
 مكافحة الحشرة القرمزية لنبات الصبار



بالمغرب في أواخر سنةة    (Dactylopius opuntiae)ظهرت الحشرة القرمزية أو الكوشني  

تصيب هذه الحشرة نبات الصبار فقط وهي تتميز بلون أحةمةر كاكةن نةظةرا هفةرازهةا ∙  4102

لسائل الكرمن.موطنها األصلي هو الغابات اهستوائية والشبه إستوائية في أمريةكةا والةمةكةسةية .                                    

 تعريف الحشرة :

هي عبارة عن حشرة قشرية رخوة على شكل بيضوي، تتوفر ذكورها على أجنحة، بعك 

تزاوجها مع اهناث تضع هذه األخيرة البيض الذي يتحول بسرعة إلى حوريات كقيقة تفرز 

ماكة شمعية بيضاء على أجسامها لحمايتها من فقكان الماء والشمس المفرطة.                   

 كتلة من إناث الحشرة القرمزية



 األعراض:  

تظهر الحشرات القرمزية على نبات الصبار على شكل كومات بيضاء تشبه القطن. تتحر  

هذه الحشرات إلى حافة لوحة الصبار حيث يمس  الريح خيوط الشمع ويحملها إلى نبات 

 جكيك.                                                                                               

يؤكي تطاير الذكور المجنحة إلى إزعاج الساكنة، إال أنها ال تشكل أي خطر على االنسان 

 أو الحيوان.                                                                                         

 الخسائر

تلحق هذه الحشرات خسائر مهمة في اهنتاج لكونها تقتات على نبات الصبار حيث تمتص سوائله 

مما يؤكي إلى جفافه وموته في حالة شكة اهصابة، إال أن تناول فاكهة نبات الصبار ال يشكل أي 

 ضرر صحي على المستهل .



 

 طرق المكافحة :

: تعك الطرق الوقائية من األساليب الناجعة لتفاكي انتشار هذه الحشرة والحك من أضرارها وذل  ب   

عكم نقل ألواح الصبار ألجل زرعها من المناطق المصابة إلى المناطق السليمة إال بعك الحصول على -

 ترخيص مسبق من مصلحة حماية النباتات؛                                                             

عكم استقكام فاكهة الصبار من المناطق المصابة بالحشرة إلى المناطق السليمة؛                           -   

استعمال الصناكيق البالستيكية بكل الخشبية لنقل الفاكهة وذل  بعك غسلها وتعقيمها؛                      -

حيث يساهم تركك الشاحنات بين  )الشاحنات...( تفاكي كخول وانتشار هذه الحشرة عبر وسائل النقل -   

خطر انتشار هذه الحشرة؛                                                      والسليمة في المناطق المصابة  

أخك التكابير الالزمة للحك من انتشار الحشرة وذل  بمعالجة الصبار المصاب أو التخلص منه عن  -

 طريق حرقه أو وركمه متى ما ظهرت اهصابة؛                                                        



 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمديرية المركزية للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية    

        181 011 73 73الهاتف:   

www.onssa.gov.ma الموقع  

 جميعا من أجل حماية نبات الصبار ببالدنا

http://www.onssa.gov.ma

