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5. اآلفات واألمراض واإلجهادات الفيسيولوجية

تتعـــرض شـــجرة النخيـــل بجميـــع أجزائهـــا إلـــى اإلصابـــة بالعديد مـــن اآلفات 
واألمـــراض، حيث يبلغ عدد اآلفات التي تهاجم أشـــجار النخيـــل أكثر من ١5٠ آفة، 
ولعـــل الحشـــرات من أكثرهـــا إذ تصل إلى حوالـــي ١3٢ آفة حشـــرية. وتتعرض 
أشـــجار النخيـــل فـــي المملكـــة للعديـــد من اآلفـــات الحشـــرية واألكاروســـية 
واألمـــراض الفطرية التي تقلل مـــن محصول التمر أو تتلفه عنـــد تخزينه نتيجة 
لإلصابـــات التـــي تحدثها هذه اآلفـــات، وقد يصـــل الفقد فـــي المحصول إلى 
حوالـــي 5٠%، وقـــد تؤدي بعـــض هذه اآلفـــات مثل سوســـة النخيـــل الحمراء 
إلى مـــوت النخلة خالل فترة قصيرة )ســـنة أو ســـنتين(، مما يـــؤدي إلى إلحاق 
خســـائر كبيرة بقطاع زراعـــة النخيل، ومن اآلفـــات ما يصيب الطلع والشـــماريخ 
والثمـــار ومنها مـــا يصيب العذوق والســـعف ومنها ما يصيب الجـــذوع والجذور. 
كمـــا تختلـــف األهمية االقتصاديـــة لآلفات، فمنها مـــا هو خطير جـــًدا ومنها ما 
ليس له أهميـــة اقتصادية، ويمكـــن تلخيص األضرار التي تســـببها اآلفات في 

التالية: الرئيســـة  النقاط 

	 اصفرار	وموت	األوراق	وضعف	األشجار	.				

	 قصر	العمر	اإلنتاجي	وموت	األشجار	.	

	 ا	ونوًعا	.	 إنتاج	رديء	كمًّ

أهم اآلفات الحشرية التي تهاجم النخيل

١.5	آفات	جذع	النخيل

Rhynchophorus	ferrugineus		الحمراء	النخيل	سوسة	١.١.5

		الحشـــرة	الكاملـــة	: هـــي حشـــرة كبيرة الحجـــم، لونهـــا برتقالـــي يميل إلى 
االحمـــرار، يتراوح طولها بين ٢.5 – ٤ ســـم ويوجد عدد من البقع الســـوداء على 
ظهـــر الحلقـــة الصدريـــة قـــد تختلف في العـــدد والشـــكل، ولها خرطـــوم أقل 
طـــواًل لـــدى الذكر، ويحمل شـــعيرات فـــي نهايتـــه وبالقرب مـــن قاعدته يخرج 

قرنا استشـــعار علـــى جانبيه.

ا )١- 7 كلم(، وال  وللحشـــرة الكاملة قدرة على الطيران لمســـافات بعيدة نســـبيًّ
تنجـــذب إلى المصائـــد الضوئية، ولديها 3 - ٤ أجيال في الســـنة.

		البيضة	: مســـتطيلة، لونهـــا أبيض كريمي المع، ســـطحها أملس وطولها 5.٢ 
مـــم وعرضها ١ مم.

بيضاوية  أبيض مصفر  لونها  األرجل  الضار، وهي عديمة  الطور  : هي  اليرقة	 	 	
الشكل لها رأس أحمر مسود وأجزاء فم قارضة قوية، واليرقة مكتملة النمو يبلغ 
طولها 3.5-5 سم ولها قدرة محدودة على الحركة حيث تدفع الجسم إلى األمام 
الوعائية  األنسجة  اليرقة بشراهة على  تتابعات. تتغذى  الجسم في  باقي  ثم 

محدثة أنفاًقا في جميع االتجاهات داخل جذع النخلة.  

		الشرنقة	: تشبه البرميل بطول حوالي 7 سم وعرض ٢.5 سم. 

يصل  البني.  اللون  إلى  األخيرة  المراحل  في  يتحول  كريمي  لونها   : العذراء	 	 	
متوسط طول العذراء إلى حدود 3.5 سم وعرضها ١.5سم. يكون طور العذراء 
الحشرة  طور  إلى  ا  تدريجيًّ فيه  تتحول  حيث  الشرنقة،  داخل  ناشط  غير  ساكًنا 

البالغة.
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دورة	الحياة	للسوسة 

تتطـــور الحشـــرة مـــن بيضة إلـــى يرقة إلى عذراء داخل شـــرنقة ثم إلى حشـــرة بالغة، فهي نشـــطة وتتكاثر علـــى مدار العـــام وليس لها بيات شـــتوي أو صيفي. 
تضـــع األنثـــى خالل حياتهـــا غالًبا من ٢5٠ إلـــى 3٠٠ بيضة في فتحـــات تحفرها على الجـــذع أو في الثقـــوب واألنفاق التي تحفرها حشـــرات أخـــرى، وكذلك الجروح 
ا  التـــي يحدثهـــا المـــزارع أثنـــاء العمليات الزراعية علـــى النخلة. بعد أيـــام قليلة )٢ - 5 أيـــام( يفقس البيـــض فيعطي يرقات صغيرة فـــي البداية حيث تنمـــو تدريجيًّ
وتحفـــر أنفاقـــا وتتغـــذى بشـــراهة على األنســـجة الوعائية الحيـــة داخل جذع النخلـــة. وبعد وصولهـــا إلى المرحلـــة األخيرة من عمرها )١ - 3 أشـــهر(، تنســـج اليرقة 
شـــرنقة مـــن األلياف بيضاوية الشـــكل لتتعـــذر داخلها لمـــدة ١٤ - ٢١ يوًما، ثـــم تخرج الحشـــرة الكاملة بعد انقضـــاء فترة التعذر. تقـــدر دورة الحياة لسوســـة النخيل 

الحمراء بحوالي 3 - ٦ أشـــهر حســـب فصل الســـنة )صورة ٦5(. 

الدورة الحياتية
لسوسة النخيل الحمراء بيضة

حشرة بالغة

شرنقةيرقة

عذراء
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		أعراض	اإلصابة	بسوسة	النخيل	الحمراء

إفـــرازات صمغيـــة بنية )يكـــون لونهـــا فاتًحا فـــي البداية ثم يصبـــح داكًنا( 	 
خارجة مـــن جذع النخلة مـــع وجود رائحـــة كريهة تنبعث من مـــكان اإلصابة 

ناتجـــة عن تحلل أنســـجة الشـــجرة وعن مخلفـــات اليرقات )صـــورة ٦٦(.

نشـــارة خشـــبية رطبـــة خارجـــة من جـــذع النخلـــة مع وجـــود رائحـــة كريهة 	 
تنبعـــث من مـــكان اإلصابة ناتجة عن تحلل أنســـجة الشـــجرة وعن مخلفات 

اليرقـــات )صورة ٦7(.

خليـــط من النشـــارة واإلفـــراز الصمغي مع وجـــود رائحة كريهـــة تنبعث من 	 
مـــكان اإلصابـــة ناتجة عـــن تحلل أنســـجة الشـــجرة وعن مخلفـــات اليرقات 

.)٦8 )صورة 

ثقـــوب في الجذع، وهي عبـــارة عن مداخل أو مخارج األنفـــاق التي حفرتها 	 
.)٦9 )صورة  اليرقات 

ذبـــول واصفرار وموت بعض الفســـائل مع ســـهولة فصلها عـــن النخلة األم 	 
.)7٠ )صورة 

يبدأ الســـعف بالذبول واالصفرار ثم بعد ذلك يجف الســـعف بشـــكل كامل 	 
وتصبح الســـعفة ســـهلة اإلزالة، وعندمـــا تصل اإلصابة إلـــى درجة متقدمة 

يتعرض الجذع إلى الكســـر والســـقوط عند هبوب الريـــاح )صورة 7١(.

مـــوت الكرب فـــي حال اإلصابات الشـــديدة مع ســـهولة فصلـــه ومالحظة 	 
أنفـــاق التغذية داخله مع وجود الشـــرانق التي قد تكـــون فارغة أو محتوية 
على طـــور العـــذراء، كما يالحظ وجود النشـــارة الخشـــبية وتعفـــن الكرب 

من الداخل ويصبـــح خفيف الـــوزن )صورة 7٢(.

قـــد تحـــدث اإلصابـــة فـــي قمـــة النخلـــة وباألخص فـــي الفحـــول وبعض 	 
األصناف )الحلـــوة، بياض، الصقعـــي( مما يؤدي الحًقا إلى ســـقوط النخلة 

.)73 )صورة 

صورة	)٦8(	خليط	من	النشارة	واإلفرازات	الصمغيةصورة	)٦٦(	وجود	إفرازات	صمغية	على	جذع	النخلة

صورة	)٦٧(	وجود	نشارة	خشبة	أسفل	الكرب
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صورة	)٧٢(	موت	الكرب	في	حاالت	شديدة	اإلصابةصورة	)٦9(	وجود	ثقوب	نتيجة	اإلصابة

صورة	)٧0(	ذبول	واصفرار	ثم	جفاف	الفسيلة	المصابة

صورة	)٧3(	إصابة	شديدة	في	قمة	النخلة	وسقوطهاصورة	)٧١(	ذبول	واصفرار	ثم	جفاف	سعف	النخلة	المصابة
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		أهم	العمليات	الزراعية	التي	تقلل	من	احتمال	اإلصابة	بسوسة	النخيل	الحمراء

يجـــب التركيز علـــى العمليات الزراعيـــة الجيدة التي يقـــوم بها الُمـــزارع والتي 
تســـاعد علـــى توفير الظـــروف المالئمة لنمـــو النخلـــة والزيادة فـــي اإلنتاجية 
وتقلـــل من فرصـــة حـــدوث اإلصابة بسوســـة النخيـــل الحمراء، وتشـــمل هذه 

التالي: الزراعيـــة  العمليات 

		الري

تجنـب الـري بالغمـر الـذي يرفـع الرطوبـة أسـفل الجذع ويـؤدي إلى تعفـن الجزء 
السـفلي منـه، ممـا يشـكل بيئـة مالئمـة لتكاثـر الحشـرات المحبة للرطوبـة ومنها 
حفـار العـذوق وحفـار سـاق النخيـل ذو القـرون الطويلـة، وأيضـا سوسـة  النخيـل 
الحمـراء التـي تضـع البيـض فـي المناطـق الطريـة مـن الجـذع، ويفضـل أن يكون 

الـري بالتنقيـط أو تحـت السـطحي للتخفيـض مـن الرطوبـة )صـورة 7٤(.

		التسميد

االعتـــدال فـــي التســـميد العضـــوي والكيميائي بحيـــث ال يتعـــدى احتياجات 
النخلـــة، حتى ال تتجـــه النخلة إلى تكوين نمـــوات خضرية غضة والتي تشـــجع 
علـــى حـــدوث اإلصابة. كمـــا يجب اســـتعمال أســـمدة عضوية مكتملـــة التخمر 
متحللـــة بالكامـــل وغير ملوثـــة باآلفـــات وباألخص حفـــار عـــذوق النخيل الذي 

يســـهل اإلصابة بسوســـة  النخيـــل الحمراء )صـــورة 75(.

		التقليم	والتكريب 

بعد التقليم والتكريب، تنبعث من النسيج المجروح روائح كيريومونية قوية يمكن 
أن تجذب الحشرة، لذلك يجب القيام بهذه العمليات خارج مواسم الذروة لنشاط 
السوسة )فبراير - مارس( و )سبتمبر - أكتوبر(، ويفضل القيام بالرش الوقائي 

بمبيد حشري معتمد مباشرة بعد التقليم والتكريب )صورة 7٦(.

		قطع	الطلع	وفصل	الفسائل	الزائدة	والرواكيب

يفضل ترك 3-٤ فســـائل نظيفـــة والتخلص من جميع الفســـائل األخرى، وذلك 
للتقليل من وجود البيئات المناســـبة لإلصابة بالسوســـة ووضع البيض، وكذلك 
لتســـهيل عملية الكشـــف عـــن اإلصابة. أمـــا الرواكيب فـــال بد مـــن إزالتها كلها 
الحتوائها على أنســـجة غضة وطرية مفضلة لسوســـة النخيـــل الحمراء. ويجب 
تغطيـــة أماكـــن القص والفصـــل عند القيـــام بقـــص الطلع الذكـــري من أجل 
التلقيـــح وكذلك بعـــد فصل الفســـائل والرواكيب عـــن األم، حيـــث يترتب على 
هـــذه العمليات جروح بليغـــة منتجة لروائـــح كيريومونية قوية جاذبة للحشـــرة. 
لذلـــك يجب إغالق هذه الجروح بعجينة بوردو أو رشـــها بأحد المبيدات الحشـــرية 

 .)77 )صورة 

		التخلص	من	جميع	مخلفات	العمليات	الزراعية

يجـــب االهتمـــام بنظافـــة المزرعـــة والتخلـــص مـــن جميـــع مخلفـــات التقليم 
والتكريـــب ومـــن الثمـــار المتســـاقطة وغيرهـــا حتى ال تكـــون مصـــدًرا لجذب 

وتكاثـــر الحشـــرات )صـــورة 78(.

		زراعة	فسائل	سليمة 

يعـــد نقل الفســـائل من منطقة إلى أخـــرى دون رقابة من أهـــم العوامل التي 
تـــؤدي إلى انتشـــار سوســـة النخيـــل الحمراء مـــن مناطق مصابة إلـــى مناطق 
ســـليمة، لذلك يجـــب على الُمـــزارع التأكـــد من مصـــدر الفســـائل، بحيث يكون 
مصدرهـــا من مـــزارع خالية مـــن اإلصابة مع الحـــرص على مراقبتهـــا والترخيص 
لهـــا من الجهـــات المختصة بالـــوزارة، بعـــد أن ُتغطس فـــي مبيد قبـــل زراعتها 

.)79 )صورة 

		إزالة	األعشاب	والتحويض	بشكٍل	مستمر

يشكل نمو األعشاب حول النخلة عائًقا أمام عملية الكشف عن اإلصابة، ومصدًرا 
مالئًما لتكاثر الحشرات، ويزيد من ارتفاع الرطوبة النسبية حول جذع النخلة لتصبح 

بيئة مالئمة لوضع سوسة النخيل الحمراء بيضها )صورة 8٠(.

صورة	)٧4(	الري	المعتدل	والحرص	على	عدم	مالمسة	مياه	الري	جذع	النخلة
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صورة	)٧5(	إضافة	السماد	العضوي	وتوزيعه	بطريقة	متجانسة	في	حوض	النخلة

بأ

صورة	)٧٧(	إزالة	الفسائل	الزائدة	عن	األمهات صورة	)٧٦(	الحرص	على	التقليم	والتكريب	بصفة	مستمرة	للنخلة
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صورة	)٧8(	مزرعة	خالية	من	مخلفات	التقليم	والتكريب	والثمار	المتساقطة

صورة	)٧9(	زراعة	فسائل	خالية	من	اإلصابة
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		مكافحة	سوسة	النخيل	الحمراء

إحـــدى وســـائل مكافحة سوســـة النخيل الحمراء هو كشـــط مـــكان اإلصابة وتتبع أنفاق الحشـــرة والتخلـــص من جميع األطـــوار الموجودة داخل الجـــذع بحيث يتم 
التأكـــد مـــن إزالـــة جميـــع أطوار الحشـــرة، وبعد عملية الكشـــط يتـــم رش منطقة اإلصابـــة على الجـــذع بمبيد حشـــري معتمد، ومن ثـــم إغالق التجاويـــف بالطين 
وتثبيـــت قطعـــة من البالســـتيك حـــول منطقة اإلصابة، على أن يتم متابعة وجود أي طور من اطوار الحشـــرة بعد أســـبوعين من وضع البالســـتيك )صـــورة 8١ و 8٢(.

صورة	)80(	إزالة	األعشاب	والتحويض	بشٍكل	مستمر	يقلل	من	إمكانية	اإلصابة	بسوسة	النخيل	الحمراء

صورة	)8٢(	تغطية	منطقة	الكشط	ووضع	قطعة	من	البالستيك	حول	جذع	النخلة	صورة	)8١(	كشط	منطقة	االصابة	والتخلص	من	جميع	اطوار	الحشرة
ومتابعة	وجود	اإلصابة
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		استخدام	المصائد	في	مراقبة	سوسة	النخيل	الحمراء

تســـتخدم المصائـــد بعد االنتهاء مـــن ٤ دورات كشـــف دوري )نصف ســـنوية(، 
بهـــدف تقييـــم أعمـــال  مكافحة سوســـة النخيـــل الحمـــراء المســـتخدمة في 
المزرعـــة، وتوضـــع بمعدل مصيدة واحـــدة لكل هكتار، وتبقى لمدة أســـبوعين، 
ألخـــذ القـــراءات وتحليلها، مـــع تـــرك المصائد فـــي المواقع كهيكل فـــارغ، أي 

دون وجـــود أي فيرمونـــات أو كيرمونـــات أو مـــاء بداخلها )صـــورة 83 ، 8٤(. 

بعـــد االنتهـــاء مـــن ٤ دورات كشـــف أخـــرى )أي االنتهـــاء من 8 دورات كشـــف( 
ُيوضع الفيرمـــون والكيرمون والماء داخـــل المصيدة ومتابعتهـــا وأخذ القراءات 

. تحليلها و

		الخطوات	الصحيحة	للتخلص	من	النخيل	المصاب

الرش واإلزالة.	 

تقطيع النخيل إلى قطع بطول ١ متر على األكثر )صورة 85(.	 

نقل النخيـــل الُمصاب المـــزال إلى موقع الفرم أو الردم بواســـطة وســـيلة 	 
نقل مغلقـــة )صورة 8٦(. 

صورة	)85(	تقطيع	النخيل	إلى	قطع	بطول	١	متر	على	األكثرصورة	)83(	مصيدة	محتوية	على	الفيرمون	والتمر

صورة	)8٦(	نقل	النخيل	ا	ُلمصاب	المزال	إلى	موقع	الردم	أو	الفرمصورة	)84(	تثبيت	المصيدة	على	جذع	النخلة
بواسطة	وسيلة	نقل	محكمة	اإلغالق



دليل رعاية النخلة

83

		الخطوات	المتبعة	في	عملية	فرم	النخيل	المصاب

اختيار موقع الفرم بعيًدا عن مزارع النخيل بمسافة ال تقل عن ١٠ كم.. ١

وضع الفتات إرشادية تشير إلى موقع الفرم )صورة 87(.. ٢

تحديد إحداثيات موقع الفرم.. 3

التأكد من مواقع المصائد وجاهزيتها.. ٤

تحميل أجزاء النخيل المزال على آلة الفرم )صورة 88(.. 5

البدء في فرم أجزاء النخيل، بحيث ال يتجاوز حجم نواتج الفرم أكثر من ٢ سم، . ٦
وأن ُتجرى عملية الفرم مباشرة بعد وصولها إلى مكان الفرم )صورة 89(. 

فحص نواتج الفرم والتأكد من حجمها )صورة 9٠(.. 7

إعـــادة عملية الفرم بعد معايـــرة الفرامة، وذلك للتحكم بحجـــم نواتج الفرم . 8
.)9١ )صورة 

صورة	)8٧(	وضع	الفتات	إرشادية	لموقع	الفرم

صورة	)88(	تفريغ	أجزاء	النخيل	المزال	من	الشاحنة

صورة	)89(	إعادة	عملية	الفرم	بعد	معايرة	الفرامة

صورة	)90(	فحص	نواتج	الفرم	من	ناحية	الحجم

صورة	)9١(	معايرة	الفرامة	إلعادة	عملية	الفرم	وذلك	للتحكم	بحجم	نواتج	الفرم
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		الخطوات	المتبعة	في	عملية	ردم	النخيل	المصاب

تعـــد عملية الـــردم خياًرا ثانًيا في حـــال تعذر القيام بعملية الفـــرم، بحيث تدفن 
أجـــزاء النخيـــل المصابة فـــي حفر عميقة، ثـــم ُيوضع التـــراب فوقهـــا بارتفاع ال 
يقل عـــن متريـــن، وذلك لضمـــان أاّل تخـــرج الحشـــرة البالغة من خـــالل طبقات 

التربة. 

فـــي حال صعوبـــة إيجاد مكان للردم فـــي المزرعة، يجب نقـــل أجزاء النخيل . ١
المصاب إلى مكان الردم بواســـطة وســـيلة نقـــل محكمة اإلغالق. 

اختيار موقع الردم بعيًدا عن المزارع بمسافة ال تقل عن ١٠ كلم.. ٢

وضع الفتات إرشادية في موقع ردم النخيل المزال )صورة 9٢(.. 3

حفر حفرة أو عدة حفر بعمق ال يقل عن 3 أمتار )صورة 93(.. ٤

تركيـــب 8 مصائـــد في محيـــط دائري حول موقـــع الـــردم ومتابعتها بصفة . 5
دوريـــة إلى حين االنتهاء من األشـــغال )صـــورة 9٤(.

تفريغ أجزاء النخيل من الشاحنة قرب مكان الردم ورشها بمبيد معتمد. . ٦

وضع أجزاء النخيل داخل الحفرة باستخدام الجرافة )صورة 95(.. 7

ردم الحفـــرة بالتـــراب بحيـــث يكون ارتفاع التـــراب فوق أعلـــى نقطة ألجزاء . 8
النخيـــل المردومـــة ال يقل عن متريـــن )صورة 9٦(.

مراقبة عملية الردم والتأكد من مطابقتها للمواصفات.. 9

التأكد من المصائد وصيانتها وجاهزيتها.. ١٠

صورة	)93(	حفر	حفرة	بعمق	ال	يقل	عن	3	متر

صورة	)94(	تركيب	8	مصائد	في	محيط	دائري	حول	موقع	الردم

صورة	)95(	وضع	أجزاء	النخيل	المصاب	داخل	الحفرة

صورة	)9٦(	ردم	الحفرة	بالتراب،	ويكون	إرتفاعه	على	األقل	مترين	فوق	أعلى	نقطة	
ألجزاء	النخيل	المردومة
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		المكافحة	الحيوية	لسوسة	النخيل	الحمراء

ا علـــى مبيدات حيوية  تعتمد المكافحة الحيوية لسوســـة النخيـــل الحمراء حاليًّ
محتويـــة على الفطريـــات أو النيماتودا الطفيلية وذلـــك بالتعفير إذا كان المبيد 
مســـحوًقا، أو بالـــرش إذا كان المبيـــد ســـائاًل. وتقـــوم الفطريـــات والنيماتـــودا 
بالتغـــذي والتكاثر داخل السوســـة وتقتلها. وهذه المبيـــدات الحيوية ال تحدث 
أضراًرا علـــى المحيط وال تلوثه، علًما بـــأن النتائج المختبريـــة أثبتت كفاءتها غير 

أنهـــا ال زالـــت غير مطبقة على نطاق واســـع فـــي الميدان. 

		النيماتودا	الممرضة	للحشرات

Stein-  يمكـــن اســـتعمال المبيدات الحيويـــة المحتوية علـــى أنواع النيماتـــودا
 ،  .spp Heterorhabditis وSteinernema feltia و ernema carpocapsae
وقـــد وجد فـــي التجارب المختبرية أن هـــذه األنواع تؤدي إلى إبـــادة الكثير من 

أعداد سوســـة النخيل الحمـــراء )صور 79(.

ُتضـــاف النيماتودا الممرضة للحشـــرات عن طريـــق حقن المعّلـــق الذي يحتوي 
على النيماتـــودا داخل جذع النخلة، وحســـب المعـــدالت التالية:

	 حقـــن	النخلة	التـــي	يقل	ارتفـــاع	جذعها	عـــن	٢م	بحجم	لتر	واحـــد	من	الماء		
الذي	يحتـــوي	على	5.	3	مليـــون	نيماتودا.

	 حقـــن	النخلـــة	التـــي	يزيد	ارتفـــاع	جذعها	عـــن	٢م	بحجـــم	5٫١	لتر	مـــن	الماء		
الذي	يحتـــوي	على	5	ماليين	نيماتـــودا،	وتكون	طريقة	االســـتخدام	على	

النحـــو	التالي	:

استخدام المثقاب لعمل عدد من الثقوب بعمق ٢١ سم وقطر 5.٠ سم.. ١

يكون الثقب األول على ارتفاع ٠3 سم من سطح التربة.. ٢

تـــوزع بقيـــة الثقـــوب على جـــذع النخلة وبشـــكل حلزونـــي علـــى أاّل يزيد . 3
ارتفاعهـــا عن متـــر واحد مـــن ســـطح التربة.

حقـــن 5٢ مـــل من المعّلـــق الذي يحتـــوي علـــى النيماتودا فـــي كل ثقب، . ٤
علـــى أن يكـــون ضغط الحقـــن 3-٤ بار.

يجب الحقن بالمعّلق بعد تجهيزه مباشرًة.. 5

يجب أاّل تزيد الحرارة داخل الجذع عن 53 درجة سلسيوس.. ٦

تغطية الثقوب مباشرًة بعد حقن المعّلق.. 7

		الفطريات

Beauveria bas-  يمكن اســـتعمال المبيدات البيولوجية المحتويـــة على الفطر
siana ويســـتطيع هـــذا الفطـــر أن ينقل عدواه مـــن جيل إلى الجيـــل الموالي 
ومـــن جنس إلـــى الجنـــس المقابل. وأدى اســـتعماله فـــي التجـــارب المخبرية 
إلـــى قتل أعداد كبيرة من سوســـة النخيل الحمـــراء إال أن هـــذه التقنية بحاجة 
إلـــى المزيد مـــن البحث فيمـــا يتعلق بالوســـيلة والوقـــت ومقـــدار الجرعة قبل 
اعتمادهـــا فـــي الحقـــول ضمـــن تقنيـــات اإلدارة المتكاملـــة لسوســـة النخيل 

الحمراء )صـــور 98 ، 99(.

		استخدام	المستخلصات	النباتية	الطبيعية

فـــي نطـــاق البحوث فـــي المكافحـــة البيولوجية، اســـُتعملت مبيدات حشـــرية 
  .sp Derrisمســـتخلص من جذور نبـــات(   »enonetoR نباتية مثـــل »روتينـــون
وsp  Lanchocarpus.( أو ليمونيـــن )مســـتخلص مـــن ثمار الحمضيـــات( اللذان 
مّكنـــا مـــن التخفيض في اســـتهالك الغـــذاء لدى يرقات الحشـــرة ومـــن زيادة 

نســـبة الموت.

		تقنية	تعقيم	الذكور

هـــي مـــن التقنيـــات التي أعطـــت نتائج مشـــجعة مع بعـــض أنواع الحشـــرات 
مثـــل ذبـــاب الفاكهة، وقد أجريـــت بعض التجـــارب لتقييم فعالية هـــذه التقنية 
في مكافحة سوســـة النخيل الحمـــراء فأعطت نتائج مشـــجعة مختبريا ولكنها 

الزالـــت تتطلب مزيـــًدا من الجهود والدراســـات. 

صورة	)9٧(	يرقات	حشرات	مصابة	بالنيماتودا	الممرضة	للحشرات

صورة	)99(	حشرة	بالغة	لسوسة	النخيل	الحمراء	ملوثة	بالفطر	الممرض

Beauveria	bassiana	بفطر	مصابة	الحمراء	النخيل	سوسة	عذراء	)98(	صورة
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		االستعمال	المقيد	لمبيد	فوسفيد	األلمنيوم	في	مكافحة	
حشرة	سوسة	النخيل	الحمراء

يمكن اســـتخدام أقراص فوســـفيد األلمنيوم عن طريق جهة مختصة ومعتمدة، 
بحيـــث يوضـــع 5 أقراص )حجم القـــرص 3 جرامات وبمعدل قـــرص واحد في كل 
ثقـــب( من ذلـــك المرّكب عنـــد منطقـــة اإلصابة وداخل جـــذع النخلـــة، ومن ثم 
ُيغطـــى جذع النخلة بواســـطة ســـترة مخصصة لهـــذه الغاية، وتبقى الســـترة 

حول جـــذع النخلة لمـــدة ال تقل عن 5 أيام )صـــورة ١٠٠(.

		المكافحة	الكيميائية

الـــرش بعد التكريب مباشـــرة بأحـــد المبيدات التاليـــة: دلتامثريـــن ٢.5 % )١٠٠ مل 
/ ١٠٠ لتـــر مـــن المـــاء( أو ميثيداثيون ٤٠ % ويســـتعمل بجرعة ١5٠ مـــل / ١٠٠ لتر من 
المـــاء )فترة التحريـــم: ٦5 يوًمـــا( أو ســـايبرمثرين ١٠ % )١٠٠ مل/ ١٠٠ لتـــر من الماء(.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ملوحته معتدلة أثناء خلط المبيد.

		المكافحة	التشريعية

في إطار المكافحة التشـــريعية لسوســـة النخيل الحمراء، تفرض المملكة حجًرا 
ـــا بمنع نقل أشـــجار وفســـائل النخيل مـــن المناطق المعلنـــة بأنها  ـــا داخليًّ زراعيًّ
موبوءة بحشـــرة السوســـة إلى المناطق الســـليمة، وحتى عند نقل الفســـائل 
بيـــن المناطق الســـليمة، يكون ذلك تحت إشـــراف وزارة البيئـــة والمياه والزراعة 
بعد إجراء عملية تغطيس للفســـائل فـــي مراكز معتمدة. ولتنفيـــذ هذا الحجر، 

التالية: التعليمات  الـــوزارة  أصدرت 

	 ا		تـــداول	ونقل	فســـائل	ونقائـــل	النخيل	من	دون	شـــهادة		 ُيمنـــع	منًعـــا	باتًّ
صـــادرة	من	الجهـــة	المختصـــة	بالوزارة.

	 تخضـــع	جميـــع	الشـــاحنات	والمركبات	التي	تنقل	فســـائل	ونقائـــل	النخيل		
للتفتيـــش،	ويتـــم	اعتـــراض	الشـــحنات	غير	المرفقة	بشـــهادة		نقل	أشـــجار	
وفســـائل	نخيـــل	داخـــل	المملكة	صـــادرة	مـــن	الـــوزارة	ومطوقة	بســـلك	

ا	مـــع	بيان	خط	الســـير. معدنـــي	مختوم	رســـميًّ

	 يجـــب	الحصول	علـــى	تصريح	لحركـــة	فســـائل	ونقائل	النخيل	)الشـــحنات(		
مـــن	منطقة	خالية	مـــن	اآلفة	إلى	مناطـــق	أخرى	وذلك	بموجب	الشـــهادة		
ذات	الصلـــة	نافذة	الصالحيـــة	لمدة	ال	تتعـــدى	5	أيام	من	تاريـــخ	إصدارها	
مـــن	قبل	الجهـــة	المختصة	بالوزارة	بعـــد	إجراء	المعاملـــة	الموصى	بها،	وأن	
تكون	مطوقة	بســـلك	معدنـــي	وأن	تحمل	ختـــم	رصاص	عليه	شـــعار	الوزارة.	

	 يجـــب	أن	يتم	نقل	الشـــحنات	في	وســـائل	نقـــل	محكمة	اإلغالق	تتناســـب		
ونوعيـــة	الشـــحنة	المحمولـــة،	كما	ال	يجوز	اســـتخدام	وســـيلة		نقل	ســـبق	
لهـــا	أن	قامـــت	بنقل	شـــحنة	مصابة	إال	بعـــد	التأكد	مـــن	تعقيمهـــا	بالمواد	

التطهيريـــة	التـــي		ثبتـــت	فعاليتها	وموصـــى	بها	من	قبـــل	الوزارة.

	 تشـــمل	تعليمـــات	الحجر	الزراعي	فســـائل	ونقائـــل	النخيـــل	المتداولة	بين		
المحافظـــات	والمناطـــق	وأيًضـــا	فســـائل	ونقائـــل	النخيـــل	المنقولة	بين	

المـــزارع	المجـــاورة	في	المحافظة	نفســـها.

صورة	)١00(	لف	جذع	النخلة	ببدلة	مخصصة
بعد	وضع	أقراص	فوسفيد	األلمنيوم	داخل	جذع	النخلة
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انفوجرافيا	١0

إجراءات الوقاية مـن سوسـة النخيـل الحمــراء

١

4 3

٢5

زراعة	فسائل	نخيل	خالية	من	اإلصابة	
بسوسة	النخيل	الـحـمـراء

االعتــدال	في	الـــري	ألن	كمية	
الـري	الزائـدة	توفر	رطوبة		عالية	
حول	جذع	النخـلة	مـمـا	يجعـلها	

أكثر	عرضة	لإلصـابة.

الحرص	على	نظافة		مزرعة	
النخــيــــل	مـــن	األعشـــاب	
وخصوصًا	حول	جذع	النخلة

عملية	تغطيس	فسائل	النخيل	
في	محلول	مبيد	حشري	معتمد	

قبل	الزراعة

التكريــب	بزاويــة	45	درجـة	وعـمــق	١0	إلى	١5	سـم	

بهــدف	المحافظة	على	النخلة	وسهولة	الكشـف	

عـن	وجــود	اإلصــابة	وعـدم	توفيــر	أمـاكــن	للحشرة	

لالختبـاء	والتكاثر.	يفضــل	أن	يكــون	التكريــب	إبتـداًء		

من	شهر	سبتمبر	إلى	شهر	يناير.
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Jebusaea	hammerschmidti		الطويلة	القرون	ذو	النخيل	ساق	حفار	.٢.١	5

تعد حشرة حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة )صورة ١٠١ ، ١٠٢( من اآلفات التي تسبب خسائر كبيرة في مزارع النخيل .	 

تنتشر في بعض مناطق زراعة النخيل في المملكة وخصوًصا في المناطق ذات الرطوبة العالية .	 

هناك جيل واحد للحشرة في السنة، وتضع األنثى العشرات من البيض، وتنتشر الحشرة الكاملة خالل الفترة من  شهر مارس وحتى شهر يونيو .	 

تهاجم الحشرة األشجار الضعيفة بشكل رئيس .	 

صورة	)١0١(		حشرة	حفار	ساق	النخيل	ذو	القرون	الطويلة	)المصدر:	مختبر	المكافحة	الحيوية	بالقطيف(

صورة	)١0٢(	عذراء	ويرقة	حفار	ساق	النخيل	ذو	القرون	الطويلة

اليرقةالعذراء
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دورة	الحياة	لحشرة	حفار	ساق	النخيل	ذي	القرون	الطويلة

تضع أنثى حفار ســـاق النخيل ذي القرون الطويلة حوالي 3٠ - ١5٠ بيضة ُفرادى في أي تشـــققات على ســـاق الفســـيلة أو جذع النخلة أو على قواعد الســـعف أو 
علـــى الليـــف. يفقس البيـــض بعد ١5 يوًمـــا، وتبدأ اليرقات بحفـــر أنفاق في الجذع وقواعد الســـعف، وتتجه نحو األســـفل. وتمـــر اليرقات بثالثة أعمار يرقية ُتشـــّتي 

خاللهـــا، ثـــم تتحـــول إلى عذراء في داخـــل األنفاق بالجذع، وبعد حوالي 3 أســـابيع تخرج الحشـــرة الكاملة. وللحشـــرة جيل واحد في الســـنة )صورة ١٠3(.

صورة	)١03(	الدورة	الحياتية	لحفار	ساق	النخيل	ذو	القرون	الطويلة

جيل واحد
في السنة

بيضة

١4 يوم٢0 يوم

١5 يوم
١١ شهر

حشرة بالغة

شرنقة

عذراء
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		أعراض	اإلصابة

 يمكـــن االســـتدالل علـــى وجود اليرقات داخـــل أجزاء النخلة )صـــورة  ١٠٤ أ( بظهـــور ألياف حمراء مهضومة تســـد منافذ األنفاق ووجود ثقوب مســـتديرة على ســـاق 
النخلـــة المصابـــة وهـــي عبارة عن فتحـــات خروج الحشـــرة الكاملة  )صـــورة ١٠٤ ب( مصحوبـــة بظهور مادة صمغيـــة بنية غامقة اللـــون وهي عصـــارة خفيفة القوام 
وملتصقـــة بالجـــذع وليس لها رائحـــة )صورة ١٠٤ ج(، وفي حاالت اإلصابة الشـــديدة يصفر الســـعف، وينحني الجـــذع بدرجات مختلفة قد تؤدي إلى انكســـاره وموت 

 .)١٠5 )صورة  النخلة 

صورة	)١04	أ(		وجود	أنفاق	ويرقات	الحشرة	داخل	جذع	النخلة

صورة	)١04	ج(		وجود	أنفاق	ويرقات	الحشرة	داخل	جذع	النخلة

صورة	)١04	ب(		ثقوب	تبين	خروج	الحشرة	الكاملة

صورة	)١05(		إنكسار	وموت	النخلة	المصابة
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		العمليات	الزراعية	التي	تساعد	على	التقليل	من	اإلصابة 

الخدمة الجيدة ألشجار النخيل ألن الحشرة تهاجم غالًبا األشجار الضعيفة.	 

ا للتخلص مـــن اليرقات الموجودة داخـــل الكرب والتي 	  تكريب النخيـــل دوريًّ
يصعب مكافحتها بالمبيد الحشـــري.

النظافة العامة ألشجار النخيل.	 

		المكافحة	الكيميائية

رش كامـــل أجـــزاء النخلـــة  المصابـــة بالمبيـــد المحتوي علـــى المـــادة الفعالة 
دلتامثريـــن ٢.5 % ، ويســـتعمل بجرعـــة 35 إلـــى 5٠ مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء، على 
أن ُيـــرش ١٠ لتـــرات مـــن المحلول لكل متـــر طولي مـــن النخلة مع مراعـــاة فترة 

يم. لتحر ا

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

٢.5	آفات	السعف	والجريد

Ommatissus	binotatus	النخيل	دوباس	.١	.٢	5

	 مـــن	الحشـــرات	الثاقبـــة	الماصـــة،	وســـميت	بالدوبـــاس	ألنهـــا	تفـــرز	مادة		
دبسية. ســـكرية	

	 تهاجم	الحشرة	الكاملة	)صورة	١0٦(	معظم	أجزاء	النخلة.	

	 تضـــع	اإلنـــاث	البيـــض	في	حفـــر	دقيقـــة	تصنعها	فـــي	الخـــوص	والعروق		
الوســـطية	لجريـــد	النخلة.	وتضـــع	األنثـــى١00-١50	بيضـــة	خالل	فتـــرة	حياتها.

	 بعـــد	الفقـــس	تبـــدأ	الحورية	)صـــورة	١0٧(	بالتغذية	وتنســـلخ	مـــن	عمر	إلى		
عمر،	وفـــي	أعقاب	الطـــور	الخامـــس	تتحول	الحوريـــة	إلى	حشـــرة	كاملة.

	 تحتـــاج	الحشـــرة	من	بـــدء	الفقس	وحتـــى	وصـــول	الحشـــرة	الكاملة	إلى		
حوالـــي	48	يوًمـــا	في	الجيـــل	الربيعـــي	و44	يوًمـــا	في	الجيـــل	الخريفي.	

	 للحشرة	جيالن	في	السنة	)جيل	ربيعي	وآخر	خريفي(	

صورة	)١0٦(		دوباس	النخيل	)حشرة	بالغة(

صورة	)١0٧(		حورية	دوباس	النخيل
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		أعراض	اإلصابة

تمتص الحشـــرات الكاملـــة وحورياتهـــا العصـــارة النباتية من الخـــوص والجريد 
)صـــورة ١٠8( والعـــذوق والثمار  )صورة ١٠9(، وتفرز الحشـــرات الكاملـــة وحورياتها 
مادة عســـلية كثيفة )صورة ١١٠( تغطي الســـعف والعذوق والجذوع والشماريخ 
الزهرية التي تلتصق بشـــدة مع بعضها مما يســـبب الفشـــل فـــي إتمام عملية 
العقد، وينمـــو على هذه اإلفرازات العســـلية فطر العفن األســـود، كما تلتصق 
بهـــا األتربـــة وتغطيها بطريقـــة كثيفة تعوق عمليـــة التمثيل الضوئـــي والنتح 

مما يزيد مـــن الضرر.

تضعـــف النخلة ويتحول لون الســـعف من األخضر إلى األخضـــر المصفر، وتكون 
الثمـــار المصابـــة بطيئـــة النمـــو ويتأخر نضجهـــا ويقـــل حجمها، وتكـــون ملوثة 
باإلفـــرازات العســـلية واألتربة الملتصقـــة، وبالتالـــي تقل قيمتها التســـويقية، 
وفي حالة اإلصابات الشـــديدة ال تنجح عملية العقـــد وبالتالي ال تنمو العذوق.

صورة	)١09(		أضرار	الحشرة	على	الثمار

صورة	)١١0(			حوريات	وحشرات	بالغة	على	السعف صورة	)١08(			أضرار	الحشرة	على	الخوص
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		العمليات	الزراعية	التي	تقلل	من	اإلصابة	بحشرة	الدوباس

الخدمة الجيدة ألشجار النخيل ألن الحشرة تهاجم األشجار الضعيفة غالًبا.	 

التسميد والري المتوازن ألشجار النخيل	 

زراعة الفسائل على مسافات مناسبة وليست متالصقة.	 

الفحص الدوري المستمر لوجود الحشرة.	 

		المكافحة	الكيميائية

رش أشـــجار النخيل مع بدايـــة ظهور اإلصابات باســـتعمال المبيـــدات المحتوية 
علـــى أحد المـــواد الفعالة التاليـــة: ميثيداثيون ٤٠ % ويســـتعمل بجرعة ١5٠ مل / 
١٠٠ لتـــر من الماء )فترة التحريـــم: ٦5 يوًما( أو بايفنترين ١٠ %، ويســـتعمل بجرعة 5٠ 
مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء ) فترة التحريم: ٢١ يوًما( أو اســـيتاميبريد ٢٠ % ويســـتعمل 

بجرعـــة 5٠ مل / ١٠٠ لتـــر من الماء. 

تكـــون عملية الـــرش في بدايـــة فترة ظهـــور الحوريـــات ومشـــاهدة اإلفرازات 
العســـلية وقبل تكّون العفن األســـود على الســـعف )شـــهري أكتوبر ونوفمبر(، 

والـــرش الثاني يكـــون في الفتـــرة الربيعية.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

	Date	Scales	Insects			القشرية	الحشرات		.٢.٢	5

	 تعد	الحشـــرات	القشـــرية	من	الحشـــرات	الثاقبـــة	الماصة	ولها	عـــدة	أجيال		
السنة. في	

	 يتعـــرض	النخيل	بجميـــع	أجزائه	ألكثر	من	٢0	نوًعا	من	الحشـــرات	القشـــرية،		
إال	أن	أكثـــر	أنـــواع	القشـــريات	التي	تصيب	النخيل	شـــيوًعا	هي	القشـــرية	
	Asterolecanium	الخضراء	والقشرية	blanchardii	Parlatoria	البيضاء

	Phoenicococcus	marlatti	الحمراء	والقشـــرية	phoenicis

	 تهاجم	هذه	الحشرات	جميع	أجزاء	النبات	الخضراء	وقد	تهاجم	الثمار.	

	 تصيـــب	القشـــريات	بصفـــة	عامة	العـــروق	الوســـطى	للســـعف	والخوص،		
حيـــث	تلتصـــق	باألجـــزاء	المصابـــة	وتمتـــص	العصـــارة	النباتية	إلـــى	درجة	

يصعـــب	إزالتهـــا	بالماء	عند	الغســـيل.

		أعراض	اإلصابة	بالحشرات	القشرية

تتميز مظاهر اإلصابة بوجود قشـــور أو حراشـــف شـــمعية مختلفة األشكال 	 
واأللوان )صور ١١١ و ١١٢(.

بعـــض أنـــواع الحشـــرات القشـــرية تهاجـــم العراجيـــن وقواعـــد الثمار في 	 
المناطـــق الرطبة والظليلـــة، حيث تمتص عصـــارة النبات مما يتســـبب في 
جفاف وتجعـــد الثمار بخاصة الموجودة في وســـط العـــذق، ويصاحب ذلك 
إفراز ندوة عســـلية تشـــجع نمو فطريات العفن األســـود بكثافـــة وبالتالي 

تمنع وصـــول الضوء للمناطـــق المصابة.

		المكافحة	الكيميائية

رش أشـــجار النخيل بالمبيدات المحتويـــة على أحد المواد الفعالـــة ميثيداتيون 
٤٠ %، مخلوطـــة بزيـــوت معدنية شـــتوية: برافيـــن 9٦.5 % ، وتســـتعمل بجرعة ١٠٠ 
مـــل/ ١٠٠ لتـــر من المـــاء )فترة التحريـــم: ٦5 يوًمـــا( أو دالتامثرين ٢.5 ويســـتعمل 
بجرعـــة 5٠ إلـــى 75 مل / ١٠٠ لتر من الماء أو اســـيتاميبريد ٢٠ % ويســـتعمل بجرعة 
5٠ مـــل / ١٠٠ لتـــر من الماء أو ميثيداثيون ٤٠ % ويســـتعمل بجرعـــة ١5٠ مل / ١٠٠ لتر 

من المـــاء )فترة التحريـــم: ٦5 يوًما(. 

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١١٢(	إصابة	متقدمة	ناتجة	عن	الحشرات	القشرية

Parlatoria	blanchardii	القشرية	الحشرة	عن	ناتجة	إصابة	)١١١(	صورة
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3.5		آفات	الطلع	والثمار	والشماريخ
Derelomus	sp.		النخيل	طلع	سوسة		.١.3	5

	 تنتشر	في	معظم	مناطق	زراعات	النخيل	في	المملكة.	

	 تمر	الحشـــرة	الكاملة	)صـــورة	١١3(	بفترة	البيات	الشـــتوي،	حيث	تكون	تحت		
قواعـــد	الجريد	واألليـــاف	المحيطة	بالطلع	عند	جمـــارة	النخلة	تحت	الريف.

	 لـــون	الحشـــرة	الكاملة	بنـــي،	ويميزهـــا	وجـــود	بقعتين	بلون	أســـود	على		
الســـطح	الخارجـــي	للغمديـــن،	والبقعة	األماميـــة	أصغر	مـــن	الخلفية	ولها	

خرطوم.

	 األطوار	الضارة	هي	اليرقة	والحشرة	الكاملة.	

	 اليرقة	عديمة	األرجل.	

	 يبدأ	ظهور	الحشـــرة	قبل	تفتـــح	األغاريض	الزهرية	مع	بدايـــة	فبراير	-	أبريل		
وهو	ما	يتناســـب	مع	ظهـــور	الطلع	إلى	ما	بعـــد	عقد	الثمار.

		أعراض	اإلصابة

- تســـبب سوســـة الطلع  خســـائر كبيرة، وتهاجـــم األزهار والثمـــار حديثة العقد 
وتؤدي إلى تســـاقطها )صـــورة ١١٤(.

- خلو الشماريخ من األزهار.

- وجود حفر ونقر أسفل قواعد األزهار أو الثمار.

- وجود يرقات بيضاء اللون داخل الثمار حديثة العقد.

- سقوط الثمار حديثة العقد.

		المكافحة	الكيميائية

رش أشـــجار النخيـــل بالمبيدات المحتوية علـــى أحد المواد الفعالـــة: دالتامثرين 
٢.5 %  ويســـتعمل بجرعـــة 5٠ إلى 75 مـــل / ١٠٠ لتر من الماء أو ألفا ســـايبرمثرين 

١٠ % ويســـتعمل بجرعـــة 5٠ إلى 75 مل / ١٠٠ لتـــر من الماء. 

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١١4(		أثار	اإلصابة	على	الشماريخ

صورة	)١١3(		الحشرة	الكاملة	لسوسة	الطلع
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Batrachedra	amydraula	)الحميرة	)	الصغرى	البلح	دودة		٢	.3.	5

أطلق اسم الحميرة على الحشرة ألن الثمار المصابة تتحول إلى اللون األحمر .

	 الحشرة	الكاملة	عبارة	عن	عثة	)فراشة(	صغيرة	سمراء	اللون	وطولها	ال	يتعدى	١5	مم	)صورة	١١5(.	

	 تضع	اإلناث	البيض	منفرًدا	على	غالف	الطلع	وعلى	الخوص	والجريد.	

	 تتغذى	اليرقات	)صورة	١١٦(	على	األزهار	والثمار	حديثة	العقد.	

	 للحشرة	3	أجيال	في	السنة.	

صورة	)١١٦(	يرقة	دودة	البلح	الصغرىصورة	)١١5(	دودة	البلح	الصغرى،	الحشرة	البالغة
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		أعراض	اإلصابة	بحشرة	دودة	البلح	الصغرى

تحـــدث اليرقـــات إصابـــات بالغة علـــى الشـــماريخ الصغيرة مما يـــؤدي إلى 	 
موت العرجـــون بالكامل )صـــورة ١١7(.

ا يربـــط الثمرة المصابـــة بالشـــمراخ بالقرب من 	  تفـــرز اليرقـــات نســـيًجا حريريًّ
القمـــع أو تحتـــه بقليل.

وجود بقايا مخلفات )براز( اليرقات على الثمار المصابة )صورة ١١8(.	 

ا، ثم تجـــف ويحمـــر لونها وتظل 	  اصفـــرار الثمـــار الصغيـــرة المصابـــة تدريجيًّ
عالقة بالشـــماريخ بواســـطة خيـــوط حريرية تفرزهـــا اليرقات )صـــورة ١١9(.

تسقط الثمار بكثرة من العراجين عند كبر حجمها.	 

		العمليـــات	الزراعيـــة	التـــي	تقلل	مـــن	اإلصابة	بدودة	الثمـــار	الصغرى	
)الحميـــرة(	إنفوجرافيا	١١

تكييس العذوق بالقماش الشاش أو الشبك لمنع وضع البيض.	 

إزالة الشماريخ والعراجين القديمة وبقايا األغاريض الزهرية والتخلص منها.	 

جمع الثمار المتساقطة على الكرب والليف واألرض والتخلص منها.	 

		المكافحة	الكيميائية

رش المبيـــدات المحتويـــة علـــى أحـــد المـــواد الفعالـــة: دالتامثريـــن  5.٢ % 	 
ويســـتعمل بجرعة 5٠ إلـــى 75 مل / ١٠٠ لتـــر من الماء أو اندوكســـكارب ٢٠ % 
بجرعـــة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر من الماء أو ألفا ســـايبرمثرين ١٠ % ويســـتعمل بجرعة 

5٠ إلـــى 75 مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء. 

توقيـــف رش المبيـــدات بعـــد التلقيح بأســـبوع، ويكرر الرش مـــرة أخرى بعد 	 
أسابيع  3-٢

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١١٧(	عذق	مصاب	)المصدر:	مختبر	المكافحة	الحيوية	بالقطيف(

صورة	)١١8(	يرقة	الحشرة	خارج	الثمرة

صورة	)١١9(	جفاف	الثمر	المصاب
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الطرق الوقائية والعالجية للحد
مــن آفــــة دودة البــلـح الصغرى 

تغــلـيــف	العراجيــن	بعـد	التلقيـــح	
بأكيـــاس	ورقية	تحــمـي	الثمــار	الحديثـة	

من	اإلصابة	بديدان	البلح

تكييس	العذوق	بعد	عقد	الثمار	
بأكياس	شبكية

وضع	مصائد	ضوئية	في	مزارع	النخيل	
لمعرفة	بداية	ظهور	الحشرة

التخلص	من	أربطة	العراجين	التي	تستخدم	أثناء	التلقيح	
بعد	التأكد	من	عملية	عقد	الثمار	لكون	الربط	يسهل	إنتقال	

يرقات	دودة	البلح	الصغرى	من	ثمرة	الى	أخرى

عدم	ترك	بقايا	الثمار
متناثرة	في	المزرعة

نظافة	المزرعة	)التكريب	،	إزالة	الحشائش	
والتخلص	من	مخلفات	بقايا	المحصول	السابق(

تعفير	جمارة	النخلة	حول	الطلوع	عند
القيــام	بالعمليــات	الزراعيــة	االولى	في	بداية	

الموسم	)التشويك	والتلقيح(	بالكبريت

١٢

3 4 5

67

انفوجرافيا	١١
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		Arenipses	sabella		الكبرى	الثمار	عثة	أو	الكبرى	البلح	دودة	أو	النخيل	طلع	دودة		.3.3	5

	 الحشرة	الكاملة		)صورة	رقم	١٢0(	عبارة	عن	عثة	)فراشة(	رمادية	قاتمة	اللون	ال	يتعدى	طولها	١٫5	سم.	

	 لون	اليرقة	كاملة	النمو	قرنفلي	غامق،	ويتراوح	طولها	بين	30-35	مم	)صورة	١٢١(.		

	 تعد	دودة	طلع	النخيل	من	أهم	اآلفات	التي	تصيب	النخيل.	

	 تصيب	دودة	البلح	الكبرى	الثمار	سواًء	كانت	على	األشجار	أو	في	المخازن.	

	 للحشرة	عدة	أجيال	في	السنة.		

	 ا	ونوًعا.	 تؤثر	إصابات	الحشرة	على	ثمار	النخيل	كمًّ

	 يستمر	وجود	الحشرة	طيلة	الموسم	نتيجة	تداخل	األجيال.	

صورة	)١٢0(	الحشرة	البالغة

صورة	)١٢١(	يرقة	دودة	البلح	الكبرى
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		أعراض	اإلصابة 

تتغـــذى اليرقـــات داخل الشـــماريخ قبل تفتحها مســـببة ثقوًبـــا عليها، وعند 	 
تفتحها تـــرى بعض األزهـــار مأكولة.

تحـــدث اليرقات أنفاًقـــا داخل الغالف الـــذي يبقى متصاًل مع األشـــجار، مما 	 
يســـاعد على مرور الطور العذري بســـالم.

وجود نسيج حريري على الشماريخ. 	 

ذبول جزئي للثمار ووجود أنفاق مملوءة ببراز اليرقات.	 

		المراقبة	الحقلية	لحشرة	دودة	الطلع

تـــزداد نســـبة انتشـــار اإلصابة من بدايـــة الربيع الـــى أوائل الصيـــف، ويالحظ أن 
الطلـــوع الذكريـــة تصاب أكثـــر من األنثويـــة. وتكـــون المراقبة الحقليـــة بالبحث 

المباشـــر عن اإلصابـــة من بداية مـــارس حتى نهايـــة الموســـم كالتالي :

١	 البحث	عن	األنفاق	وما	فيها	من	يرقات	على	أغلفة	الطلوع..

٢	 تحدث	اليرقات	أنفاًقا	سطحية	طولية	تتسبب	في	سقوط	الثمار..

3	 يصـــاب	الجزء	الخشـــبي	مـــن	العـــذوق	الذي	يحمـــل	الشـــماريخ،	حيث	تحفر	.
اليرقـــات	أنفاًقـــا	طولية	غالًبـــا	ما	تحدث	انشـــقاًقا	في	الخشـــب	عند	قاعدة	
الشـــماريخ	تكون	مليئة	بالبـــراز	وجلود	االنســـالخ،	ويالحظ	موت	الشـــماريخ	

المقابلـــة	لإلصابـــة	بما	عليها	مـــن	ثمار	.

4	 الثمـــار	:	توجـــد	اليرقات	داخـــل	الثمار	لتتغـــذى	على	ما	بداخلهـــا،	كما	يمكن	.
مالحظـــة	براز	اليرقـــات	والجلود	االنســـالخية	داخل	الثمـــار	عند	فتحها.

5	 رأس	الشـــجرة	او	األجـــزاء	الليفيـــة	حيـــث	تختبـــئ	اليرقـــات	للتعـــذر	خـــالل	.
الموســـم.

٦	 ٦.	تكافح	هذه	اآلفة	بنفس	طريقة	مكافحة	حشرة	دودة	البلح	الصغيرة..

		المكافحة	من	خالل	تغـطية	العذوق	بالشاش

تكـــون التغطيـــة مـــع أول ظهـــور للطلـــوع  بشـــكل كامـــل بواســـطة قطعة 
مســـتطيلة مـــن الشـــاش األبيض )صـــورة ١٢٢( وُتغلـــق من 3 جهـــات عن طريق 
خياطتهـــا، وتبقـــى جهة مفتوحة مـــن أجل إدخـــال العذوق من خاللهـــا ومن ثم 

ُتربط، ومـــن فوائـــد التغطية:

	 حماية	الثمار	من	اإلصابة	باآلفات	التي	تهاجمها.	

	 حماية	الثمار	من	الطيور	وغيره.	

	 الحصول	على	زيادة	في	حجم	ونوعية	الثمار.	

	 تساعد	على	تجانس	عملية	نضج	الثمار.	

		المكافحة	الكيميائية

رش المبيـــدات المحتويـــة علـــى أحد المـــواد الفعالـــة: أو ألفا ســـايبرمثرين ١٠ % 
ويســـتعمل بجرعـــة 75 – ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتـــر مـــن الماء )فتـــرة التحريـــم: ٢٠ يوًما(. 

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١٢٢(		تغطية	العذوق	بالشاش
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Oligonychus	afrasiaticus	الغبيرة	أو	الغبار	حلم		.4.3	5

أكروس حلـــم الغبار يصيـــب الكثير من العوائـــل النباتية، وهو مـــن اآلفات التي 
تســـبب خســـائر اقتصادية لمحصـــول النخيل. وجاءت تســـمية األكـــروس بحلم 
الغبـــار بســـبب أن الثمار المصابـــة تكون مغطاة بنســـيج عنكبوتي يفـــرزه الحلم 
تلتصـــق بـــه ذرات التراب، وبذلـــك يظهـــر التمر والســـعف المصـــاب وكأنه عليه 
طبقـــة مـــن الغبار ولذلـــك يســـمى ب » mite Dust« . ينتشـــر حلـــم الغبار في 
العديـــد من بلـــدان العالم وهو مـــن أخطر اآلفـــات التي تصيـــب النخيل، خاصة 
الموجـــودة في المناطـــق الجافة، وتزداد اإلصابة مع نقص ميـــاه الري واإلهمال 
فـــي العمليات الزراعية. وتصل نســـبة اإلصابة والخســـارة فـــي المحصول خالل 

الســـنوات الجافة والحارة إلـــى حوالي %8٠.

		الوصف	الكامل	لحلم	الغبار 

يتبـــع حلـــم الغبار صـــف العناكب، لون جســـمه الكامـــل أبيض أو ســـمني )صورة 
١٢3 أ ، ب(، وتكـــون نهاية البطن مســـتديرة في األنثى ويبلـــغ طولها حوالي 3.٠ 
ملـــم، أما الذكـــر فلونه أقـــل اصفراًرا من لـــون األنثـــى، ويبلغ طولـــه حوالي ٠.٢ 
مـــم وتكون نهايـــة بطنه مســـتدقة. البيضة كروية الشـــكل ومائيـــة اللون عند 
أول وضعهـــا ثم يتحـــول لونها إلى الشـــمعي الفاتح بعد مرور يـــوم واحد تقريبا 
وذلـــك قبل الفقس، ويبلغ طـــول قطرها حوالي ٠.١٢ ملم. أمـــا اليرقة فبيضاوية 
الشـــكل ولونها أخضر فاتح، وتتميز بوجـــود ثالثة أزواج من األرجـــل ويبلغ طولها 
حوالـــي ٠.١5 مم. وتنســـلخ اليرقة بعـــد ذلك لتتحـــول إلى طور الحوريـــة، وتتميز 
بأربعـــة أزواج من األرجل ولونهـــا أصفر فاتح أو برتقالـــي وذات عيون حمراء ويبلغ 

طولهـــا حوالي ٠.٢ مم. 

صورة	)١٢3	ب(		حلم	الغبار،	مع	البيض صورة	)١٢3	أ(		حلم	الغبار،	العنكبوت	الكامل
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دورة	الحياة

تضع اإلناث البيض على الشماريخ الزهرية والثمار، بمعدل ٢٠-٢5 بيضة لألنثى طوال فترة حياتها.	 

يفقس البيض بعد حوالي ٢-3 أيام ليعطي يرقات خضراء فاتحة بيضاوية الشكل ذات 3 أزواج من األرجل.	 

تتغـــذى اليرقـــات من خالل امتصاص العصارة النباتية لمدة ٢-3 أيام ثم تســـكن لمدة ٢٤ ســـاعة، حيث تنســـلخ بعـــد ذلك إلى طور الحورية األولـــى ويكون لونها 	 
أصفـــر أو أخضر، وتتميز بوجود أربعـــة أزواج من األرجل.

تســـتمر الحوريـــة األولى في التغذية حوالي يومين ثم تســـكن لمدة ٢٤ ســـاعة، وبعد ذلك تنســـلخ ليظهـــر طور الحوريـــة الثانية والتي تكون أكبـــر حجما، وبعد 	 
تغذيتهـــا لمدة يوم إلى يومين تســـكن لفترة ٢٤ ســـاعة، وبعدها تنســـلخ حيث يظهر الطور الكامـــل للعنكبوت. 

ينتج العنكبوت عدة أجيال متداخلة في السنة، وتختلف مدة كل جيل من ١5-3١ يوًما حسب درجات الحرارة وتكون حوالي 8-١٢ يوًما في الظروف المثالية.	 

يقضـــي حلـــم الغبار فترة الشـــتاء على شـــكل إناث بالغـــة، وفي معظم الحـــاالت على الســـعف المحيط بقلـــب النخلة وبين الكـــرب والليف، أو على األعشـــاب 	 
المزارع. فـــي  الموجودة  النجيلية 

دورة الحياة
ألكاروس النخيل

حلم الغبار

بيضة

األكاروس بالغة

الحورية األولىيرقة

الحورية الثانية
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		أعراض	اإلصابة	بحلم	الغبار

يعد حلـــم الغبار مـــن أخطر اآلفـــات التي تصيـــب نخيل التمـــور، وقد تؤدي 	 
اإلصابـــة الشـــديدة إلى فقـــدان المحصول بالكامـــل. وتبدأ اإلصابـــة عموًما 
مـــن ناحية قمـــع الثمرة ثم تمتـــد إلى الطـــرف اآلخر، ولذلـــك تظهر مظاهر 
أو آثـــار اإلصابة بشـــكل واضح فـــي المنطقـــة القريبة من قمـــع الثمرة. كما 
تتغـــذى مختلف األطـــوار لحلم الغبار على خوص الســـعف الجديد والعذوق 

العنكبوتية. خيوطها  بذلك  وتنســـج 

تتشـــقق الثمار )صورة ١٢٤( وتفقد األنســـجة رطوبتها ويصبح ملمسها خشًنا 	 
وتقل نســـبة المواد الســـكرية، وبالتالي تصبح الثمار غير قابلة لالســـتهالك 

والتسويق.

عدم اكتمال نمو الثمار المصابة.	 

يتحـــول لون الثمـــار المصابة من األخضر إلـــى اللون األحمـــر الداكن أو البني 	 
)صورة ١٢5( وتتشـــوه نتيجة امتصاص العصارة. 

وجـــود النســـيج العنكبوتـــي الـــذي تتعلق بـــه األتربـــة وتلتصق بـــه جلود 	 
االنســـالخات الخاصـــة بتحـــول أطـــوار الحلم )صـــورة ١٢٦(.

تتساقط الثمار مع اشتداد اإلصابة.	 

صورة	)١٢5(	وجود	شبكة	خيوط	تجمع	التربة

صورة	)١٢٦(		تشوه	الثمار صورة	)١٢4(		تشقق	الثمار
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		المكافحة	الزراعية	لحلم	الغبار 

فحـــص المـــزارع بشـــكل دوري والتركيـــز علـــى المحيـــط الخارجـــي للحقل 	 
ومراقبـــة بدايـــة ظهـــور اإلصابة حتـــى تكـــون عمليـــة المكافحة أكثـــر جدوى.

زراعة أشـــجار النخيـــل على المســـافات الموصى بها لتســـهيل دخول الضوء 	 
وحرارة الشـــمس التـــي تقتل الكثير من أفـــراد الحلم.

إزالة األعشـــاب التـــي تنتمي إلـــى العائلـــة النجيليـــة والعراجيـــن والجريد 	 
والليـــف القديـــم وبقايـــا األغاريـــض الزهريـــة لمنع حلـــم الغبار مـــن التكاثر 

. عليها

تنظيف أشـــجار النخيـــل من بقايا الطلـــع والثمار المتســـاقطة، والثمار التي 	 
لـــم تنضج بعد )الشـــيص(، والتي تعـــد عائاًل مفضاًل لحلم الغبـــار، خاصة بعد 

نضج ثمار التمر وجمـــع المحصول.

التخلص من العذوق المصابة بشدة.	 

الـــري المنتظم لألشـــجار، حيث تـــزداد اإلصابة بحلـــم الغبار خالل الســـنوات 	 
الجافـــة، وتـــؤدي عملية نقص ميـــاه الري إلى زيـــادة اإلصابة بهـــذه اآلفة، 

لذا يجـــب االهتمام بالـــري، وتنظيم هـــذه العملية.

وضـــع مصـــدات ريـــاح حول مـــزارع النخيـــل لتجنب وصـــول حلم الغبـــار على 	 
النخيل. أشـــجار 

		المكافحة	الكيميائية	لحلم	الغبار 

المراقبـــة الدوريـــة خـــالل بداية فترة النشـــاط التـــي تكون غالًبا في شـــهر 	 
أبريـــل أو بدايـــة مايـــو وباألخص علـــى أطراف المـــزارع والقيام بعمل رشـــة 

وقائيـــة وعالجيـــة بمجرد مالحظـــة بداية األعـــراض األوليـــة لإلصابة.   

يوجـــد حلم الغبـــار على األشـــجار طـــول العـــام ويتجمع في الشـــتاء حول 	 
قلـــب النخلـــة وبيـــن الليـــف والكـــرب، ويدل هـــذا الســـلوك علـــى أهمية 
مكافحـــة هـــذه اآلفة خـــالل فترة الشـــتاء للقضاء علـــى أعداد كبيـــرة منه، 

والحـــد من أضـــراره خالل الموســـم.

يجـــب اســـتخدام المبيـــدات المتخصصة فـــي بداية اإلصابـــة للحصول على 	 
أفضـــل النتائج مع الحرص علـــى تغيير المـــادة الفّعالة، ألن آفـــة حلم الغبار 

تعد من اآلفـــات التي تولـــد مقاومة ســـريعة للمبيدات.

عند اســـتخدام مبيـــدات العناكب، يجب أن تســـتهدف بيـــض الحلم واألطوار 	 
البالغـــة وغيـــر البالغة، وقـــد يحتـــاج المزارع إلـــى خلط مبيـــدات متخصصة 

لبيوض الحلـــم واألطوار المتحركـــة األخرى.

تعفير النخلة في الشتاء بالكبريت الزراعي.	 

قـــد تحتاج اآلفة إلـــى رش المبيدات أكثـــر من مرة خالل الموســـم للحصول 	 
على أفضـــل النتائج.

رش المبيـــدات المحتويـــة علـــى أحد المـــواد الفعالـــة التالية: ماتريـــن ٠.٦ % 	 
ويســـتعمل بجرعـــة 8٠ – ١٠٠ مـــل/ ١٠٠ لتـــر من المـــاء أو أبامكتيـــن ١.8 % + زيت 
معدنـــي، ويســـتعمل المخلـــوط بجرعـــة ١٢٠ مـــل / ١٠٠ لتـــر مـــن المـــاء )فترة 
التحريـــم: ٢١ يوًمـــا(، مع الحرص علـــى أن تكون المـــداواة فـــي الفترة التي 

الثمار. عقـــد  تلي 

اســـتعمال الكبريـــت الزراعي تعفيًرا علـــى العراجين بمعـــدل 5٠ إلى ١٠٠ جرام 	 
للنخلـــة بعد العقد.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.
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4.5		آفات	تصيب	أجزاء	النخلة	كاملة

	Oryctes	elegans		))العنقر	النخيل	عذوق	حفار		١.4.5

تعـــد الحفارات من اآلفـــات الرئيســـة التي تصيب أشـــجار النخيل فـــي مناطق 
مختلفـــة مـــن العالـــم ومن بينهـــا منطقـــة الخليـــج، وتعـــد الحفارات مـــن نوع             
elegans .O األكثـــر شـــيوًعا، ويوجـــد في المملكـــة ثالثة أنواع مـــن الحفارات 
التـــي تصيـــب النخيل وهي تتشـــابه فـــي الشـــكل الظاهري ولكـــن تختلف 

ا فـــي الحجم ويطلـــق عليهـــا خنافس وحيـــد القرن . نســـبيًّ

دورة	الحياة	للحشرة

تضـــع األنثـــى حوالـــي ١٠٠ بيضة علـــى الجريد وعلـــى العراجين وعلى ســـيقان 
النخيـــل الضعيف والميت، وفـــي التربة على المادة العضويـــة. ويفقس البيض 
في غضون أســـبوع عن يرقات مقوســـة لكل منها ثالثـــة أزواج من أرجل صدرية 
ضعيفـــة والحلقات البطنيـــة الثالث األخيرة متضخمة )صـــور ١٢8 أ ، ب(. وتتغذي 
اليرقـــة الحديثـــة الفقس على األجـــزاء الرطبة واألجـــزاء المتحللة مـــن النخيل، 
وتنســـلخ ثـــالث مرات لتصـــل إلى اليرقـــة الكاملة النمـــو ذات اللـــون الكريمي، 
وتتـــراوح فترة الطور اليرقي من 9 إلى ١٠ شـــهور. أما الحشـــرة الكاملة فتتغذى 
علـــى جريد الســـعف والطلـــع والعرق الوســـطي وحامـــل العذق والشـــماريخ 
وقلـــب النخلـــة. وتقضـــى الحشـــرة البيات الشـــتوي خالل طـــور اليرقـــة التي 
تتحـــول إلى عـــذراء فـــي أوائل الربيع وتســـتمر ثالثة أســـابيع لتتحـــول بعدها 

إلى حشـــرة كاملة. ولحشـــرة العنقـــر جيل واحد في الســـنة. 

صور	)١٢٧	أ،	ب	،	ج(		أنواع	حفارات	عذوق	النخيل	في	المملكة
)المصدر:	متحف	جامعة	الملك	سعود(

أ

جب

صورة	)١٢8	أ	،	ب(		يرقات	حفار	عذوق	النخيل
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		أعراض	اإلصابة 

		أعراض	اإلصابة	التي	تحدثها	الحشرة	البالغة 

تســـبب الحشـــرة الكاملة أضراًرا متفاوتة مـــن خالل حفرها ألنفـــاق داخل العرق 
الوســـطي للورقة )الجريـــد( أو في حامل عذق الثمـــار )صورة ١٢9(.

أنفاق تغذية الحشرة الكاملة مع وجود نشارة خشبية.	 

تكّسر الجريد والعذوق المصابة والجفاف.	 

موت العذق الحامل للثمار.	 

		أعراض	اإلصابة	التي	تحدثها	اليرقات

يســـبب الطور اليرقي لحفار عـــذوق النخيل أضراًرا اقتصاديـــة متفاوتة في 	 
شـــدتها ونوعيتها وأماكن حدوثها.

تتغـــذى اليرقـــات على األجـــزاء المتحللـــة وتهاجـــم الجذور مســـببة تلفها، 	 
وقـــد يســـتمر نخرها داخـــل ســـاق النخلة ليصل إلـــى األنســـجة الحية.

تهاجـــم اليرقـــات أشـــجار النخيـــل الضعيفـــة على مســـتوى أجـــزاء الجذع 	 
الســـفلية المالمســـة لســـطح التربة.

تحفـــر اليرقات أنفاًقا أســـفل الجـــذع وفي منطقـــة وجود الفســـائل حول 	 
نخيـــل األم، ممـــا يؤدي إلى مـــوت الفســـيلة أو زيـــادة احتماليـــة مهاجمة 

النخلة بحشـــرة السوســـة.

		العمليات	الزراعية	التي	تساعد	على	التقليل	من	اإلصابة	بيرقات	حفار	عذوق	النخيل

االهتمام بالتسميد الجيد والمتوازن.	 

التخلـــص من النخيل الضعيـــف وأاّل ُيترك في المزرعة ألنـــه يعد من األماكن 	 
الحشرة. لتكاثر  المفضلة 

عزل جـــذع النخلة عـــن مياه الـــري حتى ال تحـــدث تعفنات تجذب الحشـــرة، 	 
كذلك تخميـــر وتعقيم الســـماد العضوي  قبـــل إضافته.

التخلـــص مـــن المخلفـــات النباتيـــة المتحللـــة وأاّل ُتتـــرك فـــي المزرعـــة، أو 	 
معاملتهـــا بالمبيـــدات المنصـــوح بهـــا للقضـــاء علـــى مـــا فيها مـــن يرقات.

تقليـــب أكوام الســـماد العضوي الموجـــود في المزرعة من حيـــن آلخر لقتل 	 
اليرقـــات الموجودة فيه من خالل تعريضها للشـــمس أو المفترســـات.

إبعـــاد الســـماد البلـــدي عن جـــذع النخلـــة حتى ال يتســـبب فـــي التخمرات 	 
والتعفنـــات التي تســـاعد علـــى اإلصابة.

		المكافحة	الكيميائية

رش النخيل المصـــاب بالمبيدات المحتويـــة على أحد المواد الفعالـــة: دلتامثرين 
٢.5 % بجرعـــة 35 إلـــى 5٠ مـــل / ١٠٠ لتر من الماء، ويستحســـن اســـتعمال المبيد 
ا عند ظهـــور اإلصابة. ـــا خاصة فـــي الفترة ما قبل طلـــوع الطلـــع، وعالجيًّ وقائيًّ

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١٢9(	أعراض	تغذية	الحفار	على	العذوق

األخاديد	التي	تحدثها
الحفار	في	العذق

تغذية	الحفار	عند
قاعدة	السعفة
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5.	5		األمراض	التي	تصيب	النخيل

	 	 5.5.	١	خياس	طلع	النخيل	أو	مرض	تعفن	الطلع	
	Inflorescence	rot	of	khamaj

	 			 	Mauginiella	scaettae	الثالثة	الفطريات	أحد	المرضي:	المسبب
	Thielaviopsis	 paradoxa 	 أو	 	Fusarium	 moniliforme أو	

	 أخطر	األمراض	الفطرية	التي	تصيب	النورات	الزهرية	المذكرة	والمؤنثة.	

	 ينتشر	المرض	غالًبا	في	المناطق	ذات	الرطوبة	العالية.	

	 قد	تصل	الخسائر	إلى50٪	من	المحصول.	

	 توجـــد	هيفات	الفطر	بيـــن	قواعد	الكرب	وأنســـجة	الليف	فـــي	رأس	النخلة		
لفتـــرة	طويلـــة	قد	تصـــل	إلى	خمـــس	ســـنوات،	أما	أبـــواغ	الفطـــر	فتكون	

قصيرة. حياتهـــا	 فترة	

	 تســـاعد	األمطـــار	والرطوبـــة	العاليـــة	ودرجـــات	الحـــرارة	المنخفضـــة	على		
وانتشـــاره. المرض	 حـــدوث	

		أعراض	اإلصابة	بمرض	خياس	الطلع	)الخمج(	

تظهـــر األعـــراض علـــى النبـــات أو الطلع بعـــد ظهوره فـــي أواخر الشـــتاء 	 
وأوائـــل الربيع، وأول مـــا يميز المرض ظهـــور بقع حمراء صدئيـــة اللون على 
الســـطح الخارجـــي للطلـــع، وعند فتـــح الطلع نشـــاهد بقًعا شـــفافة ذات 
لـــون أصفـــر مقابل البقـــع الصدئية )صـــورة ١3٠( التي شـــوهدت على غالف 
الطلـــع من الخـــارج. كما نشـــاهد على الغالف مـــن الداخل بقًعـــا بنية اللون 
في منطقـــة تماس الغالف مع الشـــماريخ الزهرية المصابـــة، وهناك رائحة 
كريحـــة للطلـــع المصاب ناتجة عـــن عفن جزئـــي أو كلي لألزهار والشـــماريخ.

أمـــا على الشـــماريخ الزهرية فنشـــاهد بقًعـــا بنية ومســـحوًقا أبيض )صورة 	 
١3١( هـــو عبارة عن أبواغ الفطر المســـبب لهذا المرض. ويغـــزو الفطر األزهار 
والشـــماريخ الزهريـــة ويمكـــن أن ينـــزل ليصيـــب حامـــل العنقـــود الزهري. 
وتـــؤدي اإلصابة الشـــديدة إلـــى أاّل تتفتـــح الطلعـــات الفتيـــة، حيث تجف 

وتمـــوت وال تنتـــج أي ثمار.
		المكافحة	الكيمائية	لخياس	طلع	النخيل

رش النخيـــل المصاب بعد قطـــف المحصول بالمبيدات الفطريـــة المحتوية على 
أحـــد المـــواد الفعالة: ثيوفانيـــت - ميثل 7٠%، ويســـتعمل بجرعة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر 
من الماء أو ميتاالكســـيل م ٢٤ %  ويســـتعمل بجرعة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر من الماء أو 

حســـب التعليمات الموضحة على عبـــوة المبيد.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

التخلص من الطلع المصاب	 

التأكد من نظافة أيدي العمال أثناء عملية تلقيح النخيل.	 

أاّل يستخدم الطلع المصاب أو الطلع من نبات مصاب للتلقيح.	 

صورة	)١30(	أعراض	اإلصابة	داخل	الطلع

صورة	)١3١(	أعراض	اإلصابة	على	الشماريخ	الزهرية
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5.5	.٢		تفحم	أوراق	النخيل	)التفحم	الكاذب	أو	تبقع	األوراق	الجرافيولي(	

	 	Graphiola	phoenicis	الفطر	المرضي:	المسبب

	 يعد	مـــرض	تبقـــع	األوراق	الجرافيولـــي	من	األمـــراض	األكثر	شـــيوًعا	على		
النخيل،	ويســـود	فـــي	المناطق	التي	تكثـــر	فيها	األمطار	والرطوبة	مســـبًبا	

اإلنتاج. قلة	

		أعراض	اإلصابة

تظهـــر اإلصابة بهذا المرض على شـــكل بقـــع صغيرة )بثرات( صلبة ســـوداء 	 
ا فـــي البداية ثم  مرتفعـــة عن ســـطح الوريقة )صـــورة ١3٢(، ويكون لونها بنيًّ

يتحـــول فيما بعد إلى اللون األســـود.

يظهـــر المـــرض غالًبـــا علـــى األوراق المتقدمة فـــي العمر، وتظهـــر أعراض 	 
اإلصابـــة علـــى كال ســـطحي ورقـــات النخيـــل فـــي شـــكل بثـــرات صلبـــة 

أســـطوانية وبـــارزة يصـــل قطرهـــا إلى ١.5 ســـم.

تكـــون البثرات مقفلة فـــي البداية ثم تتفتح على شـــكل غبـــار أصفر اللون 	 
وهـــي أبـــواغ الفطر التي تكـــون ممزوجة مـــع هيفاته، وتعد هـــذه األبواغ 

مصدر اإلصابـــات الجديدة.

في مرحلة متقدمة من المرض يحدث اصفرار األوراق وجفافها.	 

		المكافحة	المتكاملة	لمرض	التفحم	الكاذب

قـــص األوراق المصابـــة ووضعهـــا داخـــل كيس لمنع انتشـــار أبـــواغ الفطر، 	 
والتخلـــص منهـــا بطريقة آمنـــة بعيًدا عـــن الحقل.

احتـــرام المســـافات المناســـبة لكثافة الزراعـــة )x 8 8 إلى ١٠ x ١٠ متر حســـب 	 
الصنـــف( لمنـــع تزاحم أشـــجار النخيل وبالتالـــي تقليل الرطوبـــة حولها.

االعتدال في الري.	 

رش أشـــجار النخيل بعد تقليـــم األوراق المصابـــة بأحد المبيدات النحاســـية 	 
المحتوية على أحد المواد الفعالة: هيدروكســـيد النحاس 87 %، ويســـتعمل 
بجرعة ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر من الماء أو أوكســـي كلوريد النحاس 87 %، ويســـتعمل 
بجرعـــة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتـــر مـــن الماء، مـــع الحرص علـــى إضافة مـــادة الصقة 

للمبيد لتثبيته حســـب التعليمـــات الموضحة على عبـــوة المبيد.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.

صورة	)١3٢(	مظاهر	اإلصابة	بمرض	تبقع	األوراق	الجرافيولي
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5.5.	3		مرض	اللفحة	السوداء	أو	مرض	تعفن	القمة	النامية				
Black	Scorsh					)المجنونة(			 	

	 	Thielaviopsis	paradoxa	:المسبب	الفطر

	 ينتشر	هذا	المرض	في	األراضي	رديئة	الصرف	والمزارع	المهملة.	

		أعراض	اإلصابة

تظهر األعراض على شـــكل ندوة في األزهار ولفحة ســـوداء على السعف، 	 
وتتعفن في الجـــذع والقمة النامية، حيث يدخل الفطـــر عن طريق الجروح.

يتأخر نمـــو األوراق الجديـــدة ويبدأ نمـــو الوريقات من األطـــراف متجهة إلى 	 
العرق الوســـطي. وتبدأ تلك األعراض في األوراق الكبيرة )الســـعف الكبير( 
أواًل ثـــم يعقبهـــا إصابة المجمـــوع الخضـــري بأكمله ثم موت قمة الشـــجرة. 
تظهـــر اإلصابـــة على هيئة بثـــرات دائرية بنيـــة اللون تتحول بعـــد ذلك إلى 
اللون األســـود وذلك على العرق الوســـطي لألوراق، وخاصـــة الحديثة منها، 
وتكبـــر هـــذه البثرات مـــع اشـــتداد اإلصابة مما يـــؤدي إلى تهدل الســـعف 
ومـــوت القمـــة الناميـــة وتحلـــل األنســـجة الداخليـــة وتلونها باللـــون البني 
الغامـــق أو األســـود. ويتغلب بعض النخيـــل المصاب على ذلـــك بإنتاج برعم 
جانبـــي، ممـــا يجعـــل الـــرأس الجديـــدة للنخلة مائلة، وهذا ســـبب تســـمية 

النخلـــة المصابة بالمجنونـــة )صورة ١33(.

		المكافحة

قطـــع وإزالـــة الســـعف المحيـــط بالقمـــة الناميـــة وحرقه وتغطيـــة مواقع 	 
اإلصابـــة بعجينة بـــوردو في الخريف بعـــد الجني وتكـــرار العملية في أوائل 

الربيـــع قبل ظهـــور األغاريض.

الرش بمخلوط بوردو رشًة وقائية في الخريف بعد جني الثمار.	 

إزالة النباتات المصابة وحرقها.	 

أاّل ُتقلـــم األشـــجار تقليًما جائًرا، وذلـــك ألن إحداث الجروح مـــع توفر الرطوبة 	 
يعد من الظـــروف المالئمة النتشـــار هذا المرض.

رش أو تعفيـــر أشـــجار النخيـــل بمركبات نحاســـية تحتوي على أحـــد المواد 	 
الفعالة: ميتاالكســـيل م ٢٤ %، ويســـتعمل بجرعة ١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر من الماء أو 
أوكســـي كلوريد النحاس 87 % ويســـتعمل بجرعـــة ١٠٠مل / ١٠٠ لتـــر من الماء 
وأيًضـــا ثيوفانيـــت - ميثل 7٠ % ويســـتعمل بجرعة ١٠٠مل / ١٠٠ لتـــر من الماء أو 

حســـب التعليمات الموضحة على عبـــوة المبيد.

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.  

صورة	)١33(	أعراض	متقدمة	من	مرض	تعفن	القمة	النامية	)المجنونة(
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Helminthosporium,Fusarium,	Bispora	األوراق	تبقع	مرض		4	5.5.

	 تظهـــر	األعراض	على	شـــكل	بقـــع	بنية	مائلة	إلـــى	الســـواد	مختلفة	الحجم		
على	الســـعف	)صورة	١34(.

	 من	األمراض	غير	االقتصادية	على	النخيل.		

	 يمكن	التخلص	من	السعف	المصاب	بشدة.		

		المكافحة	الكيمائية

رش أو تعفيـــر أشـــجار النخيل - بعـــد إجراء عمليـــة التكريب - بمركبات نحاســـية 
تحتـــوي على أحد المواد الفعالة: أزوكســـي ســـتروبين ٢٠ %، ويســـتعمل بجرعة 
١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء أو مادة الكبريت )Sulfur WC %8٠ (، ويســـتعمل بجرعة  
١٠٠ مـــل / ١٠٠ لتر مـــن الماء )فترة التحريـــم: 7 أيام( أو حســـب التعليمات الموضحة 

على عبـــوة المبيد. 

		ملحوظة  الحرص على استعمال ماء ذي ملوحة معتدلة أثناء خلط المبيد.  

Phytoplasma	Disease		الوجام	مرض		5	5.5.

	 المسبب	المرضي:	فايتوبالزما.	

	 تتمثـــل	األعراض	األوليـــة	لإلصابة	في	ظهور	االصفـــرار	المخطط	على	نصل		
ا	لتشـــمل	ســـعف	النخلـــة	كاماًل	 الســـعف	)صـــورة	١35	أ(	ثم	تنتشـــر	تدريجيًّ
)صـــورة	١35	ب(	وفي	اإلصابـــات	المتقدمة،	يتحول	لون	الســـعف	إلى	اللون	
البنـــي	ويجف،	مما	يـــؤدي	إلى	تقـــزم	النخلـــة	وموتها	في	حـــال	اإلصابات	

الشديدة.

	 ينتقـــل	المرض	مـــن	النخيل	المصاب	إلى	النخيل	الســـليم	عن	طريق	حشـــرة		
األوراق.	 نطاطات	

	 ُســـجل	وجـــود	المرض	فـــي	المنطقـــة	الشـــرقية،	ويهاجـــم	النخيـــل	بأعمار		
. مختلفة

	 ال	يوجـــد	عالج	لهـــذا	المرض،	ويجـــب	مكافحـــة	الناقل	الحشـــري،	والحفاظ		
على	نظافـــة	البســـتان	وأاّل	ُتزرع	فســـائل	مصابة.

صورة	)١35	أ(	مظاهر	اإلصابة	بمرض	الوجام

صورة	)١35	ب(	إنتشار	مرض	الوجام	على	كامل	سعف	النخلصورة	)١34(	سعف	مصاب	بالفطر	)بقع	سوداء(
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٦.5		اإلجهادات	الفسيولوجية

Bending	Head	البرحي	نخيل	)انحناء(	شذوذ	١	٦.	5.

	 يظهـــر	االنحناء	علـــى	صنف	نخيل	البرحـــى	فقط،	حيث	ينحنـــي	رأس	النخلة		
)صـــورة	١3٦(	بزاوية	5	إلـــى	زاوية	90	درجة	نحو	الجنوب	أو	الجنوب	الشـــرقي،	
ويوجـــد	االنحناء	فـــي	األنســـجة	النباتيـــة	الموجودة	فـــوق	القمـــة	النامية	

وتبقـــى	البرعمة	الرئيســـة	فـــي	وضع	قائم.

	 ـــا،	وال	يظهر	قبل		 يعزى	الســـبب	إلـــى	ضعف	فســـيولوجي	قد	يكـــون	وراثيًّ
أربع	ســـنوات	من	عمـــر	النخلة،	وتـــزداد	فرصة	حدوثـــه	كلما	زاد	عمر	الشـــجرة.	

	 كلما	زاد	االنحناء	كان	إنتاج	الشجرة	أقل.	

٦.5.	٢	ظاهرة	تجعد	األوراق	النامية

	 تظهر	األوراق	مجعـــدة	ومتقزمة	وذلك	عند	نقل	أشـــجار	النخيل	لزراعتها	من		
مـــكان	إلى	آخر،	حيـــث	تظهر	النمـــوات	األولى	للســـعف	مجعـــدة	ومتقزمة	

. 	)١3٧ )صورة	

صورة	)١3٧(	تجعد	وتقزم	النمواتصورة	)١3٦(	انحناء	رأس	النخلة
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٦.5	.	3		التقشــر	)	انفصــال	القشــرة(

 هو عبـــــارة عــن حـــــدوث انتفــاخ بســيط في الثمــرة وانفصـــــال غـالف الثمــرة 
)القشـــــرة  الخارجيــة( عــن الجــزء اللحمــي مكونــة غــالًفا منفصــاًل بنســبة %5٠، 
وتالحــظ هــذه الحالــة في مرحلــة التمــر بشــكل واضــح، ويجــب أاّل تزيد نســبة 
التقشــر في الصنــف الواحــد عــن ١٠% ،عــدا أصنــاف الخــالص والبرحي والجبــري 
وســـــلطانة حيـــــث تزيــد النســـــبة عـــــن ٢٠%، وتختلــف األصنـــــاف فيمــا بينهــا 
في ظهـــــور هــذه الصفـــــة التــي تعــد مــن الصفـــــات الرديئة وغيــر المقبولــة 
وتتســـــبب في تـــــردي نوعيتهــا وضعــف قيمتهــا التســـــويقية. وتتميــز بعــض 
ـمك  ـُ األصنــاف بوجــود فــراغ بـيـن الجــزء اللحمــي للثمــرة وبــين البــذرة، وقلــة س
الجــزء اللحمــي، بينمــا يتالشى هــذا الفــراغ في أصنــاف اخــرى مثــل المجهول 
والمكتـــــومي. وتحــدث هــذه الظاهــرة في األصنــاف المزروعــة في المناطــق 
الســاحلية والقريبـــــة مــن الســواحل، حيــث تالحظ ظاهـــــرة انفصــال القشــرة 
عــن اللحــم في األصنـــــاف الحساســة وخاصــة صنــف الخــالص وحاتمــي وأبــو 
معـــــان والبرحي وســري وصفـــــري وابــو العــذوق، وهــي مـــــن الصفــات غيــر 
المرغوبــة في الثمـــــار والتــي تقلــل مــن قيمتهــا التســويقية وتجعلهــا عرضــة 

للتعفــن وظهــور البلــورات الســـــكرية وتقلــل مــن قابليتهــا للتخزين.

		المسببات

		العوامــل	الوراثيــة

- قشــرة الثمرة وُســمك اللحم

- طبيعــة الصنــف )طبيعــة ثمار الصنف التشــريحية(

- قــوام أو لحــم الثمــرة

		العوامــل	البيئيــة

- درجــة الحرارة

- الرياح

- التربــة

- الرطوبــة

		عمليــات	الخدمــة

- التلقيــح وتأثير حبــوب اللقــاح

- خــف الثمــار

- التســميد

		معامــالت	مــا	بعــد	الجني

- نقطة التصدع للثمار 

- غســيل التمور 

- تجفيــف التمور 

- تعقيــم التمــور بالحــرارة  

- التخزين
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٦.5.	4		ظاهرة	الوشم	أو	التشطيب

تحدث ظاهرة الوشـــم أو التشـــطيب عند ارتفاع الرطوبـــة الجوية حول العذوق 
أثناء تحول الثمار من طور الخالل إلى طور البســـر، حيـــث توقف الرطوبة العالية 
عمليـــة التبخـــر من الثمار مع اســـتمرار حركة الماء بداخل النخلـــة، ومن ثم يحدث 
 تضخـــم وانتفاخ للخاليا الموجودة تحت قشـــرة الثمرة مما يؤدي إلى تشـــققها. 
يظهر التشـــقق في الثمار على شـــكل خطوط أفقية أو طولية رفيعة ســـوداء 
اللـــون، وتموت الخاليـــا الموجودة حول التشـــقق جميعها )صـــورة ١38(، وتؤدي 
الشـــقوق الكثيرة علـــى الثمار إلـــى تصلب القشـــرة وجفاف الطبقـــة اللحمية 
ممـــا يؤدي إلـــى انخفاض فـــي نوعية الثمـــار المصابـــة، ويعد تزاحم الســـعف 
ووجـــود الظل الشـــديد من العوامل المســـاعدة علـــى ظهور وتطـــور اإلصابة 

وبالتالـــي حدوث أضـــرار اقتصادية.

		اإلجراءات	المتبعة	للتقليل	من	حدوث	ظاهرة	الوشم	والتشطيب

توفير تهوية كافية حول العذوق من خالل إجــــراء عمليــــة التقليــــم بإزالــــة 	 
الســــعف القـديم والســــعف الزائـد حـول العذوق، مــــع القيام بعملية تدلية 
العــــذوق في شــــهر يونيــــو وتقليل عدد العذوق وكذلك خف عدد العذوق 

والشـــماريخ على العـــذق الواحد والثمار على الشـــمروخ.

زراعة النخيل على أبعاد مناسبة.	 

أاّل ُتزرع المحاصيل الصيفية تحت أشجار النخيل.	 

تنظيم عمليات الري حتى ال ترتفع الرطوبة الجوية حول أشجار النخيل.	 

٦.5.	5		ظاهرة	تساقط	الثمار

تعـــد ظاهرة تســـاقط الثمار عملية فســـيولوجية شـــائعة مرتبطة بشـــكل 	 
مباشـــر بمنظمـــات النمو خاصـــة التداخـــل بين عنصـــري اإليثليـــن وحامض 
األبسيســـك )ABA(، فكلمـــا تقدمـــت الثمار فـــي النمو والنضـــج ازداد تركيز 
غاز اإلثيليـــن الذي يرافقه زيادة حامض األبسيســـك )ABA( المســـؤول عن 
خفـــض قـــوة ارتباط الثمـــار وبالتالـــي فرصة زيـــادة تســـاقطها، إضافة إلى 
ذلك  تســـاعد الظـــروف البيئية غيـــر المالئمـــة وكذلك اإلصابات الحشـــرية 
والمرضيـــة خاصـــة الفطريـــة منهـــا على زيـــادة تســـاقط الثمـــار، ومن أهم 

العوامـــل الرئيســـة والمؤثرة على تســـاقط الثمـــار لدى أشـــجار النخيل:

العوامـــل الجويـــة والتي تشـــمل درجة الحـــرارة المرتفعة واألمطـــار الغزيرة 	 
خـــالل موســـم التلقيح والريـــاح الشـــديدة خالل فتـــرة األزهـــار وبداية عقد 

. ر لثما ا

اإلجهـــادات الفيســـيولوجية الناتجـــة عـــن عـــدم اكتمـــال عمليتـــي التلقيح 	 
واإلخصـــاب وغزارة األزهار وزيـــادة تنافس الثمار أثناء نموهـــا وتقدمها في 
النضـــج على المواد الغذائية وعـــدم انتظام الري ونقـــص العناصر الغذائية 

)الكبـــرى والصغـــرى( بصفة حادة فـــي التربة.

اإلصابات المرضية والحشـــرية وبشـــكل خاص عند إصابة الثمـــار بدودة البلح 	 
الصغـــرى )الحميرة( المتمثلة فـــي جيلها األول الذي يتزامـــن مع بداية عقد 

الثمار.   

		ملحوظة  يعد تساقط الثمار صفة خاصة بالصنف، وهي تتباين من صنف آلخر 
ولكنها ثابتة خالل الصنف الواحد، وعموًما فإن أعلى نسبة للتساقط هي التي 

تتراوح بين فترتي اإلزهار ومرحلة بداية العقد.

صورة	)١38(	تصلب	القشرة	وتشقق	الثمار
)خطوط	سوداء(	ناتجة	عن	إصابتها	بظاهرة	الوشم
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