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�شجرة نخيل التمر  .Phoenix dactylifera Lمن النباتات وحيدة الفلقة
 Monocotyledonousوثنائية اجلن�س  Dioeciousوتنتمي للرتبة
النخيلية  Arecalesوالعائلة النخيلية  Arecaceaالتي ت�ضم حوايل 200
جن�س وما يقرب من  1500نوع وينتمي نخيل التمر �إىل اجلن�س Phoenix
والنوع  Dactyliferaوهي �شجرة معمرة ميكن �أن تعي�ش ملدة ت�صل �إىل
حوايل � 150سنة ،وتبد�أ بالإثمار بعد � 4-3سنوات من الزراعة ،والنخلة
من الأ�شجار املباركة فقد ورد ذكرها يف �أك�ثر من ع�شرين �سورة من
القر�آن الكرمي ويف كل الكتب ال�سماوية ،كما جاء ذكرها يف الأحاديث
النبوية ال�شريفة ،وتغنى بها الأدباء وال�شعراء.
توفر �أ�شجار النخيل للإن�سان العديد من املتطلبات فهي جتود علينا بكل
�أجزائها ،فن�ستظل يف ظلها يف ال�صحارى احل��ارة ون�صنع من �سعفها
البيوت والأث��اث املختلف ،ون�ستخدم اخل�شب يف �صنع الأب��واب والنوافذ
والتحف ،ورطبها ال�شهي غني عن الو�صف� ،أما ثمارها فهي من الفواكه
ال�شهية واللذيذة والتي تزين بها املوائد يف الق�صور واملطاعم والفنادق
الفخمة .تتعر�ض هذه ال�شجرة لفتك العديد من الآفات التي تلحق بها
�أ�ضرارا فادحة ،وتودي بها يف كثري من احلاالت.
ت�ستخدم املبيدات الكيميائية ملكافحة الآف��ات التي ت�صيب املزروعات،
وال يخفى على �أحد الأ�ضرار التي ت�سببها هذه امل��واد للبيئة والكائنات
احلية ،والتكاليف التي ترتتب على ا�ستخدامها وزيادة تكاليف الإنتاج،
وتتجه �أنظار العامل �إىل ا�ستخدام برامج املكافحة املتكاملة للآفات والتي
تعتمد على الأع��داء احليوية والعمليات الزراعية وامليكانيكية كعنا�صر
�أ�سا�سية يف مثل هذه الربامج ،للحد من ا�ستخدام املبيدات وتخفيف
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ا�ضرارها وخف�ض تكاليف الإنتاج ،و�سيتم التطرق هنا وبعجالة �إىل دور
بع�ض العمليات الزراعية يف احلد من ا�ضرار �أهم احل�شرات التي ت�صيب
ا�شجار النخيل.
حتتاج �أ�شجار النخيل كغريها من الأ�شجار املثمرة �إىل العديد من
اخلدمات الزراعية خالل فرتة حياتها والتي ت�صل �إىل حوايل � 150سنة،
وت�ساعد هذه اخلدمات يف زيادة منو الأ�شجار و�إنتاجها وتخفيف �أو منع
ت�أثري بع�ض �أو معظم الآفات التي ت�صيبها وتلحق بها �أ�ضرارا فادحة يف
كثري من الأحيان �أو ت�ؤدي �إىل موتها نتيجة زيادة �شدة الإ�صابة وعدم
الوقوف يف وجهها بال�شكل ال�صحيح ،يف �أحيان �أخرى ،ويجب القيام بهذه
اخلدمات بال�شكل ال�صحيح وخالل فرتات معينة من ال�سنة ،وت�سخريها
يف احلد من ت�أثري معظم الآفات التي تهاجم هذه الأ�شجار ،وبغية حتقيق
الغاية املن�شودة من تنفيذ هذه العمليات ،و�ضمان عدم حتولها �إىل عوامل
ت�ساعد على انت�شار بع�ض احل�شرات يف حال تنفيذها بال�شكل اخلاطئ �أو
خالل فرتات معينة من ال�سنة ،فال بد من توخي احليطة واحلذر �أثناء
القيام يبع�ضها ،كالتكريب والتقليم ،وف�صل الف�سائل والرواكيب عن
الأمهات وغريها من العمليات الأخرى وتبد�أ هذه العمليات منذ التفكري
يف زراعة �أ�شجار النخيل ،وت�ستمر طيلة فرتة حياتها ،وذلك عن طريق
تامني م�ستلزمات منوها وحمايتها من فتك الآفات التي تلحق بها �أ�ضرار ًا
اقت�صادية ،وخلق الظروف التي تعيق ن�شاط الآف��ات الهامة ومتنع من
تكاثرها وزيادة �أعدادها و�أ�ضرارها وت�ؤدي �إىل الق�ضاء على ن�سبة كبرية
من �أفرادها� ،أو متنع و�صولها �إىل العائل �أو حترمها من العائل وامل�أوى
املنا�سب لها ..الخ.

العمليات الزراعية:
 - 1تخطيط الأر�ض:
تخطط الأر�ض بعد فالحتها وت�سويتها بال�شكل
ال�صحيح وترتك م�سافات ال تقل عن � 8أمتار
بني الأ�شجار ،لل�سماح بالقيام بعمليات اخلدمة
ال�لازم��ة لهذه الأ�شجار يف امل�ستقبل ،وتبقى
الأ�شجار مهواة ،وال يح�صل ت�شابك ال�سعف
مع بع�ضها عند تقدمها بالعمر ،والذي ي�سبب
�صعوبة اكت�شاف الإ���ص��اب��ة ب�سو�سة النخيل
احل��م��راء ،وح��ف��ارات ال��ع��ذوق يف بداياتها،
نتيجة عدم التمكن من الو�صول �إىل جذوعها،
والفح�ص ال��دوري الدقيق للأ�شجار ،وي�شجع
هذا الت�شابك واالزدحام الإ�صابة بالعديد من
الآفات الهامة كدودوبا�س النخيل واحل�شرات
الق�شرية وخنف�ساء القلف و�سو�سة النخيل
احلمراء ،و�سو�سة طلع النخيل ،وي�صاب الطلع
بالتعفن يف مثل هذه احلاالت.
- 2ا�ستخدام �أ�سمدة ع�ضوية نظيفة
ومعقمة:
ت�شكل الأ�سمدة الع�ضوية التي مل تتم معاملتها
وتعقيمها م�صدر ًا لن�شر العديد من الآفات التي
ت�صيب �أ�شجار النخيل ،فحفارات عذوق النخيل
(العاجور) ،وهو من احل�شرات الهامة التي
ت�صيب �أ�شجار النخيل ،تف�ضل و�ضع البي�ض
يف الأ���س��م��دة الع�ضوية املتحللة ،فا�ستخدام
ه��ذه امل��واد يف ت�سميد �أ�شجار النخيل ،يعني
ن�شر هذه احل�شرة يف احلقول ،يفق�س البي�ض
وتبد�أ الريقات بالتغذية بالبقايا الع�ضوية حول
جذور الأ�شجار ،وتكمل دورة حياتها ،وتخرج
احل�����ش��رات الكاملة ملهاجمة القمم النامية
لأ���ش��ج��ار النخيل (اجل���م���ارة) ،كما تهاجم
املناطق املتحللة من ال�ساق ،وت�ضع البي�ض يف
هذه الأم��اك��ن ،وتهيئ املكان املف�ضل ل�سو�سة
النخيل احلمراء لو�ضع البي�ض يف احلفر التي
حتفرها احل�شرات الكاملة حلفارات العذوق
على ال�ساق ويف القمة النامية ،يفق�س البي�ض
لتبد�أ ال�يرق��ات بالتغذية بالأن�سجة النباتية
للقمة النامية ،فتق�ضي عليها ،وه��ذا يعني

ال�شكل(� )1إ�ضافة الأ�سمدة الع�ضوية �إىل �أ�شجار ال�شكل( )2موت �شجرة النخيل نتيجة الإ�صابة
ب�سو�سة النخيل احلمراء
النخيل وخلطها جيد ًا بالرتبة
الق�ضاء على ال�شجرة كاملة ل��ع��دم ال��ق��درة
على تعوي�ض ه��ذا اجل��زء من ال�شجرة ،ومن
هنا تتبني �أهمية الأ�سمدة الع�ضوية احلاوية
على بي�ض العاجور يف ن�شر الإ�صابة ب�سو�سة
النخيل احل��م��راء ،ول��ت�لايف ه��ذا الأم���ر ومنع
حدوث هذا ال�سبب ،يجب ا�ستخدام� ،أ�سمدة
ع�ضوية نظيفة ومعقمة ،وخالية من الأمرا�ض
واحل�شرات والنيماتودا ،ل�ضمان ع��دم ن�شر
الإ���ص��اب��ة ب��ح��ف��ارات ال���ع���ذوق ع��ل��ى �أ���ش��ج��ار
النخيل ،التي ت�ساهم ب�شكل كبري يف �إ�صابة
هذه الأ�شجار ب�سو�سة النخيل احلمراء وخلط
الأ�سمدة الع�ضوية جيدا بالرتبة حول الأ�شجار،
�شكل ( )1وعدم تركها مك�شوفة ومعر�ضة للجو
اخلارجي.
- 3زراعة ف�سائل و�صروم نخيل خالية
من الآفات:
تتعر�ض الف�سائل النخيل وال�صروم للإ�صابة
ب��الآف��ات املختلفة ،فتف�ضل بع�ض احل�شرات
وبخا�صة �سو�سة احل��م��راء �إ�صابة الأن�سجة
الغ�ضة والطرية ،وتتوفر ه��ذه الأن�سجة عند
الف�سائل ال�صغرية ،فزراعة الف�سائل امل�صابة
ب���أي��ة �آف��ة كانت ي�سبب �ضعف منوها وظهور
عالمات خمتلفة من عالمات الإ�صابة وموتها
يف بع�ض الأح���ي���ان ب��ع��د ف�ت�رة م��ن زراع��ت��ه��ا
وانت�شار الإ�صابة وب�سرعة على �أ�شجار النخيل

امل��زروع��ة ح��ول ه��ذه الف�سائل ،ويف امل���زارع
املجاورة لها ،وامتدادها �إىل م�ساحات �أخرى
ت��زداد رقعتها مع م��رور الزمن ،وملنع انت�شار
مثل هذه الآفات يف احلقول التي تزرع حديثا،
ويف امل��زارع الأخ��رى ،يجب اختيار ف�سائل من
�أ�صناف جيدة ،خالية من الإ�صابة بالأمرا�ض
واحل�شرات وغريها ،فزراعة الف�سائل النظيفة،
يكون عامال مهما ،يف احلد من الإ�صابة بهذه
الآف���ات اخل��ط�يرة ،وي��ج��ب لفت االن��ت��ب��اه �إىل
�أن �سو�سة النخيل احل��م��راء تف�ضل مهاجمة
الأ�شجار ال�صغرية ،وتق�ضي على هذه الغرا�س
بعد فرتة وجيزة من �إ�صابتها ،ومن ال�صعوبة
اكت�شافها �إال بعد �أن يكون قد ا�ستفحل �أمرها
وبلغت �شدة الإ�صابة حدا ال ميكن منع موت
هذه الأ�شجار� ،شكل(.)2
 - 4التقليم:
ي��ه��دف التقليم �إىل ق�����ص ال�����س��ع��ف اجل��اف
والياب�س واملك�سور ،والأجزاء امل�صابة وتنظيف
ال�ساق من النموات اجلانبية الغ�ضة التي تنمو
على اجل��ذع بعيد ًا ع��ن �سطح الأر����ض والتي
ت�سمى بالرواكيب� ،شكل ( )3وت�سبب �صعوبة
تنفيذ العديد من العمليات الزراعية وت�سلق
جذع النخلة ،وهي عبارة عن ف�سائل ولكنها ال
حتتوي على جذور ،لذا ال ميكن اال�ستفادة منها،
وت�شارك الأمهات يف الغذاء والهواء وت�ضعف
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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ال�شكل ( )3الرواكيب على جذع النخلة
منوها ،وتزداد فر�ص �إ�صابة الأ�شجار ب�سو�سة
النخيل احلمراء التي تف�ضل مهاجمة النموات
الغ�ضة والفتية ،ف�إزالة الرواكيب يحافظ على
قوة الأ�شجار ويحد من فر�ص الإ�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء التي حترمها من املالذ الآمن
لها وللعديد من احل�شرات الأخرى كاحلمرية
التي تتواجد يف الثمار املت�ساقطة واملتجمعة
بني الرواكيب واجلذع ،وبني الف�سائل ،ف�إزالة
الرواكيب يخفف من فر�ص الإ�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء ،وتزال الأ�شواك عن ال�سعف
قبل القيام بعملية التلقيح كي ت�سهل عملية
التلقيح والعمليات املختلفة ،كما ان وج��ود
ال�شواك ي���ؤدي �إىل خف�ض نوعية الثمار عند
جتريحها بهذه الأ�شواك �أثناء هبوب الرياح �أو
حتدير العذوق .وتتم هذه العملية يف اخلريف
بعد جني الثمار �أو �أوائ��ل الربيع بعد التلقيح
و�أثناء خف الثمار والعذوق.
 - 5التكريب:
وه��و قطع اجل���زء الأع��ل��ى م��ن ال��ك��رب ب�شكل
مائل �إىل اخل��ارج �شكل ( )4ملنع جتمع املاء
والرطوبة اجلوية يف �أماكن الق�ص وت�شجيع
منو الأمرا�ض ،وتتم هذه العملية عادة بعد – 1
 2عام من �إجراء عملية التقليم ،لأن الطرف
ال�سفلي من ال�سعف الذي مت تقليمه يعمل على
دعم و�إ�سناد ال�سعف الذي يقع فوقه ،وال تنجز
عملية التكريب يف كثري من مزارع النخيل لعدم
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ال�شكل( )4تكريب �أ�شجار النخيل وتنظيف ال�ساق
معرفة �أهميتها ،فهي ت�ساعد على ت�سهيل عملية
�صعود العمال �إىل �أعلى �أ�شجار النخيل للقيام
مبختلف الأعمال كالتنبيت والتحدير والتدلية
وجمع املح�صول وفح�ص قلب النخلة ..الخ،
وتعطي الأ�شجار منظر ًا جمالي ًا ويجب لفت
االنتباه �إىل �ضرورة �إجراء هذه العملية خالل
ف�ترات معينة من ال�سنة ،لأن ق�ص الأج��زاء
املختلفة من �أ�شجار النخيل ي�ؤدي �إىل انت�شار
رائحة خا�صة من �أماكن الق�ص جتذب �سو�سة
النخيل احلمراء �إىل م�صادر هذه الرائحة،
وت�ضع الإناث البي�ض يف �أمكان الق�ص واجلروح
ال��ت��ي ت��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ف���ت���زداد �أع�����داد احل�����ش��رة
و�أ�ضرارها ،وتتواجد هذه احل�شرة اخلطرية
واملدمرة لأ�شجار النخيل يف احلقول على مدار
العام ،وتختلف فرتات ن�شاطها خالل الأ�شهر
املختلفة م��ن ال�سنة ،فقد التقطت امل�صائد
الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء
�أكرب الأعداد من هذه احل�شرة خالل الفرتتني
من مار�س -مايو (�آذار– �أي��ار) ،و�سبتمرب-
نوفمرب (�أيلول -ت�شرين ثاين) ،وذلك بح�سب
ال��ظ��روف البيئية ال�سائدة وبخا�صة درج��ات
احلرارة ،والتقطت �أقل الأعداد خالل الفرتات
التي تنخف�ض فيها درجات احلرارة ،دي�سمرب-
ف�براي��ر (ت�شرين ث��اين� -شباط) �شكل ()5
وب���ن���اءا ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ي��ج��ب ت�سخري
عملية التكريب يف برامج املكافحة املتكاملة

لهذه احل�شرة وغريها من احل�شرات ،وعدم
تكريب الأ�شجار خ�لال الفرتة مار�س -مايو
(�آذار� -أي��ار) و�سبتمرب – نوفمرب (�أيلول-
ت�شرين الثاين) وهي الفرتات التي تن�شط فيها
�سو�سة النخيل احل��م��راء ،وي�ساعد التكريب
على ج��ذب �أع���داد كبرية من �سو�سة النخيل
احلمراء �إىل �أماكن الق�ص وو�ضع البي�ض فيها
وزي��ادة أ�ع��داد احل�شرة و�أ���ض��راره��ا ،والقيام
بهذه العملية خالل الفرتة دي�سمرب -فرباير
(كانون �أول – �شباط) والتي تتوافق مع فرتة
انخفا�ض درج��ات احل��رارة والن�شاط الأدن��ى
ل�سو�سة النخيل احلمراء ،ومن املفيد التذكري
ب�أن �سو�سة النخيل احلمراء تف�ضل التواجد يف
الأماكن املظلمة وال�ضيقة ،كما هي احلال بني
الكرب وال�ساق ،والتعذر يف �إبط الكرب كما �أن
حفارات العذوق وال�ساق تتواجد حتت الكرب،
ومن هنا تبدو �أهمية التكريب الذي يهدف �إىل
�إزالة اجلزء الأعلى من الكرب وحرمان العديد
من الآف���ات من امل�لاذ الآم��ن لها وتعري�ضها
للظروف التي ال تنا�سبها ،وعلى العك�س من
ذلك يكون وجود النتوءات على اجلذع عام ًال
م�شجع ًا للإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء،
وحفارات العذوق ،وحفار ال�ساق ،وتكاثر هذه
احل�شرات وزيادة �أ�ضرارها ،وي�ساعد التكريب
يف الق�ضاء على عدد كبري من الأطوار املختلفة
ل�سو�سة النخيل احلمراء وحفارات �ساق وعذوق

ال�شكل ( )5ن�شاط �سو�سة النخيل احلمراء يف مزارع الرحبة
خالل الفرتة �أكتوبر  2004ولغاية �سبتمرب 2005
النخيل ،ويعمل على منع انت�شار �سو�سة طلع
النخيل ،واحل��م�يرة ال��ت��ي ت��ت��واج��د يف البلح
املت�ساقط واملتجمع بني الكرب والف�سائل و�ساق
ال�شجرة ،بالإ�ضافة �إىل �إعطاء النخلة منظر ًا
جماليا متميز ًا ،عند تكريبها ،باملقارنة مع
منظر الأ�شجار التي مل يتم تكريبها.
- 6ف�صل الف�سائل ال��زائ��دة من حول
الأمهات:
تنمو حول جذوع �أ�شجار النخيل الكبرية �أعداد
كبرية من الف�سائل يف بع�ض الأح��ي��ان� ،شكل
( )6وحتتوي هذه النموات على �أن�سجة غ�ضة
وط��ري��ة ،وتختلف �أع���داده���ا ،ب��اخ��ت�لاف قوة
الأ�شجار التي تنمو حولها وعمليات اخلدمة
وع��وام��ل �أخ���رى ك��ث�يرة ،وت ؤ���ث��ر ه��ذه الف�سائل
على عمليات فح�ص الأ�شجار والتحري عن
الإ�صابات على الأج��زاء املختلفة منها ،فقد
ي�صل ارتفاع هذه النموات �إىل �أكرث من مرتين
وتغطي جذوع �أ�شجار النخيل التي تنمو حولها
يف كثري م��ن احل���االت ،فت�ؤمن ب��ذل��ك امل�لاذ
الآم��ن ل�سو�سة النخيل احلمراء والتي تف�ضل
الأم��اك��ن ال�ضيقة واملظلمة واملتو�ضعة على

امل�سافة ال��واق��ع��ة ب�ين م�ستوى �سطح الأر���ض
وارتفاع حوايل  1.5 - 1مرت على جذوع ا�شجار
النخيل ،كما ت�ؤمن �أن�سجتها الغ�ضة الغذاء
املنا�سب ل�سو�سة النخيل احل��م��راء ،وتوفر
هذه النموات الكثيفة واملت�شابكة البيئة البيئة
الرطبة واملنا�سبة النت�شار الدوبا�س ،فالتخل�ص
من ع��دد من ه��ذه النموات ونقلها لزراعتها
يف �أماكن �أخرى يحد من انت�شار هذه الآفات
احل�شرية ويحرمها م��ن امل����أوى املنا�سب لها
والغذاء الذي تف�ضلة ،ويرتك حول الأم 4-2
ف�سائل متباعدة عن بع�ضها البع�ض ،بحيث
تتيح امل��ج��ال للتهوية املنا�سبة ،وال تت�شابك
منواتها وال ت��زاح��م الأم على ال��غ��ذاء وامل��اء
والهواء ،ووتعطي الأم �إنتاج ًا جيدا ،وتنمو مع
الف�سائل التي تركت ب�شكل جيد ومعقول
 - 7نظافة ر�أ�س النخلة:
يت�ساقط على �أج���زاء النخلة املختلفة بع�ض
الثماراثناء املو�سم و�أثناء احل�صاد, ،وترتاكم
الأو�ساخ وامل��واد الع�ضوية على هذه الأج��زاء،
وت�صبح ه��ذه امل���واد والأج�����زاء املتبقية من
العذوق والعراجني بعد احل�صاد وجمع الثمار،

ال�شكل( )6وجود عدد كبري من الف�سائل
حول النخلة
م�لاذ ًا �آمن ًا للعديد من احل�شرات والعناكب،
وي�����ؤدي ا���س��ت��م��رار وج��وده��ا �إىل ت��ك��اث��ر ه��ذه
ال��ك��ائ��ن��ات ،وزي���ادة �أع��داده��ا و أ����ض��راره��ا يف
امل�ستقبل ،ويقت�ضي هذا الأمر القيام بالتنظيف
ال�سنوي لر�أ�س النخلة و�ساقها ،وكافة �أجزا�ؤها،
للتخفيف من �أع��داد احل�شرات مثل حفارات
العذوق ودودة التمر الكربى (دودة الطلع)،
احلمرية� ،سو�سة النخيل احلمراء والعناكب،
وبع�ض الآفات الأخرى.
 - 8التحدير �أو التقوي�س �أو التدلية:
�إن ترك العذوق ب�شكل م�شر�شر على �أ�شجار
النخيل� ،شكل ( )7ي���ؤدي �إىل تعري�ض الثمار
للخدو�ش واجلروح عند احتكاكها بالأ�شواك،
وم��ي�لان ال�شجرة ب��اجت��اه ال��ث��ق��ل ،وال ب��د من
القيام بعملية التقوي�س �أو التحدير �أو التدلية،
والتي تعني هذه �سحب العذوق من بني ال�سعف
وتوزيعها حول قمة النخلة ب�شكل جيد ،وتدليتها
قبل ت�صلب العراجني وربطها بخيوط قوية
وطرية على ال�سعف� ،شكل ( )8ملنع ك�سر حامل
العذق ،ومتنع عملية التحدير تركيز احلمل
على جهة معينة م��ن قمة النخلة ،وميالن
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ال�شكل( )7عذوق غري حمدرة ويف مرحلة متقدمة من النمو
ال�شجرة نحو جهة الثقل ،ويتم التحدير بعد
 6-4ا�سابيع من التلقيح ،ويجب عدم ت�أخري
القيام بها خوفا من ت�صلب العراجني و�صعوبة
القيام بهذه العملية ،وتفيد هذه العملية يف:
- 1التخل�ص م��ن ال��ث��م��ار امل�����ص��اب��ة بح�شرة
احلمريية.
- 2فرد ال�شماريخ املت�شابكة مع بع�ضها ،والتي
ت�سهل تغذية العذوق.
 - 3فرد العذوق عن بع�ضها البع�ض.
- 4ك�شف الإ���ص��اب��ة ب��احل�����ش��رات وبخا�صة
احلمرية ودودة الطلع الكربى.
 - 5ت�سهيل قطف الثمار وح�صادها.

- 6ربط العذوق باحلبال ملنع ك�سر حواملها مع
مرور الزمن.
- 7تعري�ض الثمار لأ�شعة ال�شم�س وت�سريع
ن�ضجها وحت�سني نوعيتها.
- 8منع احتكاك الثمار بالعذوق والأ���ش��واك
وحمايتها من اجلروح واخلدو�ش.
 - 9تكيي�س العذوق:
تغطى ال��ع��ذوق بعد دخولها مبرحلة اخل�لال
ب���أك��ي��ا���س م���ن ال�����ش��ب��ك ال���ن���اع���م ،م��ف��ت��وح��ة
م��ن ال��ط��رف�ين وت��رب��ط ب�شكل �سهل م��ن كال
الطرفني لت�سهيل عملية جمع الثمار وح�صاد
املح�صول �شكل ( )9وتفيد هذه العملية يف:
منع احل�شرات والطيور من مهاجمة الثمار

ال�شكل ( )9تكيي�س العذوق ب�أكيا�س من ال�شبك
الناعم

ال�شكل (� )10أ�ضرار الطيور على العذوق
املك�شوفة
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ال�شكل( )8حتدير العذوق وتوزيعها حول قمة النخلة
النا�ضجة� ،شكل ( )10وم��ن��ع ت�ساق الثمار
النا�ضجة وتلوثها بالرمال وال�تراب ،و�سهولة
ف�صل الثمار وجمعها وتدريجها وف�صل التالف
منها ومنعها من الت�ساقط على الأر�ض.
- 10التخل�ص من احل�شائ�ش والأع�شاب
التي تنمو حول �أ�شجار النخيل:
ينمو ح��ول �أ�شجار النخيل العديد من �أن��واع
احل�شائ�ش والأع�شاب الربية ،وب�شكل متزاحم،
وتغطي هذه النباتات امل�ساحة املحيطة بهذه
الأ�شجار ،وت�صل ارتفاعاتها �إىل �أكرث من مرت
يف �أحيان كثرية� ،شكل ( )11وتزاحم اال�شجار
على املاء والغذاء .ومتنع تهوية الرتبة حولها،
وي�صعب اكت�شاف اال�شجار امل�صابة ب�سو�سة

ال�شكل( )11منو الأع�شاب حول �أ�شجار النخيل

النخيل احلمراء ،وبخا�صة عند منطقة التاج،
وعلى ارتفاع  1،5 - 1مرت على اجلذع يف حال
تغطية االع�شاب لهذه االماكن امل�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء ،لهذه الأ�شجار ،والتي ترتكز
يف منطقة التاج ،وعلى ال�ساق ،ويف املنطقة
التي تقع على ارتفاع 1،5 - 1 ،مرت من �سطح
الأر�ض ،فوجود هذه النباتات ،ي�ؤمن الظروف
املثالية ل�سو�سة النخيل احل��م��راء ،ويعطي
الفر�صة املنا�سبة للح�شرة ملهاجمة املناطق
املف�ضلة لها من النخلة ،ومنع اكت�شافها يف
معظم احلاالت� ،أو اكت�شافها يف �أوقات مت�أخرة
ج���د ًا ،يف بع�ض احل���االت ،وبعد �أن تكون قد
تكاثرت وازدادت �أعدادها ،وق�ضت على النخلة
يف العديد من احل��االت ،وال فائدة من �إجراء
عمليات املكافحة ملعظم الأ�شجار امل�صابة،
بهذه الطريقة ،فالتخل�ص من الأع�شاب ي�ؤدي
�إىل تخفيف الإ�صابة بالعديد من احل�شرات
الهامة ،ك�سو�سة النخيل احلمراء ،واحلمرية
وح��ف��ار ال�ساق ذو ال��ق��رون الطويلة ،وحفار
العذوق وال�سعف و�سو�سة طلع النخيل وعنكبوت
الغبار.
 - 11النظافة الب�ستانية:
ت�شكل بقايا الق�ص والتقليم والتكريب ،وما يتم
جمعه من ح�شائ�ش و�أع�شاب والثمار املت�ساقطة
حول الأ�شجار ،وبقايا الطلع القدمي بعد جني
الثمار واملخلفات الأخرى املختلفة� ،شكل ()12
م�سكن ًا �آمن ًا للعديد من احل�شرات ،وبخا�صة
�سو�سة النخيل احلمراء واحلمرية و�سو�سة طلع
النخيل وحفار اخلو�ص واحل�شرات الق�شرية
و أ�ب����و دق��ي��ق ال��رم��ان وال��ع��ن��اك��ب ،فالتخل�ص
من ه��ذه امل��واد والبقايا ي�ساهم يف منع هذه
احل�شرات من اكمال دورة حياتها والتكاثر
واالنت�شار ،وزيادة �أعدادها و�أ�ضرارها وت�ؤدي
ه��ذه العملية �إىل تخفيف الإ���ص��اب��ة بح�شرة
احلمرية بحوايل % 90يف املو�سم التايل.
 - 12تغطية �أماكن قطع ال�سعف وف�صل

ال�شكل ( )12وجود بقايا الق�ص والتقليم وخملفات املزرعة
ي�ساعد على انت�شار الآفات املختلفة
الف�سائل والرواكيب عن الأم:
تنبعث روائح خا�صة (كريمونات) من �أماكن
اجل����روح وال��ق��ط��ع ال��ت��ي تتعر�ض ل��ه��ا �شجرة
ال��ن��خ��ي��ل ،وال��ن��اجت��ة ع��ن ع��م��ل��ي��ات التكريب
والتقليم ،وف�صل الف�سائل وال��رواك��ي��ب ،عن
الأم� ،أو التي حت��دث أ�ث��ن��اء القيام بعمليات
اخلدمة املختلفة التي جترى لأ�شجار النخيل،
�أو ت��ن��ت��ج م��ث��ل ه����ذه اجل�����روح ع���ن عمليات
ميكانيكية ،ناجمة عن فعل العوامل اجلوية،
كالرياح ،والعوا�صف وغريها� ،أو �أثناء القيام
بعمليات خدمة �أ�شجار النخيل ،كالتنبيت� ،أو
اخلف �أو التدليه� ،أو جني املح�صول ،تنجذب
احل�شرات الكاملة من �سو�سة النخيل احلمراء
�إىل هذه الأماكن نتيجة انبعاث روائح خا�صة
منها (كريمونات) للتغذية باملواد ال�سكرية،
والربوتينية التي تتدفق منها ،وتقوم الإن��اث
�أثناء عمليات التغذية بو�ضع البي�ض يف هذه
الأم��اك��ن ،التي ت���ؤم��ن لها احلماية ،م��ن فعل
املبيدات والأع��داء احليوية والظروف البيئية
التي ال تنا�سبها ،وه��ذا ما ي�ساعد على ن�شر
الإ�صابة وا�شتداد �أ�ضرار احل�شرة ،وهنا تبدو
�أهمية �إغ�لاق ه��ذه الثقوب ،واجل���روح باملواد
البال�ستيكية اخلا�صة بذلك �أو بالرمل �أو الطني،
�شكل ( ،)13ملنع هذه املواد (الكريمونات) من
االنبعاث ،والتطاير والو�صول �إىل احل�شرات
الكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء ،وجذبها �إىل

هذه الأ�شجار ملهاجمتها ،وو�ضع البي�ض بداخلها،
ون�شر الإ�صابة ب�شكل كبري و�شديد.
- 13منع و�صول مياه ال��ري �إىل جذع
النخلة:
تف�ضل ���س��و���س��ة ال��ن��خ��ي��ل احل���م���راء مهاجمة
الأج���زاء الطرية م��ن النخلة ،وت�ضع الإن��اث
البي�ض يف هذه املناطق ،وي�سبب و�صول مياه
الري �إىل �ساق النخلة� ،شكل (� )14إىل حتلل
الأن�سجة ال��ت��ي ت�صلها م��ي��اه ال���ري ،وت�صبح
هذه املناطق طرية ،ومف�ضلة لو�ضع البي�ض،
وبالإمكان احلد من هذا الأمر بطمر الرتاب �أو

ال�شكل( )13تغطية �أماكن الق�ص والتكريب
بالرمل �أو الرتاب
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ال�شكل ( )14و�صول مياه الري �إىل
جذع النخلة
الرمال حول �ساق النخلة ،ملنع مياه الري من
الو�صول �إىل اجلذع� ،شكل (.)15
- 14ا�ستخدام امل�صائد الفريمونية
ال��ت��ج��م��ي��ع��ي��ة ل�����س��و���س��ة النخيل
احلمراء:
ي�ؤدي ا�ستخدام امل�صائد الفريمونية التجميعية
ذات الأل���وان الداكنة (ا���س��ود ،بني ،احمر)
وامل����زودة ب��ال��ف��رم��ون التجميعي وال��ك�يرم��ون
وح��وايل  450غرام من التمر العلفي واملاء)
وتوزيعها يف كافة اماكن زراعة النخيل وعلى
مدار العامل ،و�صيانتها ب�شكل دائم اىل جمع
�آع���داد ًا كبرية من �سو�سة النخيل احلمراء،
�شكل ( )16والق�ضاء عليها ومنعها من التكاثر
ون�شر الإ�صابة ،نتيجة خف�ض �أعدادها طيلة
�أيام ال�سنة ،كما تفيد يف تقدير �أعداد احل�شرة
ومتابعة ن�شاطها خالل الأ�شهر املختلفة من
ال�سنة� ،شكل ( )5لو�ضع ا�سرتاتيجيات �إدارة
وتنظيم ه��ذه الآف���ة ،وتفيد ه��ذه امل�صائد يف
التحري عن وجود احل�شرة وكثافتها العددية
الت��خ��اذ الإج�����راءات املختلفة لو�ضعها حتت
احلد االقت�صادي احل��رج وينبغي �أن ت�ستثمر
هذه التقنية �أف�ضل ا�ستثمار ،للح�صول على
�أف�ضل النتائج
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ال�شكل ( )15و�ضع الرمل �أو الرتاب ملنع و�صول مياه
الري �إىل اجلذع
 - 15ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية:
ي�ساعد ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية� ،شكل
( )17يف مكافحة ح��ف��ارات ع���ذوق و�سعف
ال��ن��خ��ي��ل ،وح��ف��ار ���س��اق النخيل ذو ال��ق��رون
الطويلة ،التي ت�سبب �أ���ض��رار ًا بالغة لأ�شجار
النخيل التي ت�صيبها ،وت����ؤدي �إىل موتها يف
ح��االت الإ�صابة ال�شديدة ،كما ت�ساهم هذه
الأن���واع من احل�شرات ب�شكل غري مبا�شر يف
ت�شجيع �سو�سة النخيل احلمراء على مهاجمة
الأ���ش��ج��ار ال��ت��ي ت�صيبها ه���ذه الأن�����واع من
احل�شرات ،من خالل اجل��روح والأنفاق التي

حتفرها على �ساق وخ��و���ص و�سعف النخيل،
وقلب النخلة والتي تف�ضل �إناث �سو�سة النخيل
احلمراء و�ضع البي�ض يف هذه احلفر والأنفاق،
فمنع ان��ت�����ش��ار ه���ذه الأن�����واع م��ن احل�����ش��رات
ح��ف��ارات ع��ذوق و�سعف النخيل من مهاجمة

ال�شكل(� )16أعداد كبرية �سو�سة النخيل
احلمراء يف امل�صيدة الفريمونية التجميعية

ال�شكل( )17م�صيدة �ضوئية حلفارات
عذوق النخيل

الأ�شجار ي�ساعد يف تخفيف الإ�صابة ب�سو�سة
النخيل احل��م��راء ،وميكن جمع �أع��داد كبرية
من احل�شرات الكاملة حلفارات عذوق و�سعف
النخيل با�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية ،وب�شكل
م�ستمر خالل فرتة ن�شاط احل�شرات الكاملة.
مزايا املكافحة الزراعية
ت�شري هذه املعطيات �إىل �أهمية القيام بالعمليات
الزراعية ال�صحيحة ،وخالل الأوقات املنا�سبة
لكل منها ،وبح�سب ال��ظ��روف اخلا�صة لكل
منطقة من مناطق زراع��ة النخيل ،وبح�سب
�أع��م��ار الأ�شجار ،املنت�شرة يف ه��ذه املناطق،
وتظافر كافة اجلهود للقيام بهذه اخلدمات
من قبل كافة امل��زارع�ين ،للحفاظ على هذه
ال�ثروة الهامة من الأخطار التي تهددها ،يف
حال انت�شار الإ�صابة ب�أي من هذه احل�شرات
الهامة ،التي تهدد �سو�سة النخيل احلمراء،
التي تهدد زراع���ة النخيل يف ع��دد كبري من
مناطق زراعته ،والتي تنت�شر ب�سرعة فائقة كما
ذكر �سابقا ،كما يجب التنويه �إىل القيام بهذه
العمليات �سنويا ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
نظر ًا لأهمية هذه احل�شرات وفداحة الأ�ضرار
التي ت�سببها لأ���ش��ج��ار النخيل عند ا�شتداد
الإ�صابة فقد جل�أ العلماء �إىل عدد من الطرق
والأ�ساليب ملكافحتها واحلد من �أ�ضرارها وتعد
الطرق الزراعية واح��دة من ه��ذه الأ�ساليب
املتبعة يف مكافحة ه���ذه احل�����ش��رات واحل��د
من أ����ض��راره��ا ،ويلج�أ العلماء يف العامل �إىل
ا�ستخدام مثل هذه الطرق يف مكافحة العديد
م��ن الآف���ات ال��زراع��ي��ة ن��ظ��ر ًا مل��ا متتاز ب��ه من
مزايا هامة ،يحتاج �إليها العامل يف هذه الأيام
ومن هذه املزايا:
�- 1سهولة �إجراء هذه العمليات:
ي��ق��وم امل���زارع ب��ه��ذه العمليات ب�شكل ع��ادي
كخدمة للأ�شجار التي يزرعها يف مزرعته،
يف كثري م��ن احل����االت ،وي��ح��ت��اج امل����زارع �إىل
التوجيهات ال�صحيحة والعلمية لال�ستفادة
منها يف احل��د م��ن �أ���ض��رار ه��ذه احل�شرات،
وغ�يره��ا م��ن احل�شرات الهامة التي تهاجم

�أ�شجار النخيل.
�- 2أمنه على البيئة:
تعتمد هذه الو�سائل على القيام بخدمة �أ�شجار
النخيل ع��ن ط��ري��ق تطبيق بع�ض اخل��دم��ات
الزراعية يف �أوقات معينة وبطرق علمية ت�ضمن
خف�ض الأ�ضرار التي حتدثها هذه احل�شرات
وذلك عن طريق قتلها �أو منع ،تكاثر �أو انت�شار
�أو ت�شجع احل�شرات الهامة التي تلحق الأ�ضرار
ب�أ�شجار النخيل ،ودون احلاجة ال�ستخدام �أي
نوع من �أنواع املبيدات احل�شرية� ،أو املركبات
الكيميائية الأخ��رى التي ت�سبب تلوث البيئة،
والإ�ضرار بالكائنات احلية النافعة فيها.
- 3لقيت قبو ًال كبري ًا من قبل املزارعني:
يزداد وعي املزارعني يوما بعد يوم ،وقد تنبه
امل��زارع��ون �إىل خ��ط��ورة ا�ستخدام املبيدات
ال��زراع��ي��ة يف م��ك��اف��ح��ة الآف�����ات ال��ت��ي تهدد
املزروعات املختلفة يف احلقول وامل��زارع ،كما
�أن الأ�سعار الباه�ضة لهذه امل��واد ،والتكاليف
الأخرى التي ترتتب على ا�ستخدامها ،ك�أجور
ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة وك��م��ي��ات امل��ب��اه االزم����ة لهذه
العمليات ،وما ت�سببه هذه امل��واد من �أخطار
للبيئة والإن�سان...الخ .كل هذه العوامل جعلت
هذه الطريقة من الو�سائل املحببة واملقبولة
لدى املزارعون للقيام بها وتطبيقها.
- 4تخفف من ا�ستخدام املبيدات يف
مكافحة الآفات:
�إن ا�ستخدام العديد من العمليات الزراعية
يف الأوق���ات امل��ح��ددة لكل منها ،والقيام بها
من قبل كافة املزارعني ،يفيد يف الق�ضاء على
�أع��داد كبرية من الأط��وار املختلفة لعدد كبري
من احل�شرات التي تهاجم �أ�شجار النخيل،
كما يفيد يف منع ن�شاط هذه احل�شرات ،ومنها
�سو�سة النخيل احلمراء ،واحلد من انت�شارها،
وخلق ال��ظ��روف التي ال تالئم ه��ذه الآف���ات،
لتخفيف �أ���ض��راره��ا ،و�أع���داده���ا ،ومناطق
انت�شارها ،وعدم احلاجة �إىل ا�ستخدام كميات
كبرية من املبيدات الالزمة ملكافحتها ،عند

ال�����ض��رورة ال��ت��ي تتطلب التدخل با�ستخدام
املبيدات احل�شرية.
- 5ال ت�سبب �أية �أ�ضرار للثمار واملنتجات
الزراعية املختلفة:
�إن القيام بهذه العمليات الزراعية املختلفة ال
ي�صاحبه ا�ستخدام �أي من املبيدات الزراعية،
�أو املواد الكيميائية �أي كان نوعها �أو م�صدرها،
�أي �أن هذه الإجراءات ال ت�سبب �أي تلوث للبيئة
�أو املنتجات ال��زراع��ي��ة ،كالثمار �أو الأج���زاء
املختلفة من �أ�شجار النخيل ،فهي من العمليات
ال��ت��ي ت��دخ��ل يف ب��رام��ج امل��ك��اف��ح��ة املتكاملة
للآفات ،مبا فيها �سو�سة النخيل احلمراء.
املراجع:
�- 1إب��راه��ي��م ،عبد ال��ب��ا���س��ط ع���ودة .
 .2008نخلة التمر �شجرة احلياة .ا�صدار
املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والرا�ضي القاحلة (�أك�ساد)� 390 .صفحة.
�- 2إب��راه��ي��م ،ع��اط��ف حممد وحممد
نظيف ح��ج��اج خليف  1998 .م.
نخلة التمر :زراعتها ،رعايتها و�إنتاجها
يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي .م��ن�����ش���أة امل��ع��ارف
بال�سكندرية.
- 3الأح���م���دي� ،أح��م��د زي���اد ويو�سف
الدريهم  1397 .هـ .الكتيب الإر�شادي
للنخيل والتمور ،مركز الإر�شاد الزراعي،
ك��ل��ي��ة ال����زراع����ة ،ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود،
الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
- 4احلو�سني� ،إ�سماعيل علي .2009 .
الطبعة الرابعة للن�شرة الإر���ش��ادي��ة عن
عمليات خدمة النخيل .ا���ص��دار الإدارة
العامة لزراعة �أبوظبي� 24 .صفحة.
- 5الربنامج ال�سنوي لرعاية النخيل .ن�شرة
ار�شادية� .إ�صدار وزارة الزراعة والرثوة
ال�سمكية -دولة الإمارات العربية املتحدة.
- 6البكر ،عبد اجلبار  .1972 .نخلة التمر
ما�ضيها وحا�ضرها واجلديد يف زراعتها
وجت��ارت��ه .مطبعة العاين ،بغداد1085 .
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�صفحة.
- 7اخلطيب ،عبد اللطيف علي ،اجلرب،
�أح��م��د ب��ن حممد وعلي ب��ن حممد
اجلرب 2006 .م .نخلة التمر يف اململكة
العربية ال�سعودية .املركز الوطني لأبحاث
النخيل والتمور بالإح�ساء ،وزارة الزراعة،
اململكة العربية ال�سعودية� 136 .صفحة.
- 8الزميتي ،حممد ال�سعيد ال�صالح.
 .1997تطبيقات امل��ك��اف��ح��ة املتكاملة
ل�ل�آف��ات ال��زراع��ي��ة .دار ال��ف��ج��ر للن�شر
والتوزيع� 456 .صفحة.
- 9ال�����س��ع��ود� ،أح��م��د ح�����س�ين.2009 .
دور العمليات الزراعية يف �إنتاج النخيل
الع�ضوي� .صفحة  34 - 4ن�شرة ار�شادية
حول الزراعة الع�ضوية للنخيل� 46 .صفحة
انتاج جلنة تطوير العمل الإر�شادي ،قطاع
الزراعة ،دائرة البلديات والزراعة� -إمارة
�أبوظبي.
- 10ال�سعود� ،أحمد ح�سني .2009 .دور
املكافحة الزراعية وامليكانيكية يف احلد
من �أ�ضرار الآف��ات التي ت�صيب �أ�شجار
النخيل .ال��دورة التدريبية للمهند�سني
الزراعيني العاملني يف قطاع الزراعة،
�إمارة �أبوظبي2009/9/30-28 .
- 11ال�����س��ع��ود� ،أح��م��د ح�سني.2003 .
املكافحة ال��زراع��ي��ة ل�ل�آف��ات احل�شرية.
جملة املر�شد� ،إدارة الإر�شاد والت�سويق
ال���زراع���ي وال��ث��روة احل��ي��وان��ي��ة ،بلدية
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة .العدد
ال�سابع ع�شر ،ف�براي��ر � ،2003صفحة
.32-30
- 12ال�سعود� ،أح��م��د ح�سني� 2004 .أ
دور الفريمونات التجميعية يف مكافحة
�سو�سة النخيل احلمراء Rhynchophorus
ferrugineus Olivier (Coleoptera:
 )Curculionidaeواحل��د م��ن �أخطار
املبيدات على البيئة ..جملة �ش�ؤون بيئية،
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�إ���ص��دار جمعية �أ���ص��دق��اء البيئة ،دول��ة
الإم��ارات العربية املتحدة ،العدد الثاين
والع�شرون� ،أغ�سط�س (�آب)40 :2004 ،
– .42
- 13ال�����س��ع��ود� ،أح��م��د ح�����س�ين2004 .
ب .دور العمليات ال��زراع��ي��ة يف حماية
أ����ش��ج��ار النخيل م��ن الإ���ص��اب��ة ب�سو�سة
ال��ن��خ��ي��ل احل���م���راء Rhynchophorus
ferrugineus Olivier (Coleoptera:
 )Curculionidaeجملة املر�شد� ،إدارة
الإر����ش���اد وال��ت�����س��وي��ق ال���زراع���ي وال�ث�روة
احل��ي��وان��ي��ة-ب��ل��دي��ة �أب��وظ��ب��ي ،الإم����ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ..ال���ع���دد اخل��ام�����س
والع�شرون نوفمرب � .2004صفحة41 :
–.45
- 14ال�سعود� ،أحمد ح�سني� 2006 .أ.
عنكبوت الغبار Date Spider Mite
Oligonchus
afrasiaticus
Meg.
 .)(Acarina:Tetranychidaeجملة
املر�شد ،الإدارة العامة لزراعة �أبو ظبي
ال��ع��دد ال��راب��ع وال��ث�لاث��ون ،مايو (�أي���ار)
.30 – 28 :2006
- 15ال�سعود� ،أحمد ح�سني� .أ .2008
حفارات ع��ذوق النخيل ،جملة املر�شد،
الإدارة العامة ل��زراع��ة �أبوظبي ،قطاع
ال���زراع���ة� ،إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ،الإم����ارات
العربية املتحدة العدد الثامن والثالثون،
ربيع الأول  1428-ابريل � .2008صفحة
.25-24
- 16ال�سعود� ،أحمد ح�سني� 2008 .سو�سة
النخيل احل��م��راء ،ع��دو خطري ي�صعب
اكت�شافه .جملة الزراعة ،وزارة الزراعة
والإ�����ص��ل�اح ال���زراع���ي يف اجل��م��ه��وري��ة
العربية ال�سورية .العدد  26لعام :2008
.19-16
- 17امل��ال��ك��ي ،خ��ل��ي��ل غ��ري��ب وحم��م��د
ر�ضا �إ�سماعيل .2000 .املكافحة
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل�����س��و���س��ة ال��ن��خ��ي��ل احل��م��راء

 Rhynchophorus ferrugineusيف
�إ����ص���دارات ور���ش��ة ال��ع��م��ل الأوىل ح��ول
مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء .اململكة
العربية ال�سعودية :2000/11/22-20
.87-65
- 18العجالن،عبدالعزيزحممد.1999.
�سو�سة النخيل احلمراء Rhynchophorus
ferrugineus Olivier (Coleoptera:
 )Curculionidaeال���دورة التدريبية
القومية حول املكافحة املتكاملة لآفات
و�أمرا�ض النخيل والتمور ،جامعة امللك
في�صل ،اململكة العربية ال�سعودية 19
���ش��ع��ب��ان 1 ،رم�����ض��ان  1420ه��ـ امل��واف��ق
.1999/12/8 11-/27
- 19ال��ع��ج�لان ،ع��ب��د ال��ع��زي��ز حممد
و�أح��م��د حممد اجل�بر 1999 .رتبة
احل�����ش��رات مت�شابهة الأج��ن��ح��ة .ال��دورة
التدريبية القومية حول املكافحة املتكاملة
لآفات و�أمرا�ض النخيل والتمور -جامعة
امللك في�صل -اململكة العربية ال�سعودية
� 19شعبان 1 ،رم�ضان  1420هـ املوافق
.1999/12/8 11-/27
�- 20شبانه ،ح�سن عبد الرحمن ورا�شد
خلفان ال�شريقي .2000 .النخيل
وانتاج التمور يف دولة الإم��ارات العربية
املتحدة .الطبعة الأوىل..
- 21عبد احل�سني ،علي .1985 .النخيل
والتمور و�آفاتها .مطبعة جامعة الب�صرة.
� 576صفحة.
- 22عبد املجيد ،حممد �إبراهيم ،عبد
احل��م��ي��د ،زي����دان ه��ن��دي وجميل
�إب��راه��ي��م ال�سعدين� .1996 .آف��ات
ال��ن��خ��ي��ل وال��ت��م��ور يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي،
االنت�شار وال��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف ،ال�ضرر
والأهمية الإقت�صادية وو�سائل املكافحة
التقليدية وامل�ستنرية .الكتبة الأكادميية،
القاهرة ،جمهورية م�صر العربية320 .
�صفحة.

- 23ع��ث��م��ان ،ع��و���ض حممد �أح��م��د.1999 .
ال��و���ص��ف ال��ن��ب��ات��ي وع��م��ل��ي��ات اخل��دم��ة
اخلا�صة بالنخلة .Phoenix dactylifera L
الدورة التدريبية القومية حول املكافحة
املتكاملة لآفات و�أمرا�ض النخيل والتمور،
جامعة امل��ل��ك في�صل ،اململكة العربية
ال�سعودية � 19شعبان 1 ،رم�ضان  1420هـ
املوافق .1999/12/8 11-/27
- 24مي ،حممود بن عبد النبي� ،أحمد
حممد حممود حمودة وعلي �سامل
را�شد 1998 .مز نخلة التمر :خدمتها
ورعايتها .املجلد الأول -دي��وان البالط
ال�سلطاين ،امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للزراعة
والبيطرة ،م�سقط ،عمان.
ê
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