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�سو�سة طلع النخيل ( )Date palm spathe weevil
)Derelomus sp (Fam.Curculionidae

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار:
من �أهم الآفات التي حتدث �أ�ضرار ًا اقت�صادية للنخيل باململكة خا�صة يف
املناطق اجلنوبية �إال �أن �أهميتها بد�أت تزداد يف منطقة الق�صيم.
و�صف احل�شرة:
احل�شرة الكاملة� :سو�سة (الر�أ�س ميتد للأمام على هيئة منقار) حوايل 5

مم يف الطول ,اللون برتقايل (باهت �إىل داكن) ,توجد بقعتان �سوداويان

الح�شرة وهى تخترق النواة
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عند التقاء الغمدين (العليا �أ�صغر من ال�سفلى).
الريقة:
بي�ضاء  ,عدمية الأرجل  ,لون الر�أ�س بني فاحت ,طولها حوايل  5مم عند
اكتمال منوها ,تتغذى داخل الطلعة.
فرتة الن�شاط:
يبد أ� ظهور احل�شرة عند ظهور الطلع خالل �شهر فرباير وت�ستمر يف
�إحداث الإ�صابة بعد تفتحه وظهور ال�شماريخ الزهرية� ,إىل �أواخر �شهر
�أبريل  ,وحتى بعد عقد الثمار .تق�ضى الآف��ة البيات ال�شتوي يف طور
احل�شرة الكاملة حتت قواعد اجلريد والألياف املحيطة بالطلع ,وعند
تفتح الطلع تبد�أ يف التغذية على الأزهار وت�ضع الإناث البي�ض عليها وعلى
الثمار حديثة العقد  .عند فق�س البي�ض تدخل الريقات للتغذية داخل
الأزهار والثمار ال�صغرية .
�أعرا�ض الإ�صابة:
|�سقوط الثمار حديثة العقد ووجود يرقات بي�ضاء داخلها.
|مهاجمة الأزهار على ال�شماريخ  ،وجود نقر وحفر �أ�سفل قواعد الأزهار
�أو الثمار احلديثة العقد و�سقوطها.
|ظهور ثقوب وحفر �صغرية �أ�سفل غالف الطلع.
|ال�شماريخ الزهرية قد ت�صبح خالية متام ًا من الأزه��ار وبالتايل من
الثمار.

مظهر اال�صابة بدودة البلح ال�صغرى
طرق الوقاية واملكافحة:
|العناية بالتقليم و�إزالة الكرب و�إزالة الطلع
القدمي.
|تنظيم الري والت�سميد املتوازن واالهتمام
بالعمليات الزراعية.
| قطع الأغاري�ض �شديد الإ�صابة وحرقها.
|يجب �أن يبد أ� العالج قبل تفتح الطلع بفرتة
ق�صرية وقبيل مهاجمة احل�شرة للأزهار لأن
احل�شرة تكون موجودة حتت قواعد اجلريد
والألياف املحيطة بالطلع وعند تفتح الطلع
تبد أ� يف التغذية على الأزهار .
دودة ال��ب��ل��ح ال�����ص��غ��رى (احل���م�ي�رة):
( )Lesser date moth

اال�سم العلمي :
Batrachedra amydraula Meyr
Fam . Cosmopterygidae

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار :
توجد يف مناطق القطيف والإح�ساء واخلرج
والريا�ض والق�صيم ووادي الدوا�سر وبع�ض
املناطق ال�ساحلية .وتوجد يف البنجاب والعراق
وم�صر  ،وليبيا واملغرب واجلزائر.
ت�أخذ هذه الفرا�شة �أي�ض ًا �أ�سماء (احلتت –
احلرية – احل�شف – الفحة الثمار البي�ضاء �أو
احلمرياء – دودة البلح ال�صغرى).
تنت�شر هذه الآف��ة يف كثري من مناطق زراعة

دبور البلح

تتعرض الشجرة المباركة
لمهاجمة كثير من اآلفات
الحشرية التي تصيب
أزهار وثمار النخيل في
الحقل مما يسبب لها
ضررًا بالغًا يتمثل في
خفض إنتاجيتها من الثمار
وخفض قيمتها ويجعلها
غير صالحة لالستخدام
اآلدمي مما يقلل العائد
النهائي للمزارع .وان دراسة
هذه الحشرات واإللمام
بسلوكها ودورة حياتها
من أهم العوامل التي
تساعدنا في برامج الوقاية
والمكافحة.

النخيل باململكة وتعترب م��ن آ�ف ��ات النخيل
اخل �ط��رة ال�ت��ي ميكن �أن يبلغ التلف الناجت
عنها أ�ك�ثر م��ن  % 70م��ن الثمار  .ت�صيب
هذه احل�شرة التمور غري النا�ضجة مما ي�ؤدي
�إىل تيب�سها و�سقوطها حيث تهاجم الريقة

بي�ض خنف�ساء نواة البلح
اجلمرى واخلالل والرطب م�سببة ثقب ًا �صغري ًا
يف قاعدة الثمرة قرب القمع وتتغذى على لب
الثمرة م��ؤدي��ة �إىل متزيق الأن�سجة النباتية
املو�صلة للغذاء وامل ��اء للثمرة وب��ذل��ك جتف
تدريجي ًا وت�سقط ويتم التعرف على الثمار
امل�صابة بوا�سطة الثقوب التي ت�سببها الريقات
والتي تخرج منها خيوط حريرية خمتلطة مع
الرباز الداكن اللون .
احل�شرة الكاملة :
ف��را� �ش��ة � �ص �غ�يرة احل �ج��م ن�ح�ي�ف��ة ج�سمها
ف�ضي اللون يبلغ طولها  15/13مم  ،امتداد
اجلناحني  13-10مم واجلناحان الأماميان
مغطيان بحرا�شيف بي�ضاء  ،والأجنحة حماطة
ب�شعريات طويلة �سمراء اللون .
الريقة :
ط��ول ال�يرق��ة 15 - 12مم احللقة ال�صدرية
الأوىل لونها بني � ،أما باقي اجل�سم فلونه �أبي�ض
م�شوب بحمرة  ،على ظهر الريقة بالقرب من
اخلط الو�سطى درنتان حتمل كل منهما �شعرية
طويلة  ،كما يوجد درنتان اخرتان بعيدتان
عن اخلط الو�سطى على كل منهما �شعرية� ،أما
على جانب كل حلقة درنتان متقابلتان داكنتان
يخرج من كل منها �شعرية .
العذراء :
رقيقة متطاولة  ،يبلغ طولها نحو 15مم  ،لونها
بني م�شوب ب�صفرة وت��وج��د ب��داخ��ل �شرنقة
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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فرا�شة دودة التمر الكبرى
حريرية �صفراء فاحتة �أو بي�ضاء ف�ضية .
البي�ض :
ت�ضع الفرا�شات البي�ض على أ�ق�م��اع الثمار
وال�شماريخ وحوامل الثمار .
فرتة الن�شاط :
يبد�أ ن�شاط الريقات ( التي تكون خمتبئة خالل
ال�شتاء داخل �شرانق يف الكرب و�أ�سفل العذوق
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ذبابة الدرو�سوفيال
واجلريد ) يف �أوائل الربيع ( مار�س � /أبريل )
حيث تتحول �إىل عذارى ثم �إىل فرا�شات  .لها
� 3أجيال يف العام .
�أعرا�ض الإ�صابة :
ت�شاهد الثمار ال�صغرية بعد التلقيح جافةومعلقة على ال�شماريخ بخيوط حريرية .
وج��ود أ�ن �ف��اق وب ��راز ال�يرق��ات على غالفالطلع.
وج��ود إ�ن�ف��اق على العرجون مملوءة بربازالريقات.
تتحول الثمار امل�صابة �إىل اللون الأحمر(الذي �سميت احل�شرة احلمرية ).
وجود ثمار عليها ثقوب قرب العنق  ،وعندفح�صها ت�شاهد الريقات داخلها .
دودة احلياة :
تبد�أ فرا�شات اجليل الأول يف الظهور يف �أوائل
�شهر �أبريل تقوم بو�ضع بي�ضها على ال�شماريخ
 ،وقبل مهاجمة الريقة للثمرة ف�إنها تربطها
بال�شمروخ بخيوط حريرية ثم تهاجمها يف
منطقة قمع الثمرة للتغذي على حمتوياتها ثم
ترتكها لتحفر يف ثمار �أخرى وت�ستطيع الريقة
�أن حتفر يف ع�شرين ثمرة �أو �أحيان ًا أ�ك�ثر،
وتت�ساقط الثمار امل�صابة بعد ذلك على الأر�ض
لكن الريقة تبقى موجودة فوق ر أ����س النخلة
وعند متام منو الريقة تبحث عن مكان منا�سب
تن�سج فيه �شرنقتها احلريرية وتتحول داخلها
�إىل عذراء .
ويبلغ ط��ول ف�ترة اجليل الأول ح��وايل �شهر ،

يرقات خنف�ساء نواة البلح
�أم��ا اجليل الثاين فيفق�س بي�ضة خالل �شهر
ي��ون�ي��و وي�ستغرق ح��وايل �شهر �أي���ض� ًا ،و�أم��ا
اجليل الثالث فيفق�س بي�ضة خالل �شهر يوليو
وتتغذى يرقاته على الرطب وبعد متام منوها
تبحث عن مكان منا�سب ت�صنع فيه �شرنقتها
وتبقى بداخله على هيئة بيات �شتوي خالل
ف�صل ال�شتاء ثم تتحول �إىل عذراء يف �أواخر
�شهر مار�س ،وميكن للريقة �أن حتفر يف �أعقاب
ال�سعف ويف اجلريد وتدخل يف احلفرة وتظل
فيها ب�شرنقتها �إىل بداية الربيع وم��دة هذا
اجليل من � 10– 9أ�شهر .
مظهر الإ�صابة وال�ضرر :
نتيجة ثقب الريقة يف ق�شرة الثمرة حتت القمع
�أو بالقرب منه والتغذية على بع�ض حمتوياته
فتجف وت�صبح حممرة اللون متح�شفة ولهذا
�سميت بعاهة احلمرية �أو احل�شف �أو لفحة
الثمار البي�ضاء �أو احلمرياء  ،وتعترب الإ�صابة
�شديدة �إذا كانت ن�سبــــة الإ�صـــابة يف الثمـــــار
املت�ســـــاقطة �أكرث مـن  % 30ومتو�ســـطة �إذا
كانت .% 30– 25
طرق الوقاية و املكافحة :
العناية ب��اخل��دم��ة ال��زراع�ي��ة والتخل�ص من
احل�شائ�ش وخا�صة احللفا و�إزال��ة العراجني
القدمية وبقايا االغاري�ض الزهرية واجلريد
القدمي واللوف و�إعدامها حرق ًا ،وكذلك جمع
ثمار البلح املت�ساقطة يف �إبط �أوراق اخللفة –
و�إزالة اخللفة �أو تقليمها تقليم ًا جائر ًا ،و�إزالة
�أ�شجار ال�سنط وال�شي�شالن .

املكافحة البيولوجية:
ي��وج��د ط�ف�ي�ل�ي��ات م��ن ف�صيلة ب��راك��وي �ن��دي
Fam . Barconidae

هي
دودة البلح ال��ك�برى (دودة الطلع):
Bracon brevicornis

Greater date moth
Arenipses sabella
(عائلة ) Fam.Pyralide

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار:
توجد يف كثري م��ن املناطق يف ال�سعودية يف
املنطقة ال�شرقية وال��ري��ا���ض وبي�شة ووادي
الدوا�سر وجن��ران وتربة واخل��رج والقطيف
وال��دم��ام وال�ه�ف��وف كما ت��وج��د يف اجل��زائ��ر
و�إيران والعراق وم�صر .
تعرف �أي�ض ًا با�سم دودة الطلع وتهاجم يرقات
هذه احل�شرة الطلع والأغاريد والثمار واجلريد
حديث النمو و�أحيانا القمة النامية ،كما حتفر
الريقات يف قاعدة العذق عند ات�صاله بالنخلة
كما تتغذى يرقات ه��ذه احل�شرة على حامل
النورات الزهرية (العرجون).
و�صف الآفة:
احل�شرة الكاملة  :فرا�شة داكنة اللون  ،طولها
حوايل � 2سم .
الريقة:
بنية اللون مائلة لل�سواد (ال��ر أ����س وال�صدر
�أ�سمر وبقية اجل�سم بني �إىل قرنفلي م�سود).
طولها حوايل � 3-2سم عند اكتمال منوها.
دورة احلياة:
تق�ضي احل�شرة البيات ال�شتوي يف طور الريقة
داخل �شرنقة يف تاج النخلة بقواعد ال�سعف .
تن�شط الريقات يف �أواخر �شهر يناير وتهاجم
ال�شماريخ املقفلة فتخرتقها وتتغذى بداخلها
على الأزهار �إىل �أن يكتمل منوها فتتحول �إىل
ع��ذراء .تظهر الفرا�شات خالل �شهر مار�س
وي�ستمر ن�شاطها حتى �شهر �أكتوبر وتتعاقب
الأجيال يف �إ�صابة الثمار يف مراحلها املختلفة.

عذراء خنف�ساء نواة البلح

�سو�سة ازهار النخيل

ت�ضع الفرا�شة الأن �ث��ى نحو  300بي�ضة يف
حياتها حيث ت�ضعها فرادى على غالف الطلع
�أو ال�سعف واجل��ري��د  ،وللح�شرة جيلني يف
ال�سنة.
�أعرا�ض الإ�صابة:
|تتغذى الريقات داخل ال�شمراخ قبل تفتحه
على �أزهار الذكر �أو الأنثى على ال�سواء.
|تتغذى ال�يرق��ات على الأزه ��ار والثمار بعد
تفتح ال�شماريخ فتظهر العذوق خالية من
الثمار .
ت��ذب��ل ال �ث �م��ار ع�ن��د ت�غ��ذي��ة ال�ي�رق��ات على
|
العرجون.
|
يالحظ وجود �أنفاق مملوءة برباز الريقات
ون�سيج حريري تختبئ الريقات بداخله على
ال�شماريخ .
ال يكتمل منو الثمار امل�صابة ويتغري لونها
|
من الأخ�ضر �إىل البني املحمر وتظهر عليها
ت�شققات وي�صبح ملم�سها خ�شن ًا .
|عند ا�شتداد الإ�صابة ت�سقط الثمار .
�إجراءات وقائية و املكافحة:
|
�إزالة اخللفة �أو تقليمها تقليم ًا جائرا  ،و�إزالة
العراجني القدمية وبقايا الأغاري�ض الزهرية
واجلريد والقدمي واللوف و�إعدامها.

دودة البلح ال�صغرى

|جمع ثمار البلح امل��وج��ود يف �إب��ط الأوراق
املت�ساقطة على الأر�ض وحتت وداخل اخللفات
و�إعدامها حرق ًا .
ميكن تكيي�س العذق بالقما�ش ال�شا�ش �أو
|
ال�شبك البال�ستيكي الناعم ملنع و�صول فرا�ش
دودة البلح ال�صغرى والكربى من الو�صول
�إىل العذق وو�ضع البي�ض عليه.
املكافحة الكيميائية:
تكافح بالر�ش مببيد الديازينون  % 40مبعدل
7جرامات/جالون ماء ،املالثيون �أو الدبرتك�س
على ر�شتني .كما ي�شرتك برنامج مكافحة دودة
البلح ال�صغرى (احلمرية) يف مكافحة هذه
الآفة حيث يظهر احل�شرتني فى نف�س الوقت.
|ذبابة الدرو�سوفيال:
Drosophila melanogaster

ت�صيب ذبابة الدور�سوفيال التمور املتخمرة
واملت�ساقطة يف احلقل حيث تتواجد احل�شرة
ط��وال العام يف �أماكن تعبئة وتخزين التمور
وتتجمع ب�أعداد كبرية حول التمور املتخمرة
والتالفة والنا�ضجة وال�سليمة على حد �سواء.
| الدبابيــر The wasps
ومنها-:دبور البلح الأحمر  -الدبور الأ�صفر
 الدبور الأ�صفر املرقطالشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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خنف�ساء نواة البلح
طرق الوقاية واملكافحة :
| بالبحث عن �أع�شا�ش الدبابري و�إتالفها.
| و�ضع �سكر مندى باملاء عليه بع�ض الطعوم
ال�سامة يف الأماكن التي ترتدد عليها ملكات
الدبابري يف بداية مو�سم الن�شاط وقيام
العمالة بقتلها عند جتمعها.
| �إذا كانت الأع�شا�ش يف �أماكن بعيدة ي�صعب
الو�صول �إليها ميكن ربط قطعة من اخلي�ش
يف نهاية زراع خ�شبية �أو حديدية طويلة
توقد بها النار حلرق الع�ش.
| ع��ن طريق امل�صائد :ا�ستخدام م�صائد
الدبابري ال�سلكية .
مكافحة كيماوية :
عن طريق عمل خملوط من الع�سل �3سم مكعب
�1/2 +سم مكعب من كل من الأندرين % 9.5
�أو (املالثيون � )% 57أو (ال�سيفني )% 85
ويو�ضع هذا املخلوط على ري�ش الدواجن ثم
تو�ضع الري�شة يف الع�ش اخلا�ص بالدبابري عند
الغروب .
خنف�ساء نواة البلح
Coccotrypes dactyliperda
)(Fabricius
)(Coleoptera : Scolytidae

تنت�شر خنف�ساء نواة البلح يف العديد من دول
العامل فتوجد يف �سيلون� ،إيطاليا ،إ�ك��وادور،
�أوغندا ،جنوب �أفريقيا ،هافانا ،غنيا ،برمودا،
�أملانيا ،كاليفورنيا وغريها.ويف الدول العربية
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دودة البلح ال�صغرى
تنت�شر هذه احل�شرة خا�صة يف منطقة الإح�ساء
بال�سعودية ،ليبيا ،الأردن ،العراق ،الإمارات،
�سلطنة عمان وفل�سطني ويف م�صر �سجلها على
نخيل الدوم ب�أ�سيوط.
احل�شرة الكاملة :
|الأنثى  :خنف�ساء �صغرية طولها  2 .5مم
والعر�ض  1.1مم ذات لون بني ي�تراوح بني
البني الفاحت يف احل�شرات احلديثة ال�سن
والبني الداكن يف احل�شرات امل�سنة .ت�ضع
الأنثى البي�ض يف دهليز احل�ضنة والذي يقع
غالب ًا يف نهاية نفق دخول احل�شرة وهو عبارة
عن حجرة م�ستديرة �أو �أ�سطوانية ي�صل
طولها �إىل 0.8مم تقريب ًا وت�ضع الأنثى
البي�ض فردي ًا تدفعه �إىل بع�ضه البع�ض يف
كتلة ( 14 - 8بي�ضة) ومتتنع الأنثى عن و�ضع
البي�ض مبجرد ظهور الريقات حيث تتفرغ
متام ًا لتغذيتها والعناية بها.
|ال��ذك��ر :طوله  1 .7مم وعر�ضه  0.8مم
وظيفته تلقيح الإن��اث ال ي�ستطيع �أن يثقب
النواة.
ويتم الت�سافد بني الذكر والأنثى داخل النواة
|
وميكن للأنثى �أن ت�ضع بي�ض ًا من دون تلقيح
ينتج عنه ذكور فقط.
�أجيال احل�شرة
يف إ�ط� ��ار م �� �ش��روع م�ك��اف�ح��ة �آف� ��ات النخيل
(خنف�ساء نواة البلح) ب�إقليم الدلتا �أمكن ر�صد
� 4أجيال رئي�سية للح�شرة يف منطقة الربل�س يف
الفرتة من نوفمرب  1995وحتى دي�سمرب 1996

وه��ذه الأجيال هي(جيل نوفمرب ،جيل يونيو
،جيل يوليو  ،جيل �سبتمرب ).
التو�صيات اخلا�صة باملكافحة:
�ساعدت نتائج الأبحاث املن�شورة التجارب التي
مت �إجرا�ؤها يف م�شروع مكافحة �آفات النخيل
احل�شرية (خنف�ساء ن��واة البلح) على عدة
حقائق تو�ضع يف االعتبار عند و�ضع برنامج
فعال ملكافحة احل�شرة وتتلخ�ص فيما يلي :
�- 1إن خنف�ساء نواة البلح ح�شرة لها القدرة
على التكاثر على ث�م��ار البلح املت�ساقط
وق�ضاء �أجيال داخل �أنويته مما ميكنها من
االنت�شار ومهاجمة بلح ال�سوباط على نطاق
وا�سع مما قد ي��ؤدي �إىل خ�سائر كبرية يف
املح�صول.
- 2احل�شرة تتغذى وتق�ضي دوره حياتها مبا
فيها جميع الأط��وار داخل النواة القدمية
(مو�سم واح��د �سابق) �أو النواة احلديثة
(املو�سم اجلاري).
- 3احل�شرات الكاملة الإناث هي الطور الوحيد
ال�ضار وه��ي التي تهاجم بلح ال�سوباط
وت�ؤدي �إىل ت�ساقطه.
- 4الطور الآخ��ر املتغذي (ال�يرق��ات) يتغذى
فقط على حمتويات النواة.
-5م�صدر الإ�صابة يف املو�سم اجلديد هو �أنويه
البلح املتخلفة عن املو�سم ال�سابق وتتواجد
متناثرة حتت الأ�شجار وبني اجلذع والرتبة
ويف اللوف وحتت الكوبا�ش ويف املخلفات
النباتية حتت �أ�شجار النخيل وداخل �أوراق

الف�سائل املت�صلة ب�أ�شجار النخيل وهذه
الآن��وي��ة هي امل�صدر الوحيد للإ�صابة يف
املو�سم اجلديد.
-6فرتة ن�شاط احل�شرة ت�ستمر من يونيو �إىل
نوفمرب وه��ي ف�ترة ت��واج��د ثمار البلح يف
أ�ط��واره املختلفة على ال�سوباط �أم��ا فرتة
ال�سكون فتمتد من دي�سمرب حتى �أواخ��ر
مايو وال�سكون يتم إ�ج �ب��ارا داخ��ل �أنوية
البلح.
-7احل�شرة غري قادرة على الطريان �إال مل�سافة
حم��دودة للغاية وحت��ت ظ��روف التزاحم
ال�شديد وهي ال تطري يف احلقل لأ�صابه بلح
الفطر ينمو على خنف�ساء نواة البلح
ال�سوباط و إ�من��ا ت�صل احل�شرات الكاملة
�إىل بلح ال�سوباط زاحفة على �ساق النخلة
ثم �شماريخ الثمار ثم �إىل الثمار.
الأقل داخل �أنوية هذه الثمار قبل �أن تهاجم البلح وتقليل �آثارها على الإن�سان والبيئة.
بلح ال�سوباط.
�أهم طرق املكافحة هي:
ثالث ًا – املكافحة الكيماوية :
منع احل�شرة من الو�صول �إىل بلح ال�سوباط
|
�أو ًال – املكافحة امليكانيكية:
ميكن ا�ستخدام ال�سيديال  % 50مبعدل 200
حتزمي النخلة بقطعه من القما�ش �أو ال�شا�ش �سم لكل  100لرت ماء وذلك ملعاملة �ساق النخلة
 تنظيف ح �ق��ول ال�ن�خ�ي��ل :ت�ن�ظ��ف م ��زارع
|
بعر�ض �15سم م�شبعة مب��ادة ال�صقة وذلك ب��ارت�ف��اع 1.5مرت ر��ش� ًا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الرتبة
النخيل من بقايا التقليم والعمليات الزراعية
على ارتفاع  1.5مرت وتعترب طريقة فعالة يف حول جذع النخلة بقطر  2مرت مع ر�ش الأفرع
الأخ��رى خا�صة الكوبا�ش والزعف والليف
خف�ض ن�سب الإ�صابة حيث متنع احل�شرات والف�سائل املت�صلة بالأ�شجار واملتواجدة بالقرب
والتخل�ص منها يف مكان بعيد عن زراعات
م��ن ال��زح��ف على ج��ذع النخلة �إىل �أعلى منها وميكن �إجراء املعاملة للوقاية من الإ�صابة
النخيل ويعترب تنظيف احلقول من املخلفات
لإ�صابة بلح ال�سوباط.
ابتداء من منت�صف �شهر يوليو بحيث يكون بني
طريقة فعالة يف مكافحة احل�شرة.
|م�صائد الأنوية:تقوم الفكرة �أن احل�شرات املعاملة والأخرى �أ�سبوعني تبع ًا ل�شدة الإ�صابة.
|ج�م��ع الأن��وي��ة ال �ق��دمي��ة :ح�ي��ث �إن الثمار
الكاملة الناجتة يف جيل يونيو وجيل يوليو راب���ع��� ًا  -ا���س��ت��خ��دام امل�ستخل�صات
املتعفنة واجل��اف��ة مب��ا حت�ت��وي��ه م��ن أ�ن��وي��ة
واخلارجة من الأنوية القدمية ميكن جذبها النباتية:
وكذلك الأنوية العارية امل�صابة هي امل�صدر
�إىل نوى �سليم معد على هيئة م�صائد .
در���س ت�أثري �سمية بع�ض امل�ستخل�صات التي
الرئي�سي للإ�صابة يف املو�سم التايل فعند
جمع املح�صول يجب جمع ثمار البلح الباقية | ثاني ًا – املكافحة احليوية :
مت اختبارها بغر�ض تقليل ن�سبة الإ�صابة يف
أ�ج��ري��ت بع�ض ال �ت �ج��ارب ال��س�ت�خ��دام بع�ض ثمار البلح قد �أظهرت النتائج فاعلية الزيت
وامل�ت�ن��اث��رة على الأر�� ��ض وحت��ت الأ��ش�ج��ار
وكذلك البلح التالف وغري ال�صالح للت�سويق الأع��داء احليوية ملكافحة خنف�ساء نواة البلح التيار للكمون Cuminum cyminumالفلفل
وحرقه �أو دفنه على م�سافة �أكرب من �20سم .وذل���ك يف تقييم ال �ع��دو احل �ي��وي الطبيعي الأ�� �س ��ود  ،Piper nigrumن��رج����س بلطيم
اب�ت��داء م��ن �شهر يونيو يجب العناية بجمع وه��و الأك��ارو���س  ،Pancratium maritimum Tyrophagus sp. (Fam.الزنزخلت
|
 ،Melia azedarachعنب الديب Solanum
ثمار البلح القدمية والأن��وي��ة كذلك الثمار  )Acaridaceوقد ا�ستخدم تركيزات خمتلفة
التي تت�ساقط خالل املو�سم خا�صة يف �شهري م��ن الفطر  .Beauveria bassianaوقد  .nigrumيف تخفي�ض ن�سبة الإ�صابة بخنف�ساء
يوليو و�أغ�سط�س من حتت �أ�شجار النخيل ويف �أو�ضحت النتائج �إمكانية ا�ستخدام الفطر نواة البلح.
املنطقة بني �سطح الرتبة وجذع النخلة والأفرع يف مكافحة خنف�ساء ن��واة البلح وتقليل ن�سب
 êكلية الزراعة –جامعة كفر الشيخ
الف�سائل حيث تتكاثر احل�شرات ملدة جيل على الإ�صابة دون ا�ستخدام املبيدات على ثمار
جمهورية مصر العربية
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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