




سوسة النخيل احلمراء
)احلملة القومية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء

فى مناطق زراعة النخيل اإلقتصادية( 

إعــــــــــــــداد
أ.د / حممد كمال عباس

رئيس قسم حبوث الناخرات والنمل األبيض
)ورئيس احلملة القومية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء 

يف مناطق زراعة النخيل االقتصادية(

أ.د / أمحد السيد عبداجمليد
مدير معهد حبوث وقاية النباتات

) اجلهة املنفذة للحملة (

األشراف
أ.د / جيهان عبد الغفار املنوفى
رئيس قطاع اإلرشاد الزراعى

االعداد الفنى
د / فكرى كمال كامل

مدير عام االدارة العامة للثقافة الزراعية

مراجعة 
أ.د حممد إبراهيم عبداجمليد 

 رئيس جلنة مبيدات االفات الزراعية

وزارة الزراعة واستصالح األراضى 
 مركز البحوث الزراعية - معهد حبوث وقاية النباتات
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احلمراء  النخيل  سوسة  تعترب 
من أشد األفات فتكا بأشجار النخيل 

على مستوى العامل و فى مصر بصفة 
اشجار  أن���واع  مجيع  وتصيب  خاصة 

النخيل سواء البلح أو الزينة.
األهمية اإلقتصادية: 

إنتاجية  إخنفاض  إىل  بالسوسة  اإلصابة  تؤدى 
اىل  الشديدة  اإلصابة  ت��ؤدى  كما  البلح   حمصول  

يؤثر على  النخيل مما  أشجار  أعداد كبرية من  فقدان 
أقتصاديات االنتاج الكلى و تكاليف املكافحة  . 

مكان اإلصابة:
املنطقة   فى  املصاب   النخيل  من   %85 ح��واىل  أن  وجد   -1

احملصورة بني سطح األرض حتى ارتفاع مرتين  وحواىل 
باجلمارة  احمليطة  املنطقة  فى  و%5  ذلك  فوق   %10

)إصابة قمية(.
2- تزيد اإلصابة كلما توافرت فسائل حول النخلة 

وفى أماكن فصل الفسائل.
3- تزيد اإلصابة عند إجراء عمليات التقليم 

بدون تعفري مكان التقليم.
الصغري  النخيل  فى  اإلصابة  4-تزيد 

والفسائل  اجل��روح   وأماكن  السن 
اهلوائية .



اوال :اعراض االصابة على اجلذع 
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        ظهور سائل خارجى بنى اللون ذو رائحة كريهة ولزج القوام من إماكن اإلصابة

العذارى فى شرانق فى املنطقة اخلارجيةتاكل األسجة  الداخلية لنخلة
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تساقط النخيل نتيجة أألصابة

موت الرواكيب )الفسائل اهلوائية(

وجود جتويف كبري نتيجة اإلصابة االشديدةوجود نشارة مثل نشارة اخلشب
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االصابة يف راس النخلة

تساقط قمة النخلة

مشاهدة اإلصابة يف قواعد اجلريد  موت اوراق قلب الداخلى  تاخذ اللون االبيض         

ثانيا :اعراض االصابة على القمة 
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ميكن نزع األوراق بسهولة وتشاهد 
أماكن التآكل فى القواعد امللتصقة بالشجرة 

وقد تتواجد بها بعض الريقات                            

موت اوراق القلب الداخلى  

ثالثا :-اعراض االصابة على الفسائل

فسيلة مصابة يسوسة النخيل احلمراءجفاف اوراق الفسيلة كلها                            



املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء
ميكن تلخيص طرق املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل على النحو التالي:

املكافحة التشريعية :
تفعيل القرار الوزارى رقم 1656  لسنة 1997 اخلاص بعدم انتقال 
الفسائل أو النخيل أو خملفاته بني املناطق املصابة والسليمة وعند 
الضرورة يتم فحص ومعاملة الفسائل  بالغمر فى حملول املبيد 
من خالل مديريات الزراعة مع إعطاء شهادة بذلك على ان تتم 

الزراعة خالل أسبوع من النقل وتراقب ملدة ستة شهور.
الفحص :

جيب أن يتم فحص النخيل يف املزرعة مرة كل شهر الكتشاف 
ترقيم  العالج كبرية ويفضل  وتكون نسبة جناح  اإلصابة مبكرا 

النخيل لسهولة الفحص ومتابعة النخيل املعاجل .
العمليات الوقائية :

- العناية البستانية بالنخيل والتقليم وتنظيف النخلة لسهولة 
اكتشاف اإلصابة.

- التخلص من اهليش والنخيل اجملهول وجذور النخيل املقطع 
بالكريوسني  معاملة  مع  مرت   1.5-1 عمق  على  الرتبة  فى  بالدفن 

واملبيد
املكافحة السلوكية :

يوضع  ما  منها  اجلاذبة  املصائد  من  خمتلفة  أن��واع  يوجد 
فى  مدفون  توضع  أو  االسبانية  املصيدة  مثل  الرتبة  سطح  على 
الرتبة حتى مستوى ثقوب دخول احلشرة مثل املصيدة اجلردل. 
ويستخدم داخل املصيدة الفرمون التجمعيى وايثانول وااليثايل 
مع  ماء  وضع  ويتم  املصيدة  قمة  فى  ويعلق   3:1 بنسبة  أسيتات 
من  أوحملول  القصب  أو  البلح  مثار   ( نباتى  كريومون  أو  صابون 
موالس خمفف ( فى قاع املصيدة، ويفضل أن توضع املصيدة بني 
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أشجارالنخيل واملسافة بني املصيدة واألخرى 100 مرت، وللحصول 
على نتائج جيدة يفضل أن تستخدام املصائد فى مناطق معزولة 
أو على نطاق املناطق املصابة وال تستخدم فى مزارع دون أخرى. 

املكافحة الكيماوية :
احلقن فى موضع اإلصابة:

ثقب  وفى  اإلصابة  موضع  حول  ثقوب   7  -5 عدد  عمل  يتم 
مكان  من  15-20 سم  ارتفاع  على  مائلة  درجة   45 بزاوية  اإلفراز 
أل الثقوب  اإلفراز باستخدام  شنيور أو مسمار طوله 40-50 سم وتمُ
بواسطة  وتسد  ماء  لرت  لكل  مبيد  سم   3 مبعدل  مبيد  مبحلول 
األمسنت او الطني أو الليف، كما يمُرش مكان اإلصابة بنفس املعدل 
السابق وبالحظ بعد دلك جفاف اإلفراز مما يدل على جناح عملية 

املكافحة وقد ثبت أن احلقن حيقق جناح نسبة أكثر من %90.
املعاملة بأقراص فوسفيد االملنيوم:

عن  ناتج  ف��راغ  ووج��ود  الشديدة  اإلصابة  حالة  فى  وتتم 
اإلصابة حيث يتم تنظيف مكان األصابة ووضع  5-7 أقرأص أو 

9

املصيدة الفرمونية



أكثر بالداخل على حامل جاف ويسد الثقب أو الفجوة باالمسنت 
أو الطني ملنع الغاز الناتج من التسرب للخارج .

إزالة النخيل املصاب بشدة  ودفنه:
ال  حتى  املزال  النخيل  نقل  دون  نفسه  املكان  فى  اإلزالة  تتم 
حتت  مرت   1.5 اىل  مرت  بعمق  حفرة  عمل  ويتم  اإلصابة   تنتشر 
النخيل املصاب  ويسكب عليه  سطح األرض ويقطع  ويدفن بها 

حملول املبيد مبعدل 3 سم مبيد لكل لرت كريوسني .
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املبيدات املوصى بها:
تستخدم املبيدات املوصي بها من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية 

احملتوية على أحد املواد الفعالة التالية:
كلوروبريوفوس -  ميثوميل - ميتاريزيم - تولفينبايرد

11



ارشادات عامة لسوسة النخيل احلمراء

الرتبة  التقليع بدفنها يف  املصابة عند  الفسائل  التخلص من   •
ومعاملتها باملبيدات وغمر الفسائل السليمة يف حملول املبيد ملدة 

ربع ساعة للوقاية من االصابة بالسوسة قبل الزراعة
• جتنب زراعة فسائل يف مناطق جديدة  ماخوذة من مزرارع 

مصابة
• منع التقليم خالل الفرتة من شهر فرباير حتى شهر نوفمرب 

حيث تنتشر احلشرة يف هذة الفرتة 
• استخدام طريقة الغمر يف االصابات القمية للنخيل الكبري يف 

السن والفسائل الصغرية 
االنسجة  اىل  الثقوب  وصول  من  البد  باملبيدات  احلقن  عند   •

الداخلية للنخلة حتى ميكن أن يصل املبيد اىل مكان االصابة 
• ازالة مجيع الرواكيب من املزرعة خالل الشتاء النها تعترب من 

اكثر االماكن عرضة لالصابة 
• جتنب الرى الغزير والتسميد النرتوجينى الزائد 

• عمل دوائر من الرتبة حول النخيل لنجنب مالمسة املاء جلذع 
• عند زراعة زراعات بينية جيب ان يكون النخيل يف مصاطب 
غري مزروعة باى حماصيل أخرى لتقليل الرطوبة وسهولة الفحص 
• احلريق ليس طريقة للتخلص من االصابة لكنه يعترب مصدرا 

الخفائها 
• عدم استخدام تركيزات عالية من املبيدات النه يؤدى اىل وقف 

منو النخيل 
• جتنب استخدام املضخات ذات الضغط املنخفض او املرتفع يف 

االصابات القريبة من القمة 
أى  الفسائل منه من  الذى مت فصل  النخيل  التأكد من خلو   •
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اصابة بالسوسة قبل الردم مكان الفصل 
تذكر ان الفحص الشهرى املنتظم يؤدى اىل اكتشاف االصابة   •

مبكرا وسهل معاجلتها 
• التخلص من النخيل املصاب بشدة بالدفن على اعماق ال تقل 

عن واحد ونصف مرت ومعاملتة باملبيد والكريوسني 
متابعة النخيل املعاجل بعد شهر من العالج للتأكد من جناح   •

العالج 
لسهولة  النخيل  حول  الفسائل  من  كبري  عدد  وجود  جتنب   •

الفحص وتقليل مستوى الرطوبة حول النخيل لتقليل االصابة 
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األخطاء الشائعة التى يقوم بها املزراعني وتؤدى إىل زيادة اإلصابة بسوسة 
النخيل احلمراء

• حرق النخيل املصاب خيفى االصابة اليقضى عليها وتنتشر يف 
املزرعة واملزارع اجملاورة

عدم تغطية كاملة بالكربيت ملكان فصل الفسائل  يؤدى اىل   •
جذب احلشرة وحدوث اصابة للنخيل

•  التكريب والتقليم يف الصيف يؤدى اىل حدوث اصابات عديدة 
على النخيل صعب معاجلتها

• عدم ختلص من النخيل املصاب بشدة يؤدى انتشار االصابة   يف 
املزرعة واملزارع اجملاورة

تهدل النخيل نتجة التسميد النرتوجينى واخطاء يف عملية   •
التقليم وعدم عمل تاج لنخلة يؤدى اىل زيادة االصابات القمية                                         
• ردم مكان االصابة قبل التاكد من جناح عالج يؤدى اىل تساقط 
خنيل بسبب عدم جناح العالج لذلك جيب عدم الردم قبل التاكد 

من جناح العالج .
• الزراعات البينة تعيق الفحص .                         

• ترك  الفسائل املصابة دون ختلص منها      
•  عمل حفر ذات عمق صغري عدم معامالتها باملبيدات خترج 

منها احلشرات وتنتشر يف املزرعة 
• الرى الغزير يزيد من رطوبة حول جذع بالتاىل ترتفع نسبة 

اصابة 
عملية  يعيق  النخيل  حول  الفسائل  من  كبري  عدد  وجود    •

الفحص
• عدم اجراء فحص دورى مرة كل شهر تزداد نسبة االصابات 

متقدمة 
• استخدام تركيز عاىل من مبيدات يؤدى اىل ايقاف منو النخيل

14



عند  للنخيل  الداخلية  االنسجة  اىل  التقوب  وص��ول  عدم   •
التثقيب اليصل املبيد اىل مكان االصابة 

• زراعة فسائل من مزارع مصابة دون اجراء العمليات الوقائية

مع حتيات 

احلملة القومية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء 
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مع حتيات
احلملة القومية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء

مطابع مركز الدعم اإلعالمى بدكرنس - دقهلية
ت : 0503474448 - ف : 0503474436


