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الحشرة القرمزية ومشروع خطة عمل لمكافحتها
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بالمغربأهمية زراعات الصبار

والطرقاتالزراعيةاألراضيتسييجعلىمقتصراالصباراستعمالظلالقدممنذ،

)الفاكهةتسويق(القرويبالعالموالمواشيالحيواناتحظائرحمايةأوالممتلكاتوفصل

وتحسينالتربةتآكلمكافحةعلىالقدرةولديهللجفافبمقاومتهمعروفالصبارنبات

قاحلةالوشبهالقاحلةالمناطقفيالمستدامةالزراعةإطارمعتمامايتناسبخصوبته،

عضواالمغربيعتبرالتيالتسعينات،خالل"نيتكاكتوسفاو"دوليةشبكةإحداث

بهانشيطا

خبيرا500منأزيدبمشاركةبأكادير2010أكتوبرفيالسابعالدوليالمؤتمرعقد

وإيطالياوالمغربوالشيليواألرجنتينالمكسيكمنخاصةوباحثا

حسينتفييستعملعلفيكنباتكبيرباهتمامبالمغربالصبارزراعةحظيتقدو

يمافالصعبة،المناخيةالظروفخاللمتنقلةعلفيةمحمياتوخلقالرعويةالمجاالت

الماشيةحاجياتلسدهامااحتياطاالمائةفي80بنسبةبالماءالغنيةالصبارألواحتوفر

الصيففصلخاللالماءمن
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بالمغربأهمية زراعات الصبار

ة على المستوى البيئي فإن زارع

الصبار تساهم في منع انجراف 

التربة ومحاربة التصحر وفي 

التنوع البيولوجي

لمخطط في إطار الدعامة الثانية

الزراعة(المغرب األخضر

تطور ملحوظ على مدى )التضامنية

لتطوير مناطق العقدين الماضيين

000مزارع الصبار، من  

إلى أكثر 1998هكتار في عام 50

هكتار في الوقت 000120من 

000160لتصل إلى  :الحاضر

ليوني هكتار وتوليد إنتاج يبلغ نحو م

.2020طن بحلول عام 



بفضل تطوير سلسلة إنتاج مخصصة للصبار، وذلك

إنتاج كيفية الجهات الفاعلة المشاركة في-المعرفة 

منتجات غذائية، وتثمين الثمار واأللواح باستخراج

ة، مستحضرات التجميل ومستحضرات صيدالني

وتوليد قيمة مضافة

 هيز لتج( نساء قرويات)نشاء مؤسسات وتعاونيات

منتجات الصبار؛

تثمين الصبار بالمغرب

"باعمرانآيتأكناري"موسم 

جمعية صبار الرحامنة

الجمعية المغربية لتنمية الصبار

الجمعية  الوطنية لتنمية الصبار



آفة الحشرة القرمزية

 ؛(بركيكسانيةمنطقة )بإقليم سيدي بنور 2014ظهور هذه اآلفة في أواخر سنة

التعريف بالحشرة وتحديد صنفها :Dactylopius opuntiae؛

ا الجنوبية؛ريكأم:  الموطن  األصلي

 تصيب خاصة نبات الصبار من نوع(Opuntia ficus indica)

مزارع الصبار مشاكل الصحة النباتية من آفات و أمراضلم تعرف

جديدةظهورآفةالصبار  في اآلونة األخيرة قد شهد



Cochenille cactus (Dactylopius opuntiae)

Technologies  agronomiques 

Mexique

Pérou

Brésil

Afrique du Sud

Ethiopie

Australie

Maroc

Espagne Italie

Liban
Iles Canarie

الوضع على المستوى الدولي



االناث:

مجنحةغير •

مغلفة بخيوط قطنية بيضاء•

لون الذى يمنحها الالكرمنتنتج سائل •

االحمر الداكن

تقتات على نبات الصبار•

ة حشرات دقيق: اليرقات

الرياحتنتشر عبر

التعريف بالحشرة القرمزية

الذكور:

مجنحة•

ة قصيرةتتغدى على نبات الصبار لفتر•

ء تغادر الصبار و تتطاير في الهوا•

مدة حياتها قصيرة•



اإلصابة واألضرارأعراض

تصيب نبات الصبار خاصة

لجفاف النبات بسبب امتصاص السوائ

موت النبات في حالة شدة اإلصابة

إزعاج الساكنة بسبب تطاير الذكور

انال تشكل أي خطر على االنسان أو الحيو

دميرية تتميز بسرعة االنتشار و كذا بقدرة ت

.للصبار عالية 



واألضراراإلصابة أعراض
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عوامل انتشار الحشرة القرمزية

.من أهم عوامل انتشار هذه الحشرة

للحشرة؛البيولوجيةالخصائص

الرياح؛

المصاب؛الصبارنبات

نمالقادمةالصناديقالشاحنات،:النقلوسائل

؛الموبوءةالمناطق

الموبوءة؛المناطقمنالقادمةاألغنامأصواف

الموبوءةالمناطقمنالقادمالتبن



االجراءات المتخذة لمحاربة الحشرة القرمزية

منوالحدامعهللتعاملالالزمةالتدابيروكذلكواألضراراإلصابةأعراضتبينتقنيةنشراتاصدار

أضرارها؛

الفالحية،االستشارةمراكزالمحلية،السلطات:الشركاءجميععلىالتوعويةالنشراتهاتهتوزيع

المهنية؛الجمعياتللفالحة،االقليمية،المديرياتللفالحةالجهويةالمديريات

الفالحين؛لفائدةالمعنيينكلمعبتعاونتوعويةأيامتنظيم

جودواحتمالعنالمبكرللكشفالوطنيالترابمجموعصعيدعلىاستكشافيةبجوالتالقيام

الفالحة؛لوزارةاإلقليميةالهياكلمعبتعاونوذلكالقرمزية،الحشرة

سيماالالزراعي،الحجرتدابيروتطبيقالقرمزيةالحشرةمحاربةإلجباريةعامليةقراراتاصدار

وكلميم؛إفنيسيديبأقاليميتعلقفيما

وذلكلقشرياتاضدالمرخصةالزراعيةللمبيداتالبيولوجيةالفعاليةالختبارميدانيةبتجاربالقيام

الصبار؛لنباتالقرمزيةللحشرةالكيماويةالمكافحةبرنامجفيالستعمالها

بهاالمعمولللقوانينوفقاوذلكاآلفةهذهلمكافحةحشريةمبيداتلسبعةالترخيص:: Index

phytosanitaire - ONSSA - Services en ligne

http://www.google.co.ma/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwja0vDTvrrUAhXGNJoKHWVHDkoQFgggMAA&url=http://eservice.onssa.gov.ma/IndPesticide.aspx&usg=AFQjCNFKM-0VQBpwF924Ygczm7jzGy4rFw&sig2=MJhLJJudYmBYSAKTgGUrhQ


انتشارالحشرة القرمزية 

2015نونبر:منطقة الحدود مع دكالة )عامرتيزمارينوالد جماعة(الرحامنة

2016أبريل):البخاتيحد جماعة(آسفي 

2016مارس:)عياطبنيجماعة (أزيالل

 2016اكتوبر)لكرارمةجماعة(تاوريرت

2017ماي)الفظاالتجماعة(ابن سليمان

2017يوليوز)بلفاعجماعة(آكادير

انتشار تدريجي

Agadir Bilan des réalisations Cochenille cactus 14 au 31 Juillet_2017.docx


Localisation des infestations
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لمكافحة الحشرة القرمزية البرنامج الوطني

قلع وردم نباتات الصبار األكثر تضررا

المعالجة الكيماوية بالمبيدات الحشرية في المناطق األقل إصابة

للحشرة القرمزية اختبار وتحديد أصناف الصبار المقاوم

Cryptolaemusمفترسة كوكسنيلوإمكانيات المكافحة البيولوجية عن طريق استخدام 

االرشاد و االستشارة الفالحيةتنظيم حمالت



المعالجة الكيماوية

2016شتنبر–يوليوز:المرحلة األولى

ة انطالق عمليات المعالجة في المناطق المتضرر

 000 763 1باستعمال الوسائل التقنية واللوجستية
متر طولي

2016منذ اكتوبر

يات عمليات المعالجة و عملتفويض مكافحة

قلع و تدمير الصبار المصاب للشركات

الخاصة

إشراف و مراقبة مصالح وقاية النباتات

ارة توفير المبيدات الحشرية من طرف االد

بمصلحة استقبال والتخزين(المركزية 

)المحاربات الكبرى





المعالجة الكيماوية

المكافحة حصيلة

الكيماوية بعد 

حوالي سنة من 

المعالجة 

الرحامنة



المصابعمليات قلع و اتالف الصبار

بالحشرة القرمزية

نازل خصت هذه العملية الصبار المحيط بالم

و على جانب الطرقات



المصابعمليات قلع و اتالف الصبار

بالحشرة القرمزية

ردم الصبار المقتلع

امكانيات لوجيستيكية 

هائلة



برنامج البحث الزراعي

م ميدانية تحديد أصناف الصبار المقاوتجربة

مساحة هكتار في1على ( سيدي بنور: تامدا)

؛2016غشت 

Cryptolaemusتجربة أولية إلطالق أفراد 

على شجرة الصبار محمية بالشباك



برنامج المكافحة البيولوجية 

ة الكوكسينيل تجارب المكافحة البيولوجية عند الفالحين تهم اختبار مدى تأقلم حشر

.  وقدرتها على الحد من تكاثر الحشرة القرمزيةCryptolaemusمن نوع

مالحظة المساحة  الكمية الموقع الجهة

تأقلم وتضاعف الدعسوقة 

المفترسة على الرغم من ارتفاع 

درجات الحرارة التي عاشتها هذه 

مايو / المناطق خالل شهري أيار 

يونيه/ وحزيران  .

عام من خريف تعزيز اإلطالقات 

2017

10000-هكتار 10

فرد

-دوار أوالد سي أمارا

-جماعة بولعوان

الجديدة الدار البيضاء 

السطات
- 125متر مربع600

فرد

سانية بركيك - سيدي 

بنور 

فرد- 250متر مربع 600 سيدي / سيدي مفتاه 

الرحامنة/ عبد هللا 

-مراكش 

آسفي

- 1200متر مربع 500

فرد

صخور / لهالالت

الرحامنة / الرحامنة 

- 10000متر مربع 200

فرد

محمدأوالد سي دوار 

حد /بوعلي أوالد دوار 

آسفي/ حرارة



محاربة الحشرة القرمزيةلبرنامج الغالف المالي 

لسنةدرهممليون11يناهزماالعملياتلهذهالمخصصالماليالغالفبلغ

الحشرةلمحاربةالماليالغالففيصل2017الجاريةللسنةبالنسبةأما،2016

.دميروالتالقلعولعملياتالكيمائيةللمعالجةمخصصةدرهممليون28القرمزية

اجتماع طارئ برئاسة السيد وزير الفالحة و

و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه
2017يونيو15الغابات بتاريخ 

إضافيمالي غالفرصد 

situation des crédits 

cochenille cactus -

ONSSA.pdf

مشتركوزاريقرار

situation des crédits cochenille cactus - ONSSA.pdf
situation des crédits cochenille cactus - ONSSA.pdf
مشروع قانون مكافحة الحشرة القرمزية لنبات الصبار.pdf


البرنامج االستعجالي لمكافحة الحشرة القرمزية 

بجنوذلكفيبماالمصابةالغيرالمناطقفياآلفةهذهانتشارمنوالحداالجراءاتهذهتعزيزأجلومن

يقدرماليغالفبرصدوالغاباتوالمياهالقرويةوالتنميةالبحريوالصيدالفالحةوزارةقامتدالبالدوشمال

:التاليةالتدابيرالبرنامجهذاويتضمندرهم،مليون80ب

ىوحتاألخضر،المغربمخططمشاريعمنالثانيةالدعامةإطارفيالمقررجديدزرعبرنامجتعليق

اآلفة؛هذهمنالتمكن

االصابة؛الشديدالصباروردمقلععملياتوتسريعتعزيز

االصابة؛والقليلةالمتوسطةالصبارلمزارعخاصةالكيماويةالمعالجةعملياتتعزيز

ية؛البيولوجوالمكافحةالصبارلنباتالمقاومةاألصنافالختيارالزراعيالبحثبرامجتكثيف

النباتية؛للصحةاالستباقيةالمراقيةوتعزيزالتوعيةبرامجتكثيف

االصابة؛منالخاليةالمناطقاصابةلمنعالزراعيالحجرتدابيريعتمدوحاجزطوقوضع

.للوزارةالعامالكاتبالسيديترأسهايقظةخليةاحداثتمالبرنامجهذاتنفيذولتتبع



البرنامج االستعجالي لمكافحة الحشرة القرمزية 

اآلفةمنالخاليةالمناطق
ق الحشرة القرمزية بهذه المناطرصد كثيف عمليات ت

؛قصد التدخل السريع

في فة تعزيز تحسيس الفالحين والسكان بخطورة هذه اآل

تدمير نبات الصبار بالمغرب؛ 

وءة منع دخول ألواح الصبار أو الفاكهة من المناطق الموب

إلى هذه المناطق؛ 

انتشار هذه الحشرة عبر وسائل النقلتفادي دخول و

بين يساهم تردد الشاحناتحيث (الشاحنات والصناديق)

شرة؛انتشار هذه الحخطرالمناطق المصابة والسليمة في

ه هذوزحفتحسيس سائقي الشاحنات بخطر انتشار

.اآلفة



برنامج استعجالي للتعاون مع منظمة األغذية و الزراعة

FAO-TCP/MOR/3604 (E)

-FAO:عنوانتحتالزراعةواألغذيةمنظمةمعللتعاوناستعجاليبرنامج

TCP/MOR/3604 (E)

,"لمغربافيللصبارالقرمزيةالحشرةومكافحةلمراقبةالطارئةالمساعدةتقديم»

مناطقالبمختلفعليهاوالقضاءاآلفةهذهانتشارمنالحدإلىالبرنامجهذاويهدف

هذاأنشطةإطالقتموقد.النباتيةالصحةتدابيرمنمجموعةبتطبيقوذلكالمصابة

للبحثالوطنيبالمعهد2014يونيو14يومنظمتعملورشةإطارفيالبرنامج

التابعةةالمعنيالمديرياتللصبار،المهنيةالجمعياتمنمشاركينوعرفتالزراعي

.الصحافةوكذاالفالحة،لوزارة



برنامج استعجالي للتعاون مع منظمة األغذية و الزراعة

FAO-TCP/MOR/3604 (E)

منمشارك21لفائدةتكوينيةورشةتنظيم

شارةاالستمراكزوالنباتاتوقايةمصالح

أسبوعمدىعلىبمراكشالفالحية

ةميدانيزياراتونظريةجوانبتضمنت

بحثللالتجاربمختبروالرحامنةلمنطقة

.الزمامرةبخميسالزراعي

كما تم بث أشغال هذه الورشات

.بالمباشر على موقع

« ONSSA en live »



بالرحامنةمقاومةف الصبار صناأ


