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تنبيه 
أخي المواطن 

أخي المزارع ..

ــوم  ــن يق ــى م ــي عل ــر الزراع ــام الحج ــق نظ ــم تطبي يت
ــن  ــوه م ــت خل ــهادة تثب ــوب بش ــر مصح ــل غي ــل نخي بنق
اإلصابــة بحشــرة سوســة النخيــل الحمــراء و ال تكــون 
العقوبــة  وإيقــاع  النخيــل  بإتــاف  ذلــك  و  مرصصــة، 

ــل . ــق الناق ــة بح المالي

سوسة
النخيل الحمراء

سوسة النخيل الحمراء 

اســتمراراً لجهــود وزارة الزراعــة فــي مكافحــة حشــرة سوســة النخيــل 
الحمــراء ســيتم بــإذن اهلل اســتمرار  مكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء 
مواقــع  فــي  انتشــارها  مــن  والحــد  اآلفــة  لهــذه  التصــدي  لغــرض 
اإلصابــة بمناطــق ومحافظــات المملكــة ، بإســتخدام جميــع عناصــر 

. المكافحــة 

وتأمــل الــوزارة تعــاون المزارعيــن والمهتميــن مــع فــرق المكافحــة فــي 
ســبيل إنجــاح هــذه المكافحــة 
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سوسة النخيل الحمراء 

مقدمة :

حشــرة وفــدت إلــى المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1407هــــ وتعبتــر 

, ويعتبــر  مــن أخطــر الحشــرات فتــكًا بأشــجار النخيــل بجميــع أنواعــه 

األنســجة  علــى  اليرقــة  تتغــذى  حيــث  الضــار  الطــور  هــو  اليرقــة  طــور 

الداخليــة للنخلــة وتحفــر انفاقــًا داخلهــا وعنــد تقــدم اإلصابــة تحــدث 

تجويفــا داخــل جــذع النخلــة مماقــد ينتــج عنــه ســقوطها 

تكاثر الحشرة 

فتــرة حيــاة الحشــرة 

 2 مابيــن  تتــرواح 

إلــى ٤ أشــهر ، وتبــدأ 

طــور  ثــم  بالبيــض 

أخطــر  وهــو  اليرقــة 

وأكثرهــا  أطوارهــا 

طــور  ثــم  ضــرراً 

. كاملــة  حشــرة  تصبــح  أن  إلــى   ) العــذراء   ( الشــرنقة 

تبيــض حشــرة سوســة النخيــل الحمــراء  مابيــن 200 الــى 500 بيضــة خــال 

والجــروح  والفجــوات  الشــقوق  داخــل  األنثــى  تضعهــا   ، حياتهــا  فتــرة 

الحديثــة التــي تحدثهــا الحشــرات واآلفــات اآلخرى،  وفي أماكــن التقليم 

وإزالــة الرواكيــب وقواعــد الكــرب وأماكــن خلــع والتقــاء الفســائل بــاالم 

واحيانــا منطقــة الجمــارة وفــي المتعفنــة وأســفل جــذع النخلــة .

عامات وأعراض اإلصابة 

من  ¡ وأجزاء  الكرب  تهتك  مع  نزعها  وسهولة  الرواكيب  موت 

. الساق 

عجينة نشارة خشبية متعفنة وفي منطقة اإلصابة ¡
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, يسود لونه  ¡ الكرب  او بين  خروج سائل صمغي من الشقوق 

الوقت مرور  مع 

اصفرار وموت الجريد وسهولة نزعه من موضعه. ¡

وجود تجويف في موضع اإلصابة في النخلة. ¡

أحيانًا يسمع صوت قرض اليرقات داخل النخلة .  ¡

سقوط النخلة في المرحلة المتقدمة من اإلصابة.  ¡

 طرق مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء 

عند اكتشاف  أي إصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء يتم التالي : 

تطاير  ¡ لمنع  المتخصصة  المبيدات  بأحد  المصاب  النخيل  رش 

الحشرة. 

إزالة النخيل المصاب وفرمة باآلت الفرم وفي المناطق التي ال  ¡

يوجد بها آلة فرم تقطع إلى قطع صغيرة وتحرق وتدفن. 

رش وتعفير موقع النخيل المزال بالمبيدات الازمة.  ¡

رش عموم النخيل بدائرة اإلصابة . ¡

النخيل  ¡ سوسة  لحشرة  الجاذبية  الفيرمونية  المصائد  نشر 

. آخرى   إصابة  أي  لرصد  األستكشاف  أعمال  استمرار  مع  الحمراء 

 مكافحة اآلفات التي تساعد على انتشار اإلصابة بالسوسة . ¡

الري  ¡ طرق  أستخدام  ويفضل  النخلة  جذع  عن  الري  مياه  إبعاد 

الحديثة.
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طرق الوقاية من اإلصابة 

 التقيد بتعليمات الحجر الزراعي وهي كتالي : . 1

المناطق  ¡ من  النخيل  فسائل  أو  النخيل  نقل  بعدم  االلتزام 

اإلصابة.  من  الخالية  المناطق  الى  المصابة 

يجب  ¡ مصابة  الغير  المناطق  بين  النخيل  فسائل  نقل  عند 

. الزراعة  وزارة  فروع  من  منشأ  شهادة  على  بالحصول  االلتزام 

التأكد من وجود  ¡ النخيل يجب  أو فسائل  النخيل  عند شراء 

مختوم  رصاص  قرص  عليه  المعدني  السلك  من  طوق 

الداخلية. المنشأ  بشهادة  مصحوب  الزراعة  وزارة  شعار  عليه 

سرعه إباغ أقرب فرع للزراعة في حالة االشتباه في وجود إصابة . 2

بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

الجذوع . 3 وإزالة  النخيل  وتكريب  الحشائش  من  المزرعة  تنظيف 

المقطوعة والقائمة المتروكة بالمزرعة وحرقها حتى ال تكون 

مأوى لسوسة النخيل وحفار العذوق وحفار ساق النخيل .

تمهد . 4 التي  الحفارات  الصطياد  الضوئية  المصائد  إستخدام 

الحمراء.  النخيل  سوسة  بحشرة  لإلصابة 

النخيل . 5 سوسة  حشرة  لجذب  الفيرمونية  المصائد  إستخدام 

. الحمراء 

سد الفجوات في النخلة بالطين وتعفير أماكن إزالة الفسائل . 6

والرواكيب بالمبيد الازم. 

تنظيم عملية الري ألن الرطوبة الزائدة تساهم في إيجاد بيئة . 7

الحمراء.  النخيل  سوسة  لحشرة  مائمة 
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تنبيه 
أخي المواطن 

أخي المزارع ..

ــوم  ــن يق ــى م ــي عل ــر الزراع ــام الحج ــق نظ ــم تطبي يت
ــون  ــة وتك ــأة داخلي ــهادة منش ــل ش ــل  ال تحم ــل نخي بنق
ــاص  ــوم بالرص ــي مخت ــلك معدن ــة بس ــل ملفوف النخي
ــك  ــة، و ذل ــون مرصص ــة و ال تك ــعار وزارة الزراع ــل ش يحم
ــل . ــق الناق ــة بح ــة المالي ــاع العقوب ــل وايق ــاف النخي بإت

المصدر نشرة سوسة النخيل الحمراء

بالتعاون مع إدارة وقاية المزوعات

متابعة وتنسيق

إدارة اإلرشاد الزراعي

شعبة التوعية والتثقيف الزراعي
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نشرة ا�رشاد الزراعي رقم ( ٣85) لعام 1436 هـ - 2015 م

حشــرة وفــدت إلــى المملكــة العربيــة الســعودية عــام 

بأشــجار  فتــكًا  الحشــرات  أخطــر  مــن  وتعبتــر  1407هــــ 

النخيــل بجميــع أنواعــه , ويعتبــر طــور اليرقــة هــو الطــور 

الداخليــة  االنســجة  علــى  اليرقــة  تتغــذى  حيــث  الضــار 

اإلصابــة  تقــدم  وعنــد  داخلهــا  انفاقــا  وتحفــر  للنخلــة 

تحــدث تجويفــا داخــل جــذع النخلــة مماقــد ينتــج عنــه 

طها  ســقو

سوسة النخيل الحمراء


