ا.د .خليل دراز

آفات أشجار الفاكهة وطرق مقاومتها

د .عدنان درويش

تابع افات اشجار النخيل:

زنبور البمح أو الزنبور األحمر المصري Vespa orientalis L.
Family: Vespidae
Order: Hymenoptera

تتغذي الحشرات الكاممة عمي أنواع كثيرة من ثمار الفاكية الطازجة كالبمح والعنب

والوبوخ وريرىبا

وعمي ثمار الورشوف مبكرة النضج في نياية أكتبوبر ووب ل نبوفمبر وكبذلك عمبي العلبل والمحبوم
وكثي ببر م ببن الحشب برات مث ببل ال ببذبا

واليرت ببات الموتمف ببةأ وتتغ ببذي اليرت ببات عم ببي أجل ببام الحشب برات

األوببري والمحببوم واأللببماك .ويعببيش زنبببور البببمح األحمببر معيشببة أجتماعيببةأ ويحببوي العببش الواحببد
من أعشاشو عمي ممكة واحدة موصبة وعدة مئات من الشغاالت وعشرات من الذكور التي تظيبر
نياية المولم.

الحشرة الكاممة:
الممكة ىي األكبر حجما وطوليا حوالي  5,3لم بينما طبول البذكر مبن  5,3البي  5لبم والشبغالة
 5,3لببم والمببون العببام أحمببر يعترضببو أشببرطة وب ببر صببفراو ويتكببون تببرن اإلتشببعار فببي كببل مببن
الممكببة والشببغالة مببن  25حم ببة بينمببا يتكببون فببي الببذكر مببن  25ع مببة .تتركب

البببطن فببي كببل مببن

الممكببة والشببغالة مببن  6حم ببات ظبباىرة بينمببا تكببون فببي الببذكر مببن  7حم ببات ظبباىرة ولببون البببطن
متشابية ت ريبا في الذكر والشغالة مبن اللبطح العمبوي أمبا فبي الممكبة فت بل ملباحة المبون األصبفر

الموجود عمي الترجات البطنية الرابعة والواملة (شكل ).

شكل () :األفراد الموتمفة لزنبور البمح األحمر
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دورة الحياة:
عمببر العببش أو الملببتعمرة الواحببدة لزنبببور البببمح االحمببر المصببري لببنة واحببدة تبببدأ بب نثي موصبببة
(ممكة ربير) وارجة من بياتيبا الشبتوي وب ل شبيري مبارس وابريبل حيبث تشباىد باحثبة عبن مكبان

منال

لبناو عشيا الذي يكون داول الفجوات الموجودة في الجدران المصنوعو مبن الطبو المببن

أو في جلور الترع .وتبدأ الممكة ببناو العين اللدالية األولي لتضر فييا أول بيضة وتتموىا ببناو
العين األوري وتضر فييا بيضة ثانية وىكذا وعمي ىذا فيصبح في كل عين لدالية بيضة واحده

تمصق ب حد جدرانيا .والبيضة أىميجية الشكل بيضباو المبون نحبو  5,8مبم فبي الطبول و 2,53مبم

في ال طر.

ويتكون العش في الغالب

مبن وملبة أدوار وتتصبل أتبراص العبش الواحبد ببعضبيا بوالبطة أعمبدة

رفيعو مصنوعو من نفس مادة العش .ويلتغرق بناو كل من الدور األول (العموي) والثاني والثالث
والرابر نحو  53يوما ويلتغرق بناو الدور الوامس نحبو  52يومبا ويتوتبف بنباو البدور األول عنبد
بدو بناو الدور الثالث كما يتوتف بناو الدور الثاني عند بدو بناو الدور ال ارببر ويتوتبف بنباو البدور

الثالث عند بناو الدور الوامس (شكل ).

شكل () :أعشاش زنبور البمح األحمر المصري

يف ببس البببيض بعببد نحببو  3أيببام واذا ف ببدت الممكببة مببن العببش فببلن الشببغالة تضببر بيضببا ريببر مم ببح
يف س عن ذكور ف ط .ويلتغرق طور اليرتة نحو  23يوما تنلمخ و ليا  4مراتأ واليرتة عديمبة

األرجل وتبمغ عند تمام نموىا نحبو  5,4البي  5لبمأ وعنبد التعبذير تغبزل اليرتبة شبرن ة تغطبي بيبا

العين اللدالية وبعد  4أيام من ابتداو رزل الشرن ة تتحول اليرتة الي عذراو (وعمي ىذا فاألربعبة
أيام المذكورة أثناو رزل الشرن ة ىبي طبور مبا تببل العبذراو) .ويلبتغرق طبور العبذراو نحبو  9أيبام.

والعذراو الحرة تشبو الحشرة الكاممة في الشكل والحجم ولونيا فبي مببدأ األمبر عباجي ولبون العيبون
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المركبببة رمببادي ورديأ ويغمببق لببون العببذراو بالتببدريج تببر وببروج الحشبرة الكاممببة .وتمكببث الحشبرة

الكاممة داول الشرن ة نحو  5 – 2أيام حتي تورج من الشرن ة الي الوارج.

تلتغرق دورة حياة الشغالة في المتولط نحو  59يوما والممكة  45يوما والذكر  59يومبا ذا رببي
في عيون لدالية والعو وىي عيون الممكات .ويلتغرق  44يوما ذا ربي في عيون ضبي ة وىبي
عيون الشغاالت.

وعمي العموم فجمير البيض البذي يف بس ابتبداوا مبن شبير مبارس حتبي نيايبة أرلبطس يوبرج منبو

جميعببا شببغاالت وكميببا مببن عيببون لدالببية صببغيرة الحجببمأ وفببي أوائببل لبببتمبر تبببدأ الشببغالة وىببي
التببي ت ببوم ببنبباو ببباتي العببش بمجببرد وببروج الدفعببو األولببي منيببا (وتتوصببص الممكببة عندئببذ لوضببر
البيض ف ط) وت وم الشغاالت ببناو عيون لدالية كبيرة ىبي عيبون ممكبات الوريبف التبي تببدأ فبي

الظيببور أواوببر لبببتمبر وو ب ل أكتببوبر وأواوببر نببوفمبر وتم ببح ىببذه الببذكور ممكببات الوريببف التببي
تبدول بياتيبا الشبتوي حتببي الربيبر التبالي حيببث تكبون كبل ممكبة ملببتعمرة جديبدة وىكبذا تتكببرر دورة

الحياه .ويتوتف نتاج الحضنة في العش ابتداوا من أوائل نوفمبر في العام التالي من وروجيا ثبم
تموت ممكة العش بعد ذلك ب يام معدودات.

ول ببد وجببد أن ليببذا الزنبببور حبوالي  5أجيببال فببي اللببنة فببي عيببون ال ببرص العمببوي وجيببل واحببد فببي
عيون ال رصين الرابر والوامس.

المكافحة:
 -2وضر عدة براويز من و يا النحل والتي بيا أتراص علمية منتشرة في أنحاو المنحل وعنبدما
يتجمر عمييا الزنبابير تن بل بيبدوو البي مصبيدة مصبممة تصبميما واصبا ثبم تيبز البراويبز بشبدة ثبم

يف ل با

المصيدة بعد وراج البراويز ثم تعدم الزنابير بعد ذلك.

 -5يعمل موموط مكون من  5لم علل نحل  +الم ثيون  % 37أو نصبف جبرام مبن ملبحوق
الببدبتركس  % 82أو اللببيفين الميكرونببي  % 83يوضببر جببزو مببن ىببذا المومببوط عمببي ريشببة مببن
ريببش الببدواجن ثببم توضببر الريشببة فببي العببش ح بوالي اللبباعو  6 – 3ملبباوا وبيببذه الطري ببة يمكببن

الحصول عمي نلبة موت تدرىا .%92

حشرة الحميرة أو دودة التمر الصغري Batrachedra amydraula Meyer
:

Family: Cosmopterygidae
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Order: Lepidoptera
تلببمي ىببذه الحش برة بعببدة ألببماو محميببة تلببمي الحمي برة أو الحشببفة وىببي تلببب

ولببائر كبي برة فببي

بعببض المنبباطق الجافببة ال أنبو يببنوفض ضببررىا بالمنبباطق اللبباحمية إرتفبباع الرطوبببة وتعتبببر ةفببة
رئيلية عمي ثمار البمح رير الناضج.

وصف الحشرة:
حشبرة الحميبرة تعتبببر مببن اشفببات الحشبرية اليامببة جببداً .والحشبرة الكاممببة لمحميبرة عبببارة عببن ف ارشببة
صغيرة نحيفة لمراو المون طوليا  23 - 25مم (شكل ) .أما بطن الحشرة ففضية المون والعيبون

المركب ببة بني ببة الم ببون وت ببرون اإلتش ببعار فض ببية من ط ببة بب ببر بنيب بة .والجناح ببان األمامي ببان لمف ارش ببة
مغطيان بحراشيف بيضاو بيا ب ر بنية المون صغيرة جدا .أما الجناحان الومفيان فضي ان ولونيما
ألمر فاتح .واألجنحة محاطة بشعيرات طويمبة لبمراو المبون .أمبا يرتبة حشبرة الحميبرة فمونيبا العبام

أبيض حميببي أو ترنفمبي .أمبا البرأس والحم بة الصبدرية األولبت فتكبون رام بة المبون عبن ب يبة جلبم

اليرتة.

شكل () :دودة التمر الصغري (الفراشة – وأعراض اإصابة)
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دورة الحياة ومظهر اإلصابة أو الضرر:
تضر األنثي البيض فرديا عمي الشماريخ والذي يف س بعد ألببوع وتوبرج منبو يرتبات تمبر بوملبة

أعمار لي أن تصل لي تمام نموىا واليرتة لونيا أبيض حمي

أو ترنفمي والحم ة الصدرية األولي

لونيببا بنببي وعمييببا شببعيرات .تتغببذي يرتببات الجيببل األول عمببي األزىببار وتتلببب

فببي لب وط حبوالي

 % 52وتياجم يرتات الجيل الثاني الثمار وتلب ط عبددا كبيب ار وتبد تصبل لبي  % 92كمبا تتغبذي
يرتببات الجيببل األول عمببي الثمببار الصببغيرة بعببد الع ببد وتشبباىد ىببذه الثمببار المصببابة يابلببة ومعم ببة
بالشماريخ بوالطة ويط حريري تفرزه اليرتة .أما في الجيمين الثاني والثالث فتدول اليرتات الثمبار

بال ر من ال مر وبعد فترة تتحول ىذه الثمار لي لون أحمر ولبذلك تلبمي ىبذه الحشبرة ببالحميرةأ
وتبببدأ فببي أواوببر أبريببل وتص بل لببي أشببدىا فببي أوائببل مببايو ثببم تببنوفض وترتفببر ثانيببة لتصببل لببي

ذروتيببا فببي منتصببف يوني بو .لمحش برة ث ثببة أجيببال فببي العببام وت ضببي يرتببات الجيببل األويببر فصببل
الشتاو داول شرانق فبي أبباط األوراق وب ايبا اللبوباطات وتب بي فييبا فتبرة الشبتاو حتبي يحبل الربيبر

التالت.

ومن أهم األضرار التي تسببها حشرة الحميرة لنخيل التمر ما يمي:
تياجم يرتات الجيل األول لحشرة الحميرة ثمار نويل التمر لتتغذي عمت الثمار الصغيرة بعد الع د
والتي يطمق عمىيا الحبابوك أو العنكزيز .وتبدأ اإصابة بالحميرة بدوول اليرتبات مبن ببين الك ارببل

الث ثة لت داول الثمرة من العمت وي حظ أن لكل يرتة فتحة دوول ملت مة عمت الثمرة .وتد وجبد
أن اليرتة الواحدة لمحميرة تياجم من ث ثبة لبت أربعبة ثمبار وب ل حياتيبا .وعبادة مبا تتغبذي اليرتبة

الواحدة لمحميرة عمت أكثر من ثمث الثمرة وأحياناً تتغبذي عمبت معظبم محتوياتيبا وال تتبرك منيبا ال

الغ ف الوارجي .ويمكننا بليولة مشاىدة مثل ىذه الثمار المصبابة مبا يابلبة ومعم بة بالشبماريخ

بوالبطة الويبوط الحريريبة التبي تفرزىبا اليرتبات .أو تبد تتلباتط ىبذه الثمبار المصبابة عمبت األرض
بصورة كثيفة.

أما يرتات الجيمين الثاني والثالث فتدول الثمار بال ر من ال مر أو من ال مر نفلو .حيث تتغذي
عمببت المشببيمة ولحببم الثمبرة ونواتيببا .وبعببد فتبرة تصبببح ىببذه الثمببار محمبرة المببون ومببن ىنببا جبباوت

تلمية ىذه الحشرة بالحميرة.

ونتيجة لإلصابة بالحميرة تبدأ الثمار المصابة بالتلاتط من العذوق لواو كانت في طبور الجمبري
أو الوب ل أو الرطب

أو التمببر .وىببذه الثمببار المتلبباتطة والمصببابة بببالحميرة يمكببن تمييزىببا حيببث

تكبون كببل ثمبرة مممببووة بببراز اليرتبة مببر وجببود النلببيج الحريببري البذي تفببرزه ىببذه اليرتببات .وجببدير
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بالببذكر أن ىنبباك تلبباتط فلببيولوجي طبيعببي يحببدث لثمببار النويببل .كمببا أن نلبببة ىببذا التلبباتط

الطبيعبي يوتمبف ببلوت ف األصبناف والمنبباطق وأيضباً يوتمبف مبن لببنة ألوبرى حلب

الجوية.

الظببروف

وتحدد درجة اإصابة بحشرة الحميرة عمت ألاس نلبة الثمار المصابة بالحشرة من مجموع الثمار

المتلبباتطة .وتعتبببر درجببة اإصببابة وفيفببة ذا كانببت نلبببة الثمببار المصببابة وملببة فببي المائببة مببن
مجمببوع الثمببار المتلبباتطة .بينمببا تكببون اإصببابة متولببطة ذا كانببت نلبببة الثمببار المصببابة بببين

الثمار المتلاتطة تتراوح مبن  53لبت  .% 52بينمبا نعتببر أن اإصبابة شبديدة بحشبرة الحميبرة ذا

كانت نلبة الثمار المصابة بالحميرة تمثل أكثر من  % 52من مجموع الثمار المتلاتطة.

المكافحة:
المكافحة الميكانيكية:
أوالً :جم ببر الثم ببار المص ببابة ب ببالحميرة لب بواو تم ببك الموج ببودة ف ببي ب ببط األوراق أو المتل بباتطة عم ببت
األرض والموجودة بين نباتات الومفات وىنا يج

ثانيب باً :العناي ببة بعممي ببة التكريب ب

المحصول اللابق.

أن ن وم بحرق ىذه الثمار بما فييا من يرتات.

يوا ازل ببة المي ببفأ م ببر الت ك ببد م ببن نظاف ببة تم ببة النوم ببة م ببن

مومف ببات

ثالثاً :زالة الومفات أو ت ميميا ت ميماً جائ اًر لمنر تلاتط الثمار وما بيا من يرتات بداوميا.
رابعاً :عند زراعة مزرعة نويل جديدة يوصي بزراعة األصبناف التبي تزىبر فبي أوتبات مت ارببة فبي
مكبان أو تطباع واحبد .ممبا يلباعد فبي لبيولة جبراو عمميبة المكافحبة ليرتبات الجيبل األول لحشبرة

الحميرة عمت األصناف المبكرة .وبالتالي ت ميل أعداد ىذه اشفة في الجيمين الثاني والثالث.
المكافحة الحيوية:

حيث لجل من و ل بعض الدرالات العديد من األعبداو الحيويبة لحشبرة الحميبرة .فينباك العديبد
مبن الطفيميبات التابعبة لعائمبة براكونيبدي يمكبن أن تتطفبل عمبت حشبرة الحميبرة .كمبا وجبد أيضباً أن

يرتات حشرة ألد المن يمكنيا أن تياجم وتفترس يرتات حشرة الحميرة بكفاوة عمىة.
المكافحة الكيميائية:

يبتم ذلبك مبن وب ل برنبامج مكبون مبن رشبتين متتباليتين عمبت أن يكبون ببين الرشبة األولبت والرشبة

الثانيببة وملببة عشببر يوم باً .ويمكببن أن نلببتودم أحببد المبيببدات العضببوية الفولببفورية فببي برنببامج
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المكافحبة الكيميائيبة ىبذا .ومبن أىبم المبيبدات التبي أثبتبت كفاوتيبا فبي مكافحبة حشبرة الحميبرة مبيبد
الدبتركس أو مبيد الم ثيون.
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