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ما هي دودة الحشد الخريفية؟ . 1
دودة الحشد الخريفية )Spodoptera frugiperda( عبارة عن آفة حرشية ميكن أن تصيب أكرث من 80 نوع نبايت وتسبب رضر 
بالغ ملحاصيل الحبوب الهامة إقتصادياً مثل الذرة الشامية، األرز، الذرة الرفيعة وكذلك ملحاصيل الخرض والقطن. املوطن األصيل لهذه 
الحرشة هو املناطق اإلستوائية وشبه اإلستوائية يف القارة األمريكية. ويعترب الطور الريقي للحرشة هو الطور الضار. وتقوم الحرشة بالتكاثر 

بعدة أجيال يف السنة الواحدة وتستطيع الحرشات الكاملة )الفراشات( الطريان ملسافات طويلة تصل إىل 100 كم يف الليلة الواحدة. 

ما هو الفرق بني دودة الحشد الخريفية ودودة الحشد األفريقية؟ . 2
يجمع بينهم إرتباط كبري ولكن هناك عدة إختالفات سلوكية وبيئية بينهم. دودة الحشد الخريفية نادراً ما تُظهر سلوك »ديدان 
تَُواَجه  فإنها  أفريقيا  األصيل هو  األفريقية موطنها  الحشد  الحقل. وألن دودة  الريقات خالل  التجمع وحركة  الحشد« من خالل 
بالعديد من األعداء الحيوية الطبيعية )املفرتسات، املتطفالت، مسببات األمراض(. دودة الحشد الخريفية قد وصلت ألفريقيا غري 

مصحوبة بأعدائها الطبيعيني مام سمح لها بالزيادة الهائلة يف التعداد أكرث حتى من املعدل الطبيعي لها. 

هل محصول الذرة املصاب بدودة الحشد الخريفية آمن للتغذية عليه؟ . 3
تتغذي دودة الحشد الخريفية غالباً عىل أوراق الذرة ونادراً ما تصيب النورات املؤنثة. وعادًة ال يتم إستخدام تلك النورات املؤنثة 
املصابة يف تغذية اإلنسان. وبينام ال يؤثر الرضر املبارش لدودة الحشد الخريفية عيل سالمة الغذاء يف الذرة ولكن من املمكن أن 

يتسبب يف أن يكون الذرة املصاب أكرث عرضة لوجود السموم الفطرية )األفالتوكسينات(.

هل سيزداد الوضع الحايل سوءاً؟ . 4
الفراشات املؤنثة ذات قدرة عالية عيل الطريان وسوف تستمر يف اإلنتشار خالل القارة وميكن أن تتعداها. سوف يستمر تعداد دودة الحشد 
الخريفية يف الزيادة وخاصة يف حال توفر نباتات عائلة للتكاثر عليها باإلضافة إىل غياب تعدد األعداد الحيوية الطبيعية )مثل املفرتسات 
العامة كالنمل وإبرة العجوز، باإلضافة للمفرتسات املتخصصة( وكذلك الكائنات املمرضة للحرشات )مثل الفريوسات، البكرتيا، والفطريات(.

هل هناك تأثري عىل تداول املحاصيل الزراعية بني الدول؟ . 5
إسترياد املحاصيل التي متثل عائل لدودة الحشد الخريفية من الدول األفريقية التي تم تسجيل وجود اآلفة بها سوف يخضع لتدقيق 

جديد من قبل البلدان التي مل تسجل فيها الحرشة.
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ما الذي ميكن فعله )بواسطة إدارات اإلرشاد، اإلدارات . 6
الزراعية، واملزارعني..... إلخ(

الحشد  دودة  إلدارة  والتوصيات  الخربات  من  العديد  هناك 
األفارقة  املزارعون  يحتاج  وسوف  األمريكية  القارة  من  الخريفية 
اإلدارة  من  ليتمكنوا  واملصادر  املعلومات  هذه  عىل  اإلطالع  إىل 

الخريفية. الحشد  لدودة  املستدامة 

ما هو املحصول الذي ميكن نصح املزارعني بزراعته . 7
بدالً من الذرة؟

الذرة هو املحصول الرئييس األكرث إصابة وتأثراً بدودة الحشد الخريفية 
محصول  زراعة  عن  والعائالت  املزارعون  يتخىل  أن  املرجح  غري  ومن 
يف  الخريفية  الحشد  دودة  إلدارة  طرق  هناك  ولكن  الشامية.  الذرة 

الذرة، كام حدث من قبل يف األمريكتني.

ما هي املنتجات التي ميكن إستخدامها يف مكافحة دودة . 8
الحشد الخريفية؟  ومتى وكيف ميكن تطبيقها؟ 

تعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة مع الدول األعضاء من 
ذلك  يف  مبا  املزارعني،  ألفعال  التوصيات  لتحديد  العامل  أنحاء  جميع 
البرش  إنخفاض مخاطرها عىل  الفعالة، ولكن مع  الحرشية  املبيدات 

والبيئة.  وسوف يتم تقديم هذه التوصيات عىل املستوى الوطني.

هل ميكن إستئصال دودة الحشد الخريفية من أفريقيا؟ . 9
لألسف ال ميكن، نظراً ألن الفراشات املؤنثة ذات قدرة عالية عيل الطريان فإنها بالفعل قد انترشت عرب القارة األفريقية وأصابت 
إزالتها مع  الصعب  لذا فمن  املحاصيل.  الهكتارات من  الحايل( يف ماليني  الوقت  الشامية حتى  الذرة  )أهمها  املحاصيل  مختلف 

التعداد الكبري واإلنتشار الواسع. 

نظراً ألن دودة الحشد الخريفية متأصلة يف األمريكتني، هل هناك خربات وإجراءات من املمكن تطبيقها . 10
يف أفريقيا؟

من املؤكد أن هناك ثروة من خربات اإلدارة والبحوث يف القارة األمريكية ميكن مشاركتها وتجربتها يف أفريقيا. وتسعي منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة جاهدة لتطبيق تعاون دول الجنوب إلحضار مثل هذه الخربات واملعرفة ألفريقيا. 

ما هو املبيد الذي يجب إستخدامه ملكافحة دودة الحشد الخريفية؟. 11
قد تكون هناك حاجة للمبيدات للسيطرة عىل دودة الحشد الخريفية محلياً. داخل كل دولة وعرب القارة البد من تحديد املبيدات 
الكياموية األكرث فاعلية، واألقل خطراً، والتي تكون إقتصادية، ويكون من السهل الحصول عليها باإلضافة لسهولة اإلستخدام من 
قبل أصحاب الحيازات الصغرية )دون الحاجة إىل آالت متطورة(. ويجب العلم أنها ليست مجرد مسألة املبيدات األكرث فعالية يف 
محطات األبحاث، بل البد من تحديد التكاليف والتوصيات املحددة لكل مبيد )العنرص النشط، صورة املستحرض، وكيفية ووقت 

التطبيق(، كام يجب تحديد تكاليف هذه املبيدات ومزايا تطبيقها ألصحاب الحيازات الصغرية.

متي يجب البدء يف إستخدام املبيدات لحامية محصول الذرة من دودة الحشد الخريفية؟ . 12
فقط عند وجود جدوى إقتصادية من التطبيق. املستوى املنخفض من اإلصابة يف أطوار معينة من الذرة رمبا ال يتسبب يف خسائر 
يف املحصول النهايئ. الحد اإلقتصادي أو الحد الحرج البد من تحديده والتوصية به لكل طور من أطوار الذرة وذلك لكل نوع من 
أنواع املبيدات الكياموية وتحديد طريقة املعاملة به. وميكن أن تختلف التكلفة بشكل كبري جداً تبعاً لذلك وبناءاً عليه فالبد أن 
تكون تكلفة املعاملة باملبيد تعادل أو تقل عن قيمة الزيادة يف املحصول التي سوف يتلقاها املزارع مقابل املعاملة باملبيد. مع 

األخذ يف االعتبار القيمة الحقيقية لألسعار التي سوف يتحصل عليها املزارع. 



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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الحشد . 13 الهوايئ ملكافحة دودة  الرش  املبيدات عن طريق  بتطبيق معاملة  التوصية  هل ميكن 
الخريفية؟ 

أنه  الفاعلية يف حني  قليل  الهوايئ  الرش  يجعل  الذرة مام  القمع يف  منطقة  داخل  بعمق  يحفر  )الريقة(  الضار  الطور  ال ألن 
املبيدات عىل مناطق كبرية غري مستهدفة.  يعمل عىل نرش 

أفريقيا؟ . 14 الخريفية يف  الحشد  دودة  ملكافحة  البيولوجية  املقاومة  إستخدام  هل ميكن 
البعض منها متواجد طبيعياً يف  الخريفية.  الحشد  التي ميكن أن تساعد يف مكافحة دودة  الحية  الكائنات  العديد من  هناك 
من  إدخاله  إىل  يحتاج  األخر  البعض  أن  يف حني  الحرشية(  األمراض  مسببات  وبعض  العامة  املتطفالت  )املفرتسات،  أفريقيا 
األمريكتني )املفرتسات واملتطفالت املتخصصة وبعض سالالت مسببات األمراض الحرشية( كام ميكن إستخدام بعض النباتات 

أيضاً.  الطاردة 

الخريفية يف . 15 الذرة املعدلة وراثياً ميكن أن يشكل حل لدودة الحشد  هل إستخدام أصناف 
أفريقيا؟ 

قبل  عليها فقط من  الحصول  فإنه ميكن  أفريقيا،  بالفعل يف جنوب  إستخدامها  يتم  وراثياً  املعدلة  الذرة  أصناف  أن  يف حني 
كبار املزارعني التجاريني الذين لديهم القدرة للوصول إىل رأس املال واملوارد واألسواق املستقرة لتسويق محصولهم. أكرث من 
98% من مزارعي الذرة يف أفريقيا أصحاب حيازات صغرية يزرعون الذرة يف مساحات أقل من 2 هكتار وغالباً ما يحفظون 

حبوب الذرة إلستخدامها كتقاوي يف املوسم التايل. وعادة ما يقل لديهم إستخدام املدخالت املشرتاه من األسواق مبا يف ذلك 
التقاوي مع األخذ يف االعتبار إرتفاع تكاليف تقاوي الذرة املعدلة وراثياً واإلفتقار إىل القنوات املناسبة والحوافز اإلقتصادية 
إلستخدام  ضعيفة  إحتاملية  هناك  فإن  عليها(  املتحصل  واملتقلبة  املنخفضة  األسعار  )بسبب  الذرة  لزراعة  املزارعني  لصغار 

أفريقيا.  يف  املزارعني  صغار  قبل  من  مستدام  بشكل  التقنية  هذه  مثل 
إستخدام  مزايا  أصبح  املزارعني  لكبار  بالنسبة  حتى  أنه  إىل  باإلضافة 
الطويلة األمد محل شك خاصة بعد أن أظهرت  األصناف املعدلة وراثياً 
يف  وراثياً  املعدلة  الذرة  ألصناف  مقاومة  الذرة  يف  الساق  حافرة  حرشة 

إستخدامها.  فقط من  عامني  بعد  أفريقيا  جنوب 

الحشد . 16 للعمل عىل دودة  التالية  الخطوات  ما هي 
أفريقيا؟  يف  الخريفية 

املتحدة تعكف حالياً عىل دعم تصميم  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
يف  الصغرية  الحيازات  ألصحاب  مستدام  آفات  إدارة  برنامج  وإختبار 
والباحثني  املزارعني  إىل خربات  النظر  الخطوات يف  أويل  وتتمثل  أفريقيا 
يتم  سوف  بها  املوىص  املامرسات  أفضل  فإن  ثم  ومن  األمريكتني.  يف 
بعد  للمزارعني.  الحقلية  املدارس  خالل  من  الحقول  يف  وتبنيها  تجربتها 
املزارعني  مع  ومشاركتها  نرشها  يتم  سوف  التوصيات  أفضل  فإن  ذلك 

األفريقية.  القارة  عرب  والحكومات  املزارعني  ومنظامت 
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