آفات أشجار الفاكهة وطرق مقاومتها

د .عدنان درويش

ا.د .خليل دراز

الفصل الخامس :آفات النخيل

يبمغ عدد أشجار النخيل فى العاال 011مميان نخما (حانال  0431مميان فادا

أش ااجار النخي اال ف ااى ال اانط العرب ااى  51ممي اان نخما ا (حا انال ممي اان ف اادا

بينماا يبماغ عادد

أى أ ع اادد أش ااجار

النخي اال ف ااى ال اانط العرب ااى يم اال  %51ما ا ع اادد أش ااجار النخي اال ف ااى الع ااال  ,نتم اال المة اااح

المزرنعا حانالى  % 61ما المةااح العالميا  .نتعتباار العاران ما أك اار بمادا العااال تعاادادا فااى

أشااجار النخياال ( 21ممياان نخم ا
فمصر (00ممين نخم

تميهااا ي ا ار ( 11ممياان نخم ا

فالةااعندي (03ممياان نخم ا

فالجزائر ( 644ممين نخم .

نتشاامل افااان النخياال كاال ما الح اار (كمااا البحاار نالنماال الباايض التا تهاااج الجااذنر .نكااذل
ح ااار ة ااان النخي اال ذن الي اارن الطنيما ا نح ااار ع ااذنن النخي اال نخن ة ااا اليما ا

نةنةا ا النخي اال

الحم ار الت تهاج جذع النخما  .ح اار خانص (جرياد النخيال نالحشارر اليشاري الخشا ار نحشار

النخيااال اليش ا اري الرخا اان (الحم ا ا ار
الصااحرانى نالت ا تهاااج الةااع

الكباارى (الطما

نبا اان النخيا اال (الهبةا ااكس الا ااداييى ندنبا اااس النخيا اال نالج ا اراد

نالع اراجي  .نأيشااا دند التماار الصاا(رى (الحمياار ندند التماار

ندند الاابما العااامرى (دند المخاااز

نالاادبنر امحماار ندند الرمااا نخن ةااا ان

ااب ا نا انا التم اار نف ارشا ا ال ااداين الهنديا ا نخن ة ااا ة اانرينا نخن ة ااا ال م ااار الجافا ا التا ا ته اااج

ال مار .نةنةتعرض هنا أخطر اآلفان الحشري عم أشجار النخيل بالت صيل:

حشرة النخيل القشرية (بارالتوريا)Parlatoria blanchardi Targ. :
Family: Diaspididae
Order: Hemiptera

العوائل:
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تنتشار حشار النخيال اليشاري بارمتنرياا فا جميا منااطن ز ارعاان النخيال فا العاال  .فها تنتشار

فا مصاار كمااا تنتشاار فا دنل عديااد م اال العاران نالبحاري نالكنياان نااماااران العربيا المتحااد
نال اايم ناط اار نالة ااندا نالص اانمال

نليبي ااا انايا ا ار نأف(انة ااتا نالم( اارا نالج ازئ اار نالرجنت ااي

نمنريتاني اا .نجاادير بالااذكر أ هااذر الحشاار بجانااا صااابتها لكاال م ا أنران ن مااار النخياال ف نهااا
تصايا أيشااً بعاض نباتاان الزينا م ال الياةامي نال.تانياا .نهاذر اآلفا كانان منجاند بمعادمن
صاب شديد جداً بالنميان المتحد المريكي حت عا , 0812

ذل ب ةتخدا أةاليا المكافح الحيني .

ت اليشا عميها نهائيااً بعاد

وصف الحشرة:
الحشر الكامم الن

لحشر النخيل اليشري بارمتنريا لننها نردي أن أحمر ااات نطنلهاا  147ما

نه ذان اشر بيشاني الشكل نمةطح نذان لن أبيض مشنا بةمر نطنل اليشر ما 041

الا  045ما نلهااا بيعا داكنا الماان

فا النةااط نالتا تعاار ب ةا الةاار  .نتم اال هااذر الةاار فا

الناا جمد اانة.خ الخير لمحنري  .أما ذكر حشار النخيال اليشاري بارمتنرياا فماأ أجنحا  .ناشار
الذكر متطانل نطنل اشر الذكر  0م نعرشأ  143م نذان لن أبيض ما نجاند بيعا داكنا
المن ف

حدي النهايتي نيمك تمييز اشنر الذكر بةهنل  .أما حنري هاذر الحشار فمننهاا نردي

غامن أن أحمر اات ناشر الحنري مةتدير الشكل نبيشا ترابي .

شكل (  :حشر النخيل اليشري (بامتنريا

مظهر اإلصابة والضرر:
تعتبر حشار النخيال اليشاري بارمتنرياا ما أها الحشاران التا تصايا النخيال فا العاال  .نيكان

الشرر عمى أشدر عمى أشاجار النخيال التا يتارانر عمرهاا ماا باي
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هذر الحشر صاب النخيل ف المنااطن ذان الرطنبا العاليا نالبعياد عا شان الشامس المباشار

أي المناطن المظمم .

نتصيا حشر النخيل اليشري بارمتنريا الخنص نالجريد نالعذنن نال ماار حيات تت(اذي الحنرياان
نالحشاران الكامما ب متصاااص العصاار النباتيا ما الجا از الخشاري أن ال مريا لمنخما المصاااب

ف معظ شهنر الةن  .نبذل يتحنل لن الجز المصاا ما المان الخشار ال(اامن لا المان

الخشر ال اتا أن الص ر م ظهنر بيا عدياد يكان لننهاا أخشار فااتا فا البدايا ا يتحانل

لننهااا لا البنا ال(ااامن .كمااا يحاادت ج ااا

تاادريج لممناااطن المصاااب

ااصاب الشديد بالطب ل منن الخنص نج ا
ل شع

عا لمنخم نتدهنر ف

الةاع

نما

ا منتهااا .نتا دي

المصااا نمنتاأ ابال أناناأ مماا يا دي

نتاجها كماً نننعا.

نم أه أشرار حشر النخيل اليشري بارمتنرياا أيشااً أنهاا عنادما تصايا ال ماار نتةابا تشانهها

مما ييمل م ايمتها التةنييي  .ناد نجد أ هاذر الحشار يمكا أ تصايا ال ماار نها فا أطانار

الخا.ل ناليةار نالرطاا .كماا أناأ ما الصاعا جاداً الاتخمص ما اشانر الحشار ال.صاي بال ماار
ف أ نا عمميان غةل نكبس التمنر.

دورة الحياه:
تبدأ دنر حيا هذر الحشر بنش الن

لمبيض أة ل اشر الن  .نبعاد ذلا ي ياس البايض عا

حنريان نردي المن نص(ير جاداً .نتبياى هاذر الحنرياان فتار تحان اشار أمهاتهاا ا تخارت نتبادأ
فا التجاانل نتةاام هااذر الحنريااان بااالمتجنمن .حياات تبحاات لن ةااها ع ا مكااا مناةااا مظماال
نذان رطنب عمىا عماى الخانص أن ال ماار لت بان ن ةاها نتبادأ فا

فاراز المااد الشامعي نالت(ذيا

ب متصاص العصار النباتي .
نم الدراةان اايكنلنجيا لحشار النخيال اليشاري بارمتنرياا نجاد أ الجيال النل لهاذر اآلفا يبادأ

ما ا الة اابنع النل ما ا ش ااهر بري اال كم ااا نج ااد أ حنري ااان الجي اال النل تتناج ااد عم ااى الة ااع
الخشاار الياادي نلكا هنااا أعااداد ما هااذر الحنريااان تهاااجر لا الةااع

الجديااد .كمااا نجااد أ

الجيل النل لهذر اآلف يةت(رن حنال أربع أشهر .أما الجيال ال اان لحشار البارمتنرياا فيبادأ فا

الةاابنع الخياار م ا شااهر ينلياان .نتتناجااد حنريااان هااذا الجياال عاااد عمااى الدنار الة ا مي م ا

الةااع

حياات تتناجااد عمااى الةااطحي العمااني نالةا م كمااا أنهااا تصاايا ال مااار أيشااً .نيةاات(رن

الجيال ال اان حانال

 .ا أشاهر ننصا  .أمااا الجيال ال الات فيبادأ فا
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المظماال أن ال مااار نيةاات(رن الجياال ال الاات

شااهر .أمااا الجيال ال اربا نالخياار فيبادأ فا الةاابنع النل ما شااهر ناانفمبر

نيطماان عمىااأ الجياال الشااتني نهاان أطاانل الجيااال حياات يةاات(رن هااذا الجي ال ح انال ةاات أشااهر

ننص .

نجدير بالذكر أ الطنار المختم لمجيمي ال ان نال الت لحشر النخيل اليشري بارمتنريا تصيا
مااار التماار بص ا خاص ا نتمتصاان بجاادار ال ماار ل ا درج ا يصااعا معهااا زالتهااا بالمااا عنااد

ال(ةيل.
المكافحة:
 -م أه الةاليا الزراعي الت يجا تباعهاا لمكافحا هاذر الحشار هان اطا الةاع

المصااا

بالحشر نالتخمص منأ بالحرن .كماا أ ااهتماا بعممياان الخدما الجياد لمنخما نما أهمهاا ازلا

الدنار اليديم م الةع

بالتيمي يعتبر عامل ها ف تيميل ااصاب بهذر الحشر .

 عناد ااصاااب الشااديد يمكا عمال برنااامر لاارش النخياال رشاتي ب حااد المبياادان ال نةا نري م االمبيد الكتيم أن مبيد الم .ين  .عمى أ تكن الرش النلى بعد منة اا مار نم بداي فصال

الشتا  .أما الرش ال اني فتكن م بداي الربي أي ف نهاي شهر مارس نبداي شهر بريل.
 -المكافح ا

الحيني ا تعتباار أفشاال النةااائل لمكافح ا هااذر اآلف ا  .ناااد طبياان بنجااار كبياار ف ا

النميان المتحد المريكي منذ نان طنيال حيات أمكا

عا

ةتئصاال هاذر اآلفا ما منااطن تناجادها

طريان تطبيان برناامر نااجا لممكافحا الحينيا شاد هاذر اآلفا بادأ ما عاا  0803ناةاتمر

حتى عا . 0823

نهناا العدياد ما الم ترةاان التابعا لحشاران أبان العياد يمكنهاا أ
المختم ا لحشاار النخياال اليشاري بارمتنريااا .نيمكا

اناط.اه ااا بمع اادل  311خن ة ااا لك اال نصا ا

ت تارس بك اا

عالىا الطانار

ةااتيراد هااذر الم ترةااان ما مناااطن تناجاادها

هكت ااار ما ا النخي اال .حي اات ة ااتين ه ااذر الم ترة ااان

بالةيطر تماماً عمى أعداد حشر النخيل اليشري بارمتنريا نبالتال الحد ك ي اًر م أشرارها.

سوسة النخيل الحمراء Rhynchophorus ferrugineus Olivier
Family: Curculionidae
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رتبة غمدية األجنحة Order: Coleoptera

نتعر أيشا بةنة النخيل الهنديا أن الةايني نااد ظهارن أنل معمنماان عا هاذر الحشارر فاى

نشران المتحا

الهنادى عاا  .0780ننصا ن فاى الهناد لنل مارر كففا خطيارر عماى نخيال جانز

الهنااد عااا  .0815ا نخياال الاابما عااا  .0806ا تياادمن غربااا بةاارعأ كبيارر جاادا منااذ منتصا

ال مانينااان .ننص امن المممكااأ العربيااأ الةااعنديأ نااماااران العربيااأ المتحاادر نةاامطن عمااا عااا
 .0874ا منطيا الزع ا ار فااى يا ار عااا  .0885ا الرد نفمةااطي نال ارشااى المحتمااأ عااا

 .0888نفى مصر ظهرن لنل مر فى محافظ الشرايأ فى منطي الصالحيأ باليصاصي عا
.0881

العائل والعمر النباتى المفضل:
تصايا ةنةا النخيال الحما ار مجمنعا ما أشاجار النخيال أهمهاا نخيال الةااجن Sago palm
ننخيل الزين  Oil palmننخيل جنز الهناد  Coconut palmننخيال الزيناأ Washingtonia
 palmن نخياال التماار

لمظرن

اليطي

البيئي نالصن

 Date palmنتت ارانر أن تختم ا

نةااب صااابتها لنخياال التماار نفيااا

نعمار النخماأ نتتارانر ماا باي  % 1فاى باكةاتا الاى  % 51فاى ناحا

بالمممك العربي الةعندي .

ناااد دلاان المشاااهدان الحيمي ا عمااى أ ةنة ا النخياال الحم ا ار ت شاال النخياال الصاا(ير الة ا ناااد

أشار  0858( Leverأ حنالى  % 4م النخيال حتاى عمار  01ةاننان يمانن ةاننيا نتيجا

الصاب بةنة النخيل الحم ار بينما ل يذكر أى نةب منن فى النخيل الكبر م  01ةننان.
كمااا أنشااا  Abrahamن 0864( Kurainأ ةنة ا النخياال الحم ا ار ت شاال مهاج ا النخياال
الااال م ا  11ةاانأ ,كمااا ذكاار  0874( Moorأ ةنة ا النخياال الحم ا ار هااى اآلفااأ الرئيةااي

لمزارع نخيل النارجيال صا(ير الةا ما  01 - 6ةاننان نيانخ ض شاررها عماى النخيال المتياد

فاى الةا  .كماا أنشاا  0866( Blancaver et alأ ةنةا النخيال الحمار ت شال مهاجما

نخيل جنز الهند الذى يترانر عمارر ماا باي 04 - 2ةان فاى ال مباي نالهناد .نعمنماا يمكا اليانل

أ العمر الم ل لمتعرض لإلصاب بةنة النخيل الحم ار ما بي  01 - 4ةننان.
دورة حياة سوسة النخيل:
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تش الن اى فا المتنةاط حانال  211بيشا عماى جاذع النخما فا ال تحاان المختم ا الناجما

عا الح ااران الخارى أن عا الخادمان الزراعيا  .ي ياس البايض خا.ل  4 - 1أياا عا يرااان
ص(ير الحج عديم الرجل نالت بدنرها تشن طرييها لى داخل الجذع حيت تتحر ع طرين
تيمص عش.ن الجة  .نتت(ذى هذر اليراان عم النةج الطري حيت ترم باللياا

خم هاا.

فتار الطانر اليراا يتارانر ماا باي  2 -1أشاهر .نتتعاذر اليرااان باداخل شارانن بيشااني الشاكل

تنةجها م الليا  .تخرت الحشاران الكامما بعاد نيشاا فتار التعاذر التا تتارانر ماا باي - 03

 10ينماً .نتيدر دنر حيا ةنة النخيل الحم ار بحنال  3أشهر (شكل .
نيبمغ عدد أجيال حشر ةنة النخيل الحم ار  4 – 2أجيال ةننيا.

شكل (  :الطنار المختم ف دنر حيا ةنة النخيل الحم ار

وصف طور البيضة:
البيض كريم المن نبيشاني الشكل .متنةط حج البيش ييدر بحنال  1٫5م ف الطنل ن

 0٫0م ف العرض.
وصف طور اليرقة:

اليرا ا كامم ا النماان لحمي ا بيشاااني الشااكل نعديم ا الرجاال نذان لاان بن ا مص ا ر ن أرةااها بن ا

المن  .بينما اليراان حدي ال يس ذان لان أبايض مصا ر نبا أرس بنا المان  .يصال طانل اليراا
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كامم النمن ل حنال  41م بعرض يصل ل  11م  .نالرأس بن المن نينحنا

لا الةا ل

نلهااا أجا از فا انيا تةااتطي بهااا الح اار اناختاران جااذع النخما  .كمااا أنهااا تحتااات لا أجانا رطبا
نمظمم كما هن الحال بداخل جذع النخم  .نيعتبر الطنر اليرا هان الخطار حيات يت(اذي عما

النةج الحي بداخل جذع النخم مما ي دي ال منن النخل.
وصف الشرنقة وطور العذراء:
عناادما تيتاارا اليرا ا م ا التعااذر ف نه اا تنة ار ش ارني م ا أليااا

النخياال .نتكاان الش ارني بيشاااني

الشااكل نيصاال طنلهااا ل ا ح انال  51م ا نعرشااها يصاال ل ا  21م ا  .ف ا البداي ا يكاان لاان

العااذ ار كريما نيتحاانل فا الم ارحاال الخياار لا الماان البنا  .نينحنا الارأس لا الاابط نيصاال
الخرطاان ل ا ةااان الاازنت المااام م ا الرجاال .أم اا ااارن ااةتشااعار نالعياان المركب ا فتكاان
ناشح  .نيصل متنةط طنل العذ ار ل  24م بعرض  04م .
وصف طور الحشرة الكاممة:
يميل لن الحشر الكامم ل البنا المحمار نلهاا خرطان طنيال نيتا ارنر طانل الحشار الكامما ماا

بي  31 – 24م نعرشاها ماا باي  03-01ما بينماا يصال طانل الارأس نارناا ااةتشاعار الا

مت طنلها .يحمل الخرطن ف نهايتأ أج از ف اارش نارنا ااةتشعار بيرا ااعدتاأ نالخرطان

بنا محماار الماان ما الجها العمنيا نبنا مةاامر ما الجها الةا مي نيتميااز خرطاان الااذكر عا

خرطاان الن ا بنجااند مجمنع ا م ا الزغااا عمااى ةااطحأ العمااني .العياان المركب ا ةااندا الماان

نم صنل ع بعشهما عند ااعد الخرطن .

الحميا الصادري النلا ذان لان بنا محمار نينجاد عميهاا عاددا ما البيا الةاندا المختم ا فا
أشكالها نأحجامها نعددها .الجنح المامي ذان لان أحمار ااات نم ت(طا الابط ب كممهاا نلهاا

اليدر عم الطي ار نتعيش الن

م  2- 1شهنر.

أعراض اإلصابة:
أجم الباح ن عمى صعنب كتشا

ااصاب مبك ار أن التعر عمى النخيل المصاا فى مراحمأ

النلااى نيرج ا الةاابا فااى ذل ا الااى تركيااز ااصاااب فااى النةااج ال(ش ا داخ ال الجااذع م ا عااد
ظهنر أى ت(يياران عماى الشاكل الخاارجى لمجاذع خاصا فاى الم ارحال النلاى لإلصااب  .نم يمكا
مشاهد التم

الاذى تحد اأ ةنةا النخيال الحما ار  ,نظا ار لتكاا ر الحشار لعاد أجياال داخال الجاذع

فى ن س النخم المصاب .
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د .عدنان درويش

ا.د .خليل دراز

تصيا ةنة النخيل الحم ار نخيال التمار حيات تعتبار ما أخطار ح ااران النةاج نتعمال ابااط

ةع
أ

النخيل كعش ناائى تةتريا فيأ الحشر الكاممأ ك يرا .نينش البيض فاى الشاينن ني.حاظ

ص اااب الت ااات تك اان مص ااحنب ب ااذبنل اناصا ا رار ا ا ي ااتع

كتشااافها بةااهنل نحينمااا يكاان الاادخنل خاا.ل اناعااد الةااع

الت ااات منتج ااا رنائ ااا خاص ااأ يمكا ا

ف نااأ يمك ا

ازل ا الةااع

بةااهنل عنااد جذبااأ حياات ي كاال الجااز الياعاادى بناةااط الح ااار .بعااد زباانل النران تجا

الخشاار
نتةاايط

نيمك م.حظ ينا ص(ير عمى الجذع م نجاند ةاائل لنناأ بناى ةامي لازت ,نعمنماا ي.حاظ

أعراض ااصاب التالي :

 -0ظهنر فراز ةمي الينا لزت لننأ بنى محمر ذن رائحأ ن اذ نيةيل اافراز بكميأ كبير عمى
الجذع المصاا م الخارت.
 -1ظهنر نشار خشبي متع نأ نهى عبار ع نناتر ت(ذيا اليرااان خاارت جاذع النخما المصااب
ناد تشاهد تم النشارر متةااط عمى الرض.
 -2منن ال ةيمأ أن الراكنا المنجند فى منطي ااصاب .
 -3ص ا رار الةااع

المنجااند فااى امااا النخم ا نتهدلااأ نم ا زدياااد ااصاااب يماانن امااا النخم ا

(الجمار .
 -4نكةااار جااذع النخما ما عنااد ال ماات الياعاادى نم.حظا تجنفااأ بالكاماال ننجااند جميا أطانار
الحشر داخمأ.

طريقة حدوث االصابة:
ذك اار  0858( Leverأ ااص اااب بةنةا ا النخي اال الحما ا ار مرتبطا ا بااص اااب بح ااار الع ااذنن
دائما ,حيت يهيئ ح ار العذنن الماك الم.ئم لنش بيض ةنة النخيال الحما ار  .كماا أشاار
عبد الحاات أكمال عاا ( 0861أ أن اى ةنةا النخيال المميحا تشا بيشاها فردياا فاى ال جانان

التااى يحااد ها ح ااار العااذنن أن فااى الجاارنر الناتج ا م ا تيمااي الةااع

الخشاار أن ال تحااان التااى

تش اعها الن ااى بخرطنمه ااا ف ااى النةااج ال(شا ا  .كم ااا أنش ااا  Hartleyأ ( 0866أ حش اار
ةنة النخيل الحما ار تعتبار ط يال جرحاى (افاأ اننيا ااصااب

حيات تشا ااناات بيشاها فاى

الةااطا المجرنح ا أن التال ا فااى العديااد م ا أن اناع النخياال ,نهااى ت شاال نخياال الةاااجن ننخياال
النارجياال نالنخياال الةااكرى .أيشااا ذكاار  Blancaverنأخاارن ( 0866أ
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آفات أشجار الفاكهة وطرق مقاومتها

د .عدنان درويش

ا.د .خليل دراز

الحما ار تشا بيشاها فااى الشاينن المنجاندر فاى الجاذع أن فاى أى جاز باأ تما

ما النخما بينمااا

أكد  0870( Jurjen et alأ ةنة النخيل الحما ار تشا بيشاها فاى الن اان أن الح ار التاى
يصنعها ح ار العذنن أن فاى أمااك تيماي الةاع

الخشار نأشاا

أنهاا تشا البايض فاى ح ار

عميها  2م نعمنما يمك الينل أ أماك حدنت ااصاب بةنة النخيل الحم ار هى:
 -0الن ان التى تحد ها يراان ح ار العذنن فى الجذع ناناعد الةع .
 -1الجرنر التى تحد ها الحشرر الكاممأ لح ار العذنن فى اناعد الةع .
 -2أماك تيمي الةع

الخشر.

 -3الن ان التى تحد ها ال ئ ار فى جذع النخيل.
 -4الشينن التى تنجد عمى الجذع فى النخيل الص(ير.
 -5مكا فصل ال ةائل أن الرناكيا م النخم .
 -6الجذنر الهنائي العاري فى ااعد الجذع.

برنامج المكافحة المتكاممة لسوسة النخيل الحمراء
يعتمااد هااذا البرنااامر عمااى أركااا رئيةااي هااى المكافحا الميكانيكيا نالزراعيا نالمكافحا التشاريعي

نالمكافح الحيني نالمكافح الكيميائي نالمكافح الةمنكي .
أوال  :المكافحة الميكانيكية والزراعية:

 -1حرر أشررجار النخيررل شررديد اإلصررابة :تنتشاار ااصاااب بةنةا النخياال الحما ار بةاارع كبياار
م المزارع المصاب الاى الةاميم  ,اناذا تركان أشاجار النخيال المصااب دن تادخل ع.جاى ةان

تتحاانل الااى مخااز أن ب ا ر لمحشاار  ,نتاازداد بااذل خطاانر نةاارع نتيااال ااصاااب الااى الشااجار

الةااميم نعمي اأ ف نااأ م ا الشاارنرى ازل ا كاال النخياال شااديد ااصاااب نحراااأ بالكيرنةااي أن بزياان

الااديزل بعااد اطعااأ الااى اطا صاا(ير طنليااا نعرشاايا ا فتحااأ ما الااداخل لمت كااد ما ماانن جميا
الطنار الحشري نيمز معالج منطي اليط ب ى مبيد بالم.مة م ل:
(أ الكارباريل (الةي ي
(ا الكمنربيري نس  +الدلتام ري .
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د .عدنان درويش

ا.د .خليل دراز

(ت الترايكمنرنفن .
نتدف النخم المزال فى ح ار عمييا ا تارد  ,ني شال أ تكان طبيا الرمال التاى تعمنهاا ةاميك

ادر اامكا (011 - 61ة كما تعامل الترب فى منطي اازال ب ى مبيد مناةا.بهذر الطريي
يمك اليشاا عماى اآلفا فاى النخيال شاديد ااصااب كماا ييال نتشاار مةاتنى ااصااب نيجاا أ

ي خذ فى ااعتبار شرنر حرن النخيل فى ذان المزرع نعد المجن الى نيمها الى أمااك بعياد

خنفا م

نتشار ااصاب أ نا النيل كما يمز شرنر تيطي النخم الى اط ص(ير ابال حراهاا.

نعند زال ال ةاائل ما النخيال ال يماز معامما منطيا اليطا بمبياد م.ماس لمنا تجادد ااصااب

ع طرين الجرنر الناشئ فى منطي اليط .
 -2الطعوم الجاذبة :م المعرن

أ ةنة النخيل الحم ار م تنجذا لمشن  .نيمكا

ةاتخذا

الطعن الجاذب م الحشران الكامم م ةنةا النخيال الحما ار ا اتمهاا .نيتكان الطعا الجااذا
م ا منلاان مبماال نأيزنماياال أةاايتان كمااا يمك ا

ةااتخدا أج ا از م ا جااذع نخياال الةاااجن بشااكل

أاراص لجذا الحشران الكامم ناتمها.
-3النباتررات الصررائده :ياازرع نخياال الةاااجن أن النخياال الةااكرى فااى الم ازارع غياار المصاااب  ,نعنااد
حدنت ااصاب تتجأ الحشران ب عل عامل الت شيل ال(ذائى ,نيمك جمعها بعد ذل نحراها.
 -4المصائد الضوئية :يعمل ح ار العذنن عمى تهيئا المكاا المناةاا لحادنت ااصااب بحشار
ةنة ا النخي اال الحما ا ار نعمي ااأ فاليش ااا عم ااى ح ااار الع ااذنن ة اان

بةنة ا النخياال الحم ا ار  ,نلااذل يمك ا
ليها

يا ا دى ال ااى خ ااض ااص اااب

ةااتخدا المصااائد الشاانئي ب نناعهااا لجااذا ح ااار العااذنن

جمعها نحراها.

 -5تغطيررة الجررروح :يمك ا ت(طي ا نغماان جمي ا ال تحااان المنجااند عمااى جااذع النخم ا ب ةااتخدا
الياار أن الةامنن نالجاابس حيات أ هااذر ال تحاان هاى الماااك الم شام لبدايا ااصااب بةنةا

النخيل الحم ار .

 -6مسافات الزراعة :ما الشارنرى االتا از بمةاافان الز ارعا المنصاى بهاا باي أشاجار النخيال
( 7متر حيت أ ارا الشجار م بعشها يزيد م فرص ااصاب نتجديدها.
 -7النظافة البستانية :اليشا عمى الحشاائش ,تجميا مخم اان النخيال نمعالجتهاا بمبياد حشارى
مناةااا اباال حراهااا ,التيمااي الةااننى ,نما الشاارنرى عااد اطا الةااع
يمك ا أ يكاان اليط ا عمااى مةاااف  03ة ا م ا نهاي ا ااعااد الةااع

الحشر .
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د .عدنان درويش

 -8العمميررات الزراعيررة :ااعتاادال فااى الاارى نتحةااي الصاار  ,التةااميد الجيااد المتاناز  ,عمميااان
الخدم المناةب  ,ت(طي جذنر النخيل الص(ير الة .

ثانيا :المكافحة التشريعية:
يرجا ا نتش ااار ه ااذر الحش اار ف ااى جن اانا ش اارن أة اايا نالخم ااير العرب ااى نمصا ار ال ااى تب ااادل ال ة ااائل

المصاب بي هذر الدنل ,لذل مبد م نجند حجر زراعى صار ناانى لمنا نتشاار هاذر الحشار

م دنل الى أخرى نيةمى حجر زراعى خارجى ,كما يجاا أ تنجاد داخال الدنلا منااطن حجار

لمن ا نتشااار أن انتيااال الحشاار م ا منطي ا مصاااب الااى مناااطن أخاارى خالي ا م ا ااصاااب م اال

الحج اار الز ارعا ااى حااانل اليطي ا ا

بالمممك ا ا العربيا ا الةا ااعندي نالحج اار الز ارعاااى ح اانل الصاااالحي

بجمهنري مصر العربي  .نهنا ننعي م الحجر الزراعى هنا حجر زراعى كامل نيشامل منا

دخاانل فةااائل النخياال كمي ا م ا مناااطن معين ا م اال الحجاار الز ارعااى عمااى النخياال الياااد م ا دنل
الم(را العربى ت اديا انتيال مرض البينض.
نك ااذل الحج اار الز ارع ااى التنظيم ااى ,نيش اامل فح ااص ال ة ااائل اب اال التصا اريا لمنا ا دخ اانل اآلف ااان
اليادم ما دنل أجنبيا نتعمال لاذل محطاان أن حادائن عازل خاصا نفاى هاذا المجاال مباد ما

الت كيااد عمااى دنر اارشاااد الز ارعااى فااى تنعي ا الم ازارعي نبنااا عناصاار ال ي ا لااديه لتبنااى أفك اار
نتينيااان جديااد فااى مكافحا اآلفااان ننشاار الاانعى الز ارعااى م ا خاا.ل الحياانل الزراعيا اارشااادي

النمنزجي أن الدنران التدريبي لمةتنيان مختم م عناصر العممي الزراعي .

ثالثا :المكافحة الحيوية:
نتعنااى مكافح ا ةنة ا النخياال الحم ا ار بناةااط الط يميااان نالم ترةااان نمةااببان الم اراض م اال

البرنتنزنا نالنيمااتندا نتعناى هاذر الطرييا ااةات اد بالعادا الحينيا لةنةا النخيال الحما ار فاى
تنظي تعداد الةنة  ,نيعتمد نجار هذر الطريي عمى فه بينلنجى نبيئى لكل م اآلف نالكائنان

الحي النافع نتعتبر هذر الطريي م تار نجار الةيطر عمى اآلفان.
نم أه الدراةان التى أجرين فى مجال المكافح الحيني لةنة النخيل الحم ار ما يمى:

 -0ذكاار leverعااا ( 0858نجااند متط اال عمااى ةنةا النخياال الحما ار نهاان Scolia

 erraticaنذبابا  Calliporid sarcophagaنأكاارنس م تارس هان Tetrapolypus
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 rhynchophoriنلألةا ا

خ ض تعداد الةنة .

ا.د .خليل دراز

د .عدنان درويش

الش ااديد م تمع ااا ه ااذر الع اادا الحينيا ا أى دنر معن اانى ف ااى

 -1أكا ااد  FrohlichنRodewald

عا ااا ( 0861ن ا ااس المعمنما ااان الةا ااابي نأش ا ااا

 Abrahamن Kurainعااا ( 0864الااى العاادا الحيني ا الةااابيأ حشاار باار العجاانزر

(م تاارس  Chelisoches morisحياات لاانحظ أنهااا تةااتهم تحاان الظاارن

المعمميا

خاا.ل فتاار حياتهااا ح انالى  511بيش ا أن  522يرا ا حدي ا ال يااس م ا ةنة ا النخياال
الحم ار .

 -2ذكر  Jurgenناخارن عاا ( 0866فاى الهناد ةاتيراد بيا Platymeris laevicollis
نهى م ترس لألطنار الكاممأ لح ار العذنن ,نذل م تنزانيا نتتمت بيدرتها عمى فتراس

اليراان نالحشران الكامم لةنة النخيل الحم ار .
رابعا :المكافحة الكيميائية:

 -1المكافحة الوقائية:
( أ ) أشااار  Abrahamن  Kurainعااا ( 0861الااى أهمي ا ت(طي ا الجاارنر نال تحااان فااى
جذع النخيل بالجامكةا .
( ب ) تع ير نرش النخم :
( 0يمك ا تع ياار اناعااد النران ب ا ى م ا مةاااحين التع ياار حياات يخمااط  51ج ا م ا المبيااد

الكيمااانى م ا  011ج ا م ا بااندر التم ا أن داياان الااذر  ,نتع اار هااذر الكمي ا لكاال نخم ا ,
نيمكا

ختبااار الكتيميا  % 1نالةاانمي ين  % 2نالم .ياان  % 0نالدنرةاابا % 01

نم الشارنرى جا ار هاذر العمميا فاى الصابار البااكر نتةاتخد فاى هاذا الصادد ع ااران

خاص .

( 1يمكا معامما أرس نجااذع النخما رشااا كا ج ار ناااائى لمنا ااصاااب بحياات يشاامل الاارش
مةاف  41مت ار م اخر نخم ظهر بها ااصااب  ,نفاى جميا ااتجاهاان نع.جاى لمنا

فيااس الباايض أن اليشااا عمااى اليراااان الصاا(ير التااى تحااانل خت اران أنةااج الةااان أن
الحشران الكامم المنجند فى اناعد النران نيمك تجريا المبيدان التالي :

الذندري WSC % 31

الكتيمي EC % 41
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ةيديالEC % 41

الةي ي WP % 74

الميباةيد EC %41

الننفاكرن WSC % 31

نيمك

د .عدنان درويش

الدايم نين EC % 31
الدبتركس SP% 74

ةتخدا حامل بشابير طنيل ممتنى م أعمى م ش(ط عالى نتحتات النخم الى حنالى

ما  6 - 4لتار نيمكا تكارار المعامما كال  3 -2شاهنر حةااا الحاجا  ,نتناا
نالتع ير عند بداي تمني ال مار.

عممياان الاارش

( )2المكافحة العالجية:
أكاادن جمي ا الد ارةااان شاارنر ةاارع العاا.ت بمجاارد كتشااا

ااصاااب بةنة ا النخياال الحم ا ار .

نيمك التدخل م خ.ل ااتجاهان التالي :
(أ) الحقررن

 :Injectionحينمااا تكتش ا

ااصاااب عمااى الةااان فااى نيط ا أن أك اار يمك ا

تباااع

طريي حي الةان نتعتبر م أنجا طرن الع.ت .نيت الحي فنن منطي ااصااب بحانالى - 4
 01ة نذل بحنالى  01ة م المبيد الحشرى بحين ماجنن بمعل  7 - 3حين حانل الجاذع

فنن منطي ااصاب  ,كما يمك

ةتخدا أنابيا النمنين ذان اطر داخمى  044ة نطنل -04

 11ة نت بيتأ فنن منطي ااصااب عماى شاكل ها.ل فتحتاأ الاى أةا ل نت(مان ال تحا بالةامنن

ناليش نهنا ك ير م الدراةان التى أ بتن نجار المبيدان التالي فى حي جذع النخم :

ترايكمنرنفنس بمعدل  - % 141الدايم نين بمعدل  - % 144المنادي بمعادل  - %0الكارباريال

بمعاادل  % 0نتصااما طريي ا الحي ا فااى بداي ا ااصاااب بةنة ا النخياال الحم ا ار ناباال أ تشااتد
ااصاب نترجا هذر الطريي لةهنل تطبييها نةرع متصاص المبيد فى جذع النخم نالمحافظ
عمى العدا الحيني .

(ب) الترردخين  :Fumigationتةااتخد هااذر الطريي ا فااى النخياال شااديد ااصاااب حياات تهياائ
النةج التال لنش أاراص ماناد التادخي ( 2 - 1اارص فنةا يد اللنمننيان داخال ال ياا ا
ي(من عميأ بالمي

أن اليش نينشا طبيا ما الطاي المتماةا منعاا انتشاار ال(ااز الاى الخاارت,

نيمك تبميل اطن م

انى كبريتنر الكربن

نشعها فى ال تحاان داخال الجاذع أن فاى منطيا

الجم ااار نال(م اان عميه ااا .كم ااا يمكا ا أيش ااا ة ااتخدا حبيب ااان ب ااارادايكمنرنبنزي  .نتم اانن الطا انار
الحشري المختم نتيج ال عل ال(اازى لممبياد .نيعتماد نجاار هاذر الطرييا عماى حكاا غمان ال ياا
ناد ي يد ةتخدا مخمنط الةمنن نالجير حتى م تهرا الحشران الكامم .
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آفات أشجار الفاكهة وطرق مقاومتها

ا.د .خليل دراز

(ج) معاممررة الترب رة بالمحببررات  :Granular applicationيشااا

د .عدنان درويش

 51-21ج ا لكاال نخم ا

حةا حج النخم نعدد ال ةائل المنجند حنلها بحيت يت ن ر المبيد فى منطي الح ر فى دائار

اطرها  0متر نمركزها جذع النخمأ نعميها  14ة نت(طى منطي الح ار ا تارد نتارنى نيمكا
تكرار المعامم كل  2شهنر حةا الحال .
(د) تغذية الجذور  :Root feedingيمك

ةتخدامها فى بداي ااصااب  ,نذلا بتعاريض جاذر

نشااط أن أك اار دن حاادنت شاارر بااأ .ييط ا الجااز المعاارض بةااكي حاااد بطريي ا أفيي ا ندائري ا
نتنش النهاي الميطنع بعنايأ داخل كيس بنلى ي ماي  .يخماط مبياد جهاازى بمعادل  3 - 2جا

ماد فعال لكل جذر م  041 - 011مل ما عذا نييما داخل الكيس.

خامسا :المكافحة السموكية:
م أه عناصر المكافح المتكامم لةنة النخيال الحما ار هاى الجما المك ا

لمحشاران الكامما

أن ماا يةامى  Mass Trapping Techniqueما خا.ل اةاتخدا مصاائد غذائيا تحتانى عماى
فرمن التجم  Aggregation pheromoneنهن .(E)-2-methy-5-Heptene-4-OL
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