
دودة  إلدارة  بها  القيام  للمزارعني  ميكن  التي  األشياء  أهم  من 
األقل  عىل  واحدة  مرة  حقولهم  تفقد  هو  الخريفية  الحشد 
تغيريات  هناك  تكون  عندما  ذلك  من  أكرث  ورمبا  األسبوع،  يف 
أفضل  فهم  عىل  املزارعني  سيساعد  "التفحص"  هذا  ديناميكية. 
البعض  بعضها  وتفاعالتها مع  الحقل  الحية يف  الكائنات  لحيوية 
صنع  إىل  املتزايدة  املعرفة  تؤدي  أن  ميكن  حيث  البيئة(  )علم 
القرار بصورة أفضل كام تساهم أيضاً يف زيادة اإلنتاج، مع مراعاة 
للمزارعني  بالنسبة  اإلستدامة.  من  واملزيد  املهدرة  املوارد  تقليل 
أصحاب الحيازات الصغرية )أقل من 2 هكتار( سوف يساعد هذا 
تكون  املثال  سبيل  عىل  حقولهم،  إختالف  تعلم  عىل  التفحص 
أن  يجب مالحظة  وأيضاً  أكرث رطوبة  الحقل  املنخفضة يف  البقع 
الرتبة، ومستوى املادة العضوية مام قد  أنواع  هناك إختالف يف 
يؤدي إىل منو أفضل للنباتات. كام قد يالحظ أيضاً أن هناك نوع 
معني من الحشائش دامئاً ما يكون هو السائد يف كل منطقة وإىل 

غري ذلك من األمثلة. 

العامة  للحالة  ورسيع  ومنهجي  عام  تحديد  "بالتفحص"  يقصد 
التي تسبب رضر  الكائنات  النباتات وتقدير وجود بعض  لصحة 

للنباتات وميكنها أن تخفض املحصول. 

بالنسبة لدودة الحشد الخريفية فإن اإلجراء يف غاية البساطة: 

لصغار  بالنسبة  فحصه.  املراد  الحقل  تحديد  يجب  البداية  يف 
منزرع  الحقل  كان  إذا  2 هكتار.  أقل من  غالباً  يكون  املزارعني، 
يف مواعيد مختلفة، أو منزرع بأصناف مختلفة، أوهناك ظروف 
التسميد،  معدالت  يف  إختالف  محاصيل،  تحميل  )مثل  متباينة 

إلخ(. يتم فحص كل قطعة عىل حدة. 

يتضمن  أن  بالسري بشكل حرف “W” مع مراعاة  الحقل، قم  يف 
التفحص كامل الحقل:

يف البداية: قم بفحص عرش نباتات يف صف واحد وعند كل إلتفاف 
كرر األمر نفسه، ويتم وصف كل موقع لهذه النباتات بأنه محطة. 
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الرضر  مظاهر  وإىل  نبات  كل  يف  القمع  منطقة  إىل  بحرص  أنظر 
عىل أوراق النباتات الحديثة أو مخلفات حديثة للحرشة يف منطقة 
القمع وهذا يدل عىل وجود يرقات حية رمبا تكون لدودة الحشد 
الخريفية يف القمع. ال تقم بتضمني األعراض املوجودة عىل األوراق 

 وبالتايل فإن إجاميل عدد النباتات املصابة يف 50 نبات تم فحصهم 
هو 7+5+4+4+6= 62 

وبالتايل تكون اإلصابة يف 100 نبات هي x 26 2 = 52، أو 52 يف املائة 
نباتات مصابة.

الخريفية )رضر  البحث عىل أعراض تواجد دودة الحشد  وبسبب 
الفحص ال  القمع(، فإن  حديث يف األوراق أو مخلفات حديثة يف 
يعتمد عىل وجود الريقات لذلك يعد الفحص رسيع وغري مرض وميكن 

عمله يف أي وقت من اليوم.

ويف أثناء فحص النباتات من الرضوري عمل تقييم شامل للحقول 
بالنسبة للحالة العامة للمحصول وكذلك لدودة الحشد الخريفية 
خاصة مدى تواجد األعداء الطبيعية للحرشة. حيث أنه من املعلوم 
أن هناك العديد من هذه األعداء تتواجد بصورة طبيعية »كائنات 
صديقة للمزارعني« والتي تساعد يف مكافحة دودة الحشد الخريفية 
–املفرتسات )مثل النمل وإبرة العجوز وبعض أنواع البق املفرتسة 
وكذلك بعض أنواع الطيور وكائنات أخرى( واملتطفالت )مثل أنواع 
الدبابري التي تقتل البيض والريقات( وكذلك املمرضات )مثل البكرتيا 
والفطريات والفريوسات(. يجب أن ينظر املزارعني إىل كتل البيض 

يجب  حيث  الحايل  للرضر  واضحة  عالمات  وجود  بدون  املسنة 
تسجيل  ويتم  فقط.  الحايل  الوقت  يف  املصابة  النباتات  حساب 
أعداد النباتات املصابة حالياً بنفس الطريقة. )يف هذا املثال دودة 

)”x“ الحشد الخريفية أصابت النباتات املعلمة بعالمة

الداكنة والغري متساوية والريقات امليتة بواسطة املتطفالت )رشانق 

أو  الصلبة  الريقات  )جثث  املمرضات  بواسطة  أو  بيضاء(  حريرية 

الطرية(. ومبجرد معرفة املزارعني بأصدقائهم ومالحظة فاعليتهم يف 

الحقل ميكنهم البدء يف تقدير نشاطهم ويتعلمون كيفية الحفاظ 

عىل تعدادهم يف الحقل. 

كام ميكنهم البدء يف تقدير نشاطهم وتعلم كيفية زيادة تعدادهم 

يف الحقل. كام ميكن أن يبدأ املزارعون يف فهم كيفية توفري الظروف 

أفضل  هي  ما  إىل  باإلضافة  الطبيعيني،  األعداء  لتواجد  املناسبة 

تفحص  خالل  جمعها  تم  التي  البيانات  تعدادها.  لزيادة  السبل 

عمل  ويفضل  شديد  بحرص  وتحفظ  تسجل  أن  يجب  الحقل 

مشاركتها  ليمكن  بذلك  الخاص  املحمول  تطبيق  خالل  من  ذلك 

وإستخدامها يف اإلنذار املبكر.

من  البد  الخريفية  الحشد  بدودة  اإلصابة  وعند حساب مستوى   

مالحظة الحالة العامة لصحة املحصول حيث ميكن للمزارع أن يعلم: 

هل مستوي اإلصابة مرتفع جداً وسوف ينتج عنه إنخفاض معنوياً 

يف املحصول أم ال؟   وهذا ما سوف يكون موضوع املذكرة اإلرشادية 

التالية حول اإلدارة املستدامة لدودة الحشد الخريفية.   
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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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