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 المقدمة:
 

مازال وضع الجراد الصحراوي في مرحلة االحتراس بمناطق 

. اجريت عمليات 0202التوالد الصيفي خالل شهر يوليو 

ناضجة وغير ناضجة ، بقع مجموعات مكافحة ارضية ضد 

بلغت  ومجموعات حوريات مختلفة االطوار بوالية نهر النيل.

 072هكتار. المبيدات المستخدمة  032جملة المساحة المعاملة 

 لتر مبيد مركز(. 022، مستحلب مبيد لتر  02لتر )

 

مشتتة وجدت بعدد من المواقع بوالية النيل تجمعية وحدات 

االبيض وكذلك وحدات انفرادية قليلة الكثافة بواليات نهر 

النيل، الشمالية، الخرطوم، النيل االبيض، كسال، البحر االحمر 

 ووالية كردفان.

لم يت تسجيل اي وجود للجراد الصحراوي بواليتي النيل  

 االزرق وسنار.

 الحالة البيئية:

الى متوسطة خالل  بمعدالت غزيرةالمطار لسجل هطول 

خاصة في بمعظم مناطق التوالد الصيفي  0202شهر يوليو 

تحسن  مما عززواليات النيل االبيض، كردفان و دارفور. 

بيئة مناسبة  خلقلورطوبة التربة  الغطاء النباتي االخضر

على طول  وكذلك بتلك المناطق  لتطور الجراد الصحراوي

   . نهر النيلضفتي 

 
بالواليات المستهدفة كما  الجراد الصحراويعمليات مسح 

 -يلي:
 

مكثفة لتغطي  عمليات مسحاجريت  0202يو لشهر يوخالل 

بواليات بالسودان الصحراوي  للجراد الصيفي التوالد مناطق

البحر  ،واالزرق، كسال الخرطوم، الشمالية، النيل االبيض

الممسوحة  اتبلغت جملة المساح .االحمر، سنار وكردفان

 . هكتار022,722 يوليوشهر  خالل

Introduction: 
 

Desert Locust (DL) situation in Sudan was 

still at the caution risk level at summer 

breeding zones during July 2020. Ground 

control operations conducted against mature 

/ immature of adults groups, hopper bands 

and hopper groups from different stages at 

the River Nile state. The total treated area 

was 235 ha. Pesticides used 170 L (70 L EC 

and 100 L ULV).  

Scattered gregarious adults were present in 

some locations at White Nile state as well as, 

solitarious adults of low density at the River 

Nile, Northern, Khartoum, White Nile, 

Kassala, Red Sea and Kordofan states.  No 

locust were seen at Blue Nile and Sinner 

states.  

Ecological conditions: 
 

Precipitations of rain form heavy to medium 

levels was recorded During July 2020 in 

most of summer breeding areas, particularly 

White Nile, Kordofan and Darfur states that 

enhanced the green vegetation cover and soil 

moisture to create suitable conditions for DL 

developing there, as well as, at the areas 

along the Nile Valley.  
 

DL survey operations in the targeted 

States was as follows: 
 

During July 2020, intensive survey operations 

conducted to cover DL summer breeding areas 

in Sudan at Khartoum, Northern, River Nile, 

white and Blue Nile, Kassala , Red Sea , Sinner,  

and  Kordofan states. Total of 152,750 ha of area 

was surveyed during July 2020. 
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 بالواليات المستهدفة كما يلي:نتائج عمليات المسح وقد كانت 
 

 

 -:الوالية الشمالية

غطت المسوحات مناطق التوالد شمال وجنوب دنقال باالضافة 

ول كريمة. تالحظ وجود جراد مشتت للمشاريع المروية ح

جملة المساحة  انفرادي ناضج في عدة مواقع.

 هكتار 18,600الممسوحة

الغطاء النباتي مخضر والتربة رطبة في في اغلب المناطق 

  التي تم مسحها.

 والية نهر النيل:
 

 مكافحة تمت عمليات 0202قد الثاني من شهر يوليو خالل الع

مجموعات ناضجة ومجموعات حوريات في اطوار استهدفت 

 (01N/ 3219 10 E 54 18) السويقاتمختلفة في 

جنوب غرب ابو  (N/ 32 16 28 E 15 56 18)والنخيله

 23 17)يف جرضافة الي مجموعات حوريات في حمد، باال

57 N/ 34 25 41E)  شرق نهر عطبره بالقرب من سيدون .

هكتار، المبيدات المستخدمة  032اجمالي المساحة المعاملة 

لتر مركزة(. تمت مشاهدة  022لتر مستحلب و 72لتر ) 072

وحدات من الجراد انفرادي ومشتت ناضح في بعض المناطق 

 هكتار.  30,222 جملة المساحة الممسوحة الممسوحة.

نهر عطبرة و النيل نهرالغطاء النباتي السائد اخضر علي طول 

 المشاريع المروية. الموسمي باالضافة للمشاريع المروية
 

  والية الخرطوم:

بعض المناطق  فيسجلت وحدات انفرادية قليلة الكثافة 

    جملة المساحة الممسوحة   الممسوحة شرق والية الخرطوم.

 هكتار.8,300

 متوسط الي قليل الكثافة.الغطاء النباتي اخضر 

 

 

DL survey results in the targeted States 

was as following: 
 

Northern State:- 

Surveys covered the breeding areas far north 

and south Dongola the irrigated schemes 

around Karima. Scattered mature solitarious 

adults were observed in some locations. 

Total surveyed areas 18,600 ha 

The vegetation cover is green and the soil 

moisture is wet in most of surveyed areas.  

 

River Nile State: 

During the second week of July 2020 ground 

control operations targeted adults groups, 

different instars of hopper bands and hopper 

groups in Alsowgat (18 54 01N/ 3219 10 E) 

and Alnaekhala (18 56 15 N/ 32 16 28 E) 

south west Abo Hamed, in addition to hoper 

bands at Rgeef (17 23 57 N/ 34 25 41E) east 

Atbra River, near Sidon. The treated areas 

was 235 ha. Pesticides used 170 L (70 L EC 

and 100 L ULV). Scattered solitarious adults 

were seen in some of surveyed areas. Total 

surveyed  30,222  h.  

Green vegetation status confined along the 

River Nile, Atbara seasonal River and 

irrigated schemes.  

Khartoum State: 

Solitary mature adults with low density were 

reported in some surveyed areas east 

Khartoum. Total surveyed area was 8,300 

ha. 

The vegetation was green with medium to 

low density.  
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 النيل االبيض: ةوالي

 3ناله ، ام 0 الهام نوحدات تجمعية ناضجة في  تم اكتشاف

بالقرب من الحدود بين النيل االبيض وكردفان والبانبنيس 

باالضافة الي وحدات انفرادية قليلة الكثافة سجلت في عدة 

جملة  وبالقرب من حدود كردفان. لدويمامواقع شمال وجنوب 

 هكتار. 0,622المساحة الممسوحة 

 الغطاء النباتي السائد اخضر.

 
 

 :كسالو حزام التوالد الصيفي بواليتي البحر االحمر

 

برغم من حالة الجفاف السائده في حزام التوالد الصيفي في 

المنطق المذكورة ، تم اكتشاف وحدات انفرادية ناضجة  مشتتة 

سنكات وهيا وجنوب  قليلة الكثافة في بعض المناطق بين

جملة المساحة الممسوحة  .كسالوكذلك شمال وجنوب  درديب

 هكتار. 02,022

 

 سنار: و واليات كردفان، النيل االزرق

.  ، حيثيةلجنوببالواليات اشمل المسح مناطق التوالد الحدودية 

عدة مواقع في والية كردفان في وجدت وحدات انفرادية مشتتة 

النيل . اليوجد جراد  في المنطق التي تم مسحها بواليتي 

 هكتار.  62,400جملة المساحة الممسوحة االزرق وسنار.

 التي تم مسحها.ية مفضلة في معظم المناطق البيئ ظروفال

 

 

 :0202التنبؤ حتى نهاية يوليو 

 مة في معظم مناطق توالد الجراداصبحت البيئية مالئ

شهر يوليو، ومن  اللخالصحراوي، بسسبب هطول االمطار 

 

White Nile State:  

Gregarious Scattered mature adults were 

detected at Um Nala1, Um Nala3 and 

Albainbnees near White Nile and Kordofan 

borders in addition to of solitarious adults 

with low density were reported in some 

locations north and  south Ed Dueim and 

near the borders with Kordofan State. Total 

surveyed areas 0,622 ha. 

The green vegetation cover is prevailed.  

 

The summer breeding belt in the Red Sea 

and Kassala states:  

Although the dry conditions prevailed in 

summer breeding belt at the above 

mentioned states, low density of solitary 

scattered mature adults were detected in 

some locations between Sinkat and Haya and 

south Durdeb as well as north and south 

Kassala. Total surveyed areas 02,022 ha. 

 

Kordofan , Blue Nile and  Sinner states: 

Comprehensive surveys at the breeding areas 

concentrating on the southern borders states. 

Scattered solitarious adults were present in 

numerous locations at Kordofan state. No 

locusts were seen in all surveyed areas at 

Blue Nile and Sinner states. Total surveyed 

areas 62,400 ha.     

The favorable ecological conditions in most 

of surveyed areas. 

Forecasting till the end of July2020: 

As the habitat become favorable in most of 

the DL breeding areas, due to July rainfalls, 

scattered locust might increase in number, 
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المحتمل ان تتجمع الوحدات المشتتة وتتركز في البقع 

 المخضرة وتهدد المساحات المزروعة خاصة في وادي النيل .

ذلك من المتوقع غزو اسراب من الدول المجاورة  عالوة علي 

 يالي الداخل في المناطق المخضرة في الواليات  الوسط

بالمراقبة  بشدة  بالتالي يوصي . تنبؤوالجنوبية خالل فترة ال

اللصيقة والدقيقة بالنسبة لبيئيات وتطور الجراد الصحراوي في 

 .جميع مناطق التوالد الصيفي خالل فترة التنبؤ 

 

 

 الموارد :

 العدد الصنف

  :العاملين 

 42 أخصائي حشرات

 200 ضباط جراد

 07 فنيين

 292 عمال

 10 سائق عربة

  :رشاشات

 12 ماكينات أولفاماست

 AU8115 4)ماكينة رش ميكرونير 

رشاشات ظهرية 

 (AU8000)بموتور

01 

 129 رشاشة يدوية الفابلس

  :معدات المسح واالتصاالت

 42 راديو

 20 أطقم المسح

 01 3بريد الجراد الكتروني

 01 (GPSجهاز تحديد المواقع )

  :العربات

 50 عربة بك أب

 03 شاحنات

 2 كاميرات رقمية

 20 عدسات

 12 مالبس واقية

 

 02 شنطة اسعافات أولية

 

then congregate in the green patches which 

threaten the cropping areas particularly at the 

Nile Valley. Moreover, some swarms form 

neighboring countries are expected to invade 

the interior green areas in central and 

southern states during the forecasting period. 

Therefore, surveillance and close monitoring 

for DL developing and its habitat in all 

summer breeding areas during the 

forecasting period are highly recommended 

. 

 

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 sprayersUlva Plus 129 

Survey & comm. Equipment:  

Radios. HF 42 

Survey set  10 

E-locust 3. 01 

GPS 01 

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. 

 وزارة الزراعة والغابات بالسودان. 

 منظمة الفاو الخرطوم. 

  الخرطوم. –برنامج االمم المتحدة اإلنمائى 

 منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق إفريقيا. 

 هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية. 

  اثيوبيا مصر،اريتريا: الدول المجاورة، ،

 تشاد والصومال. عمان، لسعودية،اليمن،سلطنةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (3) shows the greenness dynamic during July 2020 

 

 
Map (4) shows Rain fall estimate at the breeding area during July 2020 
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