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  حشرة النخیل القشریة
  )الحشرة القشریة البیضاء (

Parlatoria Date Scale Insect 
Parlatoria blanchardi Targ. 
(Homoptera : Diaspididae ) 

  

تصیب اشجار النخیل في المملكة العربیة السعودیة ، والمغرب والجزائر وتونس ولیبیا ومصر والسودان 
ناث .وباكستان وامریكا وهي من الحشرات الثاقبة الماصة  والعراق والكویت والبحرین والهند ٕ تهاجم حوریات وا
  .الخضراء والثمار وتفضل النخیل صغیرة السن هذه الحشرة  جمیع اجزاء النخلة

  

  :وصف الحشرة ودورة الحیاة 

سرة ملم ولها  0,7ملم وعرضها  1,6- 1,2قشرة االنثى بیضاویة الشكل تقریبا بیضاء مشوبة بصفرة طولها 
ملم تضع االنثى تحت القشرة حوالي  0,4وقشرة الذكر متطاولة طولها مللیمتر واحدًا وعرضها . وسطیة 

یفقس البیض . ملم 0,04والبیض وردي اللون المع طوله .  بیضة 25-30
الى حوریات تبقى تحت قشرة االنثى لفترة معینة تختلف باختالف الظروف 

یب الجرید والعذوق كي تهيء لها محیطًا وهي تصالجویة ثم تبدأ في التجول ، 
رطوبته عالیة ثم تثبت نفسها وتبدأ في افراز المادة الشمعیة وتمتص العصارة 

تنسلخ حوریة الذكر أربع مرات لتصل الى الطور الكامل اما حوریة . النباتیة
  :ولهذه الحشرة حوالي اربعة اجیال في العام  وهي .االنثى فتنسلخ مرتین 

ولكن هناك اعداد منها تهاجر تتواجد الحوریات الحدیثة الفقس على السعف االخضر القدیم :  االولالجیل 
. یوم 12- 10ویفقس البیض بعد حوالي من تضع االنثى البیض عادة في اوائل الربیع . الى السعف الجدید

ونیو حیث تتزاوج اسابیع وتظهر الذكور واالناث عادة خالل شهر ی 6ویستمر فقس البیض لمدة تقرب من 
 6-5اسابیع واالنثى الكاملة من  9-8ویبدأ وضع البیض بعد حوالي اسبوع ویصل مدة عمر الحوریة حوالي 

  .اسابیع
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تضع االنثى البیض خالل النصف الثاني من یونیو ویفقس معظمه في شهر یولیو وتظهر :   الجیل الثاني
  .ا الجیل عادة على سطحي السعف السفلي الحشرات الكاملة خالل شهر اغسطس وتتوزع حوریات هذ

تضع اناث هذا الجیل البیض في االسبوع الثالث لشهر اغسطس حیث یفقس البیض بعد :  الجیل الثالث
  .اسابیع ویفقس معظم البیض في نهایة شهر اغسطس وبدایة سبتمبر  6حوالي اسبوع ولمدة 

ایام الى  10-7بتمبر ویفقس بعد حوالي من تبدأ االناث في وضع البیض خالل اوائل س:  الجیل الرابع
ایام وتدخل معظمها في دور البیات الشتوي على صورة حوریات  5حوریات تغطي نفسها بالقشرة خالل 

  .م) 1996(كما ذكر عبد المجید واخرون . وبنسبة قلیلة من الحشرات الكاملة للجیل الثالث

  

  :مظهر االصابة والضرر 

وتتغذى على جمیع اجزاء . توجد الحوریات واالناث الكاملة على هیئة قشور بیضاء مشوبة بصفرة .1
ویزداد اعدادها في المناطق الرطبة واجزاء النخلة المظللة والبعیدة عن اشعة الشمس . النخلة الضراء

 .سنوات  10- 3المباشرة ویشتد ضررها على النخیل في عمر 

ن الجرید والخوص والعذوق والثمار تتحول االجزاء المصابة من اللون نتیجة المتصاصها العصارة م .2
االخضر الغامق الى اللون االخضر الفاتح واالصفر مع وجود تبقع واضح یتحول الى اللون 

 .االسمر ویتم جفاف االجزاء المصابة تدریجیًا مما یؤدي الى ضعف عام للنخلة 

ملیتي البناء الضوئي تجمع الحشرة بأعداد كبیرة على السعف یعیق ع .3
 .والتنفس ونمو البراعم واالجزاء الخضریة

تصیب أطوار الجیلین الثالث والرابع ثمار التمر بصفة خاصة وفي  .4
حالة االصابة الشدیدة تسبب هذه الحشرة تشوه الثمار وتجعدها، 

ازالتها بالماء عند  وتلتصق بقشرة الثمرة الى الدرجة التي یصعب
یمتها التجاریة وتختلف اصناف النخیل في الغسیل مما یقلل من ق

 .حساسیتها لالصابة
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  : المكافحة 

  :المكافحة الزراعیة 

 عدم زراعة الحمضیات واالشجار التي تصلح كعوائل لهذه الحشرة بالقرب من النخیل  .1

زراعة الفسائل على مسافات متباعدة لتقلیل تزاحم االشجار ومنع انتقال الحوریات المتحركة من  .2
 ألخرىشجرة 

 .نظافة البستان من الحشائش واالوراق المتساقطة لتقلیل الرطوبة .3

 اجراء التقلیم وازالة السعف المصاب وحرقه  .4

 .العنایة بالخدمة البستانیة واالعتدال في الري وتحسین الصرف  .5

  

  :المكافحة الحیویة 

  :یتطفل على هذه الحشرة ویفترسها االنواع التالیة 

، انواع من ابي  Chrysopa vulgaris Schn، أسد المن   Hemisarcoptes malus Shimerالحلم 
  . Nitidulidae، انواع من المفترسات تتبع فصیلة  Coccinellidaeالعید من فصیلة 

ویمكن تشجیع االعداء الحیویة باالعتماد على المقاومة المیكانیكیة وترشید استخدام المبیدات وعدم استخدام 
  .جنبا لقتل االعداء الحیویةالمبیدات اللمسیة ت

ویصاب النخیل ببعض مناطق المملكة بانواع اخرى من الحشرات القشریة ومنها حشرة النخیل القشریة 
والحشرة القشریة الحمراء  Asterolecanium phoenicis Green:( Asterolecaniidae(الخضراء 

وحشرة النخیل القشریة البنیة المفلطحة   Aonidiella orientalis (Newst.): ( Diaspididae(البنیة 
)Fiorinia phoenicis Balachowsky: (Diaspididae    
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  :المكافحة الكیمیاویة 

%) 2(في حالة االصابة الشدیدة یتم مكافحتها شتاءًا باستخدام مستحلب الزیوت المعدنیة مع  الماء بنسبة 
اتخاذ االحتیاطات لعدم وصول الزیت المعدني  مع). في االلف 1,5(خلطًا بمبید فوسفوري جهازي بنسبة 

  .لقلب النخلة حتى الیؤدي الى هالك القمة النامیة 

او الدایمثویت % 50او األكتلیك % 57او المالثیون  )باسودین % (60كما یمكن استخدام الدیازینون 
  .في االلف  1,5بنسبة % 40

والتستخدم الزیوت نظرًا الرتفاع درجات . یة فقطوفي الصیف تكافح باستخدام المبیدات الفوسفوریة الجهاز 
  .الحرارة 

ان المبیدات المذكورة في الموضوع أعاله ذكرت كما وردت في الكتاب علمًا بأن قسما منها قد أوقف : مالحظة 
استخدامه في بعض الدول ویجب إتباع توصیات الدولة المعنیة بخصوص استعمال المبید الموصى به رسمیًا 

  )datepalms.net-www.iraqi  الشبكة العراقیة لنخلة التمر. (لحشرةلمكافحة ا

  

أهم أمراض وآفات نخیل التمر بالمملكة العربیة السعودیة وطرق مكافحتها المتكاملة : ماخوذ من كتاب: المصدر 
هاني عبد الرحمن . حسن عصام الدین متولي لقمه، د.د محمد محمود الزیات ، صالح ابراهیم القعیط ،. 2002

ادارة , وزارة الزراعة والمیاه . محمد عبد القادر الجربي. د.خالد سعد آل عبد السالم، مراجعة أ. د.ظفران و أ
  .االرشاد والخدمات الزراعیة ، شعبة وقایة المزروعات  ومنظمة االغذیة  والزراعة لالمم المتحدة 

 

  

  


