
المملكة االردنیة الھاشمیة

بسم هللا الرحمن الرحیم

یة في مكافحتھااالردنوالتجربة سوسة النخیل الحمراء 
ferrugineusRhychophoraus:Red Palm Weevil

المركز الوطني للبحوث /مستشار المدیر العام لشؤون وقایة النبات/منى  محمد مشعل .د
الزراعیة



انتشار سوسة النخیل في الوطن العربي والعالمي

واھمھا نخیل ) نوع من النخیلیات24(سجلت حشرة سوسة النخیل الحمراء على جمیع انواع النخیل فى العالم 
التمر 

على اشجار جوز الھند 1907واصبحت خطرة عام 1891اصل السوسة من الھند حیث سجلت عام  •
عد ذلك عالمیا وانتشرت الى الدول المجاورة مثل الباكستان، أندونیسیا، الفلبین، بورما، سیرالنكا، تایلندا ب

ة في ثم دولة قطر في نفس العالم ثم المملكة العربیة السعودی1985سجلت رسمیا في اإلمارات العربیة بتاریخ •
.م1987عام 

صر انتشرت في كل من الكویت وسلطنة عمان ثم  منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا مثل جمھوریة م•
1993. العربیة

1998منطقة بالد الشام كالمملكة األردنیة الھاشمیة وسوریا وفلسطین في •
. ثم العراق والبحرین وإیران والیابان وغیرھم•
2010مؤخرا  فى معظم دول اوروبا كاسبانیا وایطالیا وفرنسا واخیرا فى كالیفورنیاعام•
وبذلك أصبحت أخطر آفة تھدد النخیل حیث تصیب مئات االف االشجار سنویا  وتھلكھا•



خارطة انتشار سوسة النخیل الحمراء في العالم



اعراض االصابة بسوسة النخیل



ي تعرض مما یعنتخرج من الجذع واألغصانحیث وبكمیات كبیرة احمر نحاسيلونھا ة ظھورالثقوب و اإلفرازات اللزجة برائحة نفاذ-1
الشجرة الى ضغط  فسیولوجي



االنسجة وظھور روائح كریھة وتھتك نشارة خشبیة متعفنة ظھور -2



ظھور انفاق داخل الساق  وقواعد السعق والفسائل-3
تعفنات وتجوفات داخل الشجرة

یمكن سماع صوت قرض الیرقات داخل الشجرة عند ازدیاد االصابة-4



تكون مع  اصفرار السعف حیث ان االصابةموت الراكوب أو الفسیلة اصفرار و-5
نخلةلاموت قلبوبشكل عاماصفرار السعفبقاعدة الفسیلة المیتة وموجودة 



الجمارة وانفصالھا بسھولة عن الشجرة" موت القمة النامیة -6



یع أطوار مع وجود جم(وتجوفھ بالكامل حیث تظھر االنفاق بداخلھ منطقة االصابة  وتعفنھ انكسار الجذع عند -7
الحشرة بداخلھ 



تواجد السوسة الحمراء في االردن
ي ھناك مرحلتین رئیسیتین لتواجد السوسة الحمراء ف

االردن
المرحلة االولى -1

في منطقة 99وھي مرحلة تسجیل الحشرة في االردن عام 
محصورة 

عداد اوتنزیل السوسة االردن السیطرة على تواجد ھاحقق  فی
مونیة حسب قراءات المصائد الفر(الصفرما یقربالىاالفة 

)والبحث المباشر
المرحلة الثانیة-2

حتى االن حیث انتشرت في معظم المناطق 2013في نھایة 
االردنیة

وغیر مسیطر علیھا الى االن رغم وجود قصص نجاح





بمنطقة غور 12/5/1999اول اصابة في االردن بتاریخ سجلت ..اذا
منطقة  وادي االردن /كبد

اجراءات سریعة 
بظھور اول حالة اصابة في المملكة وكذلك ابالغ منظمة االغذیة والزراعة EPPOابالغ المنظة االوروبیة لوقایة النبات•

والتي قامت بدورھا بارسال خبیر لتقییم الوضع والقاء OAFADوالمنظمة العربیة للتنمیة الرزاعیةFAOالدولیة
.المحاضرات والتدریب 

.تم تشكیل فریق وطني للمتابعة الدوریة لالفة على مستوى المملكة•
حیث تبین ، سنوات3وتكرار ذلك لمدة 1999/مسح میداني لكافة مزارع النخیل على مستوى المملكة في شھر حزیران•

.في  غور كبد وتم رش ھذه المزارع بالمبیدات الالزمةمزرعتین فقطمبدئیا وجود 
باقراص االلمنیوم تعقیم جمیع اإلرسالیات الواردة لفسائل النخیلوتة اشھر ، بعمر اكثر من سلفسائل ااإستیراد ایقاف تم •

.في المعابر الحدودیة ) فوستوكسین(فوسفاید 
انشاء مختبر او مكتب لمكافحة السوسة في منطقة االصابة في االغوار الوسطى•



اجراءات المكافحة للفترة االولى 

دفناتالف األشجار والفسائل المصابة حال الكشف علیھا وذلك بالقطع والحرق وال•
مصیدة وفي كافة ) 291(المصائد فرمونیة الكرمونیة  في منطقة وادي االردن نشر •

.مصیدة) 325(انحاء المملكة 
افحة آفة سوسة واثبت فعالیتھ في مك)فوستوكسین(استخدام اقراص االلمنیوم فوسفاید •

.النخیل داخل الشجرة

ابة باستخدام برامج ادارة المزرعة السلیمة ووضع خطط وقائیة لعدم حدوث اصالتوعیة •
المزارعافي 

REGENT SC50(ریجینت ستخدام المبیدات مثل ا• .فیبرونیل(
ة یمكن تعلیمات للمزارعین ومدیریات الزراعة في المملكة بضرورة اإلبالغ عن اي اصاب•

صابة  ان تظھر في المزارعتطبیق االستئصال لالفة وذلك من خالل االعدام لالشجار الم
والتخلص من االصابة بتقطیعھا وحرقھا 

قرار االعدام لماذا 
منطقة صغیرة واعدادھا منخفضة والكشف عنھا سریعافيتواجد اآلفة بسبب



2004-99نزول اعداد السوسة خالل عملیات االستئصال في الفترة من 
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ع الشجرة  وتقطیعھاقط

یتم االعدام بالطرق التالیة 
خطوات اعدام الشجرة المصابة 

نالمدفنقل الشجرة المصابة الى 

رق حاحداث حفرة و
ردم الحفرة بعد انتھاء الحرقالشجرة المصابة



عملیات غیر ناجحة الحراق 
االشجار المصابة 



اسباب ظھور االصابة مرة ثانیة

لمزارع كتم معلومة ظھور االصابة  في المزارع خوفا على تجارتھا مما ادى الى انتشار االصابة ثانیة حیث اصبحت  مصدرا ل•
الجدیدة حیث ال تفحص الفسائل عند الشراء

ازدیاد عدد المزارع بشكل مطرد مما یزید من فرص االصابة •
وجود المزارع المھملة واالصناف غیر اقتصادیة ونخیل البیوت والشوارع وامناطق المھمشة•

لحشرة بطرق غیر سلیمة بحیث تبقى اطوار االتوقف عن اعدام االشجار المصابة ومكافحتھا  للحیلولة دون االعدام واالعدام  •
بداخلھا سلیمة

جة بالمبیدات التقید بمواعید التكریب وفصل الفسائل والمعالوعدم ادارة في بعض المزارع من حیث عدم تنظیف البستان سوء •
اضافة لسوء ادارة  الرياو العوائق المیكانیكیة 

ع مالمراقبة لالصابة والتوقف عن المكافحة المتكاملة وخروج موضوع السوسة من فكر المزارع والجھل باالفة تماما عدم •
تخوف المزارعین من انتشار او بقاء االصابة لدیھم بسبب عن استخدام المصائد داخل المزارع التوقف 



المرحلة الثانیة لالصابة
مجددا المناطق التي انتشرت بھا االصابة 

بسبب نقل اشجار من مزرعة ویعتقد 2013حزیران بتاریخ االزرق•
ھا واستیراد شتل مصاب من دولة لدیمصابة في االغوارالى االزرق

اصابة
بسبب نقل االشجار 2014حتى الریان الشمالیةمنطقة االغوار •

دشدیالمصابة ومتاخمة مناطق الكیان الصھیوني الموبوءة بشكل 
2015غور كبد والكرامة الشونة الجنوبیة والكفرین •
2017دیر عال•
ابة من  انتشار االصابة في معظم المحافظات بسبب نقل االشجارالمص•

من قبل وزارة البلدیات من خالل مشروع تزیین المحافظات





خطوات مواجھة االصابة بالسوسة في المرحلة الثانیة

ومصائد وتوزیع مبیداتتمت استجابة سریعة بتنفیذ حملة وطنیة لرش المزارع جمیعھا في منطقة االزرق•
فرمونیة ولكن بكمیات محدودة 

محاضرات وارشاد•
فشل اول تدخل من الدولة في المكافحة•



وكان ذلك قبل ظھور وضع خطة استراتیجیة للمكافحة 
وخطوات تنفیذیة لھاFAOاستراتیجیة المكافحة من قبل منظمة 

---حة المكاف----الخطط التنفیذیة-----االھداف-------الخظة االستراتیجیة 
اعادة النظر والتعدیل حسب التقییم...المراقبة والتقییم 

—2015في الزراعةیروزاھاتم وضعھا من قبل المركز الوطني وتبن
تم البدء بالعمل بھا لمدة قصیرة ثم توقف



لخطة االستراتیجیة والخطط التنفیذیة لمكافحة السوسة الحمراء ا
من االزرق تم وضع خطط استراتیجیة وتنفیذیة لمكافحة السوسة بالتفصیل لكل

الیةواالغوار حیث تقوم خطة المكافحة االستراتیجیة على تحقیق االھداف الت
عیدة منع وصول االصابة للمزارع غیر المصابة سواء الموجودة في المناطق الب-1

عن المنطقة الموبوءة او القریبة منھا
ازالة بؤر االصابة في المزارع الموبوءة بالسوسة الحمراء-2
توسطةالسیطرة على االصابة بالسوسة في المزارع ذات االصابة الخفیفة والم-3
استخدام االدارة المتكاملة لمزارع النخیل وادخال التقنیات الجدیدة-4
اف الردیئة العنایة باشجارالنخیل المنتشرة بشكل عشوائي على الطرقات او االصن-5

والتي تشكل مصدر خطورة في  انتشار اصابة السوسة الحمراء
التشجیع على زراعة محاصیل  اخرى وعدم االكتفاء بالنخیل  مثل اصناف-6

ملة من قبل الفاكھة االستوائیة واصناف نخیل مناسبة بدیال لالصناف السیئة المھ
اصحابھا



ھذا ویمكن تحقیق ھذه االستراتیجیة من خالل الخطط التنفیذیة التالیة

الھدف االستراتیجي االول
ن منع وصول االصابة للمزارع غیر المصابة سواءا الموجودة في المناطق البعیدة ع

المنطقة الموبوءة او القریبة منھا
الخطة التنفیذیة لتحقیق الھدف االول

تفعیل الحجر الزراعي الداخلي-1
ك نفسھ  اذا منع انتقال االشتال من المزارع المصابة الى المزارع السلیمة منعا مطلقا بما في ذلك بین مزارع المال-

كانت احداھا مصابة وكان مصدر الشتل ھذه المزرعة حیث ان االصابات المبكرة صعب استقصاءھا
وذلك بتفعیل التشریعات الموجودة بمنع خروج اي شتلة من مزرعة مصابة الى سلیمة

الحصول على تصریح لنقل االشتال من وزارة الزراعة ویتم تبلیغ نقاط التفتیش بذلك-
منع تلقي الھدایا على شكل فسائل سواء من خارج االردن او من الداخل من المناطق المصابة-
استخدام برامج المكافحة المتكاملة للسوسة في المزارع المصابة-2

للتقلیل من انتشار االصابة بالسوسة وانتقالھا مع الزمن الى المزارع السلیمة 



االدارة السلیمة للمزرعة-3
االھتمام بخدمة االشجار انتاجیا ووقائیا-
المراقبة المستمرة لظھور اي اصابة بالسوسة-
للعمل كمنفر القیام برشات وقائیة دوریة للساق الرئیسي في المزارع المزارع التي ظھرت بجانبھا مزارع مصابة-

وقاتل بالمالمسة او عن طریق التغذیة 
االھتمام بزراعة االصناف االقتصادیىة التي یخدمھا المزارع-
قد ورشات تدریب الكوادر البشریة على ادارة مزارع النخیل ومكافحة االفات بما فیھا سوسة النخیل الحمراءبع-

عمل ومحاضرات وایام حقلیة
ة وتعلق ارمات ایجاد وعي اعالمي بخطورة سوسة النخیل الحمراء بتوزیع الكتیبات والنشرات التعریفیة بالسوس-

ملفتھ داخل المدینة علیھا صورة السوسة لتسلیط الضوء على خطورة االفة



زیادة التعاون بین االرشاد الزراعي ومدیریات الزراعة-4
ولھم لجمیھ بتوفیر السیارات وزیادة الكادر البشري  والتنسیق بتوزیع المناطق او االحواض على المھندسین لضمان وص-

المزارع وبقاءھا جمیعھا تحت المراقبة
م الفائدةایجاد برامج ارشادیة تشاركیة بین جمیع الشركاء لضمان نجاء عملیات التوعیة وتوفیر الوقت والجھد وتعظی-
في حال ظھور االصابة في المزارع السلیمة یجب االعدام الفوري لالصابة-5

دء باخد حتى ال تنتشر بداخلھا االصابة والب) المدرجة في المكافحة(واستخدام برامج الوقایة المستخدمة في ھذه الحاالت 
االحتیاطات المطلوبة من مصائد فرمونیة وبرامج وقائیة متكاملة

تسھیل االتصال الفوري بین مدیریات الزراعة واالرشاد ومركز البحوث الزراعیة-6
الواتس اب او للتبلغ عن االصابة وتسجیل جمیع اسماء المزارعین وارقام ھواتفھم لبعث رسائل بمختلف وسائل التواصل ك
واصل والنقاش مع وسائط التواصل االجتماعي علىالشبكة المعلوماتیة  كالفیس بوك لعمل قاعدة بیانات یمكن العودة لھا والت

المزارعین لتسھیل تدفق المعلومات بین الجمیع
زیارات دوریة ومراقبة مستمرة للتاكد من قبل الوزارة للمزارع التي ما زالت سلیمة-7
سائل واالشواك القیام بحملة عامة بحیث تكون المسؤولیة مشتركة مع المزارعین لتقلیم وتكریب وازالة االجزاء الیابسة والف-

ع السلیمةعن االشجار المنتشرة بجانب ھذه المزارع لمنع انتشار االصابة على ھذه االشجار وبالتالي انتقالھا الى المزار
اعادة التقییم لمدى نجاح العملیات المنفذة-8



الھدف االستراتیجي الثاني
ازالة بؤر االصابة  واالشجار شدیدة االصابة في المزارع الموبوءة بالسوسة الحمراء في مناطق االصابة

الخطة التنفیذیة لتحقیق الھدف الثاني
جاورة لھا وغالبا حیث تكون االصابات مستفحلة بھا تماما وتعتبر مصدرا لالصابة للمنطقة المیفضل ازالة بؤر االصابة الشدیدة -1

مرة دون ما تكون ھذه المزارع مھملة او غال یوجد اھتمام بالنخیل لدیھا ، ان االستئصال  سیكون اقل تكلفة من المكافحة المست
یة على جدوى مرجوة  للخطورة المستمرة من ھذه البؤر،اال انھ اذا لم نتمكن من االستئصال الكامل فیمكن ممارسة الخطوات التال

:المزرعة باالضافة لجمیع بؤر االصابة في المزارع االخرى كما یلي 

الظاھرة للعیان بتقطیعھا بالمنشار او فرمھا ومن ثم حرقھا ودفنھااعدام االشجار المصابة -1
ئیة الموجودة واالشواك من اجل فحص االصابات المخفیة تحت اكتظاظ النموات العشواعملیات التقلیم والتكریب وازالة الفسائل -2

على الشجرة والتي تمنع االقتراب منھا وتحدید وجود االصابة
التي یظھر بھا اصابة مھما كانت خفیفة او مشكوك بھااالستمرار في اعدام االشجار -3
بعد تقطیع االشجار لالستفادة منھا بمشروع تنمويیمكن عمل مشروع سماد طبیعي -4
جل والزام المزارع بالمحافظة علیھا ومراقبتھا واالشراف علیھا مباشرة من مدیریة الزراعة التوزیع مصیدة واحدة لكل دونم -5

مكافحة الكامالت ومنع انتشارھا الى المزارع المجاورة وھذا في المزارع الموبوءة
ل الدورسبان بمبید الكونفیدور ورش االشجار السلیمة رشا مكثفا وحقنھا بمبیدات قویة مثاستخدام المبیدات بسقایة  المزرعة -6

والدیمثویت والفیریدان
زیة مستمرة ھذه المزارع والكشف االسبوعي على االشجار والمصائد مع التاكید على ابقاء المصائد في جاھاالستمرار في مراقبة -7

بعدم جفاف السائل والمبید باالضافة للتغییر الشھري للكبسوالت الفرمونیة
للتاكد من انتھاء االصابة وذلك في جمیع بؤر االصابةالمراقبة والمكافحة لمدة ثالث سنوات -8
لنا في االردن النھا مصدر مستمر لالصابة لدیناالتاكید على  ازالة االصابة في المناطق المتاخمة -9



الھدف االستراتیجي الثالث
السیطرة على االصابة بالسوسة في المزارع ذات االصابة الخفیفة

الخطة التنفیذیة لتحقیق الھدف الثالث
ة بغض النظر عن نسبة االصابة فیھاتسجیل جمیع المزارع المصاب-1
ارع مھملة والتي تبدا من عملیات تنظیف البستان والخدمة الكاملة لالشجار حیث ان معظم المزالبدء في برنامج المكافحة المتكاملة -2

واھم عملیة ھي التقلیم لمعرفة االشجار المصابة بالفعل داخل البستان
التقید باالجراءات التي تم نشرھا في البوسترات والرسائل االرشادیة-3
والمیتة داخل المزارع وحولھاالتخلص من االشجار المتساقطة -5
والفوستوكسین والرش بالمبیدات في المزارع التي ظھرت بھا االصابةاستخدام المبیدات والحاقنات-6
لبستانالجل المكافحة والمراقبة المستمرة مع المراقة المباشرة لالصابة في االشجار داخل االتقید باستخدام المصائد الفرمونیة -7
بعدم خروج اي شتل من المزارع المصابةالتقید بالحجر الداخلي-8
).جیة الزراعة النسی(عند انشاء مزارع جدیدة وینصح في ھذه الحالة زراعة اشتال االنسجة التاكد من خلو اصابة الشتل بالسوسة -9

الى المزارع االردنیة في االغوار الشمالیة بقرارات سیاسیةایقاف انتقال االصابة من الجانب الصھیوني -10



الھدف االستراتیجي الرابع
استخدام االدارة المتكاملة لمزارع النخیل وادخال التقنیات الجدیدة في المكافحة

الخطة التنفیذیة لتحقیق الھدف الرابع
یستطیع اي مزارع االتصال بھ الیصال شكوتھ ال الوزارةوضع رقم طواريء -1•
ونشر معرفة في خدمة شجرة النخیل وادارتھا  للمھندسین والمزارعین بعقد الدورات  تاھیل كوادر بشریة -2•

والمحاضرات وورشات العمل للتدریب وایصال المعرفة المطلوبة لخدمة النخیل
اقتصادیابث وعي باھمیة زراعة اصناف نخیل مجدیة -3•
عریف بمشاركة المھندسین وجمیع المزارعین والمھتمین الطالق الورشة والتعمل ورشة تعریفیة باالستراتیجیة -4•

باھدافھا ومھام كل طرف
واعطاء المعلومات الالزمة واالشراف في وضع برامج ادارة للمزارع بحیثاالشراف على ادارة المزارع ومراقبتھا -5•

یتم تنفیذ الخدمات المطلوبة للنخیل لحمایتھا من االصابة بالسوسة
یضع عنوانھ ورقم من كل مزرعة لتفعیل التعاون وتنفید التعلیمات الواردة في االستراتیجیةتسمیة شخص فني مسؤول -6•

تلفونھ لتسھیل التعاون معھ
ة االفة المتخصصة بمكافحة السوسة وتجربة اي مواد او ادواد او اجھزة تفید في مكافحاالتصال بالشركات العالمیة -7•

بافضل الطرق العالمیة 
الموضوع من قبلنا  من قبل المزارع التاكد من تطبیق البرامج الخاصة بالمكافحة -8•



الھدف االستراتیجي الخامس

تمة او المزارع غیر المھالعنایة باشجار النخیل المنتشرة بشكل عشوائي على الطرقات او المزارع المھملة -
بنخیلھا او االصناف الردیئة والتي تشكل مصدر خطورة في  انتشار اصابة السوسة الحمراء

الخطة التنفیذیة لتحقیق الھدف الرابع
والتي تظھربشكل عشوائي على الطرقات وبین المزارعحصر مجمعات االشجار الموجودة -1•
والمھملةاعدام االشجار المیتة -2•
یمكن اعادة وتجویر والرش بالمبیدات الدوري وسقایة االشجار السلیمة التيتقلیم وتكریب وازالة فسائل -3•

حیویتھا
االفات یة جزء منھا میت وجزء سلیم وتمتليء بالتخلص من االشجار التي تظھر على شكل تجمعات عشوائ-4•

والزواحف وھي مصدرا لالصابة ولیست مصدرا للزینة
•



الھدف االستراتیجي السادس
اصناف التشجیع على زراعة محاصیل  اخرى وعدم االكتفاء بالنخیل  مثل اصناف  الفاكھة االستوائیة و

نخیل مناسبة بدیال لالصناف السیئة المھملة من قبل اصحابھا
لزراعة ان ھناك فرصة في االزرق واالغوار واجنوبیة والوسطى والشمالیة والقویرة والعقبة ووادي عربة
اثیر محاصیل وفاكھة ذات مردود اقتصادي ینافس النخیل وناجحة في منطقة االغوار  للتقلیل من ت

وانتشار السوسة الحمراء في المزارع والطرقات

الخطة التنفیذیة لتحقیق الھدف السادس
فاحیات باالضافة للحمضیات  واللوزیات والتالتشجیع على زراعة االشجار االستوائیة المناسبة  -1

ر شتل والعنب حیث اثبتت ھذه االشجار نجاح كبیر كما یظھر في المزارع المقامة حالیا في بتوفی
واصناف مناسبة للمزارعین وایجاد برامج تمویل للمزارعین او قروض من مصادر تمویل 

مختلفةاضافة الى توفیر البرامج المكتملة الدارة ھذه المشاریع وانشاءھا
بغض النظر واالصناف الردیئة والتي ال تنتج وانتاجھا رديءالتشجیع على ازالة اشجار النخیل البذریة -2

رحي في ان كانت سلیمة او مصابة بالسوسة واالھتمام باالصناف التي تجود كل منطقة مثل صنف الب
االغوار الشمالیة واالزرق

ات مع واسالیب التمویل الممكنة عن طریق ورشات العمل واللقاءزیادة الوعي بھذه االصناف البدیلة -3
المزارعین واصحاب العالقة او من خالل المشاریع القائمة

اف الفاكھة في المناطق الزراعیة المختلفة لنشر اصنالتشجیع والرعایة الفنیة النشاء مشاتل جدیدة -4
الجدیدة



لة الثانیةلمكافحة السوسة مع ظھور االصابة في المرحالخطوات التنفیذیة التي تمت

داخلى وضع تعلیمات للسوسة مبنیة على مفھوم الحجر الزراعي ال-1
جيروالخا





االجراءات التنفیذیة
مع اضافة للتنسیقوجمعیة التمور لجنة من وزارة الزراعة والمركز الوطني تم تشكیل -1

البلدیات لتوفیر الدعم اللوجستي
االصابةمسح كامل لالصابة في جمیع المناطق في االردن وتحدید نسب االصابة وشدتھا وبؤر-2

باالصابةالقیام برصد جمیع مزارع النخیل وتحدید وضعھا تم حیث 
او ال یعتبر النخیل المنتج االساسياعدام بؤر االصابة بالكامل وھي مزارع مھملة -3

شجرة في المناطق المختلفة في االردن بسبب االصابات الشدیدة5000تم اعدام ما یقرب 
لشدیدة القیام بحمالت مكافحة وطنیة عدیدة بالرش الكامل لمناطق االصابة مع اعدام االصابات ا-4

ومكافحة االصابات المتوسطة والخفیفة بالرش والحقن 
تم وقد صابةلالجمیع المزارع المصابة والقابلة في االصابة المصائد الفرمونیة ومراقبة توزیع -5

االحالل مؤخرا بمصائد الكتراب الجافة مع التوصیة بالمكافحة المتكاملة للمزارع
لمكافحة المتكاملة لمكافحة السوسة لامج نبرتم اعداد -6
القیام بعقد الندوات والمحاضرات وورشات العمل للتعریف بالحشرة ومكافحتھا-7

واعطاء المحاضرات 
د وحاقنات تقییم وادخال تقنیات جدیدة لمكافحة السوسة من اجھزة مراقبة ومصائتنفیذ ابحاث و-8

ومبیدات 
زیعھ على وتوومكافحتھاسوسة العلى للتعرف النخیل الحمراء لسوسة الكتب والنشرات اعداد -9

المزارعین
لكشف وحدات میدانیة  تابعة لمختبر سوسة النخیل مجھزة بالسیارة واالدوات والمبیدات ل-10

الیومي وتنفید عملیات المكافحة واالعدام ورصد االصابة 



الوضع الحالي
االزرق واالغوار الشمالیة والوسطى

المھملة   االستمرار بحمالت المكافحة  اال ان التحدیات الكثیرة لوجود اصابات في البیوت والشوارع والمزارع
ي الكوادر وعدم تعاون بعض المزارعین  والنقل الغیر شرعي لالشجار المصابة  عبر الطرق الفرعیة ولنقص ف

البشریة والدعم المالي واالداري واللوجستي ما زالت االصابة مستمرة

في المحافظات المختلفة
ظاتمشروع تشجیر البلدیات بالنخیل  وتجمیل البیوت والفلل سبب انتشار االصابة الى معظم المحاف



من الناحیة البحثیة 



1999-2001افات النخیل في االردنمسح -1
2005-2001النخیل الحمراء دراسات بیولوجیة وبیئیة ومكافحة سوسة -2
المتكاملة لسوسة النخیل الحمراء المكافحة تنفیذ مشروع -3
رش وسقي وحقن السوسة من لمكافحة تقییم العدید من المبیدات --4
تنفیذ مشاھدات الستخدام الفوستوكسین في المكافحة-5
في مجال المراقبة والمكافحةالعدید من التقنیات العالمیة تقییم -6
وضع برنامج مكافحة متكاملةتم -7
كتب بوسترات ونشرات ارشادیة اعداد تم -8
تم عقد العدید من الدورات وایام الحقل والندوات وتدریب مھندسین وطلبة ومزارعین على عملیات المكافحة-9

ابة السوسة فيالقیام بالجوالت والزیارات المیدانیة والبرامج االرشادیة والتقییم الدوري المستمر لنشاط الحشرة في المناطق المختلفة الص-10
االردن

التواصل المباشر مع المزارعین والمھندسین والخبراء عن طریق-11
م واسوسة بشكل وسائل االتصال المختلفة واحداث موقع رواد النخیل في الوطن العربي تعرض بھ احدث الخبرات والممارسات في النخیل بشكل عا

خاص 

•





مزارع م والجزء المتضرر من النبات والطور الضار لآلفة وأھمیة اآلفة االقتصادیة ونسبة االنتشار بین ال2001-1999اآلفات التي تم تسجیلھا على نخیل التمر في األردن ): 1(الجدول رقم 

.واألصناف الحساسة من النخیل
ي االسم الشائع اإلنجلیزاالسم العلمي والرتبة والعائلةالرقم

الطور الضار األھمیة االقتصادیةوالعربي
لآلفة

الجزء المتضرر من 
النبات

درجة االنتشار
في األردن

ي األصناف الت
سجلت علیھا

اإلصابة

1Arenipses sebella (Hamps.) Lepidoptera
: Pyralidae*

Greater date moth عثة
الطلع

ب آفة اقتصادیة تسب
خسارة كبیرة في 

المحصول
الیرقات

غالف الطلع، 
الشماریخ الزھریة 

العذوق، الثمار
كبیرة جدا

دكلة نور، 
زھدي، 
مد جول

2Rhynchophorus ferrugineus (Ol..)
Coleoptera : Curculionidae *

Red palm weevil

سوسة النخیل الحمراء
ل آفة اقتصادیة، تقت

األشجار 
حشرة حجر زراعي

الیرقات 
والكامالت

الجذع عند قواعد 
السعف والبنیات 

.والقمة النامیة

محصورة في 
بعض المزارع 

في الغور 
االوسط

جمیع األنواع

3Oryctes elegans (Prell.)
Coleoptera : Dynastidae*

Date bunch borer حفارعذق
النخیل

ل آفة اقتصادیة ،تقت
األشجار الصغیرة 

وتكسر العذوق

الیرقات 
جمیع األنواعكبیرةالجذع والعذوقوالكامالت

4Batrrachedra amydraula (Meyr)
Lepidoptera : Mumphida *

Lesser date moth

عثة الحمیرة

ب آفة اقتصادیة تسب
خسارة كبیرة في 

الثمار
خضراوي، كبیرةالثمارالیرقات

حالوي

5Oligonychus afrasiaticus (Mcg)
Acarina :Tetrany chidae *

Dust mite

حلم الغبار

ب آفة اقتصادیة تسب
خسارة نوعیة وكمیة 

في المحصول
الثمار والعذوق جمیع األطوار

والسعف

متوسطة 
وباالخص في 
جنوب األردن

خضراوي، 
حالوي

6Porlatoria oleae (Colvee)
Homoptera : Diaspididae **

Olive scale

قشریة الزیتون

متوسطة االھمیة 
تسبب خسارة غیر 

مباشرة
تؤدي إلى تشوه وموت

األوراق

جمیع األنواعمتوسطةالعذوق والسعفجمیع األطوار

7Parlatoria blanchardii (Targ. -Tozz)
Homoptera : Diaspididae *

Gray scale

القشریة الرمادیة

تسبب خسارة غیر
ل مباشرة في المحصو
، تشوه وموت 
األجزاء المصابة

عالیة جداجمیع أجزاء الشجرةجمیع األطوار
دكلة،نور 
،برحي 
حالوي

8Nipacoccous vastator (Mask. )
Homoptera :Psudococcidae **

Spherical mealy bug البق
العذوق والثمار جمیع األطوارقلیلة األھمیةالدقیقي الكروي

جمیع األنواعقلیلةوالسعف

9Aonidiella aurantii (Mask). Homoptera
:Diaspididae **

Red scale

جمیع األنواعقلیلةالثمار والسعفجمیع األطوارقلیلة األھمیةالقشریة الحمراء

10Ommatissus binotatus (Lybicus Berg)
Homoptera : Tropiduchida

Dubas bug

دوباس النخیل

متوسطة االھمیة 
ة تسبب خسائر كمی

ونوعیة المحصول
الثمار والعذوق جمیع األطوار

جمیع األنواعقلیلةوالسعف

11Vespa orientalis (L )
Hymenoptera : Vespidae  * *

Oriental wasp

الدبور الشرقي
ر مھمھ، وتسبب خسائ
جمیع األنواعمرتفعة جداالثمارالكامالتفي الثمار الناضجة

12Polistes gallicus(L.)
Hymenoptera :Vespidae**

Spotted yellow wasp

الدبور المرقط
ل قلیل األھمیة ، یفض
قلیلة إلى الثمارالكامالتاألنواع المبكرة

جمیع األنواعمتوسطة

13Polishtes herbroeus
(F. )Hymenoptera : Vespidae**

Yellow wasp

الدبور األصفر
قلیل األھمیة یحمل 
ده حلم الغبار على جس

ویتنقل بھ
جمیع األنواعقلیلةالثمارالكامالت

14Micorcerotermes diversus (Silv).
Isoptera : Termitidae **

Termites

النمل األبیض
قد یؤدي إلى موت 
، الجذور، أسفل الجذعجمیع األطواراالشتال واالشجار

جمیع األنواعقلیلةیبني ممرات طینیة

15Pseudophilus testaceus (Gahan)
Coleoptera :Cerambcycidae *

Date stem borer

حفار الساق طویل 
القرون

مھمة قد تؤدي إلى 
ضعف األشجار 

أوموتھا 

الیرقات 
قلیلة إلى الجذع وقواعد السعفوالكامالت

جمیع األنواعمتوسطة

16Phonapate frontalis (Fahs.)
Coleoptera : Bostryithidae*

frond wood borer

حفار السعف
قلیلة االھمیة تؤدي 
إلى تكسر السعف 

والعذوق

الیرقات 
زھديقلیلةالعذوق والسعفوالكامالت

17Brevipalpus californicus (Banks) Acarina
:Tenupalpidae**

False red mite

جمیعقلیلة األھمیةالحلمة الكاذبة
جمیع األنواعقلیلةالسعفا ألطوار

18Oryctes rninoceros (L.)
Coleoptera: Dynastidae. *

One horned beetle الحفار
ذو القرن

متوسط األھمیة قد 
یؤدي إلى ضعف 
االشجار وموت 

االشتال

الیرقات 
والكامالت

جمیع أنسجة الشجرة
في القمة النامیة 
وقواعد السعف

جمیع األنواعقلیلة

19Eutetranychus orientalis (Klein)
Acarina:Tetranychidae **

Oriental red mite الحلمة
الشرقیة

قلیلة االھمیة ، 
تضعف االوراق 
والسعف والثمار

قلیلة إلى السعف والثمارجمیع األطوار
جمیع األنواعمتوسطة

20Enneadesmus trispimosus (Ol. )
Coleoptera :Bostrichidae*

Dried frond borer

الیرقات قلیلة االھمیةحفار السعف الجاف
والكامالت

السعف الجاف 
والضعیف

قلیلة إلى 
جمیع األنواعمتوسطة

21Carpophilus humeralis (F. )
Coleoptera :Nitidulidae**

Pineapple beetle خنفساء
األناناس

مھمة،خسائر كمیة 
لونوعیة في المحصو

الیرقات 
والكامالت

الثمار على األشجار 
جمیع األنواعمتوسطة نوقد تنقل إلى المخاز

22Carpophilus ** dimidiatus (F.)
Coleoptera: Nitidulidas

Corn sap beetle خنفساء
مھمة ،خسائر كمیة عصیر الذرة

لونوعیة في المحصو
الیرقات 
والكامالت

بعض الثمار على 
األشجار،وفي 

المخازن
جمیع األنواعمرتفعة

23Carpophilus hemipterus (L.) Coleoptera
:Nitidulidae**

Dried fruits beetle

خنفساء الثمار الجافة
مھمة، خسائر كمیة 
لونوعیة في المحصو

الیرقات 
والكامالت

الثمار الناضجة، 
ي والثمار الساقطة وف

المخازن
جمیع األنواعمرتفعة

24Coccotrypes dactyliperda(F.)
Coleoptera :Scolytidae *

Date pit beetle خنفساء
نواة التمر

مھمة، خسائر كمیة 
لونوعیة في المحصو

الیرقات 
والكامالت

الثما ر القاسیة 
والناضجة على 
ى الشجر والساقطة عل

األرض وفي المخازن

متوسطة إلى 
مرتفعة

خضراوي، 
وحالوي

25Ephestia(Carda)tigulilla ( Greg. )
Lepidoptera :Phycitidae **

Almond moth

الیرقاتقلیلة األھمیة عثة اللوز أو عثة التمر
الثمارالناضجة على
ى الشجرة والساقطةعل

األرض وفي المخازن

قلیلة إلى 
جمیع األنواعمتوسطة

26
Cotinis mutabilis (Gray&Perch)

Coleoptera **::Scarabaidae

Fig beetle

الیرقات قلیلة األھمیة خنفساء التین
والكامالت

الثمار الناضجة على
الشجرة والساقطة 
على األرض وفي 

المخازن

معظم األنواعقلیلة

27Virachola Livia (klug)
Lepidoptera: Lycaenidea**

Pomegranate fruit butter fly

برحي زھديقلیلةالسعف والثمارالیرقاتقلیلة األھمیة فراشة الرمان

28Ceratitis Capitata (Wied)
Diptera :Tryotidae**

Mediterranean fruit fly

ذبابة البحر المتوسط

غیر مھمة 
جمیع األنواعمتوسطةالثمارالیرقات

29Retithrips syriacus (Mayet.)
Thysanoptera: Thripidae**

Grape thrips

ثربس العنب
خسائر غیر مباشرة

قلیلة إلى األزھار الثمار السعفجمیع األطوارفي المحصول
جمیع األنواعمتوسطة

30Epicometis hirta (Poda)
Coleoptera: Scarabaidae**

Flower chafers

قلیلة إلى األزھار الثمارالكامالتغیر مھمةجعل األزھار
جمیع األنواعمتوسطة

31Cadra figulilella (L.)
Lepidoptera Pyralidae**

Raisin moth

الثمار الناضجة فيالیرقاتقلیلة االھمیةعثة الزبیب
الحقل والمخازن

فلیلة إلى 
جمیع األنواعمتوسطة

32Chysomophalus aonidum (L.)
Homoptera: Diaspididae **

Black scale

قلیلة إلى الثمار والسعفجمیع األطوارغیر مھمةالقشریة السوداء
جمیع األنواعمتوسطة

33Apate monachus (F )
Cleoptera: Bostrychidae**

Date palm bostrychid

الكامالت متوسطة األھمیةنةخنفساء النخیل الطحا
والیرقات

تحفر داخل الجرید 
والساق

قلیلة إلى 
جمیع األنواعمتوسطة

34Plodia interpunctella
Lepidoptera: Pyralidae **

Indian meal moth

الثمار الناضجة وفيالیرقاتقلیلة األھمیةعثة الطحین الھندیة
المخازن

قلیلة إلى 
جمیع األنواعمتوسطة

35Daralomus sp
Coleoptera : Curculionidae *

The inflores cence weevil

الیرقات قلیلة األھمیةسوسة طلع النخیل
قلیلة إلى األزھار والثماروالكامالت

جمیع األنواعمتوسطة

36Schistocerca gregaria (Forsk)
Orthoptera: Acrididae**

Desert locust

جمیع أجزاء النباتجمیع األطوارھام في حاالت الھجرةالجراد الصحراوي

یتواجد بشكل
انفرادي في 
قلیل من 
المزارع

جمیع األنواع

ي االسم الشائع اإلنجلیزلةاالسم العلمي والرتبة والعائالرقم
الطور الضار األھمیة االقتصادیةوالعربي

لآلفة
الجزء المتضرر من 

النبات
درجة االنتشار 

في األردن

ي األصناف الت
سجلت علیھا 

اإلصابة

1Arenipses sebella (Hamps.)
Lepidoptera : Pyralidae*

Greater date moth عثة
الطلع

ب آفة اقتصادیة تسب
خسارة كبیرة في 

المحصول
الیرقات

غالف الطلع، 
الشماریخ الزھریة 

العذوق، الثمار
كبیرة جدا

دكلة نور، 
زھدي، 
مد جول

2Rhynchophorus ferrugineus (Ol..)
Coleoptera : Curculionidae *

Red palm weevil
سوسة النخیل الحمراء

ل آفة اقتصادیة، تقت
األشجار 

حشرة حجر زراعي

الیرقات 
والكامالت

الجذع عند قواعد 
قمة السعف والبنیات وال

.النامیة

محصورة في 
بعض المزارع 

في الغور 
االوسط

جمیع األنواع

Mashal,M.Obaidate,B.,2006,Survey on Insect
Pests of Date Palm Trees in Jordan .,  Jordan
journal of Agricultural Sciences, Jordan
,Vol(2)No(1),94-104pp



دورة الحیاة
بیضة 531الى 58تبیض االنثى من 

ایام 5-3تفقص البیوض بعد 

سم5الى سم 2طولھا من
الرأس بني سم 2بعرض 

لھا اللون ینحني إلى األسفل و
ھا أجزاء فم قویة تستطیع ب

.  ةالحفر واختراق جذع النخل
3حتى اسابیع8تبقى لمدة –

اشھر

تبقى . سم3سم وعرضھا 6طولھا 
العذارى بین االنسجة المتھتكة داخل 

یوما 28الى 20الشجرة  حیث تحتاج من 
الى عدة شھور تبعا لدرجات الحرارة

بني محمر ولھا ھانسوسة لو
خرطوم طویل ویتراوح طول 

40-35الحشرة الكاملة بین 
تعیش شھر ونصف الىملم 

شھرین

الى 45وتستغرق السوسة من 
یوما الكمال دورة حیاتھا150

في االردن ثالثة اجیال 
بالمتوسط



نتائج/سوسة النخیل الحمراءدراسات بیئیة وبیولوجیة ل

لتمر االكثر التربةالالى القمة ولكن على امستوي سطح اي من الجذور تحت النخلة على اي جزء من ساق مختفیة داخل النخلة تواجدت السوسة •
.حتى  سم150-یوجد علي ارتفاع صفر

تعیش الكامالت من شھر الى ثالث اشھر . یوم90-5بحوالي االناث اطول عمرا من الذكور •

لألنثي أكثر من مرة ویحصل التزاوج . یوم  تنجذب االناث للذكور11-1قبل وضع البیض من ما قبل التزاوج اسبوع وفترة فترة •
•
حیویةبالسبرمات النتاج بیض حیث یمكن لالناث االحتفاظ كافیة واحدة ان التزاوج لمرة •

وضع بیضة ویستمر 290یضة بمتوسط ب531الى 58طوال فترة حیاتھا من . األنثي معظم البیض خالل األربع أسابیع األولي من حیاتھاتضع •
البیض طول العام

.  في كل طور% 40لثالث اجیال اذا احتسبنا نسبة الموت تقریبا فرد ملیون 3تنتج االنثى الواحدة حسابیا  •

ائل والجذور الفسوالغضة وأماكن التصاق الرطبة األشجار السلیمة او في الجروح واألماكن البیض تعمل األنثي حفرة بخرطومھا في لوضع •
یمكن ان تبقي األنثي في النخلة بعد وضع البیض أو تخرج منھاالخارجة حدیثا 

.سنة20-3من عائلھا بعمر . •



التطور البیولوجي والبیئي للسوسة
.وتوفرالغذاءدرجة الحرارة حسب 18-2فترة حضانة البیض من تعتمد . •
%  97-25نسبة الفقس من مئوی15یبدأ فقس البیض عند –•
.  سم20-15بطولخارج الشجرة ثم تحفر الى الداخل أنفاق تكون الیرقات •
اشھر3حتى اسابیع8منیستمر الطور الیرقي الغذاء حیث حسب البیئة ومدي المنافسة علي .عمر17-3للیرقة •
ور یستمر ط. داخلھاوتتعذر شرنقة بیضاویة من األلیاف المقضومة -یوم20-2-الیرقة خالل طور ما قبل العذراء تصنع •

ثاني وضع البیض ثم فقسھ تبدأ منتصف ونھایة اذار حتى منتصف تشرین اول و. یوم الى عدة اشھر20العذراء من 
وتتوقف في الشتاءا .شتاءتطور األطوار المختلفة یأخذ وقتا أقل صیفا عن . •

.  درجة ممیت للیرقات الكبیرة4.درجة تموت الیرقات حدیثة الفقس8اذا كان متوسط الحرارة الشھریة أقل من -•
العذاري في مدي واسع من درجات الحرارة، معدل بقاء الیرقات في الربیع اعلى من الخریف •

.درجات سیلیزیة6-4درجة حرارة النخلة ال تؤثر علي تطور السوسة حیث أنھا أعلى من الحرارة الخارجیة بـ•

ابدرجة سیلیزیة خالل 6.1الي ) خالل الشتاء كانون ثاني1.6ترتفع درجة حرارة النخلة مع تقدم االصابة بالسوسة ب  •



سنوات  وعدد االجیال6منحنیات النشاط الطیراني لسوسة النخیل في غور كبد لمدة 

اجیال حقلیا  في السنة 4الى 2اجیال مخبریا و 3تبین وجود -1
باالردن وعدد مرن من الیرقات 

ي ایار یوجد فترتین للنشاط الطیراني الحقلي  االولى قمتھا ف-2
والثانیة في نھایة اب حتى تشرین اول



2004-99سنوات 6النشاط الطیراني لسوسة النخیل الحمراء في غور كبد لمدة 
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تقییم وادخال تقنیات عالمیة في مكافحة السوسة



تقنیات المراقبة

االجھزة الصوتیة-1

الحساس االكتروني
او مبكرهلكشف إصابة سوسة النخیل الحمراء في مراحلھا الحساسات الكترونیة جھزة صوتیة حساسة اي وھي ا

الردن تبین المتقدمة حیث  تعتبر ھذه االجھزة الصوتیة ثورة في مجال مراقبة السوسة ولدى تقییم الجھازفي ا
3الى 2انھ فعال في الكشف عن االصابة اال ان كلفة الجھاز عالیة حیث تقدمھ الشركة كخدمة  تصل الى 

كافحة مما دوالر شھریا للشجرة الواحدة جعلتھ مكلفا جدا وخصوصا ان كل ھذه التكلفة الجل المراقبة ولیس الم
جعلھ غیر قابل الستخدامھ من قبل المزارعین 

مكونات الجھاز. ١
مئویة ویغلق على ٨٠٠سنسر او حساس یعمل على البطاریة العادیة لھ غطاء بالستیك یتحمل حرارة حتى -

جات الجھاز اغالقا تاما وعمر الجھاز ثالث سنوات بالبطاریة تعمل طیلة ھذه المده و وصندوق استقبال المو
على الموبایلsoft wareبرنامج _كیلو متر قطر دائرة و٢الصوتیة قابل على استقبال الموجات لمسافة 





طریقة عمل التقنیة

صویر الباركود الخاص یتم تثبیت الجھاز في كل شجرة في البستان بحیث یتم إحداث ثقب في الشجرة باستخدام الدرل یتم ت•
ذي علیھا بالجھاز والموجود على غطاء كل جھاز بالموبایل لیحتفظ البرنامج الموجود على الجھاز برقم الشجرة والجھاز ال

وت عملیة یبدأ الجھاز بعد ذلك برصد جمیع االصوات داخل الشجرة بما فیھا ص.. أي انھ یتم ترقیم األشجار الكترونیا
وبعد ست..وعادة ما یظھر ضوء احمر یبین ان الجھاز بدأ العمل ..القرض التي تحدثھا الیرقات خالل عملیة االكل 

نطقة في ساعات من التركیب تبدا األجھزة المركبة بأرسال الموجات الملتقطة إلى صندوق االستقبال والموجود بأعلى م
ات بعد ذلك یتم المزرعة بحیث تستقبل ھذه الموجات وتحلیلھا بحیث لدیھا القدرة على تمییز صوف قرض عن باقي االصو

إرسال رسالة إلى الموبایل 

قة واحدة ان التقنیة تبین وضع االصابة في كل شجرة كانت مصابة أم سلیمة والجھاز لھ القدرة على اإلنذار بوجود یر•
ھاز لھ القدرة بالعمر الثاني أي بالمراحل األولى مما یساعد المزارع التدخل المبكر للقضاء على اإلصابة قبل تفاقمھا والج

م بموقع على مسح االصوات لقطر متر واحد أي نصف متر أعلى ونصف متر أسفل منطقة وضع الجھاز لذلك یجب التحك
ان بحیث تقلل وضع الجھاز على الشجرة للتأكد من الموقع األنسب لالصابة وھذه العمیلھ جیده على المدى الطویل في البست
من الوقت والجھد والمال والتلوث البیئي من استخدام المبیدات في حال الرش الوقائي او العالجي مع اشتداد 

باالضافة النھا تقلل االصابة بالنتیجةاإلصابة



سلبیات الجھاز

ان الجھاز ال یقرأ االصابة الموجودة في الفسائل والتي تظھر اإلصابة لدیھا-.ا
ى دوالر ین ان الجھاز یباع كتقنیة مما یعني أن ھناك تكلفة شھریة عالیة نسبیا بحیث تتراوح من دوالر إل-٢

الشجرة الواحدة شھریا 
لى تقلیل ان الجھاز یراقب فقط وھذه تكلفة مراقبة ولیس عالج رغم أن ذلك سوف یؤثر على المدى الطویل ع-٣

الكلفة المكافحة او خسارة األشجار ذات اإلصابة العالیة
على وعمل الجھازال یعرف ما ھي نسبة الخطأ في االجھزه وما تأثیر الظروف المختلفة على كفاءة الجھاز-4

اإلصابات الخفیفة



المصائد الفرمونیة-2

لالسباب التالیةالمصائد الفرمونیةتستخدم
3ع مصیده لكل استكشاف االصابة حیث یتم مراقبة الحشرة في الحقل للتدخل المناسب في المكافحة وذلك بوض-1

ھكتار
ارباك الحشرة عند التلقیح مما یقلل من فرص ظھور اصابات جدیدة-2
.مصائد للمزرعة الواحدة3تتبع تعداد ونشاط سوسة النخیل الحمراء داخل المزارع المصابة بوضع -3
ائد باعداد استخدامھا كجزء من المكافحة في المزارع الموبوءة باصطیاد السوسة باعداد وفیرة حیث توزع المص-4

دونم حیث تجمع الحشرات الملتقطة داخل 3متر مربع او على االقل مصیدة لكل 100كبیرة بوضع واحدة كل 
المصائد ویتم التأكد من موتھا



المصیدة التقلیدیة-ا

تمر تالف التقلیدیة  عبارة عن جردل ابیض مثقب على الجوانب وعلى الغطى  وبداخلھا جردل صغیر فیھ ماء و-
مون الغذائي وملعقتین خمیرة وقلیل من المبید ویمسك بالغطاء من الداخل كبسولتي الفرمون الجنسي والكیر

المصنع 



الجافة السوداءمصیدة الكتراب -ب

دا صغیرة جفتحة من خالل تعمل عن طریق تجمیع الضوء •
غرفة مرایا صغیرة الى تسمع بدخول الضوء  

الي جزیئات تحمل مع ) الفیرمون والكاریمون( حلل ی•
تشر تنالموجات الكھرومغناطسیھ الناتجة عن غرفة الرنین ،

.متر حول المصیدة لتلتقط الكامالت٥٠بقطر في الجو 
مما یسھل . اشھر6لمدة دون ماء وبدون مبیدات تعمل ب•

خدمة المصائد
الطبیعي عملیة تحرر الفرمون والكیرمون یتشابة مع التركیز•

للسوسة



The invention has already been granted a
patent by the UAE as well as the GCC.



TM(ELECTRAP(تقییم ومقارنة المصائد الكتراب السوداء
مقارنة مع المصیدة التقلیدیة في التقاط سوسة النخیل 

Rhynchophorus)الحمراء ferrugineus) (Olivier)
(Coleoptera: Curculionidae)في بستان النخیل

Total RPW Caught by both Traps during four months

the great superiority in capturing of Electrap
which is 6 times more than the traditional trap.



النتائج
.على المصیدة التقلیدیة تحت تاثیر جمیع مستویات إصابة السوسة الحمراءالكتراب تتفوق-1
اضعاف عن المصیدة التقلیدیة 6تفوقت المصیدة الكتراب حتى -2
،سوسة على مدار أربعة أشھر 549مصائد الكتراب التقاط 6استطاعت -3
.  المصائد التقلیدیة6سوسة 66تم التقاط -4
م تتحسن حالة لدى استخدام  فرمونات وكیرومونات الكتراب لكال المصیدتین االلكتراب والمصیدة التفلیدیة ل-5

االلتقاط  بواسطة المصائد التقلیدیة ، 
بقعة 732ل تم احتساب قدرة وفعالیة الكتراب في مكافحة سوسة النخیل الحمراء حیث وجد انھا قادرة على قت-6

ھكتر10/مصیدة30/  ألف بقعة إصابة 22شھر لتصل الى / إصابة 
ال تحتاج إلى أن مصائد الكتراب بسیطة التركیب والخدمة یسھل استخدامھا وخدمتھا حیث تعتبر مصیدة جافة-7•

ب تبخر الماء خدمة میدانیة مستمرة  على عكس المصائد التقلیدیة  التي یمكن أن تفقد فعالیتھا بالكامل بسب
تلوثھا والموجود 

دونم3دونم الى باستخدم مصیدة على االقل لكل ینصح -9•



Rynchophorusفي مكافحة سوسة النخیل الحمراء Syngenta (TMI)تقییم كفاء تقنیة الحقن المجھري 
ferrngensisعلى نخیل التمر

ویتم إنتاج ) یرمستینأف(، )إمامكتین بنزوات(الحقن المجھري للشجرة باستخدام الریفایف تقنیة ..تقنیة لسینجینتا •
(Streptomyces Avermitilis).مبید إمامكتین بعد عملیة تخمیر میكروبیة

یصل الى . الناقالت العصبیة للحشرات  مما یسبب شلل تامتعطیل :عمل المبید  إمامكتین بنزویت طریقة •
.  الموت

إدخال المبید مباشرة في یتم مخفف مل مبیدغیر 48-24ضغط منخفض بار 2السریع بحاقنة خاصھ الحقن •
حةجذع أشجار النخیل بحیث ال یتسبب بتلف النخیل المعالج، أو تلویث البیئة او خطر على الص

.  شھًرا12تصل إلى مفعولھا لمدة توصي سینجینتا بالقیام بتنفیذ حقنة واحدة •
ریفایف اختبارات  مخبریة صارمة واثبت انھ ذو تأثیر بیئي آمن، اجتاز •
ثبت أنھ غیر ضار على الحشرات الملقحة والحیوانات األلیفة وكذلك صحة شجرة النخیلا •

•



نبذة مختصرة

% 9.5و ) ریفایف% (4: بتركیزین) ریفایف(مبید الحشرات إمامكتین بنزوات المجھري باستخدام تقنیة الحقن تم تقییم  •
شجرة مصابة بالسوسة الحمراء اصابات متوسطة الى شدیدة  36على . ضد سوسة النخیل الحمراء مدة عام واحد) IIریفایف (

).  شجرة لكل معاملة12(والشاھد  IIتم تطبیق ثالث معامالت وھي ریفایف، وریفایف •
مم وجھاز سینجینتا تي إم آي، 8باستخدام مثقاب قطره . تطبیق حقنة واحدة صغیرة مباشرة في قاعدة جذوع أالشجار المصابةتم •

.بار2تحت ضغط منخفض یبلغ 
خارجیة اي أعراض االشجار بشكل دوري وتسجیل روقبت •
.  شھرا من بدء العالج12و 6، و3: فترات مختلفة3األشجار على قطع وتشریح تم •
.شھراً 12٪ من سوسة النخیل الحمراء بعد ثالثة ، وستة، و 100تم شفاؤھا بنسبة المعالجةالنتائج إلى أن األشجار أشارت •
طریق قتل كلتا التركیبتین في القضاء على اإلصابة المتواجدة اصال على االشجار واي اصابات جدیدة خالل العام عننجحت •

اطوار الحشرات المختلفة الموجودة داخل الجذع اصال 
لتموت . سم في الجذع5تتجاوز انفاق الیرقات الغازیة المتجدده عمق ال ولم والیرقات الغازیة  التي اصابت الشجرة حدیثا •

مباشرة  
النتقال في ان یكون الحقن قد حصل في انسجة سلیمة نسبیا قادرة على نقل المبید الى اعلى حیث یتوقف المبید من ایجب •

التجاویف الكبیرة 
في الثمار حیث 01.یوم عند مستوى  تركیز 100و60في  الثمار بعد IIتحلیل متبقیات المبیدات الریفایف والریفایف تم •

یوم من الحقن 60في عینات الثمار حتى  IIأظھرت النتائج عدم وجود الریفایف والرفایف ریفایف 





Table three: monthly monitoring of RPW external symptom on the trees which injected withReviveI tocompensate the missed trees for six month

No Infestation
Healthy Growth
100% Cure

New
Infestation
Dried
Excellent
Growth

100% Internal Cure
0% External Cure Cut

100% Internal
Cure
Cut

Med- or high or
clear symptom

date T1r1 T1r2 T1r3 T1r4 T1r5 T1r6 T1r7 T1r8 T1r9 T1r1
0

T1r1
1

T1r1
2

march
april
may ,
June-
3month
july
august
sept
sept
oct
Oct-After
6month
nov
dec
jan
feb
march
April-after
12month



Table four: monthly monitoring of RPW external symptom on the trees in control treatment
Date
one year

trees Injected with ReviveI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

March/017
April
May ,
June-
3month
July
August
Sept
Sept
Oct
Oct-After
6month
Nov
Dec
Jan/2018
Feb
March
April-after
12month
Broken high infested tree Cut:Inside high infestation Med- or high or clear symptom



Table five: Numbers of collected RPW individuals after three months from injection date after cutting and dissecting the treatedandcontrol trees as the first evaluation



Tablesix:Numbers of collected RPW individuals after six months from injection date  after cutting and dissecting thetreated and control trees asassecond evaluation



Table seven: Numbers of collected RPW individuals after twelve months from injection date after cutting and dissecting the treated andcontrol trees as the third evaluation
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fig 4: Cure % of treated trees   after  treated by revive, revive 2 and control (three, six and twelve
months)

rvive1 revive2 control



التقلیديحقن المبیدات

حقن المبیدات المركزة
dichlorovus ،Acephateبیدات مثل  مباستخدام حاقنات مختلفة ب

imidacloprid وھناك العدید من الحاقنات المستخدمة لمكافحة
السوسة الحمراء ومنھا

ث یتم وھي باستخدام اي مثقب یدوي او بالدریل بحیالطریقة التقلیدیة
سم ثم یتم حقن المبید مخفف15احداث ثقب مائل فوق االصابة طولھ 

الى ثالث او الى اثنین واحیان المبید بحالتھ وذلك1بالماء بنسبة 
یلة حیث حركة باستخدام انبوب تم تثقیبة وانزال المبید وتبقى لفترة طو

النتح وما یصاحبھا من حركة میاه وعصارة تقاوم دخول المبید 
باالنسجة



استخدام الحاقنة الیدویة الھیدرولیكي

)  حاقنھ عاطف علیوه(الحاقنھ المصریة 
لتر من الماء 5مل تقریبا من المبید مع 100خلط 

نھ الواحدة خالل إعطاء حقنتین متقابلتین في الجذع بحیث یتم تفریغ محلول المبید عدة مرات في الحق
عدة ضغطات  

لتر بالشجرة  و یستمر الحقن 5التفریغ حسب القراغ المحدث من االصابة حیث یمكن ان یتسع من لتر 
الثقوب غسل الشجرة من الداخل بالسائل وخروج المبید من(حتى یبدا المبید بالخروج من الثقوب 
)الموجوده في الشجرة جراء االصابة

تتوقف عملیة الحقن عند ظھور مقاومة من االنسجة مما یعني ان الحقن تم في االنسجة المصابة
والمتھتكھ 

ان المبید وصل بالقرب من قمة الشجرة والى قاعدة الشجرة تبین 
%100الى 80نسبة الموت تتراوح من خالل المشاھدة من 

ب في ذلك الحاقنة  كفؤة وقادرة على االختراق واعطت نتائج افضل عندما كانت االصابة عالیة والسب
ان الحقن بالحقیقة كان عبارة عن عملیة ادخال المبید داخل جذع الشجرة المصابة



سلبیات الحاقنة الھیدرولیكیة

موح فیھا ان التراكیز المستخدمة للمبیدات المستخدمة اعلى من الموصى بھ عالمیا وغیر مس•
بب تسومن منظمة الصحة العالمیة ومنظمة الزراعة العالمیة والشركات المصنعة للمبید 

ارتفاع نسبة المبید في انسجة الشجرة وفي الثمار 
لم یعرف ما ھي دیمومة انتشار المبید داخل الشجرة وبالتالي متى یجب اعادة الحقن•

وخصوصا ان الحاقنة تفید في االشجار متوسطة وشدیدة   االصابة 
سجة ال تفید كوقایة في االشجار غیر المصابة الن الحاقنة غیر قادرة على اختراق االن•

السلیمة 
تحتاج عملیة الحقن للشجرة  لخبرة وتدریب ومھارة •
نصف ساعةتصلزمن طویل نسبیا تحتاج •



sosحاقنة 
ام الدریل وھي تقنیة حقن اسبانیة تعتمد على تثقیب اربع فتحات في الشجرة  من الجھات االربعة باستخد

كرار حسب ثم ادخال انبوب بالستیك مثقب ذو غطاء بحیث یتم حقن المبید داخل ھذا االنبوب المثقب ویتم الت
الحاجة  بنفس االنبوب بحیث یبقى االنبوب داخل الشجرة 

خل ویمكن استخدام اي مبید حشري وھي طریقة سریعة  ولكن ال تعتمد عاى اي ضغط مجرد سكب المبید دا
االنبوبة 

م تسرب المبید من فتحات االنبوبة مع الوقت ت
خل انسجة الساق المبیدات المستخدمة مبیدات تقلیدیة مما یجعل كفاءة الحقن مرتبط بكفاءة المبید ومدى انتشاره دا

ل ویؤخذ على الطریقة االغالقات المستمرة لالنبوب جراء نمو انسجة والیاف الشجرة داخل االنبوب مما جع
الشركة  تتغلب على المشكلة وتصنع نكاشات لتنضیف االنابیب





التبخیر 

الختناق یوضع المبید داخل التجویف لقتل االفراد بسبب ا
وھذه المبیدات مثل اقراص فوسفید االلمنیوم 

م العلمي الفوستوكین مبید حشري االسو) الفوستوكسین (
aluminum:فوسفید األلمنیوم  phosphide حیث یبدا

ع عدم التفاعل الكیمیائي بعد ساعتین إلى أربع ساعات م
وجود رطوبة مباشرة من لحظات تعرضھ للھواء حیث ان

تبخر مباشرة من القرصیغاز الفوسفین 



المكافحة بالفوستوكسین
لمتوسطة استتخدم اقراص الفوستوكسین في االصابات العالیة وی

ة وعندما یكون قد حصل تجوف كبیر جراء االصابة بالسوس
یتم عمل ما یلي

ةتكریب الشجرة المصابة وتنظیفھا من االنسجة المتھتك•
حة حشرات  باخراجھم  خارج الفتالیرقات وتنظیف واخراج ال•

وقتلھم 
الرائحة رش الساق بطریقة الغسل الكامل بمبید قوي التاثیر و•

مثل الدورسبان
رش داخلي للتجویف•
وعدم وضعھا على انسجة النبات عائق وضع االقراص على •

ل النبات بشكل مباشر حتى ال تتسبب الرطوبة في االنسجة داخ
الى حصول انفجار 

نضع في الفجوة من قرص الى ثالثة حسب حجم الفراغ •
حكم حول اغالق الفتحة بشرائح البالستیك التي تلف بشكل م•

ساق الشجرة 
یلف علبھا بالالصق لمنع اي تسرب للغاز •
او اكثر تترك لمدة اسبوع•
تمنع حدوث والھذه المكافحة تقتل اطوار الحشرة الموجودة •

االصابة ثانیة 



اشجار معالجة بالفوستوكسین



الحاقنھ االمریكیھ

ات كفاءة تعتبر من اول الحاقنات الھیدرولیكیة التي صنعت عالمیا وذ
فاءتھا عالیة في االشجار الحرجیة اال انھا لم تستطیع ان تثبت ك

على النخیل لمكافحة سوسة النخیل الحمراء كما بینت 
ید حیث ان تلف األنسجة الداخلیة تعیق انتقال المبالتجارب
رقات داخل وبالتالي لم تتمكن المبیدات المحقونة من قتل الیبالداخل

لداخلیة االنسجة حیث لم تستطیع المبیدات الوصول إلى األنسجة ا
بھابالكامل  مما یعني استبعادھا كخیار ضمن الحاقنات الموصى



اضافة المبید  كونفیدور عن
ر طریق السقایة وذلك بتحضی

لتر ماء ثم یام 20المبید في 
اضافتھ حول الشجرة لم تعطي
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