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مياه  من  هائلة  طبيعية  مبوارد  ال�صودان  يتميز 

عذبة واأرا�ضٍ عالية اخل�صوبة جعلته يف مقدمة 

تبلغ  العاملي.  الغذاء  اأزمة  حلل  املوؤهلة  الدول 

م�صاحة ال�صودان حوايل مليون ميل مربع ويقدر 

اإنتاج  يعترب  �صخ�ض.  مليون   35 بـ  ال�صكان  عدد 

�صمال  يف  الزراعية  االأن�صطة  اأهم  من  التمور 

ال�صودان ويعترب موردا رئي�صيًا للدخل للمزارعني. 

يقع ال�صودان يف املرتبة ال�صابعة من حيث اإنتاج 

البلح على �صفتي  العامل ويزرع نخيل  التمور يف 

 900 حوايل  بطول  ال�صودان  ب�صمال  النيل  نهر 

ويقدر  نخلة.  ماليني   7  –  5 من  وبتعداد  كلم 

طن   328200 بحوايل  االإجمايل  التمور  اإنتاج 

النخيل  اآفات  اأن  من  وبالرغم  العام  يف  مرتي 

امل�صرق  يف  احلمراء  النخيل  ك�صو�صة  اخلطرية 

العربي ومر�ض البيو�ض باملغرب العربي مل يتم 

ر�صدهما على النخيل بال�صودان حتى االآن اإال اأن 

اإنتاجية النخيل تدهورت ب�صورة وا�صحة وذلك 

ب�صبب االجهادات االحيائية كاالآفات احل�صرية. 

-Pa اخل�صراء الق�صرية  النخيل  ح�صرة   وتعترب 

التي  االآفات  اأهم  من   mapsis phoenicis

ت�صيب النخيل بال�صودان ومت ر�صدها يف منطقة 

القولد الأول مرة يف عام 1989 .

واجتازت  موؤخرًا  االآفة  بهذه  االإ�صابة  تفاقمت   

الباجة  �صحراء  يف  املتمثل  الطبيعي  احلاجز 

لت�صيب م�صاحات وا�صعة يف مناطق الغابة والدبة 

اخلرطوم(  �صمال  كلم   450( العجوز  ودنقال 

والربقيق  واأرقو  اآرتقا�صا  اإىل جزيرة  امتدت  ثم 

)600 كلم �صمال اخلرطوم( ويقدر عدد اأ�صجار 

النخيل امل�صابة مبليون نخلة.

االأهمية االقت�سادية وال�سرر:

ثم  االأ�صفر  اإىل  )اجلريد(  ال�صعف  1 ــ  يتلون 

البني ثم يجف وميوت.

وموت  االأ�صجار  منو  اإ�صعاف  على  2 ــ  تعمل 

الف�صائل )ال�صتالت(.

3 ــ  يكمن ال�صرر االأ�صا�صي يف اأن الثمار امل�صابة ال 

ت�صل مرحلة الن�صج وتكون ملوثة باحل�صرة.

بعد  تتكرم�ض  الن�صج  يف  تنجح  التي  الثمار  4 ــ  

ح�صادها داخل املخزن وال ت�صلح لال�صتهالك 

االآدمي وتعرف بالكرمو�ض عند املزارعني. 

5 ــ تخف�ض اإنتاجية النخلة بن�صبة 85 ــ 100 %. 

طرق انتقال االإ�سابة:

1 ــ  بوا�صطة مالم�صة ال�صعف )اجلريد( املجاور.

2 ــ  عرب تيارات الهواء وم�صادر املياه.

3 ــ  عن طريق االإن�صان مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

4 ــ عن طريق احليوان والطيور.

العام  يف  اأجريت  ميدانية  درا�صة  نتائج  ت�صري 

امل�صح  االإ�صابة يف كل مناطق  انت�صار  اإىل   2008

اختالفات  وجود  وعدم  خمتلفة  بن�صب  امليداين 

معنوية بني املناطق يف م�صتوى االإ�صابة كما بينت 

من   %  81 تبلغ  املروي  النخيل  ن�صبة  اأن  النتائج 

جملة النخيل ويتم ري 31 % منه من املياه اجلوفية 

و 33 % من النيل و 36 % من امل�صدرين ووجود 

عالقة معنوية وثيقة بني الري من االآبار وم�صتوى 

االإ�صابة  بني  معنوية  عالقة  توجد  ال  االإ�صابة. 

ونوع الرتبة والتعليم وعمر النخيل والري الدائم 

العمل غري املزرعي وم�صتوى االإنتاجية.

التكاليف  اأن  االإنتاج  تكاليف  على  االأثر  اأو�صح 

ال  العالية.  االإ�صابة  عند  م�صتوياتها  اأدنى  تبلغ 

بالن�صبة  االإنتاج  تكاليف  توجد فروق معنوية يف 

الفرق  كان  فيما  والتعليم  والري  الرتبة  الأنواع 

معنويًا يف عمر النخيل. تو�صي الدرا�صة بالعمل 

للتعامل  املزارعني  و�صط  الوعي  ن�صر  على 

والنظافة  بالري  واالهتمام  االآفة  مع  ال�صحيح 

والعمليات الفالحية.

املكافحة املتكاملة لهذه احل�سرة:

مكافحة  برنامج  تنفيذ  بالوالية  االآن  يجري 

احل�صرة الق�صرية اخل�صراء وفقًا للتايل:

اأواًل : املكافحة الزراعية وامليكانيكية:

1 ــ اإزالة اجلريد امل�صاب و اجلاف وحرقه.

والت�صميد  والري  بالنظافة  2 ــ  االهتمام 

والزراعات البينية. 

3 ــ االلتزام مب�صافات الزراعة )8 × 8 اأمتار(.

4 ــ  زراعة االأ�صناف املقاومة لالإ�صابة )ود لقاي  

ــ ود خطيب(.

الشجرة المباركة مارس 2010 41 - 40


