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مكافحة خنفساء
نـواة البـلح
ت�شكل النخلة ب�شموخها فخر ًا واعتزاز ًا ورمز ًا
للحياة والعطاء املتجدد منذ القدم ،كرمها املوىل
عز وجل يف كتابه الكرمي ،مل يذكر املوىل �سبحانه
وتعاىل �شجرة يف القر�آن الكرمي كما ذكر النخل
والنخيل فقد ورد ذكرها يف ع�شرين مو�ضع ًا من
القر�آن الكرمي .وزخرت ال�سنة النبوية ال�شريفة
بالعديد من الأحاديث التي ت�شري �إىل �أهمية
النخلة وثمارها.
واحلديث عن النخلة ميتد امتداد الأجيال،
ويتجدد جتدد الآمال فهي غنية بقيمتها
و�أهميتها ،وهي ال�شجرة التي جاورت الفقراء
و�أطعمتهم خال�صة خريها ،ون�سجت فرا�شهم
و�ساللهم ،وغطت �سقوفهم ،و�أوقدت نريانهم،
فهي رمز لل�صحراء بكل �آالمها و�أفراحها فهي
الإ�سعاف يف وقت املر�ض واجلوع وهي الربيع
الدائم ،مع�شوقة لل�شم�س والقمر.
والنخلة وثمارها تتعر�ض للكثري من الآفات
التي تهاجمها �سواء يف اجلذر �أو اجلذع �أو
الأوراق �أو الثمار يف احلقل واملخزن ،وتتعدد
هذه الآفات من ح�شرات واكارو�سات وقوار�ض
وطيور وقواقع وح�شائ�ش وممر�ضات بكتريية

65 - 64
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وفطرية و�أمرا�ض ف�سيولوجية .ويف هذا املقال
ن�ستعر�ض طرق الوقاية واملكافحة لواحدة من
احل�شرات التي ت�صيب ثمار النخيل يف �أطواره
املختلفة.
التو�صيات اخلا�صة باملكافحة
وقد �ساعدت نتائج الأبحاث املن�شورة والتجارب
التى مت اجرا�ؤها يف م�شروع مكافحة �آفات
النخيل احل�شرية (خنف�ساء نواة البلح) على عدة
حقائق تو�ضع يف الإعتبار عند و�ضع برنامج فعال
ملكافحة احل�شرة وتتلخ�ص فيما يلي:
� -1أن خنف�ساء نواة البلح لها ح�شرة لها القدرة
على التكاثر على ثمار البلح املت�ساقط وق�ضاء
�أجيال داخل �أنويته مما ميكنها من الإنت�شار
ومهاجمة بلح ال�سوباط على نطاق وا�سع مما
قد ي�ؤدي اىل خ�سائر كبرية يف املح�صول.
-2احل�شرة وحيدة العائل (ثمار البلح) تتغذى
وتق�ضي دورة حياتها مبا فيها جميع الأطوار
داخل النواة القدمية (مو�سم واحد �سابق) �أو
النواة احلديثة (املو�سم اجلاري).
-3احل�شرات الكاملة الإناث هي الطور الوحيد

خا�صة الكوبا�ش والزعف والليف والتخل�ص منها
يف مكان بعيد عن زراعات النخيل ويعترب تنظيف
احلقول من املخلفات طريقة فعالة يف مكافحة
احل�شرة.

Iô°û◊G áëaÉµÃ á°UÉÿG äÉ«°UƒàdG
áëaÉµŸG ‘ ó«ØJ äÉeƒ∏©e
IQOÉb ÒZ í∏ÑdG IGƒf AÉ°ùØæN
¿GÒ£dG ≈∏Y

IôªãdG Iô°û◊G ≈ãfCG Ö≤ãJ
…ODƒj É‡) IGƒædG ¤G π°üJh
.(É¡£bÉ°ùJ ¤G

í∏ÑdG QÉªK ≈∏Y ôKÉµàJ
πNGO ∫É«LCG AÉ°†bh §bÉ°ùàŸG
.¬àjƒfCG

º°SƒŸG ≈a áHÉ°UE’G Qó°üe
í∏ÑdG ájƒfCG ƒg ójó÷G
.≥HÉ°ùdG º°SƒŸG øY áØ∏îàŸG

جمع الأنوية القدمية :حيث �أن الثمار
املتعفنة واجلافة مبا حتتويه من �أنوية وكذلك
الأنوية العارية امل�صابة هي امل�صدر الرئي�سى
للإ�صابة يف املو�سم التايل فعند جمع املح�صول
يجب جمع ثمار البلح الباقية واملتناثرة على
الأر�ض وحتت الأ�شجار وكذلك البلح التالف
وغري ال�صالح للت�سويق وحرقه �أو دفنه على
م�سافة �أكرب من �20سم.

ÉeCG Èªaƒf ¤G ƒ«fƒj øe ôªà°ùJ Iô°û◊G •É°ûf IÎa
.ƒjÉe ôNGhCG ≈àM Èª°ùjO øe óàªàa ¿ƒµ°ùdG IÎa

ájô°û◊G π«îàdG äÉaBG áëaÉµe ´hô°ûe ‘ ÜQÉéàdGh IQƒ°ûæŸG çÉëHC’G èFÉàf äóYÉ°S
:Ék ≤M’ IQƒcòŸG ¥ô£dÉH (í∏ÑdG IGƒf AÉ°ùØæN) Iô°ûM áëaÉµŸ ∫É©a èeÉfôH ™°Vh ≈∏Y

ال�ضار وهي التي تهاجم بلح ال�سوباط وت�ؤدي
اىل ت�ساقطه.

بلح ال�سوباط زاحفة على �ساق النخلة ثم
�شماريخ الثمار ثم اىل الثمار.

 - 4الطور الآخر املتغذي (الريقات) يتغذى فقط
على حمتويات النواة.

�أهم طرق املكافحة هي:
�أو ًال :املكافحة امليكانيكية:
تنظيف حقول النخيل :تنظف مزارع النخيل
من بقايا التقليم والعمليات الزراعية الأخرى

 -5م�صدر الإ�صابة يف املو�سم اجلديد هو �أنوية
البلح املتخلفه عن املو�سم ال�سابق وتتواجد
متناثرة حتت الأ�شجار وبني اجلذع والرتبة ويف
اللوف وحتت الكوبا�ش ويف املخلفات النباتية
حتت �أ�شجار النخيل وداخل �أوراق الف�سائل
املت�صلة ب�أ�شجار النخيل وهذه الآنوية هي
امل�صدر الوحيد للإ�صابة يف املو�سم اجلديد.
 -6فرتة ن�شاط احل�شرة ت�ستمر من يونيو اىل
نوفمرب وهي فرتة تواجد ثمار البلح يف
�أطواره املختلفة على ال�سوباط �أما فرتة
ال�سكون فتمتد من دي�سمرب حتى �أواخر
مايو وال�سكون يتم اجبارا داخل �أنوية البلح
وال تتواجد احل�شرات يف �أي مكان �آخر دون
�أنوية البلح.
 - 7احل�شرة غري قادرة على الطريان �إال مل�سافة
حمدودة للغاية وحتت ظروف التزاحم
ال�شديد وهي ال تطري يف احلقل لأ�صابة بلح
ال�سوباط و�إمنا ت�صل احل�شرات الكاملة اىل

�إبتداء من �شهر يونيو يجب العناية بجمع
ثمار البلح القدمية والأنوية كذلك الثمار
التي تت�ساقط خالل املو�سم خا�صة يف �شهري
يوليو و�أغ�سط�س من حتت �أ�شجار النخيل ويف
املنطقة بني �سطح الرتبة وجذع النخلة والأفرع
الف�سائل حيث تتكاثر احل�شرات ملدة جيل على
الأقل داخل �أنوية هذه الثمار قبل �أن تهاجم بلح
ال�سوباط.

املكافحة امليكانيكية
تنظيف حقول النخيل
ن�سبة الإ�صابة  ٪7.3بينما احلقول غري النظيفة ٪32.3

ويجب جمع وحرق �أو دفن الأنوية القدمية كذلك البلح التالف
وغري ال�صالح للت�سويق على م�سافة �أعمق من �20سم.
منع احل�شرة من الو�صول �إىل بلح ال�سوباط:
حتزمي النخلة بقطعه من القما�ش �أو ال�شا�ش بعر�ض
�15سم م�شبعة مبادة ال�صقة مثل مادة ترابيت Trappit
متو�سط ن�سبة الإ�صابة فى بلح النخيل

البلح املت�ساقط
ال�سباط

املحزم ()%
15.9
6.3

غري املحزم ()%
39.8
14.7
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منع احل�شرة من الو�صول اىل بلح
ال�سوباط:

م�صائد الأنوية

حتزمي النخلة بقطعه من القما�ش �أو ال�شا�ش
بعر�ض �15سم م�شبعة مبادة ال�صقة مثل مادة
ترابيت  Trappitوهي مادة متوفرة يف الأ�سواق
وذلك على ارتفاع  1.5مرت وتعترب طريقة فعالة
يف خف�ض ن�سب الإ�صابة حيث متنع احل�شرات
من الزحف على جذع النخلة اىل �أعلى لإ�صابة
بلح ال�سوباط.

مت ا�ستخدام النوى كم�صائد فى ثالثة �أماكن :
• حتت النخلة
•التثبيت حول اجلذع وعلى بعد 1.5م من
�سطح الرتبة.
•على ال�سباط بحيث تتدىل بني ال�شماريخ بطول
�40سم مبعدل  5م�صائد لكل �سوباطة.

وكانت �أكرث الطرق كفاءة هي و�ضع النوى
حتت النخلة.

22.2

29.4
26.1

(%)á∏îædG â– ájƒfCG
(%)•É°ùÑdG ≈∏Y ájƒfCG

(%)´õ÷G ∫ƒM ájƒfCG

املكافحة احليوية
�أجريت بع�ض التجارب ب�إ�ستخدام بع�ض الأعداء احليوية ملكافحة خنف�ساء نواة البلح وذلك يف
اجتاهني:
الأكارو�س
الأول
)Tyrophagus sp. (Fam. Acaridae

الثاين

الفط ــر

Beauveria bassiana

• ا�ستخدام جراثيم الفطر لعدوى الرتبة �أدى اىل �إ�صابة احل�شرات.
• معاملة احل�شرات ومعاملة الأنوية برتكيز � %0.1أدى �إىل قتل احل�شرات.
)Helal (1998

ن�سبة موت احل�شرات يرتاوح من
1.9 × 610 ، 3 × 710

كونيديا/مل

67 - 66

 85اىل 96%

با�ستخدام تركيزات من الفطر
وقد �أو�ضحت النتائج �إمكانية ا�ستخدام الفطر يف مكافحة خنف�ساء
نواة البلح وتقليل ن�سب الإ�صابة دون ا�ستخدام املبيدات على ثمار
البلح وتقليل �آثارها اجلانبية على �صحة الإن�سان والبيئة.
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م�صائد الأنوية:
تقوم الفكرة على �أن احل�شرات الكاملة الناجتة
يف جيل يونيو وجيل يوليو واخلارجة من الأنوية
القدمية ميكن جذبها اىل نوى �سليم معد على
هيئة م�صائد وامل�صيدة عبارة عن خيط رفيع
معلق به �أنوية يف �سال�سل كالعقد بني النواة
والأخرى من �7-5سم وربطة على هيئة عقد وقد
مت ا�ستخدام الأنوية كم�صائد يف ثالثة �أماكن:
حتت النخلة  -التثبيت حول اجلذع وعلى بعد
1.5م من �سطح الرتبة ـ على ال�سباط بحيث
تتدىل بني ال�شماريخ بطول � 40سم مبعدل 5
م�صائد لكل �سوباطة .وقد �أثبتت النتائج �أن �أكرث
الطرق كفاءة ال�ستخدام م�صائد الأنوية هي
و�ضع الأنوية حتت النخلة.
ثاني ًا :املكافحة احليوية:
�أجريت بع�ض التجارب ال�ستخدام بع�ض الأعداء
احليوية ملكافحة خنف�ساء نواة البلح وذلك يف
�إجتاهني ،الأول :تقييم العدو احليوي الطبيعي
وهو الأكارو�س)(Tyrophagus sp. (Fam. Acaridace
والذي مت عزلة من الأنوية القدمية يف منطقتي
الربل�س ور�شيد وحيث يهاجم الأكارو�س البي�ض
والريقات ويتغذى على �أعداد كبرية منها يف
الآنوية القدمية التي تق�ضي فيها احل�شرة
�سكونها وتكمن �أهمية هذا الأكارو�س �أنه عدو
حيوى طبيعى يهاجم احل�ضنه والأمهات وي�ؤدي
اىل عرقلة تكاثرها وموتها.

االجتاه الثاين :ا�ستخدام الفطر املمر�ض
والقاتل للح�شرات Beauveria bassiana

املكافحة الكيمياوية
)Anber et al. (1998

مو�سم 1996م
مو�سم 1997

مت ا�ستخدام ال�سيديال %50
واملالثيون  %57مبعدل  %0.1ومتت
املعاملة بطريقتني.

طريقة الر�ش الكامل للنخلة
13.1، 11.1%

الفطـر Beauveria bassiana

• ا�ستخدام جراثيم الفطر لعدوى الرتبة �أدى اىل �إ�صابة احل�شرات.
• معاملة احل�شرات ومعاملة الأنوية برتكيز � %0.1أدى قتل احل�شرات.
)Helal (1998

ن�سبة موت احل�شرات
ترتاوح من 85اىل %96
با�ستخدام تركيزات من الفطر

وقد �أو�ضحت النتائج �إمكانية ا�ستخدام الفطر يف مكافحة خنف�ساء
نواة البلح وتقليل ن�سب الإ�صابة دون ا�ستخدام املبيدات على ثمار
البلح وتقليل �أثارها اجلانبية على �صحة الإن�سان والبيئة.

1.9 × 610 ، 3 × 710

كونيديا/مل

)Anber et al. (1998

مو�سم 1996م

مت ا�ستخدام ال�سيديال  %50واملالثيون
 %57مبعدل  %0.1ومتت املعاملة
بطريقتني.
طريقة الر�ش الكامل للنخلة13.1، 11.1%

طريقة معاملة جزء من جزع النخلة
( )12.2 ،14.4لكل من ال�سيديال واملالثيون على التوايل
الإ�صابة فى الأ�شجار غري املعاملة .%36.6
ت�أكيد كفاءة طريقة معاملة جذع النخلة
مو�سم 1997

ر�ش بارتفاع 1.5م بالإ�ضافة اىل �سطح الرتبة حول اجلذع مب�ساحة 1.5م
�أدت اىل خف�ض متو�سط ن�سب الإ�صابة
 %20ال�سيديال
 %12.4املالثيون
وعلى ذلك ميكن التو�صية با�ستخدام هذه  %41.1يف النخيل غري املعامل
الطريقة يف املكافحة ابتداء من منت�صف �شهر يوليو بحيث يكون بني املعاملة والأخرى
�أ�سبوعان تبع ًا ل�شدة الإ�صابة.

ا�ستخدام جراثيم الفطر لعدوى الرتبة تدل
النتائج املتح�صل عليها �أن جراثيم الفطر قادرة
على �إ�صابة احل�شرات الكاملة يف الرتبة رغم �أن
ن�سبه املوت العالية حتتاج اىل تركيزات عالية
ن�سبي ًا من جراثيم الفطر.
�أدت معاملة احل�شرات ومعاملة ا لأنوية
مبعلق من جراثيم الفطر القاتل للح�شرات
�( Beauveria bassianaساللة م�صرية) وذلك
معاملة الرتبة برتكيز  %0.1جلراثيم الفطر اىل
قتل احل�شرات.
وقد ا�ستخدم  )1998( Helalتركيزات
خمتلفة من الفطر وقد �أظهرت النتائج
التي حت�صل عليها �أن ن�سبة موت احل�شرات
يرتاوح من  85اىل  %96با�ستخدام تركيزات
من الفطر  710 × 3 ، 610 × 1.9كونيديا/
مل .وقد �أو�ضحت النتائج �إمكانية ا�ستخدام
الفطر يف مكافحة خنف�ساء نواة البلح وتقليل
ن�سب الإ�صابة دون ا�ستخدام املبيدات على ثمار
البلح وتقليل �أثارها اجلانبية على �صحة الإن�سان
والبيئه.
ثالث ًا :املكافحة الكيماوية:
ميكن ا�ستخدام ال�سيديال  %50مبعدل 200
�سم لكل  100لرت ماء وذلك ملعاملة �ساق النخلة
ب�إرتفاع 1.5مرت ر�ش ًا بالإ�ضافة اىل الرتبة
حول جذع النخلة بقطر  2مرت مع ر�ش الأفرع
والف�سائل املت�صلة بالأ�شجار واملتواجدة بالقرب
منها وميكن �إجراء املعاملة للوقاية من الإ�صابة
ابتداء من منت�صف �شهر يوليو بحيث يكون بني
املعاملة والأخرى �أ�سبوعان تبع ًا ل�شدة الإ�صابة.
وقد �أجرى  )1998( .Anber et alاختبارات
التقييم احليوي خلم�سة مبيدات ح�شرية مت
ا�ستخدامها وكانت �أعلى �سمية ملبيد الأكتليك
تاله الديازينون ،ال�سيديال ،املالثيون و�أخري ًا
الالنت ،ويف احلقل مت ا�ستخدام ال�سيديال %50
واملالثيون  %57يف مكافحة احل�شرة مبعدل
 %0.1ومت املعاملة بطريقتني يف مو�سم  1996يف
منطقة بلطيم يف الطريقة الأوىل مت ر�ش النخلة
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ب�أكملها ويف الطريقة الثانية مت ر�ش جذع النخلة
بارتفاع 1.5مرت بالإ�ضافة اىل �سطح الرتبه حول
اجلذع مب�ساحة 1م 2و�أظهرت النتائج كفاءة
املبيدين يف خف�ض الإ�صابة باحل�شرة حيث كانت
متو�سط ن�سب الإ�صابة يف طريقة الر�ش الكامل
للنخلة  %11.1 ،13.1ويف طريقة معاملة جزء
من جذع النخلة  12.2 ،14.4لكل من ال�سيديال
واملالثيون على التوايل بينما كانت ن�سب الإ�صابة
يف الأ�شجار غري املعاملة .%36.6
وفى مو�سم 1997م مت ت�أكيد كفاءة طريقة معاملة
جذع النخلة بارتفاع  1.5مم بالإ�ضافة �إىل �سطح
الرتبة حول اجلذع مب�ساحة  1مم حيث �أدت هذه
الطريقة اىل خف�ض متو�سط ن�سب الإ�صابة من
 %41.1فى النخيل غري املعامل اىل  %20اىل
ال�سيديال و  %12.4للمالثيون وعلى ذلك ميكن
التو�صية با�ستخدام هذه الطريقة املكافحة.
وعلى ذلك ميكن التو�صية با�ستخدام هذه
الطريقة يف ملكافحة ابتداء من منت�صف �شهر
يوليو بحيث يكون بني املعاملة والأخرى �أ�سبوعان
تبع ًا ل�شدة الإ�صابة.
رابع ًا :ا�ستخدام امل�ستخل�صات النباتية:
در�س  )1998( Helalت�أثري �سمية بع�ض
امل�ستخل�صات والتي مت اختبارها بغر�ض تقليل
ن�سبة الإ�صابة يف ثمار البلح قد �أظهرت النتائج
�أن ن�سبة الإ�صابة تنخف�ض بزيادة الرتكيز و�أن
ن�سبة الإ�صابة تنخف�ض من � 49.8إىل �صفر%
با�ستخدام الزيت التيار للكمنون iCuminum cym
 numومن � 41.4إىل  %1.6بالن�سبة مل�ستخل�ص
الفلفل الأ�سود  Piper nigrumومن � 47.2إىل
 15.44بالن�سبة مل�ستخل�ص نرج�س بلطيم �Pan
 cratium maritimumومن � 70.2إىل %25.4
بالن�سبة مل�ستخل�ص الزنزخلت Melia azedarach
ومن � 41.3إىل  %26.2بالن�سبة مل�ستخل�ص
عنب الديب  Solanum nigrumوذلك با�ستخدام
تركيز ( 3 ، 0.5ملجم/مللى) على التوايل على
ثمار البلح وذلك مبقارنة هذه النتائج بالن�سبة
لإ�صابة الكنرتول .%100
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عام

طريقة املعاملة

�سيديال %50

مالثيون %57

1996

الر�ش الكامل للنخلة

13.1

11.1

مرت مربع حول اجلذر بطول 1.5م من
اجلذع

14.4

12.2

مرت مربع حول اجلذر بطول 1.5م من
اجلذع

20.0

12.4

1997

�أ�شجار غري معاملة � )36.6( 1996أ�شجار غري معاملة )41.1( 1997

للكمون Cuminum cyminum

49.8

3.0ة
�صفر

زيوت طيارة زيوت تي ــاره
الفلفل الأ�سود Piper nigrum

41.4

1.6

نرج�س بلطيم Pancratium maritimum

47.2

15.4

الزنزخلت Melia azedarach

70.2

25.2

عنب الديب Solanum nigrum

41.3

26.2

0.5

ت�أثري �سمية بع�ض امل�ستخل�صات على ثمار البلح خلف�ض ن�سبة اال�صابة با�ستخدام تركيز (3 - 0،5
ملجم/مللي) على التوايل وذلك مبقارنة هذه النتائج بالن�سبة ال�صابة الكنرتول ٪ 100
ا�ستخدام امل�ستخل�صات النباتية

)Helal (1998

ا�ستخدام تركيز (3 ،0.5ملجم/مللى) على
التوايل على ثمار البلح وذلك مبقارنة هذه
النتائج بالن�سبة لإ�صابة الكنرتول .%100
بطريقتني.

ت�أثري �سمية بع�ض امل�ستخل�صات على ثمار البلح
خلف�ض ن�سبة الإ�صابة

�شـدة الإ�صابة

للكمون Cuminum cyminum

49.8

خف�ض الإ�صابة
�صفر

زيوت طي ــارة
الفلفل الأ�سود Piper nigrum

41.4

1.6

نرج�س بلطيم Pancratium maritimum

47.2

15.4

الزنزخلت Melia azedarach

70.2

25.2

عنب الديب Solanum nigrum

41.3

26.2
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