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التقديــم
ً
قدميا باملنطقة العربية ،حتى عدت منطقة شط العرب املوطن األصلي هلذه الشجرة،
ارتبطت زراعة خنيل التمر
ومنها انتشرت إىل كافة مناطق العامل ذات الظروف املناخية املماثلة .ومتثل مساحة األراضي املزروعة بأشجار النخيل يف
الوطن العربي حنو  %70من إمجالي مساحة األراضي املزروعة بالنخيل يف العامل ،كما ميثل إنتاج التمور يف املنطقة
العربية حنو  %70من اإلنتاج العاملي .وتتميز التمور العربية جبودة عالية مقارنة بالعديد من األصناف املنتجة يف أحناء
أخرى من العامل .وكغريها من األشجار املثمرة ،فإن أشجار النخيل تتعرض لإلصابة بالعديد من األمراض واآلفات ،واليت
ختتلف يف شدتها وضراوتها باختالف مراحل النمو ،و اختالف املسببات املرضية و الظروف البيئية و املناخية السائدة
ونوع األصناف واملعامالت الفالحية املتاحة لبساتني النخيل .هذا وقد رصدت املنطقة العربية العديد من األمراض واآلفات
ً
أضرارا اقتصادية بالغة بنخيل التمر ،مثل حشرة الدوباس ،وسوسة النخيل احلمراء ،ودودة البلح
احلشرية اليت حتدث
الصغرى (احلمرية) ،وعنكبوت الغبار ،باإلضافة إىل عدد من األمراض اخلطرية األخرى كمرض البيوض الذي تأثرت به
رقعة واسعة يف منطقة املغرب العربي.
ً
ً
كبريا بتنمية ومحاية خنيل التمر يف دوهلا األعضاء ،وذلك من
اهتماما
و قد أبدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية
خالل العديد من األنشطة املنفذة يف إطار خطط عملها السنوية ،وإسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة
ْ
الطاري لألمن الغذائي العربي ،الذي أطلقه أصحاب الفخامة القادة العرب يف قمة الكويت
للعقدين القادمني والربنامج
التنموية :االقتصادية واالجتماعية يف عام 2009م.
وتعقد املنظمة العربية للتنمية الزراعية هذا املؤمتر اإلقليمي من أجل املزيد من التباحث والتشاور مع املسئولني و اخلرباء
العرب املختصني يف اجملال لبلورة خطط و برامج و آليات حمددة إلدارة آفات خنيل التمر يف املنطقة العربية .ويعد هذا
املؤمتر فرصة ساحنة لتبادل الرأي واخلربة والتجارب الناجحة لبعض الدول العربية يف جمال إدارة اآلفات واألمراض اليت
تهدد خنيل التمر ،باإلضافة إىل دوره يف صياغة آلية عربية مشرتكة فاعلة من شأنها تطوير نظم رعاية ومحاية خنيل
التمر يف املنطقة.
وأنتهز هذه الساحنة ألتقدم بعظيم الشكر والتقدير إىل وزارة البيئة و املياه بدولة اإلمارات العربية املتحدة على
استضافتها هلذا املؤمتر والتعاون يف تنظيمه ،والشكر أجزله للخرباء والعلماء الذين شاركوا خبرباتهم ورؤاهم القيمة
يف إجناحه ،آملني أن تسهم توصياته يف تعزيز العمل العربي املشرتك يف جمال تنمية وزيادة إنتاج التمور وحتسني
نوعيتها وتنافسها يف األسواق العاملية.
،،،،واهلل ولي التوفيق
الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي
املـــدير العـــــام
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التقرير اخلتامي والتوصيات
للمؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر
العني  9 – 7ذو القعدة 1433هـ املوافق  25 – 23سبتمرب 2012م
عقدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية املؤمتر بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه بدولة اإلمارات العربية املتحدة
مبدينة العني خالل الفرتة  9 – 7ذو القعدة 1433هـ املوافق  25 – 23سبتمرب 2012م حتت رعاية كرمية من مسو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،ومبشاركة كبار املسؤولني عن
قطاعات وقاية النبات بالدول العربية وخنبة من اخلرباء والباحثني املتخصصني العرب ( قائمة املشاركني بامللحق «. »1
بكلمة ّ
رح َب فيها مبمثلي الدول العربية
وقد افتتح املؤمتر معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة واملياه باإلمارت
ٍ
املشاركة يف أعمال املؤمتر وبالسادة اخلرباء وممثلي املؤسسات الدولية واإلقليمية الذين حضروا املؤمتر وثـمن معاليه
ً
عاليا اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتنمية ومحاية املوارد والثروات الزراعية يف املنطقة العربية ،وأوضح معالي الوزير
بأن املنطقة العربية متثل أحد أهم مناطق زراعة النخيل يف العامل وتعترب اآلفات أبرز التهديدات اليت تتعرض هلا أشجار
النخيل ،كذلك دعا معالي الوزير إىل ضرورة تضافر كل اجلهود وحشد الطاقات والقدرات يف الوطن العربي لتطوير
زراعة النخيل ومحايتها من اآلفات واألمراض اليت تهددها.
ويف الكلمة اليت خاطب بها معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي  -املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
ً
ً
وشعبا َّ
وثـمن مبادراتها يف جمال تنمية ومحاية النخيل
رئيسا وحكومة
املؤمتر حيا معاليه دولة اإلمارات العربية املتحدة
واستضافتها ورعايتها الكرمية ألعمال هذا املؤمتر اهلام .وقد أكد معاليه يف كلمته على األهمية اليت تنطوي عليها
املبادرات العربية املشرتكة املوجهة حلماية املوارد والثروات الزراعية العربية ،وخباصة املتعلق منها بضرورة إقامة آلية
عربية مشرتكة إلدارة آفات خنيل التمر يف املنطقة العربية كثمرة مباركة يوصي بها هذا املؤمتر .واختتم معاليه
ً
مكررا شكره وتقديره للجهود اليت تبذهلا الدول العربية سواء القائمة أو املخطط هلا يف سبيل االرتقاء بإنتاج
كلمته
ُ
ً
ً
التمور ّ
كما ونوعا وخباصة أن التمور قد أدرجت ضمن سلع الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ،الذي أعدته املنظمة
وتعمل على متابعة تنفيذه بتكليف من أصحاب الفخامة القادة العرب يف قمة الكويت .2009
( الكلمات بامللحق «)»2

• أهداف املؤمتر:

 الوقوف على اجلهود العربية املبذولة يف جمال محاية خنيل التمر. إتاحة منتدى لتبادل الرأي واخلربة والتجارب الناجحة يف إدارة اآلفات اليت تهدد إنتاج خنيل التمر يف الدولالعربية.
 -صياغة آلية عربية مشرتكة فاعلة من شأنها محاية خنيل التمر يف الدول العربية من اآلفات .

• سري أعمال املؤمتر:

ناقش املؤمتر خالل األيام الثالثة النعقاده ( )2012/9/25-23عدد ( )31ورقة عمل ُوزعت على أربع جلسات مت
خالهلا الوقوف على اجلهود العربية املبذولة يف جمال محاية خنيل التمر ،وإتاحة منتدى لتبادل الرأي واخلربة والتجارب
الناجحة يف إدارة اآلفات اليت تهدد خنيل التمر باإلضافة إىل إعداد مقرتح آلية عربية إلدارة آفات خنيل التمر ،وإجراء
دراسات حول أهم اآلفات االقتصادية لنخيل التمر يف الدول العربية.

• اليوم األول 2012/9/23م:
• جلسة العمل األوىل :الساعة .12:45 - 10:15

 رئيس اجللسة :معاىل الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي  -املدير العام للمنطمة. -مقرر اجللسة :الدكتور /بندر بن حممد العتييب.
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قدمت خالل هذه اجللسة ( )7أوراق عمل بيانها كالتالي:
 آفات النخيل وإدارتها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة (املهندس /سعيد حسن النعيمي). أمراض خنيل التمر ( الدكتور /خالد عيسى عرفات). حشرات النخيل يف الوطن العربي (الدكتور /جمدي بن حممد قناوي). مداخلة البنك اإلسالمي للتنمية (السيد /عبد الرفيع عبد املطلب). مرض البيوض على خنيل البلح (الدكتور /سدرة موالي احلسن).ً
ً
صاحلا لالستهالك البشري بديال لغاز بروميد املثيل (دكتور /إياد أمحد
 التقانات احلديثة يف حفظ التمرالطويل).
 -مداخلة من مركز خدمات املزارعني /أبوظيب ( الدكتور /إمساعيل احلوسين).

• جلسة العمل الثانية :الساعة 16:30 - 14:30
رئيس اجللسة :سعادة املهندس /سيف حممد الشرع الوكيل املساعد لقطاع الشؤون الزراعية واحليوانية  /وزارة البيئة
واملياه بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
مقرر اجللسة :الدكتور /حممد مسري توفيق.
قدمت يف هذه اجللسة ( )9أوراق عمل بيانها كالتالي:
 اآلفات واألمراض اليت تهدد خنيل التمر يف اململكة األردنية اهلامشية (املهندسة /فداء الروابده). أهم األمراض واآلفات املهددة لنخيل التمر يف اجلمهورية التونسية وطرق وأساليب مكافحتها (الدكتور/حممد بن صاحل).
 أهم اآلفات اليت تهدد خنيل التمر ومكافحتها يف اجلزائر ( املهندس /عبداحلفيظ حبه). أمراض وآفات النخيل يف السودان (املهندسة /عواطف حممد إبراهيم). جهود وجتربة وزارة الزراعة باململكة العربية السعودية يف جمال محاية خنيل التمر من أهم اآلفات واألمراض( الدكتور /هاني عبدالرمحن الطويرقي).
 آفات النخيل يف العراق ودور وزارة الزراعة يف السيطرة عليها (الدكتورة /آمال سلمان عبد الرزاق). إدارة آفات النخيل يف سلطنة عمان ( الدكتور /سامل بن علي اخلاطري). أهم اآلفات واألمراض اليت تصيب خنيل التمر يف دولة قطر (املهندس /حممد سامل حسني البكري). -آفات النخيل يف دولة الكويت (املهندسة/أمل عبد الكريم).

• اليوم الثاني2012/9/24 :م:
• جلسة العمل الثالثة :الساعة 11:00 - 9:00
رئيس اجللسة :الدكتور /حممد بن صاحل.
مقرر اجللسة :املهندسة /عواطف حممد إبراهيم.
قدمت خالل هذه اجللسة ( )10أوراق عمل  -بيانها كالتالي :
 سوسة النخيل احلمراء وحفارات النخيل وسط وجنوب العراق (الدكتور /حممد زيدان خلف). أثر الدراسات البيئية واحليوية يف مكافحة حشرة سوسة النخيل احلمراء (الدكتور /سامل اخلاطري). التنوع الوراثي لسوسة النخيل احلمراء واملعوقات الوراثية بني السوسة وباقي أنواع السوس (الدكتورة /ربابعبداهلل عبدالعزيز املرجاوي).
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 سوسة النخيل احلمراء يف املغرب – الوضع الراهن وإسرتاتيجية الرقابة واملكافحة (الدكتور /سدرة موالياحلسن).
 تقييم الفطر املمرض للحشرات (بوفرييا باسيانا) ( -املهندس /سعيد علي سعيد العواش). املصايد الفرمونية وأهميتها يف املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء (الدكتور /فتحي فهيم عبداهلل). دودة التمر الصغرى (احلمرية) ( -الدكتور /حممد مسري توفيق). أثر كمية الطعم ولون املصيدة الفرمونية على كفاءة املصايد الفرمونية حلشرة سوسة النخيل احلمراء(املهندس /عبداهلل حممد أبو عاقلة – الدكتور /حممد علي الديب).
 مسح وتعريف أهم الفطريات املسببة لتعفن جذور خنيل التمر يف مصر وأهميتها البيئية (الدكتور /خالدحسني عرفات).
 كفاءة استخدام بعض املستخلصات النباتية والزيوت الطبيعية واملبيدات الفطرية والكيميائية واحليويةيف مكافحة مرض تعفن جذور خنيل التمر (الدكتور /خالد حسني عرفات).

• جلسة العمل الرابعة:
رئيس اجللسة :الدكتورة /آمال سلمان عبدالرازق.
مقرر اجللسة :املهندس /سعيد على العواش.
قدمت يف هذه اجللسة ( )5أوراق عمل بيانها كالتالي:
 الوسائل احلديثة اليت من شأنها حتسني إدارة حشرة دوباس النخيل (الدكتور /عبد املنعم خمتار). اإلدارة املتكاملة حلشرة دوباس النخيل (الدكتور /سامل بن علي اخلاطري). آفات وأمراض خنيل التمر يف ليبيا ( الدكتور /الزروق أمحد الدنقلي). أهم اآلفات املهددة لنخيل التمر يف مصر واألساليب املتبعة يف الوقاية منها (الدكتور /مرتضى أمحد عيسى). أهم احلشرات واآلفات االقتصادية اليت تصيب النخيل والتمور وطرق مكافحتها يف اجلمهورية اليمنية(املهندس /خالد أمحد احلبشي).
( نصوص األوراق اليت قدمت خالل اللقاء بامللحق «)»3

اجللسة اخلتامية:
رئيس اجللسة :الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي – املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
مقرر اجللسة :الدكتورة /سدرة موالي احلسن.

توصيات املؤمتر:
هذا وقد مت صياغة التقرير اخلتامي ألعمال هذا املؤمتر وإقراره يف جلسة عمل منفصلة خرجت بالتوصيات التالية:
 .1قيام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بتنظيم مؤمتر عربي إلدارة آفات خنيل التمر بصفة دورية كل عامني يف
إحدى الدول العربية.
 .2قيام املنظمة بإحداث شبكة عربية إلدارة آفات خنيل التمر وتشكيل جلنة فنية استشارية هلا من العلماء
واخلرباء العرب واجلهات املاحنة ،حبيث يكون من بني مهامها التالي:
 إحداث نظام عربي خبري لنخيل التمر .Date Palm Expert System إعداد مقرتح برنامج عربي إلدارة آفات خنيل التمر ،بالرتكيز على بناء القدرات وخباصة البشرية. إجراء دراسات حول أهم اآلفات االقتصادية لنخيل التمر بالدول العربية.7
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 .3أن تقوم املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد قانون عربي اسرتشادي موحد للحجر الزراعي النباتي.
 .4أن تقوم املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد قانون عربي اسرتشادي لتسجيل وتداول املبيدات الزراعية.
 .5مناشدة مؤسسات وصناديق التمويل القطرية والعربية واإلسالمية والدولية لدعم برامج ومشروعات الشبكة
العربية إلدارة آفات النخيل وخباصة مرض البيوض ،وسوسة النخيل احلمراء ،ودوباس النخيل وآفات التمور املخزونة.

اليـوم الثالث2012/9/25 :م:

مت عمل زيارة ميدانية إىل مزارع الفوعة للنخيل بالعني ،حيث اطلع املشاركون على جتربة دولة اإلمارات
العربية املتحدة و جهودها املبذولة يف جمال مكافحة آفات النخيل ،وإنتاج التمور العضوية.
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املشاركون

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

املشاركون يف املؤمتر اإلقليمي األول حول إدارة آفات وأمراض خنيل التمر
(أ) وفد املنظمة :
 - 1الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي  -مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 - 2الدكتور /حممود عبد اهلل مدني.
 - 3الدكتور /احلاج عطية احلبيب.
 - 4املهندس /رائد فايز حرت.

(ب) ممثلو الدول املشاركة :
االســـــــــم
 - 5املهندسة /فداء الروابدة

األردن

 - 6املهندس /سعيد حسن البغام النعيمي

اإلمارات

 - 7املهندس  /حممد بن صاحل

تونس

 - 8املهندسة /سناء الطويل

تونس

 - 9املهندس /عبد احلفيظ حبه

اجلزائر

 - 10املهندسة /سعاد آيت حييى

اجلزائر

 - 11الدكتور /هاني عبد الرمحن الطويرقي

السعودية

 - 12السيد /عبد العزيز بن حممد الشريدي

السعودية

 - 13الدكتور /بندر بن حممد العتييب

السعودية

 - 14السيد /عبد املنعم بن علي الشواف

السعودية

 - 15املهندسة /عواطف حممد إبراهيم

السودان

 - 16الدكتورة /آمال سلمان عبد الرازق

العراق

 - 17الدكتور /سامل بن علي بن محيد اخلاطري

سلطنة عمان

 - 18الدكتور/عبد الرمحن السيابي

سلطنة عمان

 - 19الفاضل /متيم بن محد بن سلطان اهلدابي

سلطنة عمان

 - 20املهندس /حممد سامل حسني البكري
 - 21املهندسة /أمل عبد الكريم
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البلـد

قطر
الكويت

 - 22الدكتور /الزروق أمحد الدنقلي

ليبيا

 - 23املهندس /فتحي الطاهر عبد احلميد

ليبيا

 - 24الدكتور /مرتضى أمحد عيسى

مصر

 - 25املهندس /خالد أمحد احلبشي

اليمن

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة
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(ج) استشاريو املنظمة الذين شاركوا بأوراق حمورية:
 -26الدكتور /حممد مسري توفيق
 -27الدكتور /خالد حسني عرفات
 -28الدكتورة /رباب عبد اهلل املرجاوي
 -29الدكتور /سدرة موالي احلسن
 -30الدكتور /حممد زيدان خلف
 -31الدكتور /سعيد باعنقود
 -32الدكتور /فتحي فهيم عبد اهلل
 -33الدكتور /عبد املنعم خمتار
 -34الدكتور /جمدي قناوي
 -35الدكتور /سامل اخلاطري
 -36الدكتور /إياد الطويل

(د) ممثلو املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية:
املؤسـسة

االســـــــم
 -37السيد /عبد الرفيع عبد املطلب

البنك اإلسالمي للتنمية – جدة  -السعودية

 -38دكتور /عبد اهلل الدخيل

املركز الدولي للزراعة امللحية – دبي – اإلمارات

 -39آمنة الكتيب

جهاز أبو ظيب للرقابة الغذائية  -أبو ظيب – اإلمارات

 -40الدكتور /إمساعيل علي احلوسين

مركز خدمة املزارعني – أبو ظيب – اإلمارات

 -41الدكتور /عبد الوهاب زايد

وحدة الدراسات وأحباث النخيل  -جائزة خليفة الدولية
للنخيل

 -42عفراء الكعيب

وحدة الدراسات وأحباث النخيل  -جائزة خليفة الدولية
للنخيل  -العني  -اإلمارات

 -43إميان حسني أمني

وحدة الدراسات وأحباث النخيل  -خمترب األنسجة – العني
اإلمارات
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(هـ) وفد دولة اإلمارات العربية املتحدة:
اجلهــــة

االســــــم
 -44سعادة /سلطان عبد اهلل علوان احلبسي
 -45سعادة /املهندس سيف حممد الشرع
 -46سعادة /حممد عبيد الزعابي
 -47املهندسة /نورة كرم جالل
 -48السيد /أمحد سيف باحليف

وزارة البيئة واملياه
«بدولة األمارات العربية»

 -49السيدة /مريم إبراهيم سلطان الفالسي
 -50السيد /ناصر سامل العاجل
 -51اآلنسة /خلود آل علي
 -52علي مشبية شهداد
 -53املهندس /منصور إبراهيم منصور املنصوري
 -54فاطمة أهلي
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كلمـــة
معالي الدكتور /طـارق بن موسى الزدجالي
املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل فالق احلب والنوى والصالة والسالم على سيدنا حممد خري الورى وخامت الرسل واألنبياء
وعلى آله وصحبه ومن وااله،

مسو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

نائب رئيس جملس الوزراء  ،ووزير شئون الرئاسة
راعي املؤمتر

معالي الشيخ /نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

معالي األخ الدكتور  /راشد أمحد بن فهد

وزير البيئة واملياه ،يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
أصحاب املعالي و السعادة
اإلخوة اخلرباء والعلماء،
احلضور الكريم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد فإنه من السعادة الغامرة أن أخاطبكم يف مستهل أعمال هذا املؤمتر اإلقليمي األول حول إدارة آفات خنيل التمر
يف الوطن العربي ،الذي تعقده منظمتكم العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وبتشريف بالرعاية من مسو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة.
ً
ً
كبرية يف تنمية
جناحات
سعادة انعقاد املؤمتر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،هذا البلد الذي حقق
ومما يزيدنا
ٍ
خالدة هلذا النبت املبارك سطرها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
رائعة
ملحمة
خنيل التمر عرب عقود أربعة من خالل
ٍ
ٍ
ِ
نهيان طيب اهلل ثراه ،وضعت اإلمارات بني مقدمة دول العامل من حيث عدد النخيل وإنتاج التمور.

مسو الشيخ
احلضور الكريم
ينعقد هذا املؤمتر العلمي اهلام يف إطار االهتمام الذي ظلت توليه منظمتكم العربية للتنمية الزراعية لنخيل التمر
ً
ملا هلا من مكانة يف موروثنا العربي وأصبحت ً
أصيال من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا .وبعون من اهلل وتوفيق منه
جزءا
متكنا من إدراج التمور يف عام 2011م ضمن اإلطار السلعي للربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي أقره القادة
العرب يف القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية اليت انعقدت بالكويت يف عام 2009م.
يهدف هذا املؤمتر إىل صياغة آلية عربية مشرتكة فاعلة إلدارة آفات خنيل التمر تراعي التكامل وتضع يف االعتبار
كافة العوامل الفنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية واملؤسسية والتشريعية.
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ً
نفرا من علمائنا العرب يشاركون بأوراق علمية إىل جانب زمالئهم من
وألجل ضمان جناح هذا اللقاء ،فقد ندبنا
ً
املسؤولني من اجلهات املختصة بالدول العربية الذين يقدمون أوراقا قطرية يستعرضون فيها جتارب دوهلم يف إدارة آفات
خنيل التمر.
ً
علمية
توصيات
وصوال إىل
وكلنا ثقة يف أن املؤمترين سيولون موضوعات املؤمتر ما تستحق من البحث والنقاش
ٍ
ٍ
وعملية من شأنها تعزيز وتنسيق العمل العربي املشرتك إلدارة آفات النخيل.
ٍ

مسو الشيخ
احلضور الكريم
ً
رئيسا
ويف اخلتام نعرب عن جزيل الشكر وعظيم التقدير واالمتنان هلذا البلد العربي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ً
ً
وشعبا ،على هذه االستضافة الكرمية ،واحلفاوة البالغة ،واجلميل من الثناء العاطر من التحايا لسمو الشيخ
وحكومة
منصور بن زايد  -نائب رئيس جملس الوزراء ،ووزير شئون الرئاسة لتشريفنا بالرعاية الكرمية ألعمال هذا املؤمتر ،فجزاه
اهلل عنا أعظم اجلزاء .وال يفوتين الوقوف بكل العرفان عند اجلهود املقدرة اليت بذهلا معالي األخ الدكتور /راشد أمحد
بن فهد  -وزير البيئة واملياه يف سبيل إجناح هذا احلدث اهلام ودعمه برامج وأنشطة منظمتكم العربية للتنمية الزراعية.
واهلل نسأل أن حيفظ هذا البلد وكافة البالد العربية بكامل الرعاية والعناية.
ً
مجيعا يف حفظ اهلل،،،
ودمتم
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
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ملخص كلمـــة
معالي الدكتور /راشد أمحد بن فهد
وزير البيئة واملياه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مسو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
راعي املؤمتر

معالي األخ الدكتور  /طارق بن موسى الزدجالي

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

أصحاب املعالي و السعادة
السيدات والسادة العلماء واخلرباء
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
إنه لشرف عظيم أن جنتمع اليوم لنفتتح أعمال املؤمتر العربي األول حول إدارة آفات خنيل التمر ،مبدينة العني،
ً
كثريا أن حتتضن دولة اإلمارات العربية املتحدة فعاليات هذا املؤمتر اهلام ،وأن أرحب جبمعكم الكريم هذا
ويسعدني
أمجل ترحيب يف بلدكم الثاني – اإلمارات ،ونثمن اجلهود الطيبة اليت تبذهلا املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف قطاع
النخيل وكافة شئون التنمية الزراعية من خالل االهتمام واجلهد املقدر الذي يبذله مديرها العام معالي الدكتور طارق
الزدجالي.
أصحاب املعالي و السعادة ،،
السيدات والسادة العلماء واخلرباء،،
ً
مصدرا ً
هاما من مصادر الغذاء والتصنيع والبناء.
إن أهمية شجرة خنيل التمر املباركة يف حياة البشر تتعدى كونها
ولقد أسس خالد الذكر املرحوم /الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رمحه اهلل) مسرية اخلري والعطاء وأقام دعائم بناء
اهليكل الرئيسي للدولة العصرية بإجناز رائع لنهضة زراعية عمت أرجاء معمورة اإلمارات وتوجت هذه اإلجنازات
مساحات خضراء من شجرة النخيل.
ومع انتقال مشعل هذه املسرية لصاحب السمو /الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه اهلل) رئيس دولة اإلمارات ازدادت
املنزلة اليت حتتلها شجرة النخيل ،خاصة مع االتساع واالهتمام بزراعتها كغطاء نباتي تراثي ألبناء هذا الوطن.
وتعترب زراعة أشجار النخيل من الركائز األساسية ملكونات النشاط الزراعي بدولة األمارات العربية املتحدة ويعزى ذلك
للمردود االقتصادى واملغزى التارخيي والثقايف والديين للتمور.
ً
جهدا يف تسخري اإلمكانيات على مجيع األصعدة حلماية هذه األصالة
وعلى الدرب نفسه ال تألو دولة اإلمارات
التارخيية ،فبتوجيهات ودعم من مسو الشيخ  /منصور بن زايد آل نهيان للحفاظ على هذه الثروة النخلية من أهم و أشرس
اآلفات االقتصادية أال وهي سوسة النخيل احلمراء مت تأسيس محلة وطنية ملكافحة هذه اآلفة على مستوى الدولة متتد
لثالث سنوات تطبيق أحدث األساليب العملية داخل نظام املكافحة املتكاملة ملكافحة هذه احلشرة .
عليه فإن محاية هذه الثروة القومية تصب يف جوانب محاية النظام البيئي ودعم اقتصاديات إنتاج وتصنيع التمور
وتأمني الغذاء واحملافظة على إرث وتراث اآلباء واألجداد.
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السيدات والسادة احلضور الكريم ،،
بنا ًء على ما آلت إليه أوضاع اإلصابة اليت حلقت بأشجار النخيل يف مواقع كثرية من مناطق الدولة ونسبة لالهتمام
املتعاظم من قيادة الدولة حبماية هذه الشجرة املباركة واحملافطة على زراعتها ،فإن وزارة البيئة واملياه قدمت مبادرة
ً
أساسا إىل مكافحة هذه
إسرتاتيجية وطنية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء على مستوى الدولة ،تهدف هذه املبادرة
اآلفة بكفاءة والسيطرة عليها واحلد من أضرارها على زراعة النخيل ،مع مراعاة ترشيد استخدام املبيدات بأنواعها
املختلفة يف عمليات املكافحة.
ً
أيضا مسئولية وضع اإلسرتاتيجية والقواعد األساسية لربنامج احلملة الوطنية ملكافحة
وتتوىل وزارة البيئة واملياه
سوسة النخيل احلمراء على مستوى الدولة ،باإلضافة إىل تنظيم اإلشراف على تنفيذها ،كما تتبنى احلملة استخدام
عدد من حزم املكافحة املتكاملة بأسلوب يتوخى جوانب الفاعلية ،ويهتم برتشيد استخدام املبيدات الكيميائية
بهدف احملافظة على سالمة البيئة واإلنسان واحليوان ،وتستهدف احلملة إضافة إىل حشرة سوسة النخيل احلمراء آفيت
حشرة العاقور وحشرة حفار الساق اللتان تساهمان يف زيادة معدل اإلصابة بهذه احلشرة.
احلضور الكريم ،،،
ً
ختاما أكرر شكري وخالص تقديري إىل معالي األخ الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي – مدير عام املنظمة على
ً
حاضنا ألعمال هذا املؤمتر.
اختيارهم دولة اإلمارات العربية املتحدة
والشكر موصول لكل الذين شاركوا يف إجناح أعماله بالتجهيز واإلعداد اجليد هلذا املؤمتر من اخلرباء العرب وممثلي
الدول العربية اليت حضرت إلثراء أعماله بتجاربها وخرباتها يف جمال محاية أشجار خنيل التمر من كافة اآلفات واألمراض
اليت تهددها ،متمنني لكم طيب اإلقامة يف دولة اإلمارات وملؤمتركم الوصول إىل غاياته املرجوة وحتقيق أهدافه املنشودة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
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أمراض خنيل التمر
إعداد
الدكتور  /خالد حسني عرفات

املقدمة :
 ينتمي خنيل البلح  .Phoenix dactylifera Lإىل الرتبة النخيلية  Palmaeوإىل العائلة  Arecaceaeوإىل اجلنس Phoenixوإىل النوع  ، Dactyliferaوتعد العائلة النخيلية من أقدم أشجار الفاكهة يف العامل وتضم هذه العائلة
ً
نوع  .وتنتشر زراعة النخيل يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية وحتت االستوائية
جنسا وحوالي 2600
حوالي 220
ٍ
ً
وزراعة خنيل البلح قد ارتبطت تارخييا بالوطن العربي لذا يعد املوطن األصلي لنخيل التمر وخاصة يف منطقة شط
اخلليج العربي ومنها انتقل إىل مجيع املناطق ذات اجلو املالئم لزراعته.
 تزرع أشجار النخيل يف مصر منذ القدم ملا عرف من أهميتها الغذائية واالقتصادية ،وتنتشر يف مجيع حمافظات اجلمهورية(حوالي  12مليون خنلة حسب إحصائية الفاو سنة  .)2011ونتيجة لتنوع الظروف املناخية يف مصر ،أدى ذلك إىل انتشار
زراعة األصناف الرطبة ونصف اجلافة يف منطقة الدلتا ومصر الوسطى وسيناء والوادي اجلديد بينما تزرع األصناف
اجلافة يف أسوان.
 تتعرض أشجار النخيل لإلصابة بالعديد من األمراض يف مجيع مراحل منوها ،وختتلف املسببات املرضية وشدتها منمنطقة إىل أخرى حسب الظروف البيئية واملناخية واألصناف واخلدمة البستانية .وفيما يلي األمراض اليت تصيب أشجار
النخيل:

أو ًال  :األمراض الفطرية :
 -1مرض الذبول الفيوزارمى.
 -2مرض عفن اجلذور.
 -3مرض اخلامج أو خياس الطلع.
 -4مرض اللفحة السوداء.
 -5التفحم الكاذب (تبقع األوراق اجلرافيوىل).
 -6مرض عفن الدبلوديا.
 -7أمراض تبقعات األوراق (سعف النخيل).
 -8مرض انثراكنوز النخيل.
 -9مرض تثقب أوراق النخيل.
 -10مرض لفحة جريد خنيل التمر.
 -11مرض عفن اجلانوديرما لكرب النخيل.
 -12أمراض أعفان الثمار.
 -13مرض البيوض (غري موجود يف مصر).

ثانيًا :األمراض الفسيولوجية:
 -1مرض االصفرار الفسيولوجي ألوراق خنيل التمر.
 -2ظاهرة الذبول السريع لنخيل التمر.
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ثالثًا :أمراض غري معروف مسببها:
 -1مرض اصفرار السعف الداخلي (البيوض الكاذب).
 -2مرض احنناء الرأس.
 -3مرض العظم اجلاف.
 -4مرض التدهور السريع (الريزوزس).

رابعًا :مسببات مرضية شبيهة بالفريوس:
 -1مرض االصفرار القاتل (املميت).

خامسًا :األمراض النيماتودية:
 -1نيماتودا تعقد اجلذور.

أو ًال :األمراض الفطرية:
 -1مرض الذبول الفيوزارمي:
األعراض:
 لوحظ ظهور أعراض الذبول بشدة على بعض أصناف النخيل ،حيث تظهر أعراض املرض على األوراق اخلارجية الكبريةً
أوال على هيئة موت لألشواك والوريقات (اخلوص) يف جانب واحد من الورقة ،يبدأ من القاعدة إىل القمة ثم يعقبها موت
الوريقات على اجلانب اآلخر فتذبل األوراق ويبيض لونها وتصبح مدالة من الشجرة ومقوسة ،ثم تظهر اإلصابة على
األوراق األخرى ويف بعض األحيان قد تؤدي إىل موت الشجرة كلها يف غضون بضعة أشهر من بداية ظهور األعراض.
 كما يوجد شريط بين داكن على السطح السفلي للعرق الوسطى للورقة من القاعدة حتى القمة ،وبالفحص الداخليللعرق الوسطى للورقة يظهر هذا الشريط البين الداكن على جانيب احلزم الوعائية.
املسبب املرضي :
 فطر .Fusarium oxysporum Schlechtالظروف املالئمة حلدوث املرض:
 األصناف احلساسة لإلصابة باملرض. زيادة ماء الري وعدم وجود صرف. درجات احلرارة العالية واإلجهاد احلراري العالي على األشجار. زيادة التسميد النتريوجيين.طرق انتشار الفطر املسبب للمرض:
 -1عن طريق نقل الفسائل املصابة.
 -2اآلالت الزراعية جرار  -مقصات ومناشري التقليم.
 -3أرجل عمال املزرعة.
 -4حيوانات املزرعة.
 -5الرياح.
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 -6األدوات املصنوعة من النخيل.
 -7تعمل اإلصابات احلشرية والنيماتودية على تهيئة األشجار لإلصابة باملرض مما يؤدي إىل تفاقم املشكلة.
املكافحة املتكاملة للمرض:
 -1احلجر الزراعي اخلارجي والداخلي حول املناطق اليت يظهر بها املرض.
 -2إزالة األشجار والفسائل املصابة وحرقها يف مكانها وعدم زراعة فسائل جديدة يف نفس املوقع.
 -3جيب العناية التامة عند تقليم األشجار وذلك بتطهري مقصات التقليم بالغمس يف حملول الكلوراكس
(هيبوكلوريد الصوديوم) برتكيز  % 2.5ملدة  5دقائق أو باستخدام اللهب يف تعقيم تلك األدوات.
 -4حتسني خدمة النخيل والعناية بالتسميد املتوازن واستخدام السماد العضوي ومكافحة اآلفات واألمراض اليت تؤثر يف
منو النخلة وجتعلها أكثر قابلية لإلصابة باملرض.
 -5عدم اإلسراف يف الري مع االحتياط من مالمسة مياه الري جلذع النخلة مباشرة ووقف زراعة الربسيم احلجازي بني
ً
نظرا حلاجتها الكبرية ملياه الري باإلضافة إىل أن ذلك يعمل على زيادة نسبة
األشجار اليت قد تظهر عليه أعراض املرض
إصابة أشجار النخيل باملرض.
ً
متاما ،ويضاف
 -6قد يفيد استخدام بعض املبيدات اجلهازية يف تأخري تقدم املرض ولكنها ال تقضي على الفطر املمرض
املبيد (توبسني ام  70أو كيمازد/مبعدل  3جم  1/لرت ماء) على أن تكون األرض مروية (مستحرثة).

 -2مرض عفن جذور خنيل البلح:
 يعترب هذا املرض من األمراض الشائعة على جذور النخيل .األعراض:
يسبب هذا املرض ذبول وموت فسائل وأشجار النخيل حيث يدخل الفطر عن طريق اجلذور مما يؤدي إىل تعفنها
ً
أعراضا شائعة لكثري من اإلصابات
وموتها ،وعادة ما يصعب تشخيص هذا املرض حيث يسبب يف األطوار األوىل منه
املرضية تتمثل يف اصفرار وموت السعف ونقص تدرجيي يف النمو واإلنتاج.
املسبب املرضي:
فطر  Ceratocystis radicicola Blissمن الفطريات األسكيةFam : Ceratostomaceae .
Order : Sphaeriales
 ولكن الطور الشائع هو الكونيدي Chalar (Thielaviopsis) radicola ينتشر املسبب املرضي يف الوجه البحري نتيجة لتوفر الظروف البيئية النتشار املسبب املرضي وإحداثه للمرض. بينما املسبب الرئيسي عن أعفان اجلذور يف أحناء اجلمهورية كلها جمموعة فطريات .Fusarium sppوهي اليت تسبب خسائر اقتصادية كبرية يف فسائل وأشجار النخيل.
 يسبب أعفان جذور النخيل جمموعة من الفطريات األخرى منها. Rhizoctonia solani ، Phytophthtora sp
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الظروف املالئمة حلدوث املرض:
 زيادة ماء الري. زيادة امللوحة يف الرتبة وماء الري تؤدي إىل زيادة نسبة وشدة اإلصابة بأمراض أعفان اجلذور. زراعة فسائل مصابة. عدم معاملة الفسائل قبل زراعتها باملبيدات الفطرية اجلهازية.مكافحة املرض:
 -1إزالة األشجار والفسائل امليتة واملصابة وحرقها.
 -2عدم تكرار الزراعة يف اجلور املصابة من قبل.
 -3ينصح بغمس الفسائل قبل زراعتها يف حملول املبيد كيمازد مبعدل  3جم /لرت ماء.
ً
جراما من
 -4ينصح بري الفسائل وأشجار النخيل املصابة مببيد التوبسني ام  70أو الكربندازيم أو تشجارين مبعدل 60
املبيد تذاب يف  20لرت ماء  /لكل خنلة قبل الري مباشرة ،كما يتم الرش بأحد املبيدات السابقة برتكيز  1جم  /لرت –
ثالث مرات وبني كل منها حوالي أسبوعني.
 -5العناية بالتسميد العضوي والكيماوي باستخدام السماد املركب وخاصة الذي حيتوي على العناصر الصغرى
اهلامة لتقوية األشجار.
 -6عند إصابة جذور النخيل بفطر الفيتوفثورا  Phytophthtoraفإنه ينصح بغمر الرتبة حول األشجار مبحلول من مبيد
االليت مبعدل  20جم  20 /لرت ماء  /شجرة.
 -7يف حالة اإلصابة بفطر الريزوكتونيا سوالني  Rhizoctonia solaniتعامل الرتبة مببيد مون كت مبعدل  60جم
 20 /لرت /لكل شجرة تربة غمر حول األشجار.
 -8عند اإلصابة بفطريات  Fusarium sppتعامل الرتبة ثالث مرات مببيد كربندازيم مبعدل  3جم /لرت ماء أو مببيد
بلتانول مبعدل  2سم /3لرت ماء تربة وتكرر املعاملة كل أسبوعني.

 -3مرض اخلامج أو خياس الطلع:
 يسمى مرض عفن نورات النخيل مبرض اخلامج أو خياس الطلع ومعروف على مستوى العامل باسم اخلامج .الضرر االقتصادي لإلصابة باملرض:
يعترب مرض خياس الطلع من أخطر األمراض اليت تسحق النويرات الزهرية جملموعة كبرية من أصناف النخيل،
حيث إنه من الصعب ً
ً
وغالبا ما ينجم عن إصابة جزء حمدود منه تلف
جدا انقاذ أية نويرة زهرية عند حدوث إصابة بالطلع،
مجيع النويرات األخرى املوجودة بنفس الطلع .وعادة ما يظهر هذا املرض ثانية على نفس الشجرة سنة بعد أخرى ،كما
يسهل انتشاره إىل األغاريض الزهرية على األشجار األخرى ،خاصة عند إجراء عملية التلقيح باستعمال طلع مذكر
ً
حامال جلراثيم الفطر املمرض  .ويقدر الضرر الذي قد حيدث يف النخيل املصاب بشدة بفقد يرتاوح ما بني – 30
مصاب أو
 40كجم من الثمار للشجرة الواحدة.
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املسبب املرضي:
 الفطر .Mauginiella scaettae Cav Order : Moniliales Fam : Moniliaceaeً
وأحيانا قد يتمكن الفطر Fusarium moniliforme J. Sheldon
 وطوره االسكي الكامل Gibberella fujikuroi (Sawad) Ito والفطر .Thielaviopsis paradoxa (De. Seyn) Hohn وامسه احلالي .Chalra paradoxa (De Seyn.) Sacc وطوره االسكي الكامل Ceratocystis paradoxa (Dade) C. Moreauأعراض املرض:
 -1تظهر أعراض املرض املرئية هلذا املرض على السطح اخلارجي للطلع غري املتفتح يف بداية خروجه يف أوائل الربيع حيث
تتكون مناطق بنية صدئية اللون على غالف الطلعة (اجلف) خاصة عند قمة الطلعة املصابة وتبدو األعراض أكثر
ً
وضوحا على السطح الداخلي للطلع حيث يبدأ الفطر مبهامجة النويرات الزهرية.
 -2عندما ينشق غالف الطلعة يظهر به تعفن جزئي أو كلي لألزهار والشماريخ حيث تكون هلا رائحة غري مقبولة
وسرعان ما جتف.
ً
مغلقا عندما تكون حمتوياته الداخلية مصابة بأكملها
 -3قد ميتد العفن إىل العراجني وقد يبقى الطلع املصاب بشدة
ً
غالبا حية.
ما عدا قاعدة النويرات الزهرية اليت تبقى
ً
وشفافا وقد تظهر عليه نقاط االتصال باألزهار
 -4يصبح الوجه الداخلي لغالف الطلعة املصابة (اجلف) أصفر اللون
املصابة.
ً
وغالبا ما يكون
 -5تكون األنسجة املريضة زيتية وشفافة يف مظهرها وتتكون قطرات صغرية من املاء على السطح
اجلزء املركزي من املنطقة املصابة مغطى بنقاط بنية ضاربة للبياض.
 -6تصبح النويرات الزهرية جافة ومغطاة بنمو فطري شبيه باللباد يعطى مباشرة اجلراثيم الدقيقة للفطر واليت تظهر
كمسحوق أبيض اللون عندما يكون الفطر املسبب هو الفطر  .Mauginiella scaettae Cavولكن عندما يكون
ً
ناجتا عن الفطر  Fusarium moniliforme J. Sheldonيكون النمو الفطري وردي اللون وحينما يكون
املرض
مسبب املرض الفطر  .Chalra(Thielaviopsis) paradoxa (De Seyn.) Saccأو أنواع من فطر  .Alternaria sppفإنه
يكون داكن اللون أو أسود.
الظروف البيئية املالئمة للمرض:
ً
نسبيا يتبعه هطول أمطار غزيرة يف الربيع التالي.
 -1تزداد اإلصابة عندما يسود شتاء بارد وطويل
ً
ً
 -2املدى احلراري للمرض  21 – 15م وهذا يفسر هروب بعض األصناف من اإلصابة ألن طلعها قد يظهر أما مبكرا جدا أو
متأخرا ً
ً
جدا خالل فرتة ال يتمكن فيها الفطر املمرض من النمو وإحداث اإلصابة حيث تكون درجات احلرارة غري مناسبة
لنموه.
أراض غدقة سيئة الصرف أو يف
 -3تزداد اإلصابة على األشجار املوجودة باملزارع القدمية واملهملة وكذلك اليت تنمو يف ٍ
أراض ملحية.
ٍ
ً
 -4هناك تفاوت يف قابلية األصناف لإلصابة فمثال الربحى والسكري تكون إصابتهما متوسطة يف حدود .% 20 – 10
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 -5هذا املرض يصيب النورات املذكرة واملؤنثة على السواء إال أن بقاء بعض النورات املصابة على األشجار يؤدي إىل سهولة
إصابة النورات على نفس الشجرة يف السنوات التالية وكذلك سهولة انتقاله إىل النورات املؤنثة على األشجار األخرى.
مكافحة املرض:
 -1العناية اجليدة مبزارع النخيل ونظافة رأس النخلة.
 -2مجع النورات الزهرية املصابة مع أغلفتها وحواملها وحرقها خارج املزرعة.
 -3عدم استعمال لقاح النخيل املصاب واملأخوذ من خنيل ذكر ظهرت عليه أعراض اإلصابة إذ أنها تكون وسيلة سريعة
لنقل جراثيم الفطر املسبب إىل أزهار خنيل اإلناث غري املصابة.
 -4وضع عالمات مميزة على أشجار النخيل املصاب يف بداية الربيع أثناء ظهور اإلصابة وقبل إزالة النورات املصابة وذلك
لكي يتم رش األشجار املصابة وما حوهلا باملبيدات الفطرية خالل أشهر اخلريف والشتاء التالية فقط حتى ال تظهر عليها
إصابات جديدة يف موسم الربيع التالي ألنه ال جيدي الرش باملبيدات بعد ظهور اإلصابة مباشرة حيث أن الطلع املصاب
يكون قد اتلف ً
فعال وأن كل ما جيب عمله هو العمل على وقف ظهور إصابات جديدة سواء على األشجار اليت سبق
أن ظهرت عليها اإلصابة أو تلك احمليطة بها واليت حيتمل انتقال جراثيم الفطر إليها حيث يتم الرش بأحد املبيدات الفعالة
ً
تقريبا ثم يعاد الرش مرة أخرى قبل خروج الطلع يف بداية املوسم التالي حبيث يتم
بعد الصرام مرتني بني كل منهما شهر
ً
جيدا حبوالي  10لرتات من حملول أحد املبيدات التالية:
رش رأس النخلة
 كربندازيم مبعدل  150جم  100 /لرت ماء  50 +سم 100 / 3لرت ماء مادة ناشرة. -أو فاكوميل بلص مبعدل  250جم 100 /لرت  50 +سم 100 / 3لرت ماء مادة ناشرة.

 -4مرض اللفحة السوداء :
 يسمى هذا املرض مبرض عفن القمة النامية  Terminal Bud Rotأو عفن القلب  Heart Rotأو مرض اجملنونة. Medjnoon or Fool Disease
 ينتشر املرض يف مناطق زراعة خنيل البلح ويعترب من األمراض الشديدة اخلطورة على أشجار النخيل ويعتقد أنً
امللوحة وارتفاع مستوى املاء األرضي يلعبان ً
كبريا يف تهيئة األشجار لإلصابة بهذا املرض.
دورا
املسبب املرضي :
 الفطر .Chalara(Thielaviopsis) paradoxa (De Seyn) Sacc Order : Moniliales Fam : Dematiaceae الطور األسكي الكامل Ceratocystis paradoxa (Dade) C. Moreau Order : Microascales Fam : Ophiostomataceaeطريقة حدوث اإلصابة والظروف املالئمة حلدوث املرض :
 يصيب هذا الفطر األنسجة احلديثة مباشرة وينتشر بها بسرعة دون احلاجة لوجود اجلروح كما ميكنه القضاء علىاألنسجة الناضجة عند توافر الظروف البيئية املالئمة مثل توافر الرطوبة العالية أو املاء احلر مثل الندى أو األمطار واليت
ً
(تقريبا 25م) وهي اليت تساعد على النمو
تساعد على إنبات جراثيم الفطر ويتطلب األمر توافر درجات حرارة معتدلة
السريع مليسليوم الفطر وتكوين اجلراثيم ولكن يالحظ أن درجات احلرارة العالية يف فصل الصيف توقف تقدم املرض،
ألنها غري مالئمة لنمو الفطر املسبب للمرض.
 وتساعد اجلروح عند تواجدها على سرعة حدوث اإلصابة ولكنها ليست ضرورية حيث يستطيع هذا الفطر أن خيرتقاألنسجة السليمة مباشرة ثم ينمو داخل خاليا العائل.
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 إال أن الطور االسكي هلذا الفطر ًنادرا ما يشاهد على خنيل التمر ولكنه يتكون يف البيئات الصنعية يف املعمل
حيث تكون األجسام الثمرية األسكية مطمورة داخل البيئة .
أعراض املرض:
 يصيب هذا املرض معظم أجزاء النخلة وتظهر أعراضه على صور خمتلفة ًوفقا ملوضع اإلصابة كما يلي:
ً
بقعا خشنة سوداء أو بنية داكنة غري منتظمة وتبدو هذه األجزاء
 -1تظهر على جوانب السعف  -وخاصة احلديث منها-
املصابة كأنها احرتقت بالنار وقد تكون اإلصابات منعزلة أو قد تكون متصلة على طول احلافة اجلانبية للسعفة
ويسبب ذلك تأخر منو األوراق احلديثة وموت الوريقات (اخلوص) من األطراف ويف حالة اإلصابة الشديدة حيدث التواء
ً
عمرا وهذا العرض املميز للمرض
وتشوه واحرتاق لألوراق الصغرية مبجرد خروجها وكذلك جوانب السعف ألكرب
هو ما يعرف باللفحة السوداء.
ً
عفنا أسود للنورات فتظهر على السطح اخلارجي للجف
 -2قد يصيب املرض األغاريض الزهرية قبل تفتحها ويسبب
ً
ً
نوعا ما لونها بين داكن ،أما على السطح الداخلي فيكون لون
بقعا مستديرة إىل مستطيلة
(غالف األغريض)
هذه البقع أمحر إىل بين حممر .كما يظهر على قواعد العذوق وهي داخل االغاريض مناطق بنية أو سوداء اللون
ومستديرة ومنخفضة عن السطح ،وعند إصابة الطلع يؤدي إىل أسوداد األزهار والشماريخ وختيسها مع ظهور رائحة
كريهة غري مقبولة  ،وهو بهذا يشبه مرض اخلامج  ،كما أن األجزاء املصابة تظهر عليها جراثيم سوداء بينما
تكون يف مرض اخلامج العادي بيضاء اللون.
 -3يف بعض احلاالت يصيب الفطر الربعم الرئيسي الطريف بقمة النخلة والفسيلة (القلب) وينتج عن ذلك تعفنه
وإسوداده وتفحم أنسجته وموته ،وهذا يؤدي إىل موت النخلة.
ً
أيضا تعفن الساق وكذلك اجلذور ويؤدى إىل تفحمها وإسودادها .ويعترب تعفن القلب واجلذع
 -4قد يسبب املرض
أو الفسيلة.
والربعم الطريف من أخطر مظاهر اإلصابة بهذا املرض؛ ألنها يف أغلب األحوال تؤدي إىل موت الشجرة
أما إذا كانت اإلصابة مل تعم كل أنسجة القمة النامية نالحظ أن الشجرة املصابة بالتعفن قد تستطيع البقاء،
ً
وتستمر يف النمو وذلك بظهور برعم جانيب من األنسجة اإلنشائية السليمة ،وهذه تنمو لتعطي ً
جديدا للنخلة
رأسا
ً
ً
احلالة بالنخلة
مميزا يف منطقة اإلصابة ،لذا تسمى النخلة يف هذه
مائال عادة ويكون تقوس الشجرة
يكون
ٍ
ً
اجملنونة ( .)Medjnoonكما قد حيدث تقوس للربعم الطريف عندما يهاجم الفطر جزءا فقط من األوراق.
مكافحة املرض :
 -1حتسني الرعاية البستانية وعمليات خدمة األشجار والفسائل وعدم إحداث اجلروح بها.
 -2جيب إزالة السعف املصاب من األشجار مبجرد االنتهاء من مجع الثمار وكذلك من الفسائل املصابة وحرقه خارج
ً
ً
مصدرا للعدوى.
قريبا من األشجار حتى ال يصبح
املزرعة ،وعدم تركه ملقى
 -3عند الزراعة ينصح باستبعاد الفسائل املصابة بشدة وعدم زراعتها.
 -4ينصح بغمر الفسائل يف حملول مبيد الكربندازيم مبعدل 3جم  /لرت ماء ملدة  5دقائق قبل الزراعة.
 -5بعد االنتهاء من تقليم السعف املصاب ينصح بضرورة تطهري مقصات التقليم وتغطبة اجلروح الناجتة عن التقليم
ً
جيدا بأحد املبيدات (مع إضافة مادة ناشرة الصقة) ثالث
بأحد املبيدات الواقية املوصى بها وذلك برش األشجار والفسائل
مرات بني كل منها أسبوعني وهي :كوسيد  150( 101جم  100 /لرت ماء) أو مانكوزيب ( 300 – 250جم  100 /لرت
ماء).
 -6ميكن معاملة الرتبة مببيد الكربندازيم  60جم  20 /لرت ماء  /لكل شجرة وتغمر الرتبة حول األشجار املصابة على
أن تروى األرض بعد املعاملة مباشرة.
 -5مرض التفحم الكاذب (تبقع األوراق اجلرافيولي):
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ً
شيوعا على خنيل التمر
 يعترب مرض التفحم الكاذب أو تبقع األوراق اجلرافيولي من أكثر أمراض النخيليف العامل.
 ولكنه يصبح أكثر خطورة على النخيل يف املناطق ذات الرطوبة اجلوية املرتفعة واليت تكثر فيها األمطار. وهذا املرض يوجد يف أغلب مناطق زراعة النخيل ولكنه نادر الوجود يف املناطق اجلافة.املسبب املرضي:
 الفطر .Graphiola phoenicis (Moug.) Poit Class: Basidiomycetes Order: Graphiolales Fam: Graphiolaceaeأعراض املرض :
ً
غالبا على األوراق القدمية السفلية وتقل على األوراق احلديثة وذلك على كال سطحي اخلوص
 تظهر أعراض املرض(الوريقات) وعلى اجلريد على صورة بثرات بارزة قد يصل قطرها إىل حوالي  2مم وارتفاعها  0.5مم وحماطة بغالف
ً
تدرجييا إىل اللون البين الداكن أو األسود.
خارجي صلب لونه أصفر يف البداية ثم يتحول
 وعند انفجار هذه البثرات خترج من وسطها خصل شعرية من هيفات عقيمة حتمل جراثيم الفطر الصفراء اليت تتناثرعند اهتزاز السعفة املصابة على هيئة غبار أصفر من جراثيم الفطر.
 وهذه البثرات الداكنة اللون توجد عادة مبعثرة على السعف وقد حتيط بها هالة باهتة نتيجة الصفرار خاليا السعفاحمليطة بها .وعندما تشتد اإلصابة يزداد عدد البثرات وقد تتصل ببعضها البعض لتغطي معظم السطح املصاب مما
ً
ً
كثريا على منو وأثـمار النخلة.
خمضرا مما يؤثر
يؤدي إىل جفاف السعف وبالتالي قصر فرتة بقائه
مكافحة املرض:
ً
بعيدا عن املزرعة.
 -1العناية بأشجار النخيل وضرورة تقليم السعف املصاب وحرقه
 -2عند انتشار اإلصابة ينصح برش النخيل بعد مجع احملصول (الصرام) مرتني بني كل منها أسبوعني ثم مرة أخرى يف
بداية الربيع باملبيد كوسيد  250( 101جم  100 /لرت ماء) 50 +سم 3مادة ناشرة.

 -6مرض عفن الدبلوديا:
يصيب هذا املرض الفسائل يف حال أنها ما زالت متصلة بأمهاتها أو بعد فصلها من األم وغرسها يف املشتل أو يف
األرض املستدمية مما قد يؤدي إىل موت نسبة عالية منها ،كما يصيب قواعد السعف وسيقانها يف األشجار املثمرة
ويسبب املوت املبكر ألوراق أشجار النخيل الكبرية .ولذلك يطلق عليه اسم (مرض الفسيل وسيقان السعف).
املسبب املرضي:
 الفطر Diplodia phoenicum (Sacc.) Fawceet & Klotz Order: Sphaeropsidales Fam: Sphaerosidaceaeأعراض املرض:
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 -1يهاجم الفطر قواعد السعف سواء على الفسائل أو النخيل املثمر وخاصة األوراق احلديثة ،فتظهر عليها خطوط بنية
مصفرة متتد ملسافة قد تزيد على املرت على سطحها البطين ( )Ventral sideوهو على السطح العلوي املواجه لساق
النخلة يف حني تظل املنطقة العليا للسعفة خضراء.
 -2عندما تشتد اإلصابة فإن اإلصابة السطحية تنتقل إىل داخل أنسجة قواعد السعف وتتعمق بها ،ويصري لون قواعد
السعف أسود وتتعفن وجتف مما يؤدي إىل موت السعفة كلها ألن ذلك يعيق انتقال املاء والغذاء إىل قمة السعفة
املصابة.
ً
ً
ً
طبيعيا أو اليت تنشأ عن عمليات
غالبا عن طريق اجلروح اليت قد حتدث
تباعا
 -3تنتشر اإلصابة إىل قواعد السعف اجملاور
اخلدمة املزرعية والتقليم وكذلك عند فصل الفسائل عن األمهات ولذلك فقد تظهر أعراض اإلصابة على الفسائل
كما يلي:
أ -قد يصاب السعف اخلارجي للفسيلة ً
أوال ثم تتدرج اإلصابة حتى تصل إىل سعف القلب والربعم الرئيسي.
ب -قد يصاب سعف القلب والربعم الرئيسي والذي ميوت ً
أوال عندما تصاب قاعدة الفسيلة بالقرب من مكان
فصلها من األمهات ثم يتبع ذلك إصابة وموت السعف اخلارجي.
 -4وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الفطر ميكنه إصابة الفسائل مباشرة إال أن وجود اجلروح يساعد على سرعة حدوث
اإلصابة حيث تعمل اجلروح اليت حتدث نتيجة لعمليات التقليم أو عند فصل الفسائل أو نتيجة لإلصابة باحلشرات
على سرعة حدوث اإلصابة بهذا املرض .إال أن إصابة األوراق الكبرية على األشجار املثمرة قد تتطلب وجود هذه اجلروح.
 -5وقد يؤدي موت بعض جذور الفسائل أو النخيل املثمر نتيجة لزيادة الري وسوء الصرف إىل زيادة الضرر الناتج عن
اإلصابة بهذا املرض.
 -6هذا وتتفاوت األصناف يف قابليتها لإلصابة بهذا املرض.
مكافحة املرض:
 -1العناية باخلدمة البستانية وتنظيم الري والتسميد اجليد ،وتقليم األوراق املصابة وحرقها بعد متام مجع الثمار ،مع
ضرورة تعقيم اآلالت املستخدمة يف عمليات التقليم وفصل الفسائل وذلك بغمرها يف حملول الفورمالني  % 2أو حملول
ً
جيدا باملاء وتدهن بالزيت حتى ال تصدأ حلني وقت استعماهلا من جديد.
الكلوراكس  % 2.5ملدة 5دقائق ثم تغسل
 -2ينصح بعزل الفسائل املصابة وعدم زراعتها إال بعد التأكد من شفائها من اإلصابة بعد معاملتها بإحدى املواد اآلتية:
تغمر الفسائل ملدة  2ق يف حملول كربيتات النحاس الزرقاء املذابة يف املاء بنسبة  500( % 0.5جم  100 /لرت) أو يف حملول
كربونات النحاس واألمونيا ( 124جم كربونات حناس مذابة يف  1.5سم 200 / 3لرت ماء) .كما ميكن استخدام مبيد
الكربندازيم مبعدل  300جم  100 /لرت ماء) ويراعى عدم غمس الربعم الطريف للفسائل يف املطهر الفطري أثناء إجراء
هذه العملية.
 -3ينصح برش الفسائل واألشجار املصابة باملبيد كربندازيم  150جم  100 /لرت ماء  50 +سم 3مادة ناشرة.
 -4ينصح بزراعة األصناف املقاومة للمرض.
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 -7أمراض تبقعات أوراق (سعف) النخيل :
 هناك العديد من أمراض التبقعات املختلفة الشكل تصيب أوراق (سعف) النخيل يف مجيع مناطق زراعته يف العامل.ً
نظرا للدور الرئيسي الذي تقوم به يف تصنيع الغذاء
 وحيث أن األوراق ذات أهمية بالغة لنمو النخلة وإنتاجها من التمورالالزم لنمو النخلة عن طريق عملية التمثيل الضوئي وغريها من العمليات الكيميائية الضرورية لبناء مجيع املواد
الغذائية اليت حتتاج إليها النخلة.
 ولذلك يرجع الضرر الناجم عن اإلصابة بأمراض تبقعات األوراق إىل موت بعض أنسجة الورقة املصابة والذي قد يتسعليشمل الورقة كلها ،األمر الذي يؤدي إىل توقف عملها يف تصنيع الغذاء الالزم للنخلة.
ً
ً
عمرا مما يؤدي إىل فقدانه اللون األخضر ثم اصفراره
وغالبا ما تبدأ اإلصابة بهذه األمراض على السعف اخلارجي األكرب
وموته وحتوله إىل اللون الرمادي الفاتح فيبدو وكأنه موت طبيعي للسعف املسن الكبري العمر ،ولكن يف هذه احلالة
ً
ً
تباعا إىل داخل رأس النخلة خاصة عند مالءمة الظروف
سريعا ما تنتقل اإلصابة إىل السعف الذي يعلوه
املرضية فإنه
حد ما من بعيد أعراض
البيئية السائدة مما قد يؤدي إىل موت عدد كبري من السعف يف فرتة قصرية فيشبه بذلك إىل ٍ
الذبول.
 وتتفاوت درجة وشدة اإلصابة بها ًتبعا ملسافات الزراعة واألصناف املنزرعة وعمليات اخلدمة البستانية ملزارع النخيل
وخاصة عمليات النظافة الزراعية والري والتسميد ومدى تطبيق برامج املكافحة املتكاملة بها وكذلك ً
تبعا للظروف
البيئية السائدة يف كل منطقة.

أو ًال :البقع الطويلة القائمة الزاوية :Rectangular Pale Brown Spots
املسبب املرضي :
 الفطر Alternaria alternata (Fr.) Keissler Class: Deuteromycetes Order: Moniliales Fam: Dematiaceaeاألعراض :
 تؤدي اإلصابة بهذا املرض إىل ظهور تبقعات قائمة الزوايا منتظمة الشكل ولونها بين فاتح وذات حواف بنية داكنة إىلً
ً
وأحيانا على العرق الوسطى.
أساسا على كال سطحي اخلوص
حممرة وتظهر
ً
ً
 كما قد يسبب هذا الفطر أحيانا بقعا غري منتظمة لونها رمادي غامق حتيط بها حافة حممرة إىل بنية على العرقالوسطى للورقة (اجلريدة) وعلى كال سطحي اخلوص.

ثانيًا :البقع البنية الصغرية املتوازية Reddish Brown Parallel Spots
املسبب املرضي:
 الفطر Drechslera australiensis Drechslera spiciferaاألعراض:
 تؤدي اإلصابة بهذا املرض إىل ظهور تبقعات صغرية بنية حممرة تنتشر يف صفوف تكاد تكون متوازية على مجيع29
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أجزاء السعفة .
ً
ً
وغالبا ما تسبب موت وجفاف أطراف اخلوص وقد يتلون السطح
وأحيانا قد تكرب هذه البقع وتصبح غري منتظمة
السفلي للعرق الوسطى (اجلانب الظهري  )Dorsal Sideبلون بين.

ثالثًا :البقع البنية املستطيلة Longitudinal Brown Spots
املسبب املرضي :
الفطر Cladosporium cladosporiodes
األعراض :
 تؤدي اإلصابة بهذا املرض إىل ظهور تبقعات مستطيلة الشكل تبدو بداخلها حلقات Zonations وتشتمل البقعة على جزء داخلي لونه بين فاتح حتيط به حافة ضيقة بنية داكنة ثم تليها منطقة بنية باهتة وأخرياًحتيط بها منطقة خضراء مصفرة.

رابعًا :مرض البقعة البنية Brown Leaf Spot
املسبب املرضي :
 الفطر Mycospherella tassiana (de Not.) Johns Class: Ascomycetes Order: Pseudospheriales Fam: Mycospherellaceaeاألعراض :
 تؤدي اإلصابة بهذا املرض إىل ظهور بقع بنية داكنة أو مسودة كبرية احلجم وحمددة على أنسجة الورقة اخلضراءوعندما متوت األوراق املصابة تصبح هذه البقع باهتة ومبيضة ولكن تظل حوافها ذات لون بين حممر.
 وتظهر هذه البقع على مجيع أجزاء السعفة من عرق وسطي (اجلريدة) واألشواك واخلوص وقد متتد البقع على العرقالوسطى إىل عدة سنتيمرتات ولكنها تشمل نسيج البشرة وطبقة رقيقة من األنسجة أسفلها فقط بعكس مرض
عفن الدبلوديا الذي يتعمق يف األنسجة املصابة.

خامسًا :مرض تبقع البستالوشيا على األوراق النخيل:
املسبب املرضي :
 الفطر Pestalotiopsis palmarum Order: Melanconialas Fam: Melanconiaceaاألعراض :
ً
تظهر على اخلوص واجلريد بقع صغرية صفراء أو بنية دائرية الشكل تقريبا قطرها يصل إىل  2مم وحينما تكرب
يف احلجم يصبح وسطها أبيض وحافتها بنية داكنة أو سوداء وتظهر على اجلزء الوسطى للبقع وخاصة على األسطح
العليا لألوراق العديد من األجسام الثمرية اليت تعرف باالسريفيوالت اليت حتمل حوامل وجراثيم الفطر الكونيدية وقد
30
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تستطيل البقع موازية لعروق الورقة كما قد توجد على حواف اخلوص وتتحد ً
معا لتكون أجزاء ميتة غري منتظمة
الشكل ،ويف احلاالت الشديدة من اإلصابة فإن قمم اخلوص وحوافها تأخذ اللون الرمادي احملرتق لتعطي مظهر اللفحة.

سادسًا :مسببات فطرية أخرى ألمراض تبقعات األوراق:
 Pestalotia palmarum .Rhabdospora Sp .Phoma sp Diplodia phoenicum Stemphylium botryosum Ulocladium atrum.Botryodiplodia sp -

املكافحة املتكاملة ألمراض تبقعات أوراق النخيل:
 -1جيب االهتمام بالرعاية البستانية من ري وتسميد وتقليم السعف املصاب بعد متام مجع الثمار وحرقه خارج
ً
كافيا للتخلص من مصدر اإلصابة.
املزرعة ،وهذا يكون
 -2ينصح برش األشجار مرتني بني كل منها أسبوعني بعد مجع احملصول وتقليم األوراق املصابة وامليتة وحرقها خارج
املزرعة ،ثم يعاد الرش مرة أخرى يف بداية الربيع مببيد كوسيد  200( 101جم  100 /لرت ماء 50 +سم 3مادة ناشرة).

 -8مرض انثراكنوز النخيل:
املسبب املرضي :
 الفطر Colletotrichum gloeosporioides Order: Melanconiales Fam: Melanconiaceae الطور االسكي الكامل Glomerella cingulata (Stonam.) Spoulding & Schrenkاألعراض :
 يصيب هذا املرض األوراق وخاصة احلديثة منها وغري املكتملة النضج على األشجار كما قد يسبب موت الكثري منالبادرات والفسائل الصغرية.
 وتظهر على اخلوص بقع بنية ذات حافة داكنة وحتيط بها هالة صفراء من نسيج الورقة ويصبح مركز البقعة ذا لونفاتح وبتقدم اإلصابة قد تتحد البقع مع بعضها لتشمل مساحة كبرية من اخلوص.
ً
وأخريا متوت قمم اخلوص ويتشوه شكل األوراق املصابة ،ويف اجلو الرطب قد تظهر على هذه البقع إفرازات وردية اللون
من جراثيم الفطر الكونيدية.
الظروف البيئية املالئمة للمرض :
 -1يعيش الفطر املسبب للمرض من سنة ألخرى على األوراق املصابة حيث تتكون عليها حوامل الفطر الكونيدية
واجلراثيم اليت حتملها داخل االسريفيوالت وعند نزول األمطار تسبب انتشار اجلراثيم من األوراق املصابة إىل األخرى
السليمة ،كما قد حتملها احلشرات املختلفة إىل مسافات بعيدة ،هذا وتقل قابلية األوراق لإلصابة كلما تقدمت يف
العمر.
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 -2حيتاج الفطر املمرض إىل درجات حرارة معتدلة ورطوبة عالية.
 -3ميكن للفطر اخرتاق أنسجة النبات مباشرة إلحداث اإلصابة باملرض مباشرة حتى يف حالة عدم وجود جروح.
املكافحة:
 -1جتنب إحداث اجلروح على الوريقات سواء نتيجة لإلصابة باحلشرات أو أثناء العمليات الزراعية ألن ذلك يسرع من
اإلصابة باملرض هذا على الرغم من أن الفطر املسبب للمرض ميكنه إصابة األنسجة السليمة.
ً
بعيدا عن املزرعة.
 -2العناية بأشجار النخيل وضرورة تقليم املصاب وحرقه
 -3عند انتشار اإلصابة بشدة ينصح برش النخيل بعد مجع احملصول (الصرام) مرتني بني كل منها أسبوعان ثم مرة أخرى
يف بداية الربيع بأحد املبيدات اآلتية :كوسيد ( 101مبعدل  300جم  100 /لرت ماء  50 +سم 3مادة ناشرة).

 -9مرض تثقب أوراق النخيل:
املسبب املرضي :
 الفطر .Alternaria sp Class: Deuteromycetes Order: Moniliales Fam: Dematiaceaeاألعراض :
تظهر على اخلوص بقع باهتة اللون حتيط بكل منها حلقة دائرية بنية اللون ثم ال تلبث أن تسقط أنسجة البقع تاركة
ً
ثقوبا مميزة  Shot-holeهلا حافة بنية وذلك نتيجة لتكوين منطقة انفصال بني نسيج البقعة وأنسجة الورقة السليمة،
وعندما يكون جانبا السعفة مضمومة على بعضها فإن هذه اإلصابة تظهر على حواف السعفة كاحرتاق لبعض أجزاء
من السعفة املصابة على كال اجلانبني.
املكافحة :
تقليم السعف املصاب وحينما تزداد اإلصابة ميكن الرش مببيد كوسيد  101مبعدل  300جم  100 /لرت ماء  50 +سم3
مادة ناشرة وذلك بعد الصرام ثم يف أوائل الربيع.

 -10مرض لفحة جريد خنيل التمر :
املسبب املرضي:
 الفطر Seronomyces phoenicis Class: Ascomycetes Seronomyces viriginae Seronomyces californicus Seronomyces sheariاألعراض:
 -1يتميز هذا املرض حبدوث موت مبكر للسعف وظهور جراثيم عديدة لونها بين فاتح على جريد األوراق.
 -2تظهر بقع ميتة شكلها ماسي  Diamond shapeعلى اجلريدة وتبدو عند عمل قطاع عرضي إنها متتد داخل
اجلريدة ويصبح لونها رمادي أو رمادي مسود أو سوداء اللون ،وتوجد مناطق بها منوات كثيفة من الوسائد امليسليومية
 Stromaticعبارة عن نقط صغرية عليها حلمات مستديرة حتيط بها اجلراثيم األسكية.
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املكافحة:
 -1ينصح بإزالة السعف املصاب وحرقه خارج املزرعة.
 -2الرش الوقائي بأحد املبيدات املوصى بها مثل  :الكاربندازيم مبعدل  100جم  100 /لرت ماء مع مراعاة فرتة عدم رش
املبيد الالزم قبل احلصاد.

 -11عفن اجلانوديرما لكرب النخيل:
 املرض غري منتشر يف مصر إال يف بعض املناطق املرتفعة الرطوبة يف مشال الدلتا.املسبب املرضي :
 الفطر )Ganoderma zanatum(Syn. G. sulcatum، Polyporus lucidus )Ganoderma boninese (Syn. G. miniatocinctum Ganoderma tornatumاألعراض :
 -1يف البداية تذبل األوراق اخلارجية الكبرية وعندما ميوت السعف يلتف اخلوص حول اجلريد ويتدىل السعف امليت
حول جذع الشجرة ولكنه ال ينكسر.
 -2عندما تظهر النموات اجلديدة تكون بطيئة ويصغر حجمها ويشحب لونها وتصفر.
 -3األوراق الصغرية اليت انفرد خواصها قد ال يظهر عليها أي تغري يف اللون لعدة سنوات.
 -4يقل األزهار حتى يتوقف على األشجار املصابة.
 -5كلما استمر موت السعف القديم على األشجار املصابة فإن السعف احلديث قد يظهر عليه أعراض نقص العناصر
والذبول وموت األطراف.
 -6قد يستغرق الوقت الذي ميضي حتى متوت النخلة  4 – 3سنوات حيث متوت قمتها وتسقط وميوت اجلذع ،ويتوقف
ذلك على موقع اإلصابة بالنخلة وعلى الظروف البيئية احمليطة.
 -7هناك بعض األعراض األخرى اليت ميكن مشاهدتها عند عمل قطاع يف جذع النخلة من أسفل حتى منطقة اجلذور
يالحظ وجود جتاويف يف جذع النخلة املصابة بالرغم من أن األنسجة اخلارجية للجذع قد تظل متماسكة ،كما يظهر
باجلذع املصاب منطقة من النسيج املصاب لونها بين داكن حييط بها شريط ضيق داكن اللون ،وحول هذه احلافة يظهر
ً
ومتعفنا وبه منو كثيف من امليسليوم الفطري.
تقدم الفطر املمرض ،ويكون النسيج بهذه املنطقة املصابة أصفر اللون
كما تتعفن اجلذور بشدة وحتوي قشرتها املتحللة والبنية اللون على هيفات الفطر املمرض ،كما تصبح األنسجة
الوعائية باجلذر ذات لون بين داكن أو مسودة وتصبح غري فعالة يف أداء وظيفتها .بعد ذلك سرعان ما تظهر على اجلزء
السفلي من اجلذع القريب من اجلذور األجسام الثمرية البازيدية الكبرية هلذا الفطر بعد ظهور أعراض التدهور على
األشجار.
طـرق تشـخيص املـرض :
 -1ميكن تشخيص هذا املرض بوجود األجسام الثمرية الكلوية الشكل اجلالسة  Sessileأي بدون عنق ذات سطح
علوي بين المع وسطح سفلي أبيض ،ولكن دورة املرض قد تستغرق حوالي سنتني منذ حدوث اإلصابة حتى بداية ظهور
األعراض املرضية ،وبعد ذلك بتسعة شهور تتكون األجسام الثمرية البازيدية.
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 -2عند نضج اجلسم الثمري تصبح اجلراثيم البازيدية بيضاوية الشكل ولونها أصفر ذهيب إىل بين فاتح ويرتاوح أبعادها
ما بني  X 5.5 – 9 16 – 9ميكرون.
ً
تعفنا للجذور بعد  7أشهر من اإلصابة.
 -3ال يكون هذا الفطر ريزومورفات  Rhizomorphsولكنه يسبب
 -4عند الفحص امليكروسكوبي هليفات هذا الفطر سواء املوجودة حتت بشرة اجلذور املصابة أو على سطح اجلذع فإنها
تبدو شفافة اللون قطرها يرتاوح بني  7 – 4ميكرونات وبها نتؤات تعرف باسم .Clamp connections
 -5ميكن إمناء هذا الفطر على صورة ميسليوم على البيئات الصناعية على درجة  30 – 25م سواء اجلراثيم البازيدية
أو من األنسجة الداخلية للجسم الثمري حيث الفطر على هيئة ميسليوم أبيض اللون وهوائي ولكنه ال يكون أية
جراثيم كالميدية.
املكافحــة:
 -1جيب اختاذ كافة االحتياطات املناسبة ملنع حدوث اإلصابة بهذا املرض وانتشارها وذلك بالزراعة يف تربة نظيفة أو
اليت يتم تعقيمها ،ومنع حدوث اجلروح أثناء عمليات اخلدمة والزراعة على مسافات كافية ملنع تشابك اجلذور حتى ال
تنتشر اإلصابة بسهولة من الشجرة املصابة.
 -2إزالة األشجار امليتة وحرقها مبا يف ذلك اجملموع اجلذري ،ألن هذا الفطر املمرض ميكنه البقاء على اجلذوع واجلذور
امليتة لفرتة طويلة.
 -3إزالة وحرق األجسام الثمرية هلذا الفطر مبجرد ظهورها حتى متنع انتشار اجلراثيم وبالتالي منع حدوث إصابات جديدة.
ً
نظرا لعدم وجود أية مبيدات فعالة ضد الفطر املمرض ميكن
 -4ال جتدي املعاملة الكيميائية يف مكافحة هذا املرض
استعماهلا حتت ظروف احلقل حتى اآلن.

 -12أمراض أعفان الثمار:
املسبب املرضي:
 هناك العديد من الفطريات املوجودة يف اجلو والرتبة ميكنها أن جترح وتصيب الثمار سواء السليمة منها أو اليت حتدثبها خدوش أو جروح نتيجة للعمليات الزراعية أو عند اإلصابة باحلشرات هي:
 Alternaria alternate Aspergillus fumigatus، Aspergillus japonicus .Aurobasidium sp .Botryodiplodia sp Cladosporium tenuissimum Fusarium lateritium Fusarium moniliforme Paecilomyces sp .Penicillium sp .Syncephalastrum spوكانت أكثر هذه الفطريات قدرة على إحداث مرض عفن الثمار هي الفطريات Aspergillus Japonicus،
 Botryodiplodia sp. ، Alternaria alternateخاصة عند وجود اجلروح ،بينما كان الفطر األخري Aurobasidium
 .spويليه فطر  Botryodiplodia spأكثرها قدرة على إصابة الثمار السليمة.
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األعـراض :
 تصاب الثمار يف املراحل املتأخرة من النضج بأمراض العفن سواء عند طرفها القمي أو من خالل اجلروح اليت قد تنشأً
طبيعيا على بعض األصناف نتيجة لتشقق القشرة.
 وقد حتدث إصابة للثمار السليمة مباشرة خاصة عند وجود الندى أو عند حدوث األمطار وخاصة عند تزاحم الثمار ممايؤدي إىل ظهور بقع داكنة أو سوداء.
ً
ً
فمثال تكون سوداء عند اإلصابة بفطر
تبعا للفطريات املسببة هلا،
 هذا وقد تظهر ألوان خمتلفة ألعناق الثمارً
 Alternariaأو قد تكون دقيقة املظهر بألوان خمتلفة عند اإلصابة بفطريات  Aspergillusتبعا لنوع الفطر ،كما

قد تكون خضراء عند اإلصابة بفطر  Penicilliumأو بيضاء عند اإلصابة بفطر .Fusarium

 كما قد يؤدي إىل حدوث تعفن طري للثمار املصابة وتساقطها ثم جتف وتتصلب أنسجتها عند جفافها وتتحول إىلشكل املومياء.
 ولقد لوحظ تشقق يف قشرة ثـمار بعض أصناف النخيل مما قد يساعد على إصابتها بأمراض العفن. كذلك قد حيدث جتعد وانكماش لقشرة الثمار وقد يرجع ذلك إىل عدم انتظام الري أو ارتفاع درجات احلرارة وكذلكنتيجة لزيادة محل أشجار النخيل عن قدرتها أو نتيجة إلصابة العذوق بأضرار كالكسر أو لفحة الشمس.
مكافحة املرض :
 ميكن اإلقالل من تعفن الثمار خالل مرحلة ما قبل اجلمع (الصرام) بتجنب العوامل اليت تؤدي إىل زيادة الرطوبة األمرً
غالبا عند زيادة مياه الري ووجود زراعات بينية وكثرة احلشائش يف مرحلة اخلالل وذلك باالعتدال يف
الذي قد حيدث
الري وحتسني الصرف ومكافحة احلشائش وعدم ترك زراعات بينية بني النخيل خالل تلك املراحل من النضج.
 كذلك جيب العمل على زيادة التهوية بني الشماريخ يف العذق سواء عن طريق خف الشماريخ من وسطالعذق أو إدخال حلقات سلكية يف العذوق لتفريق الشماريخ عن بعضها البعض يف فرتة ما قبل اخلالل،
كذلك يفيد تغطية العذوق سواء بأكياس ورقية أو غريها حلمايتها من األمطار املبكرة يف املناطق
اليت تسقط بها األمطار.
 كما ينصح بتحسني ظروف املخازن وتهويتها لتقليل إصابة الثمار بأمراض العفن أثناء التخزين. وعند بداية حدوث إصابة شديدة بالعفن يف وقت مبكر فإنه ميكن أثناء مرحلة اخلالل الرش مببيد التكتومبعدل  100جم  100 /لرت ماء على أن يوقف الرش قبل شهر ونصف على األقل من مجع الثمار.

مرض غري موجود يف مصر :
 -13مرض البيوض:
ً
جيدا والتعرف على أعراضه
 هذا املرض غري موجود يف مصر ولكن ملا له من تأثري مدمر ألشجار النخيل جيب دراستهوطرق الوقاية منه.
 يعترب مرض البيوض من أخطر األمراض على خنيل البلح يف مجيع مناطق زراعته يف العامل. ولقد اشتق اسم هذا املرض البيوض  Bayoudمن الكلمة العربية أبيض  Abiadhوهي تعين ابيضاض سعف جريدالنخيل املصاب.
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التوزيع اجلغرافـي:
 اكتشف هذا املرض ألول مرة يف جنوب املغرب منذ عام  1870م بوادي درعا مشال زاجورة ثم انتشر بعد ذلك بصورةً
ً
وغربا حيث أتى هذا املرض يف املغرب على ثلثي بساتني النخيل هناك ومبا يقدر حبوالي  12مليون خنلة
شرقا
وبائية
ً
ً
ً
ً
خالل قرن من الزمان ،ثم تقدم املرض شرقا يف اجتاه الواحات اجلزائرية مدمرا يف طريقه جزءا كبريا من بساتني النخيل
من أجود األصناف مثل دجلة نور وغريها وعم اجلنوب والوسط اجلزائري حتى حدود تونس وأهلك أكثر من  3ماليني
ً
مستمرا يف االنتشار يف تلك املناطق مما أدى إىل تدهور إنتاج التمور وفقد خصوبة الرتبة
شجرة باجلزائر ومازال هذا املرض
وافتقار العائالت ونزوحها من تلك املناطق اليت عاشوا فيها سنوات طويلة.
 وقد ظهر املرض بعد ذلك يف موريتانيا ثم ظهر يف أوروبا على خنيل جزر الكناري يف كل من فرنسا وإيطاليا.ً
وحديثا انتقل هذا املرض إىل داخل القارة اإلفريقية حيث ثبت عام  2000م وجود هذا املرض يف نيجرييا.
املسبب املرضي:
 الفطر Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis Malenconاألعراض:
ً
حد سواء وكذلك
 يهاجم املرض كال من أشجار النخيل التامة النمو والفتية على حد سواء وكذلك الفسائل على ٍالفسائل ويقضي عليها وتتمثل أعراض اإلصابة بهذا املرض فيما يلي:
 -1تظهر األعراض ً
أوال على سعفة أو أكثر حديثة النضج يف منتصف رأس النخلة ،حيث تظهر السعفة املصابة باللون
الرمادي البين ثم تذبل بطريقة خاصة حيث يصبح بعض اخلوص (الوريقات) أو األشواك على جهة واحدة من اجلريدة
أبيض اللون حيث يتقدم املرض من قاعدة السعفة إىل قمتها ثم يبدأ الذبول على اجلهة األخرى متقدما يف االجتاه
العكسي من القمة حنو القاعدة حتى متوت السعفة بكاملها.
 -2تظهر خطوط بنية فاحتة يغمق لونها على امتداد السطح السفلي للجريد والذي يسمى بالسطح الظهري Dorsal
( sideوهو السطح املواجه للرتبة) أثناء عملية االبيضاض وموت اخلوص وهذه متتد من القاعدة إىل القمة يف مقابل
مرور ميسليوم الفطر باحلزم الوعائية للجريد.
ً
ً
مميزا حيث يلتصق اخلوص عليها فتشبه بذلك ريشة الدجاج املبللة
شكال
حينئذ تتقوس السعفة وتأخذ
-3
ٍ
باملاء وتتدىل إىل أسفل باجتاه جذع النخلة .وهذا يستغرق بضعة أيام إىل عدة أسابيع ثم تتواىل األعراض على
السعف اجملاور أو املقابل حتى تصل إىل الربعم الطريف للنخلة وبذلك متوت النخلة بعد فرتة متتد من ستة أشهر إىل
سنتني منذ بدء ظهور األعراض وال تعيش أكثر من مخس سنوات.
ً
أحيانا حيث تظهر الصبغة البنية الداكنة يف وسط اجلريدة من اخللف وليس
 -4قد تتطور األعراض بشكل خمتلف
ً
على جهة واحدة كما قد يالحظ اصفرار عام بالسعف قبل ظهور األعراض النموذجية للمرض خصوصا يف اخلريف
والشتاء .وبعد موت النخلة تظهر األعراض على الفسائل القاعدية اليت متوت يف خالل سنة.
 -5عند عمل قطاع عرضي باجلذور أو جبذع النخلة أو يف السعفة يالحظ تلون احلزم الوعائية واألنسجة الربنشيمية
احمليطة بها بلون بين ضارب للحمرة.
وسائل انتقال املرض:
 الفطر املسبب هلذا املرض هو من فطريات الرتبة لذلك ميكنه البقاء بها على صورة جراثيم كالميدية لسنوات طويلة36
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وكذلك يف بقايا النباتات املصابة .ويبدأ يف النشاط من جديد عند زراعة النخيل بها حيث يصيب األشجار من جديد.
 وينتقل املرض يف نفس املوقع من األشجار املصابة إىل األشجار السليمة من خالل تالقي اجلذور  Root contactلألشجاراجملاورة كما ينتشر املرض من منطقة ألخرى بانتقال الرتبة امللوثة عن طريق الرياح أو مبياه الري أو اآلالت الزراعية
أو احليوانات وعلى أرجل العمال وكذلك ينتقل يف أجزاء األشجار املصابة أو األدوات املصنوعة منها هذا عالوة على
االنتقال بسهولة بالفسائل املصابة.
 كما تزداد شدة اإلصابة بهذا املرض بزيادة الري خاصة عند حتميل بعض احملاصيل األخرى على أشجار النخيل ألناملزارع يضطر إىل تكرار ري هذه احملاصيل على فرتات متقاربة.
املكافحة املتكاملة للمرض:
ً
ونظرا لوجود الفطر املمرض يف اجلذور وعلى أبعاد كبرية
هذا املرض يف غاية اخلطورة عند ظهوره يف منطقة ما
بالرتبة املوبوءة اليت يصعب الوصول إليها بأي معاملة مبا يف ذلك املبيدات كما أنه يكون وحدات ساكنة ميكنها
البقاء يف الرتبة لفرتات طويلة لذلك يتطلب األمر إتباع اآلتي:
 -1ضرورة االلتزام بقوانني احلجر الزراعي الدولي بكل حزم وإصرار ومنع دخول أشجار النخيل أو أجزائها على
أية صورة أو منتجاتها من الدول اليت بها املرض إىل الدول األخرى.
 -2عند اكتشاف إصابة أولية باملرض جيب تقليع األشجار وحرقها يف مكانها ثم تطهري الرتبة لعمق  1.5م
بإحدى املبيدات اجلهازية.
ً
ً
نظرا لتعمق جذور
كثريا معاملة الفسائل أو األشجار باملبيدات الفطرية يف مكافحة هذا املرض
 -3ال يفيد
النخيل بالرتبة.
 -4تتجه األنظار إىل نتائج دراسة املقاومة الوراثية وإنتاج أصناف متور مقاومة للمرض يف دول املغرب العربي
ً
خطرا يهدد مستقبل هذه الشجرة املباركة يف
تكون جيدة الصفات لزراعتها هناك بعد أن أصبح املرض
املناطق املوبوءة ببعض دول املغرب العربي.

ثانيًا :األمراض الفسيولوجية :
 -14مرض االصفرار الفسيولوجـي ألوراق خنيل التمـر:
ً
حتمال مللوحة الرتبة ومياه الري وقلة التسميد ،إال أن ذلك يؤثر يف درجة منو
 يعتقد أن أشجار النخيل من أقوى األشجاروإثـمار أشجار النخيل.
 فأشجار النخيل قد تتحمل امللوحة العالية ًجدا ما بني  40000 – 30000( % 4 – 3جزء باملليون) إال أن إنتاج الثمار يتوقف
إذا تعمقت اجلذور يف أرض تزيد امللوحة بها على  10000( % 1جزء يف املليون) هذا يف حني أن اإلنتاج يزيد وينتظم إذا
قلت امللوحة عن  6000( % 0.6جزء يف املليون) ،كما أن النخيل يتحمل قلة التسميد وفقر الرتبة ،حيث قد ترشح بعض
العناصر بسهولة من الرتبة وخاصة الرملية منها اليت تقل قدرتها على تبادل الكاتيونات أو قد تتخزن بعض العناصر
بالرتبة إىل صورة غري قابلة لالمتصاص.
 ولكن يف الواقع فإنه على الرغم من مقدرة أشجار النخيل على مقاومة سوء التغذية ،إال أنه عند حد معني ال يلبثً
نظرا ألهمية هذه العناصر يف منو وإثـمار
أن تظهر على األشجار أعراض مرضية مميزة ويقل إنتاجها بدرجة ملموسة
األشجار.
 حيث حتتاج األشجار عالوة على املاء واهلواء إىل بعض العناصر املعدنية الضرورية اليت تستمدها من الرتبة ،ولكنهاحتتاج إىل البعض منها بكميات كبرية مثل النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم واملاغنسيوم والكربيت والكالسيوم
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وهذه تعرف بالعناصر الكربى ،يف حني حتتاج إىل بعض العناصر األخرى بكميات حمدودة بل أن زيادتها قد تسبب
ً
أضرارا بالغة باألشجار وهذه تعرف بالعناصر الصغرى مثل احلديد واملنجنيز والنحاس والزنك والبورون وامليبدمن والكلور
وغريها.
 وتتفاوت النباتات يف الكميات اليت حتتاج إليها من هذه العناصر حتى بني األصناف املختلفة من نفس النوع .وهذهالعناصر جيب أن تتوفر للنبات بطريقة أو بأخرى حتى ينمو ً
ً
سليما ويعطي أفضل حمصول.
منوا
ً
كثريا ما حيدث خلل برتكيز هذه العناصر يف الرتبة الزراعية فيقل البعض منها بالنبات إىل
 ولكن يف الواقع فإنهً
الدرجة اليت تسبب أعراضا ملموسة على النبات وقد يرجع ذلك إىل األسباب اآلتية:
ً
أساسا نقص للعنصر يف الرتبة.
 -1قد يكون هناك
ً
أحيانا قد يوجد العنصر يف الرتبة بكميات كافية ولكنه غري قابل لالمتصاص وبالتالي لن يتمكن
-2
النبات من االستفادة منه .ولذلك ال يكفي التحليل الكيميائي للعناصر يف الرتبة ملعرفة كفاءتها
اإلنتاجية بل البد من معرفة طبيعة كل عنصر بها والصورة اليت يوجد عليها.
 -3قد يوجد العنصر بالرتبة بكميات كافية ولكن يف نفس الوقت قد ال يستطيع النبات االستفادة منه
وذلك عندما حيدث تضاد بني هذا العنصر وبني العناصر األخرى مما مينع هذا العنصر من الدخول إىل النبات أو
االستفادة منه.
ً
أيضا عندما تكون
 -4قد يوجد العنصر يف الرتبة بكميات كافية ولكن ال ميكن للنبات امتصاصه
هناك إصابة مرضية باجلذور مما جيعلها غري قادرة على امتصاص العناصر الغذائية.
 ولذلك فإنه ميكن تصحيح نقص هذه العناصر بإضافتها للرتبة إذا مل توجد عوامل تعيق األشجار من امتصاصهاواالستفادة منها وإال فإنه ميكن إضافتها عن طريق الرش بأحد مركبات العنصر املناسبة.
 ولتحديد نوع العنصر الذي به نقص ميكن االسرتشاد بطبيعة األعراض الظاهرية على األشجار ولكن جيب إجراءحتليل كيماوي للرتبة ومياه الري وكذلك ألوراق أشجار النخيل املصابة والسليمة حتى ميكن حتديد ذلك بدقة.
فيما يلي بعض أمراض اصفرار أوراق النخيل الفسيولوجية:

أو ًال :اصفرار األوراق القدمية السفلية ( السعف الكبري ):
 قد حيدث اصفرار مبكر لألوراق السفلية ألشجار النخيل مما يؤثر على كفاءتها يف عملية التمثيل الضوئي وصنعالغذاء الالزم لنمو األشجار وأثـمارها.
 وقد يعزى ذلك لنقص بعض العناصر مثل النيرتوجني واملاغنسيوم والبوتاسيوم ولكن قد ختتلف أعراض االصفرارالناتج على األوراق ً
تبعا للعامل املسبب لكل منها كما يلي:
أ -االصفرار الناتج عند نقص النيرتوجني (Nitrogen Deficieny (N
ً
 تصفر األوراق الكبرية املسنة ًً
وعادة ما يبدأ االصفرار من قمة
شديدا
أوال ثم تليها األوراق األخرى إذا كان النقص
السعفة يف اجتاه قاعدتها ،كما أن االصفرار يبدأ من قمم اخلوص حنو القاعدة على هيئة رقم (  ) Vحيث تكون
احلواف واجلوانب خضراء ولكنها بعد ذلك ال تلبث أن تصفر مجيع أنسجتها.
 وعادة ما تستجيب أشجار النخيل للتسميد النيرتوجينى إذا مت يف وقت مبكر حيث تستعيد األوراق لونها األخضر بعداملعاملة ،ويفضل يف هذه احلالة جتزئة السماد النتريوجيين على دفعات خالل موسم النمو مبعدل  1.5 – 1كجم  /شجرة
من السماد النيرتوجيين يف كل دفعة.
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ب -االصفرار الناتج عند نقص املاغنسيوم (:Magnesium Deficieny (Mg
ً
ً
أيضا عندما تزداد
كثريا ما حيدث نقص يف هذا العنصر يف األراضي الرملية لسهولة رشحه منها ولكن قد حيدث ذلك
كمية الكالسيوم والبوتاسيوم يف الرتبة مما يسبب ظهور أعراض نقص عنصر املاغنسيوم رغم تواجده يف الرتبة.
 ويظهر ذلك على صورة اصفرار يبدأ باألوراق الكبرية من القمة إىل أسفل ولكن قواعد اخلوص حول العرق الوسطىللورقة (اجلريدة) تبقى خمضرة هذا وقد متوت بعد ذلك قمم اخلوص املصفرة.
 ويالحظ أنه عند التسميد باملاغنسيوم فإن األوراق املصفرة ال تستعيد ثانية لونها األخضر ولكن يف نفس الوقتيتوقف ظهور األعراض على األوراق األخرى اليت تظهر بعد ذلك.
 وينصح بإضافة  2 – 1كجم من كربيتات املاغنسيوم للرتبة  /شجرة .على أن تقسم هذه الكمية على دفعات خاللموسم النمو.
ً
كثريا الرش مبركبات املاغنسيوم حيث تكون كمية املاغنسيوم اليت متتص قليلة وال ميكنها إصالح
 وال يفيدالنقص يف هذا العنصر ولذلك جيب إضافته للرتبة.
ج -االصفرار الناتج عند نقص عنصر البوتاسيوم (Potassium Deficiency (K
 يبدأ االصفرار الناتج عن نقص البوتاسيوم على األوراق الكبرية من القمة يف اجتاه القاعدة حيث يظهر اصفرارعلى احلواف اجلانبية للخوص بينما تكون األجزاء الداخلية منها خضراء وسرعان ما متوت حواف اخلوص على األوراق
الكبرية.
 ينصح عند ظهور هذه األعراض إضافة مساد سلفات البوتاسيوم خالل موسم النمو مبعدل 1كجم  /شجرة على أنتقسم على دفعتني خالل إبريل و مايو.

ثانيًا :اصفرار األوراق احلديثة بوسط تاج النخلة:
 حيدث ذلك عند وجود نقص يف أحد أو بعض العناصر الصغرى اليت حتتاج إليها األشجار بكميات حمدودة مثل احلديدأو املنجنيز أو الزنك حيث يظهر االصفرار على األوراق احلديثة.
 ولذلك يلزم إجراء حتليل كيماوي للرتبة واملياه واألشجار حتى ميكن حتديد نوع العنصر الذي حتتاجه األشجاروحينئذ ميكن إضافة العنصر الذي حتتاج إليه األشجار للرتبة
وبالتالي حتديد نوع العنصر الذي حتتاجه األشجار.
ٍ
مباشرة أو برش األشجار بأحد املركبات املخلبية هلذا العنصر.

 -15ظاهرة الذبول السريع يف خنيل التمر :
األعراض :
ميوت قلب النخلة مباشرة يف فرتة قصرية ويالحظ وجود تعفن رطب ذي رائحة قوية ونفاذة وتأخذ قواعد السعف
ً
تدرجييا بعد ذلك وتصبح مليئة باملاء مما يسهل انتزاع السعف من النخلة ،ثم
اجملاور للقلب اللون األمحر والذي يتالشى
ً
يعم املوت كل سعف النخلة ويتدىل على اجلذع كما تسقط الثمار فجأة وهى ما زالت بلحا أخضر وقد ميتد املوت إىل
بعض الفسائل احمليطة بالنخلة.
املسبب املرضي :
هذه الظاهرة تعترب ظاهرة فردية حتدث عقب حدوث األمطار الرعدية املصاحبة للصواعق القاتلة والربق .ولذلك
فهي تعترب ظاهرة غري معدية .
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مكافحة املرض :
 تعترب هذه حاالت فردية قد حتدث يف إحدى مزارع النخيل ولكن عندما حتدث ينصح بإزالة األشجار املصابة وحرقها مععدم زراعة أية فسائل جديدة مكانها إال بعد مرور فرتة مناسبة تقلب فيها الرتبة وترتك معرضة للشمس وقد يلزم األمر
معاملة الرتبة بإحد املبيدات الفطرية لتطهريها قبل زراعة فسائل جديدة.

ثالثًا :أمراض غري معروف مسببها:
 -16مرض اصفرار السعف الداخلـي (البيوض الكاذب):
أعـراض املرض:
 يظهر املرض على واحدة أو أكثر من السعف بداخل رأس النخلة على هيئة اصفرار للخوص على إحدى جوانب السعفةحيث يبدأ االصفرار من قاعدة السعفة ويتجه حنو القمة ثم بعد ذلك قد يتوقف هذا االصفرار عند هذا احلد أو قد يستمر
ً
متجها حنو القاعدة حتى تصبح السعفة صفراء .ولذلك قد يصفر كال جانيب السعفة
على اجلانب اآلخر إبتدا ًء من القمة
أو قد يظل إحدى جوانب السعفة أخضر يف حني يصفر اجلانب اآلخر فقط.
ً
ً
كثريا يف أعراضه عن مرض البيوض القاتل حيث يسبب األخري جفاف السعف الداخلي
ونظرا ألن هذا املرض خيتلف
وابيضاضه ثم ينتقل املرض بسرعة إىل بقية سعف النخلة ويف النهاية يؤدي إىل موت قلب النخلة كما يظهر تلون بين
على اجلانب الظهري للجريد املصاب وعند عمل قطاع عرضي يف السعف املصاب مبرض البيوض يشاهد تلون للحزم
الوعائية كما يسهل عزل الفطر املسبب ملرض البيوض من أجزاء النخلة املصابة.
 ولذلك فإن تسمية هذا املرض مبرض البيوض الكاذب حيمل أعراض االصفرار احملدودة واليت تظهر على بعض احلاالتالفردية أكثر مما ينبغي وهلذا يفضل تسميته مبرض اصفرار السعف الداخلي .
مكافحة املرض:
ً
حاليا بالعناية البستانية اجليدة بعمليات الري والتسميد ،وذلك حلني معرفة األسباب احلقيقية املسببة هلذا
 ينصحاملرض.

 -17مرض احنناء الرأس:
أعراض املرض :
 -1جيف بعض السعف األوسط بتاج النخلة يف منطقة القلب ثم يتبعه بسرعة موت السعف القديم اخلارجي للتاج.
 -2يتدىل كل السعف امليت على اجلذع ويبقى فقط الربعم الرئيسي مع بعض سعف القلب على شكل حزمة قائمة
خضراء.
 -3ينتقل التدهور إىل القمة النامية اليت سرعان ما تنحين مع رأس النخلة ومتوت مجيعها وتنقصف الرأس وتنفصل عن
اجلذع.
ً
ً
 -4عند تشريح رأس النخلة يظهر الربعم الرئيسي مسودا ومتعفنا ولكن ال ميتد ذلك إىل اجلذع أو اجلذور.
 -5هذا املرض خيتلف عن ظاهرة شذوذ القمة اليت حتدث يف أشجار النخيل صنف الربحى.
مكافحة املرض :
 ًنظرا لعدم معرفة املسبب املرضي حتى اآلن ينصح فقط بالعناية بعمليات اخلدمة البستانية ملزارع النخيل ومجع األجزاء
املصابة وحرقها خارج املزرعة.
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 -18مرض العظم اجلــاف:
األعراض:
 يظهر املرض على صورة بقع أو خطوط بيضاء غري منتظمة الشكل على العرق الوسطى (اجلريدة) لسعف النخيلحتيط بها حواف بنية حممرة اللون وهذه البقع ترتاوح ما بني سنتيمرت إىل عدة سنتيمرتات ولكنها تشمل فقط البشرة
حينئذ مبظهر صلب أملس أبيض اللون
وطبقة رقيقة من األنسجة أسفلها وبعد ذلك جيف سطح هذه البقع ولذلك تظهر
ٍ
فتشبه بذلك العظم اجلاف ومن هذا العرض اشتق اسم هذا املرض.
املكافحة:
 هذا املرض قليل األهمية يف الوقت احلاضر كما أنه ال يتسنى حتديد طرق املكافحة الالزمة إال بعد معرفة مسبب هذااملرض.

 -19مرض التدهور السريع (الرايزوزس):
أعراض املرض:
 -1تتميز أول أعراض هذا املرض حبدوث تساقط فجائي للثمار اخلضراء وهي ما زالت يف طور (البسر) على بعض أشجار
النخيل النشطة والقوية ما بني آخر الربيع وأوائل الصيف.
 -2ولكن إذا تأخرت إصابة النخيل بعد ذلك الوقت من املوسم فإن الثمار تذبل وجتف وتتكرمش على العذوق.
ً
ملونا بلون بين ضارب للحمرة وتتقدم اإلصابة باملرض من قاعدة
 -3يظهر اخلوص على السعف اخلارجي القديم للنخلة
ً
سريعا ثم يتبع ذلك موت السعف احلديث يف اجتاه قمة النخلة.
السعفة إىل قمتها حيث يسبب موتها
ً
 -4متوت الفسائل املوجودة مع أمهاتها املصابة وقد يكون هذا يف حد ذاته عامال من العوامل اليت حتد من انتشار املرض
ً
طبيعيا.
 -5يصيب هذا املرض األشجار املؤنثة وكذلك املذكرة (الفحول) كما مل تالحظ أية اختالفات يف مقاومة األصناف
املختلفة لإلصابة بهذا املرض.
مكافحة املرض:
ً
نظرا لعدم التوصل إىل معرفة مسبب هذا املرض حتى اآلن لذلك ال توجد أية توصية ملكافحته سوى إزالة وحرق األشجار
املصابة وتعقيم الرتبة بعد ذلك مع ضرورة االستمرار يف تطبيق إجراءات احلجر الزراعي الدولي على النخيل ومنتجاته.

رابعًا :مسببات مرضية شبيهة بالفريوس:
 -20مرض االصفرار القاتل املميت :
املسبب املرضي:
 يسبب هذا املرض ميكروب شبيه الفيتوبالزما (ميكوبالزما) مت التعرف عليه يف أوعية اللحاء الغربالية للنخيلاملصاب وذلك بالفحص بامليكروسكوب اإللكرتوني.
 حيث يظهر على هيئة كائنات دقيقة غري حمددة الشكل منها الكروي واخليطي إال أنه مل يتم تنمية هذا امليكروبعلى بيئات يف املعمل.
األعراض:
ً
بدال من اللون األخضر أو األصفر ويصبح ً
 حيدث تلون للسعف القديم بلون بين ًوقامتا ،وقد تتلف األغاريض الزهرية
جافا
قبل تفتحها كما حيدث تساقط كبري للثمار غري الناضجة ويلي ذلك موت القمة النامية وتتعفن أنسجتها ثم تنفصل
ً
عاريا كعمود اهلاتف.
تاركة اجلذع
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 ويتم التعرف على الكائنات الشبية بالفيتوبالزما عن طريق الفحص بامليكروسكوب اإللكرتوني وكذلكبطريقة غري مباشرة عند معاملة النبات املصاب باملضاد احليوي ترتاسيكلني حيث اتضح أنها حساسة له يف حني
تكون غري حساسة ملركب البنسيلني مثل البكترييا.
 وينتقل ميكروب االصفرار القاتل بواسطة حشرة نطاط األوراق .ً
وحديثا ميكن التعرف على مثل هذه الكائنات وحتديد تركيبها الكيماوي بدقة باستخدام تقنية التفاعل املتعدد
السلسلة . PCR
مكافحة املرض:
ً
أوال :بالنسبة للمناطق املوبوءة باملرض :
 -1جيب إزالة النخيل املصاب وحرقه.
ً
حديثا باملضاد احليوي أوكسي ترتاسيكلني مبعدل ( 2 – 1جم ) مادة فعالة
 -2معاملة النخيل املصاب
للشجرة وخاصة عن طريق احلقن.
 -3مكافحة احلشرة الناقلة للمرض.
 -4زراعة أصناف مقاومة.
ً
ثانيا :بالنسبة للمناطق اخلالية حتى اآلن من هذا املرض:
 -احلجر الزراعي الدولي حبيث مينع استرياد أي من منتجات النخيل من الدول اليت بها هذا املرض.

خامسًا :األمراض النيماتودية:
 -21نيماتودا تعقد اجلذور :
املسبب املرضـي:
 .Meloidogyne spp Meloidogyne incognita Meloidogyne javanicaاألعراض :
 النباتات املصابة بالنيماتودا يضعف منوها وتظهر على األوراق أعراض الذبول واالصفرار مما يؤدي إىل ضعف النمووقلة اإلنتاج وتكون أوراقها أصغر يف احلجم من الطبيعي ولونها أصفر وبتقدم اإلصابة تذبل النباتات املصابة وجتف.
ً
أحيانا قد ال
 ومن أهم األعراض املميزة لإلصابة بالنيماتودا هو ظهور ثاليل وعقد على جذور النباتات املصابة ،ولكنً
وغالبا ما تدخل هذه اجلذور املصابة جمموعة من فطريات الرتبة املرتممة
تتواجد عقد واضحة على جذور النخيل املصاب
اليت تسرع من عملية حتلل اجلذور.
الوقاية واملكافحة:
 -1جيب عدم نقل الرتبة امللوثة بالنيماتودا إىل البساتني السليمة اخلالية منها.
ً
 -2قبل زراعة الفسائل جيب العناية خبدمة األرض من حرث الرتبة ً
حرثا عميقا وتركها معرضة ومكشوفة ألشعة
الشمس لفرتة من الوقت ويفضل أن يتم ذلك بعد غمرها باملياه ثم تغطيتها يف اليوم التالي بالبالستيك الشفاف ملدة شهر
حيث إن ذلك يساعد على إبادة نسبة كبرية من النيماتودا اليت قد تكون موجودة يف الرتبة.
 -3جيب أخذ الفسائل املراد زراعتها من مشاتل خالية من اإلصابة.
 -4جيب عدم زراعة اخلضروات كمحاصيل ثانوية يف مزارع النخيل وعلى األخص يف األراضي اليت تنتشر فيها هذه
النيماتودا.
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 -5جيب مراعاة نظافة اآلالت الزراعية املستعملة يف العمليات الزراعية املختلفة.
 -6العناية بالتسميد العضوي ألن ذلك يزيد من منو الفسائل واألشجار عالوة على أنه يشجع منو وتكاثر األعداء
احليوية الطبيعية للنيماتودا مما حيد من تكاثرها بالرتبة ويقلل من إخطارها.
 -7يف حالة اكتشاف إصابة األشجار بالنيماتودا ميكن مقاومتها باستعمال أحد املبيدات النيماتودية مثل الفايديت
 % 24السائل ( مبعدل  15مل للجورة) أو الفايديت احملبب ( مبعدل  5جم للجورة) حيث يوضع املبيد حول األشجار
ً
جيدا بالرتبة ثم تروى األرض مباشرة عقب العالج وذلك خالل شهر مارس ويكرر العالج بعد  3 – 2أشهر.
وخيلط

 -22املكافحة املتكاملة ألمراض أشجار خنيل البلح :
جيب قبل إنشاء مزرعة النخيل عمل اخلطوات اآلتية لتجنب وتقليل املخاطر النامجة عن األمراض اليت تصيب أشجارخنيل البلح:
 -1اختيار موقع املزرعة .
 -2إجراء حتليل للرتبة.
 -3إجراء حتليل ماء الري.
 -4اختيار الصنف املناسب.
 -5شراء الشتالت من مصدر معتمد وموثوق به.
 -6ختطيط األرض واإلعداد للزراعة.
 -7زراعة األشجار.
 -8عمل برنامج تسميد.
 -9عمل برنامج ري .
 -10عمل برنامج مكافحة األمراض واآلفات.
 -11عمل برنامج خدمة األشجار.
 -12عمل سجالت للمزرعة حول العمليات الدورية.
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ABSTRACT:
This paper includes the distribution، economic importance، description and control measures of
the major Arthropod pests attacking date palm in Arab countries. There are 27 insect pests are recorded as
major insect pests on date palm. These insects belong to order Homoptera (11 insect)، order Lepidoptera (2
insects) and order Coleoptera (14 insects). The most important Homopterous insects includes: the Dubas
bug (Ommatissus lybicus)، the Parlatoria date palm scale (Parlatoria blanchardi)، the red (wax) date palm scale
(Phoenicococcus marlatti) and the giant mealybug (Pseudaspidoproctus hypheniacus). The most important
Lepidoptrous pests of date moths are (Batrachedra amydraula and Aphomia sabella). The major Coleopterous
borer which causes serious damage to date palm includes the Red Palm Weevil (Rhynchophorus ferrugineus)،
the trunk-borer (Jebusaea hammerschmidti)، the fruit stalk borer (Oryctes agamemnon and O. elegans) and the
rhinoceros beetle (Oryctes rhinoceros). Also، two mite pests belong to order Acari are recorded as major pests of
date palm، these are the old world date mite or dust mite (Oligonychus afrasiaticus) and the red date palm mite
or the frond crimson mite Raoiella indica.

INTRODUCTION:
The date palm attacked by a large number of pests; whether Arthropods، fungi، nematode or phytoplasma.
Numbers of these pests are serious and causes serious damage to date palm plantation. Dubas bug، Ommatissus
lybicus Bergevin، consider to be the most serious and important pest، which need a lot of effort and costing a lot
of money to control in many countries like Oman and Iraq. These serious pests، also includes; the Red Palm
Weevil (Rhynchophorus ferrugineus)، which began to spread into many places in the world during the last two
decades. The first record of the red palm weevil in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries were in UAE
in (1985) and Qatar(1987). Some other pests are less serious and easier to control، e.g. the longhorn beetle
or round-headed borer (Jebusaea hammerschmidtii)، the three ‘rhinoceros beetles’ (Oryctes agamemnon، O.
elegans and O. rhinoceros)، the Parlatoria date palm scale (Parlatoria blanchardi)، the red (wax) date palm scale
(Phoenicococcus marlatti) and the giant mealybug (Pseudaspidoproctus hypheniacus). This paper includes
surveys and studies of the most important Arthropod pests which attacking date palm. The information of the
studies includes the distribution، the economic importance، description and life history of these pests and also
survey of control measures in different countries.
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DISCUSSION:
Order: Homoptera
1. Dubas Bug (Old World Date Bug)Ommatissus lybicus Bergevin
Distribution:
Dubas bug، Ommatissus lybicus Bergevin (Homoptera: Tropiduchidae)،is distributed in
North Africa (Morocco، Algeria، Tunisia، Libya and Egypt)، Sudan، Iran، and Spain. In addition،
it is widespread in Iraq، Kuwait، Bahrain، Qatar، Saudi Arabia، the United Arab Emirates and the
Sultanate of Oman causing serious damage to date palms، (Waller and Bridge، 1978) and (ElHaidari، 1982).

Economic Importance:
Dubas bug (Dubas = honeydew in Arabic)، O. lybicus (Homoptera: Tropiduchidae)، is a
monophagous species in Oman that is considered as the most destructive sucking insect pest
attacking date palms. This pest causes many direct and indirect damages to an infested date palm
and nearby trees. The direct damages of this pest arise when the nymph stages and adults feed
by sucking the sap from fronds (the green leaflets and rachis) and bunches (stalks، spikes and the
fruits) in spring and autumn. While feeding، both the nymphs and adults excrete a thick substance or
honeydew. However، the indirect damage caused by the females during depositing their eggs inside
the tissue of the biaxial frond surfaces، seems to be as important as that caused by their feeding. Date
palms infested with Dubas bug are easily recognised by the insect’s copious honeydew production،
which gives the Dubas bug its common name. The honeydew covers the fronds and fruit bunches
and sometimes flows down to the trunks، and drops onto plants below the palms.

Description and life history:
The adult is yellowish brown to greenish. The females distinguished by a strongly toothed-saw
like ovipositor and are usually longer than the males، reaching 56- mm length compared to 33.5- mm
of males. There are two black spots on the front of the heads of both sexes. The male is distinctive
by its wings that are longer than its body and the pointed abdominal end. The egg is ellipsoidal with
the anterior pole sharp and the posterior one rounded; the ventral surface is somewhat concave
while the dorsal one is convex. The egg is 0.5 to 0.8 mm long and 0.28 to 0.32 mm wide. The
nymph stage has five instars، each of which is yellow to greenish yellow.Dubas bug، O. lybicus، is
a bivoltine species and over winters has in the egg stage. It has spring and   autumn generations
each year. It was observed that the time of seasonal occurrence of each generation and the duration
of each form; differing from country to country and regionally within the same country، according to
the prevailing weather conditions. The nymphs of Dubas bug emerge in small numbers during early
hatching، both in autumn or spring generations. The rate of hatching increases gradually day by day
to reach up to 75% one month after first hatching.

Control Measures:
1. Cultural Control: The cultural control measures depend upon the following points:
• Spacing between date palms: The distance between the date palm should not be less than 8 × 8
metres to allow the wind movements and the sun light between the palms.
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• Separating the offshoots from the mother palms: The offshoots should be separated from the

mother palms at the right age as their presence around the parent palm increases the relative
humidity، which increases the levels of infestation by the Dubas bug and other pests.

• Irrigation: Moderation in irrigation to prevent the increase in relative humidity around the palms،
which encourages infestations.

2. Chemical Control:
Chemical control of Dubas bug is still the basis of any control programme to the present.
However، through using the chemical control measure، we should not neglect the other complementary
measures in the Integrated Pest Management (IPM). The use of chemical pesticides is only one
aspect of this management and should be done in liaison and with precise scientific implementation
with other measures. In Oman، the chemical control is done through ground based spraying or aerial
spraying.

3. Biological Control:
In nature، the Dubas bug has many natural enemies that feed on their different stages. There
are some parasitoids on the Order: Hymenoptera that parasitoids on the eggs of Dubas bug. In
addition، some predator insects are found to naturally prey on the nymphs and adults of Dubas
bug. Among the most important of these predators are the larvae of the common green lacewing،
Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae). In addition، there are three species of
lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) reported to prey on the nymphs and adults of Dubas bugs:
Coccinella septempunctata L.، (The seven-spotted lady beetle)، Coccinella undecimpunctata L.، (the
eleven-spotted lady beetle) and Chilocorus bipustulatus L. Recently very important egg parasitoid
was recorded on Dubas bug eggs، Pseudoligosita babylonica (Hymenoptera: Trichogrammatidae)،
which was first reported and named as Oligosita sp.، (The Natural History Museum، 2002). Viggiani
(2008) then confirmed Oligosita sp. as Pseudoligosita babylonica، while the first identification of
Pseudoligosita babylonica n. sp. was recorded from Iraq (Hassan، et al. 2004). In Oman، the egg
parasitoids، P. babylonica has shown more than 70% parasitism in some locations and can be
considered as a potential biological control agent of Dubas bug.

Parlatoria Date Palm Scale Parlatoria blanchardi (Targioni- Tozetti)
Distribution:
Parlatoria date palm scale، Parlatoria blanchardi(Homoptera: Diaspididae)،is also called the armoured
scale insect or the white scale. It is widely distributed throughout tropical and subtropical regions
where palms grow. It is present in all date palm growing areas and regions worldwide except in the
USA، where previously heavy infestations were eradicated completely since 1934. This scale insect
spreads widely on the date palms in all the areas and provinces of Oman and other countries like:
Yemen، Bahrain، Qatar، Kuwait، UAE، Iraq، Iran، Afghanistan، Palestine، Egypt، Sudan، Somalia،
Libya، Algeria، Morocco، Mauritania، Niger and as far as Argentina in the South American continent.
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Economic Importance:
P. blanchardi، is one of the most serious pests on date palms worldwide with the highest
infestations observed on the young date palms ranging from three to ten years of age. It also opts for
the areas with high humidity and shaded spots away from the direct sunrays. P. blanchardi infests
the date palm leaflets، fronds، midribs، spines، bunches and fruits where the nymphs and adults
feed by sucking the sap from the green parts and the dates of the attacked palm most of the year.
As a result، the colour of the infested parts changes from dark green to pale or light green or to the
yellow colour with the appearance of several spots.

Description and life history
The adult female insect is pink-coloured or dark red and 0.8 mm long and oval-shaped with a
flat scale، that is white in colour with a brown tint. There is a dark coloured spot in the centre، which is
actually the exuviae of the last nymphal instar. The female scale of P. blanchardi is subcircular، 11.2mm long. Ghauri (1962) recorded that both winged and wingless forms of the adult male have been
observed. The adult males are of three kinds; some have well developed wings، some are apterous
and some are brachypterous. The adult male is 0.7 mm long; its scale is thin، elongated with parallel
sides and smaller than that of the female، which is 1 mm long and 0.4 mm wide. It is white in colour
with a dark spot on one of its ends، being the terminals exuviae. Males tend to aggregate in clusters.
The egg of P. blanchardi is oval in shape، shiny rose in colour and 0.4 mm long. The nymph is dark
rose or deep red in colour and 0.6 mm long، when fully grown.
Reproduction of P. blanchardi is sexual and oviparous throughout the year، (Bénassy، 1990).
Females lay from 4 to 13 eggsinclustersunderneaththeircoverwitha mean of 9.6 eggs. Hussain
(1985) mentioned that each adult female of P. blanchardi lay from 10 to 29 eggs under its scale.
Upon laying of its eggs، the female dies leaving the eggs under its scale. The eggs hatch and tinysized (around 0.3 mm long)، rose coloured nymphs emerge، which remain under the scale of their
mother for a period that varies according to the weather conditions. Later، the nymphs wander about
or crawl، looking for shaded palm leaflets or fruits. The number of generations of P. blanchardi per
year differs depending on the geographical region. In Oman، it was found that P. blanchardi has four
generation each year، while in Iraq it was reported four overlapping generations per year.

Control Measures:
1. Cultural and Mechanical Methods: Thecultural control can achieve by performing the

following steps:removing the infested fronds and burning them، taking good care of the date palms
and continuously removing the old fronds by pruning، giving attention to the agricultural cleaning،
ploughing the soil around the palm trunk and the offshoots and moderation in irrigation and Inspection
of offshoots before planting in new groves is considered one of the best methods to restrict the
spread and outbreak of this pest.

2. Chemical Control
The date palm trees should be sprayed after the fruit-setting season and at the beginning of
winter، twice each time، to eradicate the insects that would remain until the spring of the following
year (March-April). The aerial spraying programme can be combined with the Dubas bug control
programme as both timings and the insecticides used in both programmes are perfectly matched.
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3. Biological Control
Biological control is the most useful and most successful measure to control Parlatoria date
palm scale، P. blanchardi، and it was implemented with great success in many countries. However،
this pest was completely eradicated from the USA، its distribution has been limited through
implementing a successful quarantine، and control procedures programme that started in 1914 and
continued until 1934.
In Mauritania، Turins et al. (1976) reported that the Coccinellid lady beetle predator،
Chilocorusbipustulatus L.، could control the numbers of Parlatoria insects in six months of release
into new areas with a consequent significant reduction in infestation، if a permanent vegetation cover
is available in the groves. The predator is released at a rate of 400 beetles per 60100- date palm
trees، or per half a hectare. Stansly (1984)، Montaigne et al. (1986) and Khoualdia et al. (1993 and
1997) reported that the release of the Coccinellid predators Chilocorusbipustulatus and Chilocorus
bipustulatus var. iranensis into date palm groves  in Mauritania، Niger، and Tunisia، respectively،
provided an acceptable level of control for P. blanchardi. The adult beetle of C. bipustulatus is 3.34.5 mm long، spherical and convex in shape and shiny black in colour with red spots on its wings. It
can be imported from Iran، where a variety of this beetle called Chilocorusbipustulatus var. iranensis
is present and can hence، effectively control the numbers of Parlatoria date palm scale and limiting
their damages.

2.Red (wax) Date Palm ScalePhoenicococcus marlatti Cockerell
Distribution:
The red (wax) date palm scale، Phoenicococcus marlatti (Homoptera: Phoenicococcidae)،
is widespread in almost all date growing areas in the world. It was recorded in Egypt، Palestine،
Jordan، Iraq، Saudi Arabia، Bahrain، Qatar، UAE، and the Sultanate of Oman as well as Tunisia،
Algeria and Morocco. In addition to the date palm، the red date palm scale also infests several
species of ornamental palms.

Economic Importance
The different stages of P. marlatti are found on the bases of date fronds، which are covered
with fibre sheaths، in the cracks on some midribs of fronds and on date fruits spikelet’s. P. marlatti
insects appear in deep pink to dark red in colour and partly or entirely covered with white waxy
secretion that forms a cottony mass، Nixon and Carpenter (1978).

Description and life history
The adult of the red date palm scale، P. marlatti، is red in colour. The female is 0.51- mm long،
while the male is a little shorter، 0.50.6- mm. The adult male is apterous، which is unusual in males
of the scale insects. The egg is shiny rose in colour، has smooth surface and is 0.2 mm long. Nymph
of P. marlatti is oval in shape، around 0.5 mm long and rose in colour. It is light rose colour in the
first instars، while the late instars of the nymphs are darker. The red date palm scale insect does not
cover itself with a scale like most of the armoured scale insects. Instead، the first and second instars
of both the male and female nymphs and the adult female insects release a white waxy substance
covering their bodies. This wax is made of convoluted shiny white coloured threads that resemble
a piece of cotton around the body of the insect.
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Control Measures
1. Mechanical Control
Carpenter and Elmer (1978) reported that the best measure to control this insect pest is
subjecting the infested offshoots and those separated from the parent palm to a temperature of 50°
C for 65 hours in a heat-insulated room.

2. Chemical Control
The red date palm scale، P. marlatti، can be controlled، if absolutely necessary، by spraying
the infested palms with one of the Organo-phosphorous compounds; Malathion 57% at 23- litres or
Diazinon 60 % at 1.5 litres per thousand litres of water.

3. Biological Control
Many species of the Coccinellidae lady beetles are found to prey on the red date palm
scale، P. marlatti، e.g. Cheilomenes sexmaculata (Fabricius)، Chilocorus nigritus (Fabricius)،
Pharoscymnusflexibilis Mulsant، Pharoscymnusanchorago (Fairmaire) and Pharoscymnushorni
(Weise).

3.The Giant Mealybug Pseudaspidoproctus hyphaeniacus Hall.
Distribution
Giant mealybug and false mealybug are among the synonyms of the date palm mealybug،
Pseudaspidioproctushyphaeniacus Hall. (Homoptera: Margarodidae)، Abu Thuraya (1979) found
that the infestation by the date palm mealybug،
P. hyphaeniacus، was moderate in Al Dawaser valley in Saudi Arabia. Earlier، Martin (1958) recorded
P. hyphaeniacus in Al Wahat region in Libya. The date palm mealybug was also recorded in the UAE
and Oman.

Economic Importance
The date palm mealybug، P. hyphaeniacus، usually infests neglected date palms and newly
transferred offshoots with bundled and roped fronds. The mealybugs feed on the petiole base and
are rarely found on the leaflets، although in some areas they were found on the fruits. The nymphs of
this species secrete honeydew copiously on which black sooty mould grows leading to contamination
of the dates thereby greatly decreasing their market value. On the green fronds، the presence of
the honeydew secretions and the black sooty mould hinder the process of photosynthesis. It is
interesting to note that the date mealybug lives in symbiosis with a black ant species.

Description and life history
The segments of the female body of date palm mealybug، P. hyphaeniacus، are not clearly
visible. The body is big in size and covered with dense white wax. Legs and antennae are present in
all developmental stages. The adult female moves like the nymph. No males have been observed in
the date palm mealybug، P. hyphaeniacus. The adult female lays up to several thousands of eggs.
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Control Measures
As already mentioned the date mealybug، P. hyphaeniacus، lives symbiotically with the black
ants. By preventing the black ants from reaching the colonies of the date mealybug، the mealybugs
will suffocate in their own copious honeydew secretions. This can be achieved by painting the palm
trunks with an insecticide.When the infestation is heavy، any of the following insecticide can be used
to spray the infested date palms; Malathion 57 % or Pirimiphos-methyl (Actellic® 50 %).

Order: Lepidoptera
1. Lesser Date Moth Batrachedra amydraula Meyrick
Distribution:
The Lesser Date Moth (LDM)، Batrachedra amydraula Meyrick (Lepidoptera: Coleophoridae)
is distributed in all date producing countries and has been recorded in Saudi Arabia، Egypt، Libya،
Palestine، Kuwait، Bahrain، Iran، India، UAE and Oman.

Economic Importance:
LDM، B. amydraula، is a pest of date fruits. The larvae of the first generation feed on the small
fruits after fruit setting، i.e. “Hababouk” stage. The larvae enter from top between the three carpels
inside the young fruit. Each larva has its independent entry pore in the fruit and may attack from
three to four fruits during its lifetime. Usually، each larva eats more than a third of the fruit and it may
sometimes feed on the entire content and consume seed in varieties in which this is tender، leaving
only the outer fruit skin. These infested fruits wither and are suspended from the stalks by the silk
threads secreted by the larvae or they fall on to the ground. The larvae of the second and third
generations enter inside the fruits near the calyx or through the calyx and they feed on the placenta،
fruit flesh and the fruit kernel. After some time these fruits become reddish in colour. Hence، the
name Homera is given to the insect، which means red in Arabic.

Description and life history:
The adult female of  B. amydraula is a minute moth around 1315- mm in length and it is dull
yellow-white speckled with grey، with a wingspan of about 1013- mm. The forewings are covered
with white scales and have extremely small brown coloured spots. The hind wings are narrow and
light brown in colour. The wings are surrounded with long brownish brittle hairs. The abdomen is
silver in colour، the compound eyes are brown and the antennae are silvery with brown spots. The
adult female lays its tiny eggs on the fruit stalk، and after hatching the larvae enters the young
fruit from the calyx end. The egg is white in colour، circular in shape and around 0.3 mm long. The
fully-grown larva is about 20 to 22 mm in length and milky white or pink in colour. The head and the
first prothorax segment are dark in colour. The larval stage has five instars. Gharib (1968) in Iran،
Michael and Habib (1971) in Egypt and Hussain (1974) in Iraq studied the life cycle of B. amydraula.
They observed that it had from two to three generations per year in Iraq، Egypt and Iran.

Control Measures
1. Mechanical and Agricultural Control
The mechanical and agricultural control measures of the LDM، B. amydraula، rely on executing the
following measures:
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• Collecting the infested fruits، which are present on the leaves and fruit dropped on the
ground between the date palms and the weeds and then burning them.
• Regular pruning، fibres removal and cleaning the remains of the previous crop in palm
crown.
• Removing the offshoots or aggressively cutting them.
• When planting a new date palm grove it is recommended to cultivate the varieties that
flower during the same period in one place or sector.

2. Chemical Control:
In Oman، chemical control against B. amydraula، is recommended in the heavy affected areas
by using one of the recommended Organo-phosphorus pesticides. This could be done through a
programme of two consecutive sprayings، with 1521- days interval، and the first spraying must be
applied around 15 days after fruit setting (during March). In Oman، the best time for spraying against
the LDM is in the second week of March.

3. Biological Control:
There are many natural enemies known to attack B. amydraula. The following parasitoids from
family Braconidae (Hymenoptera) on LDM، were recorded in Iraq، these parasitoids were Bracon
brevicornis Wesmael، Bracon hebetor Say and Phanerotoma ocularis Kohl. In addition، another two
parasitoids were recorded on B. amydraula، i.e.Parasierola sp. (Family: Bethylidae) and Habrocytus
sp. (Family: Pteromalidae). It is believe that the previous parasitoids control the caterpillars of the
LDM naturally in many areas. He also discovered that the larvae of the common green lacewing،
Chrysoperla carnea Stephens، attack and prey on LDM larvae. In Egypt، Michael (1970) recorded
Hymenobosmina sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae) as a parasitoid on B. amydraula. In Oman،
Abbas et al. (2008) found that the parasitoid Goniozus sp. (Hymenoptera: Bethylidae) was the most
common parasitoid of B. amydraula. They mentioned that this parasitoid was reared successfully in
the laboratory on larvae of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) and released in three date
palm orchards as a bio-control agent against B. amydraula. Efficacy of Goniozus sp.، released in
the three date palm orchards against B. amydraula، was assessed using the ratio of “Batrachedra:
Goniozus” (B: G) obtained from the samples of infested date fruits collected from releasing orchards
and control orchards.

2. Greater Date Moth Arenipses sabella Hampson
Distribution:
The Greater Date Moth (GDM)، Arenipses sabella(Lepidoptera: Pyralidae)، is also called
Spathe Borer and is widely distributed in the date palm-growing countries of North Africa، the Middle
East and northern India (Carpenter and Elmer، 1978 and Talhouk، 1991). It has been recorded in
Oman، Iraq، Saudi Arabia، Qatar، Libya، Egypt، Palestine، Iran and India.

Economic Importance:
The GDM، A. sabella، causes serious economic damages to date palms in several countries.
The infestation starts in spring and the adult females lay their eggs on or near unopened spathes.
After hatching، the young larvae bore into spathes or petioles of young soft fronds. If spathes are
open، the larvae bore into the non-swollen inflorescence. After the inflorescence is swollen، the
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larvae bore and feed on the small flowers and fruits while they are formed. Thus، the infested fruit
stalks appear without fruits. The most significant sign of infestation with this pest is the presence of
tunnels filled with the larvae faeces and other plant matter. During feeding on the palm parts، the
larvae spin silk threads in which the dark coloured faeces are suspended.

Description and life history:
The greater date moth is a medium sized and 18 mm long. Its light brown head and thorax
and silvery white abdomen characterize it. The wingspan is about 33 - 35 mm in the male and wider
in the female 40 - 42 mm. The egg of GDM is creamy white in colour، spherical in shape and 0.20.3mm in diameter. The larva is reddish brown with black or reddish brown colour head. The first and
second thoracic rings are dark brown with a long bristle on each. The second abdominal segment
has lateral yellow spots and the remaining segments each have four dark brown spots dorsally each
with a long seta. The fully-grown larva is 20 - 23 mm long and moves quickly.

Control Measures:
1. Chemical Control:
The chemical control programme using against The Lesser Date Moth، Batrachedra amydraula
can be used also against the Greater Date Moth، Arenipses sabella because both insect pests are
present on date palms at the same time. The same pesticides in that programme can be used as
well.

2. Biological Control
There are plentiful of pseudoscorpiones، which prey on the larvae of the GDM، A. sabella،
e.g. Chelifer spinipalpis Redikorzev (Family: Cheliferidae). In addition، he mentioned that there
are several species of Braconidae parasitoids were recorded on the GDM، A. sabella، such as
Phanerotoma ocularis Kohl، Macrocentrus sp. and Apanteles sp.

Order: Coleoptera
1. Red Palm Weevil Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Distribution:
It is believed that the origin of the Red Palm Weevil (RPW)، Rhynchophorus
ferrugineus(Coleoptera: Curculionidae) is India، therefore it is called the Indian Palm Weevil. It is
essentially a pest of different species of palms. RPW is common in the Indian peninsula as well as
South East Asia that is why it is sometimes called، “Asiatic Palm Weevil”. It is present in India، Pakistan،
Bangladesh، Malaysia، Laos، Cambodia، Indonesia، Sri Lanka، Thailand، Vietnam، Taiwan، Burma،
Philippines and China. During the last two decades، this pest began to spread into many areas in the
world. It is recorded in Iran، Bahrain، Saudi Arabia، United Arab Emirates، Egypt، Algeria and Spain.
RPW was reported from the Canary Islands (Murcia، Islas Baleares، and Islas Canarias) since 2007;
from Jordan and West Bank since 1999; from Italy since 2004 (Campania، Lazio، Puglia، Sardegna،
Sicilia، Toscana)، from Turkey since 2005 (Mersin province)، from Cyprus since 2006، from France
since 2006 (Corse، Provence-Alpes-Côte d’Azur)، and from Greece since 2006 (Kriti، Rhodos). In
Oceania، RPW was recorded from Australia (isolated record in Queensland)، Papua New Guinea،
Solomon Islands، Western Samoa، and New Caledonia (Wattanapongsiri 1966). Table (1) illustrates
the first record of the red palm weevil in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries
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and Egypt. In Oman، the first record of an infestation by the RPW، R. ferrugineus، was in 1993 in the
border areas with UAE in Governorate of Al Buraimi in Wilayats (Al Buraimi and Mahdhah). Later
on، other infestations with the RPW were recorded in both Musandam governorate and in some of
the mountain villages in Wilayat Shinas in Al Batinah region.

Table (1): The first record of Rhynchophorus ferrugineus
in GCC countries and Egypt
Country

First
Recorded

Area/Location
Infested

Reference

UAE

1985

Rass El Khaima

AOAD*   (1995)
FAO**   (1995)

Saudi Arabia

1986

Qateef

Qatar
Egypt
Kuwait
Oman

1989
1992
1993
1993
1994
1995

Doha
Ismaelyia and Sharkyia
Throughout
Buraimi and Mahdah
Musandam
Bahrain

AL-ABDULMOHSIN
(1987)
Abdallah (1997)
Cox (1993)
FAO  **  (1995)
Al-Kaabi (1993)

Bahrain

Hamdi (1998)

AOAD * Arab Organization for Agricultural Development    
FAO ** Food and Agriculture Organization

Economic Importance:
The RPW، R. ferrugineus، is considered one of the most dangerous and destructive pests
attacking the date palms. The larvae cause the main damages whereas the adult weevils oviposit
in the available places or dig a little to deposit their eggs، so that they do not cause harmful effects
in comparison to the larvae. The larvae of this pest devour the inner living tissues of the palm trunk
producing tunnels in all directions including all the inner parts of the trunk. After infestation، the
infested palms become brittle and breakable under a gush of wind or other external forces.

Description and life history:
The adult weevils are rusty red in colour، between 3540- mm in length and 1214- mm in
width. It has a long curved rostrum (snout)، which carries on its end the chewing mouthpieces with
the antennae at its base. The head and rostrum comprise about one-third of the total length. The
rostrum upper side is reddish brown in colour and dark brown under side. The adult male can be
differentiated from the female by the presence of a patch of short brownish hairs on the dorsal apical
part of the rostrum of the male، which are absent in the female. The rostrum of the female is also little
longer، more slender and curved than that of the male. On the dorsal thoracic area، there are black
spots، which vary in number and shape from one adult weevil to another. The newly emerged adult
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weevils are light orange in colour and their colour turn to reddish brown as they advance in age. The
forewings are deep red in colour and do not cover the whole abdomen.
The larvae have yellowish white colour and are legless with deep red heads and mouthparts that
are well developed and strongly chitinized with extremely powerful mandibles. They are cylindrical
in shape with slightly curved bodies having many curvatures. They are fleshy from the centre with
slightly elongated abdominal ends. The average length of fully-grown larvae is between 50 to 65 mm
and the mean width is 20 mm in the middle. The larval stage has five instars; however، Jaya et al.
(2000) recorded seven larval instars when R. ferrugineus was reared on sugarcane. The fully-grown
larva constructs a cylindrically shaped cocoon out of the palm fibres in which it pupates.  The pupal
case can range in length from 50 - 95 mm and in width from 25 - 40 mm. The average length of
pupae is 35 mm and the average width is 15 mm. The pupa is initially cream coloured but later turns
brown. It has a shiny surface، which is strongly furrowed and reticulated. The different stages of the
RPW، R. ferrugineus، (eggs-larvae-pupas-adults)، can be occur simultaneously inside the infested
palm trunk. Murphy and Biscoe (1999) mentioned that the female of the RPW deposits 127 to 350
eggs with an average of 250 eggs during its life span.  

Control Measures:
It is worth mentioning that the Ministry of Agriculture and Fisheries (MOAF) in Oman has
implemented immediate and effective measures to combat the RPW، R. ferrugineus، once discovered
in their sites. If these measures are not taken، then this dangerous pest could spread all-over the
date palms groves in Oman.
One of the most important and effective control measures during the first three years after discovery
of the RPW infestation in Oman was the removal of several infested date palms in these regions.
The total number of eradicated infested date palms was approximately 2782 date palms from 1994
to 2003، of which the greatest number was in the first three years after infestation (from 1994 to
1997). A total of 1604 date palms had been removed with 78% of them (1249 palm trees) eradicated
from A’Dhahirah region in Wilayats Al Buraimi and Mahdhah، which were the regions where RPW
was discovered first. During 10 years، from 1994 to 2003، a total number of 12409 date palms were
treated with chemical pesticides against infestation of RPW.

I. Legislative Control:
In this scope appears the importance of legislations and laws in limiting the spread of the
pest to new areas in the country through transport or import of infested offshoots. The MOAF in
Oman pioneered in issuing legislations and laws since the early detection of this pest in some border
provinces.

II. Mechanical Control:
1. Removing and burning the heavily infested palms:
All heavily infested date palms should be exterminated to prevent becoming the centre of
spread and transfer of the infestation to intact date palms. Complete burning of the affected date
palms، should result in the killing of all the stages of the RPW living inside the palm. It is observed
that partial burning of the infested palm trunk cutting would not kill the RPW stages inside them.
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2. Collecting and eradicating the adults of RPW، R. ferrugineus
Intensive mass trapping systems can be used to collect large numbers of the adult weevils of
RPW and to kill them. These traps and the used pheromone and baits will be discussed later under
the behavioural control measures. Parts of the trunk of the sago palm in the form of discs can also
be used as traps to attract the adult weevils during their active period to collect and kill them.

3. Collecting the adults of the fruit stalk borers، Oryctes spp.
Because of the finding and observations of many authors that the fruit stalk borers، Oryctes
spp.، prepare the entry for the، Rhynchophorus ferrugineus (RPW) infestation، killing them can be
an indirect measure to decrease the infestation. In this respect، light traps can be used to attract and
collect the adult beetles of the fruit stalk borers and then burning them.

IV.  Chemical Control:
1. Spraying the date palms:
All date palms in the affected places whether infested with RPW or not should be sprayed
after determining the seasons of RPW activity period in each area. The spraying is a thorough rinse
of the date palms trunks in order to penetrate the leaf bases and twigs as much as possible. The
spraying programme should be in the affected area and within an area of one kilometre from the
outermost infested palms، which is the distance expected to be travelled by the adult weevils.
The following are some of the chemical insecticides، which can be used in these preventive
programmes، taking into consideration the processes of spraying or dusting: Fenitrothion (Sumithion®
50%) or Isoxathion (Karphos® 50%). The spraying programme should be suspended during the
pollination of the palms and in case of productive palms for a period of not less than two months
before harvesting the dates.

2. Treatment of offshoots
The date palm offshoots are immersed in one of the previously mentioned insecticides، which
used in spraying the date palms، for 5 - 10 minutes until the offshoots fibres are saturated with the
insecticide in order to kill all the stages of the RPW in the offshoots. The entire offshoot can be
dusted after planting with the insecticides mentioned earlier under dusting palms.

3. Injection of the infested date palms
This programme is used to treat recent and moderate (superficial) infestation. When an
infestation is detected on the date palm trunk in one or more points، three vertical holes are drilled
in the trunk; one in the exudate pore، one above it and the third below it، each at a distance of 20
centimetres from the central hole. A drilling machine using a drill bit of 40 cm length and 1.9 cm
diameter is used to make the holes. Each hole should be from 30 to 35 cm deep and at a 30 degrees
angle from the horizontal. A plastic tube of a length of 45 cm and a diameter of 1.3 cm is inserted in
the hole to pour or to inject the insecticide into the palm at a rate of 50 cm3 for each hole. When the
insecticide solution has penetrated into the trunk، the tubes are removed and the holes are sealed
with mud.
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4. Root application
This method is used in the beginning of the infestation with RPW. This method is implemented
by digging around the infested date palm to find a major and active root، which is then cut with a
sharp knife in a horizontal and circular manner. The exposed end is placed in a polyethylene bag
filled with a mixture of one of the systemic insecticides in the concentration of 3.5 -4 grams of the
active ingredient with 100 -150 ml water for each root. The root end should be checked for complete
immersion in the insecticide solution in order to properly absorb the insecticide. It was found that the
root could absorb the insecticide in a period of 24- 48 hours.

V. Behaviour Control:
The behaviour control is considered one of the most important elements in the integrated
management (IPM) programme of the RPW. This method depends on trapping large numbers of the
adult weevils in what is called “the mass trapping system” which would lead to actually lower pest
populations. This is done by using special traps with the RPW aggregation pheromone in addition to
Kairomones، which are RPW-attractive food substances.

Pheromone traps to attract the adults of RPW
In Oman، Abdallah and Al-Khatri (2000 and 2005) investigated the effect of the attracting substance
and the shape of the trap on attracting the RPW. They found that the open trap، which is not covered
with burlap، i.e. just a 7 litres plastic container containing the following: attracting material (1 kilogram
dates+5 litres of water+5 grams yeast) + aggregation pheromone of the RPW، was the best of the
tested traps. It attracted the highest number of red palm weevils (males and females) and was less
costly than the traps covered with burlap and side openings. The distance between one tap and the
next was 25 metres. They also mentioned that the bait should be prepared one day before hanging
the pheromone trap to allow sufficient time for fermentation to start.

VI. Biological Control
Many researches have been conducted to utilise the biological control of RPW as a strategy
to eradicate this pest or at least limit its population، thus decreasing the damages to the date palms.
The following are the major studies conducted in the field of biological control of the RPW، R.
ferrugineus، in various countries.

5.Date Palm Stem Borer Jebusea hammerschmidti Reich
syn. Pseudophilus testaceus(Gah.)
Distribution:
The date palm stem-borer، Jebusea hammerschmidti(Coleoptera: Cerambycidae) is an
important borer pest in date palm groves in the Middle East and India. It spread in Iraq، Saudi
Arabia، Bahrain، UAE، Egypt، Algeria، Iran and India. In Oman، this pest is considered of limited
distribution and can only be found in places with neglected palms or weak palms، which are not
been adequately cared for such as regular irrigation، suitable fertilization، trimming and continuous
cleaning of the palms among other processes.
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Economic Importance:
The date palm stem-borer، J. hammerschmidti، prefers to infest neglected date palms، which
had not undergone pruning، in addition to weak or aged palms. It was found that the lower third of
the date palm trunk is more susceptible to infestation than the middle or upper thirds. As mentioned
earlier، the larvae of this pest are the damaging stage. They burrow their tunnels in the frond base
and go down toward the palm base. Generally، the repeated infestations with the stem borer، J.
hammerschmidti، season after season lead to weakening of the trees due to the larval tunnels inside
the stem. The affected trees become breakable، decreasing their productivity، in addition to lowering
the quality of the wood of the infested palms when used in manufacturing.

Description and life history:
The adult beetles of the date palm stem-borer، J. hammerschmidti، are large with reddish
brown colour and extremely long antennae. The male can be differentiated from the female by the
length of the antennae. In the female، the antenna is as long as the body length while in the male
it is generally longer. The female is 30 to 45 mm long while the male is usually smaller، being 26
to 30 mm long. The egg is elongated in shape and white in colour. It is from 3 to 5 mm long and 2
mm wide. The female lays the eggs individually in any cracks in the date palm trunk or on the frond
bases.
The date palm stem-borer، J. hammerschmidti، is univoltine، i.e.، has one generation each year،
like many of Cerambycidae species. The larval stage lasts from 10 to 11 months، which is the
only harmful stage of this pest. The female cuts a small slit in the bark، where she lays an egg. In
addition، the female can lays its eggs on the date palm stem inside any crevices or cracks. The eggs
hatch after about 15 days and the legless larva (grubs) directly commences digging inside، feeding
as it digs in the frond bases until reaching the stem. The larvae burrow long tunnels inside the stem،
which sometimes reach the middle of it. The larval stage duration is from 10 to 11 months and has
from 3 to 4 larval instars till fully grown.
The adult beetle stage is the only stage that can be detected and controlled easily، in contrast to the
other stages، which live sheltered in their tunnels inside the date palm trunk and are very difficult
to reach and to control chemically or mechanically. The adult beetles of the date palm stem-borer،
J. hammerschmidti، are attracted strongly to light. So، light traps can be used as a measure to
decrease the pest population during their activity period، which extended from May to August.

Control Measures:
1. Mechanical and Cultural Control:
Because the date palm stem borer، J. hammerschmidti، attacks only the weak or neglected
palms، the cultural control is considered from the most important measure to depend on in controlling
this pest by applying the following:
• Removal of weak and dead palms as well as the remaining palm trunks and incinerating to
kill any larvae they may contain.
• In areas with severe infestation with the date palm stem-borer frond base pruning should
be done from time to time as it helps in eradicating the larvae and eggs depositing sites of
this pest.
• When planting date palms in new groves، we should leave appropriate distances between
the date palms.
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• Using light traps as a mass trapping system، to collect large number of the adult beetles
during their activity period، which extends from May until August.

2. Chemical Control:
There is no specific chemical control programme to control this pest. However، when
necessary، one of the recommended organo-phosphorous insecticides can be used in spraying
the date palms concentrating on the trunks and crown during the period of beetles activity، which
extended for four months from May until August of each year.

6. Fruit Stalk Borer Oryctes agamemnon Burmeister
Dechambre (1983) mentioned that there are forty known species of Oryctes. Eighteen occur
in the Madagascan region (Madagascar، Comoros، and Mascarene Islands). From the genus
Oryctus there are several species known to attack the date palm fruit stalks in the Arab countries.
These beetles are called Fruit Stalk Borers. The rhinoceros beetle also belong to the genus Oryctes،
although it differs in the way it infests the date palms from the fruit stalk borer as will be seen later.
The following are the main species of the fruit stalk borers:
This beetle، Oryctes agamemnon، infests the date palms in India، Pakistan، Iran، Yemen، Iraq،
Saudi Arabia، Qatar، UAE and the Sultanate of Oman (El-Haidari and Al- Hafidh، 1986). The adult
beetles of، O. agamemnon، attack the fruit stalks and feed by digging surface tunnels along the stalk
vein to suck the sap from the tissues، leaving them as dry fibres. This leads to the weakness of the
stalk، becoming breakable by the winds and unable to carry the fruits، which wither، shrivel and stay
green. The fruits fall heavily if the stalk is shaken. The adult beetles of all the species of the genus
Oryctes are attracted strongly to light as they are nocturnal insects. During their active time، they
are seen flying after the sunset and during the night toward any artificial light source in the farms. As
for the larvae، they do not cause any significant damages as they live inside the stems of the weak
or dying palms or may live under the surface of the soil rich in decaying organic matter. However،
it was observed that occasionally the larvae present in the soil make deep holes in the frond bases
covered by soil and feed on them.

Description:
The adult insect is characterized by the presence of a dark coloured horn in the anterior of its
head. This horn is usually long in the male and shorter in the female. The body of the adult beetle
of the fruit stalk borer، O. agamemnon، is wider and more convex in shape and less shiny than the
species O. elegans، which will be mentioned later. The upper surface of the body is not smooth
because of the presence of a number of tiny pits on its elytra. The egg is oval in shape and ivory
white in colour. It is 4 mm long and 3 mm wide.
On the other hand، Abdallah and AL-Khatri (2003) found that the activity of the adult beetles of
the fruit stalk borer، O. agamemnon، extended from April to the end of July. The emergence of
the largest number of the adult beetles was recorded during the period from the end of May to the
beginnings of June. The study also showed that the adult beetles of O. agamemnon disappeared in
the second half of July. Thus، the activity of the adult beetles of the fruit stalk borer، O. agamemnon،
in Al Batinah region in Oman extends only for a period of four months.
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Control Measures
1. Mechanical and Cultural Control
• Getting rid of the weak and dying date palms as they are considered the favourable places
for the pest to raise its offspring.
• Getting rid of the decomposing plant debris in the farm and treating their locations with
insecticides to kill the larvae of Oryctus spp.، if present.
• Turning any piles of organic manure periodically to expose the present larvae to the sun
and / or predators.
• Strengthening the palm trees with organic and chemical fertilization.
• Using light traps to attract and trap huge number of adult beetles of Oryctus spp. during
their active period، which extends between April and September annually، i.e. “mass
trapping system”.

2. Chemical Control
Because the breeding sites of Oryctes spp. are distinct and many، the use of insecticides
is useless and costly. In addition، using of chemical insecticides to reduce the population of these
pests and to control them should not be solely relied upon

3. Biological Control:
A fly species has been recorded as a parasitoid on the larvae of the fruit stalk borer، namely
Microphthalma disjuncta (Wiedemann)، (Diptera: Tachinidae). It was found that the female of this
parasitoid lays its eggs on the surface of the bodies of the larvae. After hatching، the larva of the
parasitoid enters the body of the fruit stalk larva (the host، Oryctes spp.) to nourish upon its internal
parts. It was observed that a single larva of the Oryctus spp.  could be attacked by several parasitoid
larvae.

7. Rhinoceros Beetle Oryctes rhinoceros (Linnaeus)
The rhinoceros beetle، Oryctes rhinoceros، is the notorious rhinoceros beetle، certainly one
of the most serious pests attacking coconut palms. This pest belongs to the family of scarab beetles،
Scarabaeidae، as the rest of genus Oryctes mentioned earlier. The larvae of this family are known
as white grubs. It has been spread into all the areas famous for coconut palm cultivation. For this
reason، it is also known as the “Black Coconut Beetle”.

Distribution:
The rhinoceros beetle، O. rhinoceros(Coleoptera: Scarabaeidae)، is endemic to the coconutgrowing regions of South and South-East Asia from Pakistan to the Philippines (CIE، 1967). It is
spread into the South of China، Pakistan and the South of the Pacific Ocean. It is also present in
Oman، being one of the most important pests in the southern region، attacking coconut palms. It
also attacks the date palms in the northern wilayats of Oman.

Economic Importance:
Coconut palm (Cocos nucifera) and African oil palm (Elaeis guineensis) are among the most
favourite hosts of the rhinoceros beetle، O. rhinoceros. Besides، it is also known to attack the date
palm (Phoenixdactylifera). Moreover، it also attacks and feeds on some other fruit trees as banana،
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papaya and pineapple، as well as sugar cane plantations. In Mauritius، Bedford (1980) recorded
O. rhinoceros attacks on some ornamental palms such as the royal palm (Roystonearegia)، the
latanier palm (Livistona chinensis)، the talipot palm (Coryphaumbraculifera)، and the raphia palm
(Raphia ruffia).The adult beetles feed on the young leaves، spathe sheath، green frond bases and
the tender tissues present on the growing apex. The beetles also bore into the young fronds with
unopened leaflets in the central bud، as they bore in the green and tender frond base near the
centre. Therefore، the fronds open showing triangular gashes in them، as if the leaflets had been cut
with scissors. Accordingly، the damaged fronds appear like a fan or like the letter V after opening.  

Description and life history:
The adult of the rhinoceros beetle، O. rhinoceros، is a large beetle with its length reaching
from 35 to 50 mm and 20 -23 mm wide. It is sturdy and stocky. The dorsal surface is shiny black in
colour while the abdominal side is brownish red. The adult beetle has an observable horn on the
front of the head، which in general is longer in the male than in the female، although in this respect
there may be interchange in the two sexes. The males can be differentiated more accurately by
having a rounded shiny terminal abdominal segment while the female has a relatively more hairy tail
than the male. O. rhinoceros has two tubercles on the thoracic ridge. Kinawy (1986) studied the life
cycle of the rhinoceros beetle، O. rhinoceros، under the conditions of the southern region of Oman.
He mentions that the incubation period of the eggs are 11 to 13 days، while the duration of the larval
stage is 80 to 130 days and the pupal stage takes 16 to 28 days under optimal conditions. He also
mentioned that the adult female lays 90 to 100 eggs throughout its life span of six months. Kinawy
states that under the prevailing weather conditions in the southern region of Oman the adult insects
of this pest become active during March and April.

Control Measures:
1. Mechanical and Cultural Control
The farmers should follow some hygiene procedures، which are considered indispensible
and fundamental in controlling this pest. These practices include the following measures:
• Getting rid of the possible breeding sites for the larvae of the rhinoceros beetle، O.
rhinoceros، from palm grooves، which includes manure piles، animal faeces piles، garbage
piles and the trunks of dead palm trees left in the farm.
• Turning the piles of organic manure from time to time is important to kill the existing larvae
by exposing them to the sunshine or predators.
• Examining the above mentioned breeding sites periodically to get rid of the existing larvae
by collecting and eradicating them.
• Collecting the adult beetles from the crowns of the infested palms by using a slender iron
rod، 5 mm thick and 80 cm long with a spear-like pointed end.  The rod is inserted in the
tunnel of the adult beetles to pull the beetles and kill them.  

2. Chemical Control
Because of the distinct behaviour of the rhinoceros beetle and the diversity of breeding sites
in the farms، the use of chemical insecticides is considered as expensive and inefficient. In addition،
one cannot rely solely on the chemical insecticides to control and limit the number of this pest.
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3. Biological Control
• The use of Baculovirusvirus
Kinawy (2004) mentioned that 900 adult-inoculated beetles were released during 1989 at six sites
all-over Dhofar plain in the southern region of Oman. Two months after release the incidence
and spread of the virus to local population of O. rhinoceros using the rapid smear technique was
confirmed.  He also added that two years after virus introduction a marked reduction in rhinoceros
beetle damage to coconut palms was recorded. Initially the per cent of fronds damage ranged from
24 % to 37 %، and palm damage ranged from 19 % to 43%، but three years after virus introduction،
the O. rhinoceros beetle’s damage was dramatically reduced to about half. Then، in the fourth، fifth
and sixth years after virus introduction، the percentage of beetle’s damage continued to decrease.
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مداخلة البنك اإلسالمي
السيد /عبد الرفيع عبد املطلب
سعادة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي
مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية
السيدات والسادة احلضور
يسعد البنك اإلسالمي للتنمية املشاركة يف هذا املؤمتر اإلقليمي األول حول إدارة آفات خنيل التمر ،ويتقدم
بالشكر اجلزيل لوزارة البيئة واملياه يف اإلمارات العربية املتحدة الحتضانه هذا املؤمتر حتت رعاية صاحب السمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان – نائب رئيس جملس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة ،وكذلك املنظمة العربية للتنمية الزراعية
على تنظيم هذا املؤمتر يف مدينة العني اليت نظم فيها أول اجتماع النطالق املشروع اإلقليمي للمكافحة احليوية
لسوسة النخيل احلمراء وهذا املؤمتر يكتسب أهمية قصوى حيث يركز على محاية شجرة النخيل من اآلفات بدون
الضرر بالبيئة وال خيفى على أحد أهمية هذه الشجرة املباركة يف احلفاظ على البيئة من خماطر التصحر والدور الذي
تلعبه يف األمن الغذائي.
وكما تذكرون فإن البنك اإلسالمي للتنمية ساهم يف مشروعني إقليميني وهما:
األول :مشروع شبكة أحباث تطوير النخيل املعتمد يف سنة 1991م مبليون دوالر أمريكي جبانب كل من الصندوق
العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية اللذين ساهما مبليون دوالر لكل
منهما ،وكذلك املركز العربي لدراسة املناطق ا جلافة واألراضي القاحلة كجهة منفذة للمشروع.
الثاني :مشروع املكافحة احليوية لسوسة النخيل احلمراء ا ملعتمد يف 1997م ،والذي ساهم البنك اإلسالمي للتنمية
مببلغ  1.7مليون دوالر جبانب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف املرحلة األوىل والثانية مببلغ مليون دوالر ،والصندوق
العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وصندوق األوبك يف املرحلة الثالثة مببلغ مليون دوالر و 270ألف دوالر على
التوالي.
أما فيما خيص املشروع األول فكان يشمل كل الدول العربية ومكون من أربع شبكات فرعية وهي حتسني األصناف
وحتسني تقنيات اإلنتاج ومكافحة اآلفات وتقنيات ما بعد احلصاد ،وفيما خيص الشبكة الفرعية ملكافحة اآلفات
وخاصة مرض البيوض الذي يسببه فطر تضمن النشاط البحثي متابعة انتخاب السالالت املقاومة للبيوض واإلكثار
بالطرق النسيجية إضافة إىل دراسات أخرى مشلت توصيف األصناف ،وطرق توريث مقاومتها ملرض البيوض ،املواد السامة
 Toxinsاليت يفرزها الفطر الستعماهلا يف الفرز بني النخيل املقاوم واحلساس دون استعمال الفطر نفسه.
وبالنسبة للمكافحة احليوية للبيوض مت عزل عدد من اجلراثيم من الرتبة واليت أظهرت قدرتها على كبح منو الفطر
املسبب ملرض البيوض ومت توصيفها.
وخبصوص املشروع الثاني :وهو نقل تقانة املكافحة احليوية كعنصر أساسي يف اإلدارة املتكاملة لآلفات ملكافحة
سوسة النخيل احلمراء يف الشرق األوسط ودول جملس التعاون مت احتضان هذا املشروع من قبل مركزين لألحباث وهما
مركز احلمرانية بدولة اإلمارات العربية املتحدة ومركز القطيف باململكة العربية السعودية ،ولقد أشرفت املنظمة
ً
ً
ً
ومتواصال طوال فرتة املشروع وكانت النتائج
كبريا
جمهودا
العربية للتنمية الزراعية على تنفيذ هذا املشروع وبذلت
اليت توصل إليها املشروع جد مشجعة ولكن حتتاج إىل متابعة.
ومن األسباب األخرى اليت أدت إىل جناح هذا املشروع:
 تعيني منسق املشروع منذ بداية املشروع. وجود خرباء وطنيني أكفاء بالدول املشاركة يف املشروع. االلتزام املادي واملعنوي للدول احملتضنة للمشروع.64
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 التدريب القصري والطويل وتبادل املعرفة يف جمال املكافحة احليوية مع مراكز أحباث يف اخلارج.ومن ضمن النتائج اليت توصل إليها املشروع نذكر اآلتي:
التوصل إىل اكتشاف سالالت من الفطر والنيماتودا املمرضة للحشرات من البيئة احمللية ،وتعريف هذه السالالت من
قبل جهات االختصاص العاملية وتقييمها احليوي ( )Bioessayعلى أطوار سوسة النخيل احلمراء الختيار أقوى العزالت
احمللية من الفطر  Beauveria Bassianaوالنيماتودا ( Heterorhabditis indicusكما توصل املشروع الكتشاف
سلوك احلشرات الكاملة يف االختباء حتت سطح الرتبة ملتصقة جبذوع أشجار النخيل حديثة السن وكذلك التجمع
يف آباط سعف النخيل).
كما أجريت جتارب حقلية للنيماتودا والفطر يف مكافحة احلشرات الكاملة لسوسة النخيل احلمراء يف أماكن
اختبائها وجتمعها وكان تأثري احلزمة املشتملة على الرش بالنيماتودا والفطر وإطالق الذكور امللوثة بالفطر هو األقوى
يف خفض تعداد سوسة النخيل احلمراء.
إضافة لذلك كان لتطوير املصيدة الفريمونية الكريمونية املعروفة مبصيدة املنظمة أكرب األثر يف كفاءة تتبع
تعداد اآلفة يف احلقل.
والسؤال املطروح اآلن هو ما مت يف مشروع اإلكثار الغزير على املستوى الصناعي للنيماتودا والفطر املمرضني للتمكن
ً
تدرجييا على سوسة النخيل احلمراء وهناك عدد كبري من اآلفات األخرى
من استعماهلما على نطاق واسع وذلك للقضاء
تصيب شجرة النخيل جيب التعاطي معها بنفس أسلوب اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات حبسب التجربة السابقة
والطريقة اليت أتبعت يف كال املشروعني اإلقليميتني .
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مرض البيوض على خنيل البلح
الدكتور سدرة موالي احلسن
مدير حبوث
رئيس املركز اجلهوي للبحث الزراعي مبراكش
املعهد الوطين للبحث الزراعي ،املغرب
الكلمات الدالة :خنيل التمر ،مرض البيوض ، Fusarium ،انتشار ،أضرار ،تشخيص ،خصائص ،مواد سامة ،بصمات
جزيئية ،تنوع ،القدرة اإلعدائية ،مكافحة ،املغرب العربي

امللخص:
ً
حاليا
يعترب مرض البيوض على خنيل التمر من أخطر األمراض يف العامل اليت تصعب مكافحتها .ينتشر
ً
وأضرارا جسيمة يف كل من املغرب واجلزائر
هذا املرض يف بعض دول مشال إفريقيا حيث سبب ،منذ ظهوره ،خسائر
ً
ً
واكتشف خالل السنوات املاضية يف بعض الواحات املوريتانية .وبذلك يشكل تهديدا مستمرا للدول اجملاورة وباقي
األقطار املنتجة للتمور .إن تنوع احلاالت الصحية يف هذه البلدان يوحي بتنوع واختالف يف إسرتاتيجية املكافحة ضد
ً
املرضً .
أعراضا على النخيل منوذجية وغري
تبعا للمعاينات امليدانية واملخربية املتعددة يبني تشخيص املرض أنه يسبب
منوذجية كما يكون يف بعض احلاالت اختالط مع أعراض أخرى ألمراض أخرى تصيب النخيل .وقد تبني كذلك أن
ً
موادا سامة خاصة متيزه عن السالالت األخرى من نفس اجلنس .على الرغم من وجود اختالف يف مصادر عزل
الفطر يفرز
سالالت الفطر وأشكال مستعمراتها وبصماتها اجلزيئية ،فإنها تظهر مجيعها قدرتها اإلعدائية على نباتات النخيل
ً
أيضا إىل هذا التنوع كل دراسات خصائص سالالت الفطر
لكن مبستوى متباين يف هذه القدرة على اإلصابة .تشري
املعزولة من خنيل التمر وخنيل الزينة والنباتات العوائل احلاملة للفطر لكن بدون أعراض .هذا يطرح بعض التساؤالت
عن مصدر أو مصادر املرض ويفتح آفاق حبوث هادفة .وأسفرت البحوث عن تطوير طرق سريعة لتشخيص املرض وعلى
ً
اعتمادا على الطرق التقليدية واحلديثة ومكافحة املرض باستخدام أساليب حديثة.
طرق تقييم املوارد الوراثية للنخيل
وقد مت ذكر عدد كبري من اإلجنازات و أمثلة شتى يف تطبيقها يف الواحات ومن أهمها انتقاء أصناف جديدة ممتازة
ومقاومة ملرض البيوض جيري استغالهلا حسب برنامج املخطط األخضر احلكومي الذي يهدف إىل إعادة تعمري الواحة
ً
ً
ونوعا.
كما
املغربية املتضررة وإنشاء مزارع جديدة قصد حتسني إنتاج التمور

املقدمة:
يقدر عدد أشجار خنيل التمر ( ).Phoenix dactylifera Lيف العامل بأكثر من  150مليون خنلة موزعة
على مساحة حوالي  1،3مليون هكتار يف أكثر من ً 30
بلدا منها أكثر من  100مليون خنلة يف الوطن العربي الذي
ً
سنويا أي ما يعادل حوالي  % 70من اإلنتاج العاملي للتمور .ويعترب النخيل يف
ينتج حوالي  4ماليني طن من التمور
الوطن العربي من أهم أشجار الفاكهة يف النظام الواحاتي والنظام الصحراوي حيث حيتل مكانة هامة منذ القدم يف
حياة اإلنسان العربي فهو يستعمل كمصدر أساسي للغذاء وخشب للوقود ولبناء املسكن واستعمل جريدها وخوصها
ً
اعتمادا على بعض املراجع ،ترجع زراعة خنيل التمر يف مشال إفريقيا
وليفها يف صناعات تقليدية وعصرية خمتلفة.
إىل فرتة اهلجرات األوىل للعرب من شبه اجلزيرة العربية والعراق وبالد الشام آنذاك إىل مشال إفريقيا .يف هذه املنطقة
من العامل ،يقدر عدد أشجار خنيل التمر يف دول املغرب العربي حبوالي  25مليون شجرة موزعة على مساحة تعادل
حوالي % 23من املساحة الكلية يف العامل العربي واإلسالمي و أكثر من  % 13،5يف العامل ( .)FAO، 2003ومتثل
خمتلف الواحات على الصعيد املغاربي من ناحية املساحة حوالي ( %31:اجلزائر)( %18،3 ،املغرب)( % 14 ،تونس)،
( % 7،7موريتانيا) و ( % 30ليبيا) .أما إنتاج التمور يف دول املغرب العربي ،فإنه ميثل حوالي  % 13،5من اإلنتاج الكلي
جملموع الدول العربية واإلسالمية وحوالي  %13،2يف اإلنتاج العاملي .يالحظ أن إنتاجية النخلة العامة تبقى ضعيفة
إىل متوسطة ( 35-15كلغ/شجرة) يف األقطار املغاربية .يفوق عدد أصناف النخيل قي املنطقة  1500صنف ومن أهم
ً
صنفا اجملهول ودقلة النور وهما من أحسن األصناف العاملية باإلضافة إىل شهرتهما
األصناف الشائعة يف هذه األقطار
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التجارية الفائقة على الصعيد العاملي .هذا وقد لوحظ خالل السنوات العشر األخرية تناقص أعداد أشجار صنف اجملهول
ً
نظرا إلصابتها مبرض البيوض ،بينما ميثل صنف دقلة نور أكثر من  %60من النخيل يف اجلزائر و %75يف
يف املغرب
تونس.
وباإلضافة إىل أهميته االقتصادية ،يتمتع خنيل التمر يف العامل العربي بأهمية اجتماعية وبيئية بالغة ،إذ شكل على
ً
ومصدرا للظل (للمحاصيل التحتية من فاكهة وحماصيل سنوية كاخلضروات
مر التاريخ بيئة صاحلة لإلنسان العربي
ً
ً
ً
والنباتات العلفية) والغذاء (حيث تعترب التمور غذاء متكامال لكونها مصدرا هاما للطاقة احلرارية ولألمالح املعدنية
والعناصر النادرة ذات األهمية الغذائية) واملأوى يف الواحات املتناثرة يف صحاري الوطن العربي يف مشال إفريقيا والشرق
األوسط  .كما أن مقدرة شجرة النخيل على النمو واإلثـمار حتت ظروف الصحراء القاسية كان هلا أبلغ األثر يف احلفاظ
على نسيج البيئة اهلش ودرء خماطر التصحر يف مناطق كثرية من الوطن العربي لفرتات طويلة من الزمان .باإلضافة
إىل العوامل الطبيعة القاسية ،تواجه زراعة النخيل معوقات أخرى تتجلى يف ضعف اخلدمات الزراعية ويف تفشي بعض
اآلفات واألمراض اخلطرية مثل سوسة النخيل احلمراء ( )Rynchophorus ferrugineusيف أغلب الدول العربية
وجل دول جنوب أوروبا (فرنسا ،إسبانيا ،وإيطاليا )..،ومرض البيوض (الذبول الوعائي) الذي يسببه الفطرFusarium
 oxysporum f.sp albedinisيف بعض دول املغرب العربي .يبني الرسم  1احتمال االنتشار املضر هلاتني اآلفتني يف
الوطن العربي إذا مل تتخذ اإلجراءات الصارمة والفعالة من أجل احلد من تفشيهما ومكافحتهما املستدمية اليت تستلزم
اجلهود والتنسيق يف املنطقة.
على مستوى الواحات املغاربية وجممعات أصناف النخيل ،تظهر يف بعض السنوات ،عدة أمراض وحشرات فتاكة ومضرة.
ً
ً
وتهديدا
ضررا
يعترب مرض البيوض ،املرض الوعائي الفوزاريومي ،املوجود يف املغرب واجلزائر وموريتانيا أخطر األمراض
للواحات املغاربية .مرض تقصف أو تكسر األوراق الذي جيهل سببه والذي سبب يف أضرار جسمية يف تونس ومت رصده
ً
خطريا إذا مل يتم حتديد مسببه وضبط ثم كبح تفاقمه
يف بعض الواحات اجلزائرية والليبية ،ميكن أن يشكل وبا ًء
وانتشاره .مرض فرعون األبيض اجملهول سببه حتى الوقت احلاضر ،والذي يوجد فقط يف موريتانيا منذ عدة عقود ،سبب
يف إتالف عدد كبري من النخيل مما أدى إىل تقلص جوهري يف إنتاج التمور .يشبه مرض فرعون األبيض مرض الوجام
ً
ً
حمليا حسب
انتشارا وأهمية
الذي مت توصيفه يف اململكة العربية السعودية .يالحظ أن بعض األمراض التالية أكثر
الدول  :مرض تفحم السعف ومرض احنناء رأس النخلة الذي يسببه  Thielaviopsis paradoxaوكذلك مرض
جفاف قمة السعف ومرض خياس طلع النخيل أو تعفن األزهار.
وتوجد األمراض األقل أهمية يف أغلب األقطار املغاربية ،لكن ال متثل أي خطورة حقيقية على الواحات.فنظافة جيدة
وعناية فعالة لبساتني النخيل ،باإلضافة إىل املكافحة الكيماوية باستخدام املبيدات عند الضرورة ،تكفي لتقلص
انتشار وتفاقم هذه األمراض .أما بالنسبة للحشرات :احلشرة القشرية البيضاء ،العناكب ،ودودة التمور ،ما عدا احلشرة
القشرية احلمراء كلها مضرة يف كل دول مشال إفريقيا ،لكن بدرجة متباينة يف اإلصابة والضرر يرتاوح من ضعيف
إىل مرتفع حسب املكان والواحات .ومن جهة أخرى ،تنصح يف كل دول املنطقة بتطبيق اإلجراءات الالزمة والصارمة
ً
ً
تهديدا كبريين للواحات املغاربية.
خطرا و
للوقاية من األمراض واحلشرة «سوسة النخيل احلمراء» اليت تشكل

 -Iالوضع احلالي النتشار املرض واألضرار املتسببة عنه:
حسب بعض املراجع ،ظهر مرض البيوض على النخيل خالل الفرتة ما بني  1877و 1887يف واحة درعة باملغرب
ويف الواحات املوجودة يف احلدود املغربية اجلزائرية ،ومل يعرف مسببه حتى سنة  1934وهو  .F. o. f. sp. albedinisبعد
ذلك انتشر املرض ليصيب الواحات الغربية اجلنوبية املغربية والواحات اجلنوبية اجلزائرية ثم الواحات يف وسط البالد،
وآخر بؤرة استكشفت سنة  1978يف منطقة غرداية باجلزائر.
(Toutain ، 1965; Benzaza et al. ، 1970 ، Brochard et Dubost ، 1970 ، Sedra ، 2001a ، 2003a 2004 ،
 .)2006 ، Djerbi ، 1988تشري اخلريطة امللخصة (رسم  )2إىل املناطق املصابة من بلدان مشال إفريقيا .بعد ذلك مرت 40
سنة إىل حدود  1934حيث مت حتديد الفطر املسبب ملرض البيوض .بعدها كانت الـ  20سنة التالية هي فرتة احملاوالت
ملكافحة
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املرض مباشرة وخاصة عن طريق املكافحة الكيماوية .ومتيزت الفرتة ما بني اخلمسينيات والثمانينيات بتنفيذ
الدراسات والبحوث يف جمال تطوير طرق املكافحة آنذاك ،بيئة الفطر وخصائصه الفيزيولوجية واحلياتية .وابتدا ًء من
الثمانينيات إىل اليوم ركزت البحوث على تشخيص املرض والعالقات الفيزيولوجية والكيماوية بني الفطر والنخلة
وعلى تطوير طرق املكافحة بانتخاب أصناف النخيل املقاومة .وبعد ذلك اتصفت البحوث باستخدام تقانات عصرية
وبيولوجية حيوية .ومع بداية تطوير املكافحة البيولوجية خالل الفرتة  2000-1995مت اكتشاف عدة بؤر غري نشيطة
للمرض بسبب طرق ري النخيل وخاصة يف منطقة أدرار مبوريتانيا حيث ظهر أثر املرض يف بعض املزارع املصابة ثم بعد
ذلك يف وسط البالد (Sedra ، 1995a ، 1999a ،b ، 2001a ، 2002a ،b ، 2003a ،b ،c ، 2004 ، 2006 ، 2007ج) وقد
يرجع انتشار املرض يف موريتانيا بغرس شتالت احلناء ونقل فسائل بعض أصناف النخيل املسمية بأماكن مصدرها
مثل صنف التواتية املوريتاني اآلتي من واحة تواتي اجلزائرية أو األصناف املتشابه أمساؤها ( Sedra ، 2007ج .) 2011a
لقد تسبب هذا املرض يف هالك أكثر من  10ماليني خنلة مت إتالفها خالل مائة عام يف املغرب .وحنو 3ماليني خنلة يف
اجلزائر .وتكمن خطورة املرض يف تعرض األصناف ذات الشهرة التجارية العاملية -مثل صنف بوفقوس اجملهول ودجلة
النور -لإلصابة الشديدة به حبيث مت تقلص عدد أشجار صنف اجملهول باملغرب إىل  10/1مقارنة مبا كان عليه منذ 50
ً
حاليا يف كل من املغرب واجلزائر وموريتانيا ،وتتخذ تونس
سنة ( .)Sedra ، 2006 ، 2011aوترتكز اإلصابة باملرض
وباقي الدول املنتجة للتمور  ،تدابري حجرية صارمة ورقابة شديدة للحيلولة دون دخول املرض إليها ،ومع ذلك فإن املرض
ً
ً
خطريا لألقطار العربية والعاملية املنتجة للتمور لسهولة انتشاره ولكون أشهر األصناف العربية والعاملية
تهديدا
يشكل

من النخيل هي من النوع احلساس ومعرضة خلطر املرض لقابليتها العالية لإلصابة به)Sedra ، 2003a( .
رسم .1احتمال انتشار اآلفات اخلطرية مثل سوسة النخيل احلمراء ()Rynchophorus ferrugineus
يف دول الوطن العربي وجنوب أوروبا ومرض البيوض (الذبول الوعائي) الذي يسببه الفطر Fusarium
 oxysporum f .sp. albedinisيف بعض دول املغرب العربي

أما يف باقي الدول املنتجة للتمور ،فقد سجل ما يسمى مبرض البيوض الكاذب يف اليمن وسلطنة عمان والسعودية
و وجود أعراض متشابهة يف بعض الدول مثل مصر والسودان ولكن على الصعيد الرمسي مل يذكر شيء عن وجود
مرض البيوض بهذه الدول ( )Sedra ، 2011aإال أن املرض يبقى من أكرب مهددات زراعة النخيل وبالتالي تدمري الواحات.
ً
ونظرا لقربها اجلغرايف من املناطق املوجود بها املرض تسعى تونس إىل تقوية اإلجراءات الوقائية وكانت هذه الدولة وال
ً
ً
ونظرا لتطوير وسائل
شريكا إىل جانب املغرب واجلزائر يف املشاريع اإلقليمية اخلاصة مبكافحة مرض البيوض.
تزال
النقل واملبادالت التجارية فإنه من الضروري التأكد من عدم وجود املرض يف بؤر نائمة بوجود أمراض أخرى متشابهة يف
بعض األعراض وتدعيم وتقوية اإلجراءات الوقائية من املرض و تقييم مدى مقاومة أهم األصناف يف الدول السليمة ملرض
البيوض.
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ً
حاليا مبرض البيوض يف مشال إفريقيا.
و يشري اجلدول  1إىل أهم الواحات املصابة
ً
حاليا مبرض البيوض يف مشال إفريقيا
اجلدول :1أهم الواحات املصابة
()Sedra ، 2001 ، 2003a ،b ،2004 ، 2011e
الدولة

أهم املناطق و الواحات املصابة

االستكشافات األخرية
آخر واحات عثرت السنة
على املرض

املراجع

املغرب

درعة ،زيز ،تافياللت ،فجيج ،باني ،وادي آيت منصور
دادس ،كلميمة...،

1996

)Sedra (1996

اجلزائر

بشار ،بن عباس ،تيدكلت ،متليلي ،الكولية
الكولية ،غرداية....،

1978

)Djerbi (1982

1995

(Sedra ، 1995a ، 1999a ،b ،
2001 ، 2002a 2003a
)،b ، 2004

 أتار وادانوالية أدرار
 عني الطايع انتريقنت طاوز تايارت -تونقات أوجفت

موريتانيا

والية تاكانت
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 -تيشيت

1999

)(Sedra ، 1999a ،b
(Sedra ، 2001 ،
)2003a ،b ، 2004

2002

Sedra (2002b ،
)2003a ،b ،2004
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ً
مستوردا
حسب جريدة املنطقة األوروبية حلماية النبات ( ،)OEPPمت العثور يف أسبانيا على عضو نباتي للنخيل موبوء
من مصر .يوجد كذلك مرض يشبه مرض البيوض عن خنيل الكناري ( ).Phoenix canariensis Lيف املغرب
( )Sedra and Djerbi ، 1986aويف فرنسا ( )Louvet and Mercier ، 1972ويف إيطاليا ()، Corte ، 1977
ويف كاليفورنيا (الواليات املتحدة األمريكية) ( )Feather and Munnecke ، 1979ويف اليابان (Arai and
.)Yamamoto ، 1977

 -IIأهم اإلنـجازات البحثية والتطبيقات يف جمال تشخيص مرض البيوض:
 .1حتديد الظروف املالئمة لنمو الفطر وتفاقم املرض:
كل أجزاء النخلة ميكن أن حتمل الفطر املسبب ملرض البيوض إال التمور ،وميكن انتقاله يف أوعية الفسائل
والرتبة الالصقة يف جذورها وقاعدة ساقها وكذلك بواسطة منتجات الصناعة التقليدية وكذلك املنتجات املرافقة
للنخلة وخاصة احلناء والفصة احلاملة للفطر وعوائل أخرى ممكنة وحمتملة واآلتية من الواحات املوبوءة .كما ميكن
انتشار مرض البيوض بأدوات اخلدمات الزراعية ،الرتبة ،ماء الري ،الرياح ... ،اخل هذه املعلومات أساسية لتوجيه عملية
التشخيص واختيار الطرق املناسبة.
يتحمل الفطر املسبب ملرض البيوض جفاف الرتبة واهلواء ودرجة احلرارة أكرب من  35درجة مئوية حينما تكون الظروف
غري مناسبة حيول الفطر بويغاته إىل بوغات كالميدية اليت متكنه من احلفظ ومقاومة العوامل احمليطة به .حتفظ
هذه البوغات الكالدميية يف بقايا أجزاء النخلة املندثرة ويف الرتبة .على األوساط الغذائية حيتاج منو الفطر اجليد إىل
ً
جراما
درجة احلرارة  27-23و  pHمن  4إىل  .7لكن ميكن أن يعيش يف مياه الري وتربة ماحلة برتكيز ال يتعدى 20
يف اللرت الواحد .تظهر أعراض املرض و متوت النخلة يف فرتة ترتاوح بني ( )6أشهر إىل سنتني بعد ظهور األعراض .ويصيب
الفطر بعض أنواع النخيل األخرى كنخيل الكناري ،كما أن بعض احملاصيل التحتية كاحلناء Lawsonia
 inermisوالربسيم  Medicago sativaقد تكون حاملة للفطر داخل جذورها بدون ظهور أعراض املرض عليها
(.)Sedra ، 2003a ، 2006
ً
أيضا تفاقم وتفشي مرض البيوض .وتتلخص هذه الظروف كما يلي:
يالحظ أن الظروف املالئمة لزراعة النخيل تناسب
ً
ري شديد و مرتدد للنخيل ،خدمة الرتبة و تهويتها باستمرار ،الرتبة اخلفيفة هي األكثر تالؤما لتفاقم املرض .يف جتارب
أجنزت يف املغرب أسفرت النتائج أن مرض البيوض يظهر ويتفاقم يف  9، %49من الرتبة ذات الرتكيب الدقيق%54 ،
 3،يف الرتبة املتوازنة %100 ،يف الرتب الرملية وفقط  6، %8يف الرتبة ذات الرتكيب الطيين وذلك من بني  79عينة
تربة مأخوذة من خمتلف الواحات ( )Sedra ،1993e ،1990aيف تربة فقرية من املواد العضوية ( )، Sedra ، 1993eيف تربة
ذات استقبالية عالية ،حيث تكون القدرة على العدوى بالفطر مرتفعةSedra ، 1985 ، 1993e ، 2003a ، 2010a ،( .
 )Sedra et al ، 1994cيف الزراعة املركزة واملكثفة للنباتات احلاملة للفطر بدون أعراض (احلناء  ،الفصة أو الربسيم)
يف غرس أصناف النخيل احلساسة للمرض ويف الغرس العشوائي وغري املوجه ألشجار النخيل على مستوى البستان حيث
غياب تطبيق كل إجراءات الوقاية والتدخل السريع عند ظهور األعراض األوىل للمرض على مستوى البستان.

 .2طرق تشخيص املرض والتعرف على الفطر:
ً
نظرا لعدم العثور
ينتمي  F. o. f.sp.albedinisإىل جمموعة  Monilialesوعائلة .Tuberculaceae
حتى اآلن على شكل الفطر التناسلي .وقد مت ترتيبه يف قسم الفطريات الناقصة ويسمى  Deuteromycetaأو
 ،Adelomycetaكما هو الشأن ألمراض النباتات األخرى ،وميكن الذكر أن تشخيص املرض يعتمد على معرفة
دورته احلياتية ،ودراسة األعراض اخلارجية والداخلية على النخلة املصابة ومشاهدة الفطر حتت اجملهر ،باإلضافة إىل
دراسة خصائصه الشكلية النموذجية ،البيولوجية واجلينية بواسطة تقنيات التطابق اخلضري واألنزميات والبصمات
الوراثية ( .) 2006a ،b ، ،2003،Sedra ، 1995a ،bمغلوم أن التقنيات العادية التقليدية املعتمدة على معرفة الفطر
لتشخيص املرض ال ميكن استخدامها إال بالنسبة للباحثني املختصني يف مرض البيوض ،وقد تكون تقنيات التشخيص
مبسطة وغري مكلفة وقصرية أو طويلة املدة أو تكون جد مكلفة مستلزمة إلمكانات وجتهيزات خمربية متطورة،
وكفاءات علمية عالية يف جمال التقانة احليوية واجلزيئية.
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 -1.2التقـانات التقـليدية:
أ -األعراض اخلارجية النموذجية وغري النموذجية :
يصيب مرض البيوض (الذبول الوعائي) أشجار النخيل يف كل أطوار منوها  ،وتظهر األعراض النموذجية على
سعفة أو أكثر وتتحول بعض األشواك أو اخلوص(الوريقات) يف قاعدة جانيب السعفة إىل اللون األبيض  ،ومن ثم يبيض
اخلوص اجملاور كلما تقدم املرض إىل أعلى بامتداد جهة واحدة من جريدة السعفة إىل القمة  ،وبعد أن تتم إصابة
ً
متاما .وتتطور األعراض
جانب واحد من السعفة يتجه ابيضاض وموت اخلوص إىل اجلهة الثانية منها إىل أن ميوت اخلوص
أحيانا بصورة خمتلفة أو تبدأ األعراض باصفرار عام خفيف يف بعض السعف املكتمل النمو حديثاً
ً
اخلارجية للمرض
ً
ومن ثم تظهر األعراض املألوفة للمرض بعد شهر أو شهرين خصوصا يف فصلي اخلريف والشتاء وميكن مشاهدة األعراض
الداخلية للمرض باجتثاث خنلة مريضة حيث تظهر اجلذور املريضة ملونة بلون بين ضارب إىل احلمرة .مت توصيف
األعراض النموذجية ملرض البيوض واألعراض غري النموذجية له  Sedra ، 2003a ،b) ،Sedraسدرة ، ،أ.)2006 ،2007
صور لألعراض النموذجية وغري النموذجية ملرض البيوض .تكون األعراض غري النموذجية على شكل
يبني الرسم ٍ 3
ً
جفاف وسط السعفة املصابة أو يف طرفيها معا وتتقدم هذه األعراض إىل األعلى مع تطور اإلصابة.
ب -األعراض الداخلية:
تكون األعراض الداخلية داخل نصل السعفة وساق النخلة واجلذور على شكل بقع أو نقط متقاربة بنية إىل
سوداء اللون يف منطقة األوعية اليت مر منها الفطر واستعمرها .يف بعض احلاالت وحتت ظروف معينة ،تتغري األعراض
ً
ً
مصحوبا بفطريات طفيلية
شيئا ما حسب ضراوة سالالت الفطر أو إذا كان الفطر الطفيلي
اخلارجية والداخلية
أخرى مثل مرض جفاف السعف ( Diplodiaوسالالته) أو مرض اللفحة السوداء ( )Thielaviopsis paradoxaأو
( Gliocladium vermoeseni) Sedra ، 2003a ،b) ،Sedraسدرة ،أ .)2006 ،2007جند هذا الفطر األخري
ً
ً
دائما أو يف أغلب األحيان على سعف خنيل الكناري املصابة اليت تظهر
مصحوبا بالفطر Fusarium oxysporum
ً
أيضا هذه األعراض حسب عمر النخلة ومستوى مقاومتها وحساسيتها.
أعراض مرض البيوض .تتغري

رسم  .3األعراض اخلارجية النموذجية على السعفة بامتداد اجلفاف يف جهة واحدة من جريدة السعفة إىل القمة ثم تتم إصابة اجلانب اآلخر( )1وغري
النموذجية بامتداد اجلفاف يف وسط جريدة السعفة أو على طرفيها ( .)2فوجود األعراض اخلارجية غري النموذجية يصعب من جناعة التشخيص السريع.

ج -التعرف على اخلصائص املورفولوجية و اجملهرية للفطر املسبب للمرض (رسم : )4
إن عزل الفطر  F.o. f.sp.albedinisاملسبب للمرض من النخيل ومن النباتات السليمة احلاملة للفطر ومن الرتبة
يعطي على وسط غذائي  PDAأو  Czapeckجمموعات مسيجية فطرية تنتمي إىل ( )4مناذج من حيث الشكل
ميكن تقسيمها إىل صنفني (:)Sedra ، 2003a ،b ،c ، 2006
ً
أيضا النموذج الربي أواحلالة األصلية .يعرف هذا الصنف
 الصنف األول :منوذج بوغي  sporodochialيسمىباخلصائص التالية.)Djerbi and Sedra ، 1985، Sedra ، 1992( :
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ً
(نادرا مسيكة) ومتشجرة ،لون املستعمرة وردي سلمان.
 زربية املشيج  Myceliumرقيقة بوغات ذات لون وردي سلمان متجمعة طول األلياف املشيجية. منو بطيء باملقارنة مع سالالت  Fusarium oxysporumغري الطفيلية (.)Sedra ، 1993aً
أيضا النماذج غري األصلية وهي :النموذج القطين والنموذج
 الصنف الثاني يشمل ( )3مناذج شكلية أخرى تسمىالسكليغوتي والنموذج البوغي غري الربي وبألوان وأشكال مسيجية خمتلفة ( )Sedra ، 1995aميكن وصفها يف
( )7مناذج (جدول  .)Sedra ، 2003b( )3تعزل من النباتات السليمة احلاملة للفطر وخنيل الكناري وبصفة نادرة من
خنيل التمر والرتبة.
لقد لوحظ أن السالالت املوريتانية املسببة ملرض البيوض ال تظهر يف كثري من األحيان الشكل النموذجي لسالالت
الفطر املوجودة يف املغرب واجلزائر .بعض هذه السالالت املوريتانية لديها مستعمرات مماثلة يف التشكل لتلك املعزولة
ً
أيضا النتائج األخرية أن بعض سالالت F.o.
من خنيل الكناري املصاب بالذبول الوعائي ( .)Sedra ، 2003aأظهرت
ً
أشكاال مورفولوجية خمتلفة تشبه أشكال السالالت غري املسببة للمرض (Sedra and Zhar
 f.sp.albedinisتظهر
 .)، 2010عكس النموذج الربي واألصلي ،يتطلب تعريف النماذج الشكلية األخرى استخدام اختبار قدرة الفطر على
إصابة نباتات النخيل البذرية أو النسيجية أو استخدام طرق التشخيص احلديثة.

أنواع البوغات :
ً
غالبا خلية وحيدة غري ملونة .مقاييس  µm 3 - 5 * 3 - 15بوغات كونيدية
بوغات كونيدية صغرية:
ً
كبرية :شكل هالل مكونة غالبا من  4خليات .مقاييس  - .µm 3 - 5 * 35بوغات كالميدية :بوغات اخلزن للفطر
ً
غالبا جممعة على شكل حلقة .مقاييس  - .µm 20-6سكليغوت :ألياف مضغطة ،صغرية،
يف الظروف غري املالئمة
سوداء -زرقاء .مقاييس  .à 200 µm 100.لوحظ كذلك أن مقاييس البوغات ال تفرق بني السالالت املسببة وغري املسببة
للمرض.
د -تقانة التطعيم االصطناعي بالفطر لتقييم قدرته على نقل العدوى:
تهدف هذه الطريقة إىل تطعيم عشرات من نباتات النخيل البذرية أو النسيجية بالفطر الذي يود تعريفه .باملقارنة مع
الشاهد السليب (تطعيم باملاء املعقم) والشاهد اإلجيابي (تطعيم بالفطر الطفيلي املؤكد) ،وتعترب السالالت طفيلية إذا
كانت تؤدي إىل إصابة عدد كبري من النباتات .هذا وجيب إعادة عزل نفس الفطر من النباتات املطعمة واملصابة.
وينصح إجراء التجربة داخل بيت بالستيكي أو زجاجي.
ً
شيوعا4 ،3 .
رسم  .4بعض أمثلة مناذج اجملموعات املسيجية للفطر املسبب ملرض البيوض على بيئة غذائية اصطناعية1 .و : 2مناذج أصلية أكثر

ً
أيضا النماذج غري األصلية .فوجود هذه األشكال غري النموذجية يصعب من جناعة التشخيص السريع.
و  : 5مناذج شكلية أخرى تسمى
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 -2.2التقانات احلديثة:
أ -تقانة التطابق اخلضري :
تعتمد هذه الطريقة على قابلية وامتزاج األنوية للسالالت املختربة بعد احلصول على مستعمراتها املقاومة
لكلوغات البوتاس واملختلفة يف تناوهلا بعض أشكال األزوت نيرتيت ونيرتات وإيبوكزانتني (; Puhalla ، 1985
.)Correl et al ، 1987
كل ساللة تعطي مستعمرات  mutantsقادرة أو غري قادرة على تناول تلك األشكال األزوتية وتسمى ب mutants
. nitM ، nit3 ، nit1
من أجل اختيار التطابق اخلضري يستخدم  nitMلكل ساللة مقابل  nit1و  nit3للسالالت األخرى .عندما يكون
امتزاج أنوية  nit1لساللة  1مثال مع أنوية  nitMلساللة  2يتكون على إثر ذلك منو مشيج هوائي مسيك
(  .)heterocaryonميكن القول أن الساللتني  1و 2ينتميان إىل جمموعة وراثية واحدة (VCG(vegetative
 .Compatibilty Groupتتطلب هذه الطريقة  3إىل  4أسابيع .رغم فاعليتها يف التشخيص ،فإنها تفرق بني عزالت
الفطر الطفيلية املتأتية من أوراق النخيل.
املصاب ومن اجلذور ومن نباتات الفصة واحلناء ( )Tantaoui and Boisson ، 1991وكذلك بني عزالت من خنيل
التمر وخنيل الكناري ( .)Parlavecchio et al. ، 2002من أجل ترقيم السالالت املختصة من نوع Fusarium
 oxysporumاليت تصيب النباتات ،اقرتح ( Puhalla (1985رقم  GCV0170للفطر املسبب ملرض البيوض( .انظر حصة
التمارين التطبيقية).
ب  -تقانات البصمات األنزميية والبيوكيماوية:
ب 1-املواد األنزميية والبيوكيماوية:
أبانت نتائج استخدام بعض النظم األنزميية وخاصة اإلستريز والبريوكسيديز على دقتها يف تعريف الفطر
ً
نظرا للمشابهات األنزميية بني سالالته وبني الفطريات األخرى
املسبب ملرض البيوض وصعوبة التفريق بني الفطريات
من نفس النوع خباصة اليت ال تصيب خنيل التمر ( )Cherrab ، 1989وهذا ما دفع الباحثني من تطوير تقانات أخرى
دقيقة .ويف جتارب أخرى متكن ( )Amraoui et al. ، 2003 ، 2004 ، 2005aمن معرفة  8أشرطة بروتينية يف الرشاحة
املركزة لزراعة الفطر حيث تتغري الكتل املولية هلذه الربوتينات بني  65إىل  Kda 13باستخدام الناقلة الكهربائية،
كذلك مت احلصول على نفس الصورة اجلانبية لثالث عزالت طفيلية للفيوزاريوم اكسيسبوروم من أصل خمتلف
وعلى صورة جانبية خمالفة لعزلة غري طفيلية من نوع الفيوزاريوم اكسيسبوروم من أصل خمتلف .ويف حبوث أخرى
أظهرت النتائج أن الفطر يفرز مادة سامة ال تفرزها سالالت أخرى (طفيلية تصيب نباتات أخرى أو غري طفيلية) من نفس
نوعه .) F. oxysporum )Sedra et al. ، 1997 ، Amraoui et al. 2005b ، Sedra and Lazrek ، 2011
ً
ونظرا هلذه النتائج ،ميكن هلذه املادة أن تعترب بصمة تعريفية للفطراملسبب ملرض البيوض.
ب 2-إفرازات مواد سامة للفطرخاصة متيزه عن السالالت األخرى من نفس اجلنس:
مثل عدد من الفطريات يفرز الفطر املسبب ملرض البيوض  F.o.f.sp. albedinisمواد سامة يف الوسط الغذائي.
ً
عددا من عزالت الفطر أن السالالت الطفيلية
مت استخراج هذه املواد السامة املستمدة من الفطر يف املخترب .أبانت دراسة
ً
ً
رسوما كروماتوغرافية ( )chromatographic profilesمتشابهة للرسوم اليت تظهرها ساللة Foa
أيضا
للفطر أظهرت
ً
 133املعروفة بقدرتها اإلعدائية املرتفعة .حقا لقد تبني أن الفطر غري الطفيلي من نوع  F. oxyporumال يفرز املواد
ً
أيضا ( )et al. Sedra 1997أن إفرازات الفطر
الكيماوية املسؤولة عن السمومية عند  .F.o.f.sp. albedinisيبني
يف الوسط الغذائي واملادة السامة  FIIاملستخرجة من هذه اإلفرازات تسبب أعراض تسمم على أوراق معزولة تنتمي إىل
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عدد من األنواع النباتية من بينها خنيل التمر .تفرتض هذه النتائج أن هذه املواد السامة ليست خمتصة .على عكس
ذلك ،فاملواد الكيماوية  FIIاملستخرجة بنفس الطريقة من إفرازات بعض األشكال املختصة F.o.f.sp.lycopersici
(الطماطم)( f.sp.elaeidis ،خنيل الزيت) وفطر غري طفيلي من نوع  F. oxyporumال تظهر مسومية على ورق خنيل
ً
إجيابيا (Sedra
التمر .فقط املادة السامة  FIIللفطر املسبب ملرض البيوض  F.o.f.sp. albedinisهي اليت أبدت مسوميتها
 .)et al. ، 1997من خالل هذه النتائج ،ميكننا افرتاض أن أجزاء املادة النشيطة والفعالة للمادة  F.IIللفطر F.o.f.sp.
 albedinisختتلف عن أجزاء املادة  FIIللسالالت األخرى ( F. oxyporumرسم  .)5ساهمت هذه البحوث يف العثور
على وسيلة بيوكيماوية لتمييز وتعريف  F.o.f.sp. albedinisعن سالالت  F.oxysporumاألخرى .تكمن هذه
ً
ً
مؤخرا من خالل النتائج األولية اليت مت التحصل عليها (Amraoui et al. ،
حاليا يف أول مادة سامة مت اكتشافها
الوسيلة
 .)2005bلكن جتب اإلشارة إىل أنه ميكن استخدام هذه الطريقة للتعرف على الفطر إال أن ذلك يتطلب إجناز مراحل
ً
إنتاج اإلفرازات وتنقية املواد السامة بكمية كافية .ويستلزم إجناز هذه املراحل  20إىل ً 30
حاليا
يوما .تتابع البحوث
من أجل تنقية املادة الرئيسية ومعرفة مكوناتها الكيماوية .تفتح هذه الدراسة آفاق لبحوث تهدف إلي التعرف على
سالسل احلمض النووي ( )DNAللفطر عرب دراسة  RNAmاليت توصل إلي اجلينات اليت حتكم إنتاج املواد السامة ،اليت
ً
أيضا أن هذه املواد السامة
تعترب من أهم عناصر القدرة على نقل العدوى بالفطر الطفيلي .باإلضافة إىل ذلك ،متت اإلشارة
ميكن استخدامها يف االنتقاء السريع وحتت ظروف اصطناعية يف تقييم مدى مقاومة أو حساسية النخيل إىل املرض،
سواء أجريت التجربة على نباتات صغرية مؤصلة من النواة أو على شتالت نسيجية أنبوبية أو على أجزاء وريقات النخيل
البالغ أو النباتات (et al. ، 1993a ، 1998a ، 2008a Sedra El Fakhouri et al. ، 1996 ، Sedra and Lazreh ،
 .)2011وقد مت دعم هذه البحوث يف إطار مشروع إقليمي  035/EA/FAO/RAF/5ممول من طرف الوكالة العاملية
للطاقة الذرية والذي يهدف إىل انتقاء أصناف مقاومة ملرض البيوض بعد تعرضها إلشعاع نووي من نوع جاما .Gamma
وقد مت ً
فعال انتقاء سالالت مغربية مقاومة للمادة السامة املستمدة من الفطر من بني جمموعة من الشتالت النسيجية
اليت مت معاجلتها باألشعة النووية .وتهدف هذه التقانة إىل تقييم سريع ملقاومة النخيل للمرض وقد مت تطوير عدة طرق
الستخدام هذه املواد يف التجارب (.)Sedra et al ، 1993a ، 1998b ، Sedra and Lazrek ، 2011

رسم  . 5مقارنة بيانات  Chromatogrammes HPLCللمادة السامة  )FII (Foa) FII (elaeid) ، FII (lycop) FII (AZ4) ، FII (linاملستمدة من خمتلف
ً
اتباعا للطماطم ،خنيل الزيت ،خنيل التمر (البيوض) ،الكتان ،وغري الطفيلية .اإلشارة تشري إىل املواد اليت متيز الفطر املسبب ملرض البيوض.
السالالت الطفيلية
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ج -تقانات البصمات الوراثية:
ب 3-البصمات اجلزيئية:
ً
اعتمادا على بعض تقانة البيولوجيا اجلزيئية ،أسفرت النتائج يف أواخر التسعينيات يف املغرب عن متييز
عزالت الفطر املتأتية من أوراق النخيل املصاب عن العزالت املأخوذة من جذور النخيل و الرتبة اجملاورة لزراعة الفصة
واحلناء رغم كون هذه األخرية قادرة على إصابة النخيل ( .) ، 1994Tantaoui and Frnandezباالضافة اىل ذلك،
حتوي سالالت الفطر  F.o.f.sp. albedinisيف خالياهاجزيئات احلمض النووي امليتوكوندري ،وتكون يف نفس
الوقت خمتلفة يف حجمها ويف مواقع قطعها عن اليت حتتوي عليها السالالت غري الطفيلية املشمولة بالدراسة (Tantaoui
ٌ
ٌ
واضح بني كل سالالت الفطر حسب مصادرها اجلغرافية واملبدئيات اجلزيئية
تباين
 .)et al. ، 1996يف اجلزائر ،لوحظ
املستخدمة يف الدراسة ( .)Quinten ،1996عدة مبدئات جزيئية أخرى مهمة مثل  'GGTGGCGGGA3'5و
 'CCTGGGTTCC3'5و ( ،GATCCATTCC3' (Sedra ، 2001a ، 2003a'5مت العثور عليها تهدف إىل إبراز
تباين أو تطابق بني سالالت الفطر املغربية حسب مصادرها اجلغرافية واملبد اجلزيئية ( .)Sedra ، 2001a ، 2003aقام
( et al. Plyer (1999بتطوير جتربة سريعة للتعرف على الفطر  F. o. f.sp. canariensisاملعزول من خنيل الكناري
( ).Phoenix canariensis Lباستخدام مبدأين جزيئيني  'CATCAGAAGTGCGTTCGTAGG3'5و
ً
أيضا من إكثار والتعرف على
 'CGTTGTAATGGTTTGCCTCAC3'5لكن تبني أن هذين املبدئني متكن
أجزاء احلمض النووي  DNAلبعض سالالت  F.oxysporumاملعزولة من شجرة املوز.
وفيما يتعلق بالفطر املسبب ملرض البيوض  F.o.f.sp. albedinisو من خالل املراجع ،مت العثور على زوجني
من املبدئيات ق��ادرة على تعريف الفطر الطفيلي من بني الفطريات األخ��رى من نفس النوع (et al. ،1998
 .)Fernandezقمنا بتجربة هذه املبدئيات ( Foa 28 (5’ATCCCCGTAAAGCCCTGAAGC’3و (TL3
 )’(5’GGTCGTCCGCAGAGTATACCGGCعلى عدة سالالت للفطر الطفيلي اليت اخرتناها من بنك السالالت
اليت خزناها يف املخترب ،لكن أسفرت النتائج على أن بعض السالالت تربز استثناءات (رسم  ،)6وهذا يوحي بضرورة
تطوير بصمات جزيئية مكملة وقاطعة لتعريف الفطر.
ومع ذلك ،فقد حددت املبدئيات األزواج وعدد من البصمات  RAPDو  ISSRاملتنوعة و غري املتنوعة اهلامة ،اليت حصل
عليها ( ،)Sedra ، 2006 ، 2008a ، Sedra and Zhar ، 2010بعض التباين والتماثل بني سالالت معزولة من سعف
النخيل املصاب هذا يشري إىل وجود بعض اخللل يف احلصول على نفس النتائج أو يف جناعة البصمات اجلزيئية .على
ً
مثاال لنتائج تكثيف أجزاء احلمض النووي لـ  26سالالت الفطر املسبب ملرض البيوض عن
سبيل املثال ،يبني الرسم 7
النخيل باستخدام مبدأ  )GACA(4وتقانات امليكروساتليت .تتطلب هذه التقانات ذات األهمية العلمية على األكثر
 7إىل  10أيام من الدراسة (استخراج احلمض النووي ،تنقيته ،خمتلف حتاليله ووجود البصمات اجلزيئية املميزة) .مع
ذلك فالنتائج املتحصل عليها يف جمال التعرف على الفطر باستخدام هذه البصمات تستلزم أن يتم تأكيدها على عدد
كبري من السالالت غري الطفيلية من النوع  F.oxysporumوكذلك السالالت الطفيلية املأخوذة من مصدر متنوع
(فضاء جغرايف واسع ،الرتبة املزروعة والرتبة الالصقة يف جذور النباتات )...،أظهر التحليل اجلزيئي باستخدام تقنيات
( PCRاخلاصة و RAPDو  )ISSRعلى  45ساللة مسببة وغري مسببة للمرض من املغرب و من أصول خمتلفة من الدول
ً
ً
جزيئيا داخل سالالت جمموعات  F.o.f.sp. albedinisومع سالالت أخرى وغري ممرضة (Sedra and
تنوعا
العربية
ً
 .)Zhar ، 2010يبني الرسم  8مثاال لتقارب وتباعد السالالت حسب أصوهلا ومواقعها اجلغرافية باستخدام تقانة .ISSR
يستمر البحث يف البيولوجيا اجلزيئية يف خمتربنا لتوضيح هذه امليزة من  F.o.f.sp. albedinisوحتديد أنواع أخرى من
عالمات وبصمات ميكن أن تساعد على تعزيز موثوقية االختبارات.
وإن أكدت البصمات اجلزيئية جناعتها ودقتها ،سوف ميكن استغالهلا واقرتاحها كوسيلة للتعرف والكشف
السريع والفعال للفطر املسبب يف مرض البيوض .ومن جهة أخرى وحتى تبقى هذه التقانات اجلزيئية قابلة للتطبيق ،إنه
من الضروري أن تكون بسيطة ،معيارية ،وأقل تكلفة .وقد تساهم هذه التقانات يف تسهيل الدراسات والبحوث اليت
يقوم بها املختصون يف أمراض النبات وعلم األوبئة واملراقبون يف جمال وقاية ومحاية النباتات.
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على العموم ،لكل الطرق التقليدية واحلديثة املستخدمة مزايا ونواقص يف تشخيص مرض البيوض على النخيل .البد
ً
ً
صعبا حسب احلاالت ومصدر عزالت الفطر .وعلى كل حال،
سهال أو
من اإلشارة أن تشخيص املرض ميكن أن يكون
ننصح باستخدام عملية التشخيص األولية السهلة والتقليدية غري املكلفة املشار إليها من قبل ،وعند فشل هذه الطرق
ميكن االستعانة بالطرق احلديثة املكملة للمعلومات واملؤكدة للنتائج حسب قوة ودقة أدواتها املستخدمة .كما
ينصح كذلك االستعانة باالسشارات واخلربات الفنية.

رسم  .6نتائج تكثيف أجزاء احلمض النووي لسالالت الفطر املسبب ملرض البيوض مأخوذة من خنيل غري ممرضة باستخدام
زوج من املبدئيات ( TL3و  ) Foa 28وتقانة التكثيف املختص : M .شاهد عن وزن أجزاء احلمض.
()Foa28: ATCCCCGTAAAGCCCTGAAGC ، TL3: GGTCGTCCGCAGAGTATACCGGC
Molecular profile of Specific PCR-DNA products of some pathogenic strains on date and Canary palms and non
pathogenic strains from soil revealed by two primers (TL3 and Foa 28). M: molecular weight marker

رسم  .7مثال لنتائج تكثيف أجزاء احلمض النووي ل  26سالالت من الفطر املسبب ملرض البيوض عن النخيل
باستخدام مبدأ  )GACA(4وتقانة امليكروساتليت : M .شاهد عن وزن أجزاء احلمض.
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رسم  . 8جتمع وتقارب وتباعد السالالت الطفيلية وغري الطفيلية حسب أصوهلا ومواقعها اجلغرافية باستخدام
تقانة  ISSRعلى  45ساللة من املغرب و من أصول خمتلفة من الدول العربية .
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 .3حتديد مواقع البؤر النشيطة ملرض البيوض عن طريق اإلستشعار الفضائي:
تهدف الدراسة اليت أجريت يف املغرب وموريتانيا إىل حتديد مواقع البؤر النشيطة ملرض البيوض عن طريق
االستشعار الفضائي عن بعد ،وذلك من أجل حصر البؤر الشيء الذي سيمكن من التدخل يف الزمان واملكان املناسبني
ً
إمجاال إىل حتديد املناطق املوبوءة مبرض البيوض ويتجلى هدف التجربة
للحد من انتشار املرض .تهدف هذه الدراسة
الرامي إىل تطوير منهاجية من أجل املساهمة يف توصيف حالة خنيل التمر كما يف واحة أوفوس (جزء على مساحة 25
كلم) بإقليم الراشدية (املغرب) عن طريق إشارات خاصة بالغطاء النباتي للمنطقة وإعداد خرائط إشغال األرض(land
 )useواستخدام حتليل اإلشارة النباتية ( )NDVIحسب كمية اليخضور لدى النباتات .فنسبة األشعة حتت احلمراء
ً
ً
ممتازا للصحة النباتية .وبعد معاجلة وتأويل الصور عن طريق الربنامج
قياسا
املعكوسة بالنسبة للحمراء تعطي
املعلوماتي األمريكي ( )ERDAS Imagine 8.4و تصحيحاتها اجلوية و الراديو مرتية و اهلندسية و حتويلها وترتيبها
وتكوين اخلرائط ،أسفرت النتائج عن حتديد أشجار النخيل املرهقة واليت هي يف وضعية عادية يف الواقع .األشجار
املرهقة أو املصابة بالبيوض هلا إشارة نباتية ضعيفة ألنها تعكس القليل من األشعة حتت احلمراء و الكثري من األشعة
ً
ً
اعتمادا يف ذلك على خرجات ميدانية من أجل
انطالقا من خريطة اإلشارة النباتية ،مت القيام بإجراء ترتيب املراقبة
احلمراء.
ً
ً
حتديد املناطق املصابة بالبيوض واليت تتطلب تدخال مستعجال .وقد مت حتديد أكثر من  60بؤرة من املرض بالتضامن
مع اخلرائط .كما تبني النتائج توزيع أشغال األرض يف واحة أوفوس وذلك بالرتكيز على املناطق املرهقة (نشاط
ً
خيضوري ضعيف إىل ضعيف ً
هكتارا بنسبة حوالي  % 27من املساحة اليت أجنزت عليها الدراسة.
جدا) اليت متثل 133
يظهر الرسم  9هذه املناطق حسب ألوانها اليت تشري إىل وجود خنيل مرهق ً
جدا ومتوسط وذي صحة جيدة ،وميكن ذلك
أن يشري إىل احتمال وجود وأهمية بؤر املرض.

رسم  . 9حتديد مواقع البؤر النشيطة ملرض البيوض عن طريق االستشعار الفضائي عن بعد بواحة أوفوس جنوب املغرب بتحديد
أشجار النخيل املرهقة باستخدام حتليل اإلشارة النباتية  )NDVIحسب كمية اليخضور لدى النباتات.
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 .4اختالف يف مصادر عزل سالالت الفطر املسبب ملرض البيوض:
ً
تفاوتا يف معدالت القدرات اإلعدائية لبعض سالالت الفطر حسب مصدر عزهلا ومنوذج شكل
يبني اجلدول 2
مستعمراتها .تبدو السالالت املعزولة من أوراق خنيل التمر وذات النموذج الربي األكثر قدرة على نقل العدوى على
بادرات خنيل التمر واألخرى املعزولة من العوائل النباتية احلاملة للفطر ،وأخرى من خنيل الكناري (الزينة) (سدرة،
 .)Sedra ، 1995a ،bويف جتربة أخرى أجنزت على عدد كبري من عزالت الفطر متثل أهم الواحات املغربية ،أبانت النتائج
ً
ً
تدرجا يف مستويات اإلصابة على شتالت النخيل من  5إىل  .)Sedra ، 1993b( % 100ويشري الرسم  10إىل
إحصائيا
مستوى متباين يف هذه القدرة على اإلصابة بني السالالت املغربية واجلزائرية واملوريتانية ،وهذا يطرح بعض التساؤالت
عن مصدر أو مصادر املرض ويفتح ً
آفاقا لبحوث هادفة.
اجلدول  :2تفاوت يف القدرات اإلعدائية لبعض سالالت الفطر حسب مصدر عزهلا
و منوذج شكل مستعمراتها (سدرة.) ، a ،b1995Sedra ، 2004 ،
منوذج و شكل املستعمرة

مصدر السالالت

قدرتها اإلعدائية
إصابة %

خنيل التمر
األوراق

بري

77.5

اجلذور

بري

67.5

ساق خنلة ميت

اسكليغوتي

40.0

خنيل الكناري  -األوراق-

قطين

15.0

الفصة

قطين

20.0

احلناء

قطين

17.5

رسم  .10مستويات القدرة اإلعدائية لسالالت الفطر املسبب ملرض البيوض املأخوذة من خنيل التمر  DPوالكناري
CPاملصاب يف بعض أقطار املغرب العربي (متوسط  2أو 4سالالت يف كل حالة)
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 .4فرضيات عن مصدر مرض البيوض:
على الرغم من الدراسات والبحوث املنجزة على الفطر املسبب ملرض البيوض ويف جمال تنوعه احليوي والوراثي،
ال يزال املصدر احملتمل للفطر  F.o.f.sp. albedinisغري معروف .حسب املراجع ظهر مرض البيوض يف املغرب ثم انتشر
يف اجلزائر وقد اعتقد أن نفس ساللة الفطر هي اليت انتشرت وانتقلت من منطقة إىل أخرى بواسطة وسائل انتقال املرض
(فسائل ،سعف .)..،منذ بعض السنوات األخرية ،لقد اكتشفنا بؤر املرض يف الواحات املوريتانية املوجودة يف مشال البلد.
ومع ذلك ،نشري أن انتشار وتوزيع املرض اجلغرايف ال يعتمدان فقط على انتقال املواد املوبوءة بالفطر وعلى انتشاره .قد
ميكن تفسري ظاهرة انتشار املرض ووبائه بالتطور الوراثي لسالالت الفطر من نوع  F.oxysporumاليت تتأقلم وتتالءم
ً
ً
قائما فيما يتعلق بهوية ومصدر سالالت
تدرجييا مع الظروف البيئية احمليطة .باالضافة إىل ذلك ،ال يزال بعض الغموض
الفطر  F.oxysporumاليت تصيب النوعني املتقاربني وهما  :خنيل التمر يف الواحات ().Phoenix dactylifera L
وخنيل الكناري يف احلدائق ( ).Phoenix canariensis Lوالنباتات العوائل احلاملة للفطر وبدون عدوى مثل
احلناء والفصة).
عدة معطيات جيب اختاذها بعني االعتبار:
 نعرف أن سالالت الفطر  F.oxysporumالقادرة على إصابة خنيل التمر وإبراز األعراض عليها ميكن أنيتم عزهلا من الرتبة ومن أنواع نباتية خمتلفة :خنيل التمر ،خنيل الكناري ،الفصة ،احلناء ومن احملتمل وجود
نباتات أخرى غري معروفة حتى اآلن.
ً
أيضا أن اخلصائص الشكلية والزراعية للسالالت املعزولة من هذه النباتات املذكورة أعاله خمتلفة
 نعرفعن اخلصائص املعروفة عند ساللة النموذج الربي للفطر  F.o.f.sp. albedinisاليت يتم عزهلا برتدد مرتفع
من خنيل التمرً .
ً
أشكاال مورفلوجية خمتلفة حسب مصدر عزهلا
حقا كل هذه السالالت الطفيلية تظهر
(جدول .)Sedra ، 2003a ،d( )3
 لقد أشرنا كذلك إىل وجود فروق جوهرية يف مستوى القدرة اإلعدائية للسالالت املعزولة من خنيل التمر. لقد تبني أن هناك بعض الفروق بني السالالت املعزولة من خنيل التمر وخنيل الكناري باستخدام التقاناتاجلزيئية ( PCRاخلاصة و RAPDو  )ISSR) (Sedra and Zhar ، 2010على الرغم من أن هذه السالالت
قادرة على إصابة خنيل التمر وخنيل الكناري
على إثر هذه املعطيات ،يعتقد أن السالالت  F.oxysporumاليت تصيب خنيل التمر هلا مصادر خمتلفة وأن تطورها
ميكنها من انتقاء أشكال مورفولوجية خمتلفة .يبني الرمسان (الرسم 11أ وب) هذا التطور ،وهنالك احتمال وجود ثالثة
ً
مرورا عرب النباتات مثل احلناء والفصة بأشكال غري منوذجية وأقل قدرة على اإلصابة
مصادر لإلصابة بداية من الرتبة،
ً
مرورا عرب النخيل الكناري أو أنواع أخرى لعائلة النخيل .وقد أدى ذلك إىل ظهور سالالت متأقلمة
وأقل اختصاصية أو
ومتالئمة مع خنيل التمر بأشكال مورفولوجية منوذجية.
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اجلدول  .3بعض النماذج الشكلية لسالالت Fusarium oxysporum f.sp
 albedinisالقادرة على تسبب املرض الوعائي الفوزاريومي على خنيل التمر
اخلصائص املورفلوجية لسالالت الفطر

البلد

مصدر عزل الفطر

النموذج  :1النموذج الربي  ،شكل املستعمرة عبارة عن زربية خنيل التمر
املشيج  Myceliumمنبسطة ورقيقة ومتشجرة ،لونها وردي
سلمان

املغرب

النموذج  :2مستعمرة ذات لون وردي فاتح إىل وردي برتقالي - ،خنيل التمر
 خنيل الكناريمشيج مبعثر أو قطين

 املغرب وموريتانيا -املغرب

النموذج  :3مستعمرة ذات لون وردي فاتح إىل وردي ،تنتج خنيل التمر
ً
كثريا ألياف مكثفة (سكيلغوت) ،مشيج مبعثر أو بوغي

اجلزائر

النموذج  :4مستعمرة ذات لون رمادي إىل أسود ،مشيج بوغي خنيل التمر
أو متشجر

املغرب

النموذج  :5مستعمرة ذات لون أبيض فاتح ،مشيج قطين أو احلناء
الفصة
مبعثر

املغرب

النموذج  :6مستعمرة ذات لون وردي-بنفسجي إىل بنفسج خنيل التمر
داكن ،مشيج منبسط ومتشجر

املغرب

النموذج  :7مستعمرات تظهر خبصائص مشرتكة ملختلف خنيل التمر
النماذج

املغرب

رسم 11أ :مناذج خمتلفة لسالالت  Fusarium oxysporumذات أصول خمتلفة يف مصدر عزهلا و تطورها احملتمل
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رسم 11ب :مناذج خمتلفة لسالالت  Fusarium oxysporumذات أصول خمتلفة يف مصدر عزهلا و تطورها احملتمل

ً
أيضا أن نتصور أن مصدر السالالت املؤقلمة الطفيلية كانت الرتبة (رسم  11ب) .من بني هذه السالالت املالئمة
ميكننا
والساكنة يف الرتبة الالصقة يف جذور النباتات:
(أ) بعضها متكن من التأقلم وتدخل إىل أوعية بعض أنواع النباتات املزروعة حتت النخيل لكن بدون إبراز
أعراض مثل احلناء والفصة ومن احملتمل نباتات أخرى .ومن املمكن أن تتطور عالقة تعاضدية ()symbiosis
يف املستقبل لتصبح عالقة تطفل( .)parasitismمن جهة أخرى ميكن هلذه السالالت التتطور لتصبح
سالالت طفيلية حقيقية على خنيل التمر بأشكال غري منوذجية يف البداية (مناذج  3إىل  )7ثم أشكال
برية منوذجية (منوذج ( )2جدول .)3
(ب) بعض السالالت األخرى تقتصر على تأقلمها وتالؤمها على أنواع متقاربة تنتمي لعائلة النخيل مثل
خنيل التمر ( ).P. dactyilfera Lوخنيل الكناري ( .).P. canarienis Lقد تساعد هذه السالالت إىل خلق
سالالت الفطر  F.o.f.sp.canariensisاليت تصيب خنيل التمر وخنيل الكناري وسالالت الفطر املسبب ملرض
البيوض منوذج ( 1النموذج الربي أو الشكل النموذجي األصلي) أو النماذج األخرى من  3إىل ( 7أشكال غري
منوذجية).
ويف اخلالصة ،ميكن القول أن التنوع الشكلي ،الزراعي واحليوي لسالالت الفطر املسبب ملرض البيوض قد مت
التعرف عليه .ومع ذلك ،ولو أن التقانات املعتمدة على التوافق والتطابق اخلضري أبدت بعض الفروق بني كل هذه
السالالت بأشكاهلا املختلفة ،فإن تقانات البصمات اجلزئية ال تساعد على ربط بعض البصمات اجلزيئية باخلصائص
الشكلية والزراعية والتطفيلية .يوحي هذا التنوع والتطور احملتمل إىل اإلعتقاد أن مرض البيوض ميكن أن يكون
له عدة مصادر بدائية ،وبالتالي ميكن للفطر املسبب له أن يظهر يف أي مكان بأشكاله البدائية ،أقل قدرة إعدائية
ً
اختصاصا إذا كانت الظروف البيئية
وبأشكال غري منوذجية ليصبح بعد تأقلمه وتالؤمه أكثر عدوانية وأكثر
مناسبة .هذه احلالة هي اليت تبدو لدى السالالت املعزولة من خنيل التمر مبوريتانيا واليت تظهر خصائص مورفولوجية
موازنة خلصائص سالالت  F. oxysporumاملعزولة من خنيل الكناري ،هذه السالالت وقد أظهرت هذه السالالت
قدرتها على إصابة خنيل الكناري وخنيل التمر .حسب املراجع ،حيث ظهر هذا املرض على خنيل الكناري يف الفرتة ما
بني  1910-1890يف الواليات املتحدة األمريكية يف أسرتاليا ،ويف اليابان ،ثم يف حوض البحر األبيض املتوسط (فرنسا ،
ً
عمليا فهي نفس الفرتة اليت ظهر فيها مرض البيوض على خنيل التمر يف مشال إفريقيا (جنوب حوض
ايطاليا ،املغرب.)...
ً
مصدرا فرضياً
البحر األبيض املتوسط) .فدخول خنيل الكناري يف املغرب واجلزائر خالل االستعمار ميكن أن يكون
يف دخول املرض على خنيل التمر بسالالته البدائية ،وهذا يوحي باإلعتقاد وبطرح أسئلة وجيهة حول املصدر اجلغرايف
هلذه السالالت الطفيلية من نوع  F.oxysporumوحول حدود اختصاصاتها الفيزيولوجية .ومن أجل فهم أكثر ،فإنه من
الضروري تطوير جتارب كاملة للتعرف على تلك السالالت.
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 -IIIأهم اإلنـجازات البحثية والتطبيقات يف جمال مكافحة مرض البيوض:
 .1مكافحة مرض البيوض على خنيل التمر:

ً
نظرا للدورة احلياتية للفطر ،ينتمي مرض البيوض إىل جمموعة األمراض الوعائية اليت يصعب القضاء عليها .إن
كافة طرق املكافحة ملرض البيوض تشبه الطرق املتبعة ملكافحة هذه األمراض .إن اختيار طريقة عن األخرى يعتمد
على أهمية املرض يف الواحة وعلى إسرتاتيجية الدول املوبوءة أو املهددة.
وأشرنا بالتفاصيل إىل أهم هذه الطرق ( ، Sedra ، 2001b ، 2003a ،b ،d 2006 ، 2011a ،eسدرة ،ب،أ .)2006 ،2007
 -1.1املكافحة الوقائية:
تتم املكافحة الوقائية من خالل تعريف املرشدين الزراعيني واملزارعني بوصف أعراض املرض وطرق انتقاله
وانتشاره وخبطورته وتهديداته واملراقبة الدائمة يف الواحات ويف نقط العبور والتبادل التجاري وهذه تعترب أهم الطرق
حلماية ووقاية الواحات والدول السليمة من املرض .تعتمد هذه املكافحة على بذل جهود كبرية من طرف كل دولة
سواء يف جمال تكوين مستمر للمرشدين واملسئولني من أجل دعم قدراتهم بالتقانات املتوفرة واملستحدثة ويف جمال
حتسيس املزارعني ومسوقي التمور ومستعملي خملفات النخيل خاصة وساكنة الواحات وكل املواطنني عامة.
 -2.1املكافحة الكيماوية:
على الرغم من أن استعمال املبيدات الكيماوية سواء عن طريق احلقن أو رش األوراق أو تعقيم الرتبة أعطى
نتائج حسنة على النباتات األخرى ،فإنه يصعب استعماهلا على صعيد شامل وواسع يف الواحات لألسباب التالية:
تكاليف باهظة للمعاجلات املتكررة ،خطر تلوث الواحة و مياهها و حميطها باملبيدات وكذلك صعوبة القضاء على
كل جرثومة الفطر اليت ميكن أن تعيش يف عمق حوالي مرت يف الرتبة .إال أن استعمال املبيدات بطريقة سليمة ضروري
يف بعض احلاالت كظهور بؤر جديدة للمرض يف الواحات أو إبراز ساللة جديدة للفطر قادرة على إصابة خنيل مقاوم
ً
طبيعيا .إن تقدم وازدهار الصناعة الكيماوية وتطور أساليب استعمال املبيدات قد يساعد يف املستقبل على حتسني
فعالية هذه الطريقة ملكافحة مرض البيوض .فقد مت يف جتارب جديدة معرفة مبيدات كيماوية جديدة تكبح منو
الفطر كما مت احلصول على مواد طبيعية مستخرجة من النباتات واحليوان تبيد الفطر على البيئة االصطناعية وداخل
الرتبة (سدرة ،نتائج مل تنشر بعد).
 -3.1املكافحة باستخدام اخلدمات الزراعية:
ً
نظرا لتأثريها املباشر وغري املباشر على نشاط الفطر الطفيلي
إن اخلدمات الزراعية حتد من تفاقم بعض األمراض
مثل مستوى محوضة الرتبة ،إغناء الرتبة مبادة البوتاس ،أما بالنسبة ملرض البيوض ،فقد لوحظ أن تفاقم وانتشار املرض
يكون أسرع وأضخم يف الواحات األكثر عناية وحتت رعاية مناسبة ومالئمة لتحسني إنتاجية النخيل .لكن ميكن
القول أن دراسة اخلدمات الزراعية قليلة وغري كافية ،وال شك أن مثل هذه الدراسات سوف تساهم يف املكافحة املتكاملة
ً
أيضا أن ري النخيل املوضعي يؤخر انتشار املرض
ملرض البيوض عندما تغطي البحوث كل جوانبها وجماالتها .ولوحظ
داخل املزارع املصابة.
 4.1املكافحة احليوية:إذا كانت املكافحة احليوية باستعمال اجلراثيم املضادة للفطريات الطفيلية قد أبدت فعاليتها خمربياً
ً
ً
حاليا داخل
وميدانيا وأعطت نتائج حسنة يف حاالت عديدة من األمراض ،فبالنسبة ملرض البيوض ،تبدو صعبة التطبيق
حقول النخيل املعمر يف املناطق املوبوءة والسيما إذا كان اهلدف منها هو محاية كل جذور النخلة بصفة شاملة ،دائمة
و فعالة .على كل حال تبقى هذه الطريقة ممكنة عندما تتطور استخدام هذه التقانة اليت ستعتمد على تطور البحوث
ً
تالؤما و قدرة على تضاد الفطر املسبب ملرض
يف جماالت خمتلفة مثل نقل اجلينات ،استخدام الكائنات احلية األكثر
البيوض أثناء مراحل دورته احلياتية.
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لقد الحظنا أثناء عملية مسح الواحات املغربية أن سرعة انتشار مرض البيوض و تفاقمه ختتلف حسب األماكن و
املناطق .فغياب املرض يف واحة مراكش ً
مثال يرجع إىل الظاهرة الطبيعية املتعلقة مبقاومة الرتبة لألمراض الوعائية
( .)Sedra and Rouxel ، 1989إن قياس مستوى عدة ترب مأخوذة من عدة واحات مغربية أشار إىل اختالف جوهري يف
استقبالية تربة الواحات ملرض البيوض ابتدا ًء من تربة واحة مراكش األكثر مقاومة إىل تربة الشاهد األكثر حساسية
ً
أيضا أن مستوى تربة مراكش يقارن مستوى بعض الرتبة
( . )Sedra ، 1993 ، Sedra et al ، 1994aأبانت النتائج
الفرنسية شاتورونار ونوارموتيي املعروفة مبقاومتها لألمراض الوعائية ( .)Sedra and Rouxel ، 1989وقد مت تطوير
أساليب تقييم مستويات استقبالية الرتبة ملرض البيوض ( )Sedra ، 1993 ، 2003a ، Sedra et al ، 1994aوتطبيقها
على عينات عديدة من تربة الواحات املأخوذة يف ً 12
ً
عربيا حيث أسفرت النتائج عن تفاوت يف مستويات
بلدا
استقباليتها للفطر املسبب ملرض البيوض (.)Sedra ، 2010b
من جهة أخرى  ،لقد بينت النتائج أن الرتبة املقاومة تفقد مقاومتها بعد تعقيمها باحلرارة العالية عندما تعقم الرتبة
ً
مسبقا( .)Sedra et al ، 1994aهذا يوحي أن طبيعة مقاومة الرتبة حيوية وأن املقاومة تنتقل إىل الرتبة احلساسة
ً
.فعال عندما خنلط  %10فقط من الرتبة املقاومة مع الرتبة احلساسة  ،هذا يكفي لكي تصبح الرتبة
()Sedra ،1993
احلساسة مقاومة .باإلضافة إلي ذلك  ،فإن مقارنة بعض اخلصائص الفيزيوكيماوية واجلرثومية لتسع وسبعني تربة
مأخوذة من خمتلف الواحات  ،تبني أن مرض البيوض غري موجود يف  %94.5من الرتبة ذات الرتكيب الطيين ويف الرتبة
الغنية باملواد العضوية وباجلراثيم الباكتريية واألكتينومستية وبعض الفطريات ( .)Sedra ،1993الحظ Stotzky
و ( Martin (1963أن هناك عالقة بني الرتكيب املعدني للرتبة يف أمريكا الوسطى وتفاقم مرض الفوزاريوم على
املوز.
ً
أيضا أن سلوك الفطر (إنباته  ،منوه  )...،داخل الرتبة خيتلف حسب مستوى استقبالية الرتبة
أبانت النتائج السابقة
للمرض والزمن ( .)، Sedra et al. ، 1994b ، 1993 ، Sedra and Bah 1993إن هناك عالقة واضحة بني قدرة إنبات
البوغات الفطرية ومستوى استقبالية الرتبة للمرض ،تتقلص قدرة اإلنبات أو تنعدم يف كل الرتبة املقاومة عكس
ً
مسبقا.)Sedra et al. ، 1994b( .
ما يقع يف الرتبة احلساسة أو الرتبة املقاومة املعقمة
أسفرت دراسة تضاد بني الفطر الطفيلي و بني أكثر من  1100كائنة دقيقة أو جرثومة خمتلفة معزولة من الرتبة
املقاومة وجذور النخيل إىل اصطفاء أكثر من  150كائنة دقيقة مضادة للفطر الطفيلي .تنتمي هذه الكائنات
الدقيقة إىل البكترييا ( )...،Bacillus، Pseudomonasالفطريات ( )...،Stachybotrys، Fusariumوإىل عائلة
األكتينومسات اليت مل يتم حتديد أنواعها.
(Sedra ، 1993 ، 1998 ، 2001 ، 2003a ، 2006 ، 2008b ، 2011a ، Sedra and Maslouhy ، 1994 ، Sedra et al
 . )، 2003يبني اجلدول  4عدد وفئات الكائنات الدقيقة املختربة و املضادة املختارة.
اجلدول  .4عزل انتخاب يف البيئة الغذائية االصطناعية للكائنات الدقيقة املضادة للفطر املسبب ملرض
البيوض ( )Fusarium oxysporum f.sp. albedinisمن الرتبة والرزيوبالن ( )rhizoplanوجذور خنيل التمر:
جمموعات الكائنات الدقيقة

عدد الكائنات

عدد الكائنات املختربة
املعزولة

املختارة *

الباكترييا و األكتينومسات

604

114

72

الفطريات

511

103

79

اجملموع

1115

217

151

* ألهمية نشاط تضادها ضد الفطر املسبب ملرض البيوض.
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أظهر عدد من هذه الكائنات الدقيقة املضادة قدرتها على تقلص حتى  %90من منو الفطر على الوسط الغذائي االصطناعي
أو داخل الرتبة و كذلك على كبح أو منع تفاقم املرض على نباتات النخيل يف داخل البيت الزجاجي .يبني الرسم  13مثالني
لبكترييا وفطر يضادان ويكبحان منو الفطر املسبب ملرض البيوض على الوسط الغذائي .ويف جتربة أخرى  ،فقد لوحظ أن
هذه الكائنات الدقيقة املضادة تفرز مواد سامة ضد الفطر الطفيلي و تلعب نفس الدور مثل اجلراثيم نفسها يف كبح منو الفطر
ً
أيضا عزل ودراسة بعض
على الوسط الغذائي ( .)Sedra and Maslouhy ، 1995 ، Sedra ، 2003a ،2008b ، 2011eلقد مت
الكائنات الدقيقة املضادة للفطر من تربة واحتية جزائرية ( Sabou et al ، 1980) ،1988، Amirو.)Amir

رسم  .13مثاالن لباكترييا وفطر يضادان ويكبحان منو الفطر املسبب ملرض البيوض (Fusarium oxysporum f.sp.
 )albedinisعلى الوسط الغذائي االصطناعي و املعزوالن من تربة مقاومة بواحة مراكش و ذلك بعد  3أسابيع من الزرع

تهدف كل هذه األحباث السابقة و اآلنية إىل تطوير تقانة حيوية فعالة باستخدام الكائنات احلية ضد مرض البيوض
الذي حيصد ً
يوما بعد يوم األصناف احلساسة ذات صفات مميزة و ميزات زراعية ثـمينة أو نادرة .وذلك من أجل احلفاظ
على التنوع اجليين لنخيل التمر والتصدي إىل كل عامل ينقص ويقلص من ثرواته يف الوطن العربي على العموم ويف
املغرب على اخلصوص.
يف اخلالصة ميكن القول أنه من خالل النتائج اليت قمنا بها يف املغرب أي اكتشاف ترب مقاومة ملرض البيوض والعثور
على الكائنات الدقيقة مضادة وخمتلفة مت عزهلا من هذه الرتب ،وأن تطوير طريقة املكافحة باستغالل تنوع عملية
التضاد املوجودة يف بعض الكائنات الدقيقة وعزل اجلينات اليت حتكم هذا التضاد ثم استعماهلا يف حتسني النخيل
ً
جماال إلمكانية استخدام املكافحة احليوية ضد مرض البيوض وسوف تساهم يف بناء إسرتاتيجية ناجعة يف
تفتح
املكافحة املتكاملة .ويف هذا اجملال ،متت دراسة إمكانية تشميس الرتبة قصد تعقيمها أو جعل خلل يف توازنها
البيولوجي من أجل إعادة تركيبها بوجود بعض الكائنات الدقيقة املضادة للفطر الطفيلي (Essarioui and Sedra ،
 .)2007 ، 2010aكما مت اختيار مادة عضوية (مبيد عضوي) تضاف إىل الرتبة لتكبح منو الفطر املسبب ملرض البيوض
وتساعد على منو باقي الكائنات الدقيقة املوجودة يف الرتبة وخاصة الكائنات الدقيقة املضادة للفطر الطفيلي
(.)Essarioui and Sedra ، 2007 ، 2010

رسم  . 14تطوير طريقة املكافحة املباشرة ضد مرض البيوض باستخدام تشميس الرتبة مرافقة بعملية التبخري باملبيد وإضافة املواد العضوية للرتبة اليت تكبح
منو الفطر املسبب ملرض البيوض  Fusarium oxysporum f.sp. albedinisو تساعد على منو الكائنات الدقيقة املضادة اليت متت إضافتها داخل الرتبة
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 -1.5املكافحة اجلينية باستخدام األصناف املقاومة:
ً
نظرا لنوعية املرض والفطر الطفيلي وكذلك لليونة البيئة الواحتية ،تبقى طريقة استخدام األصناف املقاومة
هي الطريقة الوحيدة الفعالة حتى اآلن يف ميدان الواحات املوبوءة على الرغم من أنها مرهونة بعدم التغريات الوراثية يف
ً
شيئا ما ومتوسطة إىل طويلة املدى.
قدرة الفطر الطفيلي على حتدي مقاومة النخيل و إصابته و كذلك أنها معقدة
تهدف هذه الطريقة إىل انتقاء أو عثور أو ابتكار أصناف جديدة حتمل اجلينات املقاومة للمرض ويكون جيد الثمار
وهنالك ثالثة اجتاهات ممكنة للبحث عن مصادر املقاومة و جودة الثمار:
ً
حاليا.
 األصناف املعروفة املوجودة التجمعات الطبيعية للنخيل الناجتة من البذور. النخيل املؤصل من التهجني املضبوط على مستوى النخيل أو اخلاليا من خالل استخدام تقانة اهلندسة الوراثيةاملعتمدة على زرع اجلينات.
 انتقاء خنيل عن طريق إحداث طفرات وراثية باستخدام أشعة نووية.يعترب استخدام املكافحة اجلينية باستخدام األصناف املقاومة الوسيلة املفضلة يف املغرب حتى اآلن منذ حوالي أكثر من
 40سنة .وكان من الضروري إجناز بعض البحوث من أجل تطوير تقانات تقييم مقاومة النخيل للمرض سواء يف املخترب
أو يف امليدان .و يف هذا الصدد مت ما يلي:
 تطوير طرق جناح عملية العدوى للجذور بالفطر بغرض تقييم درجة مقاومة األصناف يف كل األطوار :النبتة ،الفسيلة ،الشجرة البالغة (.)Sedra ، 1994a ،b ، Sedra and Besri ، 1994
 استخراج مواد أنزميية و سامة من إفرازات الفطر وتصنيف شكلها و حتليلها الكيماوي وعزل أجزاء منهاوالبحث عن أفضل طريقة الستخدام هذه املواد املستمدة يف تقييم ومعرفة النخيل املقاوم
(.)Sedra and Lazrek ، 2011 ، Sedra et al ، 1993 ، 1998 ، 2008 ، El-Fakhouri et al ، 1996

رسم  .15تطوير طريقة سريعة النتقاء بادرات النخيل اهلجنية واملقاومة للمرض داخل أنابيب حتتوي على وسط غذائي
اصطناعي أضيفت إليه املواد السامة  Aو أصناف خنيل باستخدام وريقات معزولة ومغطوسة يف حملول املواد السامة  .Bترمز
اإلشارة إىل األوراق املقاومة للمادة السامة .ترتاوح مدة التجربة من  7إىل  12حسب النبات وأجزائه املختربة

إن برنامج انتقاء واصطفاء األصناف الذي مت إجنازه منذ السبعينات من بني أهم األصناف املغربية أدى إىل العثور على 7
ً
ً
إقباال
نسبيا .ولذلك مل يلق تعميم هذه األصناف عند املزارعني
أصناف مقاومة لكنها ذات جودة ضعيفة إىل متوسطة
ً
ً
ً
كبريا  ،الشيء الذي جعل من عنصر جودة التمر  ،مطلبا ضروريا إلعادة تعمري الواحات املتضررة  ،وتبقى حينذاك
ً
ً
تعرضا إلصابة
مرغوبا فيها لقيمتها التجارية رغم أنها األكثر حساسية للمرض و
األصناف اجليدة املشهورة بتمورها
الفطر الطفيلي .زيادة عن هذا  ،بينت نتائج جتربة اختبار  6أصناف عراقية  6 ،تونسية وأخرى مغربية أن كل هذه
األصناف اجليدة حساسة للمرض عدا صنف واحد مغربي آخر يسمى بوخين متوسط اجلودة الذي أظهر مقاومته يف
احلقل التجرييب ( )Sedra ، 1992 ، 1993 ، 1995bمنذ الثمانينات أدت إسرتاتيجية جديدة للبحث عن اختيار العشرات
من سالالت النخيل بذرية األصل ( ،جيدة ومقاومة) ،ومت انتقاء أكثر من  2300ساللة جيدة التمر ،بذرية وجمهولة
األصل من بني التجمعات الطبيعية للنخيل عن طريق مسح الواحات املغربية وتقييم مدى مقاومتها وحساسيتها للمرض
يف
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احملطات التجريبية واملخترب.
(Sedra ، 1986 ، 1992 ، 1995 ، 2001 ، 2003a ،b ،c ، 2005 ، 2010b ، 2011b ، Sedra et al ، 1996 ، Djerbi et
.) al ، 1986 ، Zaher and Sedra ، 1998
اذكر منها كمثال الساللة  INRA-3014اليت مسيت باسم «النجدة» واليت مت إكثارها وتعميمها على املزارعني بأكثر
من  900000خنلة وكذلك سالالت أخرى مثل األمل( )INRA-1443وبوريهان( )INRA-1414والفايدة()INRA-1447
و سدرة( )INRA-3003و الدرعاوية ( )INRA-1445وسالالت أخرى هجنية (Sedra ، 2003a ،b ،c ، 2005 ،2007b
) 2010b ، 2011b
ً
مؤخرا تسجيلهما وميتازان مبواصفات زراعية جيدة باإلضافة
يعطي الرسم  16مثالني لتمور ساللتني خمتارتني التان مت
للمقاومة ملرض البيوض ( .)Sedra ، 2010b ، 2011bوقد مت بدء اإلكثار السريع هلذه األصناف اجلديدة على طريق
الزراعة النسيجية يف إطار برنامج املخطط األخضر الذي رمسته منذ  2009وزارة الفالحة والصيد البحري املغربية
الذي يهدف إىل إنتاج  3ماليني شتلة وغرسها يف الواحات التقليدية والعصرية يف أفق  .2020وقد مت ً
فعال غرس املئات
من اآلالف من الشتالت يف خمتلف الواحات .كما مت انتقاء أصناف ذكرية ذات مواصفات بيولوجية مهمة باإلضافة
إىل مقاومتها ملرض البيوض :نبش بوفقوس ( )INRA-NP4ونبش بوسكري (INRA-NP3) (Sedra ، 2003a ،b ،c ،
.)2005 ،2007b ، 2010b ، 2011b

ً
مؤخرا تسجيلهما وميتازان مبواصفات زراعية جيدة باإلضافة للمقاومة ملرض البيوض
رسم  .16مثاالن لتمور ساللتني خمتارتني جديدتني اللتني مت

ويف جمال التحسني الوراثي للنخيل ،مت إجناز أكثر من  500تهجني خمتلف بني إناث وفحول أصناف متعددة للنخيل و
ً
خمتارا يف احملطات التجريبية .مت انتقاء 40
ابتكار وغرس حوالي  3000شتلة هجنية تنتمي إىل  100تهجني خمتلف
ساللة هجنية جيدة و مقاومة (نتاج أوىل) وعدد كبري من الفحول املقاومة معروفة األصل (Saidi et al ، 1981 ، Sedra
.)، 1995b ، 2001 ، 2003a ، Zaher and Sedra ، 1995 ، 1998
ومن جهة أخرى ،إن التقييم الشامل لألصناف و السالالت يف املغرب أكد على االنتباه واحلذر من انقراض بعض األصناف
و السالالت ذات اجلودة العالية يف التمر لكنها حساسة للمرض( )Sedra et al ، 1996مثل صنف اجملهول ذي شهرة
عاملية .ويف هذا الصدد  ،لقد أشار من قبل ( Pereau-Leroy )1958إىل انقراض صنفني مغربيني إدرار وبرني من
الواحات املغربية بسبب مرض البيوض .حتت الظروف الصحراوية  ،فإنه بديهي عندما تنقرض شجرة النخيل اليت حتمي
املزروعات التحتية كما هو الشأن يف جل الواحات املغربية فإن هذه املزروعات املرافقة سوف تعاني من قسوة املناخ وشدة
احلرارة الناجتة عن أشعة الشمس ويكون مصريها االنقراض ثم تتفاقم ظاهرة التصحر.
أمام قسوة املناخ الصحراوي وكذلك عدوان آفة البيوض  ،فإن احملافظة على الواحات املكونة من األصناف والسالالت
اجليدة  ،التجارية واحلساسية للمرض تلزم ضرورة إجياد إسرتاتيجية أخرى .ويف غياب هذه اإلسرتاتيجية قد يصعب
تدبري واستغالل العشرات من السالالت ذات اجلودة العالية يف التمر اليت مت اختيارها (لكنها حساسة) باإلضافة لصنف
اجملهول وأصناف أخرى جيدة أمام التهديد املستمر ملرض البيوض (.)1995a ،b ، 1993 ، Sedra
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ميكن استغالل هذه األصناف احلساسة يف جمالني :
أ  -عن طريق التحسني الوراثي اجلييين باستعمال التهجني املضبوط وخاصة عملية إدخال جني أو اجلينات املقاومة فقط
يف خاليا أصناف أو سالالت جيدة وحساسة ( ( Transgenic manipulationأو عن طريق خلق الطفرات يف جينات
احلساسية فقط ( )Mutagenesisقصد تغيريها وجعلها تتحكم يف املقاومة.
ب  -عن طريق استغالل املعطيات و الظواهر الطبيعية اليت حتد من انتشار وعدوى مرض البيوض مثل إمكانية استغالهلا
ً
ً
اصطناعيا مبكوناتها احليوية اليت حتد من تفاقم املرض.
طبيعيا أو
يف الرتبة املقاومة
ومن أجل حفظ املوارد الوراثية للنخيل يف املغرب مت إنشاء جممعات وراثية للنخيل من أجل حفظ املوارد واألصول الطبيعية
واملبتكرة للنخيل :حوالي  4000صنف وساللة ممثلة حبوالي  8000خنلة مغروسة يف مخس حمطات جتريبية (Sedra
.)، 2007b ، 2011c ، d
وأسفرت حبوث أخرى يف جماالت خمتلفة ذات صلة بطريقة املكافحة اجلينية عن النتائج التالية:

،

ً
طبيعيا (، Sedra; 1995c
 مسح الواحات املغربية والتعرف على عدد األصناف والنخيل املؤصل من النواة.)2011a ،b ،c
ً
 تطوير زراعة األنسجة  .أكثر من  30صنفا وساللة قد مت تطوير طريقة إكثارها اخلضري(.)Anjarne et al. ، 1995 ، 2010
 دراسة اخلصائص التوصيفية ،الزراعية واجلينية لبعض األصناف املختارة (Sedra; 2000 ، 2011b ، Sedra.)et al ، 1998
 دراسة التنوع اجليين لألصناف املغربية ،التونسية والعراقية والعثور على البصمات الوراثية اجلزيئية  RFLPو RAPDو  ISSRقصد تعريفها وترتيبها.)Sedra; 2000 ، 2011b ، Sedra et al ، 1998( .
 تطوير تقانات البصمات الوراثية لتعريف هوية وأصل أصناف النخيل (Sedra; 2000 ، 2011b ، Sedra et al.)1998
 دراسة ومعرفة بعض املواد الكيماوية الناجتة عن عدوى الفطر واليت تقوم بدور فعال يف املقاومة مثل:الربوتينات املقاومة ،كيتناز وبعض املواد األخرى ٍأرتينول واحلامض كفيشيكمي
()Bendiab ،et al ، 1993 ، Amraoui et al. ، 2003 ، 2004 ، 2005a ،b ، Ziouti et al ، 1996

 -6.1املكافحة املتكاملة:
ً
نظرا ملا هلذه الطرق من سلبيات ،فإن التفكري يف استعمال إجيابياتها متكاملة يبقى هو السبيل الدائم
ملكافحة مرض البيوض وذلك من خالل دراسة املثلث املتكون من الفطر ،النخلة ،الرتبة مع مراعاة الظروف احمليطة.
 -IVاآلفــاق:
تتلخص هذه اآلفاق يف النقط التالية:
 متابعة برنامج التحسني الوراثي للنخيل مع تطوير وتطبيق أساليب حديثة معتمدة على البيولوجيا اجلزيئيةو اهلندسة الوراثية.
 متابعة تطوير تقانة املكافحة اجلرثومية ملرض البيوض و دجمها يف إطار املكافحة املتكاملة. متابعة البحوث يف جمال التشخيص السريع للمرض وحتديد هوية الفطر املسبب له وبصماته املختصة به. متابعة البحوث يف جمال التعريف الوراثي لسالالت وأصناف النخيل املختارة وحتديد البصمات اجلزيئيةاملتعلقة ببعض صفات النخيل الزراعية (اإلنتاجية ،اجلودة ،التبكري يف النضج ،املقاومة )...،وجبنسها األنثى
والفحل.
 متابعة تطوير تقانات الرصد اجلوي عرب األقمار االصطناعية للكشف عن املرض. إنشاء خريطة حديثة النتشار مرض البيوض وأخرى للرتب املقاومة له.88
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املقدمـــة:
ً
وخصوصا أنواع اجلنس
التمور ثروة اقتصادية املفروض احملافظة عليها من اآلفات احلشرية اليت تهامجها
ً
 Ephestiaومنها  ، E.cautella ، E.figulilellaو  E.callidellaاليت تسبب ً
تلفا كليا للتمور املخزونة واملهيئة
للتصنيع والتصدير يف العراق ودول اخلليج العربي اليت تهتم بإنتاج التمور يف حالة عدم مكافحتها ويعد النوع األول
( )E.cautellaمن أخطرها نتيجة كثافته العالية وطول فرتة بقائه يف املخازن ملالءمة الظروف البيئية من درجة حرارة
ً
ضررا
ورطوبة نسبية مقارنة بالنوعني اآلخرين  ،كما أن التمور يف مصر ودول املغرب العربي تصاب بآفة حشرية ال تقل
عن حشرة عثة التمــر  E.cautellaأال وهي حشرة عثة اخلروب  Ectomylios ceratoniaوللمحافظة على التمور
من التلف ذكرت العديد من املصادر اعتماد املبيدات الكيمياوية لقتل احلشرات بصورة عامة ولألنواع املذكورة
يف أعاله بصوره خاصة  ،ويعد غاز بروميد املثيل  CH3Brمن أهم املبيدات املبخرة املستعملة يف هذا اجملال وهو املادة
ً
ونظرا لظهور
الوحيدة املعتمد عليها يف حفظ التمور املهيأة للتصنيع والتصدير يف العراق منذ عام  1953حبسب املصادر.
صفة املقاومة يف حشرة عثة التني  E.cautellaوحشرة عثة اخلروب  E.ceratoniaمن جهة وتأثريه يف طبقة األوزون
وتلويثه للبيئة نتيجة أثره املتبقي والسام وقد يستحدث السرطان او الطفرات الوراثية ،اختذ قرارا خبفض استخداماته
ً
كليا يف عام  2015بنا ًء على بروتوكول (اتفاقية) مونرتيال لعام  ، 1997وقد امتثل العراق والعديد من
ومن ثم إيقافه
الدول العربية املهتمة بإنتاج التمور بهذه االتفاقية خالل االجتماع اخلاص بربنامج املساعدة على االمتثال لربوتوكول
مونرتيال والذي عقده املكتب اإلقليمي لدول غرب آسيا التابع لألمم املتحدة يف القاهرة للفرتة  . 2008/5/25-24إن
ً
دوليا بديلة للمبيدات الكيماوية
العراق ودول اخلليج العربي ودول املغرب العربي ابتدأت بالبحث عن بدائل مقبولة
حلفظ التمور أو وسيلة مكافحة تتكامل مع غريها ملكافحة حشرات عث التمور املخزونة واملشار إليها يف أعاله .
ستتضمن الورقة احملورية استعراض التقانات البديلة اليت أجنزت الدراسات حوهلا يف العراق وهي جاهزة للتطبيق على
املستوى التجاري بشرط توفر اإلمكانات.
1) Disinfestation of Dry Dates Using Gamma Rays.
2) Using either Sterile Insect Technique or Inherited F1 Sterility to Control Ephestia spp. and
E. ceratonia in Date Warehouses.
3) Biological Control Using Egg and Larval Parasitoid Togather in Date Warehouses.
4) Using Mating Disruption System (Dismate PE) for Controlling
Ephestia spp. in Date Warehouses .
5) Using the Organic Insecticide Fytomax N (Azadirachtin 1 % of neem oil) for Controlling
Ephestia spp. In Date Orchards.
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ً
ًُ
صاحلا لالستهالك البشري.
أوال  :استعمال التقنية النووية يف قتل حشرات التمور املخزونة وحفظه
ً
مقارنة بني تأثري مواد التبخري (بروميد املثيل) وجرعة منخفضة من األشعة املؤينة.
جرعة منخفضة من أشعة مؤينة
ت
بروميد امليل CH3Br
ت
ً
تلقائيا يف بناية متكاملة
طريقة سهلة جترى
طريقة االستعمال معقدة وخطرة تتطلب احلذر 1
1
ً
ً
حتتوي على أجهزة أوتوماتيكية يسيطر عليها عن
الشديد يف التطبيق ووقتا طويال للمعاملة ثم
بعد
التهوية
ً
إشعاعيا .
ال يوجد هلا تأثري متبق وال يسبب تنشيطا
له تأثري متبق وسام وقد يستحدث السرطان أو 2
2
إذ ينتهي التأثري حال االنتهاء من عملية التشعيع
الطفرات الوراثية
3

تظهر مقاومة احلشرات الوراثية عرب األجيال نتيجة 3
ً
فضال عن وجود بعض
لظهور ضغط انتخابي .
ً
أدوار النمو املقاومة خصوصا تلك اليت تقل فيها
عمليات التنفس
ً
ً
4
كامال يف احلشرات
عقما
ال تسبب

5

تقتل احلشرات يف الغذاء املعبأ شرط استعمال 5
مواد تعبئة تسمح تغلغله فيه

تقتل احلشرات يف الغذاء بغض النظر عن نوع مواد
ً
توزعا يناسب حالة املادة
التعبئة إذا وزعت اجلرع
الغذائية املشععة

6

ال ميكن عدها معاملة نهائية كافية للغذاء 6
املعبأ قبل تصديره مباشرة يف الظروف املختلفة

ميكن عدها معاملة نهائية مثالية

4

تهلك احلشرات كلها بعد مدة معينة  .ال توجد
فرصة لظهور مقاومة لإلشعاع.
ً
عقما
يستحدث امتصاص أقل جرعة إشعاعية
ً
كامال يف احلشرات

األشعة املؤينـة املستخدمة يف حفظ األغذية:
 -1أشعة جاما من مصدر كوبلت  )Co60( -60أو منبعثة من مصدر سيزيوم .))Cs 137 -137
 -2أشعة اكس ال تزيد طاقتها على مخسة ميجا إلكرتون فولت.
 -3حزمة الكرتونات (أشعة بيتا) من معجالت (مسرعات احلزم اإللكرتونية) ال تزيد طاقاتها على عشرة ميجا
إلكرتون فولت.
إذ ال تستحدث طاقات هذه اإلشعاعات أي تغري مهم يف عناصر الغذاء وال تعرض سالمة الغذاء وصالحيته للضرر.

الدراسات املنجزة فـي العراق حول استعمال التقنية النووية فـي حفظ التمور:
ً
خصوصا
 دراسة تأثري جرع خمتلفة من أشعة كاما تراوحت بني  1.0-0.1كيلوغري يف الرتكيب الكيميائي للتموراألمحاض األمينية األساسية.
 دراسة تأثري جرع خمتلفة من أشعة كاما يف حياتية أهم نوعني من احلشرات اليت تصيب التمور يف املخزن وهما خنفساءاحلبوب املنشارية  Oryzaephilus surinamensisوعثة التني  Ephestia cautellaوحتديد اجلرعة اإلشعاعية اليت
تسبب موت  %100جلميع احلشرات داخل العبوات.
 دراسة التأثري الوراثي والالوراثي جلرع من أشعة كاما . دراسة قياس توزيع جرع أشعة كاما يف عبوات كارتون قياسية جتارية بشرط أن تكون نسبة تناسق اجلرع ال يزيدعلى  3يف دراساتنا كانت نسبة تناسق اجلرع ترتاوح بني  1.4-1.2دائما.
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دراسة تأثري املعامالت املشرتكة يف ذكور احلشرات وإناثها:
 منع التكاثر. وقف منو احلشرات املشععة. تأثري األشعة املؤينة يف قدرة احلشرات على التغذية. الكشف عن تأثري األشعة املؤينة يف احلشرات العقيمة:• الكشف عن التغيريات الكروموسومية.
• اختبار حتول احلشرات املشععة.
• اختبار عقم احلشرات يف الغذاء املشعع.
 دراسة تأثري مواد التعبئة املختلفة يف حفظ التمور املشععة من إعادة أصابتها باحلشرات:• جتربة هولندا.
• جتربة بولندا.
مواد التغليف  :عبوات كرتون مغلفة بالسيلوفني عبوات كارتون مغلفة بالبولي إيثلني وضعت داخل صناديق
كارتون قياسية جتارية.
 طرائق الكشف عن التمور املشععة:• أشارات رنني الربم اإللكرتوني .ESR signals
• قياس الفرق يف اللزوجة بني التمر املشعع وغري املشعع.
• طريقة التحليل الكيميائي للحامض النووي دنا ( )DNAأو الربوتينات.
• طريقة قياس نشاط املتطايرات من األمحاض الدهنية.
 دراسات حول سالمة التمور املشععة:أجرت دراستان يف هذا اجملال األوىل يف العراق والثانية يف أحد املعاهد املتخصصة يف أملانيا تضمنت الدراسة األوىل اآلتي:
 تغذية سالالت خمتلفة من حشرة عثة التني على متور مشععة لستة أجيال متعاقبة وتوبعت العديد من املقاييسالبيولوجية هلذه السالالت.
وتضمنت الدراسة الثانية األتي:
 تغذية فئران ،جرذان ،خنازير غينيا على متور مشععة وتوبعت العديد من املقاييس البيولوجية هلم لستة أجيال متعاقبة.خالصة هذه الدراسات والبحوث هو إجازة حفظ التمور من اإلصابة باحلشرات باستعمال األشعة املؤينة املنبعثة من مصدر
كوبلت  -60جبرعة ال تزيد على الواحد كيلوغـري.
هذه اإلجازة جاءت (أقرت) من قبل جلنة خرباء دولية شكلت بأشراف منظمات دولية تابعة هليئة األمم املتحدة وهي:
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية. منظمة الغذاء والزراعة الدولية. منظمة الصحة العاملية.بعد دراستها ما تراكم من نتائج حبوث ودراسات أجريت خالل الثالثني سنة األخرية من القرن املاضي والسنوات العشر
املاضية من هذا القرن حول حفظ وتشعيع الكثري من املواد الغذائية باألشعة املؤينة  .فيما يلي بعض من هذه املواد األرز
 ،الكاكاو  ،املانغو  ،البقول  ،التمور  ،القمح  ،البايايا ،الشليك  ،التوابل ،البصل  ،البطاطا ،الثوم ،السمك اجملفف
ً
فضال عن إقرار هيئة الدستور الغذائي  Codex Alimentarius Commissionهلذه
والطازج  ،الدجاج الطازج ...اخل .
اإلجازة.
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ثانيًا :استعمال أما تقنية العقم اجلنسي الكلي أو تقنية العقم املوروث
للسيطرة على حشرات عث التمور املختلفة يف املخازن:
إن استخدام هاتني التقنيتني يعتمد على اهلدف  ،حيث إذا كان اهلدف هو االستئصال السريع جملتمع اآلفة فإن
عقما ً
ً
ً
قبوال يف املخازن التجارية ،ولكن إذا
تاما سيفي بالغرض وهذه التقنية هي أكثر
إطالق احلشرات العقيمة
ً
ً
كان اهلدف هو االستئصال البطئ فإن إطالق احلشرات العقيمة جزئيا وبأعداد قليلة سوف يكون وافيا لكون هذا
النوع من العقم سوف ينتقل عبـر األجيال املتتالية .إن هاتني التقنيتني تكونان أكثر كفاءة اذا تزامنتا مع تقنيات
أخرى ضمن برنامج مكافحة متكامل.
الدراسات املنجزة يف العراق حول هاتني التقنيتني هي:
 دراسة تأثري جرع خمتلفة من أشعة كاما يف حياتية أنواع حشرات عث التمور وحتديد اجلرعة املناسبة الستحداث العقمالكلي .
 دراسة تأثري جرع خمتلفة من أشعة كاما يف استحداث العقم اجلزئي ( )F1 sterilityاملوروث يف حشرات عث التموروحتديد اجلرعة املناسبة بإجراء التزاوجات التالية:
• ذكر مشعع × أنثى طبيعية.
• أنثى مشععة × ذكر طبيعي.
• أنثى مشععة × ذكر مشعع.
• أنثى طبيعية × ذكر طبيعي.
 دراسة تأثري جرع خمتلفة من أشعة كاما يف قيم التنافس التزاوجي ( )Mating Competitivenessوحتديد النسبةً
ً
ً
ً
ً
موروثا.
جزئيا
عقما
كليا او
عقما
املثلى إلطالق احلشرات املعرضة جلرعة تسبب
ً
ً
كليا
عقما
 كبح جمتمعات حمددة من حشرات عث التمور يف خمازن ريادية بإطالق حشرات معرضة جلرعة تسببً
ً
ً
موروثا .
جزئيا
عقما
أو معرضة جلرعة تسبب
 دراسة مسببات العقم اجلزئي املوروث يف حشرات عث التمور (االنتقاالت الكروموسومية):هذه الدراسات أجنزت يف العراق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تسعينات القرن املاضي وهي جاهزة
ً
وحاليا جيري
للتطبيق ليست يف العراق وإمنا يف أي دولة عربية بشرط توفر معمل لإلنتاج الكمي للحشرات العقيمة .
العمل يف تونس يف هذا اجملال أي باستعمال تقنييت العقم الكلي والعقم اجلزئي املوروث للسيطرة على حشرة عثة
اخلـــروب  E. ceratoniaوضمن مشروع مشرتك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ثالثا :املكافحة البيولوجية (احليوية) باستخدام متطفلي البيض والريقات للسيطرة على حشرات عث التمور:
 املكافحة احليوية تعين االستعمال األمثل للمتطفالت واملفرتسات واملمرضات للسيطرة على اجملتمعات السكانية(عشائر) لآلفات احلشرية بطريقة فعالة مع احلفاظ على بيئة نظيفة.
 أجنزت يف العراق العديد من البحوث والدراسات وهي جاهزة لنقلها إىل حيز التطبيق باستعمال متطفلي البيوضوالريقات للسيطرة على حشرات عث التمور واملتطفالت املستعملة هي  Bracon hebetor:و Trichogramma
. evanescens
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رابعًا وخامسًا :استعمال الفرمونات املربكة لعملية التزاوج واملبيد العضوي املنتج من زيت بذور نبات النيم
للسيطرة على حشرات عث التمور.
أشارت النتائج إىل أهمية استعمال الفرمونات املربكة لعملية التزاوج واملبيد العضوي املنتج من زيت بذور نبات
النيم  .حيث كانت نسبة إصابة التمور يف خمزنني رياديني أحدهما يف بغداد واآلخر يف ديالي  0.9و  %1.7بعد مخسة
شهور من اخلزن مقارنة بـ  %18.4يف خمزن السيطرة كما وأن نسبة التمور املصابة يف أربعة بساتني رشت باملبيد
العضوي رشتني األوىل يف الربيع والثانية يف اخلريف وهذه البساتني اختريت يف حمافظات بغداد ،دياىل  ،كربالء وبابل
(أربع مناطق جغرافية خمتلفة) كانت  1.2 ، 2.1 ، 0.9و  %1.7على التوالي مقارنة مع  18.4 ، 23.5 ، 11.7و %15.7
يف بساتني املقارنة ويف نفس احملافظات وألهمية استخدام هاتني التقنيتني فقد نشرت نتائجهما يف :
- International Pest Control Journal ، March/ April 2012.
- International Pest Control Journal ، May/June 2012.
هناك تقنية سادسة ترغب بعض الدول العربية مثل تونس واإلمارات العربية املتحدة استعماهلا يف معاجلة التمور اجلافة
إال وهي معاجلة التمور بأشعة املايكرويف  .ليست لدي معلومات ّ
عما توصل إليه االختصاصيون يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة  ،لكن النتائج اليت نشرها التونسيون بالتعاون مع علماء إيطاليني يف جملة
( Tunisian Journal of plant Protection ، 4(2): 173 - 184 (2009
تشري إىل صعوبة استخدام هذه التقنية لكون الرطوبة يف التمور املستلمة من قبل معامل التمور غري متجانسة مما يعين
عدم السيطرة على أدوار احلشرات املختلفة وبالتالي تعد املعاملة غري جمدية ما مل جتر حتويرات على جهاز املايكرويف
حبيث يؤدي إىل جتانس اجلرعة اليت يستلمها التمر وبالتالي قتل كافة أدوار احلشرات اليت تصيب التمور.
نستنتج من هذه الورقة احملورية (أ) إمكانية استخدام أشعة كاما (جاما) كمعاجلة نهائية للتمور املصنعة واملعبأة
لوحدها يف السيطرة على حشرات عث التمور( .ب) التكامل بني التقانات املشار إليها يف  5-2أعاله للسيطرة على
حشرات عث التمور مثل الطريقتني 2و 3أو  3و  4و  5وهكذا.

املصــادر:
 .1أمحد  ،حممد سعيد هاشم ( )1998اإلشعاعات املؤينة وحفظ الغذاء من احلشرات  ،اهليئة العربية للطاقة الذرية .
تونس  ،عدد الصفحات .143
 .2الطويل  ،إياد أمحد واجلبوري  ،إبراهيم جدوع ( )2007حشرات عث التمور والسيطرة عليها باستعمال عناصر
املكافحة املتكاملة  .ورشة عمل  /مشروع تأهيل قطاع النخيل يف العراق  /اإلدارة املتكاملة آلفات النخيل /22-21
ت ، 2007/1عمان  /األردن .
 .3الطويل  ،إياد أمحد وآخرون ( . )2001جملة البحوث الزراعية  . 258-251 : )2(5 ،املنظمة العربيـة
الزراعية.

للتنمية

 .4الطويل إياد أمحد ( )2008التقنيات النووية دور هم يف تعزيز األمن الغذائي  .دراسة منشورة يف جريدة الصباح /
ملحق تقنيات وعلوم  ،العدد ( )1445يف /21متوز.2008/
 .5محيد ،أسعد علوان والطويل ،إياد أمحد ( )2010استعمال عناصر املكافحة املتكاملة يف السيطرة على حشرات
عث التمور (تقرير)  ،وزارة لعلوم والتكنولوجيا  /دائرة البحوث الزراعية  17صفحة .
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) استعمال متطفلي البيض والريقات للسيطرة على حشرات عث2011(  إياد أمحد،  أسعد علوان والطويل،  محيد.6
.  صفحة21 ،  دائرة البحوث الزراعية/  وزارة العلوم والتكنولوجيا، )التمور (تقرير
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أثر الدراسات البيئية واحليوية
فـي مكافحة حشرة سوسة النخيل احلمراء
سامل بن علي اخلاطري
مركز حبوث وقاية النبات ،املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية  -الرميس
وزارة الزراعة والثروة السمكية – ص .ب  ،50ر.ب  ،121مسقط  -سلطنة عمان

اخلالصة:
ً
نوعا من مفصليات األرجل (احلشرات والعناكب) اليت
تتعرض أشجار خنيل التمر لإلصابة بأكثر من 54
ً
ً
ونوعا .بعضها تصيب السعف مثل حشرة دوباس النخيل Ommatissuslybicus
كما
تؤثر يف النمو اإلنتاجية
 DeBergevinوالبعض يصيب الثمار مثل حشرة احلمرية  Batrachedraamydraula Meyerوالبعض اآلخر
تصيب جذع النخلة مثل حشرة سوسة النخيل احلمراء  .Rhynchophorusferrugineus Olivierلقد مت تسجيل
حشرة سوسة النخيل احلمراء يف سلطنة عمان يف 1993م بوالييت حمضة والربميي مبحافظة الربميي .ومنذ ذلك التاريخ
وحتى عام  1998كان قد بلغ عدد النخيل املصاب حبشرة سوسة النخيل احلمراء حوالي  5091خنلة ونتيجة لشدة
اإلصابة مت إزالة  50.9%منها.نتيجة للخطوات اليت قامت بها وزارة الزراعة يف برنامج اإلدارة املتكاملة حلشرة سوسة
النخيل احلمراء من خالل نشاط الفرق امليدانية يف مناطق اإلصابة فقد مت تطبيق برنامج اإلدارة املتكاملة حلشرة سوسة
النخيل احلمراء مع بداية عام 1998م والذي يتلخص يف منع استرياد أشجار النخيل بأنواعها إىل السلطنة ومنع نقل
فسائل النخيل من مناطق اإلصابة وتكثيف استخدام املصايد اجلاذبة للسوسة للمراقبة والعالج والقيام باملسح الدوري
لزراعات النخيل الكتشاف النخيل املصابة باآلفة وعالجها أو إزالتها وحرقها يف حالة عدم اجلدوى من العالج ،إضافة إىل
التوعية واإلرشاد .وقد متكن الربنامج من إزالة  9.2%من إمجالي  23822خنلة مصابة حبشرة سوسة النخيل احلمراء
خالل الفرتة من 2011-1999م .إضافة إىل اصطياد والقضاء على أكثر من  401522حشرة سوسة النخيل احلمراء يف
املناطق املصابة .ونتيجة للجهود اليت تبذهلا وزارة الزراعة والثروة السمكية من خالل برنامج اإلدارة املتكاملة حلشرة
سوسة النخيل احلمراء يف السيطرة على اآلفة من القضاء على السوسة يف ثالث واليات من إمجالي ست عشرة والية
مصابة حبشرة سوسة النخيل احلمراء.
INTRODUCTION:
The date palmPhoenix dactyliferaL. is considered as major crop grown in the Sultanate of
Oman and all Gulf countries. In Oman ، it is grown in an area of about 31.4 thousand hectare
، occupying more than 85% of the total fruit area and about 49% of the total agricultural land
(MAF ، 2006). The total number of date palms in the Sultanate is about 7.59 million ، of which
6.32 million are productive and they produce about 258.6 thousand tons per year (MOA ،
2010). However ، 50.1% of the production is used for human consumption ، 20.6% for animal
feed ، 17.2% for industrial consumption ، 2.6% for export and 9.4% for others (MOA ، 2009).
More than 350 varieties of date palms are grown throughout Oman (MOA ، 2010).
Date palm plantations have been suffering from a number of important insect pests. More
than 54 arthropod species (insects and mites) are associated with date palm. Some of them such
as dubas bug Ommatissuslybicus Bergevin (Hemiptera: Tropiduchidae) and parlatoria date
scale Parlatoriablanchardi (TargioniTozzetti)(Hemiptera: Diaspididae)attack fronds ، and
some such as lesser date moth Batrachedraamydraula Meyer (Lepidoptera: Batrachedridae) ،
old world date mite Oligonychusafrasiaticus McGregor (Acari: Tetranychidae)and saw104
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toothed grain beetle Oryzaephilussurinamensis (Linnaeus) (Coleoptera:Cucujidae)attack
fruits ، whereas others attack the main trunk such as red palm weevil Rhynchophorusferrugineus
Olivier (Coleoptera: Curculionidae)and longhorn stem borer JebusaeahammerschmidtiRe
iche(Coleoptera: Cerambycidae)(Elwan ، 2000; Al-Khatri ، 2004;Kinawy ، 2005; Al-Zadjaliet al.
، 2006).
Red Palm Weevil (RPW) ، Rhynchophorusferrugineus- Impact of its occurrence on date palms
and activities of IPM:
It is a destructive pest of several palm species of economic importance whereas date palm
is one among them. It was first discovered in the Sultanate of Oman in the Wilaya of Mahdha
of Al-BuraimiGevernoment in September 1993 and then subsequently reported in Buraimi and
Sinena of the same Governorate and in the Governorate of Musandam and in the Wilayas of
Shinas ، Sohar ، Saham and Al-Khaborah of Al-BatinahNorth Governorate ، and in the Wilayas
of Yanqul and Dhank of A'DhairahGovernorate (Abdallah and Al-Khatri ، 2005).
The damage to the date palm is caused by the grubs. These grubs make tunnels in the trunk and
feed on the tissues of the date palm. Decay of the tissues results in the production of a foul smell.
While feeding ، the grubs make gnawing sound which is often audible. At the point of attack ،
thick reddish-brown fluid is putrid and gives a strong acrid odour. At a later stage of attack ،
chewed up fibres are also extruded from this hole. The oozing fluid and/or the presence of these
plant fibres provide external evidence of attack by the RPW (Abdallah and Al-Khatri ، 2000b).
In very severe infestation the trunk may be hollowed out and the palm dies and topples over.
Since the introduction of RPW in 1993 till 1997 ، 3094 date palms were infested by the pest.
Among the infested trees 1604 date palm were eradicated due to heavy infestation which was
about 51.8% of the infested date palm (Al-Khatri ، 2004).
This accidental introduction of RPW lead to pass a quarantine law in the country to stop an
introduction of any plant material from the plant family Palmae in Oman (Al-Khatri ، et al.
1998). In addition ، aggregate pheromone traps were used in 1994 as a method of monitoring
and controlling of RPW in order to reduce the high population. The trap consists of 10 litre
plastic bucket covered with gunny and contain four halls on the lade and six holes on the side
of the backed to allow the entrance of the pest. The trap contains 1 kg fermented date fruit as bait
and RPW aggregate pheromone (MAF ، 1995).
A new trunk injection was implemented as a control method of RPW in date palm in 1998. In
this method of application ، three holes were drilled into the palm. One hole was drilled at the
oozing point ، the second one 20 cm above and the third one 20cm below it. Into each hole ،
50 ml of the insecticide ، diluted with water at the ratio of 12 ml insecticide to 38ml water ، was
poured. This method resulted in successful treatment of RPW infestation to the extent of 100%
mortality (Abdallah and Al-Khatri ، 2000b).
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The population dynamics of RPW was also conducted during 1996- 1998 season ، and the results
showed that the minimum number of insects was recorded during December and January ،
whereas ، four maximum peaks were found in March ، May ، August and October (Fig. 1). The
daily activity of RPW population was also studied and the highest activity was recorded during
sunrise and sunset (Al-Khatri and Abdallah ، 2003). In addition ، by 1999 ، a new RPW trap was
introduced. The trap consists of uncovered 10 litre plastic buckets containing 1 kg fermented
date fruit as bait and RPW aggregate pheromone (Abdallah and Al-Khatri ، 2000a).

Fig. 1.Seasonal fluctuation of RPW at Buraimi during February 1996 to January 1997.
On the other hand ، Kairomone attractant was introduced to the Pheromone baited trap which
gave more than double catch of adults consisting more females than male. In addition ، the
study also revealed that combination of pheromone and kairomone trap could give similar
catch of Pheromone baited trap (Abdallah and Al-Khatri ، 2005).
Field trials conducted during the period from December 2006 to March 2008 studied the effect
of trap colour in attracting RPW resulted highly significant differences between trap colours.
Red colour traps attracted the highest mean number of RPW adults that accounted for 26.9%
of total captured of weevils in all traps followed by Green colour trap with 20.6% ، Orange
19.7% ، Yellow 18.1% and Blue colour traps 14.7%. Moreover ، females were recorded to be
attracted more by the Red ، Green and Blue colour traps than males (Al-Khatriet al. ، 2009).
Integrated Pest Management (IPM) committee for managing RPW was formed in 1998 by the
Ministry of Agriculture and Fisheries ، which was responsible for RPW management to form
strategy and provide the necessary requirement needed to implement the IPM programme in
infested areas. In addition ، the committee was responsible to monitor the implementation of
IPM programme of RPW and to overcome any problem facing the programme. The programme
was mainly based on monitoring the villages with infested date palms by using aggregate
pheromone traps for monitoring and catching the adults ، and also conducting intensive survey
at pre-maximum peaks of the pest where most of the RPW are larva stage. Further-more ،
the objective of the programme was to control the infested date palms and eradicate the heavily
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infested that cannot be treated ، in order to reduce the pest status level which would in the long
run eradicate the pest in most villages. The infestation level during 1993- 1997 was 3094 date
palms and 51.8% of them were eradicated. However ، the implementation of IPM programme
of RPW in 1998 resulted in the reduction of date palms due to eradication: 19.7% eradiation
out of 1997 infested date palm in 1998 and 9.2% eradication out of 23822 infested date palms
during 1999- 2011.
The estimated date palms by the beginning of RPW infestation in 1993 was in the areas where
the pest was reported ، was 2809711 ، that represented 35.1% of the total date palms in the
country and 60.1% of the total date palm in the infested Governorates. By December 2011
، 28913 date palms were infested by RPW ، representing 1.0% of the plants from infested
Governorates ، and out of infested date palms 4187 date palms were eradicated representing
0.15%. On the other hand ، an average of 876 aggregate traps were used from 1994 to 2011 with
total catch of about 483994 adults. As aggregate pheromone traps attract more females than
male (1 male: 1.8 female) (Abdallah and Al-Khatri ، 2005). More than 268886 female weevils
were trapped as they were able to attack and oviposit on date palm and cause damage.
When RPW was found for the first time ، 16Wilayas were reported to be infested with the pest
where they represented 35.1% of date palm plantation in the country. By the end of 2011 ،
threeWilayas that represent 11.0% of date palm plantation were found free from the infestation.
However ، the monitoring is still continued to confirm the absence of the RPW in the country.
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التنوع الوراثي لسوسة النخيل احلمراء
والعالقات الوراثية بني السوسة
وباقي أنواع السوس
د .رباب عبد اهلل عبد العزيز املرجاوي
بكالوريوس يف العلوم الزراعية  -أمراض نبات -كلية الزراعة  -جامعة القاهرة  -مصر
ماجستري يف العلوم الزراعية  -احلشرات االقتصادية (فريولوجيا احلشرات)
كلية الزراعة  -جامعة القاهرة– مصر
دكتوراه الفلسفة يف اهلندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوية
يف جمال البيولوجيا اجلزيئية :حشرات جزيئية و تطور جزيئي
معهد حبوث اهلندسة الوراثية و التكنولوجيا احليوية – جامعة املنوفية – مصر

نبـذة خمتصرة:
تعترب سوسة النخيل احلمراء من األنواع الغازية و اليت يعتقد أن منطقة األصل اجلغرايف هلا هي جنوب شرق آسيا.
مت إدخال سوسة النخيل إىل مناطق الشرق األوسط و حوض البحر األبيض املتوسط خالل الثالثة عقود األخرية ،تهاجم
ً
ً
نظرا لألهمية االقتصادية لتلك اآلفة فمن
أضرارا اقتصادية.
السوسة العديد من أنواع النخيل يف تلك املناطق مسببة
األهمية معرفة تاريخ الغزو هلا وكذا فهم العالقات الوراثية بني عشائرها املختلفة من أجل استخدام املعلومات املتحصل
عليها عند تصميم إسرتاتيجية مقاومة فعالة ضدها .تهدف تلك الورقة احملورية إىل حصر للدراسات اليت تتناول التنوع
الوراثي و تاريخ الغزو لسوسة النخيل احلمراء و كذا عالقة سوسة النخيل احلمراء بباقي أنواع جنس الرينكوفورس.
مت حصر  10أحباث تناولت التنوع الوراثي وتاريخ الغزو الوراثي لعشائر جغرافية خمتلفة من السوسة مت مجعها من بالد
ً
أيضا عمل مقارنة وراثية بني سوسة النخيل
خمتلفة تابعة ملنطقيت الشرق األوسط و حوض البحر األبيض املتوسط .مت
وأربع أنواع أخرى تابعة لنفس اجلنس رينكوفورس.
يف تلك الدراسات مت استخدام مشخصات جزيئية خمتلفة مثل أجزاء من اجلينات امليتوكونديرية  ،الدنا الريبوسومي و
تقنية التضاعف العشوائي (الرابد)  ،كما مت عزل للميكروستااليت.

الكلمات املفتاحية:
Key words: Curculionidae ، Coleoptera ، Cytochrome oxidase c subunit 1 (CO1) ، Cytochrome b
(Cytb) ، Genetic diversity ، ITS2 ، invasive species ، RAPD ، molecular markers ، microsatellites
،Rhynchophorinae ، Phylogeography ، Phylogeny ، Red palm weevil ، R. ferrugineus ، R.
bilineatus ، R. palmarum ، R. phoenicis ، R. cruentatus.

مقدمة:
يعترب اكتشاف التنوع الو راثي لآلفة احلشرية الغازية خطوة أساسية قبل التحقق من األسس الوراثية ألقلمتها
السريعة و بالتالي معرفة أسباب جناح عملية الغزو ( .)3-1كما تعد معرفة وجود تنوع وراثي من عدمه مطلب هام قبل
تطوير إسرتاتيجية مكافحة فعالة لآلفة (.)7-4
تعترب سوسة النخيل احلمراء
Red Palm Weevil (RPW) Rhychophorus ferrugineus (Olivier ، 1790) (Coleoptera: Curculionidae
)، Rhynchophorinae) (8
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من األنواع الغازية و اليت يعتقد أن منطقة األصل اجلغرايف هلاهي منطقة جنوب شرق آسيا .مت غزو سوسة النخيل ملناطق
الشرق األوسط و حوض البحر األبيض املتوسط منذ منتصف الثمانينيات حيث سجلت يف اإلمارات العربية املتحدة و
ً
تباعا و حتى اآلن ما زالت عملية الغزو مستمرة ( .)9تهاجم السوسة العديد من أنواع النخيل
استمر غزوها لباقي الدول
ً
يف تلك املناطق مسببة أضرارا اقتصادية ،حيث قدر املعدل املتوسط لإلصابة السنوية بسوسة النخيل احلمراء يف منطقة
الشرق األوسط حبوالي  ،)10( 1.9تسببت اإلصابة بالسوسة يف فقد  % 90من النخيل املصاب يف شبه اجلزيرة العربية
ً
نظرا لألهمية االقتصادية لتلك
( ،)11كما اخنفض اإلنتاج يف بعض املناطق املصابة من  10-0.7طن/هكتار (.)12
اآلفة فمن األهمية معرفة تاريخ الغزو هلا وكذا فهم العالقات الوراثية بني عشائرها املختلفة (.)9
مت حصر  9أنواع من سوس النخيل التابع جلنس الرينكوفورس (:)8
 4أنواع من العامل اجلديد:
R. palmarum (Linnaues)، R. cruentatus (Fabricius)، R. ritcheri (Wattanapongsiri) and R.
;)quadrangulus (Queden
نوع إفريقي:

)R. phoenicis (Fabricius

 4أنواع آسيوية:
R. ferrugineus (Olivier)، R. bilineatus (Montrouzier)، R. distinctus (Wattanapongsiri)، and R.
)lobatus (Ritsema
تهدف تلك الورقة احملورية إىل حصر للدراسات اليت تتناول التنوع الوراثي و تاريخ الغزو لسوسة النخيل احلمراء و كذا
عالقة سوسة النخيل احلمراء بباقي أنواع جنس الرينكوفورس.
مت استخدام مشخصات جزيئية خمتلفة لدراسة التنوع الوراثي لسوسة النخيل احلمراء مثل أجزاء من اجلينات
امليتوكونديرية ،الدنا الريبوسومي و تقنية التضاعف العشوائي (الرابد) ( ،)21-13كما مت عزل للميكروستااليت
( .)22تتميز اجلينات امليتوكونديرية بأن وراثتها أموية ،ذات معدل تطور سريع ،ذات طبيعة فردية وهلا بادئات عامة
ممكن استخدامها يف حالة عدم معرفة التتابعات ،استخدمت بنجاح يف دراسات على أنواع حشرية عديدة لدراسة التنوع
الوراثي ،الدراسات الفيلوجينية ،التوزيع اجلغرايف و الباركود ( .)33-23استخدمت أجزاء خمتلقة من الدنا الريبوسومي
لدراسة التنوع الوراثي يف أنواع خمتلفة من احلشرات (.)37-34
)The non-functional Internal Transcribed Spacer 2 Ribosomal DNA (ITS2-rDNA
اعتربت كوسيلة جزيئية فعالة لدراسة العالقات الوراثية بني العشائر اجلغرافية املختلفة للحشرات بسبب معدل تطورها
العالي ( .)41-38تعترب تقنية الرابد مفيدة حيث تتطلب كمية صغرية ً
جدا من الدنا ،سريعة و ال تتطلب إمكانيات
جزيئيا ً
ً
ً
مهما
مشخصا
كثرية مما جيعلها مناسبة للتعريف الوراثي يف الدول النامية ( .)44-42أصبح امليكروستااليت
لدراسة التنوع الوراثي يف احلشرات حيث إنه عالي التنوع مقارنة مبشخصات أخرى ويتبع الوراثة املندلية مشرتكة
السيادة (.)45

110

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

التنوع الوراثي علي املستوي امليتوكونديري و تاريخ الغزو لعدد من عشائر سوسة
النخيل احلمراء من الشرق األوسط و حوض البحر األبيض املتوسط
Mitochondrial Genetic Variation and invasion History of
Red Palm Weevil 
)(RPW
Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) in Middle-East and M
 editerranean
Basin

مت دراسة التنوع الوراثي على املستوى امليتوكونديري و تاريخ الغزو لعدد من عشائر سوسة النخيل احلمراء،
ً
موقعا تتبع  14دولة مت غزوها بالسوسة يف منطقيت الشرق األوسط و حوض البحر األبيض املتوسط :
مجعت من 52
ً
مصر ( 26موقعا تتبع  17حمافظة) ،السعودية ،عمان ،اإلمارات العربية املتحدة ،سوريا ،تركيا ،قربص ،فرنسا ،اليونان،
ايطاليا ،أسبانيا (األرض الرئيسية و جزر الكناري) ،إيران ،اليابان و باكستان (شكل.)20،19( )3 & 2 ،1
مت يف هذه الدراسة استخدام مشخصات جزيئية تعتمد على حتديد التتابعات النيوكليوتيدية للحامض النووي
منقوص األكسجني (الدنا) و تتبع اجلينوم امليتوكونديري .تلك املشخصات اجلزيئية عبارة عن أجزاء من اجلينني
امليتوكونديريني سيتوكروم أكسيديز حتت الوحدة ( 1كو )1و سيتوكروم ب (سيت ب) .يستثنى كل من سوريا
و اليابان يف حالة سيتوكروم ب (سيت ب).
أظهرت التتابعات النيوكليوتيدية لكال اجلينني وجود تنوع وراثي نتيجة لعمليات استبدال نيوكليوتيدية يف
كال اجلينني .يلخص جدول ( )2 & 1أهم النتائج املتحصل عليها.

االنتشار اجلغرايف للطرز األحادية و عالقتها بعدد و طبيعة اإلدخاالت:
كشفت املقارنة بني التتابعات املختلفة عن وجود  8طرز أحادية يف حالة الكو 1مسيت ط - 1ط  8بينما مت
الكشف عن  3طرز أحادية يف حالة السيت ب مسيت طب - 1طب .3يف حالة الكو 1جتمعت الطرز األحادية ط - 1ط7
ً
منفصال و ذلك يف الشبكة اجلغرافية للطرز األحادية (شكل .)4يعكس العدد
يف جمموعة واحدة بينما ظل ط8
القليل للطرز األحادية اخنفاض التنوع الوراثي كما هو متوقع بالنسبة لألنواع الغازية (.)46
مل يالحظ تنوع وراثي بني العينات التابعة لنفس الدولة إال يف حالة العينات اجملموعة من دولة اإلمارات العربية املتحدة
(مت اكتشاف  4طرز أحادية هي :ط،1ط،3ط 4و ط )5و عمان (مت اكتشاف  3طرز أحادية هي :ط ،1ط 5و ط )6و ذلك
يف حالة الكو .1ميكن تفسري وجود عدة طرز أحادية يف عينات نفس الدولة إىل حدوث العديد من اإلدخاالت لآلفة من
مناطق خمتلفة حتوي طرز أحادية خمتلفة أو إدخال واحد أو أكثر من منطقة واحدة حتوي طرز أحادية خمتلفة (.)20
تقتصر العشائر احمللية ملصر( 26موقع تتبع يف  17حمافظة) على طرز أحادي وحيد (ط 8يف حالة الكو 1أو طب 1يف
حالة السيت ب) مما يفسر بإدخال واحد أو أكثر من منطقة واحدة حتوي نفس الطرز األحادي .فسر االنتشار السريع
للطرز األحادي يف حمافظات مصر املختلفة إىل سلسلة من أحداث الغزو الثانوية (شكل .)3أعطي نفس التفسري للبالد
األخرى اليت مل يكتشف فيها غري طرز أحادي وحيد(شكل 3،2،1و جدول.)2 & 1
ً
انتشارا من الناحية اجلغرافية حيث
لوحظ أن الطرز األحادي ط 8يف حالة الكو 1أو طب 1يف حالة السيت ب هو األكثر
وجد يف  8دول مما يدل علي قدرته العالية على الغزو و لذا أطلق عليه الطرز الغازي (.)20،19

العالقات الفيلوجينية بني الطرز األحادية و بعضها البعض:
أوضحت العالقات الفيلوجينية (شكل 6& 5و جدول )1أن العشائر اليت مت دراستها تنتمي جملموعتني جغرافيتني
(تشعبتا من سلف مشرتك مل يتم الكشف عنه يف هذه الدراسة) هما :اجملموعة اآلسيوية و اجملموعة متعددة القارات.
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اجملموعة اآلسيوية و تضم عديد من الطرز األحادية (ط - 1ط 7يف حالة الكو 1و طب & 2طب 3يف حالة السيت ب)
وتشمل عينات من  6بالد تتبع قارة آسيا (إيران ،اليابان ،عمان  ،باكستان  ،سوريا واإلمارات العربية املتحدة) بينما
اجملموعة متعددة القارات تضم طرز أحادي وحيد هو الطرز الغازي و تشمل عينات من  8بالد تتبع  3قارات هي :أفريقيا
(مصر) ،آسيا (السعودية وتركيا) وأوروبا (قربص ،فرنسا ،اليونان ،إيطاليا وأسبانيا) (شكل.)20،19( )6&5
يتضح من الشكل الفيلوجيين أن )1( :الطرز الغازي ذو عالقة أخوية مع السلف املشرتك ب للطرز األحادية للمجموعة
اآلسيوية (مل يتم الكشف عنه يف هذه الدراسة) حيث أنهما تفرعا من أصل مشرتك واحد (مل يتم الكشف عنه يف هذه
الدراسة) )2( ،الطرز األحادي ط 7الياباني (يف حالة الكو )1منفصل عن باقي طرز اجملموعة اآلسيوية حيث أنه يرتبط
مع السلف املشرتك ج للطرز األحادية ط،1ط،3ط،4ط،5ط & 2ط 6بعالقة أخوية( )3( ،شكل.)20( )5
أي أن اجملموعة اآلسيوية تنقسم لتحت جمموعتني :حتت جمموعة تضم ط 7الياباني وحتت جمموعة تضم باقي الطرز،
تنقسم األخرية بدورها لتحت جمموعتني ثانويتني )1( :حتت جمموعة ثانوية تضم الطرز األحادية ط،1ط،3ط& 4
ط(،5طب  3يف حالة سيت ب).
( )2حتت جمموعة ثانوية تضم الطرز األحادية ط  2اإليراني & ط( ،6طب  2يف حالة سيت ب) (شكل .)20،19( )6،5
ً
وراثيا عن الطرز
بينت القيم العليا والدنيا للمسافات الوراثية بني الطرز األحادية املختلفة أن الطرز ط 7الياباني هو األبعد
ً
وراثيا .كما أن داخل اجملموعة اآلسيوية يعترب الطرزط 1املوجود يف أكثر من دولة
الغازي بينما الطرز ط 1هو األقرب
ً
ً
ُ
ً
وراثيا عن الطرز ط 7الياباني .ط( 1طب  )3وط،3ط & 4ط 5األكثر قربا لبعضهم وراثيا داخل اجملموعة
هو األبعد
اآلسيوية (.)20،19
اتضح من زمن تشعب التتابعات النيوكليوتيدية بني الطرز أن الطرز الغازي انفصل عن طرز اجملموعة اآلسيوية من
حوالي  0.26إىل  1.4مليون سنة عن الطرز اإليراني و الياباني على التتابع  ،كما انفصل عن الطرز الثاني من حيث
االنتشار (ط 1يف حالة الكو 1أو طب 3يف حالة السيت ب) من حوالي  1.09مليون سنة .أما يف داخل اجملموعة اآلسيوية
فقد انفصل الطرز الياباني عن باقي الطرز من حوالي  0.83إلي  1.9مليون سنة عن الطرز الثاني من حيث االنتشار (ط1
يف حالة الكو 1أو طب 3يف حالة السيت ب) و ط 6على التتابع ،كما انفصل عن الطرز اإليراني من حوالي  1مليون
سنة (.)20،19

التفسري التطوري و الدميوجرايف لتوزيع التنوع الوراثي احلالي:
ً
تأجيما للحيادية (جدول )2 & 1أن عشائر سوسة النخيل
أوضحت قيم التمايز الوراثية ،تدفق املورثات و اختبارات
ً
وراثيا حتت تأثري اجلرف الوراثي خالل العديد من األحداث التأسيسية (.)20،19
احلمراء اليت مت دراستها تشعبت

تناقضات:
هناك أربعة تناقضات نتجت عن هذه الدراسة:
 -1مل يظهر يف السعودية أي من الطرز املكتشفة يف الدول اجملاورة بل اكتشف بها الطرز الغازي.
 -2مل يظهر يف سوريا الطرز الغازي رغم أنها واقعة علي حوض البحر األبيض املتوسط.
 -3بالرغم من أنه ال توجد حدود فاصلة بني باكستان و اهلند (األصل اجلغرايف احملتمل) إال أن العينات
ً
ً
وراثيا حيث أكتشف طرز أحادي واحد.
تنوعا
اجملموعة من باكستان مل تظهر
 -4بالرغم من أنه كان يعتقد أن مصدر سوسة النخيل يف مصر هو دولة اإلمارات إال أنه مل يكتشف يف مصر
أي من الطرز األحادية املكتشفة يف اإلمارات.
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اخلالصـة:
يقرتح فيما يتعلق باملسافات الوراثية و زمن تشعب التتابعات النيوكليوتيدية بني الطرز األحادي الغازي التابع
للمجموعة متعددة القارات و باقي الطرز األحادية التابعة للمجموعة اآلسيوية ،أن سوسة النخيل احلمراء سلكت 3
طرق خمتلفة أثناء غزوها من منطقة األصل إلي الدول اليت مت غزوها :طريق للشرق حيث الطرز األحادي ط  7املكتشف
يف اليابان ،طريقان للغرب أحدهما ملنطقة البحر األبيض املتوسط حيث مت اكتشاف الطرز األحادي الغازي و اآلخر ملنطقة
الشرق األوسط حيث مت اكتشاف  6طرز أحادية ( 2طرز أحادي يف حالة سيت ب) ،بدوره الطريق األخري تفرع لطريقني
أحدهما حيث ط 2أو طب 2اإليراني واآلخر لباقي الطرز .ترتبط تلك الطرق بأنسال وراثية لكل منهم تاريخ تطوري
منفصل.
أوضحت املسافات الوراثية و زمن تشعب التتابعات النيوكليوتيدية بني الطرز األحادية املختلفة و من الفرتة الزمنية اليت
مت بها الغزو أن الطرز تطورت يف منطقة األصل قبل غزوها للبالد املختلفة .ميكن ترتيب الطرز األحادية من حيث قربها
الوراثي من الطرز األحادي الغازي حبسب املسافات الوراثية و زمن تشعب التتابعات النيوكليوتيدية كاآلتي :ط.....8
(ط&3ط.....)5ط(.....1ط،2ط&4ط.....)6ط. 7كما ميكن ترتيب الطرز األحادية داخل اجملموعة اآلسيوية من حيث
قربها الوراثي من الطرز الياباني كاآلتي :ط....7ط( .....1ط ،3ط&4ط.....)5ط.....2ط.6
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التنوع الوراثي لسوسة النخيل احلمراء على املستوى النووي:
Genetic Variation of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) Using
ITS2-rDNA
مت يف هذه الدراسة استخدام مشخصات جزيئية تعتمد على حتديد التتابعات النيوكليوتيدية للحامض النووي منقوص
األكسجني (الدنا) و تتبع اجلينوم النووي .تلك املشخصات اجلزيئية عبارة عن أجزاء من احلامض النووي منقوص
األكسجني الريببوسومي غري الوظيفي ITS2-rDNA.)19( .
مل يكشف استخدام املشخصات النووية عن وجود تنوع وراثي ( .)19يرجع ذلك لعملية تطور توافقية قوية ،مت مالحظة
و تقرير ذلك يف دراسات سابقة للحامض النووي منقوص األكسجني (الدنا) الريبوسومي (.)47،48

عزل بادئات امليكروستااليت من سوسة النخيل احلمراء:
Development of microsatellite markers for the red palm weevil (RPW) Rhynchophorus
ferrugineus

مت عزل  15ميكروستااليت من احلامض النووي لسوسة النخيل احلمراء ( .)22هناك جتارب للكشف عن التنوع الوراثي
باستخدام تلك البادئات.

التنوع الوراثي لسوسة النخيل احلمراء با ستخدم تقنية التضاعف العشوائي ( الرابد):
Determination of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) using
RAPD-PCR
مت استخدام تفاعل البلمرة املتسلسل ببادئات عشوائية ملضاعفة أماكن عشوائية من اجلينوم حبسب وجود تتابعات
البادئات املستخدمة (.)13،14،16،17،18
مت استخدام تقنية التضاعف العشوائي يف حبثني لدراسة تنوع الشكل املورفولوجي ملنطقة الصدر األول من حيث اللون
أو غياب وجود النقط السوداء عليه و ترتيبها إن وجدت ( .)14،17تناول أحد البحثني العالقة بني  3أشكال مورفولوجية ل
ً
خال من النقاط السوداء،
 3عينات من مصر ختتلف تبعا لغياب أو وجود النقاط السوداء على الصدر األول :الشكل األول ٍ
بينما وجدت النقاط السوداء يف الشكالن الثاني والثالث ،تتجمع النقاط كشبكة يف الشكل الثاني بينما ترتتب
يف صفني متوازيني يف الشكل الثالث حيث تنقسم النقطة الوسطى للصف الثاني لنصفني .وجد أن الشكل األول أقل
ً
تقاربا لبعضهم البعض (.)14
قرابة وراثية من الشكلني اآلخرين بينما الشكلني الثاني و الثالث أكثر
عينة من السعودية ختتلف ً
ً
تبعا للون وغياب أو وجود
يف البحث الثاني متت املقارنة بني  3أشكال مورفولوجية من 18
النقاط السوداء على الصدر األول ( :)17الشكل األول الصدر األول أسود بال نقاط ،الشكل الثاني بين بال نقاط و
الشكل الثالث بين بنقاط .جتمعت العينات يف جمموعتني رئيسيتني  1و  2بلغت نسبة التقارب بينهم . 35%
اجملموعة األوىل  1تنقسم بدورها حتت جمموعتني ( 3و :)4
( )3حتوي عينتان من الشكل الثالث )4( ،حتوي  3عينات من الشكل الثاني باإلضافة لعينة من الشكل األول.
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اجملموعة الثانية  2تنقسم بدورها لتحت جمموعتني ( 5و :)6
( )5حتوي عينات الشكلني الثاني و الثالث يف حتت جمموعتني ثانويتني (( 7و  ))8املسافة الوراثية بينهما ))7(( :0.35
حتوي  3عينات من الشكل الثاني بينما (( ))8حتوي عينة من الشكل األول.
( )6حتوي عينات الشكل األول يف حتت جمموعتني ثانويتني (( 9و  ))10بنسبة تقارب ( 50%شكل.)17( )7
مت استخدام تقنية التضاعف العشوائي يف  3أحباث لدراسة التقارب الوراثي بني عينات من سوسة النخيل احلمراء جمموعة
من بلد واحد ( )13،16أو بني عينات جمموعة من أكثر من بلد ( .)18تناول البحث األول العالقة بني  3أفراد من سوسة
النخيل احلمراء من مصر  ،السعودية وأندونيسيا ( .)13وجد تشابه وراثي بني عينة من سوسة النخيل احلمراء من مصر
و اندونيسيا حيث بلغت املسافة الوراثية بينهما  0.7بينما مل يالحظ أي تشابه وراثي بني عينات من مصر و السعودية
ً
ً
عشوائيا (.)13
بادئا
حيث كانت املسافة الوراثية بينهما  ،1و ذلك باستخدام 20
تناول البحث الثاني العالقة بني 7عينات من سوسة النخيل احلمراء من أماكن خمتلفة لنفس البلد وهي اإلمارات
العربية املتحدة (شكل ،)16( )8يف هذا البحث مت الكشف عن وجود تنوع وراثي بني العينات املختلفة .كانت نسبة
التنوع  ،%51.4تراوحت املسافة الوراثية بني العينات من  % 94-38( 0.617-0.129تشابه) و لوحظ عدم وجود عالقة بني
املسافات اجلغرافية و املسافات الوراثية ،كما استنتج إن العينات تنتمي لنفس اجلنس لكن ليس نفس النوع (.)16
ً
عينة من سوسة النخيل احلمراء من 13
يف الدراسة الثالثة مت الكشف عن وجود تنوع وراثي داخلي وخارجي بني 61
ً
ً
حمافظة) ،السعودية ،اإلمارات ،عمان ،تركيا ،باكستان ،إيران ،اليابان ،أسبانيا ،ايطاليا ،اليونان،
دولة :مصر (15
قربص و فرنسا (.)18أنتج تفاعل البلمرة املتسلسل بندات ترتاوح من  200إىل  1400قاعدة مزدوجة و كانت نسبة
التنوع  %100حيث إن كل نواتج تفاعل تضاعف البلمرة املتسلسل (  776ناتج) كانت متنوعة .مت الكشف
عن تلك النسبة يف دراسات علي أنواع حشرية أخرى ( .)49تعكس تلك النسبة غياب التشابه بني العينات املدروسة
ً
ً
استثنائيا ،من املمكن استخدامه على املستوى التطبيقي للتفرقة بني العشائر
مشخصا
( .)49مت الكشف عن وجود 17
اجلغرافية املختلفة (.)44،50
تراوح متوسط املسافات الوراثية بني العشائر من  20-%70( 0.8-0.3تشابه).
تراوحت املسافات الوراثية بني األفراد من . 1-0.421أوضحت املقارنة وجود عالقة طردية بني املسافات الوراثية و اجلغرافية.
قسمت الدراسة الفيلوجينية لنواتج التقنية األفراد املختربة إىل  3جمموعات كبرية ( 12حتت جمموعة) (شكل)9
كاآلتي:
 -1أفراد من سوسة النخيل احلمراء من اليابان (حتت جمموعة ( )12شكل.)9
 -2أفراد من سوسة النخيل احلمراء من املنطقة العربية (اإلمارات ،السعودية و عمان) (حتت جمموعة )11 :و
إيران و باكستان (حتت جمموعة( )12 :شكل.)9
 -3أفراد من سوسة النخيل احلمراء من مصر (  6حتت جمموعة )1،2،3،4،5،9 :و الدول األوروبية التابعة ملنطقة
البحر األبيض املتوسط (حتت جمموعة( )6،7،8 :شكل.)9

اخلالصـــة:
 جنحت تقنية التضاعف العشوائي (الرابد) يف الكشف عن التنوع الوراثي بني أفراد سوسة النخيل احلمراء سواء منمنطقة واحدة أو بني عدة مناطق وكذا الكشف عن التنوع الوراثي بني األشكال املورفولوجية املختلفة .وكذا جنح
يف الكشف عن عالقات القرابة أو االختالفات الوراثية بني أشكال الصدر األول املختلفة.
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 يرجع مصدر سوسة النخيل احلمراء اليت مت دراستها إىل منطقتني جغرافيتني خمتلفتني أحدهما هي مصدر سوسة النخيلاحلمراء من مصر و الدول األوروبية التابعة ملنطقة البحر األبيض املتوسط و األخرى هي مصدر سوسة النخيل احلمراء من
املنطقة العربية (اإلمارات ،السعودية و عمان).
ً
ً
تنوعا حيث جتمعت يف
تنوعا ( )51العينات املصرية أظهرت
 يتوقع أن العشائر املشتقة من أصول خمتلفة تكون أكثر 6جمموعات ممكن تكون من دول خمتلفة أو إدخال وحيد حيوي العديد من األشكال الوراثية.
 ميكن استخدام املشخصات االستثنائية على املستوى التطبيقي للتفرقة بني العشائر اجلغرافية املختلفة (.)44،50 ال ترتبط كل األفراد اليت حتت اجملموعات املصرية بالبعد اجلغرايف يف جتمعها ،حيث وجد أن بعض األفراد اليت تتبعجغرافيا تتجمع ً
ً
معا يف حتت جمموعة واحدة كما يلي:
حمافظات بعيدة
 -1أفراد من حمافظات الشرقية ،بين سويف و أسوان (حتت جمموعة ( )2شكل.)9
 -2أفراد من حمافظات الشرقية ،القليوبية و الوادي اجلديد (حتت جمموعة ( )3شكل.)9
 -3أفراد من اإلسكندرية و الفيوم (حتت جمموعة ( )4شكل.)9
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املقارنة بني سوسة النخيل احلمراء
و أربعة أنواع أخرى تابعة جلنس الرنكوفورس
Genetic Comparison among Rhynchophorus ferrugineus and Four Rhynchophorus Species

يف البحث األول متت املقارنة باستخدام تقنية التضاعف العشوائي بني:
R. ferrugineus (Egypt، KSA & Indonesia)، R. cruentatus (Florida-USA) and R. palmarum
(Costa Rica).
و لقد وجد تنوع وراثي بينهم (.)13
يف البحث الثاني :متت املقارنة بني R. ferrugineus and R. vulneratus :
مت التأكيد علي أن النوع فولنوريتس هو نفسه سوسة النخيل احلمراء و لكنه تنوع لوني وذلك باستخدام تقنية
التضاعف العشوائي و أجزاء من اجلني امليتوكونديري سيتوكروم أكسيديز حتت الوحدة ( 1كو.)15( )1
يف البحث الثالث مت املقارنة الوراثية بني الطرز األحادية لسوسة النخيل احلمراء (مسيت هنا ط-*1ط *8للتفرقة)
و  4أنواع أخرى تابعة لنفس اجلنس باستخدام أجزاء من اجلني امليتوكونديري سيتوكروم أكسيديز حتت الوحدة 1
(كو:)21( )1
R. palmarum (Linnaues)، R. cruentatus (Fabricius)، R. phoenicis (Fabricius) and R. bilineatus
(Montrouzier).
كشفت النتائج عن وجود تنوع وراثي ناتج من عملية استبداالت نيوكليوتيدية بنسبة  . 30.2%تراوحت املسافات
الوراثية بني األنواع و بعضها بني ( 0.058بني سوسة النخيل احلمراء و النوع بيلينياتس) و ( 0.081بني سوسة النخيل
احلمراء و النوع بلمارم) (.)21
أوضح عد د املواقع املتغرية ،املسافات الوراثية و العالقات الفيلوجينية بني األنواع املختلفة أن نوع سوسة النخيل احلمراء
ً
ً
أكثر ً
أيضا كان الطرز األحادي ط *8و املسمي الطرز الغازي
وراثيا.
قربا من النوع بلنياتس ،و أن النوع بلمارم هو األبعد
ً
لسوسة النخيل احلمراء هو األكثر ً
بعدا.
قربا من الناحية الوراثية لباقي األنواع بينما الطرز األحادي ط *1هو األكثر
ميكن ترتيب الطرز األحادية لسوسة النخيل احلمراء حبسب قربها الوراثي من األنواع املختلفة كاآلتي:
سوسة النخيل احلمراء (ط .....*1ط .....*2ط .....*3ط .....*4ط .....*6ط )*8بلنياتس .....فوينيسيس .....كورينتيتس.....
بلمارم (.)21
تعترب تلك املقارنة كخطوة أوىل ملراجعات احلالة التقسيمية جلنس الرينكوفورس إىل املستوى الوراثي (( )21شكل
.)10

االجتاهات املستقبلية:
يف حوار مع د .جان فرانسوا سيلفان مدير إحدى الوحدات البحثية مبعهد البحوث للتنمية -فرنسا والذي لديه خربة عن
التنوع الوراثي لألنواع احلشرية الغازية (أمييل أغسطس :)2012
رد د .سيلفان على سؤالي ّ
عما هو متوقع بالنسبة ملستقبل األحباث املتعلقة بوراثة سوسة النخيل كاآلتي:
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ينتظر الباحثون معرفة نتائج استخدام امليكروستااليت و هل ميكنه التفرقة بني عشائر منطقة البحر املتوسط
 سيلفان بشغف للحصول على عينات من سوسة النخيل احلمراء من منطقة اهلند و جنوب شرق آسيا.يتطلع د. أم ال
كمناطق أصل حمتملة ملعرفة مصدر سوسة النخيل اليت غزت مصر ومنطقة حوض البحر األبيض املتوسط أو الطرز
ً
أيضا يف معرفة حجم الفقد يف التنوع الوراثي الناتج
 سيلفان. يأمل د.و معرفة من أي عائل خنيلي أتت،األحادي الغازي
ً
 حيث يعتقد أنه يف حالة إذا كان هذا الفقد كبريا فإن هذا،عن عملية االنتقال من منطقة األصل لألماكن اجلديدة
. لكنه يرى أن كثريين غري متفقني معه يف هذا الرأي،سيؤثر على مستقبل بقاء السوسة
ً
ً
أيضا هناك
،حاليا هناك دراسات يف أوروبا (إيطاليا) حملاولة عزل واستخدام امليكروستااليت
 سيلفان إىل أنه.أشار د
.أحباث جترى يف كاليفورنيا و لكنه ال يعلم تفاصيلها
 سيلفان أنه من الصعب إقناع العاملني يف مكافحة السوسة بأهمية األحباث األساسية ومنها الوراثة لتحسني.يري د
 سيلفان أهمية دراسات التنوع الوراثي على املستوى التطبيقي بأنه يف حالة الرغبة مثال يف. وضح د.عمليات املكافحة
استخدام ممرض حشري كالفطر فإنه سيتم استخدام ساللة واحدة للفطر للمكافحة إن مل يكن هناك تنوع وراثي
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شكل :1
خريطة جغرافية توضح أماكن مجع عينات سوسة النخيل احلمراء و توزيع الطرز األحادية جلني الكو1املكتشفة.
يوضح كل تظليل طرز أحادي خمتلف (.)20
، :CO1كو :H1-H8 1ط1-ط8
شكل :2
خريطة جغرافية توضح أماكن مجع عينات سوسة النخيل احلمراء و توزيع الطرز األحادية جلني السيت ب املكتشفة.
يوضح كل تظليل طرز أحادي خمتلف (.)19
، :Cytbسيت ب  :HB1-HB3طب1-طب3
شكل :3
خريطة جغرافية توضح أماكن مجع عينات سوسة النخيل احلمراء من حمافظات مصر املختلفة.
مصدر األمساء :الوكالة املركزية للتعبئة و اإلحصاء (:)20،19،18
http://www.citypopulation.de/Egypt.html
شكل :4
الشبكة اجلغرافية (% 95بارسيموني) للطرز األحادية لسوسة النخيل احلمراء .يوضح حجم كل دائرة عدد العينات.
يوضح كل تظليل عينات جغرافية خمتلفة .متثل الطرز األحادية املندثرة أو اليت مل يتم حصرها .ميثل كل جزء من
اخلط طفرة نيوكليوتيدية (.)20
شكل :5
الشجرة الفيلوجينية للطرز األحادية .توضح االفرتاضات الفيلوحينية بني الطرز األحادية جلني الكو1املكتشفة.
يظهر فوق اخلطوط قيم التكرارات املدعمة ( 1000تكرار) (.)20
 :H1-H8ط1-ط8
شكل :6
الشجرة الفيلوجينية للطرز األحادية .توضح االفرتاضات الفيلوحينية بني الطرز األحادية جلني السيت ب املكتشفة.
يظهر فوق اخلطوط قيم التكرارات املدعمة ( 1000تكرار) .)19،
، :Cytbسيت ب  :HB1-HB3طب1-طب3
شكل :7
عينة من سوسة النخيل احلمراء ختتلف ً
ً
تبعا للون وغياب أو وجود النقاط
العالقات بني  3أشكال مورفولوجية ل 18
السوداء على الصدر األول من اإلحساء باململكة العربية السعودية باستخدام الرابد.
بين بدون نقط سوداء على منطقة الصدر  brnsبين بنقط سوداء على الصدر =  =brsأسود ;.bl
جمموعات أساسية :)6&3،4،5( ،حتت جمموعات :)10&7،8،9( ،حتت جمموعات ثانوية (.)17
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شكل :8
عينات من سوسة النخيل احلمراء من اإلمارات العربية املتحدة و العالقات بينها باستخدام الرابد (.)16
يظهر أماكن مجع 7
ٍ
شكل:9
ُيظهر العالقات بني  61عينة من سوسة النخيل احلمراء ً 13
دولة (شكل  )1باستخدام الرابد (.)18
شكل :10
الشجرة الفيلوجينية ألنواع الرينكوفورس .توضح االفرتاضات الفيلوحينية بني األنواع املختلفة و الطرز األحادية جلني
الكو1املكتشفة .يظهر فوق اخلطوط قيم التكرارات املدعمة ( 1000تكرار) (.)21
* : H1*-H4*، H6*، H8ط-*1ط،*4ط،*6ط*8
 جدول  :1تلخيص ألهم النتائج املتحصل عليها من حتليل تتابعات الكو 1لعينات من سوسة النخيل احلمراءمن  14دولة (.)20،19
 جدول :2تلخيص ألهم النتائج املتحصل عليها من حتليل تتابعات السيت ب لعينات من سوسة النخيلاحلمراء من 12دولة (.)20
 جدول :3تلخيص ألهم النتائج املتحصل عليها من حتليل تتابعات الكوا لعينات من سوسة النخيل احلمراءو أنواع أخرى جلنس الرينكوفورس(.)21
شكل ()1
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شكل ()2

شكل ()3
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شكل ()4
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شكل ()5

127

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

شكل ()6
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شكل ()7
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شكل ()8
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شكل ()9
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جدول ()1
النتائــج و تفســريها

املقاييس املختلفـة
عدد املواقع املتضاعفة Amplified sites

قاعدة مزدوجة

bp600 600

عدد املواقع املدروسة Studied sites

قاعدة مزدوجة

bp546 546

التنوع بني العشائر* Inter-population variation

نعم Yes

 Number haplotypesعدد الطرز األحادية

ط - 1ط 8مسيت 8طرز أحادية ()H1 to H8

طرز أحادية اكتشف كل منهم يف أكثر من بلد واحدة
Haplotype found in different countries

H1، H5 & H8) ط ،1ط & 5ط( )8شكل  1و )4

طرز أحادية وجد كل منهم يف بلد واحدة
Haplotypes found in only one country each

ط،2ط،3ط ،4ط & 6ط7
(( )H2، H3، H4، H6 & H7شكل  1و )4

إضافة أو حذف نيوكليوتيدي INDELs

ال كما وجد من قبل يف اجلينوم امليتوكونديري للحشرات
8،7،6،5،4

نوع التنوع Type of variation

استبداالت نيوكليوتيدية Nucleotide substitutions

املواقع املتغرية Variable sites

منها  7مواقع بارسيمونية موقع )% 4.2( 23

الطفرات Total no. Of mutations

 24طفرة

عدد االختالفات الثابتة بني العشائر*
No. fixed differences between populations

1 to 17

التنوع الكلي للطرز األحادية
Overall haplotype diversity

 0.556متوسط

التنوع النيوكليوتيدي الكلي
(Overall nucleotide diversity (Pi

منخفضLow heterogeneity 0.01238

التنوع النيوكليوتيدي بني العشائر
Nucleotide diversity (Pi) between populations

منخفض 0.01193-0.00069

 %ا ت ()% AT

 % 62.4 - 61.7حياد اجتاه ا ت كما هو شائع يف اجلينوم
امليتوكونديري للحشرات ()6،5،4

%ج س ()% GC

38.3 - %37.6

التغريات املتشابهة Transitional substitutions

 - A to Gعبارة عن ا -ج موقع 22

التغريات املختلفة Transversional substitutions

عبارة عن ت -ا & ت -ج  -واحد موقع T to A and T to G
ً
احنيازا للتغريات املتشابهة كما يف مجيع أنواع اجلينوم ()9
26

التنوع داخل العشائر Intra-population variation

نعم Yes

نسبة التغريات املتشابهة/املختلفة
(Overall transition/transversion ratio (R

عمان تشعب الدنا داخل العشائر (اإلمارات & (DNA divergence at intra-population level (UAE & Oman
مواقع االنعزال (Number of segregating sites (S
تنوع الطرز األحادي (Haplotype diversity (h

متوسط 0.34167 & 0.58571

التنوع النيوكليوتيدي (Nucleotide diversity (Pi

منخفض 0.00221 & 0.001240

املسافات الوراثية بني الطرز األحادية
Genetic distances between haplotypes

األعلى  0.033بني ط & 8ط)H8 & H7( 7
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بني عينات اإلمارات و عمان على التوالي 4 & 3

األقل  0.002بني ط 1و كال من ط،3ط،4ط5
( )H1 & H3; H4; H5
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زمن التشعب بني الطرز األحادية
Divergence time between haplotypes

انفصل الطرز األحادي الغازي عن باقي الطرز من حوالي 1.4 - 6 0.2.
مليون عام

مقاييس دميوجرافية Demographic analysis
اختبارات تاجيما للحيادية Tajimas’D test

 2.05248حدث تأسيسي حديث
A recent founder event

قيم التمايز الوراثية Fst - genetic differentiation

ً
كال منها ثابتة
 0.98406جتزئة وراثية بني العشائر يتبعها وإن
لطرز معني

تدفق املورثات Nm – gene flow

 0غياب تد فق املوروثات و دعم للجرف الوراثي

Absence of gene flow: Support the bottleneck event

جدول ()2
النتائج و تفسريها

املقاييس املختلفة
عدد املواقع املتضاعفة Amplified sites

 bp550 550قاعدة مزدوجة

عدد املواقع املدروسة Studied sites

 bp440 440قاعدة مزدوجة

التنوع بني العشائر Inter-population variation

 Yesنعم

عدد الطرز األحادية Number of haplotypes

طب - 1طب 3مسيت  3طرز أحادية

طرز أحادية اكتشف كل منهم يف أكثر من بلد واحدة

Haplotype found in different countries

طرز أحادية وجد كل منهم يف بلد واحدة

Haplotypes found in only one country each

)3 haplotypes (HB1 to HB3

(شكل  2و  )3طب &1طب)HB1 & HB3)  3
(شكل  2و  )3طبHB2، 2

إضافة أو حذف نيوكليوتيدي INDELs

ال كما وجد من قبل يف اجلينوم امليتوكونديري للحشرات
() 8،7،6،5،4

نوع التنوع Type of variation

استبداالت نيوكليوتيدية Nucleotide substitutions

املواقع املتغرية Variable sites

كلهم مواقع بارسيمونية موقع (16 )4.2%

الطفرات Total no. Of mutations

 16طفرة
2 to 15

عدد االختالفات الثابتة بني العشائر

No. fixed differences between populations

التنوع الكلي للطرز األحادية

Overall haplotype diversity

التنوع النيوكليوتيدي بني العشائر

Nucleotide diversity (Pi) between populations

متوسط 0.48
منخفض 0.003-0.025

%ا ت ()% AT

حياد اجتاه ا ت كما هو شائع يف اجلينوم امليتوكونديري
للحشرات )6،5،4( % 66.5 - 66

%ج س ()% GC

33.5-%34

التغريات املتشابهة Transitional substitutions

عبارة عن ا  -ج ،ج  -ا ،س  -ت & ت  -س
موقع A to G، G to A، C to T & T to C 14

التغريات املختلفة Transversional substitutions
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 10.779احنياز للتغريات املتشابهة كما يف مجيع أنواع
اجلينوم ()9

نسبة التغريات املتشابهة/املختلفة

(Overall transition/transversion ratio (R

 Intra-population variationالتنوع داخل العشائر

ال

املسافات الوراثية بني الطرز األحادية

األعلى  0.039بني طب & 1طب 2و طب & 1طب3

Genetic distances between haplotypes

No
)(HB1 & HB2 and HB1 & HB3

األقل  0.005بني طب & 2طب)HB2 & HB3 ( 3
مقاييس دميوجرافية Demographic analysis

 1.50265حدث تأسيسي حديث

اختبارات تاجيما للحيادية Tajimas’D test

A recent founder event

قيم التمايز الوراثية Fst - genetic differentiation

ً
كال منها ثابتة لطرز معني 1
جتزئة وراثية بني العشائر  .وإن

تدفق املورثات Nm – gene flow

غياب تد فق املوروثات و دعم للجرف الوراثي

Absence of gene flow: Support the bottleneck event

جدول ()3
املقاييس املختلفـة
عدد املواقع املتضاعفة
عدد املواقع املدروسة

النتائـج و تفسـريها

Amplified sites

Studied sites

 bp 1263قاعدة مزدوجة

1263

 bp 735 735قاعدة مزدوجة

%ا ت

()% AT

 % 69.8 - 66حياد اجتاه ا ت كما هو شائع يف اجلينوم امليتوكونديري للحشرات

%ج س

()% GC

% 30.2-34

عدد الطرز األحادية لسوسة النخيل احلمراء

Number of haplotypes of RPW

إضافة أو حذف نيوكليوتيدي
نوع التنوع

INDELs

Type of variation

املواقع املتغرية

كما وجد من قبل يف اجلينوم امليتوكونديري للحشرات
استبداالت نيوكليوتيدية

Nucleotide substitutions

 singleton 86منها  136مواقع بارسيمونية موقع )30.2%( 222

Variable sites

التغريات املتشابهة

ط &*8ط ، *6ط* - 1ط *4مسيت  6طرز أحادية

*6: H1*-H4* ، H6* & H8

Transitional substitutions

اج ،ج ا ،ت س & س ت

AG، GA، TC & CT

التغريات املختلفة  Transversional substitutionsا ت ،ت ا ،اس ،س ا ،ت ج ،ج ت ،ج س & س ج
CG

نسبة ( )Rالتغريات املتشابهة/املختلفة

Overall transition/transversion ratio

& AT، TA، AC، CA، TG، GT، GC

احنياز للتغريات املتشابهة كما يف مجيع أنواع اجلينوم 32.488

R
. R
. R
. R. Palmarum
bilineatus phoenicis Cruentatus

املواقع املتغرية

sites

Variable

الطفرات

Total no. Of mutations

(مليون سنة) زمن التشعب
Divergence time

)0.14%( 102

101
()0.14%

98
()0.13%

79
()0.12%

115

112

107

91

3.5

3.4

3.3

2.5

املسافات الوراثية
Genetic distances
0.078
135

0.084

0.095
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)*R. ferrugineus (H8

0.058

R. bilineatus

0.076

R. phoenicis

0.079

R. Cruentatus

0.081

R. Palmarum
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تقييم الفطر املمرض للحشرات Beauveria bassiana
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مقدمــة : Introduction
يعترب خنيل التمر  .Phoenix dactylifera Lمن أقدم وأهم أشجار الفاكهة يف بلدان الوطن العربي ومنطقة
الشرق األوسط و تعترب أشجار النخيل ومزارعه من املعامل الزراعية الرئيسية يف دول اخلليج مبا فيها دولة اإلمارات العربية
ًَ
مفضال لدى املواطنني يرتبط بالتقاليد
املتحدة وهي تغطي أكرب مساحة خضراء منتجة ،وميثل حمصول التمر غذا ًء
ً
رئيسيا ملاليني العاملني الوافدين يف هذه البالد ويف السنوات األخرية أقيمت صناعات
واألعراف العريقة كما ميثل غذاء
تعتمد على جتهيز وتصنيع أنواع فاخره من التمور للتصدير  ،وباإلضافة إىل هذه األهمية االقتصادية فإن أشجار النخيل
تكاد تكون الوحيدة اليت تتحمل الظروف اإليكولوجية مبا فيها العوامل املناخية الصعبة السائده ،وتلعب ً
دورا
ً
رئيسيا يف وقف التصحر وتعمري الصحراء مما يستدعي احملافظة عليها ومحايتها والتوسع يف زراعتها وانتشارها ،حيث
ً
حاليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  40،7مليون شجرة ( منها  16،3مليون شجرة
بلغ العدد الكلي ألشجار النخيل
مثمرة ) (وليد عبد الغين كعكه  .) 2004وتقدر اخلسائر االقتصادية يف ثـمار البلح نتيجة اإلصابة بآفات النخيل
والتمور ما بني  ( % 40-35وليد كعكه وآخرون . ) 2001
وقد تعرضت مزارع النخيل خلطر داهم نتيجة لإلصابة حبشرة سوسة النخيل احلمراء واليت غزت دولة اإلمارات العربية
املتحدة عام  1985واململكة العربية السعودية عام  1987وانتقلت إىل مجهورية مصر العربية عام Cox، ( 1992
 ) 1993وتعترب حشرة سوسة النخيل احلمراء من اآلفات غاية اخلطورة واليت تؤدي إىل تدمري النخيل املصاب يف فرتة
وجيزة خالل  8-6شهور  .وتتمثل خطورة هذه اآلفة يف قدرتها على التكاثر حتت مدى واسع من الظروف املناخية ،كما
وأن مجيع أطوار احلشرة تكون داخل النخلة مما يشكل محاية هلا  ،وتستطيع احلشرة أن تقضي عدة أجيال داخل
النخلة املصابة .ويعترب النخيل املتزاحم ( اهليش) والفسائل الصغرية مبثابة مناطق تربية حلشرة سوسة النخيل احلمراء
(  )Sewify and Foad، 2006واليت يصعب فحصها والسيطرة عليها  ،كذلك فإن قدرة احلشرات الكاملة لسوسة
النخيل احلمراء على الطريان وعمليات نقل الفسائل الواسعة ( )Abraham et. al.، 1998وغياب األعداء احليوية
من األشياء اليت أدت إىل االنتشار الواسع لسوسة النخيل احلمراء يف املناطق جديدة اإلصابة.
وتعترب املكافحة الكيميائية هي الوسيلة احلالية ملكافحة هذه اآلفة (Oehlsclager،1996 and ElEzaby،
ً )1997
حاليا واليت فشلت حتى اآلن يف السيطرة عليها واحلد من انتشارها ،وبالتالي وجب مواصلة البحث عن طرق أخرى

داخل منظومة املكافحة املتكاملة لآلفة جملابهتها ،ومن هذه الطرق األخرى استخدام عناصر املكافحة احليوية مثل
استخدام الفريمونات احلشرية ( )Oehlsclager،2006والفطريات املمرضة للحشرات والنيماتودا املمرضة للحشرات
()Sewify and Fouad، 2006.; Al-Dossary. et al،2009

املكافحة احليوية حلشرة سوسة النخيل احلمراء باستخدام الفطريات املمرضة للحشرات :
 متثل الفطريات املمرضة للحشرات أحد عناصر املكافحة احليوية شديدة األثر والفعالية واليت باتت تستخدم علىً
اقتصاديا يف عديد من بلدان العامل.
نطاق واسع ضد عديد من اآلفات احلشرية اهلامة-
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ً
تطبيقيا
 وتعترب الفطريات املمرضة للحشرات أقدم عناصر املكافحة امليكروبية اليت مت اكتشافها واستخدامهاً
واسعا من احلشرات التابعة لرتب خمتلفة من احلشرات
وإنتاجها بصورة جتارية كثيفة .وتصيب الفطريات املمرضة مدى
وخاصة رتب حرشفية األجنحة وغمدية األجنحة ومتشابهة األجنحة ومستقيمة األجنحة ومتجانسة األجنحة وهدبية
األجنحة )Meikel et al.، 2001( .
 ويرتبط الفطر  Beuaveria bassianaاملعروف بفطر املسكاردين األبيض  White muscardineمبدى واسعمن احلشرات التابعة لرتبة غمدية األجنحة Ord. Coleaptera (Miranpuri، et al.، 1992a and 1992b،
 )Miranpuri and Khachatourians، 1994; Athanassiou and Steenberg، 2007حيث تصيب
اخلنافس واجلعال والسوس خاصة تلك األنواع اليت تعيش يف الرتبة أو داخل أنفاق جذوع وفروع األشجار .وتعد الفطريات
ً
ً
واستخداما على املستوى العاملي ليس فقط يف حجم
شيوعا
املمرضة للحشرات أكثر عناصر املكافحة امليكروبية
ً
أيضا من حيث املساحات املعاملة واملطبق بها.
الكميات املستخدمة منها ولكن
ً

ً
جتاريا من الفطريات املمرضة للحشرات ميثل منهم الفطر Beuaveria bassiana
 ويوجد حوالي  171مستحضرا % 33،9والفطر  Metarizium anisopliae %33،9وتبلغ النسبة املئوية للمستحضرات املستخدمة ضد عائلة السوسة
نسبة  24،6%من مجلة باقي املستحضرات ()Marcos et al.، 2007
 -ويهدف البحث إىل دراسة قدرة الفطريات املمرضة للحشرات على مكافحة حشرة سوسة النخيل احلمراء .

أهداف الدراسة:
 -1حصر تواجد الفطر املمرض للحشرات  B. bassianaيف البيئة احمللية وعلى األخص يف مزارع النخيل بدولة اإلمارات
العربية املتحدة واحلصول على عدة عزالت حملية  local isolatesمنه الستخدامها يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء.
 -2إجراء االختبارات احليوية املعملية للعزالت من الفطر يف دولة اإلمارات لتحديد القدرة اإلمراضية هلذه العزالت واختيار
أفضلها (.دراسة فاعلية املمرض احلشري فطر  B. bassianaللحشرة الكاملة لسوسة النخيل احلمراء).
 -3تقييم طرق اإلنتاج الغزير للفطر  B. bassianaحتت الظروف املخربية وطريقتني لتخزين اجلراثيم الكونيدية.
 -4إجراء جتارب حقلية الستخدام الفطر يف مكافحة احلشرة حتت الظروف احلقلية يف دولة اإلمارات( .تقييم الفطر
كأحد وسائل املكافحة احليوية حلشرة سوسة النخيل احلمراء يف مزارع أشجار النخيل).

خطة العمل:

ً
أوال :حصر تواجد الفطر واحلصول على العزالت احمللية:
 مجع عينات من احلشرات الكاملة امليتة أو احلية واليت يبدو عليها الكسل وقلة التغذية أو أية عالمات غريطبيعية واالحتفاظ بها يف علب بالستيك مثقبة وتغذيتها على قطع رطبة من خشب النخيل حتت
ظروف املخترب ملدة عشرة أيام وامليت منها يتم تعريضه الختبار تواجد الفطر .
 مجع عينات من الشرانق اليت يبدو عليها منو ميسيلمي أبيض وفتحها لفحص العذارى وتأكيد وجود منوفطري على العذراء.
 العينات اليت يظهر عليها منو خاص للفطر  B. bassianaيتم عزهلا حتى تكوين اجلراثيم ونقلالكونيديات حديثة التكوين بواسطة إبر لقاح إىل سلسلة من البيئات الصناعية ( ) SDAYاملائلة يف
أنابيب اختبار واحلضانة على  25م. o
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 تعريف أوىل للعزلة وتربيتها على بيئة (  ) SDAYيف أطباق برتي وحفظ جراثيمها الكونيدية بعد متامجفافها يف أنابيب بالستيك معقمة حمكمة الغلق على  10-م oحتى إجراء االختبارات احليوية.
ً
ثانيا  :تقييم فعالية العزالت ضد سوسة النخيل احلمراء الختيار أفضلها:
يتم يف االختبارات احليوية التالية :
 تقييم حيوية اجلراثيم الكونيدية. تعيني قيمة الـ  LC 50للفطر جتاه الريقات و احلشرات الكاملة باستخدام تركيزات خمتلفة من جراثيمالفطر وهي 510و  610و  710و  810و  910جرثومة/مل.
 تقدير الوقت الالزم ملوت الريقات واحلشرات الكاملة.كل من احلشرة
 تقدير عدد اجلراثيم الكونيدية للفطر اليت حتملها جثث احلشرات املصابة  Cadaversيفٍ
الكاملة والريقات.
ً
ثالثا  :اإلنتاج الغزير للفطر على بيئة صناعية بهدف احلصول على كميات كافية للتجارب احلقلية:
تعترب تربية الفطريات اخليطية ومنها الفطر  B. bassianaعلى املواد الكربوهيدراتية وعلى األخص حبوب
األرز أحد الطرق املعروفة للحصول على كميات كبرية من اجلراثيم الكونيدية ()Goettle and Ingles، 1997
وللحصول على كميات كبرية كافية من اجلراثيم الكونيدية اجلافة الصاحلة للتخزين لتنفيذ التجارب احلقلية
ً
أساسا من األرز .
تتم تربية الفطر على بيئة سهلة واقتصادية تتكون
ً
رابعا  :التجارب احلقلية:
 -1التجارب شبه احلقلية:
أجريت التجارب شبه احلقلية بالرش املباشر ملستحضر جراثيم الفطر على فسائل حديثة السن وصغرية ( 3-2
سنوات ) برتكيزات خمتلفة ثم مت إطالق حشرات كاملة على النخيل املعامل وذلك داخل أقفاص سلكية .
 - 2التجارب احلقلية :
 الرش املباشر  :أجريت جتارب لدراسة تأثري الرش املباشر على خفض الكثافة العددية ونسب اإلصابة حبشرةسوسة النخيل احلمراء يف كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة ومجهورية مصر العربية.
 التعفري  :أجريت جتربة لدراسة تأثري عملية التعفري باستخدام مستحضر جراثيم الفطر اجلاف على خفضالكثافة العددية ونسب اإلصابة حبشرة سوسة النخيل احلمراء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وميكن تلخيص النتائج املتحصل عليها كاآلتي:

القدرة اإلمراضية للفطر  B. bassianaعلى حشرة سوسة النخيل احلمراء:
دلت الدراسة على قدرة الفطر املمرضة لطور احلشرة الكاملة ،حيث متت دراسة ووصف الطور التطفلي للفطر
على احلشرات الكاملة خالل  9.6أيام عند معاملة احلشرة مبستحضر مائي  810كونيديا/مل ،حيث مت موت معظم
ً
13-8يوما بعد املعاملة .خالل الـ  6أيام األوىل مل تالحظ أعراض اإلصابة ،بينما يف اليوم السابع
احلشرات الكاملة ما بني
أغلب احلشرات املصابة أظهرت بطء يف حركتها وصومها عن الطعام ،ومن أعراض اإلصابة الشديدة للحشرات الكاملة
أنها تكون غري قادرة على النهوض إذا سقطت.
كذلك أظهرت دراسة نسب املوت للطور الريقي يف ثالث جمموعات من األعمار الريقية حيث مت تقسيمها على النحو
التالي:
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 جمموعة  Aوتضم األعمار (  )12 ،11 ،10 ،9وجمموعة  Bوتضم األعمار (  )6 ،7 ،8وجمموعة  Cوتضماألعمار (  )3 ،4 ،5ومت تعريض مجيع اجملموعات إىل الرتكيزات التالية  810×5 ،710×5 ،610×5كونيديا/
مل واليت أظهرت أن الريقات الصغرية (جمموعة  ) Cأكثر حساسية لإلصابة من الريقات الكبرية.
 كما مت دراسة الطور الرمي للفطر على احلشرات الكاملة والريقات وتقدير كمية اجلراثيم الكونيديةاملتكونة على احلشرة الكاملة يف نهاية دورة حياتها.

تأثري درجات احلرارة على منو الفطر:
تعترب درجات احلرارة املثلى الالزمة لنمو الفطر ما بني 30°-25م .ينما نسبة اإلنبات تقل يف درجات احلرارة
القصوى ما بني  35-° 30م  .بينما تعترب الدرجة املثلى للنمو امليسيلي هي 25°م ويستمر بدرجة جيدة على درجيت
35° - 20م .كما أنه على درجات احلرارة ما بني  15أو  40°م فإنه تكون نسبة اإلنبات منخفضة ً
جدا .وتعترب درجات
احلرارة املثلى لتكوين اجلراثيم للفطر بوفرييا باسيانا ما بني  25إىل  30°م وله القدرة كذلك على اإلنبات وإنتاج
جراثيم جيدة يف درجات حرارة ما بني  35°-20م وال توجد مقدرة للفطر على إنتاج اجلراثيم الكونيدية عند درجات
احلرارة  40 ،10و  45°م.

اإلنتاج الغزير للفطـر:
للحصول على كميات كبرية من اجلراثيم للتطبيق احلقلي مت تربية الفطر على حبوب األرز اجملروش يف
صواني أملونيوم حتت الظروف املخربية وتتكون هذه البيئة من  40جم أرز جمروش 8 ،جم ببتون 10 ،جم أجار و  2جم
مستخلص اخلمرية لكل لرت ماء.
لقد مت تقييم معدل إنتاج اجلراثيم الكونيدية على بيئة األرز اجملروش مقارنة ببيئة سابوراد  . SDAYوأظهرت النتائج
أن كمية الكونيديات املنتجة على بيئة الزرع السطحي للفطر  .B. bassianaوهي بيئة األرز اجملروش على الصواني
ً
معنويا مبعدل 3.916جم مقارنة ببيئة سابوراد  SDAYمبعدل  2.276جم ،وكانت القدرة على اإلصابة والقتل
أعلى
للكونيديات املنتجة لبيئة األرز اجملروش حيث بلغت نسبة املوت  % 82.5يف اليوم العاشر ولكونيديات بيئة سابوراد
 SDAYبلغت نسبة املوت  % 89.8يف اليوم احلادي عشر.

ختزين اجلراثيم الكونيدية اجلافة:
مت تقييم حيوية اجلراثيم الكونيدية اجلافة بتخزينها حتت درجة حرارة 5 -درجات مئوية ملدة  8شهور .وكانت
نسبة اإلنبات واحليوية حلشرة سوسة النخيل احلمراء ما بني  % 95.6 – 90.2و .% 92.5 – 82.5كما أنه مت ختزين
اجلراثيم يف الثالجة حتت درجة حرارة 4° 2-م ملعرفة القدرة واحليوية ملدة  5شهور .خالل فرتة  6شهور كانت نسبة اإلنبات
للجراثيم املخزنة يف الثالجة يف اخنفاض معنوي لتصل إىل  % 69.6ويستمر االخنفاض ليصل إىل  27.2%يف الشهر
الثامن من مدة التخزين وكذلك بنفس االجتاه وجد يف القدرة اإلمراضية (الشراسة).

ختزين اجلراثيم يف معلق مائي:
بعد حصاد اجلراثيم ،املتبقي من الكونيديا على سطح البيئة يغسل باستخدام املاء املقطر ونسبة  % 0.2من التويني
 .80مت تركيز املعلق املائي وختزينه يف حاويات بالستيكية مغلقة حتت درجة حرارة 10° -م حيث مت تقييم حيوية
هذه اجلراثيم ملدة  10شهور .وأظهرت النتائج أن نسبة اإلنبات لكونيديات املعلق املائي خالل  6شهور من التخزين ترتاوح
ما بني .% 94.9 – 92.1

كفاءة الفطر  B. bassianaضد حشرة سوسة النخيل احلمراء يف مزارع أشجار النخيل:

لتقييم تأثري الفطر ضد حشرة سوسة النخيل احلمراء حتت الظروف احلقلية  ،مت تنفيذ الدراسة على أعمار
النخيل ما بني  10-5سنوات يف  6مزارع خنيل تقع يف إمارة رأس اخليمة باإلمارات .حيث مت تقسيم املزارع التجريبية إىل
جمموعتني كل  3مزارع على حدة يف جمموعة  .ومت إطالق الفطر بطريقيت الرش والتعفري.
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.مل/ كونيديا710×5  لرتات لكل شجرة مبستحضر زييت تركيزه5  يتم رش النخلة مبعدل: الرش.1
ويتم الرش على جذوع األشجار املصابة بارتفاع مرت عن سطح الرتبة وحول اجلذع بنصف قطر قدره مرت واحد
.مبا يضمن معاملة الفسائل حول النخلة إن وجدت
 جم5  كونيديا أي% 5  جم لكل شجرة مبستحضر مسحوق برتكيز40  يتم التعفري مبعدل: التعفري.2
 جم من املسحوق ومت استخدام علب بالستيك ذات قاع مثقب يف توزيع املسحوق يف آباط100 كونيديا لكل
.األوراق وحول اجلذع والفسائل
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املصايد الفريمونية وأهميتها يف املكافحة املتكاملة
لسوسة النخيل احلمراء
د /فتحي فهيم عبد اهلل

املقدمة:
تعترب أشجار خنيل البلح من أهم أشجار الفاكهة يف الوطن العربي حيث أنها تساهم يف تأمني الغذاء للسكان
وزيادة الدخل القومي  .ومجيع أجزاء النخلة يتم االستفادة منها على نطاق واسع وقد أصبحت أشجار النخيل و التمور
سلعة تصديرية ذات مستقبل كبري إال أن أشجار النخيل يف بعض مناطق الوطن العربي تعرضت لإلصابة بسوسة
النخيل احلمراء واليت تعترب من أهم وأخطر اآلفات احلشرية اليت تصيب النخيل بأنواعه املختلفة حيث أنها تصيب خنيل
ً
ً
واسعا يف جنوب شرق
انتشارا
التمر و خنيل الزينة و النارجيل يف كل من اهلند و باكستان .و تنتشر هذه احلشرة
ً
خاليا منها حتى عام 1985حيث مت تسجيلها ألول مره يف دولة اإلمارات العربية ثم السعودية
آسيا .كان الوطن العربي
 1986ثم قطر 1989ثم مجهورية مصر عام  1992ثم سلطنة عمان .1993
ترجع األهمية االقتصادية لآلفة إىل أن أشجار النخيل منتشرة يف معظم احملافظات وإىل صعوبة التخلص من النخيل
ً
وأيضا طول فرتة نشاط احلشرات الكاملة وقدرتها العالية على الطريان.كما أن احلشرة تصيب اجلزء اهلام من
املصاب.
النخلة وهو اجلذع وال ميكن تعويضه.
ً
ً
جاذبا للذكور واإلناث وقد مت تعريفه ألول مرة بواسطة العامل Halletوآخرون عام
فرمونا
ذكور سوسة النخيل تنتج
ً
 1993وهوفرمون 4-ميثايل --5نونانول ( 9أجزاء )-+4ميثايل --5نونانون (1جزء ) أيضا بعض املواد املتطايرة مت استخالصها
من نسيج النخيل مثل االيثايل اسيتات وايثيل بروبيونات وايثيل بيوتراتوهذه تضاف للمصايد الفرمونية لتحسني
قدرتها على اجلذب  Gunawardenaو  Bandarageعام .1995
وقد مت إتباع العديد من الطرق واألساليب للحد من أضرار سوسة النخيل احلمراء ووضعها حتت احلد االقتصادي احلرجفي
خمتلف أماكن تواجدها يف العامل ،ومل يتم التوصل إىل مكافحتها باستخدام أي من هذه الوسائل بشكل منفرد،وخاصة
ً
حصرا على املبيدات الكيماوية واليت أدى كثرة استخدامها
أن معظم برامج املكافحة وخاصة يف الدول النامية يعتمد
إىل زيادة يف تكاليف اإلنتاج واخلسائر غري املنظورة ويف مقدمتها تلوث البيئة .وقد أوضحت األحباث اليت أجريت بهذا
اخلصوص ،إمكانية ختفيف أعدادها ،واألضرار النامجة عنها بإتباع برنامج املكافحة املتكاملة ،والذي تشكل
املصايد الفريمونية التجميعية هلذه احلشرة اجلزء اهلام منها.من خالل ثالث طرق وهي الرصد وتقدير جمتمع اآلفة وبرامج
الصيد املكثف واليت تعتمد على مجع احلشرات الكاملة ،وقتلها ملنعها من إكمال دورة حياتها ،وزيادة أعدادها.

شكل املصايد الفريمونية:
مت تصميم عدة أشكال من املصايد الفرمونية جلذب احلشرات الكاملة لسوسة النخيل احلمراء منها مصيدة
مفتوحة من أعلى جوانبها مغطاة خبيش وأخرى غري مغطاة ومصيدة مفتوحة من أعلى جوانبها غري مغطاة خبيش
ومصيدة بغطاء ،جوانبها والغطاء مغطى خبيش بها ست فتحات جانبية وأربع فتحات يف الغطاء ،مصيدة جوانبها مغطاة
خبيش وبها حاجز معدني أبيض وأخرى أصفر وأخرى أخضر.
واملصيدة عبارة عن جردل بالستك حيتوي على 1كجم متر  5 +لرتات ماء  +فرمون مت تعليق املصايد على جذع النخلة
على ارتفاع حوالي  1.5مرتوكان يتم تغيري الطعم كل شهر والفريمون كل  3-2أشهر عند نفاذه وإضافة املاء عند
احلاجة.
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وعند مقارنة هذه املصايد (عبد اهلل واخلاطرى) عام  2000وجد أن أفضل املصايد كانت املصيدة املفتوحة غري مغطاة
ً
أيضا أن عدد احلشرات املنجذبة
خبيش تلتها املفتوحة ومغطاة خبيش .وأنه مل يكن بينها فرق معنوي .أوضحت النتائج
ً
أيضا فرق معنوي.
للمصايد ذات احلاجز األخضر كانت أعلى من األبيض واألصفر ومل يكن بينها

مكونات املصايد:
قام كثري من الباحثني مبقارنة مصايد حتتوي على فرمون فقط ومصايد حتتوي على طعم فقط وأخرى حتتوي
على طعم +فرمون.
ً
جذبا للحشرات من استخدام الفرمون فقط
أوضح عبد اهلل واخلاطري (  )2000أن استخدام الطعم  +الفرمون كان أكثر
أو الطعم فقط حيث كان متوسط عدد احلشرات يف املصيدة اليت حتتوي على طعم  +فرمون 187.0، 173.7 ، 200.7
حشره للمصيدة بينما كانت  20، 16.7، 29حشرة للمصيدة اليت حتتوي على فرمون فقط .وكانت 10.3، 3.7، 7.3
حشره للمصيدة اليت حتتوي على طعم فقط.
أيضا أن أعداد اإلناث والذكور املنجذبة للمصايد كانت ختتلف من مصيدة إىل أخرى ً
ً
تبعا لنوع املادة
أوضحت النتائج
ً
اجلاذبة املستخدمة  .فقد وجد أنه يف حالة الفرمون فقط كانت إعداد اإلناث  154والذكور  54حشرة بينما يف حالة
ً
ً
حشرة أما يف حالة املصايد اليت حتتوي على طعم  +فرمون كانت
حشرة والذكور 29
الطعم كانت أعداد اإلناث 28
ً
ً
حشرة وأعداد الذكور 615حشرة أي أن نسبة اإلناث إىل اجملموع الكلي كانت % 49.1 ، % 73.3
أعداد اإلناث 1075
 % 63.6،يف حالة الفرمون  ،والطعم  ،والطعم+الفرمون على الرتتيب  .وهذا يوضح أنه عند حساب النسبة اجلنسية
جيب األخذ يف االعتبار نوع املادة اجلاذبة املستخدمة.
ً
أيضا دراسة تأثري الفرمون والكريومون والطعم على جذب حشرة سوسة النخيل احلمراء وأوضحت النتائج أن املصيدة
مت
اليت حتتوي على فرمون  +طعم  +كريمون أعطت أكثر من ضعف عدد احلشرات املنجذبة للمصايد اليت حتتوي على
طعم  +فرمون وكذلك عدد احلشرات املنجذبة للمصايد اليت حتتوي على كريمون  +فرمون حيث كان متوسط العدد
 30، 31.9، 76.6حشره على الرتتيب بينما كان متوسط عدد احلشرات يف املصايد اليت حتتوي على كريمون  +طعم
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ً
ً
حشرة على الرتتيب وهذا يوضح مدى أهمية مكونات املصيدة حيث وجد
حشرة و0.8
واليت حتتوي كريمون فقط 1.1
 Jaffeوآخرون عام  1993إن إضافة مادة اإليثيل أسيتات إلي املصايد الفرمونية احملتوية على قصب السكر أدت إىل
زيادة عدد األفراد املنجذبة يف املصايد كما وجد  Oehlschlagerعام  1998يف مصر أن إضافة مادة االيثيل اسيتات
إىل املصايد الفرمونية أدت إىل زيادة عدد احلشرات يف املصايد مبقدار مخسة أضعاف كما أوضح  Rochatوآخرون عام
 2000إن استخدام خملوط من اإليثانول  +ايثايل اسيتات أدى إىل زيادة عدد احلشرات يف املصايد اليت حتتوي على قصب
السكر والفرمون بنسبة  % 50وذكر  Faleiro،Satarkarعام  2002أنه جيب تغيري الغذاء يف املصايد الفرمونية
املستخدمة جلذب سوسة النخيل كل عشرة أيام وتغيري املاء كل ً 15
يوما كما بينت نتائج السعود  2007أن استخدام
الكريمون يف املصايد الفريمونية أدى إىل زيادة أعداد احلشرات يف املصايد بنسبة كبرية.

أماكن وضع املصايد:
أوضحت الدراسات البيئية أن احلشرات الكاملة عند اجنذابها للنخيل تهبط على جذع النخلة ثم تتحرك حتى تصل إىل
ً
وأحيانا أخرى تهبط على األرض ثم تتحرك ناحية النخلة وقد مت استخدام نوعني من املصايد.
املكان املناسب لإلصابة
 -1مصيدة هوائية  :عبارة عن جردل بالستك سعة من  10-7لرتات يوضع به من  1 - 0.5كجم متر5 +لرت ماء يعلق بها
الفريوم والكريمون  ،تعلق املصيدة على جذع النخلة على ارتفاع من  1.5-1مرت.
ً
أيضا من 4-3فتحات  .يعلق بالغطاء الفريمون
 -2مصيدة أرضية  :سطل من البالستك به أربع فتحات جانبية له غطاء به
والكريمون ويوجد منها نوعان.
ً
وأحيانا يعلق
أ -نوع يغطى فيه السطل باخليش حتى الفتحات اجلانبية وهذا النوع يوضع على سطح الرتبة
على جذع النخلة حيث تتسلق احلشرات على اخليش وتدخل املصيدة من الفتحات اجلانبية.
ب -نوع ال تغطى جوانبه خبيش وهذا النوع يدفن يف الرتبة حتى تكون الفتحات اجلانبية للسطل على
مستوى سطح الرتبة حيث تسقط احلشرات الكاملة على سطح الرتبة ثم تتحرك وتدخل املصيدة من الفتحات
اجلانبية.
بعيدا عن جذع النخلة مبسافة حوالي ً 50
ً
مرتا.
توضع املصايد األرضية

مصيدة أرضية
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مصيدة هوائية
أوضح  Oehlschlagerأن ستة مصايد كافية للهكتار كما أوضح يسري وآخرون أن مصيدة كافية لكل 150
مرت.
مرت بينما توضع يف بعض املزارع على مسافة من ٍ 100 - 50

فوائد استخدام املصايد الفرمونية:
 -1دراسة سلوك ونشاط احلشرات الكاملة خالل اليوم:
قام عبد اهلل واخلاطري  2003بدراسة النشاط اليومي للحشرات يف سلطنة عمان ،وقد أوضحت النتائج أن أقصى
نشاط للحشرات الكاملة خالل اليوم يكون عند الغروب ويف وقت الشروق.
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حيث كان أعلى تعداد يف الساعة األوىل بعد الشروق والساعة األوىل بعد الغروب ومل يكن هناك تعداد وقت الظهرية
وارتفاع درجة احلرارة.
وعند مراقبة سلوك احلشرات الكاملة عند اجنذاب احلشرة للمصيدة اهلوائية تدور حول النخلة عدة مرات ثم تقف على
النخلة وتتحرك ناحية حافة املصيدة ونتيجة لنعومة سطح السطل تسقط داخل احمللول وال تستطيع اخلروج وبالتالي
فال حاجة إلضافة مبيد للمخلوط وال داعي لوجود الغطا ء أو اخليش.

 -2دراسة تذبذب أعداد احلشرات الكاملة خالل العام:
خيتلف تذبذب أعداد احلشرات ونشاطها من منطقة إىل أخرى وهذا راجع إىل اختالف الظروف البيئية من حرارة
ورطوبة وغريها فقد وجد Abrahamوآخرون أن أعلى نشاط للحشرة كان خالل إبريل ونوفمرب من عام 1995وخالل
مايو – يونيو وشهر أكتوبر .1996أما  Faleiro، Rangnekarعام  2000فقد وجدا يف املناطق الغربية الساحلية يف
اهلند زيادة يف نشاط احلشرات الكاملة لسوسة النخيل يف شهر يونيو ويوليو واخنفاض يف التعداد خالل شهر فرباير
وأغسطس ،أما عبد اهلل واخلاطرى ( ) 2003فقد قاما خالل الفرتة من فرباير 1996م إىل يناير 1999م بدراسة النشاط
املومسي حلشرة سوسة النخيل احلمراء باستخدام املصايد الفرمونية اجلاذبة حيث تبني أن احلشرات الكاملة تستمر يف
ً
أيضا خالل عام 1996م
النشاط طوال العام وأن أقل تعداد هلا كان خالل شهري ديسمرب ويناير .كما أوضحت الدراسة
وجود أربع قمم خلروج احلشرات الكاملة وذلك يف شهور مارس ومايو ويوليو وأكتوبر.أما يف عام 1997م فقد سجلت
ثالث قمم للخروج يف شهور إبريل ومايو وسبتمرب.بينما تبني وجود أربع قمم خلروج احلشرات الكاملة يف عام 1998م
يف شهور إبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر.

ً
ً
ً
معنويا لدرجات احلرارة والرطوبة النسبية على تعداد حشرات سوسة النخيل
تأثريا
أيضا أن هناك
وقد بينت النتائج
احلمراء.

 -3حتديد الطريقة والوقت املناسب إلجراء عمليات املكافحة:
من النقطة  2، 1واليت مت فيها معرفة سلوك اآلفة وفرتات نشاطها ومن معرفة دورة حياة احلشرة ميكن االستفادة
مبا يلي:
 تكون معظم احلشرات قبل قمة اخلروج يف طور العذراء داخل شرانق يف إبط األوراق وبالتالي ميكن رشاألشجار باملبيدات خالل هذه الفرتة والتأثري الفعال على العذارى قبل حتوهلا إىل حشرات كاملة.
ً
ً
وقائيا أثناء قمة اخلروج يؤثر يف احلشرات الكاملة عند مهامجتها لألشجار للتغذية ووضع
أيضا رش األشجار
البيض.
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 حتديد الوقت املناسب إلجراء عمليات التقليم وهو يف شهر ديسمرب ويناير حيث تكون أعداد احلشرات فيهماأقل ما ميكن وجيب دهان أو رش أماكن التقليم بأحد املبيدات املوصى بها حتى مننع احلشرات من وضع
ً
أيضا تغطية مكان القطع باجلري أو الكربيت.
البيض يف هذه اجلروح وميكن

 -4اكتشاف اإلصابة:
يف املناطق املزدمحة توضع املصيدة الفريمونية وقت نشاط احلشرات الكاملة وعند وجود قراءات يف املصيدة
ً
ً
دليال على
جيدا الكتشاف النخيل املصاب .وجيب األخذ يف االعتبار أن وجود قراءة يف املصيدة ليست
يتم فحص النخيل
وجود إصابة يف نفس املزرعة اليت بها املصيدة وممكن تكون اإلصابة يف املزارع اجملاورة.

 -5استخدام املصايد يف املكافحة املتكاملة:
لوحظ يف السنوات األخرية زيادة انتشار اآلفة يف كثري من دول العامل سواء يف شرق آسيا أو يف الوطن العربي
ً
وأيضا يف بعض دول أوروبا وبالتالي زيادة أضرارها والتأثري على الدخل القومي .وبالتالي فالبد من التعاون وتكاتف
اجلهود واستخدام خمتلف الطرق ووضع برامج للمكافحة املتكاملة واليت تشمل املكافحة الزراعية والتشريعية
واحليوية واملكافحة السلوكية باستخدام املصايد الفريمونية التجميعية.
أوضح Vidyasagarوآخرون ( )2000أن نسبة اإلصابة بسوسة النخيل اخنفضت من  % 6.6عام  1993إىل  % 2.5يف
منطقة القطيف بالسعودية وذكر  Chinchillaوآخرون عام  1993أن نسبة األشجار املصابة اخنفضت من % 30.5عام
 1994بداية استخدام املصايد إىل  % 19.5عام  1997يف منطقة اإلحساء بالسعودية ،كما بينت جتارب Oehlschlager
وآخرون ( )2000إن أعداد حشرات  R.palmaramامللتقطة يف املصايد الفريمونية التجميعية اخنفضت من  30حشره/
مصيدة  /شهر إىل  4حشرات  /مصيد /شهر ،خالل املدة من  1994إىل  2001أوضح يسرى وآخرون ( )2004أن وضع
مصيدة كل  150مرت أدى إىل خفض اإلصابة بنسبة  % 40-30خالل عامني مما سبق يتضح ضرورة استخدام املصايد
الفريمونية التجميعية حلشرات سوسة النخيل احلمراء يف خمتلف األماكن وخاصة يف األماكن الوعرة والكثيفة
واليت يصعب مكافحتها باملبيدات.
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دودة التمر الصغرى (احلمرية)
Batrachedra amydraula
Lepidoptera: Batrachedridae
د .حممد مسري توفيق عباس
معهد حبوث وقاية النباتات – مركز البحوث الزراعية
مجهورية مصر العربية
e-mail : samra_mst@hotmail.com
تنتشر هذه احلشرة يف كل دول اخلليج ومصر وليبيا والعراق وإيران وفلسطني وإسرائيل واهلند.
احلشرة الكاملة فراشة صغرية مسراء اللون طوهلا حوالي  1،5سم  .تضع األنثى البيض على الثمار حديثة التكوين
والصغرية أو على الشماريخ الزهرية  .يفقس البيض بعد  5 – 3أيام لتتغذى الريقة على الثمار ثم تتحول إىل عذراء عند
اكتمال منوها  .جتف الثمار املصابة وتأخذ اللون األمحر (ولذلك مسيت باحلمرية) قبل سقوطها على األرض وقد تظل
ً
وأحيانا تتغذى على كل حمتويات
معلقة بالشماريخ .الريقة لونها أبيض حممر وقد تتغذى الريقة على جزء من الثمرة
الثمرة الصغرية واليت ال يتبقى منها إال القشرة اخلارجية  .أما العذراء فيكون لونها بين فاتح (عسلي) وتوجد داخل
شرنقة حريرية بيضاء .
هلذه احلشرة  3 – 2جيل يف السنة يف مصر وإيران والعراق بينما هلا  3أجيال يف سلطنة عمان .

اجليل األول:
ً
تقريبا حيث تظهر الفراشات يف شهر فرباير ومارس وتضع األنثى البيض ( 25 – 6بيضة طول حياتها
مدته شهر
واليت تستمر  8 – 4أيام) – يفقس البيض وتهاجم الريقات احلديثة الثمار الصغرية بعد العقد مباشرة ويتواجد بالثمرة
ً
(ونادرا يرقتان) وقد تصيب الريقة الواحدة  4 – 3ثـمرات خالل فرتة منوها وتنتقل من ثـمرة إىل أخرى بواسطة
يرقة واحدة
خيوط حريرية تظهر بوضوح بني الثمار كأحد مظاهر اإلصابة  .يستغرق طور الريقة حوالي أسبوعني تتحول بعدها إىل
عذراء ويستغرق طور العذراء ً 15 – 12
يوما لتخرج احلشرة الكاملة .

اجليل الثاني:
يوما بينما يستغرق طور العذراء ً 15 – 10
أيضا (خالل مارس – إبريل ) ويستغرق طور الريقة ً 18 – 12
ً
يوما.
مدته شهر

اجليل الثالث:
ميتد هذا اجليل من النصف الثاني من مايو حتى فرباير من العام التالي حيث تدخل الريقة يف طور سكون داخل
شرنقة حريرية بيضاء على أجزاء النخلة أو يف الرتبة يف شهر يونيو ثم تتحول إىل طور العذراء ً
بدءا من أوائل فرباير حتى
شهر مارس و خترج الفراشات من أواخر فرباير وأوائل مارس لتعيد دورة احلياة  ،وجيدر اإلشارة إىل أن بعض الباحثني
ذكروا أن هذه احلشرة تدخل يف طور السكون ويف طور العذراء وليس يف طور الريقة على اعتبار أن الشرنقة حتوي
العذراء.
من اجلدير بالذكر أن ثـمار التمر الصغرية اليت تتساقط على األرض ليست كلها مصابة باحلمرية بل يرجع
سقوط أغلبها إىل أسباب فسيولوجية وقد وجد يف سلطنة عمان أن الثمار املتساقطة املصابة باحلمرية ترتاوح نسبتها
بني  . % 10 ، 1من ناحية أخرى فقد وجد يف العراق أن نسبة الفقد يف حمصول التمر نتيجة اإلصابة باحلمرية قد تصل
إىل  % 75يف بعض املزارع .
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درجة اإلصابة باحلمرية:
حتدد درجة اإلصابة باحلمرية حسب نسبة الثمار املصابة باحلشرة من جمموع الثمار املتساقطة على األرض.
تعترب اإلصابة خفيفة إذا كانت نسبة الثمار املصابة  ،% 5وتكون اإلصابة متوسطة إذا كانت اإلصابة  % 25من
الثمار املتساقطة بينما تكون اإلصابة شديدة إذا تعدت .%30

املكافحة املتكاملة لدودة التمر الصغرى :
املكافحة امليكانيكية:
 -1مجع الثمار املصابة على الشماريخ و املتساقطة على األرض وحرقها .
 -2العناية بالتكريب وإزالة الليف وخملفات النخيل (الحتمال تواجد الريقات الساكنة فيها) .

املكافحة الزراعية :
يراعى عند إنشاء مزارع خنيل جديدة اختيار أصناف تزهر يف أوقات متقاربة للتقليل من اإلصابة بقدر اإلمكان
مع سهولة إجراء املكافحة لريقات اجليل األول وبالتالي تقليل اإلصابة بدرجة كبرية يف اجليلني الثاني والثالث.

املكافحة الكيميائية:
ميكن استخدام كل من الدبرتكس  % 80أو املالثيون  % 57مبعدل  2،5يف األلف بالرش مرتني بينهما – 15
يوما على أن تكون الرشة األوىل بعد ً 15
ً 21
يوما من انتهاء عملية التلقيح.

املكافحة احليوية :
يتطفل على يرقات هذه اآلفة يف سلطنة عمان مخسة أنواع من الطفيليات هي :
(Goniozus sp. ( Hymenoptera: Bethylidae
(Bracon sp. ( Hym. : Braconidae
(Apanteles sp. ( Hym. : Braconidae
(Pediobius sp. ( Hym. : Eulophidae
(Euderus near arenarius ( Hym.: Eulophidae

أهم هذه الطفيليات هو النوع  .Goniozus spوالذي وجد يف كل مزارع النخيل وقد أمكن إكثاره واستخدامه يف
مكافحة اآلفة يف سلطنة عمان وأعطى نتائج جيدة .
ً
أيضا نوعان من املفرتسات املصاحبة هلذه اآلفة يف سلطنة عمان هما أسد املن Chrysoperla carnea
كما وجد

ومفرتس آخر من رتبة نصفية األجنحة  Hemipteraويتبع عائلة  Anthocoridaeوهو األكثر أهمية حيث يتواجد
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بكثرة يف كل مزارع النخيل ومتت تربيته بسهولة يف املخترب على البيض والفقس احلديث لريقات احلمرية ( دودة
التمر الصغرى ) .
ويف العراق سجل عبد الوهاب ( 5 ) 1975أنواع من الطفيليات اليت تهاجم دودة التمر الصغرى كلها من رتبة
 Hymenopteraوهي:
(Bracon brevicornis ( Braconidae
(Bracon hebetor ( Braconidae
(Phanerotoma ocularis ( Braconidae
(Parasierola sp. ( Bethylidae
(Haprocytus sp. ( Pteromalidae

ويف مصر سجل ميشيل (  ) 1970الطفيل  .Hymenobosmina spمن عائلة  Ichneumonidaeعلى نفس اآلفة
 .كما يستخدم طفيل البيض  Trichogramma evanescensيف مكافحة دودة التمر الصغرى بكل مزارع
النخيل بواحة سيوة والوادي اجلديد منذ عام . 1998

استخدام الطفيل  .Goniozus spيف مكافحة دودة التمر الصغرى (احلمرية ) بسلطنة عمان:
إكثار الطفيل  .Goniozus spيف املخترب :
ً
نظرا لدخول يرقات احلمرية يف طور سكون يف نهاية اجليل الثالث لآلفة كان من الضروري البحث عن عائل
بديل ميكن إكثار الطفيل عليه طوال العام مع ضرورة سهولة إكثار هذا العائل البديل يف املخترب  .وقد مت اختبار
عدة عوائل حشرية ميكن تربية طفيل الـ  Goniozusعليها حتى أمكن الوصول إىل يرقات دودة الشمع الكربى
 Galleria mellonellaواليت ميكن تربيتها بسهولة وأقبل عليها الطفيل كعائل بديل .
ً
أيضا
ميكن تربية دودة الشمع بأعداد كبرية على الشمع املستعمل يف خاليا حنل العسل كما ميكن تربيتها
ً
(بدال من الشمع) تتكون من :
على بيئة غذائية
6
1
1
1
3

أكوب دقيق ذرة أو قمح.
كوب عسل حنل.
كوب جليسرين.
كوب مخرية جافة.
ملليلرتات فورماهلايد.

ً
جيدا وتوزع يف  3برطمانات زجاجية (سعة  2كيلوجرام) ويضاف إىل كل برطمان حوالي 200
ختلط هذه املكونات
بيضة من بيض دودة الشمع ويغطى كل برطمان بقطعة من القماش وترتك على درجة  30 – 25درجة مئوية حتى
خترج الفراشات إىل ميكن مجعها بسهولة .

دورة حياة الطفيل :
تهاجم أنثى الطفيل  Goniozus spيرقة دودة التمر الصغرى وتقوم بتخديرها قبل أن تضع عليه البيض .
ً
خارجيا على
وعلى درجة  25مئوية يفقس بيض الطفيل بعد  20 – 17ساعة لتبدأ الريقة حديثة الفقس يف التغذية
جسم يرقة العائل حتى يكتمل منوها يف خالل  4 – 3أيام  .ترتك يرقة الطفيل العائل وتبدأ يف غزل شرنقة بيضاء
حريرية تتحول بداخلها إىل عذراء حيث يستغرق طور العذراء  9 – 7أيام  .تستغرق دورة حياة الطفيل ( من البيضة حتى
يوما  .تعيش أنثى الطفيل ً 24
احلشرة الكاملة ) ً 13 – 11
يوما يف املتوسط تتطفل خالهلا على  22 – 12يرقة من يرقات
ً
ً
ً
بيضا .
عددا من الريقات لتتغذى عليها وال تضع عليها
أيضا
احلمرية وتضع عليها  62بيضة  .تهاجم األنثى
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شكل رقم ( : )2دورة حياة الطفيل .Goniozus sp

وجد أن أفضل طريقة إلكثار الطفيل يف املخترب استخدام أنابيب زجاجية (أو بالستيك شفاف) طوهلا  5سم وقطرها 2-1
سم يوضع بكل منها يرقة دودة الشمع يف العمر الثالث مع أنثى الطفيل وتغطية األنبوبة بقطعة من القطن وترتك ملدة
 4 – 2أيام حتى تضع أنثى الطفيل البيض عليها تؤخذ بعدها هذه الريقة (اليت حتمل بيض الطفيل) وتوضع يرقة أخرى
ً
بدال منها وهكذا حتى متوت أنثى الطفيل .توضع الريقات املتطفل عليها يف أنابيب مماثلة وترتك حتى خروج الطور
الكامل للطفيل.

إطالق الطفيل:
أطلق الطفيل مبعدل أنثى واحدة لكل خنلة  3 – 1مرات خالل فرتة اإلصابة باحلمرية (مارس  -مايو).
مت اإلطالق يف  21مزرعة خنيل ( خبمس واليات ) أطلق فيها حوالي  2600طفيل واختريت مزرعتان بدون إطالق
كمقارنة .
تتم عملية اإلطالق يف مزارع النخيل بوضع إناث الطفيل يف أنابيب ( أنثى/أنبوبة) يتم سدها بالقطن وبكل أنبوبة
نقطة من العسل لتغذية الطفيل  .تنقل الطفيليات داخل آيس بوكس (براد متنقل) إىل املزرعة حيث يتم نزع غطاء
األنبوبة عند كل خنلة والسماح للطفيل باخلروج ثم الطريان  .هذا ويفضل أن يتم إطالق الطفيل يف الصباح أو عند
الغروب لتفادي احلرارة العالية .
يتم إطالق الطفيل مبعدل  3 – 1إناث  /خنلة حسب درجة اإلصابة ويفضل إطالق الطفيل  3 – 2مرات خالل موسم
اإلصابة ( مارس – مايو ) .

تقييم فعالية الطفيل يف املزارع اليت أطلق فيها :
 -1لتقييم فعالية طفيل  Goniozus spكوسيلة ملكافحة دودة التمر الصغرى مت اختيار  3مزارع من الـ  21مزرعة اليت
أطلق فيها الطفيل ( أرقام  3 ، 2 ، 1يف شكل رقم  )3باإلضافة إىل مزرعتني املقارنة ( أرقام  ) 5 ، 4مت فيها مجع ثـمار
ً
أسبوعيا ووضع هذه الثمار يف أكياس من الورق.
التمر الصغرية املصابة باحلمرية (لونها حممر)
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 -2تنقل الثمار املصابة إىل املخترب وتوضع يف برطمانات زجاجية ( سعة  2لرت) وبكل برطمان قطعة كبرية من ورق
التواليت ( المتصاص الرطوبة) ويغطى كل برطمان بقطعة من القماش على أن يوضع بكل برطمان 100 - 50
ثـمرة متر حسب حجمها ويراعى تغيري ورق التواليت (الذي امتص الرطوبة) كل يومني حتى ال تزيد نسبة الرطوبة
بالربطمان واليت تؤدي إىل تعفن الثمار.
ً
يوميا جلمع كل من أطوار احلمرية (يرقات ،عذارى ،فراشات) وطفيل  Goniozusثم تقدر نسبة
 -3تفحص الربطمانات
ً
ً
احلمرية  :الطفيل أسبوعيا ثم شهريا خالل فرتة اإلصابة ( إبريل ومايو).

النتائج:
أوضحت النتائج ( شكل رقم  ) 3ما يأتي :
 -1كانت أعداد طفيل  Goniozus spاملتحصل عليها من املزارع اليت أطلق فيها أكثر من أعداد حشرة
احلمرية (يرقات  ،عذارى  ،فراشات ً
معا ) املتحصل عليها خالل شهري الدراسة .
 -2لوحظ بصفة عامة اخنفاض أعداد حشرة احلمرية خالل شهر مايو مقارنة بشهر أبريل بكل املزارع.
 -3كان متوسط نسبة عدد حشرة احلمرية إىل عدد طفيل  Goniozusيف املزارع الثالث املعاملة (محرية :
طفيل)  1.4 : 1يف شهر إبريل  2.5 : 1 ،يف شهر مايو ،أما يف مزرعيت املقارنة فكانت  0 ،2 : 1يف إبريل : 1 ،
 0 ،06يف شهر مايو.
 -4تؤكد هذه النتائج اخنفاض تعداد دودة التمر الصغرى يف مزارع اإلطالق بدرجة كبرية وبالتالي تقل
أعداد الريقات اليت تدخل يف طور السكون مما يقلل من تعداد اآلفة يف املوسم التالي.

مايو

شكل رقم ()3

إبريل

أعداد كل من طفيل  .Goniozus spودودة التمر الصغرى  B. amydraulaاخلارجة من مثار التمر املصابة يف مزارع
النخيل اليت أطلق فيها الطفيل (أرقام  ) 3 ، 2 ، 1ومزرعتا مقارنة ( أرقام  ) 5 ، 4يف .2007
استخدام طفيل الرتيكوجراما يف مكافحة دودة التمر الصغرى يف مصر Trichogramma spp. (Hym.:
)Trichogrammatidae

يعترب طفيل الرتيكو جراما أهم الطفيليات اليت تستخدم يف جمال املكافحة احليوية التقليدية يف الكثري
من دول العامل لعدة أسباب منها :
ً
 -1سهولة إكثاره يف املخترب على العديد من العوائل البديلة واليت بدورها ميكن إكثارها بسهولة أيضا يف
املخترب مثل فراشة الدقيق  ،فراشة احلبوب  ،فراشة األرز.
152

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

 -2يعترب طفيل الرتيكوجراما من الطفيليات املتخصصة حيث يتخصص كل نوع منه يف التطفل على نوع
أو أنواع قليلة من اآلفات احلشرية من رتبة حرشفية األجنحة .
 -3يتطفل هذا الطفيل على البيض وبالتالي يقضي على اآلفة قبل أن تسبب أي ضرر للمحصول خاصة إذا مت
اإلطالق يف التوقيت املناسب مبجرد ظهور بيض اآلفة .
 -4يعترب طفيل الرتيكوجراما أفضل وسيلة ملكافحة اآلفات الثاقبة ( ) Borersاليت تعيش داخل النبات (مثل
احلمرية وغريها) واليت يصعب وصول املبيدات الكيماوية لريقاتها .
ميكن استخدام طفيل الرتيكوجراما مع مسببات األمراض يف احلشرات وحتى مع املبيدات الكيماوية يف برامج
املكافحة املتكاملة لآلفات احلشرية .

إكثار الطفيل يف املخترب:
ميكن إكثار الطفيل يف املخترب على بيض كل من فراشة احلبوب  Sitotroga cerealellaوفراشة الدقيق
 Ephestia kuehniellaوفراشة األرز  Corcyra cephalonicaويتم إكثار الطفيل يف مصر على فراشة احلبوب .
 -1يتم إكثار فراشة احلبوب يف أقفاص أملونيوم خاصة ( 100 × 80 × 60سم) توضع على حامل بارتفاع مرت.
حيتوي كل قفص على  10براويز من األملونيوم ميأل كل منها حبوالي  6كجم من القمح ويتم عدوى كل
برواز حبوالي  6جم من بيض فراشة احلبوب  .توضع أقفاص الرتبية يف حجرة على درجة  25درجة مئوية
ورطوبة نسبية  . % 60يفقس البيض وخترج الريقات لتتغذى داخل حبوب القمح ويبدأ خروج الفراشات بعد
حوالي شهر ويستمر خروجها ملدة شهرين .
ً
يوميا وتوضع يف أقفاص خاصة لوضع البيض.
 -2يتم مجع الفراشات
ً
يوميا ثم يلصق على كروت من الورق املقوى  12 × 8سم (حيث حيتوي الكارت الواحد
 -3يتم مجع البيض
على حوالي  50ألف بيضة من بيض فراشة احلبوب) .
 -4يعرض البيض لطفيل الرتيكوجراما داخل برطمانات سعة  2لرت تغطى بقطع من القماش ويرتك ملدة 5
أيام حتى يتحول البيض إىل اللون األسود (لون عذارى الطفيل) حيث تستغرق دورة حياة الطفيل  10أيام على
ً
ً
مئوية .
درجة
25

إطالق الطفيل:

 -1يقسم كل كارت من كروت بيض فراشة احلبوب املتطفل عليها بطفيل الرتيكوجراما إىل ً 24
جزءا (كل جزء
حيتوي على حوالي  2000طفيل ) .
 -2يوضع كل جزء يف حافظة صغرية مغلقة (من الورق املقوى) بها ثقب صغري يسمح خبروج الطفيل وال يسمح بدخول
املفرتسات اليت ميكن أن تتغذى على البيض املتطفل عليه .
 -3تنقل كروت الطفيل إىل مزارع النخيل (بعد  8أيام من تعريض بيض فراشة احلبوب للطفيل يف املخترب) يف براد
متنقل ( آيس بوكس) حيث يوضع كارت (به  2000طفيل) على كل خنلة .
 -4خيرج طفيل الرتيكوجراما من بيض فراشة احلبوب يف خالل  48ساعة ليبدأ البحث عن بيض دودة التمر الصغرى
والتطفل عليه ليعيد دورة حياته على هذا البيض .
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مالحظـات :
 -1وجد أن إطالق طفيل الرتيكوجراما يؤدي إىل خفض اإلصابة بدودة التمر الصغرى بنسبة  % 58 – 44وذلك منذ
عام  1998وحتى اآلن .
ً
أيضا لطفيل الرتيكوجراما التطفل على بيض دودة التمر الكربى (دودة الطلع) حيث توقيت اإلصابة بهذه
 -2ميكن
اآلفة مياثل توقيت اإلصابة بدودة التمر الصغرى .
 -3لوحظ عند استخدام طفيل الرتيكوجراما ملكافحة دودة التمر الصغرى بسلطنة عمان أن النمل يهاجم كروت
الطفيل ويتغذى على حوالي  % 70من بيض فراشة احلبوب الذي حيوي الطفيل بداخله ،وللتغلب على هذه املشكلة
ميكن وضع كروت الطفيل يف أنابيب صغرية تسد بقطع من القطن ثم االنتظار حتى خروج الطفيل من البيض يف
األنبوبة ثم يتم إطالقه مباشرة يف مزارع النخيل .
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أثر كمية الطعم ولون املصيدة يف كفاءة املصايد الفرمونية
حلشرة سوسة النخيل احلمراء
Effect of bait quantity and trap color on the trapping efficacy
،of the pheromone trap for the red palm weevil
Rhynchophorus ferrugineus

Abdullah Mohamed Abuagla
Research and Development Division، Abu Dhabi Food Control Authority
Mohammad Ali Al-Deeb
Biology Department، Faculty of Science، United Arab Emirates University
Abstract:
The red palm weevil، Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Curculionidae: Coleoptera)،
is not native to the United Arab Emirates (UAE). Since its arrival in 1985، it has been causing
major damage to date palm trees. A primary control strategy has been the use of pheromone
baited traps. The objectives of this study were to determine the quantity of bait، and the best
trap color، to obtain the maximum catch of R. ferrugineus under field conditions in the UAE.
Traps with 100، 300، or 500g of dates as bait collected the same number of R. ferrugineus adults.
Captures in black traps were significantly higher than captures in red، yellow، or white traps.
Thus، using a black pheromone trap containing 100 g of dates can significantly enhance
R. ferrugineus control efforts، and can help considerably in reducing the red palm weevil’s
deleterious impact on date palm production in UAE.
Introduction:
The red palm weevil، Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Curculionidae:
Coleoptera)، was first reported in the United Arab Emirates (UAE) in 1985 (El-Ezaby et al. 1998).
Since then، it has become the most important insect pest on date palm trees in the country. This
pest is not native to UAE، and it was inadvertently introduced into the country with imported
infested offshoots. R. ferrugineus attacks a broad range of palms in southern Asia (Murphy
and Brisco 1999). Because the damaging larval stage is concealed، tree injury is often severe
when it is discovered (Abraham et al. 1998). Traps baited with the R. ferrugineus aggregation
pheromone and date fruits are an effective measure to control R. ferrugineus (Abraham et al.
1999; Faleiro 2000). Since the discovery of R. ferrugineus in UAE، pest control authorities have
used mainly white (and in limited cases yellow) pheromone baited traps. However، no published
research work recommended the use of these two trap colors.
Other reports indicated that black (Hallett et al. 1999)، green (Ajlan and Abdulsalam 2000)،
and brown-reddish (Sansano et al. 2008) traps collected more R. ferrugineus adults than white
or yellow traps. In the UAE، a study by Al-Saoud et al. (2010) showed that red traps collected
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significantly more R. ferrugineus compared to the white and yellow traps. They indicated that
R. ferrugineus adults were more attracted to dark colors. This prompted the investigation of the
use of dark colored traps, and the optimization of the quantity of bait.
The objectives of the current study were to compare the effect of bait quantity on captures
of R. ferrugineus, and to compare the effect of trap color on captures of R. ferrugineus under
field conditions in the UAE. The importance of this study comes from the fact that it marks
the commencement of using black traps in the control of R. ferrugineus in UAE. Although
this color was reported to be attractive to this pest by Hallett et al. (1999), it was not adopted
in UAE, most likely because the trap design was different. It was also possible that different
R. ferrugineus populations might have different responses. In this regard, Salama and Saker
(2002) reported finding major differences in DNA fingerprints among morphologically different
forms of R. ferrugineus collected from date plantations in Egypt. Such genetic differences could
have effects on the response of the adults to semiochemicals (Faleiro 2006).
Materials and Methods:
Study sites:
The experiments were conducted at date palm plantations at Al-Ain (24º 16´ N, 55º 36´
E), UAE. Plantations were selected based on two criteria: they contained trees of similar ages,
and R. ferrugineus infestation levels were nearly the same. The second factor was determined
based on data from a one-year pheromone trap. Trees in the plantations were under the same
R. ferrugineus integrated pest management (IPM) practices in UAE.
Trap design and installation:
The trap was a 10 L plastic bucket (Figure 1). Trap height was 26 cm, and the diameters of
the top and bottom were 26 and 20 cm, respectively. Each trap and its lid had four equidistant
rectangular (3 x 7 cm) openings to allow R. ferrugineus entrance. The outer surface of the
trap was rough with projections (3 mm) to help R. ferrugineus climb on and enter the trap. Each
trap contained one pheromone dispenser, (P028 Ferrolure+®) containing 700 mg (ChemTica
Int., Costa Rica), that was attached to the lower surface of the trap lid by a wire, and replaced
monthly. Traps were buried in the ground to the level of the openings. The distance between
traps was 70 m, and each trap was 3- 4 m away from the nearest date palm tree.
Each trap contained dates as bait, and water as a fermentation medium. The dates and water
were changed every 15 days.
Bait quantity experiment:
A total of 60 white traps were installed in five locations in the field. Each location was a date
palm plantation in which four treatments (0,100, 300, and 500 g of dates per trap) were tested.
Each trap contained water as a date fermentation medium. Each treatment was represented by
three traps (replications) per location. Captured insects were collected weekly. The experiment
was conducted from May 2009 to June 2010.
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Trap color experiment:
In the current study, the trap color was the color of the plastic material itself (original
color), whereas in Al-Saoud et al. (2010), the traps were white and experimentally sprayed with
different paints (painted color). A total of 48 traps were installed in four locations in the field.
Each location was a date palm plantation in which four trap colors (white, yellow, red, and
black) were tested. Each trap color was represented by three traps (replications) per location.
Trap surface color values (L*a*b) were measured by a chromameter (Table 1). The L-value is
the lightness variable, and the a and b values are the chromaticity coordinates (red-green and
blue-yellow, respectively). These three values can be used to define a point in three dimensional
space that characterizes a color in absolute terms. Each trap contained water and 100 g of dates.
Captured insects were collected weekly. The experiment was conducted from May 2009 to
June 2010.

Figure 1. Red palm weevil trap dimensions (left), tested colors (upper right), and trap inside and lid (lower right). High quality figures
are available online.

Figure 2. Mean (± SEM) number of Rhynchophorus ferrugineus adults per trap captured in pheromone-baited traps containing
different quantities of dates. Bars labeled with different letters are significantly different (p < 0.05). High quality figures are available
online.

Statistical analysis:
The experimental design was a randomized complete block. Trap catch data were subjected
to a one-way analysis of variance (ANOVA) using the PROC GLM procedure, and the means
were separated by the least significant difference LSD procedure of the SAS statistical software
(SAS 2001).
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Figure 3. Mean (± SEM) number of Rhynchophorus ferrugineus adults per trap captured in pheromone-baited traps of different
colors. Bars labeled with different letters are significantly different (p < 0.05). High quality figures are available online.

Results:
Bait quantity:
Significant differences in the mean number of captured R. ferrugineus adults occurred
between traps containing bait and traps containing water (no bait) (F = 34.06; df=3, 18; p <
0.0004) (Figure 2). The maximum number of R. ferrugineus was collected in traps containing
300 g of dates (512.3), and was not significantly different from the catch in traps containing 100
g (482.7) or 500 g (469.3) (t = -0.63, df = 6, p < 0.55; t = -0.92, df = 6, p < 0.3942, respectively). The
minimum number of R. ferrugineus (103) was collected by the trap containing 0 g of dates, and
was significantly different from the traps containing 100, 300, or 500 g of dates (t = 8.10, df = 6, p
< 0.0002; t = 8.73, df = 6, p < 0.0001; t = 7.82, df = 6, p < 0.0002, respectively).
Trap color:
Significant differences in the mean total catch of adult R. ferrugineus occurred among
the four trap colors tested (F = 29.26; df = 3, 18; p < 0.0006) (Figure 3). Black traps captured
the maximum number (707.0) of R. ferrugineus, and the catch in black traps was significantly
different from the catch in red, white, and yellow traps (t = -2.66, df = 6, p < 0.0374; t = -7.19,
df = 6, p < 0.0004; t = -8.11, df = 6, p < 0.0002, respectively). The red traps captured fewer R.
ferrugineus (581.3) than black traps, but significantly more than the white (367.3) and yellow
(324.3) traps (t = - 4.53, df = 6, p < 0.004; t = -5.44, df = 6, p < 0.0016, respectively). The yellow
traps caught the least R. ferrugineus, but the number was not significantly different from the
catch in white traps (t = 0.91, df = 6, p < 0.3975).
Discussion:
The results of this study showed that using 100 g of dates per trap was sufficient to achieve
good trapping efficacy; however, the catch was not significantly different from that obtained
with 300 or 500 grams per trap. Given the low quality of dates used in traps, and consequently
their low prices, farmers in UAE could afford to use 300 g of dates per trap. It was evident that
exceeding 300 g did not significantly improve trap catch. Therefore, from these results, it is
recommended to add 100 g of dates per trap for optimum trapping efficacy. Fermented dates
emit volatile chemicals that attract adults of R. ferrugineus. Faleiro (2005) emphasized the
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need for using water along with food baits to maintain trap efficacy. The presence of bait
volatiles has a synergistic effect with the R. ferrugineus pheromone (ferrugineol) placed in
the trap (Hallett et al. 1999). In our study, using water with no dates resulted in capturing
significantly fewer R. ferrugineus, despite the presence of aggregation pheromone. Similarly, in
an experiment in which the quantity of a food bait (coconut petiole) ranged from 0 to 500 grams
per trap, Faleiro (2005) reported that using 200 g per trap was sufficient to maintain good
trapping efficacy. Trap color affects the efficacy of R. ferrugineus pheromone traps (Hallett et
al. 1999; Ajlan and Abdulsalam 2000; Sansano et al. 2008; Al-Saoud et al. 2010). The results of
this study indicated that black was the most attractive color for trapping R. ferrugineus adults.
The catch in black traps was 1.9 times higher than the catch in white traps. Because white traps
are currently used in UAE date palm farms, these higher capture numbers indicate that using
black traps could almost double trapping efficacy. From an insect management standpoint,
this is a major trapping improvement that is expected to significantly reduce the population
size of this major pest in UAE. According to the chromameter color values, it is likely that R.
ferrugineus adults were attracted to the colors with low L-values. In the current study, black was
the darkest color, and had the lowest Lvalue. Based on these results, trap surfaces with lower
L-values should be tested in future studies in order to determine if darker surfaces can further
improve trap attraction. In conclusion, using a black pheromone trap containing 100 g of
dates can give better control results and, eventually, will likely contribute to a significant
reduction in the population of R. ferrugineus. This trap is an excellent tool in the management
of R. ferrugineus because it is an environmentally sound control device that does not generate
chemical pollution, or lead to insecticide resistance problems.
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Efficiency of some plant extracts, natural oils, biofungicides
and fungicides against root rot disease of date palm
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Abstract:
Several soilborne fungi were isolated from root rots of date palm trees and offshoots,
including: Fusarium oxysporum, F. moniliforme, F. solani, Thilaviopsis paradoxa,
Botryodiplodia theobromae and Rhizoctonia solani. In vitro testing, the efficacy of plant extract
Marjoram at 100% was the most effective against pathogenic fungi, while garlic as essential oil
at 500 ppm and jojoba as fixed oil at 500 ppm were the most effective against pathogenic fungi.
Plant-Guard at 3.5 ml/L was the most effective against pathogenic fungi. Topsin M70 was the
most effective against pathogenic fungi in vitro. In greenhouse Topsin M70 was the most
effective to decreased root rot of date palm.
Key Words: Date palm, soil borne fungi, root rot, plant extracts, essential oils, fixed oils,

biofungicides, fungicides.
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Introduction
The most important pathogens of root rot (decline) disease in date palm trees and offshoots
(Phoenix dactylifera L.) were Fusarium oxysporum; F. solani; F. moniliforme; F. equiseti;
Phoma sp..; Alternaria sp.; Cladosporium sp.; Macrophomina phaseolina; Thielaviopsis
paradoxa; Diplodia phoenicum; Phomopsis phoenicola, F. semitectium, Rhizoctonia solani
and Chaetomium sp. (El- Deep et al., 2007; Samir et al., 2009; Arafat et al., 2012). Synthetic

fungicides are helpful to sustain crop production by protecting plants from fungal diseases, but
resistance to fungicides is one of critical causes of poor disease control of agriculture Therefore
developing alternative agents for the control of pathogenic fungal diseases in plants (Aguin et
al., 2006). Is needed several researchers have shown that plant extracts may control anamorphic
fungal plant pathogens (Parveen and Kumar, 2000; Bhatm, 2001; Agrios, 2005). Biological
control of fungal plant pathogens appears as an attractive and realistic approach, and numerous
microorganisms have been identified as biocontrol agents. A considerable role in limiting the
populations of these pathogenic fungi inhabiting the aboveground parts of plants is played by
antagonistic microorganisms. Such properties are first of all exposed by the fungi Trichoderma
and Gliocladium. (Kaewchai and Soytong, 2010) mentioned that application of different bioagents to the soil under greenhouse conditions, to control the root rotting fungi revealed that
the plant irrigated with water, containing B. subtilis (2.5 g/l-1) decreased the disease severity
over control. Trichoderma is recognized as a successful saprophytic fungus, besides being
reported as a parasite on other fungi. Dhahira and Qadri (2010) found that the conventional
chemical control measures are unable to provide total control. Hence,
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antagonistic microorganisms were evaluated individually and in combinations for their biocontrol potential against Fusarium spp., which caused a serious problem due to rampant
incidence of root rot disease in mulberry trees (Morus indica L.). The best treatment was a
combination of Trichoderma spp. and the treatment was more effective, when the application
of biocontrol agents were taken up at the initial stages of infection. Ammar (2007) reported that,
applied Carbendazim fungicide as soil drench was the most effective in disease severity when
used against Fusarium oxysporum, which caused corm rots and wilt of banana. Srivastava et al.
(2010) reported that, the radial growth of F. oxysporum f.sp. psidii was inhibited at high and low
concentrations of carbendazium 50% WP. The aim of this research was to examine some plant
extracts, natural oils, biofungicides and fungicides against root rot disease of date palm.
Materials and methods:
Source of pathogenic fungi:
A pathogenic fungi isolates of Fusarium oxysproum Schlecht, Fusarium solani (Mort.)
sacc, Fusarium moniliforme Sheldon, Botryodiplodia theobrome Pat, Thielaviopsis thielavioides
Peyr. and Rhizoctonia solani Kuhn. obtained by Arafat et al. (2012) from infected root rot of date
palm (Phoenix dactylifera L.) and confirmed as pathogenic fungi were used in present study.
Plant extracts:
Four plant materials were used in this experiment namely, Basil (Ocimum basilicum L.),
Marjoram (Origanum majorana L.), Peppermint (Mentha piperita L.) and Spearmint (Mentha
spicata L.) as dried leaves. Plant materials were obtained from Gelcy Agro Organic Co. Giza,
Egypt. Derided leaves (2 -8mm) were further homogenized into a paste of each leaf with a blender
and extracted by two methods (cold or hot extract) according to (Wokocha and Okereke, 2005).
Antifungal activity of plant extracts on the mycelial growth inhibition of the pathogenic fungi
in vitro

Five concentrations of each test plant extracts, i. e. (0, 25, 50, 75, and 100%) were used. Effect
of plant extracts (cold or hot) on mycelia extension of the pathogenic fungi were obtained
by placing one disc (5 mm diameter) of active cultures in each of five Petri dishes with PDA
medium and leaf extract. The control was set up with sterile distilled water. Five replicates plates
of leaf extract agar per isolate were incubated at (252°±C). Mycelial growth inhibition is taken
as growth of the fungus on the leaf extract agar expressed as percentage of growth on the PDA
as followed: %MGI = DC – DT / DC X 100 Where: %MGI = % Inhibition of mycelial growth,
DC = diameter of control, DT = diameter of test. Extracts were rated for their inhibitory effects
using the scale described by (Sangoyoni, 2004).
Natural oils:
Pure-grade of essential oils, i.e. onion (Allium cepa L.), garlic (Allium sativum L.) and clove
(Syzygium aromaticum L.) were obtained from Haraz Factory for Natural Oils, Cairo- Egypt.
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Pure-grade of fixed oils, i.e. Rocket (Eruca sativa L.), Sesame (Sesamum indicum L.) and Jojoba
(Simmondsia chinensis L.) were obtained from El Baraka Factory for Natural oils, HurghadaEgypt.
Effect of natural oils on mycelial growth inhibition in vitro

Antifungal activity on pathogenic fungi colony development were obtained by dilution method
(0, 25, 50, 100 and 500 ppm) of essential or fixed oils in the appropriate culture media-PDA.
The oils were dissolved in 5% Tween 20 and added to the 20 ml of PDA before solidified
into Petri dish. One disc (0.5 cm diameter) of mycelial plug, taken from the edge of active
cultures, was placed into the Petri dish. Controls consisted of 5% Tween 20 mixed with PDA
and were handled similarly with the exception of the volatile treatment. Five replications of
each treatment were tested and the average was calculated. Control sets were simultaneously
run without using the essential or fixed oils. Inhibition and efficacy were measure as described
before.
Bioassay of commercial bioagents formulation on growth inhibition of pathogenic fungi in
vitro

Four commercial bioagents were used in this experiments viz., Bio-zeid (Trichoderma album)
10X106 spores/ml, Bio-Arc (Bacillus megaterium) 25X106 cell/ml, Plant Guard (Trichoderma
herzianum) 30X106 spores/ml, Rhizo-N (Bacillus subtilus) 30X106 cell/ml. Three concentrations
of each test commercial bioagents, i. e, 1.25, 2.5 and 3.5 g / L. for Bio-zeid and Bio-arc; 3, 4
and 5 g / L. for Rhizo-N while; 1.25, 2.5 and 3.5 ml / L. for Plant guard, were used. Bioassay of
bioagents activities on pathogenic fungi colony development were obtained by dilution method
different concentrations of bioagents in the appropriate culture media-PDA. The bioagents
were dissolved in sterile distilled water (SDW) and added to the 20 ml of PDA before being
solidified into Petri dish. One disc (0.5 cm diameter) of mycelial plug, taken from the edge of
active cultures, was placed into the Petri dish. Controls consisted of SDW mixed with PDA
and were handled similarly with the exception of the fixed oil treatment. Five replications of
each treatment were tested and the average was calculated. Control sets were simultaneously run
without using the bioagents formulations. Inhibition and efficacy were measure as described
before.
Chemical control
Six fungicides were used in this study viz., Thiophanate methyl (Topsin M70/WP
70%), Carbendazime (Kema-Z/WP50%), Carboxin thiram (Vitavax/WP75%), Hymexazol
(Tachigaren/WP30%), Flutolanil (Moncut/WP25%) and Pencycuron (Monceren WP25%).
Effect of fungicides on mycelial linear growth of pathogenic fungi:
Six concentrations of each test fungicide, i. e. 5, 10, 50, 100, 500 and 1000 ppm based on the
active ingredient of each fungicide were used in vitro. Effect of fungicides on mycelia extension
of the pathogenic fungi was obtained as mentioned before.
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Date palm root rot disease control with different treatments in greenhouse:
Biological control (abiotic or biotic) and fungicides were used in these experiments. The
most effective bioagent (abiotic or biotic) and chemical formulation were applied in greenhouse
according to the results in vitro. The most effective treatments in vitro of plant extracts, natural
oils, biofungicides and fungicides were used in two experiments. All treatments were treated as
a soil drench to control root rot diseases of date palm seedlings var. Zaghloul. The experiment
was divided into two treatments according to the treating time of the control agent and the
pathogenic fungi. In section 1, of treatment, the control agent was applied three days before
pathogenic fungal inoculation. In section 2, of treatment the control agent was applied three
days after the pathogenic fungal inoculation. Control treatments pathogenic fungal inoculation
without any treatments. Data were recorded after complete death of the treated plants in the
control treatment. The recorded data were calculated as disease severity while was previously
explained at the end of the pathogenicity test according to Arafat et al., (2012). The calculated
data were converting into reduction in disease severity percentage according to Abdalla et al.
(2000) and Abdullah et al. (2003a). The experiments were repeated twice. The data was displayed
in means after analysis of the last significant difference at 95% (LSD≤0.05) by Co-Stat Program
(version 8.0).
Results:
Antifungal activity of plant extracts on the mycelial growth inhibition of the
pathogenic fungi in vitro:
Evaluation of plant extracts (aqueous by cold water) on root rot disease incidence was
carried out under in vitro conditions. Data presented in Table (1) show that increasing all
plant extracts concentration decreased the mycelial linear growth of pathogenic fungi tested.
Marjoram and basil were the most effective plant extracts against all soil-borne pathogenic fungi
ranged (17.20 and 16.99% reduction mycelial linear growth respectively), while Peppermint and
Spearmint were the least effective plant extracts against all soil-borne pathogenic fungi (12.84
and 4.61% respectively). According to rate plant extracts for their inhibitory effects using the
scale, to determine the efficacy%, Basil, Marjoram and Peppermint were the moderately effective
(++) against pathogenic fungi at 75 and 100% respectively, while Spearmint the slightly effect (+)
at all concentrations.
Evaluation of plant extracts aqueous by (hot water) on pathogenic fungi were carried out
under in vitro conditions. Data in Table (2) show that Marjoram plant extract was the most
effective against soil-borne pathogenic fungi, ranged (13.18% reduction growth), followed by
Basil, Peppermint (11.83 and 10.04% respectively), while Spearmint was the weak effective on
pathogenic fungi (3.70%). Marjoram was the moderate effective against soil-borne pathogenic
fungi (%Efficacy ++) at high concentration (100%).
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Effect of natural oils on mycelial growth inhibition in vitro:
Different concentrations i. e., 25, 50, 75 and 100 ppm of three plant essential oils, viz.
Garlic, Onion and Clove were evaluated for efficiency in suppressing growth of the soil-borne
pathogenic fungi. Data in Table (3) show that all tested plant essential oils significantly reduced
the mycelial linear growth of pathogenic fungi tested compared to control. The growth of the
fungi decreased with increasing the concentration of plant essential oils. The most effective
concentration was 500 ppm ranged (60.58% reduction growth), followed by 100 ppm (44.01%).
While 50 ppm (30.78%). On the other hand 25 ppm was the least effective on growth of fungi
(18.81%) compared with control. Garlic essential oil was the most effective against growth of
pathogenic fungi ranged (36.02%), followed by clove oil (32.38%), while the least effect against
growth was the onion oil (24.36%). According to rate of essential oils for their inhibitory effects
using the scale, to determine the efficacy%, Garlic was effective against growth of pathogenic
fungi at 100 and 500 ppm (+++ and +++), while clove moderately effective at 500 ppm (++) and the
least effective was onion at 500 ppm(++) moderately effective.
Plant fixed oils, viz. Jojoba, Rocket and Sesame at different concentrations were evaluated for
efficiency in suppressing mycelial growth of the soil-borne pathogenic fungi tested. Data in Table
(4) show that Jojoba was the most effective against mycelial linear growth of pathogenic fungi
ranged (35.99% reduction growth), followed by Rocket (21.06%), while the least effective on
growth was Sesame (9.44%). On the other hand, all concentrations were significantly reduced
the growth of pathogenic fungi, conc. 500 ppm ranged (45.76%) followed by conc. 100 ppm
(31.26%), conc. 50 ppm (20.56%) and conc. 25 ppm (13.27%) compared with control.
Bioassay of commercial bioagents formulation on linear growth of pathogenic fungi in vitro

Four commercial bioagents formulations were tested to determine the most effective against
soil-borne pathogenic fungi. Data in Table (5) indicate that Plant-Guard was the most effective
against growth of pathogenic fungi ranged (41.93% reduction growth), followed by Rhizo-N
(35.19%). On the other hand, Bio-arc and Bio-zeid were the least effective against growth of
fungi (24.44 and 19.86%, respectively). However, mycelial linear growth was decreased with
increasing the concentration of bioagents. Plant-Guard was the most effective at normal and
high contractions (+++), followed by Rhizo-N (++) was moderately effective, while Bio-arc and
Bio-zeid were the weak effective (++).
Chemical control:
Effect of fungicides on myceial linear growth of pathogenic fungi in vitro:
Data presented in Table (6) indicate that all the tested fungicides reduced the mycelial
linear growth of soil-borne pathogenic fungi in vitro. All the tested concentrations of fungicides
significantly reduced the linear growth of tested fungi compared with the control treatment.
Topsin M70 was the most effective fungicide against growth ranged (66.12% reduction growth),
followed by kema-z (59.30%), the moderately effective were Tachigaren and Vitavax scored
(53.02 and 46.75% respectively), while Moncut and Monceren fungicides were the least effective
against growth of fungi (25.29 and 24.75%, respectively), compared with control.
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Date palm root rot diseases control with different treatment in greenhouse:
1. Before inoculation with pathogenic fungi:
Results in Table (7) show that all tested fungicides and bioagents (biotic and abiotic)
reduced disease severity of root rot disease on date palm seedlings var. Zaghloul. Soil drench
with the tested materials three days before inoculation by the soil-borne pathogenic fungi
proved to be good treatment in reducing disease severity compared with soil drench after three
days of inoculation. Topsin M70 fungicide was the most effective against pathogenic fungi,
viz. F. oxysporum, F. monliforme, F. solani, T. paradoxa, B. theobromae and R. solani under
greenhouse conditions (87.68, 87.16, 86.62, 83.82 72.65 and 59.30% reduction disease severity,
respectively), followed by Kema-Z fungicide, while Jojoba fixed oil was moderately effective,
followed by Vitavax, Tachigaren and Moncut, while Garlic essential oil, Plant-Guard bioagent
biotic, Monceren fungicide and Marjoram plant extract were the least effective against disease
severity, compared with control treatment. On the other hand, all the tested concentrations of
different treatments were significantly reduced the disease severity of tested fungi compared to
control treatment.
2. After inoculation with pathogenic fungi:
Results in Table (8) show that all tested fungicides and bioagents (biotic and abiotic)
reduced disease severity of root rot disease on date palm seedlings cv. Zaghloul. Soil drench
with the tested materials three days after inoculation by the soil-borne pathogenic fungi proved
to be good treatment in reducing disease severity compared with soil drench before three
days of inoculation. Topsin M70 fungicide was the most effective to reduced disease severity
against all fungi tested viz. F. oxysporum, F. solani, F. monliforme, T. paradoxa, R. solani
and B. theobromae under greenhouse conditions (88.44, 85.75, 83.70, 80.94 61.59 and 59.75%
reduction disease severity, respectively), followed by Kema-Z, while Jojoba fixed oil, Tachigaren,
Moncut and Vitavax fungicides were the moderately effective treatments against disease
severity respectively. On the other hand, Garlic essential oil, Moncut fungicide, Marjoram plant
extract and Plant-Guard biotic agent were the least effective against disease severity respectively,
compared to control. On the other hand, high concentration was the most effective against
disease severity.
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Discussion:
Date palm trees and offshoots are subjected to infection with different diseases caused by
many fungi causing considerable root rot in the orchard trees (El-Deep, 1994, Arafat et al.,
2012). The aim of this study was to examine some plant extracts, natural oils, biofungicides and
fungicides against root rot disease of date palm. The efficacy of different plant leaf extracts
(basil, marjoram, peppermint and spearmint) against soil-borne fungi of root rot date palm were
tested in vitro and in vivo. The results showed that the three (basil, marjoram, peppermint) plant
leaf extracts (prepared by cold water) were significantly (P≤0.05) inhibited the radial growth of
all the test fungi with inhibition varying from one extract to another. Percentage inhibition of
radial growth of all the fungi was highest in marjoram extract and lowest in extract from
spearmint. Akinpelu (1999) reported the water-soluble antifungal principles in the plants as being
responsible for the anti-fungal activities; also, Olufolaji (1999) used aqueous plant extracts in the
control of wet rot of Amaranthus sp. caused by Choanephora cocurbitarum. Suleiman et al.
(2008) mentioned that vegetative growth values for Fusarium sp. at different concentrations of
Senna alata extract were generally low compared to control. All the leaf extracts were effective
in the reduction of the incidence of all the soil-borne pathogenic fungi tested except extracts
from spearmint that did not give significant (P≤0.05) reduction of the fungi when compared
with untreated control seedlings. This result indicates that the leaf extracts of basil and marjoram
probably have some fungicidal properties that inhibit the growth of the soil-borne fungi. The
crude extracts were more effective in reducing the incidence of fungi than the aqueous extracts.
This is an indication that dilution of the extracts reduced toxic effects of the leaf extracts on the
soil-borne fungi. These results agrees with the findings of Zaman et al. (1997), they reported
that the efficacy of garlic, neem, ginger and onion extracts on seed borne fungi of mustard
declined with increase dilution. The cold water extraction method was the most effective way
in promoting the action of plant extraction compared to hot water extraction method. Bansal
and Gupta (2000) and Srivastava et al. (2010) studied and reported that aqueous leaf extracts of
some medical plants were tested against Fusarium oxysporum. These findings contradicted
with those of Shukla, et al. (2002) they reported that ether extract was more effective in reducing
the population of Alternaria alternata and Fusarium palliodoroseum than the boiling water
extract. Essential oils were tested against pathogenic fungi in vitro and greenhouse. The general
categories of plant natural products are as follows (Kaufman et al., 1999): 1) the lipids, including
the simple and functionalized hydrocarbons, as well as terpenes; 2) aromatic compounds,
including phenols; 3) carbohydrates; 4) amines, amino acids, and proteins; 5) alkaloids; and 6)
nucleosides, nucleotides, and nucleic acids. Garlic was found to be the most effective against
mycelial growth of all the pathogenic fungi tested. These results were in harmony with those
obtained by (Jularat et al., 2009 and Tanović, et al., 2009). The mode of action in garlic oil by the
active compounds of garlic (sulfur compounds) which destroyed the fungal cells, includes
decreasing the oxygen uptake, reducing cellular growth, inhibiting the synthesis of lipids,
proteins and nucleic acids, changing the lipid profile of the cell membrane and inhibiting the
synthesis of the fungal cell wall (Gupta and Porter, 2001). Fiori et al. (2000) and Farid et al.
(2002) reported that the efficacy of medicinal plants against various species of pathogenic fungi
were dependent on the origin of the medicinal plant and the sensitivity of the target fungi. The
present results showed that essential oils of the plants; onion (Allium cepa L.), garlic (Allium
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sativum L.) and clove (Syzygium aromaticum L.) are able to inhibit the mycelium growth of F.
oxysproum, F. solani, F. monliforme, T. paradoxa, B. theobromae and R. solani, which is a

clear indication of begin a potential alternative source of synthetic fungicides to control these
pathogenic fungi. Fixed oils were tested against mycelial growth. Jojoba oil was the most
effective under in vitro and in vivo conditions against pathogenic fungi tested. Jojoba oil is a
straight-chain wax easter of 36 to 46 carbons in length, an ester bond in the approximate middle
of the chain, used as antimicrobial. Such results are in agreement with those reported by
Leonard and Stephen (2007). Many biological control agents perform poorly under field
conditions and only few biocontrol species have been registered for field use. Biocontrol of
soil-borne pathogens has been more successful under controlled environmental conditions
using simplified potting mixtures presumably low in microbial diversity (Fravel, 1999; Copping,
2001). Biological control agents may use a variety of inhibitory and suppressive mechanisms:
(1) competition for resources and space, (2) antibiotic production, (3) removal of pathogenicity
factors produced by the pathogen, (4) production of degrading enzymes that target the pathogen
and (5) the induction of resistance in the host plant (Whipps, 2001). Biological activity of
antagonist fungi and bacteria may partially be associated with production of antibiotic
(Etebarian et al., 2000). The production of antibiotics were; Trichodermin (Godtfredsen and
Vangedal, 1964), ergokonin (Kumeda et al., 1994). Biological control of fungal plant pathogens
appears as an attractive and realistic approach, and numerous microorganisms have been
identified as biocontrol agents. Trichoderma harzianum and Bacillus sublitis, which are
common saprophytic fungi found in almost any soil and rhizosphere micro flora in all
governorates under study, have been investigated as potential biocontrol agents because of
their ability to reduce the incidence of disease caused by plant pathogenic fungi, particularly
many common soil borne pathogens, these findings were in agreement with (El-Katatny et al.,
2006; Dubey et al., 2007). All fungicides tested in the laboratory significantly reduced pathogen
development when compared with the control. Treatment with Topsin M70 had the greatest
inhibitory effect on mycelial growth and re-growth at all concentrations (5, 10, 50, 100, 500
and 1000 ppm). Inhibitory effect of Topsin M70 against many plant soil-borne pathogenic
fungi has been reported by many researchers. (Ammar, 2003 and Korra, 2005). Under greenhouse
conditions, Marjoram, Garlic and Jojoba were the most effective as abiotic agents to reduce the
disease incidence and disease severity. These results are agree with (Curtis et al., 2004; Satya et
al., 2005). On the other hand, biotic agent’s, viz. Trichoderma harzianum and B. subtilis were
the most effective to reduce disease incidence and severity. These results agree with those
reported by (Boyd-wilson et al., 2000). Also, (Harman, 2006; Abd-El-Khair, et al., 2010) they
reported that Trichoderma spp. utilize various mechanisms including nutrient competition,
antibiosis, antagonism, inhibition of pathogen or plant enzymes; processes of biodegradation,
carbon and nitrogen cycling; complex interactions with plants in the root zone of the
rhizosphere, which involve various processes such as colonization, plant growth stimulation,
bio-control of diverse plant pathogens, decomposition of organic matter, symbiosis and
nutrient exchange. Topsin M70 fungicide was the most effective to reduce the root rot disease
of date palm under greenhouse conditions. These results agree with those reported by (Rashed,
1998; Srivastava, et al., 2010) they reported that Topsin M70, Kema-Z and Kocide 101 were the
best for the therapy of palm trees diseases especially black scorch disease. The difference gained
among the different pesticides under study could be attributed to one or more factors, as mode
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of action of the fungal cell (Watkins, et al., 1977), degree of permeability of cell wall and/or
plasma-lemma of fungi for uptake and passage of the fungicide into the fungal cell (Giffin,
1981), chemical composition of the fungicide (Carnegia, et al., 1990). Application time of the
fungicides played a role in reducing diseases severity of date palm root rot. The results of the
present study revealed that spraying the fungicides before pathogen inoculation caused more
reduction in the disease severity. Such results are in agreement with those reported by El-Morsi
(1999); Ammar (2003); Molan et al. (2003). Finally, this study demonstrate the efficacy of certain
abiotic and biotic agents and fungicides for controlling several pathogenic fungi that cause the
root rot diseases of date palm, which may be applied in an integrated control program for
management of date palm pests and diseases in Egypt.
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كفاءة استخدام بعض املستلخصات النباتية والزيوت الطبيعية
واملبيدات الفطرية والكيميائية واحليوية يف مكافحة مرض تعفن جذور خنيل التمر
خالد حسني عرفات  -متوىل على بركة  -فاطمة مهدي رضوان
معهد حبوث أمراض النباتات  -مركز البحوث الزراعية  -اجليزة  -مصر
كلية الزراعة – جامعة قناة السويس  -اإلمساعلية  -مصر
مت عزل العديد من فطريات الرتبة من أعفان جذور أشجار وفسائل خنيل البلح ومشلت الفطريات الفطر فيوزرايوم
اوكسيسبورم ،والفطر فيوزاريوم مونيليفورم ،والفطر فيوزاريوم سوالنى ،والفطر ثيالفيبسوس بارادوكسا ،والفطر
ريزوكتونيا سوالنى .يف التجارب املعملية لتقدير فعالية بعض املستخلصات النباتية كان مستخلص الربدقوش
برتكيز  %100أكثر املستخلصات فعالية ضد الفطريات املختربة ،بينما الزيت الطيار للثوم عند تركيز  500جزء
يف املليون والزيت الثابت للجوجوبا عند تركيز  500جزء فى املليون أكثر الزيوت فعالية .املركب احليوي بالنت جارد
عند تركيز  3.5مل/لرت كان أكثر املركبات فعالية ضد الفطريات املرضية يف املعمل ،بينما املبيد الفطرى توبسني
أم  70كان أكثر املبيدات الفطرية يف املعمل .يف جتارب الصوبة وجد أن املبيد الفطري توبسني أم  70كان أكثر
املعامالت فاعلية يف تقليل مرض عفن جذور النخيل.
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Abstract:
Several research works were conducted through the last few decades generating new
approaches dealing with Dubas management on date palm. This contribution reviews some new
approaches concerning identification of economic threshold, the right timing of treatments, and
revising the estimation of dosage of used pesticides. One of the reviewed approaches suggesting
using the honeydew produced by Dubas as indicator to estimate the economic threshold. The
idea is based on considering the number of nymphs that can produce honeydew that cover
10% of upper surface of the leaflet is the critical level of infestation. The second approach is
concerning using degree-day to time the treatment of Dubas management. While the third
approach spot on the justification of dosage estimation for any pesticide used against Dubas
on date palm.
INTRODUCTION:
Ommatissus lybicus De Berg.is the most common insect pest on date palm trees Phoenix
dactylifera L., in the Sultanate of Oman. Date palm is the most important crop in Oman from the

economy and culture views. This monophagous insect has been recorded on date palm in Oman
, Iraq, Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Egypt, Sudan and Algeria
(El-Haidari and Al-Hafidh, 1986; Hill and Waller, 1990).
O. lybicus has two generations per annum, one in spring and the second in autumn. The females

of spring generation lay eggs which go for aestivation throughout the hot summer. While the
eggs that deposited by the females of autumn generation hibernate throughout the winter.
This sap-feeder insect Ommatissuslybicus is a monoecious species where all of its stages spend
their life on the date palm trees only. Nymphs and adults causing direct damage to the tree
through sap draining and indirectly by producing honeydew. The profuse feeding of O. lybicus
weakens the tree, while the produced honeydew contaminates the foliage provides a substrate
for growth of black sooty mold that reduces photosynthesis of the frond (compound leaf).
Following months of Dubas bug infestation, the frond surfaces tend to become chlorotic.
Extremely heavy populations are thought to have caused the death of some palms (Howard et
al, 2001). Moreover, the dense oviposition cause the green plant tissues where the eggs inserted
get dry. Up to 50% of economic losses were recorded in Iraq due to the infestation on date
palms by this insect (Kranzet al., 1978). Hussain (1985) reported that, dates of infested palms
are to be smaller and to ripen more slowly, with a high percentage of reducing sugars and low
percentage of sucrose.
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The management of Ommatissus lybicus mostly relies on pesticide spray till now in spite of
the inconvenient obtained results. Pesticides alone will not solve the problem of controlling
Dubas which widely spread all over date palm plantations in many countries. Moreover, the
widespread use of pesticides has created many problems, includingdamage to the environment,
hazards to human health, and the risk of increasing resistance of pests to the pesticides.
Integrated Pest Management (IPM) has been developed as a way tocontrol pests without relying
solely on pesticides. IPM is a systematicplan which brings together different tools and tactics
to keep the pest population under economic injury level. Adoption of IPM based monitoring,
assessing pest population, damage, and choosing appropriate actions. In the following part
of this contribution some light will be given to some approaches which should be taken in
consideration to improve Dubas management in date palm plantations.
I. Using honeydew to determinethe economic threshold of Dubas infestation.

The economic threshold is the most frequently applied technique in the field of economic pest
management.Economic threshold defined as the density at which control measures should be
determined to prevent an increasing pest population from reaching the economic injury level
(Weersinket al, 1991). This term means the density of a pest at which a control treatment will
provide an economic return.
The population of pest could be estimated directly by counting such as the number of pest
insects per a certain number of plants, or in its habitat, or indirectly by assessing its products
or its effect (Southwood 1978 and, Banks, and Macauly, 1964). Scale insects and aphids were
efficiently monitored using water sensitive paper to collect honeydew produced by these
species (Dreistadt and Flint, 1995), also honeydew excretion used to determine the population
of ahpids (Henneberry and Jech,, 2001).
Estimation of Dubaspopulation on the canopy of date palm is very difficult practice and
mostly inaccessible whendealing with tall trees. Mokhtarand AlMjeni (1999) reported a new
alternative method to estimate the population of Dubas. This method based on collecting
and counting honeydew droplets produced by the insect. Water sensitive paper was used to
collect and count the droplets. Honeydew droplets excreted by live nymphs and adults when
fall on water-sensitive paper stain blue and can be easily observed and counted. This method is
compared with the conventional technique (direct count of insects) and a significant correlation
was found between the two methods. This new method is effective, rapid, less hazardous and
saves labor. It has now been adopted to assess the efficacy of control measures against Dubas
in Oman.
Dubas bug produce copious amount of honeydew which provide a substrate on which sooty
mold can grow and interferes with photosynthesis and consequently reduce yield. Whereas
leaflet surface is the block unit of the plant food preparation where the carbohydrates and sugars
are processed. Hence it is important to maintain the maximum of this area healthy to insure good
yield. Ebeed and Khulaif, 1998 stated that one mature frond of date palm produces one pound
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of sugar per year. The leaf-bunch ratio is important parameter for dates yield and it is expressed
by many researchers and 10:1 stated to gain good yield in many cultivars (Alrichet al, 1942;
Hasan 1993).
Mokhtaret al, 2003 quantified in laboratory work the honeydew production of all stages
of Dubas as five nymph instars and adults. The number and diameter of produced droplets
received on water sensitive paper were determined as shown in Table 1.
Based on these results, Mokhtaret al, 2003, suggested determining the economic threshold
of Dubas infestation based on theaverage number of insects per one leaflet that can produce
honeydew droplets cover 10% of the upper surface of the leaflet within one week.
Table 1. Mean number of honeydew droplets produced by nymphs and adults of Ommatissus lybicus per
hour and there average diameters as reported by Mokhtaret al, 2003.

Stage
Nymphs N1
N2
N3
N4
N5
Female
Male

Mean number of
droplets/h ± SD
6.5 ± 1.50
6.4 ± 1.96
7.4 ± 1.58
7.6 ± 2.12
7.6 ± 1.21
2.3 ± 1.28
2.9 ± 1.50

Ni-Nv:nymphal instars. ET: economic threshold
				

Mean diameter (µ) of
droplets ± SD
157± 45
256 ± 35
256 ± 35
545 ± 135
622 ± 133
734 ± 165
622 ± 148

Suggested ET (nymphs/
leaflet)
10.9
4.2
1.0
0.8
0.6
1.4
1.6

From the diameter of the honeydew droplets, Mokhtaret al, 2003 were theoretically calculated
the area of the produced honeydew by different stages of Dubas within one week to estimate
the required time the leaflet area can be covered by honeydew. Then control action should be
taken if the number of insects can produce honeydew sufficient to cover 10% of the upper leaflet
surface.
The calculation of honeydew quantity for each stage was compared to the quantity of honeydew
that produced by first nymph instar (Fig. 1). This ratio demonstrated that forth and fifth nymph
instars were the most honeydew producers among Dubas stages as 49 and 73 times more than
first instar nymph. Therefore, Mokhtaret al, 2003 recommended chemical control at the time
of emergence of forth nymph instar to avoid the high drainage of sap by fourth and fifth instars
and before emergence of adult to avoid egg deposition.
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Fig.1.

Quantity of honeydew produced by nymphs and adults compared to the quantity of honeydew
produced by first nymph instar.

II. Using Degree Days for Time Treatments.

The developmental rate of the insects, as cold-blooded species, mainly depends on the
temperature factor (Dent & Walton, 1997). Body temperature and growth of the insects are
affected by their surrounding temperature and every insect requires a consistent amount of heat
accumulation to reach certain life stages (Murray, 2008).Degree days (DD) is a measurement
of heat units over time, equivalent to the number of degrees that the average temperature is
above a baseline value. Lower developmental threshold (Tlower) (also known as “baseline”) is a
temperature at which insect development begins and it is determined by laboratory studies.
Effect of temperature on development of immature stages of Dubas bug Ommatissus lybicus
was studied by Mokhtar and Al Nabhani, 2010 they have estimated the required degree days
(DD) and lower developmental threshold (Tlower) for all developmental stages of Dubas (Table
2).
Table 2. Degree days and lower developmental threshold for all developmental stages of Dubas (Mokhtaret
and Al Nabhani, 2010).

Developmental stage
Eggs
Nymphs N1
N2
N3
N4
N5
Total nymph stage
Egg-Adult

Degree days (DD)
572.5
119.6
111.4
125.0
133.4
158.4
648.2
1184.4

lower developmental
threshold(°C) (Tlower)
12.9
13.6
11.2
10.7
13.8
13.7
12.9
13.2

Ni-Nv: nymphal instars
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DD and Tlower are required components to develop a predictable pattern for insect pests
when interpret the heat accumulation to determine treatment timing.Degree days are usually
calculated for 24 hours period as the number of accumulated degree days from a starting point.
It is calculated from daily maximum and minimum temperatures minus Tlower.
[(daily maximum temperature + daily minimum temperature)/2] – Tlower .

In Oman Ommatissus lybicus has a two generations per annum (Abd-Allah et al., 1998).The
first generation called spring generation where its 1st nymph emerges within the first half of
February. The second generation is the autumn generation and its 1st nymph instar emerges
around the beginning of September (Mokhtar and Al-Mjeni, 1999).
The calculation of DD starts from a certain point of time called “biofix”, it can be a identified
by biological event or a calendar date. No matter how it is calculated, the degree day value for
a 24-hour period is added to the prior day’s values, and so on (Murray, 2008).
Practically and to make it easy, the calculation of DD of Dubas, the start point (biofix) could
be 1st of January for spring generation and 1st August for autumn generation. Selecting these
biofix’s as 1st Jan and 1st August because there is typically no insect development before that time
in both spring and autumn generations, respectively.Fig. 2 shows an example for calculating
degree days where biofix was1st Jan. In this example 310 DD after biofix corresponds to egg
hatch and nymph stage appearance, and 952 DD corresponds to adult emergence. The timing
of chemical control against Dubas should starts before the emergence of adults to avoid the
deposition of new eggs, that time corresponds to 665 DD accumulation after biofix.

Fig. 2. Example of degree days (DD) accumulations required for each developmental stages calculated
from January 1 as biofix for the spring generation.
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III. Revising dosage calculation of used pesticide against Dubas on date palm.

Experience has shown that for low volume sprays with medium size droplets, insecticides
should have a density of not less than 20 to 30 droplets/cm2 on the targetedsurface to achieve
satisfactory biological efficacy (Abdul Hamid &abdulMajid, 1988; Hofman and Solseng, 2004).
To optimize the aerial spraying against Dubas on date palm and make it cost-effective, one
should determine the surface of the targeted canopy.The average number of the droplets per
cm2, and their size also are essential parameters for successful application. The canopy area of
date palm varies according to the density of the plantation, the cultivar and the age of the
trees.The calculation of dosage based on acreage area leads to apply under dosage or sub lethal
dose.The following paragraphs demonstrating two different methods of dosage calculation
compared to calculation based on acreage.
1. Calculation based on canopy surface area.
The leaves of date palm tree are distributed among several hurls where the old leaves lie
outside and the younger leaves distributed consecutively in spiral manner toward the hart or
the core of the tree. Due this manner of leaves distribution the canopy resembles half sphere in
shape (Fig. 3).

Fig. 3. The canopy of date palm resembles half sphere in shape due to distribution of the leaves among
several hurls.

Chemical control against Dubas bug date palm usually conducted areally by aircraftorhelicopter
using ULV formulation of insecticides. The recommendation for dosage are given as a number
of liters/ hectar, acre or feddan (Feddan=4200 m2), e.g 1.5 l/feddan.
While the area of the canopy (as half spher) of mature date palm tree with diameter of 8
m equal 100.6 m2. If trees planted in 8 x 8 m spacing, in this case the total number of trees is
66 trees/feddan and the total area of canopies is about 6600 m2. The recommended dosage of
Deltamethrin was given based on flat area of the land as 1.5 litres/feddan, while the required
dosage for the canopy area should be 2.3 litres to have the effective distribution of the insecticide
solution asdroplets of 150 micron and density of 20 droplets/cm2. The rong calculation leading
to apply underdosage and inefficient control.
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2. Calculation based on leaflets surfaces
One mature date palm tree has about 120 leaves each one comprises about 150 leaflets
(Alogidi, 2010), the average surface area of the leflet (40 cm lenth and two sides) is about 80
cm2,(Mokhtar and Al Nabhani, 2005). The total area of leflets for 66 trees/feddan (8 x 8 m
spacing) is about 9504 m2.The required quantity of the insecticid to cover this area with droplets
of average size of 150 microns and 20 droplets/cm2 is 3.4 litres which is much higher than the
dosage calculated based on the accrage area.
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Abstract:
Dubas bug Ommatissuslybicus de Bergevin is considered the most serious insect pest
of date palm plantation Phoenix dactylifera L. in the Sultanate of Oman which causes serious
damage to date palms and significant losses in quantity and quality of dates.Several biological
and ecological studies have been conducted in understanding the biology and ecology of O.
lybicus. The population dynamics of spring and autumn generations were investigated and the
biology of O. lybicus was also studied under laboratory and semi-field conditions for spring
and autumn generations. Insecticide applications are considered as an essential method in
controlling the O. lybicus. However, several biological control agents were recorded on different
stages of O. lybicus such as Aprostocetus sp., Cheilomenessexmaculata, Chrysoperlacarnea,
Bocchushylinus and Runcinia sp. Among the parasitoids, a native egg parasitoid Pseudoligosi
tababylonicaViggiani was found on O. lybicus eggs. The parasitoid P. babylonica has shown
more than 70% parasitism in some locations and could be considered as a potential biological
control agent against O. lybicus.
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اإلدارة املتكاملة حلشرة دوباس النخيل
سامل بن علي اخلاطري
 الرميس-  املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية،مركز حبوث وقاية النبات
 سلطنة عمان-  مسقط،121 ب. ر،50  ب.وزارة الزراعة والثروة السمكية – ص
ورقة حمورية

:اخلالصة
)من أهمOmmatissuslybicus de Bergevin)Hemiptera: Tropiduchidae تعترب حشرة دوباس النخيل
َ
أضرارا جسيمة
 يف سلطنة عمان واليت تسبب.Phoenix dactylifera L اآلفات احلشرية اليت تصيب زراعات خنيل التمر
ً
ً
مت تنفيذ عدة دراسات حيوية وبيئية لفهم دورة حياة احلشرة ونشاطها حيث مت.ونوعا
كما
للنخلة وخسائر يف احملصول
 كما مت إجراء دراسات حيوية حلشرة دوباس النخيل حتت الظروف.دراسة التذبذب التعدادي للجيل الربيعي واخلريفي
 يعترب استخدام املبيدات احلشرية العنصراألساسي يف مكافحة.املعملية وشبه احلقلية للجيل الربيعي واخلريفي
عدد من األعداء احليوية على األطوار املختلفة حلشرة دوباس النخيل واليت منها
ٍ  إال أنه مت تسجيل.حشرة دوباس النخيل
Runcinia وBocchushylinus وChrysoperlacarnea وCheilomenessexmaculata و.Aprostocetus sp
PseudoligositababylonicaViggiani (Hymenoptera:  مت تسجيل الطفيل احمللي، ومن ضمن الطفيليات..sp
 لقد أظهر الطفيل احمللي لبيض حشرة دوباس.) واملتطفل على بيض حلشرة دوباس النخيلTrichogrammatidae
 يف بعض املواقع الذي ميكن اعتباره من الطفيليات الواعدة يف املكافحة احليوية%70 النخيل نسبة تطفل تصل إىل
.حلشرة دوباس النخيل
Date palm plantations suffer from a number of destructive insect pests. Some attack fronds
and some attack fruits whereas others attack the main trunk. Surveys of insect pests of date
palm conducted so far indicate that there are more than 54 arthropod species (insects and
mites) that attack date palm plantations in the Sultanate. Among those of major economic
importance that affect growth and yield of date palms quantitatively and qualitatively,
are Dubas bug Ommatissuslybicus de Bergevin (Hemiptera: Tropiduchidae), Red palm
weevil Rhynchophorusferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae), Lesser date moth
Batrachedraamydraula Meyer (Lepidoptera: Batrachedridae) and Old world date mite
Oligonychusafrasiaticus McGregor (Acari: Tetranychidae) (Elwan, 2000; Al-Khatri, 2004;
Kinawy, 2005; Al-Zadjaliet al., 2006).
Dubas bug, Ommatissuslybicus (Homoptera: Tropiduchidae):
The Dubas bug, Ommatissuslybicus (Homoptera: Tropiduchidae), is an oligophagous
insect that considered as the most destructive sucking pest attacking date palms in Oman. It
was first recorded in Oman in 1962 (El-Haidari and El-Tijani, 1977). It causes serious damage
by affecting growth and yield. In general, Dubas bug has two generations per year, i.e., spring
and autumn generations (Abd-Allah, et al. 1998; El-Haidari and Al-Hafidh, 1986; Elwan and Al
Tamimi, 1999; MAF, 1997; Mjeni and Mokhtar; 1983;Thacker, et al. 2003). During the spring
generation, eggs start hatching from February to April where young nymphs pass through 5
instars to become adults in about 7 weeks. The lifespan of the adult is about 6 weeks and the
female lays an average of about 98.5 - 119.6 eggs. The eggs aestivate (dormancy during a hot or
dry season) until the autumn generation where they start hatching from the last week of August
املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

189

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

until the last week of October. The nymph stage lasts about 6 weeks after which it develops
into the adult, which lives for about 12 weeks. In autumn, the female lays more eggs than in
the spring generation with an average of 128.6- 143.6 eggs (Abd-Allah, et al. 1998; Elwan and Al
Tamimi, 1999; Kinawy, 2005; MAF, 1994; MAF, 1997; Mjeni and Mokhtar, 1983; Thacker, et
al. 2003).
The female has a strong chitinous saw-like tool surrounding the ovipositor used to burrow
lane tunnels. Each tunnel is about 0.4 to 0.5 mm deep and contains one egg. The top of the egg
usually protrudes from the tunnel (Hussain, 1963; Abd-Elsalam, 1993).
Both nymphs and adults suck the sap and produce copious amounts of honeydew over the leaf
surface and fruit stalks resulting in reduction of yield and makes the fruits unacceptable for
human consumption (Mokhtar and Al Mjeni, 1999). In addition, necrotic areas develop on the
surface of fronds due to the scars made during egg laying.
Damage and Economical Importance:
O. lybicus is a monoecious species with all of its life stages on date palms. Nymphs and

adults cause damage directly through sap draining and indirectly by producing honeydew. The
profuse feeding of O. lybicus weakens the tree, while the honeydew contaminates the foliage
provides a substrate for growth of black sooty mould that reduces photosynthesis of the frond
(the compound leaf). Following months of Dubas bug infestation, the frond surfaces tend to
become chlorotic (Mokhtar and Al Mjeni, 1999). Extremely heavy populations are believed to
cause the death of some palms (Howard and Wilson, 2001). Moreover, the dense oviposition
causes necrosis of the green plant tissues where eggs are inserted. Up to 50% economic losses
were recorded in Iraq due to the infestation on date palms by this insect (Talhouk, 1977) in
Oman losses of 28% have been estimated (Khan et al., 1983). Hussain (1985) reported that
fruits of infested palms would be smaller and ripen more slowly, with a high percentage of
reducing sugars and low percentage of sucrose. The honey dew produced is relative to the size
of the Dubas bug population (Mokhtaret al. 2003). Honey dew has been used as an indicator of
Dubas bug populations, based on collecting and counting honeydew droplets produced by the
insect. This method was established to determine the effectiveness of control measures used
against Dubas bug. It is effective, rapid, less hazardous and saves labour and time (Mokhtar
and Al-Mjeni, 1999).
Control:
The Ministry of Agriculture and Fisheries of the Sultanate of Oman is concerned every
year to control O. lybicus infestation and insecticide applications are considered as an essential
method in controlling the pest. The insecticide application is applied with two methods, aerial
application with aircraft equipped with micronair sprayers for spraying insecticides of the
ultra-low volume (ULV) formulation and ground application using hydraulic lance sprayers
for applying insecticides of the emulsifiableoncentrate (EC) formulation. These two methods
were used since the 1970’s (El-Haidari and El-Tijani, 1977). Since then, several insecticides
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were evaluated and recommended for the control of O. lybicus. In the aerial application,
insecticides used were Nogos® 50 EC (dichlorvos), Malathion® 96% ULV (malathion), Somithion
99% ULV (fenitrothion), Somicomdi Alfa® 50% ULV (fenitrothion 1% and esfenvalerate 49%),
Treon® 30 ULV (etofenprox) and Decis® 12.5% ULV (deltamethrin) (El-Haidari and El-Tijani,
1977; Al-Khatri, 2004; MOA, 2008, 2009 and 2010). In ground application, the insecticides
used were Nogos 50 EC, Elsan 50 EC (phenthoate), Decis® 25 EC, Treon® 20 EC and Somi
Alfa® 5% EC (esfenvalerate) (Al-Khatri, 2004; Al-Khatriet al., 2008 and 2009). Besides synthetic
insecticides, botanical insecticides were also used successfully in controlling O. lybicus such
as 1-Green® EC (angulatin A: 1% W/V) and Pyrethrum® 5 EC (pyrethrins) for ground application
(Al-Khatriet al., 2008 and 2009).
Biological Control:
Biological control is one of the essential elements in IPM which have been successfully
implemented in managing several key pests elsewhere in the world. In Oman, surveys were
conducted in different Dubas bug infested areas where several biological control agents were
recorded at the different stages of Dubas bug development. These included Aprostocetus
sp., Cheilomenessexmaculata, Chrysoperlacarnea, Runcinia sp. (Beg et al., 1994) and
Bocchushyalinus (The Natural History Museum, 2007). Among the parasitoids, Pseudoli
gositababylonica(Hymenoptera: Trichogrammatiae)was found to be a parasite on Dubas
bug eggs (MAF, 2004). It was first reported and named as Oligosita sp. (The Natural History
Museum, 2002). Oligosita sp. was then confirmed by G. Viggiani (personal communication) as
P. babylonica. The first identification of Pseudoligositababylonica was from Iraq (Hassan et al.,
2003).
PseudoligositababylonicaBiology and Ecology:
Based on Hassan’s laboratory observations, the P.babylonica develop in 31 days at 28°C
and RH of 70%. The female requires 2 - 4 minutes to lay its egg/eggs in one egg of its host by
inserting the ovipositor in the leaflet tissue in which O. lybicus eggs are deposited. Both male
and female feeds on the honeydew of the host O. lybicus, which affects positively the longevity
(Hassan at al., 2003).
In the field, the observations showed that P. babylonica has two appearances, the first in June
and the second from the beginning of October until November. In addition, it showed winter
and summer quiescence stage. The percent of parasitism in the field was 22% for the spring
generation and 17% for the autumn generation (Hassan at al., 2003).
P. babylonica was observed in coastal Hudramout at Yemen throughout the year. The percent

parasitism ranged between 4.1 - 30.4% in date palm plantations of WadiDooan and between
7.1 - 34.4% in WadiAsid and Shkawee of Yaman (Hubaishan and Baqwaigo, 2010). The survey
conducted in Oman during 2005 - 2008 revealed the presence of P. babylonica in almost all
date palm plantation areas infested with O. lybicus. The percent parasitism varied from 033.5% at Musandam, 0.7 - 50.5% at Al-Batinah, 10.0 - 60.1% at Al-Sharqiyah and 0.8 - 58.8% at
A’Dakhiliyah (Al-Khatri, 2008) (Table1).
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Field study on the relationship between P.babylonica and O. lybicus during the period
between July 2005 and July 2006 resulted two populations emergency of P.babylonica during
autumn generation and four population emergency during spring generation. During autumn
generation, the first population was the highest and was recorded during the period from July to
September, whereas the second population was the lowest and was recorded during the period
from the second half of September and last till the first week of January. The spring generation
was lower in compare to the autumn generation; the first population was recorded in second
half of January, the second population was recorded in the second half of February, the third
population was recorded in the first week of April, whereas the forth population emergency
was recorded during May (Al-Khatri, 2008).
Table 1. The presence parasitism of P. babylonica in some date palm plantation areas infested
with O. lybicus (Al-Khatri, 2008).
Location
Musandam Governorate
Mad'ha
Dibah
Bukha
Khasab

Parasitism %
33.5
30.7
3.0
0

Al-Batinah Region
MisfatA’Shureqiyyin
Stal
Misfat Al-Hatatlah
Al-Mahalil

50.5
4.5
4.2
0.7

A’Sharqiyah Region
Ghyadhah
Mihlah
Al-Hammam
Bade’atA’Rahbiyyin
Ba›ad

60.1
52.3
11.1
10.1
10.0

Location
A’Dakhiliyah Region
Al-Fath
Tanuf
Bin Umair
A’Tuwayyah
Wadi Al-Mu’aiden
TawiA’Se’dah
MasiratA’Rawajih
WadiQari
Bin Mas’ood
Hrumt
Al-Janah
Wisad
Al-Ain
Barkat Al-Mouz
Al-Jelah
Manal
WadiGool
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Parasitism %
58.8
34.2
32.8
32.4
31.5
24.9
21.4
19.6
17.3
15.6
13.9
8.0
6.9
5.9
2.9
2.4
0.8
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آفات النخيل وإدارتها
فـي دولة اإلمارات العربية املتحدة
م .سعيد حسن البغام النعيمي

املقدمة:
ً
مصدرا ً
هاما من مصادر الغذاء والتصنيع
إن أهمية شجرة خنيل التمر املباركة يف حياة البشر تتعدى كونها
والبناء .ولقد أسس خالد الذكر املرحوم /الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رمحه اهلل) مسرية اخلري والعطاء وأقام دعائم
بناء اهليكل الرئيسي للدولة العصرية بإجناز رائع لنهضة زراعية عمت أرجاء معمورة اإلمارات وتوجت هذه اإلجنازات
مساحات خضراء من شجرة النخيل.
ومع انتقال مشعل هذه املسرية لصاحب السمو /الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه اهلل) رئيس دولة اإلمارات ازدادت
املنزلة اليت حتتلها شجرة النخيل خاصة مع االتساع واالهتمام بزراعتها كغطاء نباتي تراثي ألبناء هذا الوطن.
تعترب زراعة أشجار النخيل من الركائز األساسية ملكونات النشاط الزراعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة ويعزى ذلك
للمردود االقتصادي واملغزى التارخيي والثقايف والديين للتمور.
ً
جهدا يف تسخري اإلمكانيات على مجيع األصعدة حلماية هذه األصالة
وعلى الدرب نفسه ال يألو أبناء زايد اخلري
التارخيية فبتوجيهات ودعم من مسو الشيخ  /منصور بن زايد آل نهيان للحفاظ على هذه الثروة النخلية من أهم و أشرس
اآلفات االقتصادية أال وهي سوسة النخيل احلمراء  .مت تأسيس محلة وطنية ملكافحة هذه اآلفة على مستوى الدولة متتد
لثالث سنوات مت تطبيق أحدث األساليب العملية داخل نظام املكافحة  IPMاملتكاملة ملكافحة هذه احلشرة .
عليه فإن محاية هذه الثروة القومية تصب يف جوانب محاية النظام البيئي ودعم اقتصاديات إنتاج وتصنيع التمور
وتأمني الغذاء واحملافظة على إرث وتراث اآلباء واألجداد.

حشرة سوسة النخيل احلمراء وأهميتها االقتصادية:
تعد حشرة سوسة النخيل احلمراء Rhynchophorous ferrugineus Olivier 1790 , (Coleoptera:

 )Curculionidaeمن أخطر اآلفات اليت تهدد زراعة النخيل بالدولة وتنبع األهمية االقتصادية هلذه احلشرة من مقدرتها
على أن تسبب املوت الكامل ألشجار النخيل املثمرة يف فرتة تصل إىل  6أشهر أو يف فرتة أقصر من ذلك عند إصابة
الفسائل أو األشجار صغرية العمر ،وبالرغم من اجلهود اليت بذلت للحد من خطورة هذه احلشرة وأضرارها على أشجار
النخيل فإن أعداد احلشرة ونسب اإلصابات بها قد ازداد بصورة كبرية نسبة لعدة عوامل ميكن تلخيصها يف اآلتي:
 -1انتقال وترحيل فسائل النخيل من مناطق اإلصابات إىل األماكن اليت ال تتواجد بها احلشرة.
 -2صعوبة تشخيص اإلصابة يف مراحلها األوىل.
 -3التوزيع غري املتجانس للحشرة داخل األشجار املصابة ويف داخل احلقول املصابة .
 -4تقضي احلشرة فرتات طويلة من حياتها داخل األنسجة الداخلية الشيء الذي ال يسهل أو يساعد على
الوصول للحشرة عند تطبيق وسائل املكافحة.
ً
 -5تفاقم وزيادة معدالت اإلصابة بآفة العاقور واليت تساهم كثريا يف زيادة اإلصابة حبشرة سوسة النخيل
احلمراء.
 -6أغلب إسرتاتيجيات املكافحة كانت تعتمد على جمهودات حملية وفردية وأغفلت اجلانب األساسي يف
استهداف احلشرة من منظور استهداف املعاملة الشاملة لكل أماكن اإلصابات جبميع مناطق الدولة.
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ملاذا حنتاج حلملة وطنية ملكافحة السوسة؟
لكل مما تقدم وبنا ًء على ما آلت إليه أوضاع اإلصابة بهذه احلشرة يف مواقع كثرية من مناطق الدولة ونسبة
لالهتمام املتعاظم من قيادة الدولة حبماية هذه الشجرة املباركة واحملافطة على زراعتها فإن وزارة البيئة واملياه تقرتح
ً
أساسا إىل مكافحة هذه اآلفة
مبادرة إسرتاتيجية وطنية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء على مستوى الدولة تهدف
بكفاءة والسيطرة عليها واحلد من أضرارها على زراعة النخيل ،مع مراعاة ترشيد استخدام املبيدات بأنواعها يف عمليات
املكافحة.

برنامج احلملة الوطنية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء:
موجهات إسرتاتيجية احلملة الوطنية للمكافحة:
وضع اإلسرتاتيجية:
 تتوىل وزارة البيئة واملياه مسئولية وضع اإلسرتاتيجية والقواعد األساسية لربنامج احلملة الوطنية ملكافحة سوسةالنخيل احلمراء على مستوى الدولة ،وتنظيم اإلشراف على تنفيذها.

أسلوب املكافحة واآلفات املستهدفة:
 تتبنى احلملة استخدام عدد من حزم املكافحة املتكاملة بأسلوب يتوخى جوانب الفاعلية  ،ويهتم برتشيد استخداماملبيدات الكيميائية  ،بهدف احملافظة على سالمة البيئة واإلنسان واحليوان .
 تستهدف احلملة إضافة إىل حشرة سوسة النخيل احلمراء آفيت حشرة العاقورColeoptera Scarabidae Oryctes .sppوحشرة حفار الساق  Jebusaea hammerschmiditii Coleoptera: cerambycidaeواللتان تساهمان يف
زيادة معدل اإلصابة بهذه احلشرة.

تنفيذ برنامج املكافحة:
 يتم تنفيذ ومتابعة برنامج محلة املكافحة يف كافة املواقع التابعة إلمارة أبوظيب عن طريق اجلهات احمللية املعنيةباإلمارة أو بتعاونها مع القطاع اخلاص على أن تقوم وزارة البيئة واملياه باإلشراف الفين العام على عمليات التنفيذ وتقييم
النتائج.
 -تتوىل وزارة البيئة واملياه تنفيذ ومتابعة وتقييم برنامج محلة املكافحة بكافة املواقع التابعة لإلمارات الشمالية.

برنامج احلملة الوطنية للمكافحة:
يعتمد تنفيذ احلملة على تنوع الطرق واألساليب الفنية داخل نظام املكافحة املتكاملة ( ).I.P.Mحتت إشراف فنيني
متخصصني وفرق مدربة على التطبيق.

مدة برنامج احلملة:
مدة احلملة ثالث سنوات وذلك بهدف احلصول على نتائج علمية ميدانية ذات جدوى اقتصادية ،متكن من السيطرة
ً
عموما.
املستمرة على هذه اآلفة وآفات حفارات الساق وآفات النخيل
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طرق ووسائل تنفيذ احلملة:
 -1اإلرشاد والتوعية.
 -2املكافحة باخلدمة البستانية.
 -3املكافحة امليكانيكية باستخدام املصايد الفرمونية/الكرمونية واملصايد الضوئية.
 -4عالج النخيل املصاب وإزالة النخيل امليت.
 -5املكافحة احليوية.
ً
أوال :اإلرشاد والتوعية:
للتطبيق األمثل لربنامج محلة املكافحة الوطنية لسوسة النخيل احلمراء فإن استجابة املزارع وتعاونه من أهم
العناصر إلجناح هذه احلملة ،ويتم ذلك بالوسائل التالية:
 -1تنظيم برامج باإلعالم املرئي واملسموع واملقروء إليضاح مدى خطورة هذه اآلفة.
 -2تنظيم لقاءات أو ندوات للمزارعني لتعريفهم بأهمية احلملة ومواجهتها هلذه اآلفات اخلطرية.
 -3طباعة وتوزيع نشرات إرشادية وملصقات ذات حجم كبري توضح أهمية هذه اآلفة وأثرها االقتصادي وطرق
الوقاية والعالج.
ً
ثانيا :املكافحة باخلدمة البستانية:
ً
عموما وتشمل :
تعترب اخلدمة البستانية ملزارع النخيل من أهم وسائل مكافحة آفات النخيل
 إزالة وإبادة أشجار النخيل متقدمة اإلصابة واليت ال جدوى من عالجها وذلك عن طريق تقطيعها وطحنهاواالستفادة منها يف تصنيع السماد العضوي أو غري ذلك أو حرقها حرق تام.
 تكريب وتنظيف قواعد األشجار وخف وإزالة بقايا العذوق واجلريد اليابس وكذلك الفسائل الكثيفةحول قاعدة الشجرة حسب إرشادات الوزارة  ،وتنظيف أحواض الري من احلشائش.
 زراعة الفسائل يف املزارع احلديثة مبسافة زراعة ال تقل عن  8أمتار. معاجلة فسائل النخيل قبل زراعتها ًتبعا لإلرشادات املعتمدة بهذا الشأن.
ً
ثالثا :استخدام املكافحة امليكانيكية بواسطة املصايد:
أ) املصايدالفريمونية والكريمونية اجلاذبة:
يتم استخدام املصايد الفريمونية املصنعة من بالستيك مقاوم لألشعة فوق البنفسجية حيث يتم توزيعها على
ً
تقريبا
خنلة
احلدود اخلارجية للمزارع على أن تدفن يف الرتبة حسب إرشادات الوزارة  ،وذلك مبعدل مصيدة لكل 100
ٍ
يوما ً
وحتتاج املصيدة لصيانة دورية  ،حيث يتم تبديل الفرمون بداخلها مرة كل ً 45-30
تبعا للظروف اجلوية ،وتبديل
يوما ،على أن يتم مجع وعد وجتنيس احلشرات املصطادة كل موعد تغيري طعم ً
الطعم مرة كل ً 15
تبعا آللية التنفيذ
املعتمدة.
ب) املصايد الضوئية:
يتم استخدام املصايد الضوئية مصنعة من صفائح احلديد اجمللفن ،حسب املواصفات املعتمدة  ،لتجميع احلشرات
ً
تقريبا ،حبيث يتم تفقدها
الكاملة حلفار العذوق وحفار الساق حيث توزع داخل املزارع مبعدل مصيدة لكل  500خنلة
ومجع احلشرات منها وتصنيفها مرة كل شهر.
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ً
رابعا :عالج النخيل املصاب وإزالة النخيل امليت:
 يتم العالج املوضعي بتطهري أنفاق اإلصابة ووضع أقراص الفوستوكسني بعدد يتناسب مع شدة اإلصابة ،مع إغالقفتحة النفق خبليط من الرتبة ومطهر حناسي.
 الرش على جذوع األشجار املصابة بواسطة مبيدات ذات درجات أمان وكفاءة عالية ملكافحة مجيع أطوار احلشرات. التعفري ألماكن جروح التكريب وأماكن إزالة الفسائل والرواكيب. رش املواقع شديدة اإلصابة بأحد املبيدات املوصى بها. التنسيق مع اجلهات احمللية املعنية وذلك للمساعدة يف إزالة أشجار النخيل امليتة باملزارع املهملة وبالشوارع واحلدائقالعامة.
ً
خامسا :املكافحة احليوية:
لقد ثبت أن استخدام املكافحة احليوية يف الدولة هو األجدى يف ختفيض استرياد و استخدام املبيدات الكيماوية،
وبعد أن كانت الدولة تعتمد على املبيدات الكيماوية يف القضاء على السوسة أصبحت هناك عدة تقنيات تعمل
ً
جنب يف ختفيض أعداد وإصابات هذة احلشرة مثل (النيماتودا و الفطر احمللي و املبيدات العضوية).
جنبا اىل ٍ
عوامل جناح وفعالية احلملة:
 انتظام عمليات اإلشراف واملتابعة ألعمال احلملة بالتعاون بني الوزارة وكافة اجلهات االحتادية واحمللية واملعنيةً
وأيضا القطاع اخلاص.
 استجابة وتعاون املزارعني لتنفيذ وتطبيق آليات احلملة مبزارعهم. -تزامن عمليات تطبيق تنفيذ آليات محلة املكافحة يف كل املواقع مبواعيد متقاربة.
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اآلفات واألمراض اليت تهدد خنيل التمر
فـي اململكة األردنية اهلامشية
إعداد/
م .فداء علي الروابدة  /مدير وقاية النبات
اململكة األردنية اهلامشية-عمان

أو ًال :مقدمة:
ختتلف البيئة الزراعية يف األردن حسب املنطقة ،ففي فصل الشتاء ترتكز زراعة اخلضروات يف املناطق الغورية
يف وادي األردن وتعتمد هذه الزراعة على مياه الري ،أما يف فصل الصيف تنتقل زراعة اخلضروات إىل املناطق الشفوية
واملرتفعة وبعض املناطق الصحراوية ويف غالبها تكون زراعة بعلية ،عدا زراعة األشجار املثمرة اليت تبلغ مساحتها
ً
تقريبا وهي يف ازدياد مستمر ,واحلقيقة أن األردن ال يستغل كل أراضيه الصاحلة للزراعة لعدم
 822,569دومن
توفر مصادر ري كافية ،وتبلغ املساحة القابلة للزراعة حوالي ( )8,7مليون دومن وتشكل  %9,7من إمجالي مساحة
اململكة ،أما املساحة املزروعة ً
فعال فتبلغ حنو (  ) 2,7مليون دومن .
وتعترب زراعة النخيل يف األردن حديثة ً
نوعا ما وقد ازدادت خالل العشر سنوات األخرية بشكل كبري حيث بلغت هذه
املساحة حوالي 24974دومن حسب إحصائية وزارة الزراعة لعام  2011مقارنة مع عام  1995واليت بلغت( )2194دومن،
كما تعترب هذه الزراعة ناجحة يف كثري من املواقع على مستوى اململكة حيث ترتكز زراعة النخيل يف األردن
بشكل رئيسي يف منطقتني رئيسيتني هما منطقتا وادي األردن والعقبة مشكلة ما نسبته ( )%84من جممل
مساحة النخيل املزروعة يف اململكة ،ومنطقة األزرق يف حمافظة الزرقاء ثم منطقة األغوار اجلنوبية وغريها من املناطق
اليت أثبتت صالحيتها هلذه الزراعة واليت ميكن أن تعترب زراعة بديلة يف ظل ظروف اجلفاف املوجودة يف األردن  .ورغم
ذلك إال أن هذا القطاع يواجه مشاكل عديدة واليت ميكن تصنيفها إىل مشكالت إنتاجية ،مشكالت تسويقية،
مشكالت تصنيعية.
من هنا أطلقت وزارة الزراعة مشروع حتت عنوان (تطوير قطاع النخيل يف األردن) بهدف مساعدة املزارع يف ختطي
العقبات املختلفة اليت ميكن أن تواجهه سواء إنتاجية أو تسويقية أو تصنيعية أو غريها .ومن هنا حرصت األردن على
احملافظة على هذا اإلنتاج النباتي الذي يعد ثروة قومية عن طريق إدخال أحدث الطرق التقنية يف الزراعة ،واليت تعد
وقاية أشجار النخيل من اآلفات املختلفة ً
ً
مهما منها مبا يتماشى مع املتطلبات العاملية ،من أجل احلصول على إنتاج
جزءا
زراعي متميز ،واحملافظة على البيئة وصحة اإلنسان يف آن واحد .

ثانيًا:مصادر املياه:
إن مساحة مسطحات املياه يف األردن تبلغ  529500دومن=  %0,06وتتوزع كما يلي:
املنطقة

كم2

دومن

 -1نهر األردن

8.57

8570

 -2البحر امليت

355.11

355110

 -3خليج العقبة

165.82

165820

اجملموع

529.5

529500

* املصدر :املركز اجلغرايف األردني ملف  1/5جملد .7
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ثالثًا :التقسيمات البيئية:
ً
اعتمادا على معدالت األمطار السنوية كما يلي:
تقسم مساحة اململكة إىل أربع مناطق بيئية رئيسية
املنطقة

املساحة
مليون/دومن

النسبة من مساحة
اململكة %

معدل األمطار
السنوي/مللم

 -1شبه الصحراوية (البادية)

80.3

90.5

أقل من 200

 -2اجلافة

4.9

5.5

300-200

 -3شبه اجلافة

1.7

1.9

400-300

 -4شبه الرطبة

1.9

2.1

أكثر من 400

100
88.8
اجملموع
وتعترب زراعة النخيل منتشرة يف معظم هذه املناطق مع تركزها يف املناطق شبه اجلافة والرطبة

رابعًا :توزيع األراضي الزراعية القابلة للزراعة:
وقد توزعت استخدامات األراضي الزراعية والقابلة للزراعة كما يلي:
1821،40

ألف دومن زرعت باألشجار املثمرة منها النخيل واحملاصيل احلقلية واخلضرية والتبغ .

820،0

ألف دومن مغطاة بالغابات (من أصل  1306ألف دومن مسجلة أراضي حراج).

742،0

ألف دومن أراضي حمميات رعوية.

وفيما يتعلق باملساحات احملصولية واليت بلغت :
1821،40

ألف دومن منها بعلية

467،97

ألف دومن مروية وبنسبة

% 25،7

وهي مساحة حمصولية ( لكون وحدة املساحة قد تزرع أكثر من مرة ).
1353،43

ألف دومن بعلية وبنسبة

74،3%

خامسًا :تطور زراعة النخيل يف األردن:
ً
ً
كبريا خالل الوثيقة الزراعية
اهتماما
تعترب زراعة النخيل من الزراعات الواعدة خالل السنوات القادمة ونالت
ً
ً
وطنيا ورؤى متطورة مع األخذ بعني االعتبار املستجدات واملتغريات احمللية والعاملية حيث تبنت وزارة الزراعة
وجهدا
االهتمام املباشر واحلثيث بهذه الزراعة بعد التغريات املناخية اليت طرأت على األردن وشح املياه الذي أدى إىل حث املزارعني
ً
،وتاليا جدول يبني التسارع
على البحث عن حماصيل زراعية ذات احتياجات مائية حمدودة وذات جدوى اقتصادية عالية
يف زيادة املساحة املزروعة بالنخيل وعلى مستوى اململكة منذ عام  1995وحتى عام : 2011
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السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

املساحة /الدومن
2194
2349
2469
2498
6129
5156
7478
6811
6811
12362
14147
16547
18000
20000
23300
23540
24974

مساحات وإنتاج النخيل يف اململكة والصادر والوارد خالل الفرتة :2011 - 1995
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
205

مساحة املثمر (دومن)
2194
2349
2469
2498
6129
5156
7478
6811
8979
7029
8025
9230
9469
20000
23300
23540
24974

اإلنتاج/طن
1322
1512
1683
1826
3767
4325
3579
2332
3216
3670
5023
6138
9651
15885
18203
18500
-

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

الصادر (طن)
0
5
9
108
156
539
574
992
1164
1097
931
1063
1438
1872
1245
1363
-

املستورد(طن)
3333
4729
4047
3580
2021
4250
3449
7059
6603
6446
7351
10800
8167
6676
5134
3179
-
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سادسًا :أهم اآلفات واألمراض النباتية اليت تصيب النخيل يف األردن:
أهم اآلفات االقتصادية اليت تصيب النخيل مبينة يف اجلدول التالي:
االسم العلمي

املكافحة

األعراض

املبيدات املستخدمة

اسم اآلفة

االسم
اإلجنليزي

سوسة النخيل
احل�����م�����راء
اهلندية

Red Palm
weevil

 • Rhynchophorousاصفرار وتهدل السعف األخضر • .مراقبة املصايد الفرمونية
الكرمونية
ferrugineus
• إف��راز وسيالن سائل بين ذي
رائحة كريهة على جذع النخلة • عالج األشجار
Aluminum
املصابة.
Phosphide
• قطع األشجار عندما تكون
• وج��ود نشارة خشبية رطبة اإلصابة شديدة
Emidachlorobide
متعفنة يف منطقة اإلصابة على
• املكافحة امليكانيكية
اجلذع.
Dimethoate
من خالل اخلدمات الزراعية
40% EC
• تكسر النخلة يف موضع
اإلص��اب��ة يف ح��ال��ة اإلص��اب��ة
Deltamethrin
الشديدة.

ح��ف��ار ع��ذوق stalk Borer
النخيل

Oryctes Elegans

Diazinon

ح���ف���ار س��اق Longhorn
ال���ن���خ���ي���ل Date palm
ذو ال��ق��رون stem Borer
الطويلة

Pseudophilus
testaceus

Chloropyrifos
Febronil

• الضرر األساسي تسببه احلشرة • تنظيم عملية الري وتهوية
الكاملة حيث تتغذى على األشجار.
نصل ال��ورق (اجل��ري��د) وتعمل
• استخدام املصايد الضوئية
ً
أنفاقا سطحية أو على حامل
يف الصيف يقلل من أعدادها.
الثمار ( العرجون ) مما يؤدي إىل
كسرها .
• إزالة النخيل امليت وحرقه.
• ذبول الثمار وجتعدها مع بقاء • تكريب النخيل وإزال��ة
لونها أخضر وهذا ما مييزها عن الشماريخ القدمية وحرقها.
اإلصابة ب��دودة البلح الصغرى • غمر الفسائل قبل زراعتها
 ،ك��ذل��ك س��ق��وط كميات مببيدات جهازية لقتل األطوار
كبرية من الثمار.
غري الكاملة.

Dimethoate
40% EC
Chloropyrifos
Deltamethrin
Malathion

• معاجلة األمسدة املوجودة يف
املزرعه قبل استخدامها.
• اس���ت���خ���دام امل��ب��ي��دات
ً
سقيا
الكيماوية احملببة
حول األشجار لقتل أطوار اآلفة
يف الرتبة.
• وجود ثقوب كبرية متعرجة • اخلدمة اجليدة والتسميد
املناسب وال��ري املتوازن يزيد
على سطح اجلذع .
من مقاومة الشجره لإلصابة
• وجود إفرازات صمغية نتيجة وخ��اص��ة أن احل��ف��ار يصيب
األشجار املهملة والضعيفة.
تغذي الريقة ذات لون داكن .
• سيالن م��واد صمغية على
جذوع األشجار .

• حقن السيقان مببيد جهازي.
• االهتمام بنظافة احلقل.

• يف ح��ال اإلص��اب��ة الشديدة
تصبح الشجرة ضعيفة وسهلة
الكسر .
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• تهاجم الطلع يف بداية الربيع • إجراءات وقائية وضع كيس
قبل تفتح األزه���ار مما يؤدي ح���ول ال��ع��ذق أو ش��ب��ك من
إىل هالك كمية كبرية من البالستيك الناعم ملنع وصول
الفراشة إليه ووضع البيض.
األزهار وعدم حصول ثـمار.

Lesser
دودة البلح
ال���ص���غ���رى Date Moth
( احلمرية )

Batrachedra
amydraula

دوباس النخيل

dubas bug

Ommatissus
binotatus

• ظهور لون أسود المع نتيجة • زراعة أشجار النخيل على
إف��راز اآلف��ة للمادة السكرية مسافات متباعدة لزيادة تهوية
(الندوة العسلية) على األجزاء األشجار.
املصابة.
• تكريب النخيل والتخلص
• ت��راك��م األت��رب��ة وخملفات من السعف القديم وحرقه.
انسالخ احلشرة مما يشجع على
• هناك عدد من أنواع األعداء
منو الفطر األسود.
احليوية تهاجم اآلفة .

حلم الغبار

Dust Mite

Oligonychus
afrasiaticus

• تتشوه الثمار وتتشقق وتضمر • نظافة البستان وإزالة الثمار
وال يكتمل منوها وتتحول إىل املتساقطة وحرقها.
اللون البين.
• تهوية األشجار للتقليل من
• ت��غ��ط��ى ال��ث��م��ار بنسيج الرطوبة.
عنكبوتي ي�تراك��م عليه
• استخدام مبيدات متخصصة.
الغبار

Malathion

احل����ش����رات Date scale
القشرية

Parlatoria
blanchardii

• ظهور حراشف تتواجد على • استخدام مبيدات متخصصة.
املناطق املصابة أو بقع رمادية
يف حال اإلصابة الشديدة تغطي
املناطق املصابة وخاصة الثمار.

Malathion

• مشاهدة الثمار الصغرية • إزال��ة الشماريخ القدمية
جافة بعد العقد ومعلقة على والسعف وبقايا األغاريض
ال��ش��م��اري��خ ب��واس��ط��ة خيوط الزهرية وحرقها.
حريرية وكذلك مشاهدة براز
• مج��ع الثمار املتساقطة
الريقات على غالف الطلع.
وحرقها.
• يتحول لون الثمار إىل اللون
• رش النخيل بعد اإلزهار عند
األمحر نتيجة إمتصاص الريقات
العقد حيث ي��ؤدي ذل��ك إىل
هلذه الثمار قبل نضوجها وهلذا
مكافحة اآلفة بداية الربيع.
مسيت باحلمرية.

Dimethoate
40% EC
Chloropyrifos
Deltamethrin
Malathion

• مشاهدة ثـمار مثقوبة قرب
العنق حيث تنتقل الريقات من
ثـمرة إىل أخرى بواسطة اخليوط
احلريرية اليت تنسجها.
• تقوم ي��رق��ات اجليل األول
مبهامجة األزه��ار مما يؤدي إىل
تلفها وتهاجم ي��رق��ات اجليل
الثاني والثالث الثمار وتسقط
أعداد كبرية منه.
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Chloropyrifos
Deltamethrin
Malathion

Fenitrothion
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م����رض م��وت
ال��ف��س��ائ��ل
( الدبلوديا )

Diplodia
phoenicum

م��رض اخلامج
خ��ي��اس طلع
النخيل

Mauginiella
scaettae

م���رض تبقع
السعف

.Alternaria sp

ً
مائال • عدم استعمال لقاح خنيل
• ظهور األوراق بلون أصفر
للبين يصل إىل قاعدة السعف مصاب.
ً
تقريبا .مما
وبطول  30سم
• وضع عالمة مميزة للنخيل
يؤدي إىل تعفن قواعد السعف
املصاب أثناء الربيع لرشها يف
وتأخذ اللون البين  ،يف حال شدة
اخلريف والشتاء.
اإلصابة ميوت الربعم الطريف.
• تظهر على شكل بقع سوداء • العناية باألشجار من حيث
حممرة على األغاريض (غالف التسميد والري.

Copper
hydroxide
benomyl

الطلع) مم��ا يسبب يف تعفن • رش النخيل املصاب مببيدات
الطلع وجفافه وع��دم تكوين فطرية حناسية.
ثـمار يف الشماريخ املؤنثة،
وح��ب��وب لقاح يف الشماريخ • غمر الفسائل قبل زراعتها
املذكرة .ويف حال تفتح الطلع مببيدات فطرية مناسبة.
املصاب تغطي األزهار مبسحوق • تهوية األشجار والعناية بها.
لونه أبيض هي عبارة عن أبواغ
• تعقيم أم��اك��ن القطع
الفطر.
وتطهري أماكن اجلروح.
• ظهور بقع على السعف تأخذ
شكل بثرات هي عبارة عن • مج��ع األج�����زاء امل��ص��اب��ة
جراثيم الفطر وعند تفتحها واملخلفات وحرقها.
تظهر على شكل غبار أصفر
• التشديد على احلجر الزراعي
مما ي��ؤدي إىل اصفرار األوراق
الداخلي واخلارجي.
وجفافها .
• إزالة الطلع املصاب وحرقه.

سابعًا  :إسرتاتيجية مكافحة اآلفات يف األردن وتشمل آفات النخيل:
تبنت وزارة الزراعة األردنية إسرتاتيجية املكافحة املتكاملة لآلفات يف العشرين سنة األخرية ملا هلا من أهمية
ً
بيئيا  ،بهدف التقليل من استخدام املبيدات الزراعية ما
يف مكافحة اآلفات املختلفة بطرق علمية حديثة وطرق آمنة
وخال من متبقيات املبيدات سواء للمستهلك احمللي أو املستهلك العربي أو األجنيب حيث
أمكن ،توفري منتج عالي اجلودة
ٍ
يتم تصدير الكثري من املنتجات الزراعية األردنية إىل العديد من األسواق احمللية واألجنبية ومنها التمور األردنية.

ملخص مفهوم املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية يف األردن:
 -1مت إدخال مفهوم املكافحة املتكاملة لآلفات وتطبيق برامج مكافحة جلميع اآلفات الزراعية على اخلضار واألشجار
املثمرة منذ عام  ،1995من أجل التقليل من استخدام املبيدات احلشرية حيث مت تعميم استخدام املصايد احلشرية ملراقبة
انتشار اآلفات ومن ثم حتديد موعد الرش املناسب دون اللجوء للرش العشوائي ،واستخدام النحل الطنان الذي يفيد يف
زيادة التلقيح لألزهار داخل البيوت البالستيكية وكذلك احلصول على إنتاج وفري وعالي اجلودة من حيث خلوه من
متبيقات املبيدات ،هذا وقد تبنت العديد من شركات القطاع اخلاص مفهوم املكافحة املتكاملة وأصبحت تنتج املصايد
احلشرية املختلفة وتسوقها لدى املزارعني كما ركزت شركات أخرى على استرياد النحل الطنان وتربيته وتسويقه
للمزارعني ،وكما تبنى العديد من املزارعني هذا املفهوم حيث قاموا بتأسيس شركة لتسويق منتجات املكافحة
املتكاملة من اخلضار والفاكهة الطازجة واليت تعرض يف األسواق حتت هذا الشعار.
 -2التخلص التدرجيي من استخدام مبيد بروميد امليثايل وذلك عن طريق إدخال بدائل هلذه املادة مثل التعقيم الشمسي
للرتبة  ،والزراعة بدون تربة باستخدام وسائط بديلة كمادة التوف (الصخر الربكاني) والتعقيم احليوي والتطعيم
وغريها.
ً
دائما على متابعة التطورات الدولية
 -3تطوير التشريعات اخلاصة باملبيدات وتداوهلا يف األردن حيث إن الوزارة حريصة
اخلاصة باملبيدات ،كما يتم على الدوام إلغاء تسجيل العديد من املبيدات اليت يتبني وجود أي خطورة من استخدامها يف
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ً
بيئيا وتسهيل عمليات تسجيلها.
العامل ،باإلضافة إىل تشجيع إدخال املبيدات احليوية اآلمنة
ً
أيضا وزارة الزراعة على تطوير خمتربات فحص األثر املتبقي للمبيدات وفحص املنتجات الزراعية الطازجة قبل
 -4تعمل
تسويقها  ،كما يتم إجراء األحباث لدراسة فرتات األمان ومتبقيات املبيدات على املنتجات الزراعية بكافة أشكاهلا.
ً
حاليا على التوعية حنو مفهوم الزراعة العضوية واليت تعتمد اإلنتاج دون استخدام املبيدات
 -5وكما تعمل الوزارة
واألمسدة الكيماوية املصنعة مطلقاً.
 -6هذا وقد تبنت وزارة الزراعة ومن خالل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية العديد من املشاريع املمولة من قبل
اهليئات العربية والدولية ومنها:
أ -املنظمة العربية للتنمية الزراعية حيث تبنت متويل مشروع حتسني وتطوير إنتاج اللوزيات يف حمافظة إربد،
مشروع نقل تقانة املكافحة احليوية كعنصر أساسي يف اإلدارة املتكاملة لآلفات ملكافحة حشرة سوسة
النخيل احلمراء يف الشرق األوسط ،مشروع الكشف املبكر عن مرض البيوض وتقانات مكافحته.
ب -منظمة األغذية والزراعة ( )FAOمتول مشروع املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية.
كما سيشارك القطاع اخلاص يف تطبيق بعض املشاريع يف املستقبل القريب واليت تعتمد وسائل وتقنيات
الزراعة املستدامة واليت منها التقنيات احليوية ،عالوة على تبين جمموعة من اإلجراءات تعمل على حتقيق
ً
سعيا حنو توفري غذاء آمن وسليم.
أهداف الزراعة املستدامة

الكادر العامل يف جمال وقاية النبات (مراقبة ومكافحة اآلفات) ومنها آفات النخيل :
يقسم الكادر العامل يف جمال وقاية النبات إىل عدة فئات وهي كالتالي:
 -1كادر عامل لدى وزارة الزراعة:
• اختصاصيو وقاية نبات يعملون كمشرفني ومدراء ورؤساء أقسام.
• فنيون عاملون يف املختربات واحملاجر الزراعية على املعابر احلدودية.
• مرشدون زراعيون عاملون يف امليدان.
• فنيو حقل مدربون ومهرة.
• باحثون ومرشدون يف املركز الوطين للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا.
 -2كادر عامل لدى اجلامعات األردنية املختلفة ،حيث يبلغ عدد اجلامعات األردنية اليت تدرس الزراعة وختصص الوقاية
ً
أعدادا ال بأس بها من املتخصصني بالوقاية
النباتية أربع جامعات ،ثالث حكومية وواحدة خاصة ،وخترج هذه اجلامعات
النباتية.
 -3كادر عامل لدى القطاع اخلاص ،ويزاولون تسويق املنتجات الزراعية واملبيدات والوقاية النباتية من خالل عملهم
ً
وأيضا اإلرشاد الزراعي يف جمال وقاية النبات ،حيث يبلغ عدد الشركات املسجلة والعاملة يف جمال املبيدات ()350
شركة ،كذلك هناك مصانع حملية تنتج املبيدات الزراعية وعددها ( ، )14ومجيع هذه الشركات واملصانع يعمل بها
كوادر متخصصة يف جمال الوقاية النباتية وحسب القانون األردني.
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املختربات العاملة يف اجملال:
 خمترب الوقاية النباتية ويتبع وزارة الزراعة حيث يتم العمل به على تشخيص اآلفات الزراعية. خمترب حتليل متبقيات املبيدات ،حيث يتم أخذ عينات باستمرار سواء من املنتجات الزراعية احمللية أو املستوردة وحتليلهاملعرفة مدى تواجد متبقيات املبيدات بها.
 خمترب حتليل املبيدات ،ويتم به مراقبة جودة املنتجات احمللية من املبيدات وكذلك املبيدات املستوردة ومدى مطابقتهاللمواصفات احمللية والعاملية.
 خمتربات وقاية النبات التابعة للمركز الوطين للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ويتم بها عمل التجارب اخلاصةبوقاية النبات  ،وإذا لزم األمر يتم إرسال عينات هلا من أجل تشخيص اآلفات.

ثامنًا :القوانني واألنظمة والتعليمات:
كأي مؤسسة حكومية يف أي بلد حتكم تنفيذ اإلجراءات اخلاصة مبكافحة اآلفات الزراعية املنتشرة وغري
املنتشرة يف البلد مجلة من القوانني واألنظمة والتعليمات وفيما خيص مكافحة آفات النخيل فإن وزارة الزراعة األردنية
ممثلة مبديرية وقاية النبات تطبق جمموعة من التعليمات وحسب قانون وزارة الزراعة املؤقت رقم  44لسنة  2002وهي:
 -1تعليمات ز 21/لسنة  2003حتت عنوان «مكافحة ومنع انتشار آفة سوسة النخيل احلمراء» .
 -2تعليمات ز 47/لسنة  2003حتت عنوان «ترخيص مكاتب خدمات الرش» وآلية مكافحة اآلفات الزراعية.
 -3تعليمات رقم ز 2/لسنة  2003واخلاصة باحلجر النباتي.

تاسعًا :دور وزارة الزراعة يف زيادة قطاع النخيل يف األردن:
 -1البدء بإنشاء حمميات وراثية لألصناف اليت وردت هدية من دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة وقـدرهـا ( )50000فسيلة من
أصل أنسجة ،وهي (برحي ،مكتومي ،خالص ،جش رملي ،خضراوي ،رزير ،زهدي ،منيشي) وذلك لدراسة مدى مالءمتها
ً
أصال.
للبيئة األردنية باإلضافة لألصناف املوجودة
 -2تشجيع استرياد فسائل النخيل املنتجة عن طريق األنسجة وذلك لزيادة الرقعة الزراعية بالنخيل وبأصناف مالئمة
للبيئة األردنية دون املخاطرة بنقل اآلفات.
ً
ً
وعامليا.
عربيا
 -3توسيع وتوثيق العالقات العربية والدولية بني اجلهات املعنية بزراعة النخيل
 -4تدريب كوادر فنية متخصصة سواء يف دولة سلطنة ُعمان ،أو دولة اإلمارات العربية املتحدة أو مجهورية مصر العربية
لتأهيل هذه الكوادر فيما خيص زراعة النخيل.
 -5إصدار بعض النشرات الفنية وامللصقات واملطويات لزيادة املعرفة والوعي لدى املهتمني داخل اململكة بهذه الزراعة.
 -6تفعيل قوانني احلجر الزراعي الداخلي واخلارجي حلماية النخيل من اآلفات الزراعية املختلفة خاصة حشرة سوسة
النخيل احلمراء ومرض البيوض.
ً
وخصوصا املطلوبة على مستوى األسواق
 -7التوسع يف زراعة النخيل والرتكيز على األصناف ذات اجلودة العالية
اخلارجية.
 -8العمل على تشجيع إقامة الصناعة الوطنية واليت تدخل التمور فيها كمواد أولية.
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عاشراً :املشاكل واملعوقات:
• الفنية والتقنية :هذه املشاكل تتمثل يف قلة املختربات الفرعية العاملة يف جمال تشخيص اآلفات الزراعية على
ً
اعتمادا على املختربات املركزية ولبعد املسافة يف بعض املناطق حيث يؤدي إىل التأخر يف
أشجار النخيل ،حيث أن هناك
تشخيص املشكلة ،وإجياد احللول املناسبة هلا يف الوقت املناسب ،كذلك بعض املعوقات اليت يتم جتاوزها مع الوقت هو
ً
ً
تدرجييا ،أو
حديثا ،وهذا يتم جتاوزه مع املدة حيث يتم تأهيل هذه الكوادر
ضعف اخلربات الفنية لدى الكوادر املعينة
حيدث تأخر يف تأهيلها نتيجة قلة املوارد التمويلية واالقتصادية املتوفرة لدى الدولة.
• االقتصادية والتمويلية :ضعف إمكانيات الدولة املالية يف متويل الربامج التدريبية وإنشاء خمتربات ميدانية،
ً
غالبا ما تتوقف الربامج مع انتهاء هذه املشاريع
واعتمادها يف بعض األحيان على املنح من خالل املشاريع اخلارجية اليت
وبذلك تنشأ مشكلة عدم دميومة الربنامج.
• مشاكل ومعوقات زراعة النخيل يف األردن:
كاف.
 -1حمدودية املعلومات واألحباث والدراسات اخلاصة بالنخيل بشكل
ٍ
 -2قلة برامج التوعية واإلرشاد اخلاصة بالنخيل.
 -3عدم توفر الفسائل اجليدة واملناسبة للزارعة يف األردن وبأسعار معتدلة.
 -4قلة توفر اخلربات الفنية والعلمية يف هذا اجملال.
 -5قلة توفر اآلليات واملكننة احلديثة الالزمة لتطوير قطاع النخيل.
ً
ً
وخارجيا.
داخليا
 -6قلة اخلربة يف عملية التسويق

حادى عشر :املقرتح التطويري لإلسرتاتيجية العامة ملكافحة آفات النخيل:
هناك العديد من املقرتحات اليت ميكن أن تطور زراعة النخيل يف الوطن العربي مما يساعد يف الوصول إىل
تكامل وتناغم زراعي عربي ،وخاصة يف جمال مكافحة آفات النخيل منها:
 اعتماد مركز تدريب وتأهيل للكوادر العربية يف إحدى الدول العربية خاص بالنخيل ومؤهل بكوادروأجهزة ومستلزمات كاملة ،حبيث يتم رصد ميزانية سنوية له من جهات ممولة على أن يتم التدريب من خالل
ً
متجانسا .
برنامج سنوي يتم به تدريب عدد من الكوادر من مجيع الدول العربية وبذلك يكون التدريب
 تبادل التشريعات العربية يف جمال وقاية النبات (تسجيل املبيدات ،وقوائم اآلفات احلجرية وغري احلجريةآلفات النخيل) بني الدول العربية وتعميمها على املصدرين واملنتجني والتعاون بتوعية املصدرين واملنتجني
ألهمية مكافحة اآلفات والسيطرة عليها ً
منعا النتشارها بني الدول العربية املختلفة من خالل عمليات التبادل
التجاري للمنتجات الزراعية ،وتفهم قيام بعض الدول مبنع التبادل لبعض السلع من منطلق منع انتشار اآلفات
الزراعية اليت ال تشكل فقط خطورة على البلد اليت ال توجد به بل على اقتصاد مجيع الدول العربية.
 -تطوير التشريعات اخلاصة باحلجر الزراعي لتتماشى والتطورات اليت حتدث بالتجارة العاملية.
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أهم األمراض واآلفات املهددة لنخيل التمر يف اجلمهورية التونسية
وطرق وأساليب مكافحتها والوقاية منها
املهندس /حممد بن صاحل

التوزيع اجلغرايف يف الواحات التونسية:

الواحات التونسية :أرقام و مؤشرات:
مكانة تونس يف العامل:
 املرتبة التاسعة يف عدد النخيل ( 4.50مليون). املرتبة الثانية عشرة يف اإلنتاج ( 160ألف طن). املرتبة الثالثة يف الكمية املصدرة من التمور. -املرتبة األوىل يف قيمة الصادرات.
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العوامل املساعدة على اإلصابات واألمراض يف الواحات التونسية:
 الكثافة املفرطة. تواجد الطوابق الثالثة أو طابقني يف أقل احلاالت. االعتماد يف أكثر من نصفها على إنتاج الصنف الواحد. تشتت امللكية. صغر املساحات. -اإلهمال.

اجملهودات الفنية ذات التأثري على ختفيف اإلصابة باحلشرات واآلفات:
 تطوير العمليات احلقلية:• خف الثمار.
• تغليف العذوق.
• الفرز احلقلي.
• التعليب.
• التبخري السريع للتمور.

وقاية التمور بتغليف العذوق:
باألكياس البالستيكية العادية أو املثقوبة و بورق الكرافت.
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اآلفات واألمراض املتواجدة بالواحات التونسية:
 اآلفات واألمراض ذات األهمية االقتصادية. اآلفات واألمراض ذات التأثري على النخيل دون أن متثل خطورة كبرية عليه. أمرض وآفات جديدة الظهور يف الواحات التونسية. -أمراض تهدد الواحات التونسية.

اآلفات واألمراض ذات األهمية االقتصادية:
 دودة التمر أو عثة ميلويز . مرض تكسر سعف النخيل. -احلشرات احلفارة (جذع وسعف النخيل).

دودة التمر:
تبدأ اإلصابة بدودة التمر حني تضع األنثى بيضها على التمر يف احلقل وعند ختزين التمور ،وعند فقس البيض
تثقب الريقة حلم الثمار وتتغذى عليها ،ويعترب خلط التمور السليمة باملصابة من أهم أسباب اإلصابة ،وتعاجل هذه
احلشرات بالتبخري وخزن التمور يف أماكن نظيفة .ومن أخطر اإلصابات بالواحات التونسية إذ تسبب ضياع حوالي 10
باملائة من الكمية القابلة للتصدير
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الوقاية البيولوجية احلقلية ضد دودة التمر:
 -استعمال مادةBacillus tirigiensis :

 -ذبابة الرتكوجرامLe trichogramme :

ذبابة الرتيكوجرام املستعملة للوقاية البيولوجية ضد دودة التمر

مرض تكسر السعف:
 ظهر ألول مرة منذ سنوات بواحة نفطة.ً
كثريا ولكنه ظهر يف واحات أخرى بالواحات الصحراوية.
 مل ينتشر تصاب النخيل بتكسر وجفاف السعف. -مل يكتشف له مسبب ولكن ارتبط ظهوره بنقص يف مادة املغنسيوم يف الرتبة.

منطقة مصابة مبرض تكسر السعف بواحة نفطة

حفارات سعف وجذع النخيل:
 تتواجد حفارات عديدة قد تصيب جذع أو ساق النخلة أو السعف أو العذوق وقد تصيب بعض احلفارات أكثر من جزءمن أجزاء النخلة أو كلها.
ً
أنفاقا داخل قواعد السعف األخضر وداخل القمة النامية
 ويعترب أخطرها حفار  Oryctes elegansالذي حيفرأو داخل نصل الورقة أو جزء من العذق ويسبب يف كل احلاالت كسر اجلزء املصاب .وتكافح هذه احلشرات مبواد
كيميائية واستعمال املصايد الضوئية.
 -يتواجد كذلك حفار السعف  Apate monachusبكثرة يف الواحات التونسية.
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اآلفات واألمراض ذات التأثري على النخيل دون أن متثل خطورة كبرية عليه:
 احلشرة القشرية. عنكبوت الغبار . -أمراض االصفرار املميت وميالن القلب واخلامج.

احلشرة القشرية البيضاء:
ً
أضرارا متوسطة اخلطورة يف الواحات التونسية .تتغذى يف شكل حوريات
تصيب هذه احلشرة النخيل وتسبب
وأنثى بالغة على أجزاء الورقة والعراجني والثمار إذ متتص العصارة النباتية.
.Parlatoria blanchardi Targ

طرق املقاومة احليوية:
جربت بتونس العديد من األعداء احليوية املفرتسة اليت ميكنها أن تفرتس األطوار املختلفة حلشرة النخيل القشرية مثل:
)- Pharoscymnus anchorago (Coccinellidae
)- Cybocephalus palmarum (Nitidulidae
)- Chilocorus bipustulatus (Coccinellidae
وجنح استعمال أبي عيد  Chilocorus bipustulatus var. iranensisيف املقاومة البيولوجية ضد احلشرة القشرية
كما يف العديد من األقطار األخرى.
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املفرتس :Chilocorus bipustulatus

عنكبوت الغبار أو البوفروة:
متتص يرقات وحوريات وكامالت عنكبوت الغبار العصارة النباتية من مثار النخيل غري الناضجة .وال
يكتمل نضج الثمار املصابة ويتحول لونها إىل بين حممر .وتزيد اإلصابة بالعنكبوت يف املناطق الصحراوية اجلافة.
وتقدر اإلصابة مبتوسطة إىل ضعيفة يف الواحات التونسية.

Oligonychus afrasiaticus McGregor

أمراض وآفات جديدة الظهور يف الواحات التونسية:
 سوسة النخيل احلمراء اهلندية. -حشرة الدوباس.

سوسة النخيل اهلندية احلمراء:
 ظهرت يف حدائق قرطاج على خنيل الزينة سنة .2010 متت حماصرة املنطقة املوبوءة وحرق خنيلها. مت حصر على نقل الفسائل من املنطقة املصابة. مت وضع برنامج حتسيسي على نطاق واسع للتعريف بأعراض املرض وطرق التخلص من النخيل املصاب. تنسيق مع دول مشال إفريقيا سواء اليت ظهرت فيها إصابات مثل تونس واملغرب وليبيا أو اليت مل تظهر بها كاجلزائروموريتانيا.
ً
أنفاقا داخل الساق يف مجيع االجتاهات وخترج من هذه األنفاق مادة صمغية سائلة يستدل بها على
حتفر يرقات السوسة
اإلصابة.
ال توجد طريقة للوقاية من السوسة إال عزل وحرق النخيل املصابة وتطبيق احلجر الزراعي على املناطق املوبوءة.
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سوسة النخيل اهلندية احلمراء
Charançon rouge : Rhynchophorus

حشرة الدوباس:
مت الكشف عن هذا العنكبوت ألول مرة يف تونس يف شهر يوليو لسنة  2010على خنيل التمر (صنف دقلة
نور) وعلى جمموعة من األصناف األخرى .
مت مالحظة تواجده يف البداية يف الواحة القدمية بقبلي وكذلك يف ضيعة التنوع البيولوجي للنخيل مبركز البحوث
الواحية بدقاش.
Ommatissus binotatus var. Lybicus، De Bergevin

أمراض تهدد الواحات التونسية:
رغم أنه مل يتم حتى اآلن مالحظة دخول مرض البيوض واحلمد هلل يف البالد التونسية حتى الوقت احلاضر
ً
مهددا للواحات التونسية.
ولكنه يبقى
احلجر املطبق من جانب احلدود الربية من طرف البلدين هو خري ضامن للوقاية من تقدمه وانتشاره.
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صعوبات اعتماد املقاومة البيولوجية:
أعطت املقاومة البيولوجية ضد احلشرة القشرية نتائج مرضية ،ولكن :املشكلة هي:
 بقاء احلشرة على قيد احلياة يف ظروف الواحات. -احلساسية من املواد الكيميائية عند معاجلة اخلنفساء على مبيدات احلشرات واآلفات األخرى

شـكر:
- Zaied et al. 2002: Date palm cultivation. FAO
- Ben Hmida. 2009. Secteur dattes en Tunisie. GIFruits-Tunisie
- GID. 2012. Programme de travail.
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أهم اآلفات اليت تهدد خنيل التمر
ومكافحتها فـي اجلزائر
إعداد :م .عبد احلفيظ حبه
مهندس دولة يف الزراعة
املعهد التقين لتنمية الزراعة الصحراوية
Email : itdasbiskra@yahoo.fr

املقدمة:
ً
تعد زراعة خنيل التمر يف اجلزائر من أقدم الزراعات حيث حتتل مكانة هامة ً
نظرا ملا تقدمه من فوائد
جدا
باإلضافة إىل إنتاج التمر الذي يعد احملصول األساسي متد املزارع مبنتجات ثانوية كثرية يستخدمها ألغراض متعددة
كما توفر ظروف مناخية مالئمة لزراعة العديد من احملاصيل البينية مثل أشجار الفواكه ،اخلضر واألعالف .لقد عرف
ً
ً
ملحوظا يف
تطورا
هذا القطاع احليوي حتوالت عديدة خالل خمتلف مراحل اإلصالحات الزراعية السابقة حيث سجل
جماالت كثرية (كمية اإلنتاج ،عدد النخيل ،نوعية املنتج واخلدمات) وبشكل خاص خالل العشرية األخرية أي
منذ البدء يف تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الزراعية الذي أوىل أهمية كبرية إىل هذه الشعبة حيث قفز خالهلا عدد
النخيل من  11مليون خنلة سنة  2002إىل حوالي  18مليون سنة 2011أي زيادة تفوق  60يف املائة أما كمية اإلنتاج
ً
تقريبا  6000000قنطار و ذلك نتيجة االعتمادات املالية الكبرية اليت مت توظيفها للنهوض بهذا القطاع
بلغت
اإلسرتاتيجي .
ً
ً
ً
حمسوسا يف الكثري من اجملاالت (الري،
حتسنا
أيضا
بالنسبة للتقنيات الزراعية املتداولة عند زراع النخيل سجلت هي
ً
التسميد ،التخزين ،)...أما من حيث األمراض و اآلفات اليت تهدد النخيل يف القطر فهي تقريبا نفسها املوجودة يف الكثري
من البلدان العربية األخرى واليت نستعرض أهمها يف هذه الورقة وكذا اجلهود املبذولة للتصدي هلا واحلد من انتشارها
ومحاية لألشجار واإلنتاج ألنها متثل املصدر االقتصادي األساسي للمناطق الصحراوية و ً
جزءا ً
هاما من الدخل القومي .
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أهم مناطق زراعة النخيل يف اجلزائر :
 -1أهم اآلفات و أمراض النخيل:
من املعوقات الرئيسة اليت تهدد حياة النخيل وإنتاج التمر احلشرات و األمراض وكما هو معلوم تتعرض األشجار
والتمور على غرار باقي النباتات األخرى إىل مهامجة احلشرات ،العناكب املختلفة والفطريات بعضها يصيب األشجار
والبعض اآلخر يصيب الثمار أو اإلثنني ً
معا كما أن هنالك عوامل أخري تهدد اإلنتاج من بينها العوامل البيئية بأنواعها
املختلفة مثل الرياح ،األمطار ،احلرارة و امللوحة ...اخل.

 1-1الدبلوديا : Diplodia Phoenicicum
يصيب هذا املرض الفطري النخيل احلديث واملسن ومن عالماته جفاف جريد الربعم النهائي ''قلب النخلة''حيث
عند قلع السعف األوسط نشم رائحة قارصة ً
جدا تشبه رائحة حامض اخلل نتيجة ختمر مجار النخلة و النهاية هي موت
الشجرة .
ً
وأيضا النخيل املسن ويف بعض احلاالت تبقي الفسائل املوجودة حتت
يهاجم هذا الفطر الفسائل الصغرية أي حديثة الزرع
النخلة األم سليمة ( غري مصابة).
االحرتاز من هذا املرض يتم بالطرق الوقائية قبل كل شيء حيث عند الزرع جيب اختيار الفسائل السليمة وتطهري جروح
ً
مثال وكذا األدوات املستعملة لقطع الشتالت
األمهات والفسائل بعد القطع باملبيدات املناسبة كسلفات النحاس
وتفادي الري الغزير يف فصل الشتاء عند اجلبار حديث الفراسة كما جيب العمل على صيانة قنوات تصريف املياه

املاحلة وغسل الرتبة وتهويتها بواسطة احلرث والتعشيب .
الدبلوديا على الفسائل

 -2خياس أو تعفن الطلع :Khamedj Diisease :
ً
ممطرا وسببه الرئيس
يعترب هذا املرض من األمراض قليلة االنتشار ويظهر يف أوائل الربيع عندما يكون الشتاء
فطر ينمو ويتطور على طلع النخيل ،من ظواهره وجود بقع بنية وبودرة (غربة بيضاء) على غالف الطلع املصاب
والشماريخ بعد تفتها وقد تكون اإلصابة فردية أو كثيفة.
ً
ً
وكليا ملا تكون
جزئيا عندما تكون اإلصابة متأخرة
يتسبب الفطر  Manginiella scaettaeيف تعفن الطلع
مبكرة أي قيل ظهوره حيث تصبح الشماريخ غري قابلة للتلقيح.
القضاء على هذا املرض يكون بالوسائل الوقائية :بقطع ومجع الطلع املصاب وحرقه مباشرة وكذا معاجلة النخلة
ً
مبكرا وبصورة خاصة النخيل الذي أصيب العام املاضي واألصناف املبكرة
املصابة مببيد فطري (حملول بوردو  ،تريام)
مع مراعاة تنظيف أدوات العمل أثناء مجع طلع الذكور وقت تلقيح النخيل.
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تعفن كلي للطلع املذكر

تعفن كلي لطلع النخلة األنثى

تعفن جزئي

 -3البالع أو تعفن الربعم النهائـي :Belaat Disease
يظهر هذا املرض يف كثريٍ من األحيان على مستوى البساتني القدمية حيث الكثافة كبرية والصيانة مهملة
ً
ً
تلقائيا ومن عالمات املرض تيبس كلي
نوعا ما و هو من األمراض الفطرية ( )Phytophthoraيتسبب يف موت النخلة
جلريد القلب وظهور جتويف وسط النخلة.
مكافحة املرض تبدأ ً
أوال بالصيانة اجليدة للحقول مثل:تنظيم الري ،احلرث ،التسميد وتصريف املياه والعناية بالشجرة
كالتقليم ،مجع التمر املتساقط بني اجلريد وقطع الطلع املتعفن .
املكافحة الكيماوية تكون برش قلب الشجرة باملبيدات الفطرية ( بنوميل) للقضاء على الفطر بأقصى سرعة
ممكنة .

 4-1احلشرة القشرية : Parlatoria blanchardi
ً
حمليا عند الفالحني (السيبانة) من بني اآلفات اليت تنتشر يف كل مناطق النخيل
تعد هذه احلشرة اليت تسمى
بدرجات متفاوتة وخاصة بالبساتني الكثيفة والظليلة ذات الرطوبة العالية حيث الظروف البيئية مناسبة لتكاثرها
كما توجد يف احلقول اليت تكون فيها الصيانة غري كافية مثل نقص :الري ،التسميد ،التعشيب ،تنظيف النخلة
واحمليط اجملاور.
اإلصابة بهذه احلشرة تؤدي إىل اصفرار السعف نتيجة امتصاص العصارة و إفراز احلشرة مواد سامة عالوة على تعطيلها
التمثيل الضوئي والتنفس وبالتالي ضعف وتدني مردود النخيل املثمر وتأخري منو الفسائل املصابة.
ً
مناسبا و تنتقل احلشرة من بستان إىل آخر و من
تنتج احلشرة عدة أجيال يف السنة خاصة عندما يكون اجلو
منطقة إىل أخرى بشكل بسيط وسريع وبعدة طرق (مباشرة و غري مباشرة) مما يسهل العدوى السريعة للبساتني
(الفسائل،اجلريد ،العمالة  ،أدوات العمل  ،التمر و الرياح.)...
ً
نوعا ما إذ ميكن احلد من نشاط هذه اآلفة بالطرق
مكافحة هذه احلشرة من األمور اليت ميكن السيطرة عليها
امليكانيكية مثل التنظيف املستمر للحقول و تنظيم عمليات خدمة النخيل كالري ،التسميد ،احلرث ...اخل.
املكافحة الكيماوية و استخدام املبيدات احلشرية ( زيوت البرتول ،دورسبا ،افربان) هي إحدى الوسائل اليت أعطت
نتائج ملموسة خاصة إذ ما مت احرتام شروط العالج وتوفري أدوات التدخل ملا تكون احلشرة يف حالة سكون أي قليلة
احلركة وذلك لقتل أقصى ما ميكن من احلشرات.
املكافحة البيولوجية ممكنة ً
جدا وتعطي نتائج فعالة إال أنها تتطلب إعداد برنامج متكامل من دراسة الوسط
الطبيعي وإجناز خمابر لرتبية وإكثار احلشرات املفرتسة و احملافظة عليها بعد إطالقها يف احلقول .
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احلشرة القشرية على اجلريد

احلشرة على الثمار

 -5البيوض Fusarium oxysporum albedinis

يعترب هذا املرض من أخطر األمراض اليت تصيب كل أنواع ( ) Fusarium oxySporum albedinisالنخيل
مثل سوسة النخيل احلمراء ،املسبب الرئيس له هو فطر جمهري ذو مقامة شديدة يدخل إىل أوعية النخلة عن طريق
اجلذور خالل امتصاصها للماء و األمالح .
من أعراضه الرئيسية عندما يصيب النخلة ظهور تيبس نصفي أي جانيب تصاعدي جلريد الدور األوسط من األسفل إىل
األعلى ثم من األعلى إىل األسفل للجهة األخرى ( النصف اآلخر ) إىل غاية موت النخلة اليت تصبح بيضاء اللون.
ً
عرضيا يظهر على الغصن بقعة بنية اللون متثل األوعية املصابة بالفطر /لكن
بعد قطع اجلريدة املصابة بالبيوض
تشخيص املسبب الرئيس و التدقيق أكثر يف املرض يكون عن طريق إجراء التحاليل املخربية على أجزاء النخلة املصابة
وكذلك الرتبة إذ يتم عزل الفطر ومن أجل التأكد يف مدى عدوانية الفطر يتم تطعيم بعض الفسائل السليمة يف
وحينئذ تتخذ اإلجراءات القانونية والتدابري الالزمة لتدمري هذه البؤرة يف أقرب وقت .
املخرب
ٍ
ً
ميدانيا وجود خنيل مصاب أي حامل للفطر دون أن تظهر عليه عالمات املرض كما أن هناك
من جهة أخري لقد ثبت
ً
أصنافا و سالالت مقاومة هلذا الفطر .
ينتقل الفطر بعدة طرق و وسائل أما مباشرة أو غري مباشرة حيث يوجد يف الوسط الزراعي :الرتبة ،يف النخلة وكذلك
مياه السقي وبعض النباتات البينية مثل احلناء والصفصفة و الربسيم مما يدل على أن نقل هذه األخرية من بقعة موبوءة
إىل أخرى يتم نقل وإكثار الفطر.

تيبس اجلريد

املرحلة األخرية
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ً
متاشيا مع التشريع املوضوع مثل :احلجز ،املراقبة عند
مكافحة هذا الوباء اخلطري تتم بالوسائل الزراعية أي الوقائية
مناطق العبور والطرقات ،حتسيس الفالحني ،استخدام وسائل الري احلديثة (التنقيط) ،تنظيم التسميد.
يف الوقت احلالي و يف غياب املكافحة الكيماوية يبقى استنباط و زراعة األصناف املقاومة للمرض من أحد الطرق
الناجعة إلكثار النخيل باملناطق املوبوءة واملهددة .
ويف هذا الشأن أن اإلجراءات الصحية املتبعة من طرف املصاحل التقنية املختصة واجلهود املبذولة من مجيع الفاعلني
فنيني( ،مهنيني ،مزارعني و أجهزة أمنية) أعطت نتائج إجيابية للغاية إذ مت عزل املرض بشكل ملحوظ ً
جدا .
ً
أيضا تدمري البؤرة املصابة يف أسرع وقت ،استنباط أصناف مقاومة و إكثارها،
من بني التدابري املتخذة حملاربة املرض
إعالم وحتسيس الفالحني مراقبة تسويق ونقل الفسائل.

العنكبوت الغباري ( البوفروة) :Oligonychus afrasiaticus
تعترب حشرة البوفروة من العناكب اجملهرية الفتاكة اليت تهاجم الثمار يف مراحل تكوينها وقد ثبت من خالل
الدراسات أن نشاط احلشرة و تكاثرها يتزايد كلما كانت الظروف املناخية مالئمة حيث تنتج عدة أجيال يف السنة
تهاجم الثمار على النخيل من مرحلة اخلالل إىل مرحلة التمر أي ابتدا ًء من الشهر السادس إىل الشهر التاسع إذ حتدث خسائر
كبرية ً
جدا يف بعض احلقول خاصة باملناطق اهلشة أي املعرضة أكثر للرياح قد تصل من  % 30إىل .% 100
ً
ً
فشيئا حسب عدد احلشرات
شيئا
من عالمات املرض ظهور خيوط بيضاء على شكل نسيج حريري فوق الثمار يزداد
املهامجة و الظروف اجلوية ،وينتقل املرض مباشرة من خنلة إىل أخرى ومن عرجون إىل آخر أو عن طريق الرياح ،العمال
ونقل املادة النباتية ( الفسائل  ،اجلريد احلشائش.)...
بعد االستقرار تقوم العناكب خبدش القشرة اخلارجية للثمار و امتصاص عصارتها أثناء طوري اخلالل و البسر حبيث
يتأثر منوها ثم تتصلب وجتف لتصبح يف النهاية غري صاحلة لألكل و التسويق .

البوفروة على الثمار يف مرحلة اخلالل

متر مصاب بالبوفروة
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تعد هذه اآلفة من بني احلشرات اليت ميكن السيطرة عليها من خالل املكافحة الزراعية وامليكانيكية من بينها:
اخلدمة املستمرة لبساتني النخيل من عزق للرتبة ،تسميد ،تنظيم الري ،صيانة قمم النخيل و كذا تغليف العراحني
ً
كبري  ،املواد املستعملة هي
حد
يف الوقت املناسب و فضال عن ذلك املكافحة الكيماوية اليت تقضي على اآلفة إىل ٍ
ٍ
الكربيت  3/1و اجلري الزراعي  3/2مرتني على األقل ابتدا ًء من الشهر السادس إىل الشهر السابع ( جوان إىل جوليت) كما
توجد مبيدات أخرى سائلة ذات فعالية جيدة غري أنها ال حتمي التمر ملدة طويلة.
أيضا أن املكافحة احليوية تعترب من الطرق اليت أعطت نتائج اجيابية ً
ً
جدا غري أنها تتطلب عدة
يف هذا احملور نشري
إجراءات ووسائل مثل تشجيع وإكثار األعداء الطبيعيني هلذا الطفيلي يف نفس البيئة واحملافظة عليها وسط البساتني.

 7-1سـوسـة التمر : Ectomyelois ceratoniae
و هي من اآلفات اليت تشكل خطورة كبرية ً
جدا على التمر سواء كان على النخلة أي أثناء مراحل التكوين
أو يف املخازن واخلسائر اليت حتدثها تكون يف غالب احلاالت جسيمة و باهظة الثمن إذا مل تتخذ التدابري الالزمة جملابهتها
بالطرق الفعالة و يف الوقت املناسب.
ومن بني األمور اليت جتعل هذه اآلفة خطرية عدم ظهورها على الثمار إىل بعد التسوس أي بعد فوات األوان كما أنه من
الصعب متييز التمر املصاب خالل الفرز ألن احلشرة تكون داخل الثمرة أما بيضة ،أو يرقة أو حورية كما أنها تظهر
ً
سنويا لكن بدرجات متفاوتة.
من عالمات اإلصابة بعد بلوغ احلشرة مرحلة متقدمة من النمو ظهور غشاء أبيض يغطي قمع التمر قبل خروج احلشرة
ً
مفتوحا ملا تغادر الفراشة الثمار.
ليصبح فيما بعد

متور عليها عالمات دودة التمر

دودة داخل التمر

الفراشة البالغة

من أفضل طرق مكافحة اآلفة الصيانة املستمرة لبساتني النخيل مثل:
 مجع التمر املتساقط بني الكرب وعلى األرض والتخلص من كل الفضالت بعد احلصاد. الفرز اجليد للتمر والتخلص من الثمار املصاب . تنظيف الصناديق والعلب. معاجلة املخازن ،البساتني والتمر قبل التسويق. تغليف عراجني التمر أثناء مراحل النمو يقلل من اجتياح احلشرات للثمار.املكافحة الكمياوية تكون بتعفري عراجني التمر مبادة اجلري الزراعي ،الكربيت و مادة الفوزالون مبقدار 3/1من
كل مادة مرتني على األقل ابتدا ًء من طور اخلالل وقد أعطت هذه األخرية نتائج مشجعة للغاية.
أما املكافحة البيولوجية تتم برتبية وإكثار األعداء الطبيعيني للحشرة وإطالقها وسط احلقول كما ميكن استخدام
تقنية احلشرات املعقمة (  )TISأي الذكور املعاجلة بواسطة األشعة إذ بعد إطالقها وسط احلقول حيدث تنافس على
التزاوج مع اإلناث بينها وبني الذكور الطبيعية وبطبيعة احلال البيض املنتج بعد التزاوج مع الذكور املعقمة يكون
غري خصب و بالتالي ينخفض عدد وتكاثر الفراشات بالبساتني.
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التنبؤ بوجود احلشرة و درجة انتشارها يتطلب استخدام مصايد فورمونية تثبت على النخل الصطياد الفراشات و مالحظة
نشاطها وسط احلقول .
ومن بني التقنيات املستخدمة كذلك لقتل احلشرة عملية تبخري التمر يف معامل تكييف وتعليب التمر مببيدات
ً
حاليا واليت تقضي على احلشرة املوجودة بالتمر ( بيضة  ،يرقة  ،حورية،
خاصة منها :بروميد امليثيل من قبل و الفوسفني
فراشة ) مما يسمح بتقديم متور نظيفة للمستهلك.

 8-1حفار سعف اجلريد (بوقصاص) : Apathe Monacus
ً
عموما
املسبب الرئيس هلذه اإلصابة هي حشرة من اخلنافس الطائرة مستطيلة الشكل وسوداء اللون ال يتجاوز
طوهلا أربعة سم تضع بيضها فوق أغصان اجلريد ثم بعد التفريخ تنتقل إىل داخل األغصان حيث حتفر سراديب ويتغذي
على النسيج إىل غاية بلوغ الطور النهائي ليخرج فيما بعد إىل الفضاء .
و لإلشارة أن إصابة النخيل بهذه احلشرة متر خفية دون أن ترى ،ال يتم اكتشافها إال بعد ظهور مادة صمغية بنية اللون
عند املنطقة املصابة و انكسار اجلريد نتيجة الفراغات اليت أحدثتها الريقات على سوق السعف ويف أغلب احلاالت تهاجم
احلشرة اجلريد األوسط وبشكل خاص عند منطقة نهاية األشواك .

أعراض حفار ساق اجلريد

الريقة داخل ساق اجلريدة

احلشرة البالغة

من حيث أهمية اآلفة فهي ال تعترب من احلشرات اليت تشكل خطورة على النخيل أو التمر إال أن عالجها يبقي غري
مضبوط مبا أنها ال ترى يف املرحلة األوىل وأفضل طريقة لالحرتاز منها الصيانة املستمرة للبساتني من مجع للفضالت
( جريد ،عراجني ،كرب ،ليف )..و التخلص منها واجتناب ترك روث أو زبل احليوانات وسط احلقول ملدة طويلة .

 9-1األعشاب الضارة :Les plantes adventices
إذا كانت احلشرات و األمراض تشكل خطورة كبرية على منو وحياة النخيل وإنتاج التمر فإن األعشاب
ً
أيضا من اآلفات الرئيسة اليت ال تنافس األشجار على املياه و املواد
املختلفة اليت تغزو البساتني وعلى نطاق واسع تعترب
السمادية فحسب بل تعترب كذلك من النباتات اليت يتطفل عليها الكثري من الفطريات واحلشرات و ملجأ هلا حتميها
يف األوقات احلرجة كربودة و حرارة املناخ .
عالوة على ذلك تتسبب األعشاب يف سد جماري املياه خاصة قنوات التصريف كما تعيق مجع احملصول ملا يكون
االنتشار كثيف بني النخيل .
ً
وأيضا البقوليات
أما من حيث أنواع احلشائش اليت تنبت وتنمو وسط البساتني هنالك نباتات تنتمي إىل فصيلة النجليات
( أعشاب حولية ،ثنائية السنني ،املعمرة ) ولكن يف حقول النخيل أخطرها كثافة النجيليات مثل :الديس  ،النجم و
القصب.
ً
سابقا عند الفالحني أال و هي االستفادة منها كعلف للحيوانات
مكافحة هذه اآلفة اخلطرية يف غياب التقاليد املألوفة
أصبحت هذه األخرية تشكل صعوبة بالغة وتتطلب توفري إمكانيات ملكافحتها من مبيدات و أدوات الرش وكذا
احرتام قواعد و توصيات االستعمال من أجل احلصول على نتائج ملموسة و اقتصادية.
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من املبيدات اليت أعطت نتائج إجيابية ضد احلشائش الضارة وسط احلقول نذكر'' اراجون  ،رونداب '' .

احلشائش الضارة بني النخيل و قنوات تصريف املياه

 اإلسرتاتيجية الصحية املتبعة:إن اإلسرتاتيجية الزراعية املتبعة منذ سنوات و املتمثلة يف سياسة التجديد الريفي و التجديد الفالحي قد أعطت
دفعة قوية جلميع ُ
الشعب الفالحية السيما زراعة النخيل اليت كانت من بني القطاعات األوىل يف النمو سواء توسيع
ً
الرقعة الزراعية بإنشاء بساتني حديثة أو إعادة االعتبار للنخيل القديم الذي عالوة على إنتاجه للتمر ميثل ً
حضاريا
إرثا
ً
ثـمينا حيتوي على تنوع بيولوجي هائل .
ولقد رصدت يف ظل هذه اإلسرتاتيجية أموال كبرية إلقامة مشاريع استصالح وإنشاء أنظمة الري احلديثة املقتصدة
ً
أيضا برامج ونشاطات طموحة خمتلفة حلماية النخيل من اآلفات واألمراض مست العديد
للمياه كما تضمن املخطط
من اجملاالت :التنظيمية ،االقتصادية ،دعم الربامج التنموية ،حتسني التقنيات الزراعية ،البحث ،اإلرشاد وإقامة حمطات
تفتيش.

 1-2يف اجملال التنظيمي:
ً
جهودا كبرية
من أجل إسناد املخطط الوطين للتنمية الفالحية و الريفية وجهت وزارة الفالحة و التنمية الريفية
حيث وضعت جهاز تنظيم خاص للتكفل باملسائل الصحية للمحاصيل الزراعية بشكل عام يتمثل يف اآلتي:

 1-1-2على املستوى املركزي :
أ -مديرية محاية النباتات واملراقبة التقنية بفروعها املختلفة من مهامها متثيل الوصاية يف جمال الصحة النباتية حيث
تقوم بـ:
• إجراء حتقيقات يف امليدان.
• دراسات و أحباث خمربية.
• تنظيم و تطوير محالت العالج و مكافحة اآلفات.
• التنسيق بني الربامج التنموية.
ب  -املعهد الوطين حلماية النباتات الذي يضم حمطات جهوية يقوم بإجراء حبوث و دراسات و متابعة صحة النباتات و
محايتها و التنسيق مع اهليئات و املؤسسات ذات العالقة حملية و أجنبية .
تنفيذ هذه املهمة يتم من طرف فنيني ذو ي كفاء عالية وخربة ميدانية يف جمال مكافحة اآلفات والكوارث ذات العالقة.
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 2-1-2على املستوى اجلهوي:
أ -على املستوى اجلهوي أو احمللي هناك مفتشيات وقاية النباتات لدى مديريات املصاحل الفالحية من مهامها القيام بـ :
• املراقبة املستمرة و التحريات الالزمة( فرق اليقظة الصحية للنباتات).
• مراقبة الصحة النباتية واملواصفات التقنية و التصديق على شهادات املطابقة وكذا متابعة تسويق و حتويل
الفسائل عرب خمتلف مناطق اإلنتاج.
• تأطري محالت املكافحة.
ً
أيضا بـ:
ب -احملطات اجلهوية أو الفرعية للمعهد الوطين لوقاية النباتات تقوم هي
• تتابع عن قرب صحة النباتات عن طريق الزيارات امليدانية.
• الفحوصات العينية و املخربية.
• إجراء جتارب و دراسات على األمراض واحلشرات .
• تنظيم محالت العالج و املكافحة بالتعاون مع املصاحل األخرى املختصة واملتعاملني االقتصاديني املؤهلني.
• املرافقة التقنية للفالحني عرب حصص اإلرشاد ،التكوين والتحسيس.
• تنشيط دورات تدريب أعوان التنمية.

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ
ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ

ﻣﺩﻳﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻳﺔ

ﻣﻔﺗﺷﻳﺔ ﺍﻟﻭﻻﺋﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺳﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ

ﻣﺩﻳﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻔﺗﺷﻳﺔ ﺍﻟﻭﻻﺋﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺳﻳﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ

ﺍﻟﻣﺧﺑﺭ

ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ
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 -2اجملال التشريعـي :
يف هذا احملور هناك العديد من التشريعات ختص محاية النخيل من اآلفات واألمراض مبا فيها الكوارث الطبيعية
كالفيضانات ،اجلفاف ،واحلرائق حيث بإمكان املزارع تأمني األشجار والغالل ضد البعض منها و من تلك التشريعات:
 القانون 03 - 83الصادر يف  1983 /02/05املتعلق حبماية البيئة. القانون  02-89املؤرخ يف  1989/02/ 07املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك. القانون  23-89املؤرخ يف  1989/12/19اخلاص بالتقييس. -قوانني العزل النباتي.

 1-2-2مراقبة النباتات عند االسترياد:
ً
طبقا للقوانني
يهدف هذا العمل إىل فحص كل املواد النباتية و منع دخول األجسام الضارة( حشرات  ،فطريات )
السارية املفعول ( تشريعات املراقبة الصحية عند احلدود).

 2-2-2املراقبة الصحية عند التصدير:
مراقبة املواد النباتية عند التصدير تكون حسب التشريع و العقود املربمة مع القطر أو املؤسسة املستوردة و ذلك
لتشجيع التصدير من جهة و التأكد من فعالية الرقابة احمللية و ضبط تقييس السلع من جهة أخرى.
ً
مهنيا وحملفني يستقطعون االستعانة باملؤسسات التعليمية
املراقبة عند التصدير و االسترياد تتم من طرف أعوان مؤهلني
املختصة عند الضرورة لتعميق التشخيص.

 3-2-2مراقبة الفسائل:
منذ البدء يف تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الزراعية السيما تكثيف زراعة النخيل اليت تعرف منذ سنوات
ً
وتدعيما هلذه الديناميكية التنموية الكبرية قامت وزارة الفالحة والتنمية الريفية ممثلة يف
حركة استثنائية
مديرية محاية النباتات و املراقبة التقنية بالتعاون مع املعاهد املختصة بسن قانون يتمثل يف وضع تنظيم أو جهاز
للمراقبة الصحية و التقنية لفسائل النخيل الغرض منه :
 املراقبة الصحية للفسائل يف مجيع املراحل (قبل نزع الفسيلة من النخلة األم ،أثناء النقل والتسويق و عندً
تفاديا لنقل احلشرات و األمراض .
الزرع) و ذلك للتثبت من سالمتها الصحية و
 املراقبة التقنية للفسائل يف نفس الوقت للتأكد من مطابقتها للمعايري النوعية ( الصنف ،العمر ،الوزن).. .من أجل الرفع من نسبة اإلنبات بعد الزرع.
 إحصاء عدد الفسائل و جرد األصناف املزروعة. مراقبة نقل و حتويل الفسائل خاصة من منطقة إىل أخرى. ضبط عملية الغرس أي احرتام مواعيد الزرع احملدد.تتم رقابة الفسائل من طرف األعوان املختصني قبل عملية الفصل حيث توضع على الفسائل املطابقة للشروط لصائق
مرقمة و مصنفة تثبت املراقبة و منح شهادة صحية للمزارع حتدد فيها كل املعلومات (الصنف  ،العدد ،املكان .)...
بالنسبة ملرض البيوض و يف كل األحوال ال يسمح بنقل الفسائل و النباتات من املنطقة املوبوءة إىل مناطق أخرى و
يعترب هذا من املخالفات اخلطرية اليت يعاقب عليها و لذلك مت وضع لصائق خاصة مرقمة صفراء اللون هلذه اجلهة تثبت
على الشتول السليمة اليت سيتم نقلها و زرعها يف نفس اإلقليم .
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 بعد النقل و قبل الغرس جيب على املزارع التصريح للمصاحل التقنية ملراقبة الفسائل مرة ثانية للتأكد من سالمتهاو تقديم شهادات املراقبة وعند أية خمالفة يتم تطبيق اإلجراءات القانونية من :حجز للمادة املعنية ،فحص الفسائل و
التفتيش.

 3-2يف اجملال املالـي:
من حيت التمويل لقد خصص املخطط الوطين للتنمية واالقتصاد الفالحي والريفي يف إطار قانــون رقم 16-08
املـؤرخ يف أول شعبـان عـام 1429هـ املوافـق  3غشـت سنـة 2008م ،يتضمـن التوجيـه الفالحـي السيما حمور مكافحة
اآلفات اخلطرة اليت تهاجم النخيل و التمر خصصت مساعدات مالية إىل الفالحني من طرف الصندوق الوطين لرتقية الصحة
احليوانية و محاية النباتات ( ) FPZPPتشمل العمليات التالية :
 قلع وتدمري النخيل املصاب بالبيوض .%30 جتديد احلقول القدمية عن طريق القلع و الغرس .%30 تغليف عراجني التمر . %30 مكافحة األعشاب الضارة .%30 التكفل التام مبحاربة آفاتي العنكبوت الغباري ودودة التمر باملواد الكيماوية وتوفري املصايد الفورمونية . توفري مادة الفوسفني للفالحني و املصدرين لتبخري التمر ضد دودة التمر. -مساعدة الفالحني على شراء عتاد العالج و عوامل اإلنتاج.

 4-2يف اجملال التقين:
ً
اعتبارا من أن الدعم املادي والتشريعي ال يكفيان لوحدهما ملكافحة اآلفات الزراعية مت إعداد
يف هذا اإلطار و
ً
برنامج ملرافقة املزارعني تقنيا للسيطرة على اآلفات يعتمد كأسلوب لبلوغ األهداف املرجوة على:
 إنشاء حقول إيضاح الغرض منها نشر نتائج األحباث العلمية احملصل عليها. تدريب املزارعني على استخدام تقنيات حماربة اآلفات.ً
مهنيا وحتسينه.
 رفع مستوى تأهيل الفالحني دعم مؤسسات البحث ،التكوين واإلرشاد بوسائل العمل و تأهيل الكوادر. -إعداد النشرات الفنية و الومضات السمعية البصرية حول محاية النباتات وحتديث التقنيات الزراعية.
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حصة حتسيس وإرشاد

تغليف عراجني التمر

عينة من النشرات و املطويات

حصة تدريبية

منوذج من احلقول

ربط العراجني

تقليم اجلريد
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اخلالصة :
إن التطور الزراعي املسجل خالل السنوات األخرية يف شيت امليادين ساهم بقسط كبري يف توفري العديد من
املنتجات الزراعية وبكميات معتربة حيث قلصت فاتورة استرياد األغذية و بالتالي ضمان جزء من األمن الغذائي أما
يف جمال زراعة النخيل لقد أصبحت كمية التمور املنتجة و ذات اجلودة العالية متثل قيمة اقتصادية كبرية للبلد
و خاصة للمناطق املنتجة ،و رغم هذا النمو الكبري مازال هذا القطاع حيتاج إىل إسناد قوي السيما يف جمال األحباث
العلمية يف شيت امليادين كالري ،التسميد ،واحلماية الصحية اليت ال زالت تعتمد على استعمال مبيدات مصنعة خارج
الوطن ومستوردة بأثـمان باهظة و يف جل احلاالت ليست يف متناول الفالح مما جيعل اقتنائها و استعماهلا حمدود
ً
أيضا أن غياب امليكنة أصبحت من املعوقات الرئيسة اليت يواجهها املزارع على مجيع
للغاية ،و عالوة على ذلك نشري
ً
ً
املستويات (التلقيح ،التقليم  ،اجلين) علما أن يف الوقت الراهن أصبح عزوف الشباب خصوصا املثقف عن العمل بقطاع
النخيل ملفت لالنتباه الشيء الذي يؤثر ً
سلبا على دميومة هذا النشاط احليوي.
من جهة أخرى و يف جمال التبادل العلمي بني البلدان املنتجة للتمر السيما العربية و رغم أهمية هذه الثروة الثمينة ً
جدا
واإلمكانيات املتاحة هلذه األقطار مل يرق التعاون بعد بني هذه األخرية إىل مستوى متقدم وخاصة يف جمال توحيد وتطوير
البحوث العلمية يف شتى امليادين من بينها ً
مثال :مكافحة اآلفات ،الري ،التسميد وكذا اجلانب املتعلق بالتسويق الذي
بات يشكل أحد االنشغاالت الرئيسة والذي رمبا يكون العامل األول الذي حيد من تكثيف زراعة النخيل يف الدول
املنتجة للتمر.
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أمراض وآفات النخيل فـي السودان
م .عواطف حممد إبراهيم أمحد
مدير إدارة احلجر الزراعي

مقـدمـة:
ً
نسبيا امللوحـة
ترتبط زراعة أشـجار النخـيل مبدلوالت دينية واجتمـاعيـة وتراثـية وبالرغم مـن أنـها تتحمل
واجلفاف فإنها تتعرض إىل الكثري من اآلفات احلشرية واألمراض يف كل مراحل منوها املختلفة.
وهلذه األهمية اإلسرتاتيجية والقومية لشجرة النخيــل فإنها حتظى باهتمام خاص من اإلدارة العامة لوقايـــة النباتات
والذي ميكن أن نلتمسه يف صياغة هذه الورقة واليت تشمل اآلتي:

أهم أمراض النخيل بالسودان:
 -1أمراض مسبباتها غري معروفة:
مرض أبو شيبة أو البيوض الكاذب:
حتى اآلن غري معروف مسبب هذا املرض بدقة ولقد مت عزل أنواع الفطريات من أجزاء السعف املصاب باملرض من
بينها فطريات تنتمي للجنس Fusarium SPولكن مل تثبت عالقة هلذه الفطريات باملرض .ويعتقد كما ذكر
يف بعض املراجع أن هذا املرض حيدث نتيجة حلدوث طفرة يف إحدى خاليا األوراق األولية بالربعم الطريف للنخلة واليت
عند منوها تكون أوراق عليها أعراض االصفرار .كما يرجع البعض السبب إىل فقدان العناصر ويتطلب األمر املزيد من
الدراسة.
 ينتشر هذا املرض يف الوالية الشمالية يف كل من مروي ،كرمية ،تنقاسي القرير نوري الربكل مقاشي والكرو يفوالية نهر النيل يف منطقة أبو محد.
 تظهر أعراض هذا املرض على واحدة أو أكثر من السعف بداخل رأس النخلة على هيئة اصفرار للوريقات على إحدىجوانب السعفة حيث يبدأ االصفرار من قاعدة السعفة ويتجه حنو القمة ثم بعد ذلك قد يتوقف هذا االصفرار عند هذا
ً
متجها حنو القاعدة حتى تصبح السعفة صفراء ولذلك قد يصفر
احلد أو قد يستمر على اجلانب اآلخر ابتدا ًء من القمة
كال جانيب السعفة أو قد يظل إحدى جوانب السعفة أخضر يف حني يصفر اجلانب اآلخر فقط.

مرض التدهور البطيء :Slow decline
 ينتشر هذا املرض يف مجيع مناطق زراعة النخيل بالواليتني. حتى اآلن غري معروف مسبب هذا املرض بدقة. تتمثل أعراض هذا املرض يف اصفرار يتبعه جفاف وموت نهايات الوريقات على جانيب العرق الوسطى للوريقات وقدً
أحيانا خطوط طويلة داكنة على العرق الوسطى للورقة.
يصل ½ إىل ⅔ الورقة وتظهر

الورقة البيضاء علي النخيل: White leaf on date palm :
مكافحة األمراض ذات املسببات غري املعروفة:
مت مكافحة األمراض ذات املسببات غري املعروفة بالعناية البستانية اجليدة بعمليات الري والتسميد وذلك حتى
تتضح األسباب احلقيقية للمرض.
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األمراض ذات املسببات املعروفة:
األمراض الفطريـة:
( -1مرض تعفن النورة (الشمراخ الزهري (الشكل )Inflorescence rot disease( )1
الفطر املسبب للمرض Fusarium moniliforme

( -2عفن طلع النخيل (خياس الطلع):
* الفطر املسبب : Mauginiella scuettae

الشكل ( )1درجات متفاوتة يف إصابة النورات الزهرية (قليلة ،متوسطة،شديدة)
 -3مرض اللفحة السوداء )Black scorch disease(:
ً
أيضا مبرض عفن القمة النامية أو عفن القلب أو مرض اجملنونة (الشكل.)2
 يسمى هذا املرض ينتشر هذا املرض يف مجيع مناطق زراعة النخيل بالواليتني الشمالية ونهر النيل. -الفطر املسبب  Thielaviopsis paradoxaاو Chalara paradoxa

 يصيب هذا املرض معظم أجزاء النخلة وتظهر أعراضه على صور خمتلفة ًوفقا لوضع اإلصابة.
 تظهر على جوانب السعف وخاصة احلديث منها بقع خشنة سوداء أو بنية غري منتظمة وتبدو هذه األجزاء كأنها احرتقتبالنار وقد تكون اإلصابات منعزلة أو قد تكون متصلة على طول احلافة اجلانبية للسعفة ويسبب ذلك تأخر منو
األوراق احلديثة وموت الوريقات من األطراف ويف حالة اإلصابة الشديدة حيدث التواء وتشوه واحرتاق لألوراق الصغرية
مبجرد خروجها وكذلك جوانب السعف األكرب.
ً
عفنا أسود للنورات فتظهر على السطح اخلارجي (غالف
 قد يصيب هذا املرض األغاريض الزهرية قبل تفتحها ويسبباألغاريض) بقع مستديرة إلي مستطيلة ً
نوعا ما لونها بين داكن إما على السطح الداخلي فيكون لون هذه البقع أمحر
إلي بين حممر.
 عند إصابة الطلع يؤدي إىل إسوداد األزهار والشماريخ وختيسها مع ظهور رائحة كريهة غري مقبولة وهو بهذا يشبهمرض اخلامج كما أن األجزاء املصابة تظهر عليها جراثيم سوداء بينما تكون يف مرض اخلامج بيضاء اللون.
 يف بعض احلاالت يصيب الفطر الربعم الرئيسي الطريف بقمة النخلة أو الفسيلة (القلب) وينتج عن ذلك تعفنهواسوداده و تفحم أنسجته وموته وهذا يؤدي إىل موت النخلة .
ً
أيضا تعفن الساق وكذلك اجلذور يؤدي إىل تفحمها واسودادها .وقد يؤدي تعفن القلب واجلذع
 قد يسبب املرضوالربعم الطريف إىل موت الشجرة أو الفسيلة.أما إذا مل تعم اإلصابة كل أنسجة القمة النامية فإن الشجرة املصابة بالتعفن
قد تستطيع البقاء وتستمر يف النمو وذلك بظهور برعم جانيب من األنسجة اإلنشائية السليمة وهذه تنمو لتعطي ً
رأسا
ً
مميزا يف منطقة اإلصابة.
جديدة للنخلة تكون مائلة عادة ويكون تقوس الشجرة
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الشكل ()2القمة النامية أو عفن القلب أو مرض اجملنونة
 -4مرض الذبول الفيوزيومي:
 ينتشر هذا املرض يف الوالية الشمالية يف كل من تنقاسي والقرير. -املسببFusarium moniliforme :

Fusarium oxysporum

 تظهر األعراض على األوراق اخلارجية الكبرية حيث تذبل األوراق وتتقوس وتتدىل على اجلذع ثم تظهر اإلصابة علياألوراق األخرى ويف بعض األحيان قد تؤدي إلي موت الشجرة يف غضون بضعة أشهر من بداية ظهور األعراض .ويوجد
شريط بين داكن على السطح السفلي للعرق الوسطى للورقة من القاعدة للقمة .وبالفحص الداخلي للعرق الوسطى
ً
ً
ً
سريعا للفسائل احمليطة
ذبوال
أيضا يسبب هذا املرض
للورقة يظهر هذا الشريط البين الداكن على جانيب احلزم الوعائية
بالشجرة املصابة .
املكافحة:
 تطبيق إجراءات احلجر الزراعي الدولي واحمللي حول املناطق اليت قد يظهر فيها هذا املرض بكل حزم. إزالة األشجار املصابة وحرقها وعدم زراعة فسائل جديدة مكانها حتى يتم تطهري الرتبة باستخدام مبيد بروميد امليثايلأو وسائل تعقيم الرتبة األخرى.
 العناية التامة عند تقليم األشجار وذلك بتطهري مقصات التقليم بالغمس يف حملول الكلوركس (Sodiumً
وخصوصا املناشري
 )hypochlorateبرتكيز  % 2.5ملدة مخس دقائق أو باستخدام اللهب يف تعقيم تلك األدوات
لصعوبة تعقيمها باحمللول املعقم.
 استخدام املبيدات اجلهازية. -5تبقع أوراق النخيل الشكل (:Date palm leaf spot )3
 املسبب:.Alternaria alternata، Cladosprum oxysporum، Drechslera spicfer،D
.halodes Stemphylium sp.، Monodictys Pithomyces sp. Nigrospora sp

ً
أحيانا
 تؤدي اإلصابة بهذا املرض إىل ظهور تبقعات خمتلفة األشكال وتظهر على كال سطحي اخلوص (الوريقات) أوالعرق الوسطى قد تكون هذه البقع صغرية بنية حممرة تنتشر يف صفوف أو قد تكون مستطيلة الشكل تبدو
ً
وغالبا ما تسبب هذه البقع
بداخلها حلقات ( )zonationأو قائمة الزاوية منتظمة الشكل ولونها بين فاتح (الشكل .)1
موت وجفاف أطراف اخلوص (الوريقات).
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الشكل ( :)3البقعة البنية املستطيلة على سعف النخيل
 -6مرض عفن اجلانوديرما لكرب النخيل (عفن قاعدة الساق) (الشكل (:)4
 املسبب.Ganoderma sp : األعراض :ذبول األوراق اخلارجية الكبرية وعندما ميوت السعف تلتف الوريقات حول اجلريد ويتدىل السعف امليتحول جذع الشجرة ولكنه ال يتكسر .عندما تظهر النموات اجلديدة تكون بطيئة ويصغر حجمها ويشحب لونها
وتصفر األوراق الصغرية اليت انفرد خوصها قد ال يظهر عليها أي تغيري يف اللون لعدة سنوات يقل اإلزهار حتى يتوقف
على األشجار املصابة .وكلما استمر موت السعف القديم على األشجار املصابة فإن السعف احلديث قد يظهر عليه
أعراض نقص العناصر والذبول وموت األطراف .قد يستغرق الوقت الذي ميضي حتى متوت النخلة 4-3سنوات فتموت
قمتها وتسقط وميوت اجلذع ويتوقف ذلك على موقع اإلصابة بالنخلة وعلى الظروف البيئية احمليطة .
 هنالك بعض األعراض األخرى اليت ميكن مشاهدتها عند عمل قطاع يف جذع النخلة املصابة من أسفل حتى منطقةاجلذور تشمل مالحظة جتاويف يف جذع النخلة املصابة بالرغم من أن األنسجة اخلارجية للجذع قد تظل متماسكة
كما يظهر باجلذع املصاب منطقة من النسيج املصاب لونها بين داكن حييط بها شريط ضيق داكن اللون وحول
ً
ومتعفنا وبه منو كثيف من
هذه احلافة يظهر تقدم الفطر املمرض ويكون النسيج بهذه املنطقة املصابة أصفر اللون
امليسيليوم الفطري كما تتعفن اجلذور بشدة وحتتوي قشرتها املتحللة والبنية اللون على هايفات الفطر املمرض كما
تصبح األنسجة الوعائية باجلذر ذات لون بين داكن أو أسود وتصبح غري فعالة يف أداء وظيفتها بعد ذلك سرعان ما تظهر
على اجلزء السفلي من اجلذع القريب من جذور األجسام الثمرية الباذيدية الكبرية احلجم هلذا الفطر بعد ظهور أعراض
التدهور على األشجار .

عفن اجلانوديرما لكرب النخيل (عفن قاعدة الساق) (الشكل ()4
املكافحة:
 الزراعة يف تربة نظيفة أو مت تعقيمها ومنع حدوث اجلروح أثناء عمليات اخلدمة والزراعة على مسافات كافية ملنعتشابك اجلذور حتى ال تنتشر اإلصابة بسهولة من الشجرة املصابة.
 إزالة األشجار امليتة وحرقها مبا يف ذلك اجملموع اجلذري ألن هذا الفطر املمرض ميكنه البقاء على اجلذور واجلذوع امليتةلفرتة طويلة.
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 إزالة األجسام الثمرية هلذا الفطر مبجرد ظهورها حتى مننع انتشار اجلراثيم وبالتالي منع حدوث إصابات جديدة. ال جتدي املعاملة الكيماوية لوحدها يف مكافحة هذا املرض ًنظرا لعدم وجود أي مبيدات فعالة ضد هذا الفطر املمرض.
ً
مضافا إليه مكعبات نيم و . Trichoderma
 هنالك بعض التجارب أجريت ملكافحة هذا املرض باستخدام مبيد كيماوي -7مرض تعفن الثمار :
املسبب  ( Aspergillus spالشكل )5
 ( Alternaria spالشكل )6

)الشكل Aspergillus sp: ( 5

( الشكل Alternaria sp :)6

 -8التفحم الكاذب أو تبقع األوراق القرافيولي ( الشكل:)7
 -املسببGraphiola phoenicis :

 -طرق املكافحة :إزالة وحرق النباتات املصابة والرش خبليط بوردو.

( الشكل :)7التفحم الكاذب أو تبقع األوراق القرافيولي
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 -9لفحة أوراق النخيل ( الشكل .Helminthosporium sp :)8

( الشكل  :)8لفحة أوراق النخيل
 -10املرض الديبلودي على النخيل ( الشكل .Diplodia sp :)9

( الشكل  :)9املرض الديبلودي على النخيل
 -11تبقع بين على أوراق النخيل ( الشكل Fusarium solani )9

( الشكل  :)10تبقع بين على أوراق النخيل
 -12عفن طلع النخيل Botryodiplodia theubromae

 -13تبقع أوراق النخيل .Pestalotiopsis sp
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األمراض النيماتوديــة:
 أظهرت املسوحات اليت أجريت عن وجود بعض أنواع النيماتودا املمرضة مرتبطة جبذور النباتات. وجدت أنواع عديدة من النيماتودا وبكثافة عالية يف الرتبة اليت حول أشجار النخيل يف كل من القرير ،تنقاسي،مسعريت ،أبو دوم والقولد منها:
 -1نيماتودا التقزم .Tylenchorynchus spp
ً
خارجيا على اجلذور الثانوية.
 تتطفل -2النيماتودا الدبوسية .Paratylenchus spp
 تؤثر يف النمو واجلذور. -3النيماتودا اإلبرية . Longidorus spp
 -4النيماتودا اخلنجرية Xiphinema spp

 -5نيماتودا تقصف اجلذور . Trichodorus spp
 النيماتودا  5،4،3تسبب نقل األمراض الفريوسية باإلضافة للضرر الذي حتدثه يف اجلذور. -6النيماتودا احللزونية.Helicotylenchus spp :
 تسبب وقف النمو وتقزم النبات وتعرض النباتات إلصابات ثانوية بنيماتودا Psilenchus spp. عرفت بتواجدها حول جذور األشجار والنباتات يف شواطئ األنهار. -7نيماتودا تعقد اجلذور(( )Meloidogyne sppالشكل )12
 -تصيب جذور أشجار النخيل مسببة تعقد جذور النباتات.

(الشكل  :)12نيماتودا تعقد اجلذور()Meloidogyne spp
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 -8نيماتودا املواحل Tylenchulus semipenetran

 تسبب جفاف األفرع اخللفية ()Die back -تكافح مجيع األمراض اليت تسببها النيماتودا باستعمال املبيدات النيماتودية.

األمراض الفسيولوجية والفريوسيةBustard head

ً
ملتفا.
تصبح األوراق اخلضراء مشوهة ومضغوطة على بعضها كما أن العرق الوسطى يكون
مرض اندماج وتشوه األوراق:
منتشر بدرجة متفرقة ببعض مناطق الوالية ،يشبه مرض االصفرار املميت بأشجار جوز اهلند ومييل االعتقاد إىل
أن هذه الظاهرة نتيجة الضطراب فسيولوجي لتغيري مفاجئ يف الظروف البيئية.
األمراض الفسيولوجية:
حيدث اصفرار لألوراق القدمية السفلية ألشجار النخيل مما يؤثر يف كفاءتها يف عملية التمثيل الضوئي
وصنع الغذاء الالزم لنمو األشجار وإثـمارها وقد يعزى ذلك لنقص بعض العناصر مثل النيرتوجني واملاغنسيوم
والبوتاسيوم ولكن قد ختتلف أعراض االصفرار الناتج على األوراق ً
تبعا للعامل املسبب لكل منها خالل هذا مت رصد
أعراض االصفرار الناتج عن نقص البوتاسيوم .
االصفرار الناتج عن نقص البوتاسيوم:
يبدأ االصفرار الناتج عن نقص البوتاسيوم على األوراق الكبرية من القمة يف اجتاه القاعدة حيث يظهر اصفرار
على احلواف اجلانبية للوريقات بينما تكون األجزاء الداخلية منها خضراء وسرعان ما متوت حواف الوريقات على األوراق
الكبرية.
االصفرار الناتج عن نقص النيرتوجني:
ً
تصفر األوراق الكبرية املسنة ً
شديدا ،وعادة ما يبدأ االصفرار
أوال ثم تليها األوراق األخرى إذا كان النقص
من قمة السعفة يف اجتاه قاعدتها ،كما أن االصفرار يبدأ من قمم الوريقات حنو القاعدة حيث تكون احلواف جافة
واجلوانب خضراء ولكنها بعد ذلك ال تلبث أن تصفر مجيع أنسجتها.
ظاهرة الذبول السريع يف خنيل التمر:
املسبب:
ً
نظرا لسرعة موت النخيل ولعدم وجود أي عالمات مرضية ظاهرة من الصعوبة حتديد مسبب هلذه الظاهرة
فاإلصابة حتدث بصورة سريعة ومذهلة وبشكل منفرد وليس على كامل النخيل.
 ارجع بعض الباحثني هذه الظاهرة حلدوث ذبذبات كهربائية يف اجلو.األعراض:
• ميوت قلب النخلة فجأة يف فرتة قصرية ويالحظ وجود تعفن رطب ذي رائحة قوية ونفاذة وبعدها ميوت
سعف النخلة ويتدىل على اجلذع وقد ميتد املوت إىل بعض الفسائل احمليطة بالنخلة.
كل
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املكافحة:
بازدياد الطلب إلنتاج الغذاء والذي يتطلب االستمرار يف استعمال املبيدات ولرفع قيمة املنتجات الزراعية وتقليل
اآلثار الضارة جند أن استخدام املكافحة املتكاملة هي من أنسب الطرق املتبعة ملكافحة اآلفات واألمراض على شجرة
النخيل.
 -1املكافحة اإلحيائية:
وهي ركيزة أساسية يف كل برامج املكافحة املتكاملة وتشمل استخدام:
املفرتسات Predators ،املتطفالت Parasitoidsومسببات األمراضDisease Agents
 -2املكافحة الفالحية.
 -3املكافحة الكيمائية.
 -4املكافحة التشريعيةPreventive Control Quarantine & Regulatory :

آفات النخيل احلشرية:
 -1احلشرة القشرية اخلضراء احلافرة (الشكل :)3-2-1
االسم العلمي Palmaspis (Asterolecanium) phoenicis (Rao( :
Order: Homoptera: Family: Asterolecanidae
االسم الشائعThe date palm green pit scale inset :
احلملة القومية ملكافحة احلشرة القشرية اخلضراء على النخيل بالسودان.
أجريت عدة حماوالت للسيطرة على اآلفة ميكن تلخيصها يف اآلتي:
• يف عام 1989م نفذت رشة واحدة باآلليات األرضية باستخدام مبيد الفوليمات املخلوط مع زيت األلبولينيوم،
وكانت النتائج جيدة ،إال أن اآلفة انتشرت بعد ذلك باملناطق اجملاورة يف السنوات التالية.
• يف عام 1992م أجريت حماولة الستئصال اآلفة ،وذلك باستخدام مكافحة متكاملة طبقت فيها خمتلف
طرق املكافحة املتاحة من كيمائية وزراعية وتشريعية ،حيث نفذت مخس محالت:
احلمالت هي:
أ -محلة املسح لتحديد مناطق اإلصابة.
ب -احلملة الفالحية إلزالة اجلريد املصاب ونظافة النخيل.
ج -محلة احلجر الزراعي ملنع خروج األجزاء املصابة.
د -احلملة اإلعالمية لتوعية املواطنني.
هـ احلملة الكيمائية حيث نفذت مخس رشات باآلليات األرضية ،ومخس رشات بالطائرات ،وذلك بعد إزالة
اجلريد املصاب بكثافة.

نتائج محالت املكافحة:
كانت النتائج ممتازة ،حيث بلغت نسبة اإلبادة  %95.4وتبقت من اآلفة  ،%4.6إال أن اإلصابة ارتفعت إىل
ً
خوفا من استنزاف املوارد ،وتلوث البيئة،
 % 50بعد التوقف ملدة  6أشهر للحصاد ،مما استدعى إيقاف الرش املكثف
وحدا باملسئولني الستصدار أمر قضائي بإزالة كل النخيل املصابة باحلشرة القشرية اخلضراء يف السودان ،والذي مل يتم
تنفيذه.
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 عام 1996م زارت املنطقة جلنة مكونة من البحوث الزراعية وأوصت حبتمية التعايش مع اآلفة باستخداماملكافحة املتكاملة.
ّ
ستضمن يف برنامج
 عام 1999م أجريت جتارب على مبيدات تصلح لالستخدام مع األعداء الطبيعية اليتاملكافحة املتكاملة ،وكانت النتيجة ظهور مبيد الكنفيدور كأكفأ مبيد للمكافحة ،ومت تسجيله
على اآلفة بالسودان.
 عام 2004م مت تطبيق مبيد الكنفيدور على عدد  200.00مبنطقة الغابة ،ومت تكرار التطبيق يف عام2005م على  14000خنلة يف منطقة أبو محد ،وكانت النتائج مذهلة ،حيث منعت اآلفة من إصابة الثمار،
وارتفعت اإلنتاجية إىل أربعة أضعاف يف املتوسط.
 عام 2006م وضعت اإلدارة العامة لوقاية النباتات خطة متكاملة للسيطرة على اآلفة ،وذلك لتطبيق املتاحمن وسائل املكافحة ،واسترياد الوسائل غري املتوفرة بالبيئة كاألعداء الطبيعية ،إال أن اخلطة مل تنفذ
بكاملها لبعض العقبات اليت اعرتضت التمويل.
 عام 2008م مت التغول على امليزانية اليت أتيحت لإلدارة العامة لوقاية النباتات ومتت مكافحة جزئية ملتتعد الـ  ،%57وأثر هذا التغول على التحضري والبدء حلملة 2009م يف الوقت املناسب ،مما أثر ً
سلبا على سري
احلملة،وبلغت نتائج محلة 2009م ،أكثر من  %90من املستهدف ،ثم توالت محالت املكافحة الفالحية
والكيمائية حتى عام 2012م.
ً
حمليا فقط من كيمائية وفالحية وتشريعية،
 ما زالت املكافحة املتكاملة حمصورة يف الوسائل املتاحةوتعترب املكافحة احليوية العمود الفقري يف عملية السيطرة على احلشرة القشرية اخلضراء يف املدى
البعيد ،ومع أنها مدرجة يف برنامج املكافحة املتكاملة ،إال أن عدم وجود التمويل الالزم للتجهيز الستجالب،
واستقبال األعداء احليوية من إيران وخالفها ،أدى إىل ضعف تنفيذ برنامج املكافحة املتكاملة حتى اآلن.

انتشار اآلفـة:
 -1الوالية الشمالية:
ً
ً
ً
مشاال ،يف مسافة طولية تقدر حبوالي
جنوبا وحتى أوروبا
حاليا لتشمل املنطقة املمتدة من الدبة
انتشرت اآلفة
ً
ً
130كيلومرت على الضفة الغربية للنيل ،ومن بنقنارتي جنوبا إىل ملواد مشاال ،يف مسافة طولية تقدر حبوالي 90
ً
كيلومرتا على الضفة الشرقية للنيل حيث جند بها حوالي ( 1.000.000مليون خنلة) ،وظهرت بقع خارج املنطقة
الرئيسية املذكورة ً
آنفا ،وذلك يف املناطق التالية:
لكل من مشروع الربقيق
كيلومرت ،ومنها انتشرت
 -1جزيرة آرتقاشا :تبعد من املنطقة الرئيسية حبوالي 100
ٍ
ٍ
الزراعي ومنطقة أرقو،حيث غطت اإلصابة حوالي  200000خنلة.
ً
ً
حاليا حوالي  ( 11000أحدى
كيلومرتا ،حيث جند بها
 -2منطقة أقجة :وتبعد من املنطقة الرئيسية حبوالي 40
عشر ألف خنلة مصابة ).

 -2والية نهر النيل:
وبها حوالي  ( 40000أربعون ألف خنلة مصابة) مبنطقة أبو محد.
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 -3والية اخلرطوم:
وهي متناثرة بالوالية إال أنها ترتكز يف املنطقة املمتدة من شارع  5وحتى شارع  21يف العمارات ،وهنالك بقع
يف الصحافة وأركويت وخنيل الشوارع.

 -4والية البحر األمحر:
وردت بالغات بانتقال شتول من منطقة أبو محد ،ومتت عمليات مسح للوالية ومل يتم العثور على أثر لآلفة حتى اآلن.

(الشكل ( :)1احلشرة القشرية اخلضراء احلافرة

(الشكل :)2احلشرة القشرية اخلضراء احلافرة

(الشكل :)3احلشرة القشرية اخلضراء احلافرة
ً
ً
كبريا يف حصر اإلصابة باحلشرة القشرية واحلد من انتشارها وهذا ميثل
جمهودا
بذل احلجر الزراعي يف الفرتة األخرية
فرصة كبرية حلني تطوير وسائل مكافحة أكثر فعالية الحتواء اآلفة.
اخلطوات اليت مت تنفيذها من قبل اإلدارة لوقف زحف هذه احلشرة:
 مت مسح عاجل لتحديد حدود اإلصابة بوالييت الشمالية ونهر النيل. مت تأسيس كامل لنقاط التفتيش بهذه املناطق لتعمل على منع نقل الشتول واجلريد األخضر واللقاحات من هذهاملناطق.
 تأمني نقاط التفتيش بعدد من كوادر احلجر الزراعي وأفراد من القوات النظامية لضمان الدقة يف تنفيذ القرار(املنع). مت تكوين جلان عليا بالواليتني تضم اجلهات الفنية والقانونية واألمنية لإلشراف على هذا العمل.247

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

 مت تكثيف اجلانب اإلرشادي واإلعالمي باستغالل كل املنابر اإلعالمية املتاحة بوالييت الشمالية ونهر النيل ألهميةدورهما خالل هذه املرحلة وكذلك مت تصميم وتوزيع ملصقات حتذيرية يف كل أحناء الوالية وتوثيق كل هذه
األحداث بأشرطة فيديو لتبث يف صورة كبسوالت زراعية إرشادية.
 مت استنفار كل القيادات السياسية والشعبية لتضافر اجلهود حلل هذه املشكلة. مت تصميم تصريح مرور يسمح مبوجبه مرور أجزاء النخيل من والية إىل أخرى. مقرتح إلنشاء صندوق لدعم مكافحة احلشرة القشرية اخلضراء بوالييت الشمالية ونهر النيل تشرف عليه اللجانالعليا للحجر الداخلي بهذه الوالية على أن تكون موارده مساهمة املزارع والدعم االحتادي وجزء من ميزانية الوالية
املعنية جبانب استنفار املنظمات العاملية للحصول على الدعم األجنيب.

التوصـيات:
 استعجال متويل مكافحة احلشرة القشرية اخلضراء قبل أن تقضي على ثروة التمور بالسودان. اعتماد أسلوب املكافحة املتكاملة. احلفاظ علي األعداء احليوية بتجنب تأثري املبيدات العالية السمية وزراعة احملاصيل املومسية واألعالف اخلضراء بنياألشجار.
 االهتمام بإنتاج التمور عن طريق زراعة األنسجة واحلد من إنتاج النخيل عن طريق البذور. االستعانة باألوامر اإلدارية والوالئية واحمللية واملراسيم املؤقتة يف تنفيذ إجراءات احلجر الزراعي. تصميم حدائق العزل النباتي يف كل املداخل. تسمية موقع(صفحة) للنخيل باإلنرتنت يوضح كل شروط الشهادة الصحية الزراعية السودانية. إتباع اجلرعة املوصي بها عند استخدام املكافحة الكيميائية للتقليل من التلوث البيئي. االهتمام بالتدريب الداخلي للمزارعني وتكثيف التوعية والربامج اإلرشادية. التدريب اخلارجي للمفتشني واالختصاصيني على الطرق احلديثة للمكافحة. -االستعانة باملنظمات العاملية واحمللية يف جمال مكافحة اآلفات.

 -2احلشرة القشرية البيضاء (الشكل : )6-5-4
االسم العلمي
الرتبة
العائلة

Parlatoria blanchardi
Order: Homoptera
Family: Diaspididae

الشكل ( :)4احلشرة القشرية البيضاء
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 -3حشرة خنيل التمر القشرية احلمراء ( الشكل :)7
االسم العلمي Phoenicoccus marlatte
Family: Diaspididae
العائلة:

( الشكل  :)7حشرة خنيل التمر القشرية احلمراء

 -4األرضة (الشكل Termite :)10-9-8
االسم العلمي Odontotermis smeathmani
Order: Isoptera
الرتبة
Family: Termitidae
العائلة
االسم الشائع Date palm termites

الشكل ( :)8األرضة

الشكل ( :)9األرضة

 -5فراشة دودة طلع النخيل (الشكل : )10
االسم العلمي Aphomia ( = Arenipses) sabella
Order: Lepidoptera
الرتبة
Family: Pyralidae
العائلة

الشكل ( :)10فراشة دودة طلع النخيل
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 - 6حفار عذوق النخيل (الشكل : )14-13-12-11
االسم العلم .Oryctes spp
Order: Coleoptera
الرتبة:
العائلة Family: Scarabaeidae :

(الشكل  )11حفار عذوق النخيل

(الشكل  :)12يرقة حفار عذوق النخيل

( الشكل  :)13حفار عذوق النخيل

( الشكل  :)14حفار عذوق النخيل

 -7حفار ساق النخيل (الشكل :)16-15
االسم العلمي Jebusaea hammerschmiditii
االسم القديم Pseudophilus testaceus
Order: Coleoptera
الرتبة
Family: Cerambycidae
العائلة:

الشكل ( :)15حفار ساق النخيل
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 -8عنكبوت البلح(عنكبوت الغبار) الشكل (: )17
االسم العلمي Oligonychus afrasiaticus
االسم الشائع Red Spider mite
Order: Acarina
الرتبة
Family: Tetranychidae
العائلة
الشكل ( )17عنكبوت البلح (عنكبوت الغبار)

 -9عنكبوت النخيل القرمزي الشكل (:)17
االسم العلمي Raoiella indica
االسم الشائع Red Spider mite
Order: Acarina
الرتبة
Family : Tetranychidae
العائلة
عنكبوت صغري مجيع أطوار منوه قرمزية اللون.
الشكل ()18عنكبوت النخيل القرمزي

 -10دبور البلح األمحر الشكل (: )19
االسم العلميVespa orientalis :
االسم الشائعOriental wasp :
Order: Hymenoptera
الرتبة:
Family vespidae
العائلة:
الشكل ( )19دبور البلح األمحر

آفات حجرية:
• سوسة اخليل اهلندية Rhynchophorus ferrugineus
Psuedophilus testaceus
• حفار ساق النخيل

• مرض البيوض

مرض البيوض:
Fusariose Disease
املسبب املرضيFusarium oxysporum :
تعترب سوسة النخيل احلمراء ومرض البيوض آفات خطرية على
أشجار النخيل واليت حنمد اهلل على أنها غري موجودة بالسودان،
ولذلك توضع يف قائمة اآلفات احلجرية.
مرض البيوض
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جهود وجتربة وزارة الزراعة باململكة العربية السعودية
يف جمال محاية خنيل التمر من أهم اآلفات واألمراض
د .هاني بن عبد الرمحن الطويرقي
ً
ً
وثيقا منذ العصور القدمية ليس فقط ألن
ارتباطا
ارتبطت النخلة بأبناء اجلزيرة العربية على وجه اخلصوص
اجلزيرة العربية هي منشأ وموطن هذه الشجرة املباركة ،وإمنا ملا متثله هذه الشجرة الطيبة ألبناء هذا البلد كمصدر
لفظا أو ً
ً
ً
موضعا ،ووصفها عز وجل يف مشوخها
رمزا يف ()22
غذائي ورمز تراثي ،كما أنها قد ذكرت يف القرآن الكريم
الن ْخ َل َب َ
{و َّ
ات هَ َلا َط ْل ٌع َّن ِض ٌ
بقوله َ
يد} آية ( )10سورة ق  ،كما وردت النخلة يف بعض األحاديث النبوية الشريفة.
اسق ٍ
ِ
ً
ً
بالغا هلذه الشجرة املباركة واختذت منها شعارها ،ودعمت البحث
اهتماما
وقد أولت حكومة خادم احلرمني الشريفني
العلمي الذي يساهم يف احلفاظ عليها وحتسني إنتاجها كما منحت املزارعني تراخيص إلنشاء مشاريع زراعة النخيل
ً
ً
ميسرة وبدون فوائد إلقامة مصانع تعبئة وتغليف
قروضا
عن طريق توزيع األراضي البور وقامت الدولة مبنح املزارعني
التمور وإعانة على املعدات الزراعية ومعدات الري وإعانة للتمور ولفسائل النخيل وقد بلغ أعدد النخيل يف اململكة
( )24.000.000خنلة على مساحة تزيد على ( )155.000هكتار تنتج مبا يزيد على ( )1.000.000طن من التمور.
و تتعرض األجزاء املختلفة من خنلة التمر  Phoenix dactyliferaلإلصابة بأنواع خمتلفة من اآلفات والغزو بأنواع
ً
ً
ً
شديدا ولكن وهلل احلمد إن ما
بسيطا أو
أضرارا قد يكون هذا الضرر
خمتلفة من املسببات املرضية الفطرية حمدثة
ً
أضرارا اقتصادية على أجزاء النخلة املختلفة سواء من اآلفات احلشرية أو األكاروسية أو املسببات املرضية قليلة
يسبب
مقارنة مبا هو مسجل عليها من أنواع اآلفات واألمراض .ويف هذه الورقة سيتم الرتكيز على أهم اآلفات واألمراض النباتية
ذات التأثري االقتصادي على النخلة وإنتاجها وطرق املكافحة املتكاملة املتبعة يف مكافحتها يف اململكة وأهم هذه
اآلفات:

أو ًال :حشرة سوسة النخيل احلمراء (: ) Red Palm Weevil

ً
ً
شهرا إن تركت دون معاجلة  .وقد دخلت هذه
متاما يف مدة ال تزيد على ()12
ميكن أن تقضي على النخلة
احلشرة إىل اململكة يف عام 1407هـ من اهلند عن طريق شتالت أشجار النخيل الكاذب (واشنطونيا) ثم تواىل انتشارها
ولألسف يف اململكة عن طريق نقل الفسائل من املناطق املصابة إىل املناطق السليمة  .وإزاء هذا الوضع بادرت وزارة
الزراعة بتسخري اإلمكانات البشرية والفنية للتصدي هلذه اآلفة اخلطرية والعمل على عدم توسع دائرة اإلصابة حيث
مت إنشاء جلان مكافحة يف كل املناطق ودراسات ميدانية وحتاليل إحصائية واليت كان هلا أثر كبري يف سرعة
الكشف على السوسة وجلب العديد من اخلرباء إىل اململكة ُ
وعقدت اللجان واملؤمترات والندوات وشاركت اجلامعات
واجلهات البحثية يف اململكة وسخرت كافة اإلمكانات من كوادر بشرية ومعدات يف سبيل مكافحتها .
ومت وضع إسرتاتيجية للمكافحة املتكاملة لسوسة النخيل باململكة العربية السعودية تتكون من التالي:
 -1احلجر الزراعي الداخلي.
 -2املصايد الفرمونية.
 -3التخلص من النخيل املصاب بشدة يف األماكن شديدة اإلصابة والتخلص من النخيل املصاب يف األماكن
األخرى (فرم النخيل).
 -4رش وقائي جلميع النخيل يف املناطق املصابة.
 -5حقن النخيل حتت ضغط منخفض.
 -6الرش للنخيل املصاب مببيدات حيوية.
ونتيجة هلذه اجلهود فقد مت توقف اإلصابة يف عدد من األماكن اليت مت اكتشاف اإلصابة بها واخنفضت اإلصابة يف
مناطق أخرى.
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ثانيًا  :اآلفات احلشرية لطلوع وثـمار النخيل بداية املوسم :
وتشمل هذه اآلفات ( سوسة طلع النخيل  ،دودة البلح الكربى  ،دودة البلح الصغرى ) تنتمي األوىل إىل رتبة
غمدية األجنحة والثانية والثالثة حلرشفية األجنحة وتعترب من اآلفات ذات التأثري االقتصادي كبري على إنتاج التمور
يف بعض مناطق اململكة ويف حالة تواجدها جمتمعة يف موسم ما فإنها حتدث خسائر كبرية للمحصول قد تصل يف
بعض األحيان عند عدم املكافحة إىل إتالف  %95من إنتاج النخلة ،تنتشر هذه اجملموعة من اآلفات بصورة واضحة يف
اجلوف وبيشة ،وألهمية هذه اجملموع من اآلفات قامت وزارة الزراعة بتطبيق برنامج مكافحة متكاملة هلا اشتمل على
ً
ميدانيا قللت من أضرار
عمليات زراعية وميكانيكية وكيماوية تقوم الوزارة بتأمني بعض هذه املبيدات وتطبيقها
هذه اجملموعة إىل درجة كبرية ً
جدا تلخصت باآلتي:
 -1النظافة البستانية التامة يف املزرعة ويف النخلة والتخلص من بقايا احملصول السابق والتكريب املناسب.
 -2تعفري مجاره النخلة حول الطلوع بداية املوسم بأحد املبيدات املناسبة.
 -3تغليف العراجني بعد إجراء التلقيح باخليش أو أكياس ورقية خاصة مالئمة حتمي الثمار احلديثة.
 -4يف حالة مالحظة تساقط النورات الزهرية ميكن تعفري العرجون باملبيدات املناسبة.
 -5تكييس العذوق بعد عقد الثمار بأكياس شبكية مناسبة ويفضل األبيض ملنع وصول اآلفات إليها.
 -6التخلص بطريقة سليمة من مجيع الثمار املتساقطة على األرض وعلى أجزاء النخلة.
 -7بعد عملية عقد الثمار ويف حالة وجود إصابات بريقات ديدان البلح الكربى والصغرى ينصح الرش بأحد
املبيدات املناسبة كما ميكن استخدام املبيدات احليوية أو اآلمنة.
 -8وألهمية معرفة بداية ظهور بستان النخيل واليت تنجذب إليها احلشرات الكاملة هلاتني اآلفتني ،ومن ثم
إتباع ً
أيا من العمليات السابقة حسب احلاجة.
وتقوم اإلدارات العامة لشئون الزراعة باملناطق واملديريات الزراعية باحملافظات والفروع الزراعية بعقد ندوات إرشادية
ملزارعي النخيل بداية كل موسم لتنبيه املزارعني وإرشادهم بالطرق الصحيحة املناسبة ملكافحة هذه اآلفات.

ثالثًا  :أكاروس ثـمار النخيل :
ً
أضرارا بثمار النخيل نتيجة امتصاص عصارتها وحتويل لونها إىل اللون
حتدث أطوار األكاروس املتحركة
البين احملمر وتشققها وحتول ملمسها إىل امللمس اخلشن وتغطية الثمار بنسيج عنكبوتي يفرزه األكاروس تلتصق
به حبات الرتاب وبقايا جلود االنسالخ ،تكون اإلصابة يف البداية بسيطة لقلة عدد أفراد احليوان وسرعان ما تزداد
األفراد فيزداد الضرر ،وتنتشر اإلصابة بهذه اآلفة يف مجيع مناطق زراعة النخيل باململكة ويشتد الضر يف املزارع املهملة
والضعيفة ،ونتيجة لألهمية االقتصادية هلذه اآلفة فقد أعدت وزارة الزراعة برنامج مكافحة متكامل يتم تطبيقه من
قبل املزارعني يف مناطق زراعة النخيل ويشمل الربنامج طرق وقائية وأخرى عالجية ،وتشمل الطرق الوقائية النظافة
البستانية من مجيع بقايا الثمار املتساقطة نهاية املوسم  ،التخلص من مصادر األتربة حول املزارع ،مراقبة وفحص مستمر
للثمار على العذوق من بداية العقد ،تعفري منطقة اجلمارة يف النخل املصابة بالكربيت الزراعي وذلك بعد جين الثمار
نهاية املوسم.
أما الطرق العالجية واليت تبدأ بعد عمليات فحص الثمار والتأكد من ظهور اآلفة عليها وتشمل غسل العذوق يف بداية
ً
تعفريا كما ميكن رش
ظهور اإلصابة باملاء  ،يف حالة اشتداد اإلصابة يتم استعمال مركبات الكربيت الزراعي
العذوق بالكربيت امليكروني  ، % 80كما ميكن استعمال الزيوت املعدنية عالية النقاوة  ،أو استعمال املبيدات
احليوية  .ميكن استعمال بعض املفرتسات عند ظهور اإلصابة بعد تلوين الثمار.
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رابعًا  :أهم األمراض الفطرية اليت تصيب النخيل باململكة:
 -1مرض اللفحة السوداء:
ً
أيضا تعفن
تصاب فسائل خنيل البلح حديثة الغرس مبرض مميت يعرف باللفحة السوداء والذي يطلق عليه
ً
ً
عموما على الفسائل حديثة
وأحيانا اجملنونة ،يعترب هذا املرض أهم وأخطر األمراض الفطرية
القمة النامية أو تعفن القلب
الغرس يف اململكة إذ يؤدي يف كثري من األحيان إىل موت نسبة كبرية منها قد تصل إىل أكثر من  ، %70حيث
ً
طبيعيا مع بداية غرسها ثم ما تلبث أن حيدث هلا انتكاسة بعد إصابتها بالفطر املسبب للمرض
تبدأ الفسيلة منوها
خاصة إذا توافرت له الظروف اجلوية املناسبة كزيادة الرطوبة وينتشر املرض يف املناطق الرطبة والزراعات املزدمحة
ً
ً
وعمرا
حجما
وغري املعتنى بها وهناك طرق وقائية وعالجية هلذا املرض ميكن تلخيصها يف اختيار الفسائل املناسبة
يف الزراعات اجلديدة ،العناية التامة بعملية الفصل ومن ثم الغرس  ،عدم املبالغة يف عملية لف اخليش على الفسائل
املغروسة ،ويفضل االستعاضة باجلريد كحماية من احلرارة ً
بدال من اخليش وميكن استخدام مبيد حناسي مناسب
بعد عملية الغرس خبمسة عشر ً
يوما كرشة وقائية وعالجية للمسبب إن وجد .
 -2مرض عفن الطلع:
يعرف بعدة أمساء يف مناطق زراعة النخيل املختلفة حيث يعرف مبرض اخلامج أو خياس الطلع أو اإلدمان أو
الدمان أو مرض عفن الطلع والذي يتسبب عن اإلصابة بعدد من الفطريات أهمها Mauginiella scattae.Cavara
وفطر  ، Thielaviopsis paradoxaويعد أخطر األمراض الفطرية اليت تصيب النورات الزهرية املذكرة واملؤنثة للنخيل
يف املناطق اليت تتوفر فيها الظروف اجلوية املناسبة خاصة الرطوبة العالية.
تظهر أعراض هذا املرض على الغالف اخلارجي للطلع وقبل تفتحه على شكل بقع بنية المعة ويظهر التعفن على
الشماريخ الذكرية أو األنثوية بشكل جزئي أو كلي حبيث تأخذ اللون األمسر مع وجود رائحة كريهة مصاحبة،
وينتقل املرض من الطلوع املصابة إىل السليمة عن طريق نقل حبوب اللقاح أو الشماريخ الذكرية احلاملة جلراثيم
الفطر املسبب هلذا املرض إىل الطلوع املؤنثة ،كما يتم نقل املرض كذلك بواسطة آالت القطع املستخدمة يف التلقيح
وقطع العراجني املذكرة ومن أهم الطرق الوقائية والعالجية للمرض التخلص من الطلوع املصابة بالقطع واحلرق وتعقيم
ً
متاما ،عدم استخدام أي طلع مذكر مصاب باملرض يف
آلة القطع ،تنظيف النخلة من مجيع خملفات احملصول السابق
تلقيح الطلوع املؤنثة ،رش النخيل اليت ظهر عليها املرض يف العام السابق رشة وقائية عند بداية ظهور الطلوع بأحد
مركبات النحاس املستخدمة يف مكافحة األمراض الفطرية.
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آفات النخيل يف العراق
ودور وزارة الزراعة يف السيطرة عليها
د .آمال سلمان عبد الرازق
تتسم أشجار خنيل التمر  Phoenix dactyifera Lخبصوصية مناخية ومواصفات تشرحيية وفسيولوجية
تنفرد بها عن كثري من احملاصيل الزراعية مثل حتملها للحرارة العالية واجلفاف واألمالح وغريها .ألشجار النخيل دو ُر
ٌ
مهم يف احلد من ظاهرة التصحر وحتملها للظروف البيئية احمللية القاسية وتسعى وزارة الزراعة بزراعة النخيل يف مشاريع
تشجري احلدائق واملتنزهات ووسط املدن والطرق الرئيسية .
 تصاب خنلة التمر بالعديد من اآلفات الزراعية املرضية واحلشرية وغري احلشرية وتسبب آفات الدوباس واحلمريةوعنكبوت الغبار واحلفارات ومرض خياس طلع النخيل مشاكل اقتصادية كبرية على خنيل التمر.
 تساهم حفارات جذوع النخيل وحشرة األرضة يف قتل نسبة كبرية من أشجار النخيل وخاصة املهملة منها .سنويا ملكافحة حشرتي الدوباس واحلمرية منذ أكثر من ثالثني ً
ً
ً
عاما وذلك برش املبيدات
برناجما
 تبنت وزارة الزراعةبالطائرات.
 منهجية واضحة يف نظام إدارة اآلفات حيث أعطت للمحاصيل اإلسرتاتيجية اليت هلا عالقة مباشرة حبياة الفرد خصوصيةإما بدراستها مبفردها كمشاريع حبثية أو إمنائية .
ً
ً
وطنيا لتكثري وحتسني زراعة النخيل ضمن مخسة حماور حبثية ميثل حمور
برناجما
 أقر جملس الوزراء عام 2000الوقاية ركيزة مهمة حيث وضعت أهداف وهي :
 -1وضع حلول ناجعة ملشكلة آفات النخيل .
 -2إجياد وسائل بديلة عن املبيدات أو تقليل استخدامها للحد األدنى .
 -3اعتماد سبل املكافحة اإلحيائية والفيزيائية والزراعية .
 -4التبوء بظهور اآلفات الزراعية .
 -5تبين تقانات حديثة حلماية خنيل التمر يف العراق وحتقيق تنمية مستدامة يف ثروة النخيل .
تعد اإلدارة املتكاملة لآلفات منهج عمل علمي انبثقت فلسفته خالل السنوات األخرية يف العامل حيث حلت حمل
استخدام املكافحة الكيميائية لوحدها فأصبحت تضم استخدام مجيع الوسائل  Economicاملمكنة بشكل
متوازن للسيطرة على اآلفات وجعلها دون حدود العتبة االقتصادية لتحقيق مبدأ  ICMيف نظام متكامل تدخل به
ً
أيضا عناصر إدارة احملصول  Sustainable Agriculture thresholdوالزراعة املستدامة .
اعتمدت سبعة حماور أساسية إلجناز هذا الربنامج تضمن املبادئ لوضعه برنامج إدارة متكامل آلفات النخيل يف العراق .
 -1تشخيص اآلفات اليت تهاجم أشجار النخيل وأهميتها االقتصادية .
 -2تشخيص األعداء احليوية الطبيعية ( طفيليات  ،مفرتسات  ،مسببات أمراض وغريها ) املوجودة يف بيئة
خنيل التمر .
 -3مراقبة احملصول والتنبؤ بظهور اآلفة باستخدام املصايد الفرمونية والغذائية وجداول الوحدات احلرارية .
 -4حتديد العتبة االقتصادية لآلفات املهمة وإعطاء قرار املكافحة .
 -5استعمال املبيد املناسب أو املستحضر لكل آفة .
 -6إتباع برنامجٍإلدارة ظاهرة املقاومة للمبيدات Pesticides Resistance Management .
 -7االلتزام بالتعليمات الصحيحة اخلاصة باالستعمال الدقيق جلرع املبيدات وتقانات الرش املوجهة .
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اآلفات اليت تهاجم أشجار النخيل وأهميتها االقتصادية يف العراق :
اسم اآلفة العربي
حفار جذع النخيل ذو
القرون الطويلة
حفار ع��ذق النخيل
(ح���ف���ار ال��ن��خ��ي��ل
اجلعالي)
حفار سعف النخيل
دوباس النخيل
احلمرية ( عثة النخيل
الكربى)
دودة الطلع (عثة
النخيل الكربى)
األرض������ة (ال��ن��م��ل
األبيض)
احلشرة القشرية
عنكبوت الغبار

اسم اآلفة االجنليزي

االسم العلمي

الرتبة والعائلة

Longhorn date
palm stem borer

Jebusea hammerschmidti
Reich ( syn .
)Pseudophilus testaceus
Oryctes elegans Prell

Coleoptera
Cermbycidae

+++

Coleoptera
Scarabaeidae

++

Frond borer

Phonapate frontalis
Fahraeus

Coleoptera
Bostrichidae

+

Dubas buq

Ommatissus lybicus
Bergevin

Homoptera
Tropiduchidae

+++

Lesser date moth

Batrachedra amydraula
Meyrick

Lepidoptera
Momphidae

++

Greater date moth

Arenipses sabella
Hampson

Lepidoptera
Pyralidae

+

Termite

Microcerotermes
diversus Silvestri

Isoptera Termitidae

)+( * +

Parlatoria date
Scale

Parlatoria blanchardii
Targioni

Homoptera
Diaspidae

+

Gohbar mite

Oligonychus afrasiaticus
)(McGregor

Acari Tetranychidae

•)+(*++

Fruit stalk borer

درجة
أهميتها

ً
اعتمادا على احلالة الصحية للنخلة إما عنكبوت الغبار فتتأثر كثافته
• تزداد أهمية اإلصابة حبشرة األرضة
بالعواصف الرتابية اليت تهب يف فصل الصيف املرتبطة باجلفاف وقلة سقوط األمطار .
ً
سنويا مبكافحة حشرة الدوباس واحلمرية ضمن برامج مكافحة شاملة وواسعة
يقوم العراق
 Area wide controباستعمال :
ً
اعتمادا على عدد من
 -1الرش اجلوي بواسطة الطائرات وتشمل املكافحة أغلب مناطق زراعة النخيل داخل البلد
األسباب أهمها :
ً
شامال يف كافة بساتني النخيل وغري حمدد ببستان معني .
• يكون تأثري احلشرة
• ال يستطيع املزارع العادي لوحده وجبهوده الفردية القيام بهذه املهمة.
• هدف املكافحة هو احملافظة على إنتاج التمور واليت تعترب أهم احملاصيل البستانية ذات الدخل الزراعي
الوطين والقومي .

 -2الرش األرضي باستخدام السيارات احملمولة .
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حماور املكافحة اخلاصة بتنفيذ احلملة :
 -1إدارة احلملة.
 -2تأمني مستلزمات احلملة.
 -3عمليات املسح.
 -4حركة واستخدام الطائرات.
 -5الندوات اإلرشادية .
بلغت جمموع احملافظات املشمولة بالرش اجلوي  6حمافظات ومبساحة كلية بلغت  201554دومن تبنت الوزارة بالتعاون
ً
مشروعا لتطوير صغار الفالحني ينفذه املركز الوطين للزراعة العضوية لغرض السيطرة على
مع مركز ايكاردا
ً
حفارات السيقان باستخدام املصايد الفرمونية والضوئية وهو يف طور التنفيذ حاليا .

التوصيات واملقرتحات:
 -1تطوير التعاون بني املراكز العلمية واجلامعات العراقية لغرض تطوير برنامج إدارة النخيل .
 -2تبين التقانات احلديثة يف املكافحة واملبيدات ذات األثر احملدود على البيئة والصحة العامة واألعداء احلياتية .

املصــادر :
 -1محه  ،ن��زار نومان  ،عبد ال��رزاق  ،آم��ال سلمان  . 2006.الوسائل البديلة ملكافحة حشرة دوب��اس النخيل
 . Ommatissuslybicusمؤمتر النخيل  ،سلطنة عمان  .نيسان
 -2محه  ،نزار نومان  ،عبد الرزاق  ،آمال سلمان  ،اخلالدي  ،أمل نادر و منى زين العابدين  . 2002.دراسات أولية عن تأثري
الزيوت املعدنية ضد حشرة دوباس النخيل  Ommatissuslybicusوحفار أوراق احلمضيات Phyllocnistiscitrella
 .جملة الزراعة العراقية  .عدد خاص العدد  7اجمللد 5
( . ) 32-26
 -3التقرير النهائي حلملة مكافحة حشرتي احلمرية والدوباس على النخيل والسونه على احلنطة للموسم الزراعي
 2012صادر من قسم مكافحة اآلفات بالعدد  3744بتاريخ  2012/7/4عدد الصفحات . 11
 -4العقبات الفنية لتنفيذ برنامج ملكافحة حشرة دوباس النخيل إعداد د .حممد عبد جعفر العزي عدد الصفحات 13
ورقة .
 -5اإلدارة املتكاملة آلفات النخيل ( احلشرية – العناكب ) حماضرة إعداد د .آمال سلمان عبد الرزاق ضمن دورة
تدريبية على النخيل للفرتة من  2009/8/ 23 – 19بغداد  /العراق .
 -6حصر وتشخيص العوامل احليوية يف بيئة خنل التمر واعتمادها لوضع برنامج إدارة متكامل آلفات النخيل يف
العراق إعداد د .إبراهيم جدوع اجلبوري عدد الصفحات . 25
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Date Palm Pests and Their Control
in the Sultanate of Oman
Salim A. Al-Khatri
Plant Protection Research Centre، Directorate General
of Agriculture and Livestock Research، Rumais،
Ministry of Agriculture and Fisheries،P.O. Box 50، P.C. 121، Muscat،
Sultanate of Oman. salim_alkhatri@hotmail.com

Abstract:
The date palmPhoenix dactyliferaL. is considered as major crop grown in the Sultanate of
Oman.Surveys of insect pests of date palm indicated more than 54 arthropod species (insects and
mites) associated with date plantation. Among those Dubas bug OmmatissuslybicusDeBergevin،
red palm weevil (RPW) RhynchophorusferrugineusOlivier and lesser date moth (LDM)
BatrachedraamydraulaMeyer are considered major economicallyimportant pests affecting
growth and yield of date palms quantitatively and qualitatively.Biological studies indicated that
Dubas bug has two generation per year (spring and autumn). Ecological studies indicated that
duringspring generation، nymphs started to appear from the 2nd week of February and the peak
of emergence was recorded during 2nd and 4th week of March and lasted for 48 days، whereas
adult stage started from 2nd week of April.However،during autumn generation، nymphs started
to appear from the 1st week of September and the peak of emergence was recorded during middle
of October and lasted for 43 days. Adult stage started from 2nd week of October.Ecological
studieson the population dynamics of RPW showed that four maximum peaks were recorded
in March، May، August and October. However،the minimum number of insects was recorded
during December and January. Trunk injection method was implemented as a control method
of RPW in date palm where three holes were drilled into the palm. One hole was drilled at
the oozing point، the second one 20cm above this point and the third one 20cm below it. Into
each hole 50ml of the insecticide، diluted with water at the ratio of 1:3(insecticide: water) was
poured. This method resulted in successful treatment of RPW infestation.Biological studies
indicated that LDM had three generation. First and second generation ranged between 27 to 34
days whereas in third generation ranged between 274 - 313 days.Seasonal fluctuation in the
adult population of LDM showed that adult moths emerged from late February and peaks of
infestation were recorded at the 2nd week of March، 2nd week of April and 2nd week of May.

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

261

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

إدارة آفات النخيل فـي سلطنة عمان
سامل بن علي اخلاطـري
مركز حبوث وقاية النبات ،املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية  -الرميس
وزارة الزراعة والثروة السمكية – ص .ب  ،50ر.ب  ،121مسقط  -سلطنة عمان

اخلالصة:
تعترب خنلة التمر من أهم احملاصيل الزراعية يف سلطنة عمان .أظهرت املسوحات تعرض خنلة التمر لإلصابة
ً
نوعا من احلشرات والعناكب .وتعترب أهم تلك احلشرات هي :حشرة دوباس
بعدد من اآلفات الزراعية اليت تقدر بـ54
النخيل  Ommatissuslybicusوحشرة سوسة النخيل احلمراء  Rhynchophorusferrugineusوحشرة احلمرية
ً
ً
ونوعا .أظهرت الدراسات احليوية أن حلشرة دوباس
كما
 Batrachedraamydraulaحيث تؤثر يف إنتاجية النخلة
النخيل جيلني خالل العام (الربيعي واخلريفي) .كما أوضحت الدراسات البيئية خروج حوريات الدوباس خالل اجليل
الربيع منذ األسبوع الثاني من شهر فرباير أن قمة اخلروج مت تسجيله خالل األسبوع الثاني والرابع من شهر مارس وتستمر
يف اخلروج ملدة ً 48
يوما ،وأن احلشرات الكاملة تبدأ يف الظهور يف األسبوع الثاني من شهر إبريل .كما أظهرت النتائج
يف اجليل اخلريفي أن خروج حوريات الدوباس كان يف األسبوع األول من شهر سبتمرب وأن قمة اخلروج مت تسجيلها
منتصف أكتوبر وتستمر يف اخلروج ملدة ً 43
يوما ،وأن احلشرات الكاملة تبدأ يف الظهور يف األسبوع الثاني من شهر
أكتوبر .أظهرت الدراسات البيئية حول التذبذب التعدادي حلشرة سوسة النخيل احلمراء عن وجود أربع قمم خروج
للحشرات الكاملة وهي ألشهر مارس ومايو وأغسطس وأكتوبر بينما كان أدنى تعداد احلشرات الكاملة خالل
األشهر ديسمرب ويناير .كما أنه مت اعتماد حقن املبيدات احلشرية داخل جذع النخلة وسيلة فعالة يف مكافحة حشرة
سوسة النخيل احلمراء حيث يتم حقن املبيد يف ثالثة مواضع حبيث يكون املوضع األول عند خروج العصارة واملوضع
الثاني والثالث أسفل وأعلى موضع خروج العصارة مبسافة  20سم بينهما ثم يتم حقن كمية 40سم من املبيد مبعدل
( 3:1مبيد :ماء) من احمللول .يف برنامج املكافحة أظهرت الدراسات احليوية حلشرة احلمرية أن هلا ثالثة أجيال خالل
يوما بينما يرتاوح اجليل الثالث بني  274إىل ً 313
العام ،حيث يرتاوح اجليل األول بني  27إىل ً 34
يوما .كما أظهرت
الدراسات البيئية حول التذبذب التعدادي حلشرة احلمرية أن الكامالت تظهر يف األسبوع األخري من شهر فرباير وأن قمة
اخلروج تكون يف األسبوع الثاني من شهر مارس واألسبوع الثاني من شهر إبريل واألسبوع الثاني من شهر مايو.
Introduction:
The date palm phoenix dactyliferaLinnaeus (Arecales: Arecaceae) is a monocotyledonous
dioecious crop.It is considered a major crop grown in Gulf countriessuch as in the Sultanate of
Oman(Moustafaet al.، 2004). It is grown in the Sultanate in an area of about 31.4 thousand
hectares، which occupies more than 85% of the total fruit area and about 49% of the total
agricultural land(MAF، 2006). Date palm plantation reaches about 7.59 million palms with
more than 350 varieties of date palm are grown through-out the Sultanate(MAF، 2010a).The
production was about 258.6 thousand tons per year (MAF، 2010a). Moreover، 50.1% of the
production is used for human consumption، 20.6% for animal feed، 17.2% for industrial
consumption، 2.6% for export and 9.4% for others (MOA، 2009).
Date palm plantations have been suffering from number of important insect pests.Some of
them attack fronds and some attack fruits whereas others attack the main trunk. The survey
of insect pests of date palm conducted in the Sultanate of Oman indicated that there are more
than 54 arthropod species (insects and mites) associated with date plantation (Annual Report،
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1994; Elwan، 2000; Kinawy، 2005; Al-Zadjaliet al.، 2006). Among those of major economic
importance affecting growth and yield of date palms quantitatively and qualitatively are Dubas
bug Ommatissuslybicus DeB ergevin، red palm weevil (RPW) Rhynchophorusferrugineus
Olivier، lesser date moth (LDM) Batrachedraamydraula Meyer and old world date mite
Oligonychusafrasiaticus McGregor.
Dubas bug،OmmatissuslybicusBergevin(Hemiptera: Tropiduchidae):

Is an oligophagous insect that is considered as the most destructive piercing-sucking pest
attacking date palms in the Sultanate of Oman. It is known as “Dubas bug” where the word
“Dubas” means honeydew (Dowson، 1936).Both nymphs and adults suck the sap and produce
honeydew in copious amount over the leaf surface and fruits which gathers dust and leads
to the growth of sooty mould. This reduces the photosynthetic activity of the leaves which
results in reduction of the yield of the palm lowering of the grade of the crop and making the
fruits unfit for human consumption. Since its recording in 1962، the Ministry of Agriculture
and Fisheries takes theresponsibilityof managing the Dubas bug infestation every year، and
that is by aerial spraying using helicopters equipped with controlled droplet application that was
micronairin large scale application in areas more than 12.5 hectare and ground spraying using
hydraulic lance sprayers in small scale date palm plantations (El-Haidari and El-Tijani، 1977;
MAF، 1997; MOA، 2010b).
Both aerial and ground applications have been used since the 1970’s (El-Haidari and ElTijani، 1977). Several insecticides of the Ultra-Low Volume (ULV) formulation from the
Organophosphoru group such as Somithion 99% ULV (fenitrothion) and the Pyrethroid group
such as Decis® 12.5% ULV (deltamethrin)، were successfully used for controlling O. lybicus
(Al-Khatriet al.، 2008 and 2009b; MOA، 2010b). In case of ground application the common
insecticides used are of the Emulsifiable Concentrate (EC) such as Decis® 25 EC and Somi Alfa®
5% EC (esfenvalerate) from the Pyrethroid group (Al-Khatriet al.، 2008 and 2009b). In addition،
a new method based on collecting and counting honeydew droplets produced by the insect was
developed during 1989 - 1990. This method was established to determine the effectiveness of
control measures used against dubas bug. It was effective، rapid and less hazardous and saves
labour and time (Mokhtar and Al-Mjeni، 1999).
Several biological and ecological studies were conducted in the Sultanate، as from 1994 to
1996 the biological studies of Dubas bug were conducted where the nymphal stages of two
generations (spring and autumn) were determined in the field and in the laboratory. During
spring generation، nymphalstage lasted45 - 52 days in an average of 48 days، whereas during
autumn generation، nymphalstagelasted 37 - 47 days in an average of 43 days (Abd-Allah، et
al. 1998a).The population dynamics of autumn and spring generations of Dubas bug were
also investigated in 1994 - 1996 season. The results showed that during autumn generation،
nymphs started to appear from the 1st week of September and the peak of emergence was
recorded during middle of October. Adult stage started from 2nd week of October. However،
during spring generation، nymphs started to appear from the 2nd week of February and the peak
of emergence was recorded during 2nd and 4th week of March whereas adult stage started from
2nd week of April (MAF، 1997).
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However، several biological control agents were recorded on Dubas bug such as Aprostocetus
sp. (Hymenoptera: Eulophidae)، Cheilomenessexmaculata (Fabricius) (Coleoptera:
Coccinellidae)، Chrysoperlacarnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)، Runcinia sp.
(Araneae: Thomisidae) (Beg et al.، 1994) and Bocchushyalinus (Hymenoptera: Dryinidae)
(NHM، 2007).Never the less، more studies are needed to determinetheir ability to be used in
managing the infestation of Dubas bug. A native natural enemy، Pseudoligositababylonica
Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae) was found to be a parasite on Dubas bug eggs
(Al-Khatriet al.، 2004). It has shown more than 70% parasitism in some locations and can be
considered as a potential biological control agent of O. lybicus (Al-Khatri، 2008).
The results of these studies supported the Dubas bud management programme which is based
on monitoring the appearance of the pest and then determine the infestation level and then
targeting the 3rd instar and the control measures should be completed before the appearance of
the adult stage of the pest with the avoidance of high level of native natural enemies specially
the egg parasitoid، Pseudoligositababylonica. The infestation level is determined by selecting
5 date palms and 3 fronds from each date palm and 20 leaflets and then counting the number
of instar on the leaflets.If average number of instar on a leaflet is 5 or more، the infestation level
is high، and therefore control measures should be applied (MAF، 1997).
Red palm weevil، Rhynchophorusferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae):

It is a destructive pest of several palm species of economic importance whereas date
palm is among them. It was first discovered in the Sultanate in the Wilaya of Mahdha of AlBuraimiGevernoment in September 1993.RPW was then subsequently reported in Buraimi and
Sinena of the same Governorate and in the Governorate of Musandam and in the Wilayas of
Shinas، Sohar، Saham and Al-Khaborah of Al-Batinah North Governorate، and in the Wilayas of
Yanqul and Dhank of A'Dhairah Governorate (Al-Khatri، 2004; Abdallah and Al-Khatri، 2005).
Larval stage (grub)is known to cause the damage to the palm. They make tunnels in the trunk
and feed on the tissues of the palm. Decay of the tissues results in the production of a foul smell.
While feeding، the grubs make gnawing sound which is often audible. At the point of attack،
thick reddish-brown fluid is putrid and gives a strong acrid odour. At a later stage of attack،
chewed up fibers are also extuded from this hole. The oozing fluid and/or the presence of these
plant fibers provide external evidence of attack by the RPW (Abdallah and Al-Khatri، 2000). In
very severe infestation the trunk may be hollowed out and the palm dies and topples over. The
infestation by the pest was recorded on 3094، since the introduction of RPW during the period
from 1993 till 1997. Among the infested trees 1604 date palm were eradicated due to heavy
infestationwhich represent about 51.8% of the infested date palm (Al-Khatri، 2004).
As the introduction of RPW، a quarantine law was made to stop an introduction of any plant
material from the plant family Palmae in the Sultanate (Al-Khatri،et al. 1998). In addition،
aggregate pheromone traps were used in1994 as a method of monitoring and controlling of
RPW in order to reduce the high population. The trap consists of 10 litter plastic bucket covered
with gunny and contain four halls on the lade and six holes on the side of the backedto allow
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the entrance of the pest.The trap contains 1 kg fermented date fruit as bait and RPW aggregate
pheromone (MAF، 1995).
Trunk injection method was implemented as a control method of RPW in date palm in 1998.
In this method of application، three holes were drilled into the palm. One hole was drilled at
the oozing point، the second one 20cm above this point and the third one 20cm below it. Into
each hole 50ml of the insecticide، diluted with water at the ratio of1:3 (insecticide: water) was
poured. This method resulted in successful treatment of RPW infestation(Abdallah and AlKhatri، 2000).
The population dynamics of RPW was also conducted during 1996 - 1998 season، and the
results showed that four maximum peaks were recorded in March، May، August and October.
However، the minimum number of insects was recorded during December and January. The
daily activity of RPW population was also studied and the highest activity was recorded during
sunrise and sunset (Al-Khatri and Adallah، 2003). In addition، by 1999، a new RPW trap was
introduced. The trap consists of uncovered 10 litter plastic bucket containing 1 kg fermented
date fruit as bait and RPW aggregate pheromone (Adallahand Al-Khatri، 2000).Moreover،
the introduction of Kairomone attractant to the Pheromone baited trap and using the red
colour plastic bucketgave more than double catch of adults consisting more females than male
(Abdallah and Al-Khatri، 2005).
The implementation of programme Integrated Pest Management (IPM) that was mainly
based on monitoring the villages with infested date palms by using red aggregate pheromone
Kairomonetraps for monitoring and catching the adults، and also conducting concentrated
survey at pre-maximum peaks of the pest where most of the RPW stages are larvae stage.Furthermore، the programme was to control the infested date palms and eradicate the heavily infested
that can not be treated، in order to reduce the pest status level and in the long run eradicate the
pest in most villages. The infestation level during 1993 - 1997 was 3094 date palms and 51.8%
of them were eradicated. However، the implementation of IPM programme of RPW in 1998
resulted in the reduction of date palms due to eradication: 19.7% eradiation out of 1997 infested
date palm in 1998 and 9.2% eradication out of 23822 infested date palms during 1999 - 2011.
Lesser date moth، Batrachedraamydraula Meyer (Lepidoptera: Batrachedridae):

It is known in the Sultanate and elsewhere as Hummeira. It is a very important pest which
attacks date fruits and causes several damages to dates، thus reducing the crop yield. The damage
is caused by the larvae، which bore deep tunnels into the fruit، ultimately the fruit dries and
drops. Infestation can be easily recognised by turning brown and remaining attached to the
fruit stalks by a silken thread. Infestation may cause more than 70% loss of fruits.
Biological studies of LDM were conducted during 1994 - 1995 season. The results indicated
that the duration of each insect stage، total life cycle and annual generation were studied under
laboratory conditions. The duration of egg، larvae، pupal and adult stages of the first and second
generations were 4 - 5، 12 - 17، 9 - 15 and 4 - 8 days، respectively. However، in the third
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generation، the egg and larval stage lasted 4 - 5 and 8 - 13 days، respectively. The results also
demonstrate that the total life cycle of first and second generations ranged between 27 to 34
days whereas in third generation it ranged between 274 - 313 days. It was found that the pest had
three generations (Abd-Allah، et al. 1998b).
Seasonal fluctuation in the adult population of LDM was studied during 1994 - 1995 season.
Adult moths emerged from late February and peaks of infestation were recorded at the 2nd
week of March، 2nd week of April and 2nd week of May. The results indicated that the infestation
levels were generally significantly affected by the temperature as well as the combined effect of
temperature and relative humidity (Annual Report، 1994).
Field experiments were carried out in 2009 season in order to evaluate the efficacy of some
insecticides against LDM on date palm trees. The results indicated that Trebon® 20% EC
(etophenprox) at the rate of 80ml/100L of water and Evisect S®50% WP(thiocyclam hydrogen
oxalate) at the rate of 150ml/100L of water gave more than 92% and77%، respectively، reduction
in fruit infestation after 14 days of application (Al-Khatriet al.، 2009a).
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أهم اآلفات واألمراض اليت تصيب النخيل
فـي دولة قطر
م .حممد سامل حسني البكري
حتتل أشجار النخيل ما يقارب  %81من مجلة املساحة املزروعة بأشجار الفاكهة وال تزال اجلهود مستمرة
الستغالل أكرب قدر من املساحات املالئمة لزراعتها ملا متتاز به هذه الشجرة املباركة بالعطاء الدائم رغم الظروف
املناخية القاسية لدولة قطر ،وللداللة على أهميتها مت ذكرها أكثر من ( )33مرة بني القرآن والسنة واألمر الذي ال
ً
ً
كبريا بأشجار النخيل .
اهتماما
ميكن جتاهله هي قيمتها الغذائية واالقتصادية لذلك فقد أولت الدولة

الوصف املرفولوجي وطرق التكاثر ألشجار النخيل:
عندما نتحدث عن الوصف اخلارجي ألشجار النخيل جند أنها من النباتات وحيدة الفلقة ثنائية املسكن ريشية
ً
خضريا ولكن تتكاثر عن طريق البذرة أو عن طريق الفسائل واليت
األوراق ،ومن املعروف أن أشجار النخيل ال تتكاثر
هي األحسن واألجود ،ومن الطرق احلديثة هي التكاثر باألنسجة واليت تتم داخل املختربات.
ً
وميكن تقدير عمر شجرة النخيل من طوهلا حبيث كل ( )3كربات فوق بعضها تعنى ً
واحدا من عمر الشجرة،
عاما
ً
وأخريا الثمار ،ويتم عقدها بعد عملية التلقيح واإلخصاب واليت
وتتكون أشجار النخيل من جذور  ،ساق  ،أوراق  ،أزهار
ً
يدويا عن طريق اإلنسان أو عن طريق آالت متخصصة وبعد ذلك تنمو الثمار متدرجة بعدة أطوار ومراحل منو
تتم
خمتلفة وقد تستغرق الثمرة ما يقارب ( )6-4أشهر لتصبح مترة على حسب الصنف.

مكافحة آفات النخيل :
تتعرض أشجار النخيل إىل العديد من اآلفات واحلشرات بعضها يصيب الثمار وبعضها يصيب األشجار مما يسبب
خسائر كبرية لو تركت دون مقاومة وفيما يلي أهم اآلفات اليت تصيب أشجار النخيل وطرق املكافحة :

أوالً -اآلفات احلشرية :
 .1سوسة النخيل احلمراء .
 .2حفار عذوق النخيل .
 .3حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة.
 .4دودة البلح الصغرى ( احلمرية) .
 .5دودة التمر الكربى ( دودة الطلع).
 .6احلشرة القشرية البيضاء .
 .7احلشرة القشرية احلمراء.

ثانيًا  :األمراض الفطرية :
 -1تبقع األوراق اجلرافيولي ( مرض التفحم الكاذب ).
 -2مرض اللفحة السوداء ( اجملنونة).
 -3مرض تعفن النورات الزهرية (اخلامج) أو (خياس الطلع).

ثالثًا  :العناكب ( احللم ) :
احللم الغباري ( عنكبوت الغبار )
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أو ًال  :اآلفات احلشرية :
 -1سوسة النخيل احلمراء Red Palm Weevil

Rhynchophorus ferrugineus Olivier

أهم مظاهر اإلصابة :
 -1خروج سائل أبيض مصفر به فــقاعات من ثــقوب اإلصابة اليت حتدثها الريقات عند
احلفر يف ساق النخلة ثم يتحول إىل اللون البين.
 -2وجود نشارة خشبية ممضوغة تـخرج من الثقوب اليت حتــدثها الريقـة فــي قــواعد
الكـرب وفــي مــناطق التقاء الفــسائل والرواكيب بالنخلة أو يف قمة النخلة.
 -3وجود رائحة كريـــهة نتيجة خلط الـــنشارة اخلشبية مع إفـرازات احلشرة
وحدوث عملية التخمري هلذه اخللطة يؤدي إىل انبعاث هذه الرائحة.
 -4اصفرار السعف واخلوص يف النخيل والفسائل املصابة.
ً
جموفا نتيجة تغـذية الريقات
 -5يف حالة اإلصابة الشـديـدة يـصبح ســاق الـنخلة
على األنسجة الداخلية للنخلة.

ويتم مكافحتها بعدة وسائل من خالل ما يلي :
العمليات الزراعـية :
 نظافة املزرعة وذلك عن طريق إزالة احلشائش وحــرقها حيث إنــها تســبب زيادةنسـبة الرطــوبة يف الـمزرعة مما جيعـل املزروعات عرضة لإلصابة بكثري مـن
اآلفات.
 إجراء عملية التكريب وإزالة الرواكيب والفسائل والليف والــسعف الـقديموجــذوع النــخيل الــميتة والتخلص من ذلك كله باحلـــرق خارج املزرعــة.
 التسميد املتوازن ألشجار النخيل حــتى يصبـح النخيل ًقويا وتكون األنســجة
غــري رخــوة ومقاومة لإلصابة .

املكافحة الكيميائية:
 تتم هذه املكافحة عن طريق الرش باملبـيدات احلشرية ،وعمل برنامج دوريللمكافحة للمزارع املصابة .
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 عملية احلقن للنخيل املصاب مبحلول املبيد بنسبة ( )1:1وذلك يف أماكن اإلصابة. معاملة الرتبة واليت تتم عن طريق عمل حفرة سطحية حول جذع النخلة املصابةوينثر املبيد احملبب املناسب ثم يغطى بالرتبة وتروى وتكرر العملية كل ()3-2
شهور حسب الضرورة.

املكافحة السلوكية :استخدام املصايد الفريومونية  /الكريمونية
أهمية املصايد يف املكافحة :
 التقليل من إعداد السوسة يف املزارع على مدار العام . تعطي فكرة عن فرتات نشاط احلشرات وبالتالي اختاذ اإلجراء املناسب للمكافحة. ميكن عن طريقها تقدير حجم جمتمع السوسة يف املزارع املختلفة . -تستخدم يف املزارع احلديثة للتنبؤ حبدوث اإلصابة أو بداية ظهور اآلفة.

 -2حفار عذوق النخيل Fruitstalk Borer
Oryctes elegans Prell

مظاهر اإلصابة :
 -1تهاجم احلشرة الكاملة منطقة القلب يف الفسائل حيث يوجد السعف الغض ،وبسبب اإلصابة يظهر السعف
ً
ً
ومتدليا ليجف يف النهاية.
منكسرا
 -2حدوث أنفاق سطحية وعميقة على السعف األخضر مما يسبب كسر السعف وتـدليه ثم جفافه.
 -3حدوث أخاديد عميقة يف العرجون ،كما حتفر يف الـشماريخ الـزهرية وسيقان النخيــل امليتة املصابة من قبل حبفار
ً
أيضا على جـذور الــنخيل خـاصة
ساق النخيل ،كما تتغــذى اليــرقة على قـواعد اجلريد (الكرب) األخضر وتتغذى
يف الرتبة السيئة الصرف وكذلك النخيل الذي مت تسميده باألمسدة العضوية غري املتخمرة
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طرق املكافحة:
 -1معاملة الرتبة باملبيدات احلشرية احملببة وذلك لقتل الريقات اليت توجد يف الرتبة.
 -2إجراء عملية الــرش بإحدى املبيدات احلشرية والرتكيز على الـقمة النامية للنخيل املصاب .
 -3االهتمام بالعمليات الزراعية الالزمة .

 -3حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة Long Horn Date Palm Stem Borer
) Jebusaea hammerschmidititii Reiche(Pseudophilus testaceus Gahan

			

مظاهر اإلصابة :

 -1وجود ثقوب بيضاوية مائلة إىل أعلى تظهر على جذع النخلة املصابة.
 -2وجود مادة سائلة بنية اللون سرعان ما تتحول إىل حبيبات صغرية تفرزها النخلة نتيجة حفر الريقات .
 -3اصفرار السعف وموت النخلة يف حالة اإلصابة الشديدة.
ً
دائما أن حفار ساق النخيل يصيب النخيل املهمل والضعيف والكبري يف العمر.
• يالحظ
طرق املكافحة :الرش بإحدى املبيدات احلشرية مع العناية بالعمليات الزراعية املطلوبة للمزرعة واليت سبق ذكرها .
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 -4دودة البلح الصغرى ( احلمرية ) The Lesser date Moth
Batrachedra amydraula Meyrick

مظاهر اإلصابة والضرر :
يعترب الطور الضار هو الطور الريقي حيث تهاجم الريقات الشماريخ والثمار يف مجيع املراحل مسببة اآلتي:
 -1التغذية على حمتويات الثمار الصغرية وتشاهد جافة ولونها بين حممر.
 -2إصابة الثمار الصغرية اخلضراء مما يؤدي لتساقطها ويالحظ وجود ثقوب سوداء صغرية قرب قمة الثمرة.
 -3حدوث ثقوب للثمار يف منتصف النمو بالقرب من القمع مع وجود براز أسود وخيوط حريرية.
 -4حدوث تفتيت يف الثمار املكتملة النمو حماط خبيوط بيضاء من النسيج احلريري الذي تفرزه الريقة.

العمليات الزراعية:
 تكريب النخيل وإزالة الفسائل حتى ال يتساقط البلح بني الكرب والفسائل وساقالنخلة.
 مجع الثمار املتساقطة على األرض ودفنها يف الرتبة أو تغذية احليوانات عليها. إزالة العراجني بعد جين احملصول وحرقها وهذا يؤدي إىل تقليل اإلصابة يف العام التاليبنسبة .%90
طرق املكافحة:
ً
وقائيا على منطقة خروج الطلع قبل تفتحها ملكافحة يرقات وعذارى احلشرة املوجودة يف أعقاب
 تتم عملية الرشالكرب مما يقلل حدوث اإلصابة.
 الرش العالجي حيث ترش عراجني وثـمار األشجار مرتني بإحدى املبيدات احلشرية حبيث تكون األوىل بعد متام العقدوالثانية بعد ثالثة أسابيع من األوىل.

 -5دودة التمر الكربى ( دودة الطلع ) The larger Date Moth
Arenipses sabella Hamps

ً
وأحيانا القمة النامية.
تهاجم هذه الريقات الطلع و األغاريض و الثمار واجلريد الطري
مظاهر اإلصابة :
1ـ اإلصابة بالقمة النامية حيث تصيب منطقة التاج .
 2اإلصابة بالطلع و العذوق والثمار و العرجون . 3-حدوث أخاديد حتفرها الريقة يف غالف الطلع .

275

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

املكــــافحة :
 -1الرش اجليد يف منطقة الطلع والقلب باملبيد احلشري واملستخدم يف املكافحة .
 -2نثر إحدى املبيدات احلشرية احملببة حول قاعدة الطلع وبني الليف حيث تتجمع يرقات احلشرة .

 -6احلشرة القشرية البيضاء (بارلتوريا ) Parlatoria Date Scale Insect
Parlatoria blanchardi Targ

مظاهر اإلصابة:
 -1توجد احلوريات واإلناث الكاملة على هيئة قشور بيضاء مشوبة بصفرة وتتغذى على مجيع أجزاء النخلة اخلضراء
ويزداد عددها يف املناطق الرطبة وأجزاء النخيل املظللة والبعيدة عن أشعة الشمس املباشرة ويشتد ضررها على أشجار
النخيل الذي بعمر أقل من عشر سنوات.
 -2تقوم بامتصاص العصارة من اجلريد واخلوص والعذوق والثمار وتتحول األجزاء املصابة من اللون األخضر الغامق إىل
ً
تدرجييا مما
اللون األخضر الفاتح واألصفر مع وجود تبقع واضح يتحول إىل اللون األمسر ويتم جفاف األجزاء املصابة
يؤدي إىل ضعف عام للنخلة.
 -3يف حالة اإلصابة الشديدة لثمار التمر تسبب هذه احلشرة تشوه الثمار وجتعدها وتلتصق قشرة الثمرة إىل الدرجة اليت
يصعب إزالتها باملاء عند الغسيل مما يقلل من قيمتها التجارية.
صور لبعض مظاهر اإلصابة:
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طرق املكافحة:
املكافحة الزراعية:
 عدم زراعة احلمضيات واألشجار اليت تعترب عوائل هلذه احلشرة بالقرب من أشجار النخيل. زراعة الفسائل على مسافات متباعدة لتقليل تزاحم األشجار ومنع انتقال احلوريات املتحركة من شجرة ألخرى. نظافة البساتني من احلشائش واألوراق املتساقطة لتقليل الرطوبة. االعتدال يف كمية مياه الري وحتسني عملية الصرف. -إجراء التقليم اجلائر وقص السعف املصاب وحرقه .

املكافحة الكيماوية:

ً
خلطا مع مبيد فسفوري جهازي مع
 يف حالة اإلصابة الشديدة ترش األشجار شتا ًء باستخدام مستحلب الزيوت املعدنيةمراعاة عدم وصول الزيت املعدني إىل قلب النخلة حتى ال يؤدي إىل هالك القمة النامية.
ً
نظرا الرتفاع درجة احلرارة.
 -أما يف الصيف فتستخدم املبيدات الفسفورية اجلهازية فقط وال تستخدم الزيوت

 -7احلشرة القشرية احلمراء Red Date Scale Insect
) 									 Phoenicococcus marlatti (Cock

الضرر واألهمية االقتصادية:
تتغذى اإلناث الكاملة واحلوريات على قواعد السعف والعراجني وال سيما
الغض منها مسببة بقعة مسراء عليها .حيث إن قواعد السعف والليف تعطي محاية
ممتازة هلذه احلشرة.
وقد شوهدت هذه احلشرة على األوراق وخاصة على الفسائل الصغرية ،وميكن
االستدالل على اإلصابة بها بواسطة وجود املادة الشمعية البيضاء على اجلريد.

ثانيًا  :األمراض الفطرية:
 -1تبقع األوراق اجلرافيولي ( مرض التفحم الكاذب ) Disease False Smut
Graphiola phoenicis Poit.

										

أعراض املرض :
تظهر اإلصابة على األوراق القدمية السفلية وتقل على األوراق احلديثة
النمو ولذلك تظهر على سطحي اخلوص يف صورة بثرات بارزة حماطة بغالف خارجي
صلب لونه أصفر يف البداية ويتحول بعدها إىل اللون البين الداكن أو األسود ،وعند
انفجار هذه البثرات خترج منها خصل شعرية حتتوي على جراثيم الفطر الصفراء .
وعند اشتداد اإلصابة يزداد عدد الـبثرات الصفراء لتغطي معظم السطح املصاب
كما يؤدي إىل جفاف السعف وبالتالي ضعف منو وأثـمار النخلة .
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طرق املكافحة :
 العناية بأشجار النخيل .ً
 إزالة السعف املصاب وحرقه بعيداعن املزرعة. -الرش بإحدى املبيدات الفطرية مرتني كل منها ( )3أسابيع على األقل ثم مرة أخرى يف بداية الربيع.

 -2مرض اللفحة السوداء ( اجملنونة ) Black Scorch Disease
Thielaviopsis paradoxa Hohn

									

مظاهر اإلصابة بهذا املرض:
 -1ظهور بقع سوداء على احلواف اجلانبية للسعف فتظهر وكأنها حمرتقة ومشوهة.
 -2يظهر اجلريد مبظهر متفحم و حمرتق مع حدوث التواء و تشوه و احرتاق لألوراق الصغرية مبجرد خروجها .
 -3امتداد اإلصابة إىل الربعم الطريف مما يؤدي إىل احرتاقه وموته .

طرق املكافحة :
 إزالة السعف املصاب من األشجار وكذلك الفسائل املصابة وحرقها خارج املزرعة ،وينصح بغمر الفسائل يف احملاليلواملبيدات الفطرية الفعالة ملدة دقيقتني أو ثالث دقائق .
 يـمكن معاملة الرتبة باملبيدات الفطرية وذلك حول األشجار املصابة مبعدل ( )30 - 20ملم للفسيلة ،أو تذاب هذهالكمية يف كمية قدرها ( )20لرت ماء لري خنلة واحدة.
 -3مرض تعفن النورات الزهرية( اخلامج ) أو ( خياس الطلع ) Mauginiella scaettae Cav
من أعراض اإلصابة باملرض :
 -1تكون بقع بنية صدئية عند قمة الطلعة املصابة .
 -2عند تفتح الطلعة حيدث تعفن كلي أو جزئي لألزهار والشماريخ وتكون هلا رائحة غري مقبولة.
 -3ظهور الشماريخ الزهرية متعفنة عند التفتح .
طرق مكافحة املرض:
ً
جيدا.
 -1العناية بأشجار النخيل ونظافة رأس النخلة
 -2ينصح جبمع النورات الزهرية املصابة وأغلفتها وحواملها وحرقها خارج املزرعة .
 -3عدم استخدام لقاح النخيل املصاب .
 -4وضع عالمات مميزة على النخيل املصاب ومكافحتها باملبيدات الفطرية خالل أشهر اخلريف والشتاء التالية.
ً
جيدا بأحد املبيدات الفطرية وذلك قبل خروج الطلع يف بداية املوسم التالي .
 -5رش النخيل
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ثالثًا  :العناكب (احللم):
احللم الغباري (عنكبوت الغبار) : Dust Mite
مظاهر اإلصابة والضرر :
يصيب هذا احللم (عنكبوت الغبار) أوراق وثـمار النخيل يف أواخر الربيع حيث تتغذى الريقات واحلوريات
واألطوار الكاملة على عصارة األوراق مما جيعلها تفقد لونها
ً
أيضا الثمار يف طوري اخلالل والبسر ويفرز
األخضر .كما يصيب
نسيج عنكبوتي يغطي الثمار حيث يلتصق به الغبار بسهولة
ً
صيفا ،وهذا املظهر يس ّهل عملية
خاصة مع هبوب الرياح املغربة
اكتشاف اإلصابة .وقد يصيب بعض العذوق دون األخرى على
نفس النخلة .وتشتد اإلصابة به خاصة ألشجار النخيل القريبة
من الطرق الرتابية .وال تكون اإلصابة عامة ولكنها ترتكز يف
بعض زراعات النخيل وبصفة خاصة الزراعات الكثيفة وغري
ً
وأيضا
املعتنى بها وينتشر احللم (عنكبوت الغبار) بواسطة الرياح
عن طريق أرجل احلشرات األخرى اليت تلمس النسيج العنكبوتي
أو أجزاء النخلة املصابة.

طرق املكافحة:
 العناية باخلدمات الزراعية ألشجار النخيل. عند اإلصابة احملدودة حبلم الغبار ينصح برشه باملاء فقط فذلكيزيل نسيج العنكبوت والغبار مما جيعل العناكب فريسة
سهلة لألعداء احليوية اليت تفرتسها.
 عند اشتداد اإلصابة تستخدم املكافحة الكيماوية وذلك بالرشبإحدى مبيدات مكافحة العناكب املتوفرة.
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آفات النخيل فـي دولة الكويت
مهندسة /أمل عبد الكريم
حتتل زراعة أشجار النخيل مكانة اقتصادية عالية فهي أحد مصادر اإلنتاج الغذائي ،حيث تعترب شجرة النخيل
ً
ً
ً
مهما بدول اخلليج العربي وذلك الحتوائها على نسبة عالية من السكر والربوتني وكذلك
غذائيا
ومصدرا
ثروة قومية
املعادن والفيتامينات .ومن هذا املنطلق تسعى اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت لبذل
ً
نظرا ملا هلا من أهمية اقتصادية وحضارية ومكانتها املتميزة لدولة الكويت
كافة اجلهود للحفاظ على هذه الثروة،
ولتحقيق العديد من الفوائد التنموية والبيئية واملناخية ناهيك عن حتقيق األمن الغذائي اإلسرتاتيجي للوطن ،حيث
لعبت أشجار النخيل ً
ً
حيويا يف حياة سكان دولة الكويت خاصة يف مرحلة ما قبل النفط ،وقد ارتبطت برتاث
دورا
وتاريخ أبنائها منذ مئات السنني ،ولقد تكونت أصنافها العديدة واملتنوعة خالل حقبة طويلة من الزمن لتتالءم والظروف
ً
مقاومة لدرجات احلرارة العالية وامللوحة عالوة على تنوع إنتاجها.
البيئية ،فهي من أكثر أشجار الفاكهة
أجنزت دول جملس التعاون اخلليجي وبالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية العديد من الدراسات واألحباث
ً
ً
هائال من بيوضها اليت
عددا
والتجارب للحد من آفات النخيل وخاصة آفة سوسة النخيل احلمراء،حيث ترتك تلك اآلفات
تصبح فيما بعد عامل تآكل يف أشجار النخيل مما يؤثر يف العائد االقتصادي لزراعة تلك الثروة الزراعية.
ً
جاهدة منذ سنوات على مكافحة هذه
كما عملت اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت
اآلفات بطرق املكافحة املتكاملة للمحافظة على منو زراعة أشجار النخيل املثمرة وأشجار الزينة كذلك ،وتعترب دولة
الكويت من أقل الدول يف نسبة اإلصابات بآفات النخيل ً
وفقا إلحصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وقد شكلت اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ً
فرقا خاصة ،ثم إعداد برامج بالعناية بأشجار النخيل
ومكافحة اآلفات اليت تصيب أشجار النخيل ،واليت تسبب خسائر فادحة بالنخيل لو تركت بدون مقاومة ،حيث إن بعض
هذه اآلفات تصيب أشجار النخيل مبختلف أجزائه بينما البعض اآلخر يصيب الثمار أو الثمار واألشجار ً
معا.
ومن أحد املشاريع القائمة باهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية يف دولة الكويت هو مشروع تطوير أشجار
خنيل البلح ،وهو يعد أحد التجارب ملشروع تطوير أشجار خنيل البلح بدول جملس التعاون اخلليجي.
اهلدف العام من تنفيذ جتربة اإلدارة املتكاملة لآلفات ( )IPMبدولة الكويت هو استخدام الوسائل املختلفة والضرورية
اآلمنة والوسائل الزراعية املناسبة للحد من انتشار اآلفات واألمراض اليت تصيب أشجار النخيل يف دولة الكويت .مع
ً
ً
ً
فضال عن
وحفاظا على الصحة العامة،
منعا للتلوث البيئي
تقليل استخدام املبيدات الكيماوية إىل أضيق احلدود
االجتاه إىل استخدام املفرتسات واملتطفالت احليوية للحد من انتشار اآلفات الزراعية بهدف احلصول على منتج آمن ،وقد
اشتمل تنفيذ التجربة على التطبيق احلقلي (جبميع مناطق الكويت) والتطبيق املعملي.

نتائج جتربة اإلدارة املتكاملة لآلفات (: )IPM
 حصر اآلفات واألمراض اليت تصيب أشجار النخيل يف مناطق خمتلفة بدولة الكويت. حصر ألهم املفرتسات واملتطفالت اليت تؤثر يف اآلفات االقتصادية اليت تصيب أشجار النخيل مبناطق خمتلفةبدولة الكويت.
ُ
ُ
ً
 زيادة معدل اإلنتاج للنخيل امل َعامل مبشروع الشهداء مقارنة بالنخيل غري املعامل.
 اكتشاف مرض بكتريي جديد يصيب طلع النخيل يسمى بالعفن الوردي.مت اكتشاف مرض يسمى خياس الطلع الوردي « التعفن اجلرثومي الوردي الالمع » وهو مرض بكتريي جديد يصيب
اجملموع الزهري يف الطلع ،مت العثور عليه يف إحدى مزارع منطقة الصليبية الزراعية يف الكويت ،ومظاهر اإلصابة
281

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

عبارة عن بقع بنية داكنة على غالف الطلع ولون وردي منتشر يف اجملموع الزهري والرباعم الصغرية مع تكون مادة
خماطية يف مراحل متأخرة من اإلصابة.
مت عزل املسبب املرضي على بيئات صناعية يف خمتربات أمراض النبات وامليكروبيولوجي التابع للهيئة بالرابية
الكويت -وبعد ثالثة أيام من التحضني ظهرت مستعمرات بكتريية وردية اللون وبعد تنقية البكترييا مت إعادة
احلقن والتحضني يف طلع سليم (أخذ من أشجار النخيل) وقد ظهرت النتيجة نفس األعراض السابقة .مت إجراء دراسات
مورفولوجية وحتاليل كيماوية حيوية على البكترييا املذكورة وقد أظهرت النتائج أن نوع البكترييا املسببة
للمرض هي (Serratia marcescens. (4
وملكافحة هذا املسبب املرضي مت استخدام عدة مواد كيماوية جبرعات خمتلفة موصى بها وأعطت نتائج اجيابية يف
املخترب وهي :سرتبتوميسني  ،Streptomycinكربيتات النحاس ،Copper sulphateكازومني .Kasumin
 استخدام نوعني من املبيدات احليوية للسيطرة على أهم اآلفات احلشرية مثل احلمرية ،حفار ساق السعفوالعناكب احلمراء  ،وقد تبني من النتائج احلد من انتشار هذه اآلفات.

دراسة تأثري نوعني من املبيدات احليوية على اآلفات االقتصادية للنخيل:
مت استخدام املبيد احليوي ( )Agri-2002واملبيد احليوي ( )Kingboيف مرحلة اإلثـمار (مرحلة اخلالل) ملكافحة
احلمرية ،حفار الساق والعناكب احلمراء ملدة سنتني متتاليتني  2010-2009يف منطقة الشهداء ،وكانت النتائج على
النحو املوضح يف األشكال البيانية التالية:
جدول ( )1يوضح تأثري املبيدات على احلمرية

الرسم البياني يوضح فعالية املبيدات يف السيطرة على احلمرية يف  2009كان تأثري مبيد
 Agri 2002أفضل من مبيد  ،Kingboويف  2010كان مبيد  Kingboاألفضل.
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املبيدات على حفار الساق

الرسم البياني يوضح فعالية املبيدات يف السيطرة على حفار الساق بنسب متقاربة بني
املبيدين  Agri 2002و  ،Kingboوكان التأثري أفضل يف سنة 2010
جدول ( )3يوضح تأثري املبيدات على العناكب احلمراء

الرسم البياني يوضح فعالية املبيدات يف السيطرة على العناكب حيث كان تأثري مبيد
 Agri 2002أفضل من مبيد  ،Kingboوكان التأثري أفضل يف سنة .2010
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املسببات املرضية واحلشرية ألشجار النخيل يف دولة الكويت:
اسم املرض

م

املعاجلة الكيميائية

املعاجلة اليدوية

1

اللفحة السوداء

2

موت البادرات (النبتة الصغرية)

 -إزالة الشتالت املصابة وحرقها

3

تبقع األوراق

 قص األجزاء املصابة وحرقها -تعقيم األدوات الرش باملبيد توبسن أو كاربندازيم أو أوكسيكلور النحاس
بالكلوروكس أو أي مطهر آخر

4

عفن القمم النامية األبيض  -قص األجزاء املصابة وحرقها -تعقيم األدوات رش املبيد ال��ف��ط��ري مبيد ان�تراك��ول أو
بريفيكول أو ريدوبيل
بالكلوروكس أو أي مطهر آخر
(عفن القلب الطري)

 قص األجزاء املصابة وحرقها -تعقيم األدوات الرش باملبيد توبسن أو كاربندازيم أو أوكسيكلور النحاس
بالكلوروكس أو أي مظهر آخر
استخدام مبيد التشجر للشتالت

5

األرضة

خلع الشجرة املصابة وحرقها ،تعقيم الرتبة أجندة
باملبيد احلشري املناسب قبل زراعة حماصيل
جديدة

6

احنناء النخلة إىل جانب واحد

استخدام مياه الري بالكميات املناسبة منذ
البداية أو زراعة النخلة قائمة

7

وجود ثقوب يف اجلذع بأماكن خلع الشجرة املصابة وحرقها ،تعقيم الرتبة ميالثيون  -سليكرون
باملبيد احلشري املناسب قبل زراعة حماصيل
متفرقة
جديدة

8

سوسة النخيل احلمراء

خلع الشجرة املصابة وحرقها ،تعقيم الرتبة فاستكسني
باملبيد احلشري املناسب قبل زراعة حماصيل
جديدة

9

مرض دبلوديا

 قص األجزاء املصابة وحرقها -تعقيم األدوات الرش باملبيد توبسن أو كاربندازيم أو أوكسيكلور النحاس
بالكلوروكس أو أي مطهر آخر
ً
بعيدا عن باقي الرش باملبيد توبسن أو كاربندازيم أو أوكسي
إزالة الثمار املصابة وحرقها

 10عفن الثمار

كلور النحاس

األشجار
 11حشرة احلمرية

رش مبيد مالثيون–سربمثرين -أو مبيدات أخرى
بعد التلقيح من أسبوعني إىل  3أسابيع

 12العناكب

تكييس الثمار باملشمع

رش مبيد دانيتول -كربيت -اميرتاس

 13احلشرة القشرية

إزالة السعف املصاب بدرجة شديدة وحرقها

رش مبيد تلستار -ثيربمثرين -ميالثون

 14حفار العزوق

معاملة الرتبة باملبيد

فايدات -كونفيدور -مارشال -نيماكور

 15الذبول

إزالة األشجار املصابة وحرقها
معاملة الرتبة باملبيدات

ريدوميل -توبسني -كاربندزيم

 16خياس الطلع

إزالة الطلع املصاب وحرقها
عدم استخدام طلع مصاب يف التلقيح مبرض
خياس الطلع

ريدوميل -توبسني -كاربندزيم

مقدم التقرير
أمل عبد الكريم عبد اهلل
رئيس قسم حبوث وقاية النبات
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سوسة النخيل احلمراء وحفارات النخيل  ،التواجد والكثافة السكانية
يف بساتني النخيل وسط وجنوب العراق
ورقة حمورية
د .حممد زيدان خلف  ،دائرة البحوث الزراعية ،وزارة العلوم والتكنولوجيا
بريد إلكرتوني mzkhalaf2007@yahoo.com:
خالل السنوات  2012 – 2009أجريت دراسات حول التحري للتواجد والكثافة السكانية لسوسة النخيل
احلمراء وحفارات النخيل يف بساتني النخيل وسط وجنوب العراق ،استخدم هلذا الغرض الفحص اليدوي أثناء فرتة اخلدمة
السنوية للنخيل  ،تشريح العديد من النخيل باستخدام املنشار اآللي واملصايد الضوئية اليت تعمل بالطاقة الشمسية ذات
املصباح ذي الطول املوجي  450 – 320نانومرت  ،أشارت النتائج إىل عدم تواجد سوسة النخيل احلمراءRhynchophorus
 ferrugineusوتواجدت حفارت النخيل  :حفار عذوق النخيل  ،Oryctes elegans Fruit Stalk Borerحفار ساق
النخيل ذو القرون الطويلة  ، Palm Stem Borer ،Jebusaea hammerschmidtiحفار سعف النخيل Frond
ً
أضرارا
 Borer ،Phonapate frontalisوقد اختلفت أنواعها وكثافتها السكانية بني بساتني احملافظات وقد سببت
جسيمة وخسائر فادحة يف أشجار النخيل وأصبحت اآلفة الرئيسية على النخيل يف العراق ،من نتائج الدراسة والفحص
خالل الفرتة املشار إليها ميكن االستنتاج بأن التنافس بني احلفارت وسوسة النخيل كان لصاحل احلفارات مما قد
يكون السبب لعدم انتشار سوسة النخيل احلمراء يف بساتني النخيل يف العراق على الرغم من أن كل دول جوار العراق
تتواجد فيها سوسة النخيل احلمراء ،وال يوجد نظام حجر زراعي فعال يف املنافذ احلدودية للعراق مع الدول اجملاورة واليت
تنتشر فيها السوسة.
كلمات مفتاحية :سوسة النخيل احلمراء  ،حفارات النخيل ،كثافة سكانية ،مصايد ضوئية ،العراق.

املقدمة :
يعترب خنيل التمر  Phoenix dactyliferaأحدى أهم أشجار الفاكهة ذات األهمية االقتصادية  .وتصاب هذه
األشجار وثـمارها بالعديد من اآلفات احلشرية (  . ) 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1ويعد حفار العذوق  ،Oryctes elegansحفار
السعف  Phonapate frontalesو حفار الساق ذو القرون الطويلة  Jebusaea hammerscmiditiمن أهم اآلفات
ً
أضرارا بالغة يف أشجار النخيل
اليت تصيب أشجار خنيل التمر يف العديد من مناطق العامل والعراق والدول اجملاورة مسببة
وإنتاجها (  ) 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 6 ، 1حيث تصيب الساق ( اجلذع ) والسعف والعراجني من خالل حفر اإلنفاق
والتغذي مما يؤدي لإلصابة باملسببات املرضية وكسر السعف والساق وضعف النخلة وقلة إنتاجيتها (، 11 ، 9 ، 8 ، 2
 ) 16 ، 15وان تغذي الريقات يف قلب النخلة يسبب صغر حجم الثمار واخنفاض قيمتها التسويقية (  ) 18 ، 17 ، 13وقد
اختلفت حساسية أصناف النخيل فيما بينها بدرجة اإلصابة باحلفارات.
يعترب حفار سعف النخيل  P. frontalesواحد من أهم اآلفات اليت تصيب النخيل يف ليبيا (  ،) 14 ، 7ويف دولة قطر
هناك ثالث آفات حشرية تهاجم أشجار خنيل التمر وهذه اآلفات تعترب ذات أهمية اقتصادية وهي سوسة النخيل
احلمراء  Rhynchphorus ferruginensوحفار عذوق النخيل  O. elegansوحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة
(  . Pseudophilus testaceus ( 9ومن أهم اآلفات احلشرية اليت تهاجم خنيل التمر يف اململكة العربية السعودية
و دولة اإلمارات العربية املتحدة هي سوسة النخيل احلمراء  R. ferruginensوحفار العذوق  O. elegansوحفار الساق
 hammerschmidti Jebusaeaواجلعال (  .Oryctes Agamemnon ( 12 ، 15إن برامج املكافحة املتكاملة هي
الوسيلة اليت ميكن عن طريقها السيطرة على هذه اآلفات ( . ) 19
لقد أشار ( )23 ، 22 ، 21 ، 20إىل إمكانية استخدام املصايد الضوئية يف إسرتاتيجية إدارة آفات خنيل التمر  .إن اهلدف
من هذا العمل الوصول إىل استخدام بعض جوانب املكافحة املتكاملة ضمن برنامج ملكافحة حفارات النخيل لغرض
خفض الكثافة السكانية حلفارات النخيل وحتسني احلالة الصحية للنخيل وزيادة إنتاجية حاصل النخلة مع احملافظة
على التوازن الطبيعي وعدم تلوث البيئة .
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طرائق العمل وخطوات املسح احلقلي و برنامج مكافحة حفارات النخيل :
نفذ الربنامج يف ثالثة بساتني خنيل وسط العراق مساحة كل منها  2.5هكتار ومنزرع فيها أصناف النخيل بريم،
ً
سنويا أعمال
عمراني ،زهدي ،برحي ،خضراوي ،خستاوي ،عويدي وتربزل وكانت األشجار متوسطة العمر وجتري عليها
اخلدمة الدورية ( قص السعف اليابس ،إزالة الكرب القديم) .نفذ الربنامج خالل الفرتة  ،2012 – 2009ومن جانب آخر
أجري مسح حقلي بطريقة الفحص املباشر والتشريح باستخدام املنشار اآللي لعدد من أشجار النخيل اليت تظهر عليها
أعراض اإلصابة باحلفارات ومشل الفحص بساتني النخيل يف أغلب حمافظات العراق الوسطى واجلنوبية بهدف التحري
واملسح احلقلي لسوسة النخيل احلمراء وحفارات النخيل.
 خالل عام  2009أجري املسح احلقلي للكثافة السكانية لريقات حفار عذوق النخيل  O.elegansوذلكخالل فرتة أعمال اخلدمة السنوية للنخيل اليت متتد من كانون الثاني حتى نيسان وذلك حبساب أعداد
الريقات املوجودة حتت الكرب (قواعد السعف) ويف جزء النخلة اخلاضع ألعمال اخلدمة السنوية ومت ذلك يف
 15خنلة من كل صنف (مخسة أشجار من كل بستان) ومن ذلك مت حساب الكثافة العددية لريقات
احلفار يف كل صنف من األصناف املوجودة يف البساتني الثالثة واملنفذ فيها برنامج املكافحة ،واستخدمت
ثالث مصايد ضوئية يف البساتني الثالثة لتحديد الكثافة السكانية لبالغات حفار عذوق النخيل قبل البدء
بتطبيق برنامج املكافحة.
 عام  2010نصبت مصايد ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية ذات مصابيح بطول موجي  420 – 320نانومرت(مصايد ماكنا الضوئية إنتاج شركة رسل لإلدارة املتكاملة لآلفات  ،شكل  ) 5كوسيلة رصد ومراقبة
للبالغات يف البستان األول (مصيدة واحدة) وكوسيلة مكافحة للبالغات يف البستان الثاني ( مصيدتني).
واستخدمت طريقة اجلمع اليدوي للريقات وقتلها ( يف جزء النخلة اخلاضع ألعمال اخلدمة السنوية) يف البستان
ً
تقريبا وذلك مبرافقة عامل خدمة النخيل أو مقابل دفع مبالغ نقدية عن كل يرقة
الثاني وبشكل شبه تام
واعتمدت هذه الطريقة كوسيلة ملكافحة الدور الريقي (بالتزامن مع فرتة أعمال اخلدمة السنوية للنخيل)
فيما ترك البستان األول والثالث بدون استخدام هذه الطريقة وذلك بهدف املقارنة يف السنوات الالحقة .من ذلك
مت حساب أعداد البالغات املمسوكة يف املصايد الضوئية على مدار السنة وبشكل أسبوعي وحساب
الكثافة العددية للريقات يف النخلة الواحدة يف البساتني الثالثة حلفار عذوق النخيل وحفار سعف النخيل
فقط ومل حتسب أعداد حفار ساق النخيل لقلة تواجده يف بساتني منطقة تنفيذ الربنامج .
 عام  2011مت حساب أعداد الريقات لكل خنلة وبطريقة اجلمع اليدوي للريقات .وحساب البالغاتً
أسبوعيا ومن
املمسوكة يف املصايد يف البستان الثاني والثالث (مقارنة لسنة  )2011وبشكل دوري
ذلك مت حساب الكثافة العددية للبالغات يف البساتني ،وحسبت كمية احلاصل للنخلة الواحدة يف
البستان األول والثاني واستخدمت عشر خنالت من الصنف برحي هلذا الغرض وذلك بهدف حتديد فاعلية
برنامج املكافحة وتأثريه على الكثافة العددية للحفار وعلى كمية احلاصل للنخلة .
 عام  2012حسبت كمية احلاصل للنخلة الواحدة يف البستان الثاني والثالث بهدف حتديد التأثري الرتاكميللربنامج يف حتسني الوضع الصحي للنخلة من خالل احلاصل كمؤشر هلذا الغرض واستخدم لذلك عشر
خنالت من الصنف برحي.

النتائج واملناقشة:
 -1أنواع احلفارات واإلصابة:
بينّ الفحص احلقلي املستمر خالل الفرتة من  2012 - 2009عدم تواجد سوسة النخيل احلمراء يف بساتني النخيل
يف العراق  ،أما حفارات النخيل فقد تباين تواجدها وأنواعها حبسب مناطق وأعمار أشجار النخيل يف بساتني النخيل يف
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العراق ،وهناك مناطق ينتشر فيها نوعان من احلفارات هما حفار عذوق النخيل  ( O. elegansشكل  )2وحفار سعف
النخيل  ( .Phfrontales Pشكل  )4والسيادة حلفار عذوق النخيل ومناطق أخرى ينتشر فيها ثالثة أنواع من احلفارات
ً
أيضا
هي حفار عذوق النخيل وحفار ساق النخيل  ( J. hammerschmidtiشكل  ) 3وحفار سعف النخيل والسيادة
حلفار عذوق النخيل ومناطق أخرى ينتشر فيها الثالثة ً
معا ولكن السيادة حلفار ساق النخيل وهذا التباين يف السيادة
كلما اجتهنا من وسط العراق باجتاه اجلنوب  .كما أن النخيل متوسط العمر والنشو يصاب يف منطقة حتت الرأس
فقط والنخيل املسن ( املتقدم بالعمر ) يصاب بكافة أنواع احلفارات ومن أسفل الساق حتى األعلى كما أن النخيل
الذي خيضع ألعمال اخلدمة الدورية يكون أقل إصابة بهذه اآلفات فيما تباينت شدة اإلصابة من منطقة ألخرى ولوحظ
انكسار وتساقط أشجار النخيل الشديد اإلصابة أثناء هبوب الرياح العالية( شكل  ، )1كما أن ضرر احلفارات على
شجرة النخيل يكون بالشكل اآلتي :
 -1حفار عذوق النخيل شديد الضرر على الساق وقليل الضرر على العذوق ( شكل  ) 2وممكن أن يتواجد
بنفس موقع اإلصابة يف الشجرة مع حفار ساق النخيل.
 -2حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة يتواجد على الساق فقط وتالحظ أعراض اإلصابة به من خالل الثقوب
ومت تسجيل  260ثقب يف مرت واحد طولي من ساق النخلة (شكل  )3ومل تالحظ له أضرار على السعف والعذوق.
 -3حفار سعف النخيل يصيب السعف والعذوق ويؤدي إىل كسرها ( شكل  )4ومل يسجل تواجده على
الساق ومل يسجل بصورة جمتمعة مع حفار العذوق وحفار الساق ذو القرون الطويلة يف نفس موقع اإلصابة يف
جزء النخلة املصاب.

 -2الكثافة العددية للريقات وحساسية األصناف :
تشري نتائج املسح احلقلي خالل سنة ( 2009جدول  )1أن معدل عدد الريقات يف النخلة الواحدة يف األصناف
املتواجدة يف البساتني الثالثة بلغت  5.8يرقة /شجرة وكان الصنفان بريم وعمراني أكثرها حساسية لإلصابة حيث
بلغ عدد الريقات فيها مابني  9و  10يرقات لكل شجرة للصنفني على التوالي ويف جزء النخلة اخلاضع ألعمال اخلدمة
السنوية فيما كانت باقي األصناف أقل حساسية لإلصابة وميكن تفسري ذلك من خالل فحص القوام على الكرب
( قواعد السعف ) حيث كان القوام أسفنجي وخفيف يف األصناف احلساسة مما شجع على اإلصابة والتغذية .و تبني
النتائج املستحصل عليها عام  ( 2011جدول  ) 1وبعد تطبيق برنامج املكافحة يف البستان رقم  2الذي تضمن اجلمع
اليدوي للريقات واملصايد الضوئية أدى إىل خفض الكثافة العددية للريقات إىل  1.8يرقة /خنلة يف البستان الثاني
مقارنة ب  6يرقات  /خنلة يف البستان الثالث الذي مل جتر فيه أعمال مكافحة ،مما أدى يف احملصلة إىل خفض الكثافة
السكانية للريقات مبقدار . %68.9
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جدول  .1الكثافة العددية لريقات حفار عذوق النخيل Oryctes elegans

يف عدة أصناف من خنيل التمر يف العراق .

إعداد الريقات يف رأس النخلة

الصنف

 2011بعد سنة من تطبيق برنامج املكافحة

 2009قبل تطبيق
برنامج املكافحة

( يف البساتني الثالثة)

البستان الثالث (املقارنة )

بريم

10 a

3

9

عمراني

9a

3

11

زهدي

4b

1

5

برحي

4b

1

4

خضراوي

5b

1

4

خستاوي

4b

2

5

عويدي

5b

1

5

تربزل

6b

2

5

املعدل

5.8

1.8

6

خفض الكثافة السكانية للريقات

----

68.9

------

 -3الكثافة العددية للبالغات وتأثري برنامج املكافحة فيها :
توضح النتائج يف اجلدول  2أن ذروة نشاط بالغات حفار عذوق النخيل كانت خالل األشهر حزيران ،متوز و
ثان ،شباط،
آب وبلغت  56 ، 91 ، 49بالغة  /مصيدة  /شهر ومل يسجل أي ظهور لبالغات احلشرة خالل األشهر كانون ٍ
ثان وكانون األول  ،وتشري النتائج أن أعداد بالغات حفار عذوق النخيل املمسوكة يف
آذار ،تشرين األول ،تشرين ٍ
املصيدة الضوئية اخنفضت بشكل كبري بعد سنة وسنتني من تطبيق برنامج املكافحة فقد اخنفضت من 254
بالغة  /مصيدة  /موسم خالل  2009إىل  51و 23بالغة  /مصيدة  /موسم خالل  2011 ، 2010على التوالي مما أدى إىل
خفض يف الكثافة السكانية للبالغات مبقدار  % 80و  % 90بعد سنة وسنتني من تطبيق برنامج املكافحة على
التوالي .كما تشري النتائج يف اجلدول  3إىل أن ذروة نشاط بالغات حفار سعف النخيل كانت خالل شهري حزيران
ومتوز وبلغت الكثافة العددية هلا  21و  19بالغة  /مصيدة /شهر على التوالي وذلك خالل  2010واخنفض عدد البالغات
املمسوكة يف املصيدة الواحدة من  57إىل  33خالل  2010و  ( 2011بعد سنة من تطبيق الربنامج) مما يؤشر إىل أن
استخدام املصايد الضوئية أدى إىل خفض الكثافة السكانية لبالغات حفار سعف النخيل مبقدار  % 53بعد سنة
ً
علما بأنه مل يدخل يف برنامج مكافحتها عامل اجلمع اليدوي للريقات لصعوبة العثور
من تطبيق برنامج املكافحة
على أماكن تواجدها وغري متوافقة مع جزء النخلة اخلاضع ألعمال اخلدمة السنوية  .ومل يطبق الربنامج على حفار ساق
النخيل ذو القرون الطويلة لعدم تواجده يف منطقة تنفيذ الربنامج .
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جدول .2الكثافة السكانية لبالغات حفار عذوق النخيل Oryctes elecans
خالل الفرتة 2011 – 2009
أعداد بالغات حفار عذوق النخيل املمسوكة يف املصايد الضوئية
خالل الفرتة 2011 – 2009
بالغة /مصيدة /شهر
األشهر
2011
2010
2009
املعدل يف البساتني البستان األول البستان الثاني البستان الثالث البستان الثاني
( مكافحة)
( مقارنة)
( مكافحة )
( مقارنة)
الثالثة قبل
تطبيق الربنامج
0
0
0
0
0
كانون الثاني
0
0
0
0
0
شباط
0
0
0
0
0
آذار
0
17
0
13
16
نيسان
1
21
6
24
29
مايس
10
61
15
47
49
حزيران
12
89
23
95
91
متوز
0
60
7
49
56
آب
0
17
0
15
11
أيلول
0
1
0
0
2
تشرين األول
0
0
0
0
0
تشرين ثاني
0
0
0
0
0
كانون األول
23
266
51
243
254
اجملموع
90%
---80%
------اخلفض يف الكثافة السكانية

جدول . 3الكثافة السكانية حلفار سعف النخيل Phonapate frontalis
خالل الفرتة 2011 - 2010
األشهر
كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
مايس
حزيران
متوز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين ثاني
كانون األول
اجملموع
اخلفض يف الكثافة السكانية
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أعداد بالغات حفار سعف النخيل ( بالغة  /مصيدة /شهر )
 2011بعد تطبيق الربنامج ( مصايد فقط)
 2010قبل تطبيق الربنامج
0
0
0
0
0
0
2
4
3
5
11
21
10
19
4
7
1
2
0
0
0
0
0
0
31
57
53%
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 -4تأثري برنامج املكافحة يف كمية إنتاج النخلة :
توضح النتائج يف اجلدول  4إن كمية إنتاج النخلة الواحدة بلغت  104كغم  /شجرة و  106كغم /شجرة
خالل السنوات  2011و 2012على التوالي يف البستان الذي مل يطبق فيه برنامج املكافحة مقارنة ب  133.36كغم/
شجرة و  139كغم  /شجرة خالل السنوات  2011و 2012على التوالي يف البستان الذي نفذ فيه برنامج املكافحة مما
يؤشر أن برنامج املكافحة أدى إىل زيادة يف إنتاجية حاصل الشجرة بنسبة  %28.2و  %31.13بعد سنة أو سنتني
من تطبيق برنامج املكافحة وهذا يعود إىل فاعلية الربنامج يف خفض الكثافة السكانية للحفارات وحتسن الوضع
ً
ً
دقيقا على
مؤشرا
الصحي ألشجار النخيل ،ومل يؤشر فرق واضح يف عدد العذوق للنخلة الواحدة كون ذلك ال يعطي
احلاصل ويتأثر بعوامل أخرى .
جدول  : 4تأثري برنامج املكافحة يف زيادة إنتاجية حاصل النخلة .
كمية احلاصل للنخلة(كغم)
 /صنف برحي

املعاملة

عدد العذوق للنخلة
/صنف برحي

2011

2012

2011

2012

بدون برنامج مكافحة

104.00

106

10.91

10.7

مكافحة كاملة

133.36

139

11.27

11.1

نسبة الزيادة يف احلاصل

% 28.2

% 31.13

% 3.3

% 3.74

إن حشرات رتبة غمدية األجنحة تلعب ً
ً
فعاال يف النظام البيئي الزراعي (  ) 29وأن كرب حجم جسمها يساعدها
دورا
يف نقل بعض املسببات املرضية (  ،) 25 ، 24 ، 18ويف العراق عزلت العديد من املسببات املرضية من يرقات حفار عذوق
النخيل ( ،) 26كما شوهد نشاطها من آذار وحتى تشرين الثاني .وعلى مستوى العامل أجريت أعمال مكافحة حلفارات
النخيل تضمنت استخدام املبيدات الكيميائية (  ) 28 ، 27والنيماتودا املمرضة (  ) 28والفريوسات ( .)13من النتائج
اليت مت احلصول عليها هناك إمكانية للتطبيق الواسع لربنامج املكافحة باستخدام اجلمع اليدوي للريقات أثناء فرتة
اخلدمة الدورية للنخيل اليت متتد من كانون الثاني حتى نيسان واملصايد الضوئية اليت تعمل بالطاقة الشمسية املزودة
مبصابيح ذات طول موجي  420 – 320نانومرت ذي فاعلية جيدة يف خفض الكثافة السكانية للحفارات وزيادة
إنتاجية حاصل النخلة واحملافظة عليها من التلف واالنكسار .

شكل  .1األضرار اليت تسببها حفارات النخيل يف العراق
Symptoms of damages caused by Palm Borers in IRAQ
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Larva

Pupa

Adult

Larva

Emergence adult

Fruit Stalk Borer( Bunch Borer)، Oryctes Elegans
 حفار عذوق النخيل.2 شكل

Larvae

Adult

Pupa

Palm Stem Borer( Long Horn Borer) ، Jebusaea hammerschmiditi
 حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة. 3 شكل

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

293

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

Phonapate frontales ، Fronds Borer
شكل  . 4حفار سعف النخيل

شكل  .5مصيدة ما كنا الضوئية املستخدمة يف أعمال الرصد واملكافحة حلفارات النخيل
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Integrated Pest Managementof Red Palm Weevil
Rhynchophorusferrugineus Olivier
in the Sultanate of Oman
Salim A. Al-Khatri
Plant Protection Research Centre، Directorate General of Agriculture and Livestock Research، Rumais،
Ministry of Agriculture and Fisheries، P.O. Box 50، P.C. 121، Muscat، Sultanate of Oman. salim_alkhatri@
hotmail.com

Abstract:

Plantations of Date palm (Phoenix dactylifera L.) in the Sultanate of Oman are infested
by more than 54 arthropod species (insects and mites) affecting growth and yield of date palms
quantitatively and qualitatively. Some of them such as dubasbug (OmmatissuslybicusDeBergevin)
attack fronds and some such as lesser date moth (Batrachedraamydraula Meyer) attack fruits
whereas others like red palm weevil (Rhynchophorusferrugineus Olivier) attack the main
trunk. R. ferrugineus was first reported in the Sultanate of Oman in its two Wilayas of AlBuraimiGevernoment (Mahdha and Buraimi) in 1993. Till 1998 about 5091 date palms were
infested by the pest of which 50.9% were eradicated due to heavy infestation.The implementation
of Integrated Pest Management for R. ferrugineus in 1998 was based on the implementation of
quarantine law to stop an introduction of any plant material from the plant family، Palmae in
the country، through mass trapping using aggregate pheromone baited traps for monitoring
and controlling، extensive surveys to detect the infested date palm and chemical control by
injecting insecticides into the infested date palm or eradicating the untreatable date palm. This
resulted in 9.2% eradication out of 23822 infested date palms during 1999 - 2011. In addition،
more than 401522 adults of R. ferrugineus were trapped and removed from the infested area.
The concerted efforts of IPM resulted in making three of sixteen Wilayas infested by the pest
free from RPW infestation by the end of 2011.
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سوسة النخيل احلمراء على النخيل باملغرب :الوضع الراهن
وإسرتاتيجية الرقابـة واملكافحـة
الدكتور سدرة موالي احلسن
مدير حبوث
رئيس املركز اجلهوي للبحث الزراعي مبراكش
املعهد الوطين للبحث الزراعي ،املغـرب
الكلمات الدالة :سوسة النخيل احلمراء Rhynchophorus ferrugineus ،مكافحة ،إسرتاتيجية ،املغرب.

امللخص:
يف املغرب ،تتأقلم بعض أنواع النخيل من عائلة باملاسي ( )palmaceaeإلنتاج التمور يف الواحات الصحراوية
ويف جتميل املدن واحلدائق بأنواع خنيل الزينة .ويعترب خنيل التمر أو البلح فينيكس داكتليفرا (Phoenix
 )dactylifera Lهو عنصر أساسي من عناصر النظام الزراعي الصحراوي .تعاني زراعة خنيل التمر يف املغرب من مرض
البيوض الذي يعترب يف العامل من األمراض اليت تصعب مكافحتها .باإلضافة إىل ذلك ،سجل أول وجود سوسة النخيل
ً
نظرا حلالتها ،فواحات النخيل يف
احلمراء يف مدينة طنجة باملغرب عام  ،2008ويف غياب مكافحة فعالة عاجلة و
املغرب مل تعد حتتمل العدوى من اآلفات املدمرة مثل هذه السوسة .انتشرت اآلفة وأصابت عشرات املئات من أشجار خنيل
الكناري اليت تقع يف احلدائق والفيالت وشوارع املدينة .وقد اختذت إدارة وقاية النباتات والسلطات احمللية تدابري طارئة
للقضاء على اآلفة بتدمري النخيل املصاب وختفيض أعداد احلشرة باستخدام املصايد الفريومونية واحلد من انتشارها
خارج املنطقة املصابة .إن وضع املصايد الفريومونية يف عدد من واحات خنيل التمر يف املنطقة اجلنوبية مل يسجل أي
وجود للحشرة .كما مت وصف أعراض اإلصابة ومعرفة أماكن ومساكن سوسة النخيل على أشجار خنيل الكناري
ً
ً
نظرا للتوزيع الواسع لنخيل
أيضا تغيري يف سلوك احلشرة وتكيفها يف املنطقة.
باملقارنة مع خنيل التمر .ولوحظ
الكناري وأنواع خنيل الزينة األخرى يف املدن والقرى (مشال جبال األطلس) اليت متثل احلبل املستمر مبا فيه الكفاية
أو التتابع من حيث وجود النخيل واملشاتل مع واحات خنيل التمر املوجودة يف جنوب جبال األطلس فإن السوسة تشكل
ً
ً
خطريا للغاية جلميع املدن املغربية والواحات املنتجة للتمور .أمام هذا الوضعية ،إنه من الضروري وضع إسرتاتيجية
تهديدا
ناجعة على املدى القصري واملتوسط و الطويل وخطة فعالة ومناسبة إلبادة اآلفة.

املقدمة:

ً
نظرا إىل تنوع املناخ يف املغرب ،تتأقلم بعض أنواع النخيل من عائلة باملاسي ( )palmaceaeإلنتاج التمور يف
الواحات الصحراوية ويف جتميل املدن واحلدائق بأنواع خنيل الزينة .ويعترب خنيل التمر أو البلح فينيكس داكتليفرا
( )Phoenix dactylifera Lهو عنصر أساسي من عناصر النظام الزراعي الصحراوي وشجرة احلياة واملعيشة لساكنة
الوحات يف جنوب جبال األطلس (رسم  )1ويبلغ عدد أشجار النخيل حوالي  8-4ماليني ويصل معدل االنتاج السنوي إىل
 100000طن من التمور .باإلضافة إىل الدور االجتماعي واالقتصادي ،يلعب النخيل ً
ً
بيئيا ً
ً
مناخا
هاما ألنه خيلق
دورا
ً
ً
جدار أخضر حيد
حمليا مواتيا لتنمية احملاصيل الزراعية والغذائية يف الواحة من جهة و من جهة أخرى ميكن من إنشاء ٍ
من زحف الرمال و التصحر.
تزرع أشجار خنيل الكناري فينيكس كنارياتزيس ( )Phoenix canariensis Lوخنيل كاليفورنيا واشينتوتيا
ً
عموما يف مشال جبال األطلس كما
( )Washingtonia spوغريها من األنواع األخرى لتجميل املدن واحلدائق وتقع
يوضح (رسم  ،)1أما خنيل التمر فتنتشر مساحتها على العموم يف جنوب جبال األطلس .منذ أكثر من قرن ،عانت وال
تزال تعاني زراعة خنيل التمر يف املغرب من مرض البيوض الذي يعترب يف العامل من األمراض اليت يصعب مكافحتها.
وميكن تلخيص احملطات الرئيسية اليت مر منها تطور هذا املرض على النحو التالي (:)Sedra، 2003a
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  1887دخل املرض إىل املغرب حسب املراجع.ً
  :1934مت حتديد العامل املسبب للمرض (وهذا بعد  47سنة يف وقت الحق).  :1954بداية حماوالت املكافحة بعد التعرف على مدى األضرار اليت سببها وخطورة تهديد الواحات (وهذا بعدً
67عاما يف وقت الحق).

ً
سلبيا على املوارد الوراثية للنخيل.
وكانت آنذاك التداعيات وخيمة على الواحات املتضررة حبيث كان تأثري املرض
وهكذا ،مت تدمري  10ماليني أشجار النخيل يف املغرب (أو  3/2من جمموع النخيل) وانقراض عدة أصناف جتارية .وأصبح
ً
املغرب ً
مستوردا للتمور؛ ألن املرض كان من الصعب السيطرة عليه بعدما انتشر يف جل الواحات .و يف عام ،1967
بلدا
بدأت البحوث والدراسات على الرغم من التعقد الثنائي للنخيل  -البيوض ،وتركز أساليب املكافحة على استغالل
وحتسني املوارد الوراثية عن طريق اختيار أصناف مقاومة هلذا املرض ،وبعد ذلك تنوعت هذه البحوث بداية عام .1981
وبداية عام  ،1987مت انتقاء األصناف املختارة واجليدة وتوزيعها على املزارعني إلعادة املزارع اليت دمرها البيوض (Sedra،
 .)1995، 2003a،b، 2005لكن ال تزال الصعوبات منتظرة مبا يف ذلك ظهور حمتمل لسالالت جديدة الفطر الطفيلي
اليت سوف تتغلب على مقاومة األصناف املستخدمة (.)Sedra، 2009
هذه نبذة تارخيية مهمة لإلشارة لكي ال يعيد التاريخ نفسه مع سوسة النخيل احلمراء
( )Rhynchophorus ferrugineus Olivier) (Sedra، 2009اليت سجل أول وجودها يف املغرب عام  ،2008إذا مل يتم
اعتمادا على إسرتاتيجية معقولة و تنفيذها بصفة سريعة وفعالةً .
ً
نظرا حلالتها ،فواحات النخيل
التحرك بشكل عاجل
يف املغرب مل تعد حتتمل العدوى من اآلفات املدمرة مثل سوسة النخيل احلمراء .يف الواقع ،فإن اإلصابة احلديثة بهذه اآلفة
ً
ً
خطريا لنخيل الزينة يف مناطق
تهديدا
املدمرة على النخيل مبدينة طنجة الشمالية متثل ،إذا مل يتم القضاء عليها،
مشال جبال األطلس ،وبطبيعة احلال بعد ذلك ملناطق جنوب جبال األطلس حيث توجد الواحات اليت تنتج التمور (Sedra
ً
حاليا أي أصناف للنخيل مقاومة لسوسة احلمراء وال تقنيات املكافحة املباشرة الفعالة
 )2009مع العلم أنه ال تعرف هناك
 .% 100فاملغرب اآلن منبه من قبل هذه اآلفة الثانية جيب أن تعمل على وجه السرعة بتدبري فعال وتطوير إسرتاتيجيتها
اخلاصة للتكيف مع الواقع على األرض واالستفادة من اخلربة األجنبية.

 .1أصل وانتشار سوسة النخيل احلمراء :
سوسة النخيل احلمراء خنفساء من أسرة الكوركوليونيدي ( )Curculionidaeوأصلها من جنوب آسيا
ً
وحتديدا من اهلند ،حيث مت وصفها يف عام  .1891ومن املثري للدهشة أن اكتشاف هذه اآلفة املدمرة يتزامن مع
وماليزيا،
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اكتشاف مرض البيوض الذي ظهر يف املغرب عام  .1887و بعد حوالي قرن من الزمن ،ظهرت السوسة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة عام  .1985ويف غضون عقدين من السنني ،وصلت إىل العديد من دول قارات العامل باستثناء القارة
األمريكية اليت ضبط وجودها خالل السنتني األخريتني .وبذلك انتشرت اآلفة يف مجيع البلدان املنتجة للتمور يف الشرق
األدنى واألوسط (إيران ،اململكة العربية السعودية ،الكويت ،قطر ،سلطنة عمان ،).... ،وإفريقيا (مصر ،ليبيا ،
تونس ،املغرب )...،وأوروبا (بلدان مشال البحر األبيض املتوسط :تركيا ،اليونان ،إيطاليا ،فرنسا ،إسبانيا ،الربتغال ،اخل).
وقد حصر  Sedra (2003a،bآنذاك األعداء الرئيسية للنخيل يف مشال إفريقيا ولفت االنتباه إىل اخلطر احملتمل أن
بعض اآلفات اليت حتت قانون احلجر الصحي لزراعة النخيل يف منطقة املغرب العربي ،مبا يف ذلك سوسة النخيل احلمراء
األكثر قساوة واألكثر صعوبة يف املراقبة واملكافحة.

 .2بيانات حيوية عن سوسة النخيل احلمراء :

ً
نوعا من عائلة خنيل الزينة والنخيل
ميكن لآلفة أن تصيب جمموعة من النخيل ،فالعوائل تنحصر يف 17
املزروعةAreca catechu، Arenga pinnata، Borassus flabellifer، Caryota maxima، Caryota :

cumingii، Cocos nucifera، Corypha gebanga، Corypha umberaculifera، Corypha elata، Elaeis
guineensis، Metroxylon sagu، Oreodoxa regia، Phoenix canariensis، Phoenix dactylifera،
Phoenix sylvestris، Sabal umbraculifera، and Washingtonia sp. Recently Chamaerops
 . ;)humilis et Howea forsteriana (syn. Kentia forsteriana) (Ojeu، 2008; EPPO، 2009ولكن أشهر
األنواع املصابة يف مناطق انتشار السوسة اجلديدة يف خنيل الكناري ( ).Phoenix canariensis Lو خنيل تامتر
( .).Phoenix dactylifera Lوتعترب أشجار جوز اهلند (كوكوس نوسيفريا) ( )Cocos nuciferaهي أكثر األنواع

املزروعة إصابة يف مناطق انتشار السوسة األصلية  .على العموم  ،متتد مدة الدورة احلياتية للحشرة على مدى ما
يقرب من  4أشهر .عدد أجيال متداخلة يف كثري من األحيان وخيتلف من  2إىل  3حسب الظروف البيئية (املناخ والغذاء،
واملنافسة).... ،

 .3صعوبات املكافحة:
عندما تكون التدابري الوقائية وتدابري الصحة النباتية (التوعية ،احلجر الصحي) غري حمرتمة و غري صارمة،
فقد تظهر عدم فعاليتها ( .)Sedra، 2009وقد أدى ذلك إىل انتشار احلشرة يف معظم الدول العربية ،وحتى أوروبا .يف
غضون ما يقرب من ربع قرن تصل اآلفة إىل أكثر من  %50من البلدان املنتجة للتمور (آسيا وإفريقيا) وغريها من دول
حوض البحر األبيض املتوسط (أوروبا) .ساعد استخدام بعض النماذج الكالسيكية و املتطورة للمصايد الفرمونية
أوالكرمونية واملصايد املزدوجة يف احلد بشكل كبري من أعداد احلشرات (Oehlschlager et al.، 1993; Hallett
 )et al.، 1999; Vidhyasagar et al.، 2000; Faleiro et al. 2003 ; Faleiro، 2005; 2006ولكن دون تفادي
اإلصابات.
أثبتت عدة حماوالت أن املكافحة املباشرة (الكيميائية وامليكروبيولوجية( /احلقن والرش)) ذات فعالية حبسب جتارب
(Abraham et al.، 2000; Aldryhim et al.، 2003; Faleiro، 2005; 2006; Soroker et al.، 2005; Kaakeh،
 ،)2006; Llacer et al.، 2008لكن لألسف مل تعط نتائج مقنعة يف يف احلقل وأرض الواقع (على األقل بالنسبة
لنخيل التمر) .أفضل الكائنات الدقيقة والفطريات املعروفة  entomophagousالبوفرييا ()Beauveria tassiana
املتارهيزيوم ( )Metarhizium anisopliaeوبعض األنواع من الديدان اخليطية  ..Heterorhabditis spلقد كان
ً
ناجحا يف أوروبا ،وخاصة يف أسبانيا
أسلوب املكافحة املباشرة عن طريق إزالة اجلزء املصاب من الشجرة يف بداية اإلصابة
( .)Ferry and Gomez، 2007ومع ذلك ،فإن هذا النهج يتطلب توفر طريقة للكشف املبكر لإلصابة مرحية وأقل
تكلفة .العديد من الدراسات تقر النتائج احملصل عليها يف هذا اجملال (Nakash et. al.، 2000; Abraham et al.،
)2000; Faleiro ، 2005; Oehlschlager، 2005; Soroker et al.، 2005; Pinhas et al.، 2008
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 -4سوسة النخيل احلمراء يف املغرب:
 -1.4انتشار اآلفة:
مت اكتشاف السوسة يف املغرب يف ديسمرب  2008يف مدينة طنجة بأقصى مشال البالد .السؤال الذي يطرح
نفسه هو كيف دخلت إىل املغرب؟ ما هو عامل نقلها (السلع ،نباتات الزينة ،احلاويات ،القوارب،الشاحنات ،أمتعة
الركاب أم أنها قادرة على الطريان لعبور  13-10كلم من مضيق جبل طارق إىل الرتاب املغربي .ومن املعروف أن احلشرة
البالغة ميكن تطري إىل حدود  7كلم وخاصة يف النهار و يف درجات احلرارة بني  25و  40درجة مئوية .إذا كانت درجة
احلرارة أقل أو أكثر أو مواتية ميكن للحشرة عبور هذه املسافة ،مع العلم أن هذه احلشرة أثبتت التكيف البيئي
ملناخات خمتلفة (أوروبا) من تلك املعروفة يف مناطق انتشار السوسة األصلية .ولذلك فمن املهم أن نعرف وسيلة نقلها إىل
ً
متحركا ،ميكن
املغرب.وهذا يتوقع احتمال هذا االنتشار .ألنه إذا اكتشفت احلشرة يف طنجة وإذا كان عامل نقلها
ً
حاليا يف مكان آخر يف املغرب وعلى األقل يف املناطق اجملاورة ( .)Sedra، 2009وأول بؤرة لإلصابة كانت
أن تكون
يف أحد الفنادق بالقرب من ميناء طنجة (رسم  )2على خنيل الكناري .ثم بعد ذلك انتشرت اآلفة وأصابت عشرات املئات
من أشجار هذا النوع من النخيل اليت تقع يف احلدائق والفيالت وشوارع املدينة.
 -2.4األعراض واألضرار:
تظهر األعراض األوىل بعد تطور اإلصابة .ميكن الفحص البصري للنخلة املصابة بالكشف عن عالمات اإلصابة
مثل الثقوب على اجلذع ،والشقوق على السعف ،وجود أنسجة ممضوغة باخلارج ،ويف بعض األحيان وجود شرانق أو
حشرات بالغة ميتة يف قاعدة جذع النخيل  .ولكن هذا ال يؤدي بسهولة للتأكد من عدم وجود الريقات وحشرات بالغة
داخل اجلذع .وتتميز األعراض بسبب اإلصابة بالسوسة على أنواع خمتلفة من النخيل:

أ -على خنيل الكناري:
ً
نظرا يكون خنيل الكناري ال ينتج أي فسائل على مستوى قاعدة اجلذع ،كما هو الشأن لنخيل كاليفورنيا

( )Washingtonia filiferaوأنواع أخرى من خنيل  .Washingtonia spحتدث اإلصابة يف تاج وقمة اجملموعة الورقية
(رسم  .)3تكون األعراض على شكل تقزم وتقطع وتكمش لبعض وريقات السعف (رسم  .)3وتظهر أشجار النخيل
ً
ً
قليال من األرض ما مل تكن سعف النخلة مقلمة .ويتم جذب احلشرات البالغة اإلناث بواسطة
أعراضا مرئية
املصابة
ً
الرائحة الصادرة عن قطع قواعد السعف بعد عملية التقليم والتنظيف اليت كثريا ما يقوم بها العمال إلعطاء مظهر
مجيل ألشجار خنيل الزينة.
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تفضل إناث السوسة هذه املناطق الرطبة لوضع البيض .بعد الفقس ،تكون الريقات يف كل مراحل منوها مدمرة حيث
ً
وأحيانا يتم اخللط بني هذه األعراض مع تلك اليت تسببها حشرات حفارات القواعد
حتفر األنسجة الداخلية لقواعد السعف
األخرى .تتقدم اإلصابة لغزو أجزاء القمة الداخلية للنخلة .من بني عالمات أخرى لإلصابة ،توجد يف بعض األحيان شرانق
ً
غالبا من ثقوب موضع اإلصابة سائل بين ذو رائحة بسبب التخمر املعروف .يف حالة حدوث
بالقرب من جذع النخيل .خيرج
إصابة شديدة وأكثر خطورة على النخلة ،تستعمر احلشرة كذلك كل جذع الشجرة.
يف حالة تصاب األشجار بشدة قصوى ،تصبح السعف الوسطى قزمة ومشوهة وغري مرئية وتكون جمموعة السعف
ً
وأحيانا ينحين اجلزء
األخرى جافة و تأخذ النخلة شكل مظلة (رسم  .)3بعد هذه املرحلة ،تفقد األشجار كل سعفها،
القمي بعد تعفنه ثم يضمحل وذلك يؤدي إىل موت الشجرة .يظهر تشريح اجلزء القمي وقواعد السعف املصاب وجود
الريقات يف مراحل خمتلفة والشرانق (رسم  )3و احلشرات البالغة .جيب توخي احلذر يف عملية التشخيص ألن أشجار
ً
نامجا عن اإلصابة اليت تسببها أمراض
النخيل اليت تظهر أعراض الذبول الوعائي يتم فيها تدمري اجلزء القمي قد يكون
أخرى ( )Sedra، 2003a، b، 2009مثل:
 ذبول خنيل الكناري بسبب فطر Fusarium oxysporum f. sp. canariensisو /أو Gliogladiumvermoeseni
 مرض البيوض عنى خنيل التمر الناجم عن فطر Fusarium oxysporum f. sp. albedinis العفن من قلب النخيل اجلاف بسبب الفطر Thielaviopsis paradoxa -ذبول اجملموعة الورقية و جذع النخيل بسبب Botryodiplodia theobromae
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ب -على خنيل التمر:
ً
غالبا إصابة قاعدة اجلذع حيث تنمو الفسائل
حتدث نفس األعراض على خنيل التمر ،ولكن تفضل احلشرة
وتكرب األعشاش (رسم  .)4وباإلضافة إىل ذلك ،فإن العالمة األوىل لإلصابة على اجلذع تتوافق مع وجود أنسجة
ممضوغة خارج الثقوب وفرز سائل لزج بين كرميي خيرج من الثقوب .بعد تقشري سطحي للجزء املصاب ،نالحظ وجود
أيضا إصابة النخيل عندما يكون ً
ً
شابا عمره 3
ثقوب وأنفاق بسبب استعمار النسيج من طرف الريقات .تفضل احلشرة
إىل  7سنوات.
تقدر األضرار باملغرب النامجة عن اإلصابة بالسوسة بتدمري مئات األشجار جلها إن مل تكن كلها من نوع خنيل
الكناري على الرغم من وجود خنيل التمر يف بعض الشوارع .تنحصر هذه األشجار يف اجملال احلضري ملدينة طنجة على
مساحة ال تتعدى  10كلم مربع .ويف تقرير للمكتب الوطين للصحة النباتية والغذائية ( )ONSSAأبانت نتائج املسح
واملراقبة على خنيل مدينة طنجة أن مستوى األضرار يبلغ حوالي  % 5-3إىل حدود  .2010وخالل الفرتة 2010-2009
أدت إسرتاتيجية املكافحة املتكاملة إىل تقليص عدد النخيل املدمر إىل  % 40كما ساهم إنشاء خريطة املواقع حسب
أهمية احلشرات اليت وقعت يف املصايد يف إعطاء مؤشرات هامة ملتابعة وتوجيه عمليات املسح يف أحناء مدينة طنجة.
وأكدت عملية صيد احلشرات يف مدينة طنجة أن اآلفة موجودة طيلة السنة مع إشارة إىل دورة األعداد خالل شهر
سبتمرب وأن احلشرات اإلناث هي األكثر اليت يتم صيدها بنسبة  % 65باملقارنة مع احلشرات الذكور (.)% 35

 -3.4أماكن ومساكن سوسة النخيل:
لآلفة أماكن ومساكن متنوعة ً
وفقا ملراحل منوها (.)Sedra، 2009
 داخل اجلذع  :مجيع مراحل احلشرات. على سطح اجلذع ،قاعدة السعف والليف  :مراحل احلشرات البالغة. حتت األرض بالقرب من قاعدة اجلذع :مراحل احلشرات البالغة. اهلواء احمليط بالنخيل :احلشرات الطائرة البالغة. أماكن وضع البيض والتغذية :شقوق يف اجلذع وقواعد السعف ذات رائحة قوية الكريومون ()Kairomonوأماكن رطبة يف الصيف ومعتدلة يف الشتاء من أجل تطوير أساليب الوقاية واملكافحة املباشرة ،هناك حاجة
حملاربة اآلفة يف هذه املواقع.
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 -4.4ظروف منو احلشرات:
تكون ظروف منو احلشرة جيدة يف فصلي الربيع واخلريف .ومع ذلك ،تكيفت اآلفة بشكل جيد يف منطقة
البحر األبيض املتوسط على الرغم من فرتات الربد القارص يف فصل الشتاء .فدرجات احلرارة القاتلة هي  10درجات مئوية
للبيض 5 ،درجات مئوية و 40درجة مئوية للريقات ،ناقص  2درجة مئوية للشرنقة وبني  0و 5درجة مئوية للحشرات
البالغة .ولكن ذلك مل مينع احلشرة زيادة أعدادها واألضرار الذي سببتها يف أوروبا .وقد لوحظ أن أعداد احلشرة تكون
ً
نسبيا يف شهر سبتمرب يف مدينة طنجة .أثناء الصيف يف البلدان احلارة ،يكون لدى احلشرة سلوك غريب ،مثل
أعلى
ً
احلشرات الكسولة اليت تطري وال تعرب مسافات طويلة خالل مدة ظهورها القصرية ومتيل دائما لالختباء .تفضل احلشرة
ً
استهدافا هي على مستوى األرض ،وحيث تنمو فسائل خنيل
إصابة أنسجة املناطق الرطبة والناعمة .املناطق األكثر
التمر يف املناطق القريبة من اجلزء القمي يف حالة خنيل الكناري .و يتم جذب اآلفة عن طريق رائحة قطع الفسائل و
مناطق التقليم واجلروح بسبب عامل خارجي فيزيائي وبيولوجي (مثل إصابة حفار الساق) .يدفع سوء صيانة األشجار
بقوة استعداد احلشرات إلصابة النخيل.
 -5.4اإلجراءات الوقائية والعالجية:
ً
نظرا ألهمية األضرار ،اختذت إدارة وقاية النباتات ( )ONSSAوالسلطات احمللية تدابري طارئة للقضاء على اآلفة
بتدمري النخيل املصاب وختفيض أعداد احلشرة باستخدام املصايد الفريومونية واحلد من انتشارها خارج املنطقة املصابة
وتتلخص اإلجراءات يف التالي:
 تنصيب جلان إقليمية وحملية للحذر واملراقبة واملتابعة. تدريب وحتسيس املسئولني و املستخدمني يف محاية وجتميل املدينة يف مدينة طنجة. حتسيس املزارعني واملرشدين الزراعيني يف واحات التمور  .وقد تبني أن نسبة من املزارعني يف واحات درعةاستوعبوا خبطورة اآلفة وهم على استعداد لتنفيذ خطط املراقبة واملكافحة.
 تنفيذ عمليات املسح والتفتيش البصري لألشجار املشتبه بها. تدمري األشجار املصابة بعد املعاجلة الكيميائية والرتميد يف موقع حمدد لذلك .يبني الرسم  5أشجار خنيل منالكناري مصابة مت قطع رأسها امليت وتنظيفها ثم عالجها باملبيد الكيمائي ثم تغطيتها بالبالستيك ملنع فرار
احلشرات اليت يف داخلها ريثما يتم قطعها وحرقها.
 إجناز املعاجلة الكيميائية الوقائية على كل األشجار احمليطة بالنخلة املصابة يف دائرة ً 50-20مرتا .وقد
أظهرت نتائج اختيار املبيدات أن املادة الفعالة إمييدا كلوبريد ( )Imidacloprideهي األكثر مسية على
احلشرات البالغة.
 مواصلة التفتيش داخل نطاق أوسع يف مجيع أحناء أول بؤرة لإلصابة. وضع شبكة املصايد الفريومونية نواحي طنجة ( 1مصيدة للهكتار الواحد) ويف عدد من واحات خنيل التمريف املنطقة اجلنوبية قصد معرفة وجودها .ويبني الرسم  6مثال للمصايد الفريومونية املوضوعة يف مدينة
طنجة ويف واحة خنيل التمر مبنطقة درعة جنوب املغرب.أسفر تقرير املكتب الوطين ( )ONSSAأن
أفضل املصايد اليت مكنت من صيد أكرب عدد من احلشرات ذات لون أبيض و أزرق وهلا  4فتحات وحتتوي على
فريومون ( )Rhylure la-400أو ( )Ferrolure 400mgومتور خممرة .وقد مت تقليص نسبة صيد احلشرات
بنسبة % 85خالل الفرتة .2010-2009
 -إصدار قانون منع استرياد النخيل البالغ يف مايو .2007
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 -6.4وضع النخيل يف املغرب و اعتماد إسرتاتيجية املكافحة:
نالحظ أن أشجار خنيل الكناري وكاليفورنيا هي املهيمنة يف املناطق مشال جبال األطلس باملغرب (رسم )7
وهذا يضمن وجود صلة مع املناطق اجلنوبية جلبال األطلس حيث توجد واحات النخيل العمود الفقري للنظام البيئي
الصحراوي ( .)Sedra، 2009وأمام هذا الوضع ،نضع عدة أسئلة:
 ما مدى فعالية إسرتاتيجية مكافحة فعالة وأقل تكلفة لتبنيها يف احلال،على املدى القريب و القصريواملتوسط والطويل؟
 كيفية تعزيز إجراءات وتدابري الصحة النباتية واملراقبة ملنع انتشار اآلفات؟ التدمري الكامل لألشجار و  /أو إزالة األجزاء املصابة فقط من الشجرة؟ دعم إبادة احلشرة عن طريق املعالجات الكيميائية املوضعية أو املعممة لألشجار؟ تعزيز تقنية احملاصرة الشاملة باستخدام املصايد للحد من احلشرات؟ تطوير أساليب املكافحة املتكاملة لآلفة وتكيفها ًوفقا لظروف املغرب على املدى القصري واملتوسط؟
ً
أيضا على شجرة خنيل التمر؟
 هل األساليب الفعالة على خنيل الكناري هي -املساهمة يف تطوير أساليب املكافحة للحد من تفشي اآلفة يف سياق إقليمي ودولي ؟
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يف رأينا ،أن مكافحة سوسة النخيل احلمراء تتطلب وضع إسرتاتيجية متكاملة إلدارة مكافحة اآلفة مناسبة للمغرب:
ً
مربرا من الناحية الفنية.
 جيب أن يكون التدمري الكامل لنخيل الزينة الكبري ينبغي أن تؤخذ بعني اإلعتبار يف احملاصرة الشاملة باستخدام املصايد نتائج البحوث املوثوق بها واملالئمة يفً
علما بأن النتائج املتوفرة قد مت احلصول عليها يف البساتني
منطقة حضرية ملوثة مثل مدينة مع السكان
واملزارع القروية.
 ينبغي حتسني طريقة املعاجلة اجلزئية للجزء املصاب من اجلذع وتطويرها من خالل تقنيات بسيطة وأقلتكلفة .هذا يتطلب توفري الكشف املبكر لإلصابة.
كاف بعد إثبات تطبيقه يف سياق التجارب البحثية .جيب
 جيب إجراء املكافحة الكيميائية على حنوٍ
استخدام املبيدات احلشرية يف املناطق السكنية أن يؤخذ بعني االعتبار هذا الوضع.
 إنشاء نظام التحكم واملراقبة يف العديد من مشاتل خنيل التمر والزينة (رسم  )10وضرب النخيل وأشجارالنخيل املنتجة وحركة نقل الشتالت والنخيل املعمر بني الشمال ومناطق جنوب املغرب لتجنب انتشار
السوسة يف اجلنوب والبيوض يف الشمال ،مع العلم أن الفطر  Fusariumمسبب مرض البيوض ميكن إصابة
ً
ً
وفعليا منع نقل النخيل من املناطق املوبوءة.
عمليا
خنيل التمر و خنيل الكناري .يوفر هذا النظام
ً
عمليا للقضاء على اآلفة و احلد من انتشارها ،فمن الضروري القيام مبا يلي:
لتحقيق نتائج فعالة
 إنشاء جلنة وطنية توجه وتتبع مجيع املؤسسات املعنية ووضع خطة عمل على املدى القصري واملتوسط والطويل. دعم قدرات مصاحل البحوث واحلماية النباتية يف جمال املوارد البشرية واملوارد املالية. دعم مشاركة السلطات احمللية والبلديات يف عمليات إبادة ومكافحة السوسة. تطوير واستغالل اخلربات األجنبية يف جمال مكافحة هذه اآلفة دون منح كبرية من املوارد البشرية واملالية ،والعملمن دون خطة وإجراءات متضافرة ومنسقة وبدون شعور باإلحلاح ،ميكن أن يلقى املغرب على األرجح مصري دول أخرى
تهاجم سوسة النخيل احلمراء خنيلها.
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Survey and identification of major fungi causing
root rot on date palm and their relative
importance in Egypt
Arafat، K.H.*، Baraka، M.A** and Fatma M. Radwan*
* Plant Pathology Research Institute، Agricultural Research Center، Giza، Egypt.
** Faculty of Agriculture، Suez Canal University، Ismailia، Egypt.

ABSTRACT:
Date palms under the Egyptian conditions are subjected to infection with different
diseases caused by many soil-borne pathogenic fungi which may cause considerable losses
in the offshoots and trees. A survey was carried out during four years in seven governorates.
Aswan governorate showed the highest disease severity (45.00%)، followed by Luxor
(37.50%)، Behaera (30.50%)، Marsa-Matrouh (25.00%)، Ismailia (5.00%)، Sharkyia (3.75%)
and Giza (2.50%). Isolation and identification of associated fungi showed that the most
frequent fungi were Fusarium spp. and Thielaviopsis paradoxa، while the least frequent
were Botrydiplodia theomromae and Rhizctonia solani. The most virulent fungi were F.
oxysporum، F. moniliforme، F. solani and T. paradoxa which were responsible for the root
rot incidence that started with gradual yellowing that reached the palm tip followed by quick
death. All the tested cultivars were susceptible to infection by the isolated pathogenic fungi.
Hayany cultivar was the most susceptible to infection، followed by Sammany cultivar.
While Zaghloul cultivar was the least susceptible.
Key Words: Date palm، root rot، soil borne pathogenic fungi، Fusarium oxysporum، F.
moniliforme، F. solani، Thielaviopsis paradoxa، Botrydiplodia theomromae، Rhizctonia
solani
*Corresponding author. E-mail: drkhaledarafat@yahoo.com

INTRODUCTION:
Date palm (Phoenix dactylifera L.) roots are liable to attack by several pathogenic soil
borne fungi، that causing serious diseases. Plant pathogens، viz. fungi، nematodes، bacteria،
and viruses can cause diseases or damages in palm trees (Chase and Broschat.، 1991). Several
fungi were recorded as causal pathogens of root rot on date palm، viz.، Fusarium oxysporum;

F. solani; F. moniliforme; F. semitectium; F. equiseti; Phoma sp.; Chaetomium sp.;
Alternaria sp.; Cladosporium sp.; Macrophomina phaseolina; Thielaviopsis paradoxa;
Diplodia phoenicum; Phomopsis phoenicola and Rhizoctonia solani (Abdalla et al.، 2000;

El- Zawahry et al.، 2000; Sarhan، 2001; Suleman، et al.، 2001; El-Morsi، 2004; Mansoori and Kord،
2006; El Deeb et al.، 2007; Samir et al.، 2009). This study aimed to throw some light on the
distribution of date palm root rot and its causal agents in different governorates in Egypt.
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Materials and Methods:
Field survey: Roots and soil (rhizosphere) samples were collected from naturally infected date

palm and offshoots growing in different locations in seven governorates، viz.; Aswan، Luxor،
Marsa-Matrouh، Giza، Ismailia، Sharkyia and Behara. These were selected depending on، the
large area cultivated، irrigation system، enviromental conditions (during different growing
seasons، summer، autumen، winter and spring) and type of soils (Sarhan، 2001 and Suleman،
2001). Disease incidence and Disease severity Index (DSI) were carried out according to Cooke
et al. (2006) and the scale was suggested by Abdalla et al. (2000).
Isolation and identification: Date palm roots and rhizoshpere (trees or offshoots) were

collected from orchard infested localities and carefully clarified from the large particles of soil.
Samples of roots were taken at least 15 - 20 cm apart، then maintained in a cool dry state during
transit to the laboratory to minimize contamination with the saprophytic micro-organisms.
Samples were washed carefully with tap water to remove the adhering soil particles، and ten
pieces (10 cm length) representing each sample were sectioned into small pieces (1 cm length)
and surface sterilized with 1% sodium hypochlorite solution for 2 mins.، washed in sterile
distilled water (SDW)، and then dried between folds of sterilized filter papers. The sterilized
root sections were transferred on potato dextrose agar (PDA) and the plates were incubated at
252°±C. Emerged fungi were isolated and purified using the single spore technique and/or the
hyphal tip method according to Wang and Wen (1997). The frequency of the isolated fungi was
calculated separately from each collected sample. Stock cultures were maintained on PDA slants
and kept in a refrigerator at 5°C. for further studies. Stocks were routinely sub-cultured on fresh
slant every month. The fungal colonies growing in the culture plates were identified according
to their morphological characteristics according to Nelson et al. (1983); Barnett and Hunter
(1999); John and Summerell (2006). Micro-organisms from root surfaces (rhizosphere) were
isolated according to Bao et al. (2004). The frequency of the isolated fungi from the root rotted
samples and from rhizosphere was separately calculated according to the following formula: %
Fungal frequency= Number of isolates of each fungs/Total number of all isolates X 100
Pathogenicity test of the most frequent isolated fungi: Pathogenicity test of the most
frequent fungi، i.e. Fusarium oxysproum Schlecht، Fusarium solani (Mort.) Sacc، Fusarium
moniliforme Sheldon، Fusarium semitectum Berk and Ravenel، Botryodiplodia theobrome
Pat، Thielaviopsis thielavioides Peyr. and Rhizoctonia solani Kuhn.، which were isolated from

diseased roots was carried out in the greenhouse of Fruit and Woody Trees Diseases Research
Department-Agric. Res. Center، Giza-Egypt. Seeds of Phoenix dactylifera were provided by
a commercial producer. They were surface-disinfested for 10 min in a sodium hypochlorite
solution NaOCl (1.5% available chlorine)، soaked under tap water for 24 h، and then sown in
black plastic bags (15 cm) filled with a sterilized mixture of equal portions (v/v) of soil، sand and
clay. The seedlings were allowed to grow for 6 months or to the 23- leaves-stage. Five bags (each
contained one date palm) representing each of the tested varities، viz. Zaghloul، Sammany and
Hayany were used as rreplicates for each tested fungus. Seedlings and soil infested protocol
was carried out by two methods:

املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة

314

املؤمتـر اإلقليمي األول حـول إدارة آفـات خنيـل التمـر

a- Seedlings injection: Six-month-old plants were inoculated as described by Abdalla et al.
(2000) by injecting 1 ml of hyphal or spore suspension، and the concentration was adjusted to
1X106/ ml using a haemocytometer (Mather and Roberts، 1998). The hyphal and spore suspension
were injected into the crown using a hypodermic needle and syringe for each fungus. After
inoculation، all plants were covered separately with plastic bags for 48 h to maintain high
humidity. Five plants of each cultivar were inoculated with each isolate، and corresponding
controls were injected with SDW. The pots were arranged in a complete randomized design.
The pathogenicity test was conducted twice. Pathogenicity was evaluated at 30، 45، 60 and 90
days after inoculation and disease reaction was rated as described before.
b- Soil infestation: Soil was infested according to El-Zawahry et al. (2000) by adding 100 ml/

hyphal or spore suspension (4X106/ml) to each black plastic bag representing each pathogenic
fungus. Soil was irrigated every 3 - 4 days to ensure distribution of the tested fungus. After
three months from soil infestation plants were uprooted and their roots were washed by water
to remove soil particles، then percentage of infection and disease severity were recorded. Reisolation was carried out from infected tissues.
Varietal reaction: Reaction of the different varieties of date palm (Zaghloul، Sammany and
Hayany) to infection with the different pathogenic fungi، viz. F. oxysproum، F. solani، F.
monliforme، T. paradoxa، B. theobromae and R. solani was studied by using healthy 3-years-old

offshoots. Soil infestation was adopted by adding 1000 ml/hyphal or spore suspension (4X106/
ml) to each pot from each of the pathogenic fungi from active culture. In the other method for
infection، plants were inoculated by injecting 1 ml of hypal or spore suspension (1X106) of the
tested fungi into the crown using a hypodermic needle and syringe. After inoculation، all plants
were covered separately with plastic bags for 48 h to maintain high humidity. Five offshoots
representing each variety were inoculated with each isolate، and corresponding controls were
injected with sterilized distilled water (SDW). The Pathogenicity test was conducted twice.
Pathogenicity was evaluated at 3، 6 and 9 month(s) after inoculation and disease reaction was
rated as described before. The data were displayed in means after analysis of the least significant
difference at 95% (LSD≤0.05) by Co-Stat Program (version 8.0).
RESULTS:
Field survey: Disease survey carried out during 2005 - 2008 growing seasons show clearly that

typical symptoms of date palm root rot was observed in all governorates under study. Percentages
of disease incidence as well as disease severity were found to be different from governorate
to another، even from cultivar to the other. Data، (Table، 1) and (Fig، 1) show the disease
incidence and disease severity percentages of root rot affected all studied cultivars of date palm
in the different inspected locations in all governorates. The percentage of disease incidence and
disease severity values were differed by the locality. The highest percentage of disease incidence
(DI%) and severity (DS%) of root rot were recorded in Aswan (80%DI and 45%DS) followed by
Luxor، Behera and Marsa-Matrouh (65%DI and 37.50%DS)، (60%DI and 30%DS) and (50%DI
and 25%DS)، respectively. whereas the lowest percentage of disease incidence and severity
were observed in Ismailia، Sharkyia and Giza (20%DI and 5%DS)، (15%DI and 3.75%DS) and
(10% DI and 2.5%DS)، respectively.
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Isolation and identification: Eight fungi، viz. Fusarium sp. ، Botryodiplodia theobromae،
Thielaviopsis paradoxa، Gliocladium sp.، Rhizoctonia solani، Aspergillus sp.، Phomopsis
sp.، Stemphylium sp . were isolated from diseased root samples of date palm collected from
different governorates. Also، eight different fungi، viz. Fusarium sp.، Aspergillus sp.،
Thielaviopsis paradoxa، Mucor sp.، Cladosporium sp.، Stemphylium sp.، Alternaria sp .
and Rhizoctonia solani were isolated from rhizosphere samples of date palm collected from

different governorates. Data in Table (2) show that diseased samples collected from Marsamatrouh governorate gave four fungi isloated from roots، viz. F. oxysporum، F. solani،
Phomopsis sp .، and Stemphylium sp . (60، 30، 5 and 5%، respectively). Also، gave three
fungi isolated from the rhizosphere، viz. F. solani، Aspergillus sp. and Rhizoctonia solani
(70، 20 and 10%، respectively). Behaera governorate gave three fungi isolated from roots،
viz. T. paradoxa، B. theobromae and F. semitectum (50، 30 and 20%، respectively). Also،
gave five fungi isolated from the rhizosphere، viz. T. paradoxa، F. oxysporum، Aspergillus
sp.، Cladosporium sp . and Mucor sp . (40، 20، 20، 10 and 10%، respectively). Sharkyia
governorate gave two fungi isolated from roots، viz. F. oxysporum and F. semitectum
(90 and 10%، respectively). Also، three fungi were isolated from the rhizosphere، viz.
Rhizoctonia solani، Aspergillius sp. and F. semitectum (70، 20 and 10%، respectively).
Ismailia governorate gave three fungi isolated from roots، viz. F. oxysporum، F. solani
and Rhizoctonia solani (50، 35 and 15%، respectively). Also، four fungi were isolated from
the rhizoshphere، viz. F. oxysporum، Rhizoctonia solani، Aspergillus sp. and Mucor sp .
(70، 10، 10 and 10%، respectively). Giza governorate gave three fungi isolated from roots،
viz. F. oxysporum، F. moniliforme and Gliocladium sp. (60، 30 and 10%، respectively).
Also، four fungi were isolated from the rhizosphere، viz. Stemphylium sp.، Aspergillus
sp.، Alternaria sp . and Mucor sp . (30، 30، 20 and 20%، respectively). Luxor governorate
gave three fungi isolated from roots، viz. F. oxysporum، F. moniliforme and Aspergillus
sp . (60، 25 and 15%، respectively). Also، two fungi were isolated from the rhizosphere، viz.
F. semitectum and Aspergillius sp. (70 and 30%، respectively). Aswan governorate gave
three fungi isolated from roots، viz. F. oxysporum ، F. moniliforme and F. solani (60، 20 and
20%، respectively). Also، six fungi were isolated from the rhizosphere، viz. F. oxysporum،
F. semitectum، F. solani، F. subglutinans، F. clamidospores and Aspergillus sp. ، being
30، 20، 20، 10، 10، and 10%، respectively. On the other hand، Marsa-Matrouh governorate
showed the highest count of F. oxysporum (60%) from roots، while F. solani (70%) from
the rhizosphere. Behera governorate showed the highest count of T. paradoxa (50 and 40%)
from roots and rhizosphere، respectively، while B. theobromae showed 30% from roots.
Sharkyia governorate showed the highest count of F. oxysporum (90%) from roots، while
R. solani (70%) was from the rhizosphere. Ismailia governorate gave the highest count of
F. oxysporum (50 and 70%) from roots and rhizosphere، respectively، while R. solani (15
and 10%) was obtained from roots and rhizosphere، respectively. Giza governorate samples
gave the highest count of F. oxysporum and F. moniliforme (60 and 30%) from roots،
respectively. Luxor governorate gave the highest count of F. oxysporum and F. moniliforme
(60 and 25%) from roots، respectively. Aswan governorate yielded the highest count of F.
oxysporum isolated from the roots (60%) and (30%) from the rhizosphere. In general، the
highest fungus distribution in all governorates under study، was F. oxsporum، followed
by T. paradoxa، while R. solani showed the lowest distibution in all governorates under study.
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Pathogenicity test of the most frequent isolated fungi: Different isolated fungi، viz.
F. oxysporum، F. moniliforme، F. solani، F. semitectum، B. theobromae، T. paradoxa
and R. solani from different locations and different governorates were used to investigate their

pathogenic capabilities on young date palm seedlings، originated from seeds of three vars.
Zaghloul، Sammany and Hayany. Data concerning the pathogenicity test on different wounded
varieties of date palm seedlings after three months are shown in Table (3). It is evident that all
tested fungi were able to induce root rot reaction، except F. semitectum. F. oxysporum
isolate1 obtained from Aswan governorate was the most virulent one، where it showed 40.6%
disease severity on the three varieties، followed by، F. oxysporum isolate 4 obtained from
Luxor (31.8% DS). While، F. oxysporum isolates 2، 6، 3 and 5 gave 23.4، 20.1، 19.9 and 19.7%
DS، respectively on the average. On the other hand، F. solani and T. paradoxa recorded
23.8 and 23.8% DS on the average. B. theobromae، F. moniliforme and R. solani recorded
19.5، 14.8 and 14.3%DS، respectively on the average for the three vars. Zaghloul variety was the
most susceptible to all the tested fungi، except F. semitectum، followed by vars. Sammany and
Hayany، respectively. Data also show that increased time after inoculation led to increasing the
disease severity for all fungi and cultivars. Data in Table (4) indicate that using the unwounded
method، F. oxysporum isolate1، obtained from Aswan governorate، was the most virulent one،
21.1% disease severity on the average for all three varieties، followed by، F. oxysporum isolate
4 obtained from Luxor (15.0%DS). While، F. oxysporum isolates 2، 5، 3 and 6 gave 10.5، 10.2،
9.9 and 9.1%DS، respectively. On the other hand، F. solani and T. paradoxa recorded 16.3
and 13.7%DS، on the average for the all three varieties. F. moniliforme، R. solani and B.
theobromae recorded 10.2، 9.6 and 9.4%DS، respectively on the average. Zaghloul var. was the
most susceptible with all the tested fungi، except F. semitectum، followed by vars. Sammany
and Hayany، respectively. Data also show that increased the time after inoculation led to
increasing the disease severity by all the tested fungi and varieties.
Varietal reaction: Date palm offshoots of three varieties، viz. Zaghloul، Sammany and Hayany
were used to study their susceptibility to the pathogenic fungi، F. oxysporum، F. moniliforme،
F. solani، B. theobromae، T. paradoxa and R. solani. Data in Table (5) show that wounded

offshoots of all the tested varieties were susceptible to infection at different levels. Zaghloul
var. was the most susceptible with the tested fungi، followed by Hayany، while Sammany was
the least susceptible. On the other hand، F. oxysporum and F. solani were the most virulent
(23.01 and 14.35%DS، respectively)، while T. paradoxa and F. moniliforme (12.59 and 10.46%
DS، respectively) were moderately virulent، as well as B. theobromae and R. solani (9.63 and
8.24%DS، respectively) were the weak virulent. Increasing time after inoculation was significant
with all fungi and cultivars. Data in Table (6) indicate that when unwounded method was used،
all fungi were pathogenic to all varieties of date palm offshoots. F. oxysporum، F. moniliforme
and T. paradoxa were the most virulent to date palm offshoots (13.33، 8.93 and 7.98%DS،
respectively)، while F. solani and B. theobromae (6.23 and 5.94%DS، respectively) were
moderately virulent، while R. solani was the weak virulent (3.46%DS). On the other hand،
Hayany var. was the most susceptible to all pathogenic fungi، followed by Sammany which was
moderately susceptible، while Zaghloul was the least susceptible one. Periods after inoculation
were significant with all fungi and cultivars.
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Table (1): Field survey of root rot of different cultivars of date palm in different governorates.

Governorates
Marsa-Matrouh
Behera
Sharkyia
Ismailia
Giza
Luxor
Aswan

Locations
Siwa
Rashid – Edko
Belbeas
Al- Ferdan
El-Mansoria
Luxor
Abo El Ryesh- Al
Akab

Total number
of date palm
*trees
436344
1128466
1214798
479766
514586
38393
1008429

Disease
%incidence

Disease
% Severity

50.00
60.00
15.00
20.00
10.00
65.00
80.00

25.00
30.00
3.75
5.00
2.50
37.50
45.00

*Anonymous (2009). Study of Important Indicators of the Agricultural Statistics. Ministry
of Agriculture and Soil Reclamation. Economic Affairs Section، Egypt.
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Table (3): Pathogenicity test using different varieties of wounded date
palm seedlings after 30، 45، 60 and 90 days after inoculation.

Table (4): Pathogenicity test using different varieties of unwounded date
palm seedlings after 30، 45، 60 and 90 days after inoculation.
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Table (5): Pathogenicity test on different cultivars of wounded date
palm offshoots at 3، 6 and 9 months after inoculation.

Table (6): Pathogenicity test on different cultivars of unwounded date
palm offshoots at 3، 6 and 9 months after inoculation.
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Discussion:
Date palms under the Egyptian conditions are subjected to infection with different diseases
caused by many soil-borne pathogenic fungi causing considerable root rot in the orchards (Abbas
et al.، 1989 and El-Deep، 1994). The present study aimed to carry out an accurate: survey and
identification of fungi associated with root rot of date palm. Many researchers reported that soilborne pathogenic fungi are the mostly responsible for root rot diseases which cause considerable
losses of date palm and offshoots (El- Deep، 1994 and Abdalla et al.، 2000). They mentioned that
F. oxysporum، F. solani and F. moniliforme were isolated from the declined date palm trees.
Root rot caused by soil-borne pathogenic fungi، viz. F. oxysporum، F. moniliforme، F. solani،
B. theomromae، T. paradoxa and R. solani were isolated from root rotted samples collected
from Aswan، Behera، Giza، Ismailia، Luxor، Sharkyia and Marsa-Matrouh governorates. While
other fungi were less frequent. Results of the present study indicated that the root rot diseases
were noticed on date palm grown in different localities belonging to the seven governorates in
Egypt. El-Arosi et al. (1983) reported that symptoms on date palm infected by F. moniliforme
and F. solani appeared on root as pale brown discoloration on the adventitious roots. The
occurrence and frequency of the isolated fungi were differed from one location to another; these
differences are probably due to the environmental conditions such as moisture، temperature
and soil type، dissemination factors of fungi in different locations and agricultural practices.
These results are in harmony with those obtained by Fawcett and Klotz (1932). Variations were
recorded on the disease incidence and disease severity percentage in the inspected governorates.
These results are in agreement with those obtained by El-Deep et al. (2007) who mentioned that
these variations might be due to the variation in environmental conditions. It may be also
due to one or more of the following factors; 1- pathogen frequency، 2- climatic conditions which
differ considerably between locations، 3- varietal sensitivity، 4- dissemination factors available
in the locality، 5- it may be also due to the cultural practices (Turner، 1981). Fusarium spp.
were the most frequently isolated fungi from all governorates studied. Also، Fusarium spp .
were the highly prevailed in healthy and infected date palm and offshoots. Mandel et al. (2005)
showed that Fusarium solan i and F. oxysporum were predominant in the rhizosphere of
date palm. Fusarium spp. were the most frequently isolated fungi from roots، but they showed
the highest mean recovery of Fusarium spp . from the plant debris followed by the roots and the
lowest one was occurred in the soil samples. On the other hand، T. paradoxa was consistently
isolated from rotted roots of date palm، these results are in agreement with those obtained by
Al-Rokibah et al. (1998) and Samir et al. (2009). On the other hand، Djerbi (1991) mentioned that
T. paradoxa was not isolated from the roots of naturally infested trees. This may be due to
the presence of various biotypes of the fungus in different regions (Al-Rokibah et al.، 1998).
The pathogenic potentialities of the isolated fungi were determined with three date palm vars.
In the greenhouse، all wounded seedlings of date palm varieties were infected with all soilborne pathogenic fungi، but with various degrees of susceptibility. The most virulent fungus
was Fusarium oxysporum، followed by T. paradoxa، while F. moniliforme، F. solani and
B. theobromae were moderately virulent. R. soalni was weak virulent to date palm. Hayany
variety was the most susceptible to root rot followed by Sammany var.، while Zaghloul var. was
the less susceptible. These results are in agreement with those obtained by El-Deep et al. (2007).
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آفات وأمراض خنيل التمر فـي ليبيا
د .الزروق أمحد الدنقلي
ً
مشاال ،والصحراء الكربى
ليبيا دولة تقع يف اجلزء الشمالي لقارة إفريقيا ،مطلة على البحر األبيض املتوسط
ً
ً
ً
جنوبا تشاد والنيجر والسودان ،وشرقا مصر  ،وغربا تونس
تغطي معظم مساحتها البالغة  1،775،000كم مربع ،وحتدها
واجلزائر.
يبلغ طول الشاطئ املطل على البحر 1950كم ،تقع ليبيا يف املنطقة املطلة على ما يسمى حزام الصحراء ،حيث ال توجد
ً
ً
وكيفا (مواعيد التساقط )
كما
بها أنهار وتعتمد على املياه اجلوفية املخزنة عرب السنني ،واألمطار املومسية احملدودة
ً
ً
سنويا ،وتقل تدرجييا كلما ابتعدنا عن املنطقة
وترتاوح معدالت سقوطها على الشريط الساحلي بني  350 - 100مم
ً
مالئما لزراعة النخيل .
الساحلية مما جيعله
ليبيا إحدي الدول العربية اليت تتمتع بوفرة إنتاج التمور حيث يبلغ عدد أشجار النخيل بها أكثر من  9ماليني خنلة و
ً
سنويا الدنقلي وآخرون (. )2008
 400صنف وبإنتاج قدره  500ألف طن
قسمت مناطق إنتاج النخيل بليبيا إىل ثالث مناطق رئيسية  ،وهي كالتالي :
شرقا إىل رأس إجدير ً
ً
غربا  ....وبها معظم
 -1املنطقة الساحلية :وتقع على خط عرض  32ºومتتد من أمساعد
األصناف الرطبة اليت ال تصل مرحلة النضج الكامل بسبب ارتفاع الرطوبة اجلوية.
شرقا إىل غدامس ً
ً
ً
غربا وتشمل
29ºجنوبا ومتتد من اجلغبوب
 -2املنطقة الوسطى :وتقع على خط عرض
الواحات الشرقية «أوجلة  -جالو  -إجخرة  -ومراده » وواحات اجلفرة « ودان – هون – سوكنه – الفقهاء  -وزلة »
ويتواجد بها معظم األصناف اجليدة ذات اإلنتاج الوفري وذلك بسبب تناسب درجات احلرارة و الرطوبة أثناء فرتة
النضج .
ً
جنوبا ومعظمها تقع يف حزام الصحراء مما يسبب جفاف
 -3املنطقة اجلنوبية  :تقع على خط عرض 22º-26
التمور أثناء فرتة النضج وذلك الرتفاع درجة احلرارة وقلة الرطوبة .
تتعرض شجرة النخيل إىل عديد اآلفات وميكن تقسيمها كالتالي :

 -1اآلفات احلشرية واليت تشمل ما يلي :
أ -حشرات تهاجم السعف واجلريد مثل :
 -1حفار العذوق(العرجون . )Phylognatus excavatus Pentadon algernium، pentodon spp
 -2ناخرات اجلريد ( حفار سعف النخيل) phonapte frontalis Apate monachus
 -3احلشرة القشرية البيضاء Parlatoria blanchardi
 -4احلشرة القشرية اخلضراء Asterolcanium phoenicis
 -5احلشرة القشرية الرخوة Pesuduspidoproctus hyphaeniacus
 -6احلشرة القشرية احلمراء Phoenicoccus maralatti
 -7دوباس النخيل lybicus Ommatissus binotatus
 -8البق الدقيقي pseudococcus spp
 -9البق الدقيقي األسرتالي Icerya purchasi
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:  حشرات تهاجم جذور و جدوع النخيل-ب
Prionus imbricornisi
 حفار اجلذور التاجية-1
Microcerotermes diversus  النمل األبيض-2

:  حشرات تقتل النخيل-ج
Rhynchophorus ferrugineus

سوسة النخيل احلمراء
 حشرات تهاجم الثمار-د

. Ephestia Cautella

 عث التني أو اللوز-1

Apomyelois ceratoniae

 عث اخلروب-2

.Plodia interpunctella  عث الدقيق اهلندي-3
Virachola livia  فراشة ثـمار الرمان-4
Coccotrypes dactyliperd (Fabricius (

 ثاقبة النوى-5

Oryzaephil mercator ( Faur(  خنافس احلبوب-6
Oryzaephilus surinamensis .(Linnaeus(

 خنافس العصارة-7

		.C . freemani Carpophilus hemipterus C . dimidutes، C.mutilatus
		 ،Urophorus humeralus
Epureae luteolus

 الدبابري-8
Wasps : Polistes gallicus ، Megascolia bidens ، Scolia dubia

Animal pests : اآلفات احليوانية وتنقسم إىل ما يلي
Dust mites Oligonychus afrasiaticus  حلم الغبار-1
Passer hispaniolinisis  وBirds Passer domestica  الطيور-2
Rodents :- ، Rattus rattus Rattus norvegious ، Mus musculatus  القوارض-3
Rabbits Lepus capensis  األرانب-4
Snails Cochlicella sp spp ، Theba  القواقع-5
Nematodes  الديدان الثعبانية-6
Meloidogyne spp  تعقد اجلذور-أ
Pratylenchus spp  تقرح اجلذور-ب

Criconemella spp، spp  احللقية-ج
X iphenema spp  اخلنجرية-د
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 -2أمراض النخيل :
أ -األمراض الفطرية Fungal diseases
 -1عفن القلب أو اللحفة السوداء
املسبب Thiehaviopsis paradoxa
 -2مرض عفن النوارت ( اخلامج ) ( inflorescence rot ( Khamidj
املسبب Mauginiella scaettae
 -3تبقع األوراق ( التضخم الكاذب ) ( diseases Leafspot ( Smut
املسبب Graphiola phoenicis
diseases Diplodia

 -4تبقع األوارق الدبلودي
Diplodia phoenicum
املسبب
 -5تعفن الثمار ( : ) Fruit rots
املسببات عديدة

ب -أمراض غري حمددة السبب ) diseases disorders) Undetermined
 -1الوجام Wajam :

 -2املسبب  :غري حمدد « عوامل متداخلة »
 -3جفاف الثمار Date shrivilings
 -4ختصر الثمار Date fruit constriction
 -5تشوه اجلريد و العراجني Malformation

 -3األعشاب Weeds :
أ -األعشاب املعمرة Perrennials
 -1النجيل Cynodon dactylon
ب -احلولية Annuals
 -1احلنظل Citrullus colocynthis
 -2العفينة Chenopodium album
 -3اللبينة .Euphorbia spp
 -4الرجلة Portulaca oleracea
 -5احلامول .Cascuta spp

اجلهود املبذولة للحد من هذه اآلفات :
 -1اآلفات احلشرية:
وضعت عدة برامج إلدارة هذه اآلفات وتتلخص يف اآلتي:
ً
وحتديدا ناخرات اجلريد ،حفار العذوق حيث قام الدنقلي
 -1أجريت دراسات ميدانية النتشار هده اآلفات
وآخرون ( )1988حبصر آلفات النخيل بالواحات الليبية ،وكذلك كرة وآخرون (  )2005 - 2001قاموا بدارسة
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آفـات النخيل باملنطقة الشرقية واجلنوبية وحتديد طرائق إلدارة ناخرات اجلريد وحفار العذوق ،وقد وضع برنامج
إرشادي للمزارعني باستخدام املصايد الضوئية  ،وإزالة أسيجة املزارع املعمولة من اجلريد وقد كانت هلاتني
ً
ً
فعاال للخفض من نسب اإلصابة باآلفة.
تأثريا
الطريقتني
 -2عث التمور :
قامت كرة خالل الفرتة (2000 - 1996م ) بدراسة ميدانية لنخيل ليبيا ( اجلنوب  -الوسط  -الشمال) لتحديد أهم
األنواع الشائعة لعث التمور املصاحبة معها .
وقد مت حتديد أربعة أنواع منتشرة يف ليبيا  .وقد خلصت فيما يلي:
 ضرورة عدم خلط التمور املتساقطة مع غري املتساقطة. احلصاد املبكر وعدم التأخري يف جين الثمار. احلفظ املربد للتمور بعد قطافها و دون تأخري . تغليف التمور بعد التوضيب . إدخال برامج املصايد الضوئية حبقول النخيل . إدخال برامج املكافحة احليوية ملكافحة عث التمور. -3دوباس النخيل :
أقيمت محالت رش ونظافة للنخيل املصاب مبناطق الواحات خالل فرتات متقطعة ولكنها مل تكن بصفة
مستمرة مما أدى إىل وجود احلشرة بصفة دائمة باملناطق ذات الرطوبة العالية والكثافة النخيلية املزدمحة .
 -4احلشرات القشرية :
بنا ًء على دراسات ميدانية ( الدنقلي وآخرون  )2005 - 1988باستخدام الطرائق املختلفة للحد من هذه اآلفات ،
وقد دلت نتائج الدراسة أن أنسب طريقة للحد منها هي استخدام الرش خالل فرتة السكون « ديسمرب ـ يناير » بالزيت
املعدني ومت العثور على العديد من املتطفالت ومفرتسات هلذه احلشرة واليت تكون هلا أهمية مستقبلية إلدارة هذه
ً
إحيائيا .
اآلفات
 -5سوسة النخيل احلمراء :
وجدت يف ليبيا نوفمرب  2008مبنطقة طربق على النخيل املروحي املستورد من مصر  ،وقد انتشرت بعدة مناطق
يف ليبيا بسبب إدخال هذا النوع من النخيل إىل ليبيا واستعماله يف الشوارع وامليادين  ،وقد انتقلت إىل خنيل التمر
بطربق وكذلك منطقة سيدي السائح بطرابلس .
ً
ظاهريا وحرقه .استخدمت
اختذت إجراءات للمكافحة وذلك برش النخيل باملبيدات احلشرية وإزالة النخيل املصاب
الفرمونات اجلاذبة وكذلك الغذائية املخلوطة باملبيدات .
كل هذه اجلهود تعترب غري كافية؛ ألن االنتشار غري حمدد مبكان وميكن أن تكون مجيع مناطق ليبيا مهددة
لعدم وجود حجر زراعي وحملي صارم مينع تداول الفسائل من املناطق املصابة.
 -2اآلفات احليوانية :
 -1حلم الغبار :
درست تأثري رش الفحول قبل التفتح مقارنة بالرش باملبيدات العنكبوتية بعد التفتح  ،وقد وجد إن نسبة
اإلصابة اخنفضت حوالي  %50مقارنة بالشاهد ،كما درست تأثري استخدام مبيدات العناكب على حلم الغبار
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بعد ً 30-15
يوما من عقد الثمار  .ووجد أن النسب تتفاوت حسب نوع املبيد املستعمل ولكن جيب تكرار
ذلك مرتني على األقل بفارق ً 15
يوما .
كما حدد عدد املفرتسات واملتطفالت حللم الغبار املصاحبة هلا ببساتني النخيل .
 -2الطيور :
جربت طريقتان للحد من مشاكل الطيور وتتلخص يف اآلتي :
ً
فعاال ،ولكن مل يستمر الربنامج لعدم توفر
 استخدام شباك الصيد الليلي مبناطق مبيت الطيور ،وقد كاناإلمكانيات.
 تغليف العراجني باستعمال أكياس من مادة البولي إثيلني املثقب ،وكان ذو فاعلية للحد من تدهور التمور. -3القوارض :
تؤد إىل نتائج فعالة بسبب سلوكية الفئران ومعرفتها للسم  .أما األرانب فتم
جربت الطعوم السامة ،ولكنها مل ٍ
مكافحاتها باستعمال الفخاخ والصيد الليلي للحد منها .
 -4احلشائش :
أجريت دراسة ضمت برامج التغطية ألحواض النخيل مبادة البوليتلني األسود وكذلك مبيدات احلشائش .فقد
كانت مبيدات احلشائش أكثر فاعلية رغم ضررها البيئي وخباصة على احلشائش النجيلية .
األمراض :
 ًنظرا ألن معظم زراعات النخيل باملناطق اجلافة فإن األمراض قليلة ماعدا األمراض ،اخلاصة بفسائل النخيل فقد أجريت
دراسة تقيمية لتأثري أساليب الري على جناح الفسائل ،فدلت النتائج أن الري بالتقنني أو التنقيط كان ذو تأثري إجيابي
لإلقالل من عفن القلب وموت فسائل النخيل ،بينما الري بالغمر يزيد من قلة اإلنبات ومضاعفة فرصة إحداث املرض .
 جربت عدة مبيدات فطرية وحشرية على بعض اإلصابات املتداخلة بني األمراض واحلشرات ولكن فاعليتها كانتحمدودة ً
جدا .
 أجريت دراسة على تأثري رش فسائل النخيل بعد الزراعة مباشرة مببيدات فطرية ثم حشرية ،فقد دلت النتائج عن زيادةنسبة إنبات الفسائل وقلة موتها .
مرض البيوض :
ال يوجد هذا املرض بليبيا ،وقد شاركت الدولة يف برنامج مكافحة مرض البيوض بإجراء مسوحات حقلية
للرتب الليبية ،وأثبتت النتائج املخربية عدم وجوده ،إضافة إىل أن بعض ترب النخيل حتتوي على فطريات مضادة هلذا
الفطر .

توصيات عامة:
ً
ميدانيا لدى املزارعني .
 -1تفعيل دور اإلرشاد الزراعي يف ليبيا ،ألهميته يف نشر وتفعيل نتائج البحوث
 -2إحتاد اإلجراءات الوقائية الصارمة إلدارة احلجر الزراعي الداخلي واخلارجي للحد من دخول اآلفات وانتشارها .
 -3منع تداول الفسائل ومنتجات النخيل من املناطق أو الدول اليت بها إصابة .
 -4متكني ذوي االختصاص واخلربة من مزاولة أعماهلم كل يف جمال ختصصه .
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أهم اآلفات واألمراض املهددة لنخيل التمر فـي مصر
واألساليب املتبعة يف الوقاية منها
د .مرتضى أمحد عيسى

األهمية االقتصادية لنخيل التمر يف مصر :
 تعترب مصر من أهم دول العامل يف زراعة النخيل سواء على مستوى اإلنتاج أو االستهالك. حتتل مصر املرتبة األوىل على مستوى الدول املنتجة على مستوى العامل حيث تنتج  %19.5من إمجالي جمموع اإلنتاجالعاملي.
 -متوسط إنتاجية النخلة حوالي 100كجم/خنلة.

آفات النخيل:
 آفات مرضية آفات حشرية آفات أكاروسية آفات تهاجم اجلذع  :سوسة النخيل احلمراء حفار عذوق النخيل (القارضة) حشرات تهاجم الثمار :• دودة البلح الكربى.
• دودة البلح الصغرى (احلمرية).
• دودة الرمان.
• فراشة دودة بلح الواحات.
• فراشة املخزن أو دودة الشيكوالتة .
• فراشة البلح العامري.
• فراشة احلبوب أو دودة جريش الذرة.

أهم اآلفات األكاروسية اليت تصيب خنيل التمر يف مصر
 -حلم الغبار .Dust mite :tetanychus (oligonychus) afrasitaticus meg

الرتيكوجراما واستخداماته يف الزراعة املصرية :
مميزات طفيل الرتيكوجراما :
 حتتل طفيليات الرتيكوجراما املرتبة األوىل ( مساحة تطبيق – أكثر من  40مليون هكتار ) على مستوىالعامل باعتبارها عنصر قمع بيولوجي ميتاز بأعلى مستويات األمان احليوي و شديد الفاعلية ضد أهم اآلفات
الزراعية حيث ميتاز مبا يلي :
ً
كميا يف مساحات
 طفيليات دقيقة احلجم يرتاوح طوهلا ما بني  1.16 – 0.17مم مما يسمح بإكثارهاصغرية ،كما ميكن تعبئة املاليني منها يف عبوات صغرية تكون سهلة التداولة سواء أثناء الشحن
أو التوزيع يف احلقول.
ً
كميا أو سرعة
 دورة حياتها قصرية(  10 - 8أيام عند 25م ) مما حيقق اجلانب االقتصادي سواء يف تربيتهاحقليا مما يدفع بإحكام السيطرة على اآلفة املستهدفة ً
ً
وفقا إلسرتاتيجية املكافحة اخلاصة
تعاقب أجياهلا
بكل حمصول.
 ذات مدى عوائلي متسع ( كل عوائلها حشرات ضارة – معظمها من رتبة حرشفية األجنحة ) مما يدفع335
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ً
ً
علما بأن لكل نوع عائل مفضل .باإلضافة إىل تزايد تعداد
حقليا عند غياب اآلفة املستهدفة –
ببقائها
األعداء الطبيعية األخرى نتيجة عدم استخدام املبيدات الكيميائية.
 تهاجم العائل أثناء سكونه ( على هيئة بيض )  ،وهو عامل يف غاية األهمية يف حتديد اجلرعة الالزمةً
حقليا ،وتتضح أهمية هذا العامل بالنسبة للحشرات اليت تسلك سلوك الثاقبات و اليت تدخل يرقاتها
ملساحة ما
يف اجلزء النباتي مبجرد الفقس فتصبح يف مأمن من املعاملة باملبيدات .
ً
ً
حقليا مما يدفع بأعلى درجات األمان عند اإلطالق
كميا يف املعمل على آفة غري مستهدفة
 تتم تربيتهً
احلقلي ،وعند اخنفاض نسبة التطفل معمليا ،كما ميكن قتل جنني العائل البديل قبل التعريض
للطفيل عند الرغبة يف مكافحة آفات املخازن باستخدام الطفيل .
ً
حقليا مما يدفع باالستغناء عن
 تتغذى احلشرات الكاملة للطفيل على رحيق األزهار و الندوة العسليةتقديم غذاء مع عبوات اإلطالق كما تضع األنثى  % 80من كمية البيض خالل أول  4 – 3أيام من حياتها
ً
ً
اقتصاديا.
عامال
بدون تغذية عند اإلكثار الكمي مما يشكل
 مل يسجل هلا – حتى اآلن – طفيليات مفرطة تهامجها حتت الظروف الطبيعية  .كما ميكن محايتها مناملفرتسات كالنمل أو إبرة العجوز اليت ميكن أن تهامجها بعد اإلطالق احلقلي وذلك من خالل التحكم يف
عبوات اإلطالق .
 تستخدم بنجاح تام يف مكافحة بعض اآلفات شديدة اخلطورة ( دودة أزهار الزيتون – دودة أزهار املواحل )حيث ال ميثل إطالق الطفيل أي أضرار بعكس الرش باملبيدات الكيميائية احملظور استخدامها وقت اإلزهار.
 ذات قدرة عالية يف البحث عن العائل ( حتى وإن كان ذي كثافة عددية منخفضة ) وذلك ضمن جمالنشاط طريان الطفيل يف دائرة قطرها  30 – 25م ،و ميكن تعظيم هذه القدرة بالتحكم يف خريطة توزيع
نقاط اإلطالق و بالتالي يصلح ألي حقل بغض النظر عن املساحة .
 اقتصادي للغاية بالنسبة للوقت الالزم للتطبيق فمساحة ما حتتاج إىل حوالي شهر للمكافحة مبواتري الرشبالكيماويات ميكن االنتهاء منها خالل عدة ساعات لتوزيع الطفيل  ،كما يوفر يف العمالة.
 يتم إطالق الطفيل مع ظهور أول كتل بيض ويطلق الطفيل بعد العصر لتفادي درجات احلرارة املرتفعة.تقوم الريقات الصغرية مبهامجة قمة األغاريض فتثقبها لتتغذى على الطلع و األزهار والثمار الصغرية فتظهر الشماريخ
ً
وأحيانا القمة النامية ومييز اإلصابة وجود نسيج حريري
بدون مثار وقد تتغذى على حامل العذوق واجلريد « الطري»
ً
خمتلطا برباز احلشرة كما تهاجم الثمار الكبرية وهلا جيالن يف السنة يهاجم األول الطلع والسعف الصغري واألزهار
والثمار الصغرية ويظهر عقب الشتاء بينما يهاجم اجليل الثاني الثمار الكبرية « التمر» ويظهر يف أواخر الصيف.

 دودة البلح الصغرى : Batrachedra amydraulaتقضي الريقة فصلي اخلريف والشتاء يف طور الريقة كاملة النمو داخل شرنقة يف أماكن خمتلفة من النبات
وبقدوم الربيع تتحول إىل عذارة خترج منها الفراشات  ،حيث تقوم األنثى بوضع البيض على الشماريخ والثمار الصغرية
ً
خيوطا حريرية بيضاء تربطها إىل
ليفقس عن يرقات صغرية 1مم تتجه إىل الثمار حديثة التكوين وحتيك حوهلا
ً
تفاديا لتساقطها وبعد ذلك تثقب الثمرة قرب القمع وتدخلها لتتغذى على األنسجة والبذرة الطرية مسببة
الشمراخ
عفن الثمرة ثم تتجه إىل ثـمرة أخرى لتعيد الكرة وتستكمل الريقة منوها بالتغذية على  4-3ثـمرات تتحول بعدها
ً
شهرا ثم يبدأ اجليل الثاني ملدة شهر ثم الثالث ملدة شهر (هلا ثالثة أجيال يف
لعذراء ثم حشرة كاملة ويستغرق ذلك
السنة).
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استخدام طفيل الرتيكوجراما ملكافحة ديدان ثـمار البلح:
جنح استخدام طفيل الرتيكوجراما يف واحة سيوه بتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل من خالل العمل مبشروع
املكافحة احليوية آلفات مثار البلح بسيوه والذي استخدم فيه طفيل الرتيكوجراما كعنصر رئيسي يف مكافحة
اآلفات احلشرية اليت تصيب الثمار وبصفة خاصة اآلفات التابعة لرتبة حرشفية األجنحة (فراشات وأبي دقيقات) ومن هذه
اآلفات اليت وجدت تصيب مثار البلح يف واحة سيوه:
 -1دودة الثمار الكربى Arenipses sabella
 -2دودة الثمار الصغرى ( احلمرية ) Batrachedra amydraula
 -3أبو دقيق الرمان Virachola livia
 -4ديدان املخازن ( األفستيا ) .Ephestia spp
أ – دودة البلح العامري (  )cautellaب – دودة بلح الواحات ( ) calidella
Plodia interpunctella
 -1دودة جريش الذرة
Ectomyelois ceratoniae
 -2دودة قرون اخلروب
وتظهر كفاءة الطفيل ضد آفات ثـمار البلح من نتائج العمل يف املواسم املاضية بواحة سيوه من اجلدول التالي :
نسبة اخلفض يف اإلصابة

النسبة املئوية لإلصابة

عدد النخيل املعامل

املساحة

السنة

36.44

36.14

21150

235

1998

66.13

5.08

100044

1116

1999

93.75

0.5

151560

1684

2000

98

1.25

183150

2035

2001

94

3.34

227880

2532

2002

97.8

1.25

276390

3071

2003

99

0.62

281790

3131

2004

جاري الفحص

جاري الفحص

282780

3142

2005

الدراسات التطبيقية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء :
على املستوى احمللي اإلقليمي :
أو ًال  :احلصر الدوري لألشجار املصابة والسليمة:
ُيبدأ يف إجراء عملية احلصر اليت تشمل عدد النخيل املصاب – عدد النخيل السليم  -عدد النخيل الذي ميكن
عالجه  -عدد النخيل املقلع وهذا ما يعترب قاعدة بيانات لإلصابة يف مكان ما بواسطته ميكن متابعة مدى انتشار
ً
مبكرا وعالجها.
احلشرة ومدى جناح املكافحة يف مكان اإلصابة كما ميكن اكتشاف اإلصابة

تطبيق طرق املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء على املستوى احمللي اإلقليمي :
 ًأوال  :املكافحة بالطرق الزراعية.
ً
ثانيا  :املكافحة امليكانيكية.
ً
 ثالثا  :املكافحة التشريعية.ً
رابعا:املكافحة الكيماوية.
ً
 خامسا  :املكافحة السلوكية.ً
سادسا  :املكافحة احليوية.
-
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أو ًال  :العمليات الزراعية :
وتشمل االهتمام بالنخلة من حيث التسميد  -الري  -التقليم  -فصل الفسائل وبصفة عامة كل العمليات اليت
تعطي شجرة قوية وعصارة قوية تعمل على مقاومة احلشرة.
 التعفري مبساحيق املبيدات بعد إزالة الفسائل أو إجراء عمليات التقليم للنخيل أو بعد حدوث جروح يف النخيل.ً
صيفا.
 مع مراعاة أن جيري التقليم شتا ًء وليس احملافظة على نظافة القمة النامية . يف حال اإلصابة بتعفن أو إصابات حشرية جيب استخدام املبيد املناسب واملتخصص. -إزالة النخيل امليت واملتعفن من املزرعة باستمرار .

ثانيًا  :املكافحة امليكانيكية :
ومتثلت يف إزالة النخيل املصاب بشدة والذي ال أمل يف شفائه أو التخلص من األطوار احلشرية املختلفة بعدة طرق:
 -1عن طريق الدفن.
 -2عن طريق الفرم.
 -3التخلص من بقايا اجلذور.

ثالثًا  :املكافحة التشريعية :
يعترب احلجر الزراعي من أهم طرق منع اإلصابة وجتددها وانتشار احلشرة وميكن القول أنه ميثل أكثر من  % 80من
ً
عموما.
عملية املكافحة ضد احلشرة
احلجر الزراعي الداخلي :هام ً
جدا يف منع اإلصابة من االنتشار داخل الوطن الواحد أو من منطقة إصابة إىل أماكن أخرى
سليمة .
ً
أيضا يف منع انتقال اإلصابة من وطن آلخر مثل انتشارها من السعودية جلريانها أو
احلجر الزراعي اخلارجي :وهو هام
العكس أو من مصر إىل دول جماورة مع العلم بضرورة التشديد على دخول وانتقال النخيل عرب البالد.

معاملة النخيل يف املناطق اليت بها إصابة:
 -1معاملة الفسائل.
 -2معاملة حالة النخيل معدة للتصدير.

املكافحة السلوكية:
 تعترب املصايد الفرمونية من الطرق الرئيسية للمكافحة املتكاملة للحشرة ،حيث أن االستخدام املكثف للمصايدخيفض من نسبة اإلصابة من  %70 - %40خالل عامني.
 كما تعترب هذه الطريقة أحد طرق االكتشاف املبكر لإلصابة وحتديد درجتها. -يتم دراسة نوعية الفريمون وحتديد املسافات وشكل وارتفاع املصيدة.

املكافحة احليوية:
• البكترييا -الفطريات – الفريس -النيماتودا -العناكب -األعداء الطبيعية – املستخلصات النباتية .
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املكافحة الكيماوية :
 -1طرق حقن جذع النخلة:
طريقة احلقن اليدوي -طريقة احلقن باحلفار الكهربائي  -طريقة احلقن بالضغط بآالت احلقن.
ً
سنويا.
 -2الرش الوقائي والعالجي لفسائل وأشجار النخيل بطريقة تفريق القلب واجلزع من ثالث إىل أربع مرات

أمراض النخيل يف مصر :
 -1النيماتودا املصاحبة ألشجار النخيل.
 -2عفن جذور النخيل.
 -3تفحم األوراق اجلرافيولي.
 -4تعفن قواعد األوراق الريبلودي.
 -5اللفحة السوداء.
 -6تبقع أوراق النخيل.
 -7عفن طلع النخيل.
 -8عفن الثمار.
 -9احنناء الرأس.
ً
وتعترب املكافحة باألساليب الزراعية من العوامل اهلامة جدا للوقاية والتخلص من معظم هذه األمراض.
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أهم احلشرات واآلفات االقتصادية اليت تصيب النخيل والتمور
وطرق مكافحتها يف اجلمهورية اليمنية
م .خالد أمحد احلبشي

املقدمة :
ال ُيعرف بالضبط املوطن األصلي لنخلة التمر ،إال أن العديد من الباحثني يشريون إىل أن اإلنسان يف جنوب العراق
قد عرف زراعة النخيل منذ حوالي ثالثة آالف سنة قبل امليالد ( .)Dowson 1965وتعترب النخلة من أقدم األشجار املزروعة
ً
مليونا ،يوجد ثلثاه يف
يف العامل ،وتشري اإلحصائيات إىل أن جمموع أعداد أشجار النخيل يف العامل يبلغ حوالي تسعني
ً
ً
ً
كثريا اآلن.
عربيا (احليدري  ،)1980ورمبا أن العدد قد زاد
قطرا
مخسة عشر
ً
مصدرا ً
هاما لغذاء اإلنسان ،وقد
حتتل زراعة النخيل يف اجلمهورية اليمنية مكانة اقتصادية واجتماعية عالية كونها
ً
شكل النخيل على مر التاريخ بيئة صاحلة حلياة اإلنسان اليمين وكان ً
عونا له يف توفري مستلزمات املعيشة ومنقذا له
من اجلوع يف وقت األزمات واحلروب .ولعل مقدرة شجرة النخيل على النمو واإلثـمار حتت ظروف الصحراء القاسية كان
له أبلغ األثر يف درء خماطر التصحر واجلفاف يف بالدنا ،حيث معظم أشجار النخيل تتواجد يف املناطق شبه الصحراوية.
ينمو النخيل يف اليمن على ارتفاع ما بني  600-5مرت فوق سطح البحر ،و درجة حرارة ما بني ْ 45ْ-5م ،ويبلغ عدد أصناف
ً
صنفا منها حوالي  10-8أصناف فقط ممتازة ،والباقي ،قليل منها جيد ومعظمها
النخيل احمللية يف اليمن حوالي 321
متدهورة وغري مرغوبة .بلغت املساحة اليت تغطيها أشجار النخيل يف اليمن عام 2009م حوالي  14764هكتار ،وبلغ
وي ّ
إنتاج التمور من هذه املساحة لنفس العام حوالي  56760طن (كتاب اإلحصاء الزراعي لعام 2009م)ُ .
قدر عدد أشجار
ً
تقليديا بشكل عشوائي على قنوات الري ومبسافات
النخيل يف اليمن حبوالي مخسة ماليني خنلة ،معظمها مزروعة
غري منتظمة وترتك الفسائل حول أمهاتها ،وكان ذلك أحد األسباب اليت أدت إىل اخنفاض املتوسط العام إلنتاج النخلة
من التمر يف اليمن حيث بلغ حوالي  21كجم/النخلة وهو منخفض ً
جدا مقارنة باإلنتاج العاملي للنخلة (بامفتاح وآخرون
2001م).
ً
نوعا من اآلفات املختلفة ،وتشكل اآلفات احلشرية نسبة عالية منها ،فهناك ما يقارب
ُيصاب النخيل حبوالي 225
ّ
تتميز باخنفاض عدد اآلفات
حشرة مسجلة تصيب النخيل والتمور (باعنقود 1988م) ،وحلسن احلظ أن اليمن
100
ٍ
االقتصادية اليت تصيب النخيل والتمور ،إال أن تلك اآلفات على حمدوديتها فإنها تعد أحد العوامل الرئيسية املسببة
الخنفاض املتوسط العام إلنتاج النخلة من التمر يف بالدنا ..تسبب اآلفات خسائر كبرية للنخيل والتمور فتقلل من
كمية ونوعية التمور املنتجة ،باإلضافة ملا تسببه من أضرار جسيمة للنخيل املصاب .كما أن هذه اآلفات تتسبب يف
أضرار أخرى تنتج عن الكميات الكبرية من املبيدات اليت تستخدم يف مكافحتها ،واليت تكلف البلد عشرات املاليني
من الدوالرات ،باإلضافة إىل آثارها اجلانبية الضارة من تلويث البيئة بالسموم وضررها على صحة اإلنسان واحليوان.
حتتوي هذه الورقة العلمية على نتائج البحوث والدراسات واملسوحات امليدانية اليت قامت بها اهليئة العامة للبحوث واإلرشاد
الزراعي ممثلة مبحطة حبوث سيئون الزراعية يف األعوام املاضية يف معظم مناطق زراعة النخيل باجلمهورية .وتشتمل
الورقة على ثالثة أقسام ،األول يتضمن أهم احلشرات واآلفات املوجودة يف اليمن وطرق مكافحتها ،والثاني بعض
احلشرات واألمراض االقتصادية اهلامة غري املوجودة يف اليمن  ،واإلجراءات الواجب إتباعها ملنع دخوهلا إىل البلد.
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امللخص :
تشتمل هذه الورقة على ثالثة أقسام ،احتوى القسم األول على احلشرات واآلفات اليت تصيب النخيل والتمور
يف اجلمهورية اليمنية ،وأحدث تقانات مكافحتها و الوقاية منها اليت توصلت إليها حمطات البحوث يف البلد .تضمن
هذا القسم ِذكر ( )9حشرات ونوعني من العنكبوت تصيب النخيل والتمور يف بالدنا ،ومن بني تلك اآلفات املوجودة،
هناك أربع فقط ذات أهمية اقتصادية هي الدوباس ،دودة البلح الصغرى (احلمرية) ،حفار العذوق وعنكبوت الغبار.
وآخر تقانات املكافحة اليت توصلت إليها حمطة حبوث سيئون الزراعية ضد احلشرات االقتصادية األربع املذكورة هي
كالتالي :
 -1تكافح حشرة دوباس النخيل Ommatissus binotatus lybicus De Berg .بالرش بأحد املبيدين :
ألي منهما،
أسيتاميربد ( %20جاكوار) أو المبداسيهالوثرين ( % 5جاردينا ،كاراتي) ،مبعدل 1مل /لرت ماء ٍ
وذلك بعد أن يصل متوسط شدة اإلصابة إىل احلد االقتصادي احلرج ( 3حوريات /اخلوصة).
 -2تكافح حشرة احلمرية (  Batrachedra amydraula (Meyrickبالرش بأحد املبيدين  :كاربريل
( %85سيفني) برتكيز  4( %0.4جم /لرت ماء) أو مالثيون  %50برتكيز  2( %0.2مل /لرت ماء).
 -3تكافح حشرة حفار العذوق (خنفساء الرينوسريوس)(  Oryctes rhinoceros(Linnaeusباستعمال
املصايد الضوئية يف اخلمسة أشهر اليت تنتشر فيها احلشرة الكاملة (إبريل ،مايو  ،يونيو ،يوليو و أغسطس)،
أو يف أشهر الذروة الثالثة (مايو ،يونيو و يوليو) أو على األقل يف شهر الذروة يونيو فقط  ،حيث تشغل املصيدة
ً
صباحا.
من الساعة السادسة مسا ُء إىل السادسة
 -4يكافح عنكبوت (حلم)( الغبار  Oligonychus afrasiaticus (Mc Gregorبالرش بأحد املبيدين :
بروموبروبيليت ( %50نيورون) أو كلوروبنزيليت ( %50أكار) برتكيز 1( 0.1مل /لرت ماء) ،ويتم الرش
ً
تقريبا ،وجيب التوقف عن الرش عند بداية تلوين الثمار.
عند بداية اإلصابة يف بداية أبريل
أما احلشرات واآلفات األخرى غري االقتصادية على النخيل اليت تضمنها هذا القسم فهي  :احلشرة القشرية ،النمل األبيض،
دبور البلح األمحر ،البق الدقيقي ،دودة البلح الكربى (دودة الطلع) ،اخلنفساء ذات الصدر املنشاري و العنكبوت األمحر.
ً
أضرارا اقتصادية للنخيل والتمور ،وبالتالي ال تستدعي
وهذه اآلفات موجودة يف البلد يف حالة توازن طبيعي وال تسبب
املكافحة.
أما القسم الثاني فقد تضمن ِذكر حشرتني خطريتني غري موجودتني حتى اآلن يف اليمن وهما سوسة النخيل احلمراء
ً
أيضا ِذكر مرض البيوض اخلطري غري املوجود يف اليمن حتى َ
اآلن ،وقد
وحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة ،وتضمن
ذكرت احلشرتني واملرض خلطورتهم وأهميتهم االقتصادية وألجل إختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع دخوهلا إىل البلد ،وذلك
عن طريق تفعيل قانون احلجر الزراعي اخلارجي.

أو ًال -احلشرات و اآلفات املوجودة باليمن:
 -1دوباس النخيل Dobas Bug :
االسم العلمي .Ommatissus binotatus lybicus De Berg :
الرتبة والعائلة )Homoptera : Tropiduchidae( :
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الوصف واألهمية االقتصادية :

احلشرة لونها أخضر مصفر ،طوهلا حوالي  0.5سم ،األنثى أكرب من الذكر ،يغطي جسم احلشرة زوج من األجنحة
الشفافة تكون يف الذكر أطول من األنثى ،الطور الضار املباشر هو احلورية ،تعيش احلورية حوالي شهرين (مارس وأبريل)
يف اجليل الربيعي ،وحوالي شهر ونصف (سبتمرب وأكتوبر) يف اجليل اخلريفي ،تعيش احلشرة الكاملة حوالي 15
ً
يوما تتزاوج خالهلا وتضع فيها اإلناث بيض اجليل التالي ،متتص احلوريات واحلشرات الكاملة العصارة النباتية من
خوص السعف والعذوق والثمار اخلضراء ،تفرز األجزاء النباتية املصابة مادة دبسية (عسلية) من الثقوب اليت حتدثها أجزاء
ً
أيضا ،عند إشتداد اإلصابة تزداد املادة العسلية زيادة هائلة
الفم الثاقبة املاصة للحشرة ،كما تفرز احلشرة هذه املادة
ً
مزروعا حتت النخيل املصاب من أشجار فاكهة وحماصيل حقلية مما يزيد
جتعلها تسيل إىل األرض ملوثة ما قد يكون
من ضرر هذه اآلفة ،كما تعيق املادة الدبسية املزارع من إجراء العمليات الزراعية .وتعترب احلشرة من اآلفات الوبائية
ً
ً
هائال إذا أهملت مكافحتها يف الوقت املناسب.
دمارا
سريعة التكاثر واالنتشار وتسبب
مل تكن هذه اآلفة معروفة يف اليمن حتى عام 2002م عندما ُسجلت ألول مرة يف حمافظة املهرة ،وقيل أنها قد دخلت
إىل البلد قبل ذلك بسنتني ،ومن املرجح أنها ،انتقلت على هناك من سلطنة ُعمان ،حيث أنها من اآلفات املستوطنة يف
السلطنة .تسببت احلشرة يف خسائر كبرية يف أعداد النخيل يف جنوب العراق عام 1935م ،وحدث مثل ذلك يف إيران
ً
ُ
تقريبا يف مجيع دول جملس التعاون ،كما تتواجد يف مصر و ليبيا واجلزائر.
وعمان ،تتواجد احلشرة
املكافحة :
تكافح احلشرة بالرش بأحد املبيدين  :أسيتاميربد ( %20جاكوار) أو المبداسيهالوثرين ( %5جاردينا ،كاراتي) ،مبعدل
ألي منهما ،وذلك بعد أن يصل متوسط شدة اإلصابة إىل احلد اإلقتصادي احلرج ( 3حوريات /اخلوصة).
1مل /لرت ماء ٍ

 -2دودة البلح الصغرى (احلمرية) Lesser Date Moth :
االسم العلمي Batrachedra amydraula (Meyrick ( :

الرتبة والعائلة Lepidoptera : Cosmopterygidae :

الوصف واألهمية االقتصادية :
احلشرة عبارة عن فراشة صغرية احلجم ،طورها الضارهو الريقة ،تضع األنثى بيضها بني الشماريخ والثمار الصغرية بعد
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عقدها مباشرة ،يفقس البيض بعد حوالي أسبوع يرقات صغرية ،تعيش الريقة حوالي أسبوعني متر خالهلا خبمسة
ّ
ّ
تتحول إىل حشرة كاملة بعد حوالي أسبوع من التعذر لتعيد دورة حياتها من
تتحول إىل عذراء واليت بدورها
أدوار ،ثم
جديد ،ورمبا للحشرة  3أجيال يف السنة.
احلشرة معروفة لدى املزارعني منذ قديم الزمن ،وتنتشر يف مجيع مناطق زراعة النخيل يف اجلمهورية اليمنية ،إال أن
ضررها يرتكز أكثر يف سهل تهامة وجزيرة سقطرى  %94 ،%98على التوالي حيث ال يتم مكافحتها هناك ،وتنتشر
بشكل متوسط يف وادي وساحل حضرموت  %65 ،%67على التوالي (بامفتاح وآخرون 2003م)ُ .سجلت احلشرة يف
كل دول جملس التعاون اخلليجي ،مصر ،ليبيا ،إيران واهلند.
تتغذى يرقات احلشرة على الثمار الصغرية ،حيث خترتق القشرة وتتغذى على معظم حمتويات الثمرة وال ترتك سوى
ّ
تتحول الثمار املصابة إىل اللون البين احملمر ومن هنا جاءت تسمية احلشرة باحلمرية ،تشاهد الثمار
غالفها اخلارجي،
املصابة يابسة ومعلقة خبيط حريري تفرزه الريقة ،وقد تسقط الثمار املصابة وتشاهد حتت النخلة ،وميكن معرفة
الثمار اخلضراء املصابة بوجود ثقب قرب قمع الثمرة به براز الريقة مع وجود النسيج احلريري ،تصيب احلشرة ثـمار مجيع
أصناف النخيل ولكنها تصيب ثـمار صنف اهلجري (بوادي حضرموت) بنسبة عالية.
املكافحة :
ً
زراعيا :
أ-
ذكر حسني (1974م) أن يرقات هذه احلشرة تقضي أشهر اخلريف سابتة داخل شرانقها على الليف وبني
الكرب ويف قلب النخلة ،لذلك البد من تنظيف النخيل وتكريبه وإزالة الليف والكرب والعراجني القدمية.
ً
كيميائيا :
ب-
تكافح حشرة احلمرية بالرش بأحد املبيدين  :كاربريل ( %85سيفني) برتكيز 4( %0.4جم /لرت ماء) أو
مالثيون  %50برتكيز  2( %0.2مل /لرت ماء).

 -3حفار العذوق (خنفساء الرينوسريوس) Beetle Rhinoceros :
االسم العلمي Oryctes rhinoceros (Linnaeus( :
الرتبة والعائلة )Coleoptera : Sacsrabaeidae( :
الوصف واألهمية االقتصادية :
ذكر

أنثى

يرقة

عذراء

ً
كبريا
احلشرة الكاملة عبارة عن خنفساء طوهلا  3.5 - 3سم ،لونها بين ُم ْسود المعة وهلا قرن يف مقدمة الرأس يكون
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يف الذكر عنه يف األنثى ،الطور الضار الريقة واحلشرة الكاملةُ ،سجلت احلشرة يف مجيع دول جملس التعاون اخلليجي
وتتواجد يف اهلند وباكستان .وهناك العديد من حفارات النخيل من جنس  Oryctesبعضها يصيب العذوق فقط
ً
نظرا لوجود
وبعضها يصيب العذوق والسعف واجلذوع ،وميكننا تأكيد وجود النوع  O. rhinocerosيف اليمن
القرن البارز يف الذكر (احلبشي وآخرون 2006م).
الطور الضار هو احلشرة الكاملة ،ولكن الريقات يف بعض البلدان حتفر يف اجلذع ،تنتشر احلشرة يف مجيع مناطق

زراعة النخيل يف اجلمهورية اليمنية ،حيث تصيب احلشرة الكاملة العذوق والسعف يف املناطق الساحلية وتعترب آفة
ثانوية هناك ،بينما يف وادي حضرموت فباإلضافة إىل أن احلشرة الكاملة تصيب العذوق والسعف ،فإن الريقات حتفر
يف اجلذع وتؤدي اإلصابة الشديدة بها إىل سقوط النخيل املصاب ،ولذلك يسميها املزارعون احملليون حفار ساق النخيل،
ً
متاما عن حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة املوجود يف العراق و السعودية و دول اخلليج العربي.
بينما هي ختتلف
وترتكز اإلصابة بالريقات على الصنف املديين املمتاز واملرغوب يف وادي حضرموت ،وعلى الرغم من أن نسبة اإلصابة
بالريقات ال تتعدى  %6على مجيع األصناف (بامفتاح وآخرون 2001م) ،إال أن هذه النسبة على ضآلتها تكاد أن تتسبب
يف انقراض الصنف املديين؛ ألن الريقات تفضل التغذية على جذوعه ،حيث قد تصل نسبة اإلصابة على املديين وحده إىل
أكثر من  ،%85مما أدى إىل عزوف املزارعني عن زراعة هذا الصنف.
املكافحة :
ً
ميكانيكيا باستعمال
حيث أن احلشرة الكاملة تنجذب إىل الضوء ،لذلك تكافح احلشرة يف اليمن
املصيدة الضوئية ،فبعد دراسة مواعيد ظهور احلشرات الكاملة طوال
سنة ،متت التوصية مبكافحة احلشرة بتشغيل املصيدة الضوئية من
ً
صباحا طوال اخلمسة أشهر (من
الساعة السادسة مسا ًء إىل اخلامسة
بداية أبريل إىل نهاية أغسطس) اليت تنتشر فيها احلشرة ،أو االكتفاء
بتشغيلها يف أشهر الذروة الثالثة (مايو ،يونيو ويوليو) ،أو تشغيلها
على األقل يف شهر الذروة يونيو فقط ،وقد مت نشر هذه التقنية بني
املزارعني يف وادي حضرموت ،والصعوبة تكمن فقط يف عدم توفر
الكهرباء يف بعض مناطق زراعة النخيل.

 -4احلشرة القشرية (البارالتوريا) Parlatoria Date Scale :
االسم العلمي .Parlatoria blanchardi Targ :
الرتبة والعائلة ))Homoptera : Diaspidae :
الوصف واألهمية االقتصادية :
تعيش احلشرة حتت قشور بيضاوية الشكل ،لونها أبيض مسمر ،ولقشرة األنثى ُسرة يف الوسط ،وال توجد هذه
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السرة يف قشرة الذكر .تعترب احلشرة إحدى أهم اآلفات االقتصادية اليت تصيب النخيل يف املناطق الساحلية ،ويف وادي

حضرموت تظهر اإلصابة يف النخيل املتزاحم .تتغذى احلوريات واحلشرات الكاملة بامتصاص العصارة النباتية من مجيع
األجزاء اخلضراء يف النخلة ،مسببة إضعافها وعدم اكتمال نضج ثـمارها وتشويه منظرها .تتواجد احلشرة يف مجيع
مناطق زراعة النخيل يف العامل.
املكافحة :
حيث أن احلشرة غري اقتصادية ،فإنها ال تستدعي املكافحة .ولكن إذا ظهرت بشكل اقتصادي ملحوظ يف
بعض املناطق الساحلية ،فيمكن مكافحتها كالتالي :


ً
زراعيا :
أ-
وأهم ما ميكن إتباعه يف هذا اجملال هو زراعة النخيل يف خطوط منتظمة وعلى مسافات مناسبة
( 10-8أمتار) حبيث ال يتزاحم النخيل ،هذا باإلضافة إىل تنطيف النخيل وتكريبه وإزالة الليف.



ً
كيميائيا :
ب-
ميكن رش األشجار املصابة بأحد املبيدات :فنفالرييت ( %10سوميسدين) ،فنربوباثرين  %50أو
ألي منها .
المبداسيهالوثرين ( %5كاراتي) مبعدل 1مل /لرت ماء ٍ



ً
ج-
حيويا :
ً
سجل مسرينوف حوالي  38مفرتسا معظمها من أنواع أبي العيد تتغذى على احلشرة القشرية (احليدري
1980م) ،لذلك البد من مسح املفرتسات والطفيليات احمللية هلذه احلشرة للتعرف عليها ومن ثم إكثارها
واستخدامها يف املكافحة احليوية ،وهذا يتطلب تدريب وتأهيل الكادر احمللي.

 -5النمل األبيض (األرضة) Termites :
االسم العلمي Microcerotermes diversus ( Silvester ( :

الرتبة والعائلة ))Isoptera : Termitidae :
الوصف واألهمية االقتصادية :

تعيش هذه احلشرة معيشة اجتماعية ،وتصيب
عادة النخيل الضعيف املهمل والفسائل الصغرية يف
ً
ً
أنفاقا عديدة
حديثا .تعمل األرضة
أمهاتها أو املغروسة
داخل جذع النخلة ،خاصة النخيل املصاب حبفارات الساق،
ً
أنفاقا طينية على اجلذع صاعدة إىل رأس النخلة،
وتبين
وحتفر يف الكرب األخضر أخاديد عميقة داكنة
اللون .اإلصابة الشديدة باألرضة تؤدي إىل ضعف النخلة
وسقوطها .تتواجد احلشرة يف مجيع مناطق زراعة النخيل
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يف اجلمهورية اليمنية ،إال أنها ليست ذات أهمية اقتصادية ،لكنها تتواجد بشكل ملحوظ يف سهل تهامة.
املكافحة :
حيث أن احلشرة غري اقتصادية ،فإنها ال تستدعي املكافحة .ولكن إذا ظهرت بشكل اقتصادي ملحوظ يف
بعض املناطق ،فيمكن مكافحتها كالتالي :
ً
زراعيا :
أ-
ً
ميكن مكافحة احلشرة زراعيا بتقوية أشجار النخيل من خالل إجراء العمليات الزراعية الالزمة من ري
وتسميد وتنظيف بصورة جيدة ومنتظمة ،وأهم طرق التنظيف هي إزالة السعف اليابس والكرب والليف
بصورة منتظمة مرة أو مرتني يف السنة ،أما النخيل الضعيف واملصاب بشدة باألرضة فيمكن قلعه وبيعه
ألغراض احلرق ،ثم رش مكانه مببيد فربونيل (رجينت أو تريموسيد) ،أما األشجار اليت بها إصابة خفيفة أو
متوسطة فيمكن رشها بنفس املبيد مبعدل 1مل /لرت ماء دون قلعها.
ً
حيويا :
ب-
يوجد نوع من النمل يتغذى بشراهة على األرضة ،لذلك ميكن دراسة هذا النوع إلكثاره واستخدامه يف
املكافحة احليوية للحشرة ،وبالطبع هذا يتطلب تدريب وتأهيل الكادر احمللي.



 -6اخلنفساء ذات الصدر املنشاري Saw- toothed Beetle :
االسم العلمي Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus ( :

الرتبة والعائلة )Coleotera: Cucujidae( :

الوصف واألهمية االقتصادية :
تعد هذه احلشرة من أهم آفات املخازن يف كثري من دول العامل و منها اليمن ،و هي حشرة صغرية احلجم طوهلا

حوالي  3.5ملم  ،لونها بين مائل إىل السواد  .الريقة طويلة و مفلطحة  .و تضع األنثى البيض على الثمار  ،و نتيجة تغذية
الريقة و احلشرة الكاملة تتلف التمور املصابة  .تشتد اإلصابة بهذه احلشرة كلما زادت فرتة التخزين للتمور مما يؤدي
إىل تلفها و عدم صالحيتها لالستهالك البشري .
املكافحة :
ميكن مكافحة احلشرة بإتباع التالي :
ً
أ -التبكري حبصاد التمور و جنيها يف الوقت املناسب (شهر أغسطس غالبا).

ب -وقاية التمور من اإلصابة باحلشرة أثناء وجودها باحلقل و أثناء النقل وذلك بتغطية التمور .

ج -تبخري التمور يف املخازن مبادة الفوستوكسني مبعدل قرص واحد لكل مرت مكعب من فراغ املخازن .

د -وضع التمور بعد التجهيز يف أكياس نايلون ملنع احلشرة من الوصول إليها .


 -7الدبور األمحر (دبور البلح) Red Wasp :
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االسم العلمي Vespa orientalis (Fabricius( :

الرتبة والعائلة )Hymenoptera : Vespidae ( :
الوصف واألهمية االقتصادية :

تعيش هذه احلشرة معيشة اجتماعية حيث تتألف احلشرات الكاملة
من امللكات و الذكور و الشغاالت  .تبين أعشاشها يف اجلبال من الطني و تهاجم
ً
أيضا .تتواجد احلشرة يف بعض مناطق
التمور يف مرحلة الرطب و تقرض التمور
زراعة النخيل باجلمهورية اليمنية و ليس هلا أهمية اقتصادية .
املكافحة :
ً
حمليا يف مكافحتها هي عملية تكييس (ختبري) العذوق باألكياس املصنوعة من السعف أو
أ -الطريقة املتبعة
األكياس البالستيكية الشبكية .
ب -ميكن تكسري بيوت الدبابري (أعشاشها)  .أو تعفريها باملبيدات الكيميائية .
ج -استعمال املصايد.

 -8البق الدقيقي Mealy Bug :
االسم العلمي Plancoccus citri (Risso( :

الرتبة و العائلة )Homoptera : Pseudococcidae( :
الوصف واألهمية االقتصادية :
احلشرة بيضاوية الشكل لونها أصفر حممر واجلسم مغطى بطبقة
من الشمع الدقيقي .احلوريات واحلشرات الكاملة متتص العصارة النباتية من
األجزاء اخلضراء من النخلة .تصيب احلشرة عادة فسائل النخيل الصغرية و هي
ً
حديثا .احلشرة ليست ذات أهمية اقتصادية حيث
على أمهاتها أو تلك املغروسة
أنها حمدودة االنتشار و نادرة الوجود ،و لكنها عندما تتواجد بكثرة تشكل
ً
خطرا على الفسائل إذ تسبب ضعفها وإعاقة منوها و موتها يف النهاية .
املكافحة:
احلشرة يبدو أنها تعيش يف حالة توازن طبيعي ،إذ أن هناك الكثري من املفرتسات تتغذى عليها  ،ولكن إذا
تواجدت بشدة ميكن مكافحتها باستعمال أحد املبيدات اليت تكافح بها احلشرة القشرية.

 -9دودة البلح الكربى (دودة الطلع) Greater Date Moth :
االسم العلمي Arenipses sabella (Hampson( :

الرتبة و العائلة )Lepidoptera: Pyralidae(:
الوصف واألهمية االقتصادية :

احلشرة عبارة عن فراشة طوهلا حوالي  1.8سم و املسافة بني اجلناحني و هما منبسطان حوالي  4 – 3.5سم  .تتغذى
الريقات على قمة الطلع و على األزهار و الثمار و على حامل العذوق  .يستدل على اإلصابة بهذه احلشرة من وجود األنفاق
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على الطلع مملوءة برباز احلشرة .تتواجد احلشرة يف العراق  ،فلسطني  ،ليبيا  ،السعودية و إيران و يف اجلمهورية
اليمنية تتواجد يف بعض مناطق زراعة النخيل ولكن بصورة غري اقتصادية و هذه احلشرة تكافح عادة مع مكافحة
حشرة احلمرية.

 -10حلم (عنكبوت) الغبار Old Word Date Mite :
االسم العلمي Oligonychus afrasiaticus (McGregor ( :

الرتبة و العائلة )Acariformes: Tetranychidae( :
الوصف واألهمية االقتصادية :

احللم عبارة عن عنكبوت صغري ميكن مالحظته بالعني اجملردة
برتكيز النظر يف الثمرة املصابة فتشاهد أطواره املختلفة تتجول على الثمرة
تضع األنثى بيضها املائي اللون على الثمار والشماريخ و بعد حوالي  3-2أيام
يفقس البيض حوريات بيضاوية الشكل خضراء فاحتة متر احلورية بأربعة
أدوار ثم تتحول إىل األطوار الكاملة من ذكور وإناث لتعيد دورة حياتها القصرية
من جديد ،و للعنكبوت عدة أجيال يف السنة ،يقضي العنكبوت فرتة بياته
رمبا يف ليف النخيل أو على احلشائش النجيلية حتت النخيل .
ميتص العنكبوت و حورياته العصارة النباتية من الثمار و يؤثر ذلك يف الثمار
املصابة فال يكتمل منوها و يتحول لونها إىل البين احملمر و تظهر عليها تشققات
ً
ً
فلينيا  .يفرز العنكبوت نسيج تلتصق به ذرات الرتاب و تظهر الثمار املصابة مغربة و من
خشنا
عديدة و يصبح ملمسها
هنا جاءت تسمية عنكبوت الغبار.
ينتشر هذا العنكبوت يف وادي حضرموت حيث اجلو احلار اجلاف الذي يالئم معيشته  ،بينما ال يوجد يف املناطق
الساحلية يف اجلمهورية اليمنية  .يبدأ العنكبوت بغزو عذوق النخيل يف نهاية مارس و يستمر حتى تلون الثمار يف
يوليو  .يصيب العنكبوت مجيع أصناف النخيل .
املكافحة :
ً
كيميائيا :
-1
ميكن مكافحة العنكبوت بالرش بأحد املبيدات التالية :
أ -نيورون ( %50بروموبروبيليت) برتكيز ( %0.1ا مل مبيد لكل لرت ماء).

ب -أكار ( %50كلوروبنزيليت) برتكيز  1( %0.1مل مبيد لكل لرت ماء).

ج -الكربيت برتكيز  20( %2جم مبيد لكل لرت ماء) ،ال يفضل استعماله ألنه يرتك بقعة سوداء على

الثمرة.
ً
حيويـــا :
-2
يوجد نوع أو أكثر من العناكب املفرتسة تهاجم عنكبوت الغبار و تتغذى عليه و هناك احتمال كبري أن
تكون هذه العناكب موجودة يف البيئة احمللية ،لذلك البد من إجراء مسح هلذه املفرتسات ثم التدريب على
إكثارها ،ومن ثم استعماهلا يف املكافحة احليوية لآلفة ،وهذا يتطلب تدريب وتأهيل الكادر احمللي.
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 -11عناكب أخرى :
شوهد على النخيل يف وادي حضرموت عنكبوت صغري احلجم لونه أمحر يعيش على أسطح السعف واجلريد،
ً
حاليا يف حالة توازن طبيعي وال يـشكل
تؤدي اإلصابة به إىل وجود تبقعات على السعف ،ويوجد هذا العنكبوت
ً
خطرا ُيـذكر  .ونعتقد أن هـذا العـنكبوت هو Raoiella indica (Acariformes: Tetranychidae (:

ثانيًا -احلشرات واآلفات غري املوجودة يف اليمن :
 -1سوسة النخيل احلمراء Red Palm Weevil :
االسم العلمي Rhynchophorus ferrugineus (Olivier( :

الرتبة و العائلة )Cpleoptera : Curculionidae( :
الوصف واألهمية االقتصادية :

خنلة مصابة
احلشرة الكاملة محراء مسمرة ،طوهلا حوالي  3.5سم و هلا خرطوم طويل .تعترب من أشد اآلفات خطورة على
ً
ً
قوميا ملكافحتها .و قد تسببت احلشرة يف
مشروعا
النخيل ،مما دعا املنظمة العربية للتنمية الزراعية أن ختصص هلا
القضاء على آالف النخيل يف السعودية و اإلمارات قبل عدة سنوات ،و قد كان يشتبه يف و جودها يف سهل تهامة و
ً
إطالقا ،وذلك بإجراء دراسة عن الكشف املبكر للحشرة يف معظم املناطق
لكن مت التأكد من عدم و جودها يف اليمن
املشهورة بزراعة النخيل يف اليمن .وجيب اعتبار احلشرة من اآلفات احلجرية اليت جيب احلرص على عدم دخوهلا إىل البلد،
و ذلك من خالل تفعيل قانون احلجر الزراعي اخلارجي و التعاون مع البلدان الشقيقة اجملاورة (خاصة السعودية و اإلمارات
و عمان ) إلنشاء مراكز للتنبؤ بسلوك هذه احلشرة و غريها من اآلفات احلجرية .

 -2حفار ساق النخيل Palm Stem Borer :
االسم العلمي Pseudophilus testaceus (Gahan( :

الرتبة و العائلة )Coleoptera: Cerambycidae( :
الوصف واألهمية االقتصادية :

احلشرة الكاملة لونها بين مسود  ،العيون املركبة
كبرية و بارزة ،قرنا االستشعار طويالن بطول اجلسم ،الطور
الضار هو طور الريقة حيث حتفر الريقات يف أعقاب السعف
األخضر يسيل من مكان احلفر إف��رازات صمغية داكنة
اللون ،عندما يزداد احلفر يف مكان واحد يؤدي ذلك إىل
سقوط النخلة املصابة  ،تعترب احلشرة إحدى أهم اآلفات
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االقتصادية على النخيل  .سجلت احلشرة يف كل من العراق  ،السعودية و دول اخلليج  ،مصر  ،اجلزائر ،إيران و اهلند،
وهي غري متواجدة حتى اآلن يف اليمن  ،لذلك جيب اعتبارها من احلشرات احلجرية اليت جيب احلرص على عدم دخوهلا
إىل البلد.

 -3مرض البيوض Bayoud Disease :
األهمية االقتصادية :
كل من املغرب واجلزائر،
ُيعترب هذا املرض من أخطر األمراض اليت تصيب النخيل يف العاملُ .سجل تواجده يف
ٍ
وتشري بعض التقارير إىل وجوده على خنيل الزينة يف جنوب فرنسا وإيطاليا .يهدد خطر هذا املرض ثروة النخيل يف
البلدان اجملاورة ملناطق اإلصابة ،بل ولكل النخيل يف بلدان الشرق األوسط وذلك لسهولة انتشار املرض بواسطة الرتبة
امللوثة والفسائل املصابة ومجيع أجزاء النخلة ومنتوجاتها ،وقد أدى انتشار املرض يف املغرب إىل القضاء على حوالي عشرة
ً
ماليني خنلة ،وبانتشاره ً
حاليا الواحات التونسية .وبذلك جيب تشديد
شرقا أصاب املرض ثلثي واحات اجلزائر ،وهو يهدد
إجراءات احلجر الزراعي اخلارجي يف كل املنافذ الربية والبحرية واجلوية يف اجلمهورية اليمنية ضد هذا املرض اخلطري
(اجلريدي وآخرون .)2004
اإلجراءات الواجب اتباعها ملنع دخول اآلفات احلجرية إىل البلد:
 -1تفعيل إجراءات احلجر الزراعي اخلارجي يف مجيع منافذ البلد اجلوية والبحرية والربية ،وذلك مبنع دخول أية فسائل
خنيل أو أية منتجات خنيل من أي بلد تتواجد به تلك اآلفات.
 -2إجراء دراسات الكشف املبكر عن تلك اآلفات كلما كان هناك شك يف تواجد آفة حجرية.
 -3أن تعمل وزارة الزراعة والري ممثلة جبهاز اإلرشاد الزراعي على توعية املزارعني واملستثمرين يف الزراعة خبطورة
اآلفات احلجر ية عرب وسائل اإلعالم العامة .
 -4التعاون مع الدول اجملاورة يف تبادل املعلومات و االستكشاف املبكر لآلفات احلجرية.
 -5عمل ملصقات و نشرات عن اآلفات احلجرية تبني أهميتها االقتصادية واألضرار اجلسيمة اليت قد تسببها للنخيل ،
حبيث يعلم أصحاب القرار واملهتمني بوقاية املزروعات و املزارعون خطورة تلك اآلفات.
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