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  بعض افات النخيل في السودان وطرق مكافحتها

Some Date Palm pests and their control in Sudan 

 عبدالمنعم يوسف االمين: اعداد

يمتــد مــن اقصــى  يتمتــع الســودان بمســاحة واســعة مــن االراضــي ويتمتــع بتنــوع منــاخي اهلــه لتنــوع جغرافــي واقليمــي واســعين

النبــاتي فلــذلك نجــدان هنــاك تنــوع حيــوي كبيــر فــي الجــانبين به الصــحراوي والصــحراوي الجنــوب االســتوائي الــي الشــمال شــ

فـي السـودان فـي االقلـيم الشـمالي علـي طـول ضـفتي شـريط نهـر النيـل ويعتبـر الـبلح  التمـر نخيـلتتركز زراعـة . والحيواني

 .لشماليمن المحاصيل ذات القيمة االقتصادية واالجتماعية العالية لدى غالبية سكان الريف ا

  

  :بعض االفات المهمة التي تصيب اشجار النخيل والتمور في السودان

ممـا جعـل النخيـل السـوداني يمتـاز بقلـة لم يكن السودان في االصل يعاني كثيرا من االفـات التـي تصـيب النخيـل او التمور 

 .االخرى االفات الحشرية واالمراض بالمقارنة بالدول المنتجة للتمور

  

  Green scale insect:الخضراء  الحشرة القشرية .1

تعتبر هذه االفة من اخطر االفات التي يعاني منها مزارعـي نخيـل التمـر فـي السـودان فـي السـنوات االخيـرة والتـي ظهـرت 

 Exotic افـة دخيلـه(م 1989مسـتجلبة مـن خـارج الـبالد فـي العـام الول مرة بمنطقة القولد ويعتقـد انهـا دخلـت مـع فسـيلة 

pest (الصـــلي اســـيا الوســـطى وموطنهـــا ا)ومنهـــا انتقلـــت الـــي الخلـــيج العربـــي منهـــا الـــي الســـودان وتقـــدر مســـاحة ) ايـــران

الف هكتار ويكمن سر انتشارها في انها تتمتـع بقـدرتها علـي قطـع مسـافات كبيـرة عبـر وسـائل ) 5(انتشلرها حاليا بحوالى 

  .كثيرة كالرياح والماء والمالمسة

اســتهانت فيدايــة االمــر وبــذلت جهــود كبيــرة لمنــع انتشــارها فــي اوائــل التســعينات مــن مــا بــذلت الســلطات جهــود مقــدرة بعــد 

القـــرن الماضـــي بـــاجراء تقلـــيم للنخيـــل المصـــاب وحـــرق الســـعف واســـتعمال مبيـــدات كيميائيـــة تـــرش بوســـائل الـــرش الرضـــية 

لبـت كـل هـذه المحـاوالت والطائرات مع تطبيق نظام حجر زراعي بني علي مسح شامل النتشار االفة اال ان هذه االفـة غ

وواصلت زحفها وعادت اشـد ضـراوة واسـتمرت فـي انتشـارها السـريع حيـال ذلـك لجـات واليـة الزراعـة الوالئيـة الـي المكافحـة 

 Chilocorus(بــالطرق الحيويــة بمفتــرس مــن عائلــة ابوالعيــد  الخضــراء الحيويــة وبــدات تجربــة مكافحــة الحشــرة القشــرية

bipustulatus (  م وتمت تربية اعداد كبيرة من الحشرة واطلقت فـي منـاطق االصـابه 1986نسا في عام استجلب من فر

ولكــن التجربــة لــم يكتــب لهــا النجــاح والمجــال ال يســع االن لتعليــل ذلــك ولكــن يمكــن ببســاطة القــول بعــدم التــاقلم مــع منــاخ 

الفشــل للمكافحــة الحيويــة بعــد هــذا  المنطقــة وقــد يكــون ايضــا تعــرض لمفترســات اخــرى فنجــت القشــرية وواصــلت الزحــف

اســتراتيجية المكافحــة المتكاملــة والتــي تهــدف الــي اجــراء الحــزم الفالحيــة اســتبدلت بالكيميائيــة اســتخدم الكونفيــدور ضــمن 

كمــا اجيــزت مبيــدات ) الكونفيــدور(الخاصــة بالنخلــة كــالتقليم والتحــويض ونظــم الــري والتســميد ومعملــة التربــة بمبيــد جهــازي

تــرش علــي المجــاميع (ولياريــة المكافحــة الكيميائيــة للمبيــدات الف عمومــا تعتبــر .اخــرى كــالكومودور وريفيــدور ومبيــد اكتــارا

وذلـك لطـول مكلفة وصعبة التطبيق وذلك لعدم توفر االليات التي تستخدم فيها كالعفارات والرشاشات المميكنة ) الخضرية

 .اجزاع النخيل
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  :القشرية البيضاء والحمراء.2

شـارها الواسـع اال ان تاثيرهـا اقـل هناك ايضا نوعان من الحشرة القشرية همـا البيضـاء والحمـراء وهمـا اقـل ضـررا وبـرغم انت

 .قدرة كبيرة علي تحملها وتواصل عطاءها رغم االصابةوتبدي اشجار النخيل 

  

  :سوسة النخيل الحمراء. 3

وتصيب هذه االفة الخطيرة اشجار وشتول النخيل وهـي مـن اخطـر افـات النخيـل علـي الطـالق وخطورتهـا فـي ان الصـابه 

ورة هــذه االفــة فــي خصــوبتها وصــعوبة اكتشــافها مبكــرا وايضــا علــي مقــدرتها علــي وتكمــن خطــ بهــا يمكــن ان تكــون مميتــه

الطيران لمسـافات بعيـدة تـتم المكافحـة بـرش الجـذع بالمبيـدات الكيميائيـة المصـنعة طويلـة االجـل والبقـاء عنـد بدايـة ظهـور 

  .االطوار البالغة وقبل وضع البيض
  

  :عنكبوت حلم الغبار. 4

 تي سجلت حضور من خالل الضرار الكبيرة التي سببتهايعتبر ابضا من االفات ال

  

  :القوارض .5

القوارض تعتبر من االفات التي تفتـك بكثيـر مـن المحاصـيل الحقليـة والبسـتانية والمخزونـة فـالقوارض تمثـل ايضـا افـة مـن 

 .افات جناين النخيل باالخص الفئران بانواعه المختلفه كالجرذ االسود وفار السقف وفار المنزل

  

  :)النمل االبيض(االرضة . 6

وتكمـن المكافحـة فـي االهتمـام بتلـك العمليـات تتعرض اشجار النخيل عادة باالرضة اذا اهملت من الري والتسميد والتقليم 

 .انفة الذكر اوال  او التدخل باستخدام المبيدات كالدورسبان وغيره من مبيدات االرضة الموصى بها

  

  :افات المخازن. 7

منهــا فــي بعــض الحيــان ومــن اهــم  ر المخزونــة ايضــا الــي عــدد كبيــر مــن الحشــرات التــي تتلــف نســبة عاليــةتتعــرض التمــو 

طــرق المكافحـــة عــدم خلـــط التمورالمتســاقطة وتعـــريض الثمــار للشـــمس بعــد الحصادمباشـــرة وقبــل التخـــزين مــع التاكـــد مـــن 

 .سالمة المخزن وباستعمال المبيدات المناسبة في المخزن

  

  :خاتمة

كمــا ان طــرق المكافحــة ايضــا ليســت هــي كــل  .لــيس مــا ذكــر يمثــل كــل االفــات ولكــن فقــط نمــازج لــبعض االفــات بالتاكيــد

لــم تحظــى بالتجريــب Botanical Extracts صــات النباتيــة لالطــرق التــي تــم تطبيقهــا كمــا اود ان اشــير الــي ان المستخ

بستانية وافات الصحة العامة يبقي خيار التجريـب قـائم بالرغم من انها اثبتت مقدرتها في ادارة كثير من االفات الحقلية وال

البــدايل االمنــه بيئيــا والمســتخدمة ضــمن اســتراتيجيات المكافحــه  مجــالحــدة مــن الخيــارات الواعــدة فــي  ســيما وانهــا تعــد وا

  .  المتكاملة

  

الدكتور ابراهيم كجزء من كورس التعلم عن بعد في معهد باري الذي اعده واشرف عليه  قدم هذا الموضوع: مالحظة

  الجبوري

   


