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 المقدمة:

  

خالل شهر  تتمالتي  جراد الصحراويال ت عمليات مسحاكد

اد ان وضع الجرالشتوي والصيفي،  بمناطق التوالد 0202فبراير 

 على طول ساحل البحر األحمرنسبيا شكل خطورة الصحراوي 

ضية راالمكافحة العمليات  استهدفت .هورة اعالمذكخالل الفترة ال

وبقع مجموعات اضافة الى سراب( ا 6) مختلطة سراباجوية الو

تم  .على الساحل الجنوبي والشمالي االطوارمختلفة  حوريات

ي ف قليلة الكثافة وحدات انفرادية ناضجة وغير ناضجة اكتشاف 

بلغت جملة  .بمناطق التوالد الصيفي  والشتوي مواقع عدة 

 52,2,والمساحة المعاملة  ،هكتار 83,900 المساحة الممسوحة.

                     المبيدات المستخدمةجوي(  4162، ارضي 442منها )

 .المبيدات المركزة منلتر  ,05,0

 

 

 الحالة البيئية:

 ،بالساحل الجنوبي في العقد االول من فبراير هطلت امطار خفيفة
وتطور الجراد  لتكاثرمالئمة ظلت الظروف البيئية  عليه

حيث الغطاء خاصة دلتا طوكر والساحل الجنوبي  الصحراوي
فقد احلية السل السهو شبه و الساحل الشمالي  النباتي اخضر، بينما

   .الجفاف اتجه الغطاء النباتي الى 
 

 

 -موقف الجراد الصحراوي بالواليات المستهدفة كما يلي:

 
 

 :البحر االحمر

مناطق التوالد بعمليات المسح  اجريت  0202 فبراير خالل

الشتوي من الساحل الشمالي بالقرب من الحدود المصرية وحتى 

الساحل الجنوبي بالقرب من الحدود االريترية اضافة الى السهول 

منطقة دلتا و الساحلية الشمالية بمنطقة وادي اوكو والدئيب

  طوكر.
 

Introduction: 
 

Desert Locust survey operations which 

conducted during February 2020 at the 

winter and summer breeding areas, 

confirmed the seriousness of DL along the 

Red Sea coast relatively during the above 

mentioned period. Aerial and ground control 

operations were targeted maturing swarms (6 

swarms), hopper groups and bands in 

different stages at the southern and northern 

coast. Mature/immature adults of low density 

were detected in several locations at summer 

and winter breeding areas. Total of 83,900 ha 

were surveyed during the above mentioned 

period, out of which 5,050 ha was treated. 

Pesticides used 2,525 L of ULV. 
 

Ecological conditions: 

Light rainfall received at the southern coast 

at the first decade of February. Therefore, 

ecological conditions remained favorable for 

DL breeding and developing. Particularly in 

Toker Delta and the southern coast where 

green vegetation cover prevailed and soil 

moisture wet, while at the northern coast and 

sub coastal plains vegetation cover is going 

to dry out.  
 

 DL situation in the targeted States was as 

follows:     

Red Sea State: 
During February 2020 survey operation was 

conducted in the winter breeding areas of 

Sudan along the Red sea coastal plains from 

Eritrean to Egyptian borders, sub coastal 

plains (Wadi Aldaiib and Oko) and Toker 

Delta. 
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على طول ساحل البحر االحمر نتائج عمليات المسح والمكافحة 

 -يلي: كما
 

 :لجنوبيالساحل ا/6 

مختلطة في سراب ا( 4ضد ) عمليات المكافحة اجريت

 13 55 17)اوبالي،  (N/ 38 23 12 E 45 46 17)خوجلي

N/ 38 20 07 E) بالطات ،(55 57 17 N/ 38 20 55E)  

 ،بالطات موقل فيحوريات تجمعية بقع اضافة الى  ،وشابري

  .وعيتربة قديف

لتر من   1,070م هكتار باستخدا  2,140المساحة المكافحة 

 .بالقطاع الجنوبيالمبيدات المركزة. يسود االخضرار 

 

 
 

 :دلتا طوكر /0

سجلت اصابات حيث الدلتا  احواض معظم غطت المسوحات

 .)ريكمكا،وتبليناي،) بحريرراد ناضج بكثافات قليلة في بج

 يسود االخضرار معظم احواض الدلتا. 

 

 

 :الوسطى الساحل الشمالي وشبة السهول الساحلية/3

هيبكوان ماروب، بوادي سرب غير ناضج ( 0تمت معاملة )

لتر من  ,,654هكتار باستخدام  05962في مساحة  واسيوادي و

وحدات مشتته ناضجة كما تم العثور على المبيدات المركزة. 

 .يشماللفي الساحل ابالمناطق التي تم مسحها وغير ناضجة 

  الغطاء النباتي يتجه نحو الجفاف.
 

 الوالية الشمالية:

م حيث ت مناطق التوالد شمال وجنوب دنقال شملت عمليات المسح

يلة جة بكثافات قلوغير ناض ةحدات انفرادية ناضجوالعثور على 

  وكعب الهشا(. ااوالد ادريس، زادن)هويميا، طقالمنا بعدد من

 والمشاريع المرويةتتركز الخضرة علي ضفاف النيل 

 

 

 The survey and control operation  along 

the Red Sea coast as follows: 

1/The southern coast:- 

Control operations was conducted against 

maturing swarms at Khogli (17 46 45 N/ 38 

23 12 E), Obalay (17 55 13 N/ 38 20 07 E), 

Bolatat (17 57 55 N/38 20 55E) and Shapry, 

in addition to hopper bands at Mogal, 

Bolatat, Gadef and Aiterba. The treated 

areas was 2,140 ha, pesticides used 1,070 L 

of ULV. The green vegetation cover 

prevailed. 
 

2/ Toker Delta: 

Surveys covered the most of Toker Delta 

blocks where mature adult of low density 

were reported in (Bahrira, Teblinay, 

Mekrek). The greenness is dominate 

 

3/The northern coast and sub coastal 

plains: 

Immature swarms  (0 ) were treated in wadi 

Marob, Hibkwan and Wadi Wasi. In area of 

2,910 ha by using 1,455 L of ULV pesticides. 

Scattered mature and immature adults were 

found in surveyed areas at the northern coast. 

The vegetation cover is going to dry out. 
    

Northern State: 

Survey operations carried out at the breeding 

areas northern and southern Dongla where 

mature/ immature adult of low density were 

found in several locations (Houmia, 

AwladIderees, Zadna and Alhasha). The 

greenness confined at the River Nile banks 

and irrigated Scheme. 
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 والية نهر النيل:

 ف نهر النيل والمشاريع المرويةضفاعلى عمليات المسح  اجريت

 18)جنوب ابو حمد  (ساني) سجل اصابة في موقع واحد حيث

31 25 N/32 27 18 E) . 

 

 :                    0202نهاية يناير التنبؤ حتى 

الجنوبية من الساحل ودلتا مناطق المعظم االخضرار  يسود 

داد الزدياد اع ةمفضل ت الظروف البيئية ظلنتيجة لذلك  .طوكر

 . اضافية مجموعات وبقع حورياتل هكوينالجراد الصحراوي وت

 لممن المحت بالدول المجاورةنتيجة لتطور الجراد الصحراوي 

 .البحر االحمراطق المخضرة بوالية اضافية للمن اسراب غزو

الشمالي فمن المتوقع ان الساحل  عالوة على الجفاف الذي يسود

حزام التوالد الصيفي بواليتي  تهاجر االسراب الغازية الى

 الشمالية ونهر النيل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

River Nile State: 

Surveys carried out at the River Nile banks 

and irrigated scheme, where infestation 

recorded in one location (Sani) south Abo 

hammed (18 31 25N/32 27 18E)  

 
 Forecasting until mid-March 2020: 

Greenness prevailed in the southern coast 

and Toker Delta. Therefore the ecological 

condition remained favorable for DL to 

increase in number and form additional 

hopper bands and hopper groups. Due to the 

development of DL in the neighboring 

countries, more swarms are likely to invade 

the green areas at the winter breeding areas. 

Further, according to the dry condition at the 

northern coast any invation swarms might 

migrate to summer breeding areas at the 

Northern and River Nile States. So, vigilance 

and close monitoring are highly 

recommended.  
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 الموارد :

 العدد الصنف

  :العاملين 

 42 أخصائي حشرات

 271 ضباط جراد

 17 فنيين

 292 عمال

 17 عربة سائق

  :رشاشات

 12 ماكينات أولفاماست

 AU8115 4)ماكينة رش ميكرونير 

رشاشات ظهرية 

 (AU8000)بموتور

71 

 129 رشاشة يدوية الفابلس

  :معدات المسح واالتصاالت

 42 راديو

 20 أطقم المسح

 01 3بريد الجراد الكتروني

 71 (GPSجهاز تحديد المواقع )

  :العربات

 50 عربة بك أب

 73 شاحنات

 2 كاميرات رقمية

 20 عدسات

 12 مالبس واقية

 

 02 شنطة اسعافات أولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The resources:  

ITEM  QUANT 

 The staff:  

Entomologist 42 

Locust officers 217 

Technician  79 

Labors  192 

Drivers 81 

Sprayers:  

Ulva Mast  12 

Micronair (AU8115). 4 

Motorized Knap sack (AU 

8000). 

15 

Hand held sprayers Ulva Plus 129 

Survey & comm. Equipment:  

Radios. HF 42 

Survey set  10 

E-locust 3. 01 

GPS 71 

Vehicles:   

Pickup 12 

Trucks 13 

Digital cameras 1 

Lens 20 

Protective clothes 12 

units of First aid kits 00 
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 :توزيع النشرة

 

 :هذه النشرة توزع إلى كل من

 روما -الفاو -مركز معلومات الجراد. 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي المنطقة الوسطى. 

 المدير العام لوقاية النباتات. 

  الزراعة والغابات بالسودانوزارة. 

 منظمة الفاو الخرطوم. 

  الخرطوم. –برنامج االمم المتحدة اإلنمائى 

 منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق إفريقيا. 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية. 

  لسعودية،، ااثيوبيا اريتريا، مصر،: الدول المجاورة 

 والصومال.تشاد  عمان، سلطنة اليمن،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution list: 

 

This Bulletin is distributed to: 

 DLIS – ROME 

 CRC. 

 PPD/ DG. 

 Ministry of Agriculture and Forestry, 

Sudan. 

 FAO- Khartoum. 

 UNDP- Khartoum 

 DLCO-EA. 

 CLCPRO/W.R 

 Neighboring countries: Egypt, Eritrea, 

Ethiopia, KSA, Yemen,  

Oman, Chad and Somalia. 
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Map shows the DL situation in Sudan during February 2020 
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                   Summary RAMSES output of DL in Sudan during February 2020 

                     


