
 

 

 النخيل احلمراء ةآفة سوس                          
وخاصة نخيل  النخيل الحمراء من أخطر آفات النخيل الحشرية سوسة آفة تعتبر

 وتقتل أشجار وفسائل النخيل،  ، وتأتي خطورة هذه اآلفة في أنها تدمرالتمر

الخطيرة في اإلنتشار في جميع دول  خالل العقدين األخيرين فقط بدأت هذه اآلفة و

، من الدول واسبانيا وغيرها الخليج العربي وأيضاً في كل من العراق ومصر

 لهذه الطور اليرقي المتسبب فيه هوسوسة النخيل الحمراء آلفة والضرر الرئيسي 

فر هذه اليرقات في جذع النخلة لتتغذي بشراهة على األنسجة الحية اآلفة، حيث تح

لتشمل كل األجزاء الداخلية من الجذع، وبذلك  االتجاهاتأنفاقاً في جميع  محدثة

اإلصابة بهذه اآلفة  وقد تؤديما تعرضت لرياح قوية،  االكسر إذسهلة  تصبح النخلة

 .النهاية إلي موت النخلة في

 

وقدرتها البالغة على الطيران لمسافات  خصوبتها البالغة في وتمكن خطورة هذه األفه

اآلفة أو التعرف على النخيل المصاب  المبكر لإلصابة بهذه بعيدة وصعوبة االكتشاف

اإلصابة بها  اكتشافحيث أنه عادة يتم  لإلصابة،بها خاصة في المراحل األولى 

 أي بعد حدوث اإلصابة والضرر متأخراً،

قطع الكرب والجروح  أماكنومنطقة خروج الرواكيب  وتحدث آفة سوسة النخيل في

وآباط الكرب  – الحديثة وأيضا الثقوب واألنفاق التي تحدثها الحفارات والقوارض

 . الغير مكربعلى ساق النخيل 

اإلصابة والتي  التي تدل على عراضاال وهناك العديد من المظاهر
ُيستدل منها على وجود إصابة ويالحظها،  يستطيع المزارع أن

 :بسوسة النخيل الحمراء ما يلي

  وجود سائل صمغي سميك القوام ذو رائحة كريهة على
يتحول إلي  لونه سمني ثم جذع النخلة، وهذا السائل يكون

 .البني المحمر
 لى جذع النخلة. وجود ما يشبه نشارة الخشب المتعفنة ع

 يرقات سوسة وهي عبارة عن مخلفات حفر
النخيل في األجزاء المصابة من جذع النخلة. وقد تشاهد    

هذه وهي متساقطة على األرض تحت  مخلفات الحفر
 .النخيل المصاب أو تشاهد عند قواعد السعف المصابة



  تساقط بعض السعف على األرض، في حالة التآكل الشديد
 سوسة النخيل يجة تغذية يرقاتلقواعده نت

 .الحمراء. وهنا يمكن مالحظة أماكن تغذية اليرقات 
 لمصابةالسعف األخضر في النخيل والفسائل اوذبول  اصفرار 
  سهولة فصل الفسائل المصابة عن النخلة األم، وخاصة

مشاهدة   الهوائية، وعند نزع الفسائل يمكن الفسائل
حيث تشاهد  النخلة، األطوار المختلفة للحشرة بداخل

تتغذي في أنفاقها    اليرقات في أعمارها المختلفة وهي
و وهي بداخل العذاري في بداية تكوينها أ وأيضاً قد تشاهد

نموها وتطورها  اكتمالاليرقات بعد  الشرانق التي تصنعها
 .من ألياف النخيل

  عند تقدم اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء يمكننا سماع
وقرضها  كوك القوية لليرقات أثناء تغذيتهالف حركة أصوات

وتكون هذه األصوات واضحة  .لألنسجة داخل جذع النخلة
 .في الليل أثناء الهدوء

 . ظهور شرانق الحشرات في آباط الكرب 
  أما في اإلصابات الشديدة والمتقدمة بسوسة النخيل

أحجام  فيمكننا بسهولة مشاهدة تجاويف ذات الحمراء،
النخيل المصاب. وهذه التجاويف تكون  ى جذوعمختلفة عل

ذات رائحة كريهة.  وهي ممتلئة بنواتج حفر وتغذية اليرقات،
األرض  وأخيراً فإن النخلة المصابة قد تنكسر وتسقط على

 عند منطقة اإلصابة. وذلك

 

كاملة لسوسة النخيل الحمراء هي األسلوب األمثل لمكافحة هذه المكافحة المت وتعتبر

على الطيران  العاليةالخطيرة وذلك يعود إلي سلوك هذه اآلفة وقدرتها  اآلفة

، وكذلك تحملها الفائق للظروف البيئية الغير مالئمة آلخريمنطقة  من واالنتشار

طوار داخل جذوع معيشة أطوارها المختلفة، حيث تعيش جميع األ وأيضاً لظروف

صعباً، باإلضافة إلي ما سبق يجب أن نتذكر  امرأإليها  النخيل مما يجعل الوصول

على  االعتمادكل ذلك يجعل من الصعوبة  صعوبة التشخيص المبكر لإلصابة،

 .هذه اآلفة األساليب التقليدية في مكافحة

 لمكافحة المتكاملة لسوسةالمكافحة التشريعية هي المحور األول في برنامج ا وتعتبر

ويمنع إستيراد جميع فسائل ونخيل الزينة وجوز الهند من الدول   .النخيل الحمراء

التي توجد بها إصابة وعدم نقل فسائل النخيل من المناطق المصابة إلى المناطق 

الحازم السوسة ولكن التطبيق  انتشارالغير مصابة حيث يعتبر عامالً مهماً في عدم 

الحجر الزراعي الداخلي والخارجي يعتبر من أهم العوامل التي تساعد في لقوانين 

 اآلفة والحد من إنتشارها مكافحةهذه



لسوسة النخيل الحمراء فهو  المحور الثاني في برنامج المكافحة المتكاملةوأن 

النخيل الذي يثبت إصابته  المكافحة الميكانيكية. ويكون ذلك عن طريق التخلص من

اإلصابة إلي النخيل  النخيل الحمراء حتي ال يكون بؤرة لنشر ونقل بشدة بسوسة

النخلة ثم  اقتالع السليم. والتخلص اآلمن من النخيل المصاب بشدة يكون عن طريق

 .تقطيعها إلي أجزاء صغيرة ووضعها في حفرة وحرقها 

ضع تهيئة المكان المناسب لو وكما ذكرنا سابقاً فإن حشرات حفار العذوق تعمل على

على حشرات حفار  البيض لحشرة سوسة النخيل الحمراء، وبالتالي فإن القضاء

ويمكننا  العذوق تصبح وسيلة غير مباشرة لخفض اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء،

 المصائد الضوئية لجذب وجمع أعداد كبيرة من حشرات حفار باستخدامعمل ذلك 

  .العذوق ثم التخلص منها

 

المتكاملة لسوسة  برنامج المكافحة أما المكافحة الزراعية فتعتبر المحور الثالث في

 وتتمثل في : النخيل الحمراء

  يجب إجراء عملية التكريب بصورة جيدة وبشكل منتظم، مع إزالة الرواكيب

 .الجاف  والسعف

 يجب اإللتزام بمسافات الزراعة بين أشجار النخيل، والتي يجب أن ال تقل عن  

بحشرة سوسة  اإلصابة احتماالتحيث أن الزراعة الكثيفة يزيد من  أمتار 8

 .النخيل الحمراء وغيرها من اآلفات

  في المناطق التي يحتمل حدوث إصابة بها بسوسة النخيل الحمراء، يجب أن

المزارعين بدهان أماكن الجروح الناتجة عن عملية التكريب أو إزالة  يقوم

مبيدات الحشرية الموصي بها، حيث أن أماكن الجروح ال الفسائل وذلك بأحد

لسوسة النخيل لكي تهاجم النخلة لتضع بيضها  تعتبر جاذبة للحشرات الكاملة

 .في مثل هذه األماكن

  في الري وتحسين  االعتدالالعناية التامة بالعمليات الزراعية، ومن أهمها

مدة العضوية مع التسميد الجيد المتوازن، ويجب أن تكون األس الصرف

حتي ال ينتقل معها أحد أطوار حشرة حفار  المستخدمة معلومة المصدر

النخيل صغير السن، وكذلك  العذوق، كما يجب اإلهتمام بتغطية جذور

إلي أجزاء  التخلص من النخيل المهمل أو الميت وذلك بالحرق بعد تقطيعه

 صغيرة

 

 :البيولوجيةاملكافحة احليوية أو 

ولكنها مازالت قيد المعامل  والبيولوجيةمكافحة الحيوية للالت توجد عدة محاو

والدراسات المعملية مع بعض المحاوالت للتطبيق الحقلي بانتظار امل النجاح حيث 



العدو الطبيعي الفعّال الذي يمكن استخدامه في المكافحة الحيوية  اآلنلم يظهر حتى 

 الوقت الحاضر.أو البيولوجية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في 

أما المكافحة السلوكية. فتعتبر من أهم العناصر في نظام المكافحة المتكاملة 

النخيل الحمراء. وتعتمد المكافحة السلوكية على إصطياد أعداد كبيرة من  لسوسة

الكاملة لسوسة النخيل الحمراء ومن ثم جمع هذه الحشرات وإعدامها.  الحشرات

 المصائد الفيرومونية. وهذه المصائد يوضع بداخلها ماستخدايتم  وفي هذه الطريقة

فيرومون التجمع لسوسة النخيل الحمراء وأيضاً بعض الكيرومونات وهي عبارة 

مواد غذائية جاذبة لسوسة النخيل. وفيرومون التجمع هذا مصدره الحشرات  عن

م لسوسة النخيل الحمراء. حيث أكتشف أن ذكور هذه الحشرة تقو الكاملة الذكور

تعمل على جذب الذكور واإلناث لسوسة النخيل  بإفراز مواد طيارة متخصصة

 التجمع. الحمراء وقد سميت هذه المواد بفيرومون

 الكيماوية:المكافحة 

إجراء الرش الوقائي في المناطق الغير مصابة بالحشرة لتفادي اإلصابة بالحفارات  -

 مراءمكان دخول سوسة النخيل الح ئتهيالتي تساعد على 

 اآلفة.رش أشجار النخيل كل فترة بالمبيدات المتخصصة للوقاية من  -

 أما البرامج العالجية والتي تستخدم لعالج النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء -

فتعتمد أساساً على حقن النخيل المصاب بأحد المبيدات الحشرية الموصي بها. ويجب 

يقوم بها أشخاص مدربين جيداً. وتتم عملية أن نعرف أن هذه العملية البد وأن  هنا

ثقوب رأسية في جذع النخلة بحيث تكون المسافة  حقن النخيل المصاب بعمل ثالثة

يكون أحد الثقوب في مكان خروج  . وعلى أنسنتيمتر 20بين الثقب واآلخر 

خروج العصارة أما  على من مكانأ  نيكو األخرالعصارة مكان اإلصابة. والثقب 

إلي  30من  فيكون إلي األسفل من مكان خروج العصارة. والثقب يكون بعمقالثالث 

 درجة من الجذع. بعد ذلك يوضع أنبوب من 30سنتيميتر ويكون مائالً بدرجة  35

في الثقب تمهيداً لحقن المبيد في  سنتيمتر 1.3وقطر  سنتيمتر 45البالستيك بطول 

 سنتيميتر 50د في كل ثقب بمعدل هذا ويتم حقن محلول المبي .النخلة المصابة جذع

تم رفع أنبوب البالستيك من الثقب بعد إنسياب محلول المبيد ويمكعب في كل ثقب. 

 .الطين أو الطميداخل جذع النخلة. وبعد ذلك يتم إغالق الثقب بواسطة كمية من  إلي

 طريقة العالج السابقة تصلح فقط عندما يتم إكتشاف اإلصابة بسوسة النخيلو

األطوار  ء مبكراً وقبل أن تشتد اإلصابة. حيث يقوم المبيد بالقضاء تماماً علىالحمرا

 ً  .المختلفة لسوسة النخيل الموجودة في جذع النخلة المصابة حديثا

من نواتج  في حالة وجود فجوة وإصابة شديدة باآلفة يتم تنظيف مكان اإلصابة جيداً  -

ية المهترئة والمتعفنة وأطوار اإلخراج والليف والسعف القريب والنشارة الخشب

قرص  3-2.ثم وضع  والحشرات الكاملة والعذاريالحشرة المختلفة واليرقات 

فوستاكسين أو جاستوكسين على قطعة من الليف ثم لفها ووضعها داخل الفتحة 



وإدخالها بواسطة سيخ حديد ثم تغلق الفتحة جيداً بواسطة الطين وأحكمه جيداً حتى 

 اليتسرب

يفضل األسمنت في التغطية حتى يمكن إزالة الطين  الخارج والن الفتحة إلى الغاز م

 الحقن والتأكد من توقف اإلصابة . وفحصها بعد أسبوع من

وضع فيه يوننصح دائماً بتطهير جذع الفسيلة فبل الزراعة وذلك بأحضر برميل 

 لتر 100لكل  3سم 150بمعدل  %50مثل فنتراثيون محلول مبيد حشري مناسب 

 %48ماء أو مبيد كلوروبيرفوس 

( دقائق وذلك لقتل  5-3الفسيلة لمدة  ) فيهغمروتلتر ماء 100لكل  3سم 150بمعدل 

للفسائل التي أما بالنسبة الفسيلة  عاليرقات والعذارى والحشرات إن وجدت داخل جذ

( مبيد فايديت  100 -50سنة فيجب وضع في جورة الفسيلة )  2-1مرعلى زراعتها 

وتروى وذلك يساعد على قتل اليرقات المختبئة في  %10أو مارشال محبب  10%

ويفضل إجراء هذه العملية عند التسميد بالسماد العضوي  ةالتربة أو داخل جذع الفسيل

. 

 

 

 
 اليرقة والحشرة الكاملة لسوسة النخيل الحمراء


