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مقدمة
يعد نخيل التمر أو ما يسمي بالبلح في مصر أحد المحاصيل اإلقتصادية الهامة في مصر.

 يوجــد عشــرات األصنــاف المحليــة التــي تنــدرج تحــت مجموعــات النخيــل الثالثــة الرطبــة أو 
الطريــة، النصــف جافــة، ثــم الجافــة إلتســاع المــدي الحــراري لمصــر بيــن خطــي عــرض 20 
و 30 شــمال خــط اإلســتواء. وبالتالــى مالئمــة المنــاخ المصــرى لجميــع اصنــاف النخيــل حيــث 
تقــع مصــر بيــن خطــى عــرض 22 و 32 شــمال خــط اإلســتواء. تــزرع مصــر مــا يزيــد عــن 
15 مليــون نخلــة كمــا تتصــدر مصــر اإلنتــاج علــى المســتوى العالمــى للتمــور بمــا يقــرب 
مــن 1.7 مليــون طــن تمــر )بلــح( ســنويا صــدرت فقــط 50 ألــف طــن تقريبــا فــي 2018 
ــر  ــى العش ــر ف ــتراتيجية لمص ــة األس ــدف الخط ــيوي. وته ــف الس ــن الصن ــا م ــا تقريب كله
ســنوات القادمــة إلــى زيــادة الصــادرات إلــى 200 ألــف طــن أعتمــادا علــى التوســع األفقــى 
فــى زراعــة األصنــاف العربيــة ذات الطلــب العالمــى مثــل البرحــى، المجهول،الصقعــى، 
الخــالص وغيرهــا و أيضــا رفــع إنتاجيــة وتحســين جــودة التمــور المنزرعــة مــن خــالل 
ــى رأســها السوســة  ــات وعل ــة األف ــام بمكافح ــدة و األهتم ــتانية الجي الممارســات البس
الحمــراء لخفــض نســب اإلصابــة وتأهيــل المصانــع وتدريــب المصنعيــن وإنشــاء 
المخــازن المبــردة ودعــم اســتخدامات منتجــات التمــر المختلفــة فــى الغــذاء والتصنيــع 
لتقليــل الفاقــد وتنشــيط التســويق بهــدف زيــادة الدخــل ومــن المعلــوم لــدي الجميــع 
ــادة  ــو زي ــذر نح ــي الح ــي توخ ــن ينبغ ــد لك ــف الواح ــة الصن ــتحباب زراع ــدم اس ع
ــف  ــي حســاب صن ــاف االخــري عل ــدول واألصن ــي البرحــي والمج مســاحات صنف

الســيوي الــذي طالمــا مــا تميــزت بــه مصــر. 
ولــم يســلم النخيــل فــى مصــر مــن التأثيــرات األخيــر لتغيــر المنــاخ التــى اثــرت 
ــى  ــل ف ــى النخي ــر واضحــا عل ــم وكان  األث ــى العال ــاة شــتى ف ــى مناحــى الحي عل
ــيوة  ــة س ــى واح ــي« ف ــف »فريح ــد الصن ــرة. فنج ــنوات األخي ــى الس ــر ف مص
فــى عــام 2015  اصيــب بجفــاف الثمــار علــى األشــجار فــى مراحــل متأخــرة 
مــن نمــو الثمــار وقبــل الحصــاد نتيجــة هبــوب عاصفــة ريــاح  ســاخنة لمــدة 
اســبوعين. أيضــا إزدادت اإلصابــة بثاقبــة العراجيــن فــى الواحــات البحريــة 
منــذ ثــالث ســنوات ممــا ادى إلــى  ازديــاد األصابــة كل عــام وجفــاف بعــض 
ــهر  ــى ش ــذق ف ــدة الع ــى قاع ــع ف ــة قط ــل نتيج ــى النخي ــوباطات عل الس
ــات نحــو  ــم التوصي ــة أله ــرض النشــرة الحالي ــذا ســوف تتع ــو. ل يولي
تنميــة النخيــل فــى الواحــات البحريــة كمــا أن انخفــاض  درجــات 
الحــرارة اثنــاء موســم الشــتاء وطولــه أخــر مــن خــروج النــورات 
الزهريــة ممــا ادى لخفــض فــى المحصــول ممــا يتطلــب معــه 
وضــع الخطــط لمجابهــة تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى  نخيــل 
التمــر والثمــار فــى مصــر.  و لتطويــر سلســلة القيمــة يجــب 
ــا  ــز عليه ــي األوجــاع الرئيســية والتركي ــا عل وضــع ايدين
القصيــر  المــدي  علــي  وخطــة  قصــوي  كضــرورة 

لتحقيــق طفــرة فــي مجــال التمــر فــي مصــر. 
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التوزيع الجغرافى لألصناف فى مصر
تتركــز زراعــات النخيــل فــي العالــم فــي المناطــق التــي تقــع بيــن خطــي عــرض 10 درجــات شــمال 
خــط األســتواء بدايــة مــن دولــة الصومــال و 39 درجــة شــمال خــط اإلســتواء عنــد كال مــن منطقــة 
ايلشــي فــى جنــوب اســبانيا و تركمنســتان فــى آســيا و لكنهــا تجــود بيــن خطــي عــرض 24 و 34 
ــطح  ــن س ــاع ع ــل اإلرتف ــر. يتداخ ــا مص ــط ومنه ــرق األوس ــا و الش ــمال افريقي ــق ش ــي مناط و ه
البحــر فــى تحديــد المناطــق التــي يمكــن زراعــة نخيــل التمــر بهــا فيــزرع مــا بيــن 392 متــر تحــت 

مســتوي ســطح البحــر و 1500 متــر فــوق 
مســتوي ســطح البحــر. تحتــاج ثمــرة البلــح 
لمــدة تتــراوح مــا بيــن 180-210 يــوم 
ــي حصــاد الثمــار يســود  ــح و حت مــن التلقي
خاللهــا صيــف جــاف حــار. تواجــد الرطوبــة 
ــاض درجــات الحــرارة  ــع انخف ــى الجــو م ف
عــن 30 درجــة مئويــة اثنــاء نمــو ونضــج 
الثمــار يحــدد األصنــاف التي يمكــن زراعتها 
بتلــك المناطــق. و هــو مــا ينبغــي اخــذه فــى 
اإلعتبــار عنــد تحديــد األصنــاف التــي يمكــن 
ــر  و  ــل مص ــا داخ ــة م ــى منطق ــا ف زراعته
ــة )و  ــاف الرطب ــد ان األصن ــه نج ــاًء علي بن
التــي تحصــد خــالل مرحلــة الخــالل و ال 
ــي األشــجار(  ــر عل ــة التم ــي مرحل تصــل ال
تنتشــر فــى محافظــات شــمال مصــر. و منهــا 
الحيانــي و هــو مــن األصنــاف الممتــازة 

الواعــدة فــى محافظــة العريــش و دميــاط و يحتــاج الــي تطويــر ياتــي علــي رأســه انشــاء مشــاتل 
إلمــداد المزارعيــن بالفســائل »بنــت جــورة« فــى تلــك المناطــق. صنــف الزغلــول والســماني وينتشــر 

فــى مناطــق رشــيد و ادكــو )محافظــة البحيــرة( و دميــاط ، 
و يمتــد حتــي يصــل الــي وســط مصــر فــى الجيــزة – الفيوم. 
ــاف  ــل األصن ــة افض ــر زراع ــر فتنتش ــط مص ــي وس ــا ف أم
المصريــة علــي اإلطــالق و الــذي يســتحوذ علــي اكثــر مــن 
ــف  ــن مصــر للخــارج، الصن ــر م ــن صــادرات التم 90% م
ــة  ــه باإلضاف نصــف الجــاف »الســيوي«. وتنتشــر زراعات
الــي الجيــزة فــي منطقــة البدرشــين تحديــدا - الفيــوم وفــى 
مناطــق اإلنتــاج الرئيســية فــي مصــر مثــل الواحــات - 
الــوادي الجديــد. ثــم تاتــي االصنــاف التــي تعطــي ثمــار تصل 
ــة الجفــاف )رطوبــة داخليــة  ــة التمــر وتصــل لمرحل لمرحل
بالثمــرة تقــل عــن 20%(، األصنــاف الجافــة التــي تنتشــر 
فــي محافظــات وجــه قبلــي و خاصــة اســوان )ثروةمصــر 

المناطق الرئيسية لزراعة النخيل فى مصر.

صنف السمانى من األصناف الطرية المنتشرة بشمال 
ووسط مصر.
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من األصناف الجافة(- منطقة شرق العوينات )المستقبل الواعد لزراعة التمور فى مصر(.
 تمثــل مناطــق طريــق مصــر - اســكندرية الصحــراوي - الواحــات البحريــة ومنطقــة شــرق العوينــات 
- وادي النقــرة فــى اســوان و غيرهــا مــن مناطــق اإلنتــاج الجديــدة بارقــة األمــل فــى تغييــر التركيــب 
الصنفــي داخــل مصــر نحــو زيــادة الصــادرات و تواجــد مصــري علــي ســاحة التمــور العالميــة. فعلــي 
الرغــم مــن اســتحواذ مصــر منــذ زمــن بعيــد علــي المركــز األول فــى اإلنتــاج علــي مســتوي العالــم اال 
انهــا تصــدر مــا يقــل عــن 4% مــن هــذا اإلنتــاج و مــن صنــف واحــد فقــط )الســيوي(. هــذا ألســباب 
ــي  ــاج ال ــة تحت ــاف مرتفع ــة - ذات نســبة الي ــة رطب ــاف المصري ــل منهــا ان معظــم األصن ــدة لع عدي
تبريــد لحفظهــا اكثــر مــن اســبوع - ثمــار األصنــاف المصريــة ليســت ذات صيــت فــى الســوق العالمــي 
باســتثناء الســيوي نســبيا- ايضــا ضعــف القــدرات التصنيعيــة خاصــة الفــرز والتغليــف والتســويقية 
علــي الصعيــد العالمــي. هــذا مــا دعــي كثيــر مــن المســتثمرين الــي البحــث عــن اصنــاف ذات تواجــد 
ــي  ــة تكف ــاع باســعار مجزي ــن ان تب ــة يمك ــت الظــروف المصري ــح تح ــة و تنج ــى الســوق العالمي ف
المــزارع لتوفيــر رعايــة لبســتانه و تحقيــق ربــح مغــري. يتواجــد اآلن و خــالل الســنوات األخيــرة 
تحديــدا العديــد مــن األصنــاف العربيــة التــي تجــود زراعتهــا فــى مصــر و ياتــي علــي رأســها صنفيــن.

الصنف البرحي:
ــدان  ــي البل ــي باق ــه انتشــر ال ــراق و من ــي الشــقيق الع ــد العرب ــي البل ــي ال ــف البرح ــي الصن وينتم
العربيــة و اآلن فــى مناطــق كثيــرة مــن العالــم. و لعــل الســبب فــى ذلــك يرجــع الــي اإلنتاجيــة العاليــة 
التــي قــد تصــل فــي المتوســط 250 كيلــو جرام/النخلــة الواحــدة فــى مرحلــة الخــالل لنخلــة ال يقــل 
ــذى  ــاع نســبة ســكر الســكروز وال ــف البرحــي بارتف ــار الصن ــز ثم ــا 8 ســنوات. ايضــا تتمي عمره
يتحــول نســبة منــه لســكريات احاديــة بمجــرد دخــول الثمــرة فــى اإلرطــاب بالمقارنــة بثمــار األصنــاف 
األخــري. أدي ارتفــاع اإلنتاجيــة مــع جــودة الثمــار باإلضافــة الــي امكانيــة توافــر شــتالت األنســجة 

لهــذا الصنــف بالعــدد المطلــوب للتوســع فــى زراعتــه اآلن فــي مصــر. 
الصنف املجهول )املجدول كما يسمى فى مصر(:

يرجــع اصــل هــذا الصنــف الــي دولــة المغــرب الشــقيقة و اخــذ شــهرته مــن زراعتــه فــى الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة فــى جنــوب واليــة كاليفورنيــا حيــث تجــود ثمــاره فــى تلــك المنطقــة. وتنتشــر 
زراعتــه اآلن فــى جميــع انحــاء العالــم و ذاع صيتــه. وســوف نتعــرض الحقــا للعمليــة الرئيســية بــه 

وهــى خــف الثمــار. 

طرق إكثار النخيل:
الطرق التقليدية )الفسائل – البذرة(

الزراعــة بالبــذرة تقتصــر فقــط علــى أغــراض التربيــة إلنتــاج اصنــاف جديــدة والتــى يلزمهــا وقــت 
يصــل مــن 7-10 ســنوات لتقييــم الثمارالناتجــة ومــدى جودتهــا. تمــت بعــض األبحــاث فــى معهــد 
بحــوث البســاتين علــى اســتخدام بــذور الصنــف البرحــى إلنتــاج نخــل مشــابه وكانــت ناجحــة فــى 

الحصــول علــى ثمــار إقتصاديــة. كمــا قــد يحــدث ذلــك فــى الطبيعــة حيــث تنتشــر زراعــة البــذرة فــى 
كال مــن اســوان وســيوة. فيســمى التمــر الناتــج مــن البــذرة ويكــون صغيــر الحجــم وذات صفــات 
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رديئة بالعينات كما فى اسوان وتختلف التسمية من مكان ألخر داخل مصر. يمكن اإلستفادة 
بإكثــار الفســائل الناتجــة مــن النخلــة الجيــدة وإكثارهــا للحصــول علــى صنــف جديــد. وينتشــر العديــد 
مــن  األســماء فــى واحــة ســيوة كلهــا ناتجــة ومشــابهة لحــد بعيــد الصنــف الســيوى. كمــا قــد ينجــح 
االمــر كمــا فــى صنــف ام الفــراخ األحمــر الناتــج مــن الزغلــول والســلمى األصفــر فــى وجــه بحــرى 
ــى  ــذرة ف ــى الب ــد عل ــن ال يعتم ــة. لك ــاف األصلي ــس االصن ــدة تناف ــات جي ــار ذات مواصف ــى ثم وه

الزراعــات االقتصاديــة بهــدف اإلنتــاج.
تنتــج النخلــة فــى بدايــة حياتهــا فســائل تخــرج مــن اســفل ســطح التربــة علــى جــذع النخلــة ولهــا 
جــذور تســمى فســائل او اعلــى ســطح التربــة تســمى ســرطانات. يمكــن فصــل الفســائل فــى الحجــم 
ــة موســم الشــتاء  ــاء بداي ــد الحصــاد واثن ــة بع ــف النخل ــة الفصــل خــالل تنظي ــم عملي المناســب وتت

لغرســها فــى مــكان الزراعــة المســتديم او فــى مشــاتل.
مواصفات اختيار الفسيلة الجيدة:

 - عمرها ال يقل عن 3 سنوات                     
  - وزنها يتراوح ما بين 10-25 كجم

 - قطر الجمارة ال يقل عن 25 سم               
 - خاليــة مــن اى مظاهــر اصابــة خارجيــة وجيــدة النمواثنــاء 
عمليــة الفصــل يراعــى ان تكــون الجمــارة ســليمة ويتــم التعامــل 
معهــا بحــرص اثنــاء النقــل. ويتــم تقصيــر طــول األوراق الى 120 
ســم تقريبــا )الفســيلة كلهــا(. وال يفضــل إزالــة األوراق الخارجيــة 
كمــا يفعــل الكثيــر لعــدم حرمــان الفســيلة مــن اوراق تســاعدها فــى 
النمــو خــالل المراحــل األولــى. بــل يكتفــى بازالــة األوراق الجافــة 

فقــط وتقصيــر طــول األوراق الكبيــرة. ثــم ربطهــا جيــدا ونقلهــا إلــى 
المشــتل. ويعتمــد نجــاح الزراعــة باســتخدام الفســائل علــى نجــاح 

فصلهــا، نقلهــا، زراعتهــا ثــم رعايتهــا. 

الطرق الحديثة باستخدام زراعة األنسجة النباتية 
هــو اســتخدام نســيج نباتــى مــن النخلــة األم وبداخــل المعمــل يتــم تعقيــم تلــك األنســجة وزراعتهــا 
علــى أوســاط غذائيــة محــددة وتحــت ظــروف متحكــم بهــا مــن حــرارة وإضــاءة وبعيــدا عــن التلــوث 
بهــدف إنتــاج نســخ مشــابهة للنبــات األم الــذى نزعــت منــه هــذه األنســجة وبأعــداد كبيــرة وخالــى 
ــل، 1-2 ســنة  ــل المعم ــن 2-3 ســنوات داخ ــا يصــل م ــة وقت ــذه العملي ــات. تســتغرق ه ــن أى آف م
بالصوبــة، ثــم الزراعــة فــى الحقــل المفتــوح لإلنتــاج بعــد 2-3 ســنوات مــن الزراعــة. نســبة النجــاح 
بعــد الزراعــة باســتخدام شــتالت زراعــة األنســجة تصــل غالبــا إلــى 100% نتيجــة وجــود مجمــوع 
جــذرى كامــل باإلضافــة للتجانــس بيــن النباتــات وخلوهــا مــن أى آفــات وباألعــداد المطلوبــة لصنــف 

محــدد قــد ال يتوفــر بالعــدد المطلــوب فــى بلــد الزراعــة. 
يرجــع تاريــخ نشــأة زراعــة األنســجة لبدايــات القــرن الماضــى والتــى تطــورت إلكثــار نخيــل التمــر 

بمحــاوالت فرديــة ســنة 1962 بواســطة العالــم روفينــى. ثــم تطــورت بعــد ذلــك فــى الواليــات 

فسائل الصنف السيوى ويظهر بها مكان 
القطع
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المتحــدة األمريكيــة عــن طريــق العالــم تيســرات فــى بدايــة 1979 إلســتحداث الكالــس مــن القمــة 
ــل بعــد اخــذ  ــار النخي ــم المختلفــة إلكث ــدأت المحــاوالت فــى دول العال ــم ب ــل. ث ــة لفســائل النخي النامي
ــم  األســبقية عــن طريــق المعامــل التجاريــة فــى بــالد ال تــزرع نخيــل التمــر مثــل انجلتــرا DPD ث
ــاف  ــف شــتلة ألصن ــل زراعــة انســجة 26 أل ــى اســتيراد اول شــحنة نخي ــدأت مصــر ف فرنســا. وب

عربيةعــدة عــن طريــق وزارة الزراعــة فــى ســنة 1991 تقريبــا. 
ومعهــا  بــدأت المحــاوالت المحليــة إلكثــار النخيــل بزراعــة 
ــارى  ــتوى التج ــى المس ــاح عل ــككل بالنج ــم ت ــى ل ــجة والت األنس
ــم  ــى العال ــل ف ــتالت النخي ــتورد لش ــر مس ــر أكب ــت مص ــا زال وم
ــع  ــذى يطرحــة الجمي ــى الســؤال ال ــى. ويبق ــة التوســع األفق لتلبي
فــى مصــر وهــو لمــاذا تســتورد مصــر شــتالت نخيــل تمــر ناتــج 

ــى اآلن؟ ــجة حت ــة األنس زراع
يرجــع تاريــخ اســتخدام زراعــة األنســجة فــى مصر لســنة 1986 
وبــدأت بمحاصيــل مختلفــة وعلــى مســتوى بحثــى، ومنهــا انتقلــت 
ــل  ــم محصــول نخي ــارى ث ــاق تج ــى نط ــوز عل ــى محصــول الم ال
الشــركات  معامــل  مــن  بمحــاوالت  بدايــة 1992  فــى  التمــر 
الزراعيــة ووزارة الزراعــة تــم فيهــا اإلعتمــاد علــى الخبــرة 

 somatic embryogenesis البحثيــة المحليــة باســتخدام طريقــة اإلكثار بتخلــق األجنــة الجســمية
. وتــم إنتــاج عــدد مــن النباتــات، ولكــن لــم يكــن بالصــورة الكافيــة، رغــم الصعوبــات الفنيــة التــى 
ــى الجامعــات ومراكــز البحــث  ــة البحــث العلمــى ف ــل طلب ــدأت جحاف ــى.. وب ــا الحال ــى وقتن ــت حت ظل
ــار نخيــل  العلمــى المختلفــة فــى مصــر فــى العمــل علــى اســتخدام تكنيــك زراعــة األنســجة فــى إكث
التمــر لمــا لــه مــن أهميــة قصــوى فــى توفيــر فســائل األصنــاف العربيــة المطلوبــة وعلــى رأســها 
البرحــى والمجهــول )المجــدول كمــا يســمية المصرييــن( وبصــورة خاليــة مــن المســببات المرضيــة. 

واســتمرت محــاوالت القطــاع الخــاص والحكومى واســتمر 
ــى تاريخــه فــى  ــة منهــا حت معهــا عــدم جــدوى أى محاول
ــار فعــال ينتــج كميــات كبيــرة بانتظــام  وضــع برنامــج إكث
ســنويا، مطابقــة للصنــف. علــى الرغــم مــن إنشــاء مركــز 
بحثــى حكومــى خــاص بنخيــل التمــر داخــل مركــز البحــوث 
الزراعيــة بهــدف إنتــاج شــتالت نخيــل انســجة فــى ســنة 
ــة ونشــر  ــر مــن الدرجــات العلمي ــح الكثي ــم من 1996. وت
ــا  ــد مــن البحــوث دون النظــر فــى الحاجــة إليهــا فني العدي
أو جدواهــا التطبيقيــة فــى إنتــاج بروتوكــول إكثــار فعــال. 
بمــا انعكــس علــى الوضــع الحالــى الــذى تزيــد فيــه حاجــة 
الســوق المحلــى بــل والدولــى لشــتالت نخيــل تمــر بأســعار 

عاليــة. فنجــد تلــك األســعار ارتفعــت فــى الســوق المحلــى مــن 400 جنيــة مصــرى فــى ســنة 2016 
الــى 900 جنيــة مصــرى فــى ســنة 2017 لتصــل اآلن إلــى 1400 جنيــة للبرحــى و مــا يزيــد

أقلمة األصناف الباكستانية والعربية 
للنخيل باستخدام األجزاء النباتية للنورة 

الزهرية

إثمار أحد النخل المكثر بزراعة األنسجة 
باستخدام الجزء النباتى النورة الزهرية



11  

بلح
ل ال

خي
ن

عــن 1000 جنيــة للمجهــول واألصنــاف العربيــة المطلوبــة، ولكــن لألســف مســتوردة مــن الخــارج. 
علــى الرغــم ممــا تملكــه مصــر مــن كفــاءات بحثيــة ممتــازة لــم يتــح لهــا الفرصــة الكافيــة لقيــادة 
هــذا القطــاع البحثــى. زراعــة أنســجة نخيــل التمــر تحتــاج إلــى خبــرة كبيــرة واحتــكاك بالمــدارس 
األجنبيــة المختلفــة وهــو مــا ال يتوفــر فــى مصــر. علــى الجانــب االخــر نــرى الــدول األخرى اســتعانت 
بخبــرات دوليــة تملــك البروتوكــول والخبــرة الفنيــة فــى التعامــل مــع كافــة مراحــل اإلنتــاج. فــكان 
اإلســتيراد لمصــر مــن تلــك الــدول وهــو مــا يســتنزف العملــة األجنبيــة. وقــد يتعلــل البعــض بضعــف 
األمكانيــات وهــو غيــر صحيــح. فهنــاك عــدد مــن الشــركات ذات األمكانيــات الهائلــة والتــى اتاحــت 
الفرصــة لبعــض تلــك الخبــرات المحليــة اعتمــادا علــى اللقــب الممنــوح لهــم ممــا نتــج عنهــا أخفــاق 
ــى  ــدرة عل ــى عــدم المق ــل البعــض األخــر ف ــد يتعل ــا وق ــة.  كم ــف الطائل ــد ســنوات مــن المصاري بع
أقلمــة النباتــات الناتجــة مــن المعمــل. حيــث ترجــع نســبة النجــاح فــى األقلمــة إلــى جــودة النباتــات 
 Abul-Soad( المنتجــة مــن المعمــل وهــو مــا يمكــن تحقيقــة فقــط فــى حالــة توفرالخبــرة الفنيــة

 .)2014 ,and Jatoi
تــم اســتخدام جميــع انســجة النخيــل إلكثــاره لكــن لــم ينجــح علــى المســتوى التجــارى حتــى اآلن إال 

-Abul( جزئيــن نباتيــن فقــط. األول باســتخدام القمــة الناميــة للفســائل المفصولــة مــن األم
Abul-( ــة ــر ناضج ــة الغي ــزاء الزهري ــتخدام األج Tisserat ;2011 Soad, 1984; (. او باس

Abul-Soad and Al-Khayri ;2010 Soad and Mahdi 2018(. ويوجــد معمــل واحــد 
فقــط فــى العالــم والتابــع لمعهــد بحــوث النخيــل فــى باكســتان يســتخدم النــورة فــى اإلنتــاج التجــارى. 

وبخبــرة مصريــة امكــن انتــاج 6 أصنــاف محليــة وكانــت النباتــات المنتجــة مطابقــة لــألم. 
شتالت زراعة األنسجة وتالفى الطفرات 

ــرة للصنــف األصــل  ــات المغاي ــرة ظهــور الطفــرات أو مــا يســمى بالنبات ــرة األخي انتشــرت فــى الفت
نتيجــة اإلنتــاج العشــوائى ،واســتخدام منظمــات النمــو بتركيــزات عاليــة أثنــاء مراحــل اإلنتــاج داخــل 
المعمــل. والتــى غالبــا مــا تظهــر جليــا بعــد الزراعــة فــى المــكان المســتديم لعــدة ســنوات وإنفــاق 
ــد  ــاك العدي ــة. هن ــد الثق ــرة وفق ــاع ألســثمارات كبي ــا وضي ــه قضاي تكاليــف زراعــة. ممــا تســبب عن
مــن األبحــاث التــى رصــدت تلــك الظاهــرة فــى شــتى بقــاع عالــم النخيــل والتــى انحصــرت معظمهــا 
ــر مــن 12 عــام  ــت ألكث ــات فــى مراحــل متقدمــة مــن العمــر وصل فــى عــدم إزهــار او اثمــار النبات
بعــد الزراعــة، إنقطــاع او قلــة عــدد الفســائل المنتجــة، الفســائل مشــوهة األوراق، نباتــات متقزمــة 
خاصــة فــى ســنوات عمرهــا األولــى، إنتــاج اوراق غيــر مشــابهة لألصــل تغيــر فــى حجــم خــوص 

األوراق )Mirani et al., 2019(، فشــل فــى العقــد. وقــد يختلــط األمــر مــع عمليــات 
نصــب باســتخدام بــادرات ناتجــة مــن زراعــة بــذور وبيعهــا علــى انهــا شــتالت ناتــج انســجة. لــذا 
يلــزم وجــود شــهادات بصمــة وراثيــة والشــراء مــن مصــادر موثوقــة واخــذ الضمانــات مــن الشــركة 

للتعويــض فــى حالــة زيــادة نســبة النباتــات المغايــرة عــن المســموح بــه 5-10% عرفيــا. 



12  

بلح
ل ال

خي
ن

إنشاء بستان نخيل التمر:
التربة املناسبة ومدي التحمل للملوحة

ــن  ــة. فيمك ــة عالي ــى إنتاجي ــول عل ــة والحص ــى المصري ــم األراض ــى معظ ــل ف ــة النخي ــن زراع يمك
زراعتــه فــى األراضــى الطينيــة الثقيلــة والخفيفــة وأيضــا األراضــى الرمليــة وهــو األتجــاه الحديــث 
اآلن فــى الزراعــة داخــل مصــر. وإن كان المرشــح األول للزراعــة فــى األراضــى التــى قــد تعانــى مــن 

نســبة ملوحــة مــن بيــن المحاصيــل البســتانية المختلفــة.
األراضــى الملحيــة هــي االراضــى التــي تحتــوى علــى كميــة زائــدة مــن األمــالح الذائبــة فــي المــاء 
أو الصوديــوم المتبــادل علــى معقــد التربــة أو كالهمــا معــا و تــؤدى إلــى تدهــــور خــواص األرض 
ــزم معهــا  ــى يل ــة المحصــول. والت ــات النامــي و انخفــاض جــودة و إنتاجي ــي اإلضــرار بالنب و بالتال
عمــل تحاليــل معمليــة دوريــة ســواء للتربــة او مــاء الــرى مــع المعالجــة و الخدمــة الجيــدة والتــى 
تــؤدى إلــى تحســين خــواص هــذه االراضــى و بالتالــي تحســين نمــو النبــات و زيــادة اإلنتاجيــة. هــذا 
ــة  ــة ونوعي ــل ، باختــالف مصدرهــا وكمي ــري المحاصي ــاه ومــدي مالئمتهــا ل و تختلــف جــودة المي

األمــالح الذائبــة فيهــا، وقــد وضعــت عــدة معاييــر لتحديــد جــودة مــاء الــرى ومنهــا:
 EC = التوصيــل الكهربائــى: فــإذا كان التوصيــل الكهربائــى ال يزيــد عــن 2.25 مليمــوز ) مليميــوز
ــة  ــا. وفــى حال = 640 جــزء فــى المليــون( فــإن المــاء يعــد صالــح لجميــع األنــواع النباتيــة تقريب
زيــادة الملوحــة عــن 3000 جــزء فــى المليــون ppm فــإن إنتاجيــة نخيــل التمــر تبــدأ بالتأثــر وإن 
كان ال يظهــر ذلــك علــى المجمــوع الخضــرى الــذى يبــدأ بالتأثــر عنــد زيــادة الملوحــة عــن 7000 
جــزء فــى المليــون. والــذي عنــده تنخفــض اإلنتاجيــة الــى مــا يقــارب ال 50%. يتحمــل النخيــل قــدر 
أعلــى مــن الملوحــة حيــث نجــده فــى العريــش بجــوار الشــاطئ حيــث ترتفــع الملوحــة فــى مــاء البحــر 
ــى فــى العريــش ذو ســاق  ــون. فنجــد الصنــف الحيان ــى مــا يقــرب مــن 35 الــف جــزء فــى الملي ال
ــت الثمــار  ــة. وإن كان ــى اإلنتاجي ــر ف ــاوت كبي ــل، مــع تف ــرة الحجــم عددهــا قلي ــة، أوراق صغي نحيف
فــى غالــب األحيــان ذات ســكريات عاليــة. شــوهد النخيــل المنتشــر فــى المســتقعات وميــاه الصــرف 

الصحــى متقــزم وال يزهــر او يثمــر، وتتقــزم األوراق ويقــل عددهــا لحــد كبيــر. 
ــات  ــى يمكــن ان تحــل محــل كاتيون ــم والت ــون الصودي ــرى: نســبة أي ــاه ال ــوم فــى مي نســبة الصودي

ــل الكالســيوم والماغنســيوم.  ــات مث ــة للنب اخــرى هام
طريقــة تراكــم األمــالح فــي التربــة: والتــى تختلــف باختــالف نــوع التربــة ففــى األراضــى الرمليــة 
ونتيجــة النفاذيــة العاليــة فــإن حركــة  األمــالح تكــون لألســفل ممــا يجعــل هنــاك حاجــة لزيــادة كميــة 
ميــاه الــرى لغســيل األمــالح وابقائهــا فــى األســفل. وعليــة فــى األراضــى الرمليــة وعنــد اســتخدام 
ــة  ــى حال ــا ف ــدون ســماد للغســيل. ام ــرة ب ــا 1-2 م ــة بالســماد يعقبه ــط يفضــل كل ري ــرى بالتنقي ال
األراضــى الطينيــة فتتراكــم األمــالح فــى الطبقــة الســطحية وهــو مــا يحتــاج لريــة غزيــرة للغســيل 

علــى األقــل كل 6 شــهور أو ســنة.
تبــرز مشــكلة الملوحــة فــى أراضــى الواحــات البحريــة القريبــة مــن التــالل وســفوح الجبــال. واعتــاد 
المزارعيــن علــى اســتخدام التســميد العضــوى »ســباخ المواشــى« للحــد مــن الملوحــة مــع الكبريــت 

الزراعــى بإضافتــة حراثــة علــى ســطح التربــة خــالل فصــل الشــتاء. 
يمكــن إضافــة الجبــس الزراعــى »كبريتــات كالســيوم« فــى جــورة النخلــة لتقليــل الملوحــة وخفــض 
القلويــة لبعــض الوقــت خاصــة فــى األراضــى الرمليــة. تحتــاج الجــورة الواحــدة مــا يقــرب مــن 10 
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ــن الشــائع  ــن. م ــر كل عامي ــى شــهر ديســمبر ويناي ــة الشــتوية ف ــع الخدم كجــم تضــاف شــقرفة م
ــدان إذا ترواحــت ملوحــة  اســتخدام 0.5 – 1.0 طــن/ الف
التربــة مــن 4-8 مليمــوز وتزيــد إلــى 1.5 طن/الفــدان عند 
ــة  ــى بإضاف ــا يوص ــدى. كم ــذا الم ــن ه ــة ع ــادة الملوح زي
ــع التســميد العضــوى  ــت الزراعــى كل 1-2 عــام م الكبري

الشــتوى حيــث يعمــل علــى معالجــة الملوحــة أيضــا. 
لوحــظ أيضــا تبــادل الحمــل فــى صنــف الحيانــى المــزروع 
فــى محافظــة دميــاط وبعــض المناطــق فــى المنصــورة 
شــمال دلتــا مصــر علــى الرغــم مــن أن صفــة تبــادل الحمــل 
ــد يرجــع هــذا  ــل التمــر. وق ــى نخي ــة ف ــة وراثي ليســت صف
ايضــا لزيــادة الملوحــة فــى تلــك المناطــق لقربهــا مــن 

شــاطئ البحــر المتوســط. وقــد امكــن رصــد تلــك الظاهــرة ومحاولــة الحــد منهــا بخــف الســوباطات 
إلــى عــدد 7 ســوباطات فقــط بالمقارنــة بتــرك 11 ســوباطة علــى النخلــة فــى عــام الحمــل الغزيــر. 
هــذا باإلضافــة الــى الــرش بنتــرات الكالســيوم Ca )No3(2  بتركيــز 2500 جــزء فــى المليــون 
  .)2019 ,.El-Dengawy et al( محلــول حامــض الجبريلــك بتركيــز 150 جــزء فــى المليــون +
أيضــا تبــادل الحمــل فــى صنــف الســيوى يمكــن مشــاهدته جليــا فــى زراعــات النخيــل فــى الواحــات 
البحريــة حيــث يتفــاوت بشــدة عــدد الســوباطات بــل قــد يتوقــف بعــض نخيــل البســتان عــن اعطــاء 
محصــول بالكليــة فــى عــام ويفيــض فــى العــام التالــى. يرجــع المزارعــون هــذا ألســباب ال تتعلــق 
بالزراعــة وإن كان عــدم خــف الســوباطات والمبالغــة فــى التغذيــة بالســماد العضــوى )زيــادة 
النيتروجيــن( قــد يكونــا الســبب وراء تلــك الظاهــرة التــى تــؤدى لخســائر اقتصاديــة والتــى تســبب 

عــدم انتظــام الحمــل.
خطوات الزراعة وعوامل نجاحها:

إنشاء مشتل نخيل تمر باستخدام الفسائل وشتالت زراعة األنسجة:
ــر الفســائل  ــي تعــوق التوســع الراســي فــي صنــف الســيوي هــو عــدم توف ولعــل أهــم العوامــل الت
ــه المزارعيــن خــالل  ــي مــا يحصل ــة قاصــرة عل ــرة. المشــاتل المحلي المطابقــة للصنــف بأعــداد كبي
موســم الشــتاء مــن فســائل نتيجــة تنظيــف المــزارع. لكــن يعيبهــا انهــا متابينــة الحجــم بدرجــة كبيــرة 
ويشــترطوا بيعهــا علــي هــذه الحــال. كمــا ان األعــداد بســيطة ال تتجــاوز بضــع مئــات فــي اي مشــتل 
بالواحــات. تــم تدريــب المزراعيــن فــي عــام 2018/2017 علــي فنيــات وإقتصاديــات مشــتل كبيــر 
ينتــج اآلالف مــن شــتالت النخيــل ـ بنــت جــورة بدايــة مــن الموســم الشــتوي . تــراوح ســعر الفســيلة 
علــي أرضهــا فــي بدايــة ربيــع 2018 مــن 50 جنيــة مصــري إلــي 90 جنيــة مصــري. مــع العلــم 
أنــه قــد تشــتري ب 150 إذا تــم تأكيــد الصنــف، توفــر العــدد المطلــوب، تجانــس الفســائل و خلوهــا 

مــن األعــراض المرضيــة واآلفــات الظاهريــة.
 ،Small holder farmers  فإذا تكلمنا عن اإلنتاج يبدأ من دعم مبادرات  صغار المزارعين

إضافة الجبس الزراعى لمعالجة ملوحة 
التربة فى األراضى الرملية كل عامين.
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 ،  Public production units  ــة ــة حكومي ــدات إنتاجي ــاص  Private sector، ووح ــاع خ قط
 Certified date  ــر فســائل ــة  NGO’s   إلنشــاء مشــاتل معتمــدة لتوفي ــر حكومي ــات الغي الجمعي

 Tissue-cultured date  ــي المشــتل( شــتالت  أنســجة ــة ف ــة )رعاي palm nurseries، وتربي
palm nurseries  بأســعار فــي متنــاول الجميــع. ســواء مــن األصنــاف المحليــة أو  العربيــة ذات 
ــال عــن  ــر. لكــي تكــون بدي ــم تشــجيع التصدي ــد مــن الزراعــة ومــن ث الســوق العالمــي. لدعــم العائ
المشــاتل المحليــة  الصغيــرة التــي ال يتجــاوز عــدد الفســائل »المصبعــة« أو »بنــت الجــورة« فيهــا 

عــن بضــع مئــات متفاوتــه األحجــام وال يمكــن  تأكيــد الصنــف بشــهادات أو عقــود معتمــدة.
 تطهير الفسائل قبل نقلها لألرض املستديمة

قبــل بدايــة الزراعــة وعنــد احضــار الفســائل مــن مــكان أخــر غالبــا مــا تكــون منطقــة زراعــة نخيــل 
ينتشــر بهــا الكثيــر مــن األمــراض واآلفــات. يلــزم تطهيــر الفســائل لتالفــى احضــار تلــك المشــاكل مــع 
الفســائل خاصــة لــو كانــت المزرعــة فــى منطقــة أرض جديــدة وبكــر. ويفضــل رشــها قبــل الوصــول 
ــة  ــة لمنطق ــات المصاحب ــى ضمــان عــدم وصــول األف ــادة ف ــل زي ــى ســيارة النق لمــكان الزراعــة عل

الزراعــة البكــر. وفــى حالــة نقــل اكيــاب لتغطيــة الفســائل بعــد الزراعــة يفضــل رشــها ايضــا. 

ــل  ــد حشــرى او قاعــدة الفســيلة فــى برمي ــه مبي أوبالنقــع، إمــا بنقــع كامــل الفســيلة فــى حــوض ب
كبيــر فقــط لعــدة دقائــق حتــى تتشــرب األوراق الخارجيــة والليــف بالمحلــول. ممــا يــؤدى لقتــل معظــم 
اآلفــات المصاحبــة للفســيلة. ثــم يتــم ربــط الجريــد جيــدا وتقليــم اطــراف األوراق بحيــث ال يقــل طــول 
الفســيلة عــن 80-120 ســم. أعتــاد النــاس خطــأ إزالــة وتقليــم األوراق الخارجيــة الخضــراء خوفــا 
مــن جفــاف الفســيلة نتيجــة درجــة الحــرارة العاليــة ممــا يحــد مــن قــدرة الفســيلة علــى معــاودة النمــو 

ســريعا. بــل تــزال قواعــد األوراق الخارجيــة الجافــة فقــط مــع تقصيــر األوراق.
إعداد األرض رملية أو طينية وزراعة الفسائل 

ال تختلــف الزراعــة فــى األراضــى الجديــدة كثيــرا عنهــا فــى األراضــى القديمــة. حيــث يتــم حفــر جــور 
75 ســم أو 100 ســم )قطــر وعمــق( حســب حجــم الفســائل. ثــم يتــم خلــط الــردم بخلطــة اســمدة )1 
كجــم ســوبر فوســفات أحــادى + نصــف كجــم كبريــت زراعــى + ربــع كيلــو جــرام ســفات امونيــوم 
او نتــرات امونيــوم(. فــى بعــض األحيــان يتــم خلــط مقطــف كومبوســت بــدال مــن الخلطــة أو إضافــة 
ســماد عضــوى متحلــل بمعــدل 15-30 كجم/الجــورة. ثــم يــردم نصــف الجــورة بعــد خلــط األســمدة 

النقع فى حوض الري فى محلول مطهرالرش للتطهير فى السيارة قبل الوصول لمكان الزراعة
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بالتربــة وتــروى مــرة واحــدة علــى األقــل ويتــم الزراعــة بعــد 1-2 أســبوع مــن رى الجــورة. يجــب 
الحــرص بــدك التربــة حــوال قاعــدة الفســيلة جيــدا ثــم ريهــا جيــدا. غالبــا مــا يأخــذ الــرى 1-2 ســاعة 

فــى األراضــى الجديــدة عــن طريــق اســبجتى تصرفــه 8 لتر/ســاعة. 

كمــا يمكــن الزراعــة بــدون اســمدة علــى البــارد ولكــن لوحــظ ان اســتخدام خلطــة األســمدة افضــل 
واســرع فــى امــداد الفســيلة بمــا تحتاجــة  فــى العــام األول للزراعــة. يتــم غــرس الفســيلة أو شــتلة 
ــاء  ــرق اثن ــى ال تغ ــر قطــر للقاعــدة بمــوازة ســطح األرض. حت ــون أكب ــث يك زراعــة األنســجة بحي
الــرى فيدخــل المــاء فــى القلــب وتعفــن أو ســطحية وتعــوم او ترقــد علــى ســطح األرض عنــد هبــوب 

عواصــف اوريــاح كمــا هــو الحــال فــى مناطــق مثــل الواحــات البحريــة. 
موعــد الزراعــة فــى اى وقــت فــى الســنة عــدا شــهرى الشــتاء القارصيــن فقــط ديســمبر وينايــر. 
ــن مــن اســتحباب  ــن المصريي ــد المزارعي ــى عن ــذى ترب ــى المفهــوم الخاطــئ ال ويجــدر اإلشــارة ال
ــة مــن  ــل نوصــى بالزراعــة بداي الزراعــة فــى فصــل الخريــف و تجنــب اشــهر الصيــف الحــارة. ب
الربيــع وحتــى اشــهر الصيــف شــديدة الحــرارة. حيــث تعمــل الحــرارة العاليــة علــى ســرعة التصبيــع 

وخــروج الجــذور ونجــاح عمليــة الزراعــة. 
مســافات الزراعــة مــن العوامــل الهامــة فــى تالفــى األصابــات باألفــات وتحســين جــودة الثمــار وقــد 
تختلــف مــن صنــف لألخــر. فتعمــل المســافات الواســعة بيــن اشــجار النخيــل علــى تالفــى األصابــة 
ــرض  ــة بم ــزارع مصــر. وأيضــا اإلصاب ــم م ــى معظ ــى تنتشــر ف بالحشــرة القشــرية البيضــاء والت
الجرافيــوال الفطــرى الــذى ينتعــش مــع قلــة التهويــة وزيــادة الرطوبــة نتيجــة تقــارب النخــل وتداخــل 
األوراق بيــن األشــجار. هــذا وتختلــف مســافات الزراعــة باختــالف الصنــف والــذى يختلــف فيــه حجــم 
النخلــة الــذى يزيــد فــى البرحــى والســيوى عــن المجــدول )جــدول رقــم 1(. ورقــة الصنــف الســيوى 
قــد تصــل إلــى 4-5 م طــوال وكذلــك البرحــى امــا المجــدول فيتــراوح طــول الورقــة 3.5- 4 م مــع 

الخدمــة الجيــدة. 

شكل الفسيلة بعد الزراعة والتغطية بالكيب.تجهيز خلطة األسمدة والفسيلة والكيب بجوار الجورة.
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جدول رقم 1: مسافات الزراعة وعدد النخل فى الفدان لألصناف الرئيسية الثالثة المزروعة فى مصر.

مسافة الزراعة )بين النباتات × الصنف
عدد النخل فى الفدانبين الصفوف( بالمتر

865 × 8السيوى/الصعيدى
858 × 9البرحى 
775 × 8المجهول 

الزراعة العميقة للفسائل وشتالت األنسجة
ــة  ــة عديم ــطح الترب ــوق س ــة األم ف ــن النخل ــة م ــائل هوائي ــرطانات او فس ــروج س ــكلة خ ــد مش تع
ــب تعــد زراعــة الفســائل أو شــتالت األنســجة  ــى هــذا العي ــوب الزراعــة. ولتالف الجــذور إحــدى عي
علــى عمــق اســفل ســطح األرض أحــد عوامــل نجــاح الحصــول علــى فســائل فيمــا بعــد وتعظيــم العائــد 
ــد بيــع هــذه الفســائل. ويمكــن تطبيقهــا إذا كانــت األرض رمليــة او حتــى طينيــة  مــن المزرعــة عن
ــب الفســيلة  ــرى لقل ــة الجــورة برمــل مغســول. مــع مراعــاة عــدم دخــول مــاء ال مــع اســتبدال ترب
ســواء كان الــرى بالتنقيــط فــى األراضــى الرمليــة أو ســطحى فــى األراضــى الطينيــة  . امــا وجــود 
الســرطانات فيعمــل علــى اســتنزاف طاقــة األم. ولــم تتــم دراســة مــا إذا كانــت العالقــة بيــن الســرطان 

والنخلــة األم عالقــة تكافليــة أم مــن طــرف واحــد هــو األم لتغذيــة الفســيلة الهوائيــة. 

و بعــد مــرور 5-6 ســنوات مــن الزراعــة ســوف يكــون 
جميــع الفســائل تحــت ســطح التربــة وتكــون قاعــدة النخلــة 
ــة شــتوية  ــم كل خدم ــم التردي ــث يت ــة. حي ــى ســطح الترب عل
مــع اضافــة الســماد العضــوى للتربــة. مــن الجديــر بالذكــر ان 
زيــادة التســميد األزوتــى قــد يدفــع بالنخــل لتكويــن ســرطانات 

كمــا هــو الحــال فــى الواحــات البحريــة فــى مصــر. 
ــك الســرطانات  ــة اإلســتفادة مــن تل ــى الرغــم مــن إمكاني عل
بتجذيرهــا الــذى يأخــذ مجهــود ووقــت طويــل قــد يصــل ألكثــر 

زرعة فسائل البرحى على عمق اسفل سطح التربة 
فى األراضى الرملية وطريقة الرى بالتنقيط.

زراعة فسائل المجدول على عمق اسفل سطح التربة فى 
األرض الطينية مع استبدال التربة برمل مغسول.

إزالة قواعد اوراق السرطانات حتى 
ظهور النسيج األبيض ثم الترديم يساعدعلى 

سرعة خروج الجذور واإلستفادة منها.
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ــدة  ــن قاع ــة م ــة الخارجي ــة الطبق ــهرين بإزال ــن ش ــل م ــدة ألق ــك الم ــار تل ــن اختص ــام. يمك ــن ع م
الســرطان وحتــى ظهــور النســيج األبيــض. حيــث يتــم الترديــم علــى قاعــدة هــذه الســرطانات او عمــل 
صندقــة او تغليــف القاعــدة بكيــس بالســتيك ثــم الــرى باســتمرار مــع او بــدون محلــول انــدول حامض 
ــاء الخدمــة الشــتوية مــع  ــرك لتنشــيط خــروج الجــذور. ويعــد التخلــص مــن الســرطانات اثن البيوت
تنظيــف النخلــة وحرقهــا احــد الممارســات البســتانية الخاطئــة التــى يمارســها كثيــر مــن المزراعيــن 
ــمى  ــا يس ــون م ــل لتك ــوار النخي ــو بج ــا تنم ــر. أو تركه ــى مص ــة ف ــات البحري ــة الواح ــل منطق مث
»بالكوشــة« فــى جنــوب مصــر. ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن صعوبــة الخدمــة وانتشــار األفــات كمــا 

يحــدث فــى اســوان. 
األحتياجات املائية لفسائل النخيل املنزرعة حديثا

تحتــاج الفســيلة او شــتلة زراعــة األنســجة بعــد زراعتهــا الــى الــرى يــوم ويــوم بغــزارة )20-15 
لتــر مــاء/ الجــورة( فــى األراضــى الرمليــة. او اليــوم الثالــث بعــد كل ريــة فــى األراضــى الطينيــة تبعــا 
لدرجــات الحــرارة فــى مصــر الوســطى. قــد تزيــد األحتياجــات فــى حــال ارتفــاع درجــات الحــرارة فــى 
منتصــف الصيــف. كمــا تــزداد كميــات الميــاه بدايــة مــن العــام الثانــى للزراعــة حتــى تصــل الــى 200 

لتــر/ النخلــة عمــر 6-10 ســنوات فــى الريــة الواحــدة. 
رعاية نخيل التمر حديث الزراعة

تصــل نســبة نجــاح زراعــة الفســائل فــى المتوســط 70-80% مــن عــدد الفســائل المزروعــة لكــن 
قــد تزيــد النســبة عــن   90%. وقــد تصــل النســبة فــى أفضــل حالتهــا إلــى 100% كمــا هــو الحــال عنــد 
اســتخدام شــتالت زراعــة األنســجة  ذات المجمــوع الجــذرى الكامــل. أمــا اذا انخفضــت النســبة عــن 
ذلــك فقــد ترجــع األســباب الــى ضعــف او إصابــة فــى  الفســيلة ذاتهــا فــى اى مرحلــة مــن األختيــار، 
ــالث  ــى ث ــد  الزراعــة وحت ــد تســتمر حساســية الفســيلة بع ــل ق ــى الزراعــة. ب ــل، وحت الفصــل، النق

ســنوات بعــد ان يكبــر الجــذع ويكــون فــى منــأى عــن وصــول المــاء للقلــب. 
ــس الموســم او  ــى نف ــب ف ــن القل ــدة م ــى نجــاح الزراعــة بخــروج اوراق جدي ــن األســتدالل عل يمك
الموســم التالــى. وعنــد جــذب األوراق التــى فــى القلــب نجدهــا مــا زالــت متصلــة بالقلــب عكــس التــى 
حــدث بقلبهــا عفــن تكــون ســهلة القلــع مــن قلــب الفســيلة الصغيــرة. يتــراوح وزن  الفســيلة مــن 10 
كجــم وحتــى نخلــة ذات جــذع خشــبى لكــن كلمــا زاد حجــم الفســيلة كلمــا قلــت نســبة النجــاح وقلــت 

فرصــة الحصــول علــى فســائل فيمــا بعــد.   
يتــم الــرى باســتمرار يــوم ويــوم قــد يــزداد يوميــا فــى اشــهر الصيــف شــديدة الحــرارة ويفضــل اال 
تســمد النباتــات خــالل الســتة شــهور األولــى مــن الزراعــة. وقــد تمتــد لعــام خاصــة إذا مــا تــم إضافــة 

خلطــة اســمدة قبــل الزراعــة. 
ــزء  ــى ج ــا ف ــك الحق ــرض لذل ــوف نتع ــة وس ــد الزراع ــات بع ــة للنبات ــة وقائي ــراء رش ــن إج ويمك
المكافحــة. لكــن يجــدر اإلشــارة إلــى متابعــة الفســائل المزروعــة حديثــا للتأكــد مــن خلوهــا مــن أى 
اطــوار للسوســة الحمــراء. هــذا بعــد الفحــص الوقائــى للفســائل قبــل نقلهــا وزراعتهــا فــى األرض 
ــد  ــة الجمــارة تكــون ق ــات فــى منطق ــى بهــا إى اصاب المســتديمة. كمــا ينبغــى اســتبعاد الفســائل الت

ــع والفصــل مــن األم.  ــاء التقلي ــت اثن حدث
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يعــد تحميــل أنــواع نباتيــة أخــرى بيــن أشــجار النخيــل مــن الممارســات البســتانية الشــائعة فــى مصر. 
فيتــم تحميــل الخضــار مثــل الباذنجــان، الطماطــم، الفلفــل علــى النخيــل كمــا فــى واحــة ســيوة و قــرى 
مصــر. أيضــا ينتشــر تحميــل الجوافــة والرمــان والموالــح وغيــره مــن أنــواع الفاكهــة المختلفــة فــى 
محافظــات دميــاط ، البحيــرة وشــمال مصــر. وامتــد التحميــل الــى الجنــوب حيــث انتشــرت زراعــة 
اشــجار المانجــو بيــن النخيــل. بــل زراعــة المحاصيــل الحقليــة مثــل البرســيم والقمــح وغيــره وخــف 
النخيــل للســماح بمعــدل اكبــر مــن اإلضــاءة. والغــرض مــن التحميــل اإلســتفادة مــن المســافات البينية 
الكبيــرة 5-10 متــر بيــن األشــجار وتعظيــم العائــد االقتصــادى مــن وحــدة المســاحة. لكــن ال يوصــى 

لتعــارض األحتياجــات  النخيــل  مطلقــا بعمــل تحميــل علــى 
المائيــة بيــن النخيــل ومعظــم هــذه المحاصيــل خاصــة محاصيــل 
ــل  ــا عائ ــار معظمه ــى اعتب ــة ال ــذا إضاف ــة والخضــر. ه الحقلي
ــن.  ــكال المحصولي ــا يضــر ب ــات المشــتركة مم ــن االف ــر م لكثي
ــان  ــال ال الحصــر الرم ــبيل المث ــي س ــل عل ــك المحاصي ــن تل م
ــان  ــق الرم ــي دقي ــدودة أب ــذي يصــاب بشــدة ب ــي ســيوة وال ف
 Dried fruit ــة Virachola livia و خنفســاء الثمــار الجاف
تتزامــن  واللتــان    beetle Carpophilus hemipterus
اإلصابــة بهمــا مــع مراحــل نضــج ثمــار النخيــل. ويمكــن تمييــز 
اإلصابــة بــدودة أبــي دقيــق الرمــان. أيضــا يــؤدى التحميــل إلــى 

خفــض جــودة الثمــار خاصــة فــى األصنــاف التابعــة للمجموعــة النصــف جافــة والجافــة. حيــث تعمــل 
زيــادة الرطوبــة علــى تاخــر نضــج الثمــار وقلــة جودتهــا. هــذا باإلضافــة الــى تأثيــر جــذور النخيــل 
مــن حيــث القــوة علــى نمــو األشــجار األخــرى فنجــد ان أشــجار الزيتــون المزروعــة فــى األراضــى 
الرمليــة الجديــدة بيــن النخيــل قــد تأثــرت بعــد مــرور 5 ســنوات مــن زراعتهــا فانخفضــت اإلنتاجيــة 

نتيجــة التنافــس بيــن جــذور النخيــل والزيتــون. 

اإلدارة البستانية ملزرعة نخيل التمر
برنامج متوازن للرى والتسميد 

رى نخيــل التمــر مــن العمليــات الهامــة والضروريــة لضمــان نمــو أمثــل للنخلــة وانتظــام فــى 
عمليــات الحمــل مــع عــدم تعــرض الثمــار ألضــرار فســيولوجية قــد تــؤدى لتشــوه الثمــار، تشــققها 
أو تســاقطها. تتفــاوت طريقــة الــرى وكميــات الميــاه الالزمــة لــرى نخيــل التمــر تبعــا لنــوع األرض، 
درجــات الحــرارة وعمــر النخلــة. فتزيــد كميــات الميــاه فــى األراضــى الرمليــة وتتقــارب فتــرات الــرى 
عنهــا فــى األراضــى الطينيــة الثقيلــة. وتتــم عمليــة الــرى بالتنقيــط لمــزارع النخيــل فــى األراضــى 
الرمليــة يوميــا تقريبــا خــالل أشــهر الصيــف تزيــد إلــى أســبوع تدريجيــا خــالل فصــل الشــتاء. هــذا 
علــى عكــس الــرى الســطحى الــذى تزيــد فيــه فتــرات الــرى خــالل فصــل الشــتاء لعــدة أســابيع. وتقــل 
كميــات الميــاه خــالل فتــرات التلقيــح حتــى تســاعد علــى عــدم تســاقط األزهاروزيــادة نســبة العقــد 
وعــدم تســاقطه فيمــا بعــد. أمــا الفســائل الحديثــة حتــى 3 ســنوات فتزيــد كميــات الميــاه مــن 16 لتــر/

النخلــة/ اليــوم حتــى تصــل إلــى 60 لتر/النخلة/اليــوم. وتزيــد ســاعات الــرى فــى خــالل أشــهر 

يرقة فراشة الرمان والنفق الذي تصنعه بثامر 

الرمان وتنتقل اإلصابة اىل مثار أشجار النخيل.
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الصيــف وقبــل بدايــة تلويــن الثمــار فــى شــهر يوليــو تقريبــا لتصــل إلــى 4 ســاعات ) 200 – 250 
ــر خشــب  ــر و نصــف مت ــى العم ــد عــن 8 ســنوات ف ــى تزي ــا( لألشــجار الت ــا تقريب ــاء/ يومي ــر م لت
ــف  ــوم تختل ــاد ب 15-45 ي ــل الحص ــرى قب ــف ال ــى ان يتوق ــك عل ــد ذل ــا بع ــل تدريجي ــا. لتق تقريب
ــول  ــل الســيوى والمجه ــة مث ــة والجاف ــاف النصــف جاف ــى األصن ــرة ف ــد الفت ــف. فتزي حســب الصن
)المجــدول(30-45 يــوم حتــى تأخــذ الثمــار القــوام المتماســك المناســب خــالل مراحــل فقــد الميــاه 
مــن الثمــرة مــع تطورهــا فــى عمليــة النضــج. علــى أن يتــم الــرى بغــزارة بعــد حصــاد المحصــول 
لمســاعدة النخلــة علــى تعويــض الفاقــد خــالل 5-7 أشــهر موســم نمــو الثمــار، وفتــرات نقــص الميــاه 
قبــل واثنــاء الحصــاد. كمــا تعمــل عمليــة الــرى والتســميد بعــد الحصــاد علــى تنشــيط عمليــة تكويــن 

البراعم الزهرية للموسم التالى. 

ــاء  ــد إنش ــط عن ــد فق ــوم رى واح ــتخدام خرط ــم اس ــا يت ــادة م ــرى فع ــة ال ــق بطريق ــا يتعل ــا فيم أم
المزراعــة يــم زيادتهــا الــى خرطوميــن علــى جانبــى النخلــة وعلــى مســافة ربــع متــر تقريبــا مــن 

الجــذع بعــدد 4 – 8 نقاطــات تصــرف 4-8 لتر/ســاعة. 
هــذا ويجــدر اإلشــارة الــى الــرى الســطحى المطــور بتبطيــن قنــوات الــرى باألســمنت لتقليــل الفاقــد 
بالترشــيح وتقليــل وقــت الــالزم لوصــول الميــاه للحقــول كمــا هــو الحــال فــى الواحــات البحريــة، فــى 
مصــر. وينبغــى التقليــل مــن الــرى الســطحى قــدر اإلمــكان وتوجيــة ميــاه الــرى بجــوار النخلــة فقــط 
لمنــع هــدر الميــاه وكــذا نمــو الحشــائش فــى المســافات بيــن النخــل. كمــا تجــدر اإلشــارة إلى اســتخدام 
اهالــى الواحــات البحريــة لتجميــع الميــاه فــى أحــواض قبــل اســتخدامها فــى عمليــة الــرى لترســيب 
الحديــد العالــى فــى الميــاه الجوفيــة عــن طريــق اكســدته بواســطة اكســجين الهــواء. لــم يالحــظ تأثيــر 
كبيــر لزيــادة الحديــد فــى مــاء الــرى علــى نمــو أشــجار النخيــل هنــاك وإن كان األمــر يحتــاج إلــى 
دراســة لتحديــد أثــره علــى نمــو األشــجار وجــودة الثمــار. تجــدر اإلشــارة إلــى ان منطقــة الواحــات 
ــة  ــى وســط الصحــراء الغربي ــم ف ــا 360 ك ــد عــن مركزه ــزة وتبع ــة لمحافظــة الجي ــة التابع البحري
ــاف  ــر وزراعــة األصن ــل التم ــال نخي ــى مج ــة جــذب لألســتثمار الزراعــى خاصــة ف أصبحــت منطق

الجديــدة مثــل البرحــى والمجهــول لتوفــر الميــاه ومالئمــة المنــاخ. 
ال يوجــد برنامــج تســميد محــدد للنخــل فــى مصــر بــل ان كل مزرعــة تقــوم بعمــل البرنامــج المناســب 
لهــا ولتحليــل الميــاه والتربــة وتعويــض النقــص. لكــن عمومــا تشــير التوصيــات إلــى حاجــة النخلــة 

الرى بالتنقيط فى مزارع النخيل الرملية باستخدام خرطومين 
على جانبى النخلة والنقاطات فى مصر

الرى باستخدام خراطيم األسبجتى لتقليل الفاقد فى ماء 
الرى فى السعودية.



20  

بلح
ل ال

خي
ن

الكبيــرة التــى تزيــد عــن 8 ســنوات إلــى أســمدة عضويــة فــى الشــتاء بمعــدل 60-80 كجــم للنخلــة. 
تزيــد او تقــل بنقــص او زيــادة عمــر النخلــة. تقلــب جيــدة مــع التربــة بجــوار النخلــة وبعيــدا عــن 
الســاق ويســتخدم الســماد العضــوى المتحلــل. تســاعد األســمدة العضويــة علــى تفــكك التربــة الطينيــة 
الثقيلــة وتماســك التربــة الرمليــة الخفيفــة، وتزيــد مــن قدرتهــا علــى اإلحتفــاظ بالمــاء. كمــا يعمــل 
التســميد العضــوى علــى امــداد التربــة والنبــات بكثــر مــن العناصــر الصغــرى التــى ال يتــم اضافتهــا 
مــن مصــادر اخــرى اثنــاء الموســم. يضــاف لهــا 1.5 كجــم ســوبر فوســفات كالســيوم و 1 كيلوجــرام 

كبريــت زراعــى و نصــف كيلــو نتــرات امونيــوم خــالل 
شــهر ديســمبر او ينايــر مــن كل عــام. 

اإلفــراط فــى التســيمد العضــوى يــؤدى إلــى ليونــة 
انســجة نخلــة الســيوى فــى الواحــات البحريــة وتهــدل 
والــذى  النخلــة  رأس  لتفتــح  يــؤدى  ممــا  األوراق. 
نتيجــة زيــادة حمــل عــذوق  تنكســر األوراق  معهــا 
ــة  ــى مراحل الثمــار. وايضــا تجــف ســوباطات الثمــار ف
بدايــة التلويــن أمــا نتيجــة زيــادة تعــرض رأس النخلــة 
لدرجــات الحــرارة العاليــة فــى ذلــك الوقــت ممــا يســبب 
جفــاف مائــى. او إلنفصــال انســجة  العــذق مــن األســفل 
فــى قلــب النخلــة والتــى يقــل معهــا األمــداد المائــى 
ويســبب جفــاف العــذق . كمــا قــد تــؤدى اإلصابــة بثاقبــة 
العراجيــن إلــى نفــس النتيجــة وجفــاف الثمــار. وســوف 

ــا. ــل الحق ــرح والتفصي ــك بالش ــرض لذل نتع
ــرى كل اســبوعين مــع  ــة ال ــاء عملي ــم اســتخدام حامــض الفوســفوريك اثن ــاء موســم النمــو يت واثن
ميــاه الــرى بمعــدل 2 لتر/للفــدان. للمســاعدة فــى عمليــة تســليك الخراطيــم والنقاطــات وكذلــك تعمــل 

علــى إمــداد النبــات بعنصــر الفوســفور الــالزم والضــرورى لعمليــات تكويــن البراعــم الزهريــة. 
ــى  ــميد المعدن ــالل التس ــن خ ــرى م ــر الصغ ــن العناص ــدد م ــيوم و ع ــن والبوتاس ــاف النيتروجي يض
علــى دفعــات يوميــة خــالل موســم النمــو بمعــدل يعطــى للنخلــة 1000-1500 وحــدة ازوت صافــى 
، 2000 وحــدة بوتاســيوم/النخلة الواحــدة. كمــا يضــاف ســلفات زنــك ويضــاف الكالســيوم بمفــرده  
مــع مــاء الــري خاصــة أثنــاء نمــو الثمــار ومنجنيــز بمعــدل 50 جــرام/ النخلــة الواحــدة و 20 جــرام 

/النخلــة بوراكــس )كمصــدر للبــورون(. 
تنمية تمر الواحات البحرية

ــري  ــق اخ ــري فــي مناط ــاه ال ــور مشــاكل مي ــع ظه ــة م ــي الواحــات البحري ــة ف ــعت الزراع توس
وتوفرهــا فــي الواحــات البحريــة. فشــملت زراعــات النخيــل المتاصلــة فــي المنطقــة منــذ القــدم ثــم 
زراعــة البرســيم البلــدي لتحملــه للملوحــة واحتياجــه الكبيــر لميــاه الــري. ممــا ترتــب عليــه ازدهــار 

ــة.  ــة فــي الواحــات البحري ــروة الحيواني الث
ونظرا الي توفر السماد البلدي سواء سباخ مواشي أو دواجن، وطبيعة الشخصية الواحاتيه 

جفاف الثمار عند بداية التلوين نتيجة إلنكسار العذق 
جزئيا عن عنق النخلة نتيجة طراوة انسجة الناتج عن 
زيادة التسميد األزوتى فى الواحات البحرية فى صنف 

السيوى.
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أدي ذلــك إلــي اإلحتفــاظ بــه وإضافتــه بكميــات هائلــة تزيــد عــن حاجــة أشــجار النخيــل. فتتــم إضافــة 
عــدد 4 – 12 قفــة )القفــة فــي الواحــات البحريــة تــزن 25 كجــم تقريبــا. وهــي تقــل بنســبة %30 
ــا خــالل  ــل ويــزداد األمــر ســوء مــع إضافــة التســميد الكيمــاوي احيان عــن محتــوي البراويطــة(. ب
موســم النمــو 1 – 3 مــرات فــي صورتيــن يوريــا أو نتــرات نشــادر. ممــا تســبب فــي زيــادة النمــو 
الخضــري للنخلــة علــي حســاب إنتــاج ثمــار ومعاومــة النخــل جزئيــا أو كليــا. كمــا أدي الــي تنشــيط 
خــروج العديــد مــن الرواكيــب علــي الجــذع مــع عــدم اإلســتفادة منهــا بــل فصلهــا وحرقهــا. و أحيانــا 
ــل  ــا )مث ــر مرغــوب فيه ــي نمــو الحشــائش الغي ــا يتســبب ف ــة مم ــي الترب ــرا عل يضــاف الســماد نث
العاقــول( بكثافــة. وبحســاب كميــات النيتروجيــن المناســبة للنخلــة المنتجــة فــي عمــر يزيــد عــن 8 
ســنوات نجــد أنهــا تحتــاج الــي 4 قفــف علــي اقصــي حــد مــع األهتمــام بالتســميد الفوســفوري بمعــدل 
1.5-2 كجــم ســوبر فوســفات أحــادي مــع التســميد العضــوي فــي الشــتاء مــن منتصــف ديســمبر 
ــا ) مــا يقــرب  ــدا. أمــا ســلفات البوتاســيوم نظــرا الرتفــاع اســعارها حالي الــي منتصــف ينايــر تحدي
عشــرة أالف جنيــة للطــن الواحــد( فيمكــن إضافتهــا فــي بدايــة موســم النمــو مــع ارتفــاع درجــات 
الحــرارة ودفعــة أخــري فــي نهايــة شــهر يونيــو مــع بدايــة تلويــن ثمــار الســيوي باللــون األصفــر 
بمعــدل 0.5 – 1.0 كجــم /النخلــة المنتجة/الدفعــة الواحــدة. األســوأ مــن ذلــك يســاعد إضافــة كميــات 
فــوق المطلــوب ألشــجار النخيــل إلــي ليــن أنســجة النخيــل ممــا يــؤدي لتكســر الســعف عنــد تحميــل 
الســوباطات عليــه فــي نهايــة الموســم. وهــو بذلــك يســاهم مــع الحفــارات )حفــار ســعف النخيــل( 
علــي تكســير أوراق النخيــل. ولعــل فــي ذلــك دافعــا للعمــال فــي التقليــم الجائــر لــألوراق الخضــراء 

إلزالــة تلــك األوراق كل عــام. ســواء فــي موســم الشــتاء أو اثنــاء حصــاد المحصــول.
وهــي مــن الممارســات المبالــغ فيهــا فــي الواحــات. حيــث تــم األعتيــاد علــي قيــام العمــال فــي موســم 
الشــتاء حيــث تتوفــر العمالــة نتيجــة عــدم وجــود نشــاط زراعــي في نخيــل التمــر المحصول الرئيســي 
ــا أهــل الواحــات  ــا يلفظه ــب كم ــي الترتي ــج عل ــه والبَُج ــب )الوداي ــاك بتقاســم الفســائل والرواكي هن
ــورق األخضــر  ــي ال ــال عل ــم والفصــل. فيجــور العم ــل التقلي ــة( مــع أصحــاب المــزارع مقاب البحري
ســواء كان متكســر او ســليم 3-4 صفــوف ممــا يفقــد النخلــة قــدر كبيــر جــدا مــن مخزونهــا الغذائــي 
للموســم التالــي. وعليــه يعتقــد ان ذلــك يســاهم بشــدة فــي تبــادل الحمــل الشــديد فــي النخيــل وهــو 

ليس صفة وراثية في نخيل التمر حتي يحمي حياته. 
أيضــا ينتــج عــن التســميد العضــوي الكبيــر ومــا يحتويــة مــن نســبة نتروجيــن تصــل الــي 0.5 – %4 
الــي تشــجيع خــروج الرواكيــب. ممــا ترتــب عليــه ممارســة بســتانية خاطئــة وهــي فصــل وحــرق 
تلــك الرواكيــب. تــم تدريــب المزارعيــن علــي اإلســتفادة مــن تجذيــر الرواكيــب بإهالــة التربــة حــول 
ــة منظــم النمــو  ــاس مــع إضاف ــي أكي القاعــدة مــع تكيســها وريهــا بانتظــام. أو فصلهــا وتربيتهــا ف
النباتــي انــدول حامضالبيوتريــك مــع ميــاه الــري لتنشــيط تكويــن الجــذور بتركيــز 1-2 مليجرام/لتــر. 
النمــو الخضــري الكبيــر وليــن األنســجة للنخلــة يجعلهــا أكثــر عرضــة لألصابــة بالحفــارات وأيضــا 
السوســة الحمــراء. ومــن وجــه اخــر ترتــب علــي ليــن األنســجة عــدم المقــدرة علــي تربيــط 
الســوباطات حتــي يمكــن تكيســها فيمــا بعــد. حتــي يمكــن تالفــي لحــد كبيــر  انخفــاض جــودة الثمــار 
ــم  ــع األكيــاس والتصمي ــم إرشــاد المزارعيــن نحــو جــودة مــادة تصني نتيجــة اصابتهــا باألفســتيا. ت
ذات نفســه الــذي يختلــف باختــالف الصنــف. بــل أكثــر مــن ذلــك يتداخــل مســافة الزراعــة مــع تطبيــق 

التكييــس مــن عدمــه.
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ينتــج كــم هائــل مــن مخلفــات النخيــل التــي ترتفــع بهــا نســبة اللجنيــن ممــا يعمــل علــي زيــادة مــدة 
تحللهــا التــي تتعــدي العــام. وبــذا قــد اشــارت التقاريــر الــي اســتخدام فقــط 30% مــن مخلفــات النخيــل 

مــع الســماد العضــوي مــع المــوالس و كميــة قليلــة مــن األســمدة المعدنيــة لعمــل الكومبوســت 
النباتــي الحيوانــي. وال ينصــح ابــدا بشــراء الكومبوســت مــن خــارج الواحــات للخطــر الداهــم الــذي تم 
مالحظتــه وهــي بدايــة ظهــور إصابــات بالعفــن األســود منــذ عــام2017. مــع التوســع اإلســتثماري 

فــي األراضــي الجديــدة والحاجــة للكومبوســت فــي زراعــة الجــور الحديثــة. ملوحــة 
التربــة فــي بعــض مناطــق الواحــات مــع اســتخدام الكومبوســت المشــتراه مــن خــارج الواحــات قــد 

. Black Scorch يــؤدي لظهــور مــرض العفــن األســود للقمــة
التوصيات:

- تجنب الزراعات الكثيفة بحد أدني 9 م بين النخل لرفع جودة الثمار اثناء النضج.
- عقد الندوات اإلرشادية لحظر تقليم السعف األخضر. 

- الترشــيد فــي إســتخدام األســمدة العضويــة الشــتوية ) 100 كجم/النخلة/الســنة( للنخلــة المنتجــة 
)عمــر 8 ســنوات فأكثــر( مــع قصــر التســميد الكيمــاوي علــي مصــادر عنصــري البوتاســيوم 

ــط.  والفوســفور فق
- عمل تدلية وتربيط سوباطات الثمار مع تغطيتها بأكياس شبك

 - إســتخدام الكبريــت الزراعــي بمعــدل ½ طن/الفــدان مــع مالحظــة اعــراض نقــص المولبيدنيــم + 
تقليــب الســماد البلــدي فــي األرض للحــد مــن تاثيــر ملوحــة التربــة علــي النخيــل عنــد ســفوح التــالل. 
- دعــم مبــادرات المزارعيــن إلنشــاء مشــاتل لبنــت الجــورة ذات ثقــة تســتخدم الفســائل والرواكيــب 

معــا، وتوفيرهــا بأعــداد كبيــرة تكفــي الحاجــة للتوســع الرأســي.
- استخدام كروت التريكوجراما وأسد المن للحد من اإلصابة باإلفستيا وجعل النخيل تحديدا.

- تطبيــق رشــة بمبيــد حشــري موصــي بــه للوقايــة مــن اإلصابــة بالسوســة الحمــراء بعــد اجــراء 
التقليــم مباشــرة، تنظيــف النخــل، وفصــل الفســائل والرواكيــب خــالل موســم الشــتاء، مــع متابعــة 

ــة. جــذوع النخيــل لمكافحــة أي اصابــة محتمل
- استخدام مخلفات النخلة بنسبة 30% من وزن كومة كومبوست مخلفات المزرعة. 

توصيات العمليات البستانية لرأس النخلة )التقليم – التشويك 
– التلقيح – الخف – التدلية أو التقويس – التكميم أو تغطية 

السوباطات – الحصاد(

موعد وكيفية أجراء التقليم للحد من اإلصابة باألفات
يتــم التقليــم ســنويا بإزالــة الجريــد الجــاف وتــرك جــزء مــن القاعــدة للعــام التالــى حيــث يتــم تقصيــره 
اكثــر. يجــب ان يكــون القطــع مائــال ألســفل حتــى ال تتجمــع الميــاه فــى حالــة ســقوط امطــار خفيفــة او 
تختبــئ فيــه وتحــدث انفــاق. ايضــا قــد يمثــل مــكان مظلــم جيــد لسوســة النخيــل لتضــع البيــض فيــه.
أيضــا الحشــرة القشــرية البيضــاء والتــى تنتشــر فــى مصــر. لــذا يجــب تــرك فقــط 25 ســم ثــم فــى 

العــام التالــى يتــم تقصيرهــا الــى 10 ســم. يتــم إزالــة اوراق 2-4 أدوار علــى حســب قــوة النخلــة 
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وعلــى  حســب وجــود اوراق جافــة. إزالــة األوراق الخضــراء احــد عوامــل قلــة المحصــول وتبــادل 
الحمــل فــى النخيــل. أعتــاد المزارعيــن فــى صعيــد مصــر علــى تــرك كعــب »كرنافــة« طويلــة لدعــم 
الــرأس التــى قــد تبــدوا نحيفــة نتيجــة ضعــف التغذيــة فــى الصعيــد. وقــد يكــون هــذا احــد األســباب 
فــى ظاهــرة اإلصابــة العلويــة لــرأس النخلــة بالسوســة الحمــراء علــى غيــر عادتهــا فــى إصابــة جــذع 
النخلــة. وهــذه االصابــة العلويــة تعجــل مــن هــالك النخلــة وســقوطها نتيجــة ليــن األنســجة فــى اعلــى 
النخلــة عنــه فــى اســفلها. موعــد إجــراء التقليــم قــد يكــون قبــل التلقيــح مباشــرة أو فــى الشــتاء اثنــاء 
ــة التمــر ليــس  ــة حيــث ان نــوع نخل ــة إجباري ــا المحصــول الســابق. عملي ــة مــن بقاي تنظيــف النخل

كنخيــل الزينــة تحتفــظ باوراقهــا الميتــة علــى الســاق. 
ــة  ــرد السوس ــاس لط ــور النح ــى كل ــرى واكس ــد حش ــتخدام مبي ــرش باس ــام ال ــروى واله ــن الض م
الحمــراء. كمــا يمكــن التعفيــر ايضــا بالكبريــت الزراعــى عقــب اإلنتهــاء من عمليــة التقليــم والتكريب. 

التشويك باستخدام املقص
ــد(  ــة )الجري ــدة الورق ــن قاع ــورة( م ــات المتح ــة األشــواك )الوريق ــة إزال ــن عملي ــارة ع ــى عب وه
بهــدف التســهيل مــن قيــام العمالــة بالمزرعــة مــن القيــام بالعمليــات البســتانية لــرأس النخلــة مــن 
تلقيــح وتقويــس وحصــاد للمحصــول. حتــى ال تقــوم بتجريــح العمالــة وايضــا ال تقــوم بتجريــح الثمــار 
ممــا قــد يؤثــر ســلبا علــى إنتاجيــة النخلــة ولــو أن التأثيــر قــد يكــون غيــر معنويــا. اعتــاد العمــال 
علــى إزالتــه بتقشــير جــزء مــن الورقــة مــع إزالــة الشــوك. لكــن هنــاك طريقــة قــد تحفــظ للورقــة 

انســجتها بإســتخدام مقــص التقليــم وإزالــة طــرف الشــوكة وتــرك القاعــدة الغيــر مدببــة.

تلقيح البرحى واستخدام لقاح ذكور مصنفة
عمليــة  التلقيــح فــى النخيــل تتــم طبيعيــا بالهــواء لكنهــا ال تكــون إقتصاديــة خاصــة فــى عــدم وجــود 
ذكــور بجــوار اإلنــاث. حيــث ان نبــات النخيــل وحيــد الجنــس ثنائــى المســكن ممــا يلــزم معــه التلقيــح 

الخلطــى ولكــن صناعيــا بواســطة اإلنســان. ونخيــل التمــر بــه ظاهــرة »الــداى كوجامــى« اى اختــالف 
ــح  ــى التفت ــبوع ف ــث ب 1-2 أس ــبق المؤن ــر يس ــل المذك ــد ان النخ ــين. فنج ــار الجنس ــد إزه مواعي
فتأخــذ األغاريــض المذكــرة عنــد نضوجهــا ويتــم تجفيفهــا واســتخدام الشــماريخ ومــا تحويــة مــن 
حبــوب لقــاح فــى تلقيــح الشــماريخ المؤنثــة. علمــا بــان تجفيــف حبــوب اللقــاح غيــر هــام فــى بعــض 
األصنــاف ومنهــا الســيوى فيمكــن اســتخدامها مباشــرة ودون تجفيــف. عــدد الشــماريخ يختلــف مــن 
صنــف ألخــر والــذى معــه قــد تحتــرق األزهــار او تكــون حبــوب اللقــاح غيــر كافيــة فــى حالــة زيــادة 

اونقــص هــذا العــدد. 
يتــم تلقيــح البرحــى فــى مصــر باســتخدام حبــوب لقــاح )دكار( شــماريخ بــودرة فــى نفــس الوقــت. 
ــاح  ــوب اللق ــول حب ــى مباشــرة بمحل ــوم التال ــى الي ــة المنشــقة ف ــم رش االغاريــض المؤنث ــث يت حي
ــى وســط  ــن الشــماريخ 8-12 شــمراخ ف ــم حشــر عــدد م ــت يت ــس الوق ــى نف ــم ف ــاء + نشــا( ث )م
الشــماريخ المؤنثــة وربطهــم جيــدا. ثــم يتــم هــز األغريــض حتــى تتمــن حبــوب القــاح مــن الوصــول 

لمعظم الزهيرات المؤنثة ثم التغليف بكيس ورق مخرم لمدة 30 – 45  يوم للحافظ على 
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الرطوبــة مــع التهويــة والحمايــة مــن الريــاح. فــى الفتــرة األخيــرة يتــم اســتخدام اصنــاف ذكــور مثــل 
الغنامــى األخضــر يصــل كيلــو حبــوب اللقــاح 4500 جنيــة )مــن خــارج مصــر( بالمقارنــة بالبلــدى 
300 جنيــة، امــا كــوز الــدكار فقــد ارتفعــت اســعاره وانخفضــت جودتــه فــى الفتــرة األخيــرة. ممــا 
يلــزم معــه عمــل بنــوك لجمــع، حفــظ وتوزيــع حبــوب اللقــاح عاليــة الحيويــة. مــن الجديــر بالذكــر انــه 
يمكــن اســتخدام االوتوميــزر )الرشاشــة اليدويــة( فــى عمليــة التلقيــح او هنــاك بعــض المعــدات التــى 
ظهــرت فــى الســوق حديثــا يمكــن اســتخدامها فــى الــرش، ويوجــد عــدة أشــكال مختلفــة. األغريــض 
المؤنــث الواحــد يكفيــة 5 جــرام بــودرة حبــوب لقــاح يتــم تخفيفهــا بنســبة 5 مــادة مالئــة مثــل الــردة 

الخشــنة او الدقيــق: 1 بــودرة حبــوب لقــاح. 
مــن الممارســات الجيــدة فــى تلقيــح الصنــف »الســيوى« والتــى يمكــن تطبيقهــا هــو رش الشــماريخ 
ــة  ــاح نتيجــة عملي ــوب اللق ــاع حب ــى عــدم ضي ــك عل ــث يعمــل ذل ــل اســتخدامها حي ــرزاز المــاء قب ب

تــداول الشــماريخ اثنــاء اجــراء عمليــة التلقيــح. 
أيضــا يفضــل فــى المــزارع الكبيــرة عمــل غــرف خاصــة بهــا ارفــف مــن الشــبك وشــبابيك ســللك 
ــوب  ــع حب ــل جم ــام قب ــدة 2-3 اي ــراء لم ــى الع ــا ف ــن تجفيفه ــدال م ــرة ب ــض المذك ــف األغاري لتجفي

ــودرة(. ــاح )الب اللق
يعــد عــدم انتظــام العقــد و حمــل الثمــار فــى الســنوات األولــي لإلنتاجيــة و بالتالــي الحصــول علــي 
ــاخ  ــر المن ــف. وأدى تغي ــذا الصن ــدي مشــاكل ه ــم اح ــرة الحج ــة )شــيص( صغي ــر مخصب ــار غي ثم
وزيــادة طــول فصــل الشــتاء هــذا العــام 2019 إلــى فشــل فــى عقــد أشــجار الصنــف البرحــى بنســبة 
تزيــد عــن 70% فــى مناطــق مصــر الشــمالية حيــث الحــرارة المنخفضــة. لكــن هنــاك بعــض المــزارع 
كان العقــد بهــا طبيعــى. هــذا علــى الرغــم مــن اجــراء التلقيــح بالطــرق المعتــادة بــل اســتخدام بعــض 
ــد  ــر ، و عب ــى األخض ــل الغنام ــاف مث ــدى واصن ــات بل ــتخدام ملقح ــح، اس ــة التلقي ــطات عملي منش
الجبــار العراقــى لكنهــا جميعــا فشــلت. يبــدوا أن لدرجــات الحــرارة تأثيــر كبيــر ومعنــوى علــى تلقيــح 

هــذا الصنــف.
نــوع حبــة اللقــاح يؤثــر فــى جــودة الثمــار مــن حيــث الحجــم، اللــون ونســبة الســكريات. لكــن عــادة 
ــل ان  ــوم. وإن كان يفض ــة الفي ــن محافظ ــذرة م ــات ب ــتخدام ملقح ــر باس ــي مص ــح ف ــم التلقي ــا يت م
تســتخدم حبــوب لقــاح مــن ذكــور معرفــة مثــل الغنامــي األخضــر ،فــارد4 و غيرهــا و التــي تتواجــد 

اآلن فــى الســوق المصريــة باإلســتيراد مــن الخــارج.
مــن المعامــالت التــى يحــرص عليهــا المزارعيــن فــى مصــر هــو تعفيــر النخلــة بكبريــت ميكرونــى 
+ الــرش بمحلــول اكســى كلــور النحــاس 5 جرام/لتــر قبــل خــروج الشــماريخ الزهريــة  كمــا يمكــن 
الــرش بالبــورن، الزنــك، الكالســيوم اثنــاء عمليــة التزهيــر لتنشــيط التلقيــح واألخصــاب ممــا يعمــل 

علــى جعــل النخلــة نظيفــة مــن اى اصابــات طــوال الموســم خاصــة اعفــان النــورات.
ادي إرتفــاع نســبة الســكريات فــى هــذا الصنــف فــى مرحلــة الخــالل )قــد تصــل ل 40% والرطوبــة 
60%( الــي اســتفادة تجــار الفاكهــة فــى مصــر مــن هــذا الفشــل الجزئــي فــى العقــد خــالل الســنوات 
األولــي و تحويلــه الــي ميــزة اقتصاديــة ببيعــه علــي انــه  »بلــح بناتــي«. تمامــا كمــا هــو الحــال فــى 
المانجــو الفــص فــى الصنــف المصــري »العويــس« المميــز باإلجهــاض الجنينــي فــى مراحــل مبكــرة 
مــن نمــو الثمــار. و تكــون عناقيــد الثمــار الشــيص صغيــرة الحجــم ثالثيــة 3 ثميــرات ملتحمــة. وقــد 
ســاهم ارتفــاع ســعر بيــع الكيلــو مــن 20-25 جنيــة مصــري الــي التوســع فــى زراعتــه فــي مصــر 
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فــى الســنوات العشــر األخيــرة. تجــود زراعتــه فــى منطقــة شــرق العوينــات فــى جنــوب غــرب مصــر 
خاصــة فــى مــزارع الجيــش المصــري. و علــي المســتوي اإلنتاجــي، فقــد يضطــر المزارعــون فــي 
ــل  ــور( بداخ ــات )ذك ــن الملقح ــر م ــدد اكب ــزرع ع ــا ب ــح ام ــة التلقي ــة عملي ــادة كفائ ــي زي ــل ال الحق

المزراعــة او باجــراء عمليــة التلقيــح اكثــر مــن مــرة.

خف الشماريخ والسوباطات والثمار ضرورة لتحسين جودة الثمار
قبــل ان تجــرى عمليــة التلقيــح فــى البارحــى يتــم قــص الجــزء الطرفــى مــن الشــماريخ بمقــدار قبضــة 
اليــد كنــوع مــن الخــف ألن شــمراخ البرحــى يحمــل عــدد  كبيــر مــن الثمــار قــد يصــل الــى 60 ثمــرة 
فــى الشــمراخ الواحــد ممــا ينعكــس علــى زيــادة حجــم الثمــرة. مــع ازالــة عــدد مــن الشــماريخ بقلــب 

األغريــض لزيــادة التهويــة داخــل الشــمراخ. 
و بإيجــاز شــديد هنــاك العديــد مــن الممارســات الزراعيــة الواجــب اجرائهــا بجانــب التســميد الجيــد 
المتــوازن خــالل موســم اإلثمــار لزيــادة إنتاجيــة األشــجار و جــودة الثمــار. منهــا خــف الســوباطات 

التشويك – إزالة األشواك فى قواعد األوراق 
باستخدام المقص يعمل على عدم تجريح األوراق 
ويحافظ على نمو امثل للنخلة، والقيام بعملية التلقيح.

تلقيح الصنف البرحى باستخدام بودرة حبوب 
اللقاح والشماريخ معا إلى جانب التغطية بالكيس 
الورقى المثقب للمساعدة فى إتمام عملية التلقيح.

الرشاشة اليدوية التى تستخدم فى تعفير )رش 
حبوب اللقاح( والتلقيح النخيل.

فشل العقد فى البرحى موسم 2019 بنسبة 
تقريبا 70% بسبب عوامل تغير المناخ والتى كان منها 

طول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة
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بعــد العقــد بتقليــل عددهــا و توزيعــه علــي رأس النخلــة ثــم بتقصيــر طــول العراجيــن الــي الثالثيــن 
تقريبــا مــع خــف قلــب الســوباطة و تختلــف باختــالف اآلصنــاف. أيضــا مــن الضــروري خــف الثمــار 
ــف  ــى صن ــد ف ــمراخ الواح ــي الش ــدة عل ــرك واح ــرة و ت ــة 1-2 ثم ــا بإزال ــهر يدوي ــد بش ــد العق بع
المجــدول ادي لزيــادة معنويــة فــى حجــم الثمــار وتحســن فــى جودتهــا نتيجــة توفــر التغذيــة وزيــادة 

التهويــة.
مــن الجديــر بالذكــر أن تحســين حجــم الثمــار بزيادتــه أمــر هــام. وهــو مــا يتــم تطبيقــه فــي صنــف 
المجــدول بالتحديــد بخــف الثمــار علــي العرجــون. وقــد اجــري خــف لثمــار الســيوي علــي العرجــون 
ممــا ادي الــي زيــادة حجمهــا. أيضــا للحــد مــن معاومــة االشــجار التــي تظهــر جليــا فــي الواحــات 
البحريــة نتيجــة الممارســات البســتانية الخاطئــة التــي نذكرهــا فــي النشــرة الحاليــة، يوصــي بخــف 
الســوباطات فــي ســنة الحمــل الغزيــز. حتــي يمكــن الحــد مــن الظاهــرة وإنتظــام اإلنتــاج للنخلــة كل 
عــام. يمكــن لنخلــة الســيوي إنتــاج مــا يقــرب مــن 25 ســوباطة لكــن العــام 8 – 16 ســوباطة وعليــه 

يوصــي بالمحافظــة علــي رقــم 12 ســوباطة حــول رأس النخلــة كل عــام مــع خــف الثمــار. 
تقويس العذوق لتحاشى جفاف الثمار

وهــى عبــارة عــن ثنــى العــذوق )عنــق الســوباطة الطويــل الــذى يصــل بيــن راس النخلــة والشــماريخ 
التــى تحمــل الثمــار( إلســفل وتحميــل الســوباطة علــى ورقتيــن )أفضــل مــن ورقــة واحــدة( كمــا يمكــن 
ربطهــا فــى عنــق الورقــة التــى تعلوهــا ايضــا باســتخدام اربطــة. وتتــم هــذه العمليــة عنــد بدايــة زيــادة 
ــا زال  ــة الخــالل وم ــى مرحل ــت الثمــار خضــراء ف ــو ومازال ــو ويوني ــى شــهر ماي وزن العرجــون ف
العــذق اخضــر ليــن. تتــم فــى األصنــاف ذات العــذوق الطويلــة أمــا القصيــرة فيصعــب معــه اجــراء 
ــن  ــاج ســوباطات بعراجي ــل إلنت ــع النخي ــه تجــرى ابحــاث لدف ــر ان ــر بالذك ــن الجدي ــة. م هــذه العملي

طويلــة تختبــئ عــن لهيــب حــرارة الشــمس والــذى يؤثــر ســلبيا علــى جــودة الثمــار. 
تغطية السوباطات لتقليل الفاقد من املحصول

تغطيــة الســوباطات ممارســة انتشــرت فــى الــوادي الجديــد و بعــض المناطــق األخــري يوصــي بهــا 
بشــدة. إهمــال نظافــة المزرعــة بعــدم إزالــة بقايــا الثمــار بعــد الجمــع قــد يمثــل خطــر شــديد بتجــدد 
اإلصابــات الحشــرية المتواجــدة فــى بقايــا هــذه الثمــار.  التغطيــة تعمــل علــي ســهولة اجــراء هــذه 
العمليــة حيــث يتــم جمــع الثمــار المتســاقطة داخــل اكيــاس التغطيــة بعــد الجمــع. ايضــا قــد تحمــي 
ــر  ــي مص ــب عل ــي ته ــة و الت ــة باألترب ــاح المحمل ــة الري ــدث نتيج ــي تح ــدوش الت ــن الخ ــار م الثم
خــالل شــهري ابريــل و مايــو )ريــاح الخماســين(. يتــراوح ثمــن الكيــس مــن 3-7 جنيهــات يمكــن 

اســتخدامه اكثــر مــن موســم. التغطيــة فــى المناطــق الجافــة تعمــل علــي تــوازن الرطوبــة حــول 

مواصفات ثمرة صنف المجدول الفاخرة الخف اليدوي للثمار بعد العقد
تغطية السوباطات بالشبك)5-6 سم طول و قطر يصل 3 سم(
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الثمــار امــا فــى المناطــق ذات الرطوبــة الجويــة بشــمال مصــر فقــد تــؤدي لتراكــم الرطوبــة حــول 
الثمــار وتؤخــر نضجهــا. 

تقليل الفاقد أثناء حصاد ثمار نخيل التمر
يلــزم لجمــع ثمــار النخيــل إن تصــل إلــى المرحلــة المناســبة للتســويق والتــى تختلــف مــن مجموعــة 
ــن  ــال التلوي ــد اكتم ــل عن ــة تحص ــة الطري ــة الرطب ــاف المجموع ــى أصن ــد ف ــرى. فنج ــاف ألخ أصن
فــى مرحلــة الخــالل ببدايــة ترطيــب الثمــار. قــد تجمــع ثمــار المجموعــة الرطبــة ثــم يتــم تمليحهــا 
لإلســراع مــن نضجهــا كمــا يحــدث فــى الصنــف األمهــات فــى مصــر. كمــا يمكــن اإلســراع ايضــا مــن 
نضــج الثمــار بعــد الحصــاد فــى صنفــى الزغلــول، الســمانى، والحيانــى. و صنفــى الحيانــى والســمانى 

امكــن تخزينهــم فــى الثالجــة لشــهرين لبيعهــم بعــد الموســم ممــا يزيــد مــن قيمــة تلــك األصنــاف. 
ــة  ــف مــن منطق ــم جمعــه بعــدة طــرق تختل ــدى فيت أمــا الصنــف الرئيســي وهــو الســيوى أو الصعي
ألخــرى داخــل مصــر لكــن يعيبهــا جميعــا ســقوط الثمــار علــى األرض وزيــادة نســبة التالــف والفاقــد 
بعــد الحصــاد. حيــث ان كثيــر مــن الثمــار وصلــت لمرحلــة  الترطيــب وســقوطها علــى األرض يحــدث 
لهــا اختــالط بالتــراب يصعــب معــه التنظيــف. او تغيــر فــى شــكل الثمــار وبــذا تقــل الجــودة. الجمــع 
مــن خــالل وضــع بالســتيك تحــت النخلــة لجمــع الثمــار المتســاقطة كمــا يجــب ان تكــون الســوباطات 
مغطــاة حتــى يتــم تســاقط اى ثمــار داخــل الكيــس. ويتــم الجمــع بالكيــس لجمــع الثمــار المتســاقطة 

واســتبعاد التالــف منهــا.
ــتيكة  ــبتة بالس ــى اس ــى ف ــى البرح ــا ف ــة كم ــا كامل ــم تعبئته ــة ث ــوباطة كامل ــع الس ــع بقط ــم الجم يت
وتغطيتهــا بــورق فقــط. او بتقطيــع العراجيــن ورصهــا فــى كارتيــن وزن 5 كجــم. او بفصــل الثمــار ثــم 
تعبئتهــا فــى عبــوات كيلــوا اونصــف. ويختلــف متوســط محصــول النخلــة مــن صنــف ألخــر )جــدول 

رقــم 2(.
جدول رقم 2: كمية المحصول للنخلة الواحدة، عدد النخل فى الفدان لألصناف الرئيسية فى مصر.

متوسط كمية المحصول للنخلة الواحدة عدد النخل فى الفدانالصنف
)عمر 8 سنوات( بالكيلوجرام

6590السيوى/الصعيدى
58200البرحى 
7560المجهول 

معامالت ما بعد الحصاد:
نشر وتجفيف وتبخير وتخزين الثمار 

ــار  ــج الثم ــال نض ــل اكتم ــل قب ــى مراح ــيوى ف ــف الس ــار الصن ــاد ثم ــى حص ــون عل ــاد المصري اعت
ــى  ال تصــل فيهــا درجــات  ــى المناطــق الت ــراء. خاصــة ف ــى الع وتنشــيرها تحــت اشــعة الشــمس ف
الحــرارة إلــى تمــام جفــاف الثمــار وهــى مــا زالــت علــى األم مثــل الجيــزة ـ الفيــوم ومصــر الوســطى. 
يعــرض هــذا الثمــار للتلــوث باألتربــة خاصــة فــى منطقــة البدرشــين والواحــات البحريــة. وتســتخدم 
هــذه الثمــار فــى عمــل العجــوة التــى قــد تكــون ملوثــة باألتربــة ممــا يضــر كثيــرا بالصناعــات القائمــة 
عليهــا. علــى الرغــم مــن التطــور األخيــر الــذى احدثــة باحثــو مركــز البحــوث الزراعيــة فــى تطويــر 
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عمليــة التجفيــف فإنــة يلــزم اســتخدام وســائل أكثــر فاعليــة فــى التجفيــف بعيــدا عــن فــرص التلــوث 
باألتربــة مثــل الموائــد التــى يمكــن طيهــا ونقلهــا مــن مــكان ألخــر واســتخدام انفــاق بالســتيكية ذات 
ســعات تجاريــة تعمــل علــى ســرعة عمليــة التجفيــف لتأخــذ 3-4 أيــام بــدال مــن 6-7 أيــام  . هــذه 
الوســائل تــم اســتخدامها فــى باكســتان وعمــان واثبتــت امكانيــة اإلســتخدام علــى المســتوى التجــارى 
 .)2017 ,Abul-Soad( إذا مــا صممــت بطريقــة مناســبة و روعــى فيهــا شــروط اإلســتخدام
ــى  ــف المجهــول ف ــد تكــون هــى الســبيل للتوســع فــى زراعــة الصن اســتخدام المجفــف الشمســى ق
مناطــق مصــر الوســطى حيــث تنخفــض درجــات الحــرارة فــى نهايــة الموســم بما ال يســمح باســتكمال 

الثمــار لمراحــل نضجهــا وجفافهــا علــى النحــو المطلــوب كمــا هــو الحــال فــى صعيــد مصــر. 

إضافــة إلــى ان عمليــة التجفيــف فــى العــراء تــؤدى إلــى زيــادة اإلصابــة باإلفســتيا حيــث تبــدأ اإلصابة 
فــى مراحــل متأخــرة مــن نضــج الثمــار علــى النخلــة وتــزداد اإلصابــة بشــدة خــالل عمليتــى التنشــير 
ــات  ــا اليرق ــإن بقاي ــن ف ــة التخزي ــي بداي ــة التبخيرف ــت عملي ــى وإن تم ــد. حت ــا بع ــن فيم ــم التخزي ث
المحترقــة وتغذيتهــا تظــل متواجــدة بالثمــرة ممــا يضــر كثيــرا بجــودة الثمــار. وأدى ذلــك إلــى رفــض 
كثيــر مــن الشــحنات بعــد تصديرهــا مــن مصــر فــى الســنوات القليلــة الماضيــة. وتعــد هــذه المشــكلة 
إحــدى المشــاكل الرئيســية التــى تعــوق حصــول الثمــار المصريــة علــى ســعر عالــى فــى األســواق 

العالميــة.
ــن  ــة للحــد م ــات الهام ــن العملي ــن م ــل التخزي ــد الحصــاد وقب ــر بع ــار التم ــر ثم ــة تبخي ــر عملي تعتب
اإلصابــة بأفــات الثمــار خاصــة األفســتيا والســوس. فتجــري باســتخدام غاز الفوستوكســين )فوســفيد 
األلومنيــوم( الســام أو بروميــد الميثــل المحظــور دوليــا ومحليــا. فتجــرى عمليــة التبخيــر كمــا فــى 
الواحــات البحريــة باســتخدام دكاكيــن محكمــة الغلــق مــع وضــع اقــراص الفوستوكســين لمــدة ال تقــل 
عــن ثالثــة أيــام. او باســتخدام الوحــدات الخاصــة بذلــك باســتخدام الغــازات المختلفــة كمــا يحــدث فــى 
الــوادى الجديــد. وقــد يســتخدم غــاز األيكوفــوم اآلمــن علــى البيئــة ولكنــه يضــر باجهــز التكييــف اذا 
مــا اســتخدم فــى المخــازن المبــردة مباشــرة. إضافــة إلــى ارتفــاع ســعره ممــا قــد يزيــد التكلفــة. لــذا 

يوصــى باســتخدام المكافحــة البيولوجيــة باســتخدام التريكوجرامــا والمفترســات، 

استخدام الصوانى البالستيكية القابلة للطى واعادة اإلستخدام 
للتجفيف الشمسى بدال من الحصر على األرض مباشرة 

وتلوثها باألتربة.

التجفيف فى صوانى من المعدن تحت انفاق بالستيكية 
لسرعة التجفيف وضمان الحماية.
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ــرد  ــن المب ــاق بالســتيكية، والتخزي ــى انف ــة والجمــع، التجفيــف ف ــاس الشــبك للتغطي اســتخدام األكي
للحــد مــن تلــف الثمــار وانخفــاض جودتهــا.

التخزيــن المبــرد للثمــار هــام للمحافظــة علــى الثمــار مــن التلــف ســواء بخفــض الظــروف المالئمــة 
لنمــو األحيــاء المجهريــة وخاصــة Moulds أو اآلفــات وعلى راســها األفســتيا وخنفســاء ســورينام. 
كمــا تعمــل درجــات الحــرارة المنخفضــة علــى بطــئ عمليــة التنفــس بالثمــار والمحافظــة نســبيا علــى 
ــاء  ــا اثن ــدل 2-3% تقريب ــار بمع ــة الثم ــض رطوب ــث تنخف ــار. حي ــى وجــودة الثم المســتوى الرطوب
الخــزن وايضــا قــد يتغيــر اللــون ويصبــح فــى الثمــار الرطبــة والجافــة داكــن بمعــدل 10% وهــو مــا 

يخفــض مــن جــودة الثمــار. 
يتــم التخزيــن المبــرد علــى مرحلتيــن األولــى يتــم فيهــا خفــض درجــات حــرارة الحقــل بداخــل الثمــار 
بتخزينهــا لســاعتين علــى األقــل علــى درجــة 10 مئويــة بعــد الحصــاد مباشــرة. أمــا المرحلــة التاليــة 
وهــو التخزيــن علــى درجــة حــرارة 4 درجــة مئويــة لمــدة قصيــرة. فتصــل إلــى 6-8 أســابيع فــى 
ــنة  ــار ل 1-2 س ــد للثم ــد التبري ــد يمت ــف الســيوى. وق ــى الصن ــى، و 2-6 أشــهر ف ــف البرح الصن
ــة  ــة للغاي ــد هام ــة بمخــزن التبري ــة. درجــة الرطوب ــى – 18 درجــة مئوي ــار عل ــت الثم ــا خزن إذا م
للحفــاظ علــى مســتوى مناســب للرطوبــة بداخــل الثمــار. فيتــم ضبطهــا علــى 80% رطوبــة فــى حــال 
اســتخدام التخزيــن فــى صناديــق بالســتيك للصنــف البرحــى. تنخفــض إلــى 70% فــى حالــة اســتخدام 
كراتيــن ورق بهــا فتحــات تهويــة حتــى ال تتلــف الــورق )العكيــدى 2013(. وقــد تنخفــض الرطوبــة 
ألكثــر مــن ذلــك كمــا فــى الصنــف الســيوى أو الصعيــدى فــى الــوادى الجديــد نتيجــة لجفــاف الثمــرة 
ــة نــور واحتــواء الثمــرة علــى رطوبــة مــن  ــا والصنــف دجل و احتوائهــا علــى 23% رطوبــة تقريب
25-30%. وإن كان للصنــف دجلــة نــور المقــدرة علــى الجفــاف علــى النخلــة األم ويخــزن فــى هــذه 
ــرد  ــة داخــل المخــزن المب ــم ان نســبة الرطوب ــورق. المه ــق بالســتيكيةمغطاة بال ــى صناي ــة ف الحال

تعتمــد علــى الصنــف ومرحلــة التخزيــن خــالل، او رطــب. 
مــن الهــام والضــرورى تبخيــر الثمــار بعــد الجمــع وقبــل التبريــد بهــدف التعقيــم. وأيضــا ضــرورة 
مراعــاة النظافــة للمخــازن واإلحــكام ومنــع تذبــذب الحــرارة بتوفيــر مصــادر بديلــة للكهربــاء فــى 
ــض  حالــة اإلنقطــاع. تبنــى المخــازن المبــردة تحــت مســتوى ســطح األرض للمســاعدة فــى خف

ــد. ــزل الجي ــاع اجــراءات الع الحــرارة وإتب

ثمار صنف سيوى تم رفضها فى التصدير لتلوثها ببقايا 
يرقات ميتة وتغذيتها نتيجة التبخير بعد اإلصابة فى الحقل او 

فى المنشر أو اثناء النقل.

ما زال استخدام الطرق البدائية مثل الدكاكين فى 
الواحات البحرية مستخدما لتبخير الثمار وتخزينها بعد 

الحصاد فى الصنف السيوى.
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يرجــع أهميــة التخزيــن المبــرد فــى األصنــاف الرطبــة إلحتوائهــا علــى نســب عاليــة مــن الرطوبــة قــد 
تصــل ل 70% مــع وجــود الســكريات ممــا يعمــل علــى ســرعة تلفهــا. وهــو ضــرورة ال غنــى عنهــا 

فــى مصــر عندمــا يأتــى موســم الحصــاد قبــل شــهر رمضــان بعــدة أشــهر كمــا هــو حــادث اآلن. 
ــاعد  ــى تس ــتحبة والت ــطة المس ــن األنش ــذا م ــردة وه ــازن المب ــرة المخ ــرة األخي ــى الفت ــرت ف انتش
المزارعيــن. فقامــت بعــض الهيئــات ببنــاء مخــازن مبــردة بمنطقــة الواحــات البحريــة مــن المزمــع 

ــرة.  ــة كبي ــا خــالل 2020 بطاق افتتاحه
ــة  ــدات اإلنتاجي ــي الوح ــة إل ــرز والتعبئ ــات الف ــي محط ــار ف ــتالم الثم ــن اس ــدأ م ــع ب ــي للتصني نأت
بأحجامهــا المختلفــة نهايــة بالمصانــع الكبيــرة. يجــب وضــع مواصفــات لتلــك المحطــات التــي تســتلم 
وتفــرز الثمــار ومــن ثــم تقــوم بتعبئتهــا. حيــث يضطــر المــزارع الــي خلــط الثمــار ســواء ذات الجــودة 
ــة  ــبب ان المحط ــوهة والس ــع المش ــة م ــرة، النظيف ــع الصغي ــرة م ــة أو الكبي ــع المنخفض ــة م العالي
تســتلم كلــه بســعر واحــد. فلمــا يفــرز هــو او حتــي يعمــل علــي إتبــاع عمليــات بســتانية أو مكافحــة 
ــة  ــزم لمحط ــون مل ــاك قان ــون هن ــب ان يك ــودة؟ يج ــين الج ــم أو تحس ــادة الحج ــؤدي لزي ــة ت مكلف
اســتالم وفــرز وتعبئــة التمــور )احيانــا يطلــق عليهــا مصانــع وهــي ليســت كذلــك(. و إال تــم أغالقهــا 
وســحب الرخصــة بعــد توجيــه انــذار. وبالتالــي ســوف يلــزم هــذا المنتــج علــي إتبــاع كل مــن شــأنه 
تحســين الجــودة وإال انخفــض ســعر اإلســتالم. وفــي النهايــة تأتــي مــن مصلحــة المصــدر الــذي يريــد 
ــة مــن التمــر ولهــا  ــع للخــارج. وكل فئ ــد المواصفــات اي كانــت الجــودة حتــي يعــرف مــا يبي توحي
اســتخداماتها ولهــا ســعرها. لكــن ال يوجــد درجــات فــي مصــر كلــه حاجــة واحــدة ســواء بطــوق او 

ســيوي واحــات.
ليــس هــذا فقــط بــل يجــب ان تعمــل جهــة رقابيــة علــي متابعــة المصــدر واإلبقــاء فقــط علــي 
ــا. ــة وتنميته ــور المصري ــي ســمعة التم ــظ عل ــي نحاف ــة حت ــن الصنع ــواه م ــرد اله ــن وط المحترفي
نوصــى بشــدة بنظــرة إســتراتيجية للتصنيــع فــى مصــر حتــى يمكــن اســتيعاب كميــات التمــور المتوقع 
ــا يجــب  ــل التمــر فــى مصــر. وهن ــادة اإلســتثمار بالتوســع األفقــى فــى زراعــة نخي إنتاجهــا مــع زي

التوصيــة بخلــق شــراكات مــع قطاعــات تصنيــع مميــزة وبهــا ابتــكار مثــل دولــة عمــان الشــقيقة. 

التخزين المبرد لثمار الصنف السيوى )الصعيدى( فى 
الوادى الجديد

تخزين ثمار الصنف دجلة نور - الجزائر فى 
ثالجات بعد الحصاد مباشرة.
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ــال«  ــف »النغ ــر صن ــة للتم ــات المختلف ــكل والنكه ــة الش ــى إضاف ــاك ف ــون هن ــن المصنع ــث تفن حي
و«البرنــى« والتــى وصلــت إلــى 75 نكهــة مختلفــة، هــذا علــى الرغــم مــن وجــود مصانــع متميــزة 
فــى مصــر. ولعــل اكبــر مثــل علــى ذلــك هــو انخفــاض ســعر بيــع الصنــف الســيوى فــى مصــر موســم 
2019 الحالــى إلــى 40% مــن ســعره العــام الماضــى )6 جنيهــات مصريــة للكيلــو ســعر المزرعــة 
فــى مصــر للســيوى فــى 2019(. وهــو مــا قــد يســبب خســائر وانخفــاض لمعــدل النمــو فــى هــذه 

الصناعــة فــى مصــر.

آليات تسويق الثمار محليا ودوليا
ــي  ــور ف ــن قص ــر م ــي مص ــح( ف ــر )البل ــول التم ــة Value-Chain لمحص ــي سلســلة القيم تعان
مراحلهــا المختلفــة. ممــا أدى الــى انخفــاض ســعر الثمــار فــى األســواق العالميــة ألدنــى األســعار. 
حيــث بلــغ ســعر التجزئــة للكيلــو الواحــد مــن الصنــف الســيوي )الصعيــدي( عــام 2017 باســواق 
اندونيســيا 2 دوالر امريكــي. فــي نفــس الوقــت الــذي يبــاع الصنــف دجلــة نــور الــوارد مــن تونــس 
8 دوالر، والمجهــول الــوارد مــن الواليــات المتحــدة 23 دوالر امريكــي. ليــس هــذا فقــط بــل ضعــف 
التســويق المحلــي علــي مــدار العــام. حيــث تصــل المبيعــات ذروتهــا فــي شــهر رمضــان مــن كل عــام 
فقــط وبأســعار زهيــدة إذا مــا قورنــت بالقيمــة التســويقية للتمــور فــي بلــدان أخــري. ومــن الجديــر 
بالذكــر ان صــادرات مصــر مــن التمــور والتــي يمثلهــا الصنــف الســيوي بلغــت مــا يقــرب مــن 40 
ــدوالر  ــاع ســعر ال ــل إرتف ــام الســابق. ولع ــن 70% عــن الع ــر م ــادة أكث ــي 2017 بزي ــف طــن ف أل
ــى  ــج. لتنتعــش ف ــي المنت ــر ف ــس تطوي ــك، ولي ــق ذل ــا أدي لتحقي ــي م ــي الســوق المحل ــي ف األمريك
2018 وترتفــع الصــادرات الــى 50 ألــف طــن ألول مــرة فــى تاريــخ صــادرات التمــور فــى مصــر 

ــا عــام 2015.  ــف طــن تقريب ــة ب 24 أل بالمقارن
ويعــزى هــذا إلــى اإلهتمــام الملحــوظ بتطويــر صناعــة التمــور فــي مصــر خــالل الســنوات األخيــرة 
ــة األخــري. أيضــا الدعــم  عــن طريــق وزارتــي الصناعــة والزراعــة بالتعــاون مــع الجهــات المعني
الــذى توليــة الدولــة ممثلــة فــى أكاديميــة البحــث العلمــى وتقديــم تمويــل للمشــاريع البحثيــة لتطويــر 
أســاليب المكافحــة الحيويــة لألفــات، إكثــار الشــتالت بزراعــة األنســجة. بــل أهتمــام القطــاع الخــاص 
ــة،  ــات الفني ــم المعلوم ــأنها تقدي ــن ش ــة م ــركات متخصص ــا ش ــة تديره ــروعات تنموي ــل مش بتموي
وتدريــب مزارعــي النخيــل فــي مناطــق تركــز اإلنتــاج فــي مصــر. مثــل مشــروع »أمــل« Amal فــي 
الصعيــد، ومشــروع »كيلــوج« Kellogg’s وجمعيــة »هيــا« فــي الواحــات البحريــة خــالل عامــي 
2017-2018 عــن طريــق الوكالــة الدوليــة للتنميــة الزراعيــة VOCA/ACDI. بــل أيضــا 
المؤسســات الدوليــة مثــل الفــاو FAO واليونيــدو UNIDO التــي ســاهمت  فــي مناقشــة قضايــا 
تطويــر سلســلة القيمــة فــي مصــر عــن طريــق إقامــة ورش العمــل واســتقدام خبــراء دوليــون لتقديــم 
المشــورة الفنيــة. إقامــة مهرجــان للتمــور عقــد الرابــع منــه خــالل 7-9 نوفمبــر مــن عــام 2018 
فــي واحــة ســيوة عــن طريــق جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر بدولــة اإلمــارات العربيــة الشــقيقة 
ــات  ــور، الصناع ــي التم ــرض منتج ــل مع ــطة متميزةمث ــن أنش ــة م ــا يصاحب KIDPA,UAE. وم
ــابقات  ــان. المس ــام المهرج ــة إلي ــة المصاحب ــل العلمي ــة، وورش العم ــات النخل ــي منتج ــة عل القائم
المختلفــة لتشــجيع البحــث والتطويــر فــي سلســلة القيمــة للنخيــل، وتحفيــز المنتجيــن علــي اإلبــداع 
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واإلنتــاج. و اليمكــن إغفــال دور المهرجــان كنقطــة إلتقــاء وتواصــل لجميــع عناصــر صناعــة 
ــود  ــن المالحــظ  والمحم ــل م ــات. ولع ــكار وإكتســاب المعلوم ــادل األف ــات وتب ــد الصفق ــل وعق النخي
ــرا بعوامــل الجــذب  ــل التمــر. متأث ــي زراعــة نخي ــق القطــاع الخــاص ف ــي  عــن طري التوســع األفق
لمقــدرة النخلــة علــي تحمــل الزراعــة تحــت ظــروف قاســية مــن ملوحــة وإرتفــاع حــرارة بالمقارنــة 
ــم حافــز ال 8% مــن قيمــة  ــد المــادي للمحصــول. مــع تقدي بمحاصيــل أخــري، وإيضــا إرتفــاع العائ
الشــحنة بالعملــة الصعبــة للمصدريــن شــريطة اســتيفاء المتطلبــات. خاصــة مــع زراعــة األصنــاف 
العربيــة ذات الصيــت العالمــي والســوق الرائــج مثــل المجهــول )المجــدول كمــا يســمي فــي مصــر( 
Medjool والبرحــي Barhee. وإرتفــاع العائــد مــن بيــع ثمارهــا فضــال عــن بيــع الفســائل الناتجــة 
خــالل ســنوات اإلنتــاج األولــي. والتــي وصــل ثمنهــا بســعر الســوق المصــري فــي 2018 اآلن مــن 
700 – 1500 جنيــة مصــري حســب الحجــم والصنــف. فــي الوقــت الــذي تتــرواح فيــه ســعر فســيلة 
الصنــف الســيوي مــن 50 – 150 جنيــة مصــري. وعلــي الجانــب األخراإلرتفــاع الهائــل والســريع 
فــي أســعار الشــتالت الناتجــة مــن زراعــة األنســجة عمــر 1 – 2 ســنة والتــي وصــل ســعرها 800 
– 900 جنيــة مصــري. أدي عــدم مقــدرة الســوق المحلــي المصــري علــي تلبيــة الطلــب المتزايــد 
والســريع علــي فســائل وشــتالت نخيــل التمــر مــن األصنــاف الثالثــة، فضــال عــن باقــي األصنــاف 

نتيجــة التوســع األفقــي الحالــي إلــى اســتيراد شــتالت أنســجة صغيــرة مــن الخــارج.
حقيقــة األمــر أن الجهــود المبذولــة مــن القائميــن علــي صناعــة النخيــل فــي مصــر ســواء باحثيــن، 
ــن لهــا قيمتهــا  ــن، مصدري ــن، مصنعي ــة، مزارعي ــات أهلي ــة، جمعي ــة ودولي مؤسســات عامــة محلي
ــا  ــا مم ــا، وتموله ــة رســمية ترعاه ــا أو تحــت مظل ــا بينه ــي دون تنســيق فيم ــا تبق ــا. لكنه وتأثيره
ســوف يــؤدي لتعظيــم هــذا التأثيــر. أري إن جــاز القــول انهــا تراعــي الشــكل النابــع مــن الرغبــة فــي 
تحقيــق أهدافهــا أكثــر مــن معنويــة النتائــج المتحصــل عليهــا. بمعنــي أبســط وأدق يشــعر المــرء أن 
ــل  ــا. ب ــي حاله ــات عل ــة والمعوق ــن تظــل المشــاكل الفني ــع لك ــي أرض الواق ــذ عل ــاك أنشــطة تنف هن
أحيانــا تتفاقــم. فــي الوقــت نفســه هنــاك منافســة خارجيــة قويــة وتحتــاج الــي دعــم الجهــود المبذولــة 

وتوحيدهــا. 
أليــس مــن األجــدي ان نركــز علــي دفــع عجلــة تطويــر سلســلة القيمــة فــي نخيــل التمــر بــدأ مــن نقــاط 
الضعــف األكثــر تأثيــرا أوال؟ أو بعبــارة اخــري القضايــا الفنيــة الملحــة؟ وليــس ذاك التطويــر الشــامل 
بمناقشــة وكتابــة برامــج عمــل كأنــك تقــرأ كتــاب نظــري نموذجــي. او إرشــاد وتدريــب داخــل الغــرف 
المغلقــة. هــذا ال يتعــارض مــع وجــود أنشــطة حاليــة مضيئــة علــي الطريــق، وهــذا مهــم. لكــن األهــم 

هــو معــدل التنميــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة وليــس مجــرد إحــداث تنميــة بــأي قدركانــت. 
زراعة الصنف الواحد فى أكثر من بلد وقارة والذى يؤدى إلى المنافسة الشديدة والتبادل التجاري. 

كما هو الحال فى البرحى الذى يحصد مبكرا فى دول الخليج العربى ثم مصر واالردن ثم اخيرا 
نصف الكرة الجنوبى مثل نامبيا وفيه يرتفع سعر البرحى المصدر إلى السعودية فى شهر فبراير 

إلى عشرة أمثال سعره اثناء الموسم فى السعودية. وليس الحال ببعيد حيث يقل سعر البرحى 
المستورد من األردن فى مصر عن المنتج فى مصر. من المتوقع ان تنخفض األسعار فى السنوات 

القادمة نتيجة زيادة المعروض خاصة فى مصر.يوصي ان تكون هناك خطة للتسويق المحلي 
Local marketing بوسائل حديثة تشمل دعم ابحاث القيمة المضافة ونشرها والتعريف بها 
لدعم استهالك المنتج محليا علي مدار العام. لن يختلف معي المصدرون ان سعر السيوي اآلن 
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والبرحي في السوق المحلي مجزي بالمقارنة بتصديره للخارج. وهنا نود ان نشير إلي التعاون مع 
الدول الشقيقة في إنشاء ثالجات حديثة لحفظ التمور في البويطي – الواحات البحرية وهي ما زالت 
تحت اإلنشاء والتي نأمل ان تكون نموذجا لغيرها. والتي بدون تطوير اإلستهالك المحلي علي مدار 
العام والقيمة المضافة قد ال ينجح إقتصاديا ويؤدي الغرض الذي انشأ من اجله. يجب وضع هذا في 

اإلعتبار.
 International marketing ولــن يختلــف معــي المصــدرون أيضــا ان التســويق الخارجــي
فــي الوقــت الحالــي يلزمــه النهــوض بجــودة المنتــج المحلــي Fruit quality وتوفيــر الخدمــات 

 .Logistics

)GAP( املزارع العضوية وتطبيقات املمارسات الزراعية الجيدة
ــي  ــرف االتحــاد الدول ــل يُع ــال جــاب فــى مــزارع النخي ــر الجلوب ــة ومعايي تعريــف الزراعــة العضوي
للزراعــة العضويــة  »IFOAM« بأنهــا نظــام زراعــى بيئــى ذو أبعــاد اقتصاديــة واجتماعية،يهــدف 
ــام  ــالل بالنظ ــي، ودون اإلخ ــوازن الطبيع ــاة الت ــع مراع ــة، م ــرق آمن ــف بط ــذاء نظي ــاج غ ــى إنت إل
ــدات  ــادرا مــا تســخدم المبي ــه ن ــة ألن ــد تكــون عضوي ــي. معظــم زراعــات التمــور فــى مصــر ق البيئ
ــة  ــة مــع اســتخدام وســائل المكافحــة الحيوي ــى األســمدة العضوي ــرة عل ــم اإلعتمــاد بدرجــة كبي ويت
التــى انتشــرت مؤخــرا فــى مــزارع النخيــل. وعليــة يوصــى باســتخدام األســمدة المعدنيــة والمبيــدات 

فــى اضيــق الحــدود للمحافظــة علــى خلــو التمــور الناتجــة مــن متبقيــات المبيــدات. 
ــة،  ــة: البيئي ــن الناحي ــتانية م ــات البس ــج العملي ــة تعال ــات متتالي ــى ممارس ــاب فه ــال ج ــا الجلوب أم

ــج. ــودة المنت ــالمة وج ــة وس ــتدامة واإلجتماعي ــة، اإلس اإلقتصادي
ــركات  ــض ش ــاق بع ــة إلتف ــاب« كنتيج ــال ج ــدة »الجلوب ــة الجي ــات الزراعي ــرة الممارس ــأت فك نش
التســويق األوربيــة فــى وضــع معاييــر لســالمة المنتــج الغذائــى. ثــم تطــور األمــر كمبــادرة مــن قبــل 
عــدد اكبــر مــن شــركات التســويق الكبــرى فــى 1997 تحــت اســم »يــور جــاب« ثــم تطــورت فــى 

ــى المســتوى العالمــى. ــال جــاب« عل عــام 2007 ليصبــح اســمها »جلوب
مــن أهدافهــا الرئيســية تقليــل التلــوث البيئــى الناتــج عن اإلســراف فــى المبيــدات واألســمدة المصنعة 

كيمائيــا وتقليــل المخاطــر الصحيــة على المســتهلك. 
معايير الحصول على شهادة »الممارسات الزراعية الجيدة« هى:

-التتبــع العكســى لمنتــج التمــر خــالل مراحــل إنتاجــة وتداولــة المختلفــة من خــالل ســجالت المزرعة. 
وتجــرى اآلن فــى مصــر محــاوالت لتكويــد المــزارع التــى تزيــد عــن 5 فــدان )الحــد األدنــى لصغــار 
المزارعيــن طبقــا لتعريــف منظمــة األغذيــة والزراعــة FAO(. للمســاعدة فــى تتبــع المنتــج بدايــة 

مــن المزرعــة. 
ــا  ــة للمزرعــة: يجــب ان تكــون للمزرعــة ســجالت يســجل بهــا كل م ــة الداخلي ــق والمراجع -التوثي
يتعلــق بالعمليــات الفنيــة التــى تجــري بالمزرعــة واســماء المبيــدات وذلــك لمــدة ســنتين علــى األقــل 

 .GAP إلثبــات ان األنشــطة بالمزرعــة تتفــق مــع نظــام الجلوبــال جــاب
-ســجالت للفســائل او شــتالت األنســجة المســتخدمة: بهــا شــهادات خلوهــا مــن األفــات واســم 
المــورد، تاريــخ التوريــد، تســجيل لجميــع المعامــالت الوقائيــة التــى تمــت عليهــا قبــل الزراعــة )كمــا 
ذكــر ســابقا(. وأيضــا ان تكــون تلــك الســجالت مدعمــة بشــهادات معتمــدة بضمانــات جــودة ومطابقــة 
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للصنــف.  وهــذه دائمــا مــا تكــون مصحوبــة مــع طلبــات اســتيراد شــتالت األنســجة مــن خــارج مصــر 
ويمكــن الحصــول علــى نســخة مــن المــورد. 

- خريطــة لموقــع المشــروع: يوضــح بهــا كل جــزء مــن المزرعــة ومتــى تــم اإلنشــاء، نظــام مصــدات 
الرياح.

- إدارة جيــدة ألرض المزرعــة: ســجل يظهــر بــه المــواد التــى تــم اســتخدامها فــى المحافظــة علــى 
ــرى  ــى ال ــتخدمة ف ــاه المس ــة والمي ــل الترب ــهادات تحلي ــخ، ش ــا بالتواري ــادة خصوبته ــة وزي الترب
وجــودة الكومبوســت المســتخدم. طريقــة أعــداد األرض للزراعــة ســواء بالليــزر او غيــره. متابعــة 
ظهــور امــراض التربــة، وطريقــة تعقيمهــا إن وجــدت صــوب، القائميــن بالعمليــات المختلفــة. ومــن 
ــن  ــة م ــوى الترب ــة لمحت ــل خريطــة لوني ــا عم ــى مصــر يمكنه ــاك شــركات ف ــر ان هن ــر بالذك الجدي
العناصــر علــى مســتوى المزرعــة وبالتالــى قــد تختلــف معــدالت التســميد النوعــى مــن مــكان ألخــر 
داخــل المزرعــة بمــا يعمــل اإلحتفــاظ بالحــد األدنــى للعنصــر بالتربــة وأيضــا علــى عــدم زيــادة ملوحــة 
التربــة نتيجــة إضافــة األســمدة بمعــدل ثابــت لجميــع اجــزاء المزرعــة وتعويــض النقــص فقــط فــى 

بعــض العناصرممــا يوفــر تكلفــة أيضــا. 
- محتويــات ســجالت األســمدة: يجــب تســجيل األســمدة المعدنيــة والعضويــة علــى حــد الســواء علــى 
ان تحتــوى علــى تاريــخ، نــوع وكيمــة الســماد وطريقــة اضافتــه للتربــة والقائميــن بالتســميد، رقــم 
القطعــة. التأكــد مــن خــالل البرنامــج اال تزيــد محتويــات النتــرات والفوســفات فــى الميــاه الجوفيــة 
عــن الحــدود الدوليــة المســموح بهــا. مــكان حفــظ اآلت المســتخدمة فــى عمليــات التســميد. وأمــكان 
تخزيــن األســمدة التــى تحافــظ علــى جودتهــا. التوصيــة باســتخدام الســماد العضــوى أو الكومبوســت 
بالكميــات الموصــى بهــا حتــى ال يحــدث اضــرار كمــا تحدثنــا عــن اإلســراف فــى التســميد العضــوى 

فــى منطقــة الواحــات البحريــة بالجيــزة بمصــر. 
- جــودة ميــاه الــرى. يجــب تحليــل ميــاه الــرى مــرةف الســنة علــى األقــل مــع عــدم اســتخدام ميــاه 

الصــرف الصحــى فــى عمليــة الــرى. نظــم الــرى وكيفيــة إدارتهــا.
- ســجالت المكافحــة المتكاملــة بالمزرعــة: المبيــدات المســتخدمة مســجلة رســميا، ســجل بالمبيــدات 
ــرش  ــات ال ــة بشــهادات، تســجيل عملي ــة مؤهل ــة مدرب ــدات بواســطة عمال المســتخدمة، رش المبي
)الســبب، القائــم بالعمليــة، تاريــخ الــرش، األســم التجــارى والعلمــى للمــادة المســتخدمة، التركيــز، 
و فتــرة األمــان للمبيــد بعــد الــرش وقبــل الحصــاد. إتبــاع كافــة تعليمــات تطبيــق الــرش بالمبيــدات، 
تخزيــن المالبــس والمعــدات بعيــدا عــن اماكــن المبيــدات، صيانــة دوريــة لمعــدات الــرش، حســاب 
كميــة مخلــوط الــرش واألحتفــاظ بالســجالت للمراجعــة فــى أى وقــت. هنــاك تســجيل لعمــل اختبــار 
متبقيــات المبيــدات GLP  بواســطة مختبــرات معتمــدة مثــل المعمــل المركــزى لمتبقيــات المبيــدات 
ــاك  ــه وهن ــى أماكــن مناســبة وامن ــدات ف ــن المبي ــة. تخزي ــع لمركــز البحــوث الزراعي ــى والتاب بالدق
ــه  ــة والمحصــول المســتخدم ل قائمــة للمبيــدات بالمخــزن موضــح بهــا: اســم المبيــد والمــادة الفعال
المبيــد، طريقــة التطبيــق، جــداول نســب للمبيــدات المصــرح بهــا MRL ، شــهادات تحليــل للنباتــات 
ــدات  ــجيل المبي ــوذج تس ــل. نم ــد المثي ــاز برومي ــتخدام ع ــوع اس ــماح. ممن ــرة الس ــد فت ــار بع والثم
يحتــوى علــى البيانــات التاليــة: نســبة اإلصابــة باألفــات التــى تــم بموجبهــا رش المبيــد ســواء كان 
علــى النخلــة او الثمــار، مواعيــد االســتخدام، التركيــز، ســبب الــرش )اســم المــرض واألفــة(، فتــرة 
األمــان. آليــة األســتخدام للمبيــد. يجــب تســجيل كيــف تــم التخلــص مــن عبــوات المبيــدات الفارغــة، 
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ويمنــع اســتخدامها مــرة اخــرى، ممنــوع حــرق العبــوات، اســتخدام عبــوات تطلــب مــن المصانــع 
لجمــع العبــوات الفارغــة.

- حصــاد المحصــول: يلــزم لــه توفــر دورات ميــاه نظيفــة للعامليــن. تخزيــن عبــوات جمــع المحصــول 
ــا.  ــع المحصــول به ــة جم ــم تســجيل عملي ــر ســجالت ت ــزم توف ــا. يل ــل نظيف ــكان مناســب يظ ــى م ف
تجميــع الثمــار فــى مــكان مناســب مظلــل ونقلهــا ســريعا إلــى المخــازن او المصانــع أو تســويقها. 
ــا  ــد حصاده ــار بع ــى الثم ــت عل ــى تم ــات الت ــكل العملي ــجل ب ــل س ــاد: عم ــد الحص ــا بع ــالت م معام
وتشــمل: الموقــع، التاريــخ، نــوع المعاملــة واســم المــادة المســتخدمة وطريقــة التنفيــذ. فــى حــال 
الغســيل يتــم اســتخدام ميــاه صالحــة للشــرب نظيفــة. نظافــة المنتــج اثنــاء المراحــل المختلفــة بعــد 

الحصــاد. 
- إدارة الفاقــد: عمــل ســجالت يتــم فيهــا تحديــد كل مــا يتعلــق بمخلفــات المزرعــة ســواء كانــت نباتيــة 

حيوانية. او 
- صحــة العامــل وســالمته: مــدى توفيــر تدريــب رســمى للعمالــة بالمزرعــة. مــا هــى اإلســتعدادات 

المتوفــرة بالمزرعــة للقيــام باإلســعافات األوليــة؟ هــل يتــم عمــل فحــص طبــى للعمــال خاصــة 

القائميــن باســتخدام المبيــدات. يجــب اإللتــزام بقوانيــن المنظمــة للعمالــة بالبلــد. تجهيــز ســكن 
ــال. ــية للعم ــق اساس ــات ومراف ــه خدم ــب ب مناس

- األهتمام بالحفاظ على البيئة بالمزرعة والتنوع الحيوى البيئى.
- توفــر نمــوذج للشــكاوى: يجــب تواجــد نمــوذج واضــح لشــكاوى العمــالء ومتابعتهــا والــرد عليهــا. 
- توفيــر نمــوذج جــودة المنتــج موضــح بهــا: نظافــة المنتــج، اســلوب التغليــف، طريقــة التوصيــل، 
مــدة التوصيــل، حالــة المنتــج عنــد اإلســتالم، مــدى وجــود أجهــزة لتســجيل درجــات الحــرارة اثنــاء 

تــدوال المنتــج اثنــاء النقــل ، الشــحن، التفريــغ.
- الفحــص الداخلــى: يجــب علــى المزرعــة عمــل فحــص داخلــى علــى األقــل مــرة فــى الســنة وتكــون 

موثقة.
نظام منح شهادات الجلوبال جاب ومتطلباتها

يجب توفر 3 متطلبات حتى يمكن التسجيل فى الجلوبال جاب وهى:
-متطلبــات إلزاميــة )يجــب اإللتــزام بهــا بنســبة 100%(: ال يتــم اســتخدام ميــاه صــرف صحــى و ال 

يتــم تخزيــن الثمــار مــع األســمدة او مبيــدات.
- متطلبــات أساســية )يجــب اإللتــزام بهــا بنســبة 95% (: يتــم حفــظ جميــع ســجالت األســمدة 
ــدات. ــمدة والمبي ــذه األس ــة له ــد اإلضاف ــات ومواعي ــجيل كل كمي ــم تس ــة – يت ــدات بالمزرع والمبي
توصيــات )يجــب اإللتــزام بهــا بنســبة 50%(: إجــراء تحليــل لمعرفــة مكونــات الســماد العضــوى مــن 

النيتروجين، الفوســفور، البوتاســيوم.
ــذى معــه  ــدورى وال ــب ألحــد المكاتــب المعتمــدة للفحــص والتفتيــش ال ــم طل ــم تقدي ــة يت ــاء علي وبن
يقــوم المكتــب بتســهيل عمليــة إصــدار الشــهادة وفــى حالــة النخيــل يلــزم تســجيل 71 نقطــة علــى 

ــا(.  ــة + 28 اساســية + 9 موصــى به ــل )34 إلزامي األق
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 أهم األمراض التى تصيب نخيل البلح  

تُعتبــر شــجرة النخيــل مــن أهــم أنــواع الفاكهــة وأقدمهــا فــى العالــم ولقــد ارتبطــت هــذه 
ــا  ــجرة بذكره ــذه الش ــرم هللا ه ــد ك ــق، ولق ــم العري ــلمين  وتاريخه ــرب والمس ــجرة بالع الش
فــى أكثــر مــن 38 موضعــا بالقــران الكريــم وتناولتهــا الســنة المطهــرة فــى أحاديــث ِعــده ، 
هــذا فضــالً عــن مــا تحويــه هــذه الشــجرة مــن مزايــا بيئيــة كانــت أو غذائيــة أو افتصاديــة 
ــد أشــجار النخيــل مــن أكثــر األشــجار تحمــالً للظــروف البيئيــة الغيــر مواتيــة مــن  حيــث تُع
حــراره وجفــاف وملوحــه وطبيعــة التربــة فهــي شــديده التأقلــم مــع كافــه الظــروف الصعبــة 
والقاســية وال تحتــاج إلــى مجهــود أو رعايــة مكلفــه مقارنــة بغيرهــا مــن المحاصيــل األخــرى 
ــد أحــد أولويــات األمــن الغذائــي وثــروة  فضــالً عــن كونهــا تحتــل مكانــة مرموقــة فهــي تُع
ــه  ــل كلهــا منافــع  وغــذاء متكامــل بمــا تحوي ــة تتنامــى عــام بعــد آخــر وشــجرة النخي قومي
الثمــار مــن فيتامينــات وعناصــر معدنيــة  فالنخيــل كغيــره مــن المحاصيــل يُصــاب بالعديــد مــن 
األمــراض فطريــه كانــت أو بكتيريــه اونيماتوديــة ســواء كان فــى مصــر أوفــى العالــم، والتــى 
ــى المصلحــة  ــا عل ــا وحرصــاً من ــذا كان لزامــا علين ــى المحصــول كمــاً ونوعــا، ول ــر عل تؤث
ــة  ــا مســؤولية توعي ــا وتحملن ــى عاتقن ــل األخــذ عل ــذا العم ــا به ــم تكليفن ــد أن ت ــة بع الوطني
المزارعيــن والمشــتغلين بمجــال الزراعــة بخطــورة هــذه األمــراض ومــا تســببه مــن أضــرار 
ســواء علــى المســتوى االقتصــادي وبالتالــي الدخــل القومــى أو علــى قطــاع الزراعــة بصفــة 
عامــة لتجنبهــا والحمايــة والوقايــة منهــا مســتقبالً.  وقــد كان هدفنــا فــى المقــام األول عنــد 
كتابــة هــذه النشــرة اإلرشــادية هــو فــى األســاس التعــرف علــى المســببات المرضيــة وكذلــك 
ــة( أو  ــات الزراعي ــة )العملي ــك بوســائل المكافحــة الزراعي وســائل مكافحتهــا ســواء كان ذل
الحيويــة أو الكيماويــة وكذلــك محاولــة إيجــاد حلــول عمليــة وتطبيقيــة لتجنــب اإلصابــة بمثــل 

هــذه األمــراض فــى المســتقبل وكان مــن بيــن تلــك األمــراض مــا يلــى:
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أواًل : األمراض الفطرية:  
1- مرض عفن نورات النخيل:  

         Mauginiella scaettae   املسبب املرضى
الضرر و األهمية االقتصادية للمرض:

ــض  ــى بع ــك ف ــل وذل ــجار النخي ــب أش ــى تصي ــراض الت ــم األم ــن أه ــرض م ــر الم يُعتب
ــه  ــم للنخل ــن 30: 40 كج ــه م ــراوح كميت ــى المحصــول تت ــد ف ــث يســبب فق ــدول حي ال
الواحــدة وتــزداد نســبه اإلصابــة بهــذا المــرض فــى الظــروف الرطبــة وقــد يصــل إلــى 
درجــه الوبــاء  فــى الظــروف المناســبة وتتــراوح نســبه اإلصابــة مــا بيــن  50: 80 % 
فالرطوبــة مــن العوامــل المهيئــة لحــدوث اإلصابــة والتــى تعمــل علــى ســرعه انتشــاره 

ــه االنتشــار. ــة قليل بينمــا فــى األجــواء الجافــة تكــون اإلصاب
األعراض املرضية  

أعراض اإلصابة ىلع الغالف :
تتمثــل األعــراض المرضيــة فــى ظهــور بقــع بنيــة داكنــة اللــون علــى الجــزء العلــوي 
ــى حــٍد  ــع( عل ــة والمذكــرة ) الطل ــة المؤنث ــورات الزهري للســطح الخارجــي لغــالف  الن
ســواء صدائيــه المظهــر وقــد يجــف الطلــع ويمــوت قبــل خــروج النــورات  وفــى العــادة  
ال يحــدث تفتــح للطلــع وذلــك فــى حــاالت اإلصابــة الشــديدة وفــى حالــه تفتحهــا يالحــظ 
وجــود تلــون أصفــر علــى الســطح الداخلــي للغــالف مــع وجــود بقــع بنيــه مقابلــه للبقــع 

البنيــة الموجــودة علــى الســطح الخارجــي.
 أعراض اإلصابة ىلع الشمار يخ الزهرية

تتمثــل األعــراض المرضيــة فــى وجــود بقــع بنيــة مــع مســحوق أبيــض اللــون  لميســليوم 
وجراثيــم الفطــر المســبب للمــرض يغطــى الشــمار يــخ الزهريــة  ويدمــر الفطــر المســبب 

األزهــار والشــمار يــخ بنوعيهــا المذكــرة والمؤنثــة.
أعراض اإلصابة ىلع األغاريض 

ــى حامــل  ــى المحــور الرئيســي وعل ــون عل ــه الل ــة بظهــور تقرحــات  بني ــز اإلصاب تتمي
ــى  ــة بهــذا المــرض تظهــر عل ــد ذكــر أن اإلصاب ــى الفــروع وق الشــمراخ الزهــري وعل
نفــس النخلــة عــام بعــد آخــر ، وقــد تظهــر اإلصابــة بهــذا المــرض علــى نفــس النخلــة 

كل عــدة ســنوات.



38  

بلح
ل ال

خي
ن

مكافحه املرض فى ضوء املكافحة املتكاملة:
-  تجنــب أخــذ حبــوب لقــاح مــن )طلــع( ذكــور مصابــة واســتخدمها فــى تلقيــح األشــجار 

المؤنثــة .
-  نظافــة رأس النخلــة باســتمرار وجمــع الطلــع واألجــزاء المصابــة حيــث تظــل حاملــة 

للمــرض ومصــدر مــن مصــادر العــدوى ويتــم التخلــص منهــا بطريقــه آمنــه .
-  تجنب استخدام األصناف الحساسة لإلصابة.  

-  خفض نسبه الرطوبة لتجنب زيادة وسرعه انتشار اإلصابة بالمرض .
- رش األشــجار بأحــد المبيــدات الفطريــة الموصــى بهــا علــى األقــل مرتيــن خــالل 
 Copper العــام )خــالل شــهرى ديســمبر وينايــر( وقبــل خــروج الطلــع مثــال رش

 oxychloride بمعــدل 300جــم / 100لتــر مــاء.
2- مرض اللفحة السوداء 

ــن  ــب أوعف ــن القل ــة  أو عف ــة النامي ــن القم ــة أو تعف ــرض المجنون ــاً بم ــمى أيض ويس
القاعــدة الجــاف  ويســمى أيضــاً بالورقــة المقضومــة. هــو أكثــر أمــراض النخيــل الفطرية 
انتشــاراً بعــد تبقعــات األوراق، حيــث يصيــب أشــجار النخيــل فــى أعمــار مختلفــة، ولــه 
أعــراض متباينــة تبعــاً للصنــف والظــروف البيئيــة ومرحلــة العــدوى بالمــرض، ويشــتد 
ظهــوره فــى البســاتين ذات التربــة الملحيــة ومــع ارتفــاع مســتوى المــاء األرضــي وفــى 
ــد  ــث يوج ــل، حي ــة النخي ــدي لتغذي ــى التســميد البل ــد عل ــى تعتم ــة الت ــزارع العضوي الم
ــرض  ــل الم ــه. ينتق ــه المصاب ــات النباتي ــا والمخلف ــى البقاي ــرض ف ــبب للم ــر المس الفط
ــه ولكــن  ــاج الفطــر للجــروح ليحــدث إصابت ــم، وال يحت ــة والهــواء وأدوات التقلي بالترب

الجــروح تســهل مــن حــدوث اإلصابــة.

صوره توضح مظهر اإلصابه واألعراض المرضية على الشماريخ الزهرية
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 املسبب املرضى: 
ــاً بإســم الChalara paradoxa   والطــور  Thielaviopsis paradoxa والمعــروف حالي

Ceratocystis  paradoxa    الكامــل لــه هــو
أعراض اإلصابة 

يصيــب المــرض جميــع أجــزاء النخلــة وتظهــر اإلصابــة بأعــراض مختلفــة  تتمثــل فــى 
اآلتــي:

- تّشــوه وتقــّزم األوراق و تظهــر األعراضفــى شــكل حــروق بنيــة إلــى ســوداء خشــنة 
ــة  ــة وجفــاف األوراق المصاب ــى األوراق وعرقهــا الوســطى مطاول ــة المظهــر عل فحمي
وغالبــاً مــا تصــاب األوراق الخارجيــة )المســنة( بدايــةً ثــم تنتقــل اإلصابــة إلــى األوراق 
الداخليــة )الحديثــة( ويحــدث جفــاف لــألوراق مــن جانــب واحــد مــع وجــود خــط أســود 

داكــن بطــول الســعف وكذلــك حــدوث التــواء وتشــوه للوريقــات.
- حــدوث عفــن للقمــة الناميــة )البرعــم الطرفــي( وعــادة مــا يكــون التعفــن جــاف وتتجــه 
رأس النخلــة لإلنحنــاء  إلــى إحــدى الجهــات عنــد اشــتداد اإلصابــة للقمــة الناميــة تتكــون 
براعــم جديــدة فــى رأس النخلــة ويســمى هــذا العــرض بالمجنونــة وفــى النهايــة تتوقــف 

النخلــة عــن النمــو واإلثمــار ثــم تمــوت بعــد عــدة ســنوات مــن حــدوث اإلصابــة.
ــة أســفل  ــن المنطق ــة تعف ــى حال ــة، وف ــن الجــذع وهــو مــن أخطــر حــاالت اإلصاب - تعف
الــرأس مباشــرةً)العنق( يســمى المــرض بانحنــاء الرقبــة وعــادة مــا ينجــذب نــوع معيــن 
مــن الذبــاب) Physiphora demandata(  إلــى هــذه المنطقــة ممــا يــؤدى إلــى حــدوث 
تعفــن مائــي مــع انبعــاث رائحــة كريهــة وتُشــاهد أعــداد كبيــرة مــن اليرقــات فــى منطقــة 
ــزم  ــن الح ــات م ــاهدة حلق ــن مش ــا يمك ــة.  كم ــوت النخل ــى م ــك إل ــؤدى ذل ــة وي اإلصاب
ــى ومحاطــة  ــون البن ــة بالل ــى داخــل الجــذع المصــاب بقطــر 2:1ســم ملون ــة ف الوعائي

بهالــة صفــراء هــي بدايــة اإلصابــة بالفطــر.
 - تعفــن النــورات الزهريــة ) الطلــع ( و يتشــابه فــى ذلــك مــع مــرض عفــن النــورات 
ماعــدا تلــون الشــمار يــخ بلــون أســود نتيجــة ِلتَكويــن الجراثيــم الكونيديــه للفطــر بعكــس 

مــرض عفــن النــورات حيــث تكــون بيضــاء اللــون.
- تعفــن الثمــار: وهــو بذلــك يشــارك عــدد أخــر مــن الفطريــات الضعيفــة التطفــل والتــى 
تحتــاج إلــى جــروح أو خــدوش لكــى تحــدث اإلصابــة وتســببه فــى حــدوث تعفــن للثمــار 

وخاصــةً عنــد توفــر الرطوبــة.
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املكافحة املتكاملة للمرض 
- استخدام فسائل نخيل  سليمة خالية من اإلصابة.

- تطهير أدوات التقليم باستمرار أثناء عملية التقليم، وعند ظهور إصابات مبكرة تزال 
األوراق المصابة والتخلص منها.

- مكافحة الحشرات وخاصة الحفارات التى توفر مداخل للفطر.
- العناية بخدمة النخيل وخاصة الري المنتظم والتسميد المتوازن وعدم زراعة النخيل  

فى األراضي ذات الملوحة العالية.
- تجنب إحداث جروح والتطهير بعد التقليم مباشرةً بأحد المطهرات الفطرية الموصى 

بها.
-  وترش األشجار دوريا للوقاية بأحد المبيدات الفطرية الموصى لمكافحه الفطر 
المسبب للمرض على أن يكون إحداها نحاسي واألخر جهاري مع إزالة األشجار 

المصابة إصابة شديده والتخلص منها بطريقه آمنه.
- معاملــة التربــة بالحقــن بأحــد المبيــدات الفطريــة الموصــى بهــا ويمكــن تكــرار هــذه 

العمليــة ألكثــر مــن مــرة وحســب حالــة اإلصابــة التــى تشــاهد علــى األشــجار.
3- مرض التفحم الكاذب  

ويُعرف أيضاً بمرض التبقع الجرافيولى  
Graphiola phoenicis Poit              : املسبب املرضى

أعراض اإلصابة 
لــم يُشــاهد المــرض فــى المناطــق الجافــة وتظهــر األعــراض غالبــا علــى األوراق القديمــة فى 
شــكل بثــرات بــارزة علــى كال ســطحي الوريقــات ويصــل قطرهــا إلــى 2ملليمتــر وإرتفاعهــا 

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على الشماريخ الزهريه والحامل 
واألوراق والقمه الناميه والثمار والجراثيم الكونيديه للفطر المسبب للمرض
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ــة  ــى بداي ــون ف ــراء الل ــر صف ــى 0.5 مليمت إل
األســود  اللــون  إلــى  تتحــول  ثــم  اإلصابــة 
الداكــن المتفحــم  وتكــون محاطــة بغــالف بنــى 
ــى أســود صلــب، كمــا تخــرج مــن البثــرات  إل
الفطــر.  جراثيــم  تحمــل  هيفيــه  خصــالت 
اصفــرار  إلــى  بالمــرض  اإلصابــة  وتــؤدى 

ــة. ــى النهاي ــه ف ــه وموت ــعف وتيبس الس
املكافحة املتكاملة للمرض 

تتمثل فى األتي:
 - إزالة السعف المصاب واألجزاء المصابة والتخلص منها.

ــل  ــن النخي ــل بي ــة المحاصي ــب زراع ــل وتجن ــزارع النخي ــن م ــة األعشــاب الضــارة م - إزال
ــري. ــات ال ــة الناتجــة عــن عملي ــل الرطوب لتقلي

 - زراعة أصناف النخيل المقاومة للمرض وتجنب زراعة األصناف الحساسة كالبارحى.
-العناية بصحة النخيل وتغذيتها ومراعاة التهوية الجيدة تجنباً لزيادة الرطوبة.
- رش األشجار المصابة بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها على هذا الفطر.

4- مرض عفن قواعد األوراق) عفن الفسائل الدبلودى( 
املسبب املرضى: : 

  (Botryodiplodia theobromae) Diplodia phoenicum يســبب المــرض الفطــر
ــة، وينتشــر  ــات المتحلل ــا النبات ــى بقاي ــه عل ــد جراثيم ــر توج ــذا الفط ــو فطــر مترمم،وه وه

ــة والهــواء والحشــرات وآالت الخدمــة فــى المزرعــة. بواســطة الترب
أعراض اإلصابة 

ــم  ــى البرع ــل إل ــى يص ــد حت ــة ويمت ــد األوراق الخارجي ــر لقواع ــه الفط ــى مهاجم ــل ف تتمث
الطرفــي للفســيلة، ويســبب تعفنــه، وتتصاعــد رائحــة العفــن لتجــذب الحشــرات التــى تتغــذى 
ــى األوراق  ــة للبرعــم الطرفــي وتتعفــن قواعــد األوراق ويظهــر عل ــى األنســجة المهترئ عل
ــة  ــي للورق ــطح البطن ــى الس ــد عل ــة تمت ــواف بني ــراء ذات ح ــة صف ــوط طولي ــة خط المصاب
والمواجــه لســاق النخلــة ثــم تنتقــل اإلصابــة إلــى الســعفة المجــاورة وهكــذا حتــى يشــمل كافة 

الســعف الخارجــي ، و فــى بعــض الحــاالت قــد تبــدأ اإلصابــة مــن ســعف القلــب

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه 
على األوراق
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) الُجمــارة ( ويالحــظ مــوت الجــزء الســفلى مــن الســعفة )األوراق العلــوي أخضــر اللــون 
وقــد تمــوت النخلــة المصابــة أو تتشــافى حســب شــدة اإلصابــة. وســواء بــدأت اإلصابــة من 
الداخــل أو الخــارج ففــى كلتــا الحالتىــن يســهل نــزع األوراق باليــد مــن الفســيلة التــى تجــف 
وتتعفــن قاعدتهــا تمامــا وتمــوت، وعــادة مــا يصيــب المــرض أشــجار النخيــل الصغيــرة أو 

المنزرعــة حديثــاً.

مكافحه املرض فى ضوء املكافحة املتكاملة:
- تعقيم أدوات التكريب أو التقليم والمستخدمة فى إزاله الفسائل.

- تجنب إحداث جروح قدر المستطاع
-  العنايــة بالــري تجنــب زيــاده الرطوبــه بيــن وحــول  األشــجار وعــدم تعــرض األشــجار 

للعطــش ’ تقليــم االشــجار جيــدا وفتــح قلــب النخلــة وتعريضهــا للتهويــه.
-  إزاله السعف المصاب والتخلص منه بطريقه آمنه  .

ــات مباشــرة أو عــن  ــى تدخــل النب ــات الت ــا المســبب للمــرض مــن الفطري - فطــر الدبلودي
ــرض  ــب الم ــن تجن ــة، ويمك ــون الجــروح مصــدرا أساســيا لإلصاب ــق الجــروح، وتك طري
والحــد مــن انتشــاره بتــرك الفســائل لتندمــل جروحهــا قبــل الزراعــة وغمــر قاعــدة الفســائل 
المعــدة للزراعــة بأحــد المحاليــل الفطريــة قبــل زراعتهــا بالمــكان المســتديم شــريطهَ  أن ال 
يالمــس المحلــول المســتخدم قلــب النخلــة)  الُجمــارة أوالبرعــم الطرفــي ( لمــدة دقيقتيــن 
ــاء ( 500  ــى الم ــة ف ــاء مذاب ــات نحــاس زرق ــي: )كبريت ــا يل ــل م ــك المحالي ــن تل ــن بي وم
جــم/ 100 لتــر مــاء )محلــول كربونــات النحــاس واألمونيــا ( 124 جــم كربونــات نحــاس 
+ 1.5 ســم 3 آمونيــا فــى 200 لتــر مــاء )مبيــد االماكســيم( 100 جــم /100 لتــر مــاء.
-  رش النخيــل المصــاب بأحــد المبيــدات الفطريــة الموصــى بهــا لمكافحــة الفطــر المســبب 

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على قواعد األوراق والفسائل الصغيره
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للمــرض ويمكــن تكــرار عمليــة الــرش ألكثــر مــن مــرة.
  5-مرض تبقع األوراق 

مــرض تبقــع األوراق مــن األمــراض الشــائعة  فــى مختلــف مــزارع النخيــل حــول العالــم ، إال أنهــا 
توجــد بكثافــة فــى المــزارع المهملــة ومتزاحمــة األشــجار، وعنــد ارتفــاع نســبة الرطوبــة و ارتفــاع 
مســتوى المــاء األرضــي فــى المزرعــة أو تعــرض األشــجار إلــى إجهــاد حــراري شــديد )مرتفــع أو 
ــة،  ــل فســيولوجي نتيجــةً لســوء التغذي ــرض لحــدوث خل ــة نســبياً أو التع ــرات طويل منخفــض( لفت
ــٍه  ــات بصف ــع األوراق والتبقع ــرض تبق ــار م ــى انتش ــرية عل ــات الحش ــاً اإلصاب ــاعد أيض ــك تس كذل

عامــه، كمــا هــو الحالفــى اإلصابــات الناجمــة عــن الحشــرات القشــرية واألكاروســات.
املسبب املرضى  ويسبب هذا المرض مجموعه مختلفه من الفطريات منها: 

 1- تبقعــات األلترناريــا وتتمثــل األعــراض فــى ظهــور بقــع بنيــة قائمــه الزوايــا ذات حــواف 
ــب الخــوص أساســاً ويســببها الفطــر   ــى الشــكل وتصي ــف ف ــون  تختل ــراء الل ــى حم ــه إل ــه داكن بني

.Alternaria  alternata

Drechslera spp   2-التبقع البنى المحمر المتوازي ويصيب الخوص ويسببه الفطر 
األعــراض تتميــز بظهــور بقــع بنيــه إلــى حمــراء تنتشــرفى صفــوف متوازيــه علــى جميــع أجــزاء 

الســعفة وأحيانــاً تــزداد هــذه البقــع فــى الحجــم وتكــون غيــر منتظمــه وفــى النهايــة 
تجف أطراف الخوص تموت وقد يتلون السطح السفلى للعرق الوسطى باللون البنى

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على األوراق والخوص

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على األوراق
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3-البقــع البنيــة المســتطيلة وتصيــب الخــوص وتكــون حوافهــا بنيــة قاتمــة إلــى ســوداء ، 

 Cladosporium cladopsporides ــر ــببها الفط يس
ــوص  ــب الخ ــاً ،وتصي ــكل غالب ــة الش ــوداء دائري ــي س ــة إل ــع بني ــى بق ــة وه ــع البني 4-البق

Cladosporium herbarum    والعــرق الوســطى للورقــة، ويســببها الفطــر

5-التبقع البستلوشى 
ويســببه فطــر  Pestalotiopsis palmarum( Pestalotia palmarum( تتمثــل األعــراض 
ــزداد هــذه البقــع فــي الحجــم بتقــدم  ــم ت ــه ث ــره الحجــم دائري فــى ظهــور بقــع ســوداء صغي
اإلصابــة  تتحــول إلــى اللــون األبيــض وتكــون محاطــه بهالــه ســوداء داكنــه ومركــز البقعــة 
أســود اللــون وتنتشــر البقــع علــى جميــع أجــزاء الورقــة بمــا فيهــا األشــواك. وقــد تســتطيل 
البقــع موازيــه للعــرق الوســطى وتتحــد معــاً وتتكــون لُطــش غيــر منتظمــه الشــكل وتمــوت 
األجــزاء المصابــة وفــى حــاالت اإلصابــة الشــديدة فــإن قمــم الخــوص وحوافهــا تأخــذ اللــون 

الرمــادي المحتــرق لتعطــى مظهــر اللفحــة.

   

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على األوراق والجراثيم الكونيديه للفطر

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على األوراق
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      مكافحه املرض يف ضوء املكافحة املتكاملة

- تجنب استخدام الفسائل المصابة.
- اإلعتدال فى الري والعناية بالتسميد المتوازن خاصةً األزوتى.

- عزيق التربة وتهويتها .
- تجنب استخدام طريقه الري بالرش خاصةً فى األصناف القصيرة .

- تطهير أماكن التقليم والجروح بصفٍه عامة بأحد المطهرات الفطرية .
- اإلهتمام باألشجار وإزاله األجزاء المصابة والتخلص منها بطريقه آمنة .

- التهوية الجيدة تجنباً لزيادة الرطوبة  والزراعة على مسافات مناسبة .
- المتابعة الدورية لألشجارفى المزرعة .

- تجنــب إحــداث الجــروح ســواء الناجمــة عــن األضــرار الميكانيكيــة أو اإلصابــات 
الحشــرية .

- المكافحــة البيولوجيــة بأحــد الكائنــات المســتخدمة فــى مكافحــه الفطريــات 
المســببة للمــرض.

ــات المســببة  ــة الفطري ــا لمكافح ــة الموصــى به ــدات الفطري ــد المبي ــرش بأح - ال
ــرض. للم

6- مرض انحناء رأس النخلة 
املسبب املرضى: 

هــذا المــرض مــن األمــراض غيــر معروفــه المســبب المرضــى ويُعتقــد أن الفطــر 
هــذا المــرض مــن األمــراض غيــر معروفــه المســبب المرضــى ويُعتقــد أن الفطــر 
المســبب لهــذا المــرض هــو فطــر Thielaviopsis paradoxa  والمعــروف 
   Lasiodiplodia theobromae أو فطــر  )Chalara paradoxa ( أيضــاً بإســم
والمعــروف قديمــاً بإســم Botryodiplodia theobromae  وطــوره األســكى هــو  

.  Physalospora rhodina
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األعراض املرضية : 
تتمثل األعراض فى جفاف األوراق والوريقات بمنطقة التاج بالقرب من القلب .

تنتقــل اإلصابــة إلــي األوراق الخارجيــة وتجــف وســرعان مــا تمــوت يعقــب ذلــك تدلــى 
األوراق المصابــة والميتــة علــى الجــذع ويبقــى فقــط البرعــم الطرفــي )القمــه الناميــة( 
تنتقــل اإلصابــة إليهــا وتتدهــور ســريعاً وتنحنــي نحــو الجــذع إلــى أســفل وتمــوت وفــى 
نهايــة مراحــل اإلصابــة تنفصــل القمــه الناميــة تمامــاً عــن الشــجرة، عنــد عمــل قطــاع 
فــى منطقــه البرعــم الرئيســي  يالحــظ اســوداد هــذه المنطقــة وتعفنهــا وال تمتــد اإلصابــة 

إلــى الجــذع أو الجــذور .

مكافحه املرض فى ضوء املكافحة املتكاملة:
- إزاله األشجار المصابة والتخلص منها بطريقه آمنه.

- تطهير األدوات المستخدمة فى التقليم .
- استبعاد الفسائل التى تظهر عليها أعراض اإلصابة.

- اإلهتمام والعناية بأشجار النخيل .
- اإلعتدال فى الري والتسميد.

- تطهير الجروح بأحد المبيدات الفطرية وتجنب إحداث الجروح.
ــا لمكافحــه الفطــر المســبب  ــة الموصــى به ــدات الفطري ــه األشــجار بأحــد المبي - معامل

للمــرض.

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على الفسائل الصغيره واألشجار البالغه والجذور
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7- مرض عفن جذور نخيل التمر 
 املسبب املرضى: 

يسبب هذا المرض مجموعه من الفطريات منها:
 Rhizoctonia solani, Fusarium sp., Ceratocystis  sp. and Phytophthora sp. 

األعراض املرضية: 
تتمثــل األعــراض فــى تلــون األوراق والوريقــات باللــون االصفــر وموت ونقــص تدريجي 
فــى النمــو واإلنتــاج وبفحــص الجــذور يالحــظ وجــود تشــققات وتقرحــات علــى القشــرة 
الخارجيــة وســهوله انســالخها وعنــد عمــل شــق طولــى يُشــاهد تلــون األنســجة الداخليــة 

باللــون البنــى ومــوت الشــعيرات الجذريــة وفــى النهايــة تمــوت الفســيلة  المصابــة.

مكافحه املرض فى ضوء املكافحة املتكاملة
- تجنب استخدام الفسائل المصابة والتى تظهر عليها أعراض مرضية.

- إزاله الفسائل واألشجار المصابة والتخلص منها بطريقه آمنه.
- اإلعتدال فى الري والزراعة فى تربة جيدة الصرف والخدمة الجيدة للتربة.

- الزراعــة علــى مســافات واســعة وتجنــب التزاحــم ســواء فــى المشــتل أو الحقــل 
المســتديم.

ــات المســببة  ــى مكافحــة الفطري ــات المســتخدمة ف ــة بأحــد الكائن - المكافحــة البيولوجي
للمــرض.

صوره توضح مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على الفسائل الصغيره واألشجار البالغه والجذور
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- المكافحــة الكيماويــة وتتــم بمعاملــه األشــجار بمجموعــه مــن المبيــدات الفطريــة 
الموصــى بهــا لمكافحــه الفطريــات ســالفه الذكــر والمســببة للمــرض كحقــن فــى التربــة 

ــرش. أو بال
8- الفطريات املسببة ملرض عفن الجذور وتحلل الخشب واللجنين 

ــه  ــات البازيدي ــي للفطري ــى تنتم ــات واســعه االنتشــار وه ــن الفطري ــذه المجموعــة م ه
وتكــون أجســام ثمريــة ولــذا يطلــق عليهــا الفطريــات كبيــرة الحجــم وأهــم مــا يميزهــا هو 
ظهــور األجســام الثمريــة الكبيــرة الحجــم والتــى تظهرفــى صــوره رفــوف أو مســطحة 
أو تكــون الشــكل النموذجــي لعيــش الغــراب )الســاق والقبعــة( واألعــراض تتشــابه إلــى 
حــٍد مــا مــع أمــراض أعفــان الجــذور األخــرى  إال أن ظهــور األجســام الثمريــة الســابق 

وصفهــا هــو أهــم مــا يميزهــا . ومنهــا علــى ســبيل المثــال
فطــر  Ganodermaهــو فطــر عيــش غــراب رفــى ثقبــى  واســع اإلنتشــار عالميــا ويســبب 
مــرض عفــن القلــب Heart rot   والجــذور والجــذوع فــى أشــجار الفاكهة واألشــجار الخشــبية 
مســبب مشــاكل كثيــرة وهــو فطــر مهلــك  وُســجل هــذا الفطــر فى مصــر علــى الموالــح  والمانجو 
 Ganoderma   و    G.  lucidium  وســجل أيضــا علــى النخيــل  ومــن أشــهر أنواعــه

applanatum بينمــا مــن أشــهر األنــواع التــى ُســجلت علــى النخيــل 
ــا تســبب  ــواع جميعه ــذه األن ــو  G. zonatum  و G. tornatum  و G. boninese  وه ه

عفــن الجــذور والقاعــده علــى النخيــل .

مكافحة املرض فى ضوء املكافحة املتكاملة: 
- يراعــى عنــد اختيــار الفســائل أن تكــون غيــر ملوثــه بالفطــر ومــن مصــدر موثــوق بــه 

ومعتمد.

مظاهر اإلصابه واألعراض المرضيه على الفسائل الصغيره واألشجار واألجسام الثمريه للفطر الممرض
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- اإلعتدال فى الري وعدم مالمسة مياه الري لجذوع األشجار وتحسين الصرف.
- إزالة الحشائش وتقليب التربة.

- إزالة األشجار المصابة والتخلص منها.
- عــدم نقــل تربــة ملوثــة بالفطــر مــن مــكان ألخروتجنــب اســتخدام أدوات زراعيــة ملوثة 

وإن كان وال بــد يجــب أوالً تطهيرهــا قبــل اســتخدامها بــأي مــواد مطهــرة موصــى بها.
- تجنب زراعه عوائل جديده قابلة لإلصابة.

- المكافحة الحيوية باستخدام بعض الكائنات المضادة فطرية كانت أو بكتيرية .
ــد  ــا ق ــة لمجموعــة ال Propiconazole الموصــى به ــدات التابع ــرش بأحــد المبي - ال
يفيــد فــى الحــد مــن انتشــار المــرض إال أن مثــل هــذه األمــراض يصعــب الكشــف عنهــا 

مبكــرا إال مــن خــالل طــرق الكشــف الحديثــهً.
9- أهم أمراض أعفان الثمارفى نخيل البلح  

   1-مرض عفن الثمار الجانبي  
املسبب املرضى: 

 Alternaria alternata  فطر
أهم األعراض املميزة لإلصابة باملرض 

تظهــر علــى الثمــار المصابــة بقــع صغيــرة ســوداء اللــون شــفافه ذات حــواف محــددة 
ــكل  ــذ الش ــض وتأخ ــا البع ــل ببعضه ــم وتتص ــى الحج ــزداد ف ــع وت ــذه البق ــع ه ــم تتس ث
ــار  ــب الثم ــن الفطــر يصي ــون الداك ــى الل ــة يتحــول إل ــون البقع ــري ول البيضــاوي أو الدائ
فــي مرحلــه   الخــالل ومرحلــه الرطــب والجــروح والخــدوش تُعد مصــدراً هامــاً لمهاجمة 

الفطــر للثمار.

صوره توضح مظاهر اإلصابه على الثمار
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2-العفن األسود 
    Aspergillus niger:املسبب املرضى

أهــم األعــراض المميــزة لإلصابــة بالمــرض تظهــر علــى الثمــار المصابــة بالقــرب مــن 
ــة  أو فــى أي منطقــة يوجــد بهــا خــدوش والثمــار  ــون متعفن ــة الل الكبســولة بقــع داكن

المصابــة تســقط والفطــر يصيــب الثمارفــى طور 
الخــالل والرطــب وال يصيــب الثمــار عــادة فــى 
ــة  ــة منخفض ــار الناضج ــري أو الثم ــور الجم ط

المحتــوى المائــى .
   3-عفن البنسيليوم 

المســبب المرضــى : يســبب هــذا المــرض فطــر     
  Penicillium  spp.

أهم األعراض املميزة لإلصابة
ً يُعد  P. digitatum  من أهم األنواع التابعه لجنس Penicillium و األكثرانتشارا

ــواء  ــة باله ــه المحمول ــم الكونيدي ــق الجراثي ــن طري ــر ع ــل  وينتش ــزارع النخي ــى م ف
ويصيــب الفطــر ثمــار جميــع محاصيــل الفاكهــة وغيرهــا ويدخــل عــن طريــق الجــروح 

̊م   24 حــراره  درجــات  عنــد  ســريعاً  ويتكشــف 
،وتتميــز األعــراض بظهــور بقــع محــددة مائيــة 
ينمــو عليهــا ميســليوم أبيــض اللــون تتكشــف عليــه 
ــاط  ــة وتح ــة منتظم ــون والحاف ــم خضــراء الل جراثي
ــن الميســليوم  ــم الخضــراء بحــزام واســع م الجراثي
األبيــض ويتغلغــل الفطــر داخــل النســيج وينتقــل مــن 

ــليمة . ــى الس ــة إل ــار المصاب الثم
مكافحة املرض فى ضوء املكافحة املتكاملة

 1-إزالة المخلفات والبقايا النباتية المصابة والتى تُعد مصدر للعدوى والتخلص منها
بطريقه آمنة  .

2-العناية التامة بجمع الثمار وتجنب تعرضها إلحداث خدوش أو جروح سواء الناجمة
عن اإلصابات الحشرية أو الميكانيكية.

 3-استبعاد الثمار المخدوشة والمجروحة. 

صوره توضح مظاهر اإلصابه على الثمار

صوره توضح مظاهر اإلصابه على الثمار
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 4-خفض نسبه الرطوبة حيث أن زيادتها تعمل على حدوث اإلصابة وتزيد من سرعة
انتشارها.

 5-يراعى التخزين على درجات حراره مناسبة .
 6-معاملة الثمار قبل التخزين ببعض المطهرات الفطرية الموصى بها.

 

ثانيًا: أهم األمراض النيماتودية  
 

   1-نيماتودا تعُقد الجذور 
املسبب املرضى : 

Meloidogyne    javanica and M. incognita  يسبب هذا المرض
وال تنحصــر أو ال تقتصــر مــا تســببه النيماتــودا مــن أضــرار علــى  إصابتهــا للعائــل فقــط، 
بــل أنهــا تزيــد أيضــاً مــن فــرص اإلصابــة بالفطريــات الممرضــة األخــرى خاصــةً تلــك 

التــى تســبب أمــراض أعفــان الجــذور والذبــول.
أهم األعراض املميزة لإلصابة : 

ــى  ــى ف ــل وتبق ــة للعائ ــي الشــعيرات الجذري ــي الثان ــا اليرق ــى طوره ــات ف ــرق اليرق تخت
ــن  ــة وتكوي ــجة المصاب ــج األنس ــى تهي ــؤدى إل ــل فت ــرة العائ ــيميه لقش ــا البرانش الخالي
انتفاخــات وتورمــات علــى الجــذور وتظهــر التعقــدات علــى الجــذور و الشــعيرات 
الذبــول  أعــراض  عليهــا  وتظهــر  نموهــا  يضعُــف  المصابــة  والنباتــات  الجذريــة، 
واالصفــرار مصحوبــاً ذلــك بانخفــاض اإلنتــاج وتقــزم النباتــات المصابــة واختــزال 
األوراق والوريقــات وبتقــدم اإلصابــة تذبــل النباتــات وتجــف وتمــوت فــى النهايــة وأهــم 
مــا يميــز اإلصابــة بالنيماتــودا هــو ظهــور الثأليــل والتعقــدات علــى الجــذور  والشــعيرات 
الجذريــة وفــى نهايــة مراحــل اإلصابــة تدخــل الجــذور فطريــات أخــرى ويحــدث تحلــل 

ــى . ــون بن ــون بل ــة  وتتل ــذور المصاب للج
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مكافحة املرض فى ضوء املكافحة املتكاملة
- يراعى عند اختيار الفسائل للزراعه أن تكون من مصدر موثوق به ومعتمد 

- استبعاد الفسائل المصابة والتى تظهر عليها أعراض مرضية.
- عدم نقل تربة من مكان موبوء إلى أخر سليم .

- استخدام أصناف مقاومة للنيماتودا.
- تجنب زراعه األشجار القابلة لإلصابة كأسيجة.

- إزالة الحشائش والمحاصيل التى تُعد كعوائل للنيماتودا. 
- اإلهتمام بعمليات الخدمة الجيدة للتربة خاصةً العزيق.

- يُراعى أن يكون السماد العضوي المستخدم فى التسميد تام التحلل.
- زراعة بعض المحاصيل بالتحميل كالثوم أفاد فى عمليه المكافحة.

ــذا  ــى ه ــتخدمة ف ــات المس ــن الكائن ــد م ــتخدام العدي ــم باس ــة وتت ــة البيولوجي - المكافح
ــودا. ــدة للنيمات ــات الصائ ــا الفطري ــى منه ــرض والت الغ

- وجــد أن إضافــة الميكورايــزا خاصــةً الداخليــة )VAM ( إلــى التربــة أفــاد ذلــك فــى 
خفــض أعدادهــا .

- استخدام بعض المستخلصات النباتية أدى إلى خفض تعداد النيماتودا فى التربة.
- المكافحة الكيماوية وتتم باستخدام أحد المبيدات النيماتودية الموصى بها.

صوره توضح مظاهر اإلصابه على النباتات الصغيره وأنثى النيماتودا داخل األنسجه المصابه



أهم اآلفات التي تصيب النخيل 
جميــع أجــزاء نخيــل البلــح تصــاب بكثيــر مــن اآلفــات ســواء كانــت حشــرية أو مرضيــة وتســبب 
ــم  ــرض أله ــك ســوف نتع ــار لذل ــة الثم ــى المحصــول ونوعي ــر عل ــره تؤث ــات أضــرار كبي ــذه اآلف ه
ــى تســببها ودورة  ــه مــع شــرح مختصــر لألضــرار الت ــع أجزائ ــل بجمي ــب النخي ــى تصي ــات الت اآلف
ــوع مــن الحشــرات  ــي 22 ن ــل بحوال ــة لمكافحتهــا. تصــاب أشــجار النخي حياتهــا والطــرق المختلف
ــح الكبــرى . ــار ودودة البل ــل الحمــراء وحشــرة الحميــرة وعنكبــوت الغب مــن أهمهــا سوســة النخي

أوال : اآلفات التي تصيب األوراق
Phonapate frontasi  1-ثاقبة جريد النخيل أو حفار سعف النخيل

يبـــدأ ظهـــور الحشـــرة الكاملة في شـــهر مارس، تضـــع األنثى البيـــض في تجاويـــف صغيرة 
علـــى طـــول األنفـــاق التى تصنعهـــا الحشـــرات الكاملـــة ، حيـــث تحفـــر اليرقات داخـــل العرق 
الوســـطي للجريـــد ، وتمضـــي حياتهـــا داخـــل الجريـــدة حتى تتحـــول إلى عـــذراء ، ثـــم تخرج 
الحشـــرات الكاملـــة مـــن الثقـــوب البيضاوية أو المســـتديرة,من أعـــراض اإلصابة وجـــود أنفاقاً 
مائلـــة بالجريـــد وخـــروج ســـائل حمضي لزج حيـــث تفـــرز الشـــجرة المصابة كميـــة كبيرة من 
هـــذا الســـائل الـــذي يجـــف على هيئـــة صمـــغ، ونتيجة لهـــذه األنفـــاق التـــى تُحدثها الحشـــرة 
يكـــون الجريـــد أو العرجـــون معرضـــاً للكســـر بفعل الريـــاح. الحظ النفـــق المائـــل بالجريد الذي 
يســـببه حفـــار الســـعف والســـائل الحمضـــي الـــذي يفـــرزه النخيـــل المصاب)شـــكل رقـــم1( .
- تحفر الحشـــرة في العراجيـــن مما يؤدي إلى أن ثمار البلح ال تصل إلـــى حجمها الطبيعي وتجف 
وتســـقط. ويتراوح قطر ثقب خروج الحشـــرة الكاملة في الســـعف وجذوع النخيل ما بين 5- 6 مم.
الحشـــرة. بهـــذه  لإلصابـــة  حساســـيتها  فـــي  النخيـــل  أصنـــاف  تختلـــف   -
- كما تصيب الحشـــرة السعف وسيقان النخيل المستخدم في ســـقوف المنازل الريفية أو األسوار.

املكافحة:
1. تقويــة األشــجار بالخدمــة الجيــدة والتســميد الجيــد المتــوازن والــري المنتظــم وعــدم تعريضهــا 

للجفــاف وتقليــم الجريــد المصــاب فــي فصــل الشــتاء.
2. اســتخدام المصائــد الضوئيــة لصيــد الحشــرات الكاملــة يفيــد فــي تقليــل عددهــا وبالتالــي 

ضررهــا.
3. تعفير قواعد السعف . 

4. الرش بأحد المبيدات الفسفورية .

شكل رقم )1(يوضح مظاهر األصابة بحفار سعف النحيل
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Enneadesmus trispinosus    2-حشرة االيناديسمس
    تصيب الجريد الجاف وأحيانا األخضر ومن مظاهر اإلصابة والضرر : 

وجود ثقوب مستديره قطرها حوالى 1 مل هي ثقوب خروج الحشرات الكاملة شكل )2(.
خــروج بــودرة ناعمــة مــن أماكــن ثقــوب دخــول وخــروج الحشــرات الكاملــة نتيجــة اإلصابــة ويصبح 

الجريــد المصاب ســهل الكســر.

شكل رقم )2( يوضح مظهر األصابة بحرشة اإليناديسمس
الوقاية والعالج:

1- يتم دهان أو غمر الجريد في محلول 6 سم مبيد لكل لتر كيروسين قبل التصنيع .
2-عند معاملة األرضيات والمواد المصنعة المصابة يجب كشط الدهان ) جمالكه أو أي مادة 

بالستيكية( ثم تعامل بالمحلول السابق.
 

Lrytus spp  3-حفارات عذوق النخيل
وهي مجموعة من الخنافس الكبيرة الحجم والتى تهاجم عذوق نخيل التمر. وتهاجم خنافس هذه 

الحفارات عذوق النخيل. 
دورة الحيــاة: خنافــس حفــار عــذوق النخيــل ذات لــون بنــي مائــل للســواد والمــع. تتميــز بوجــود 
قــرن غامــق اللــون فــي مقدمــة رأســها وعــادة يكــون هذا القــرن طويالً فــي الذكــر وقصيراً فــي األنثى 
فــي بعــض األنــواع. أمــا يرقــات حفــار عــذوق النخيــل فتتميــز بجســمها الغليــظ المجعــد والمقــوس في 
المؤخــرة ولونهــا ســمني يميــل إلــي البيــاض. تتميــز اليرقــات أيضــاً بوجــود ثالثــة أزواج مــن األرجل 
ــة.   ــي الترب ــر ف ــا مــن الحف ــة تمكنه ــوك قوي ــة فك ــي مقدمــة رأس اليرق ــة ويوجــد ف ــة القوي الصدري
تفضــل إنــاث أغلــب أنــواع حفــارات عــذوق النخيــل وضــع بيضهــا بعــد التــزاوج فــي أكــوام األســمدة 
العضويــة والمخلفــات النباتيــة المتحللــة بالمزرعــة. بعــض اإلنــاث تضــع بيضهــا فــي المــواد الرطبــة 
المتحللــة بالقــرب مــن الخشــب الحــي كمــا وجــد أن بعــض اإلنــاث تضــع بيضهــا علــى ســيقان النخيــل 
المتداعيــة والمتحللــة أنســجتها كمــا تضــع بيضهــا علــى ســيقان النخيــل الضعيــف أو الشــبه ميت. كما 
وجــد أن إنــاث بعــض األنــواع قــد تضــع بيضهــا بيــن األليــاف عنــد قواعــد الجريــد والعراجيــن ويفقس  
البيــض بعــد 6-8 يــوم. مــدة الطــور اليرقــي مــن9-10 شــهر ومــدة العــذراء حوالــى 3 أســابيع .
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مظهر اإلصابة: 
النخيــل حيــث يمكــن بســهولة مشــاهدة  الحفــارات جريــد وعــذوق  - تهاجــم خنافــس هــذه 
أليــاف جافــة.   العــذوق المصابــة والتــى تكــون علــى شــكل  مخلفــات تغذيــة الخنافــس علــى 
العــذق.  عضــد  طــول  علــى  ســطحية  أنفــاق  حفــر  طريــق  عــن  الحفــارات  هــذه  تتغــذي   -
لــم  وإن  الريــاح  بواســطة  الكســر  ســهل  العــذق  يصبــح  اإلصابــة  نتيجــة   -
بقــاء  مــع  وتتجعــد  تذبــل  عليــه  الموجــودة  الثمــار  فــإن  المصــاب  العــذق  ينكســر 
المصــاب.  العــذق  اهتــزاز  عنــد  كبيــرة  بكميــات  الثمــار  وتســقط  األخضــر  لونهــا 
ــل  ــد وتعم ــى الجري ــذي عل ــث تتغ ــعف. حي ــد الس ــاً جري ــذوق أيض ــارات الع ــس حف ــم خناف - تهاج
ــا.  ــم جفافه ــن ث ــل وم ــى النخي ــا عل ــى كســر الســعفة وتدليه ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــة مم ــاً عميق ــه أنفاق في
ــا  ــه. كم ــه وتعفن ــي تلف ــل وتتســبب ف ــع النخي ــى طل ــذوق أيضــاً عل ــارات الع ــس حف ــذي خناف - تتغ
لوحــظ أن خنافــس هــذه اآلفــة يمكنهــا أن تتغــذي علــى األجــزاء الحيــة وغيــر المتعفنــة داخــل الجــذع.
بشــدة  تنجــذب  فهــي  ليليــة.  حشــرات  العــذوق  حفــارات  خنافــس  تعتبــر   -
وهــي  نشــاطها  مواســم  فــي  الخنافــس  مشــاهدة  ويمكننــا  الليــل،  أثنــاء  للضــوء 
.)3 )شــكل  بالمزرعــة  صناعــي  ضــوء  أي  اتجــاه  فــي  الغــروب  بعــد  ليــالً  تطيــر 

املكافحة:
بالرغــم مــن أن حفــارات عــذوق النخيــل ال تعتبــر مــن اآلفــات الخطيــرة علــى نخيــل التمــر إال أن 
تواجدهــا بأعــداد كبيــرة يتســبب فــي خســائر كبيــرة فــي المحصــول وتــؤدي إلــى تدهــور وضعــف 

النخيــل.
•املكافحة امليكانيكية والزراعية:

• البــد مــن التخلــص مــن النخيــل الضعيــف والشــبه ميــت وعــدم تركــه بالمزرعــة ألن هــذا النخيــل 
يعتبــر مــن األماكــن المفضلــة لكــي تربــي فيــه حفــارات العــذوق حضنتــه.

• البــد مــن التخلــص مــن المخلفــات النباتيــة المتحللــة وعــدم تركهــا بالمزرعــة أو معاملــة هــذه 
المخلفــات بأحــد المبيــدات الحشــرية للقضــاء علــى مــا بهــا مــن يرقــات.

• يجــب تقليــب أكــوام الســماد العضــوي المتواجــد بالمزرعــة مــن آن آلخــر لقتــل اليرقــات المتواجدة 
بــه عــن طريــق تعريضها للشــمس أو المفترســات.

• يجب اإلهتمام بتقوية النخيل عن طريق التسميد المتوازن.
• عند وجود إصابة شديدة بمنطقة ما يمكن أن نستخدم المصائد الضوئية بأعداد كبيرة. 

شكل رقم )3( يوضح مظاهر األصابة بحفار عذوق النخيل
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ــل  ــد مــن شــهر أبري ــذي يمت ــس وال ــرة نشــاط الخناف ــد يجــب أن تســتخدم خــالل فت وهــذه المصائ
ــي شــهر ســبتمبر مــن كل عــام. وحت

ــارات عــذوق  ــة لحشــرات حف ــن التربي ــدد أماك ــز وتع ــراً لتمي ــة : نظ ــة الكيميائي •املكافح
النخيــل فــإن اســتخدام المبيــدات الحشــرية يعتبــر غيــر ذي جــدوي ومكلــف ، و ال يمكــن أن نعتمد على 
المبيــدات الكيميائيــة فقــط للســيطرة علــى أعــداد هــذه اآلفــة ومقاومتهــا ولكــن يتــم إدراج المكافحــة 
الكيماويــة ضمــن برامــج المكافحــة المتكاملــة لهــذه اآلفة يمكن أن نســتخدم بعض المبيدات الحشــرية 
الموصــي بهــا وذلــك لمعاملــة األماكــن التــى تربــي بهــا حفــارات عــذوق النخيــل حضنتهــا للقضــاء 
علــى اليرقــات المتواجــدة بهــذه األماكــن ومــن أهــم المبيــدات التــى يمكــن أن تســتخدم في هــذا المجال 
مبيــد الفايديــت المحبــب أو مبيــد الفيــوردان المحبــب وذلــك حســب النســب والتوصيــات الموصي بها.
ــذوق  ــار ع ــات حف ــى يرق ــل عل ــاب يتطف ــن الذب ــوع م ــجيل ن ــم تس ــة: ت ــة الحيوي •املكافح
النخيــل    Microthalma disjuncta وقــد وجــد أن أنثــي هــذا الطفيــل تضــع بيضهــا علــى 
جســم اليرقــات مــن الخــارج ثــم تدخــل يرقــة الطفيــل داخــل جســم يرقــة حفــار عــذوق النخيــل لتتغــذي 
علــى محتويــات اليرقــة مــن الداخــل وتقضــي عليهــا وقــد وجــد أن اليرقــة الواحــدة لحفــار عــذوق 
ــار عــذوق  ــة حف ــل. وبعــد مــوت يرق ــات مــن الطفي ــل يمكــن أن تهاجمهــا وتصيبهــا عــدة يرق النخي
النخيــل فــإن يرقــات الطفيــل تخــرج منهــا لتعيــد دورة حياتهــا مــرة أخــري. كمــا تــم اســتخدام 
فيــروس  Baculovirus oryctus ضــد حشــرة الرينوســيروس وجديــر بالذكــر أن هــذا الطفيــل 
يحتــاج إلــي إجــراء مزيــد مــن الدراســات البيولوجيــة واإليكولوجيــة عليــه إلنتاجــه بكميــات كبيــرة 
ــل. ــذوق النخي ــار ع ــة لحف ــة الحيوي ــال المكافح ــي مج ــع ف ــاق واس ــى نط ــتخدامه عل ــم اس ــن ث وم

Parlatoria blancherdi :4- حشرات النخيل القشرية
أنواعهــا  عــدد  ويزيــد  النخيــل  مناطــق  معظــم  فــي  القشــرية  النخيــل  حشــرات  تنتشــر 
الغبــار.  فيهــا  يكثــر  والتــى  الجافــة  المناطــق  فــي  اإلصابــة  شــدة  وتــزداد  نــوع   20 عــن 
الثمــار  أو  الســعف  ســطح  القشــور  تغطــي  والرصاصــي.  البنــي  منهــا  مختلفــة  وألوانهــا 
المرتفــع النخيــل  فــي  تقــل  بينمــا  القصيــرة  واألشــجار  الفســائل  علــى  اإلصابــة  وتتركــز 
دورة الحيــاة  تضــع األنثــى البيــض تحــت القشــرة حوالــي 25 – 30 بيضــة ، تبقــى الحوريــة 
ــم  ــة ث ــروف الجوي ــالف الظ ــف باخت ــة تختل ــدة معين ــرة األم م ــت قش ــض تح ــن البي ــس م ــد الفق بع
ــي  ــار لك ــروق والثم ــد والع ــب الجري ــات بالتجــول للبحــث عــن الحــوض ، وهــي تصي ــدأ الحوري تب
ــادة الشــمعية ، وتمتــص  ــراز الم ــدأ بإف ــت نفســها وتب ــم تثب ــة ، ث ــه عالي ــا محيطــا رطوبت ــئ له تهي
ــة  ــا حوري ــل أم ــور الكام ــى الط ــي تصــل إل ــن لك ــى مرتي ــة األنث ــة ، تنســلخ حوري ــارة النباتي العص
الذكــر فتنســلخ 4 مــرات لكــي تصــل إلــى الحشــرة الكاملــة الذكــر ، ولهــذه الحشــرة أربعــة 
أجيــال متداخلــة فــي العــام .تصيــب أطــوار هــذه الحشــرة مــن الجيليــن الثالــث والرابــع ثمــار 
ــد الغســيل ــاء عن ــا بالم ــب إزالته ــة يصع ــى درج ــرة إل ــدار الثم ــة خاصــة وتلتصــق بج ــر بصف التم

أعراض اإلصابة: 
تهاجــم هــذه الحشــرات األوراق والثمــار وتقــوم بامتصــاص العصــارة النباتيــة حيث تصفــر األوراق 
وتســقط وتنتــج بعضهــا مــادة ســكرية تجلــب النمــل إليهــا وتســاعد فــي اإلصابــة باألمــراض الفطرية 

)شكل 4( . 
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املكافحة والوقاية: 
1 – يجــب تقويــة األشــجار بالتســميد الجيــد والــري المنتظــم وتقليــم األوراق وإزالــة الفســائل غيــر 

المرغــوب فيهــا لتخفيــف اإلصابــة. 
2 – تســتخدم المبيــدات الكيميائيــة لحمايــة األشــجار حســب توصيــات وزارة الزراعــة علــى أن يتــم 
الــرش فــي الخريــف أو الربيــع المبكــر وتكــرر المعالجــة عنــد اللــزوم. ولحمايــة األشــجار القديمــة 
تجــرى كافــة عمليــات الصيانــة مــن ري وتســميد ووقايــة وإزالــة الســعف القديــم والعراجيــن القديمــة 

والتكريــب وغيرهــا مــن العمليــات األخــرى.

شكل رقم ) 4( يوضح مظهر األصابة بالحرشات القرشية

  ثانيا: اآلفات الحشرية التى تصيب الـثـمـار

 Oligonichus afrasiaticus 1-عنكبوت الغبار
ينشــأ الضــرر نتيجــة لتغذيــة األطــوار النشــطة المتحركــة للحلــم وهــي اليرقــة والحوريــة األولــى 
والثانيــة والبالغــة علــى عصــارة األوراق والثمــار فــي مرحلتــي الجمــري والخــالل حيــث يمتلــك الحلم 
فكــوك إبريــة )Chelicerae( يغرزهــا فــي قشــرة الثمــرة فيســبب تلونهــا وتبقعهــا فتظهــر الثمــرة 
غامقــة اللــون مشــوبة بالحمــرة خاصــة المنطقــة قــرب القمــع، والضــرر األشــد تأثيــراً علــى الثمــار 
هــو أن هــذا النــوع مــن الحلــم يفــرز نســيج عنكبوتــي كثيــف علــى الثمــار والعــذوق والشــماريخ ممــا 
ــار واألتربــة والحشــرات الميتــة عليهــا بحيــث يصعــب إزالتــه  ــات الغب يســبب تجمــع وتراكــم جزيئ
ــة العمليــات الفســيولوجية  بــرش الثمــار بالمــاء كأســلوب للوقايــة. يعمــل هــذا النســيج علــى عرقل
للثمــرة باإلضافــة إلحداثــه ظــالً علــى الثمــار يؤخــر مــن تلونهــا ونضجهــا. ال تصلــح الثمــار المصابــة 
ــكل 5(.  ــل )ش ــجار النخي ــى أش ــرك عل ــات أو تت ــف للحيوان ــدم كعل ــك تق ــري فلذل ــتهالك البش لالس
دور الحيــاة: يقضــي عنكبــوت الغبــار فصــل الشــتاء علــى هيئــة إنــاث بالغــة فــي قلــب الشــجرة 
ــذى  ــث تتغ ــو حي ــة شــهر يوني ــن منتصــف ونهاي ــات بي ــذه الحيوان ــر ه ــرب وتظه ــف والك ــن اللي بي
ــة اتصــال  ــى منطق ــدأ بوضــع بيضهــا عل ــى الثمــار فتب ــك إل ــد ذل ــى الســعف الطــري وتتحــول بع عل
الجمــري والخــالل بالشــمراخ وكذلــك علــى النســيج الحريــري الــذي يفــرزه الطــور الحــوري األول 
والثانــي ثــم البالغــة. يتكاثــر هــذا الحلــم جنســياً وعذريــاً حيــث تضــع اإلنــاث العذريــة )غيــر الملقحــة( 
ــا  ــج الثماروتحوله ــام نض ــد تم ــذوق عن ــم الع ــات الحل ــرك بالغ ــط. تت ــوراً فق ــه ذك ــج من ــاً ينت بيض
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إلــى مرحلــة الرطــب والتمــر وتتجــه إلــى قلــب الشــجرة حيــث تتغــذى لمــدة تمتــد حتى شــهر أكتوبر 
علــى الســعف الجديــد بعدهــا تدخــل في طور التشــتية عنــد انخفاض درجــات الحرارة. وجــد لعنكبوت 
الغبــار فــي العــراق ســتة أجيــال متداخلــة وفــي إيران بيــن 10-12 جيل. تضــع األنثى الواحــدة بيضاً 
معدلــة بيــن 20-25 بيضــة خــالل مــدة حياتهــا. ويبلــغ طــول مــدة الجيــل بيــن 8-11 يومــاً اعتمــاداً 
علــى درجــات الحــرارة. ينتقــل هــذا الحلــم مــن نخلــة إلى أخــرى بالريــاح أو خــالل النســيج الحريري 
أو منقــوالً علــى أرجــل أو جســم نــوع مــن الدبابيــر التــى تصيــب النخيــل. لوحــظ أن إنــاث الحلــم 
تســتمر فــي وجودهــا لمــدة أطــول علــى الثمــار غيــر الملقحــة وكذلــك علــى فســائل النخيــل الناميــة 
مــن النــوى الســاقط تحــت األشــجار حيــث أمكــن جمــع إنــاث بالغــة فــي نهايــة شــهر نوفمبــر البــارد. 

املكافحة :
-اســتخدم المبيــدات الخفيفــة أوالً مثــل الكبريــت المســحوق أو زهــر الكبريــت أو الكبريــت الســائل 
)كيموكــب( الــذي يمكــن رشــه فــي قلــب النخيــل قبــل ظهــور اإلصابــة أو وعنــد وجــود إصابــة فــي 
ــم اســتخدام المبيــدات  ــاث المشــتية يت الموســم الماضــي يتــم رش النخيــل رشــه شــتوية لقتــل اإلن

األكاروســية فــي حالــة اشــتداد اإلصابــة. 
-يجــب مراعــاة المســافات المناســبة لزراعــة النخيــل علــى أالّ تقــل عــن10 أمتــار بيــن الشــجرة 

واألخــرى للســماح بالتهويــة الجيــدة ودخــول الشــمس لقتــل الكثيــر مــن الحلــم.
-تنظيف األشجار باستمرار من بقايا العراجين والجريد والليف.

-جمع الثمار المتساقطة ومخلفات النخيل وحرقها.
-إزالة الحشائش من حول األشجار لعدم السماح للحلم باالختباء تحتها خريفاً وشتاء.

شكل رقم )5( يوضح مظهر اإلصابة بالحلم

 Batrachedra amydraula   )2-دودة البلح الصغرى )الحميرة
الوصــف العــام للحشــرة :الحشــرة الكاملــة فراشــة صغيــرة نحيفــة ســمراء اللــون ، وطــول 
ــى  ــع وعل ــى غــالف الطل ــاث البيــض منفــردا عل ــاة :تضــع اإلن الفراشــة 13 – 15 مــم دورة الحي
الخــوص والجريــد ، طــول البيضــة 0.3 مــم وهــي بيضــاء اللــون وأثريــة الشــكل تفقــس البيضة بعد 
حوالــي 4 – 5 أيــام يرقــات طولهــا عنــد تمــام نموهــا مــن 20 – 22 مــم ، ثــم تتحــول إلــى عــذارى 
مكبلــة بعــد فتــرة مــن 30 – 40 يــوم وبعــد مــرور حوالــي 30-40 يومــا تخــرج الحشــرات الكاملــة 
لتعيــد دورة حياتهــا ولهــذه الحشــرة ثــالث أجيــال في الســنة ما بين شــهري مــارس ويوليــو ويرقات 
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الجيــل الثالــث تقضــي الشــتاء علــى صــورة يرقــات كاملــة داخــل شــرنقة وخصوصــاً فــي النخيــل 
فــي الكــرب وعلــى ارتفــاع متــر واحــد مــن ســطح األرض وتتحــول إلــى عــذارى فــي بدايــة الربيــع 
ــوك  ــة الحباب ــي مرحل ــد ف ــد العق ــرة بع ــار الصغي ــار والثم ــات األزه ــي. تهاجــم اليرق ــام التال ــن الع م
وتــؤدي اإلصابــة إلــى تســاقط األزهــار والثمــار الصغيــرة  ونتيجــة لدخــول اليرقــة إلــى داخــل 
ــماريخ  ــة بالش ــة ومعلق ــار يابس ــم الثم ــح معظ ــا ، تصب ــى محتوياته ــة عل ــرة والتغذي ــار الصغي الثم
بواســطة نســيج حريــري تفــرزه اليرقــة بينمــا يســقط الجــزء اآلخــر عنــد اإلصابــة يتحــول 
ــالل والبســر  ــاً طــوري الخ ــار أحيان ــب الحشــرة الثم ــا تصي ــر ، كم ــون األحم ــى الل ــرة إل ــون الثم ل
ــر. ــون األحم ــى الل ــة إل ــار المصاب ــون الثم ــول ل ــبة لتح ــرة نس ــم الحمي ــرة اس ــى الحش ــق عل وأطل

مظهر اإلصابة والضرر: 
-تهاجم الثمار في طور الحبابوك والجمري والخالل )شكل 6(.
- تغزل اليرقات خيوط حول الثمار وتربطها بالشمراخ الثمري.

- تحفر اليرقات داخل الثمار وتسبب تحولها إلى اللون البني وتجف الثمار وتسقط بسهوله عند 
هبوب الرياح  )شكل 6(.

-يمكن مالحظة الثمار المصابة عند وجود بقايا حفر اليرقات على فتحة دخول اليرقات.
-تساقط الثمار المصابة أسفل النخيل.

 املكافحة:
املكافحة الزراعية امليكانيكية والحيوية 

-إزالــة العراجيــن القديمــة وبقايــا األغاريــض الزهريــة والجريد القديــم واللوف وإعدامهــا وحرقها.
-جمــع ثمــار البلــح الموجــودة فــي إبــط األوراق والمتســاقطة علــى األرض وإعدامهــا حرقــا. 
النخيــل. بســاتين  داخــل  الموجــودة  والشيشــالن  الســنط  أشــجار  -إزالــة 
إطالقــه  يتــم  أن  يجــب  للفــدان  كارت   30-20 بمعــدل  الترايكوجرامــا  طفيــل  -اســتخدام 
الثمــار تســاقط  بدايــة  عنــد   أو  الضوئيــة  بالمصائــد  الحشــرة  وجــود  بدايــة  عنــد 
ومعرفــة  اآلفــات  تعــداد  لخفــض  النخيــل  ثمــار  أقــات  لجــذب  الضوئيــة  مصائــد  -اســتخدام 
نوفمبــر  مــن  فبرايــر   نهايــة  حتــى  الحيــوي   أو  الكيمــاوي  لتدخــل  اآلفــات  ظهــور  ميعــاد 

املكافحة الكيماوية  : 
-استخدام مبيدات الموصى بها وذلك في حالة ارتفاع نسبة اإلصابة بعد عقد الثمار ويكرر الرش 

بحيث يكون بين كل رشه واألخرى 21 يوم

شكل رقم )6( يوضح مظاهر اإلصابة بدودة البلح الصغرى
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3-دودة طلع النخيل أو دودة التمر الكبرى أو ثاقبة العراجين       
Arenipses sabella  

ــة  ــو منطق ــكاد تخل ــم وال ت ــي العال ــل ف ــزارع النخي ــن م ــعاً بي ــاراً واس ــرة إنتش ــذه الحش ــر ه تنتش
والجزائــر.              وليبيــا  الســعودية ومصــر  العربيــة  والمملكــة  العــراق  فــي  فهــي موجــودة  منهــا 
دورة الحيــاة: تضــع اإلنــاث بيضهــا علــى غــالف الطلــع وعلــى الخــوص والجريــد حيــث يفقــس 
البيــض بعــد حوالــي 4 – 5 أيــام إلــى يرقــات تعيــش حوالــي 30 – 40 يومــاً ، ثم تتحول بعــد ذلك إلى 
عــذارى تمكــث أيضــاً مــن 30 – 40 يومــا حتــى تخــرج الحشــرة الكاملــة لتعيــد دورة حياتهــا ، لهــذه 
الحشــرة جيــالن وتقضــي يرقــات الجيــل الثانــي الشــتاء على صــورة يرقــات كاملة بين الكــرب والليف 
فــي رأس النخلــة داخــل شــرنقة تتحــول بداخلهــا إلــى عــذارى فــي بدايــة الربيــع مــن العــام الثانــي.
ــذى  ــث تتغ ــارس حي ــي شــهر م ــذه الحشــرة ف ــة به ــدأ اإلصاب ــرر : تب ــة والض ــراض اإلصاب أع
ــى  ــات عل ــذى اليرق ــع تتغ ــاخ الطل ــد انتف ــخ وبع ــر المنتف ــع غي ــة الطل ــى قم ــرة عل ــات الصغي اليرق
ــذه  ــي ه ــار ف ــدون ثم ــة ب ــماريخ المصاب ــر الش ــا ، وتظه ــد تكوينه ــرة عن ــار الصغي ــار والثم األزه
ــوءة  ــاق الممل ــن وجــود األنف ــذه الحشــرة م ــع به ــة الطل ــى إصاب ــن االســتدالل عل ــة ، ويمك المرحل
ببــراز الحشــرات والمــواد النباتيــة األخــرى ، وتنســج اليرقــات لنفســها بيتــا مــن الخيــوط الحريريــة 
ــي مراحــل نمــوه  ــار التمــر ف ــى ثم ــة عل ــه ، وتتغــذى اليرق ــاء بداخل ــن قواعــد الشــماريخ لالختف بي
المختلفــة باإلضافــة إلــى تواجدهــا فــي رأس النخيــل والســعف الجديــد محدثــة أنفاق عديدة)شــكل 7(.

املكافحة الوقائية 
ــي  ــا ف ــف وحرقه ــم واللي ــد القدي ــة والجري ــض الزهري ــا األغاري ــة وبقاي ــن القديم ــة العراجي *إزال

ــر . ــمير او ويناي ديس
* رش اوالتعفيــر راس النخلــة لتخلــص مــن االفــات الموجــودة فــي راس النخلــة فــي حالــة بيــات 

شــتوى او ســكون فــي ديســمير او  وينايــر.
ــل لخفــض تعــداد االفــات ومعرفــة ميعــاد  ــة لجــذب افــات ثمــار النخي ــد الضوئي *اســتخدام المصائ

ــر . ــر مــن نوفمب ــة  فبراي ظهــور االفــات لتدخــل الكيمــاوى او الحيــوى  حتــى نهاي
*ازالة اغلفة العراجين عند التلقيح حتى ال تتعذر فيها الحشرات.

           يرقة دودة الطلعالشامريخ ىف العذوق خالية من الثامر

شكل رقم )7( يوضح  مظاهر اإلصابة دودة طلع النخيل أو دودة التمر أو البلح الكربى أو ثاقبة العراجني
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*استخدام طفيل الترايكوجراما بمعدل 20-30 كارت للفدان يجب ان يتم اطالقه مع ظهور 
اعراض االصابة على العراجين او وجود الحشرة بالمصائد الضوئية .

املكافحة الكيماوية 
* إستخدام مبيدات موصى بها وذلك فى حالة ارتفاع نسبة اإلصابة بعد العقد ويكرر الرش بحيث 

يكون بين كل رشة واالخرى 21 يوم .
Virachola liviar  4-أبو دقيق الرمان

تصيب هذه الحشرة ثمار الرمان من شهر مايو حتى سبتمبر ، والبلح من شهر أغسطس حتى 
أكتوبر واألكاسيا طول العام ، كما وجد أنها تصيب ثمار الجوافة والبشملة وقرون الخروب 

الخضراء .
الوصف العام للحشرة : يصل طول الحشرة الكاملة إلى 1 سم والعرض 2.5 سم وهي حشرة 

مجنحة .
دورة الحياة : تضع اإلناث بيضها فردياً على أسطح ثمار البلح ويفقس البيض خالل 3 – 4 

أيام حيث تقوم اليرقات الحديثة بقرض بشرة الثمار وتقوم بالتغذية على لب الثمرة وتنسلخ اليرقة 
3 مرات لتصل إلى تمام نموها ويستغرق ذلك نحو أسبوع واحد صيفاً ، و50 يوم ، وتتحول 

اليرقات التامة النمو إلى عذارى داخل الثمار المصابة ويستغرق طور العذراء 7 – 8 أيام صيفاً 
، و 45 يوماً  شتاءاً تخرج بعدها الحشرة اليافعة وليس لهذه الحشرة بياتاً شتوياً ولكنها توجد 

بجميع أطوارها في قرون أشجار السنط واألكاسيا التى توجد قريبا من حدائق النخيل. 
 أعراض اإلصابة واملرض: تظهر أعراض اإلصابة بظهور ثقوب على الثمار يحيطها براز 

اليرقة وإفرازات سوداء وينشأ الضرر من اليرقات التى تحفر فى الثمرة وقد تهاجر لتصيب ثمار 
أخرى مما يتسبب عنه زيادة اإلصابة، ويدخل خالل هذه الثقوب فطريات وبكتيريا التعفن وكثير من 

الحشرات مثل الدروسوفيال وخنافس الثمار الجافة التى تقضى على بقية الثمر) شكل 8(

           شكل ) 8( يوضح  مظاهر اإلصابة بحرشة أىب دقيق الرمان

املكافحة الوقائية 
* تكيس الثمار مع بداية التلوين في يوليو .

*استخدام طفيل الترايكوجراما بمعدل 20-30 كارت للفدان يجب ان يتم اطالقه مع ظهور 
اعراض االصابة على العراجين او وجود الحشرة بالمصائد الضوئية .

المكافحة الكيماوية 
* إستخدام مبيدات موصى بها وذلك فى حالة ارتفاع نسبة اإلصابة بعد العقد ويكرر الرش بحيث 

يكون بين كل رشة واالخرى 21 يوم .
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Ephestia Cautella      5- دودة البلح العامرى
تصيــب يرقــات هــذه الفراشــة البلــح الجــاف فــي أماكــن زراعتــه فــي مصــر والبــالد العربيــة األخرى 
والفواكــه المجففــة مثــل التىــن والمشــمش وبراويــز نحــل العســل والشــكوالتة والفواكــه المتســاقطة 

مــن األشــجار كالموالــح للرمــان.
الوصف العام للحشرة :الفراشة طولها 1.5 سم وعرضها 3 سم بعد فرد 

الجناحين ، ولونها رمادي قاتم فيماعدا األجنحة الخلفية فهي بيضاء وحافتها سمراء                                                                                                                                            
 دورة الحياة : تبدأ األنثى في وضع البيض بعد فترة قصيرة من التلقيح عند الظهيرة وفي الليل ، 
ويوضع البيض فرديا على أسطح الثمار وتضع األنثى حوالي 100 – 240 بيضة بمتوسط 177 
بيضة ، وأحيانا يوضع البيض في مجموعات من 2 – 3 بيضات أو في سالسل ، ويفقس البيض 
بعد حوالي 4-6 أيام  وتنسج اليرقة نسيجا حريريا تعمل منه أنابيب تتغذى من داخلها، ولليرقة 

5 أعمار عددها من 30 – 36 يوما. اليرقة التامة النضج يصل طولها إلى 0.8 – 1 سم، لونها 
قرمزي ، وتصبح صفراء فاتحة قرب التعذير ثم تتحول لعذراء ومدة طور العذراء 5 – 10 أيام ، 

تتحول بعدها إلى حشرة كاملة لتغير دورة حياتها ولهذه الحشرة أربعة أجيال متداخلة سنويا. 

ــرب مــن  ــات بالق ــوب اليرق ــة مــن وجــود ثق ــى اإلصاب ــرر: يســتدل عل ــة والض ــراض اإلصاب أع
أقمــاع ثمــار البلــح وعنــد فتــح الثمــرة فإننــا نجــد بــراز ومخلفــات اليرقــات ، واليرقــة ذات لــون أحمــر 
قرمــزي وتــؤدي تغذيــة اليرقــات إلــى تلــف الثمــار المصابــة وتســاقطها مــن العرجــون بمــا يســبب

نقصا ملحوظا في المحصول شكل رقم )9(. 

6-دودة بلح الواحات 
Ephestea calidella guer

 توجد يرقات هذه الحشرة على البلح الجاف في مصر والعراق وغيره من األقطار العربية ويطلق 
عليها هذا اإلسم في مصر ألنها تصيب محصول البلح في الواحات كما تصيب أيضا الزبيب واللوز. 

دورة الحيــاة : تضــع األنثــى حوالــي 150- 300 بيضــة فرديا أو في مجموعات أو سالســل على 
العائل ، يفقس البيض بعد 3.5 – 4.5 يوم ، لليرقة حوالي خمسة أعمار ، مدة الطور اليرقي حوالي 
22 – 43 يــوم ،  حيــث تعيــش داخــل أنبوبــة مــن نســيج حريــري ، اليرقــة التامــة النمــو لونهــا أحمر 
قرمــزي ، وتصبــح صفــراء قــرب التغذيــة ، وتوجد العذراء داخل شــرنقة من الحرير طولها 0.8 ســم 
مــدة الطــور العــذري 8 – 10 أيــام ، ومــدة الجيــل 52 – 61 يوم ، وللحشــرة أربعة أجيال في الســنة. 

شكل رقم )9(  يوضح  مظهر اإلصابة لدودة البلح العامرى



63  

بلح
ل ال

خي
ن

أعراض اإلصابة : 
تشبه دودة البلح الكبرى في الضرر بالثمار ، تضع الفراشة بيضها على الثمار وهي ما زالت على 
النخيل الذي يفقس عنه يرقات تتغذى على الثمار) شكل 10(، وتعتبر من آفات المخازن في مصر. 

شكل رقم )10( يوضح مظاهر اإلصابة لدودة بلح الواحات

Coccotrypes datyliperda                           7- خنفساء نواة البلح
تصيب هذه الحشرة ثمار البلح األخضر مما يؤدى إلى سقوط الثمار فهي تثقب الثمرة ثم النواة 

وتضع بيضها فى مجاميع داخل نواة البلح ، يفقس البيض ويخرج منه يرقات بيضاء اللون مقوسة 
طولها حوالى 3 مم ويغطى جسمها شعيرات دقيقة ويكمن الضرر فى وجود الحشرات الكاملة 
واليرقات التى تثقب فى لب الثمرة والنواة وتتغذى على اللب ومحتويات النواة وتسبب تلفها 

بدخول الفطريات وللحشرة 4 أجيال فى السنة وتنتشر اإلصابة بالمناطق الشمالية للدلتا مثل إدكو 
ورشيد وكفر الشيخ والشرقية.

املكافحـة: تقضى هذه الحشرة فترة الشتاء فى نواة البلح الذى يسقط أسفل أشجار النخيل 
وتظل بداخله حتى ظهور ثمار البلح فى العام التالي ، لذلك ينصح بتجميع الثمار المتساقطة على 

األرض والموجودة فى آباط السعف والتخلص منها بالحرق قبل خروج األغاريض الجديدة فى العام 
التالي حيث أن هذه العملية تؤدى إلى التخلص من عدد كبير من الحشرات التى تقوم بمهاجمة 

ثمار المحصول الجديد ، وعند الضرورة يمكن الرش بمبيدات موصى بها مع مادة ناشرة وذلك فى 
منتصف شهر يونيو ويكرر بعد 21 - 15 يوم .

مكافحة آفات الثمار
-اإلعتناء بعمليات نظافة البساتين وأشجار النخيل والتخلص من الثمار المتساقطة قدر اإلمكان 

ألنها تعد مصدر لإلصابة الالحقة.
-استخدام طفيل الترايكوجراما بمعدل 10-12 كارت لكل فدان. 

-إستخدام المبيدات الموصى بها  وذلك فى حالة ارتفاع نسبة اإلصابة بعد العقد بـ 15 يوم ويكرر 
الرش بحيث يكون بين كل رشة واالخرى 21 يوم.

-إستخدام المصائد الصفراء وتكييس العذوق فى خالل شهر يوليو. 
-التخلص من أغلفة العذوق ألنها تعتبر مصدر لتعذر أفات الثمار وخصوصا دودة الطلع.

-التخلص من العذوق المصابة بشدة .
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-استخدام مصائد الضوئية لجذب افات ثمار النخيل لخفض تعداد االفات ومعرفة ميعاد ظهور 
االفات للتدخل الكيماوى او الحيوى  من نهاية  فبراير حتى نوفمبر.

آفات املخازن

                              Ephesta elutell   1-دودةالشيكوالتة
تتغذى يرقات هذه الحشرة على التمر والردة والفواكه المجففة والشيكوالتة. وتنسج فيها   نسيجا 

حريريا 
دورة الحياة : تضع األنثى البيض فرديا أو في مجموعات على عائلها ، يفقس البيض بعد 3 – 
5 أيام و يصل طول اليرقة التامة النمو إلى 1.5 سم ، ومدة الطور اليرقي 4 – 5 أسابيع ، وتعذر 

اليرقة داخل شرنقة من الحرير ، مدة طور العذراء 6 – 8 أيام ، وتعيش الحشرة الكاملة 6 – 7 
أيام.

أعراض اإلصابة والضرر : توجد هذه الفراشات في المطاحن ومخازن الغالل والمنازل ، وتضع 
الفراشة بيضها على الثمار المتساقطة وتدخل اليرقة الثمار لتتغذى عليها  .

Plodia interpunetella 2-فراشة الدقيق الهندية
تنتشر هذه الحشرة في مصر والمملكة العربية السعودية والعراق وليبيا وتونس والجزائر .

دورة الحياة :تضع األنثى حوالي 4000 بيضة ، يفقس البيض على درجة حرارة 30 ْ م ، %50 
رطوبة ويستمر الطور اليرقي 16 يوم وتستغرق دورة الحياة شهر

أعراض اإلصابة والضرر : تتغذى يرقاتها 
على الثمار الناضجة والمتساقطة على األرض 

في المكابس والمخازن ، تدخل اليرقات 
إما من القمع أو من خالل أي شق على 

سطح الثمار ، تفرز اليرقات خيوطاً حريرية 
أثناء تغذيتها تلتصق بها ذرات برازها ، 

وتفضل اليرقات التمر الجاف التام النضج 
)شكل 11( المكافحة: تكافح الحشرة بتعفير 

الصناديق بالماالثيون 5% قبل أول جمعه 
للثمار بمدة 3 أسابيع .

3-خنفساء السورانيوم أو الخنفس ذات الصدر املنشاري 
Oryzaephilus surinamens

 تنتشر هذه الحشرة في مصر والسعودية والعراق وليبيا والجزائر، وتصيب هذه الحشرة ويرقاتها 
الحبوب المخزونة والفواكه المسكرة والتمر وغيرها ، وتعتبر من أخطر آفات التمر في المدينة 

المنورة حيث تصيب التمور هنا بشدة، أهم المشاكل الرئيسية التى تصادف تجار التمور ومصانع 
التعبئة.

دورة الحياة : تضع األنثى من 150 – 200 بيضة وتوضع بصورة فردية على ثمار التمر 
المخزون ، بعد أن يفقس البيض تخرج اليرقات التى تتغذى على التمر وتبلغ طول فترة الطور 

شكل )11( يوضح مظاهر اإلصابة فراشة الدقيق الهندية
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اليرقي حوالي 21 يوم ، وتنسلخ اليرقة من 2 – 4 مرات ، أما الطور العذري فيمكث من 6 – 12 
يوم تبلغ فترة الجيل شهر في الصيف ، وتعيش الحشرات الكاملة من 9 – 10 أشهر ، وتتميز هذه 
الحشرة بقدرتها الفائقة على تحمل مدى واسع من الحرارة والرطوبة ولها من 4 – 5 أجيال سنويا 

أعراض اإلصابة : تتغذى اليرقات في المنطقة المحصورة ما بين غالف الثمرة ولحمها ، ويالحظ 
وجود براز اليرقات في هذه المنطقة وأما الحشرات الكاملة فتوجد في كل مناطق الثمرة وبالقرب 

من المنطقة المحيطة بالنواة وفي حالة اإلصابة الشديدة ال يبقى في محتوى الثمرة الداخلية إال 
مسحوق يحتوي على براز الحشرة وجلود االنسالخ )شكل 12(

4-دبور البلح
دورة الحياة : الحشرات تتألف من الملكات والذكور والشغاالت ، تظهر الذكور واإلناث 

) الملكات( خالل شهر سبتمبر ، وبعد التزاوج تموت الذكور وتبقى الملكات المخصبة طوال 
الشتاء مختفية في مكان أمين ، وفي شهر مايو تخرج الملكات وتبني لها عشا تضع فيه البيض ، 
لون البيض بني و أسود وطوله حوالي 3 مم ، يفقس البيض إلى يرقات بيضاء اللون تتحول إلى 

عذراء حرة لونها أبيض سمني وبعد فترة تظهر الحشرات الكاملة.  
أعراض اإلصابة والضرر: يتغذى الزنبور ) الدبور( األحمر على التمر وهو على النخيل 

وخصوصا األصناف الطرية والمتأخرة التامة النضج  .           
 املكافحة:

- جني المحصول في موعده المحدد .
- مكافحتها بالمبيدات الكيماوية حيث يعمل مخلوط من عسل النحل 3 سم3 و1 سم3 ماالثيون 

57% أو مسحوق ديتركس 80% أو سيفين ميكروني 85% ويوضع هذا المخلوط على ريش 
الدواجن ثم يوضع الريش في العش مع  تغليف الصندوق بأكياس ورقية أو سلكية وقطع من 

الخيش .
-  قتل الملكات المخصبة عند ظهورها في الخريف أو الربيع قبل تأسيس األعشاش .

- هدم أعشاش الزنابير المنتشرة في مزارع النخيل أو القريبة منها.
Tribolium confusum      5-خنفساء الدقيق املتشابهة

تصيب هذه الحشرة منتجات الحبوب والمواد الغذائية المصنعة من الحبوب ، وتصيب أيضا 
الفواكه المجففة والمسكرة والشيكوالتة ، وكذلك الثمار المتساقطة أو المخزونة ، وتتواجد 

الحشرات اليافعة ويرقاتها وإفرازاتها وجلود انسالخها جميعا داخل التمر المصاب مما يقلل من 
األهمية التسويقية .

شكل )12( يوضح  مظهر اإلصابة بخنفساء السورينام
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دورة الحياة: 
تضع األنثى حوالي 1000 بيضة على الثمار أو العبوات ، وتغطي البيض بمادة لزجة ، يفقس 
البيض بعد حوالي 5 – 12 يوم ، وتخرج منه يرقات تتغذى على التمور ، وتترواح مدة الطور 
اليرقي ما بين 1 – 4 أشهر تبعاً لدرجات الحرارة ، ونوع الغذاء ، العذراء عارية بدون شرنقة 

بيضاء اللون ، ثم تصفر بعد فترة وفي النهاية يصبح اللون بني ومدة الطور العذري 7 – 15 يوم 
، يستغرق مدة الجيل من 1.5 شهر صيفاً إلى 5 أشهر شتاءاً ، ولهذه الحشرة من 4 – 5 أجيال 

في السنة.
املكافحة

تكافح هذه الحشرة كما تكافح خنفساء السورينام.
Tribilium Castaneum Cherdet :   6-خنفساء الدقيق الصدئية

تتبع نفس رتبة وفصيلة الحشرة السابقة وتشابهها في العادات وتاريخ الحياة، وتوجد معها في 
نفس األماكن ولكنها تختلف عنها بأن الحشرة الكاملة أغمق قليال من لون الحشرة السابقة والعقل 

الطرفية لقرن االستشعار أكبر بدرجة ملحوظة عن باقي العقل ، ولمكافحة هذه الحشرة بنفس 
الطريقة المتبعة في مكافحة خنافس الدقيق والسورينام .

لمكافحة آفات التمور المخزونة يجب أن يبدء من على الثمار هي ما زالت على النخيل وليس فى 
المخزن فقط حيث أن بعض اآلفات تصيب الثمار وهى فى الحقل وتستمر بها فى المخزن  

مصادر األصابة بحشرات التمور:
1 – التمر الناضج على النخيل حيث يستحسن عدم ترك الثمار الناضجة دون جمع لمدة طويلة 

لذلك يجب أن يتم الجمع فى الوقت المناسب. 
2 – التمر المتساقط حيث يتعرض التمر المتساقط لإلصابة الشديدة .

3 – خلط التمر المتساقط مع التمر السليم والذي يؤدي إلى إرتفاع نسبة اإلصابة إن وجدت. 
4 – تخزين التمر لمدة طويلة في المزرعة تحت ظروف غير جيدة يساعد على تعرضه لإلصابة . 

5 – تخزين التمور في مخازن ال تستوفى شروط التخزين الجيد. 
 

ننصح المزارع والمنتج بمالحظة اآلتي لتخفيف إصابة التمور بالحشرات: 
أ: الطرق الوقائية: 

1 – جني التمر في الوقت المناسب ألن تركها في الحقل يعرضها لإلصابة كذلك تكييس العذوق . 
 2– جمع الثمار المتساقطة وعدم تركها في المزرعة لكي ال تكون مصدراً إلصابة التمور 

السليمة. 

3 – جمع جميع أنواع الثمار األخرى المتساقطة كالموالح والعنب والرمان والقيام بإتالفها كي ال 
تشكل مصدراً آخر لإلصابة.  

4 – عدم خلط ثمار التمر المتساقط مع التمر السليم. 
5- تغطية الثمار بعض الجمع مباشرة إذا كانت سوف يترك فترة فى الحقل قبل نقله للمخزن.

6 – تنظيف المخزن تماماً من أي ثمار تمر من المحصول السابق. 
7 – العناية بالوضع العام للمستودع من حيث جدرانه وأرضيته وزواياه ونوافذه ومداخله بحيث 
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تكون بعيدة عن أماكن إختباء أو دخول الحشرات.
8 – تطهير المخزن بالمبيدات الكيميائية وأهم ما ينصح به في الوقت الحاضر استخدام الماالثيون 

أو تعقيمه باإليروسوالت أو التدخين.
9- نقل التمور فى وسائل نظيفة. 

10- تنظيم الصناديق و األكياس المعباءة بالتمور على هيئة صفوف داخل المخزن مع ترك مجال 
للمرور حتى يسهل فحصها وإجراء الفحص الدوري والمكافحة إذا تطلب األمر.

ب: الطرق العالجية: 
1 – تبخير التمر والمواد المخزونة األخرى باستخدام أبخرة الغازات الموصي بإستعمالها ويجب 

أن يتم ذلك بإشراف شخص خبير . ويتم التبخير باستخدام أقراص الفوستوكسين والتى تتوافر 
بأحجام )3جرام( بمعدل 3-5 قرص لكل متر مكعب  أو حسب التوصيات السنوية الصادرة من 

وزارة الزراعة. 
الطيور: 

تتفاوت أهمية الطيور من مكان إلى آخر، وعادة ما تهاجم الطيور الثمار قرب موعد النضج أو 
بعد نضجها. 

ننصح يف هذا املجال استخدام أحد الوسائل التالية: 
1 – استخدام األشرطة المنفرة وهي أشرطة بالستيكية ينتج عن تمديدها بين األشجار إنبعاث 

ألوان منفرة إضافة إلى إحداثها ألصوات تبعد الطيور وذلك بتأثير الرياح. 
2 – استخدام المصائد األرضية وهي متعددة األشكال وال يسهل وصفها نظرا إلختالف طبيعة 

تصميمها باختالف أنواع الطيور . 

- الجرذان والفئران: 
تهاجم الجرذان والفئران ثمار النخيل وعادة ما تبدأ اإلصابة مع بداية العقد وتستمر حتى انتهاء 

جمع التمور وتلحق هذه الحيوانات بالتمور أضراراً كبيرة ال يمكن تقديرها. 

الوقاية واملكافحة: 
1 – استخدام المصائد األرضية. 

2 – استخدام الطعوم السامة ويتألف الطعم عادة من مادة جاذبة أضيف إليها مادة سامة كفوسفيد 
الزنك بنسبة تتراوح بين 1 – 1.5% أو تستخدم مسيالت الدم كالكليرات والراتاك وغيرها والتى 

تباع على شكل طعم جاهز لإلستعمال. 
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ثالثًا: أفات الجذع.

1-سوسة النخيل الحمراء                                                             
Rhynchophorus ferrugineus

ــى 115  ــل ال ــى تص ــة الت ــات الزراعي ــن اآلف ــر م ــة لكثي ــل معرض ــجار النخي ــن أن أش ــم م بالرغ
ــد  ــع أنواعــه ولق ــل بجمي ــراً ألشــجار النخي ــر تدمي ــل الحمــراء األكث ــر سوســة النخي ــة ولكــن تعتب آف
ــة  ــى منطق ــر 1992 ف ــى شــهر نوفمب ــي مصــر ف ــرة ف ــراء ألول م ــل الحم أُكتشــفت سوســة النخي
ومنــذ  االســماعيلية.  بمحافظــة  القصاصيــن  ومركــز  الشــرقية  بمحافظــة  الجديــدة  الصالحيــة 
ــرة  ــة كبي ــة حمل ــدأت وزارة الزراع ــام 1992 ب ــر ع ــر أواخ ــل لمص ــة النخي ــرة سوس ــول حش دخ
ــل مصــدراً  ــام وشــعبى يمث ــى محصــول ه ــا عل ــع خطورته ــى الحشــرة ومن وحماســية للقضــاء عل
كبيــرة. وامكانيــات  تكلفــة  الــى  واليحتــاج  ومتــاح  متكامــل رخيــص  القومــى وغــذاء  للدخــل 
حشــرة سوســة النخيــل الحمــراء مــن أشــد آفــات النخيــل ضــرراً حتــى اآلن وهــى تنتمــى الــى رتبــة 
ــة إلنتشــار الحشــرة فــى  ــع الظــروف الطبيعي ــر جمي ــة الســوس وتتواف ــة االجنحــة مــن فصيل غمدي
ــى  ــة وتنتشــر الحشــرة ف ــل بالمنطق ــر أشــجار النخي ــة و البحــر المتوســط مــع تواف ــة العربي المنطق
ــش  ــا ، بنجالدي ــتان ، بورم ــن ، باكس ــيا ، الفلبي ــيريالنكا ، اندونيس ــد ، س ــل الهن ــرة مث ــق كثي مناط
ــبانيا ،  ــطين ، األردن ،  أس ــرائيل ، فلس ــر ، إس ــت ، مص ــارات ، الكوي ــعودية ، اإلم ــران ، الس ، اي
إيطاليــا ، تركيــا ، فرنســا ، قبــرص ، اليونــان  وتضــع االنثــى عــدداً مــن البيــض يتــراوح بيــن 200-
500 بيضــة داخــل الشــقوق الحديثــة التــى تحدثهــا الحشــرات األخــرى وفــى أماكــن التقليــم وإزالــة 
الرواكيــب وقواعــد الكــرب وأماكــن فصــل الفســائل ولهــا3-4 اجيــال فى الســنة  وتنتشــر الحشــرة فى 
المــزراع ذات الرطوبــة العاليــة والنخيــل المهمــل وهــذه الحشــرة ليــس لهــا بيــات شــتوي ويصعــب 
الكشــف المبكــر عنهــا وهنــاك عوامــل عديــدة ســاعدت علــى إنتشــار هــذه الحشــرة  منهــا صعوبــة 
التحكــم فــى إنتقــال الفســائل بيــن المناطــق ويعتبــر نقــل الفســائل وأشــجار النخيــل مــن أهــم عوامــل 
إنتشــار اإلصابــة فــى المناطــق المختلفــة باالضافــة الــى قــدرة الحشــرة علــى الطيــران لمســافة 900 
متــر يوميــاً وتوفــر ظــروف مثاليــة لتكاثــر الحشــرة مــن رطوبــة مرتفعــة  وحــرارة وكثافــة زراعــة 
النخيــل  وجــود عــدد كبيــر مــن فســائل حــول النخيــل ووجــود رواكيــب وزيــادة معــدل الــري لنخيــل 
ــدى بعــض  ــة الوعــى ل ــى قل ــة ال ــة باالضاف ممــا يجعــل النخيــل غــض األنســجة ممــا يســهل اإلصاب
المزارعيــن لخطــورة الحشــرة . كل هــذه األســباب أدت الــى زيــادة اإلصابــة بسوســة النخيــل حمــراء.

بعض املعلومات البيولوجية عن الحشرة: 
طــــور البيــــضة :  البيضــة لونهــا كريمــي بيضاويــة الشــكل ، ويتــراوح طولهــا بمتوســط 2.5مــم 
وعرضهــا حوالــى 1مــم ولهــا طــرف مســتدير قليــال عــن الطــرف اآلخــر وقشــرتها قويــة الــى حــد مــا.
طـــــور اليرقــة :  تفقــس اليرقــة مــن البيــض لتخــرج لونهــا أبيــض بــدون أرجــل بطــول 2.5مــم 
وأقــل مــن 1مــم فــى العــرض بينمــا يصــل طــول العمــر اليرقــي الكامــل لحوالــي 3.9ســم وعرضــه 
اليرقــة مــن 9 - 13 طــور ،  تتــراوح االعمــار  الخلــف 15مــم  مــن الصــدر 3.5ســم ومــن 
الناتجــة  األليــاف  مــن  شــرنقة  بعمــل  األخيــر  اليرقــي  العمــر  .ويقــوم   : العــذراء   طــور 
مــن تغذيتهــا فــى جــذع النخيــل علــى شــكل شــرنقة مغلقــة وتمكــث بداخلهــا حتــى تتحــول 
لتســهيل  للنخيــل  الخارجــي  الســطح  مــن  بالقــرب  عــادة  تكــون  والشــرنقة  العــذراء  لطــور 
جديــدة إصابــة  لبــدأ  النخيــل  مــن  وخروجهــا  تحولهــا  عنــد  الكاملــة  الحشــرة  خــروج 
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3.7ســم  حوالــي  طولهــا  لإلحمــرار  مائــل  بنــى  لونهــا  الحشــرة  الحشــرة:  طــور 
وبهــا  البطــن  نهايــة  قبــل  إلــى  يمتــدان  قوييــن  غمديــن  لهــا  1.7ســم  حوالــى  وعرضهــا 
مــم    9 بمتوســط  طولــه  خرطــوم   وبــه  لألمــام  يمتــد  الــرأس   ، الطوليــة  الخطــوط  بعــض 
االنثــى  فــى  يوجــد  وال  الذكــر  حالــة  فــى  نهايتــه  فــى  أصفــر  شــعر  بوجــود  يتميــز  حيــث 
دورة حيــاة الحشــرة  Life Cycle    : تبــدأ بحشــرة أنثــى تخــرج مــن مــكان إصابــة حيــث 
ــد  ــارة أو قواع ــى الجم ــك ف ــد ذل ــا تج ــاً م ــل وغالب ــى النخي ــة ف ــجة غض ــن أنس ــرة ع ــث الحش تبح
ــكان  ــة أو م ــف االوراق القديم ــل كراني ــة وداخ ــذور الهوائي ــل الج ــا مث ــض به ــع البي االوراق لوض
إصابــة قديمــة أو عنــد إجــراء عمليــات التقليــم حيــث تجــذب رائحــة الخشــب الجديــد الحشــرة 
إليهــا . تضــع األنثــى البيــض الــذى يفقــس وتخــرج منــه يرقــات صغيــرة تتجــه مباشــرة الــى داخــل 
الجــذع وتقــوم بقــرض األليــاف الوعائيــة ليخــرج منــه العصــارة التــى تتغــذى عليهــا وليــس علــى 
الســليولوز وتقضــى اليرقــة ) الطــور المســبب للضــرر( مــدة تصــل إلــى ثــالث شــهور أو شــهرين 
طبقــاً لنــوع وســن العائــل ودرجــة الحــرارة لتصنــع الشــرنقة قــرب الســطح الخارجــي مــن النخيــل 
ــات كثيــرة وتوافــر عــدد مــن الذكــور مــع  ــة وجــود إصاب ــة وفــى حال لتخــرج منهــا الحشــرة الكامل
ــرة  ــاة م ــادة دورة الحي ــة وإع ــل النخل ــار داخ ــة تفضــل الحشــرات اإلنتظ ــس المنطق ــى نف ــاث ف اإلن
ــى  ــا الت ــرة حياته ــى فت ــر ف ــن ذك ــر م ــن أكث ــى م ــح األنث ــد تتلق ــارج  وق ــران للخ ــرى دون الطي أخ
ــة  ــن الصعوب ــل. م ــى الحق ــال ف ــرة تداخــل االجي ــا يعطــى ظاه ــذا م ــن شــهرين . وه ــر م تصــل ألكث
بمــكان تحديــد اإلصابــة الحديثــة بسوســة النخيــل عنــد بدايتهــا …. وشــأنها شــأن ناخــرات االشــجار 
ــة  ــة اإلصاب ــة وفــى حال ــة المصاب ــل ) اليرقــي و العــذراء( داخــل النخل تقضــى الحشــرة معظــم الجي
المســتمرة يالحــظ ووجــود تجويــف ناتــج مــن اإلصابــة الشــديدة وتمكــث الحشــرات الكاملــة داخــل 
ــي األطــوار  ــح مــن الذكــور المتاحــة وتســتمر مــع باق ــد التلقي ــة وتضــع البيــض بع ــل المصاب النخي
فــى نفــس موقــع اإلصابــة ولــذا يمكــن مشــاهدة جميــع االطــوار فــى نفــس مــكان اإلصابــة . 
فقــس  عنــد  اللــون  بنــى  لــزج  ســائل  خــروج  والضــرر:  اإلصابــة  مظهــر   
الجــذع  داخــل  الــى  طريقهــا  تنخــر  التــى  الحديثــة  اليرقــات  وخــروج  البيــض 
االوعيــة. هــذه  مــن  العصــارة  وخــروج  الناقلــة(  )األوعيــة  األليــاف  تلــف  مســببة 
. فــى حالــة وجــود عــدد مــن اليرقــات فــى نفس موقــع اإلصابة تزيــد عملية تلــف األوعيــة العصارية 
ممــا يزيــد معــدل خــروج الســائل والذي يحــدث غالبــا عملية تخمــر للمــواد الكربوهيدراتيــة )العصارة 
النباتيــة( ممــا يعطــى الســائل قــوام غليــظ ورائحة مميــزة يمكن معرفتهــا بالخبرة الحقلية )شــكل 14(  
يُشــاهد فــى موقــع اإلصابــة تجويف وكمية مــن األلياف المتهالكة مع العصارة المتعجنة بشــكل مميز

-تجف الفسائل نتيجة اإلصابة
- تجف األوراق الخارجية نتيجة اإلصابة وتمتد إلى باقي األوراق الداخلية. 

-. عنــد إشــتداد اإلصابــة تصبــح النخلــة مجوفــة ويمكــن ســقوطها مــع هبــوب الريــاح مــع تناثــر 
األطــوار الحشــرية حــول النخيــل.

مكان اإلصابة )االرتفاع عن سطح االرض( : 
. فى حالة األشجار العالية مثل الموجودة فى البيئة المصرية يشاهد 85% من مواقع اإلصابة 

على إرتفاع يقل عن مترين أما األشجار القليلة اإلرتفاع مثل بعض الدول العربية فتشاهد االصابات 
فى قواعد االوراق وقمة النخيل.

. فى حالة وجود فسائل بالنخيل يكون موضع اإلصابة عند الفسائل وتمتد الى الشجرة األم حيث 
تفضل الحشرة إصابة الفسائل لوجود عصارة أكثر بها من الشجر الكبير وكذلك وجود أماكن غضة 
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تدخلها الحشرة لذا تُشاهد اإلصابة فى قواعد االوراق والجمارة فى حالة شدة اإلصابة بالمنطقة 
ووجود اشجار كبيرة السن يمكن مشاهدة اإلصابة فى قمة النخيل.

ظهور نزيف خارجي من سائل بنى اللون ذو رائحة مميزة لزج القواموجود تجويف ميكن إدخال اليد بداخله

تساقط النخيل نتيجة اإلصابة

شكل )14( يوضح مظاهر اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء

عندما نتكلم عن مكافحة سوسة النخيل فالبد عند اجراء المكافحة من اتخاذ أكثر من وسيلة لوقف 
هذا الخطر وليس طريقة واحدة وهذا ما اثبتته التجربة المصرية فى هذا المجال:

املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل:
يبدأ إجراء عملية الحصر التى تشمل عدد النخيل المصاب - عدد النخيل السليم - عدد النخيل 
الذى يمكن عالجه - عدد النخيل المقلع وهذا ما يعتبر قاعدة بيانات لإلصابة فى مكان ما حيث 

أن باإلعتماد علي هذه البيانات يمكن متابعة مدى انتشار الحشرة ومدى نجاح المكافحة فى مكان 
اإلصابة

-الرش الدوري ويكون على فترات طبقاً لحالة اإلصابة ويتم الرش بالمبيد الذى تم تجريبه 
والتوصية بإستخدامه وقد أثبتت التجارب ان عملية رش الشجرة بطريقة الغمر من القمة للقاعدة 
هي أفضل الطرق حيث تتشبع األلياف المحيطة بالنخلة مما يشكل مكافحة للبيض الموضوع على 
االشجار وكذلك موت الحشرات التى تكون على األشجار لوضع البيض وفى بعض الحاالت تؤدى 

لموت اليرقات فى اإلصابات السطحية ويفضل الرش خالل ذورة النشاط للحشرة الكاملة في مارس 
ونوفمبر.

تعتبر العمليات الزراعية من أهم العوامل التى تحد من اإلصابة وتشمل اإلهتمام بالنخيل من حيث 
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التسميد - الري - التقليم و فصل الفسائل ويجب إتخاذ التدابير الالزمة لحماية الشجرة بعد 
عمليات التقليم وفصل الفسائل حيث يتم تغطية اماكن الجروح بمساحيق المبيدات لمنع رائحة 

الخشب من جذب الحشرة وإزالة النخيل الميت والمتعفن من المزرعة باستمرار و إزالة النخيل 
الميت والمتعفن من المزرعة باستمرار وكذلك غمر الفسائل عند إنتقالها من  مكان ألخر فى 

محلول المبيد بمعدل 3 فى االلف والمحافظة على نظافة القمة النامية .
يعتبر الحجر الزراعي من أهم طرق منع اإلصابة وتجددها وإنتشار الحشرة ويمكن القول انه 

يمثل أكثر من 80 % من عملية المكافحة ويشمل منع إنتقال النخيل بين المناطق فى نفس الدولة أو 
بين الدول وبعضها.

مكافحة الحشرة كيماويًا:  
 من خالل التجارب السابقة فى مصر والدول التى تعاني من اإلصابة بالحشرة وجد أن العمليات 

اآلتية تعطى نتائج ملوسة:
- الحقن فى موضع اإلصابة : حيث يتم عمل من 5-7 ثقوب حول موضع اإلصابة وفى ثقب 

االفراز بزاوية 45 درجة مائلة على إرتفاع 15-20سم من مكان اإلفراز بإستخدام  مثقاب أو 
مسمار طوله من 40-50سم  ثم تملئ الثقوب بمحلول المبيد وتسد بواسطة األسمنت أو الليف 

كذلك يرش مكان اإلصابة ويالحظ بعد دلك جفاف اإلفراز مما يدل على نجاح عملية المكافحة )شكل 
رقم 15( وعموماً أعطت هذه الطريقة نسبة شفاء ال تقل عن 80% من األشجار المصابة جدول 

رقم )1( بين المبيدات الموصي بها حسب توصيات وزارة الزراعة عام 2017.
- المعاملة بأقراص فوسفيد االلمنيوم : وتتم فى حالة اإلصابة الشديدة ووجود فراغ ناتج عن 
اإلصابة حيث يتم تنظيف مكان اإلصابة ووضع  5-7 أقراص او أكثر بالداخل على حامل جاف 
ويسد الثقب أو الفجوة باألسمنت لمنع الغاز الناتج من التسرب للخارج والنتيجة تعطى فعالية 

ملوسة أيضا لقدرة الغاز على الدخول فى التجويف. 
إزالة النخيل المصاب ودفنه: إحدى طرق المكافحة تتم باإلزالة الكلية للعائل و الحشرة وقد 

اشتركت جميع الدول التى أصيبت بالحشرة فى هذه الطريقة ومازال ينصح بها فى المناطق التى 
دخلت اليها اإلصابة حديثا حيث يمنع العالج فى المناطق الجديدة وهذه الطريقة رغم فائدتها إال 
انها البد ان تتبع بطريقة سليمة حتى ال تساعد فى انتشار الحشرة. حيث يتم عمل حفر 1- 1.5 
متر تحت سطح األرض ويدفن بها النخيل المصاب ويتم سكب علية محلول الكيروسين و المبيد 

بمعدل 3سم مبيد لكل لتر كيروسين وتستخدم حالياً فى التخلص من النخيل المصاب بشدة او 
إستخدام أفران متنقلة للحرق بعد التقطيع إلى قطع صغيرة إذا توفرت.

     

وضع محلول مبيد ىف الثقوب

ــراز  ــب االف ــة وىف ثق ــع اإلصاب ــول موض ــوب ح ــن 5-7 ثق ــل م عم

بزاويــة 45 درجــة مائلــة عــى إرتفــاع 15-20ســم مــن مــكان اإلفــراز 

ــه مــن 40-50ســم بإســتخدام  مثقــاب أو مســامر طول
شكل رقم )15( يبني خطوات الحقن باملبيدات ملكافحة سوسة النخيل الحمراء
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- استخدام املصائد الفورمونية:
     تم إستخدام هذه الطريقة فى الكثير من البلدان حيث تعمل على صيد الحشرات الطائرة داخل 

المصائد المعدة لذلك  وكذلك تستخدم فى معرفة النشاط الموسمي للحشرات والتنبؤ باإلصابة.
والمصيدة عبارة عن دلو بالستيكي بسعة عشرة لتر وله غطاء محكم ، يحتوي الدلو على أربع  

فتحات على الجوانب دائرية متساوية األبعاد بقطر بوصة وتكون الفتحة قرب الحافة العليا للدلو 
والهدف من وجود الفتحات هو دخول الحشرة الى المصيدة .ويعلق الفرمون والمادة المغذية أو 

الفرمون النباتي )األيثيل أستيات(  فى قمة المصيدة وتختلف فترة الفرمون على حسب درجة 
الحرارة. 

الغرض من استخدام المصيدة:
 1.  المراقبة حيث تستخدم بمعدل مصيدة / 2.5 فدان في المناطق التى ال توجد فيها إصابة 

بحشرة سوسة النخيل الحمراء.
 2.  المكافحة المباشرة وتستخدم بمعدل أربع مصائد/ 2.5 فدان في المناطق التى يوجد بها 

إصابة  
3-  كما تستخدم المصايد لدراسة النشاط الموسمي )شكل 16(. 

      

Termite         :2- األرضة أو النمل األبيض
ــواع  ــف أن ــث تهاجــم مختل ــواع حي ــوع مــن الحشــرات مــن أهــم األن ــر هــذا الن ــاة :يعتب دورة الحي
األشــجار واألبنيــة واألساســات الخشــبية ، كمــا تهاجــم جــذور وســاق النخيــل فــى محافظــة أســوان، 
وكذلــك ســيقان النخيــل المســتعملة فــي تســقيف بعــض البيــوت ، وتبــدأ اإلصابــة فــي منطقــة الجــذور 
حيــث تحفــر أنفــاق فيهــا أو بنــاء أنفــاق عليهــا حيــث تصعــد إلــى الســاق وال ســيما ســاق النخيــل 
المصــاب بحفــارات الســيقان و يــؤدي حفــر هــذه الحشــرة لســاق النخيــل إلــى تــآكل جــزء مــن الســاق 
فتظهــر عليــه حفــره قــد تصــل إلــى 9ســم في الطول ، 23ســم فــي العرض ، و11ســم في العمــق ، أما 
النخيــل الغيــر مصــاب بالحفــارات فإنهــا تبنــي أنفاقــاً طينيــة على ســطح الســاق حيث تصعــد إلى رأس 
النخيــل حيــث تهاجــم قواعــد الســقف أو الكــرب األحمــر .وتحفــر األرضــة فــي الكــرب األخضــر وتعمل 
أخاديــد عديــدة وعميقــة داكنــة اللــون وال تهاجــم العــزوق ولكنها تتغذى علــى الثمار المتســاقطة على 
األرض وتصيب أيضا الفســائل وتســبب موت بعضها وال ســيما المزروعة حديثاً ، وتوجد الشــغاالت 
ــل المصــاب . ــة مــا بيــن مســتعمراتها فــي األرض والنخي ــع أشــهر الســنة متنقل ــود فــي جمي والجن

 شكل رقم )16( بعض أشكال املصائد الفرمونية
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طرق املكافحة: 
-تقوية النخيل والعناية به وإزالة الحشائش.

- اقتالع النخيل شديد اإلصابة وحرقه. 
الجــذع وبعــرض 30ســم وعمــق 30ســم ويــرش  -عمــل خنــدق علــى بعــد 50 ســم مــن 
المبيــدات الموصــي بهــا هــي بيريبــان  %48 أو هلبــان أو كلــوزان أو جولــدن فــوس بمعــدل 
4لتــر/ متــر طولــي مــن الخنــدق بتركيــز 2%، وتعطــي هــذه الطريقــة عــالج ووقايــة لمــدة 
3 ســنوات .ويمكــن معاملــة التربــة ببعــض المبيــدات النيماتوديــة لمكافحــة النمــل األبيــض .

   Phyllgnathus excavatus  3- جعل النخيـل

تنتشــر هــذه اآلفــة فــى األراضــي الرمليــة والحشــرة الكاملــة لونهــا بنــى غامــق يتميــز الذكــر بوجود 
تجويــف فــى منطقــة الصــدر الــذى يوجــد فــى مقدمتــه قرن شــيتينى على شــكل قــوس للخلــف واليرقة 
بهــا أرجــل صدريــة واضحــة لونهــا أبيــض إلــى بنــى خفيــف  وتوجــد  هــذه اليرقــات حــول جــذوع 
األشــجار فــى منطقــة الجــذور حيــث تهاجــم اليرقــات الجــذور وقواعــد  األوراق فتحــدث بهــا جــروح 
وتجاويــف كمــا تســبب اإلصابــة مــوت أشــجار النخيــل الضعيفــة وأيضــاً الفســائل أو األشــجار حديثــة 
الزراعــة بــاألرض المســتديمة وقــد لوحــظ كثــرة اليرقــات فــى النخيــل المســمد باألســمدة العضويــة.








