استخدام طفيلي التريكوجرام في
عثمان خـوالـدية
املعهد الوطني للبحوث الزراعية
اجلمهورية التون�سية

المكافحة الحيوية
لدودة التمور
رغم ما حققه قطاع النخيل من تطور ملحوظ خالل ال�سنني الأخرية �إال �أن جودة التمور
مل تواكب هذا التح�سن بفعل تعر�ضها للإ�صابة بالعديد من الآفات احل�شرية وخا�صة
دودة التمور ,فهذه الأخرية عبارة عن فرا�شة �صغرية من عائلة حر�شفية الأجنحة,
متعددة العوائل تتغذى على �أنواع عديدة من الثمار كالرمان ,التني ,اخلروب وخا�صة
التمور ,حيث ت�صل ن�سبة �إ�صابتها �إىل حدود % 20من الإنتاج الوطني .لقد مت التمكن
من اكت�شاف �ساللة حملية من طفيلي الرتيكوجرام الذي ي�صيب بي�ض دودة التمور من
خالل بعث وحدة �صغرية لإكثاره و�إطالقه داخل الواحات لدرا�سة جناعته .النتائج
امل�سجلة ت�شري بو�ضوح �إىل وجود الطفيلي ب�شكل طبيعي يف الواحات ولكن ن�سبة تطفله
على بي�ض دودة التمور ال تتجاوز  ,% 3يف املقابل �أدت عمليات الإطالق �إىل زيادة هذه
الن�سبة لت�صل �إىل % 78.8وبلغت ن�سبة الثمار امل�صابة بدودة التمور حوايل% 3.5
على النخيل املعامل مقابل % 6.5وهي الن�سبة التي �سجلت على نخيل املقارنة.
لت�سهيل عملية ا�ستخدام هذا الطفيلي من قبل املزارعني مت درا�سة مدى قابلية
انت�شاره عموديا وقد �أظهرت النتائج امل�سجلة �أن لهذا الطفيلي الـقدرة على الو�صول
�إىل م�ستوى العراجني حيث بلغت ن�سبة اكت�شافه لبي�ض العائل % 100بغ�ض النظر عن
موقع �إطالقه على �ساق النخلة التي هي يف �أوج �إنتاجها .كما �أو�ضحت النتائج �أن ن�سبة
التطفل ترتفع بزيادة �أعداد الطفيلي املطلوق وتنخف�ض بزيادة امل�سافة الفا�صلة بني
موقع الإطالق وم�ستوى العراجني احلاملة لبي�ض العائل .هكذا ف�إن املزارع مل يعد
يف حاجة لت�سلق النخلة حتى يطلق الطفيلي قرب العراجني و�إمنا ي�ضعها على �ساق
النخلة يف م�ستوى ارتفاعه مع مراعاة الزيادة يف عدد الطفيلي املطلوق.

يعترب نخيل التمر من �أهم العنا�صر التي ترتكز
عليها الزراعة يف واحات اجلنوب التون�سي,
وي�شكل بذلك القاعدة الأ�سا�سية القت�صاد هذه
املنطقة حيث تلعب النخلة دور العمود الفقري يف
ت�شكيل النمط الزراعي داخل الواحات.
رغم ما حققه قطاع النخيل من تطور ملحوظ
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خالل ال�سنني الأخرية �إال �أن جودة التمور مل
تواكب هذا التح�سن بفعل تعر�ضها للإ�صابة
بالعديد من الآفات احل�شرية وخا�صة منها دودة
التمور:
)Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep : Pyralidae

والتي تعرف �أي�ضا بدودة اخلروب ,هذه الأخرية
عبارة عن فرا�شة �صغرية احلجم من عائلة
حر�شفية الأجنحة تتغذى على �أنواع عديدة من
الثمار كالرمان ,التني ,اخلروب وخا�صة التمور
;(Biliotti et Daumal 1969; Balachowsky,1972
; Jarraya et Vinson,1980 : Daumal, 1987
Dhouibi, 1989 ).

لقد �أظهرت العديد من التجارب حمدودية
املبيدات الكيميائية يف مكافحة هذه الآفة
( )1989العتبارات عديدة �أهمها:
 1ـخروج احل�شرات الكاملة على مدى فرتة
زمنية طويلة ن�سبي ًا.
 2ـال�سلوك املميز لريقات الطور الأول لدودة
التمور ,فهذه الأخرية تتجه �إىل داخل الثمرة
مبا�شرة بعد الفق�س وت�صبح بذلك يف من�أى
عن املبيدات الكيميائية ,ومن هنا ت�أتي �أهمية
املكافحة احليوية لهذه الآفة.
لقد مت اكت�شاف �ساللة حملية من طفيلي
الرتيكوجرام الذي ي�صيب بي�ض دودة التمور,
من بعث وحدة �صغرية لإكثاره و�إطالقه داخل
الوحدات �ضمن برنامج متكامل �أع ّد ملكافحة
دودة التمور.

الطرق واملواد:

 1-1املزرعة التجريبية:
مت هذا العمل داخل مزرعة تعود �إىل مركز
بحوث النخيل بتوزر حتوي جمموعة مهمة من
�أفحل النخيل وعدد من �أ�صول النخيل املت�أتي
من عمليات التهجني و 125نخلة من �صنف دقلة
نور ذات الأربعني �سنة من العمر .النخيل مزروع

يف �أ�سطر متباعدة بثمانية �أمتار وهي امل�سافة
الفا�صلة بني نخلة و�أخرى يف نف�س ال�سطر.
� 2-1إكثار طفيلي الرتيكوجرام:
يتم �إكثار طفيلي الرتيكوجرام على بي�ض فرا�شة
الطحني  Ephestia kuehniella Zellerتبعا لطريقة
كل من  (1993). Rossiو ) Dauma(1987مبجرد
خروج احل�شرات الكاملة لطفيلي الرتيكوجرام
داخل �أنابيب االختبار يتم و�ضع بطاقات من
الورق املقوى مبقايي�س � 0.9 x 6سم حتوي كل
منها على  1000بي�ضة من بي�ض العائل داخل
كل �أنبوب .عندما يتحول بي�ض العائل �إىل اللون
الأ�سود (داللة على �إ�صابته بالطفيلي) يتم �إخراج
البطاقة ويقع تق�سيمها �إىل خم�سة �أجزاء يو�ضع
كل منها يف �أنبوب جديد يتم جتهيزه ببطاقة
حاوية على  1000بي�ضة من بي�ض العائل مبجرد
خروج الطور الكامل للطفيلي� ,أما ظروف الإكثار
فهي كالآتي:
درجة حرارة يف حدود  22درجة مئوية،
والرطوبة الن�سبية يف حدود % 5 ± 70
� 8ساعات �ضوء و � 16ساعة ظالم.
وبهذه الطريقة مت توفري الطفيلي على مدار
ال�سنة يف املواعيد وبالأعداد املطلوبة لإجراء
التجارب.
� 3-1إطالق الطفيلي و�أخذ العينات:
لقد مت �إطالق الطفيلي بطريقة الغمر وهي
عبارة عن �إطالق الطفيلي ب�أعداد كبرية مرة
واحدة ,ولت�أمني �أف�ضل كفاءة ،متت �أوىل عمليات
�إطالق الطفيلي بالتزامن مع بداية ن�شاط الطور
الكامل لدودة التمور ,وتوفر عمليات الإطالق
الإ�ضافية والأجيال املت�أتية من عملية الإطالق
الأوىل تغطية كاملة لفرتة و�ضع البي�ض لدى
دودة التمور.
لقد مت حتديد اخلام�س ع�شر من �سبتمرب
كموعد لعملية الإطالق الأوىل اعتماد ًا على
نتائج امل�صائد الفريمونية اخلا�صة بدودة

التمور  (Zagatti Khoualdia, 1995).اختريت ع�شر
�أ�شجار نخيل ومت اختيار عرجونني على كل
منها ب�شكل ع�شوائي حتى يتم �إطالق الطفيلي
عليهما� ,أما عملية الإطالق فتتمثل يف و�ضع
البطاقات احلاوية على بي�ض العائل امل�صاب
بالطفيلي (البي�ض امل�صاب بعمر  12يوم ًا مما
يعني اقرتاب موعد خروج الطفيلي) داخل
�صناديق �صغرية من البال�ستيك بقطر � 5سم
وبارتفاع � 2.5سم جمهزة بفتحات �صغرية جد ًا
متكن الطفيلي من اخلروج ,مت تعليق ال�صناديق
و�سط العراجني ويبني اجلدول رقم ( )1الأعداد
امل�ستخدمة وتواريخ الإطالق.
جدول رقم ()1
تاريخ الإطالق و�أعداد بي�ض العائل
امل�صاب بالطفيلي امل�ستخدم
تاريخ الإطالق

عدد بي�ض
العائل امل�صاب
بالطفيلي

09 / 15

90000

09 / 25

23000

10 / 05

22000

10 / 10

22000
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يف كل عملية �إطالق يتم جلب البطاقات ال�سابقة
�إىل املخرب حيث يتم فح�صها حتت املجهر لتحديد
ن�سبة خروج الطفيلي من بي�ض العائل وتتمثل
العملية يف �أخذ خم�س بطاقات ب�شكل ع�شوائي
يتم فح�ص  100بي�ضة على كل منها وت�سجل
ن�سبة اخلروج� .أما العينات فيتم �أخذها �أ�سبوعيا
وت�شمل  150ثمرة من كل �شجرة نخيل معاملة
ت�أخذ ب�شكل ع�شوائي و � 300إىل  400ثمرة ت�أخـذ
ع�شوائيا من خم�س نخالت متثل ال�شاهد وتبعد
حوايل  50مرتا عن النخيل املعامل .يتم فح�ص
العينات حتت املجهر وي�شمل الفح�ص منطقة
القمع ,ال�شمروخ ,الثمرة ب�أكملها من اخلارج
ومن الداخل ويتم ت�سجيل عدد بي�ض دودة التمور
امل�صاب بالطفيلي ,عدد البي�ض اململوء ,عدد
البي�ض الفارغ والأطوار املختلفة لدودة التمور
�إن وجدت ,يو�ضع البي�ض اململوء داخل �أنابيب
اختبار حلني الفق�س �أو التلون باللون الأ�سود
داللة على �إ�صابته بالطفيلي.
4-1قدرة االنت�شار العمودي لدى طفيلي
الرتيكوجرام:
يف هذه التجربة مت ا�ستخدام الطفيلي بالرتاكيز

جلب البطاقات احلاملة لبي�ض العائل �إىل املخرب
وتو�ضع حتت درجة حرارة  2 ± 25مئوية ورطوبة
ن�سبية بحدود  %5 ±70حلني حتولها للون الأ�سود
(داللة على الإ�صابة بالطفيلي) �أو الفق�س ويتم
ت�سجيل ن�سبة االكت�شاف ون�سبة التطـفل.

النتائج واملناق�شة:
(الأعداد) التالية20000 ,10000 ,5000 ,
طفيلي ولكل تركيز مت ا�ستخدام م�ستويات
الإطالق التالية  2.5 , 1.5مرت وعلى م�ستوى
العرجون �أي بحدود � 6أمتار انطالق ًا من
القاعدة وباجتاه ر�أ�س النخلة .لكل تركيز ولكل
م�ستوى �إطالق مت و�ضع �أربع بطاقات حتوي كل
منها  500بي�ضة من بي�ض العائل مبعدل بطاقة
بكل اجتاه (�شمال ,جنوب ,غرب�,شرق) و�ضعت
مب�ستوى العراجني ,كررت كل معاملة (تركيز +
م�ستوى �إطالق) �أربع مرات.
بعد مرور � 72ساعة من تعليقها على النخلة يتم

اجلدول رقم ()2
ن�سبة خروج الطور الكامل للطفيلي والعدد الفعلي للطفيالت امل�ستخدمة
التاريخ

عدد بي�ض
العائل امل�صاب
بالطفيلي
والذي مت فيه
الفق�س

عدد بي�ض
العائل امل�صاب
بالطفيلي
والذي مل
يفق�س

ن�سبة
خروج
الطفيلي
()%

عدد بي�ض
العائل احلامل
للطفيلي
امل�ستخدم

العدد
الفعلي
للطفيلي
امل�ستخدم

09/15

478

22

95,6

90 000

86 040

09/25

490

10

98,0

23 000

22 540

10/05

482

18

96,4

22 000

21 208

10/10

471

29

94,2

22 000

20 724

 1-2فاعلية طفيلي تريكوجرام:
�أن معرفة ن�سبة خروج الطور الكامل لطفيلي
الرتيكوجرام من بي�ض العائل متكننا من معرفة
الأعداد الفعلية التي يتم �إطالقها يف كل موعد
كما يو�ضحه اجلدول رقم (:)2
�إن النتائج امل�سجلة ت�شري �إىل وجود تطفل
طبيعي على �أ�شجار نخيل ال�شاهد و�إن مل يتجاوز
معدّله  ,%3وب�صورة عامة نالحظ �أن �إطالق
الطفيلي �أدى �إىل ح�صول ن�سبة تطفل مهمة على
�أ�شجار نخيل املعاملة و�صلت �إىل حدود %78.7
 ،يف حني مل تتجاوز هذه الن�سبة حدود %2.4
على نخيل املقارنة ولنف�س الفرتة كما يو�ضحه
اجلــدول رقم ()3
معدل �إ�صابة الثمار بدودة التمور مل يتجاوز %3.5
على النخيل املعامل يف حني بلغ  %16.5على نخيل
املقارنة لي�صل �إىل حدود  %36.5بتاريخ � 6أكتوبر
املوافق لأعلى ن�شاط م�سجل لدى الطور الكامل
لدودة التمور كما يو�ضح ذلك اجلدول رقم (:)4
لقد �أدى �إطالق طفيلي الرتيكوجرام �إىل ح�صول
ارتفاع يف ن�سب التطفل على بي�ض دودة التمور
واىل انخفا�ض يف معدل �إ�صابة التمور الذي
بلغ ن�سبة  %3.5على النخيل املعامل وهي ن�سبة
�أدنى من الن�سبة املقبولة يف الأ�سواق العاملية� ,أن
النتائج التي مت ت�سجيلها يف هذه الدرا�سة م�شابهة
جدا لتلك التي مت احل�صول عليها �إثر ا�ستخدام
 Ostrinia nubilalis HBKيف مكافحة دودة الذرة
 ( Kabiri & al. (1990كما ذكر يف �أعمال كل من
; Lienard Von Der Heyde, 1990 ; Frandon et
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Kabiri, 19900

2-2قابلية االنت�شار العمودي لدى
طفيلي الرتيكوجرام :
لقد �أظهرت هذه الدرا�سة �أن لطفيلي
الرتيكوجرام القدرة على االرتفاع والو�صول
�إىل م�ستوى العراجني حيث بلغت ن�سبة اكت�شافه
لبي�ض العائل  % 100بغ�ض النظر عن م�ستوى
�إطالقه ,كما �أو�ضحت �أن معدل التطفل على
بي�ض العائل يتنا�سب طرديا مع �أعداد الطفيلي
املطلوق وعك�سيا مع امل�سافة الفا�صلة بني موقع
بي�ض العائل وم�ستوى �إطالق الطفيلي كما يظهر
يف ال�شكل رقم (.)1

اجلدول رقم ( )3ن�سبة التطفل امل�سجلة على بي�ض دودة التمور
التاريخ

املعاملة

عدد
الثمار
التي مت
فح�صها

22/09

املعاملة

1376

10

�شاهد

333

27

20

املعاملة

1449

20

10

48

�شاهد

353

48

33

1

1

املعاملة

1545

52

16

69

56

64,76

�شاهد

323

42

37

0

0

0,00

املعاملة

1702

29

8

75

44

76,28

�شاهد

384

0

5

0

1

16,66

املعاملة

2226

0

34

13

37

59,52

�شاهد

325

1

4

0

0

0,00

29/09

06/10

13/10

23/10

عدد
البي�ض
امل�صاب
بالطفيلي
والفاق�س

عدد البي�ض
امل�صاب
بالطفيلي
ومل يفق�س

%
التطفل

عدد
عدد
البي�ض البي�ض
غري
الفاق�س
الفاق�س
9

0

34

64,15

0

2

4,08

26

78,72
2,40

اجلدول رقم ( : )4ن�سبة �إ�صابة الثمار بدودة التمور
التاريخ

املعاملة

عدد الثمار التي
مت فح�صها

عدد الريقات
امل�سجلة

الن�سبة املئوية
للإ�صابة

09/22

املعاملة
�شاهد
املعاملة
�شاهد
املعاملة
�شاهد
املعاملة
�شاهد
املعاملة
�شاهد

1376

18

1,30

333

29

8,70

1449

19

1,31

353

46

13,02

1545

56

3,62

323

118

36,53

1702

42

2,46

384

62

16,14

2226

78

3,50

325

26

8,00

09/29

10/06

10/13

10/23
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