـول ال ــى سـبــب يـضــر بــالـصـحــة،
وه ـ ـ ــو بـ ـح ــاج ــة ال ـ ـ ــى سـ ـن ــن ع ــدي ــدة
ليتفكك".
يــرى الـشــويــري أنــه ال بــد مــن تكثيف
حـ ـلـ ـق ــات الـ ـت ــوعـ ـي ــة "واألهـ ـ ـ ـ ــم عـمـلـيــة
املتابعة واملــاحـقــة مــن قبل اإلدارات
املـخـتـصــة ،وع ــدم ال ـت ـهــاون فــي إل ــزام
املــزارعــن اعـتـمــاد املعايير الصحية
والـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة .ت ـ ـبـ ــذل وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة
ج ـه ــودًا ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ل ـكــن األم ــر
ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى خ ـط ــة ط ـ ـ ــوارئ وطـنـيــة

نقل التربة الملوثة
بشكل عشوائي يمثل سببًا رئيسًا
بانتشار المرض
حقيقية وإخضاع الجميع للمساءلة
واملحاسبة حيال أي تقصير" .ويرى
أن "ال ـس ـجــل ال ـح ـق ـلــي" ه ــو ش ـكــل من
أش ـك ــال ال ــوق ــاي ــة املـسـبـقــة ويـتـضـمــن
ت ـس ـج ـيــل م ـع ـل ــوم ــات ع ــن امل ـع ــام ــات
الــزراعـيــة كــافــة املعتمدة فــي الحقول
أو ال ـب ـســاتــن ،ك ـمــا ي ـســاعــد اعـتـمــاد
ه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـج ــل عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـي ــم ق ـط ــاع
الزراعة ،وبالتالي التمكن من القيام
ب ــالـ ـتـ ـح ــالـ ـي ــل ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــة ل ـل ـم ـب ـي ــدات

الزراعية من عينات اإلنتاج الزراعي
من خضار وفاكهة ومعرفة األخطاء
واألخ ـ ـطـ ــار ،ن ـظ ـرًا ال ــى ن ـظ ــام الـتـتـبــع
الـ ـن ــات ــج ع ــن ه ـ ــذا ال ـس ـج ــل ال ـح ـق ـلــي،
ويـســاعــد اعـتـمــاد التسجيل الحقلي
ع ـلــى تـنـظـيــم وت ـح ـســن ق ـ ــدرة الـبـيــع
واملدخول للمزارع اللبناني.
ي ـش ـك ــو ال ـ ـشـ ــويـ ــري انـ ـ ــه "تـ ـ ــم ت ـقــديــم
االق ـت ــراح مــن دون أن يـلـقــى تـجــاوبــا
ت ـط ـب ـي ـق ـي ــا حـ ـت ــى اآلن ،وأؤك ـ ـ ـ ـ ــد أن
ت ـط ـب ـي ـقــه ي ـج ــب أن ي ـس ـت ـح ــوذ عـلــى
أولــويــة املعنيني بــالـشــأنــن الــزراعــي
والصحي".
يـنـتـقــد ال ـش ــوي ــري غ ـي ــاب التخطيط
الـ ـعـ ـم ــران ــي ال ـس ـل ـي ــم "ف ـ ـفـ ــي ال ـب ـق ــاع
تـ ـنـ ـق ــرض الـ ـسـ ـه ــول وت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول ال ــى

ذبول شتول البطاطا
أظهر التقرير السنوي األخير الـصــادر عن مصلحة األبـحــاث العملية
الزراعية ّأن الـ  Verticilliumهي املسبب األساسي لذبول شتول البطاطا
بنسبة  %77من الحقول املصابة ،تالها الـ fusarium , colletotrichum
 ,و ، rhizoctoniaوذلــك استنادًا الــى نتائج مسح ربيع وصيف 2015
ً
حقال في كل مناطق زراعة البطاطا في لبنان .وقد ّ
تبي
الذي شمل 120
ّأن نسبة اإلصابة بالـ  Verticilliumتبلغ  %52في عكار و %96في
البقاع.

