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مذكرة إرشادية )4( حول دودة الحشد الخريفية

ألصحاب  سريع  دليل 
الحيازات الصغيرة 

تعترب دودة الحشد الخريفية آفة حديثة يف أفريقيا، ولكنها كانت موجودة باألرايض األمريكية منذ أالف السنني. قام أصحاب الحيازات الصغرية 
من مزارعني الذرة الشامية بإدارة تلك اآلفة لفرتات زمنية طويلة. العديد من املزارعني بأمريكا الوسطى واملكسيك يقومون بزراعة الذرة 
تحت ظروف مشابهة لنفس ظروف مزارعني الذرة من أصحاب الحيازات الصغرية يف أفريقيا. حيث يقوم عادة أصحاب الحيازات الصغرية من 
مزارعني الذرة الشامية بزراعته يف مساحات محدودة )أقل من 2 هكتار( بإستخدام تقاوي من أصناف محلية مستخدمني القليل من املدخالت 
األخرى )األسمدة واملبيدات(، وقد يقومون بزراعته يف قطع تحتوي عىل أكرث من نوع نبايت كام يقومون بالزراعة بأنفسهم دون مساعدة أي 

عاملة خارجية مستخدمني أدوات بسيطة يف الزراعة. 

هناك العديد من الخربات والدروس القيمة يف إدارة دودة الحشد الخريفية والتي ميكن تعلمها واإلستفادة منها من مزارعني الذرة يف 
أمريكا الوسطى. بدأ العديد من املزارعني يف أفريقيا بإستخدام العديد من املامرسات املشابهة معتمدين عىل معرفتهم للبيئة الزراعية 

وتبنيها مع األخذ يف اإلعتبار الظروف املحلية التي تختلف من إلقليم ألخر. 

هذا الدليل الرسيع يلخص املفاهيم األساسية واملامرسات التي يستخدمها ويحاول أن يستخدمها العديد من أصحاب الحيازات الصغرية 
حول العامل لإلدارة املستدامة لدودة الحشد الخريفية. يجب عىل املزارعني العمل معاً ملشاركة هذه املعرفة والخربات لتحسني إدارة دودة 

الحشد الخريفية تحت ظروفهم الخاصة. 

إمنع
أن  بالوقاية حيث  الخريفية  الحشد  لدودة  املتكاملة  اإلدارة  تبدأ 
زراعة  وأثناء  قبل  إتخاذها  املزارعني  عىل  يجب  إجراءات  هناك 
حقولهم بحيث تؤدي إىل تقليل اإلصابة وكذلك التأثري الضار لهذه 

اآلفة عىل محاصيلهم. وتشتمل تلك اإلجراءات عىل: 

اإلنبات   ] جودة  بها  يتوفر  الجودة.  عالية  تقاوي  إستخدام 
وكذلك البد من خلوها من األمراض وأن تكون من األصناف 
الجيدة  اإلدارة  املزارعني يف زراعتها حيث تعتمد  التي يرغب 

لآلفة عىل مدي صحة النباتات.

تجنب الزراعة املتأخرة والزراعة املتداخلة )زراعة أعامر مختلفة يف   ]
نفس الحقل(. ألن الفراشة املؤنثة تبحث عن أعامر خاصة مفضلة 
لديها من نباتات الذرة لوضع البيض فإذا وجدت مثل هذا العمر من 
الذرة يف قطعة واحدة من الحقل فإن هذا سوف يجذب الفراشات 

اإلناث بأعداد كبرية إىل جميع النباتات يف الحقل.

قم بزيادة التنوع النبايت يف املناطق املنزرعة ميكن للنباتات أن   ]
تبث بعض املواد الكياموية التي من املمكن أن تجذب أو تطرد 
فراشات دودة الحشد الخريفية. يف حال وجود خليط من النباتات 

أو املحاصيل يف نفس القطعة فإن الفراشات املؤنثة لن تكون قادرة 
عىل وضع البيض عىل نباتات الذرة. ميكن لبعض النباتات الغري جاذبة 
)لفراشات دودة الحشد الخريفية( ورمبا بعض املحاصيل األخرى 
)مثل الكاسافا، البطاطا، البطاطس( أو بعض النباتات األخرى دفع 
الفراشات املؤنثة بعيداً عن نباتات الذرة.  تقنية الجذب والدفع التي 
تم طرحها بواسطة املركز الدويل للدراسات البيئية والفسيولوجية 
للحرشات )ICIPE(  تعد مثال جيد عىل جدوى التنوع النبايت وذلك 
بإستخدام بعض األنواع النباتية التي تدفع دودة الحشد الخريفية 
عن الذرة وكذلك زراعة أنواع نباتية أخري لجذب هذه اآلفة إىل 

مناطق يسهل مكافحتها بها.

وكذلك يساعد التنوع النبايت عىل زيادة تعداد الكائنات النافعة   ]
الصديقة للمزارعني والتي تتواجد طبيعياً يف البيئة وتستطيع قتل 
نسب كبرية من بيض ويرقات دودة الحشد الخريفية. املفرتسات 
تقتل  التي  )الدبابري  واملتطفالت  ...إلخ(  العجوز،  إبرة  )النمل، 
دودة الحشد الخريفية( واملمرضات )فريوسات، بكرتيا، فطريات، 
األعداء من  الخريفية( كل هذه  الحشد  تقتل دودة  التي  إلخ 
املمكن أن تتواجد طبيعياً داخل وحول الحقول املنزرعة. التنوع 
النبايت ميكن أن يجعل كل تلك الكائنات قريبة من محصول الذرة 
وبالتايل فإن ذلك يساعد عىل إيجاد وقتل دودة الحشد الخريفية. 
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راقب
يجب عىل املزارعني تفقد حقولهم من آٍن آلخر للمالحظة والتعلم 
الزراعة  من  األويل  يوم  األربعون  الالزمة. خالل  اإلجراءات  وإتخاذ 
يجب زيارة الحقول كل 3-4 أيام وخالل هذه الزيارة يجب مالحظة 

ما ييل: 

الصحة العامة للنباتات: من خالل مالحظة هل النباتات ملونة   ]
باللون األخرض الداكن )حيث يدل ذلك عىل التغذية الجيدة( ؟، 
هل النباتات تعاين من نقص يف الرطوبة؟، هل هناك أي عالمات 
لإلصابة )سواء بدودة الحشد الخريفية أو غريها(، هل يوجد كتل 
بيض أو يرقات صغرية؟ هل يوجد حشائش )خاصة Striga أو ما 

يسمي بالعدار أو دغل الساحرة(؟

إذا كان هناك أثار لإلصابة بدودة الحشد الخريفية، أفحص 10   ]
نباتات متتاليني يف نفس الصف يف خمس مواقع مختلفة من 
اإلرشادية  النرشة  مراجعة  ميكن  التفاصيل  من  ملزيد  الحقل، 

لدودة الحشد الخريفية رقم 2 الخاصة بتفحص النباتات. 
VV V ميكن فحص منطقة القمع يف نباتات الذرة )3-5 ورقات

صغرية( للتأكد من وجود ثقوب يف األوراق املوجودة يف 
هذه املنطقة أو مخلفات حديثة للحرشة، 

VV V عىل رمادي  أو  كرميي  لون  ذات  بيض  كتل  عن  أبحث 
األوراق وأحياناً عىل السيقان. 

VV V ميكن البحث يف ساعات الصباح األوىل أو الساعات املتأخرة

التي يظهر عىل  والريقات  العمر  الصغرية يف  الريقات  عن 

نقاط  أربع  وجود  مع  مقلوبة   "Y" عالمة  الرأس  مقدمة 

داكنة تشكل مربع )بداية من الحلقة الثانية وحتى نهاية 

جسم الريقة(

إذا كان هناك فرصة للدخول عىل تطبيق FAMEWS  من خالل   ]

أي جهاز محمول ميكنك إدخال املعلومات عن نسب النباتات 

املصابة حالياً بدودة الحشد الخريفية )راجع النرشة اإلرشادية 

رقم 2 " التفحص" والتي تصف هذه العملية بالتفصيل(.

يرقات   ] الدبابري،  )النمل،  املزارعني  أصدقاء  تواجد  عن  أبحث 

مريضة ميتة( 

إعلم
إصابات  من  معينة  مستويات  تعويض  الذرة  لنباتات  ميكن 

النباتات املصابة  املجموع الخرضي حيث أن نسبة منخفضة من 

لن تؤثر عىل محصول الذرة بشكل كبري. 

لدودة  الحيوية  )األعداء  املزارعني  أصدقاء  أو  املفيدة  الكائنات 

مكافحة  يف  هاماً  دوراً  تلعب  أن  املمكن  من  الخريفية(  الحشد 

دودة الحشد الخريفية بشكل طبيعي- حيث أظهرت الدراسات 
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العديد من أصحاب الحيازات الصغرية قاموا بتجربة حلول محلية 

وأقروا بالحصول عىل نتائج ُمرضية نتيجة لتطبيق هذه اإلجراءات. 

باإلضافة إىل إجراءات املنع سجل املزارعني النجاح فيام ييل:

" إعادة تدوير" املمرضات. حيث أنه عند العثور عىل يرقات   ]

الفطريات،  الفريوسات،  بواسطة  الحقل  يف  طبيعياً  ميتة 

امليتة  الريقات  هذه  مثل  بتجميع  يقومون  فإنهم  البكرتيا  أو 

ويقومون بطحنها )أو وضعها يف الخالط( ثم تصفيتها. وحيث 

عىل  التصفية  بعد  الناتج  السائل  يحتوي  أن  املرجح  من  أنه 

للفريوسات  جزيئات  أو  بكترييا  خاليا  أو  للفطريات  جراثيم 

لذا فإنه ميكن تخفيفه ورشه مرة أخري عىل النباتات املصابة. 

ويقوم  ومجاين.  طبيعي  حيوي  مبيد  السائل  هذا  ويعترب 

املزارعون برشه يف منطقة الُقمع يف النباتات املصابة حتى ال 

يتم إهدار املبيد الحرشي الطبيعي. 

أهم   ] من  النمل  أن  لوحظ  واملتطفالت.  املفرتسات  جذب 

حيث  الخريفية  الحشد  دودة  لريقات  الطبيعية  املفرتسات 

الحشد  دودة  يرقات  من  املائة  يف   56 أن 
بواسطة  طبيعياً  قتلها  يتم  أن  ميكن  الخريفية 

الكائنات. تلك 

الجيدة  للمكافحة  األسايس  املفتاح  ويعترب 
هذه  جذب  هو  الخريفية  الحشد  لدودة 
وهناك  الحقل.  يف  عليها  والحفاظ  الكائنات 
إتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات  من  العديد 
عليها  والحفاظ  للحقول  الكائنات  لجذب هذه 

أو تجميعها وإستخدامها. 

رسيعة.  تكون  أن  يشرتط  ال  الفعالة  املكافحة 
الريقات املتطفل عليها أو املريضة من املمكن أن 
تظل حية ولكنها تتوقف عن التغذية. ويف هذه 

الحالة فإنها ال تتسبب يف أي رضر للنباتات. 

وخطرية.  الثمن  مرتفعة  الكياموية  املبيدات 
جدوى  ذا  غري  إستخدامها  أن  املحتمل  ومن 
الصغرية  الذرة  مزارع  أصحاب  لدي  اقتصادياً 
بالغاً  تهديداً  بعضها  ويشكل  أفريقيا.  يف 
لصحة اإلنسان. حيث وجد أن بعض املبيدات 
لتشكيلها  تداولها  حذر  تم  والتي  القدمية 
خطر عىل صحة اإلنسان يف العديد من الدول 
الحيازات  أصحاب  بواسطة  إستخدامها  تم  قد 
تلك  من  العديد  الذرة.  مزارع  يف  الصغرية 
املزارع.  أصدقاء  قتل  عىل  يعمل  املبيدات 
واملمرضات  واملتطفالت  املفرتسات  هذه 
بيض  من  عالية  نسبة  عىل  القضاء  ميكنهم 

الخريفية.   الحشد  دودة  ويرقات 

تدخل
تستلزم  الخريفية  الحشد  لدودة  والفعالة  املستدامة  اإلدارة 
الخريفية  الحشد  دودة  ملنع  اإلجراءات  هذه  بعض  إجراءات. 
منظومة  يف  خلل  حدوث  عند  إتخاذه  من  البد  األخر  والبعض 
الخريفية  الحشد  بدودة  اإلصابة  املنع وحدوث نسبة عالية من 

يف الحقل. 

بها  يقوم  أن  املزارع  يستطيع  التي  اإلجراءات  هذه  أبسط  أحد 
هو تجميع وسحق كتل البيض والريقات الصغرية الخاصة بدودة 
البيض يف كتل من  الحرشة بوضع  تقوم  الخريفية. حيث  الحشد 
السهل مالحظتها عىل أوراق الذرة. هذه الكتل ميكن سحقها مبارشة 
وكذلك الحال بالنسبة للريقات الصغرية حيث ميكن تجميعها من 

عىل األوراق قبل اخرتاقها ملنطقة القمع يف النباتات. 
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لإلتصال
قسم إنتاج ووقاية النباتات

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

AGP-Director@fao.org :البريد اإللكتروني

 لمزيد من المعلومات
Fall-Armyworm@fao.org
Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/
plant-protection/fall-armyworm/
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بإخراج  الُقمع ويقوم  النباتات إيل داخل منطقة  يزحف عىل 
املمكن  من  أنه  املزارعني  بعض  وجد  ولقد  للخارج.  الريقات 
جذب النمل إىل حقول الذرة بواسطة وضع الدهون الحيوانية 
الذرة حيث وجدوا أن  السمك يف حقول  أو حساء  املطبوخة 
هذه املواد تجذب النمل للحقول ومن ثم يبقى ليجد ويقتل 
يرقات دودة الحشد الخريفية يف حقول الذرة. كام قد يستخدم 
بعض املزارعني املحلول السكري لجذب وتغذية الدبابري التي 

ميكن أن تتغذى وتتطفل عىل دودة الحشد الخريفية. 

املواد   ] من  عدد  إستخدام  عن  رضاهم  املزارعني  بعض  أبدى 
يف  القمع  ملنطقة  مبارشة  كمعاملة  إستخدامها  عند  املحلية 
تجربتها  تم  التي  املواد  بعض  املصابة.  الشامية  الذرة  نباتات 
الصابون،  امللح،  الجري،  الرمل،  الرماد،  الرتبة،  حبيبات  هي: 

الزيوت، ومستخلصات من نباتات محلية مثل: الفلفل الحار، 
للمزارعني تجربة  إلخ. وميكن  النيم،  األقحوان،  أزهار  الظفرة، 
ومشاركة  ومقارنتها  نتائجها  ومالحظة  املحلية  الحلول  هذه 
النتائج ملعرفة أيهم يعطي نتائج أفضل تحت الظروف املحلية.

هناك العديد من الطرق لإلدارة املستدامة لدودة الحشد الخريفية 
املعرفة واملالحظة  الجيدة عىل  اإلدارة  أفريقيا. وسوف تعتمد  يف 
املزارعني  تشجيع  يجب  املناسبة.  واإلجراءات  واإلبتكار  الجيدة، 
واملرشدين الزراعيني عىل تعلم الخصائص الحيوية والبيئية لدودة 
الحشد الخريفية واملالحظة الدقيقة ملا يحدث يف حقولهم، وكذلك 
تجربة بعض املامرسات املعروفة أو حتى إبتكار مامرسات جديدة 

ومشاركة خرباتهم ومعارفهم مع اآلخرين. 


