
 

بوفروة  بطاقة تقنية تحسيسية حول عنكبوت   

 

 تعريف 

 ذات المناخ الصحراوي  والمناطقالتمر في جميع البلدان صيب ت عنكبوت النخيل بوفروة طفيلي 

نسيج كثيف يمكن أن يغطي كامل العرجون مما ينتج  عراجين التمر أين نالحظ   على تظهر أعراضه 

 . تغذي العنكبوت على العصارة   نتيجةوتصلب تجاعيد  

 

 

 لبوفروة البيولوجيةالدورة 

يعتبر صنف دقلة نور االكثر عرضة لالصابة ببوفروة. يقضي العنكبوت فصل الشتاء في 

م، كثير االنتشار في واحات النخيل. كما أنه يقضي فصل  النج  وخاصةاالعشاب الطفيلية 

 . النخلة وقلبالشتاء في الليف 

يبدأ العنكبوت بوضع بيضه في شهر ماي و حسب الدراسات، قدرة تكاثر العنكبوت رهيبة  

  ٠جيل إبتدأ من شهر ماي إلى غاية شهر أوت 20و   7و قد تتراوح بين  

ألجيال بحيث أنه كلما زادت الحرارة قصرت  تلعب دراجات الحرارة دور هام في عدد ا

بيضات لمدة حضانة  7في المعدل، تضع كل أنثى  ٠الدورة البيولوجية و زاد عدد األجيال

إلى  140خالل أربع أشهر، يمكن أن تبيض كل أنثى ما يقارب  ٠يوم  15و   10تتراوح بين 

 ٠تكاثر كبير بيضة و ربما كانت نسبة اإلناث أكثر من الذكور مما ينتج عنه 150

 إذا إعتبرنا فقط نصف ما تبيضه األنثى إناث، يمكن إقتراح المقاربة التالية ؛  

 إناث 70فرد من بينهم   140 ---أنثى   

 فرد 9800=  140* 70ما يعادل  وهذابيضة    140كل أنثى تضع بدورها 

  4900 = 2/   9800في هذه الحالة، يمكن إعتبار  ٠لنفرض مثال أنه لم يتم القضاء عليهم 

=   4900* 140بيضة أي ما يعادل  140إناث خالل العام المقبل تضع كل واحدة منها 

  فرد 686000

أنه خالل عامين فقط يمكن لعنكبوت   والقول الغرض من هذه الحسابات هو التحسيس 

 فرد 686000البوفروة الخروج عن السيطرة؛ من أنثى واحدة إلى 



 

 

 المتكاملة  ةحطرق المكاف

عدم اللوجوء  إليها إال للضرورة إجتناب المكافحة الكميائية قدر المستطاع و  أول شيئ، يجب 

اوية تولد مناعة لدى بوفرة مما  ي بالفعل، أثبتت الدراسات أن إستعمال المبيدات الكم٠ىالقصو 

يبطل من فعالية المبيد و بالتالي تضاعف العنكبوت حسب النمط المشير إليه سابقا و بمعامل  

*140 

يسبب منع تسويقه  و قد يخلف أيضا، إستعمال المبيد، بقايا أو رواسب في ثمار التمر قد 

 خاصة إذا لم يتم إحترام تدابير اإلستعمال 

 ؛ منها  قبل اللجوء إلى الطرق الكميائية، هناك عدة طرق بديلة و فعالة في نفس الوقت

تعتمد هذه  ٠رة على البوفروة تعتبر من أحسن الطرق للسيط التيالزراعية ـ المكافحة 

الطريقة على تنظيف الواحة بكل بساطة من النباتات الطفيلية على رأسها النجم و كذالك 

 ....إلخالمتساقطة لفةت من كرناف و تمور   التمرالتخلص من بقايا 

يجب اإلشارة هنا إلى إستحسان تخمير مخلفات الواحة للحصول على سماد عضوي بدل  

 الحرق 

 .   غ(200غ + 100) بنسبةالفالحي  مكافحة البيولوجية بإستعمال خليط الكبريت و الجير ـ ال

ـ المكافحة بالطرق الفالحية السليمة كخلق مناخ واحاتي رطب مثل غرس أشجار مثمرة و  

 . ة نسبة الرطوبةإعتماد نظام سقي بالرش لزياد

 على المناخ داخل الواحة للحفاظ ة السقي ي عملتنظيم 

ـ المكافحة باألنظمة البيولوجية الحية كإستعمال األعداء الطبيعية  المفترسة. تعتبر هذه  

الطريقة األكثر تعقيدا ألنها تعتمد على تقننيات عالية. يمكن التقرب من المراكز المختصة  
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