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   Oligonychus afrasiaticus
 Acariens

 Tetranychidae
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3. أطوار العنكبوت:
الطور الكامل

بشكل  يتميز  للعنكبوت  الكامل  الطور 
 0.4 0.2 و  بيضاوي و يتراوح طوله بين 
مم و عرضه بين 0.17 و 0.2 مم. يختلف 
المخضر  األصفر  من  الكامل  الطور  لون 
الغذاء.  ذلك حسب طبيعة  و  الوردي  إلى 
من  بخلوه  الكامل  الطور  جسم  يتميز 

الشعيرات. يمتلك الطور الكامل لهذه اآلفة أربعة أزواج من األرجل.

البيض
بيضة العنكبوت تتميز بشكل كروي 
و يبلغ قياس قطرها 0.1 مم. يمكن 
الوردي  من  البيضة  لون  يختلف  أن 

إلى األحمر و األصفر.

اليرقة
يرقة العنكبوت تتميز بشكل بيضاوي و يبلغ طولها حوالي 0.15 مم. تمتلك 
اليرقة ثالثة أزواج من األرجل. يختلف لون اليرقة من األبيض المصفر إلى 

البرتقالي الفاتح. 

العذراء
تمتلك عذراء العنكبوت أربعة أزواج من األرجل و يختلف لونها من األبيض 

المصفر إلى البرتقالي الفاتح. 
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4. الدورة الحياتية:
عنكبوت الغبار هو من أخطر اآلفات التي تصيب التمور بالواحات التونسية 
و يعتبر صنف دقلة نور من أكثر األصناف عرضة إللصابة بهذا العنكبوت. 
يقضي عنكبوت الغبار فصل الشتاء في األعشاب الطفيلية )خاصة النجم( 
البيض في  العنكبوت بوضع  يبدأ  الكرب.  و  الليف  بين  النخلة  و في قلب 
طيلة  خالل  التكاثر  عملية  يواصل  و  الثمار  تكون  عند  ماي  شهر  نهاية 
بيضة   100 و   50 بين  تضع  أن  العنكبوت  ألنثى  يمكن  الثمار.  نمو  فترة 
فقس  بعد  بحجمها.  خاصة  األنثى  خصوبة  ترتبط  و  حياتها  فترة  خالل 
البيض تظهر اليرقات التي تتميز بكثرة نشاطها. تتغذى اليرقات مباشرة 
من خالل ثقب الثمار و إمتصاص العصارة و تواصل تطورها ليظهر في 
النهاية الطور البالغ للعنكبوت. تتأثر مدة الدورة الحياتية لعنكبوت الغبار 
بالعوامل الطبيعية و خاصة درجة الحرارة. تكمن خطورة عنكبوت الغبار 
في قدرته على التكاثر بسرعة كبيرة خاصة في درجات الحرارة المرتفعة
7 -  8 أجيال  بين شهري ماي و أوت( و قدرة كل األطوار على إحداث   (
األضرار من خالل التغذي على عصارة الثمار. ينتقل عنكبوت الغبار من 

نخلة إلى أخرى خاصة عن طريق الرياح.
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4. 1 األعراض:

كما  اللون،  حمراء  و  بنية  بقع  بلح  طور  في  المصابة  التمور  على  تظهر   •
على  العنكبوت  لتغذي  نتيجة  النضج  مرحلة  تبلغ  أن  دون  تتصلب  و  تتشيح 

عصارة الثمار.
• نسيج كثيف يفرزه العنكبوت على الثمار والعذوق والشماريخ مما يتسبب 
الشديدة  اإلصابة  حالة  في  و  واألتربة  الغبار  جزيئات  وتراكم  تجمع  في 

بالعنكبوت فإن هذا النسيج يغطي كامل العرجون.

بداية اإلصابة بالعنكبوت

 صورة مكبرة لنسيج العنكبوت

إصابة متقدمة بالعنكبوت

تراكم جزيئات الغبار واألتربة 
على الذي يفرزه العنكبوت
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5. 2 طرق المكافحة:

المكافحة الزراعية:
• تنظيف الواحة من خالل التخلص من األعشاب الطفيلية وخاصة النجم 

الذي يعتبر أهم عائل للعنكبوت خالل فصل الشتاء.
• جمع بقايا التمور الغير ملقحة و فواضل عملية الجني و التخلص منها 

عن طريق الحرق.
قبل  الحرق  طريق  عن  المصابة  الثمار  من  الموسم  خالل  التخلص   •

إنتشار العنكبوت ولجوئه إلى المخابئ الشتوية. 
• عند إرتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف يمكن رش النخيل بالمياه 

إذ ال يحبذ عنكبوت الغبار نسب الرطوبة المرتفعة.

تنظيف الواحة و التخلص من األعشاب الطفيلية

التخلص من الثمار المصابة عن طريق الحرق
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 المكافحة بإستخدام المبيدات الحيوية:
مداواة  يجب  المنقضي  الموسم  في  بالعنكبوت  إصابة  وجود  حالة  • في 
مادة  بإستعمال  المشتية  األطوار  للقضاء على  الشتاء  النخيل في فصل 
الغبار  عنكبوت  مكافحة  في  فعالة  مادة  تعتبر  التي  )البخارة(  الكبريت 
إضافة إلى كونها مادة طبيعية ليس لها أية مخاطر صحية أو بيئية. يتم 

خلط الكبريت بالماء بمعدل  3 - 4   غرامات / لتر ماء.
)عند  ماي  شهر  أواخر  من  إبتداء  دورية  بصفة  العراجين  مراقبة  يجب   •
بالعنكبوت.  اإلصابة  عن  المبكر  للكشف  ذلك  و  بزر(  طور  الثمار:  تكون 
المصابة  الشماريخ  من  التخلص  يجب  الثمار  على  اآلفة  رصد  حالة  في 
عن طريق الحرق و رش العراجين على النخلة المصابة و العراجين على 

النخيل المجاور لها بمادة الكبريت أو بعض المبيدات البيولوجية مثل: 
Biomite )150cc/hl( Sunspray )100cc/hl( , Spinosad )50cc/hl(, Martine )100cc/hl(

العراجين  تغليف  عملية  قبل  الغبار  عنكبوت  ضد  بالمداواة  القيام  يجب 
بالناموسية.
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المكافحة البيولوجية:
Phytoseiu� و Neoseiulus californicus إكثار القريديات المفترسة •

lus persimilus و إطالقها على النخيل في بداية مرحلة تكون الثمار و 
ذلك حسب كثافة اإلصابة بعنكبوت الغبار.

• أثبت المفترس punctillum  Stethorius فاعليته في إفتراس عنكبوت 
الغبار.
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