
مشروع تطوير سلسلة القيمة
للتمور في مصر

مكافحة سوسة النخيل الحمراء



مشروع تطوير سلسلة القيمة
للتمور في مصر

دليل مكافحة سوسة النخيل الحمراء



مشروع تطوير سلسلة القيمة
للتمور في مصر

دليل مكافحة سوسة النخيل الحمراء



45



45

مقدمة عن النخيل فى مصر
 يمثــل نخيــل البلــح أهميــة كبيــرة كمصــدر غدائــى ورمــز تراثــي خاصــة فــي الوطــن العربــي، والــذى 
يتميــز بإتســاع رقعتــه وتنــوع مناخــه الــذي ســاعد علــى إنتشــار زراعــة نخيــل البلــح فــي مناطــق 
كثيــرة منــه. تحتــل مصــر المركــز األول إلنتــاج التمــور علــى مســتوى العالــم منــذ عــام 2001 حتــى 
اآلن، بنســبة 19.8 فــي المائــة مــن إنتــاج العالــم حيــث وصلــت أعــداد النخيــل فــي مصــر إلــى حوالــى 
16 مليــون نخلــة، منهــا 12 مليــون نخلــة مثمــرة، وتمثــل المســاحة المنزرعــة بالنخيــل حاليــً أكثــر 
مــن 100 ألــف فــدان )أي حوالــي 6.32 فــي المائــة مــن إجمالــي المســاحة الكليــة المزروعــة بالفاكهــة(. 
يمثــل اإلنتــاج الســنوي للتمــور حوالــي 1.8 مليــون طــن )مــا يقــرب مــن 13.91 فــي المائــة مــن جملــة 
ــة  ــاحات المنزرع ــي المس ــع ف ــى التوس ــادة إل ــذه الزي ــزى ه ــر(. وتع ــي مص ــة ف ــار الفاكه ــاج ثم إنت
بأشــجار النخيــل فــي محافظــات مطــروح والــوادي الجديــد وشــمال وجنــوب ســيناء والبحــر األحمــر 
ومناطــق النوباريــة وتوشــكى والعوينــات واألراضــي المســتصلحة الحديثــة، ونظرًا إلختــاف الظروف 
المناخيــة وتباينهــا فــي مصــر فقــد انتشــرت األصنــاف الرطبــة والنصــف جافــة فــي مناطــق الدلتــا 

ومصــر الوســطى، بينمــا تنفــرد منطقــة مصــر العليــا وخاصــة أســوان بوجــود األصنــاف الجافــه.
ويحتــاج النخيــل إلــى اإلهتمــام بمعرفــة عمليــات الخدمــة الزراعيــة مــن ري وتســميد وتقليــم 

وغيرهــا مــن العمليــات الزراعيــة، ومكافحــة األفــات واألمــراض بطريقــة صحيحــة.
تصــاب جميــع أجــزاء نخلــة البلــح بكثيــر مــن اآلفــات ســواء كانــت حشــرية أومرضيــة حيــث تســبب 
هــذه اآلفــات أضــرارا كبيــرة تؤثــر علــى األشــجار والمحصــول وجــودة الثمــار. مــن هــذة األفــات حشــرة 
سوســة النخيــل الحمــراء RPW( Rhynchophorus ferrugineus( Red Palm Weevil )تتبــع رتبــة 
غمديــة األجنحــة Coleoptera  - عائلــة  Curculionidae(  والتــى تحــدث أضــرارا بالغــة، تفــوق 
ــل  ــرة مث ــق كثي ــي مناط ــرة ف ــر الحش ــة، تنتش ــرى مجتمع ــل األخ ــات النخي ــببها كل آف ــى تس الت
الهنــد، ســيريانكا، اندونيســيا، الفلبيــن، باكســتان، بورمــا، بنجاديــش، إيــران، الســعودية، اإلمــارات، 
ــان.  ــرص، اليون ــا، فرنســا، قب ــا، تركي ــت، مصــر، إســرائيل، فلســطين، األردن، أســبانيا، إيطالي الكوي
وهنــاك عوامــل عديــدة ســاعدت علــى إنتشــار اآلفــة منهــا صعوبــة التحكــم فــي إنتقــال الفســائل 
بيــن المناطــق المصابــة والســليمة، حيــث يعتبــر نقــل الفســائل وأشــجار النخيــل ومخلفاتــه 
ــدرة الحشــرة علــى  ــى ق ــة إل ــة، باإلضاف ــة فــي المناطــق المختلف مــن أهــم عوامــل إنتشــار اإلصاب
ــة  ــة مرتفع ــن رطوب ــرة م ــر الحش ــة لتكاث ــروف مثالي ــر ظ ــا، وتواف ــر يومي ــافة 900 مت ــران لمس الطي
وحــرارة وكثافــة زراعــة النخيــل، ووجــود عــدد كبيــر مــن فســائل حــول النخلــة، باإلضافــة إلــى وجــود 
رواكيــب )فســائل هوائيــة أو طواعيــن أومصــاص حســب اإلســم الــدارج فــى كل منطقــة فــى مصــر( 
وعــدم إجــراء الفحــص الــدورى بإســتمرار وزيــادة معــدالت الــري، ممــا يجعــل النخيــل غــض األنســجة 
ويســهل اإلصابــة، عــاوة علــى قلــة الوعــي لــدى بعــض المزارعيــن لخطــورة الحشــرة. أدت كل هــذه 

األســباب إلــى زيــادة اإلصابــة بسوســة النخيــل الحمــراء.
إلــى  الناتجــة مــن اإلصابــة بسوســة النخيــل الحمــراء  •  وصلــت الخســائر اإلقتصاديــة 

مســتويات عاليــة فــي الــدول التــي تعانــي منهــا وتشــمل: 
<  تكاليــف المكافحــة التــي تقــدر بالماييــن فــي بعــض الــدول تصــل إلــى أكثــر مــن مليــار جنيــه، 
وتشــمل المبيــدات المســتخدمة فــي الــرش الوقائــي والعاجــى والعمليــات الوقائيــة والتخلــص 

مــن النخيــل المصــاب بشــدة وتكاليــف التدريــب. 
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<  الفقــد فــي اإلنتــاج نتيجــة فقــد أعــداد مــن النخيــل ممــا يؤثــر علــى اإلنتــاج الكلــى ومكانــة الــدول 
فــي الترتيــب العالمــي لإلنتــاج. 

<  تكاليــف زراعــة وخدمــة أشــجار نخيــل جديــدة لتحــل محــل النخيــل الــذي تــم فقــده لمــدة ســتة 
ســنوات حتــى يعطــى نفــس إنتــاج النخيــل الــذي تــم إزالتــه نتيجــة اإلصابــة، وكذلــك الفقــد فــي 

العائــد المــادي للمــزارع خــال تلــك الفتــرة. 
ــن  ــع ع ــف المصان ــك توق ــر، وكذل ــدة للتصدي ــور المع ــات التم ــة كمي ــة قل ــة نتيج ــادة البطال <  زي
العمــل أو تقليــل إنتاجهــا لعــدم وجــود كميــات كافيــة مــن التمــور، ونقــص العملــة الصعبــة 

ــر. ــاض التصدي ــة إلنخف نتيج
•  بعض المعلومات البيولوجية عن أطوار سوسة النخيل الحمراء:-

<  طــــور البيــــضة: البيضــة لونهــا كريمــي، بيضاويــة الشــكل، يبلــغ طولهــا فــي المتوســط 2.5 
مــم وعرضهــا حوالــي 1 مــم، ولهــا طــرف مســتدير قليــًا عــن الطــرف اآلخــر، وقشــرتها قويــة إلــى 

حــد مــا.
<  طـــــور اليرقــة: اليرقــات لونهــا أبيــض، بــدون أرجــل بطــول 2.5 مــم وأقــل مــن 1 مــم  فــي العــرض، 
بينمــا يصــل طــول العمــر اليرقــى األخيــر إلــى حولــي 3.9 ســم، تتــراوح األعمــار اليرقيــة مــن 13-9 

طورا. 
<  طــور العــذراء: يدخــل العمــر اليرقــي األخيــر فــى شــرنقة مغلقــة مــن األليــاف الناتجــة مــن 
تغذيتهــا فــي جــذع النخلــة أو الليــف ، تمكــث بداخلهــا حتــى تتحــول لطــور العــذراء، والشــرنقة 

ــة. ــة لتســهيل خــروج الحشــرة الكامل ــادة بالقــرب مــن الســطح الخارجــي للنخل تكــون ع
<  طــور الحشــرة الكاملــة: الحشــرة الكاملــة لونهــا بنــى مائــل لاحمــرار، طولهــا حوالــى 3.7 ســم 
ــض  ــا بع ــن، به ــة البط ــل نهاي ــى قب ــدان إل ــان يمت ــدان قوي ــا غم ــم، له ــى 1.7 س ــا حوال وعرضه
الخطــوط الطوليــة، يمتــد الــرأس لألمــام وبــه خرطــوم طولــه فــى المتوســط 9 مــم، يتميــز 

ــة الذكــر واليوجــد فــي األنثــى. بوجــود شــعر أصفــر فــي نهايتــه فــي حال
<  دورة حيــاة الحشــرة: تبــدأ أنثــى الحشــرة بالخــروج مــن مــكان إصابــة باحثــة عــن أنســجة غضــة 
فــي النخلــة، وغالبــً ماتجــد ذلــك فــي أماكــن التقليــم الجائــر وأماكــن فصــل الفســائل بــدون 
تعفيــر والنخيــل األقــل مــن عشــر ســنوات عمــرا والجــذور الهوائيــة أوأماكــن الرواكيــب )الفســائل 
الهوائيــة أو طواعيــن أومصــاص( حيــث تنجــذب الحشــرة إلــى رائحــة الخشــب الجديــد. تضــع 
ــام حســب  ــى خمســة أي ــاث إل ــى 500 بيضــة، يفقــس بعــد ث األنثــى البيــض بمعــدل مــن 250 إل
درجــة الحــرارة. تتجــه اليرقــات مباشــرة إلــى داخــل الجــذع  حيــث تقــوم بقــرض األليــاف الوعائيــة 

ليخــرج منــه العصــارة التــي تتغــذى عليهــا وليــس علــى الســيليولوز. 
ــن  ــوع وس ــا لن ــهر  طبق ــة أش ــى ثاث ــهرين إل ــن ش ــراوح م ــدة تت ــار( م ــور الض ــة )الط ــى اليرق تقض
العائــل ودرجــة الحــرارة لتصنــع الشــرنقة قــرب الســطح الخارجــي مــن النخلــة لتخــرج منهــا الحشــرة 
الكاملــة بعــد أن تمكــث حوالــى 15 يومــً فــي طــور العــذراء و 10 إلــى 15 يومــا حتــى تكتمــل أعضائهــا 
التناســلية، وفــي حالــة وجــود إصابــات كثيــرة وتوافــر الذكــور مــع اإلنــاث فــي نفس المنطقــة تفضل 
الحشــرات اإلنتظــار داخــل النخلــة وإعــادة دورة الحيــاة مــرة أخــرى دون الطيــران للخــارج، وقــد تتلقــح 
األنثــى مــن أكثــر مــن ذكــر فــي فتــرة حياتهــا التــي تصــل ألكثــر مــن شــهرين. وهــذا مــا يعطــي 
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ــة  ــة بسوس ــة الحديث ــد اإلصاب ــكان تحدي ــة بم ــن الصعوب ــل. وم ــي الحق ــال ف ــل األجي ــرة تداخ ظاه
النخيــل عنــد بدايتهــا. وشــأنها شــأن ناخــرات األشــجار التــى تقضــي فيهــا الحشــرة معظــم 
ــج عــن  ــف نات ــة المســتمرة وجــود تجوي ــة اإلصاب ــة، ياحــظ فــي حال أجيالهــا داخــل النخلــة المصاب
اإلصابــة الشــديدة، تمكــث الحشــرات الكاملــة داخــل النخلــة المصابــة وتضــع البيــض بعــد التلقيــح 
ــا  ــذا يمكــن أحيان ــة، ول مــن الذكــور المتاحــة وتســتمر مــع باقــي األطــوار فــي نفــس موقــع اإلصاب

مشــاهدة جميــع األطــوار فــي نفــس مــكان اإلصابــة. 

طور البيضة                             أعمار مختلفة من اليرقات               

طور العذراء

                    

             

  

 

                                                                                                     

 

طور الحشرة كاملة 

                                           

يتميز ذكر سوسة النخيل 
الحمراء بوجود شعيرات 

صفراء على الخرطوم
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مظاهر اإلصابة و الضرر:
1-  خــروج ســائل لــزج بنــى اللــون عنــد فقــس البيــض وخــروج اليرقــات الحديثــة التــي تنخــر طريقهــا 

إلــى داخــل الجــذع مســببة تلــف األليــاف )األوعيــة الناقلــة( وخــروج العصــارة مــن هــذه األوعيــة.
ــر مــن اليرقــات فــي نفــس  ــة وجــود عــدد كبي ــة فــي حال ــادة عمليــة تلــف األوعيــة العصاري 2-   زي
ــذي يحــدث غالبــً عمليــة تخمــر للمــواد  ــد معــدل خــروج الســوائل وال ــة، ممــا يزي موقــع اإلصاب
الكربوهيدراتيــة )العصــارة النباتيــة(، ممــا يعطــى الســائل قوامــا غليظــا ورائحــة مميــزة يمكــن 
ــع  ــة م ــاف المتهالك ــن األلي ــة م ــرر وكمي ــف الض ــاهدة تجوي ــة.  مش ــرة الحقلي ــا بالخب معرفته

ــة. العصــارة المتعجنــة بشــكل مميــز ذات رائحــة كريهــة فــي موقــع اإلصاب
ــد الموجــود فــي  ــذي يأخــذه الجري ــك مــن اللــون األبيــض ال 3-  مــوت الفســائل ويســتدل علــى ذل

ــة. قلــب الفســيلة نتيجــة اإلصاب
4-  تصبــح النخلــة مجوفــة )بحيــث يمكــن إدخــال اليــد داخــل هــذا التجويــف( عنــد إشــتداد اإلصابــة، 
ويمكــن أن يتســبب ذلــك فــي ســقوطها مــع هبــوب الريــاح وتناثــر األطــوار الحشــرية حــول النخلــة.

5- جفاف األوراق الداخلية لألشجار في حالة اإلصابة القمية.
6- موت الرواكيب )الفسائل الهوائية أو الطواعين أومصاص( نتيجة اإلصابة.

ــم وأماكــن  ــة بعــد التقلي ــى األماكــن المقطوع ــة أو عل ــف النخل ــن كراني ــرات بي ــاء الحش 7-  إختب
ــً. ــة صيف ــا تحــت االشــجار فــي المناطــق المظلل ــات القديمــة وأحيان اإلصاب

ــزع األوراق بســهولة، وبهــا أماكــن التــآكل فــي القواعــد الملتصقــة بالشــجرة، وقــد  8-  إمكانيــة ن
يكــون بهــا بعــض اليرقــات.

9-  وجود العذارى في الشرانق الداخلية في قواعد الجريد من الداخل محاطة بالليف.

مكان اإلصابة )اإلرتفاع عن سطح االرض( : 
ــن  ــة فــوق ســطح األرض حتــى إرتفــاع متري ــة مــن أماكــن اإلصاب 1 -  يمكــن مشــاهدة 85 فــي المائ
ــا  ــة أم ــة أو بالقم ــت القم ــة أو تح ــف النخل ــي منتص ــة ف ــي المائ ــح و15 ف ــل البل ــبة لنخي بالنس

ــة. ــه تكــون فــي المنطقــة القمي نخيــل الزينــة فأغلــب إصابت
ــة وجــود فســائل حــول النخيــل،  ــاألم فــي حال ــد إتصــال الفســائل ب ــة عن 2-  يكــون موضــع اإلصاب
تمتــد إلــى الشــجرة األم حيــث تفضــل الحشــرة إصابــة الفســائل لوجــود عصــارة أكثــر بهــا مــن 

النخيــل الكبيــر فــى الســن. 
ــارة،  ــد األوراق والجم ــي قواع ــة ف ــاهد اإلصاب ــذا تش ــا،  ل ــة لتدخله ــن الغض ــة األماك ــل اآلف 3-  تفض

وخاصــة مــع التســميد النتروجينــي العالــي.
4-  يمكــن مشــاهدة اإلصابــة فــي قمــة النخلــة فــي حالــة شــدة اإلصابــة بالمنطقــة ووجــود النخيــل 

الكبيــر الســن.
5-   تاحــظ اإلصابــة فــي أماكــن الجــذور الهوائيــة وأماكــن فصــل الفســائل بــدون تعفيــر وأماكــن 

الرواكيــب )الفســائل الهوائيــة  أو طواعيــن( وفــي النخيــل أقــل مــن عشــر ســنوات عمــرا. 
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6- تزيد إحتمالية اإلصابة في حالة وجود عدد كبير من الفسائل حول النخلة. 
7-  ياحــظ وجــود اإلصابــة فــي المنطقــة القاعديــة فــي حالــة توافــر الرطوبــة حــول الجــذع بســبب 

الــرى ووجــود عــدد كبيــر مــن الفســائل. 
   

                  

           

إفرازات نتيجة اإلصابة

                                          

 إصابة الفسائل المتصلة باألم                  

               

     

   

           

إنحناء قمة النخلة قبل تساقطها 

                   

مشاهدة اإلصابة في الفسائل في 
المنطقة المالصقة

لسطح األرض وإصفرار األوراق وتهدلها  

                

                               

 

  

                                                                                

    

 

        

                                                                  

 
مظاهر اإلصابة في قواعد الجريد      
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  وجود مناطق إصابة كثيرة نتيجة 
عملية التكريب بدون تعفير

                 

وجود العذارى في شرانق في 
المنطقة الخارجية محاطة بالليف

             

   

                                                             

   

                                 

وجود تجويف يمكن إدخال اليد بداخله

                                  

  

 

                                                            

 

                                                 

 

تساقط النخيل نتيجة اإلصابة 

                                                                  



1011

           

وجود حشرات على أماكن التقليم

                                

تنزع األوراق بسهولة وبها أماكن 
التآكل في القواعد الملتصقة
وقد يكون بها بعض اليرقات

         

  

 

 

   

           

موت األوراق الداخلية 
للفسائل

                                           

إصابة قمية

                  

                                       

 

               

                                                                  

            

أنسجة متهالكة نتيجة اإلصابة الشديدة                                               
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المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء:
أثبتــت التجــارب والخبــرات الســابقة أن الحــل األمثــل لمكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء هــو إتبــاع 
اســتراتيجية متكاملــة إلدارة هــذه اآلفــة تتضمــن العديــد مــن اإلجــراءات التــي يجــب أن تتــم جميعها 

فــي نفــس التوقيــت وبكفــاءة عاليــة وتشــمل تلــك اإلجــراءات مــا يلــي:
أواًل: الحجــر الزراعــي: يعتبــر مــن أهــم وســائل منــع اإلصابة وإنتشــار اآلفــة، ويمكن القــول أنه يمثل 
أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن عمليــة المكافحــة، ويشــمل منــع إنتقــال الفســائل وأشــجارالنخيل 
ومخلفاتهــا بيــن المناطــق المصابــة والســليمة فــي نفــس الدولــة أو المنطقــة وهــو مــا يســمى 
بالحجــر الداخلــي أو بيــن الــدول وبعضهــا هــو مــا يســمى بالحجــر الخارجــي. وتعتبــر المحافظــة 

علــى أي منطقــة ســليمة هــو مــن أســهل إجــراءات مكافحــة اآلفــة وأقلهــا فــي التكاليــف.
ثانيــا: إجــراء عمليــة الحصــر: تشــمل حصــر عــدد النخيــل المصــاب - عــدد النخيــل الســليم - 
عــدد النخيــل الــذى يمكــن عاجــه - عــدد النخيــل الــذى تــم تقليعــه. وذلــك بهــدف إنشــاء قاعــدة 
بيانــات لإلصابــة فــي مــكان مــا يمكــن مــن خالهــا فيمــا بعــد متابعــة مــدى إنتشــار الحشــرة ومــدى 
نجــاح المكافحــة فــي مــكان اإلصابــة. وتعانــي معظــم الــدول مــن عــدم وجــود قاعــدة بيانــات، لكــن 
مــع الوقــت أصبحــت الحاجــة ملحــة لعمــل قواعــد بيانــات لتقييــم مســتوى الضــرر ونجــاح اإلجــراءات 

المتخــذة فــي الحــد مــن اإلصابــة، ويكــون الفحــص مــرة علــى األقــل كل شــهر.
ثالثــً:  تطبيــق الممارســات الزراعيــة الجيــدة: مــن أهــم العوامــل التــي تحــد مــن اإلصابــة هــو 
اإلهتمــام بالنخلــة مــن حيــث التســميد -الــري -التقليــم وفصــل الفســائل، ويجــب إتخــاذ التدابيــر 

الازمــة لحمايــة النخلــة أثنــاء تلــك العمليــات. مــن اإلحتياطــات الواجــب إتخاذهــا مــا يلــي: 
1-  إجــراء عمليــة التقليــم أثنــاء الشــتاء مــع ترك 20 ســم مــن قاعــدة الجريــدة، والتأكد مــن التغطية 

الجيــدة ألماكــن التقليــم بالكبريــت أو الــرش بأحــد المبيــدات الموصى بها.
2- إزالة الرواكيب خال الشتاء مع التعفير أو الرش بالمبيدات. 

3-  تتــم التغطيــة الكاملــة بالكبريــت أو الــرش بالمبيــدات ألماكــن فصــل الفســائل خــال الشــهور 
ــر  ــرة وغم ــذب الحش ــن ج ــب م ــة الخش ــع رائح ــر لمن ــبتمبر ونوفمب ــل وس ــارس وأبري ــة م التالي
ــن  ــة م ــاعة للحماي ــع س ــدة رب ــد لم ــول المبي ــي محل ــب ف ــة القل ــل منطق ــى قب ــائل حت الفس

ــة باآلفــة. اإلصاب
4-  إزالــة النخيــل الميــت والمتعفــن مــن المزرعــة بإســتمرار ويفضــل إعدامــه بالطريقــة الصحيحــة 

فــي المــكان نفســه دون نقلــه ألماكــن أخــرى لمنــع إنتشــار اإلصابــة. 
5-  المحافظــة علــى نظافــة القمــة الناميــة وعــدم إجــراء التقليــم الجائــر وعمــل تــاج لــرأس النخلــة 

حتــى ال تحــدث ظاهــرة التهــدل للجريــد الــذى يســاعد علــى زيــادة معــدالت اإلصابــة.
6-  عدم اإلسراف في الري والتسميد النتروجيني ألنه يساعد على زيادة معدل اإلصابة.

•  يجــب العلــم بأنــه ال يوصــي بإســتخدام المبيــدات الكيماويــة إال فــي أضيــق الحــدود وعنــد الحاجــة 
الماســة لذلــك مــع مراعــاة التطبيــق األمثــل لهــا مــن حيــث التركيــز وطريقــة المعاملــة المثلــى:-
رابعــً: الــرش الــدوري: يبــدأ علــى فتــرات طبقــا لحالــة اإلصابــة بالمبيــد الموصــى بــه، وقــد أثبتــت 
التجــارب نجــاح عمليــة رش الشــجرة بطريقــة الغمــر مــن القمــة للقاعــدة، حيــث يتــم تشــبع األليــاف 
المحيطــة بالنخلــة ممــا يشــكل مكافحــة للبيــض الموضــوع حديثــً، وكذلــك مــوت الحشــرات التــي 
قــد تكــون علــى األشــجار لوضــع البيــض، ويــؤدى ذلــك فــي بعــض الحــاالت إلــى مــوت اليرقــات فــي 
حالــة اإلصابــات الســطحية، ويفضــل الــرش خــال ذورتــي النشــاط للحشــرة الكاملــة خــال شــهري 

مــارس ونوفمبــر.
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خامســً: مكافحــة الحشــرة كيماويــً: وجــد مــن خــال التجــارب الســابقة فــي مصــر والــدول التــي 
تعانــي مــن اإلصابــة باآلفــة أن العمليــات اآلتيــة قــد أعطــت نتائــج ملموســة:

- الحقــن فــي موضــع اإلصابــة: حيــث يتــم عمــل مــن 5-7 ثقــوب حــول موضــع اإلصابــة وفــي ثقــب 
اإلفــراز بزاويــة 45 درجــة مائلــة علــى إرتفــاع 15-20 ســم مــن مــكان اإلفــراز، وذلــك بإســتخدام مثقــاب 
ــك  ــد ذل ــد بع ــد وتس ــول المبي ــوب بمحل ــذه الثق ــئ ه ــم تمل ــم، ث ــن 40-50 س ــه م ــمار طول أو مس
ــك جفــاف اإلفــراز بعــد  ــة وياحــظ بعــد ذل ــك رش مــكان اإلصاب بواســطة األســمنت أو الليــف، وكذل
ــدل علــى نجــاح عمليــة المكافحــة وعمومــً أعطــت هــذه الطريقــة نســبة  ــي 21 يومــً، ممــا ي حوال

نجــاح عــاج ال تقــل عــن 85 فــي المائــة.
- المعاملــة بأقــراص فوســفيد األلمنيــوم: تتــم فــي حالــة اإلصابــات الشــديدة ووجــود فــراغ ناتــج 
عــن اإلصابــة حيــث يتــم تنظيــف مــكان اإلصابــة ووضــع 5-7 أقــراص أو أكثــر بداخــل التجويــف علــى 
حامــل جــاف ويســد الثقــب أو الفجــوة بالباســتيك لمنــع الغــاز الناتــج مــن التســرب للخــارج للمــدة 
ــمنت أو  ــد باألس ــم الس ــتيك ويت ــزال الباس ــة ي ــة المكافح ــاح عملي ــن نج ــد م ــد التأك ــا، بع 21 يوم
ــة ملموســة أيضــً  ــة أو الرمــال، وتعطــى هــذه الطريقــة فعالي الجبــس بعــد ملــئ الفجــوة بالترب

لقــدرة الغــاز علــى الدخــول فــي التجويــف.
-إزالــة النخيــل المصــاب ودفنــه "اإلســتئصال": تعتبــر مــن طــرق المكافحــة الهامــة وتتــم باإلزالــة 
الكليــة للعائــل و اآلفــة. وقــد إتفقــت جميــع الــدول التــي تعانــى مــن اإلصابــة بالحشــرة علــى هــذه 
الطريقــة، ومــازال ينصــح بهــا فــي المناطــق التــي دخلــت إليهــا اإلصابــة حديثــً أيضــا، حيــث يمنــع 
العــاج فــي المناطــق الجديــدة. ورغــم فائــدة هــذه الطريقــة إال أنهــا البــد أن تتــم بطريقــة ســليمة 
حتــى ال تســاعد علــى إنتشــار الحشــرة. يتــم عمــل حفــرة بعمــق مــن 1-1.5 متــر تحــت ســطح األرض 
ويدفــن بهــا النخيــل المصــاب بعــد تقطيعــه ويتــم ســكب المبيــد عليــه بمعــدل 3ســم مبيــد لكل 
لتــر وأحيانــً يســتخدم الكيروســين وتســتخدم هــذه الطريقــة حاليــً فــي التخلــص مــن النخيــل 
المصــاب بشــدة كمــا يمكــن إســتخدام أفــران متنقلــة لحــرق النخيــل المصــاب بعــد التقطيــع إلــى 
ــرة  ــات كبي ــتخدام فرام ــل بإس ــرم النخي ــة ف ــي عملي ــً ه ــى بيئي ــة المثل ــرة. والطريق ــع صغي قط
تســتطيع فــرم الشــجرة إلــى قطــع صغيــرة جــدا يمكــن اســتخدام نواتــج الفــرم فــى عمــل التربــة 
العضويــة ) البوتامــس( أو الحصــول علــى غــاز المثيــان الــذى يســتخدم فــى عمليــات اإلنــارة فــى 

المــزارع . 
- طريقــة الغمــر بالمبيــد: تســتخدم فــى حالــة النخيــل الصغيــر الــذي ليــس بــه جــذع )عمــر مــن 
3-4 ســنوات( كذلــك فــي اإلصابــات القميــة، حيــث تــؤدى طريقــة الحقــن إلــى تعفــن قلــب النخلــة 

وموتهــا. 
- إســتخدام المصائــد الفيرومونيــة )المكافحــة الســلوكية(: إســتخدمت هــذه الطريقــة فــي الكثيــر 
ــاث وتســتخدم فــي معرفــة  مــن البلــدان حيــث تعمــل علــى جــذب الحشــرات الكاملــة ذكــور وإن
ــة.  ــة ممــا يقلــل مــن نســبة حــدوث اإلصاب النشــاط الموســمي للحشــرات والتنبــؤ بمعــدل اإلصاب
يوجــد أشــكال كثيــرة مــن المصائــد اشــهرها مصيــدة الجــردل، المصيدة عبــارة عن جردل باســتيك 
بســعة عشــرة لتــرات ولــه غطــاء محكــم، يحتــوي الجــردل علــى أربــع فتحــات علــى الجوانــب دائريــة 
متســاوية األبعــاد بقطــر بوصــة وتكــون الفتحــة فــي منتصــف الجــردل والهــدف مــن وجــود الفتحــات 
هــو دخــول الحشــرة إلــى المصيــدة. ويســتخدم داخــل المصيــدة الفرمــون التجميعــى واإليثانــول 
واإليثيــل أســيتات بنســبة 3:1 ويعلــق فــي قمــة المصيــدة ويتم وضع المــاء مع صابــون أو كيرومون 
نباتــي مثــل ثمــار البلــح أو القصــب أو محلــول مــن مــوالس مخفــف فــي قــاع المصيــدة، ويفضــل 
أن توضــع المصيــدة بيــن أشــجار النخيــل والمســافة بيــن المصيــدة واألخــرى 100 متــر. وللحصــول 
علــى نتائــج جيــدة يفضــل أن تســتخدم المصائــد فــي مناطــق معزولــة أو علــى نطــاق المناطــق 
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المصابــة أو فــي اإلتجــاه الخالــي مــن النخيــل لجــذب الحشــرات مــن الداخــل للخــارج وال تســتخدم 
فــي مــزارع دون أخــرى 

- العناية بالمصيدة: للمحافظة على أداء وفعالية المصيدة، يجب إتباع ما يلي:
1-  الكشف الدوري على المصيدة وكذلك تنظيفها وجمع الحشرات الُمصادة إن وجدت. 

2-  تغيير الفرمون حال إنتهائه أو قرب إنتهائه. غالبً ما يتم تغيير الفرمون كل شهرين.
ــة علــى  ــة بحيــث تكــون الفتحــات الجانبي ــدة فــي الترب 3-  ضــرورة المحافظــة علــى وضــع المصي

ــون فــي القــاع لقتــل الحشــرات. ــة مــع مراعــاة وضــع مــاء + صاب مســتوى ســطح الترب
                        

         

                               

                                                            

  

 غمر الفسائل في محلول المبيد

                                                              

   

                                                          

 

  

عمل5-7 ثقوب في مكان اإلفراز وحول منطقة اإلصابة      
بواسطة مثقاب أو مسمار طوله من 30 إلى 40 سم
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تثقيب منطقة اإلصابة وتعليم مكان الثقوب بسعف 
النخيل لسهولة معرفة مكانها عند حقن المبيد

رش مكان اإلصابة بعد ملئ الثقوب

                              

حقن محلول المبيد في الثقوب

            

 

               

                 
   

    

           

معالجة اإلصابات الشديدة )بأقراص 
فوسفيد األلمنيوم(

                                   

سد الثقوب بقطعة صغيرة 
من األلياف 
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z                                     

 

بعض أشكال المصائد الفيرمونية ومنظر داخلي لها

                              

  

           

  

  
                      

المكافحة الحيوية 
•  توجــد عــدة محــاوالت للمكافحــة الحيويــة لهــذه الحشــرة ولكنهــا مازالــت قيــد البحــث والدراســات 
المعمليــة مــع بعــض المحــاوالت للتطبيــق الحقلــي بإنتظــار أمــل النجــاح حيــث لــم يظهــر حتــى 
األن العــدو الطبيعــي الفّعــال الــذي يمكــن إســتخدامه فــي المكافحــة الحيويــة لسوســة النخيــل 

الحمــراء حقليــً.

اإلكتشاف المبكر لإلصابه بسوسة النخيل الحمراء: 
•  مازال حتى األن الفحص هو الطريقة األكثر دقة إلكتشاف اإلصابة  باآلفة 

1-   جهــاز التنصــت: يســتخدم هــذا الجهــاز فــي إكتشــاف اإلصابــة المبكــرة بعــد حدوثهــا بأســبوع، 
لكنــه يعتمــد علــى الشــخص  مســتخدم للجهــاز وعلــى قدرتــه علــى  تمييــز صــوت السوســة 

عــن اآلفــات اآلخــرى. 
2-  إســتخدام جهــاز الموجــات فــوق صوتيــة: لتحديــد اإلصابــة مبكــرًا عــن طريــق ندبــة تظهــر علــى 

الجهــاز، يفيــد فــي عمليــة تصديــر النخيــل مــن مناطــق مصابــة إلــى مناطــق ســليمة.
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3-   الــكاب المدربــة: يتــم إســتخدامها فــي  إكتشــاف اإلصابــة عــن طريــق تدريبهــا علــى التعــرف 
ــكاب فــى مشــاتل النخيــل  ــد إســتخدام ال ــل الحمــراء، ويفي ــراز سوســة النخي علــى رائحــة إف

ــرة.  والمــزارع الصغي
 4-  الكاميــرات الحراريــة: ذلــك عــن طريــق االجهــاد المائــى علــى النخيــل المصــاب، ومــن خــال ذلــك 

يمكــن معرفــة عمــر اإلصابــة، لكنهــا تعتبــر  عمليــة مكلفــة. 
5-  المصائــد الفيرمونيــة: يتــم مــن خالهــا إكتشــاف اإلصابــة فــي منطقــة جديــدة أو مســتوى 
ــذب. ــدل الج ــد ومع ــي المصائ ــرات ف ــود الحش ــى وج ــدًا عل ــة معتم ــة معين ــي منطق ــة ف اإلصاب
6- اإلستشــعار عــن بعــد: وهــي طريقــة تعتمــد علــى إســتخدام الصــور الفضائيــة أو صــور األقمــار 
الصناعيــة بالتحــري بإســتخدام  لوغاريتــم خــاص يميــز أعــراض اإلصابــة المبكــرة، و يســمح بتحديــد 
ــة  ــهل عملي ــا يس ــة، كم ــة المراقب ــعة صعب ــق الواس ــي المناط ــاء ف ــن الفض ــة م ــجار المصاب األش

التحــري فــي المناطــق أو المــزارع الصعبــة الوصــول بالطــرق األرضيــة.

اإلرشادات التى يجب مراعاتها عند مكافحة سوسة النخيل الحمراء
•  يجــب أن يتــم الفحــص مــرة كل أســبوعين أو علــى األقــل مــرة كل شــهر، وللعمــل بطريقة 

جيــدة يجــب عمــل اآلتي:
ــة  ــهولة متابع ــك س ــص، وكذل ــهولة الفح ــات لس ــى قطاع ــيمها إل ــة وتقس ــم المزرع ــم ترقي • يت

ــة األخــرى. ــات الزراعي ــك متابعــة العملي ــم عاجــه، وكذل ــذي ت ــل المصــاب، وال النخي
•  يتــم تصميــم جــدول شــهري مســجل بــه مواعيــد فحــص القطاعــات والنخيــل المعالــج والمصــاب 

أو الــذي تمــت إزالتــه وأي ماحظــات أخــرى.
• تجنب وجود أعداد كبيرة من الفسائل حول النخيل لسهولة الفحص. 

•  التركيــز أثنــاء الفحــص علــى المنطقــة الواقعــة بيــن ســطح األرض حتــى إرتفــاع متريــن مــن جــذع 
النخلــة، كذلــك مــكان إتصــال الرواكيــب، و لــون أوراق قلــب الرواكيــب، والفســائل الصغيــرة حــول 
النخلــة، ومنطقــة الجــذور الهوائيــة، كذلــك قمــة النخيــل فــي حالــة وجــود ظاهــرة تهــدل الجريــد 
والتقليــم الجائــر، وكذلــك فــي المنطقــة المحصــورة  بيــن الصــف األول والثانــي مــن الجريــد مــن 

أســفل  النخيــل بطــول  متــر ونصــف إلــى متريــن 
•  تجنــب عمــل تقليــم أو جــرح النخيــل خــال الفتــرة مــن فبرايــر حتــى نوفمبــر، ويقتصــر التقليــم 

علــى إزالــة الجريــد الجــاف فقــط إذا كان النخيــل لــم يتــم تقليمــه فــي الســنوات الســابقة. 
•  تجنــب التســميد النتروجينــي الزائــد خصوصــا فــي النخيــل أقــل مــن عشــر ســنوات، كذلــك الــري 
الزائــد، يجــب عمــل دائــرة حــول النخيــل  لتجنــب مامســة المــاء للنخيــل ممــا يــؤدى إلــى زيــادة 

الرطوبــة حــول النخيــل ممــا قــد يــؤدى إلــى زيــادة اإلصابــة.
•  تجنب إستخدام مضخات المبيدات في عاج النخيل الصغير واإلصابات القريبة من القمة.

ــنوات(  ــذع ) 3-4 س ــه ج ــس ب ــذي لي ــر ال ــل الصغي ــي النخي ــد ف ــر بالمبي ــة الغم ــتخدام طريق •  إس
ــة.  ــات القمي ــي اإلصاب ــك ف كذل

• الحقن في موضع اإلصابة في حالة اإلصابة على الجذع.
• المعاملة بأقراص فوسفيد األلمنيوم في حالة اإلصابات الشديدة.

ــر  ــى مــكان آخ ــه إل ــي المــكان نفســه دون نقل ــل المصــاب بشــدة  ف •  يجــب التخلــص مــن النخي
ــة. ــع إنتشــار اإلصاب لمن
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•  فــي النخيــل الــذي يصعــب فحصــه أو بــه شــك يجــب أن يكــون مــع الفاحــص مســمار حديــد )طولــه 
60 ســم 7 لنيــة بســن مدبــب( يتــم وضعــه فــي مــكان الشــك فــي اإلصابــة، إذا وجد إفراز على ســن 
مســمار يــدل ذلــك علــى وجــود إصابــة بــدالً مــن التنظيــف وتعريــض النخيــل لإلصابــة وإضعــاف 

جــذع النخيــل نتيجــة التنظيــف. 
•  يفضــل حــدوث تبــادل فحــص القطاعــات بيــن الفاحصيــن كل شــهرين للتأكــد مــن كفــاءة 

الفاحصيــن ودقــة عملهــم. 
•  تكــون طريقــة الــرش بالغمــر مــن أعلــى إلــى  أســفل خاصــة فــي اإلصابــات الحديثــة وليــس عــن 
ــة  ــض اإلصاب ــن أن تخف ــى يمك ــة والت ــات الوقائي ــام بالعملي ــب اإلهتم ــرش الخارجي.يج ــق ال طري
بنســبة 90 فــي المائــة أو أكثــر مثــل تقليــم أشــجار النخيــل فــى الشــتاء مــع تــرك 20 ســم مــن 
قاعــدة الجريــدة علــى األقــل ثــم رش أو تعفيــر مــكان التقليــم بعــد التقليــم مباشــرة )يتــم 
تعفيــر مــكان التقليــم وتغطيتــه بالكبريــت تغطيــة كاملــة( وإزالــة الفســائل الهوائيــة وتعفيــر 
أو رش مــكان اإلزالــة وكذلــك رش أو تعفيــر مــكان فصــل الفســائل مــع مراعــاة أن إجــراء العمليــات 

الوقائيــة ال يغنــى عــن الفحــص الشــهري.
• يفضل في المزارع الكبيرة فحص النخيل في المزارع الماصقة لها. 

• يجب التبليغ عن مستويات اإلصابة لإلدارات الزراعية بصفة دورية. 
•  إســتخدام مصائــد فيرمونيــة فــي المنطقــة المصابــة كلهــا أو فــي اإلتجــاه الخالــي مــن النخيــل، 

وتوضــع بيــن النخيــل وال توضــع ماصقــة لــه، وتجنــب وضعهــا فــي مــزارع دون أخــرى. 
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مظهر اإلصابة ومدلوله وكيفة التعامل معه
اإلجراءات الواجب إتخاذها مظهر اإلصابة وصف االعراض

يتطلب الفحص الشهري 
والتدقيق من وجود إصابة  من 

عدمه

تهدل األوراق الخارجية وجفافها 
وليس من الضروري أن يكون 
ذلك بسبب اإلصابة بسوسة 

النخيل الحمراء لكن يشير إلى 
إحتمال اإلصابة في المناطق 

المعرضة للخطر

يتطلب الفحص شهريًا،
 إذا تم الكشف عن وجود إصابة 

يتطلب ذلك اإلزالة بطريقة 
سليمة قبل سقوط القمة أو 

التاج 

إنحناء التاج أو القمة ليس من 
الضروري أن يكون عرض من 

أعراض اإلصابة لكن قد يشير إلى 
اإلصابة في المناطق شديدة 

اإلصابة

يتطلب  ذلك إزالة الفسائل 
وفحص األم جيدًا.

 كلما كانت األضرار التي لحقت 
بها ضعيفة ترتفع فرص إنقاذ 

النخيل.

جفاف أو ذبول بعض أوراق 
الفسائل

يجب التخلص من النخلة األم 
حتى ال تكون مصدر إلنتشار 
اإلصابة، مع اإلعتناء بفحص 

الفسائل والتخلص من الفسائل 
المصابة إن وجدت.

موت أوراق القلب الداخلية 
للنخيل

تعالج بالحقن وتتابع بعد ثالث 
أسابيع

وجود إفرازت على الجذع



20

األخطاء الشائعة التى يقوم بها المزراعين وتؤدى إلى زيادة اإلصابة 
بسوسة النخيل الحمراء 

 

حرق النخيل المصاب الذي يعتبر ذلك مصدرا إلخفاء اإلصابة حيث ما يتم حرقه هو الجزء 
الخارجي فقط وال يصل الحريق إلى الجزء الداخلي المصاب

                   

                                                               

عدم تعفير مكان فصل الفسائل وكذلك أماكن التقليم أو عدم 
وتغطيتها بكمية كافية من الكبريت أو الرش بالمبيدات 

   

إجراء عملية التكريب في الصيف وبدون تعفير مما 
يجعل النخلة عرضة لإلصابة فى أكثر من مكان
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عدم إزالة النخيل المصاب بشدة مما يجعله 
مصدرا إلنتشار الحشرة في المزرعة

   

تهدل الجريد وحدوث فراغ بين الجريد ورأس النخلة نتيجة عيوب 
 في التقليم مما يزيد فرص اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء

   

الردم حول النخيل بعد عالج اإلصابة القاعدية قبل التأكد من نجاح العالج 
مما يؤدى إلى تساقط النخيل في حالة عدم نجاح العالج
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وجود محاصيل حقلية وعدم وجود دوائر حول النخيل يؤدى إلى 
زيادة الرطوبة في المزرعة بالتالى تزداد فرص اإلصابة.

                                      

ترك الفسائل أو األشجار المصابة أو دفنها على أعماق صغيرة وعدم 
معاملتها بالمبيد أو فرمها مما يعد مصدر إلنتشار اإلصابة 

إنجازات المشروع في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء وآفات وأمراض 
النخيل 

•  عمــل دورات تدريبــة: تــم خالهــا تدريــب 4000 متــدرب مــن مهندســي المكافحــة والمزارعيــن 
والنخاليــن والعامليــن فــي مجــال النخيــل علــى المكافحــة المتكاملــة لسوســة النخيــل 
الحمــراء نظريــً وعمليــً، وكذلــك المكافحــة المتكاملــة ألفــات وأمــراض النخيــل فــي واحــة ســيوة 

والواحــات البحريــة ومحافظــة الــوادي الجديــد )الخارجــة – الداخلــة( ومحافظــة أســوان. 
• إعداد خطة متكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في واحة سيوة.

ــب  ــى تصي ــرى الت ــات االخ ــراء واآلف ــل الحم ــة النخي ــة سوس ــن مكافح ــادية  ع ــرات إرش ــل نش •  عم
ــل.  ــراض النخي ــك أم ــل كذل النخي

•  إســتقدام خبيــر دولــي فــي مجــال مكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء قــام بزيــارة مواقــع المشــروع 
والمشــاركة فــي إعــداد خطــة لمكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء باإلشــتراك مــع الخبيــر الوطنــي. 
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ــزة خليفــة وكذلــك مــواد الجــذب والقتــل ووضعهــا  ــد الكتــراب الحاصلــة علــى جائ •  شــراء مصائ
فــى مناطــق عمــل المشــروع فــى حقــول  إرشــادية. 

•  توفيــر مثقــاب  بنزيــن إلســتخدامه فــي عمليــة التثقيــب بديــًا عــن شــنيور الكهربــاء الــذى يحتــاج 
إلــى تكلفــة عاليــة )تشــمل تكاليــف وجــود ســيارة لنقــل شــنيور ومكنــة كهربــاء وعــدد 2 عمــال 
لنقــل المعــدات داخــل المــزارع(. وتــم شــراء عــدد مــن هــذه األجهــزة توزيعهــا علــى مناطــق 
المشــروع التــي تعمــل اآلن فــي جميــع المناطــق، والتــي وفــرت عمالــة ووقــت وســيارات النقــل 
والتــي كانــت تشــكل مشــكلة كبيــرة لقلــة توافــر تلــك العربــات )فــي أغلــب األحيــان كان يقــوم 
المــزارع  بإســتئجار ســيارة لنقــل المعــدات ممــا  يزيــد مــن التكلفــة، كمــا أنــه بإســتخدام البنطــة 
ــن  ــة م ــدة اإلصاب ــة وش ــل النخل ــرة داخ ــرك الحش ــافة تح ــى مس ــتدالل عل ــن اإلس ــابي أمك الخش
خــال لــون األنســجة التــي تخــرج مــن النخلــة وبدايــة خــروج األنســجة البيضــاء مــن ثقــب اإلصابــة، 
وبالتالــي أمكــن قيــاس مــدى تحــرك الحشــرة والتــي كانــت تمثــل مشــكلة فــي التعــرف علــى 
تلــك المســافة باســتخدام أدوات الحقــن األخــرى وبهــذة البنــط زادت نســبة نجــاح العــاج بســبب 

تحديــد المنطقــة التــي يتــم الحقــن فيهــا بطريقــة صحيحــة.
•  نشر عدد من المصائد الضوئية للتعرف على أهم اآلفات األخرى الموجودة في المنطقة. 

•  تشخيص األمراض الموجودة على النخيل معمليً.
•  شــراء مصائــد  فيرمونيــة  خاصــة بأنــواع حشــرة األفســتيا، التــى  تصيــب ا الثمــار، ووضعهــا فــى 

مناطــق عمــل المشــروع فــى حقــول  إرشــادية. 
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األجندة الشهرية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

العمليات التى تتم على النخيل خالل العام للمكافحة سوسة النخيل الحمراءالشهر
إزالة الفحص

الفسائل 
الهوائية

إزالة النخيل 
المصاب 

بشدة

المصائد 
الفرمونية

الرشالتعفير
الدورى

معالجة 
النخيل 
المصاب

يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو

يونية
يولية

أغسطس
سبتمبر

أكتوبر
نوفمبر

ديسمبر
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