د .مهدي عبد الرحمن �أحمد
والر�شيد عبد اهلل فقري
وزارة العلوم والتكنولوجيا
هيئة البحوث الزراعية (ال�سودان)
حمطة البحوث الزراعية – دنقال
mahdiaa2003@yahoo.com

حشرة النخيل

القشرية الخضراء الحافرة
في شمال السودان
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يتميز ال�سودان مبوارد طبيعية هائلة من مياه
عذبة و�أرا�ض ٍ عالية اخل�صوبة جعلته يف مقدمة
الدول امل�ؤهلة حلل �أزمة الغذاء العاملي .تبلغ
م�ساحة ال�سودان حوايل مليون ميل مربع ويقدر
عدد ال�سكان بـ  ٣٥مليون �شخ�ص .يعترب �إنتاج
التمور من �أهم الأن�شطة الزراعية يف �شمال
ال�سودان ويعترب موردا رئي�سي ًا للدخل للمزارعني.
يقع ال�سودان يف املرتبة ال�سابعة من حيث �إنتاج
التمور يف العامل ويزرع نخيل البلح على �ضفتي
نهر النيل ب�شمال ال�سودان بطول حوايل 900
كلم وبتعداد من  7 – 5ماليني نخلة .ويقدر
�إنتاج التمور الإجمايل بحوايل  328200طن
مرتي يف العام وبالرغم من �أن �آفات النخيل
اخلطرية ك�سو�سة النخيل احلمراء يف امل�شرق
العربي ومر�ض البيو�ض باملغرب العربي مل يتم
ر�صدهما على النخيل بال�سودان حتى الآن �إال �أن
�إنتاجية النخيل تدهورت ب�صورة وا�ضحة وذلك
ب�سبب االجهادات االحيائية كالآفات احل�شرية.
وتعترب ح�شرة النخيل الق�شرية اخل�ضرا ء lPa
 mapsis phoenicisمن �أهم الآفات التي
ت�صيب النخيل بال�سودان ومت ر�صدها يف منطقة
القولد لأول مرة يف عام . ١٩٨٩
تفاقمت الإ�صابة بهذه الآفة م�ؤخر ًا واجتازت
احلاجز الطبيعي املتمثل يف �صحراء الباجة
لت�صيب م�ساحات وا�سعة يف مناطق الغابة والدبة
ودنقال العجوز ( 450كلم �شمال اخلرطوم)
ثم امتدت �إىل جزيرة �آرتقا�شا و�أرقو والربقيق
( ٦٠٠كلم �شمال اخلرطوم) ويقدر عدد �أ�شجار
النخيل امل�صابة مبليون نخلة.

الأهمية االقت�صادية وال�ضرر:
 1ـيتلون ال�سعف (اجلريد) �إىل الأ�صفر ثم
البني ثم يجف وميوت.
 2ـتعمل على �إ�ضعاف منو الأ�شجار وموت
الف�سائل (ال�شتالت).
 3ـيكمن ال�ضرر الأ�سا�سي يف �أن الثمار امل�صابة ال
ت�صل مرحلة الن�ضج وتكون ملوثة باحل�شرة.
 4ـ الثمار التي تنجح يف الن�ضج تتكرم�ش بعد
ح�صادها داخل املخزن وال ت�صلح لال�ستهالك
الآدمي وتعرف بالكرمو�ش عند املزارعني.
 ٥ـ تخف�ض �إنتاجية النخلة بن�سبة  ٨٥ـ .% 100

41 - 40

�أو�ضح الأثر على تكاليف الإنتاج �أن التكاليف
تبلغ �أدنى م�ستوياتها عند الإ�صابة العالية .ال
توجد فروق معنوية يف تكاليف الإنتاج بالن�سبة
لأنواع الرتبة والري والتعليم فيما كان الفرق
معنوي ًا يف عمر النخيل .تو�صي الدرا�سة بالعمل
على ن�شر الوعي و�سط املزارعني للتعامل
ال�صحيح مع الآفة واالهتمام بالري والنظافة
والعمليات الفالحية.
املكافحة املتكاملة لهذه احل�شرة:
يجري الآن بالوالية تنفيذ برنامج مكافحة
احل�شرة الق�شرية اخل�ضراء وفق ًا للتايل:
�أو ً
ال  :املكافحة الزراعية وامليكانيكية:
 ١ـ �إزالة اجلريد امل�صاب و اجلاف وحرقه.
 ٢ـاالهتمام بالنظافة والري والت�سميد
والزراعات البينية.
 ٣ـ االلتزام مب�سافات الزراعة (� ٨ × 8أمتار).
 ٤ـزراعة الأ�صناف املقاومة للإ�صابة (ود لقاي
ـ ود خطيب).

طرق انتقال الإ�صابة:
 1ـبوا�سطة مالم�سة ال�سعف (اجلريد) املجاور.
 2ـعرب تيارات الهواء وم�صادر املياه.
 3ـعن طريق الإن�سان مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 4ـ عن طريق احليوان والطيور.
ت�شري نتائج درا�سة ميدانية �أجريت يف العام
� 2008إىل انت�شار الإ�صابة يف كل مناطق امل�سح
امليداين بن�سب خمتلفة وعدم وجود اختالفات
معنوية بني املناطق يف م�ستوى الإ�صابة كما بينت
النتائج �أن ن�سبة النخيل املروي تبلغ  % 81من
جملة النخيل ويتم ري  % 31منه من املياه اجلوفية

الشجرة المباركة مارس 2010

و  % 33من النيل و  % 36من امل�صدرين ووجود
عالقة معنوية وثيقة بني الري من الآبار وم�ستوى
الإ�صابة .ال توجد عالقة معنوية بني الإ�صابة
ونوع الرتبة والتعليم وعمر النخيل والري الدائم
العمل غري املزرعي وم�ستوى الإنتاجية.

