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أهم اآلفات التي تصيب ثمار البلح

أهم اآلفات التي تصيب ثمار البلح 
د/ محمد كمال عباس

الخبير الوطني للمكافحة المتكاملة آلفات النخيل 

مراجعة
د / شوقي الدبعي 

مسؤول وقاية النبات، المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا - 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 د/ ماجد الكحكي 
مستشار وقاية النبات، المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا - 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

مكافحة حلم الغبار
1.   اســتخدم المبيــدات الخفيفــة أوالً مثــل الكبريــت المســحوق 
الــذي  أو زهــر الكبريــت أو الكبريــت الســائل )كيموكــب( 
يمكــن رشــه فــي قلــب النخيــل قبــل ظهــور اإلصابــة أو وعند 
وجــود إصابــة فــي الموســم الماضــي يتــم رش النخيــل رشــة 

شــتوية لقتــل اإلنــاث المشــتية. 
2.   يتــم اســتخدام المبيــدات األكاروســية فــى حالــة إشــتداد 

اإلصابــة. 
3.   يجــب مراعــاة المســافات المناســبة لزراعــة النخيــل علــى أالّ 
تقــل عــن 10 أمتــار بيــن الشــجرة واألخــرى للســماح بالتهوية 

الجيــدة ودخــول الشــمس لقتــل الكثيــر مــن الحلــم.
4.   تنظيــف األشــجار باســتمرار مــن بقايــا العراجيــن والجريــد 

والليــف.
5.   جمع الثمار المتساقطة ومخلفات النخيل وحرقها.

6.  إزالــة الحشــائش مــن حــول األشــجار لعــدم الســماح للحلــم 
باالختبــاء تحتهــا خريفــً وشــتاء.

مظهر إصابة الثمار 
بأكاروس الغبار بعد النضج

مظاهر اإلصابة بحلم 
الغبار )العنكبوت( على 
ثمار البلح قبل التلوين 
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دودة البلح الصغرى )الحميرة( 

تهاجــم اليرقــات األزهــار والثمــار الصغيــرة بعــد العقــد فــي مرحلــة 
الحبابــوك وتــؤدي اإلصابــة إلــى تســاقط األزهــار والثمــار الصغيــرة  
ــة  ــرة والتغذي ــار الصغي ــل الثم ــى داخ ــة إل ــول اليرق ــة لدخ ونتيج
ومعلقــة  يابســة  الثمــار  معظــم  تصبــح  محتوياتهــا  علــى 
ويتحــول  اليرقــة  تفــرزه  حريــري  نســيج  بواســطة  بالشــماريخ 
ــب  ــى األرض. تصي ــقط عل ــر أو تس ــون األحم ــى الل ــرة إل ــون الثم ل
الحشــرة الثمــار فــي طــوري الخــال والبســر وأطلــق علــى الحشــرة 
ــى اللــون  ــة إل ــون الثمــار المصاب ــرة نســبة لتحــول ل إســم الحمي

األحمر.  

دودة طلع النخيل أو دودة التمر الكبرى أو 
ثاقبة العراجين

تبــدأ اإلصابــة بهــذه الحشــرة فــي شــهر مــارس حيــث تتغــذى 
اليرقــات الصغيــرة علــى قمــة الطلــع الغيــر متفتحــة وبعــد تفتــح 
الطلــع تتغــذى اليرقــات علــى األزهــار والثمــار الصغيــرة عنــد 
تكوينهــا ، وتظهــر الشــماريخ المصابــة بــدون ثمــار فــي هــذه 
المرحلــة ، ويمكــن اإلســتدالل علــى إصابــة الطلــع بهــذه الحشــرة 
ــة  ــواد النباتي ــرات والم ــراز الحش ــوءة بب ــاق الممل ــود األنف ــن وج م
ــة  ــً مــن الخيــوط الحريري األخــرى ، وتنســج اليرقــات لنفســها بيت
بيــن قواعــد الشــماريخ لاختفــاء بداخلــه ، وتتغــذى اليرقــة علــى 
ثمــار التمــر فــي مراحــل نمــوه المختلفــة باإلضافــة إلــى تواجدهــا 

ــدة. ــاق عدي ــة أنف ــد محدث ــعف الجدي ــل والس ــي رأس النخي ف

أبى دقيق الرمان )دودة الرمان(

تكــون األعــراض فــي صــورة ثقــوب علــى الثمــار يحيطهــا بــراز 
اليرقــة وإفــرازات ســوداء وينشــأ الضــرر مــن اليرقــات التــى تحفــر 

مظاهر إصابة ثمار البلح 
بدودة البلح الصغرى 

)الحميرة( على العذوق 
قبل تساقطها 

األعمار المختلفة لدودة 
البلح الكبرى أو دودة 

الطلع أو ثاقبة العراجين 

مظهر اصابة بحشرة ابو 
دقيق الرمان

آثار تغذية يرقات دودة الطلع  
أو دودة البلح الكبرى ووجود 

الخيوط الحريرية

المصيدة الضوئية التي 
تستخدم في جذب آفات 

الثمار

مظهر إصابة الشماريخ 
بدودة الطلع أو دودة 

البلح الكبرى حيث تظهر 
الشماريخ خالية من الثمار

كسر عدد من العراجين 
نتجة األصابة بدودة البلح 

الكبرى أو دودة الطلع

فــى الثمــرة وقــد تهاجــر لتصيــب ثمــار أخــرى ممــا يتســبب عنــه 
زيــادة اإلصابــة، ويدخــل خــال هــذه الثقــوب فطريــات وبكتيريــا 
التعفــن وكثيــر مــن الحشــرات مثــل الدروســوفيا وخنافــس 

ــرة.                                   ــة الثم ــى بقي ــى عل ــى تقض ــة الت ــار الجاف الثم

دودة البلح العامري )عثة اللوز أو التمر أو التين(
تتغــذى اليرقــات علــى الثمــار وهــي علــى النخلــة أو علــي الثمــار 
المكابــس.  وفــي  التخزيــن  وأثنــاء  األرض  علــى  المتســاقطة 
وتثقــب اليرقــات الصغيــرة الثمــرة عنــد قاعدتهــا بالقــرب مــن 
القمــع. امــا اليرقــات الكبيــرة فيمكنهــا دخــول الثمــار بســهولة 
وتفــرز اليرقــات خيوطــً حريريــة يلتصــق بهــا بــراز الحشــرة فتقــل 
القيمــة التجاريــة للثمــار المصابــة. وعــادة تكثــر اإلصابــة علــى 

ــن. ــد التخزي ــور عن ــوي للتم ــطح العل الس

دودة بلح الواحات

ــرى فــي الضــرر بالثمــار ، تضــع الفراشــة  ــح الكب تشــبه دودة البل
بيضهــا علــى الثمــار وهــي مــا زالــت علــى النخيــل الــذي يفقــس 

عنــه يرقــات تتغــذى علــى الثمــار وتســبب مظهــر الضــرر.

حلم الغبار )عنكبوت الغبار(

تهاجــم هــذه اآلفــة األوراق والثمــار وتمتــص الحشــرة عصــارة الثمــار 
خاصـــة فــي طــور الخــال ممــا يتســبب فــي عــدم إكتمــال نموهــا 
وتحولهــا إلــى اللــون األحمــر كمــا تفــرز الحشــرة نســيج عنكبوتــي 
كثيــف علــى الثمــار والعــذوق والشــماريخ ممــا يســبب تجمــع 
وتراكــم جزيئــات الغبــار واألتربــة والحشــرات الميتــة عليهــا بحيــث 
ــل  ــة. يعم ــلوب للوقاي ــاء كأس ــار بالم ــرش الثم ــه ب ــب إزالت يصع
هــذا النســيج علــى عرقلــة العمليــات الفســيولوجية للثمــرة 
باإلضافــة إلحداثــه ظــًا علــى الثمــار يؤخــر مــن تلونهــا ونضجهــا. 

فلذلــك  البشــري  لإلســتهاك  المصابــة  الثمــار  التصلــح 
تقدم كعلف للحيوانات أو تترك على أشجار النخيل.    

مكافحة آفات الثمار الحشرية
الطرق الوقائية

ــرك الثمــار فــي  1.  جنــي التمــر فــي الوقــت المناســب ألن ت
الحقــل يعرضهــا لإلصابــة وكذلــك ينصــح بتكييــس 

العــذوق.  
2.  جمــع الثمــار المتســاقطة وعــدم تركهــا فــي المزرعــة 

لكــي ال تكــون مصــدرًا إلصابــة التمــور الســليمة . 
3.  جمــع جميــع أنــواع الثمــار األخــرى المتســاقطة كالموالــح 
ال  حتــي  منهــا  بالتخلــص  والقيــام  والرمــان  والعنــب 

ــة. ــر لإلصاب ــدرًا آخ ــكل مص تش
4.  إزالــة العراجيــن القديمــة وبقايــا األغاريــض الزهريــة وإزالــة 

أشــجار الســنط.  

المكافحة البيولوجية

إطــاق  ويتــم  الترايكوجرامــا  طفيــل  إســتخدام  يمكــن 
البلــح  لــدودة  الفراشــات  ظهــور  بدايــة  عنــد  الطفيــل 
الكبــرى والصغــرى ويمكــن اإلســتدال علــى ذلــك مــن خــال 
المصائــد الضوئيــة او الفحــص البصــرى ألشــجار النخيــل 

وظهــور أعــراض اإلصابــة.

المكافحة الكيماوية

ــد   ــد العق ــا بع ــى به ــدات الموص ــتخدام المبي ــى باس  يوص
ــوم. ــرى 21 ي ــة واالخ ــن الرش ــرات بي ــى 3 م ــرر 2 ال يك

مظاهر إصابة ثمار البلح 
بدودة البلح الصغرى 

)الحميرة(

مظاهر إصابة العذوق أو 
العراجين بدودة الطلع 

أو دودة البلح الكبرى
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دودة البلح الصغرى )الحميرة( 

تهاجــم اليرقــات األزهــار والثمــار الصغيــرة بعــد العقــد فــي مرحلــة 
الحبابــوك وتــؤدي اإلصابــة إلــى تســاقط األزهــار والثمــار الصغيــرة  
ــة  ــرة والتغذي ــار الصغي ــل الثم ــى داخ ــة إل ــول اليرق ــة لدخ ونتيج
ومعلقــة  يابســة  الثمــار  معظــم  تصبــح  محتوياتهــا  علــى 
ويتحــول  اليرقــة  تفــرزه  حريــري  نســيج  بواســطة  بالشــماريخ 
ــب  ــى األرض. تصي ــقط عل ــر أو تس ــون األحم ــى الل ــرة إل ــون الثم ل
الحشــرة الثمــار فــي طــوري الخــال والبســر وأطلــق علــى الحشــرة 
ــى اللــون  ــة إل ــون الثمــار المصاب ــرة نســبة لتحــول ل إســم الحمي

األحمر.  

دودة طلع النخيل أو دودة التمر الكبرى أو 
ثاقبة العراجين

تبــدأ اإلصابــة بهــذه الحشــرة فــي شــهر مــارس حيــث تتغــذى 
اليرقــات الصغيــرة علــى قمــة الطلــع الغيــر متفتحــة وبعــد تفتــح 
الطلــع تتغــذى اليرقــات علــى األزهــار والثمــار الصغيــرة عنــد 
تكوينهــا ، وتظهــر الشــماريخ المصابــة بــدون ثمــار فــي هــذه 
المرحلــة ، ويمكــن اإلســتدالل علــى إصابــة الطلــع بهــذه الحشــرة 
ــة  ــواد النباتي ــرات والم ــراز الحش ــوءة بب ــاق الممل ــود األنف ــن وج م
ــة  ــً مــن الخيــوط الحريري األخــرى ، وتنســج اليرقــات لنفســها بيت
بيــن قواعــد الشــماريخ لاختفــاء بداخلــه ، وتتغــذى اليرقــة علــى 
ثمــار التمــر فــي مراحــل نمــوه المختلفــة باإلضافــة إلــى تواجدهــا 

ــدة. ــاق عدي ــة أنف ــد محدث ــعف الجدي ــل والس ــي رأس النخي ف

أبى دقيق الرمان )دودة الرمان(

تكــون األعــراض فــي صــورة ثقــوب علــى الثمــار يحيطهــا بــراز 
اليرقــة وإفــرازات ســوداء وينشــأ الضــرر مــن اليرقــات التــى تحفــر 

مظاهر إصابة ثمار البلح 
بدودة البلح الصغرى 

)الحميرة( على العذوق 
قبل تساقطها 

األعمار المختلفة لدودة 
البلح الكبرى أو دودة 

الطلع أو ثاقبة العراجين 

مظهر اصابة بحشرة ابو 
دقيق الرمان

آثار تغذية يرقات دودة الطلع  
أو دودة البلح الكبرى ووجود 

الخيوط الحريرية

المصيدة الضوئية التي 
تستخدم في جذب آفات 

الثمار

مظهر إصابة الشماريخ 
بدودة الطلع أو دودة 

البلح الكبرى حيث تظهر 
الشماريخ خالية من الثمار

كسر عدد من العراجين 
نتجة األصابة بدودة البلح 

الكبرى أو دودة الطلع

فــى الثمــرة وقــد تهاجــر لتصيــب ثمــار أخــرى ممــا يتســبب عنــه 
زيــادة اإلصابــة، ويدخــل خــال هــذه الثقــوب فطريــات وبكتيريــا 
التعفــن وكثيــر مــن الحشــرات مثــل الدروســوفيا وخنافــس 

ــرة.                                   ــة الثم ــى بقي ــى عل ــى تقض ــة الت ــار الجاف الثم

دودة البلح العامري )عثة اللوز أو التمر أو التين(
تتغــذى اليرقــات علــى الثمــار وهــي علــى النخلــة أو علــي الثمــار 
المكابــس.  وفــي  التخزيــن  وأثنــاء  األرض  علــى  المتســاقطة 
وتثقــب اليرقــات الصغيــرة الثمــرة عنــد قاعدتهــا بالقــرب مــن 
القمــع. امــا اليرقــات الكبيــرة فيمكنهــا دخــول الثمــار بســهولة 
وتفــرز اليرقــات خيوطــً حريريــة يلتصــق بهــا بــراز الحشــرة فتقــل 
القيمــة التجاريــة للثمــار المصابــة. وعــادة تكثــر اإلصابــة علــى 

ــن. ــد التخزي ــور عن ــوي للتم ــطح العل الس

دودة بلح الواحات

ــرى فــي الضــرر بالثمــار ، تضــع الفراشــة  ــح الكب تشــبه دودة البل
بيضهــا علــى الثمــار وهــي مــا زالــت علــى النخيــل الــذي يفقــس 

عنــه يرقــات تتغــذى علــى الثمــار وتســبب مظهــر الضــرر.

حلم الغبار )عنكبوت الغبار(

تهاجــم هــذه اآلفــة األوراق والثمــار وتمتــص الحشــرة عصــارة الثمــار 
خاصـــة فــي طــور الخــال ممــا يتســبب فــي عــدم إكتمــال نموهــا 
وتحولهــا إلــى اللــون األحمــر كمــا تفــرز الحشــرة نســيج عنكبوتــي 
كثيــف علــى الثمــار والعــذوق والشــماريخ ممــا يســبب تجمــع 
وتراكــم جزيئــات الغبــار واألتربــة والحشــرات الميتــة عليهــا بحيــث 
ــل  ــة. يعم ــلوب للوقاي ــاء كأس ــار بالم ــرش الثم ــه ب ــب إزالت يصع
هــذا النســيج علــى عرقلــة العمليــات الفســيولوجية للثمــرة 
باإلضافــة إلحداثــه ظــًا علــى الثمــار يؤخــر مــن تلونهــا ونضجهــا. 

فلذلــك  البشــري  لإلســتهاك  المصابــة  الثمــار  التصلــح 
تقدم كعلف للحيوانات أو تترك على أشجار النخيل.    

مكافحة آفات الثمار الحشرية
الطرق الوقائية

ــرك الثمــار فــي  1.  جنــي التمــر فــي الوقــت المناســب ألن ت
الحقــل يعرضهــا لإلصابــة وكذلــك ينصــح بتكييــس 

العــذوق.  
2.  جمــع الثمــار المتســاقطة وعــدم تركهــا فــي المزرعــة 

لكــي ال تكــون مصــدرًا إلصابــة التمــور الســليمة . 
3.  جمــع جميــع أنــواع الثمــار األخــرى المتســاقطة كالموالــح 
ال  حتــي  منهــا  بالتخلــص  والقيــام  والرمــان  والعنــب 

ــة. ــر لإلصاب ــدرًا آخ ــكل مص تش
4.  إزالــة العراجيــن القديمــة وبقايــا األغاريــض الزهريــة وإزالــة 

أشــجار الســنط.  

المكافحة البيولوجية

إطــاق  ويتــم  الترايكوجرامــا  طفيــل  إســتخدام  يمكــن 
البلــح  لــدودة  الفراشــات  ظهــور  بدايــة  عنــد  الطفيــل 
الكبــرى والصغــرى ويمكــن اإلســتدال علــى ذلــك مــن خــال 
المصائــد الضوئيــة او الفحــص البصــرى ألشــجار النخيــل 

وظهــور أعــراض اإلصابــة.

المكافحة الكيماوية

ــد   ــد العق ــا بع ــى به ــدات الموص ــتخدام المبي ــى باس  يوص
ــوم. ــرى 21 ي ــة واالخ ــن الرش ــرات بي ــى 3 م ــرر 2 ال يك

مظاهر إصابة ثمار البلح 
بدودة البلح الصغرى 

)الحميرة(

مظاهر إصابة العذوق أو 
العراجين بدودة الطلع 

أو دودة البلح الكبرى
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مشروع تطوير سلسلة القيمة 
للتمور في مصر

أهم اآلفات التي تصيب ثمار البلح

أهم اآلفات التي تصيب ثمار البلح 
د/ محمد كمال عباس

الخبير الوطني للمكافحة المتكاملة آلفات النخيل 

مراجعة
د / شوقي الدبعي 

مسؤول وقاية النبات، المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا - 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 د/ ماجد الكحكي 
مستشار وقاية النبات، المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا - 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

مكافحة حلم الغبار
1.   اســتخدم المبيــدات الخفيفــة أوالً مثــل الكبريــت المســحوق 
الــذي  أو زهــر الكبريــت أو الكبريــت الســائل )كيموكــب( 
يمكــن رشــه فــي قلــب النخيــل قبــل ظهــور اإلصابــة أو وعند 
وجــود إصابــة فــي الموســم الماضــي يتــم رش النخيــل رشــة 

شــتوية لقتــل اإلنــاث المشــتية. 
2.   يتــم اســتخدام المبيــدات األكاروســية فــى حالــة إشــتداد 

اإلصابــة. 
3.   يجــب مراعــاة المســافات المناســبة لزراعــة النخيــل علــى أالّ 
تقــل عــن 10 أمتــار بيــن الشــجرة واألخــرى للســماح بالتهوية 

الجيــدة ودخــول الشــمس لقتــل الكثيــر مــن الحلــم.
4.   تنظيــف األشــجار باســتمرار مــن بقايــا العراجيــن والجريــد 

والليــف.
5.   جمع الثمار المتساقطة ومخلفات النخيل وحرقها.

6.  إزالــة الحشــائش مــن حــول األشــجار لعــدم الســماح للحلــم 
باالختبــاء تحتهــا خريفــً وشــتاء.

مظهر إصابة الثمار 
بأكاروس الغبار بعد النضج

مظاهر اإلصابة بحلم 
الغبار )العنكبوت( على 
ثمار البلح قبل التلوين 
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دودة البلح الصغرى )الحميرة( 

تهاجــم اليرقــات األزهــار والثمــار الصغيــرة بعــد العقــد فــي مرحلــة 
الحبابــوك وتــؤدي اإلصابــة إلــى تســاقط األزهــار والثمــار الصغيــرة  
ــة  ــرة والتغذي ــار الصغي ــل الثم ــى داخ ــة إل ــول اليرق ــة لدخ ونتيج
ومعلقــة  يابســة  الثمــار  معظــم  تصبــح  محتوياتهــا  علــى 
ويتحــول  اليرقــة  تفــرزه  حريــري  نســيج  بواســطة  بالشــماريخ 
ــب  ــى األرض. تصي ــقط عل ــر أو تس ــون األحم ــى الل ــرة إل ــون الثم ل
الحشــرة الثمــار فــي طــوري الخــال والبســر وأطلــق علــى الحشــرة 
ــى اللــون  ــة إل ــون الثمــار المصاب ــرة نســبة لتحــول ل إســم الحمي

األحمر.  

دودة طلع النخيل أو دودة التمر الكبرى أو 
ثاقبة العراجين

تبــدأ اإلصابــة بهــذه الحشــرة فــي شــهر مــارس حيــث تتغــذى 
اليرقــات الصغيــرة علــى قمــة الطلــع الغيــر متفتحــة وبعــد تفتــح 
الطلــع تتغــذى اليرقــات علــى األزهــار والثمــار الصغيــرة عنــد 
تكوينهــا ، وتظهــر الشــماريخ المصابــة بــدون ثمــار فــي هــذه 
المرحلــة ، ويمكــن اإلســتدالل علــى إصابــة الطلــع بهــذه الحشــرة 
ــة  ــواد النباتي ــرات والم ــراز الحش ــوءة بب ــاق الممل ــود األنف ــن وج م
ــة  ــً مــن الخيــوط الحريري األخــرى ، وتنســج اليرقــات لنفســها بيت
بيــن قواعــد الشــماريخ لاختفــاء بداخلــه ، وتتغــذى اليرقــة علــى 
ثمــار التمــر فــي مراحــل نمــوه المختلفــة باإلضافــة إلــى تواجدهــا 

ــدة. ــاق عدي ــة أنف ــد محدث ــعف الجدي ــل والس ــي رأس النخي ف

أبى دقيق الرمان )دودة الرمان(

تكــون األعــراض فــي صــورة ثقــوب علــى الثمــار يحيطهــا بــراز 
اليرقــة وإفــرازات ســوداء وينشــأ الضــرر مــن اليرقــات التــى تحفــر 

مظاهر إصابة ثمار البلح 
بدودة البلح الصغرى 

)الحميرة( على العذوق 
قبل تساقطها 

األعمار المختلفة لدودة 
البلح الكبرى أو دودة 

الطلع أو ثاقبة العراجين 

مظهر اصابة بحشرة ابو 
دقيق الرمان

آثار تغذية يرقات دودة الطلع  
أو دودة البلح الكبرى ووجود 

الخيوط الحريرية

المصيدة الضوئية التي 
تستخدم في جذب آفات 

الثمار

مظهر إصابة الشماريخ 
بدودة الطلع أو دودة 

البلح الكبرى حيث تظهر 
الشماريخ خالية من الثمار

كسر عدد من العراجين 
نتجة األصابة بدودة البلح 

الكبرى أو دودة الطلع

فــى الثمــرة وقــد تهاجــر لتصيــب ثمــار أخــرى ممــا يتســبب عنــه 
زيــادة اإلصابــة، ويدخــل خــال هــذه الثقــوب فطريــات وبكتيريــا 
التعفــن وكثيــر مــن الحشــرات مثــل الدروســوفيا وخنافــس 

ــرة.                                   ــة الثم ــى بقي ــى عل ــى تقض ــة الت ــار الجاف الثم

دودة البلح العامري )عثة اللوز أو التمر أو التين(
تتغــذى اليرقــات علــى الثمــار وهــي علــى النخلــة أو علــي الثمــار 
المكابــس.  وفــي  التخزيــن  وأثنــاء  األرض  علــى  المتســاقطة 
وتثقــب اليرقــات الصغيــرة الثمــرة عنــد قاعدتهــا بالقــرب مــن 
القمــع. امــا اليرقــات الكبيــرة فيمكنهــا دخــول الثمــار بســهولة 
وتفــرز اليرقــات خيوطــً حريريــة يلتصــق بهــا بــراز الحشــرة فتقــل 
القيمــة التجاريــة للثمــار المصابــة. وعــادة تكثــر اإلصابــة علــى 

ــن. ــد التخزي ــور عن ــوي للتم ــطح العل الس

دودة بلح الواحات

ــرى فــي الضــرر بالثمــار ، تضــع الفراشــة  ــح الكب تشــبه دودة البل
بيضهــا علــى الثمــار وهــي مــا زالــت علــى النخيــل الــذي يفقــس 

عنــه يرقــات تتغــذى علــى الثمــار وتســبب مظهــر الضــرر.

حلم الغبار )عنكبوت الغبار(

تهاجــم هــذه اآلفــة األوراق والثمــار وتمتــص الحشــرة عصــارة الثمــار 
خاصـــة فــي طــور الخــال ممــا يتســبب فــي عــدم إكتمــال نموهــا 
وتحولهــا إلــى اللــون األحمــر كمــا تفــرز الحشــرة نســيج عنكبوتــي 
كثيــف علــى الثمــار والعــذوق والشــماريخ ممــا يســبب تجمــع 
وتراكــم جزيئــات الغبــار واألتربــة والحشــرات الميتــة عليهــا بحيــث 
ــل  ــة. يعم ــلوب للوقاي ــاء كأس ــار بالم ــرش الثم ــه ب ــب إزالت يصع
هــذا النســيج علــى عرقلــة العمليــات الفســيولوجية للثمــرة 
باإلضافــة إلحداثــه ظــًا علــى الثمــار يؤخــر مــن تلونهــا ونضجهــا. 

فلذلــك  البشــري  لإلســتهاك  المصابــة  الثمــار  التصلــح 
تقدم كعلف للحيوانات أو تترك على أشجار النخيل.    

مكافحة آفات الثمار الحشرية
الطرق الوقائية

ــرك الثمــار فــي  1.  جنــي التمــر فــي الوقــت المناســب ألن ت
الحقــل يعرضهــا لإلصابــة وكذلــك ينصــح بتكييــس 

العــذوق.  
2.  جمــع الثمــار المتســاقطة وعــدم تركهــا فــي المزرعــة 

لكــي ال تكــون مصــدرًا إلصابــة التمــور الســليمة . 
3.  جمــع جميــع أنــواع الثمــار األخــرى المتســاقطة كالموالــح 
ال  حتــي  منهــا  بالتخلــص  والقيــام  والرمــان  والعنــب 

ــة. ــر لإلصاب ــدرًا آخ ــكل مص تش
4.  إزالــة العراجيــن القديمــة وبقايــا األغاريــض الزهريــة وإزالــة 

أشــجار الســنط.  

المكافحة البيولوجية

إطــاق  ويتــم  الترايكوجرامــا  طفيــل  إســتخدام  يمكــن 
البلــح  لــدودة  الفراشــات  ظهــور  بدايــة  عنــد  الطفيــل 
الكبــرى والصغــرى ويمكــن اإلســتدال علــى ذلــك مــن خــال 
المصائــد الضوئيــة او الفحــص البصــرى ألشــجار النخيــل 

وظهــور أعــراض اإلصابــة.

المكافحة الكيماوية

ــد   ــد العق ــا بع ــى به ــدات الموص ــتخدام المبي ــى باس  يوص
ــوم. ــرى 21 ي ــة واالخ ــن الرش ــرات بي ــى 3 م ــرر 2 ال يك

مظاهر إصابة ثمار البلح 
بدودة البلح الصغرى 

)الحميرة(

مظاهر إصابة العذوق أو 
العراجين بدودة الطلع 

أو دودة البلح الكبرى
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مشروع تطوير سلسلة القيمة 
للتمور في مصر

أهم اآلفات التي تصيب ثمار البلح

أهم اآلفات التي تصيب ثمار البلح 
د/ محمد كمال عباس

الخبير الوطني للمكافحة المتكاملة آلفات النخيل 

مراجعة
د / شوقي الدبعي 

مسؤول وقاية النبات، المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا - 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 د/ ماجد الكحكي 
مستشار وقاية النبات، المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا - 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

مكافحة حلم الغبار
1.   اســتخدم المبيــدات الخفيفــة أوالً مثــل الكبريــت المســحوق 
الــذي  أو زهــر الكبريــت أو الكبريــت الســائل )كيموكــب( 
يمكــن رشــه فــي قلــب النخيــل قبــل ظهــور اإلصابــة أو وعند 
وجــود إصابــة فــي الموســم الماضــي يتــم رش النخيــل رشــة 

شــتوية لقتــل اإلنــاث المشــتية. 
2.   يتــم اســتخدام المبيــدات األكاروســية فــى حالــة إشــتداد 

اإلصابــة. 
3.   يجــب مراعــاة المســافات المناســبة لزراعــة النخيــل علــى أالّ 
تقــل عــن 10 أمتــار بيــن الشــجرة واألخــرى للســماح بالتهوية 

الجيــدة ودخــول الشــمس لقتــل الكثيــر مــن الحلــم.
4.   تنظيــف األشــجار باســتمرار مــن بقايــا العراجيــن والجريــد 

والليــف.
5.   جمع الثمار المتساقطة ومخلفات النخيل وحرقها.

6.  إزالــة الحشــائش مــن حــول األشــجار لعــدم الســماح للحلــم 
باالختبــاء تحتهــا خريفــً وشــتاء.

مظهر إصابة الثمار 
بأكاروس الغبار بعد النضج

مظاهر اإلصابة بحلم 
الغبار )العنكبوت( على 
ثمار البلح قبل التلوين 
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