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  برنامج لمكافحة حشرة دوباس النخیلالعقبات الفنیة لتنفیذ 
  إعداد وتقدیم الدكتور محمد عبد جعفر العزي

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة/ خبیر 

  :ة ـخلفی

بخصوصیة مناخیة ومواصفات  .Phoenix dactylifera Lالتمر  تتسم أشجار نخیل
عالیة للحرارة ال تحملهازراعیة مثل محاصیل التشریحیة وفسیولوجیة تنفرد بها عن كثیر من ال

وقد وفرت واحات النخیل في الصحاري العربیة بیئة مناسبة لمعیشة . وغیرها..والجفاف واألمالح 
سكریة المصادر الغنیة بالاإلنسان العربي باالحتماء بظاللها واالستفادة من القیمة الغذائیة لثمارها 

الفوائد التصنیعیة ألجزائها ومنتجاتها لسد متطلبات الحیاة فیتامینات فضًال عن المعادن و الو 
وقد لعبت ثمار النخیل دورًا كبیرًا في حمایة اإلنسان العربي من . وبناء وغیرها  ثاثأالمنزلیة من 

أیام بعثة رسولنا الكریم  ویروي التأریخ، المجاعات مقارنًة بالتي حدثت في كثیرٍ من بلدان العالم 
 . أن رسولنا وصحابته عاشوا أشهرًا على التمر والماء ) علیه وسلم  صلى اهللا(محمد 

ألشجار النخیل دورًا مهمًا في الحد من ظاهرة التصحر وتحملها  للظروف البیئیة المحلیة 
والمنتزهات  حدائقتسعى بعض الدول العربیة بزراعة النخیل في مشاریع تشجیر الوالقاسیة 

 إن هذه المشاریع بدأت تفقد نخیلها نتیجة لعدد من األسباب إال یسیةن والطرق الرئسط المدوو 
همال بساتین و اآلفات الزراعیة ضعف برامج مكافحة منها  ٕ    .وقلة العنایة بالنخلةالنخیل ا

دولة العراق، جمهوریة تنتشر في و تعتبر حشرة الدوباس أحد آفات النخیل المهمة 
البحرین، سلطنة مملكة الكویت، دولة سعودیة، اإلمارات العربیة المتحدة، المملكة العربیة ال

یران یةالجزائر الجمهوریة ،  ةلیبیالجماهیریة ال، العربیةمصر جمهوریة عمان،  ٕ بعض وتقوم  . وا
 Area wide شاملة وواسعةمكافحة ضمن برامج سنویًا الدول بمكافحة هذه الحشرة هذه 

control   المكافحة أغلب مناطق زراعة النخیل باستعمال الرش الجوي بواسطة الطائرات وتشمل
  : عدد من األسباب أهمها أعتمادًا على داخل البلد 

 النخیل وغیر محدد ببستان معین بساتینكافة شامالً في  یكون تأثیر الحشرة .  
  ال یستطیع المزارع العادي لوحده وبجهوده الفردیة القیام بهذه المهمة.  
  أهم المحاصیل البستانیة لتمور والتي تعتبر المحافظة على إنتاج اهدف المكافحة هو

 ذات الدخل الزراعي الوطني والقومي  
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حشرة دوباس النخیل بطریقة أفضل مكافحة مج انر تهدف المقالة إلى توضیح تنفیذ ب
تعتمد المقالة على الخبرة العملیة لكاتبها . وحمایة بساتین النخیلحشرة هذه ال انتشارللسیطرة على 
رات الالزمة لمكافحة حشرة الدوباس في بساتین النخیل في العراق وبعض الدول في متابعة الفق

   .العربیة

   :مواصفات حشرة الدوباس 

الذكر أصغر من و ملم   6 – 5طول  األنثى الكاملة  ، حشرات خضراء اللون رهیفة الجسم
) 1شكل رقم ( تغرز األنثى بیضها داخل نسیج النبات وعلى جهتي الخوصة أو الجرید. األنثى
لحشرة جیالن ل.  شكل  البیض متطاول  لونه أخضر فاتح  یأخذ باالصفرار قبل الفقسیكون 

  . خریفي والجیل ال الربیعيخالل السنة هما الجیل 

 De Berge   Ommatissus binotatus أنثى حشرة دوباس النخیل. 1شكل رقم 

lybicus  )بیض )الوسط(لسعفة ، بیض الحشرة مغروز داخل جرید ا)جهة الیسار ،
  ). جهة الیمین(مغروز داخل الخوص 

  
   :الحوریات 

بالتغذیة مباشرةً  تبدأ، )2شكل رقم ( بیضأحوریات صغیرة ذات لون عن  فقس البیضی
لتمر   واالنسالخعلى بشرتي الخوصة ثم تتطور إلى الطور الحوري الثاني وهكذا تستمر بالنمو 

عة الحقلیة في البساتین لتحدید تطور الحوریات وبیان بدایة ، ضرورة المتاببخمسة أعمار حوریة 
  .ظهور البالغات 
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  دوباس النخیلحوریات حشرة . 2شكل رقم 

أعداد كبیرة من  الطور األول بإفراز الندوة العسلیة وفي حالة تواجد وبعمرتقوم الحوریات 
تساقط على أجزاء النخلة تسیل و التي ت الندوة العسلیة منكمیات كبیرة الحوریات فإنها تفرز 

 . تحت النخیلالمنزرعة واألشجار البینیة 

لقاءبالتغذیة والتزاوج التي تستمر املة ـالحشرة الكتتطور الحوریات إلى  ٕ من البیض ،  وا
فترة تنقسم إلى ثالث فترات وهي مدة حیاة البالغات بالحقل إتضح بأن الحقلیة  اتالمتابعخالل 
 Pre-and post- ovipositionبعد إلقاء البیض ة فتر فترة وضع البیض و یض و إلقاء البقبل 

period   تي تتواجد فیها الحشرةلظروف البیئیة اللحشرة الدوباس على امدة الجیل وتعتمد.  
 ،مــدة الجیـل األول  حــوالي ســبعة أشــهرلحشـرة الــدوباس جیلــین بالســنة فـي العــراق وتكــون 

 ســبتمبربیضــها خــالل شــهر  ربیعــيالاإلنــاث الملقحــة فــي الجیــل تضــع عنــدما  الجیــل الخریفــيیبــدأ 
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والـذي  ،علـى الخـوض والجریـد والعـراجین والشـماریخ ) شرین الثانيت( شهر نوفمبرولغایة ) أیلول(
یمـر البـیض  وتحت قاعدة الخوصة على جریـد السـعفةیكون معظمه على السطح العلوي للخوص 

ویســتمر ) شــباط( فبرایــر فــي بدایــة شــهرالموســم التــالي الفقــس فــي  تــداءاب مرحلــة التشــتیة لحــین ب
تخـرج الحوریـات حدیثـة الفقـس  اعتمادًا على درجـات الحـرارة والرطوبـة،) نیسان(لنهایة شهر أبریل 

إلــى الحشــرة الكاملــة، تعتمــد مــدة الجیــل علــى الظــروف المناخیــة بالتغذیــة والنمــو والتطــور وتبــدأ  
  . الحقلیة

افحة التي تعتمد على تواجد نسبة عالیة من الحوریات حدیثة وألغراض تحدید موعد المك
، لذلك تتغیر مواعید بدأ المكافحة الفقس في البستان وتعتمد هذه النسبة على موعد فقس البیض

  . حسب الظروف المناخیة والظروف الطبوغرافیة للمناطق برش المبیدات الحشریة 
علـى  )حزیـران ( یونیو خالل شهر  بیضبوضع الاإلناث الملقحة في الجیل الصیفي تبدأ 

 ،ه أیضـا علــى السـطح العلـوي للخــوصالخـوض والجریـد والعــراجین والشـماریخ والـذي یكــون معظمـ
تبـدأ بالتغذیـة والنمـو حوریـات عـن ) آب ( أغسـطس یبدأ  فقـس البـیض فـي حـوالي منتصـف شـهر 

إلــى ) أیلـول ( ســبتمبر  الفتــرة مـن تمــر بخمسـة أعمــار حوریـة ثــم تخـرج البالغــات خـالل والتطـور و 
لقاء البیض ،اإلناث بالتزاوج و  تبدأ.  ) تشرین األول ( أكتوبر  ٕ عندما تكون درجة الحرارة مالئمـة  ا

،  )  ولكـانون األ(  دیسـمبرخـالل یفقس وتظهر الحوریات من هذا البیض قلیلة للفقس فإن نسبة 
 الفقس فـي الموسـم التـالي فـي تداءاب ن مرحلة التشتیة لحیمر بت امن البیض فإنهالنسبة العالیة أما 

  . )نیسان ( بریل أ ویستمر لنهایة) شباط( فبرایر بدایة شهر
  

 . كمكون أساسي في برامج المكافحة المتكاملة لحشرة الدوباس الطرق الزراعیة 

المعتنى بها والتي  النخیل في بساتینمنخفضة بة بحشرة الدوباس ااإلصتكون نسب 
 في بساتین النخیلضرورة تنفیذ األجراءات الالزمة لذلك  . وتهویة جیدةتتصف برطوبة قلیلة 
   : بحشرة الدوباس ومنها بة اشدة اإلصفض والتي تساعد على خ

ٕ و تطبیـــق العملیـــات الزراعیـــة الســـلیمة  .1 ــر ا ــل  بانتظـــامأعمـــال التكریـــب اء جـ ــعف النخیـ وقـــص سـ
وأشـعة الشـمس الـدخول بـین أجـزاء للسماح بالتهویـة  بانتظاموالجرید القدیم والعراجین القدیمة 

 .مما یساعد من خفض اإلصابة بالحشرات ومسببات األمراض) 3شكل رقم (النخلة 

  
  

نخیل منزرع بمسافات متوازیة وتخترقه التهویة الجیدة وأشعة . 3شكل رقم 
  .الشمس
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  ). 4شكل رقم ( نظافة البساتین غیر المعتنى بهاو النخیل بمسافات منتظمة زراعة  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بستان مهمل بحاجـة لتنظیـف وتكریـب النخیـل وفصـل الفسـائل عـن األمهـات لغـرض . 4شكل رقم 
  .السماح بالتهویة ودخول أشعة الشمس بین النخیل

  
 األم ةن النخلوفصلها عقلع الفسائل في عمرها المحدد تنظیف النخیل متعدد الفسائل و  .3

راعتها في األماكن الجدیدة وبعنایة فائقة لغرض ضمان نجاحها عند ز  )5شكل رقم (
نتاجها  ٕ   . المحددة لها وحسب مسافات الزراعة المالئمة لنموها وا

  
  
  

نخیــل مهمــل یحتــاج إلــى تنظیــف وخــف الســعف وفصــل . 5شــكل رقــم 
  .الفسائل عن بعضها

  
  
  

  
نماذج من  منطقة المراد مكافحة حشرة الدوباس فیها، وجمعلنخیل في الا تینزیارة بسا .4

داخل البستان لبیان أدوار الحشرة المتواجدة إما وفحصها  ن كل بستانالسعف المصاب م
لمختبر اإلى  بوضعها داخل كیس بالستك ونقلهاأو فحصها بالمختبر وذلك  على النخیل،
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وتدوین  الحوریات الصغیرة أو جلود انسالخ الحوریاتأو تواجد البیض لكشف عن لغرض ا
زای .المالحظات ٕ لة الخوص من كل سعفة لغرض تسهیل عملیة تم تقطیع السعف المصاب وا

الكشف عن أدوار حشرة و  Binocular Microscopeالبسیط فحص  تحت المجهر ال
ویتم أعتماد نسب فقس  ،فقسالنسب  وقد یتم حساب البیض وحسابالدوباس الموجودة 

البیض في الشروع بعملیات مكافحة الدوباس بالمبیدات الحشریة عندما تصل نسب الفقس 
یستوجب المتابعة األسبوعیة ، فإن ذلك أما إذا كانت نسب فقس البیض أقل%. 70ى إل

من البیض لغرض اعتمادها في تنفیذ عملیات %)  70(لحین الحصول على نسبة فقس 
حوریات حشرة الدوباس بالعمر األول عند هذه النسبة تكون .  مكافحة حشرة الدوباس 

 .سواء في فسائل النخیل أو األشجار الكبیرةمنتشرة على الخوص وبقیة أجزاء السعفة 

الحوریات  یةنتیجة تغذ هحدثتالذي  الضررو ها حشرة وتحدید أدوار الدراسة مظهر اإلصابة ب .5
الثاقبة  مفالأجزاء بغرز  وتتغذى هذه الحشرة ،الحشرات الكاملة على العصارة النباتیةو 

وتفرز نتیجة ، العصارة اصمتصاجرید والثمار والشماریخ و الو  الماصة في خوص السعف
منذ الساعات األولى لتغذیة الحوریات حدیثة الفقس ) الندوة العسلیة(دبسیة المادة الالتغذیة 

 . )6شكل رقم ( وتستمر بإفراز الندوة العسلیة طول فترة حیاة الحوریات والحشرات الكاملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الندوة العسلیة على السعف ونمو الفطر  وآثار إفراز) الیمین(قطرات الندوة العسلیة . 6شكل رقم 
  ).الوسط والیسار(األسود علیها 

أو األشجار المنزرعة تحت لألسفل على أجزاء النخلة قطرات الندوة العسلیة تتساقط 
بة من النخلة وقد تنمو ایتراكم الغبار على المادة  الدبسیة فوق األجزاء النباتیة المصو  النخیل

الضوئي التمثیل ؤثر على عملیة یعمل طبقة مغلفة لسطح الخوص تمما علیها السوداء الفطریات 
یتم ). 7شكل رقم (وقد یؤدي ذلك إلى اصفرار السعف مما یضعف النخلة ویؤثر على إنتاجها 



www.iraqi-datepalms.net  2011 
 

 
7

مالحظة مظهر اإلصابة بالدوباس من خالل الندوة العسلیة على الخوص والسعف والثمار وعلى 
إفرازات الندوة العسلیة   شاهدتي البساتین المهملة فو لنخیل، األشجار والمحاصیل المنزرعة بین ا
تغطي سطح الخوص لنموات الفطر األسود والغبار علیه و على السعف القدیم المتدلي لألسفل 

   .األشجار المنزرعة بین النخیل في البستان قد تتساقط على وبقیة أجزاء النخلة و 

لدوباس وتؤدي إلى خفض نسبة القتل هي ومن العوامل التي تعیق تنفیذ مكافحة حشرة ا .6
كبیر السن وذات االرتفاعات العالیة بنسبة  وتواجد النخیل النخیلالزراعة الكثیفة ألشجار 

عالیة في البستان وهذا یغطي على بقیة أشجار النخیل، ویشاهد النخیل في البستان 
لنخیل المنخض وبذلك بأرتفاقات متفاوته مما یؤدي إلى عدم وصول قطرات أو ذرات المبید ل

ال یتم قتل نسبة من حشرة الدوباس المتواجد في النخیل المنخفض االرتفاع أو فسائل 
النخیل، لذلك ضرورة تنظیم زراعة أشجار النخیل داخل البستان وتجنب الزراعة الكثیفة 

حركة  الرطوبة وسهولةلكي تؤدي إلى انخفاض نسبة بمسافات منتظمة وأعتماد الزراعة 
  وهذه تعتمد على المنطقة وطبیعة البستان ، وتتراوح المسافات بین النخیل حالریا

بستان نخیل تتضح علیه آثار اإلصابة بحشرة الدوباس لوجود الندوة العسلیة . 7شكل رقم 
  . وأصفرار السعف وتلون بعضه باللون األسود نتیجة نمو الفطر على اإلفرازات العسلیة

  
، ویعتمد تحدید هذه المسافات متر 10×  10متر أو  9×  9 متر، 8×  8 متر، 7×  7من 

ضرورة مراعاة لذلك  . على خصوبة التربة وتوفر األرض الزراعیة والزراعة البینیة بین النخیل
هذه المسافات عند إنشاء بساتین جدیدة أو عند إعادة تنظیم زراعة النخیل في البساتین القائمة 

 . لنوعیة بأصناف أفضل منهامنخفضة ا حالیًا أو عند استبدال األصناف

نخلة  338(في مسقط و )هكتار/ نخلة  190(كثافة أشجار النخیل بالهكتار الواحد تكون 
من الدول بكثافة أشجار النخیل في عدد وهذه الكثافة قد تكون عالیة مقارنة  في ظفار) هكتار/ 

 156(، مصر )نخلة 167(ائر الجز  ،)نخلة 191(، السعودیة )نخلة 176(العربیة مثل العراق 
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یتراوح عدد أشجار النخیل ) نخلة 180(والیمن ) نخلة 167(لیبیا  ،)نخلة 159(المغرب  ،)نخلة
  ) .  هكتار/ نخلة ( 120نخلة وبمعدل  143إلى  98بالهكتار في السودان بین 

  
  :األعداء الطبیعیة لحشرة الدوباس 

   
  :المتطفالت 
  عائلة  إلىلي یعود تسجیل طفیتم في العراقChalcididae   
  وفي سلطنة عمان تسجیل المتطفلAprostocetus sp   یتبع عائلةEulophidae   

  .  Hymenopteraوكالهما یتبع رتبة غشائیة األجنحة 

  
  : المفترسات 
 الحلم Bdella sp.  وRuncinia sp  عائلةThimisidae   رتبةAraneae   
  اسد المنChrysopa carnea ة عائلChrysopidae   رتبةNeuroptera    
  الخنفساءCheilomenes sexmaculata  ائلة عCoccinellidae   رتبة

Coleoptera    
 الخنفساء Exochomus nigripennis  ،Coccinella septempunctata L , 

undicimpunctatus L. C. ،Chilocoris bipustulatus (L) 

  
  : المكافحة بالمبیدات الكیمیائیة

بیـدات باسـتعمال الم مـن فقـس البـیض المتشـتي%  70بعـد حصـول  الدوباسحشرة كافح ت
¾   –½ بنسـبة  (ULV)ذات الحجـم المتنـاهي فـي الصـغر الحشریة ذات األثر المتبقي القصیر و 

ــائرات  /لتــــر لقــــد بلغــــت المســــاحات المرشوشــــة بالمبیــــدات لمكافحــــة حشــــرتي  .دونــــم بواســــطة الطــ
(  199605، ) 1997( 101000، ) 1996( 156000: ق كما یلي الدوباس والحمیرة في العرا

  .هكتار على التوالي ) 1999(  131494و )  1998
بدایــة فقــس البــیض وتحدیــد شــدة  منــذأشــجار النخیــل ولتنفیــذ الــرش الجــوي یســتمر بفحــص 

أو الرش الجـــوي بـــاإلصـــابة بحشـــرة الـــدوباس وبالتـــالي معرفـــة المنـــاطق التـــي تحتـــاج إلـــى مكافحـــة 
ومـن المفضـل االعتمـاد  بحیث یتم الرش قبل خروج الحشرات الكاملة ووضـعها للبـیض ،رضي األ

یـــتم . علــى ظــروف المنطقــة ونشــاط الحشــرة فیهــا وطریقـــة المكافحــة المالئمــة للقضــاء علــى اآلفــة
المبیـدات الالزمـة تحدیـد یـتم و بسـاتین النخیـل الواسـعة المسـاحة  فـي وضـع برنـامج شـامل للمكافحـة

اســتخدام الطــائرات أمــا المســاحات الصــغیرة والتــي تقــل فیهــا مســاحة البســتان عــن برش لعملیــات الــ
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ــة  ـــة مـــع محاصـــیل أخـــرى ومختلطـ ــة النخیـــل بینی ـــار واحـــد وتكـــون زراعـ وبصـــورة خاصـــة فـــي هكت
فیفضل اعتماد الوسائل األخرى لرش المبیدات بدًال من ) 8شكل رقم (البساتین القریبة من الجبال 

لصــعوبة تغطیــة األشــجار  وذلــكرش اآللــي بالمرشــاة األرضــیة أو التضــبیب الطــائرات وهــي إمــا الــ
  .الرش بالطائرات في آن واحد عند أعتماد عملیاتالكبیرة والصغیرة 

ــد ـــ تعتمـ علـــى النجـــاح فـــي إیصـــال المبیـــد الحشـــري إلـــى مكافحـــة حشـــرة الـــدوباس ات عملی
ت الكاملــة ، أخــذین بنظــر األطــوار المختلفــة لحوریــات حشــرة الــدوباس وقبــل تطورهــا إلــى الحشــرا

االعتبــار عــدم إمكانیـــة المــزارع لوحـــدة مــن تنفیــذ أعمـــال المكافحــة مـــا لــم تســاهم الدولـــة فــي تنفیـــذ 
. مســـتلزمات المكافحـــة علـــى النطـــاق الواســـع وبوقـــت محـــدد یشـــمل كافـــة بســـاتین النخیـــل بالســـلطنة

  :وتستخدم الوسائل المختلفة لرش المبیدات وهي 

  الرش الجوي بالطائرات ، 

 ، المرشاة األرضیة 

  المضببات .  

 : على  هاویعتمد استخدام

 حجم البستان ،  .1

 عدد وأعمار أشجار النخیل لكل بستان ، .2

 المسافة بین كل شجرة وأخرى ،  .3

الزراعات البینیة بین النخیل سواء أكانت فسائل النخیل أو أشجار الفاكهة  األخرى  .4
 . المنزرعة تحت أشجار النخیل 

دور  قبل بلوغھا ھا قتلالمتقدمة ور الحوریة اطواأللرش للحشرات في إجراء عملیة ا .5
   .وضع بیض جدیدتزاوج البالغات وقبل وقطع دورة الحیاة الحشرات الكاملة 
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   : بالطائرات الرش الجوي

یفضل استخدام و ، )الهلیكوبتر(تستخدم الطائرات ذات الجناح الثابت أو الطائرات العمودیة 
   ).8شكل رقم ( بالمناطق الجبلیةاألنهار أو  على أكتاف  تر لرش البساتین المحصورةالهلیكوب

  .الرش الجوي بواسطة الطائرات العمودیة في بساتین النخیل بمناطق مختلفة. 8شكل رقم 

  :المبیدات الحشریة المستخدمة للرش بالطائرات 

لنوكوز، الدیسیز، مثل ا( بیدات الحشریة ذات األثر المتبقي القصیرستعمل المت
¾   –½ بنسبة  (ULV)ذات الحجم المتناهي في الصغر و  )إلخ..فنیتروثیون ، الدایكلوروفوس

، الخاضعة للرش الجوي یقوم فریق المتابعة بالكشف عن فعالیة الرش في البساتین. دونم /لتر
د على جمیع آخذین باالعتبار إن استخدام الطائرات قد ال یعطي رش منتظم وتغطیة شاملة للمبی

أجزاء النخلة ،  وفي هذه الحال ستبقى أفراد كثیرة من حشرة الدوباس حیة في األجزاء التي لم 
یصلها المبید وبصورة خاصة حشرات الدوباس المتواجدة على فسائل النخیل المنزرعة تحت 

ن بقاء الحوریات حیة بین خوص السعف سیؤدي إلى إعادة اإلصابة نتیجة تكاث. النخیل  ٕ ر وا
الحشرة في  الجیل التالي وهذا ما یحصل دائمًا عند االعتماد على الرش بالطائرات فقط دون 

  . إكمال أعمال الرش بالمرشاة األرضیة أو بالتضبیب 
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  : تقویم الرش الجوي 

فعالیة المبیدات المستخدمة بالرش الجوي عن طریق تحدید یتم تقویم أعمال المكافحة و 
وتوضع تحت النخیل  )9شكل رقم ( حشرات الدوباسالغرض تحتوي  معدة لهذااستعمال أقفاص 

تحدید أماكن وضع هذه الصنادیق الحاویة على الحشرات  یتم، أو على أجزاء النخلة في البستان
استعملت هذه الطریقة . عشوائیًا وبدون علم كابتن الطائرة المستخدمة لرش المبیدات في البستان

د اق وأعطت كشوفات مباشرة في تقییم عملیات الرش الجوي وتحدیفي العر من قبل كاتب المقالة 
یم الرش الجوي في قتل أفراد حشرات الدوباس لمدة و یستمر تق .الخلل في حالة عدم قتل الحشرات

أفراد الحشرة وقد یعاد الرش في المناطق  في قتلأسبوعین بعد تنفیذ الرش وتحدد فعالیة المكافحة 
  .نیة التي تستوجب الرش مرة ثا

صنادیق مغافة بقماش التول تحوي فسائل نخیل صغیرة وعلیها حشرات الدوباس . 9شكل رقم 
بمختلف األعمار توضع على أجزاء النخلة أو تحتها لقیاس فاعلیة مبیدات الرش ضد حشرات 

  .الدوباس

 : الرش األرضي 

مبیدات تستخدم مكائن الرش اآللیة ذات الضغط العالي لغرض إجراء عملیات رش ال
على أشجار النخیل ذات الكثافة العالیة في البستان وبصورة خاصة البساتین ذات المساحات 

والتي تحوي نخیل بمختلف األعمار باإلضافة إلى فسائل  والتي یصعب رشها بالطائراتالصغیرة 
 . النخیل الصغیرة الموجودة تحت النخیل الكبیر المعمر 
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  : مستلزمات الرش األرضي 

عملیات الرش األرضي إلى جهاز الرش اآللي وهذه إما تكون محمولة على تحتاج  .1
  ) . الهولدر(السیارة البیك آب أو محمولة على عجالت 

 توفیر الوقود الالزم للتشغیل  .2

توفیر األیدي العاملة بمعدل أربعة أشخاص لكل جهاز ، تساعد بالقیام بعملیات الرش  .3
 والتنقل بین السواقي واألشجار ، 

هذه القوى البشریة متدربة على رش الحقول والبساتین بالمبیدات وتقوم بأعمال  تكون .4
خلط المبید وتشغیل آالت الرش ولها الخبرة باستعمال المبیدات والوقایة منها وطرق 

 . الرش المالئمة داخل البستان 

رة الكوادر المسئولة عن المكافحة في دائ وعددتحدید عدد ونوع هذه اآللیات باالتفاق  .5
ومنحها الصالحیات الالزمة لتنفیذ مكافحة حشرة الدوباس  قبل تنفیذ أعمال بحوث الوقایة

  . الرش والتنقل بین البساتین

  :  مولدات التدخین والتضبیب

تستخدم مولدات الدخان والضباب في البساتین الكثیفة الزراعة وذلك لغرض إیصال 
ضمن وصول المبید ألطوار حشرة الدوباس المتواجدة المبید إلى كافة أجزاء النخلة وهذه الطریقة ت

  ).10شكل رقم (فسیل والمختفیة بیت هذه األجزاء أو على ال السفلى على أجزاء النخلة

استخدام التضبیب بواسطة المضببة لمكافحة حشرات الدوباس في فسائل النخیل . 10شكل رقم 
  ات أو الرش األرضيوالبساتین الحدیثة أو النخیل الذي لم یكافح بالطائر 
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  : المبیدات المستخدمة 

  ، تستخدم عدد من المبیدات الحشریة من مجموعة الفسفور العضویة مثل النوكوز
  .إلخ .. الماالثیون ، السوبر أسید ، الداي كلوروفوس والفنیتروثیون 

  تكون هذه المبیدات بشكل مستحلبات سائلة مركزة تخلط مع الماء في حالة الرش
  مع الزیت في حالة الدخان أو التضبیب ،  األرضي أو

 یحدد نوع وكمیات هذه المبیدات إعتمادًا على الخزین الستراتیجي للمبیدات  .  
 

   :ولغرض القیام بحمالت واسعة لمكافحة حشرة الدوباس على النخیل نقترح ما یلي 

میتهم من أصحاب االختصاص ویتم اختیارهم وتس فنيتشكیل فریق بوزارة الزراعة تقوم 
 :من وزارة الزراعة والجامعات ومؤسسات البحث العلمي ویقوم هذا الفریق باألعمال التالیة 

 .األشراف الفني والعلمي على أعمال الفرق الفنیة الفرعیة في مناطق زراعة النخیل  .1

 ).سابقاً  والتي تم توضیحها(رصد ومسح حشرة الدوباس في مناطق انتشارها  .2

تقوم بفحص حاالت اإلصابة بالنخیل وتتابع نتائج أعمال المكافحة  األشراف على الفرق التي .3
 .وتقییمها 

 .على المناطق المشمولة بالبرنامجوااللتزام بها فرض تعلیمات المكافحة  .4

وقبل تطور الحوریات  من فقس البیض المتشتي% 70بعد حصول تحدید موعد المكافحة  .5
  .إلى الحشرات الكاملة 

 بالتوعیة لخدمةووسائل األعالم المرئیة والمسموعة شاد الزراعي التنسیق مع دوائر اإلر  .6
خالل فترة تنفیذ  برنامج مكافحة الدوباس  الدولة والمزارعین وأصحاب االستثمارات الزراعیة

عطاء فرصة ألصحاب المناحل لنقل مناحلهم قبل یوم على  ٕ بالطائرات لغرض التوعیة وا
 . قةاألقل من تاریخ تنفیذ الرش بتلك المنط

تقوم الفرق الفنیة الفرعیة المشكلة في مناطق زراعة النخیل بالمباشرة بالفحص األسبوعي  .7
 ویستمر لتدوین ورصد انتشار أدوار الحشرة) شباط(منذ منتصف فبرایر لبساتین النخیل 

 ،  داخل البستانعلى النخیل وتوزیعها 

حدیثة لحوریات اتطور ب متابعة فقس بیض الدوباس المشتي من الموسم السابق وحساب نس .8
 .  ًا وتوحد النتائج في جدول حسب مناطق زراعة النخیلأسبوعیالفقس 
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الرش واعتماد طریقة المكافحة المالئمة سواء تحدید البدء بعملیات الرش بالمبیدات الحشریة  .9
 . بالطائرات أو الرش األرضي أو التضبیب وحسب ظروف منطقة اإلصابة الجوي 

حسب حجم البساتین وأعدادها في  عملیات المكافحة تي تقوم بتنفیذحجم الفرق الیحدد  .10
یتم االستعانة بالعمالة الوقتیة في تنفیذ العمل وبعدد یتالئم مع الجهد المطلوب  .المنطقة 

 ) . ساعة عمل/ إنسان (

الالزمة بشریة الكوادر المبیدات و المعدات و اللیات و تشمل اآلو توفیر مستلزمات المكافحة  .11
  .وحسب ظروف كل منطقة یقة لكل طر 

 .تنفیذ المكافحة في الموعد المحدد والحرص على ذلك  .12

سواء (تستغرق عملیات رش المبیدات بمختلف وسائل الرش : فترة رش المبیدات  .13
مدة ثالثة إلى أربعة أسابیع وهذه المدة كافیة لتطور حوریات ) بالطائرات أو الرش األرضي

لذلك ضرورة إنجاز عملیات رش المبیدات حسب الجدول  الثالث وظهور البالغات ، الطور
 .  تطور إلى الحشرات الكاملةالبللحوریة لكي ال نسمح المقرر لها 

إن بقاء المادة العسلیة واألوساخ وجلود االنسالخ بعد عملیة الرش ال یعني بقاء حشرات  .14
رور الوقت وضرورة الدوباس حیة وال یعني إن المكافحة غیر جیدة ولكن هذه المواد تزال بم

نها  ٕ التنبیه عنها بوسائل اإلرشاد الزراعي المرئیة والمسموعة لتوعیة أصحاب البساتین عنها وا
 . آثار متبقیة من اإلصابة بالدوباس 

مساحات مزارع النخیل وعدد البساتین المراد رشها بالطائرات في كل منطقة من مناطق  .15
 .  زراعة النخیل 

 .جراء عملیة الرش خالل فترة محددة لكل منطقة عدد الطائرات الالزمة إل .16

قالع الطائرات  .17 ٕ  ) .مطارات مؤقتة تابعة للطیران الزراعي(محالت هبوط وا

 . ونسب اإلصابة وطور الحوریات تحدید خط سیر الطائرات وحسب أولویات المناطق .18

ومراقبة  تحدید الكادر الذي سیقوم بالعمل والكادر الساند للعمل من المهندسین الزراعیین .19
 . خطوط الطیران وتجانس رش المبیدات وتدوین المالحظات المطلوبة 

عند عدم  رش المبیداتإعادة عملیات افحة واتخاذ القرار المالئم بیم أعمال المكو تق .20
 . الحصول على نتائج مقبولة 

تحدید مواقع المناحل ومزارع األسماك وتربیة الحیوانات لغرض التبلیغ یومیًا ببرنامج  .21
جراءات نقل المناحل لمناطق آمنة لتالفي ال ٕ مكافحة ومواعید الرش والمبیدات المستخدمة وا

 .الحوادث العرضیة التي تحصل عند الرش بالطائرات 
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