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امل�شبب املر�شي:
هذه   ،xylella fastidiosa ع�صوية  بكترييا  املر�ص  هذا  م�صبب 
البكترييا ت�صيب العديد من الأنواع النباتية بالإ�صافة للزيتون 

)متعددة العوائل( منها :

الدردار،  البلوط،  اخلوخ،  احلم�صيات،  اأ�صجار  العنب،  كروم 
امل�صم�ص، اللوز، الدفلة، عباد ال�صم�ص .

وهي من اأفات احلجر ال�صحي النباتي 

انتقال املر�س:
طريق  عن  ينتقل 
من  معني  نوع 
وهو  احل�صرات 
حيث  النطاطات 
مل�صافات  يطري 

ق�صرية .
لنتقال  بالن�صبة 

لف�صيلة  تتبع  ح�صرات  خالل  من  يتم  طويلة  مل�صافات  املر�ص 
حركة  طريق  عن  املر�ص  ينت�صر  وبالتايل   Cicadellidae

النباتات امل�صابة .
واخل�صب  والبذور  كالثمار  املر�ص  لنقل  اأخرى  و�صائل  وهناك 

واأوراق اأ�صجار الزينة لكن ن�صبتها منخف�صة .
اأعرا�س املر�س:

الأعرا�ص الأولية تظهر على قمم الأ�صجار حيث تذبل الأوراق 
وجتف، ثم ت�صاب الأغ�صان وبالتايل ت�صعف الأ�صجار اإىل اأن 

متوت متامًا وذلك يف احلالت احلادة 

نباتات  هناك   •
البكترييا  حتمل 
دون اأن تظهر عليها 
املر�ص  عالمات 
من  مايزيد  وهذا 

خطورتها .

اآلية عمل البكترييا بالنبات:
تقتل البكترييا النباتات امل�صابة عن طريق منع حركة الع�صارة 

النباتية يف الأ�صجار .
طرق املكافحة:

ل يوجد و�صيلة للق�صاء على هذا املر�ص، لذا ل بد من اتخاذ 
وذلك  املر�ص،  تف�صي  من  للحد  ال�صرورية  الوقاية  اإجراءات 

بالرتكيز على النباتات امل�صابة واحل�صرات الناقلة .
مقرتحات لتفادي الإ�شابة باملر�س:

•ت�صكيل جلنة فنية لتحديد احلالة ال�صحية للغرا�ص املوجودة 
•و�صع برنامج عمل وحتديد مواقع التواجد .

•الوقاية من ت�صرب البكترييا وذلك بالقيام باملعاينات امليدانية 
•رفع العينات للتحليل .

•دعوة مراقبي ال�صحة النباتية على اأخذ احلذر من الت�صرب 
يف الإر�صاليات الواردة للقطر .

من  والتوعية  بالبكترييا  التعريف  بهدف  حقلية  اأيام  •تنظيم 
خماطر ت�صربها اإىل بالدنا .

م.مها حم�شدو 
مديرية زراعة اإدلب

التدهور ال�شـــــريع على الزيتون
)Xylella fastidiosa اللفحــــة البكترييـــة ( 
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انطالقا من مبداأ حماية البيئة والأر�ص واملحافظة عليها من 
لالإنتاج  التحول  فاإن  القادمة لحقًا،  الأجيال  اأجل  ومن  اأجلنا 
اأنه فر�صة  ، كما  املبداأ  يعتمد على ذلك  ب�صكل عام   الع�صوي 
حقيقية لدخول الأ�صواق اخلارجية وحت�صني دخل العاملني يف 
ربح  اأنه يحقق  وم�صوقني حيث  الزراعي من مزارعني  القطاع 
اأكرب واأف�صل اإ�صافة لنخفا�ص التكاليف من خالل التقليل من 
ا�صتخدام املدخالت من خارج املزرعة ) الأ�صمدة - مبيدات ...( 

ذات الأثر ال�صار على البيئة واملنتج والإن�صان.
الزراعات  من  ع��دد  لتحويل  عديدة  مبقومات  �صورية  تتمتع 
واملنتجات الغذائية اإىل النظام الع�صوي من بني هذه الزراعات 
زراعة الكرز الع�صوي، حيث تعد �صورية يف طليعة الدول املنتجة 
للكرز من حيث الأهمية القت�صادية والغذائية ويعترب من اأ�صهل 
اأنواع اأ�صجار الفاكهة التي ميكن حتويلها واإنتاجها ع�صويًا وذلك 
ب�صبب ان معظم امل�صاحة املزروعة بالكرز بعلية ويتم ت�صميدها 
بالأ�صمدة الع�صوية )ال�صماد البلدي( اإ�صافة اإىل تطبيق برنامج 
التحكم  ميكن  اإذ  ال�صجرة،  هذه  اآفات  لأهم  املتكاملة  الإدارة 
بني  جتمع  منظمة  اإ�صرتاتيجية  خالل  من  والأمرا�ص  بالآفات 
املمار�صات الزراعية وفق القانون ال�صوري الع�صوي مثل: )اختيار 
املوقع وحت�صريه - اختيار الأ�صناف املالئمة - تقنيات الزراعة - 
التقليم - الرتبية - تاأ�صي�ص الب�صتان - املكافحة احليوية لالآفات 
من خالل ا�صتخدام املواد امل�صموح بها يف الزراعة الع�صوية - 

القطاف - التو�صيب والت�صويق -التخزين(  .
ولتاأ�صي�ص ب�صتان الكرز الع�صوي وفق النظام الع�صوي ال�صوري 
ابتداء من ب�صاتني تقليدية لبد من مرورها بفرتة التحول والتي 
على  الع�صوية  املمار�صات  تطبيق  من  ب��دءًا  �صنوات   3 مدتها 

الأر�ص واإخبار اجلهة املانحة لل�صهادة بذلك.

يتم التحول من خالل املراحل التالية:
اأول: اختيار امل�قع :

الباردة  املناطق  حتب  التي  الأ�صجار  من  الكرز  اأ�صجار  اإن 
حيث تقاوم ال�صقيع وظروف ال�صتاء القا�صية ميكن اأن تتحمل 
درجات حرارة  منخف�صة حتى 12 درجة مئوية حتت ال�صفر. 
مرحلة  خالل  خا�صة  الربيعي  لل�صقيع  ج��دًا  ح�صا�صة  ولكنها 
الإزهار والعقد مع مراعاة عدم  زراعة �صنف واحد من الكرز 
احللو يف الب�صتان لأن جميع اأ�صناف الكرز احللو عقيمة ذاتيًا.

ثانيا: حت�شري امل�قع :
ميكن  اإذ  الت�شميد  خطة  حيث  م��ن  ال��رتب��ة  خ�شوبة  اإدارة 

ا�شتعمال االأ�شمدة التالية يف الزراعة الع�شوية:
ال�صماد البلدي - الأ�صمدة املعدنية ذات من�صاأ طبيعي -املخ�صبات 

احليوية والكمبو�صت - الأ�صمدة اخل�صراء.
نقوم با�صتخدام ال�صماد الع�صوي املتخمر باإ�صافة الكمبو�صت 
الناجت من تخمر خملفات التقليم واأوراق ال�صجر املت�صاقطة و 
خملفات احليوانات  وي�صتطيع كل مزارع اأن يطبق هذه العملية 

يف حقله باأقل التكاليف املمكنة.
فالكمبو�صت يعد اأحد اأهم الو�صائل ال�صا�صية ل�صمان ال�صتدامة 
واملحافظة على البيئة واإعادة ال�صتفادة من خملفات املزرعة 
ا�صافة  تتم  كما  مبا�صر،  ب�صكل  للرتبة  ي�صاف  خم�صب  وهو 
الأ�صمدة اخل�صراء من خالل زراعة حما�صيل الت�صميد الأخ�صر 
وفرمها وقلبها يف الرتبة لتزيد الآزوت يف الرتبة ب�صكل ع�صوي 

وطبيعي وذلك بعد اإ�صافة ال�صماد الع�صوي.
وحافظنا  الجن��راف  من  الرتبة  بحماية  قمنا  قد  فاإننا  وبهذا 
على خ�صوبة الرتبة وقمنا بزيادة الن�صاط احليوي والكائنات 

احلية الدقيقة املفيدة يف الرتبة. 

اإنتاج الكرز الع�ضوي


