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 حشرات
التمور المخزونة

الآف��ات  من  بالكثري  املخزونة  التمور  ت�صاب 

اآف�����ات ح��ي��وان��ي��ة  اأو  ك��ان��ت ح�����ص��ري��ة  ����ص���واء 

)�لقو�ر�ض( �أو طيور �أو م�ضببات مر�ضية وهذه 

�لإ�ضابات ت�ضبب �إتالف �لتمور وخف�ض قيمتها 

بع�ضها  وي�ضبح  �لت�ضويقية  وبالتايل  �لغذ�ئية 

يلي  وفيما  �لآدم����ي،  لال�ضتهالك  ق��اب��ل  غ��ر 

�حل�ضرية يف �حلقل  �لتمور  �آفات  لأهم  ح�ضر 

واملخزن:

دودة البلح العامري )عتة التمر-دودة 

املخازن( 

و�لتمور  �لبلح  �آفات  �أهم  �ل��دودة من  تعد هذه 

و�ل��ع��ر�ق  م�ضر  يف  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  يف 

و�جلز�ئر و�ملغرب وليبيا و�ل�ضود�ن ويف �ململكة 

�ملناطق،  جميع  يف  توجد  �ل�ضعودية  �لعربية 

وت�ضيب ثمار �لبلح و�لتمور �ملت�ضاقطة، كذلك 

ت�ضيب �لتني و�مل�ضم�ض و�لفول �ل�ضود�ين و�للوز 

و�لنب �خلام وبر�ويز �لع�ضل و�ل�ضوكولتة.

و�شف احل�شرة:

�ضم،   1.5 طولها  فر��ضة  �لكاملة  �حل�ضرة 

�لأمامية  �لأجنحة  وعلى  ق��امت  رم��ادي  �للون 

خطوط بي�ضاء )�أو �ضفر�ء( متعرجة، �لأجنحة 

و�لأجنحة  �ضمر�ء،  وحافتها  بي�ضاء  �خللفية 

م�ضتديرة  �أط���ر�ف  ذ�ت  و�خللفية  �لأم��ام��ي��ة 

�أ�ضغر  �لذكر  ق�ضرة،  �أه��د�ب  حو�فها  وعلى 

من �لأنثى.

دورة احلياة:

ماز�لت  �لتمور-وهي  �لبي�ض على  �لأنثى  ت�ضع 

ويف  �ملت�ضاقطة  �ل��ث��م��ار  �لنخيل-وعلى  على 

 300 حو�يل  �لأنثى  وت�ضع  و�ملكاب�ض،  �ملخازن 

يفق�ض  �أو يف جمموعات �ضغرة،  فرديا  بي�ضة 

�لبي�ض بعد )3-4 �أيام( �إىل يرقات. قد ي�ضل 

طول �لرقة عند �كتمال منوها �إىل 15 مللم، 

خفيف  �ضعر  وعليها  رم��ادي   – �أبي�ض  لونها 

على  غامقة  بقع  ت��وج��د  كما  وغ��ام��ق،  �أ�ضمر 

�لطور  وم��دة  �أع��م��ار  خم�ضة  للرقة  �جل�ضم، 

�لرقي حو�يل ثالثة �أ�ضابيع. تتحول �لرقة �إىل 

بها  �ضم وحتيط   1 ح��و�يل  يبلغ طولها  ع��ذر�ء 

�ضرنقة حريرية ويف نهاية بطنها 8 خطاطيف. 

�أ�ضبوع. عدد  ح��و�يل  �ل��ع��ذر�ء  ط��ور  م��دة  يبلغ 

ومدة  �لعام  يف  �أج��ي��ال   )5-4( من  �لأج��ي��ال 

�جليل حو�يل �ضهرين.

 ت��وج��د �حل�����ض��رة ط���و�ل �ل��ع��ام حت��ت ظ��روف 

�لثمار  على  وتظهر  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة 

عليها  �لبي�ض  �لأنثى  ت�ضع  حيث  �لن�ضج  عند 

اأ.د. رم�شان م�شري هالل

��ضتاذ بكلية �لزر�عة

جامعة كفر �ل�ضيخ - جمهورية م�ضر �لعربية

rahelal2001@yahoo.com

آفـــات النخــــيل )2(



�لو�ضطى  �ملنطقة  يف  ���ض��ب��ت��م��ر/�أك��ت��وب��ر  يف 

وبي�ضة  �لدو��ضر  و�دي  مناطق  ويف  و�لق�ضيم. 

تظهر يف نوفمر ويناير. 

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

قبل  �لبلح  ثمار  �حل�ضرة  هذه  يرقات  ت�ضيب 

�لن�ضج وت�ضتمر �لإ�ضابة وتتفاقم تدريجيًا �إىل 

�ملخزن  �إىل  تنتقل  كما  �لإثمار.  مو�ضم  نهاية 

فت�ضيب �لتمر �جلاف ون�ضف �جلاف و�لفو�كه 

ي�ضل  وقد  وغرها،  و�مل�ضم�ض  كالتني  �ملجففة 

خيوطًا  �ل��رق��ات  وتن�ضج   .%50 �إىل  �ضررها 

�أو تدخل من  �لثمرة  حريرية، وتثقب �لرقات 

ناحية �لقمع �إن كان منزوعًا، وتظهر ف�ضالتها 

�لقمع  فتحة  عند  �حلريرية  �خليوط  و�أطر�ف 

ود�خل �لثمرة عند فتحها.

البلح  دودة  واملكافحة:  الوقاية  طرق 

)دودة بلح الواحات(

م�ضر  يف  �جل��اف  �لبلح  �حل�ضرة  هذه  ت�ضيب 

و�ملغرب  و�جلز�ئر  وليبيا  و�ل�ضعودية  و�لعر�ق 

و�لرقات  �لأخ��رى.  �لعربية  �ل��دول  بع�ض  ويف 

�لنخيل  على  �لنا�ضجة  �لتمر  ث��م��ار  ت�ضيب 

للتجفيف،  و�مل��ع��دة  �لأر����ض  على  و�ملت�ضاقطة 

كما ت�ضيب �لفاكهة �ملجففة �لأخرى مثل �لتني 

�جلاف و�لزبيب و�للوز �لخ. 

و�شف احل�شرة:

حو�يل  طولها  يبلع  فر��ضة  �لكاملة  �حل�ضرة 

مم،   1،7 �لأماميني  �جلناحني  وعر�ض  8مم 

و�لأجنحة �لأمامية لونها ر�ضا�ضي �أو بني فاحت، 

يقطع كل منها خطان لونهما رمادي غامق �أما 

�جلناحان فلونهما �أبي�ض بحافة رمادية.

دورة احلياة:

 ت�ضع �لأنثى �مللقحة عددً� من �لبي�ض يرت�وح من 

)150-300 بي�ضة( فرديا �أو يف جمموعات �أو 

منها  بالقرب  �أو  �لتمر  ثمار  على  �ضال�ضل  يف 

�أثناء �لتجفيف يف �لب�ضتان �أو �ملخازن. �لبي�ضة 

ق�ضرتها  وعلى  �أبي�ض  لونها  �ل�ضكل  بي�ضاوية 

مم   0.8 طولها  يبلغ  ت�ضاري�ض  �خل���ارج  م��ن 

�إىل  �لبي�ض  تفق�ض  تقريبا،  مم   0.6 وقطرها 

من  منوها  مت��ام  عند  طولها  ي���رت�وح  ي��رق��ات 

�أحمر  لونها  �ضم(،  ون�ضف  و�حد  �إىل  )و�ح��د 

ويبلغ  �لتعزير،  قبيل  �ضفر�ء  ت�ضبح  قرمزي، 

تعي�ض  وهي  �أ�ضابيع.   7-5 �لرقى  �لطور  مدة 

د�خل �أنبوبة من ن�ضيج حريري. وللرقة خم�ضة 

د�خل  �لعذر�ء  طور  �إىل  بعدها  تتحول  �أعمار 

�ضم   0.8 طولها  يبلغ  �حل��ري��ر،  م��ن  �ضرنقة 

خطاطيف   8 بطنها  نهاية  على  ويوجد  تقريبا 

مميزة، وي�ضتمر طور �لعذر�ء عن 1-2 �أ�ضبوع، 

للح�ضرة �أربعة �أجيال يف �ل�ضنة، ويبلغ طول مدة 

�جليل من )7-9 ( �أ�ضابيع.

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

ت��ت��غ��ذى �ل��رق��ات ع��ل��ى �ل��ت��م��ر ت��ارك��ة خلفها 

و�ضبكة من  �ن�ضالخ  بر�ز وجلود  خملفاتها من 

�خليوط �حلريرية مما يوؤثر على جودة �لتمور 

و�ضالحيتها لال�ضتهالك �لآدمي.

دودة البلح )دودة عناقيد العنب( 

توجد هذه �حل�ضرة يف كل من �لعر�ق وفل�ضطني 

و�ل�ضعودية وم�ضر و�لهند و�أمريكا .

و�شف احل�شرة:

حو�يل  طولها  يبلغ  فر��ضة  �لكاملة  �حل�ضرة 

بقع  عليها  �لأم��ام��ي��ة  �لأج��ن��ح��ة  ���ض��م،  و�ح���د 

و�أ�ضرطة د�كنة �للون.

دورة احلياة:

�لثمار  �ضطح  على  بي�ضها  �مللقحة  �لأنثى  ت�ضع 

بي�ضة   450 حو�يل  �لأنثى  ت�ضعه  ما  ومتو�ضط 

يرقات  �إىل  �أي��ام   4 حو�يل  بعد  �لبي�ض  يفق�ض 

�ضهر  مل��دة  �لثمار  على  تتغذى  �ل��ل��ون  بي�ضاء 

توجد  �ل��ل��ون  بنية  ع���ذر�ء  �إىل  بعدها  تتحول 

د�خل �ضرنقة حريرية وي�ضتغرق �جليل حو�يل 

�ضهرين على درجة حر�رة 30 درجة مئوية.

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

وبر�زها  �حلريرية  و�إفر�ز�تها  �لرقة  تغذية 

وجلود �لن�ضالخ توؤدى �إىل تلف �لثمار وت�ضبح 

غر �ضاحلة لال�ضتخد�م �لآدمي.

دودة ال�شكولته

ت��وج��د ه���ذه �حل�����ض��رة يف �مل��ط��اح��ن وخم���ازن 

حيث  �لأغذية،  بيع  وحمالت  و�لدخان  �لغالل 

تتغذى �لرقات على �لتمور و�حلبوب �ملد�ضو�ضة 

و�لردة و�لفو�كه �ملجففة و�ل�ضيكولته. 

و�شف احل�شرة:

وعر�ض  �ضم،   2.5-2 من  طولها  يبلغ  فر��ضة 

�للون  رمادي  �ضم،   5-4 �لأماميني  �جلناحني 

�أبي�ض  فلونها  �خللفية  �أما  �ضود�ء،  بقع  عليها 

مائل لل�ضمرة.

دورة احلياة:

ت�ضع �لفر��ضات بي�ضها فرديا �أو يف جمموعات 

طول  يبلغ  عائلها  من  بالقرب  �أو  على  �ضغرة 

ع��ذر�ء.  �إىل  بعدها  تتحول  �ضم،   1.5 الريقة 

ومدة �جليل حو�يل 7 �أ�ضابيع.

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

خملفاتها  �أن  كما  �لثمار  على  �لرقات  تتغذى 

وجلود �لن�ضالخ تفقد �لتمور قيمتها �لت�ضويقية.

دودة �ل�ضكولتة
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الثمار  )دودة  الهندية  الدقيق  فرا�شة 

املخزونة(

تعتر من �لآفات �ل�ضارة بالتمور �ملخزونة يف 

�لعربي  �خلليج  دول  ويف  �لعامل  �أنحاء  جميع 

ويف م�ضر و�لعر�ق وفل�ضطني و�جلز�ئر وليبيا 

يف  توجد  �ل�ضعودية  ويف  و�لباك�ضتان  وتون�ض 

بي�ضها  بو�ضع  �لفر��ضة  تقوم  �ملناطق.  جميع 

�لتمر  على  �و  �لنخلة  على  وه��و  �لتمر  على 

�لرقات  تتغذى  �لتمر  خزن  وعند  �ملت�ضاقط 

وخيوطها  بر�زها  م�ضاهدة  وميكن  �لتمر  على 

�حلريرية يف �لتمر �مل�ضاب.

و�شف احل�شرة:

�لفر��ضة  طول  ،يبلغ  فر��ضة  �لكاملة  �حل�ضرة 

�جلناحني  بني  و�مل�ضافة  �ضم(  )و�ح��د  ح��و�يل 

�جلناحني  ول��ون  �ضم(   2( ح��و�يل  �ملنب�ضطني 

�لقاعدي  �لثلث  يف  باهت  رم��ادي  �لأماميني 

�أج��ز�ء  باقي  يف  �ملحمر  �لنحا�ضي  �ىل  ومييل 

ل��ون بني د�ك��ن.  �جل��ن��اح م��ع وج��ود بقع ذ�ت 

باهت  �أب��ي�����ض  لونهما  �خللفيان  �جل��ن��اح��ان 

وحافتهما �ضمر�ء وحتيط بهما �أهد�ب ق�ضرة.

دورة احلياة: 

�لأنثى  وت�ضع  �لأنثى  �لذكر  بني  �ل��ت��ز�وج  يتم 

 )400-300( من  ي��رت�وح  �لبي�ض  من  ع��ددً� 

بي�ضة تل�ضقها بالغذ�ء و�ملو�د �ملخزونة يفق�ض 

لونها  يرقات  �إىل  �أي��ام   4 ح��و�يل  بعد  �لبي�ض 

و�لدرقة  �لر�أ�ض  ولون  قرنفلي  �أ�ضفر  �أو  �أبي�ض 

درنات  �جل�ضم  على  ويوجد  �أ�ضمر  �ل�ضدرية 

يخرج منها عدد من �ل�ضعر�ت تن�ضلخ �لرقة 

 )7-4( من  ي��رت�وح  �لن�ضالخات  من  ع��ددً� 

ح��و�يل  �ل��رق��ة  ط���ور  ي�ضتغرق  �ن�����ض��الخ��ات. 

��ضبوعني تتحول بعده �إىل عذ�رى د�خل �ضرنقة 

من �حلرير تخرج منها �حل�ضر�ت �لكاملة بعد 

�أ�ضبوع وقد تدخل بع�ض �لرقات �لتامة �لن�ضج 

�أو  �ل�ضوئية  �لفرتة  لق�ضر  نتيجة  �ل�ضكون  دور 

لنخفا�ض درجة �حلر�رة �أو لالزدحام.

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

يكون  وعندما  �لعام  طو�ل  �لآف��ة  هذه  تتو�جد 

عليه  بي�ضها  �لفر��ضة  ت�ضع  �لنخلة  على  �لتمر 

�لأر���ض.  على  �ملت�ضاقط  �لتمر  على  ت�ضعه  �أو 

وتتغذى �لرقة بعد �لفق�ض على �لتمر �لنا�ضج 

وخم��ازن  �لتعبئة  بيوت  ويف  �لنخل  على  وه��و 

�لأر���ض.  على  �ملت�ضاقط  �لتمر  وعلى  �لتمور 

جهة  من  وتدخل  �لتمور  على  �لرقات  تتغذى 

�أي �ضق على �ضطح �لثمرة  �أو من خالل  �لقمع 

و�أن�ضجتها  ب��ر�زه��ا  �أو  �ل��رق��ات  روؤي���ة  وميكن 

�أي�ضا  وميكن  �مل�ضاب.  �لتمر  د�خل  �حلريرية 

دخلت  �لذي  �لثقب  يغطي  ن�ضيج حريري  روؤية 

عن طريقه �لرقة �إىل د�خل �لتمرة وعند فتح 

�لرقات  تقوم  د�خلها.  �لرقة  ت�ضاهد  �لتمرة 

�أثناء جتو�لها على �لتمر �مل�ضاب باإفر�ز خيوط 

متما�ضكًا  �مل�ضاب  �لتمر  يجعل  مما  حريرية 

مما يقلل من �لقيمة �لقت�ضادية للتمر. 

خنف�شاء الثمار اجلافة )ذات البقعتني(

�ضيوعًا  �جلافة  �لثمار  خناف�ض  �أك��ر  من  تعد 

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  مناطق  جميع  يف 

و�لعر�ق  م�ضر  يف  توجد  �لنت�ضار  عاملية  وهي 

و�ل�ضومال وليبيا ودول �خلليج. 

و�شف احل�شرة:

يتعدى  ل  �ضغرة  خنف�ضاء  �لكاملة:  �حل�ضرة 

طولها 4 مم، لونها بني قامت. و�أهم ما مييزها 

�أق�ضر  �لأماميني(  )�جلناحني  �لغمدين  �أن 

بقعة  غمد  كل  على  ويوجد  �لبطن،  ط��ول  من 

فر��ضة �لدقيق �لهنديةدودة �لبلح �لعامرى
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مرتبة  كثرة  نقر  �لغمدين  وعلى  �للون  فاحتة 

�ل�ضكل  بي�ضاوي  ج�ضمها  طولية.  �ضفوف  يف 

يالحظ عليه �لزغب �لأبي�ض �للون.

دورة احلياة:

ت�ضع �لأنثى �لبي�ض )نحو 1000بي�ضة/ �أنثى( 

 3 بعد  يفق�ض  حيث  �له�ضة  �للينة  �لثمار  على 

�أيام �إىل يرقات، �لرقة بي�ضاء �أو م�ضفرة يف 

�للون، طولها عند �كتمال منوها حو�يل ن�ضف 

�ضم، وهي منب�ضطة ولها 3 �أرجل �ضدرية ولها 

�أي��ام   6 نحو  تعي�ض  بطنها.  نهاية  يف  ق��رن��ان 

�للون  بي�ضاء  ح��رة  ع��ذر�ء  �إىل  بعدها  تتحول 

د�خل �ضرنقة حريرية، وتخرج منها �حل�ضر�ت 

�لكاملة  �حل�ضرة  وتعي�ض  �أي��ام،   5 بعد  �لكاملة 

حو�يل 3 �أ�ضهر وقد تزيد، ونظرً� لق�ضر دورة 

حياتها فلهذه �لآفة عدة �أجيال/ �لعام. تن�ضط 

بدء  عند  و�أك��ت��وب��ر  �ضبتمر  �ضهري  يف  ع��ادة 

جفاف �لتمر.

اأعرا�ض الإ�شابة وال�شرر:

�لثمار  على  رئي�ضة  �آف���ة  �حل�����ض��رة  ه��ذه  تعد 

يف  و�ل��ت��ني  و�ل��زب��ي��ب  �لتمر  وخا�ضة  �ملجففة 

مناطق �لعامل �لد�فئة. تتغذى كل من �لرقات 

و�حل�ضر�ت �لكاملة وحتدث �ل�ضرر على �لثمار 

للبكتريا  ون�ضرها  بنقلها  خا�ضة  �ملجففة 

و�أم��اك��ن  و�مل��خ��ازن،  �حل��ق��ول  يف  و�لفطريات 

حتتوي  قد  �لتعبئة.  وم�ضانع  �لفو�كه  جتفيف 

�أجز�ء من  على  للت�ضويق  بعد جتهيزها  �لثمار 

هذه �حل�ضر�ت �أو على �أطو�ر �حل�ضرة �ملختلفة 

جانب  من  مرفو�ضة  يجعلها  مما  وف�ضالتها 

�مل�ضتهلك.

خنف�شاء احلبوب )اأو التمور( املن�شارية

ت�شمى )خنف�شاء ال�شورينام(

يف  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �لآف��ة  هذه  تنت�ضر 

و�ل�ضود�ن  وليبيا  و�جل��ز�ئ��ر  و�ل��ع��ر�ق  م�ضر 

وعمان، ويف �ل�ضعودية توجد يف جميع �ملناطق 

طو�ل �لعام و ت�ضتد �لإ�ضابة بها يف �ضهور يونيو 

– �أغ�ضط�ض.
الو�شف: 

م�ضطحة  نحيلة  خنف�ضاء  �لكاملة  �حل�ضرة 

بني،  �ل��ل��ون  مم،  حو�ىل3-2  طولها  �جل�ضم 

نادرُ�.  �إل  �أنها ل تطر  �إل  مكتملة  �أجنحة  لها 

مائل  �أو  قامت  بني  لون  ذ�ت  �جل�ضم  مفلطحة 

ل��ل�����ض��و�د �حل����و�ف �جل��ان��ب��ي��ة جل��ه��ة �ل�����ض��در 

�لأمامي من�ضارية ذ�ت 6 �أ�ضنان على كل جانب 

وميتد على �ل�ضطح �لعلوي للحلقة نف�ضها ثالثة 

�لكاملة  �حل�ضرة  تعي�ض  ب��ارزة،  طويلة  خطوط 

6-9 �ضهور ،تتكاثر �حل�ضرة يف  يف �ملعتاد من 

درجات حر�رة تقع بني 15 و 38 درجة مئوية 

ولكن درجة �حلر�رة �ملثلى تقع حول 30 درجة 

مئوية، ودرجات رطوبة من 30-90 %، ويكون 

معظم �حل�ضر�ت يف �لطبقة �ل�ضطحية وبعمق 

بعيدة  �أع��م��اق  على  توجد  قد  ولكنها  10�ضم 

�أمتار، وقد وجدت هذه   5 �إىل  �أي�ضًا قد ت�ضل 

�حل�ضرة يف قبور �لفر�عنة �لتي يرجع تاريخها 

�إىل 1350 عامًا ق.م وقد وجد �أن هذه �حل�ضرة 

ت�ضتطيع �أن تتحمل �جلوع ملدة 19.3 يوم حتت 

ظروف درجات �حلر�رة �لعادية.

دورة احلياة:

 تن�ضط طو�ل �لعام وتوجد عادة جميع �لأطو�ر 

دورة  تكتمل  �أن  ميكن  �ل��و�ح��دة.  �لتمرة  يف 

�لظروف  يف  �أ�ضابيع  حو�يل4-3  يف  �حل��ي��اة 

�ملثلى. تعي�ض �حل�ضرة �لكاملة من 6-10 �أ�ضهر 

ت�ضع خاللها �لأنثى من 150-200 بي�ضة على 

�لتمور �جلافة فرديا �أو يف جمموعات �لبي�ض: 

�بي�ض  لونه  0.2مم(   × مم   0.8( باأبعاد 

�أبي�ض  لونها  يرقات  �أي��ام  �أربعة  بعد  ويفق�ض 

م�ضفر �ضاحب ومتتاز بوجود �ضوكتني كبرتني 

غليظتني لونهما بني يف نهاية �لبطن وج�ضمها 

�لطور  ف��رتة  �أي���ام  وتبلغ  �ل�ضكل.  م�ضتطيل 

�لرقى21 يومًا وتت�ضلخ �لرقة2-4 مر�ت قبل 

�لعذري  �لطور  وي�ضتمر  عذر�ء  �إىل  تتحول  �أن 

6-8 يوم وتبلغ فرتة �جليل حو�يل �ضهر.

مظهر الإ�شابة وال�شرر: 

تعي�ض خنف�ضاء �ضورينام كافة ثانوية على كثر 

�أنها  �إل  �لأخ��رى  �لغذ�ئية  و�مل��و�د  من �حلبوب 

�لأخرى  �ملو�د  �إليها من  �لتمور منتقلة  ت�ضيب 

�أي�ضُا  و�لأكيا�ض و�ملخازن �مللوثة. وهى ت�ضيب 

منتجات �لدقيق و�لزبيب وحتى �ل�ضكر �خلام.

�حل�ضرة  ب��ه��ذه  �ل��ت��م��ور  �إ���ض��اب��ة  ملظهر  لي�ض 

عالمات مميزة �ضوى وجود �حل�ضر�ت نف�ضها 

�لتمر.  د�خل  و�إفر�ز�تها  و�أجز�ئها  ويرقاتها 

لذلك فبالإ�ضافة �إىل �لفقد �ملبا�ضر �لناجت عن 

خناف�ض �لدقيق
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�ملو�د  من  )وه��و  �لتمر  ف��اإن  �حل�ضر�ت  تغذية 

�لتي ت�ضتهلك طازجة( يفقد �هتمام �مل�ضرتي، 

فادحة  خ�ضائر  و�ل��رق��ات  �حل�ضر�ت  وت�ضبب 

باملو�د �ملخزونة.

تكمن خطورة هذه �حل�ضرة يف �أن �لطور �ل�ضار 

توجد  حيث  و�ل��رق��ة،  �لكاملة  �حل�����ض��رة  ه��و 

�حل�ضرة �لكاملة يف كل مكان يف �لتمر يف جميع 

�ملحيطة  �ملنطقة  من  بالقرب  وخا�ض  �لثمرة 

يالحظ  �ل�ضديدة  �لإ�ضابة  حالة  ويف  بالنو�ة 

وجود م�ضحوق يحتوي على بر�ز �حل�ضرة وجلود 

�لن�ضالخ حيث �أن �حل�ضرة تكون قد تغذت على 

حمتويات �لثمرة. �أهم ما مييز �حل�ضرة �أنها ل 

تطر �إل مل�ضافات قليلة. و�أما �لرقات فتتغذى 

�لثمرة  غ��الف  ب��ني  �ملح�ضورة  �ملنطقة  على 

وحلم �لثمرة حيث �إن هذه �ملنطقة متثل فر�غًا 

ز�د  وكلما  �ل��رق��ات  لن�ضاط  وطبيعيًا  ك��ب��رً� 

�لفر�غ بني غالف �لثمرة و�حلجم �ت�ضاعا كلما 

ز�د ن�ضاط �لرقات وميكن مالحظة وجود بر�ز 

�لرقات يف هذه �ملنطقة.

خنف�شاء الدقيق املت�شابهة

ت�ضيب هذه �لآفة �لتمور �ملت�ضاقطة و�ملخزونة. 

�أنحاء �لعامل  وهي من �لآفات �ملهمة يف جميع 

ويف �ململكة توجد يف جميع �ملناطق.

�ل�ضكل  بي�ضاوية  خنف�ضاء  �لكاملة:  �حل�ضرة 

ولونها  مم   4-3 ح��و�يل  طولها  ويبلغ  مبّططة 

و�أغمادها  منقر  و�ل�ضدر  و�لر�أ�ض  حممر  بني 

خمططة بخطوط طولية تتخللها نقر.

�أبي�ض  ل��ون  ذ�ت  �ل�ضكل  �أ�ضطو�نية  �ل��رق��ة 

6 مم  م�ضفر ويبلغ طولها عند �كتمال منوها 

ومتتاز �لرقة بوجود �ضوكتني كبرتني غليظتني 

لونهما بني يف نهاية �لبطن.

توجد هذه �حل�ضرة طو�ل �لعام وتن�ضط يف �ضهر 

�حل�ضر�ت  وتتغذى  �لتمور  ن�ضج  عند  نوفمر 

�ملت�ضاقطة حول  �لتمور  �لكاملة و�لرقات على 

�لنخل وعلى �لتمور يف �أماكن تخزينها.

اأعرا�ض الإ�شابة وال�شرر: 

ت�ضاهد �حل�ضر�ت �لكاملة ويرقاتها وحورياتها 

�لتمور  على  �ن�ضالخها  وج��ل��ود  و�إف��ر�ز�ت��ه��ا 

�لقت�ضادية  �لقيمة  م��ن  يقلل  مم��ا  �مل�ضابة 

للتمر.

خنف�شاء الدقيق ال�شدئية 

�حل�ضرة �لكاملة: ت�ضبه كثرً� خنف�ضاء �لدقيق 

�أغمق  لونها  ولكن  �لعام  �ملظهر  يف  �ملت�ضابهة 

قلياًل.

يف  كما  نوفمر  يف  وتن�ضط  �لعام  ط��و�ل  توجد 

يف  تكر  ولكنها  �ملت�ضابهة  �لدقيق  خنف�ضاء 

�لباردة  ل��الأج��و�ء  وحتملها  �لد�فئة  �لأم��اك��ن 

يف  ت�ضبه  �ملت�ضابهة.  �لدقيق  خنف�ضاء  من  �أقل 

�إ�ضابتها و�ضررها على �لتمر �ملخزن خنف�ضاء 

�لدقيق �ملت�ضابهة. 

ذبابة الدرو�شوفيال 

�ملتخمرة  �لتمور  �لدرو�ضوفيال  ذبابة  ت�ضيب 

وهي تعتر من �لآفات �ملدمرة يف م�ضانع تعبئة 

مناطق  جميع  يف  �لآف��ة  ه��ذه  تتو�جد  �لتمور. 

وخا�ضة  �لو�ضطى  �ملناطق  يف  وتكر  �ململكة 

منطقة �لق�ضيم.

و�شف احل�شرة:

ح��و�يل  طولها  يبلغ  ذب��اب��ة  �لكاملة  �حل�ضرة 

خمطط  و�لبطن  �للون  �ضفر�ء  وهي  مم   2،5

تبلغ  �لرقة  �كتمال منوه  �ضود�ء عند  بخطوط 

نحو 4 مم يف �لطول وهي ذ�ت لون بني �ضمني 

�لغذ�ء  ل��ون  بح�ضب  ب��األ��و�ن  وتتلون  �ضفاف  �أو 

�ملوجود د�خل قناتها �له�ضمية.

تعبئة  �أماكن  �ل�ضنة يف  تتو�جد �حل�ضرة طو�ل 

كبرة  ب��اأع��د�د  تتجمع  حيث  �لتمور  وتخزين 

حول �لتمور �ملتخمرة و�لنا�ضجة، وت�ضع �لإناث 

بي�ضها يف �ل�ضقوق �ملوجودة يف �لتمور فيفق�ض 

منه  وتخرج  و�ضعه  من  و�حد  يوم  بعد  �لبي�ض 

يرقات تتحول �إىل عذ�رى بعد 4 �أيام.

اأعرا�ض الإ�شابة:

�لدرو�ضوفيال  ذبابة  من  كبرة  �أع��د�د  تتو�جد 

�لتمور.  وتخزين  تعبئة  �أم��اك��ن  د�خ��ل  حت��وم 

�مل�ضابة  �لتمور  د�خل  تتغذى  �لرقات  ت�ضاهد 

�لعذ�رى  م�ضاهدة  مع  �ملتخمرة  �لتمور  وعلى 

يف �أم���اك���ن �لإ����ض���اب���ة. �أث���ن���اء جت���ول ذب���اب 

و�لتخزين  �لتعبئة  �أماكن  د�خل  �لدرو�ضوفيال 

ي�ضاب �لتمر �ل�ضليم باإفر�ز�تها �لإخر�جية.

طرق الوقاية واملكافحة لآفات التمور

تبد�أ طرق �لوقاية من �آفات �لتمور يف �حلقل:

يجب �إجر�ء عملية فح�ض للتمور وهي ماز�لت 

بالآفات  �إ�ضابتها  على  للتعرف  �لنخلة  على 

�حل�ضرية لإجر�ء عملية مكافحة لها ويتم ذلك 

�إىل  �لتمر مبدة كافية وقبل نقلها  قبل ح�ضاد 

�ملخازن.

فر�ضة 	• لتقليل  �ل��ت��م��ور  ج��ن��ي  يف  �لتبكر 

تعر�ضها لالإ�ضابة �حل�ضرية. 

جمع �لتمور �ملت�ضاقطة يف �حلقل و�لتخل�ض 	•

منها بالطرق �ل�ضحيحة.

يف 	• بالقما�ض  جنيها  بعد  �ل��ت��م��ور  تغطية 

�ملخازن �ملفتوحة.

نقل �لتمور من �حلقل �إىل �ملخزن ب�ضرعة 	•

وفى و�ضائل نقل نظيفة.

يف املخزن:

ت��ط��ه��ر �مل���خ���ازن ب��خ��ل��ي��ط م���ن �مل��ب��ي��د�ت 	•

�حل�ضرية و�لفطرية و�لتي لي�ض لها ر�ئحة، 

خنف�ضاء �لثمار �لجافة
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�لأر�ضيات  وغ�ضل  �ل�ضقوق  و�ضد  وتنظيفها 

و�ل�ضبابيك  �لأب���و�ب  و�إ���ض��الح  و�حل��و�ئ��ط 

وتثبيت �ضلك عليها..

تنظيم �ل�ضناديق �ملعباأة بالتمور على هيئة 	•

�ضفوف د�خل �ملخزن ل�ضهولة �حلركة.

�إجر�ء فح�ض دوري للتمور لإمكانية �إجر�ء 	•

تبخر �إذ� تطلب �لأمر ذلك.

عدم خلط �لتمور �ملت�ضاقطة يف �حلقل مع 	•

�لتمور �ل�ضليمة �لتي يتم جنيها.

�حلقل 	• يف  �ل�ضوئية  �مل�ضائد  ��ضتخد�م 

حدة  خلف�ض  �لتمر  ديد�ن  فر��ضات  جلمع 

�ل�ضاعقة  �لكهربائية  و�مل�ضائد  �لإ�ضابة، 

يف �مل�ضتودعات لهذ� �لغر�ض.

طرق املكافحة الكيميائية:

من  للثمار  �حل�ضرية  ب��الآف��ات  �لإ�ضابة  تبد�أ 

�لب�ضتان و�أي�ضًا �أثناء عمليات �حل�ضاد و�لنقل 

و�لتخزين و�لت�ضنيع.

 Field �حل���ق���ل���ي  )�ل���ت���ب���خ���ر(  �ل���ت���دخ���ني 

fumigative حل�ضر�ت �لتمور �ملخزونة: 

��ضتخد�م  �إىل  �ل��ت��م��ور  منتجي  بع�ض  ي��ل��ج��اأ 

�لتبخر �حلقلي ملكافحة ح�ضر�ت �لتمور وذلك 

وهو   Tarpaulin �لتاربولني  قما�ض  با�ضتعمال 

ي�ضتعمل  �لغاز،  منها  ينفذ  ل  مادة  من  قما�ض 

يف تغطية �ضناديق �لتمر �لتي ت�ضف على �ضكل 

�أك��و�م  به  تغطى  �أو  مرت   1.5 �رتفاعه  مربع 

�لتمر. و�أن �لقما�ض �لذي تغطى به �لتمور لأجل 

�جلو�نب  من  ز�ئ��دً�  منه  جزء  يرتك  �لتبخر 

�لأربعة. بعد ذلك يحكم �ضد �لفتحات للقما�ض، 

بطيها من �لأ�ضفل قرب �لرتبة مع و�ضع �أكيا�ض 

مملوءة بالرت�ب �أو �لرمل حول حو�ف �لقما�ض 

�أو  �لتمور  �أقفا�ض  بها  تر�ض  �لتي  �لأر���ض  �أما 

على  ح�ضري  مببيد  ر�ضها  فيجب  �لتمر  كومة 

�لتمر  كومة  قمة  منت�ضف  ويف  م�ضحوق.  �ضكل 

�ضناديق   4 تو�ضع  �ملر�ضو�ضة  �ل�ضناديق  �أو 

فارغة فتحاتها متجهة �إىل �لد�خل موؤلفة غرفًا 

�ضغرة بني �ضناديق �لتمر وغطاء �لقما�ض ويف 

�ضينية  تو�ضع  �ل�ضغرة  �ل��غ��رف  ه��ذه  و�ضط 

تو�ضع  �لتبخر،  �ضائل  فيها  يو�ضع  �ملعدن  من 

ملعرفة  م��ي��ز�ن  على  �لتبخر  غ��از  ��ضطو�نة 

�لتبخر.  م��ادة  من  �ملنا�ضبة  �لكمية  وحتديد 

وبعد �نتهاء مدة �لتبخر ترفع �لأكيا�ض �لرملية 

كي يت�ضرب �لغاز، ثم يرفع �لقما�ض من جهتني 

متقابلتني للتخل�ض من �لغاز ثم يرفع �لقما�ض 

من باقي �جلهات.

فو�ضفيد  با�ضتعمال  �لتمور  تبخر  وميكن  كما 

�أيام   3 �لفو�ضتوك�ضني( ملدة  �لأيدروجني )غاز 

2م3 وتوجد �ملادة على  �أقر��ض لكل   5 مبعدل 

�ضورة فو�ضفيد �لألومنيوم ويلزم توفر �لرطوبة 

حتى ينطلق �لغاز.

 هذ� ويجب مر�عاة �لعو�مل �لتالية عند �إجر�ء 

عملية �لتدخني:

تاأمني �ضالمة �لقائمني بعملية �لتدخني من 	•

�إجر�ء�ت  ومر�عاة  �لأقنعة  ��ضتعمال  حيث 

�ل�ضالمة.

�لإملام �لتام بخو��ض �ملادة، وطرق �لوقاية 	•

منها و�لإ�ضعافات �لأولية.

�أي م�ضدر حلدوث 	• و�إبعاد  �لكهرباء  ف�ضل 

�ضر�رة لقابلية �لغاز�ت لال�ضتعال.

وترميم 	• �لتدخني  لإجر�ء  �ملعد  �ملكان  غلق 

�لثقوب �لتي يت�ضرب منها �لغاز.

تقدير �جلرعة �لالزمة بدقة، وكذلك مدة 	•

�لتعري�ض و�للتز�م بهما.

و�ضع مادة �لتدخني يف �أعلى �ل�ضناديق لأن 	•

�لغاز �ملنبعث �أثقل من �لهو�ء.

تهوية �ملكان بعد �نق�ضاء مدة �لتعري�ض.	•

با�ضتخد�م  �ملخزونة  �لتمور  ح�ضر�ت  مكافحة 

درجات �حلر�رة �لعالية:

ج���رت حم����اولت ل���ض��ت��ع��م��ال ط���رق خمتلفة 

ومنها  �مل��خ��زون��ة  �ل��ت��م��ور  ح�����ض��ر�ت  ملكافحة 

����ض��ت��خ��د�م درج����ات �حل����ر�رة �ل��ع��ال��ي��ة، فقد 

ملدة  50م°  ح��ر�رة  درج��ة  ��ضتعمال  �أن  وج��د 

�حل�ضر�ت  من   %100 لقتل  كافية  �ضاعات   4

�أو  �لعذ�رى  �أو  �لرقات  �أط��و�ر  كانت يف  �ضو�ء 

فق�ض  عدم  �إىل  �أدت  وكذ�  �لكاملة  �حل�ضر�ت 

�لبي�ض، و�أن ��ضتعمال درجات �حلر�رة �لعالية 

يقتل  �ضاعات   4 –  1/2 ملدة  60-70م°  من 

�لتي  �لتني  عثة  ي��رق��ات  م��ن   36-%100 م��ن 

 )%100 –  20 ت�ضيب �لتمور، من �لرقات) 

%( للخنف�ضاء  و�حل�ضر�ت �لكاملة )100-15 

درجة  ��ضتعمال  و�أن  �ملن�ضاري،  �ل�ضدر  ذ�ت 

�لبي�ض  م��ن   %100 قتلت  ق��د  60م°  ح���ر�رة 

و�لعذ�رى  و�ل��ر�ب��ع(  )�لأول  �لعمر  و�ل��رق��ات 

تعري�ض  عند  �لتمر  لعثة  �لكاملة  و�حل�ضر�ت 

 10 مل��دة  و�ل��رق��ات  دقيقة،   20 مل��دة  �لبي�ض 

دقائق و�لعذ�رى ملدة 35 دقيقة، �أما �حل�ضر�ت 

20 دقيقة كانت كافية للق�ضاء  �لكاملة فلمدة 

على هذه �لأطو�ر.

املخزونة  ال��ت��م��ور  ح�����ش��رات  مكافحة 

با�شتخدام الإ�شعاع:

�حل�ضر�ت  ملكافحة  جاما  �أ�ضعة  ��ضتخد�م  مت 

وقد  �لتجارب،  بع�ض  يف  �لتمور  ت�ضيب  �لتي 

25 كيلور�د متنع كلية حتول  �أن �جلرعة  وجد 

�لذي  �لطور  �إىل  و�لعذ�رى  و�لرقات  �لبي�ض 

يليه �إىل جانب �أنها قاتلة للطور �لكامل للح�ضرة 

معنوي  تغير  �أي  بالثمار. ومل حتدث �جلرعة 

يف  بالإ�ضعاع  �ملعاملة  للثمار  �لغذ�ئية  بالقيمة 

خنف�ضاء �ضورينام
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و�لأحما�ض  و�لروتني  �لكربوهيدر�ت  مكونات 

�لتي  �لتخزين  ف��رت�ت  خ��الل  وذل��ك  �لأمينية 

�متدت من 3-12 �ضهرً�. كما �أن هذه �جلرعة 

من  �حل�ضية  �خلو��ض  على  تاأثر  لها  يكن  مل 

مذ�ق ونكهة.

التحكم يف الهواء اجلوي املحيط

مكونات  يف  �لتحكم  يف  �لطريقة  هذه  وتعتمد 

�ل���ه���و�ء �جل����وي )ث����اين �أك�����ض��ي��د �ل��ك��رب��ون، 

�لتخزين  حيز  يف  �لنيرتوجني(  �لأك�ضجني، 

تعتمد  ل  وه��ي  ل��الآف��ات.  منا�ضبا  يكون  ل  لكي 

�لفو�ضفني  �ل�ضامة مثل  �لغاز�ت  ��ضتعمال  على 

 methyl �مليثايل  بروميد  �أو   Phosphine

�مل��ح��ت��وى  ت��ن��ظ��ي��م  �أو  ت��غ��ر  �أو   bromide

�لرطوبي. ولكن تعتمد �إ�ضافة غاز ثاين �أك�ضيد 

�لأك�ضجني  كمية  تقليل  �أو  �أ2(  )ك  �لكربون 

�لغذ�ئي  �لتمثيل  لعمليات  �ل�ضماح  �أو  )�أ2( 

�لأك�ضجني  ن�ضبة  خف�ض  يف  �ملخزنة  للمو�د 

�لكربون د�خل حيز  �أك�ضيد  ثاين  ن�ضبة  وزيادة 

 Banks and Ripp, 1984;( ملخزن قد ناق�ض�

مم��ي��ز�ت   )Banks and Annis, 1990

�لكربون  �أك�ضيد  ثاين  غاز  ��ضتخد�م  وعيوب 

هذه  وجن��اح  بالتف�ضيل،  �لنيرتوجني  غ��از  �أو 

مثل  �لعو�مل  من  �لعديد  على  يعتمد  �لطريقة 

نظام �ملخزن ودرجة �إحكامه، وظروف ت�ضويق 

�لغاز  ��ضتخد�م  وتكاليف  �ملخزنة  �ملنتجات 

.)Spillman, 1989(

بغر�ض  جت���ارب   Halawa, 1998(  �أج���رى 

 %1( ح���و�يل  على  يحتوى  م��ع��دل  ج��و  تقييم 

بع�ض  مكافحة  يف  نيرتوجني(   %99 �أك�ضجني، 

�أن  �إىل  نتائجه  يف  خل�ض  وقد  �ملخازن،  �أف��ات 

ح�ضا�ضة   C. maculatus �للوبيا  خنف�ضاء 

�لغاز  هذ�  ��ضتخد�م  ميكن  و�إن��ه  �لغاز  لتاأثر 

)نيرتوجني 99% + 1% �ك�ضجني( كجو حمكم 

ملكافحة بع�ض �آفات �ملخازن �ملهمة.

�أن��و�ع  لبع�ض  �لكاملة  �لأط���و�ر  تعري�ض  وعند 

ح�صرات املخازن املهمة

Oryzaephilus surinamensis, O. 
mercator, Tribolium confusum,. T. 
castaneum, Trogoderma grasmanii, T. 
inclusum, Dinoders bitoveolatus and 
D. porcellus

)ث��اين  غ���از�ت  م��ن  خمتلفة  توليفات  ل��ث��الث 

و�لأك�ضجني(  �لنيرتوجني،  �لكربون،  �أك�ضيد 

 %70 530م، رطوبة ن�ضبية  على درجة حر�رة 

)40% ثاين �أك�ضيد �لكربون + 44% نيرتوجني 

+ 16% �أك�ضجني(، )60% ثاين �أك�ضيد �لكربون 

 %98( �أك�ضجني(،   %8  + نيرتوجني   %32  +

% �أك�����ض��ج��ني(. وك��ان��ت �أك��ر   2 ن��ي��رتوج��ني + 

�لأنو�ع حتمال لتوليفة �لغاز �لأوىل و�لثانية هي 

 T. ثم T. confusum يليها T. castaneum

inclusum ، بينما كانت O. mercator �أكر 

 Hashem and( للغاز  ح�ضا�ضية  �حل�ضر�ت 

.)Reichmuth, 1996

الطيور:

توجد �أنو�ع كثرة من �لطيور و�أهمها �لع�ضافر 

�أي�ضًا  وت�ضمى  �لع�ضفوريات  رتبة  تتبع  �لتي 

خ�ضائر  ت�ضبب  �ملغردة  �لطيور  �أو  بالدوريات 

فادحة ملح�ضول �لتمر حيث تتغذى على �لثمار 

�أو بعد  قبل جنيها وبخا�ضة يف مرحلة �لرطب 

ت�ضوهات  �لطيور  ه��ذه  وحت��دث  �لثمار،  جني 

بدخول  ت�ضمح  فجو�ت  بها  وت��رتك  �لثمار  يف 

�حل�ضر�ت و�لإ�ضابة بالفطريات �ملختلفة، وكل 

ذلك يوؤدي �ىل نق�ض �ملح�ضول وخف�ض نوعية 

�لثمار ومن �أهم هذه �لطيور ما يلي:

•	 House sparrow �لبيتى  �لع�ضفور 

وي�����ض��م��ى �أي�������ض���ًا ب��ال��ع�����ض��ف��ور �ل�����دوري 

 Passer ع��ل��م��ي��ًا  وي�����ض��م��ى  �ل������زرزور،  �أو 

هذ�  ويتغذى   domesticus biblicus

�لرطب  دوري  يف  �لثمار  على  �لع�ضفور 

�لع�ضفور �لدورى
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وبعد  �لنخلة  على  �لثمار  وماز�لت  و�لتمر 

�جلني. 

•	 Pycmonotus leucotis :لبلبل �لعر�قي�

فى  وج����وده  وي��ك��ر   mesopotamiae

�لب�ضاتني ويتغذى على �لرطب و�لتمر على 

�لنخل بالإ�ضافة �ىل فو�كه �أخرى.

•	 Hypoeolius رم����������ادي:  خ�����ن�����ادق 

ampeimus ويتغذى على �لرطب و�لتمر 

يف  ع�ضه  ويبني  �لأخ����رى،  �ل��ف��و�ك��ه  وع��ل��ى 

�لنخيل. 

هذ� بالإ�ضافة �ىل بع�ض �أنو�ع �لطيور �لأخرى 

�لتي تتو�جد بب�ضاتني �لنخيل.

اخلفا�شيات)الوطاويط( 

�خلفافي�ض حيو�نات ثديية تختفي نهارً� وتظهر 

و�لنوع  �لعامل،  بقاع  كل  يف  تنت�ضر  وهي  لياًل، 

�ل�ضائد منها و�لذي يتغذى على �لثمار يهاجم 

ثمار �لنخيل يف طوري �لرطب و�لتمر وتوجد يف 

و�لطائف  �ملكرمة  ومكة  �ملنورة  و�ملدينة  حائل 

تهاجم  كما  �ل�ضعودية.  يف  �جلنوب  ومرتفعات 

تتلفها  �أو  ثمارها  لب  وتاأكل  �لفاكهة  حد�ئق 

وترتكها فارغة معلقة بالأ�ضجار، وتهاجم ثمار 

و�لرقوق  و�خلوخ  و�مل�ضم�ض  و�لق�ضطه  �ملاجنو 

���ض��ق��وط �لكثر  وت�����ض��ب��ب  و�ل��ب��ل��ح  و�ل��ك��م��رى 

و�لتوت  �لعنب  على  تتغذى  كما  ثمارها.  من 

و�لطماطم  و�لفر�ولة  و�لبلح  و�جلميز  و�لنبق 

و�لباذجنان وغرها.

ت�ضبب ت�ضوه �ضكل �جلدر�ن و�لأر�ضية و�لأماكن 

�لتي ترتادها ب�ضبب ترزها عليها، وينبعث من 

�لنف�ض. تعافها  كريهة  ر�ئحة  جتميعها  �أماكن 

مثل  لالن�ضان  �لمر��ض  بع�ض  تنقل  �نها  كما 

د�ء �لكلب.

طرق مكافحة اخلفا�ض:

يف حالة �لهتد�ء �إىل �أوكارها:

زهر  بحرق  �خلفافي�ض  جتمع  �أم��اك��ن  تدخن 

�لكريت مبعدل 30 جم منه م�ضافًا �ليه 1جم 

من  مكعب  م��رت  لكل  �ل�ضود�نية  �ل�ضطه  م��ن 

�أو  نباتي  فحم  بها  مو�قد  ��ضتعمال  مع  �لفر�غ 

�إجر�ء  �لغر�ض. وعند  �أو خ�ضب يف هذ�  قو�لح 

»�ل�ضبابيك  �لفتحات  جميع  ت�ضد  �لعملية  هذه 

و�لأبو�ب وكذلك �ل�ضقوق �ملوجودة يف �حلو�ئط 

�ملعتاد خروج  وهي  و�ح��دة  فتحة  �ل  ول ترتك 

قبل  وذل��ك  منها  �خلفافي�ض  معظم  ودخ���ول 

و�حد  باب  و�حد مع ترك  بيوم  �لعملية  �إجر�ء 

�لدخول  �لعملية  بهذه  �لقائمني  للعمال  ميكن 

�أنه  كما  �لعملية.  �إج���ر�ء  عند  منه  و�خل���روج 

ميكن �ل�ضتعانه مب�ضمعات وخيام �لتدخني يف 

تنفيذ هذه �لعملية قبل �إجر�ئها بيوم و�حد.

ويف نهار �ليوم �لتايل بعد جتمع �خلفافي�ض يف 

تركها  �ضبق  �لتي  �لأخ��رة  �لفتحة  ت�ضد  مكانه 

وتهياأ �ملو�قد �مل�ضتعلة وتوزع يف �أماكن متفرقة 

�ملخلوط  �لكريت  زهر  ي��وزع  ثم  �ملكان  د�خ��ل 

و�ح��د  ك��ل  يلقي  بحيث  �لعمال  على  بال�ضطه 

منهم مبا معه فوق �لنار م�ضرعًا باخلروج من 

�ملكان ثم يغلق �لباب حمكمًا.

يف حالة عدم �لهتد�ء �ىل �أوكارها:

با�ضتعمال  �حلالة  ه��ذه  يف  �خلفافي�ض  تقاوم 

من  �خلالية  �لعجوة  من  �ملكون  �ل�ضام  �لطعم 

ولتح�ضر  �ل��زن��ك  فو�ضفيد  م���ادة  م��ع  �ل��ن��وى 

ه���ذ� �ل��ط��ع��م ي����ز�ل �ل���ن���وى م���ن �ل��ع��ج��وة ثم 

فو�ضفيد  )3جم  �لزنك  فو�ضفيد  �إليها  ي�ضاف 

�لزنك/100جم عجوة( وتعجن وتخلط جيدً� 

بحجم  ك��ور  منها  يعمل  ث��م  متجان�ضًا  خلطًا 

بو��ضطة  بالثمار  تعلق  �ل�ضغرة  �لرتقالة 

خ��ي��وط م��ن �ل���دوب���ار يف �أم��اك��ن ظ��اه��رة من 

�حليو�نات  �إليها  فتنجذب  بالنهار  �لأ�ضجار 

لياًل وتاأكل منها فيق�ضى عليها.

املراج��ع:

علي �إبر�هيم بدوي، يو�ضف بن نا�ضر �لدريهم: 

�آفات �حلبوب و�ملو�د �ملخزونة وطرق مكافحتها 

�ضعود.1411ه�. �مللك  –جامعة 
�ي���اد �ح��م��د �ل��ط��وي��ل، �ب��ر�ه��ي��م �جل��ب��وري-

ح�ضر�ت عث �لتمور و�ل�ضيطرة عليها با�ضتعمال 

عنا�ضر �ملكافحة �ملتكاملة، بغد�د.

رم�ضان م�ضري هالل:�حل�ضر�ت و�لآفات-د�ر 

�ملعارف 2003م .

حممد �لزيات و�آخرون _�أهم �أمر��ض و�آفات 

وطرق  �ل�ضعودية  �لعربية  باململكة  �لتمر  نخيل 

مكافحتها �ملتكاملة-وز�رة �لزر�عة2002م.

لأمر��ض  �أني�ض جنيب-�ملر�ضد �حلقلي  حممد 

و�آفات نخيل �لتمر-وز�رة �لزر�عة1991م.

Abo-Arab, R.B.; R.M.Y. Helal and N.A. 
El Aidy (1998). Bioresidual activity 
of certain oils and plant extracts on 
some stores grain insects in relation 
with quality of wheat grain. J. Agric. 
Sci. Mansoura Univ. 

Banks, H.J. and B.E. Ripp (1984). 
Sealing of grain storages for use 
with fumigants and controlled 
atmospheres. Proc. Third Int. Working 
Conf. Stored-Product Entomol. 
Manhattan, KS: pp. 375-390

Banks, H.J. and P.C. Annis (1990). 
Comparative advantages of high 
CO2 and low O2 types of controlled 
atmospheres for grain storage. pp. 93-
122 in: Food Preservation by Modified 
Atmospheres, M. Calderon and R. 
Barkai Golan (eds.) CRC Press, Roca 
Baton, FL.

Halawa, Z.A. (1998). Efficacy of a 
modified atmosphere on certain 
stored product pests. Egypt. J. Agric. 
Res., 76(1): 95-103.

Hashem, M.Y. and B. Reichmuth 
(1996). Responses of different species 
of stored-product insects to mixtures 
of carbon dioxide and/or nitrogen in 
air. Bull. ent. Soc. Egypt, Econ. Ser., 23: 
86-91.

Spillman, R.W. (1989). Economics of 
gas separation membranes. Chem. 
Eng. Prog. 85: 42-62.

20
11

و 
وشي

- ي
ح 

مك
با

ا 
ة ل

جو
ن

لا

85


