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حشرة "الدوباس"
تهلك بساتين النخيل
والحمضيات في العراق

بغداد ــ متابعة

تتوا�صل للأ�سبوع الثاين على التوايل ،منا�شدات
�أ�صحاب ب�ساتني النخيل واحلم�ضيات يف العراق
ل��وزارة الزراعة من �أجل التدخل ملكافحة انت�شار
ح�رشات و�أمرا�ض دمرت ع�رشات الهكتارات الزراعية
يف مناطق كربالء والب�رصة وبابل ومي�سان.
وق��ال ع�ضو احت��اد الفالحني يف ال��ع��راق ،ماجد
امل��ن�����ص��وري� ،إن "ع�رشات ب�����س��ات�ين النخيل
واحلم�ضيات هلكت بفعل ح�رشة (الدوبا�س) التي
�رضبت مناطق عدة وت�سببت بخ�سائر كبرية .احل�رشة
�أتت على م�ساحات وا�سعة ،وهناك معاجلات جتري
من قبل الفالحني لكنها غري جمدية ،ويجب تدخل
تيب�س النخيل ،ووزارة
الطائرات لر�ش املبيد قبل ّ
الزراعة مل تتدخل حتى الآن ب�شكل فاعل".
وتعد مدينة احل�سينية يف كربالء من �أكرب مناطق
العراق ت�رضرا ،وقال ع�ضو جمل�سها املحلي� ،أحمد
العبادي� ،إن "احل�رشة �رضبت �سابقا دوال عربية
عدة ،لكنهم ا�ستطاعوا مكافحتها ،ونحن ما زلنا
ننتظر حترك احلكومة .اخل�سائر كبرية ،والنخلة التي
ت�صاب ت�صعب معاجلتها ،وهي خ�سارة وطنية،
حتى و�إن كانت الب�ساتني مملوكة ملواطنني".
و�أو�ضح رئي�س جلنة الزراعة يف الربملان العراقي،
�سالم ال�شمري� ،أن "وزارة ال��زراع��ة لديها �سبع
طائرات زراعية ،والفالح ينتظر من الوزارة التحرك
لأنه يف �أم�س احلاجة �إىل ا�ستخدام هذه الطائرات
ملكافحة ح�رشة الدوبا�س التي انت�رشت يف ب�ساتني
ج��ن��وب ب��غ��داد وال��ف��رات الأو���س��ط واملحافظات
اجلنوبية ،وهذه احل�رشة تت�سبب ب�أ�رضار اقت�صادية
للبالد ،و�أر�سلنا خطابا ر�سميا قبل �أكرث من �شهر
�إىل وزير الزراعة من �أجل توفري الطائرات ،لكن مل
ي�ستجب لنا حتى الآن".
و�أ���ض��اف ال�شمري �أن "على احلكومة الإ��س�راع
يف توفري ال��ط��ائ��رات اخلا�صة مبكافحة الآف��ات
للم�ساعدة يف حملة مكافحة ح�رشة الدوبا�س يف
مزارع النخيل يف الو�سط واجلنوب ،لأنه ال ميكن
للفالح معاجلة الآفة وحده".
و�سجل ظهور ح�رشة الدوبا�س يف العراق لأول مرة
عام � ،1922ضمن وباء �شمل عدة دول� ،أبرزها
فل�سطني والأردن و�سورية واليمن و�إي��ران ودول

اخلليج العربي ،ومت التعامل معها بطرق بدائية،
بينها ا�ستخدام النيكوتني وال��ط�ين وال��دخ��ان،
لكنها عادت جمددا �إىل العراق يف  ،1964ومتت
مكافحتها بالطائرات الزراعية بعدما ت�سببت
بخ�سائر كبرية يف الرثوة الزراعية العراقية.
وتت�سبب احل�رشة ب�أ�رضار مبا�رشة للنخيل نتيجة
التهامها للع�صارة النباتية يف الأجزاء اخل�رضاء،
كاخلو�ص واجلريد والعذوق والثمار ،خالل فرتة
الربيع واخل��ري��ف ،وه��و ما ي���ؤدي �إىل تلف طلع
النخيل ،ويف حاالت كثرية موت النخلة.
كما ت�سبب احل�رشة �أ�رضاراً بالغة لأ�شجار الفواكه
واحلم�ضيات .و�أكد املهند�س الزراعي خالد الراوي
�أن "احلكومة تتحمل م�س�ؤولية انت�شار ح�رشة
الدوبا�س وغريها ب�سبب الت�أخر يف العالج بحجة
عدم توفر الإمكانيات ،وهناك انت�شار حل�رشات
�أخرى ،بينها احلمرية و�آفة غبار العنكبوت ،وغالبا
ما تكون للمبيدات نتائج �سلبية على البيئة يف حال
ا�ستخدمت من قبل الفالحني".
وق��ال �أحمد الف�ضلي ،وهو �أح��د �أ�صحاب ب�ساتني
النخيل يف جنوب ب��غ��داد� ،إن��ه "بالإمكان ر�ؤي��ة
بيو�ض احل�رشة ويرقاتها وهي تنت�رش بني ثنايا
النخلة ،وحجم �إ�صابة ب�ستاين كبرية ،وهناك الكثري
من البي�ض واحل�رشات على �سعف النخيل والعذوق"،
مبينا �أن��ه مع عماله حاولوا املعاجلة لكنهم مل
يحققوا نتائج مر�ضية ب�سبب انعدام الو�سائل التي
ت�سهل الو�صول �إىل كل النخيل يف وقت واحد.
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