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خطر يهدد زراعة النخيل
في دول البحر االبيض المتوسط

عثة النخيل 
الكبيرة

�إىل  �حل�شرة  ه��ذه  �نت�شار  ميتد  �أن  �ملحتمل 

مناطق �أخرى من دول �لبحر �لأبي�ض �ملتو�شط 

وت�شكل  �لو�شط  �ل�شرق  ودول  �أفريقيا  و�شمال 

بذلك خطرً� حقيقيًا على زر�عة �لنخيل و�إنتاج 

�لتمور يف تلك �لدول على غر�ر �خل�شائر �لتي 

حتدثها �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء.

التوزيع اجلغرايف

�إن موطن �حل�شرة �لأ�شلي هو �أمريكا �جلنوبية 

مثل �لرب�زيل و�لرجنتني �لبارغو�ي و�لورغو�ي 

�ل��دول. ومت  تلك  وهي لت�شكل خطرً� كبريً� يف 

عام  فرن�شا  جنوب  يف  م��رة  لأول  م�شاهدتها 

2001م ثم يف ��شبانيا بنف�ض �لعام، ثم �شوهدت 

ت�شجل  ومل   .2002 عام  وبريطانيا  �يطاليا  يف 

هذه �حل�شرة يف �لدول �لعربية �إىل �لآن. 

الدكتور عماد ح�سني الطريحي

 �إد�رة �ل�شوؤون �لزر�عية

وز�رة �لبيئة، دولة قطر

al_turaihi@yahoo.com

 Date palm( �لكبرية  �لنخيل  عثة  ح�شرة 

 )Palm Borer( �أو   )large moth

 Paysandisia archon( �لعلمي  و��شمها 

رتبة  �إىل  وتتبع   )Burmeister, 1880

 )Castniidae( عائلة   )Lepidoptera

�لوربية  �ل��دول  من  عدد  يف  حديثًا  �نت�شرت 

�لبي�ض  للبحر  �مل��ح��اذي��ة  �ل����دول  وخ��ا���ش��ًة 

و�يطاليا.  و��شبانيا  فرن�شا  مثل  �ملتو�شط 

جنوب  �ىل  م��رة  لأول  دخ��ل��ت  �أن��ه��ا  ويعتقد 

خ��ال  م���ن  2001م  ع����ام  خ����ال  ف��رن�����ش��ا 

 Trithrinx( نوع  من  نخيل  �أ�شجار  ��شتري�د 

campestris( من �لرجنتني و�لورغو�ي. 

جدً�  �خلطرة  �حل�شر�ت  من  تعترب  وحاليًا 

قو�ئم  �شمن  وو�شعت  �لنخيل  �أ�شجار  على 

�آف����ات �حل��ج��ر �ل���زر�ع���ي �مل��ح��ظ��ورة. وم��ن 

Paysandisia  
archon Burmeister
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 fortune، C. humilis، L. decipiens،

.Sabal spp

احل���ي���اة ودورة  احل�������ش���رة   و����ش���ف 

احل�شرة الكاملة

يبلغ  ز�هية  �أل��و�ن  ذ�ت  جميلة  عثة  عن  عبارة 

�لأمامية  �لأجنحة  - 11 �شم.   9 طولها مابني 

�خللفية  و�لأجنحة  زيتوين  �أخ�شر  ل��ون  ذ�ت 

ببقع  مبقع  �أ�شود  لون  مع  ملاع  �أحمر  لون  ذ�ت 

بي�شاء �للون وملاعة �أي�شًا �شكل رقم )3(. قرون 

�أكرب  �ل�شت�شعار ذ�ت �شكل �شوجلاين. �لإناث 

من  متييزها  �ل�شهولة  ومن  �لذكور  من  قليًا 

خال �آلة و�شع �لبي�ض يف موؤخرتها. 

البي�ض:

ب�شكل  �لريبع  بد�ية  يف  �لبي�ض  �لإن���اث  ت�شع 

5 ملم ذ�ت لون كرميي  ف��ر�دي بطول ح��و�يل 

مع وجود خط طويل وهي م�شابهة حلبة �لرز 

�شكل رقم )4( 

االأهمية االقت�شادية وال�شرر

لتز�ل  �حل�شرة  لهذه  �لقت�شادية  �لأهمية  �إن 

�ل��ت��ي حتدثها  �لأ����ش���ر�ر  وم��ع��ظ��م  حم����دودة 

هذه  �شببت  �يطاليا  ويف  �لزينة.  نخيل  على 

جزر  نخيل  من  كبرية  �أع��د�د  مب��وت  �حل�شرة 

زرعت  و�لتي  �لكبرية  �لأع��م��ار  ذ�ت  �لكناري 

�أثرية  �أماكن  ويف  �ملا�شي  �لقرن  منت�شف  يف 

وتاريخية مهمة. وهذه �حل�شرة خطرية وتوؤدي 

�لنخيل  باأ�شجار  كبرية  �أ���ش��ر�ر  �إح���د�ث  �إىل 

لأن  ونظرً�  �ملنطقة.  دول  �إىل  دخولها  يف حال 

معظم �ل�شابات �لتي حتدث حاليًا على نخيل 

�لأهمية  �أن  �إل  �لتمر،  نخيل  فيها  مبا  �لزينة 

للدول  عالية عند دخولها  �شتكون  �لإقت�شادية 

�لتي تزرع نخيل �لتمر لأغر��ض �قت�شادية كما 

هو �حلال يف دول �ل�شرق �لأو�شط. 

على  تتغذى  حيث  �ل�شار  �ل��ط��ور  ه��ي  �ل��ريق��ة 

�لنخلة  ر�أ���ض  يف  �أو  للجذع  �لد�خلية  �لأن�شجة 

حو�يل  بقطر  �لنخلة  د�خ��ل  يف  �أنفاق  م�شببًة 

1 - 1.5 �شم �شكل رقم )1(. وميكن ماحظة 

تهري  وج��ود  خ��ال  من  �خلارجية  �لع��ر����ض 

على  �لإ�شابة  من  �لقريبة  باملنطقة  بالأن�شجة 

هيئة ن�شارة �خل�شب وعند تطور �ل�شابة توؤدي 

وجود  ماحظة  ميكن  كما  �لنخلة.  م��وت  �إىل 

ثوب كبرية بال�شعف ناجتة عن تغذية �حل�شرة 

�شكل رقم )2(.

العوائل التي ت�شيبها

�لتمر  نخيل  �إىل  �إ�شافة  �حل�شرة  هذه  تهاجم 

�أنو�ع �أخرى عديدة من نخيل �لزينة مثل نخيل 

من  �أخرى  و�أنو�ع  و�لو��شنطونيا  �لكناري  جزر 

�لنخيل وكما هو مو�شح �أدناه:

 Phoenix dactylifera، Phoenix

 recilnata ، Washingtonia filifera ،

Butia yatay

 Chamaerops excels ،Trithrinx

 campestris ،Chamaeropes excels

،L .saribus

 Livstona chinesis، Trachycarpus

�شكل رقم )1( �لثقوب �لتي حتدثها عثة �لنخيل على جذع �لنخلة

�شكل رقم )2( �عر��ض �ل�شابة بعثة �لنخيل �لكبرية على �شعف �لنخيل
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�أم��ري��ك��ا �جل��ن��وب��ي��ة وك��ذل��ك  وخ��ا���ش��ة دول 

�إ�شبانبا وفرن�شا وبريطانيا.

�إجر�ء�ت �حلجر �لزر�عي من خال  | تطبيق 

معاملة �لنخيل �مل�شتورد باملبيد�ت �لكيماوية 

وخا�شًة غاز �ملثيل برومايد.

|  طاء جذع �لنخلة بال�شمغ �لذي مينع دخول 

و�شع  ومي��ك��ن  �لنخلة  د�خ���ل  �إىل  �حل�����ش��رة 

خروج  و�أث��ن��اء  بال�شنة  و�ح��دة  م��رة  �ل�شمغ 

�لكامات.

|  �ل�شيطرة على منع �نت�شار �حل�شرة بامل�شاتل 

�لإ�شابة  لإنت�شار  رئي�شي  م�شدر  لكونها 

باملناطق �ملختلفة.

| �ز�لة �لأ�شجار �مل�شابة وحرقها.

�لإ�شابة  بوجود  �ل�شك  عند  �لفوري  | �لإب��اغ 

�لكايف  �ل��وق��ت  �إع��ط��اء  وع���دم  �لنخيل  على 

لتطور �ل�شابة يف د�خل �لنخلة.

وخا�شة  �ل�شجار  ح��ول  �ل�شبك  |  ��شتخد�م 

ملنع  �حل�شرة  ط��ري�ن  وق��ت  �أث��ن��اء  �لف�شائل 

�لبي�ض  وو�شع  �ل�شليم  �لنخيل  �إىل  دخلوها 

فيه )�شكل رقم 7(.

طرق املكافحة

�أورب��ا  يف  حديثًا  �تن�شرت  �حل�شرة  لأن  نظرً� 

�شكل رقم )4( بي�شة مكربة لعثة �لنخيل �لكبرية�شكل رقم )3( �حل�شرة �لكاملة لعثة �لنخيل �لكبرية

الريقة

يوم ح�شب   12-21 بعد حو�يل  �لبي�ض  يفق�ض 

�حلجم  �شغرية  يرقات  �إىل  �ملناخية  �لظروف 

ذ�ت  �شم   6-7 �إىل حو�يل  لي�شل طولها  تكرب 

�لأرجل �شكل  �أزو�ج من  �أربعة  ولها  �أبي�ض  لون 

رقم )5(. 

العذراء

�لريقات تتعذر يف د�خل �لنخيل من خال عمل 

�شر�نق من �أن�شجة �لنخلة وتكمل دورة حياتها 

فيه �شكل رقم )6(.

للطري�ن  �لكاملة  �حل�شر�ت  ذلك  بعد  تخرج   

و�ل���ت���ز�وج وع����ادة م��ا ي��ك��ون ط��ري�ن��ه��ا خ��ال 

�حل�شر�ت  ماحظة  وميكن  �ل�شباح.  ف��ر�ت 

وحتى  يونيو  �شهر  من  �لفرة  خ��ال  �لكاملة 

�شهر �شبتمرب. ولها قدرة عالية على �لطري�ن 

 20-25 م��اب��ني  ت�����ر�وح  ط��وي��ل��ة  مل�����ش��اف��ات 

كيلومير. ويعتقد �أن لها جيلني بالعام �لو�حد 

غري �أنه يحتاج ذلك لإجر�ء در��شات تف�شيلية 

عن دورة �حلياة وعدد �لأجيال بال�شنة �لو�حدة 

نظرً� لقلة �لدر��شات حول هذ� �ملو�شوع بالوقت 

�حلا�شر.

طرق الوقاية

�مل�شابة  �ل��دول  من  �لنخيل  ��شتري�د  |�  ع��دم 

بالوقت  �ملكافحة  يف  حمددة  طريقة  فاتوجد 

��شتخد�م  �مل��م��ك��ن  م��ن  �أن���ه  غ��ري  �حل��ا���ش��ر. 

�ملبيد�ت �لكيماوية �ملنا�شبة عن طريق �لر�ض �أو 

�حلقن باملبيد�ت �جلهازية �إذ� دعت �ل�شرورة 

��شتخدمت  �لتي  �ملبيد�ت  �أه��م  وم��ن  لذلك. 

ملكافحة هذه �حل�شرة هي:

�ملبيد  ح��ق��ن  ط��ري��ق  ع��ن   Imidacloprid

بد�خل جذع �لنخلة با�شتخد�م تقنيات �حلقن 

�ملختلفة )�شكل رقم 8(.

Trichlorfon

Acephate

)Carbamate  )Carbaryl

Chlorpyrifos

Dimethoate

على  ي��ح��ت��وي  ح��ي��وي  مبيد  وه���و    Ostrinil

�لفطر )Beuveria bassiana( كمادة فعالة 

خال  م��ن  �ل��ك��ب��رية  �حل�����ش��رة  على  بالق�شاء 

تغطيتها بال�شبك.
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�شكل رقم )6( �ل�شرنقة و�لعذر�ء لعثة �لنخيل �لكبرية�شكل رقم )5( يرقة عثة �لنخيل �لكبرية
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