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 تمهيد
 
 

اختصاصي العام هو الصحة النباتية رغم أن اختصاصي الدقيق هو األمراض الفطرية للنبات، إال أن 
بفضل التكوين المميز الذي تحصلت عليه خالل دراستي في المرحلة الثالثة بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية 

، ال سيما في ميدان علم الحشرات. ثم زاد إثراء تجربتي من جانب الصحة )جامعة قرطاج، تونس( بتونس
( مديرا عاما للصحة النباتية 8008-8002سنوات ) 4خالل قضائي ( منها سوسة النخيل الحمراء)والنباتية 

، اتاألمراض الفطرية للنببحيث حولتني هذه الفترة الهامة من حياتي من أستاذ مرتبط أساسا بوزارة الفالحة، 
هنة مإلى مسؤول مِلّم بأهم مشاكل الصحة النباتية في تونس وبطرق التعامل معها. وبعد هذه الفترة وعودتي إلى 

عن ميدان الصحة النباتية، بل واصلت متابعة أهمها يوما في األمراض الفطرية للنبات، لم أنقطع جامعي أستاذ 
على شيء من من الحصول  8008خالل سنة  ألنني تمكنت ،في البالد وخاصة منها سوسة النخيل الحمراء

شروع اءتني فرصة العمل كخبير فني في ممكافحة هذه الحشرة التي تصيب قمة النخيل الكناري. ثم جالخبرة في 
مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمملكة العربية السعودية، لتمكنني من اكتساب خبرة جديدة في مكافحة السوسة 

على النخيل الكناري. وقد تحصلت على هذه الخبرة على نخيل التمر، وهي تختلف كثيرا عن مكافحة السوسة 
لجانب الميداني لشغلي، بل وكذلك من مخالطتي ومناقشاتي مع العديد من الخبراء الجديدة، ليس فقط من خالل ا

الذين اشتغلت معهم وأخص بالذكر منهم السعوديين المهندس المستشار عبد العزيز الشريدي والمهندس 
 والمهندس الخبير عبد المنعم الشواف وكذلك زمالئي من السعودية الدكتور يوسف الحميديالمستشار صالح 

 ،، كل ذلك تحت إدارة ذات كفاءة عالية من قبل المدير العام للمشروعالفهيد ومن األردن الدكتور مروان الجدوع
وفي نهاية شغلي في مشروع  .األستاذ راي مول من إنكلترا ،األستاذ محمد فردوس من األردن ورئيس المشروع

لي عسى أن يفيد الفالحين والتقنيين والمهندسين (، أردت أن أكتب هذا الدليل الحق8080مكافحة السوسة )ديسمبر 
وصلت هذه الحشرة يوما إلى  -ال قدر هللا  -على نخيل التمر في تونس إذا  سوسة النخيل الحمراءفي مكافحة 

 واحات الجنوب التونسي.
 

 األستاذ د. بوزيد نصراوي

www.nasraouibouzid.tn 
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 مقدمة
 
 

عدة ل، وال سيما نخيل التمر، وذلك على اإلطالق أخطر آفة تصيب النخيل، سوسة النخيل الحمراءتعتبر 
 أسباب أهمها:

حيث تعيش اليرقة خالل جميع مراحل  دورتها الحياتية مختفية داخل جذع النخلة، أغلب هذه الحشرة تقّضي -
تطورها داخل النسيج، وحتى الطور البالغ ال يغادر المكان إال إذا أصبحت ظروف العيش والتغذية غير مناسبة، 

 وعندما يخرج ويطير ثم يحط على نخلة أخرى، سرعان ما يختفي في أي نفق يجده أمامه، 
البيض  فقسإال بعد فترة من خارجيا على جذع النخلة ظهر را ألن األعراض ال تمبكّ اإلصابة  يصعب اكتشاف -

 أسابيع، 3-2داخله، وهذه الفترة تدوم حوالي  نمو اليرقاتوبداية 
 ها،للقضاء علي داخل جذع النخلةإلى الحشرة يالمبيدات الوصول  اإلصابة، ليس سهالعندما يتم اكتشاف  -
 قة كانت، ذلك ال يمنع من أن تصاب النخلة من جديد،عندما يتم القضاء على اآلفة داخل الجذع، بأي طري -
 عن طريق الطيران، قصيرة متعددةمسافات  ِبقْطع سريعاينتشر الطور البالغ للحشرة  -
 ،مصابةال لنخيلالحشرة بسرعة على مسافات بعيدة أو بعيدة جدا عن طريق نقل فسائل كل أطوار انتشر ت -
قمتها، وهو وضع نادر قليال مع نخيل التمر، ذلك يضاعف صعوبة  عندما تصيب الحشرة النخلة على مستوى -

 التعامل مع اإلصابة،
النخلة  دائما بموت)في الجذع أو في القمة( اإلصابة  إذا لم تتم معالجة النخلة المصابة وتُركت لشأنها، تنتهي -

 خالل أشهر إلى حوالي سنة.
 ا،وصعوبة مكافحته العاليةاآلفات بخطورتها  سوسة النخيل الحمراء عن بقيةكل هذه األسباب ميّزت 

ن أ هذه اآلفة مّكنها من غزو مناطق كثيرة في العالم حيث استطاعت وهذا فأخفق اإلنسان في السيطرة عليها.
على مدى قرن بداية من جنوب آسيا، ومرورا بالشرق األوسط ومنه إلى جنوب أوروبا، ثم وصوال إلى  رتنتش

 ل أوروبا.شمال إفريقيا وكذلك شما
حاولت الدول التي اجتاحتها هذه اآلفة أن تقوم بمكافحتها بشتى الطرق ولكنها لم تفلح في استئصالها وقد 

 موريتانيا ألسباب خاصة أهمها عزلة المناطق المصابةمحتمل جدا والقضاء عليها، باستثناء جزر الكناري و
فة هذه الطرق المختلفة للمكافحة مكلكثير من . وتتنفيذ القراراوسرعة  )بالبحر أو بالصحراء، على التوالي(

جدا وذات نجاعة محدودة ثم عادة ما يكون لها تأثيرات سلبية على البيئة. لذلك أصبحت سوسة النخيل الحمراء 
 إلى (الفاومنظمة األغذية والزراعة )مشكال عويصا في جميع الدول المعنية، يكاد ال يوجد له حل، مما دفع 

 وضع برنامج رصد ومكافحة دولي لهذه اآلفة. 
 
 
 
 

------------------ 
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 حشرة سوسة النخيل الحمراء تعريفاألول:  الفصل
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 لإلصابةاألهمية االقتصادية ( 6
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 معلومات عن حشرة سوسة النخيل الحمراءاألول:  الفصل
 
 

 اتخص المورفولوجيحشرة سوسة النخيل الحمراء على معلومات عن  األولالفصل يحتوي هذا 
 وغيرها. اوالبيولوجيا واإليكولوجي

   
 تصنيف الحشرة( 1

 تنتمي حشرة سوسة النخيل الحمراء إلى:
 (،Coleoptera/Beetlesغمديات األجنحة أو الخنافس )رتبة  -
التي ال تتغذى خالل كامل  Dryophthorinaeومجموعتها الفرعية  Curculionidae هيو السوسةفصيلة  -

دورتها الحياتية إال على النباتات ذات الفلقة الواحدة، ولكن في بعض المراجع تُعتبر هذه المجموعة الفرعية 
 ،Dryophthoridaeنفسها فصيلة وتُسمى 

الذي يحتوي على عدد من األنواع من بينها وأكثرها انتشارا حشرة   Rhynchophorusجنس ال -
Rhynchophorus ferrugineus ( المعروفة أكثر باسم سوسة النخيل الحمراءCharançon Rouge du 

Palmier  أوRed Palm Weevil .ولكن أيضا باسمْي سوسة النخيل الهندية أو سوسة النخيل اآلسيوية ،) 
 
 للحشرة ايمورفولوج( 2

 ( البيضة1.2
مم  1مم طوال على  2,5مقاييسها  ،المع، سطحها أملس كريمي بيضة السوسة مستطيلة، لونها أبيض

 (.1.1عرضا )صورة 
 
 

 
 )صورة مكبرة( : بيض سوسة النخيل الحمراء1.1صورة 
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 ( اليرقة2.2
حتى  اكندثم يتحول شيئا فشيئا إلى أصفر  ىاألول مرحلتهافي  امصفريبدأ أبيضا السوسة لون يرقة 

 يتميزالنوع القارض  من هافم ،رأسها بنّي كبير .(2.1)صورة من الطور اليرقي ة األخير المرحلةبلوغها 
  ليس لها أرجل.و فكوك قويةب

من  عرضهاو مس 5إلى  1من السوسة يرقة طول يتراوح بداية من التفقيس إلى آخر مرحلة يرقية، 
 غ. 4مغ إلى  1وزنها من و مس 2إلى  0,5

 
 

 
 مراحل نمو الطور اليرقي لسوسة النخيل الحمراءبعض :  2.1صورة 

 
 
 

 ( العذراء2.2
في المعدل  مس 4وعرض  مس 7يشبه البرميل بطول شكلها شرنقة تعذرها داخل فترة تقضي السوسة 

لون بدأ يتبدأ فترة التعذر بآخر مرحلة للطور اليرقي وتنتهي بالطور البالغ. واثناء التعذر، (. 3.1 )صورة
ول يصل متوسط طو يتحول في المراحل األخيرة إلى اللون البني.ثم كريمي في األول العذراء داخل الشرنقة 

 .(4.1)صورة  مس 1,5ا إلى هوعرض مس 3,5العذراء إلى 
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سوسة النخيل الحمراء شرنقة :1.3صورة   

 
 

 
إلى طور بالغ( إلى عذراء طور يرقي آخر داخل الشرنقة )من سوسة النخيل الحمراء تعذر: 1.3صورة   

 
 

 ( الطور البالغ2.2
 (االستشعار يْ الرأس وقرنمن كّون )ثلث منه يت مس 4إلى  2السوسة البالغة هي خنفساء طولها من 

ر حماألبرتقالي إلى الحمر األن بييتراوح  نلويتميز الجسم ب غ. 1وزنها حوالي و مس 2إلى  1عرضها من و
 بقع سوداء تختلف في أشكالها وأحجامها وأعدادها صدرلا ظهرعلى  تظهرداكن جدا )قريب من األسود(، وال

بخرطوم طويل يحمل في نهايته أجزاء فم قارضة وبالقرب من قاعدته  يمتد رأس الطور البالغ  (.5.1)صورة 
ن عن بعضهما يْ ومفصولت نسوداويتين يْ مركبت ويحمل الرأس كذلك عينْين استشعار يخرجان على جانبيه. يْ قرن

ة البالغ أجنح .مثل ما هو عند أغلب الحشرات األخرى عُيْينات، وال يوجد في الرأس عند قاعدة الخرطوم
مغطى  جسمه صلب شائية شفافة.قصيرة ال تغطي نهاية ظهر البطن، بينما األجنحة الخلفية غواألمامية غمدية 

 له القدرة على الطيران ولكن ببطء.و بطبقة قوية من الكيتين
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 Rhynchophorus ferrugineusلسوسة النخيل الحمراء   لطور البالغلوالبقع األلوان مختلفة مظاهربعض : 2.1صورة 

                           
         

 التباين الجنسي( 2.2
وم خرطعن طريق الخرطوم حيث يكون يمكن التمييز بين أنثى السوسة وذكرها الطور البالغ،  عند

خرطوم األنثى ويحمل  بالمقارنة مع سميكر ويخرطوم الذكر قصورقيق بينما يكون ل ياألنثى أملس وطو
 حجم من قليال األنثى أكبركما أن حجم  (.6.1مجموعة من الشعيرات في نهايته من الجهة العلوية )صورة 

 .%15-10بحوالي  يفوق وزنها هوزنو الذكر
 

 
 سوسة النخيل الحمراء )♂( ذكر و )♀(أنثى  ي  : مقارنة خرطوم6.1صورة 

 
 

 بيولوجيا الحشرة( 2 
 الدورة الحياتية ( 1.2

(. وهذا 7.1بالغ )صورة ال الطورتتطور الحشرة من بيضة إلى يرقة إلى عذراء داخل شرنقة ثم إلى 
وتنشط أجيال متداخلة في السنة  4إلى  3تنتج السوسة من  .من التطور الحشري يسمى بالتطور الكامل النوع
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بالغين التزاوج بين الذكور واإلناث ال بعد. فترة سباتلها بدون أن يكون الحشرة البالغة وتتكاثر على مدار العام 
ض األنثى في فتحات تحفرها بفمها بيت ضة.بي 400إلى  200تضع األنثى خالل حياتها غالبا من  ،عديد المرات

 لفالحاالجروح التي يحدثها في القارض على الجذع أو في الثقوب واألنفاق التي تحفرها حشرات أخرى وكذلك 
أيام حسب الظروف الجوية(، يفقس البيض فيعطي  5إلى  2أثناء العمليات الزراعية على النخلة. بعد أيام قليلة )

عدة تنمو مرورا بسرعان ما تبدأ في حفر أنفاق داخل جذع النخلة لتعيش داخلها و ،ايةيرقات صغيرة في البد
الطور الضار الذي يحفر أنفاقا ويتغذى بشراهة على األنسجة الحية اليرقات في مختلف مراحلها وتمثل  .مراحل

اليرقي داخل جذع  داخل جذع النخلة باستعمال أجزاء الفم القوية القارضة. تعيش الحشرة خالل كامل طورها
 15و 5انسالخا خالل فترة زمنية تتراوح غالبا بين  15النخلة وتمر بعدد كبير من االنسالخات قد يصل إلى 

 حسب درجات الحرارة. ،أسبوع
تصنع من ألياف النخلة وأنسجتها شرنقة لتتعذر بعد وصول اليرقة إلى المرحلة األخيرة من عمرها، 

تتحول في النهاية بدون أي نشاط. يوم  20و  10عذراء داخل الشرنقة مدة تتراوح بين ال داخلها. يدوم طور
ي الحشرة في طورها ضّ قأشهر. ت 3 و شهرْينيعيش عادة بين فيخرج من الشرنقة لإلى الطور البالغ العذراء 

قل إلى ، فتنتغير مالئمةوتصبح الظروف  تتغيرالمصابة إلى حين  النخلةالبالغ جزءا من حياتها داخل جذع 
 مون. وخارج الجذع ثم تطير إلى موقع آخر باتجاه مصادر الفيرومون والكير

 

 
:  الدورة الحياتية لحشرة سوسة النخيل الحمراء1.1صورة   
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  سلوك الحشرة( 2.2
  والطيران* التغذية 

بيض، تحفر الحيث بعد تفقيس داخل جذع أو فسيلة النخلة تعيش الحشرة وتتغذى وتتكاثر لعدة أجيال 
عندما و (.األليافلتتغذى على األنسجة الطرية الغضة بالمضغ ثم االمتصاص )دون ابتالع  االيرقات أنفاق

، ديدة اإلصابةشالنخلة  البالغةتغادر الحشرة  ،لتغذية ووضع البيضلتتدهور األنسجة بشدة وتصبح غير صالحة 
 السوسة طائر ممتازفم.  1500 و 1000متواصل بين مون بشكل وتطير في اتجاه مصادر الفيرومون والكيرو

ويمكن أن تقطع طيارانا بشكل متقطع مسافة تصل  .م 15من شجرة إلى أخرى على علو قد يبلغ  لتنقليستطيع ا
أيام، منجذبة بشدة  نحو الجروح أو مناطق الكسر في السعف أو الفسائل وكذلك نحو  5-3كم خالل  7إلى 

 خمرة لمخلفات النخيل. األنسجة المتهتكة والمت
ء يدوم طور العذراو حسب درجات الحرارة. تختلفمدة العديدة نسالخية الا هاليرقة بمراحل مضي طوريُ 

وأقل  ،س°30-25أشهر في درجة حرارة  3عيش يفالبالغ،  الطورس. أما °22أسابيع في درجة حرارة  2-3
بل قداخل األنفاق التي تحفرها أو األنفاق المحفورة سابقا من الحشرة البالغة تعيش  .درجات حرارة أعلى في

 أخرى، وعندما تحط على الشجرة، تختفي مباشرة داخل األنفاق.  حفاراتأو السوسة يرقات 
 

 التجمع*
اثنتين  ينيتم التجمع على مرحلت للسوسة قدرة عالية على التجمع على النبات العائل )للتغذية والتكاثر(.

 مدى بعيد ثم إدراك على مدى قريب(:)تموقع على 
باتباع دالئل كيميائية )فيرومون التجميع وكيرومون الشجرة العائلة( نسبيا تطير الحشرة مسافات طويلة  ،أوال -

 ،للوصول إلى شجرة عائلة جديدة
 زاوج. تنفس المكان، تقترب من بعضها وتتشكل األزواج، ثم يتم الى لإعندما تصل الحشرات البالغة  ،ثانيا -
 
 التزاوج*

يتزاوج الذكور البالغون مع اإلناث البالغات خالل كامل فترة الحياة. تبيض األنثى خالل كامل حياتها 
 بيضات/يوم. ويعيش الذكر عادة أكثر من األنثى. 10-5 ما يعادل

( 3)( الصعود، 2( ما قبل الصعود بتودد ومالمسة من الذكر لألنثى، )1يمر التزاوج بثالث مراحل: )
ة، يتم التزاوج بسرعة مع أطراف مختلفة. ويتم التزاوج ات السوسالجماع. عند تواجد مجموعة مختلطة من حشر

دقائق. وبعد التزاوج، تحفر األنثى المخصبة ثقبا في نسيج النبتة بواسطة  5و  1في أي وقت من اليوم ويدوم بين 
 خرطومها وتضع فيه بيضها. 

 
 * تأثير الحرارة 

 الحرارة وتتأقلم مع درجة حرارة المحيط كما يلي: من تأثرها ببالبرودة أكثر  السوسة حشرةتتأثر 
 ،س°45و  10أثناء التغذية بين  -
 ،س°45و  15اثناء المشي بين  -
 ،س°32و  12أثناء الطيران بين  -
 س.°40و  15أثناء التزاوج بين  -
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 أما أدنى درجات الحرارة القاتلة للسوسة فهي:
 ،س للبيض والمراحل اليرقية األولى°10درجة  -
 المتأخرة،س للمراحل اليرقية °4,5درجة  -
 س للعذارى والحشرات البالغة. °3درجة  -
 

  الرطوبة* تأثير 
أسابيع إذا كانت البيئة  4إلى  3الغذاء، يمكن لها أن تبقى على قيد الحياة مدة  البالغةإذا لم تجد الحشرة 

ساعة. كما يمكن  42حولها مشبعة بالرطوبة. وهي حشرة محبة للرطوبة وتستطيع أن تتحمل الغمر بالماء مدة 
 البيض ثر وضعويتأ أسابيع. 3م ولفترة تصل إلى س 25لها االختباء في أنفاق التربة الرطبة بعمق يصل إلى 

 .%25كثيرا بالرطوبة المحيطة حيث تبين أنهما ينخفضان جدا عندما تنزل الرطوبة النسبية تحت  هوفقس
 

 الحشرة فيزيولوجيا -إيكو( 2
  الحشرة عوائل( 1.2

عض على الب تفضل بعض أنواع النخيل )مثل النخيل الكناري ونخيل التمر(السوسة حشرة  رغم أن
استطاعت على مر عقود من السنين أن تطور من طيفها العائلي ليصل إلى  إال أنها ،اآلخر حين يتوفر االختيار

 .(1)جدول  ياتالنخلفصيلة نوعا من  40حوالي 
 

 العائلة لسوسة النخيل الحمراء لياتالنخأهم أنواع : 1جدول 
 ةليزيغناالسم باإل النوع ةليزيغاالسم باإلن النوع

 Nigbong Palm  غبونغنخيل ني Date palm نخيل التمر 
 Oil palm نخيل الزيت  Coconut palm نخيل جوز الهند 

 Ornamental palm نخيل الزينة  Canary Palm نخيل الكناري ال
 Palmyra Palm  تدمرنخيل  Washington Palm ون طنخيل واشن

 Royal Palm النخيل الملكي  Sago Palm نخيل الدقيق/ساغو
 Talipot Palm نخيل تاليبوت  Sedang Palm  غنخيل سيدان

 Toddy Palm نخيل تودي    Sugar Palm نخيل السكر 
 
 

ها في مناطق جنوب آسيا بمناخ بداية نتشاراال مكنتها منقدرة فائقة على التأقلم  تملك حشرة السوسة
وبعد ذلك  ،غزو مناطق الشرق األوسط بمناخها الحار والجافمن  ثم ،المداري الرطب ومتوسط الحرارة

 حيث المناخ مرتفع الرطوبة وشديد البرودة. أوروبا إلى شمال ثموشمال إفريقيا أوروبا جنوب إلى  االنتقال
جرة فية داخل نسيج جذع الشختويبدو أن سبب هذا التأقلم الكبير هو أن الحشرة تقضي أغلب فترات حياتها م

 نسبيا عن تأثيرات الطقس الخارجي. بذلك ال تحتاج هذه الحشرة إلى خاصيات بيئية ضيقة وتستطيع أن بعيدة
النخيل سواء كان في الصحاري أو في الوديان أو داخل االستراحات، ويساعدها تتواجد أينما يمكن أن يوجد 
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ها وندرة أعداء مكافحتهاوت عن اإلصاباالمبكر في ذلك عدم وجود أصناف مقاومة من النخيل وصعوبة الكشف 
  الحيوية.

صغيرة العمر ذات النسيج األكثر طراوة وتتجه إلى األماكن األكثر النخيل أشجار السوسة تفضل حشرة 
يب النخيل بينما تص ،رطوبة فتصيب عادة أسفل جذع نخيل التمر حيث الرطوبة مرتفعة بسبب وجود الفسائل

بعض  ينتبكما  الكناري ونخيل جوز الهند على مستوى القمة ألنه ال توجد فسائل أسفل الجذع لترفع الرطوبة.
 سوسة ال تنمو بنفس الطريقة على مختلف أصناف نخيل التمر. الأن في منطقة الشرق األوسط التجارب 
 

  دالئل انتشار الحشرة( 2.2
درجات الحرارة وقوة الرياح. أما االتجاه منها المحيط، خاصة ظروف بالسوسة  انتشار اتترتبط مساف

 الذي تذهب إليه الحشرة فتحدده لديها دالئل كيميائية ودالئل نظر.
 

 الدالئل الكيميائية الفيرومونية *
اسيين أسالفيرومون هو مادة متطايرة ينتجها الذكور للتجميع والتزاوج وتتكون هذه المادة من عنصرين 

 :وهما تستشعرهما قرون االستشعار لدى الذكر واألنثى على حد سواء
ويسمى فّروجينيول  methyl-5-nonanol-4متكون من وهو من الفيرومون  9/10يمثل  العنصر األول: -
(ferrugineol)، 
ويسمى فّروجينيون  methyl-5-nonanone-4متكون من وهو من الفيرومون  1/10يمثل  العنصر الثاني: -
(ferrugineone.) 

يعتبر الفيرومون وسيلة تواصل النجذاب األنثى إلى الذكر وبالتالي اختصار الوقت الالزم لبحث الذكر و
 لتزاوج. قصد اعن األنثى 

 
 الدالئل الكيميائية الكيرمونية *

 لحشرةامون هو مجموعة الروائح التي تطلقها النخلة العائلة فتجلب حشرة السوسة. واستشعار والكير
ي مون والفيرومون، يتآزران فومون يمكنها من تحديد موقع الغذاء ووضع البيض. وحين يجتمع الكيروللكير

راقبة وجودها كجاذب للحشرة يمكنه من م في المصائد جذب أقوى للسوسة )لذلك يستعملهما االنسان معا
ن مووومكافحتها بالصيد الجماعي(. وعند قطع أنسجة النبتة أو حدوث جروح فيها، ترتفع كميات الكير

فتزيد القدرة على جذب حشرة السوسة. وتضم المواد المتطايرة عناصر تخمر مثل الكحول وكذلك  ،المتطايرة
 Ethylلة إستيرات النخيل نذكر (. ومن أمثShort-chain estersاإلستيرات خاصة قصيرة السالسل )

acetate, Ethyl propionate, Ethyl butyrate, Ethyl isobutyrate كما أن إضافة خليط من .
Ethanol  وEthyl acetate (1:1  للفيرومون، يزيد من قدر1:3و )لكن دون الوصول  الحشرةجذب  ته على(

 مون الطبيعي(. وإلى مستوى الكير
 

 دالئل النظر *
ليس لليرقة أي جهاز نظر خارجي. أما الحشرة البالغة، فلها زوج من األعين المركبة )كل عيْن هي 
عبارة عن مجموعة أعين صغيرة( وليس لها عُيْينات. توجد عْينَا الحشرة البالغة في قاعدة الخرطوم حيث 
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األحمر ألفراد نفس الحشرة  من مدى رؤية واسع. تمّكن الالقطات الضوئية السوسة من تحديد اللون هاتمّكنان
 واللون األخضر للشجرة العائلة. 

 
  الحشرة نشاط( 2.2

 النشاط الموسمي *
وبداية  هما الخريفحشرة البالغة على مدار السنة، ولكن هذا النشاط يبلغ ذروته خالل فترتين التنشط 
 تكون درجات الحرارة أكثر اعتداال.الربيع عندما 

 
 نشاط اليومي* ال

صباح ال بداية فينهار وتسكن ليال. ويرتفع النشاط نهارا عند األنثى مرتين، الحشرة البالغة في التنشط 
بعد  ثم صباحال في بداية. أما الذكر فيرتفع نشاطه ثالث مرات خالل النهار، آخر العشية، قبل الغروب في ثم

 ئية.لمصائد الضوى الإلضوء وال ا ىلإ. لذلك ترى هذه الحشرة ال تنجذب آخر العشية، قبل الغروب الظهر وفي
                                                                                                 

 عن الحشرة تاريخية لمحة( 2
  دوليا( 1.2

في  1291سنة   افي مناطق جنوب آسيا حيث نُشرت أول معلومة عن اكتشافهالسوسة ظهرت حشرة 
.  ثم 1917وعلى نخيل التمر سنة  1906الهند ثم ُوصفت بعد ذلك بأنها آفة خطيرة على نخيل جوز الهند سنة 

بدأت في االنتشار خاصة في اتجاه الغرب لتصل في أواخر القرن الماضي إلى مناطق الشرق األوسط وفي 
ي أقصى ف حاليا نوب أوروبا ثم شمالها. وقد وصلتجإلى بداية القرن الحالي إلى مناطق المغرب العربي وكذلك 

 .(2.1)صورة  بانااليإلى  شرقاإلى جرز الكاريبي وفي أقصى نقطة  غربانقطة 
 

 
 (2222)سنة  العالمفي  سوسة النخيل الحمراء: خريطة انتشار 1.1صورة 
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  إقليميا ووطنيا( 2.2
 2002المغرب شماال في منطقة طنجة سنة في أوال ، ظهرت الحشرة الدول المغاربيةبالنسبة إلى منطقة 

في منطقة طبرق ويُرجح أنها دخلت من مصر، ثم انتشرت  2009وقد تكون ُجلبت من إسبانيا، ثم في ليبيا سنة 
 2011سنة  أواخرفي ليبيا في منطقة طرابلس ثم منطقة بنغازي. أما في تونس، فاكتُشفت فيها  داخلبعد ذلك 

لى نخيل ع صاباتاإل، حيث ظهرت أول ات نخيل زينة بطريقة غير قانونية من إيطاليويبدو أنها ُجلبت مع شتال
ر سنة أواخفي وظهرت السوسة كذلك في موريتانيا  الزينة الكناري في بلدية قرطاج قرب القصر الرئاسي.

دة من إحدى دول الويُرجح أنها دخلت مع فسائل نخيل في منطقة تجكجة وسط البالد  2015 خليج. وقد مورَّ
مكنت المجهودات الكبيرة والسريعة للسلط المعنية في موريتانيا وكذلك وجود اإلصابة في منطقة معزولة 
محاطة بالصحراء، من السيطرة على الموقف واستئصال اآلفة حيث لم تُسجل أي إصابة جديدة ولم تُلتقط أي 

عن وجود سوسة النخيل الحمراء في م يُعلن إلى اآلن. أما في الجزائر، فل 2012حشرة في المصائد منذ سنة 
  أي منطقة من مناطق البالد.

 سرعةبلموارد البشرية واإلمكانيات اللوجستية وزارة الفالحة لر يوبسبب عدم توف بالنسبة إلى تونس، 
ها نفي االنتشار شيئا فشيئا في الضاحية الشمالية للعاصمة ثم م 2013سنة  لمكافحة الحشرة، بدأت هذه األخيرة

، كانت 2014وزارة الفالحة متطلبات مكافحة هذه اآلفة بداية من سنة  وفرتوعندما إلى وسط العاصمة. 
 2015الحشرة قد وصلت إلى عدة مناطق من واليات تونس الكبرى. ومما زاد في انتشارها بداية من سنة 

وقاية( لا تنقصها)مكافحة المكافحة المتبعة آنذاك التي اعتمدت أساسا على إزالة النخيل المصاب  استراتيجية
ق تونس طامنكامل  شرت بذلك السوسة فيتناف. )سالح ذو حدّْين( وتوزيع المصائد الفيرومونية في كل مكان

     بنزرت ونابل وزغوان. ،الكبرى ثم انتقلت إلى الواليات المجاورة
 
 األهمية االقتصادية لإلصابة( 6

تعتبر سوسة النخيل الحمراء آفة اقتصادية خطيرة، ليس على النخيل فقط، بل على المجتمع أيضا حيث 
النخيل . ود الناسيسع ،جزء من ثقافة المجتمعهو نخيل المنظر فيرتبط النخيل ارتباطا وثيقا بثقافة وحياة الناس. 

لمالية االخسائر أما  .تحرك عجلة االقتصادوتجلب السياح أن الواحات  يساهم كذلك في الحد من التصّحر، كما
تقدر بماليين الدوالرات سنويا وذلك من خالل اإلنتاج الضائع وتكاليف المكافحة. ففي ف ،التي تسببها السوسة

فقط إلزالة األشجار المصابة جدا والتخلص منها.  ،ماليين دوالرا سنويا 2دول الشرق األوسط مثال، يتم فقدان 
 مليون يورو. 150-100وفي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا تبلغ تكلفة مكافحة السوسة سنويا 

 
 
 
 

------------------ 
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 اإلصابة تشخيص أعراض: الثاني الفصل
 
 
 
 األعراض على الجذع( 1
 األعراض على الفسائل والرواكيب والسعف( 2
 أعراض اإلصابة القمية( 3
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 اإلصابة تشخيص أعراض: الفصل الثاني
 
 

تكون داخل جذع في أطوارها األولى اإلصابة ألن اليرقات  اكتشاف، يصعب المبكرةفي المراحل 
ظهر األعراض ت ماعندالحقا اإلصابة إال  تشخيص. لذلك ال يمكن شيء يدل ظاهريا على وجودهاالنخلة وال 

الممتدة  الجذعاألولى التي يتم معاينتها بالفحص الدقيق لجذع الشجرة. وهذه األعراض تظهر غالبا على منطقة 
ومن بين هذه األعراض،  .أو على قمة النخلة لجذعا أعلىم، ونادرا على مناطق  2من سطح التربة حتى ارتفاع 

، بينما هناك أعراض أخرى غير محددة تتشارك بسوسة النخيل الحمراء اإلصابةفقط بأعراض محددة ومرتبطة 
 مع إصابات بأمراض وحشرات أخرى. سوسةالب اإلصابةفيها 

 
 ( األعراض على الجذع1

التي يمّكن تشخيصها من التأكد من وجود  األعراض الخاصة بسوسة النخيل الحمراءهناك بعض 
 اإلصابة وهي: 

إفرازات صمغية خارجة من جذع الشجرة تكون في األول مصفرة اللون ثم يتحول لونها إلى بني داكن  -
 (، 1.2 )صورة

 (،2.2 على سطح الجذع تبدو في األول رطبة ثم مع مرور الوقت تجف )صورةخشبية فاتحة اللون نشارة  -
 ،(3.2 خليط من النشارة واإلفرازات الصمغة المذكورة أعاله )صورة -
 ،رائحة كريهة تنبعث من مكان اإلصابة ناتجة عن تحلل أنسجة الشجرة ونفايات اليرقات -
ثقوب الحفارات األخرى ألنها تبدو مرتبطة بأنفاق وتجاويف داخلية  األحجام ال تشبه ثقوب في الجذع مختلفة -

 (،4.2 مملوءة بالنشارة، خصوصا عندما تكون اإلصابة متقدمة )صورة
 واهتراء قواعد الكرب والسعف المصاب مع سهولة نزعها حيث يُشاهد فيها أنفاق بداخلها يرقات وشرانقتهتك  -

 ،(5.2)صورة 
اح ويساعد على ذلك هبوب الري يتعرض الجذع إلى الكسر والسقوطقد عندما تصل اإلصابة إلى درجة بليغة،  -

 .(6.2القوية )صورة 
 
 سعف( األعراض على الفسائل والرواكيب وال2

 ، يمكن مشاهدة األعراض التالية:وتشتد تقدم اإلصابةت ماعند
موتها ومن أسفلها تآكلها  - بشدة عند اإلصابة -ثم  (،7.2)صورة  وجفافهاالفسائل واصفرار بعض ذبول  -

 بحيث يتم فصلها عن النخلة األم بسهولة،
 (.2.2 المصابة )صورة )الفسائل الهوائية( موت الرواكيبذبول واصفرار ثم  -
فيصبح سهل  (9.2)صورة  ثم جفافه بشكل كامل ،لدى النخيل صغير السنذبول واصفرار بعض السعف  -

 .اإلزالة
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 بنية داكنةعلى جذع النخلة المصابة، مصفرة اللون في األول ثم تتحول إلى : إفرازات صمغية 1.2 صورة

 
 

 
 رطبة في البداية ثم تجف، مصابةال النخلةعلى جذع فاتحة اللون : نشارة 2.2 صورة
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 مصابةال النخلة: خليط من صمغ ونشارة على جذع 2.2 صورة
 

 
 نشارة فيهاثقوب مرتبطة بأنفاق وتجاويف داخلية : 2.2 صورة
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 فيها أنفاق بداخلها يرقات وشرانقوتهتك واهتراء قواعد الكرب والسعف : 2.2 صورة
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 النخلة سقوطوالجذع كسر : 6.2 صورة

 

 
 الشديدةعند اإلصابة المصابة ثم موتها بعض الفسائل وجفاف ذبول واصفرار : 1.2 صورة
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 موت الرواكيب )الفسائل الهوائية( المصابةذبول واصفرار ثم : 1.2 صورة
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 ثم جفافه بشكل كامل  لدى النخيل صغير السن، ذبول واصفرار بعض السعف: 2.2 صورة
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 اإلصابة القمية( أعراض 3
 اإلصابات القمية نادرة، إال أنها يمكن أن تتواجد بكثرة في منطقة معينة أو على صنف معين.رغم أن 

 أسباب حصول إصابات قمية ما يلي:وقد يكون من بين 
 ،بعد قطعهمن طلعه  يةكيرمونروائح أكثر أكثر للنخيل الذكري الذي يصدر  نجذاب الحشرةا -
إلى  وسةالسنثى أاالختراق من قبل الحشرة، فتتوجه  ةصعب امما يجعله ةقاسيجذوعها بعض أصناف النخيل  -

 ،وضع البيض على األجزاء الغضة لقمة النخلة
ناسبة مرطبة وفر بيئة ي ال هذاأو انتاجها للفسائل محدود جداً و ال تنتج فسائالمن النخيل صناف األ بعض -

 ، فتتجه إلى قمة الشجرة.جذع النخلة على أسفل هاضع بيضلجلب أنثى السوسة لت
 اإلصابة القمية فهي تتدرج كما يلي:أما أعراض 

 نخلةفراغات في رأس ال االسعف وانحرافه عن مكانه األصلي محدثبعض اختالل وتشوه  في نمو في البداية،  -
 ،(10.2 )صورة

 ،(11.2 )صورة هإصابة قواعد بسببكلية  ثماصفرار السعف بصورة جزئية ذبول و -
 ،النخلة المصابةشرانق متناثرة أسفل مع تواجد ( 12.2)صورة وموت كل السعف وسقوطه  تجفف -
 ،(13.2 لى أحد الجوانب )صورةإرأسها  نموت القمة النامية للنخلة وميال -
 (.14.2 )صورة ، مع أو قبل كامل السعف الميتسقوط قمة النخلة على األرضفي النهاية،  -

 

 
 بعض السعف عن مكانه األصلي محدثا فراغات في رأس النخلةانحراف : 12.2 صورة
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 هذبول واصفرار السعف بسبب إصابة قواعد: 11.2 صورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 
 

 
 تجفف وموت كل السعف وسقوطه أسفل النخلة المصابة: 12.2 صورة
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 الجوانبموت القمة النامية للنخلة وميالن رأسها إلى أحد : 12.2 صورة
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 بكل سعفها تهاسقوط قم مظهر جذع النخلة المصابة بعد: 12.2 صورة

 
 
 

------------------------- 
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 فحص النخلة وعالج اإلصابة: الثالث الفصل
 
 
 
 طريقة فحص النخلة ( 1
 للنخيلالدوري  فحص( ال2
 عالج إصابة الجذع( 3

  العالج الميكانيكي بالكشط( 1.2
  بطريقة حقن جديدةالعالج ( 2.2

 عالج اإلصابة القمية( 4
 طرق مكافحة أخرى( 5

 للنخيل( الرش الوقائي 1.2 
 بالطريقة الكالسيكية الجذع المصاب حقن( 2.2 
 بالفوسفين الجذع المصابتبخير ( 2.2 
 المكافحة بطريقة "الجذب والقتل"( 2.2 
 المكافحة البيولوجية( 2.2 
 للمصائد الخاطئاالستعمال ( 6.2 
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 فحص النخلة وعالج اإلصابةالفصل الثالث: 
 
 

  لةفحص النخطريقة ( 1
 .سوسة النخيل الحمراءالمتكاملة لمكافحة النجاح  عناصرمن أهم يعتبر الكشف المبكر عن اإلصابة 

ادرة الجذع وقيس التفاعالت الكيميائية الصورغم اقتراح عدة طرق للكشف مثل المسبار اإلليكتروني على أسفل 
 أفضل طريقة عملية وسهلة للكشف هي الفحص حاليا عن النخلة وحاسة شم اإلصابة عند الكالب، إال أنه تبقى

 لمميزة.ا ، خاصة منهااإلصابةوالتركيز على أعراض  التأمل بدقةالبصري والذي من خالله يستطيع الفاحص 
لجذع، يجب على الفاحص عند اشتباهه في األعراض، أن يستعين بأدوات بسيطة وبالنسبة إلى إصابة أسفل ا

مثل مفك طويل أو منجل أو أي قضيب من الحديد يمكنه من الغور داخل المكان المشبوه في الجذع والتأكد من 
 ا(. أما بالنسبة إلى اإلصابات القمية، فيمكن تشخيصها من األسفل عن طريق أعراضه1.3اإلصابة )صورة 

 المميزة، ثم الصعود إلى أعلى النخلة للتأكد منها.
 

 للنخيل( الفحص الدوري 2
بتجربة سعودية ناجحة جدا بإدارة  سهو مقترح ناتج عن االستئنايوم(  45)كل الفحص الدوري للنخيل 

المهندس الخبير عبد المنعم الشواف في موقعْي "المراح" و"العيون" في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية 
 كسر الدورة الحياتية للسوسة ة(. وتعتمد هذه الطريقة الحديثة على استراتيجي2012و  2017السعودية )سنتْي 

الحاالت  في أقصر -وصوله إلى الطور البالغ، علما وأن هذه الحشرة ال تستطيع على مستوى الطور اليرقي قبل 
أن تتم دورتها الحياتية كاملة في أقل من شهرْين )من بيضة إلى طور بالغ(. فإذا مر الفاحص ولم يكشف عن  -

ة عْين إلى ثالثإصابة ألن النخلة مازالت في بداية إصابتها ولم تظهر عليها األعراض )وهذه المدة تدوم أسبو
يوم(، يكشف عن اإلصابة بسهولة دون أن تكون الحشرة قد  45أسابيع(، عندما يعود إليها بعد شهر ونصف )

األطوار األخرى بدون مخاطر انتشار اإلصابة إلى النخيل المجاور.  كل وصلت إلى طورها البالغ، فيتم إعدام
مرات/سنة( حيث تبيّن بالتجربة المذكورة  2يوم ) 45وهذا ما يعطي أهمية كبرى للفحص الدوري للنخيل كل 

من دورة إلى أخرى وتقارب الصفر بعد عدد من الدورات، حسب أهمية  ضأعاله، أن نسبة اإلصابة تنخف
  مستوى اإلصابة في البداية.

 
 ( عالج إصابة الجذع3

  العالج الميكانيكي بالكشط( 1.2
إلصابة أسفل الجذع هو أساسا عملية ميكانيكية مع رشة موضعية بمبيد حشري. هنا  المقترحإن العالج 

وتعتبر هذه الطريقة العالجية سهلة في التنفيذ، بسيطة من حيث المعدات المستخدمة وتلويثها للبيئة محدود جدا 
طريقة، أو غيرها، لولذلك تكون تكلفتها على الفالح منخفضة وتكاد تنحصر في تكلفة اليد العاملة فقط. لكن هذه ا

ال تنفع عندما تكون اإلصابة في الجذع شديدة بحيث يصبح داخل الجذع كله مجوف والنخلة تتحرك عند دفعها 
يكي الميكانباليد أو تكاد تسقط وال مجال في هذه الحالة إال إلزالتها. عكس ذلك، يمكن القيام بعملية العالج 

 حسب الخطوات التالية:بالكشط 
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حديد  عتلة )قضيبباستعمال ، يجب القيام بعملية كشط جيدة النخلةجذع إصابة أسفل على مستوى  -
بحيث تتم إزالة كل األجزاء واألنسجة المصابة في الجذع وال يبقى إال (، 2.3فأس )صورة و حاد في طرفْيه(

 (،3.3)صورة  نسيج أبيض سليم
بعيدا  اوردمهشط وجمع كل مخلّفات العملية إعدام جميع أطوار الحشرة التي يتم العثور عليها أثناء الك -

 ،(4.3)صورة  حرقها عدة مرات إلى أن تصبح رمادا وأ عن البستان
ورة )ص مباشرة بعد الكشط، القيام برش موضعي للمكان المكشوط وإغراقه بمبيد حشري تالمسي -

لتتجذر )ه بالمبيد ثم يغلق بالطين إعادة رش يتم قد جف تماما،إذا تبين أن مكان الكشط  ،بعد أسبوعثم  (.5.3
 ، داخله وتتماسك أكثر(النخلة 

 ،برطلم يجف بسبب طقس بارد أو إذا تبين بعد أسبوع من عملية الكشط أن المكان المكشوط  أما  -
 بالطين،ه غلقرشه مرة أخيرة بالمبيد ويجب انتظار أسبوع ثان حتى يجف المكان جيدا، ثم يتم 

وذلك  يلةطومدة  اوتركهبحبل،  اشدهوبالستيك قطعة الجذع بإحكام ب بتغليفإتمام العملية العالجية  -
 جذور في تراب المكان المكشوطبعض المن تكوين  النخلةلتتكمن لحماية الجذع من إصابة جديدة وكذلك 

 (.6.3)صورة 
 

  العالج بطريقة حقن جديدة( 2.2
 ،مكافحة اإلصابات الجذعية لنخيل التمر، نقترح هنا طريقة جديدةاستنادًا إلى بعض تجاربنا حول 

القضاء على أطوار الحشرة داخله )دون الحاجة إلى عملية بسيطة وسهلة ومنخفضة التكلفة لحقن الجذع بهدف 
 كشط(.

تعتمد هذه الطريقة الجديدة على حقن المبيد الحشري بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في عالج اإلصابة 
 :القمية للنخيل الكنا ري. ويتلخص اقتراحنا في الخطوات التالية

 ،(7.3)صورة  متقابلة حول الجذع على مستوى األرضإلى األسفل مائلة  ثقوب 4باستعمال مثقاب، حفر  -
 سم، 1سم وقطرها  15تكون ريشة المثقاب  طولها  -
 Emamectin %5مبيد إيمامكتين بنزوات من مل  12.5عن طريق محقنة يدوية، حقن فى كل ثقب  -

Benzoate ت )بروأك(Proact 50EC، نخلةمل/ 50ما يعادل  وهو )(2.3)صورة  )بدون تحفيف بالماء،  
 .سد الثقوب بالطين -

من النجاح في عالج  %90هذه الطريقة الجديدة للحقن التي استخدمناها ألول مرة أعطتنا أكثر من 
كر أنه ال ضرر من طريقة الحقن الجديدة هذه إذا كانت النخلة المحقونة ذكًرا، اإلصابات الجذعية. بقي أن نذْ 

فال بد من قطع الثمار والتخلص منها بطريقة آمنة حتى ال يتم استهالكها من  ،أما إذا كانت النخلة المحقونة أنثى
تحليل على متبقيات المبيد للتأكد من أن الثمار صالحة أو غير صالحة أو إجراء  ،قبل اإلنسان والحيوان

 لالستهالك.
 
 بالحقن ( عالج اإلصابة القمية4

ي ريقة عالج النخيل الكناري الذعن ط اقتبسناهاالقمية  اتإلصابالعالج  الطريقة التي نقترحها هنا إن
 %90-20ألول مرة على نخيل التمر أعطتنا  استخدمناهاو جربناها هذه الطريقة التيوفي قمته.  عادةيصاب 
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القمة النامية ال تزال حية. أما إذا ماتت عندما تكون  ال تنفع إال ة، ولكنهاقميال في عالج اإلصاباتمن النجاح 
 القمة، فالعالج يصبح بدون فائدة وال بد من إزالة النخلة. 

 الخطوات التالية:في  الحقن هذه تتمثل طريقة
تكون و ،من سطح األرض م 1ثقوب متقابلة في جذع النخلة على ارتفاع حوالي  4 مثقاب لثقباستعمال  -

 ، (9.3طريقة الثقب حسب زاوية مائلة من األعلى إلى األسفل )صورة 
 ،سم 1سم وقطره  30ثقبا طوله يجب أن تعطي ريشة المثقاب  -
 ،(10.3)صورة  (نخلةمل/ 100)ما يعادل  من المبيدمل  25كل ثقب ضع في وويدوية  بمحقنةحقن المبيد   -
  .غلق الثقوب بالطين -

زوات مبيد إيمامكتين بنل في عالج اإلصابات الجذعية وهو المستعمل هنا، فهو نفسه المستعمأما المبيد 
5% Emamectin Benzoate ت )بروأك(Proact 50EC تالمسي الماء. وهذا المبيد هو ب تخفيف، بدون
في أوعية الجذع، لكنه ينتشر ببطء في نسيج الجذع إلى أن يصل إلى قمة بسرعة ليس جهازي بمعنى صعوده و

النخلة فيقتل أطوار الحشرة ويحمي رأس النخلة حوالي سنة كاملة من إصابات جديدة. لذلك يجب أن تعاد عملية 
لعالج، يجب إزالتها. ورغم أنه لم يثبت سنوات، ولكن إذا لم تشف النخلة أثناء ا 3الحقن مرة في السنة ولمدة 

إال أنه من الواجب أخذ االحتياط الالزم بقطع وإتالف العذوق ، متبقياتأن هذا المبيد يصل إلى الثمار ويترك فيه 
 ،الحيوانمن قبل اإلنسان و الثمار حتى ال يتم استهالك الثمرية للنخلة خالل السنة التي تمت فيها عملية الحقن

النخلة  هذا إذا كانت أو إجراء تحليل على متبقيات المبيد للتأكد من أن الثمار صالحة أو غير صالحة لالستهالك.
 ، فليس هناك من ضرر.إذا كانت النخلة المحقونة ذكًراالمحقونة أنثى، أما 

ت امية مازالإصابتها متقدمة كثيرا ولكن قمتها الن ،المعدة للحقن، مالحظة: إذا كانت النخلة المصابة
 بلبمبيد حشري ق الغسيلحية، وكانت أدوات رش رأس النخلة متوفرة، يمكن القيام برش قمة النخلة إلى حد 

ل يوص باستخدام جهاز رش ومقبض تيليسكوبيعملية الرش هذه تتم و(. 11.3البدء في عملية الحقن )صورة 
الطور البالغ من الحشرة لقمة النخلة إلى  ، وهي تهدف إلى تخفيض مغادرةالرش إلى رأس النخلةخرطوم فوهة 

 حين وصول المبيد المحقون إلى األعلى بعد حوالي أسبوع إلى أسبوعين.
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 : فحص اإلصابة باستخدام منجل أو مفك1.2 صورة
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 فأسو عتلةاإلصابة باستخدام  كشط وتنظيف مكان: 2.2 صورة
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 بعد الكشط، ال يبقى إال النسيج األبيض السليم : 2.2 صورة

 
 

 
 بقايا عملية الكشط التي يجب ردمها أو حرقها عدة مرات إلى أن تصبح رمادا: 2.2 صورة
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 بمبيد حشري تالمسي بعد الكشط مباشرة، رش موضعي للمكان المكشوط إلى حد الغسيل: 2.2 صورة

 
 
 
 

 
 بقطعة بالستيك تُشد بإحكام بحبل  )المرشوش والمغلق بالطين( الجذع المكشوطفي األخير، تغليف : 6.2 صورة
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 حسب زاوية مائلة من األعلى إلى األسفلبمثقاب على مستوى سطح األرض جذع النخلة ثقب : 1.2 صورة

 )عالج اإلصابات الجذعية(
 
 

 
 في ثقوب على مستوى سطح األرض يدوية بمحقنةحقن المبيد : 1.2 صورة

 )عالج اإلصابات الجذعية(
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 حسب زاوية مائلة من األعلى إلى األسفلمتر من مستوى سطح األرض بمثقاب  1جذع النخلة على ارتفاع ثقب : 2.2 صورة

 (القمية)عالج اإلصابات 
 
 

 
 مستوى سطح األرضمتر من  1ارتفاع في ثقوب على  يدوية بمحقنةحقن المبيد : 12.2 صورة

 (القمية)عالج اإلصابات 
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 : رش قمة النخلة بمبيد حشري إلى حد الغسيل باستخدام جهاز رش ومقبض تيليسكوبي11.2صورة 

 الرش إلى رأس النخلةخرطوم يوصل فوهة 
 
 
 ( طرق مكافحة أخرى5

هناك عدة طرق أخرى لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ولكنها تبدو غالبا معقدة ومكلفة وفي كثير من  
 ناجعة بالقدر المطلوب.األحيان ليست 

 
 ( الرش الوقائي للنخيل1.2

 تاالتكريب ألن هذه العمليالتقليم وخاصة الوقائي باستعمال جهاز رش ال يفيد إال بعد عملية الرش 
ترفع عاليا كميات الروائح الكيرومنية المتطايرة من أمكنة القص الذي يجذب بقوة حشرة السوسة، وال بد من 

حجة الوقائي العشوائي بالرش مبيد حشري يمنع السوسة من االقتراب من الكرب المقصوص والبيض فيه. أما 
 ته محدودة جدا ألناعليإن تكلفته عالية وففالفترة القصوى لنشاط طيران السوسة فهو زيادة على تلويثه للبيئة، 

الطور البالغ للسوسة ال يبقى كثيرا خارج النخلة، بل سرعان ما يختفي في أي نفق من أنفاق الجذع حيث ال 
 النخلة. أطوار الحشرة داخل جذعيصله المبيد مثله مثل بقية 

 
 بالطريقة الكالسيكية ( حقن الجذع المصاب2.2

مواسير  5-4سيكي عن طريق جهاز حقن مزود بمحرك كهربائي أو بالوقود مع تتم عملية الحقن الكال
ثقوب تم ثقبها في مكان اإلصابة وحولها. يتم دفع المبيد المخفف بالماء )عدة لترات من المحلول(  5-4توضع في 
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جحة إال بار ليحمله على الدخول داخل الجذع. إال أن عملية العالج بالحقن هذه ال تكون نا 2-1تحت ضغط 
كن مع ل .لمبيداما زال متماسكا فيسمح بانتشار  الجذععندما يكون نسيج إي  حديثة،اإلصابات  تكونعندما 

اإلصابات المتقدمة والمتقدمة جدا، تكثر األنفاق والتجاويف داخل جذع النخلة فيضيع جزء من المبيد المحقون 
منه ال ينتشر جيدا في النسيج  الباقيوالجزء  آخر،كمية خارج الجذع من مكان خرج منه توقد  داخل الفراغات
. بذلك تتناقص فاعلية المبيد المحقون ضد السوسة مع تقدم اإلصابة واشتدادها. وزيادة على كل غير المتماسك

هذا، المبيدات المستعملة للحقن عن طريق جهاز حقن هي مبيدات جهازية تصعد داخل أوعية الجذع، وال شيء 
ل إلى الثمار والتراكم داخلها. لذلك، حتى الخبراء المتحمسون للحقن، يمنعون هذه العملية منذ يمنعها من الوصو

 أشهر في السنة(. 6-4ن الثمرة إلى حين جنيها )حوالي بداية تكوّ 
 
 بالفوسفين الجذع المصابتبخير ( 2.2 

هو غاز سام قاتل لإلنسان والحيوان. وهو يُستعمل منذ قرابة قرن لمكافحة حشرات المواد الفوسفين 
ه عن طريق . ويتم استعمالمتبقياتالفالحية المخزنة ألنه عندما يتبخر في مكان مغلق، يقتل الحشرات وال يترك 

يتفاعل مع  ( الذيPhosphure d'aluminiumأو  Aluminum phosphideمركب فوسفيد األلومينيوم )
الرطوبة الجوية فيتبخر منه غاز الفوسفين. إال أنه نظرا لنجاعته الفائقة، بدأت بعض الدول في استعماله ضد 

مبيد مقيد االستعمال. وباعتباره كذلك، وجب اتخاذ كثير من االحتياطات  تصنيفهسوسة النخيل الحمراء مع 
ثقوب في مكان اإلصابة وحولها، ويوضع  5حيث يتم ثقب  ،المعقدة والمكلفة والتي ال يقدر عليها الفالح وحده

من األعلى  محكمة اإلغالق سميكةقرص من فوسفيد األلومينيوم في كل ثقب، ثم يغلف الجذع ببدلة بالستيكية 
واألسفل. وبعد انتهاء العملية ثم بعد سويعات، يجب تفقد محيط البدلة باستخدام جهاز لقيس الغاز للتأكد من عدم 

يفقد د قفي الحقل أي في الهواء الطلق،  تتم عملية التبخير هذه بما أن، ومع ذلك. تسرب لغاز الفوسفينوجود 
لحد التبخير وبذلك يصعب أن تصل نجاعته إلى اأو بعد الفوسفين البعض من فاعليته إذا تسرب منه جزء أثناء 

ى تطور مقاومتها ضد الفوسفين بمستو األقصى. كما أن هناك دراسة باكستانية بينت أن سوسة النخيل الحمراء
ال يُنصح ا كثيرا مأعلى من جميع المبيدات األخرى التي تم اختبارها. لهذا، فضال على خطورته القاتلة لإلنسان، 

 له إلىوصو، وذلك بسبب خطورته العالية خاصة خالل النقل والتخزين قبل باستخدامه في مكافحة السوسة
 .الحقل

 
 بطريقة "الجذب والقتل"( المكافحة 2.2 

 متكون من معجونكمية صغيرة من  ( في استخدامAttract & Kill"الجذب والقتل" )طريقة تتلخص 
غ/موضع أي  2,5جهات لجذع النخلة )حوالي  4. يوضع هذا المعجون على بمبيد مختلطةمادة جاذبة للحشرة 

يطة هي طريقة سهلة وبس .ع المبيد فيموتغ/نخلة( فيجذب الطور البالغ للسوسة فيتالمس جسمه م 10حوالي 
ولكنها ال تخلو من مخاطر احتمال أن تحط بضعة من إناث الحشرات مباشرة على جذع النخلة وتبيض عليه 
قبل أو بدون مالمسة المعجون القاتل. كذلك، مستنبط هذه الطريقة لم يقرأ حساب الزوابع الرملية المتواترة في 

غطي المعجون بطبقة جديدة من الرمل مع كل زوبعة، فتقلل أو توقف انبعاث المناطق الصحراوية التي ست
 الرائحة الجاذبة للسوسة من المعجون.
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 ( المكافحة البيولوجية2.2 
المكافحة البيولوجية هي من أفضل طرق المكافحة ألنها ال تلوث المحيط وتحافظ على التوازن البيئي. 
وقد بينت البحوث أنه يمكن القضاء على سوسة النخيل الحمراء باستعمال نيماتودات )مثل جنسْي 

Steinernema  وHeterorhabditis ( أو فطريات )مثل النوع الفطريBeauveria bassiana)  أو حتى
(، ولكن Lanchocarpusو  Derrisمستخلصات طبيعية من النباتات )مثل مستخلصات نباتات من جنسي 

المشكل هنا هو كيفية إيصال هذه األعداء الطبيعية إلى أطوار الحشرة التي تعيش مختفية داخل نسيج النخلة. إن 
النخلة إلى حد اإلغراق مما يمّكن المعلق في معالجة اإلصابات القمية برش رأس نسبيا تنجح  قدهذه الطريقة 

أو المحلول المستعمل من التسرب أكثر ما يمكن إلى الثقوب واألنفاق في أعلى النخلة. لكن، بالنسبة إلى إصابة 
أسفل الجذع، عندما يتم حقنه بمعلق نيماتودا أو فطر أو بمحلول مستخلص نباتي طبيعي، وهما طبعا ليسا 

ن وصولهما إلى جميع أطوار الحشرة داخل النسيج وبذلك ال تتوقف اإلصابة بالعالج، جهازيْين، ال يمكن ضما
 بل ستتواصل بعده.

 
 الفيرمونية للمصائد الخاطئاالستعمال ( 6.2 

قد ة، غير مصاب بساتينفي لمدة طويلة ُوضعت  إذا سالح ذو حدين. فهي الفيرمونية تعتبر المصائد
 .يهاتساعد على انتشار الحشرة فقد  ، هياإلصابة منخفضة البساتينفي كذلك تجلب لها الحشرة ثم تنشرها، و

يرمونية الفكن اعتبار استخدام المصائد مفي هذه الوضعيات بحذر وبصفة مؤقتة. وال ي هالذلك يجب استعمال
جدا حيث الحشرة منتشرة بطبيعتها، فتمّكن هذه  ةعنصرا من عناصر مكافحة السوسة إال في البساتين الموبوء

 المصائد من اصطياد عدد هام من حشرات السوسة قبل أن تحدث إصابات جديدة. 
 
 

 
 

 
--------------------- 
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 إزالة النخيل شديد اإلصابة: الرابع الفصل
 

 
  متى تجب اإلزالة( 1
 طريقة اإلزالة ( 2

  الجذعإزالة النخيل المصاب في ( 1.2
 إزالة النخيل المصاب في القمة( 2.2

  طرق أخرى للتخلص من النخيل المزال( 2
  الحرقطريقة من النخيل المصاب بالخاطئ التخلص ( 2
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 الفصل الرابع: إزالة النخيل شديد اإلصابة
 

  متى تجب اإلزالة( 1
للفالح، ولذلك ال يجب أن تُقرر اإلزالة إال إذا تأكد الفاحص أن ال أمل  تعتبر إزالة نخلة خسارة كبيرة

حول هامة حتى ال تت تفي شفاء النخلة لشدة إصابتها بسوسة النخيل الحمراء. وعند اإلزالة، يجب أخذ احتياطا
 اإلصابات الشديدة إلى مصدر النتشار الحشرة وإصابة النخيل المجاور.  

اإلصابة على الجذع، تتحرك قليال عند دفعها باليد وأحيانا تكاد تسقط، وفيها تجاويف إن النخلة شديدة 
كبرى من الداخل على مستوى مكان اإلصابة، يمكن التأكد منها بغورها بمفك أو حتى باليد. أما النخلة شديدة 

ف ك عادة بعد ذبول وتجفاإلصابة على مستوى القمة، فيجب إزالتها عند التأكد من موت قمتها النامية، ويتم ذل
 السعف ثم اصفراره وسقوطه.

هناك من يقترح إزالة كل النخيل المصاب عند ظهور إصابات ألول مرة في منطقة سليمة ويكتفي بهذه 
(. 2017و 2016و 2015الطريقة لمكافحة السوسة )وهذا ما حصل في تونس مع النخيل الكناري في السنوات 

خبراء. فعندما يُزال النخيل المصاب ألن عليه أعراض اإلصابة، هناك دائما نخيل وهذا رأي ال يُجمع عليه كل ال
مصاب بجواره ولكن لم تظهر عليه األعراض بعد. وهذا النخيل المصاب بدون أعراض، سيُزال بعد مدة عندما 

ر عليها، طال يستطيع أن يسيتظهر عليه األعراض. وبهذه الطريقة، يصبح اإلنسان يتعقب اإلصابة من الخلف و
ل للنخيل المصاب وفحص دقيق ومكثف للنخيالقيام بمعالجة جيدة تفادي الخسارة للفالح ببينما المطلوب هو 

ذع حقن الجالمجاور بصفة دورية. وفي الخالصة، عند ظهور إصابات ألول مرة في منطقة سليمة، األفضل هو 
 زالة كل النخلة. إزالة النسيج المصاب بالكشط عوضا عن إبالطريقة الجديدة أو 

 
 طريقة اإلزالة ( 2

 النخلة حفرة في محيط باستعمال معدات ثقيلة حيث تحفرعملية اإلزالة في كثير من المراجع، توصف 
غالق شاحنة محكمة اإل داخل تُشحن كلهاإلى قطع  كامل النخلةيتم تقطيع  ثم تُقلع الشجرة من مكانها، وبعد ذلك

يها وهذه الطريقة معقدة ومكلفة وال يقدر عل .هاأو فرم هالردمبعيد  موقعنقل إلى تُ ولتفادي تسرب الحشرة البالغة 
قترح هنا طريقة سهلة وبسيطة إلزالة النخيل المصاب بشدة يقدر عليها الفالح، تعتمد على التخلص نالفالح. لذلك 

 احتياطات تمنع الطورمن الجزء المصاب للنخلة وليس كامل الشجرة. ولكن قبل البدء في اإلزالة، يجب أخذ 
على مسافة فيرومونية حول النخلة التي ستُزال مصائد  4البالغ للسوسة من التسرب خالل اإلزالة، وذلك بتركيز 

ابة منطقة اإلص القيام برش وكذلك ،بعد اإلزالةفقط  يومْينمن عملية اإلزالة وتركها لمدة واحد م قبل يوم  10
 إلى درجة الغسيل قبل ساعتين من بدء اإلزالة. حشريبمبيد )أسفل الجذع أو القمة( 

 
  إزالة النخيل المصاب في الجذع( 1.2

عندما تكون اإلصابة شديدة في الجذع ويقرر الفاحص إزالة النخلة، يتم قطع النخلة بمنشار من األسفل 
النسيج على مستوى سطح األرض ومن األعلى حوالي نصف متر فوق مستوى اإلصابة، مع الـتأكد من أن 

بل للتأكد ك مع شدها بإحكام بحيالمقطوع سليم تماما. بعد ذلك، يتم تغليف الجزء المصاب المقطوع بقطعة بالست
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من عدم إمكانية تسرب الحشرة الى الخارج، ثم يُنقل هذا الجزء إلى خارج البستان ويُردم في التراب على عمق 
الجزء  علىيه كما يشاء، شريطة أن يرش مكانْي القطع )م. أما ما بقي من النخلة، فيُترك للفالح يتصرف ف 1

من النخلة( بمبيد حشري إلى حد الغسيل مباشرة بعد اإلزالة ثم  المقطوع الباقيالجزء على الباقي في األرض و
مرة أخرى بعد أسبوع. هذه العملية مؤكدة ألنها تمنع حشرات أخرى من السوسة من االقتراب من نسيج النخلة 

 البيض عليه بفعل تطاير الروائح الكيرومونية الصادرة من مكان القطع.المقطوع و
 

 إزالة النخيل المصاب في القمة( 2.2
عندما تموت القمة النامية للنخلة بسبب إصابة قمية بسوسة النخيل الحمراء، يجب إزالة هذه النخلة ألنها 

 ، يجب الصعود بطريقة آمنة إلى رأسلن تعيش وستصبح مصدر انتشار للحشرة في البستان. في هذه الحالة
ع م النخلة وقطع كل السعف ثم قطع أعلى الجذع بمنشار على بعد حوالي نصف متر تحت مستوى اإلصابة،

ك مع يبعد ذلك، يتم تغليف الجزء المصاب المقطوع بقطعة بالست الـتأكد من أن النسيج المقطوع سليم تماما.
إمكانية تسرب الحشرة الى الخارج، ثم يُنقل هذا الجزء إلى خارج البستان شدها بإحكام بحبل للتأكد من عدم 

م. أما ما بقي من النخلة، فيُترك للفالح يتصرف فيه كما يشاء، شريطة أن يرش  1ويُردم في التراب على عمق 
عد ة بأماكن القطع )الجزء األعلى من جذع النخلة وجميع قواعد السعف( بمبيد حشري إلى حد الغسيل مباشر

اإلزالة ثم مرة أخرى بعد أسبوع. هذه العملية مؤكدة ألنها تمنع حشرات أخرى من السوسة من االقتراب من 
 نسيج النخلة المقطوع والبيض عليه بفعل تطاير الروائح الكيرومونية الصادرة من مكان القطع.

 
  طرق أخرى للتخلص من النخيل المزال( 2

نخيل المزال إما بالردم أو بالفرم. فبالنسبة إلى الردم، هو عملية في بعض الدول، يتم التخلص من ال
معقدة تعتمد على استعمال معدات ثقيلة لحفر حفرة كبيرة عميقة تُردم فيها أجزاء النخيل المزال تحت سمك 

لى إترابي بمترْين على األقل، ألنه يبدو أن الطور البالغ للسوسة قادر على اختراق طبقات التراب بسمك يصل 
 متر واحد، مع وجوب إحاطة موقع الردم بمصائد فيرومونية. وهذه الطريقة مكلفة للفالح.

(. هذه الفرامة 1.4هو يعتمد على ُمِعدة ثقيلة كبيرة جدا تُسمى فّرامة )صورة فأما بالنسبة إلى الفرم،  
 للفرامة(، تُوضع في موقع الالتي تُصنع خصيصا لهذا األمر، هي مكلفة جدا جدا )حوالي مليار مليم تونسي 

تتحرك منه، كثيرا ما تُصاب بعطب وإذا تعطبت يجب االنتظار أشهر إلى سنة للحصول على قطعة الغيار 
(، مع إمكانية تسرب السوسة البالغة 2.4وإصالحها، وفي األثناء يتراكم النخيل المزال حول الفرامة )صورة 

ئد فيرومونية. وكانت وزارة الفالحة قد اشترت منذ سنوات منه قبل أن يجف رغم إحاطة موقع الفرم بمصا
ألف دينار تونسي، لم تُستغّل في البداية إال قليال ثم تُركت، ويقال أنها  200فرامة من الحجم الصغير بحوالي 

اآلن مركونة عند بلدية تونس العاصمة. أما في خصوص نواتج الفرم، فيصعب جدا إن لم يكن مستحيال، تقطيع 
سم(. وقد بينت التجربة أنه  4إلى  2أجزاء النخلة إلى أحجام أصغر من حجم الطور البالغ للسوسة )من  جميع

(، 3.4مهما كان تعديل الفرامة جيد، فال بد من خروج بعض نواتج الفرم أكبر حجما من حجم السوسة )صورة 
ية. وبعد أن ُرّوج إلى الفائدة من مما يعني أن الحشرة تستطيع أحيانا المرور داخل الفرامة والخروج منها ح

العضوي، تبين الحقا أن هذه النواتج ال تستهوي منتجي  استعمال نواتج الفرم كعنصر من عناصر انتاج السماد
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السماد العضوي وال الفالحين حتى وإن أُعطيت لهم مجانا. ولذلك، ترى دائما نواتج الفرم متراكمة حول الفرامة 
 أن تكلفة الفرم باهظة جدا على ميزانية الدولة دون أي ضمان لنجاعتها. (. كل هذا يبين2.4)صورة 

 

 التخلص الخاطئ من النخيل المصاب بطريقة الحرق( 2
منذ زمن بعيد، استُعمل حرق جذع النخلة )وأحيانا النخلة بأكملها( للقضاء على أطوار السوسة داخل 
الجذع. ولكن سرعان ما تبين أن هذه العملية ال تقضي إال على الجزء الخارجي من أطوار الحشرة والجزء 

ل ما ع ال تجعله يشتعل تماما مثالثاني الذي يعيش في عمق جذع النخلة ينجو من النار، ألن تركيبة ألياف الجذ
(. لذلك يتفق خبراء سوسة النخيل الحمراء على 4.4هو الشأن مع الخشب العادي لألشجار األخرى )صورة 

 عدم إدراج الحرق كطريقة للتخلص من هذه الحشرة. 
 
 

 
 فرامات عمالقة مكلفة جدا: 1.2 صورة
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 الفرامة تراكم النخيل المزال ونواتج الفرم حول: 2.2 صورة

 
 

 
 بعض نواتج الفرم طولها عدة سنتيمترات )أكبر من حجم الطور البالغ للسوسة(: 2.2 صورة
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 خطأ شائع، عملية حرق النخلة ال تقضي على جميع أطوار الحشرة ألن الجذع ال يحترق تماما: 2.2 صورة

 
 
 

----------------------- 
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 الفيرمونيةاالستعانة بالمصائد : الخامس الفصل
 

 
  مكونات المصيدة( 1
 طريقة استعمال المصيدة ( 2
  عدد المصائد الالزمة( 2

  من اإلصابة ( المناطق السليمة1.2
 المنخفضة والمتوسطةصابات اإلذات ( المناطق 2.2
 المرتفعة ةصاباإلذات ( المناطق 2.2
 موقع اإلزالة ( 2.2
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 الفيرمونيةالفصل الخامس: االستعانة بالمصائد 
 

 دورا هاما في تلعبأُحسن استعمالها، يمكن أن  إذا سالح ذو حدين. فهيالفيرمونية تعتبر المصائد 
دخالت لتعند ا القرارات الصائبةمما يساعد على اتخاذ  في مكافحة الحشرة،كذلك مراقبة وتقييم أداء العمل و

. أما إذا أُسيئ استعمالها، فهي نفسها تصبح عنصرا مساعدا على جلب وانتشار سوسة النخيل الحمراء، الميدانية
 .ذات اإلصابات المنخفضة والمتوسطةأو المناطق السليمة من اإلصابة خاصة في 
 

  مكونات المصيدة( 1
لونه لدخول الحشرة، فتحات جانبية  4فيه بالستيكي من سطل الكالسيكية تتكون المصيدة الفيرمونية 

 9/10وله غطاء تُعلق داخله كبسولة فيرومونية )تحتوي على ، الحشرةوسطحه خشن لتسهيل تسلق  أسود
و  1.5ة )صورل من الماء  2غ تمر علفي و  200(. ويوضع في قاع السطل فروجينيون 1/10+  فروجينيول

. كما أن هناك مصائد حديثة جافة تُستعمل فيها كبسولة كيرومونية عوضا عن التمر والماء، زيادة عن (2.5
و  3.5الكبسولة الفيرومونية؛ لونها أسود وشكلها مخروطي وفيها فتحة من األعلى لدخول الحشرة )صورة 

 الكالسيكية. ةديالمص(. لكن تكلفة المصيدة الحديثة أعلى من تكلفة 4.5
 

 ريقة استعمال المصيدة ط( 2
يبعد و وُمضلل عن مجاري السيول ومياه الري االمصيدة بحيث يكون بعيد تركيزاختيار مكان يجب 

تُثبّت المصيدة الكالسيكية في األرض ويردم بالتراب الجزء األسفل  (.5.5)صورة  م عن أقرب نخلة 5حوالي 
وصيانتها بإضافة الماء أسبوعيا وتغيير التمر نصف منها دون الوصول إلى مستوى الفتحات. ويتم تعهدها 

الكبسولة الفيرومونية كل شهر ونصف عندما يكون الطقس حارا وكل شهرْين عندما يكون  شهريا واستبدال
(. أما المصائد الحديثة الجافة، فال تحتاج إلى صيانة متواترة، ولكن فقط إلى 6.5الطقس باردا أو لطيفا )صورة 

 أشهر. 4-3ت الفيرومونية والكيرومونية كل تغيير الكبسوال
 
  عدد المصائد الالزمة( 2

  من اإلصابة ( المناطق السليمة1.2
حتى ال تقوم هذه المصائد المصائد الفيرمونية داخل المناطق الخالية من اإلصابة،  زعدم تركييجب 

وفي هذه الحالة، يمكن تعويض المصائد بالفحص  .ها في مناطق سليمةعلى انتشار والمساعدةجذب الحشرة ب
  .يوما 45كل  الدوري الدقيق لنخيل المنطقة

 
 منخفضة أو متوسطة ةإصابنسبة ذات ( المناطق 2.2

 1عندما تكون منطقة ذات نخيل مصاب بنسبة منخفضة أو متوسطة، يجب وضع المصائد بمعدل 
أشهر. والهدف من تركيز هذه المصائد بصفة مؤقتة هو فقط تقييم أداء نشاط  3مصيدة/هك مدة أسبوع لكل 

عوامل جلب  المكافحة ومستوى اإلصابة، ألنه إذا تُركت هذه المصائد لمدة أطول، تصبح هي نفسها عامل من
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الحشرة إلى كل األماكن وبالتالي انتشارها بصفة أوسع مما تكون عليه بدون مصائد )وهذا ما حصل مع النخيل 
 مصيدة(. 000 10عندما تم شراء  2015الكناري في تونس بداية من سنة 

 
 مرتفعة ةإصابنسبة ذات ( المناطق 2.2

مصائد/هك تقوم باصطياد عدد هام من  4في المناطق ذات نسبة إصابة مرتفعة، ال مانع من تركيز 
الحشرات يساعد على تخفيض العدد اإلجمالي لهذه الحشرات في المنطقة الموبوءة، ريثما تنخفض نسبة اإلصابة 

 ةابإصنسبة لمناطق ذات افيتم سحب كل المصائد من مواقعها واستعمالها بطريقة مؤقتة كما هو الشأن في 
  .متوسطة وأمنخفضة 
 

 موقع اإلزالة ( 2.2
توضع المصائد في عند إزالة النخيل المصاب بشدة، سواء على مستوى أسفل الجذع أو في القمة، 

 4 زيتم تركيو .اإلزالة إلى األشجار المجاورة مكانتسرب الحشرة من  لمنعي ستتم فيها اإلزالة ذال المكان
، ثم تُسحب زالةقبل يوم من عملية اإل ام من النخلة المزمع إزالته 10اإلزالة على مسافة  مكانمصائد في محيط 

 . هذه المصائد بعد يومين من اإلزالة
 

 

 
 الكالسيكية )كبسولة فيرومونية وتمر علفي وماء(المصيدة  محتويات: 1.2 صورة
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 حشرات السوسةكالسيكية صائدة لبعض : مصيدة 2.2 صورة

 
 

 
 الحديثة الجافة )كبسولة فيرومونية )زرقاء( وكبسولة كيرومونية )حمراء(( المصيدة محتويات: 2.2 صورة
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 حديثة جافة صائدة لحشرات السوسة: مصيدة 2.2 صورة

 
 

 
 مباشرة على النخلة(الكالسيكية على النخلة )عدد من الحشرات المنجذبة تحط مصيدة خطأ شائع، تعليق ال: 2.2 صورة
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 كالسيكية جفّت من الماء )نجاعة التمر في الجذب نتقص والحشرة تستطيع الخروج( مصيدة خطأ في الصيانة، : 6.2 صورة

 
 
 
 
 
 
 

----------------------- 
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  من اإلصابة عمليات الوقايةالفصل السادس: 
 
 

 بين النخيل الغراسةمسافات ( 1
  سليمةفسائل  غراسة( 2
    الري( 2
    ( التسميد2
    ( التقليم2
    كريب( الت6
 الرش الوقائي بعد التكريب( 1
    والتحويض ( إزالة األعشاب1
 فصل الفسائل الزائدة( 2

 الرواكيب فصل 12
 ( التلقيح11
 التخلص من مخلفات العمليات الزراعية( 12
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  من اإلصابة عمليات الوقايةالفصل السادس: 
 
موه وزيادة ن علىالقيام بالعديد من العمليات الزراعية التي تساعد  ،كغيره من األشجار ،تطلب النخيلي
التقليل من تأثيرات اآلفات المختلفة التي تصيبه وذلك بخلق الظروف التي تعيق على الوقت  في نفسانتاجه و

 سةللغرا. وفيما يخص آفة سوسة النخيل الحمراء، تبدأ هذه العمليات منذ تحضير األرض هذه اآلفات نشاط
حد من لبهدف تجنب اإلصابة بالسوسة أو على األقل العمليات الزراعية األخرى باوتستمر على مدى السنين 

لقيام التي يجب االجيدة العمليات الزراعية على  يشتمل هذا الفصل . وها إذا حصلت اإلصابةوانتشار هاتكاثر
  .سوسةالبنخيل البستان ل من احتمالية إصابة يتقلللبها 

 
 بين النخيل الغراسةمسافات ( 1

تراوح ت الفسائلترك مسافة كافية بين و، يجب تخطيطها بطريقة جيدة للغراسةعند تحضير األرض 
( لتفادي تشابك السعف مع بعضه عند تقدم أشجار النخيل في العمر، حيث 1.6 أمتار )صورة 10إلى  2من 

يسبب التزاحم والتشابك صعوبة في إجراء الفحص الدقيق نتيجة عدم التمكن من الوصول إلى جذوعها وبالتالي 
 سوسة.الصعوبة في اكتشاف اإلصابات بحشرة 

 

            
 م 12-1 تكونبين األشجار  الجيدة ة: المساف1.6 صورة

 
 
  سليمةفسائل  ( غراسة2

ل وإذا تم غرس فسائ .طريةالغضة والأنسجتها  على مستوىمن األسفل سوسة الفسائل التهاجم حشرة 
ليها تقضي عمصابة، تتطور هذه الفسائل إلى أشجار صغيرة مصابة إصابات بليغة منذ البداية، سرعان ما 

انتشار  إلىبعد ذلك مما يؤدي  ،إال بعد استفحال األمر اإلصابات يصعب اكتشاف وغالبا ما ،فترة وجيزة خالل
لذلك، ال بد من استعمال فسائل سليمة عند إنشاء أو  .المغروسة حديثاللفسائل  على أشجار النخيل المجاور اآلفة

 توسيع بستان نخيل.
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إال بعد غرسها و بستانهداخل عدم نقل الفسائل  على الفالحيجب ولتفادي انتشار السوسة عبر الفسائل، 
أن البستان سليم من السوسة. وعند استعمال الفالح للفسائل الموجودة في بستانه السليم، عليه في كل التأكد من 

دقيقة في محلول مبيد حشري قبل أن يتركها تجف ثم  30الحاالت بعد فصل الفسيلة، أن يقوم بتغطيسها مدة 
 (.2.6ول المبيد أن يالمس القمة النامية للفسيلة )صورة يغرسها. وعند التغطيس، ال يجب على محل

أما إذا استعمل الفالح فسائل منقولة من بساتين ومناطق أخرى، فعليه التأكد من أن هذه الفسائل تمت 
 ،قابةخرى دون رأنقل الفسائل من منطقة إلى  ألن، مراقبتها ومراقبة مصادرها من قبل السلطة الفالحية المحلية

 سوسة من المناطق المصابة إلى المناطق السليمة.النتشار ال ةب الرئيسياسباأل أحديمثل 
 
 

 
 تغطيس الفسيلة في محلول مبيد حشري قبل غرسها: 2.6 صورة

 
    الري( 2

من المهم دراسة االحتياجات المائية لشجرة النخيل في كل منطقة حتى يتسنى توفير مياه الري بالكميات 
 ،ألن اإلفراط في الري يؤدي الى زيادة النمو الخضري وغضاضة أجزاء الشجرة ،متوازنالالزمة لضمان نمو 

من  ،وفي هذا السياق .في األجزاء الطرية هاسوسة من خالل جذبها وتسهيل وضع بيضالوهو ما تفضله حشرة 
والتخلي عن  ،( وتحت السطحي3.6 )صورةأو الفوارة التنقيط باألفضل تطبيق طرق الري الحديثة وخاصة 

تالمس المياه قاعدة جذع النخلة، فيؤدي ذلك إلى تحلل غالبا ما حيث ، طرق الري التقليدية مثل الري بالغمر
 األنسجة التي تصبح طرية ومالئمة لوضع البيض من طرف السوسة.

 



63 

 

    
 أو بالفوارة أفضل من الري بالغمر : الري بالتنقيط2.6 صورة

 
 
 
    ( التسميد2

إلى األسمدة العضوية، يجب أن تكون جيدة وال تحتوي على آفات ضارة للنخيل قد تهيء بيئة بالنسبة 
أما في خصوص األسمدة  .سوسة من خالل إحداثها ألنفاق تحفرها في المنطقة السفلية للجذعالمناسبة لإلصابة ب

عين االعتبار الكيميائية، فيجب أن تُستعمل بصفة مدروسة وبحسب عمر الشجرة والموسم مع األخذ ب
بخصوصيات التربة الفيزيائية والكيميائية، حتى يكون نمو النخلة متوازن وجيد وبدون أجزاء غضة كثيرة. 

النيتروجيني المفرط من العوامل التي تدعم زيادة النمو الخضري ألشجار النخيل األزوتي/ويعتبر التسميد 
 ل األجزاء الطرية على اإلناث الحفر ووضعة كما تسهّ ويكون هذا النمو سببا لجذب أقوى للحشرة البالغة للتغذي

 البيض.
 
    ( التقليم2

التقليم هو قص السعف اليابس نتيجة انتهاء فترة حياته أو المكسور بفعل الرياح أو المصاب بمختلف 
اآلفات، وفي هذه الحاالت يجف السعف ويتبّس تدريجيا بدءا من الخوص في اتجاه العرق الوسطي. ويجب أن 

منحدرا إلى الخارج لتفادي تجمع مياه  صيكون القطع من األسفل إلى األعلى بطريقة يكون فيها سطح الق
. وتكمن الفائدة من القيام بهذه العملية بطريقة سليمة، زيادة رش أماكن القطع بمبيد حشري، ثم األمطار فوقه

الحد من انتشارها من خالل ترك سوسة وكذلك العن التخلص من السعف غير الصالح، في سهولة اكتشاف 
 صورة) ساق النخلة نظيفا وتحسين اإلضاءة وتقليل الرطوبة حول العذوق وتهوية األشجار خاصة صغيرة العمر

4.6.) 
 
 



64 

 

    كريب( الت6
من نهاية قاعدة السعف، وتتم هذه العملية سم  15قطع الجزء األعلى من الكرب على مسافة  هوالتكريب 

نتين من عملية التقليم ألن الطرف السفلي من السعف الذي تم تقليمه يعمل على دعم وإسناد عادة بعد سنة أو س
ل إلى األعلى القطع من األسف. ومثل ما هو الحال بالنسبة إلى التقليم، يتم التكريب بالذي يقع فوقهالغض السعف 

وبما أن  (.4.6)صورة  فوقه منحدرا إلى الخارج لتفادي تجمع مياه األمطار طعبطريقة يكون فيها سطح الق
سوسة تقوم خالل فترة نشاطها بالبحث عن األماكن الضيقة التي تساعدها على االختباء حيث تؤمن لها الحشرة 

النتوءات الموجودة على جذع النخلة مالذا آمنا، فإن القيام بعملية التكريب يساهم في حرمان الحشرة من األماكن 
الكيرومون  كثير من روائح طعأماكن الق ه بعد القيام بالتكريب، تنبعث منأن المفضلة لوضع البيض فيها. غير

ونها مناسبة إضافة الى ك الحشرات البالغةتتدفق منها مواد سكرية وبروتينية تتغذى منها كذلك لسوسة ولالجاذبة 
ة والتي نشاط طيران السوسذروة من الضروري تجنب القيام بعملية التكريب خالل فترة لك، لذ .لوضع البيض

 الربيع.  كذلك بداية فصلالخريف و فصلغالبا ما تكون خالل 
 

      
 جيدةبطريقة  مقلّمة ومكّربة:  أشجار نخيل 2.6صورة 

 

 الرش الوقائي بعد التكريب( 1
خلة بحيث يغطي كامل أجزاء النإلى درجة الغسيل،  حشري مبيدبالنخيل رش بعد التكريب، يجب 

. وهذه العملية الوقائية أساسية وال بد منها بعد عملية التكريب ألنها تمنع بين قواعد الكربيتسرب و
  من االقتراب من أماكن قطع الكرب ومن وضع البيض فيه.سوسة ال

 
    والتحويض ( إزالة األعشاب1

حيث ر متال يفوقارتفاع وب مزدحموأحيانا بشكل  الضارةينمو حول أشجار النخيل العديد من األعشاب 
اإلصابات  عملية الكشف عن وتصعّب األعشاب .األشجار على الماء والغذاء بمنافسة الحشائشهذه  تقوم
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القيام ب يج لكلذ بالسوسة.إلصابة ل أنها تخلق بيئة رطبة حول أسفل جذع النخلة مالئمة نفضال عسوسة الب
، بعد ذلك ا حتى ال يتم قطع الجذور.دوريا بإزالة كل األعشاب حول جذع النخلة وعزق تربة الحوض سطحي

بحيث ال بشكل مخروطي سم  50وعرض سم  50ارتفاع بالتراب على جذع النخلة  أسفليجب القيام  بردم 
 (.5.6 مياه األمطار والري أسفل الجذع فترتفع رطوبته ويصبح سهل اإلصابة بالسوسة )صورةتالمس 

 
 
 

     
 وردم أسفل جذع النخلة بالترابإزالة األعشاب والتحويض : 2.6 صورة

 
 
 
 

 فصل الفسائل الزائدة( 2
أن عن  سوسة فضالالصعوبة الكشف عن  األم، تزدادن ساق ع تتفرعأعداد الفسائل التي  ترتفععندما 

الفسائل وإصابتها للنخلة و لحشرةلتغذية الو لالختفاءبيئة مالئمة  يخلق ،األمالنخلة د الفسائل حول يوجود عد
متباعدة عن بعضها بحيث  -على األكثر  -منها  4أو  3ترك فصل عدد من الفسائل ويجب  لك،. لذ(6.6)صورة 

منطقة قطع  معالجة بعد القيام بفصل الفسائل، يجب (.7.6ال تعطل القيام بعملية الكشف عن السوسة )صورة 
 .األم وعدم تركها مكشوفة ساقردم التربة حول ثم  الحشريةبأحد المبيدات  هاجروحرش األم و عنالفسيلة 
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 عدم إزالة الفسائل يخلق بيئة مالئمة للسوسة وال يترك مجاال لفحص جذع النخلة : 6.6 صورة

 
   

 
 فسائل على األكثر(  2-2إزالة أغلب الفسائل حول النخلة األم وترك عدد قليل منها ): 1.6 صورة

 
 

 فصل الرواكيب( 12
تحتوي على أنسجة غضة وطرية تكون من  أنهامعروف )الفسائل الهوائية(، فلرواكيب ى الإبالنسبة 

، يجب إزالة جميع رواكيب النخلة ورش موضعها بمبيد حشري، ألن ذاهسوسة. لبال لإلصابةالمفضلة  المنافذ
  ذلك يمنع اإلصابة بالسوسة عبر هذه الرواكيب.
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 ( التلقيح11
يُسبب انجذاب مما ح والكيرمون نتيجة الجر روائحعند قص الطلع الذكري من أجل التلقيح، تخرج 

المكان حيث يمكن أن تضع بيضها وتصيب بذلك النخلة الذكر)الفحل( بإصابة قمية. لهذا لك ذنحو  السوسة
 رشه بمبيد حشري باستعمال مرشة يدوية صغيرة. ،الطلع الذكري مباشرة طعبعد ق يجب،

 
 التخلص من مخلفات العمليات الزراعية( 12

التكريب، فصل الفسائل والرواكيب،...( قبل أن تجف، وكذلك  ،التقليمالزراعية ) اتعمليالمخلفات  إن
رمون الكيروائح النبعاث تمثل مصادر قوية  ،بمياه الري أو األمطار(التمور المتساقطة )خصوصا إذا ابتلت 

لهذا، يجب التخلص من جميع هذه المخلفات فور االنتهاء من العملية الزراعية . (2.6)صورة  سوسةللالجاذبة 
 (.9.6 )صورة ، ليبقى البستان دائما نظيفاوذلك بالردم أو اإلبعاد

 
 

 
 قبل أن تجف، مخلفات التقليم والتكريب والجني تجذب السوسة بروائحها الكيرومونية: 1.6 صورة
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 أنواع المخلفاتبستان نظيف من كل : 2.6 صورة

 
 

 إقامة حاجز بين أسفل جذع النخلة وحشرة السوسة( 12
قلي في هذا الدليل الح مقترحةإن كان ذلك ممكنا وفي حدود اإلمكانيات المالية للفالح، هذه طريقة وقائية 

نصح باستعمالها. تعتمد الطريقة الوقائية الجديدة على إقامة حاجز بين حشرة السوسة وأسفل جذع النخلة لمنعها ن
م إلى األعلى. هذا الحاجز يمكن أن يكون  3-2من أن تبيض فيه وذلك من مستوى سطح األرض إلى حوالي 

 األعلى واألسفل بحبل. ويمكن تعويضقطعة من البالستيك السميك يُغلّف بها أسفل الجذع ويُشد بإحكام من 
، لتغلق جميع الثقوب واألماكن )مثل الجير أو غيره(البالستيك بدَهن نفس المنطقة من الجذع بمادة مخثرة 

الغضة التي يمكن أن تبيض فيها السوسة. وفي هذه الحال، يجب إعادة الدَّهن عندما تبدأ المادة المخثرة في 
 التحلل. 

 
 
 
 

----------------------- 
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 خاتمة
 
 

 من خالل ما ورد في هذا الدليل الحقلي، يمكن االختتام بالمالحظات التالية:
لتي يمكن ا كثير من التقنياتطريقة واحدة متفق عليها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ولكن هناك  هناكليس   -

 استعمالها وكل تقنية لها إيجابياتها وسلبياتها،
الطريقة و طريقة الكشط مامعالجة اإلصابة بالسوسة في هذا الدليل، وهل طريقتين اثنتينعلى  التركيزتم  -

 ا مراعاة لظروف الفالحين الصغار،ما وانخفاض تكلفتهما وبساطتهم، على أساس سهولتهالجديدة للحقن
يوما عوضا عن  45كل أفضل طريقة وقائية يمكن استعمالها لمكافحة السوسة هي الفحص الدوري للنخيل  -
  الخاطئ للمصائد الفيرومونية،ستخدام الا
تم وضع محتوى هذا الدليل بطريقة تجعل الفالح مستقال أكثر ما يمكن عن اإلدارة، ألن أحد أهم أسباب فشل  -

أغلب الدول المعنية بمكافحة السوسة هو ارتباط أعمال مكافحتها بالسلط اإلدارية الفالحية )المركزية منها 
الصعوبة والبطء والتعقيد اإلداري في فشل العديد من الدول  الذي تلعبه دورالوالفرعية(، وال يخفى على أحد 

 في السيطرة على سوسة النخيل الحمراء وكثير من اآلفات األخرى.   
 
 
 
 

--------------- 
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Phoenix dactylifera 

 نخيل التمر
 
 
 



1 

 

 

 

حاليًا في تونس على نخيل الزينة ( Rhynchophorus ferrugineus)تتواجد سوسة النخيل الحمراء 
الكناري فقط وما زالت تقتصر على منطقة تونس الكبرى )بوالياتها األربع( وثالث واليات محيطة بها )بنزرت 

الزمن لم تفلح في السيطرة على وزغوان ونابل(. مع ذلك كل محاوالت ومجهودات وزارة الفالحة طيلة عقد من 
هذه اآلفة التي تشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لواحات نخيل التمر في الجنوب التونسي. وتعتبر هذه السوسة أخطر 

 آفة ممكن أن تهاجم نخيل التمر أو الزينة، وذلك لعدة أسباب هي:

 السوسة تقضي معظم دورة حياتها مخبأة داخل نسيج النخلة، -
 افها مبكرا داخل النخلة ألن أعراض اإلصابة ال تظهر في البداية عندما تكون اليرقات صغيرة جًدا،يصعب اكتش -
 عند اكتشاف اإلصابة يصعب بشكل عام الوصول إلى الحشرة داخل النخلة بالمبيدات الكيميائية أو البيولوجية، -
 من إصابتها من جديد، إزالة اآلفة من الشجرة أو القضاء عليها في الداخل ال يمنع النخلة -
 ينتشر الطور البالغ لحشرات السوسة سريعا بالطيران عبر مسافات قصيرة متعددة، -
تنتشر جميع أطوار السوسة بسرعة على مسافات طويلة عندما تحملها فسائل النخيل المصابة التي يتم استعمالها  -

 في غراسات جديدة،
ت بمفردها، ينتهي بها المطاف دائما إلى الموت في غضون عدة أشهر إذا لم تتم معالجة النخلة المصابة وتُرك  -

 إلى حوالي سنة.
 

توجد عدة طرق لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ولكن كثير منها معقد ومكلف وبعضها مضر بالبيئة. ومن 
 ء التي حصلتهذه الطرق ما استعملته وتستعمله وزارة الفالحة ولم تصل به إلى نتائج ملموسة. فمن بين األخطا

في هذا المجال، استراتيجية قطع جميع النخيل المصاب حتى الذي يمكن عالجه، ونشر أعداد مهولة من المصائد 
في منطقة تونس الكبرى مما قد يكون ساعد على انتشار اآلفة أكثر، وشراء معدة فرم ثقيلة مكلفة لم تُستعمل؛ هذا 
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بة من النخيل المعاَمل على قارعة الطريق عدة أيام قبل رفعها مما زيادة على ترك بعض عمال البلديات ألجزاء مصا
يعطي الوقت للحشرة بأن تنتشر على النخيل المجاور. هذا الوضع الذي ال يدعو للتفائل وخوفا من وصول هذه اآلفة 

حة في مكافإلى واحات الجنوب، حثّنا في السنوات القليلة الماضية على تقديم بعض االقتراحات األسهل واألنجع 
السوسة، لكن لم تجد أذانا صاغية لدى وزارة الفالحة. ونعود في هذه المداخلة لنقترح من جديد خطة سهلة وبسيطة 
وغير مكلفة للقضاء على هذه اآلفة، ونرجو من الطاقم الوزاري الجديد أن يأخذها بعين االعتبار. وهذ المقترح هو 

على النخيل الكناري في تونس ثم على نخيل التمر في منطقة الخليج  ناتج عن تجربتنا لسنوات في مكافحة السوسة
 (.0202؛ نصراوي 0202)غير مسمى 

 

نقترح هذا الخطة الجديدة للعمل بها أوالً في تونس الكبرى )واليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة( 
مقترحة تعتمد أساسا على طريقة حقن ثم يمكن للواليات الثالث المتبقية بعد ذلك اتباع نفس البرنامج. والخطة ال

جذع النخلة من األسفل، لعالج رأس النخلة إذا كان مصابا أو حمايته من اإلصابة إذا كان سليما )وسُميت هذه 
(. والهدف من هذا العمل هو حقن جميع جذوع نخيل تونس الكبرى في  Endothérapieالطريقة بالعالج الداخلي

وبما أن المبيد الحشري الذي سيُستعمل  .ذلك تُكرر العملية في السنتين المواليتين سنة واحدة بدون استثناء. بعد
 Chihaoui-Meridja et al. 2019; Gomez)معروف بقدرته على حماية النخلة من السوسة طيلة سنة كاملة 

and Ferry 2019،)  يكن يمكن خالل ثالث سنوات استئصال اآلفة من جميع نخيل تونس الكبرى، وإذا لم
االستئصال كامال، يمكن تمديد العملية بسنة أو بسنتين إضافيتين. ومن خالل هذه الخطة، يتم تفادي قطع النخيل 

 باستثاء الذي تموت قمته ولم يعد ممكنا عالجه.
 

وللدخول في تفاصيل بروتوكول الخطة، نشير أوال بأنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة، أوردت 
شجرة من نخيل الزينة الكناري في تونس الكبرى.  000222قاالت اإلعالمية والتقنية وجود حوالي العديد من الم

نخلة. كل مندوبية جهوية للتنمية الفالحية في  020222لكن للمزيد من االحتياط في تنفيذ الخطة، سنعتبر هذا العدد 
فقط(. ولتنفيذ خطة العمل بشكل ناجح، تحتاج نخلة )كمعدل تقريبي  020222كل والية من الواليات األربع تعتني بـ 

 كل واحدة من هذه المندوبيات إلى الموارد البشرية واللوجستية التالية )في شكل فريق مستقل وسريع الحركة(:
 سيارة واحدة، -
 مهندس أو فني )يقود الفريق ويعمل أيًضا كسائق للسيارة(، -
 عمال، 0 -
 ،(0)مثقابان  -
 محقنة يدوية، 022 -
 (،Proact 50EC غ/لتر )بروأكت 02لتر من المبيد الحشري إيمامكتين بنزوات  00222 -
 .طين -

 

 تطبيقيا، سيتم تنفيذ بروتوكول حقن سهل وبسيط وغير مكلف كما يلي:

ثقوب مائلة إلى األسفل ومتقابلة، باستعمال  0متر من سطح األرض،  0ثقب جذع النخلة على ارتفاع حوالي  -
 سم، 0سم وقطرها  02مثقاب ريشته طولها 

 مل لكل نخلة(، 022مل في كل ثقب )ما يعادل  52حقن المبيد المذكور )بدون تخفيف بالماء( بمحقنة يدوية بكمية  -
 غلق الثقوب بالطين حتى ال يتبخر المبيد. -

 

جذع نخلة في اليوم الواحد، حيث تتطلب  02مهندس أو الفني أن يحقن إذن، يمكن لفريق العمل بقيادة ال
دقائق لحقن المبيد وإغالق الثقوب بالطين. لذلك، يقوم عامالن  02دقائق لحفر الثقوب وحوالي  02كل نخلة حوالي 

نخلة في  00بحفر الثقوب )بينما يقوم العامل الثالث بحقن المبيد وإغالق الثقوب(، وهذا يمّكن من معالجة عدد 
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ساعات( للتنقل  4ساعات. ويتم استخدام بقية وقت يوم العمل )أكثر من  0نخلة في أقل من  02ساعة واحدة، أي 
  بين النخيل.

 سوسة النخيل الحمراء لكل مكافحة يوم عمل على مدار السنة، يمكن لفريق 002إذا أخذنا في االعتبار 
يمكن للمندوبيات األربع أن  يوم عمل(. وبهذا، 002× نخلة يوميًا  02نخلة في سنة )يعني  020222حقن  مندوبية

تعامل جميع أشجار النخيل الكناري في تونس الكبرى في عام واحد، ثم تكرر ذلك سنتين أخرتين. ونظًرا إلى أن 
لكبرى ا المبيد المقترح يمكن أن يوفر الحماية للنخيل مدة سنة كاملة، يصبح ممكنا القضاء على السوسة في تونس

 سنوات. 0-0خالل 
تبقى مشكلة اإلصابات المتقدمة جدا والتي تحتاج إلى إزالة بعض النخيل الذي تموت قمته. يمكن أن يكون 
هذا العمل تحت مسؤولية اإلدارة المركزية المعنية في وزراة الفالحة التي ينبغي أن تقوم بتفقد وفحص النخيل 

دون حاجة للمصائد(، وإزالة كل النخيل المصاب الذي ال يمكن عالجه. الكناري في جميع مناطق تونس الكبرى )ب
ويجب قبل إزالة كل نخلة، القيام بعملية رش إلى حد الغسيل لقمة النخلة بمبيد حشري ثم تغطيس األجزاء التي يتم 

 دقيقة. 02قطعها من النخلة في وعاء كبير يحتوي على مبيد حشري لمدة 
 

 المراجع:
 بوزيد)يوسف الفهيد ومروان جدوع و تأليف جماعي الحمراء،. الدليل اإلجرائي لإلدارة المتكاملة لسوسة النخيل 0202غير مسمى.  -

 .صفحة 000نصراوي وزكريا مسلم(، طبعة ثالثة. وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، 
 المعهد الوطني للعلومالنخيل الحمراء في تونس )خاص بنخيل التمر(. منشورات . الدليل الحقلي لمكافحة سوسة 0202نصراوي، بوزيد.  -
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Le charançon rouge du palmier (CRP) est le plus dangereux ravageur qui peut attaquer les 
palmiers. Son cycle de vie quasi-totalement caché à l'intérieur de l'hôte rend son contrôle très 
difficile. Chez le palmier dattier, le CRP attaque principalement le tronc et rarement le sommet, 
mais chez le palmier ornemental canarien, il attaque généralement le sommet. Une inspection 
périodique et complète des palmiers dattiers dans les plantations est un bon moyen de surveiller 
l'état du niveau d'infestation. Ensuite, l'une des méthodes de contrôle utilisées depuis 
longtemps contre l'infestation du tronc est l'assainissement de l’endroit de l'infestation en 
enlevant tout le tissu endommagé avec tous les stades de l'insecte. Une autre possibilité de 
contrôle de l’infestation du tronc par le CRP est l'injection du tronc selon notre nouvelle 
méthode proposée qui est basée sur l'injection dans le tronc au niveau du sol d’un insecticide 
non dilué, Emamectin Benzoate 50 g/l (Proact 50EC à 50 ml/palmier). Pour le contrôle de 
l'infestation apicale chez les palmiers dattiers, notre proposition est d'utiliser la même méthode 
d'injection dans le tronc que celle appliquée aux palmiers canariens en utilisant l'insecticide 
non dilué Emamectin Benzoate 50 g/l (Proact 50EC à 100 ml/palmier). Nous avons également 
proposé l'utilisation de l'injection dans le tronc comme technique principale dans un 
programme d'éradication du CRP des palmiers canariens en Tunisie. 
 
Mots clés: Charançon rouge du palmier, injection dans le tronc, palmiers canariens, palmiers 
dattiers, Tunisie 
__________________________________________________________________________ 

 ملخص
برنامج مكافحة بسيط  اقتراح:  (Rhynchophorus ferrugineus). سوسة النخيل الحمراء0202نصراوي، بوزيد. 
  .Flehetna (http://flehetna.com), Janvier 2021, Tunisie, 12 pp             .           ومنخفض التكلفة

 
بتة دورتها الحياتيه مخبأة داخل الن تعيش هذه اآلفة أغلبتعتبر سوسة النخيل الحمراء أخطر اآلفات التي تصيب النخيل. 

جعل مكافحتها صعبة جدا. عند نخيل التمر، تهاجم سوسة النخيل الحمراء الجذع ونادًرا ما تهاجم القمة، ولكن مما يالعائلة 
ة في المزارع طريقة جيدة لمراقب لنخيل التمرعند نخيل الزينة الكناري، عادةً ما تهاجم القمة. يُعد الفحص الدوري والشامل 

افحة المستخدمة منذ فترة طويلة ضد إصابة الجذع هي كشط مكان اإلصابة وضع مستوى اإلصابة. بعد ذلك، إحدى طرق المك
ب التي تصيمع جميع أطوار الحشرة. وهناك إمكانية أخرى لمكافحة سوسة النخيل الحمراء  المتضررةوإزالة كامل األنسجة 

امكتين ، إيمبالماء مخففعلى مستوى األرض بمبيد حشري غير حقن الجذع  وهيوفقًا لطريقتنا المقترحة الجديدة الجذع 
ا هو نمل/نخلة. ولمكافحة اإلصابة القمية على نخيل التمر، اقتراح 05بكمية   Proact 50EC) غ/ل )بروأكت 05بنزوات 

مامكتين ، إيالماءب نفس طريقة حقن الجذع المطبقة على النخيل الكناري باستخدام المبيد الحشري غير المخففاستعمال 
 كتقنية أساسيةمل/نخلة. كما اقترحنا استخدام طريقة حقن الجذع  055بكمية  Proact 50EC) تغ/ل )بروأك 05بنزوات 

 .لبرنامج استئصال سوسة النخيل الحمراء على النخيل الكناري في تونس
 

 ، تونس: تونس، حقن الجذع، سوسة النخيل الحمراء، نخيل تمر، نخيل كناريكلمات مفتاحية
__________________________________________________________________________ 
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(CRDA) of the 4 governorates takes care of 10,000 Canary palms (as an average). To execute 
successfully the workplan, each CRDA will need the following human and logistical resources 
(as an independent and fast-moving team):  
- 1 car, 
- 1 engineer or technician (leading the team and working also as car driver), 
- 3 workers, 
- 2 drills,  
- 500 hand-syringes, 
- 1,000 liters of Emamectin Benzoate 50 g/l (Proact 50EC), 
- Mud.  

The worker team lead by the engineer or the technician should inject 40 palm 
trunks/day. Each Canary palm will require about 10 min for digging holes and about 10 min 
for injecting the insecticide and closing holes with mud. With 2 workers digging holes (+ 1 
worker injecting insecticide and closing holes), a number of 12 palm trees may by treated in 
one hour and then 40 palm trees in less than 4 hours; the rest of the working time of the day 
(more than 4 hours) will be utilized for moving between palms. 

If we consider 250 working days over the year, the RPW team of each CRDA can 
inject 10,000 Canary palms/year (40 palm trees per day × 250 working days). Hence, the 4 
CRDA can treat all Canary palms of Grand Tunis in one year, and repeat that 2 more years. 
Since the insecticide can offer protection to Canary palms for one complete year (Chihaoui-
Meridja et al. 2019; Gomez and Ferry 2019), it will likely be possible to eradicate RPW in 
Grand Tunis in 3 years. If a low infestation rate continues to occur, it will need to repeat the 
treatment for 1 to 2 more years. 

It remains the problem of the very advanced infestation that needs to remove certain 
dead or dying palm trees. This activity could be under the responsibility of the central 
agricultural authority (DG/SVCIA) which should inspect Canary palms in all areas of Grand 
Tunis (without need for traps), and remove all infested palm trees that cannot be cured. The 
removal of each palm tree must be preceded by the spray until wash of the palm summit by an 
insecticide and the cut parts of the palm dipped in a container of insecticide for 30 min. 

CONCLUSION. 
The present article describes a workplan based on simple and low-cost methods to 

control RPW that can be easily adopted by farmers (for date palms) and by palm owners, 
municipalities or local agricultural authorities (for Canary palms). The main advantages of this 
program are:   
- Continual inspection of the palms by observing them frequently to guaranty an early detection 
of the infestations, 
- Easy injection of the palm trunk in a safer way for the environment compared to sprays, 
- Limiting the insecticide preventive sprays to only pruned palm trees, to minimize the 
environment pollution. 
__________________________________________________________________________ 
RESUME 
Nasraoui B. 2020. Le charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus): 

Proposition d’un programme de lutte simple et peu coûteux. Flehetna 

(http://flehetna.com), Janvier 2021, Tunisie, 12 pp. 
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CONTROL OF R.P.W. IN ORNAMENTAL CANARY PALMS. 
Symptoms on Canary palms. 

RPW early symptom infestations in Canary palm (Phoenix canariensis) may show 
sharply cut, bitten or holed parts of fronds. Further symptoms can show absence of new fronds 
that creates partial voids leading to an asymmetrical summit of the palm tree. Finally, the 
already developed fronds wilt, turn brown and die, and the whole summit collapses (Soroker 
and Colazza 2017; FAO 2020) (Fig. 3).  

 
Periodic and comprehensive inspection. 

Canary palms are ornamental palms that are used to beautify town streets, around 
hotels, buildings, stadiums,… They are not gathered in farm plantings, so they need to be 
managed differently under the responsibilities of their owners, of the municipalities and of the 
agricultural authorities, but not farmers. Nevertheless, it is good to watch and inspect Canary 
palms in the towns periodically to detect as early as possible the new infestations which are 
usually apical.    
 
Trunk injection. 

The trunk injection against Canary palm apical infestation by RPW was used firstly 
by Hernandez-Marante et al. (2003) and this technique was inspired from the injection trunk 
used by Navarro et al. (1992) in olive tree to study the movement of the pesticide inside the 
trunk. Then, Gomez et al. (2009) improved and simplified this injection technique and called 
it "endotherapy". They utilize it as an important component of integrated RPW management. 
Later, the trunk injection, so known as endotherapy, became a common technique used against 
RPW (Estévez et al. 2011; Gomez and Ferry 2013; Ferry and Gomez 2014; Chihaoui-Meridja 
et al. 2019; Ferry et al. 2019; Gomez and Ferry 2019). This technique is based on the injection 
of the insecticide inside the low part of the trunk; then the insecticide migrates to the summit 
of the palm tree to act curatively by killing all RPW stages and/or preventively by protecting 
the summit for one year from any new RPW infestations (Chihaoui-Meridja et al. 2019; Gomez 
and Ferry 2019). It is also an easy, simple and low-cost method, that we simplify to the 
following steps:   
- Dig 4 opposite inclined holes around the trunk at nearly 1 m above the ground level,  
- Each hole is 30 cm long and 1 cm of diameter, 
- Inject in each hole 25 ml of the insecticide Emamectin Benzoate 50 g/l (Proact 50EC), 
- Close holes with mud. 
 
CASE OF TUNISIA: AN EASY WORKPLAN FOR R.P.W. ERADICATION. 

Up to now in Tunisia, RPW infestations exist only on Canary palms and are still 
limited to Grand Tunis (including 4 governorates) and 3 governorates around it (Bizerte, 
Zaghouan and Nabeul). We propose to act firstly in Grand Tunis (Tunis, Ariana, BenArous 
and Manouba governorates) by presenting a workplan for the eradication of RPW based mainly 
on the trunk injection (endotherapy). The 3 remaining governorates can follow the same 
program. The aim of the program is to inject all palm trunks in one year and to repeat that 2 
more years. 

Although the absence of exact statistical data, many media and technical articles 
reported 35,000 Canary palms in Grand Tunis. But for more precaution in the implementing 
the workplan, let us consider this number 40,000 palm trees. Each agricultural authority 
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Fig. 4. Treatment of RPW infested date palms. A: Cleaning attacked place of the trunk 
and removing all infested tissue and insect stages, B: Digging hole in the trunk for the 
control of the apical infestation, C: Injecting the insecticide in the hole in the trunk for the 
control of the apical infestation. 

 
- Inspecting palm trees periodically to remove all areal offshoots on the palm trunks to be not 
an entry for RPW, 
- Taking good care of date palms through the first and the second pruning (Taklim and Takrib 
in Arabic), and after each pruning, spraying pruned palm trees in a way to wash all wounds on 
the trunk using a contact insecticide; this treatment prevents RPW to approach close to wounds 
and lay eggs, 
- Cleaning the plantation by discarding all kinds of agricultural operation remnants (pruning, 
cutting, fertilizing, harvesting,…), by burying them far from the farm or burning them until 
they become ashes.   
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Fig. 3. Apical infestation of palms. Early infestation (A) then died tree (B) of date palms. 
Dying (C) and dead (D) ornamental Canary palms.  
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- Check the cleaned place one week later to be sure that the cleaned tissue dry well; if so, spray 
again and fill the cleaned place by mud; but in the case where it is not enough dry, it is 
necessary to spray again, to wait one more week before to spray a third time and to fill with 
mud, 
- Complete the curative operations by well surrounding the trunk with plastic sheet and tying 
it around the trunk with strong thread for several months. 
 
New trunk injection method. 

Based on some of our experiments on the control of the trunk and apical infestations 
of date palms, we propose here a simple, easy and low-cost new method of trunk injection that 
protect the palm tree over several months to one year (Fig. 4). 

This new method is based on the injection of the insecticide in a manner similar to 
that used in the treatment of apical infestation of Canary palms (Chihaoui-Meridja et al. 2019; 
Gomez and Ferry 2019) and as a modified method used in the treatment of trunk infestation of 
date palms (Mashal and Obeidat 2019). 

Our proposition is summarized into the following 4 steps:  
- Dig 4 opposite inclined holes around the trunk at nearly 1 m above the ground level for the 
apical infestation or at the ground level for the trunk infestation,  
- Each hole is 30 cm long for the apical infestation or 15 cm for the trunk infestation, and 1 cm 
of diameter for both, 
- Inject in each hole 25 ml for apical infestation or 12.5 ml for trunk infestation of the 
insecticide Emamectin Benzoate 50 g/l (Proact 50EC), 
- Close holes with mud. 

This method that we used for the first time on date palm gave us 80-90% of success 
in healing apical infestation and more than 90% of success in curing trunk infestation, unless 
the infestation progression is too advanced. It is still to mention that there is no harm from this 
new injection method if the injected palm is male, but if the injected palm is female, it is 
necessary to discard the fruits and get rid of them in a safe way so that they are not consumed 
by human and animals or to conduct an analysis on the insecticide residues to ensure that the 
fruits are healthy or unhealthy for consumption. 

 
Preventive actions. 

All good agricultural practices are unfavorable for RPW installation. But some of 
them are highly recommended such as: 
- Creating new date palm plantations using offshoots coming from areas RPW free and each 
offshoot basis should be dipped in a container of insecticide for 30 min before planting, 
- Fertilizer application and watering palm trees according to their only needs without excess, 
to put them in the best growing conditions and not exhausted, 
- Avoiding, if possible, the flood irrigation method that can create a high wet environment 
favorable to RPW,  
- Bury palm trunk basis with dry soil to avoid contact between the irrigation- or rain-water and 
the palm foot,  
- Maintaining continuously clean basin around the palm tree by removing all weeds around the 
trunk, 
- Removing as many offshoots as possible to aerate the basis of the trunk and to facilitate 
inspection and detection of the RPW infestation symptoms, 
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the inspection, all the infested palms showing symptoms must be appropriately treated. But in 
symptomless cases, the palms might be healthy or might be recently infested without showing 
symptoms during a period of 2-3 weeks after the beginning of the attack. Since the examiner 
does not observe symptoms on a newly infested palm over a first inspection, when he returns 
again to the same palm after 45 days in a second inspection, he will easily detect the infestation 
symptoms while the insect does reach the adult stage yet, so that he can treat the palm 
appropriately and kill all insect pre-adult stages without any risk of their spreading to other 
nearby palm trees. Hence, at each cycle of inspection, the number of discovered infested date 
palm decreases more and more until it becomes insignificant. This visual periodic 
comprehensive inspection of the palms every 45 days (8 times/year), could replace the 
monitoring of the insect by the mass trapping technique. 
 
 

 
Fig. 2. Trunk symptoms of RPW infested date palms. A: Brown ooze secretions seeping 
out of the date palm trunk, B: Shewed tissue on the surface of the trunk, C: Lacerated base 
of damaged frond. 

 
Mechanical sanitation of the infested place. 

When RPW infestation symptoms are observed on the palm trunk, one of the simplest 
methods to cure the infestation is the mechanical sanitation (Kasht in Arabic) following these 
actions (Anonymous 2020; FAO 2020) (Fig. 4): 
- Clean the infested place in a way to remove all damaged parts and tissues of the trunk and to 
leave only the healthy and white tissue, 
-  Kill all the pest stages found inside the removed trunk materials, collect all the operation 
remnants and bury them outside the plantation or burn them until they become ashes, 
- Immediately after the trunk cleaning, it is imperative to locally spray the cleaned place until 
wash with a contact insecticide, 
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After the larva reaches the last phase of its life, it makes a cocoon from the fibers and 
tissues of the palm tree for pupation. The nymphic stage in the cocoon lasts between 10 and 
20 days without any activity. Gradually, the nymph turns from larval stage to adult stage which 
emerges from the cocoon to live usually 2-3 months. At its adult stage, the insect continues to 
live inside the infested palm tree until conditions change and become inappropriate. At such 
situation, the adult moves outside the palm tree and flies to another one, guided by pheromones 
released by other RPW individuals and/or by kairomones released by other palm trees (Faleiro 
et al. 2003; Kaakeh 2005; Soroker and Colazza 2017). 

 
CONTROL OF R.P.W. IN DATE PALMS. 
Symptoms on date palms. 

Most of the damages due to RPW in date palm (Phoenix dactylifera) occur in the 
basal part of the trunk (FAO 2020) (Fig. 2). In this case, observed symptoms are: 
- Ooze secretions seeping out of the date palm trunk that are first yellowish then turn into a 
dark brown color and dry up resembling to gum, 
- Shewed tissue on the surface of the trunk at first wet then dry up over time, 
- An unpleasant odor emanating from the infested place resulting from the decomposition of 
the tree tissue and the larva waste, 
- Holes in the trunk of various sizes linked to tunnels and internal cavities filled with shewed 
tissue, especially when the infestation is advanced, 
- Bases of damaged fronds lacerated and easily removed, as there are tunnels with larvae and 
cocoons inside them, 
- When the damage reaches a severe degree, the trunk may break and fall down, facilitated by 
strong winds. 

Other symptoms can be observed such as: 
- Wilting, browning and drying of some offshoots, and when severely infested, lacerated from 
the bottom, then they die so that they are easily separated from the mother palm tree, 
- Death of infested aerial offshoots, 
- Some fronds of young date palms wilt, turn brown and dry completely, so they become easy 
to remove. 

Although they are rare, apical infestations in date palm can occur according the 
following steps (Anonymous 2020; Nasraoui 2020) (Fig. 3): 
- At first, imbalanced and deformed growth of some fronds with deviation from their original 
place, creating voids in the date palm summit, 
- Fronds partially and then completely wilting and browning due to their damage at the basis 
level, 
- Most of the fronds drying up and falling down, with cocoons scattered around the date palm 
trunk, 
- Death of the growing apex of the date palm and inclination of the summit toward one side, 
- Finally, the whole summit of the palm collapses and falls down on the ground. 
 

Periodic and comprehensive inspection. 
Periodic and comprehensive inspection (every 45 days) results from the conception 

based on the principle of breaking the lifecycle of the weevil at the level of the larval and 
nymphic stages before it reaches the adult stage, as this insect cannot - in the shortest cases - 
complete its full lifecycle in less than two months, from egg to adult (Al-Shawaf 2020). During 



Bouzid Nasraoui / January 2021                                                                                                               http://flehetna.com 

2 

 

Hence, as a palm tree killer, RPW differentiates itself from the rest of the date pests 
by its high danger and difficult control, so that it invaded many regions in the world where it 
propagated during a century beginning from South Asia, crossing the Middle-East to South 
Europe, reaching North Africa and recently North Europe (Fig. 1) (Faleiro et al. 2012; EPPO 
2020). Some researchers have well summarized knowledge, management and challenge 
related to this pest (El-Shefie and Faleiro 2020; Faleiro 2006; Ferry and Gomez 2014).  

 

 
Fig. 1. Geographic propagation of the RPW around the world (EPPO 2020) 

 
The countries invaded by RPW tried to control it with various methods but failed to 

eradicate it, excepting Canary Islands and seemingly Mauritania for particular reasons such as 
the infested regions were isolated (by the sea or in the desert, respectively) and the control 
decisions were quickly executed. Many control methods used against RPW (such as the 
injection of the infested trunk using an electric or fuel engine, the fumigation of the infested 
trunk with aluminum phosphide, the periodical spray of the palms in the plantations, the 
biological control) are expensive with limited efficacy, and sometimes with negative impacts 
on the environment or unsafe (Salah et al. 2019; Nasraoui 2020). Hence, RPW became a big 
issue for the concerned countries almost without solution, and consequently, FAO proposed 
an international program for the surveillance and control of this pest (FAO 2017, 2019). 

Regarding the lifecycle, RPW develops from egg to larva to nymph inside a cocoon 
and then to an adult stage. The total duration of RPW cycle is 3 to 4 months, depending on the 
season. Usually, the male and the female adults mate several times and the female often lays 
200 to 400 eggs during its lifetime. The female digs holes in the palm tree with its mouthparts 
and lays eggs in. Few days later, small larvae emerge from the hatching eggs, and soon after, 
they start digging tunnels in the palm tree tissue to live inside them and grow through several 
phases. The larvae in their successive phases represent the harmful stage that digs tunnels and 
greedily feeds on tissue inside the palm by using strong biting mouthparts. Hence, the insect 
lives during its entire larval stage inside the palm and goes through a large number of molting, 
during a period of time ranging from 5 to 15 weeks, depending basically on the temperature. 
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__________________________________________________________________________ 
ABSTRACT 
Nasraoui, B. 2020. Red palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus): Proposition of a simple 

and low-cost control workplan. Flehetna (http://flehetna.com), January 2021, Tunisia, 12 

pp.                    https://drive.google.com/file/d/1pMZxj4J_1ExwQWJdyljQ0PV6n05iHLQh/view 

 
Red palm weevil (RPW), Rhynchophorus ferrugineus, is the most dangerous pest that attacks palms. 
Almost whole its lifecycle hidden inside the host makes its control very difficult. In date palms, RPW 
attacks mainly the trunk and rarely the summit, but in ornamental Canary palms, it usually attacks the 
summit. Periodic and comprehensive inspection of date palms in plantations is a good way to monitor 
the state of the infestation level. Then, one of the control methods used for long time against the trunk 
infestation is the sanitation of the infestation place by removing whole the damaged tissue with all insect 
stages. Another possibility to control RPW trunk infestation is the trunk injection according to our 
proposed new method which is based on the injection of the trunk at the ground level by a non-diluted 
insecticide, Emamectin Benzoate 50 g/l (Proact 50EC at 50 ml/palm). For the control of the apical 
infestation in date palms, our proposition is to utilize the same trunk injection method applied to Canary 
palms using the non-diluted insecticide Emamectin Benzoate 50 g/l (Proact 50EC at 100 ml/palm). We 
also proposed the use of the trunk injection as the main technique for an eradication workplan of RPW 
in Canary palms in Tunisia.   
 
Keywords: Canary palms, date palms, red palm weevil, trunk injection, Tunisia 
__________________________________________________________________________ 
 
INTRODUCTION. 

Red palm weevil (RPW), Rhynchophorus ferrugineus, is known as the most 
dangerous pest that attacks palms, because it spends most of its lifecycle hidden inside the 
palm tree, it is difficult to discover it early inside the palm tree because infestation symptoms 
do not appear before a certain time when the larva are very young, and when the infestation is 
found out, it is generally not easy to reach the insect inside the palm tree with chemical or 
biological insecticides. Also, if the pest is removed from the palm tree or killed in, this does 
not prevent the host from new infestations again. The adult stage of the insect spreads rapidly 
over multiple close distances by flying, and all its stages spread rapidly over long distances 
when carried by infested palm offshoots. Finally, if the infested palm tree is not treated and 
left alone, the damage always ends with its death within several months to about one year 
(Abraham et al. 1998; Salama et al. 2009; El-Mergawy and Al-Ajlan 2011; Dembilio and Jacas 
2012). 
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الكتاب: الدلیل الحقلي لمكافحة سوسة النخیل الحمراء في تونس (خاص بنخیل التمر)

المتكاملة  المكافحة  إدارة  للفالح والتقني والمھندس، یساعدھم على  دلیل حقلي میداني  الكتاب ھو  ھذا 
لحشرة سوسة النخیل الحمراء ویقدم لذلك حلول واقعیة للتعامل مع ھذه اآلفة في ما یخص نخیل التمر. 
یبدأ نص الكتاب بتعریف حشرة السوسة ووصف دقیق ألعراض اإلصابة، ثم ینتقل إلى عملیة فحص 
النخیل لتشخیص المصاب منھ، لیمر بعد ذلك إلى جمیع طرق المكافحة، ولكن مع تمییز الطرق السھلة 
والبسیطة وغیر المكلفة للفالح. ویتواصل النص بكیفیة التعامل مع المصائد الفیریومونیة، لیختم بأفضل 
العملیات الزراعیة الحقلیة التي تمّكن من الوقایة من سوسة النخیل الحمراء على نخیل التمر. ویحتوي 

نص الكتاب على 50 صورة توضیحیة.
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