
17نشرة رقم:
حشرة حفار جذور اللوزيات 

وطرق مكافحتها

نظام مكافحة لمنع االضرار الناجمة عن حفار جذور اللوزيات ) الكابنودس(

األهمية االقتصادية للحشرة:

تعرف هذه احل�شرة بالفرار وت�شيب ب�شورة رئي�شية كافة اأ�شجار اللوزيات كامل�شم�ش والربقوق والكرز واخلوخ وقد متتد 
والتفاحيات  اللوزيات  ت�شيب  التي  الآفات  اأخطر  وتعترب من  والكمرثى  كالتفاح  التفاحيات  اأ�شجار  بع�ش  اإىل  الإ�شابة 
وغالبا ما توؤدي اإىل موت الأ�شجار اإذا مل يتم اكت�شاف الإ�شابة يف مرحلة مبكرة نظرا ل�شعوبة مكافحتها يف املراحل 

املتقدمة.

وصف الحشرة:

احل�شرة الكاملة: 
يوجد نوعان من الكبنود�ش يف املناطق اجلبلية وهما:

Capnodis و carbonaria وتكون احل�شرة الكاملة عبارة عن خنف�شاء كبرية 
اإىل  ابي�ش  ال�شدر  لمع،  ا�شود  لونها  ملم   30-20 من  طولها  يرتاوح  احلجم 

رمادي مربق�ش بالبقع ال�شوداء.

البي�شة:
البي�شة عري�شة ال�شكل بي�شاء اللون.

الريقة:
بي�شاء م�شفرة اللون، حيث تاأخذ الريقة �شكل عقدة طويلة ورخوة بدون اأرجل 
منب�شطة ناعمة ي�شل طولها عند اكتمال النمو 12 �شم واحللقة ال�شدرية الأوىل 

مت�شخمة يوجد يف مقدمتها راأ�ش �شغري بني اللون ويربز منه فكان قويان.

العذراء: 
العذراء �شكلها قريب من احل�شرة الكاملة لونها اأبي�ش. 



دورة حياتها:

يتميز الكبنود�ش بنوعيه بدورتني من الن�شاط متتد الدورة الأوىل بني اآذار ونهاية �شهر اأيار اأما الدورة الثانية فتمتد بني 
متوز ومنت�شف �شهر ت�شرين اأول وذلك تبعا للمناطق اجلغرافية والظروف اجلوية، تظهر احل�شرات الكاملة يف ف�شل 
الربيع )ني�شان واأيار( ح�شب الظروف اجلوية، وتبداأ بالطريان من حقل اإىل اآخر وميكن روؤيتها يف ال�شباح على �شاق 
�شجار لتتغذى على الأوراق والرباعم وقلف الأغ�شان الغ�شة. بعد  النبات قرب الرتبة، ومع ارتفاع احلرارة تذهب اإىل الأ
التزاوج تبداأ الإناث بو�شع البي�ش )2000 بي�شة خالل فرتة حياتها( يف ال�شقوق على �شيقان الأ�شجار القريبة من �شطح 
الرتبة وكذلك على قاعدة جذور الأ�شجار )منطقة التاج( اأو اأ�شفلها بعدة �شنتيمرتات وبعد فق�ش البي�ش تخرج الريقات 
وتبداأ باحلفر يف ال�شاق اأ�شفل �شطح الرتبة لتتغذي على اللحاء واخل�شب وطبقة الكامبيوم يف منطقة التاج اىل اأن ت�شل 

اإىل اجلذور �شانعة اأنفاقا توؤدي لتدمري الأوعية الناقلة تاركة خملفاتها على �شكل ن�شارة خ�شبية.

ت�شتمر الريقات يف التغذية اأثناء اأ�شهر ال�شيف واخلريف لتدخل بعد ذلك يف فرتة بيات �شتوي وبعد اكتمال منوها 
تتحول اإىل عذراء لتخرج بعدها احل�شرة الكاملة عند توفر الظروف البيئية املالئمة.

األضرار:

الأ�شرار  مبالحظة  وذلك  ب�شهولة  متييزه  ميكن  ال�شجرة  منو  يف  وا�شح  خلل  اإىل  اللحائية  الأنابيب  تلف  يوؤدي 
التالية:

�شعف منو الأفرع احلديثة وبقاء طولها دون املطلوب بالإ�شافة اإىل �شغر حجم الأوراق وت�شاقط جزء منها.. 1
جفاف الأفرع من الأعلى لالأ�شفل مما يوؤدي اإىل عدم و�شول املاء والغذاء.. 2
ظهور ت�شمغ على �شاق الأ�شجار وكذلك الأفرع الرئي�شية ) خا�شة املنطقة القريبة من �شطح الرتبة (.. 3
�شهولة نزع الق�شرة يف منطقة الإ�شابة مع وجود ن�شارة مت�شلبة خمتلطة مع براز احل�شرة وجتاويف اأماكن التغذية . 4

مع تواجد عدد من الريقات والعذارى باأعمار خمتلفة.
ظهور الأوراق بلون قامت وداكن لونا من الأوراق على الأ�شجار ال�شليمة وكان الأ�شجار ال�شليمة بحالة عط�ش.. 5
�شغر حجم الثمار وجتلدها و�شقوط معظمها نتيجة �شعوبة احل�شول على احتياجها من املاء.. 6
اأهم ما مييز الإ�شابة هو موت ال�شجرة الفجائي وعليها الأوراق والثمار.  . 7

الوقاية من اإلصابة ومقاومتها:

تعترب ح�شرة الكبنود�ش من احل�شرات القت�شادية الهامة املحددة لنمو حقول اللوزيات والتي توؤدي اىل الق�شاء على 
حقول اللوزيات اإذا انت�شرت ب�شورة مكثفة وباعداد كبرية داخل احلقول وهي من احل�شرات التي تنت�شر يف الظروف 

البعلية اأكرث من املناطق املروية وخلف�ش ن�شبة الإ�شابة بهذه احل�شرة ل بد من اإتباع ما يلي:
املائية . 1 الأغ�شان  واإزالة  املهملة  والب�شاتني  امل�شابة  ال�شجار  بخلع  للحقول وذلك  العامة  النظافة  املحافظة على 

)اخلنازير(، كما ويجب حرق الأ�شجار والفروع والأغ�شان مبا�شرة بعد قلعها.
ري الأ�شجار اأثناء و�شع البي�ش خالل اأ�شهر ال�شيف اعتبارا من �شهر اأيار مبعدل مرة كل اأ�شبوعني لأن الرطوبة . 2

العالية ت�شبب موت البي�ش.



جمع احل�شرات الكاملة )اخلناف�ش( يف ال�شباح الباكر وقتلها حيث يفيد ذلك  يف تقليل اعداد احل�شرات وبالتايل . 3
تقلي�ش ال�شرر الناجم عنها.

يف�شل عدم احلراثة لتقليل امل�شا�ش باجلذور خالل فرتات انت�شار ون�شاط الكبنود�ش.  . 4

المكافحة والعالج:
تعترب الإجراءات الزراعية �شابقة الذكر هي اخلطوة الأهم يف حماية الأ�شجار من الإ�شابة باحل�شرة، ويف حال حدوث 
الإ�شابة يتم اللجوء للطرق الكيماوية املبنية على اأ�شا�ش الدمج بني عمليات ر�ش املحلول على املجموع اخل�شري لالأ�شجار 

وعملية تعفري الرتبة حول �شاق ال�شجار بامل�شاحيق املو�شى بها واملرخ�شة من قبل وزارة الزراعة.
 ، الأ�شجار  واأغ�شان وحلاء  لأوراق  التهامها  البالغة خالل  اإبادة احل�شرات  هو  املجموع اخل�شري  ر�ش  الهدف من  ان 
اما عملية التعفري فهدفها الأ�شا�شي منع و�شول احل�شرات البالغة التي تقوم بو�شع بيو�شها حلماية �شبكة اجلذور من 

الريقات حال فق�شها من البيو�ش. 
طرق  واأهم  اخلريف  ف�شل  ولغاية  الربيع  يف  احل�شرات  ظهور  بداية  مع  الكبنود�س  �شد  الكيماوية  املكافحة  تبداأ 

املكافحة ما يلي:
•  الر�س اخل�شري: 	

تتوقف فرتات الر�ش والفوا�شل بني الر�شات على مدى فعالية املادة والر�ش تبعًا لظهور احل�شرة البالغة يف الب�شتان حيث 
تبداأ املكافحة يف اجلنوب قبل باقي املناطق حيث تظهر احل�شرة يف اجلنوب قبل �شهر تقريبًا من مناطق ال�شمال.  يف�شل 
ر�ش ال�شتال يف امل�شاتل وكذلك التي مت زراعتها حديثا مرة يف ال�شهر حلمايتها من الآفة، اما حقول اللوزيات الكبرية 
الثاين  الن�شاط  اما يف دورة  للح�شرة  الأوىل  الن�شاط  3 ر�شات على املجموع اخل�شري خالل دورة   -1 باإعطاء  يو�شى 

للح�شرة يو�شى بالر�ش 2 – 3 مرات وذلك تبعًا للمنطقة ونوع الأ�شتال. ) انظر جدول 1 (
• التعفري: 	

يف�شل القيام بعملية التعفري باإحدى مبيدات املالم�شة املو�شى بها بعد ر�ش املحلول على املجموع اخل�شري حيث يتم 
التعفري مرتني لكل مرحلة من مراحل ن�شاط احل�شرة بفا�شل �شهر بني التعفرية والأخرى تبداأ يف بداية ف�شل الربيع. 

من اجلدير ذكره اأن ح�شرة الكبنود�ش من احل�شرات التي لديها قدرة عالية يف الإهتداء اإىل الأماكن التي مل ي�شلها 
�شم   80 –  60 يبلغ  بقطر  ال�شاق  حول  التعفري  باإجراء  ين�شح  لذى  بالذات  الأماكن  تلك  يف  بي�شها  وو�شع  امل�شحوق 

ون�شتعمل مقدار 80 – 100 غم من امل�شحوق لل�شجرة وذلك تبعا حلجمها. )انظر جدول 1 (
• التجريع: 	

يو�شى بتجريع الأ�شجار باإحدى املبيدات اجلهازية للق�شاء على البيو�ش والريقات الفاق�شة حديثا وكذلك يو�شى بتجريع 
ال�شتال التي مت زراعتها حديثًا.



جدول )1(:مقترح يبن المواعيد والطرق المناسبة  لمكافحة حشرة الكبنودس 
تبعا للمنطقة وطريقة المكافحة 

طريقةال�شهر
املكافحة

املنطقة
مالحظات املناطق 

اجلنوبية
املناطق 
ال�شمالية

املناطق 
اجلبلية

ر�ش خ�شرياآذار
مكافحة الرتب�ش*تعفري

ر�ش خ�شريني�شان
تعفري

*
*

*
*

مكافحة الرتب�ش وخنف�شاء 
القلف

ر�ش خ�شريايار
تعفري

*
*

*
مكافحة ح�شرة النارا�شيا**

ر�ش خ�شريحزيران
تعفري

*
مكافحة الرتب�ش الكليفورين **

وخنف�شاء اللوز

ر�ش خ�شريمتوز
تعفري

**
*

مكافحة الرتب�ش الكليفورين 
وخنف�شاء اللوز

ر�ش خ�شرياآب
تعفري

*
*

*
مكافحة ح�شرة ال�شيكادا*

ر�ش خ�شريايلول
*تعفري

ر�ش خ�شريت�شرين اأول
مكافحة خناف�ش القلف*تعفري

مالحظة: نظرًا للتغيري امل�شتمر يف قائمة املبيدات املرخ�شة من قبل وزارة الزراعة الفل�شطينية، لذا ين�شح بالتوجه اىل 
املهند�ش الزراعي املخت�ش من خالل دوائر الزراعة يف املحافظات اأو الوحدات الإر�شادية التابعة لها من اجل حتديد 

نوع املبيد املنا�شب لكل مرحلة من مراحل املكافحة.
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