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التقنيات الحديثة
في مكافحة آفات
النخيل والتمور ()1
تعترب نخلة التمر ال�شجرة الأوىل يف العديد من
الدول العربية ،ولكن بالرغم من �أهميتها �إال �أن
التطورات احلديثة مبجال مكافحة الآفات التي
تتعر�ض لها ال تزال دون امل�ستوى املطلوب .ويعود
ال�سبب اىل عوامل عديدة �أهمها� :إن غالبية
�أ�شجار النخيل توجد يف البلدان النامية وال يزال
االهتمام بها قلي ًال (با�ستثناء دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية التي و ّفرت كل االمكانيات
الالزمة للمحافظة عليها) ،كما �أن التعامل مع
النخلة يحتاج اىل معدات خا�صة ب�سبب ارتفاعها،
�إ�ضافة اىل �أن النخلة �شجرة دائمة اخل�ضرة
وتوجد على مدار العام ولذلك تكون عر�ضة
للإ�صابة بالعديد من الآفات املختلفة واملتنوعة،
كما �أن النخيل يزرع يف �أماكن غري زراعية مثل
البيوت والطرق اخلارجية حيث ال توجد رقابة
على حالتها ال�صحية وقد تتطور فيها �آفات
جديدة وال تكت�شف �إال بعد فوات الأوان .ونظر ًا
لتفاقم الإ�صابات على النخيل يف بع�ض الدول
العربية وخا�صة �إنت�شار �سو�سة النخيل احلمراء
وظهور �أمرا�ض جديدة كمر�ض انحناء الرقبة يف
العراق ومر�ض تك�سر ال�سعف يف بع�ض دول املغرب
العربي ومر�ض الوجام باملنطقة ال�شرقية من

اململكة العربية ال�سعودية ،فقد ظهرت احلاجة
اىل البحث عن طرق فعالة يف املكافحة ال �سيما
و�إن ا�ستخدام املبيدات الكيميائية �أ�صبحت غري
جمدية نتيجة ملخاطرها املعروفة .وبنا ًء على
ذلك فقد مت البحث عن بدائل للمبيدات تقوم
بفعل املبيد �ضد الآفة امل�ستهدفة �إال �أنها �آمنة
لالن�سان واحليوان والبيئة .ففي جمال مكافحة
�آفات النخيل والتمور فقد مت �إيجاد العديد من
الطرق كبدائل للمبيدات ا�ستخدمت يف برامج
الإدارة املتكاملة للآفات.
تت�ضمن هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على
�آخر التقنيات التي مت تطويرها حديث ًا مبجال
مكافحة �آفات النخيل والتمور وخا�ص ًة �سو�سة
النخيل احلمراء لغر�ض اال�ستفادة منها بتطوير
وحتديث برامج املكافحة املتكاملة لآفات النخيل
واحلد من الأ�ضرار االقت�صادية التي حتدثها
تلك الآفات.
 -1زراعة نخيل الأن�سجةTissue :
culture

تعترب تقنية زراعة االن�سجة من التقنيات احلديثة
يف اكثار النخيل وت�ستخدم كبديل عن الطرق
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التقليدية امل�ستخدمة بالإكثار والتي تعتمد على
الف�سائل اخل�ضرية .ومن خالل هذه التقنية
ميكن احل�صول على �أعداد كبرية من الف�سائل
املت�شابهة من الناحية الوراثية للأم وتكون خالية
متام ًا من الإ�صابات احل�شرية �أو املر�ضية .وعادة
ما ت�ستخدم زراعة الأن�سجة النتاج الأ�صناف ذات
اجلودة العالية خا�ص ًة �أ�صناف النخيل النادرة
والتي ال تعطي ف�سائل وفرية .ويق�صد بزراعة
الأن�سجة هو زراعة خاليا �أو �أن�سجة نباتية (مثل
املر�ستيم ،الرباعم الطرفية ،الربوبال�ست،
حبوب اللقاح �أو خاليا نباتية مفردة) تزرع
على �أو�ساط غذائية حتوي على كافة املتطلبات
الغذائية للأجزاء املزروعة يف داخل �أنابيب
اختبار �صغرية (زراعة الأنابيب) .ويجب �أن
جترى عمليات الزراعة بجو معقم وبا�ستخدام
�أدوات و�أن�سجة نباتية معقمة وخالية متام ًا من
امللوثات اخلارجية.
وميكن بتقنية زراعة الأن�سجة احل�صول على
�أعداد كبرية من الف�سائل بفرتة زمنية ق�صرية
وعلى مدار العام �شكل رقم ( .)1كما �أن
الطريقة التقليدية ب�إكثار النخيل واملعتمدة على
الف�سائل اخل�ضرية �أ�صبحت غري كافية ملتطلبات
الطلب املتزايد على ف�سائل النخيل �إ�ضافة اىل

تكاليفها العالية واملتمثلة بعمليات الف�صل والنقل
وقلة فر�صة جناحها مقارنة بالف�سائل الناجتة
من زراعة الأن�سجة .ويتميز نخيل الأن�سجة ب�أنه
خال متام ًا من الإ�صابات احل�شرية واملر�ضية
ٍ
وذات موا�صفات زراعية و�إنتاجية جيدة .ويو�صى
با�ستخدام هذا النوع من النخيل ل�ضمان منع
انت�شار وانتقال الآفات من منطقة اىل �أخرى
ومنع دخول �آفات جديدة للدول .وقد بد�أت
زراعة النخيل الناجت من الزراعة الن�سيجية
باالنت�شار م�ؤخر ًا وزراعته على طول العام نتيجة
للموا�صفات اجليدة التي يتمتع بها.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن زراعة �أ�شجار نخيل خالية
من الإ�صابة يعترب من الطرق الفعالة ملنع انت�شار
الآفات فعلى �سبيل املثال ف�إن زراعة ف�سائل نخيل
م�أخوذة من خمتربات زراعة الأن�سجة النباتية
) (Tissue Cultureيعني �أنها خالية من الآفات
بعك�س فيما لو �أخذت من م�صادر جمهولة.
حيث �أن خمتربات زراعة الأن�سجة تقوم ب�إجراء
اختبارات م�سبقة على الف�سائل قبل اطالقها
للت�أكد من مدى مقاومتها للآفات ،وهذا ما يحدث
يف دول املغرب العربي �ضد مر�ض البيو�ض ،حيث
يتم �إحداث العدوى اال�صطناعية على الف�سائل
بوا�سطة امل�سبب املر�ضي وبعدها يتم انتخاب

املقاوم منها ومن ثم �إكثاره و�إطالقة .وعليه ف�إن
زراعة نخيل ناجت من زراعة الأن�سجة يجنبنا
م�شاكل انتقال �آفات جديدة ويقلل من التكاليف
واجلهود املبذولة يف �أعمال املكافحة.
وقد تطورت خمتربات زراعة الأن�سجة بالدول
العربية وخا�صة يف دولة االمارات العربية املتحدة
واململكة العربية ال�سعودية واملغرب و�أ�صبحت
ت�صدر ف�سائل نخيل اىل كافة مناطق العامل وهي
تتميز ب�سمعة دولية طيبة ويو�صي العديد من
املخت�صني باالعتماد على زراعة الأن�سجة عند
�إن�شاء مزارع جديدة للنخيل خللوها متام ًا من
الآفات الزراعية.
 -2الزراعة الع�ضويةOrganic:
Agriculture

�شكل رقم ( )1نخيل �أن�سجة داخل �أنابيب االختبار (نخيل الأنابيب)
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يرجع تاريخ الزراعة الع�ضوية اىل قيام االن�سان
عند القدم با�ستخدام خملفات حرائق الغابات
بالزراعة واال�ستفادة من الرماد بت�سميد
الرتبة .وقد تطورت الزراعة الع�ضوية بالآونة
الأخرية و�أ�صبحت بدي ًال ناجح ًا عن ا�ستخدام
الكيمياويات الزراعية مثل املبيدات والأ�سمدة،
وتو�سعت امل�ساحات الزراعية املعتمدة على
الزراعة الع�ضوية يف عدد من الدول العربية مثل
دولة االمارات العربية املتحدة وم�صر واملغرب
واململكة العربية ال�سعودية ،وقد بلغ عدد املزارع

املر�ضية بالرتبة الحتوائها على ميكروبات تعمل
كت�ضاد ) (Antagonismللم�سببات املر�ضية
وحتمي النخلة من خطر الإ�صابة .وميكن �أن
ت�ضاف الأ�سمدة الع�ضوية احليوانية للنخلة قبل
حلول ال�شتاء ح�سب العمر.
�أما طريقة و�ضع ال�سماد فتتم من خالل عمل
حفر حول جذع النخلة تبعد مب�سافة حوايل
ن�صف مرت عن اجلذع وبعمق حوايل � 25سم
وبعر�ض حوايل ن�صف مرت ثم ينرث فيها ال�سماد
الع�ضوي ويخلط معه الرمل ويدفن بالرتبة
وتروى الأ�شجار مبا�شر ًة بعد و�ضع ال�سماد.
املعتمدة على الزراعة الع�ضوية يف املغرب اىل
�أكرث من  555مزرعة تبلغ م�ساحتها �أكرث من 11
�ألف هكتار ويف م�صر بلغ عدد املزارع الع�ضوية
�أكرث من  460مزرعة مب�ساحة �إجمالية تبلغ 15
�ألف هكتار.
ويق�صد بالزراعة الع�ضوية �إعادة تدوير
العنا�صر الغذائية واال�ستفادة منها ثاني ًة عن
طريق ا�ستعمال ال�سماد احليواين والنفايات
الع�ضوية واملخلفات ال�صناعية والزراعية يف
�إنتاج �أ�سمدة تك�سب النبات مقاومة �ضد الآفات
�أو لإنتاج مبيدات لي�س لها ت�أثريات �سلبية على
االن�سان واحليوان والبيئة .ان �أوجه اال�ستفادة
من املخلفات ال�صناعية والزراعية عديدة
وكثرية ،لي�س فقط مبجال �صناعة الأ�سمدة
واملبيدات و�إمنا يف جماالت عديدة �أخرى
منها� :إنتاج غذاء مبا�شر لالن�سان (�إنتاج فطر
)� ،Mushroomإنتاج الطاقة� ،إنتاج بروتني
�أحادي اخللية� ،إنتاج الأنزميات� ،صناعة الورق،
�إنتاج الكحول وال�سكريات امل�ستخدمة بعمليات
التخمري وغريها� .إ�ضافة اىل �أن �إعادة تدويرهذه
املخلفات يخل�صنا من م�شاكل تلوث البيئة.
ففي جمال مكافحة �آفات النخيل ،ف�إن زيادة
الت�سميد بعن�صر النرتوجني (الآزوت) يزيد
من خطورة �إ�صابتها بالآفات حيث �أن له ت�أثري ًا

مبا�شر ًا على زيادة النمو اخل�ضري لال�شجار،
يف حني ان عن�صر البوتا�سيوم ي�ؤثر على انتاج
الثمار(التمور)� .أما عن�صر الف�سفور فهو ي�ساعد
على منو جمموع جذري قوي .ان ا�ستخدام
الأ�سمدة الع�ضوية يف مزارع النخيل يثبط من
فعل امل�سببات املر�ضية اخلطرة التي تهاجم
النخيل واملوجودة بالرتبة حيث حتتوي تلك
الأ�سمدة على �أحياء جمهرية ذات قدرة تناف�سية
عالية �ضد امل�سببات املر�ضية وتعيق قدرتها على
�إحداث الإ�صابة ،كما تك�سب الأ�شجار مقاومة
�ضد الآفات من خالل وجود عنا�صر مغذية
ي�ستقاد منها النبات .وهذا النوع من الرتب
موجود يف دول املغرب العربي حيث حتتوي
على �أحياء جمهرية مثل الفطريات ال�شعاعية
) (Actinomycetesتقوم بتثبيط فعالية امل�سبب
املر�ضي ملر�ض البيو�ض وتعيق قدرته على �إحداث
الإ�صابة وتعرف بالرتب الكابحة �أو القامعة �أو
الكابته( Suppressive Soils).
�إن ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية مبجال النخيل
ي�ساعد على �إعطاء النخلة منو ًا خ�ضري ًا قوي ًا
مقاوم ًا للظروف غري املنا�سبة ويقاوم الآفات
الزراعية والأمرا�ض ويزيد من قابلية الرتبة
على االحتفاظ باملاء .كما ان ا�ستخدام الأ�سمدة
الع�ضوية ي�ساعد النخيل على مقاومة فعل الأحياء

كما �أن ا�ستخدام خملفات النخيل لإنتاج
�أ�سمدة ع�ضوية يعترب من التقنيات احلديثة
ب�سبب التخل�ص من بقايا املح�صول بطريقة
بيئية �سليمة ا�ضاف ًة اىل اال�ستفادة منها
بزيادة �إنتاج التمور ويف مكافحة الآفات
الزراعية دون ا�ستخدام املبيدات .ويتم �إنتاج
الأ�سمدة الع�ضوية من خالل تقطيع �أو طحن
خملفات النخيل مبا فيها اجلذوع با�ستخدام
�أجهزة حديثة ومتطورة (كما �سيتم التطرق
اليها بفقرة املكافحة امليكانيكية) ومن ثم
�إجراء عمليات التخمري للح�صول على �أ�سمدة
ع�ضوية خالية من م�سببات الأمرا�ض النباتية
وبذور احل�شائ�ش ال�ضارة واحل�شرات وبكميات
كبرية جد ًا وال حتتاج اىل جهد �أو وقت طويل
�أو اىل تكاليف مالية عالية .كما ميكن تلوين
هذه الأ�سمدة عند عملية الطحن للح�صول

�شكل رقم (� )2آالت حديثة لتقطيع وطحن
جذوع النخيل وا�ستخدامها ك�سماد ع�ضوي
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على �ألوان جذابة ت�ستخدم عاد ًة بالزراعات
التجميلية� .شكل رقم (.)2
 -3امل�ستخل�صات النباتيةPlant Extracts :

حتتوي م�ستخل�صات بع�ض النباتات على مواد
كيميائية مثبطة لنمو الآفات .ومثال على ذلك
م�ستخل�صات بذور النيم = (Neem Tree
)  Azadirachta indicaالذي يزرع بكرثة يف
ال�سودان و�أندوني�سيا وبنغالد�ش وغريها من الدول
اال�ستوائية وجنحت زراعته يف بع�ض دول اخلليج
العربي وخا�ص ًة يف اململكة العربية ال�سعودية .ان
�أول مكان وجد فيه هذا النبات هو �شرق الهند
وبالتحديد مبنطقة تعرف با�سم كارناتاكا .ويطلق
هذا هذا النبات ا�سم «�صيدلية القرية» لكرثة
منافعه الطبية .ويف الهند يتم حرق �أغ�صان
هذا النبات لطرد احل�شرات عن املاكوالت �أو
املزارع .ويف ال�سودان تر�ش م�ستخل�صات بذور
هذا النبات على املزروعات لطرد اجلراد
ال�صحراوي .وهي �شجرة زينة معمرة قد ي�صل
طولها اىل � 10أمتار وتزرع بال�شوارع والأماكن
العامة جلمال مظهرها وقابليتها على امت�صا�ص
الغازات ال�ضارة وامللوثة للهواء �شكل رقم (.)3
ولذلك تعترب كمر�شح حيوي من الغازات ال�ضارة
مثل �أكا�سيد الر�صا�ص و�أك�سيد الأوزوت .وللنبات
فوائد �أخرى عديدة منها :ا�ستخدامه ك�سماد
�أخ�ضر وكمح�سن للرتبة ،وكعلف للحيوانات
وي�ستخدم بال�صناعات املختلفة مثل ال�صابون
ومعاجني الأ�سنان ،وملعاجلة التهابات اجللد
ملنع منو الفطريات ويف معاجلة ت�سو�س الأ�سنان
وغريها من الفوائد الأخرى التي تزيد على �أكرث
من  200فائدة ويطلق على هذا النبات ا�سم
«ال�صيدلية» لكرثة منافعه الطبية.
لقد وجد �أن م�ستخل�صات بذور هذا النبات ميكن
�أن ت�ستخدم ملكافحة بع�ض الآفات التي ت�صيب
النخيل حيث ي�ستخدم كطارد للح�شرات ومانع
للتغذية ولنمو احل�شرات وتطورها وله �أثر مثبط
على منو الفطريات املر�ضية ولي�س له ت�أثري �سام
على االن�سان �أو احليوان .وقد �أمكن ت�صنيع هذا
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املبيد جتاري ًا وي�ستخدم حتت �أ�سماء خمتلفة
منهاClearwell EC 3% , Oleichtin EC ,:

Solichtin , Jawan Bioneem , Agroneem,

 Neem-Awayو  .Nimbecidine,وتتميز
امل�ستخل�صات النباتية بانها �آمنة لالن�سان
وللحيوان والبيئة ،غري �أن فرتة بقائها بدرجات
احلرارة العالية ق�صرية ولذلك ت�ضاف �إليها
بع�ض املواد الكيماوية امل�ضادة للأك�سدة لإطالة
طول عمر فعاليتها .وميكن لهذه امل�ستخل�صات
ا�أن تعمل عن طريق املالم�سة )� (Contactأو
االنتقال عرب الأوعية الناقلة للنبات )(Systemic
وميكن �أن تكون طاردة للح�شرات (Repellent
)�أو مانعة للتغذية  (Anti-feeding).وهنالك
العديد من م�ستخل�صات النباتات ميكن
تطويرها وا�ستخدامها يف مكافحة �آفات النخيل
منها م�ستخل�صات نباتات :احلناء ،الداتورة
وال�سبحبح وخالفه وتعد من املبيدات الآمنة
لالن�سان واحليوان والبيئة وت�شجع اجلهات
ال�صجية والبيئية بالعامل على ا�ستخدام هذا

�شكل رقم ( )3ثمار �شجرة النيم

�شكل رقم ( )4م�صائد فريومونية فرن�سية
حديثة �ضد �سو�سة النخيل احلمراء
ت�صنيعها كيميائي ًا وا�ستخدامها .حيث �أن لكل
نوع من احل�شرات فريومون ًا خا�ص ًا بها تنجذب
�إليه بقية الأفراد من نف�س النوع �أو الأنواع
القريبة منه وهي مبثابة لغة التخاطب عند
احل�شرات .وهنالك فريومونات جن�سية)(Sexual
جتذب اجلن�س الآخر من احل�شرة وعادة الذكور
ونوع �آخر جتميعي) ( Aggregationيجذب كال
اجلن�سني .فالفريومون الذي يجذب �سو�سة
النخيل احلمراء هو Methyl –5 Nanonol-4
والفريومون الذي يجذب حفارات العذوق هو
 Ethyl-5 Methyloctanate .وقد مت تطوير هذه
الفريومونات لتعمل على جذب وقتل احل�شرة
بنف�س الوقت Lure & Kill) .كما مت تطوير مواد
م�ساعدة �أخرى هي الكريومونات )(Kairomones
ا�ستخل�صت من التمر و�أجزاء النخيل لزيادة
فعالية امل�صائد .وعاد ًة ما ت�ستخدم امل�صائد
الفريومونية/الكريومونية لدرا�سة ديناميكية

النوع من املبيدات ملكافحة الآفات الزراعية وقد
اجته العديد من ال�شركات العاملية اىل �إنتاج �أنواع
جديدة من املبيدات امل�ستخل�صة من النباتات
وهي متداولة حالي ًا بال�سوق املحلية.
 -4امل�صائد الفريومونيةPheromone :
Traps

لقد �شهدت ال�سنوات الأخرية تطور ًا ملحوظ ًا
مبجال امل�صائد الفريومونية من خالل ا�ستخال�ص
املركبات التي تفرزها �أج�سام احل�شرات ومن ثم

�شكل رقم ( )5امل�صيدة الفريومونية اال�سبانية
�ضد �سو�سة النخيل احلمراء حيث ت�ستخدم
قطع ًا من البنجر ال�سكري

�شكل رقم ( )6م�صيدة فريومونية مغلفة
بن�سيج قطني لت�سلق احل�شرة
جماميع احل�شرات والتنب�ؤ بوقت ظهور وتزاوج
الكامالت ودرا�سة عدد الأجيال .ويوجد انواع
خمتلفة من امل�صائد ت�ستخدم �ضد �سو�سة
النخيل احلمراء منها الهوائية ومنها الأر�ضية
الأ�شكال رقم (.)6-5-4
 -5امل�صائد ال�ضوئيةLight Traps:

تعترب امل�صائد ال�ضوئية �إحدى طرق املكافحة
امليكانيكية فقد مت تطويرها بعد مالحظة ان
هنالك انواع ًا من احل�شرات وخا�ص ًة حفارات
العذوق وال�ساق واجلريد تن�شط لي ًال وتنجذب
مل�صادر ال�ضوء .وتختلف درجة االجنذاب ح�سب
نوع وقوة الأ�شعة ال�صادرة من تلك امل�صابيح.

�شكل رقم ( )7م�صيدة �ضوئية حديثة
وت�ستخدم �أي�ض ًا كم�صيدة فريومونية نهاراً
با�ستخدام �ألوان خمتلفة من الإ�ضاءة

كما وجد ان الأ�شعة البنف�سجية ال�صادرة من
م�صابيح بخار الزئبق جتذب اليها �أكرب عدد
ممكن من احل�شرات .وبنا ًء على ذلك فقد
مت تطوير �أنواع خمتلفة من امل�صائد ال�ضوئية
يزيد على الع�شرة �أنواع منها م�صيدة هي�ستاند
وم�صيدة روبن�سون وم�صيدة مت تطويرها
بق�سم الإر�شاد الزراعي بهيئة الري وال�صرف
باالح�ساء باململكة العربية ال�سعودية .كما مت
تطوير م�صائد �ضوئية لتعمل �أي�ض ًا كم�صائد
فريومونية نهار ًا وبذلك ت�ستخدم لأغرا�ض
مزدوجة حيث تعمل على ا�صطياد احل�شرات
التي لها طريان �صباحي وتلك التي لها طريان
ليلي �شكل رقم ()7
 -6امل�صائد النباتيةPlant traps:

تعترب امل�صائد النباتية من التقنيات الفعالة
والآمنة ملكافحة الآفات الزراعية حيث وجد ان
هناك بع�ض العوائل النباتية تكون مف�ضلة للآفة
عن عوائل �أو نباتات �أخرى ومن هذه الفكرة فقد
مت تطوير زراعة النباتات ال�صائدة والتي جتذب
الآفة اليها وبذلك ال تهاجم العائل الرئي�سي،
ومن الأمثلة على ذلك زراعة نباتات اخليار
جلذب الذبابة البي�ضاء الناقلة لفايرو�س جتعد
وا�صفرار �أوراق الطماطم (البندورة) وبذلك ال
تتعر�ض الطماطم لال�صابة .كذلك زراعة نبات
الذرة حول ق�صب ال�سكر حلمايته من خطر
الإ�صابة بحفارات ال�سيقان على �أن يتم �إتالف
النباتات ال�صائدة ملنع قيام احل�شرة بالتكاثر
فيها وتكملة �أطوارها املختلفة .كما ا�ستخدمت
امل�صائد النباتية يف ا�صطياد خناف�س قلف
�أ�شجار البي�سة )(Ips typographusيف الغابات
ويف مكافحة �سو�سة لوز القطن من خالل زراعة
�أ�صناف من القطن املبكرة على حافة احلقل
مما ت�ؤدي اىل حماية القطن من ال�سو�س
القادم للحقل بعدها ميكن مكافحة ال�سو�س
بالطرق الكيماوية �أو �أية طريقة �أخرى منا�سبة.
كما ميكن اي�ض ًا ر�ش النباتات ال�صائدة
بالفرومونات والكريمونات لزيادة فعاليتها
بجذب احل�شرات وقتلها.

ويف جمال النخيل فقد وجد �أن �أ�شجار نخيل
جزر الكناري Canary island date palm
)(Phoenix canariensisجتذب �سو�سة النخيل
احلمراء �أكرث من نخلة التمر ومبا �أن نخيل
الكناري عادة ما ي�ستخدم لأغرا�ض الزينة
ولي�س ك�شجرة اقت�صادية مثل نخلة التمر عليه
ميكن ا�ستخدام �أ�شجار الكناري كم�صائد
ل�سو�سة النخيل احلمراء .علم ًا �أن نخيل جزر
الكناري يتبع اىل نف�س اجلن�س فينك�س الذي
تتبع له نخلة التمر وهو م�شابه لها من الناحية
املورفولوجية �شكل رقم ( .)8وهذه احلالة قد
مت مالحظتها يف �إ�سبانيا والتي دخلت اليها
�سو�سة النخيل احلمراء م�ؤخر ًا ونظر ًا لوجود
العائلني بنف�س املكان �أي نخلة التمر ونخلة
الكناري وا�ستخدامها لنف�س الغر�ض بالزراعات
التجميلية باملدن وال�شوارع فقد وجد �أن �سو�سة
النخيل احلمراء تف�ضل نخيل الكناري عن نخلة
التمر وتدخل �إليها عن طريق ر�أ�س النخلة يف
حني �أن الأ�شجار القريبة منها من نخلة التمر
ال تتعر�ض للإ�صابة .وقد يكون جذع نخلة نخيل
الكناري �أكرث طراوة من نخلة التمر �أو �أن املواد
الطبيعية اجلاذبة (الكريومونات) املوجودة
بنخلة الكناري �أكرث جاذبية ل�سو�سة النخيل
احلمراء عنه يف نخلة التمر وبذلك ف�إن زراعة
�أ�شجار نخيل الكناري حول مزارع النخيل يحمي
نخلة التمر من الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء
على �أن ال تكون كبديل عن امل�صائد الفريومونية.

�شكل رقم ( )8نخيل جزر الكناري ي�صاب
ب�شدة ب�سو�سة النخيل احلمراء
الشجرة المباركة سبتمبر 2009

و�أن هذا املو�ضوع يحتاج اىل جتارب علمية معمقة
ملعرفة مدى قدرة نخيل جزر الكناري على جذب
�سو�سة النخيل احلمراء مقارن ًة بنخلة التمر.
 -7املكافحة امليكانيكيةMechanical:
Method

تعترب من الطرق الب�سيطة التنفيذ وتتمثل
ب�سحق �أو �إتالف �أو قتل الآفة ميكانيكي ًا بوا�سطة
الآالت واملعدات املتاحة �أو حتى بوا�سطة الأيدي
�أو احلرق كما ت�شمل املكافحة امليكانيكية �إزالة
خملفات الأ�شجار �أو الف�سائل والرواكيب
والتمور املت�ساقطة على الأر�ض و�إزالة احل�شائ�ش
والأع�شاب ال�ضارة وحرق الأ�شجار امليتة �أو
امل�صابة �إ�صابة �شديدة والتي ال توجد فر�صة
لبقائها على قيد احلياة.
لقد وجد �أن تكريب النخيل وتنظيف الأ�شجار
من ال�سعف الياب�س وحرقة يعمل عى حماية
النخلة من خطر الإ�صابة بالآفات .وهناك
�شروط يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار عند القيام
بحرق النخيل امليت الناجم عن الإ�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء .حيث عند زياراتنا للمزارع
واالطالع على الأ�شجار التي مت حرقها فقد وجد
�أن هناك بع�ض �أطوار احل�شرة ال يزال على قيد
احلياة .عليه ي�ستوجب تقطيع جذع النخلة ثم
حرقة ودفته بالأر�ض.
كما ميكن ا�ستخدام ال�شبك حلماية �أ�شجار
النخيل وخا�ص ًة ال�صغرية منها من خطر
الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء �أو عثة النخيل
الكبرية حيث يتم تغليف الأ�شجار بال�شبك وقت
ن�شاط احل�شرة وطريان الذكور للتزاوج .وعادة
ما متوت البالغات التي يتم ا�صطيادها على
ال�شبك وبذلك ميكن مالحظتها بالعني املجردة
�شكل رقم (.)9
علم ًا �أن هناك �آالت حديثة ومتطورة وت�ستخدم
بتح�ضري الأ�سمدة الع�ضوية من خالل قيامها
بتقطيع وهر�س جذع النخلة وخملفاتهــا
وحتويلها اىل م�سحوق دقيق �شكل رقم ()10
45 - 44
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ميكن اال�ستفادة منه ك�سماد ع�ضوي وهذه
الآلآت متوفرة يف عدد من ال�شركات العاملية.
ولكون �أ�سعارها باهظة الثمن فيمكن
�شرا�ؤها عن طريق اجلهات احلكومية املعنية
مبكافحة �سو�سة النخيل احلمراء وم�ساعدة
املزارعني على تقطيع جذوع النخيل امليتة
بفعل الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء �أو
غريها من الآفات الأخرى.

�شكل رقم ( )9و�ضع ال�شبك حول النخيل ملنع
دخول �أو خروج �سو�سة النخيل احلمراء

�شكل رقم (� )10أجهزة حديثة لتقطيع وطحن
جذوع الأ�شجار امل�صابة
 -8التقنيات احلديثة حلقن �أ�شجار
النخيل باملبيدات:
-1ا�ستخدام الكب�سوالت:

Encapsulated

implants

يتم عمل ثقوب �صغرية بطريقة دائرية حول
جذع النخلة بوا�سطة مثقاب ) (Drillبعمق حوايل
� 15سم وقطر �1سم وعلى ارتفاع حوايل 1م من
�سطح الأر�ض ثم يو�ضع يف داخلها كب�سوالت

(خرطو�شات) من �أحد املبيدات اجلهازية مثل
ا�سيكاب  97املكب�سل (ا�سيفات  )%97املادة
الفعالة ) (Acephate 97%والكب�سولة الواحدة
حتوي على  0.875جم مادة فعالة وت�سقى
النخيل بعد املعاملة .وميكن �أن تكرر املعاملة
لأكرث من مرة وح�سب �شدة الإ�صابة وحالة
التح�سن التي تالحظ على النخلة على �أن يتم
عمل ثقوب �أخرى جديدة ،كما ميكن �أن ترتك
الثقوب بدون تغطية .وتختلف عدد الكب�سوالت
التي تو�ضع للنخلة الواحدة ح�سب حجم اجلذع
و�شدة الإ�صابة وترتاوح ما بني  10-5كب�سوالت
للنخلة الواحدة .وي�ستمر فعل املبيد من 18-12
ا�سبوع ًا على �أن ت�ستخدم يف فرتة عدم وجود
الثمار على النخيل و�إن فرتة الأمان للمبيد
ت�ستغرق � 3أ�شهر .وتتميز هذه الطريقة ب�أنها �آمنة
لالن�سان واحليوان والبيئة وت�ستهدف الآفة فقط
مع احلفاظ على الأعداء احليوية ،كما �أن املبيد
لي�س له عبوات فارغة للتخل�ص منها وله ت�أثري
لفرتة طويلة وال يحتاج اىل معدات �أو مالب�س
واقية وغريها من املعدات الأخرى امل�ستخدمة
بعمليات مكافحة �آفات النخيل .وميكن حفظ
الكب�سوالت يف خمازن معتدلة احلرارة جافة
وحتتفظ بفعاليتها لفرتة تزيد على عامني .كما
ميكن ا�ستخدام هذه الكب�سوالت ملكافحة مدى
وا�سع من �آفات النخيل مثل حفار ال�ساق ذو
القرون الطويلة وحفارات العذوق وغريها من
الآفات الأخرى .ونظر ًا لعدم ا�ستخدام املبيد
يف بع�ض الدول العربية ل�سميته العالية فيمكن

�شكل رقم ( )11مثقاب يدوي (Increment

) borerي�ستخدم لعمل ثقوب يف جذع النخلة
ا�ستبداله باحد املبيدات الآمنة وامل�صرح بها من
قبل اجلهات املخت�صة .كما ميكن عمل الثقوب
بوا�سطة دريل كهربائي �أو يدوي (Increment
) borersويعمل بوا�سطة البطارية.
-2الأجهزة احلديثة امل�ستخدمة يف حقن
املبيدات بجذع النخلة:
لقد مت حديث ًا تطوير �أجهزة متطورة حلقن
املبيدات بجذع النخلة لكونها من �أف�ضل الطرق
باملحافظة على البيئة من التلوث وهذه الأجهزة
�سهلة اال�ستعمال منها طريقة مت تطويرها من
قبل �إحدى ال�شركات اال�سبانية وتتمثل بعمل
ثقب بجذع النخلة (قطر�1سم) بوا�سطة مثقب
(دريل) ويح�شر فيه �أنبوب بال�ستيكي �صغري

بطول ال يتعدى (�15سم) ثم يو�ضع فيه كي�س
مطاطي �صغري احلجم يحوي على مبيد جهازي
خمفف ومبجرد فتح الكي�س املطاطي يندفع

املبيد اىل داخل اجلذع بفعل ال�ضغط الذي يولده
الكي�س �شكل رقم (.)12
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