
التحديات 

 دودة الحشد الخريفية قد إنترشت برسعة عرب القارة ومن املرجح 
أن تتواجد قريباً يف كل دول أفريقيا ومن املحتمل أن تستمر يف 

اإلنتشار خارجها. 

أفريقيا   ] عرب  الذرة  مزارعي  صغار  من  املاليني  عرشات  هناك 
أنظمتهم  سياق  يف  اآلفة  تلك  إدارة  يتعلموا  أن  يجب  الذين 

املحصولية. 

اإلدارة املستدامة 

املدخل الرئييس ملساعدة املزارعني يف إدارة هذه اآلفة سوف   ]
تعلم  يف  اإلرشاد  وأخصائيني  مساعدتهم  خالل  من  يكون 
الخصائص الحيوية والبيئية لدودة الحشد الخريفية وما هي 

أفضل املامرسات إلدارتها.

للتعليم   ] املكثف  اإلنتشار  توافر  الرضوري  من  يكون  سوف 
والتدريب وبرامج التواصل، والذي سوف يتم مبدئياً من خالل 
الصحة  ومراكز  الحقلية،  املزارعني  ومدارس  القروية،  اللقاءات 

النباتية، وبرامج اإلرشاد الوطنية وحمالت التواصل املكثفة. 

قام املزارعون والباحثون يف األمريكتني بإدارة وبحث هذه اآلفة   ]
لعقود عديدة. ولقد تم اإلستفادة بخرباتهم يف إنشاء خيارات 
لتناسب  الصغرية  الحيازات  أصحاب  لعائالت  مستدامة  إدارة 

نظامهم املحصويل.

نهج   ] تبني  إىل  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  تدعو 
إستخدام  عىل  التأكيد  مع   )IPM( لآلفات  املتكاملة  اإلدارة 
عوامل املقاومة الطبيعية )يف األمريكتني، تَُهاجم دودة الحشد 
الخريفية بعدد كبري ومتنوع من األعداء الحيوية. تلك املفرتسات 
الطبيعية )النمل، إبرة العجوز، الدبابري(، واملتطفالت )الدبابري 
فطريات(  فريوسات،  )بكترييا،  املرضية  واملسببات  الصغرية(، 
من  باملائة   50 لـ  الطبيعي  املوت  يف  تتسبب  أن  املمكن  من 

تعداد دودة الحشد الخريفية يف الحقل(

دودة   ] عالمات  وجود  من  الذعر  عدم  املزارعني  عىل  يجب   
الحشد الخريفية يف حقولهم املنزرعة بالذرة الشامية. فيجب 
يف  تتسبب  أن  املمكن  من  الرضر  أنواع  كل  ليس  أن  العلم 
دودة  تهاجم  األحيان  بعض  يف  املحصول.  يف  معنوي  خفض 
ذلك  ومع  الساق  وتثقب  املؤنثة  النوارات  الخريفية  الحشد 
تغذيتها  خالل  من  مبارش  غري  رضر  تسبب  الغالب  يف  فإنه 
عىل األوراق. الرضر عىل األوراق يظهر مبظهر أسوء بكثري من 
إرتفاع  من  بالرغم  وذلك  املحصول،  عىل  التأثري  عىل  قدرته 
مستويات اإلصابة بدودة الحشد الخريفية يف بعض الفرتات. 
وميكن تعويض هذا الرضر فيام بعد من خالل الري والتغذية 

الجيدة لنباتات الذرة. 
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دودة الحشد الخريفية في أفريقيا
الرسائل الرئيسية

تستطيع دودة الحشد الخريفية أن تتغذي عىل أكرث من 80 محصول نبايت ولكنها تفضل الذرة الشامية. 	 

وصلت دودة الحشد الخريفية من األمريكتني ألفريقيا وسوف تظل موجودة حيث أن إستئصالها أصبح مستحيل. 	 

عىل خالف وضع دودة الحشد الخريفية يف األمريكتني أو حتى دودة الحشد األفريقية، فإن دودة الحشد الخريفية 	 
يف منطقة جنوب الصحراء بأفريقيا من املحتمل أال تظهر منط الهجرة . ومن املرجح أن يبقي ويستمر التعداد يف 

التواجد عىل الحشائش والنباتات األخرى يف حال غياب محصول الذرة الشامية. 



إستخدام املبيدات الحرشية

الصغرية   ] الحيازات  ذوي  الذرة  مزارعي  من  العظمى  الغالبية 
املبيدات  يستخدمون  ال  بأفريقيا  الصحراء  جنوب  منطقة  يف 
الحرشية يف زراعتهم. بل ويستهلكون جزء من املحصول الذي 
ينتجونه وأولئك الذين يبيعون الذرة يف األسواق يحصلوا عىل 

سعر منخفض يف معظم األحيان.

دودة   ] مكافحة  يف  حالياً  املستخدمة  الحرشية  املبيدات  بعض 
بعضها  حظر  وتم  لإلنسان،  السمية  عالية  الخريفية  الحشد 
يف بعض الدول ملخاوف متعلقة بتأثريها عىل الصحة العامة، 
يؤثر عىل  فعال ومعظمها سوف  بعضها غري  أن  إىل  باإلضافة 
املكافحة  عىل  تعمل  أن  املمكن  من  التي  الطبيعية  األعداء 
تدخل  أن  املحتمل  من  التدخالت  مثل هذه  لآلفة.  الطبيعية 
املبيدات  منظومة  يف  الصغرية  الحيازات  ذوي  الذرة  مزارعي 

التي من املمكن أن يرتتب عليها أثار سلبية. 

املحصولية سوف   ] الدورة  خالل  مبكراً  الحرشية  املبيدات  رش 
زيادة  إىل  يؤدي  وسوف  الطبيعية  األعداء  موت  يف  يتسبب 
كبرية يف تكاليف اإلنتاج، مام سوف يجعل زراعة الذرة الشامية 

غري مجدية افتصادياً. 

يجب العلم أن هناك بعض املبيدات الحرشية التي لن تؤثر   ]
إكتسبت صفة  قد  اآلفة  أن  الخريفية حيث  الحشد  يف دودة 

املقاومة ضدها.

الحشد   ] دودة  مكافحة  يف  الحرشية  املبيدات  كفاءة  تعتمد 
الخريفية بشكل كبري عىل كيفية التطبيق، والجرعة املستخدمة 
وصياغة املبيد. ومبجرد سقوط الريقات يف منطقة القمع فإنه 

يجب توصيل املبيد لهذه املنطقة لضامن فاعليته. 

الوقاية   ] معدات  يستخدمون  ما  نادراً  أفريقيا  يف  املزارعون 
املحلية،  للظروف  مناسبتها  وعدم  لتكلفتها  نظراً  الشخصية 
كام أنهم يفتقدون للمعلومات الكافية عن مخاطر املبيدات 

املختلفة. 

وكذلك   ] النيم  مثل  النبايت  األصل  ذات  الحرشية  املبيدات 
الحرشية  املرضية  املسببات  عىل  املعتمدة  الحيوية  املبيدات 
)فريوسات، بكترييا، فطريات( من املمكن أن تكون أن تكون 

فعالة ضد دودة الحشد الخريفية. 

مامرسات اإلدارة املستدامة 
للمزارعني ذوي الحيازات 

الصغرية يف أفريقيا.

بعض املزارعني ذوي الحيازات الصغرية من األمريكتني   ]
قاموا بنرث الرماد، أو الرمل، أو الرتاب يف منطقة القمع 

يف نباتات الذرة. حيث عمل الرماد والرمل عىل جفاف 
أنواع  الرتاب عىل بعض  أن يحتوي  بينام يحتمل  الريقات 

النيامتودا أو الفريوسات املمرضة للحرشات والتي من املمكن 
أن تقيض عىل دودة الحشد الخريفية.

اإلنتاج املحيل ومحدود النطاق لبيض الرتايكوجراما واملتطفالت   ]
والفريوس املتطفل عىل دودة الحشد الخريفية )NPV( وبكرتيا 
الباسيلس قد أظهر فاعلية يف الربازيل وكوبا. وقد قامت كوبا 
الطبيعية  األعداء  النطاق إلنتاج  بإنشاء نظام محيل ومحدود 
واملبيدات الحيوية ويجب أن يحتذى مبثل هذا املثال يف أفريقيا

يجب أن يتفقد املزارعني حقولهم من حني آلخر ليتمكنوا من   ]
املتسبب  والرضر  الخريفية  الحشد  دودة  أطوار  عىل  التعرف 
عنها وكذلك التعرف عىل األعداء الطبيعية وليتمكنوا من إتخاذ 
القرار املناسب لإلدارة املستدامة لآلفة. وتقوم املدارس الحقلية 

للمزارعني باملساعدة يف متكينهم من القيام بتلك املهام.

أُخرى مع   ] املثال، تحميل محاصيل  النبايت )عىل سبيل  التنوع 
إستخدام  مع  األصناف  من  خليط  إستخدام  الشامية،  الذرة 
أنواع خاصة كخط فاصل أو إستخدام تقنية الدفع والجذب( 
الحشد  دودة  بيض  وضع  تقليل  عىل  يساعد  أن  املمكن  من 
الخريفية عىل الذرة الشامية باإلضافة إىل املحافظة عىل تعداد 

األعداء الحيوية.

من   ] أنها  حيث  واملصايد  الجاذبات  إلستخدام  إحتياج  هناك 
املمكن أن تفيد يف الكشف عن أمناط تحركات التعداد كام أنها 
املجتمع  أعضاء  لتنبيه  املحيل  املستوى  تكون مفيدة عىل  قد 

واملزارعني حول التعداد املرتفع من الحرشات الكاملة. 

من الحلول طويلة األمد إستخدام أصناف الذرة الشامية املقاومة أو   ]
املتحملة ولكن قد يحتاج ذلك إىل العديد من السنوات.

دودة الحشد الخريفية في أفريقيا الرسائل الرئيسية
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لالتصال
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/


