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ح�شرة عثة النخيل الكبرية
� )large mothأو ()Palm Borer
وا�سمها العلمي (Paysandisia archon
 )Burmeister, 1880وتتبع �إىل رتبة
 )Lepidopteraعائلة ()Castniidae
انت�شرت حديث ًا يف عدد من ال��دول االوربية
وخ��ا� �ص � ًة ال���دول امل �ح��اذي��ة للبحر االبي�ض
املتو�سط مثل فرن�سا وا�سبانيا وايطاليا.
ويعتقد �أن �ه��ا دخ�ل��ت لأول م��رة اىل جنوب
ف��رن �� �س��ا خ�ل�ال ع���ام 2001م م ��ن خ�لال
ا�سترياد �أ�شجار نخيل من نوع (Trithrinx
 )campestrisمن االرجنتني واالورغواي.
وحالي ًا تعترب من احل�شرات اخلطرة جد ًا
على �أ�شجار النخيل وو�ضعت �ضمن قوائم
�آف� ��ات احل �ج��ر ال ��زراع ��ي امل �ح �ظ��ورة .وم��ن
(Date palm
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املحتمل �أن ميتد انت�شار ه��ذه احل�شرة �إىل
مناطق �أخرى من دول البحر الأبي�ض املتو�سط
و�شمال �أفريقيا ودول ال�شرق االو�سط وت�شكل
بذلك خطر ًا حقيقي ًا على زراعة النخيل و�إنتاج
التمور يف تلك الدول على غرار اخل�سائر التي
حتدثها �سو�سة النخيل احلمراء.
التوزيع اجلغرايف
�إن موطن احل�شرة الأ�صلي هو �أمريكا اجلنوبية
مثل الربازيل واالرجنتني البارغواي واالورغواي
وهي الت�شكل خطر ًا كبري ًا يف تلك ال��دول .ومت
م�شاهدتها لأول م��رة يف جنوب فرن�سا عام
2001م ثم يف ا�سبانيا بنف�س العام ،ثم �شوهدت
يف ايطاليا وبريطانيا عام  .2002ومل ت�سجل
هذه احل�شرة يف الدول العربية �إىل الآن.

Phoenix dactylifera، Phoenix
recilnata ، Washingtonia filifera ،
Butia yatay
Chamaerops excels ،Trithrinx
campestris ،Chamaeropes excels
،L .saribus
Livstona chinesis، Trachycarpus

�شكل رقم ( )1الثقوب التي حتدثها عثة النخيل على جذع النخلة

�شكل رقم ( )2اعرا�ض اال�صابة بعثة النخيل الكبرية على �سعف النخيل
fortune، C. humilis، L. decipiens،
.Sabal spp

و����ص���ف احل�������ش���رة ودورة احل���ي���اة
احل�شرة الكاملة
عبارة عن عثة جميلة ذات �أل��وان زاهية يبلغ
طولها مابني � 11 - 9سم .الأجنحة الأمامية
ذات ل��ون �أخ�ضر زيتوين والأجنحة اخللفية
ذات لون �أحمر ملاع مع لون �أ�سود مبقع ببقع
بي�ضاء اللون وملاعة �أي�ض ًا �شكل رقم ( .)3قرون

اال�ست�شعار ذات �شكل �صوجلاين .الإناث �أكرب
قلي ًال من الذكور ومن ال�سهولة متييزها من
خالل �آلة و�ضع البي�ض يف م�ؤخرتها.
البي�ض:
ت�ضع الإن��اث البي�ض يف بداية الريبع ب�شكل
ف��رادي بطول ح��وايل  5ملم ذات لون كرميي
مع وجود خط طويل وهي م�شابهة حلبة االرز
�شكل رقم ()4
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الأهمية االقت�صادية وال�ضرر
�إن الأهمية االقت�صادية لهذه احل�شرة التزال
حم� ��دودة وم�ع�ظ��م الأ�� �ض ��رار ال �ت��ي حتدثها
على نخيل الزينة .ويف ايطاليا �سببت هذه
احل�شرة مب��وت �أع��داد كبرية من نخيل جزر
الكناري ذات الأع�م��ار الكبرية والتي زرعت
يف منت�صف القرن املا�ضي ويف �أماكن �أثرية
وتاريخية مهمة .وهذه احل�شرة خطرية وت�ؤدي
�إىل �إح��داث �أ��ض��رار كبرية ب�أ�شجار النخيل
يف حال دخولها �إىل دول املنطقة .ونظر ًا لأن
معظم اال�صابات التي حتدث حالي ًا على نخيل
الزينة مبا فيها نخيل التمر� ،إال �أن الأهمية
الإقت�صادية �ستكون عالية عند دخولها للدول
التي تزرع نخيل التمر لأغرا�ض اقت�صادية كما
هو احلال يف دول ال�شرق الأو�سط.
ال�يرق��ة ه��ي ال�ط��ور ال�ضار حيث تتغذى على
الأن�سجة الداخلية للجذع �أو يف ر�أ���س النخلة
م�سبب ًة �أنفاق يف داخ��ل النخلة بقطر حوايل
� 1.5 - 1سم �شكل رقم ( .)1وميكن مالحظة
االع��را���ض اخلارجية من خ�لال وج��ود تهري
بالأن�سجة باملنطقة القريبة من الإ�صابة على
هيئة ن�شارة اخل�شب وعند تطور اال�صابة ت�ؤدي
�إىل م��وت النخلة .كما ميكن مالحظة وجود
ثوب كبرية بال�سعف ناجتة عن تغذية احل�شرة
�شكل رقم (.)2
العوائل التي ت�صيبها
تهاجم هذه احل�شرة �إ�ضافة �إىل نخيل التمر
�أنواع �أخرى عديدة من نخيل الزينة مثل نخيل
جزر الكناري والوا�شنطونيا و�أنواع �أخرى من
النخيل وكما هو مو�ضح �أدناه:
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الريقة
يفق�س البي�ض بعد حوايل  12-21يوم ح�سب
الظروف املناخية �إىل يرقات �صغرية احلجم
تكرب لي�صل طولها �إىل حوايل � 6-7سم ذات
لون �أبي�ض ولها �أربعة �أزواج من الأرجل �شكل
رقم (.)5
العذراء
الريقات تتعذر يف داخل النخيل من خالل عمل
�شرانق من �أن�سجة النخلة وتكمل دورة حياتها
فيه �شكل رقم (.)6
تخرج بعد ذلك احل�شرات الكاملة للطريان
وال� �ت ��زاوج وع� ��ادة م��ا ي �ك��ون ط�يران�ه��ا خ�لال
ف�ترات ال�صباح .وميكن مالحظة احل�شرات
الكاملة خ�لال الفرتة من �شهر يونيو وحتى
�شهر �سبتمرب .ولها قدرة عالية على الطريان
مل �� �س��اف��ات ط��وي �ل��ة ت �ت��راوح م��اب�ين 20-25
كيلوميرت .ويعتقد �أن لها جيلني بالعام الواحد
غري �أنه يحتاج ذلك لإجراء درا�سات تف�صيلية
عن دورة احلياة وعدد الأجيال بال�سنة الواحدة
نظر ًا لقلة الدرا�سات حول هذا املو�ضوع بالوقت
احلا�ضر.
طرق الوقاية
ع��دم ا�سترياد النخيل من ال��دول امل�صابة
|

�شكل رقم ( )4بي�ضة مكربة لعثة النخيل الكبرية

وخ��ا� �ص��ة دول �أم��ري �ك��ا اجل�ن��وب�ي��ة وك��ذل��ك
�إ�سبانبا وفرن�سا وبريطانيا.
|تطبيق �إجراءات احلجر الزراعي من خالل
معاملة النخيل امل�ستورد باملبيدات الكيماوية
وخا�ص ًة غاز املثيل برومايد.
|طالء جذع النخلة بال�صمغ الذي مينع دخول
احل���ش��رة �إىل داخ��ل النخلة ومي�ك��ن و�ضع
ال�صمغ م��رة واح��دة بال�سنة و�أث�ن��اء خروج
الكامالت.
|ال�سيطرة على منع انت�شار احل�شرة بامل�شاتل
لكونها م�صدر رئي�سي لإنت�شار الإ�صابة
باملناطق املختلفة.
| ازالة الأ�شجار امل�صابة وحرقها.
|الإب�لاغ الفوري عند ال�شك بوجود الإ�صابة
على النخيل وع��دم �إع �ط��اء ال��وق��ت الكايف
لتطور اال�صابة يف داخل النخلة.
|ا�ستخدام ال�شبك ح��ول اال�شجار وخا�صة
الف�سائل �أث�ن��اء وق��ت ط�يران احل�شرة ملنع
دخلوها �إىل النخيل ال�سليم وو�ضع البي�ض
فيه (�شكل رقم .)7
طرق املكافحة
نظر ًا لأن احل�شرة اتن�شرت حديث ًا يف �أورب��ا

فالتوجد طريقة حمددة يف املكافحة بالوقت
احل��ا� �ض��ر .غ�ير �أن ��ه م��ن امل�م�ك��ن ا�ستخدام
املبيدات الكيماوية املنا�سبة عن طريق الر�ش �أو
احلقن باملبيدات اجلهازية �إذا دعت ال�ضرورة
لذلك .وم��ن �أه��م املبيدات التي ا�ستخدمت
ملكافحة هذه احل�شرة هي:
 Imidaclopridع��ن ط��ري��ق ح�ق��ن املبيد
بداخل جذع النخلة با�ستخدام تقنيات احلقن
املختلفة (�شكل رقم .)8
Trichlorfon
Acephate
)Carbamate (Carbaryl
Chlorpyrifos
Dimethoate

 Ostrinilوه��و مبيد ح �ي��وي ي�ح�ت��وي على
الفطر ( )Beuveria bassianaكمادة فعالة
بالق�ضاء على احل���ش��رة ال�ك�ب�يرة م��ن خالل
تغطيتها بال�شبك.

) ال�شرنقة والعذراء لعثة النخيل الكبرية6( �شكل رقم

) يرقة عثة النخيل الكبرية5( �شكل رقم

) حقن النخيل امل�صاب بعثة النخيل الكبرية8( �شكل رقم
)با�ستخدام املبيدات اجلهازية (ا�سبانيا

) حماية النخيل ال�صغري من اال�صابة بعثة النخيل7( �شكل رقم
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