
ميكن اإلستدالل عىل تواجد وزيادة تعداد دودة الحشد الخريفية 
يف منطقة معينة من خالل املصائد الفريمونية:

الفريمونات عبارة عن مواد طبيعية تبثها الفراشات املؤنثة لدودة 
الحشد الخريفية لجذب الفراشات املذكرة للتزاوج. هناك مركبات 
الحشد  بدودة  الخاصة  الطبيعية  الفريمونات  تلك  تحايك  مخلقة 
هذه  الجاذبة"،  الطعوم   " بإسم  إليها  يشار  ما  وغالباً  الخريفية. 
الفراشات  وصيد  لجذب  املصائد  يف  وضعها  يتم  املخلقة  املركبات 
األرقام ميكن  يتم صيدها وعدها. ومن خالل هذه  املذكرة حيث 
معرفة مدى تواجد دودة الحشد الخريفية يف الحقل وما إذا كان 

هناك حاجة لزيادة معدل التفحص. 

تعترب املصائد القمعية )املصائد األحادية / أو املصائد املجمعة( 
هي أفضل املصائد املستخدمة لصيد دودة الحشد الخريفية:

الغطاء أخرض/القمع أصفر/ وعاء الجمع أبيض.   ]
داخل   ] حجزها  ويتم  للفريمون  املذكرة  الفراشات  جذب  يتم 

وعاء مستدير. 
تتميز بالقدرة العالية عيل حجز الفراشات، كام تتميز بقوتها   ]

وإمكانية إعادة إستخدامها، وميكنها أن تستمر لفرتة طويلة.
األخرى   ] والحرشات  النحل  تجتذب  باملاء،  ملؤها  ميكن 

والضفادع.    والعناكب 

بإستخدام  الصنع  محلية  مشابهة  مصايد  هناك  يكون  أن  ميكن 
زجاجات املياه الغازية البالستيكية الفارغة.

يجب وضع املصائد يف الحقل عقب الزراعة مبارشة عىل أن يبدأ 
للحرشات  وصول  أول  عىل  لإلستدالل  وذلك  اإلنبات  بعد  العد 
البالغة. يجب إختيار موقع مناسب لوضع املصائد حيث أنه البد 
أن يكون بداخل أو عىل أطراف حقل للذرة الشامية أو يف منطقة 
مفتوحة قريبة من هذا الحقل.  يجب مراعاة أن تتديل املصيدة 
من ساق التعليق أو من فرع لتكون عىل ارتفاع 1.5 م من سطح 

األرض. ويجب إستخدام مصيدة واحدة لكل 0.5-2 هكتار. 

دودة  فراشات  لعد  وذلك  أسبوعياً  مرتني  املصيدة  تفقد  يراعى 
الحشد الخريفية املوجودة بداخلها:  

أفتح املصيدة عن طريق لف الوعاء الشفاف املوجود يف قاع . 1
الجيد  اإلمساك  مع  الساعة  عقارب  عكس  إتجاه  يف  املصيدة 

بالقمع األصفر املوجود أعيل املصيدة. 
قم بإيجاد سطح مستوي نظيف لصب محتويات الوعاء من . 2

الفراشات عىل هذا السطح. 
قم بإزالة أي حرشات أخرى غري دودة الحشد الخريفية والتي . 3

ميكن أن يكون تم حجزها داخل الوعاء، 
قم بحرص بإحصاء فراشات دودة الحشد الخريفية مع وضع . 4

الفراشات املعدودة عىل جانب، 
الحشد . 5 دودة  فراشات  عىل  التعرف  يف  بالشك  قمت  إذا 

الخريفية قم مبقارنتها بالشكل. 
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مذكرة إرشادية )3( حول دودة الحشد الخريفية



 FAO البيانات املتحصل عليها عند فحص املصائد الفريمونية يجب أن يتم تسجيلها بحرص ويفضل إستخدام تطبيق املحمول الخاص بذلك
FAMEWS   وذلك ملشاركة املعلومات وإلستخدامها يف اإلنذار املبكر. كل مصيدة يجب أن يكون لها رقم تعريفي خاص بها حيث ميكن 

إستخدام الصيغة القياسية (XX999999 حيث XX هو كود الدولة و 999999 هو رقم املصيدة بداية من الرقم صفر( وميكن إستخدام 
هذه الصيغة حتي مليون مصيدة داخل الدولة الواحدة.

عىل  للحصول  أسابيع   6 - 3 كل  الفريموين  الجاذب  تغيري  يجب 
أفضل النتائج، ويتوقف ذلك عىل درجة الحرارة ومكونات الفريمون 
وخصائص اإلطالق. ويعني ذلك حوايل خمس وحدات من الجاذب 

لكل مصيدة يف حقل ذرة شامية خالل موسم النمو. 

يجب تخزين كبسوالت الجاذب الفريموين الغري مفتوحة يف كيس 
مفرغ من الهواء داخل إناء زجاجي محكم اإلغالق أو ظرف من ورق 
األلومنيوم ويفضل حفظهم داخل الثالجة أو املجمد للحفاظ عليهم 

حتى عامني يف صورة فعالة. 

تتحلل الفريمونات تدريجياً عند تعرضها للضوء الساطع أوالحرارة 
محكمة  عبوات  داخل  الجاذب  وحدات  حفظ  يجب  لذا  العالية، 

اإلغالق حتى موعد اإلستخدام. 

يجب العلم بأن ليست كل الفريمونات املتوفرة تجارياً متامثلة، حيث 
تستخدم الرشكات املختلفة أعداد ونسب خلط مختلفة من املكونات 
الرئيسية للفريمونات املستخدمة لتعريف دودة الحشد الخريفية. 
وهذا يؤثر عىل صيد الفراشات املذكرة وفراشات أخرى أيضاً لذلك 
فإن توحيد إستخدام نوعية الجاذبات وتعريف الفراشات مهم جداً. 

ويجب الحرص عىل أال تحتوي كل مصيدة إال عىل نوع واحد فقط 
من الجاذبات. ولتنشيط املصيدة يتم وضع وحدة الجاذب )الحاجز 
املطاطي األحمر الذي يبث الفريمون( داخل القفص األخرض اللون 
الغطاء األخرض والذي  تثبيته من خالل فتحة يف أعىل  والذي يتم 
يوجد أعىل املصيدة ثم يتم تغطية القفص بغطاء أبيض أو أخرض. 
ولتغيري الجاذب يتم فتح غطاء القفص وإخراج الجاذب القديم ويتم 

وضع جاذب جديد ثم يغلق غطاء القفص. 

املوقع 51” 3’  0° شامل /  49” 26’ 32° رشق
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لإلتصال
قسم إنتاج ووقاية النباتات

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

AGP-Director@fao.org :البريد اإللكتروني

 لمزيد من المعلومات
Fall-Armyworm@fao.org
Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/
plant-protection/fall-armyworm/
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