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 جهاز لحقن المبیدات داخل جذع النخیل لمكافحة سوسة النخیل الحمراء
  

على غزة لم یمنع االبداع من الوجود واالستمرار ولكون الحاجة هي أم االختراع فلقد أبدع الناشط  ان الحصار
لمكافحة  الموصوف ادناه في جذوع اشجار النخیل الزراعي الفلسطیني جمال أبو جمیزة بإبتكار جهاز حقن المبیدات

ولكوني عملت في نفس المجال بموضوع معالجة حشرات النخیل بطریقة الحقن فاني أشد  ، سوسة النخیل الحمراء
بار وان یلتزم بالمبیدات اآلمنة لمكافحة  7على یدیه وأبارك له هذا االنجاز متأمًال منه ان الیزید معدل الضغط عن 

النیكوتینوید ویطلع ایضًا على مامنشور في الشبكة العراقیة لنخلة التمر من مواضیع التي منها مجموعة هذه الحشرة 
  .واطاریح ذات العالقة لیستزید منها خبرةً مع تمنیاتي بالموفقیة 

  مدیر الشبكة / ابراهیم الجبوري . د                                                                              

  

تفاصیل هذا الجهاز شاكرین له اهتمامه  <Masoud.Keshta@fao.org> مسعود قشطة مهندس أرسل لنا ال
  .وتشجیعه لالخ جمال ابو جمیزة 

  

2012 \سبتمبر   

وبناء علیة شارك جمیع  فلسطین  \ظهرت أول اصابة حقیقة بسوسة النخیل الحمراء في قطاع غزة 2011في سبتمبر 
  . المهتمین بشجرة النخیل في البحث عن أفضل الطرق لمكافحتها 

ي ــــــــفضل في المشاركة فال -  00970599768160 - وكان لناشط زراعي فلسطیني یدعو جمال أنور أبوجمیزة 
صل الي تصنیع جهاز حیث تو الحمراء عملیات البحث الجاد عن افضل مایمكن استخدامه في مكافحة سوسة النخیل 

بار مما یتیح الفرصة لمحالیل المبیدات التغلغل داخل ألیاف  10- 7بسیط لحقن محالیل المبیدات تحت ضغط یصل 
  .جذع النخلة وكذالك داخل األنفاق التي تقوم بحفرها یرقات حشرة سوسة النخیل الحمراء 

ع النخیل أن نسبة القضاء علي هذة اآلفة ممتازة وأوضحت النتائج أن أستخدام جهاز حقن محالیل المبیدات داخل جذ
ویعكف اآلن المهتمین بمكافحة آفة سوسة النخیل الحمراء علي نشر أستخدام هذا الجهاز في معظم مناطق . جدا

  .النخیل في قطاع غزة 
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أمكانیة ضخ  هوعبارة عن أداة تستطیع أختراق جذع النخلة بسهولة وللعمق الذي یریده المزارع   مع: فكرة الجهاز 
أعلي و أسفل و علي (محالیل المبیدات وفي نفس الوقت یمكن توجیه محلول المبیدات الي جمیع االتجاهات 

  .مع سهولة أدخال و أخراج الجهاز) الجانبین

.مع تمنیاتنا لشجرة النخیل المباركة التخلص من هذة اآلفة   

 

 


