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تقديم

ق ــرش ــة ال ــدان منطق ــف بل ي مختل
ــة �ف ــة الهام ــل االقتصادي ــرب محصــول الطماطــم مــن المحاصي يعت

. وتتــم زراعــة المحصــول ي
ي التصنيــع الغــذا�ئ

ي االســتهالك المبــا�ش أو �ف
االئد�ف وشــمال أفريقيــا، ســواء �ف

ي الزراعــات المحميــة.
ي الحقــول و�ف

و بمســاحات واســعة، �ف

ــر ــق، تؤث ــه يواجــه عــددا مــن العوائ ي المنطقــة، فان
وبالرغــم مــن ازدهــار زراعــة هــذا المحصــول �ف

ــات ــن االآف ــة بعــدد هــام م ــا. ومــن هــذه أساســا، تعرضــه اىل االصاب ــا ونوع ــه، كم ي نمــوه وانتاجيت
�ف

ــا  ي غــزت المنطقــة حديث
ــىت ة حافــرة الطماطــم Tuta absoluta ال ــة، ومنهــا حــرش والممرضــات النباتي

هــا مــن البلــدان المتوســطية واالئوروبيــة واالئفريقيــة، وكادت أن ي كامــل بلدانهــا وغري
ت عمليــا �ف وانتــرش

ي العديــد مــن الــدول الموبــوءة.
ي تمامــاً عــى محصــول الطماطــم �ف

تقــ�ف

ولقــد حرصــت منظمــة االئغذيــة والزراعــة لالئمــم المتحــدة )الفــاو(، بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة،
عــى مواجهــة هــذه االآفــة والســيطرة عليهــا منــذ دخولهــا بلــدان حــوض المتوســط، وذلــك مــن خــالل 

ي اليــزال بعضهــا قائمــاً حــىت االآن.
مختلــف أنشــطتها، الســيما المشــاريع القطريــة واالقليميــة والــىت

ــا ــا وعلمي ــة تقني ــود، كوســيلة هام ــار هــذه الجه ــا، كإحــدى ثم ف أيدين ــ�ي ــذي ب ــل ال ي هــذا الدلي
ــأ�ت وي

ف  ف مــن تقنيــ�ي ومبســطة االســلوب لتقديــم المعلومــات، ممــا يســٌهل مهمــة مختلــف فئــات المهتمــ�ي
ــة. ــر االآف ــة وإدارة مخاط ي مكافح

ف �ف ــ�ي ف ومزارع ــ�ي وباحث

ــذا ــداد ه ي اع
ــاهموا �ف ــن س ــة، الذي ــالء كاف ــوة والزم ــل اىل االإخ ــكر الجزي ــدم بالش ي أن أتق

ــعد�ف ويس
ــه. ــداره ومراجعت ــه واص ــى متابعت اف ع ــل واال�ش الدلي

              والله وىلي التوفيق..........

عبدالسالم ولد أحمد

المدير العام المساعد

ق االئد�ف وشمال أفريقيا قليمي للرش الممثل االإ

منظمة االئغذية والزراعة لالئمم المتحدة
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الدليل اإلرشادي إلدارة حافرة الطماطم 

مقدمة

 ،Lepidoptera مــن رتبة حرشــفية االجنحــة )Povolny( Tuta absoluta ة حافــرة الطماطــم تعتــرب حــرش
ــكا ي أمري

ــة �ف ــرت االآف ــم. ظه ــول الطماط ــرة لمحص ــة ومدم ــة مهم ــدي Gelechiida، آف ــة جليكي عائل
ي 1964 وانتقلــت إىلي إســبانيا عــام 2006 ومنهــا اىلي قــارة أوربــا و دول حــوض البحــر االبيــض

الجنوبيــة �ف
ق افريقيــا حيــث البيئــة المناســبة لنموهــا وتكاثرهــا. ق االوســط وشــمال غــرب و�ش المتوســط والــرش

ــات الطماطــم، تحــدث ــة لنب ــع االئجــزاء الهوائي ة، عــى جمي ــة، الطــور الضــار للحــرش ق تتغــذى الري
اعم والســيقان وثمــار الطماطم ي االوراق والقمــم الناميــة والرب

قــة نتيجــة تغذيتهــا انفاقــا وممــرات �ف الري
ــل  ــة المتعــددة. العائ ــات الثانوي ضافــة اىلي االصاب ــات والثمــار وتشــوه شــكلها باالإ تــؤدي اىلي تلــف النب
ة هــو نبــات الطماطــم ولكنهــا يمكــن أن تهاجــم أنــواع أخــرى مــن العائلــة الباذنجانية  االســاسي للحــرش
Solanaceae مثــل البطاطــس والباذنجــان والفلفــل والتبــغ و بعــض االئعشــاب مــن العائلــة نفســها،
ار شــديدة تقلــل مــن انتاجيــة هــذه المحاصيــل كمــا ســجلت أيضــا عــىي الفاصوليــا. وتحــدث االآفــة أ�ف
ي انتــاج

ة خســائر �ف ي حــاالت عــدة عــى كامــل المحصــول، حيــث ســببت الحــرش
ي �ف

بــل يمكــن أن تقــ�ف
ــة. ــدان المصاب ــن البل ــد م ي العدي

ــن المحصــول �ف ف 50 - 100 % م ــ�ي محصــول الطماطــم تراوحــت ب
ة مــن خــالل  ــري ــرش برعــة كب ــث الظــروف مالئمــة، تنت ــد، حي ــة/ بل ــة اىل منطق وبمجــرد دخــول االآف
نقــل الشــتالت أو االجــزاء النباتيــة المصابــة وبخاصــة الثمــار أو عبــوات التعبئــة. وتعتــرب أماكــن تعبئــة 

الطماطــم مــن أكــرش وســائل انتشــار االآفــة داخــل البلــد.

ــل ي كام
ــم �ف ــن ث ــىي وم ــا االص ي موطنه

ــم �ف ــرة الطماط ــة حاف ــع الآف ــع والري ــار الواس ــام االنتش وأم
ق االئد�ف وشــمال افريقيــا والعديــد مــن بلــدان العالــم االئخــرى، ومــا تســببه مــن خســائر بلــدان الــرش
ــة انتشــارها لجــأ المزارعــون اىلي االســتخدام ي بداي

فادحــة وبخاصــة امــام المعرفــة المحــدودة بهــا �ف
ي برامــج مكافحــة آفاتــه

الكثيــف للمبيــدات ممــا نجــم عنــه زيــادة تكاليــف انتــاج المحصــول والخلــل �ف
ات لعــدد االئخــرى، اضافــة اىلي زيــادة المخاطــر الصحيــة والبيئيــة وبــدأ ظهــور المقاومــة لــدي الحــرش

مــن المبيــدات المســتعملة.

ق االئد�ف وشــمال افريقيــا والتفاقــم ي بلــدان الــرش
ونظــر لالئهميــة االقتصاديــة لمحصــول الطماطــم �ف

ار بالغــة للمحصــول، كان البــد مــن اعــداد  صابــة بحافــرة الطماطــم ومــا تســببه مــن ا�ف الريــع لالإ
دليــل عمــىي مبســط يحتــوي المعطيــات االساســية المتاحــة حــول كيفيــة اكتشــاف االآفــة وتعريفهــا 
ي الحقــول والزراعــات المحميــة.

ورصدهــا ومــن ثــم �د اجــراءات الوقايــة مــن االآفــة والســيطرة عليهــا �ف

ــة ــد ومتابع ــا ورص اره ــر أ�ف ــا وتقدي ــرف عليه ــة و التع ــاف االآف ــهيل اكتش ي تس
ــل �ف ــذا الدلي ــد ه يفي

ــا. ــم مكافحته ــن ث ــا وم أعداده
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ف عــن وقايــة  ف والمســؤول�ي ف والمهتمــ�ي يعتــرب هــذا الدليــل الحقــىي مرجعــا حقليــا لجميــع المتخصصــ�ي
ي بلــدان المنطقــة.

النبــات �ف

: رشادي أساسا ما يىي يشتمل الدليل االإ

ــة . 1 ــات المورفولوجي معلومــات عامــة عــن االآفــة: ويشــمل تصنيــف والوضــع التقســيمي والمعطي
والبيولوجيــة والظــروف البيئيــة المالئمــة وقدرتهــا عــىي االنتشــار وعوائلهــا النباتيــة ودورة حياتهــا 
ي تســببها هــذه االفــة عــىي العوائــل 

ار الــىت ي تتشــابه معهــا وكذلــك االئ�ف
يــة الــىت و االآفــات الحرش

المختلفــة.

ي طبقــا الئخــر المعطيــات المتاحــة حــىت. 2
طــرق انتقــال االآفــة: ويشــمل انتشــارها العالمــي الجغــرا�ف

إصــدار هــذا الدليــل و عوامــل انتشــار االفــة وانتقالهــا مــن منطقــة / دولــة اىلي اخــري وبخاصــة 
اد/ تهريــب المحاصيــل المصابــة باالآفــة دون الفحــص الحجري اضافــة اىل الطــرق الطبيعية  اســتري

ي تنتــرش بواســطتها االفــة.
الــىت

حــر االآفــة ومراقبتهــا: ويشــمل اهــداف الحــر وانواعــه وخطــوات اجرائــه عــىي عوائلهــا . 3
ات المختصــة  رســالها اىلي المختــرب ف عينــات منهــا الإ ة وتجهــري المختلفــة وكذلــك طــرق جمــع الحــرش
ــة وانتشــارها. ــة اكتشــاف االف ي حال

ــا �ف ــة الواجــب اتباعه ــة الصحــة النباتي ــة اىلي اجــراءات مراقب اضاف

ة . 4 مكافحــة االآفــة: ويشــمل هــذا الفصــل اســتعراضا مفصــال الإجــراءات الوقايــة مــن الحــرش
ــة ــة الكيمائي ــة والمكافح ــة الزراعي ــا المكافح ــة، ومنه ــات المحمي ــول والزراع ي الحق

ــا �ف ومكافحته
دارة المتكاملــة لالآفــة وفــق معطيــات البلــدان نامــج التطبيقــي لــالإ والمكافحــة الحيويــة وكذلــك الرب

ــية. ــع االساس ــارات والمراج ــة االختص ــة اىلي قائم ــال. اضاف ــذا المج ي ه
ــة �ف المختلف

ي عبد الولي الدبعي
شو�ق

مسؤول وقاية النبات

ق االئد�ف و شمال أفريقيا قليمي للرش المكتب االإ

منظمة االئغذية و الزراعة لالئمم المتحدة )الفاو(
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ها وتسليمها للمخترب ف 1.5.341 جمع العينات وتجهري

2.5.342 ارسال المصائد كاملة للتعريف

3.5.342 ارسال الكروت الالصقة للتعريف

443. اجراءات الصحة النباتية الخاصة بحافرة الطماطم

1.445 اجراءات لمنع او تقليل اصابة العائل االئساسي

2.445 اجراءات للتأكد من خلو مناطق االنتاج من االآفة

3.445 شهادات الصحة النباتية 

4.445 رفض الشحنات النباتية 

546. المكافحة المتكاملة لحافرة الطماطم 

1.547 الممارسات الزراعية االساسية المتعددة 
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ي اكتشاف و مراقبة حافرة الطماطم 
1.3.556 المصائد الفرمونية �ف

ي االصطياد المكثف لحافرة الطماطم 
2.3.556 استخدام المصائد الفرمونية �ف

3.3.557 المصيدة الفرمونية - المائية

4.3.558 المصيدة الفرمونية - المائية - الضوئية

ائط و االلواح الفرمونية الالصقة  5.3.559 الرش
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سات 3.4.565 المفرت
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دارة المتكاملة لالآفة 5.568 نماذج مختلفة من برامج أساسية لالإ

ي برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة الطماطم
6.569 نصائح وارشادات عامة �ف

673. قائمة المراجع 
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شكر و تقدير:

ي اخــراج
يتقــدم المؤلــف بخالــص الشــكر و التقديــر للســادة التاليــة اســمائهم لمســاهماتهم المثمــرة �ف

 : ي
هــذا الدليــل الفــىف

ق. 1 ــرش ــي لل قليم ــب االإ ــات بالمكت ــة النب ــي لوقاي ــؤول االقليم ــي - المس ــوىلي الدبع ي عبدال
ــو�ت د/ ش

ــه اف والتوجي ــى اال�ش ــدة ع ــم المتح ــة لالئم ــة و الزراع ــة االئغذي ــا لمنظم ــمال أفريقي االئد�ف و ش
ــل  ــذا الدلي ي و المراجعــة له

ــىف الف

ي منظمــة االئغذيــة والزراعــة لالئمــم. 2
د/ خالــد عــىي الرويشــدي - خبــري )متقاعــد( وقايــة النبــات �ف

المتحــدة عــى مراجعــة و تنقيــح الدليــل 

ــة مــر . 3 ــات، جمهوري ــة النبات ــد بحــوث وقاي ــرغ بمعه ــتاذ متف ــي – اس ــن العليم ــد حس د/ محم
ــل ــداد هــذا الدلي ي اع

ــي �ف ي و العلم
ــىف ــة عــى الدعــم الف العربي

كات الذيــن قدمــوا لنــا الصــور االإضاحيــة وســمحوا باســتخدامها �ف هــذا . 4 ف والــرش جميــع الباحثــ�ي
الدليــل
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االختصارات

APHIS        Animal and Plant Health Inspection Service 
EPA            Environmental Protection Agency
EPPO         European and Mediterranean Plant Protection Organization 
FAO           Food and Agriculture Organization of the United Nations 
IPPC          International Plant Protection Convention
ISPM         International Standard for Phytosanitary Measures
PFA           Pest free area
TYLCV      Tomato Yellow Leaf Curl Virus 
USDA       United States Department of Agriculture 
WTO         World Trade Organization
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الدليل اإلرشادي إلدارة حافرة الطماطم 

1 . معلومــات عامة عن االآفـــة

يشــمل هــذا الفصــل تصنيــف االآفــة ووضعهــا التقســيمي و مورفولوجيــة وبيولوجيــة االآفــة، والظــروف 
ي 

ــىت ــة ال ي ــات الحرش ــا واالآف ــة ودورة حياته ــا النباتي ــار وعوائله ــىي االنتش ــا ع ــة وقدرته ــة المالئم البيئي
ــبة  ــد نس ــة وتحدي ــل المختلف ــىي العوائ ــة ع ــببه االآف ــذي تس ر ال ــرف ــواع ال ــك ان ــا وكذل ــابه معه تتش

ر. الــرف

1.1 التصنيف

ة حافــرة الطماطــم )توتــا ابســولوتا( اىل قبيلــة )شــعبة( مفصليــات االرجــل، صــف  تنتمــي حــرش
ات، رتبــة حرشــفية االجنحــة، عائلــة جليكيــدي. الحــرش

التصنيف
:AnimaliaKingdomالحيوانيةالمملكة: 

:ArthropodaPhylumمفصليات االرجلشعبة:
ات صف: :InsectaClassالحرش
:LepidopteraOrderحرشفية االجنحةرتبة: 
:GelechiidaeFamilyجليكيديعائلة:

يتحت العائلة: 
:GelechiinaeSubfamilyجليكيىف

:TutaGenusتوتا الجنس:
:absolutaSpeciesابسولوتاالنوع: 

  توتا ابسولوتا Tuta absoluta (Povolny 1994)االسم العلمي الشائع 

ي العديد من البلدان منها:
ة بالعديد من االئسماء الشائعة االستخدام �ف و تعرف الحرش

 Tomato borerحافرة الطماطم 
 Tomato leaf minerصانعة انفاق الطماطم 

 Tomato leaf miner mothعثة صانعة انفاق الطماطم 
South American tomato pinwormحافرة الطماطم الكولومبية

 South American tomato mothعثة الطماطم بأمريكا الجنوبية
ها من االسماء المختلفة االأخرى. و غ�ي

ة باالئسماء التالية االئكرش استخداما: ق االئد�ف وشمال أفريقيا تعرف الحرش ي بلدان الرش
و�ف

: حافرة الطماطم )البندورة( ي االسم العر�ب
English: Tomato borer ي ف االسم االنجلري

French: La mineuse de la tomate االسم الفرنسي 
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Tuta absoluta

ي للجمعيــة العربيــة لوقايــة النباتــات 2009 و كذلــك النــدوة العلمية  حيــث اتفــق خــالل المؤتمــر العــر�ب
ي عقــدت

ق االئوســط و شــمال أفريقيــا الــىت ي منطقــة الــرش
ــا ابســولوتا( �ف حــول حافــرة الطماطــم )توت

ــه ــم )Tomato borer( و تعميم ــرة الطماط ــح حاف ــتخدام مصطل ــى اس ــو 2011 ع ي يوني
ــان �ف ي عم

�ف
ي أوراق الطماطــم التابعــة لرتبــة ثانيــة االئجنــة عائلــة نــوع

ف االآفــة و آفــة صانعــة االئنفــاق �ف للتفريــق بــ�ي
 .)Liriomyza(

الرسد التصنيفي واالأسماء المرادفة 

: ي اتفق عليها علماء التصنيف تباعاً فيما يىي
يمكن حر اهم االئسماء المرادفة الىت

السنةاسم العالماالسم
Phthorimaea absolutaMeyrick1917

Gnorimoschema absolutaClarke1962
Scrobipalpula absolutaPovolny1964

Scrobipalpuloides absolutaPovolny1987
Tuta absolutaPovolny1994

2.1 االنتشار العالمي لالآفة 

 حافــرة الطماطــم آفــة متعــددة العوائــل وخصوصــا محاصيــل العائلــة الباذنجانيــة وتشــري معظــم 
: ت مــن امريــكا الجنوبيــة اىلي عــدد كبــري مــن بلــدان العالــم كمــا يــىي المراجــع اىلي انهــا انتــرش

ف ســنة 1993- اكــوادور 1994 -  ــ�ي ــال 1990 - االرجنت وي ف ي فرف
ــة : حيــث ظهــرت االفــة �ف ــكا الجنوبي امري

ازيــل 2004 - ارجــواي 2004 - شــيىي 2004 - كولمبيــا 2006 - بنمــا 2011 - بأرجــواي  بوليفيــا 1994- الرب
2011 و كوســتاريكا 2014.

ا 2009 -  ي اســبانيا 2006 - البانيــا 2009 - فرنســا 2009 - اليونــان 2009 - انجلــرت
اوروبــا: ظهــرت االفــة �ف

تغــال 2009 - روســيا 2009 - ســويرا 2009 - المجــر 2010 - المانيــا 2010 - بلغاريــا ايطاليــا 2009 - الرب
ص 2010 - منتنيغــرو )الجبــل االئســود( 2010 - البوســنة والهرســك 2011 2010 - كوســفو 2010 - قــرب

– جمهوريــة تشــيكيا 2013.



3

الدليل اإلرشادي إلدارة حافرة الطماطم 

االنتشار عى مستوى اسيا و افريقيا و اروبا 

االنتشار عى مستوى المستوى العالمي
)Tuta absoluta Information Network, November 2015( المصدر
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ي الجزائــر 2008 - المغــرب 2008 - مــر 2009 - ليبيــا 2009 - تونــس 2009 
افريقيــا : ظهــرت االفــة �ف

يــا انيــا - اوغنــدا - إريرت ف - الســودان 2009 - أثيوبيــا 2011 - الســنغال والنيجــر 2013 وكينيــا 2014 – ترف

ي العــراق 2009 - االردن 2009 - الكويــت 2009 - الســعودية 
ق االوســط : ظهــرت االآفــة �ف أســيا و الــرسش

ــران 2010 - قطــر 2011 -  ــا 2010 - اي ف 2010 - تركي ــل 2010 – فلســط�ي 2009 - ســوريا 2009 - ا�ائي
مــارات العربيــة المتحــدة 2012 - اليمــن 2012 – الهنــد 2015. عمــان 2012 – االإ

)EPPO – PQR( و Tuta absoluta Information Network المصدر

3.1 القدرة علي االنتشار

ات  مــازال االنتشــار الطبيعــي لالآفــة اىلي االآن غــري معــروف جيــدا ولكــن توجــد دالئــل عــىي ان الحــرش
ان او بواســطة  ــق الطــري ــن طري ات ع ــرت ــو م ــدة كيل ــرة الطماطــم تســتطيع االنتشــار ع ــة لحاف الكامل
ي االنتشــار بســهولة بالوســائل الطبيعيــة او مــن خــالل 

ة القــدرة �ف الريــاح. وهــذا يــدل عــىي ان للحــرش
تبــادل الســلع الزراعيــة.

4.1 العوائل

ي بلــدان العالــم المختلفــة أن العائــل المفضــل واالئســاسي لالئفــة هــو الطماطــم 
توضــح المصــادر �ف

بــة مثــل االوراق  حيــث تضــع االئنــىش البيــض عــىي جميــع اجــزاء النبــات المتواجــدة فــوق ســطح الرت
ــل  ــة مث ــة الباذنجاني ــن العائل ــرى م ــواع أخ ة أن ــرش ــب الح ــن أن تصي ــا يمك ــار. كم ــيقان واالزه والس
ة عــىي بعــض  الباذنجــان و الفلفــل الحلــو والخيــار والتبــغ والبطاطــس. وســجل كذلــك تواجــد الحــرش

هــا.  ــورة و غري ــة مثــل حشيشــة الدات ــة الباذنجاني حشــائش )اعشــاب( العائل

ي ســجلت 
ي ايطاليــا عــى نبــات الفاصوليــا. ويلخــص الجــدول التــاىلي العوائــل الــىت

كمــا ســجلت االآفــة �ف
عليهــا حافــرة الطماطــم.

Tuta absoluta ي لحافرة الطماطم
جدول يوضح اهم العوائل ال�ق

االسم الشائعاالسم العلمي
Solanum lycopersicum الطماطم
Solanum melongena الباذنجان
Solanum tuberosum البطاطس
Capsicum annuum الفلفل
Nicotiana tabacum 
Nicotiana glauca

التبغ

Phaseolus vulgaris الفاصوليا
Datura stramonium
Datura quercifolia 

Datura ferox  

حشيشة الداتورا
داتوره بلوطية االئوراق
داتوره طويلة االشواك
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Solanum americanum
Solanum nigrum 

عنب الديب

Solanum pseudo –capsicum
Solanum bonariense  

فلفل كاذب

Solanum sisymbriifolium عشبة مصيدة الباذنجان
Solanum elaeagnifolium  )ي ي )الرب

عشبة الباذنجان الف�ف
Solanum hirtum عشبة الخشنة

Lycopersicum puberulum
Physalis angulata الحرنكش

ة حافرة الطماطم صور توضح اهم العوائل لحرسش

        فلفل                بطاطس                 باذنجان       طماطم

Solanum americanum
عنب الديب

 Solanum nigrum
عنب الديب
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               الحرنكش               

               داتورة صفروية                           داتورة بلوطية االوراق       داتورة طويلة االشواك

ي( ي )الرب
عشبة الباذنجان الف�ف
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الدليل اإلرشادي إلدارة حافرة الطماطم 

5.1 وصف االآفة

ة الكاملة الحرسش

فراشة ليلية يبلغ طولها حواىلي 5 - 7 ملم، ويبلغ عرض الجناح من 8 - 10 ملم. 

)M.vd.Straten © NPPO-NL - All rights reserved(

االجنحــة االماميــة ضيقــة ومغطــاة بحراشــيف بنيــة ورماديــة وفضيــة مــع وجــود بقــع ســوداء اللــون. 
ــة عــىي امتــداد  ف بوجــود اهــداب طويل ي يميــل اىلي الرمــادي ويتمــري

االجنحــة الخلفيــة ذات لــون فــ�ف
الحافــة الخلفيــة يمكــن رؤيتهــا عنــد فــرد االجنحــة.

)Varga Andras(
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Tuta absoluta

ة حراشــيف  ف االنــاث بــأن منطقــة البطــن أعــرض ممــا هــي عليــه لــدى الذكــور، تغطــي الحــرش وتتمــري
ة بوجــود قــرون استشــعار طويلة  ف الحــرش ذات لــون كريمــي لــدى االنــاث ورمــادي لــدى الذكــور. وتتمــري

خيطيــة.

ي حافرة الطماطمنهاية البطن لذكر حافرة الطماطم
نهاية البطن النىش

( Vargas, 1970) جدول يوضح طول جناح لحافرة الطماطم

الجنس
طول الجناح (مم)

متوسطمن     ال

8,0010,10 - 11,60الذكر 8,0010,73 - 12,40االنىش

صورة توضح شكل الجناح الخلفي لذكر حافرة 
الطماطم

صورة توضح شكل الجناح الخلفي الئنىش حافرة
الطماطم
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 Tuta absoluta ة صورة توضح قرن االستشعار الخيطى لحرش
)Varga Andras(

البيضة

ف البيــض الحديــث باللــون الكريمــي الفاتــح ي الشــكل . يتمــري
ة حافــرة الطماطــم اســطوا�ف بيــض حــرش

تقــاىلي ثــم اىلي اللــون الغامــق قبــل الفقــس ويمكــن ثــم يتحــول اىلي االصفــر الفاتــح ثــم اىلي االصفــر الرب
قــة داخــل البيضــة. يكــون حجــم البيضــة تقريبــا 0,383 مــم طــوال و0,211 ي هــذه المرحلــة رؤيــة الري

�ف
 )Vargas, 1970( .مــم عرضــا

ة حافرة الطماطم مراحل تطور البيضة لحرش
)Varga Andras(
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ــى  ــع ع ــا 21 % يوض ــى االوراق بينم ــع ع ــض يوض ــن البي ــواىل 73 % م ــارب ان ح ــت التج ــد اثبت وق
ــالت  ــى البت اء و 5 % ع ــرف ــار الخ ــى الثم ــع 1 % ع ــا يوض ــيقان بينم الس

قة ال�ي

قــة  ف بينهــا عــن طريــق قطــر منطقــة الــرأس وكذلــك حجــم ولــون الري قــة 4 أعمــار يمكــن التميــري  للري
ي اخــر العمــر.

ي �ف
حيــث يتغــري اللــون مــن الكريمــي الفاتــح اىلي االخــرف االرجــوا�ف

( Vargas, 1970 ) قة حافرة الطماطم جدول يوضح أطوال االعمار االربعة ل�ي

�ق العمر ال�ي
عرض الرأس (مم)طول الجسم (مم)

متوسطمن    المتوسطمن   ال
0,150,153 - 1,401,610,18 - 1,90االول
0,240,253 - 2,452,800,28 - 3,10الثا�ف

0,350,399 - 3,854,690,43 - 5,65الثالث
0,700,834 - 5,507,720,98 - 9,20الرابع
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وجود خط أسود علوي عى الحلقة الصدرية االئوىل خلف الرأس
ف يرقات حافرة الطماطم عن يرقات االنواع االئخرى وهذا الخط يمري

)M.vd.Straten © NPPO-NL - All rights reserved(              )Varga Andras(

ة لحافرة الطماطميرقة تمثل االعمار االوىل لحافرة الطماطم يرقة تمثل االعمار االخري

)ppathpiva.wifeo.com(

العذراء

ي نهايــة العمــر وهــي
ي غامــق �ف

تأخــذ العــذراء حديثــة التكويــن اللــون االخــرف الــذي يتحــول اىلي بــىف
ف العــذاري الذكــور والعــذاري االنــاث  ف بــ�ي بطــول حــواىلي 4.3 ملــم وعــرض 1.1 ملــم. ويمكــن التميــري
ــل طــوال  ــا واق ــا اخــف وزن ــور بأنه ــذراي الذك ف ع ــري ــث تتم ــول والعــرض حي ــوزن والط ــق ال ــن طري ع

وعرضــا.
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ة حافرة الطماطم مراحل تطور العذراء لحرش
)Varga Andras(

6.1 دورة الحياة

ي 
ــا 12 جيــال �ف ــال حيــث يمكــن أن تتــم احيان ــة التطــور متعــددة االجي ة كامل حافــرة الطماطــم حــرش

ــث درجــة  ــة حي ي الدراســات المعملي
ــة المالئمــة )EPPO,2005( . )�ف العــام اذا توفــرت الظــروق البيئي

الحــرارة المالئمــة 25 درجــة مئويــة اســتغرق الجيــل حــواىلي 28,7 يــوم(. وعنــد عــدم توفــر الظــروف 
. )Vargas, 1970(ي العــام

ــال �ف ــال مــن 7 اىلي 8 اجي المالئمــة يكــون عــدد االجي

ة الكاملة:  الحرسش

ف االوراق خــالل  ــ�ي ــد الغــروب وتختفــي ب ــاح الباكــر و عن ي ســاعات الصب
ــة تنشــط �ف وهــي فراشــة ليلي

النهــار.

ة بنســبة جنســية 1 اىلي 1.33، )ذكــور: انــاث(. تعيــش ذكــور هــذه  تتواجــد الذكــور واالنــاث لهــذه الحــرش
ي 23,24 

ة حيــاة الذكــر26,47 يومــا بينمــا تعيــش االنــىش ة اطــول مــن االنــاث حيــث ان فــرت ة فــرت الحــرش
ة حيــاة الذكــور 6 - 7 أيــام  يومــا تحــت ظــروف معمليــة نموذجيــة، بينمــا تحــت الظــروف الحقليــة فــرت

واالنــاث 10 - 15 يومــا.

ة الكاملة من العذراء صور توضح مراحل خروج الحرش
)Varga Andras(
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اوج اكــرش  ف ي اليــوم التــاىلي لخروجهمــا مــن العــذارى ويتكــرر الــرت
ف الذكــور واالنــاث �ف اوج بــ�ي ف يتــم الــرت

ي ســاعات الصبــاح الباكــر وبعــد الغــروب 
ة حياتهمــا وهــي فراشــة ليليــة تنشــط �ف مــن مــرة طــوال فــرت

ات نشــاط الذكــور كانــت  ف االوراق خــالل النهــار, ذكــرت احــدى الدراســات ان انســب فــرت وتختفــي بــ�ي
ي بعــض االحيــان قــد يصــل اىلي 260 

ف 60 اىلي 120 بيضــة و�ف مــن 7 اىلي 11 صباحــا. وتضــع االئنــىش مــا بــ�ي
ــض  ــا. واوضحــت بعــض الدراســات ان نســبة فقــس البي ة حياته ــرت ي الواحــدة طــوال ف

ــىش بيضــة لالن
تصــل اىلي حــواىلي %90.

البيضة:

يوضــع البيــض اثنــاء النهــار، بينمــا يوضــع اكــرب تعــداد اثنــاء الليــل ويكــون بدايــة وضــع البيــض بعــد 
اوج. يوضــع البيــض منفــردا، ونــادرا مــا يوضــع عــىي هيئــة لطــع، عــىي كل االجــزاء  ف 2 – 4 يومــا مــن الــرت
بــة كمــا ذكرنــا ســابقا )اوراق – اغصــان – ســيقان – ازهــار  النباتيــة للعائــل المتواجــدة فــوق ســطح الرت
اء او تحــت االوراق الكأســية المكونــة للــكأس(. تفضــل االئنــىش وضــع البيــض  – وعــىي كأس الثمــرة الخــرف
 . ف العلــوي والســفىي ي الثلــث العلــوي مــن نباتــات الطماطــم وبخاصــة عــىي االوراق عــىي الســطح�ي

�ف
ويفقــس البيــض بعــد 4 - 6 ايــام. 

)Varga Andras(صورة توضح فراشة حافرة الطماطم اثناء وضع البيض
)M.vd.Straten © NPPO-NL - All rights reserved(
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قة : ال�ي

ي الحجــم 
قــة هــي الطــور الضــار لحافــرة الطماطــم، ولهــا 4 أعمــار يرقيــة تختلــف عــن بعضهــا �ف الري

ف 10 - 30 دقيقه  �ت االول عــى اجــزاء النباتــات مــا بــ�ي ة يتجــول العمــر الــري واللــون، بعــد الفقــس مبــا�ش
ــة  ي التغذي

ــدأ �ف ــات وتب ــيج النب ــل نس ــات داخ ق ــل الري ــات، تدخ ــجة النب ــة انس ق ق الري ــرت ــا تخ وبعده
قــة .االنفــاق تتحــول الحقــا اىلي  وتصنــع انفاقــا غــري منتظمــة يــزداد طولهــا وعرضهــا بزيــادة عمــر الري

قــات مخلفاتهــا داخــل هــذه االئنفــاق. ك الري بقــع جافــة وتــرت

قة من البيضة صورة توضح خروج الري
)Varga Andras(

اعــم واالزهــار والثمــار  ة لحافــرة الطماطــم االوراق والســيقان والرب قــات الصغــري و عــادة مــا تصيــب الري
ي حــاالت 

ة. و�ف قــات االعمــار الكبــري غــري الناضجــة لنبــات الطماطــم، بينمــا الثمــار الناضجــة تصــاب بري
ي وال يتبقــى مــن الورقــة إال العــروق الصلبــة. 

قــات جميــع النســيج النبــا�ت االصابــة الشــديدة تلتهــم الري
ف الســويقة  ي الزاويــة بــ�ي

ي االغصــان الطريــة ودائمــاً يحــدث �ف
اق وعمــل انفــاق �ف قــة قــادرة عــى اخــرت والري

ي عمــر النبــات.
ي الســاق ممكــن ان تحــدث مــع التقــدم العــام �ف

وعنــق االوراق. االنفــاق �ف

ي مــن 10 - 15 
�ت نقــة حريريــة للتعذيــر ويســتغرق العمــر الــري قــات �ش ي تصنــع الري

�ت ي نهايــة العمــر الــري
�ف

. يوما
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صور توضح مظاهر االصابة عىي السيقان

اعم الزهرية صور توضح مظاهر االصابة عىي الرب
)Tuta absoluta information network(
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قة حافرة الطماطم عىي ثمار الطماطم صور توضح مظاهر االصابة بري
)FAO-TCP-RAB-3402(

العذراء:

نقــة حريريــة للتعذيــر  قيــة االربعــة تمتنــع عــن الغــذاء وتصنــع �ش قــة أعمارهــا الري عندمــا تكمــل الري
ي تخــرج 

ــام حــىت ي االئنفــاق ويســتغرق طــور العــذراء مــن 6 - 10 اي
ف االوراق او �ف ــ�ي ــة او ب ب داخــل الرت

ة الكاملــة. الحــرش
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7.1 المتطلبات الحرارية لنمو و تطور االآفة 

ة حافــرة الطماطــم لتســتطيع ان تكمــل  بحســب بعــض الدراســات، يعتــرب الحــد الحــراري االئد�ف لحــرش
يــة ان حافــرة الطماطــم  دورة حياتهــا فيهــا هــو 8,14 درجــة مئويــة. اظهــرت بعــض الدراســات المخترب
ة الكاملــة تحــت درجــة حــرارة 14 درجــة  تحتــاج 76,3 يومــا لــ�ي تكمــل نموهــا مــن البيضــة اىلي الحــرش
ــة، بينمــا تحتــاج اىلي 23,8 يومــا عنــد درجــة  ــة، 39,8 يومــا تحــت درجــة حــراره 19,7 درجــة مئوي مئوي
ات كاملــة  حــرارة 27,1 درجــة مئويــة. وأشــارت الدراســة اىلي ان النســبة المئويــة لوصــول البيــض اىلي حــرش
كانــت 61,9 % عــىي درجــة حــرارة 14 درجــة مئويــة و 60,7 % عــىي درجــة حــرارة 19.7 درجــة مئويــة و 

 )Barrientos et al., 1998(. 44,3 % عــىي درجــة حــرارة 27,1 درجــة مئويــة

8.1 سلوك االفة

ي الصبــاح الباكــر وتختفــي بقيــة اليــوم 
ات الكاملــة لحافــرة الطماطــم عنــد االغــروب و�ف تنشــط الحــرش

ــن  ــا م ــاىلي لخروجه ــوم الت ي الي
ــة �ف ات الكامل ف الحــرش ــ�ي اوج ب ف ــرت ، يحــدث ال ي

ــا�ت ــل النب ف اوراق العائ ــ�ي ب
ي اوقــات الصبــاح الباكــر.

العــذاري وعــادة يكــون �ف
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ي اي وقــت مــن اليــوم وأظهــرت 
ــة لطــع( �ف ــادرا مــا يوضــع عــىي هيئ تضــع االئنــىش البيــض منفــردا )ن

ي وضــع 
ات الليــل كانــت مفضلــة لوضــع البيــض. ويمكــن لالئنــىش ان تســتمر �ف بعــض الدراســات ان فــرت

ي اول 5 ايــام بعــد وضــع البيــض 
البيــض اكــرش مــن 20 يومــا، وتصــل نســبة فقــس البيــض اىلي 72,3 % �ف

وتكتمــل هــذه النســبة اىلي 90 % خــال ل الخمســة ايــام التاليــة.

ــا  ــات عــىي كال ســطحي الورقــة واحيان ي حافــرة الطماطــم وضــع البيــض عــىي أوراق النب
ــىش تفضــل ان

ي 
اعــم والســيقان واالزهــار ومنطقــة الــكأس �ف يوضــع البيــض عــىي اي جــزء مــن أجــزاء النبــات مثــل الرب

ي الثلــث العلــوي مــن النبــات. 
اء، و لوحــظ ان وضــع البيــض يكــون بكميــة اكــرش �ف الثمــار الخــرف

قــات بعــد الفقــس نســيج النبــات وتبــدأ  ق الري ي الصبــاح و تخــرت
قــات مــن البيــض عــادة �ف تفقــس الري

ي 
ي العمــر. وتقــ�ف

قــة �ف ة تــزداد هــذه االنفــاق طــوال وعرضــا مــع تقــدم الري ي صنــع انفــاق تحــت البــرش
�ف

ي احيانــا أن يخــرج خــارج االنفــاق 
ي الثــا�ف

�ت قــة معظــم حياتهــا داخــل االنفــاق. و يمكــن للعمــر الــري الري
وتتجــول عــىي االوراق ويرجــع تفســري هــذا الســلوك درجــة الحــرارة و نقــص الغــذاء او تراكــم مخلفــات 
ــدات  ــا المبي ــدات وخصوص ــتخدام المبي ــبا الس ــا مناس ــذا توقيت ــرب ه ــق، ويعت ــل النف ــات داخ ق الري
ي تخــرج مــن االنفــاق لتصنــع نفقــا 

الحيويــة حيــث اشــارت بعــض الدراســات ان يرقــات العمــر الثــا�ف
ي مــكان اخــر، واثنــاء خروجهــا تتحــرك برعــة وتصنــع خيــوط للتنقــل مــن مــكان اىلي اخــر عــىي 

جديــدا �ف
صابــة الثانويــة بالفطريات  قــات ثمــار النبــات بمجــرد تكوينهــا وتتعرض الثمــار لالإ النبــات، و تهاجــم الري
ــع  ي تمتن

�ت ــري ــر ال ــال العم ــد اكتم ــة . وعن ــا التجاري ــا قيمته ــا يفقده ــار مم ــن الثم ــؤدي اىلي عف ي ت
ــىت ال

ي 
نقــة حريريــة تتحــول بداخلهــا اىلي عــذراء. تتواجــد العــذارى �ف ي غــزل �ش

قــات عــن التغذيــة وتبــدأ �ف الري
ان واالنتشــار بحثــا عــن  ات الكاملــة الطــري بــة أو ملتصقــة بجميــع اجــزاء النبــات. و تســتطيع الحــرش الرت

. ي
العائــل النبــا�ت

ار و أعراض االصابة  9.1 االأ�ف

ر حافــرة الطماطــم طــوال موســم نمــو الطماطــم بــل وينتقــل اىلي اماكــن التعبئــة    يســتمر �ف
والتصنيــع. تهاجــم يرقــات حافــرة الطماطــم االوراق واالزهــار والســيقان وكذلــك الثمــار لمحصــول 

ــس. ــول البطاط ي محص
ــات �ف ــب الدرن ــن أن تصي ــرى، ويمك ــل االئخ ــان و العوائ ــم الباذنج الطماط

علي االوراق

ي التغذيــة محدثــة انفــاق غــري منتظمــة 
ة نســيج الورقــة وتبــدأ �ف قــات بعــد الفقــس مبــا�ش ق الري تخــرت

ي النمــو والتغذيــة، تتحول 
ي �ف

�ت ي الطــول والعــرض بازديــاد الطــور الــري
الشــكل عــىي شــكل لطخــة تــزداد �ف

ف  قــات عــى االئوراق بحفرهــا أنفاقــا وممــرات غــري منتظمــة الشــكل بــ�ي الحقــا اىل بقــع جافــة. تتغــذى الري
ي الورقــة و تتغــذى عــى النســيج االئوســط )mesophyll( تاركــة تجاويــف و أنفــاق فارغــة مغطــاة 

�ت بــرش
قــات مخلفاتهــا  ك الري ــرت ــالئوراق )epidermis( تتحــول الحقــا إىل بقــع جافــة، و ت ــة ل ة الخارجي بالبــرش
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ي بدايــة االصابــة قــد يختلــط االمــر عــىي 
ي بعــض الحــاالت وخصوصــا �ف

ي نهايــة االئنفــاق . و �ف
)برازهــا( �ف

ي تســببها بعــض صانعات 
ي تصنعهــا حافــرة الطماطــم وتلــك الــىت

ف االنفــاق الــىت ي التفريــق بــ�ي
البعــض �ف

ي حــاالت االصابــة الشــديدة عــىي كامــل نســيج 
قــة �ف االنفــاق االئخــرى كمــا ســبق وأوضحنــا. تتغــذي الري

ي االوراق او 
ئ حريريــة �ف ي اىلي الرابــع تغــزل مخــا�ب

قــات مــن العمــر الثــا�ف الورقــة. ومــن المالحــظ ان الري
تشــبك االوراق مــع بعضهــا .

   )FAO-TCP-RAB-3402(                                                         )Varga Andras(

ي الورقةشكل النفق عىي اوراق الطماطم
�ت ف برش قة ب�ي مظهر االصابة عىي اوراق الري

الباذنجان

ي حقل باذنجان
اعراض االصابة عىي اوراق مظهر االصابة عىي اوراق الفاصوليامظهر االصابة �ف

الفلفل
)Tuta absoluta information network(
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علي السيقان

اعــم الحديثــة وعمــل انفــاق بهــا  اق الســيقان والرب  تمتــاز يرقــات حافــرة الطماطــم بالقــدرة عــىي اخــرت
وخصوصــا منطقــة اتصــال عنــق الورقــة مــع ســاق النبــات.

)Tuta absoluta information network(
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علي االزهار والثمار

ي مختلــف انحــاء الثمــرة تاركــة 
تهاجــم يرقــات حافــرة الطماطــم الثمــار الناضجــة محدثــة بهــا انفاقــا �ف

صابــة ببعــض الفطريــات وتكــون النتيجــة  قيــة ممــا يعــرض الثمــرة لالإ وراءهــا الكثــري مــن المخلفــات الري
ي بدايــة 

ي جميــع مراحــل نموهــا ســواء كانــت �ف
ســقوط الثمــار عــىي االرض. تهاجــم يرقــات االآفــة الثمــار �ف

عقــد الثمــار او الثمــار الناضجــة وكذلــك االزهــار.

M.vd.Straten © NPPO-NL - All rights reserved
صابة عىي ثمار حديثة و ثمار متوسطة النضج اعراض االإ

                                                                                                                  
صابة بحافرة الطماطم عىي درنات البطاطس اعراض االإ

)Ensaf Mohamed(

اعم الزهرية واالزهار صابة عىي الرب اعراض االإ
)Tuta absoluta information network(

صابة عىي الباذنجان اعراض االإ
)Ensaf Mohamed(



22

Tuta absoluta

صابة علي النبات  ر االقتصادي الذي تسببه االفة وتحديد مستوي االإ 10.1 الرصف

ــن اوراق  ــم م ــات الطماط ــزاء نب ــع اج ــم جمي ــم تهاج ــرة الطماط ــات حاف ــا أن يرق ــبق وأوضحن س
ــرب  ــك تعت ــة النضــج والناضجــة ولذل وبراعــم وســيقان وازهــار وكــؤس الثمــار، والثمــار الغــري مكتمل
ي الحقــول، بحيــث 

ي البيــوت المحميــة او �ف
ة لزراعــات الطماطــم ســواء �ف حافــرة الطماطــم آفــة خطــري

ي مختلــف دول العالــم الموبــوءة، حيــث 
اصبحــت مــن االســباب الرئيســية لتدهــور انتــاج الطماطــم �ف

ــات  ــار والصف ــد يصــل اىلي 100 % وتشــوه الثم ي محصــول الطماطــم ق
ــة نقصــا �ف تســبب هــذه االآف

التســويقية االئخــرى. 

ــات  اء و درن ــرف ــىي االوراق الخ ــذي ع ــث تتغ ــس حي ــول البطاط ــم محص ــرة الطماط ــم حاف وتهاج
ي ايطاليــا ثبــت ان نبــات الباذنجــان هــو العائــل المفضــل التــاىلي بعــد الطماطــم لحافــرة 

البطاطــس. �ف
ي العديــد مــن مناطــق زراعــات الباذنجــان. 

الطماطــم حيــث لوحــظ ذلــك �ف

ي 
يتــم تحديــد مســتوي االصابــة بحافــرة الطماطــم عــىي النبات خــالل مختلف مراحــل نمو النبــات وحىت

ي الــذي يتم فحصه باختــالف مرحلة نمو النبــات كما يىي :
 تكويــن الثمــار ونضجهــا ويختلــف الجــزء النبا�ت

الجزء الذي يتم فحصهمرحلة النبات

- نباتات بطول اقل من 0 4 سم
- نباتات بطول 40 – 160سم

 - نباتات بطول اكرش من 160 سم

يفحص النبات كامال
يفحص الجزء العلوي اعتبارا من وسط النبات

ي مستوي الرؤية
يفحص الجزء الواقع �ف

               عدد النباتات المصابة

100  X ---------------------- = )%( صابة عىي النباتات نسبة االإ

ي تم فحصها
            مجموع عدد النباتات الىت

ي حــال فحــص الثمــار يتــم اختيــار 100 ثمــرة بقطــر اكــرب مــن 5 ســم حيــث تعتــرب الثمــرة مصابــة 
و�ف

اذا مــا ســجل نفــق او ثقــب عليهــا

ومنه تحسب :

            عدد الثمار المصابة

100  X ---------------------- = )%( صابة عىي الثمار نسبة االإ

ي تم فحصها
            اجماىلي الثمار الىت



23

الدليل اإلرشادي إلدارة حافرة الطماطم 

صابة بحافرة الطماطم حقول طماطم مدمرة من شدة االإ
)FAO-TCP-RAB-3402(

ية تتشابه مع حافرة الطماطم 11.1 آفات حرسش

ي تصيــب الطماطم وبعــض محاصيــل العائلــة الباذنجانيــة االخري 
يــة الــىت يوجــد بعــض االآفــات الحرش

 Helicoverpa armigera ودودة ثمــار الطماطــم Liriomyza spp. )Diptera( مثــل صانعــة االنفــاق
.Phthorimaea operculella )Lepidoptera( وفراشة درنات البطاطس )Lepidoptera(
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 حافرة الطماطم
Tuta absoluta

صانعة االأنفاق
Liriomyza spp.

فراشة حافرة الطماطم طولها حواىلي من 5 -7 مم وقرن 
االستشعار خيطي

ذبابة لونها اصفر مع خطوط سوداء عىي الظهر وطولها 
تقريبا 1,8 ملم

ي 
قة متعددة االئرجل ارجوانية اللون طولها تقريبا 7,7 مم �ف الري

اعم والثمار الطور االخري وهي تصيب االوراق والسيقان والرب
قة عديمة االئرجل لونها اصفر فاتح وطولها تقريبا 2,5  الري

مم وال تصيب الثمار

ا من  ك كثري تصنع يرقة حافرة الطماطم انفاقا عريضة وترت
ي نهاية النفق

مخلفاتها �ف
تصنع يرقة Liriomyza انفاقا ضيقة عىي هيئة خيوط باهته 
ي الورقه يوجد بداخلها يرقات عديمة االئرجل ذات 

�ت ف برش ب�ي
لون سمىف يؤدى إىل ذبول االئوراق وإصفرارها وتلف أنسجتها 
قات والعذارى عى االئوراق.  ويالحظ وجود مجاميع من الري
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دودة ثمار الطماطم
Helicoverpa armigera 

فراشة درنات البطاطس
Phthorimaea operculella

اوح طولها  ة الحجم يرت ة الكاملة فراشة ليلية كبري الحرش
ف 10 - 12 مم و مع امتداد االئجنحة 30 - 40 مم،  ما ب�ي

متعددة االئلوان

فراشة طولها حواىلي 10 مم و مع امتداد االجنحة حواىلي 12 مم

ف بوجود  ي أو مسود أو أخرف أو أصفر تتمري
قة ذات لون بىف الري

ي وسط ظهرها وعى جانبيه خطان افتح لونا يليهما 
خط غامق �ف

ي
قة أصفر مائل إىل البىف خطان اغمق منهما , ورأس الري

ي الجزء اللحمي من ثمار الطماطم 
قات أنفاقاً �ف  تحفر الري

الناضجة عند منطقة العنق فتتعفن الثمار وتنخفض قيمتها 
التسويقية

ي غامق و عند اكتمال 
قة لونها ابيض مصفر و رأسها بىف الري

النمو يصل طولها اىل 1سم، و يوجد عى الجهة الظهرية 
اء أو قرموزية باهتة اللون  بقع خرف
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اعم  ي النباتات مثل الرب
قات اعضاء التكاثر �ف وتتلف الري

ف االصابة عى الثمار بوجود فوهة ثقوب  واالزهار، وتتمري
اء غري الناضجة  قة ثمار الطماطم الخرف دائرية وتفضل الري
وتتغذى عند اتصال العنق بالثمرة حيث يظهر مقدم جسم 

قة داخل الثمرة ومؤخر الجسم خارجها مع وجود براز  الري
عى فوهة مدخل النفق مما يؤدى إىل تعفن الثمار وتلفها. 

�ت الورقة وظهور  ف برش أنفاق باهته غري منتظمة الشكل ب�ي
مساحات باهته تتحول إىل اللون البىف و جفاف الورقة بالكامل.

تمتاز االصابة عى الدرنات بوجود فضالت بنية أو سوداء اللون 
اعم مما يشجع نمو الفطريات  ي مداخل االنفاق حول الرب

�ف
وتعفن الدرنات.

)Tuta absoluta-APHIS-USDA First edition issued 2011(

2. طرق انتشار وانتقال االآفة 

ة حافــرة الطماطــم، وبمجــرد دخولهــا اىل منطقــة جديــدة مالئمــة، بقدرتهــا العاليــة عــى  تمتــاز حــرش
التوطــن الريــع واالنتشــار الواســع بمختلــف الطــرق والوســائل.

1.2 طرق االنتشار الطبيعي 

ــى  ــا ع ــن قدرته ان، ولك ــري ي الط
ــاعدها �ف ــو تس ــة النم ــة كامل ــود أجنح ــم بوج ــرة الطماط ف حاف ــري تتم

ــىت االآن.  ــدا ح ــرف جي ــم تع ــدة ل ــافات بعي ان لمس ــري الط

ة متوقعــا اذا مــا توفــرت العوائــل النباتيــة المفضلــة لهــا وكذلــك  ويكــون االنتشــار الطبيعــي للحــرش
الظــروف المناخيــة المالئمــة. وقــد يكــون مفيــدا، لمنــع انتشــار االآفــة، عمــل خرائــط للتنبــؤ باالئماكــن 
ي تعتمــد عــى طبيعــة الظــروف المناخيــة الســائدة والزراعــات 

ة وانتشــارها والــىت المالئمــة لنمــو الحــرش
ة وخصوصــا مــن العائلــة الباذنجانيــة.  المنتــرش
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االنتشار داخل الزراعات المحمية

ان واالنتشــار  ي المناطــق المحيطــة بالزراعــات المحميــة، فــإن قدرتهــا عــى الطري
ة �ف اذا تواجــدت الحــرش

الطبيعــي تمكنهــا مــن دخــول الزراعــات المحميــة وخصوصــا اذا كانــت منافــذ التهويــة بتلــك البيــوت 
المحميــة غــري محكمــة الغلــق أو االبــواب غــري مزدوجــة.

نماذج للبيوت المحمية المزدوجة االبواب
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محطات التعبئة والفرز

ة أو وجــود حشــائش العائلــة الباذنجانيــة  يزيــد وجــود مــزارع انتــاج العوائــل النباتيــة المفضلــة للحــرش
بالقــرب مــن محطــات التعبئــة والفــرز مــن فــرص االنتشــار الطبيعــى لالآفــة اىل مناطــق جديــدة.

ي قــد 
ي عبــوات التعبئــة والــىت

ة البقــاء حيــة عــى أو �ف وقــد ثبــت انــه يمكــن لكثــري مــن أطــوار الحــرش
ــرى  ــن اخ ــة أي اىل اماك ــة ثاني ــم المعبئ ــة اىل الطماط ــل االصاب ــه تنتق ــرة ومن ــن م ــرش م ــتخدم أك تس
جديــدة. ومــن هنــا يجــب ان تكــون محطــات التعبئــة مــزودة بوســائل كشــف االآفــة ورصدهــا والحيلولة 
ة.  دون وصولهــا اليهــا. ويجــب التأكــد مــن خلــو ادوات التعبئــة والعبــوات مــن أي مــن أطــوار الحــرش
ويفضــل عمومــا اســتخدام العبــوات لمــرة واحــدة والتخلــص منهــا بعــد ذلــك أو التأكــد مــن نظافتهــا 

ة، قبــل اســتعمالها مــرة أخــرى. وخلوهــا مــن مختلــف أطــوار الحــرش

ي محطات التعبئة:
ي يجب مراعاتها �ف

بعض االعتبارات ال�ق

• ة وتلقــى 	 قــد تســتبعد أثنــاء فــرز ثمــار الطماطــم بعــض الثمــار غــري الجيــدة أو المصابــة بالحــرش
ة اىل لمناطق المحيطــة بمحطة  فيمــا بعــد اىل مــكان المخلفــات والــذى يعترب بــؤرة النتشــار الحــرش
ي 

نامــج وقــا�ئ التعبئــة، ولذلــك يجــب التخلــص مــن مخلفــات محطــات التعبئــة واعدامهــا طبقــا لرب
يحــدد مــكان وكيفيــة االحتفــاظ بالمخلفــات وطريقــة التخلــص منهــا )بالطريقــة المــوىص بهــا(، 

وتنظيــف جميــع أدوات التعبئــة بصفــة منتظمــة.

• ــارج 	 ــل وخ ــة داخ ــع االآف ــل م ــة للتعام ــج االدارة المتكامل ــة برنام ــة مراجع ــورة دوري ــب بص يج
ــة. ــا االآف ــد به ــق المتواج ي المناط

ــا �ف ــه وخصوص ــن فعاليت ــد م ــة للتأك ــات التعبئ محط

• ي وقــت الحــق، 	
ف فرزهــا وتعبئتهــا �ف ك احيانــا شــحنات الطماطــم خــارج محطــات التعبئــة لحــ�ي تــرت

ــل  ي تفض
ــىت ــة، ال ات الكامل ــرش ــال الح ــع انتق ــدا لمن ــار جي ــة الثم ــب تغطي ــة يج ــذه الحال و�ف ه

ان ليــال، اىل مناطــق اخــرى حــول محطــة التعبئــة. الطــري

• ي تخــرج اثنــاء 	
ي محيــط خطــوط التعبئــة لجــذب الفراشــات الــىت

يفضــل وضــع مصائــد فورمونيــة �ف
الفــرز والتعبئــة ومنــع انتقالهــا اىل الخــارج.

مراكز تعبئة نموذجية
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ة حافرة الطماطم ي انتشار حرش
مراكز تعبئة غري نموذجية تساعد �ف

 
عبوات تستخدم أكرش من مرة وتمثل 

مصدر النتشار االآفة
ي 

عبوات تستخدم مرة واحدة ويتم التخلص منها بعد ذلك وال تمثل خطورة �ف
ة انتشار الحرش

مركبة نقل ثمار نموذجية ال تمثل خطورة 
ي انتشار حافرة الطماطم

�ف
ي انتشار االآفة اىلي مناطق جديدة

مركبات لنقل الثمار تمثل خطورة �ف

اسواق بيع المحاصيل

ــة، او  ــن مفتوح ي اماك
ــت �ف ة اذا كان ــرش ــار الح ــا النتش ــدرا هام ــل مص ــع المحاصي ــواق بي ــرب أس تعت

ة مــن أماكــن االصابــة اىلي مناطــق االســواق. ولذلــك  بالقــرب مــن مناطــق االنتــاج حيــث تنتقــل الحــرش
ــروج  ــول او خ ــول دون دخ ــائل تح ــزودة بوس ــة وم ــن مغلق ي اماك

ــواق �ف ــون االئس ــل ان تك ــن المفض م
الفراشــات، ويفضــل وضــع مصائــد فرمونيــة عنــد مداخــل االســواق الصطيــاد الفراشــات، كمــا يجــب 
ة طويلــة لضمــان التخلــص مــن مختلــف  التخلــص مــن المخلفــات )بطريقــة ســليمة( وعــدم تركهــا فــرت

ــة. ي االئطــوار الحرش
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ي انتشار االآفةاسواق نموذجية
اسواق تمثل خطورة �ف

انتشار حافرة الطماطم بواسطة االنسان

ي تطبيــق كل طــرق الحمايــة ومنع 
ي االنتشــار الطبيعــي لالآفــة وذلــك اذا اهمــل �ف

ا �ف يســاعد االنســان كثــري
ــة باالئســالك المانعــة  ــة آمن ــة بطريق ــوت المحمي ــق فتحــات البي ــل عــدم غل ــن االنتشــار مث ــة م االآف
ة واالبــواب المزدوجــة، كذلــك يجــب التأكــد مــن حمايــة محطــات تعبئــة المحاصيــل  لدخــول الحــرش

وتصنيعهــا بطريقــة تمنــع وصــول االآفــة اليهــا.

ــا  ــب فحصه ــذا يج ــال، ول ــس وأدوات العم ــى مالب ــة ع ة معلق ــرش ــوار الح ــض أط ــل بع ــد تنتق وق
ة او عبــوات  وتنظيفهــا قبــل التنقــل مــن مــكان اىل آخــر. وعندمــا ينقــل االنســان ثمــار مصابــة بالحــرش
ة، وال  ي االنتشــار الطبيعــي للحــرش

ة مــن مــكان اىل آخــر فأنــه بذلــك يســاعد �ف بهــا اطــوار مــن الحــرش
ة قــد تنتقــل عــن طريــق وســائل الشــحن المختلفــة مثــل الســيارات وخالفــه.  ننــس طبعــا ان الحــرش
ويمكــن تقليــل خطــر هــذا االنتشــار عــن طريــق الفحــص والتنظيــف المســتمرين أو اســتخدام عبــوات 

التعبئــة مــرة واحــدة فقــط واعدامهــا بعــد ذلــك.

ة بواسطة االنسان صورة توضح انتقال الحرش
)Ibrahim AL-Jboory(
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ة بواسطة المعدات واالئليات المختلفة انتقال الحرش

اد المحاصيل الزراعية  2.2 طرق االنتقال ع�ب است�ي

ــة لالآفــة بكافــة أجزائهــا، ســواء كانــت شــتالت أو ثمــار أو  ــة العائل ــل الزراعي اد المحاصي ــرب اســتري يعت
ف البلــدان  ي إطــار البلــد أو بــ�ي

اجــزاء نباتيــة أخــرى مــن أهــم وأ�ع طــرق انتقــال االآفــة وانتشــارها �ف
المختلفــة. كمــا يمكــن ان تنتقــل بضــع أطــوار االآفــة عــن طريــق مــواد التعبئــة. 
ويمكن الرجوع اىل الفصل االول واالطالع عى جدول العوائل المفضلة لهذه االآفة.

ثمار الطماطم

تعتــرب الطماطــم العائــل الرئيــسي والمفضــل لالآفــة، وقــد تتواجــد جميــع اطــوار االآفــة أو طــور واحــد 
فقــط داخــل شــحنات ثمــار الطماطــم، ولذلــك يجــب وضــع ضوابــط ومعايــري واحتياطــات شــديدة 
ــدان معــروف تواجــد االآفــة بهــا، واهــم  اد هــذا المحصــول مــن مناطــق/ بل ــد نقــل/ اســتري جــدا عن

: هــذه الضوابــط الخاصــة بالصحــة النباتيــة مــا يــىي

• ف الــدول، حيث ان الشــحنات 	 اد شــحنات الطماطــم مــن خــالل إجــراءات رســمية بــ�ي أن يتــم اســتري
ي 

ــش �ف ــص والتفتي ــة و الفح ــة النباتي ــراءات الصح ــع الإج ــد ان تخض ــالد بع ــل الب ــمية تدخ الرس
ف مناطــق البلــد  ي انتقالــه بــ�ي

المنافــذ الحجريــة وبذلــك نضمــن خلوهــا مــن االآفــة. وكذلــك االئمــر �ف
الواحــد.

• ــة الصــادرة مــن الجهــة 	 ــع شــحنات الطماطــم شــهادة الصحــة النباتي يجــب ان يرفــق مــع جمي
ي تفيــد بــأن الشــحنة تــم فحصهــا وخاليــة مــن 

ي بلــد المنشــأ الــىت
المســئولة عــن وقايــة النبــات �ف

ايــة اصابــة بحافــرة الطماطــم، او انهــا منتجــة مــن مناطــق خاليــة مــن االآفــة.

•  أن ترفــق ببعــض البيانــات االخــرى مثــل: مــكان انتــاج الطماطــم المرســلة وهــل تمــت معالجتهــا 	
ف ببعــض المــواد المناســبة كنــوع مــن الوقايــة مــن  بمعاملــة خاصــة مثــل المبيــدات او التدخــ�ي

االصابــة اثنــاء الشــحن.
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• مــن حــق الدولــة المســتوردة ان تطلــب اجــراءات معينــة مــن الدولــة المصــدرة تطبــق عــى كل 	
الشــحنات القادمــة اليهــا طبقــا لمــا يتفــق عليــه الطرفــان.

• بعــد وصــول الطماطــم اىل مــكان البيــع أو العــرض يجــب التخلــص مــن العبــوات الفارغــة نظــرا 	
ــرة  ــت تســتخدم م ــة اذا كان ــا بطــرق معين ــا أو معالجته ــة به ــال تواجــد احــد اطــوار االآف الحتم

أخــرى.

الباذنجان

ي لحافــرة الطماطــم، حيــث تهاجــم االآفــة المحصــول وتحدث  
يعتــرب الباذنجــان العائــل المفضــل الثــا�ف

اد هــذا المحصــول ال مانــع مــن طلــب شــهادة صحــة نباتيــة تفيــد انــه  ار هامــة. و�ف حالــة اســتري أ�ف
خــاىلي مــن االصابــة بهــذه االآفــة.

البطاطس

ــري  ــر تش ــض التقاري ــاك بع ــس، وان كان هن ي البطاط
ــرف �ف ــوع الخ ــم المجم ــرة الطماط ــب حاف تصي

ي حالــة 
اىل انهــا تصيــب الدرنــات ايضــا، ولذلــك يجــب اتبــاع نفــس االجــراءات أو بعــض منهــا كمــا �ف

اد تقــاوي البطاطــس ان تكــون منتجــة مــن منطقــة خاليــة مــن  اد الطماطــم ويراعــي عنــد اســتري اســتري
االصابــة باالآفــة مــع تطبيــق إجــراءات الصحــة النباتيــة المالئمــة.

الفلفل والفاصوليا

ي بيــوت محميــة 
ي زراعــات الفلفــل والفاصوليــا �ف

اشــارت بعــض التقاريــر اىل تواجــد حافــرة الطماطــم �ف
صابــة.   ي عــدد مــن البلــدان ولكنهــا لــم توضــح أي جــزء مــن النبــات تعــرض لالإ

�ف

ــة المصــدرة تفيــد  ــة مــن الدول اد هــذه المحاصيــل يراعــى طلــب شــهادة صحــة نباتي ــة اســتري ي حال
�ف

ي منطقــة خاليــة مــن االصابــة باالآفــة و أن 
ان الشــحنة خاليــة مــن االصابــة بهــذه االآفــة و/أو منتجــة �ف

ف  الشــحنة تمــت معالجتهــا قبــل التصديــر بوســائل مناســبة للحمايــة مــن االصابــة باالآفــة مثــل التدخــ�ي
وخالفــه.

التبغ

Nicotiana tabacum ي عدد من البلدان اىل اصابة حافرة الطماطم لنبات التبغ
اشارت الدراسات �ف

ــة الخاصــة  ــق إجــراءات الصحــة النباتي ــغ يراعــى تطبي ــات التب اد شــحنات مــن نب ــد اســتري ــك عن ولذل
ــا االفــة. ــات مــن دول ال تتواجــد به اد النبات بحافــرة الطماطــم ويفضــل اســتري
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الشتالت و نباتات الزينة من العائلة الباذنجانية

ي تتواجــد بهــا االآفــة. الن الشــتالت المصابــة 
اد شــتالت الطماطــم مــن الــدول الــىت يجــب عــدم اســتري

ــد  ــدة. وق ــق جدي ــة اىل مناط ــة برع ــار االآف ــال وانتش ــى انتق ــاعد ع ة، تس ــرش ــوار الح ــف اط بمختل
ــد  ــة عن ي انتشــار االآف

ــة �ف ــة الباذنجاني ــن العائل ــة م ــات الزين تســاهم بعــض المشــاتل المنتجــة لنبات
تصديــر هــذه النباتــات مــن دولــة تتواجــد بهــا االآفــة اىلي دول اخــري، و يلــزم تطبيــق إجــراءات الصحــة 
النباتيــة الخاصــة بحافــرة الطماطــم عنــد دخــول هــذه االنــواع مــن نباتــات الزينــة اىلي البــالد لمنــع 

انتشــار االفــة عــن طريقهــا.

Capsicum spp.

Datura spp.

Nicotiana spp
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Solanum spp
بعض أنواع نباتات الزينة من العائلة الباذنجانية

3.2 تهريب المحاصيل 

ــد دون المــرور عــى المنافــذ  ــة باالآفــة اىل أي منطقــة/ بل ــل المصاب ويقصــد بذلــك دخــول المحاصي
الحجريــة الرســمية للبــالد وبالتــاىلي عــدم الخضــوع إجــراءات الصحــة النباتيــة مــن قبــل منظمــة وقايــة 
ي تلــك البلــدان. ويعتــرب تهريــب المحاصيــل مــن أهــم وأخطــر طــرق انتقــال االآفــة مــن 

المزروعــات �ف
ي قــد تحتــوي 

بلــد اىل آخــر ومثــال ذلــك اصطحــاب بعــض المســافرين لبعــض الثمــار الطازجــة الــىت
ي العديــد 

بعــض اطــوار االآفــة أو ارســال شــحنات مــن هــذه الثمــار عــى شــكل هدايــا وهــو مــا حصــل �ف
مــن البلــدان العربيــة. 

3. حرص االآفة ومراقبتها

1.3 الهدف من اجراء الحرص 

تهدف اجراءات الحر والمراقبة اىل وضع آليات وطرق منهجية بغرض:

• ي منطقة لم يسجل تواجدها فيها من قبل.	
الكشف عن تواجد االآفة �ف

• متابعة قدرة االآفة عى االنتشار من منطقة معروف تواجدها بها اىل مناطق أخرى.	

• ي المنطقة.	
ي ثبت تواجدها فعال �ف

متابعة ادارة التعامل مع االآفة الىت

2.3 معلومات عن االآفة وعوائلها وطرق انتشارها 

يعتــرب جمــع المعلومــات الكافيــة عــن االآفــة وعوائلهــا وطــرق انتشــارها والظــروف المناخيــة المالئمــة 
ي عــى اساســها يتــم تحديــد توقيــت اجــراء عمليــة 

لتكاثرهــا ودورة حياتهــا أهــم خطــوات الحــر والــىت
ي تتشــابه مــع االآفــة محــل الحــر.

الحــر وكذلــك معلومــات كافيــة عــن االآفــات االخــرى الــىت
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3.3 انواع الحرص 

• 	: Detection Survey حرص اكتشاف االفة

ي منطقــة معينــة لــم تتواجــد بهــا مــن 
يتــم هــذا النــوع مــن الحــر للتأكــد مــن تواجــد االآفــة �ف

قبــل. وقــد يشــمل الحــر مناطــق واســعة يحتمــل تواجــد االآفــة بهــا، او قــد يكــون الحــر 
كــز هــذا الحــر عــادة عــى اكتشــاف  ي مــكان محــدد مثــل البيــوت المحميــة. ويرت

محــدودا �ف
ات الكاملــة لالئفــة. تواجــد الحــرش

وحيــث ان حافــرة الطماطــم تتواجــد طــوال العــام اذا مــا توفــرت الظــروف المناخيــة المناســبة 
وعائلهــا المفضــل هــو الطماطــم , فيجــب اجــراء هــذا الحــر منــذ بدايــة زراعــة الطماطــم 

واىل حصــاد المحصــول وتعبئتــه.

• 	: Trace Back Survey حرص تتبعي

ي مراحــل 
ــة ثبــوت تواجدهــا �ف ي حال

ــة باالآفــة �ف يتــم هــذا النــوع مــن الحــر لمعرفــة مصــدر االصاب
ي وضــع 

ف عــى اجــراء الحــر التخطيطــي، �ف حــر االكتشــاف، ويفيــد هــذا الحــر التتبعــي، القائمــ�ي
ــدر  ــة بمص ــق المحيط ــة المناط ــمل كاف ــب ان يش ــة. ويج ــع االآف ــل م ــم للتعام ــم وخططه اولوياته

. ي
ــا�ت ــاج شــتالت العائــل النب ــة والمتوقــع تواجــد االآفــة بهــا وكذلــك اماكــن انت االصاب

• 	: Delimiting Survey حرص تحديدي

يســتخدم هــذا النــوع مــن الحــر لتحديــد مناطــق االصابــة ونــوع ومــدى مالئمــة االجــراءات 
ي تتواجــد بهــا العوائــل المفضلة 

المختلفــة للتعامــل مــع االآفــة. ويجــب ان يشــمل المناطــق الــىت
ــة  ــوار االآف ــع اط ــاف جمي ــر باكتش ــذا الح ــم ه ــة، ويهت ــق المحيط ــك المناط ــة وكذل لالآف
ي المنطقــة، و يحــدد توقيــت اجــراء هــذا الحــر بمجــرد اكتشــاف وجــود االآفــة.

المتواجــدة �ف

ــة  ة المختلف ــرش ــوار الح ــع أط ــك جم ــا، وكذل ــة وكثافته ــق االصاب ــر مناط ــذا الح ــدد ه  يح
ــف. ــف والتصني ــص والتعري ــالها للفح ــرض ارس بغ

• 	: Monitoring Survey حرص رصد ومراقبة

يتــم هــذا النــوع مــن الحــر لتقديــر مــدى نجــاح أو اعــادة تقييــم طــرق المكافحــة المختلفــة 
ر الناتــج عنهــا.  ي تمــت للقضــاء عــى االآفــة أو التقليــل مــن الــرف

الــىت
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4.3 اجراءات الحرص 

ــة لالآفــة،  ــل المفضل ــا العوائ ي يتواجــد به
ــىت ــار المنطقــة او المناطــق ال ــدأ خطــوات الحــر باختي تب

وطــور االآفــة المســتهدف، والتوقيــت المناســب لتواجــد االآفــة، وعــدد مــرات تكــرار الحــر، وادوات 
ف وعلمهــم باالآفــة محــل الحــر واالآفــات االخــرى المتشــابهة  ة القائمــ�ي جمــع العينــات وحفظهــا، وخــرب

معهــا.

1.4.3 جمع العينات 

ة الكاملــة( ولذلــك  ي حالــة حافــرة الطماطــم يكــون الحــر بغــرض اكتشــاف تواجــد االآفــة )الحــرش
�ف

ي مناطــق زراعــات الطماطــم أو محطــات التعبئــة أو المناطــق 
تســتخدم المصائــد الفرمونيــة �ف

ــالد. ف الب ــ�ي ــة ب الحدودي

1.1.4.3 المصائد الفرمونية 

ــا هــي  ــا وفحصه ي عمله
هــا انتشــارا واالســهل �ف ــن اكرش ــد، ولك ــن المصائ ــد م ــن اســتخدام العدي يمك

ي الحصــول عــى 
يــط مغطــى بالمــادة الالصقــة كمــا انهــا تســاعد �ف النــوع “دلتــا” Delta المــزودة برش

ات بكثافــة،  ات جافــة تصلــح للتصنيــف والتعريــف. ولكــن ممــا يعيبهــا انــه عنــد وجــود الحــرش حــرش
ات.  ي اصطيــاد اعــداد اخــري مــن الحــرش

يــط الالصــق يمتــىئ تمامــا وتقــل كفــاء المصيــدة �ف فــإن الرش
وعنــد اســتخدام المصيــدة المائيــة يجــب وضــع كبســول الفرمــون بحيــث ال تتعــرض الئشــعة الشــمس 
ــا الجــو  ــب عليه ي يغل

ــىت ــا. و�ف المناطــق ال ــاء به ــن مســتوى الم ــد م وري التأك ــرف ــن ال ة، وم ــا�ش المب
ــة بعــض  ــل أو باكــت. وتوضــح الصــور التالي ــا كفي ــوع م ــد مــن ن ــة تســتخدم مصائ المحمــل باالئترب

انــواع المصائــد الشــائعة االســتخدام وأماكــن وضــع كبســولة الفرمــون بهــا:

مصيدة ) دلتا (
Delta Trap

مصيدة ) مائية (
Water Trap
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Funnel trap                                   Pheronom trap                                Mcphail trap

أنواع مصائد مختلفة ممكن أستخدامها لمراقبة حافرة الطماطم

2.1.4.3 كبسوالت الفرمون 

ف مــن الفرمــون المخلــق الخــاص بحافــرة  ف معــ�ي يســتخدم لذلــك كبســوالت مطاطيــة يوضــع بهــا تركــري
 Attygalle et ”1995 ي “اتيجــال وآخــرون عــام

الطماطــم T. absoluta والــذى اكتشــف تركيبــه الكيميــا�ئ
ف بنســب محــددة وهــو متخصــص لجــذب ذكــور حافــرة الطماطــم فقــط al, وهــو يتكــون مــن مشــابه�ي

المشابه رقم 2المشابه رقم 1
)Pheromone database web site(

: ف كما يىي اكري ي االسواق بمختلف الرت
و تتوفر الفرمونات �ف

• 0.5 مليجرام	
• 0.8 مليجرام	
• 1.5 مليجرام 	
• 3 مليجرام 	

ف للفرمون بحسب الغرض من استخدامه و مكان استخدامه.  كري و يتم اختيار الرت

)Russell IPM(
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ي االماكــن المغلقــة. و 
ف المنخفضــة تســتخدم عــادة لعمليــة الحــر و �ف اكــري فعــى ســبيل المثــال الرت

ف و  ــري ك ــة المصنعــة و الرت ك ــة الرش ــون كل 4 - 6 أســابيع أو بحســب توصي ــري كبســولة الفرم يجــب تغي
ي درجــة حــرارة منخفضــة تصــل اىل 

ــظ الكبســوالت �ف ــة الكبســولة )dispenser(. ويجــب ان تحف نوعي
ة. و ويتــم نقلهــا اىل  ة اطــول، وال يتــم فتحهــا اال قبــل االســتخدام مبــا�ش )-18( لضمــان بقاءهــا لفــرت

ة. دة دون أن تتعــرض الئشــعة الشــمس المبــا�ش ي حافظــة مــرب
الحقــل �ف

)Russell IPM(

أنواع مختلفة من كبسوالت الفرمون

3.1.4.3 أماكن وضع المصائد وعددها

ي جميــع المناطــق المتوقــع تواجــد االآفــة بهــا وبمعــدل 2 مصيدة 
يجــب ان توضــع مصائــد االكتشــاف �ف

ــة  ــب طبيع ــد حس ــدد المصائ ــزداد ع ــي( ان ي ــدد )التخطيط ــر المح ي الح
ــن �ف ــار. و يمك ــكل هكت ل

: شــاد بالجــدول التــاىلي المناطــق المصابــة. ولتحديــد أماكــن وضــع المصيــدة يمكــن االسرت
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مكان وضع المصيدةمكان الحرص

الطماطــم  مــزارع  مخلفــات  مــن  كومبوســت 
االئخــرى والعوائــل 

منطقة استقبال النباتات الخام
منطقة تصنيع الكمبوست
منطقة تخزين الكمبوست

منطقة االنتاج أماكن انتاج شتالت الطماطم
منطقة الكمبوست

منطقة االنتاج مزارع الطماطم
منطقة الفرز والتعبئة

منطقة التخلص من المخلفات

وات منطقة تحميل سيارات الطماطمأسواق الجملة لبيع الطماطم والخرف
مخازن الطماطم 

وات منطقة تحميل السياراتمراكز اعادة تعبئة وتوزيع الخرف
خطوط الغسيل والتعبئة

منطقة تحميل السياراتأماكن تصنيع الطماطم 
منطقة الغسيل والتصنيع

اماكن تعبئة الطماطم                                     اماكن عرض وبيع الطماطم

صور توضح وضع المصائد
لتقييم فرمونات حافرة أوراق الطماطم
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4.1.4.3 خدمة المصيدة

• ات.	 يجب فحص المصيدة عىي االقل مرة كل اسبوع للتأكد من وجود حرش

• ف 	 ــري ك ــا لرت ــة المصنعــة و فق ك ــة الرش ــري كبســولة الفرمــون مــن 4 - 6 أســابيع أو حســب توصي تغي
ــون. الفرم

• ي الحال. 	
اذا فقدت المصيدة تستبدل بأخرى �ف

• ات.	 ي حالة تعرضها لالئتربة أو امتالئها بالحرش
تستبدل الكروت الالصقة �ف

• ي 	
ــدة �ف ــك المصي ــتبدل تل ة، تس ــري ــداد كب ــدة بأع ــرى بالمصي ــواع اخ ــن ان ات م ــرش ــدت ح اذا وج

ــال. الح

• ة الحر ويتم التخلص من المصائد بطريقة آمنة.	 بعد انتهاء فرت

ات مصيدة مائية تحتاج تعداد الحرش
المتواجدة بها وتغيري الماء

يط الالصق مصيدة دلتا تحتاج تغيري الرش
وحر تعداد المتواجدة بها

5.1.4.3 جمع البيانات 

ي ســجالت خاصة يتــم تحديثهــا بالبيانــات الجديدة 
يتــم تســجيل قــراءة المصائــد كل اســبوع وتحفــظ �ف
بعــد كل فحــص، بحيــث تشــمل المعطيــات التالية:

• اسم الموقع الذى تم فيه الحر وطبيعة نشاطه.	

• احداثيات الموقع اذا أمكن.	

• ي الموقع.	
الظروف المناخية �ف

• ف بعملية الحر. 	  اسماء القائم�ي

• ي تقوم بالحر وعنوانها.	
اسم الهيئة الىت

• تاريخ وضع المصيدة.	
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• ي استغرقها الحر.	
ة الزمنية الىت الفرت

• ي المصيدة.	
ة �ف تاريخ اول اكتشاف للحرش

• تواريخ فحص كل مصيدة.	

• ي كل قراءة.	
ات المتواجدة داخل كل مصيدة و�ف عدد الحرش

• ي المصيدة.	
ة �ف تاريخ أول اكتشاف للحرش

• تسجيل وجود اصابة عى العائل االئساسي أو العوائل الثانوية.	

صور توضح تسجيل البيانات الخاصة بالمصيدة

6.1.4.3 احتياطات امان

ــك  ــة بأنفســهم، وذل ي انتشــار االآف
ــة الحــر مراعــاة عــدم المســاعدة �ف ف بعملي يجــب عــىي القائمــ�ي

بالتأكــد مــن خلــو مالبســهم واحذيتهــم منهــا وغســل ايديهــم بالمــاء والصابــون بعــد اجــراء عمليــة 
ــد. فحــص المصائ

5.3 اجراءات تعريف االآفة

فها وتسليمها للمخت�ب 1.5.3 جمع العينات وتجه�ي

ات بالمصيــدة يتــم التعامــل معهــا بحــرص وفحصهــا مبدئيــا بعدســة الســتبعاد  ي حــال وجــود حــرش
�ف

ف بهــذا العمــل، ثــم تنقــل  ة للقائمــ�ي بعــض االنــواع غــري المســتهدفة وهــو مــا يســتلزم بعــض الخــرب
محتويــات المصيــدة بعنايــة شــديدة اىل مختــرب الفحــص ويفضــل ان يكــون ذلــك بعــد غروب الشــمس 
ات للجفــاف، ويكــون المختــرب مســتعدا الســتقبال العينــات والتعامــل معهــا  حــىت ال تتعــرض الحــرش

ف الفحــص أو ارســالها اىل جهــات أخــرى. فــور وصولهــا أو حفظهــا تحــت درجــة التجمــد لحــ�ي
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ة،  ي للعائــل مبا�ش ي جمــع العينــات مــن المجمــوع الخــرف
ي بعــض االحيــان، �ف

قــد تســتخدم الشــبكة، �ف
ي محلــول مكــون مــن 70 % كحــول أثيــىي 

ات الكاملــة أو اطوارهــا �ف ي هــذه الحالــة حفــظ الحــرش
ويتــم �ف

+ 5 % حمــض خليــك بعــد قتلــه بالطريقــة المناســبة.

ي أكيــاس بالســتكية 
ة، يتــم وضعهــا �ف ي حالــة جمــع عينــات نباتيــة يعتقــد بوجــود احــد أطــوار الحــرش

�ف
ي االكيــاس.  

ي بــراد )ثالجــة(. مــع مراعــات أخــذ صــور فوتوغرافيــة للنبــات قبــل وضعــه �ف
وتحفــظ �ف

ــابق  ــة الس ــات التفصيلي ــع البيان ــة بجمي ــا مرفق ــالف أطواره ــات باخت ــع العين ــون جمي ــب أن تك  يج
ــا. ــارة اليه االش

2.5.3 ارسال المصائد كاملة للتعريف

ي حالة ارسال المصيدة بالكامل للتعريف يجب مراعاة ما يى :
�ف

• ــروف ور�ت 	 ي مظ
ــع �ف ــدة وتوض ــوى المصي ات وتط ــرش ــه الح ــذي ب ــق ال ــكارت الالص ــزع ال ــم ن يت

ــص. ــكان الفح ــالها اىلي م رس ــك الإ ــص لذل مخص

• ترفــق جميــع البيانــات مثــل: عــدد العينــات – رقــم المصيــدة – الموقــع – العائــل – تاريــخ العينــة 	
- اســم القائــم بالعمل.

3.5.3 ارسال الكروت الالصقة للتعريف

ــع  ــات مطاطية،م ــت بواســطة حلق ــة وتطــوى عــى شــكل حــرف “C” وتثب ــزع الكــروت الالصق ــم ن يت
ي أكيــاس بالســتيكية مخصصــة 

التأكــد مــن عــدم مالمســة االطــراف لبعضهــا، ثــم توضــع بعــد ذلــك �ف
ــس  ي كي

ــا �ف ــم يوضــع كليهم ــة  ث ــكل عين ــة الخاصــة ب ــات التفصيلي ــع البيان ــا جمي ــك، يرفــق معه لذل
ــروت  ــاق الك ــدم التص ــى ع ــظ ع ف يحاف ــ�ي ــدوق مت ي صن

ــك �ف ــد ذل ــع بع ــم توض ــر، ث ــتي�ي آخ بالس
ــة: ي الصــور التالي

ــا �ف ــة، كم الالصق
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كتابة البيانات عىي الكارت الالصقطريقة طي الكارت الالصق

وضع الكارت الالصق مع ورقة البيانات الخاصة وضع الكارت الالصق داخل الكيس البالستيك
به داخل الكيس البالستيك

)Tuta absoluta-APHIS-USDA(

4. اجراءات الصحة النباتية الخاصة بحافرة الطماطم

: تعرف اجراءات أو تدابري الصحة النباتية عى النحو التاىلي

ــة، أو  ــات الحجري ــع دخــول أو انتشــار االآف ــح رســمية تســتهدف من ــة أو لوائ يعي ــة إجــراءات ترش “ أي
 )ISPMs ( للحــد مــن التأثــري االقتصــادي الآفــات غــري حجريــة “ وفقــا للمعايــري الدوليــة للصحــة النباتيــة

لالتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النبــات. 

ــات  ــة باالآف ــة EPPO الخاص ــة منظم ــام 2004 اىلي قائم ي ع
ــم T. absoluta �ف ــرة الطماط ــت حاف اضيف

ي عــام 2009 تمــت 
الخاضعــة لالإجــراءات التنظيميــة كآفــة حجريــة ) EPPO, A1 action list (. و�ف

ــىي  ة ع ــرش ــت منت ــا ليس ــة. ) A2 list ( لكنه ــة المنظم ي منطق
ــة �ف ــات الحجري ــة االآف ــا اىلي قائم اضافته

ــمية. ــة الرس ــراءات المكافح ــع الإج ــع وتخض ــاق واس نط
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وري اتخــاذ تدابــري مراقبــة الصحــة النباتيــة لمراقبــة  ولتجنــب انتشــار االآفــات، قــد يكــون مــن الــرف
حركــة الســلع الــواردة مــن المناطــق المصابــة إىل المناطــق غــري المصابــة.

وينبغــي تحديــد تدابــري مراقبــة الصحــة النباتيــة المالئمــة لــكل بلــد مــع مراعــاة مــدى فعاليتهــا للحــد 
ــراءات  ــل االج ــا ع ــ�ي منصب ــن التداب ــزء م ــذا الج ــور ه ــيكون مح ــة. وس ــال دخــول االآف ــن احتم م

رهــا االقتصــادي. ة حافــرة الطماطــم مــن االنتشــار أو تقليــل �ف الخاصــة بمنــع حــرسش

قد تشمل التدابري المذكورة أية مجموعة من الخيارات التالية:

• ي البلــدان / المناطــق 	
تطبيــق اجــراءات مراقبــة الصحــة النباتيــة عــىي الشــتالت والثمــار المنتجــة �ف

ــة  ــب الشــهادة الصحي ــد مــن طل ــوءة بحافــرة الطماطــم لضمــان خلوهــا مــن االآفــة، والب الموب
الخاصــة بذلــك.

• ــحنات 	 ــق الش ــن طري ــة ع ــرى لالآف ــة االخ ــل الثانوي ــم أو العوائ اد الطماط ــتري ــم اس ــب أن يت يج
ــدان. ف البل ــ�ي ــميا ب ــدة رس ــة المعتم التجاري

• اد ثمــار الطماطــم للغــرض التجــاري مــن مناطــق خاليــة مــن االآفــة )PFA(، كمــا يمكــن 	 يمكــن اســتري
اد الثمــار للغــرض التجــاري بعــد خضوعهــا للمعامــالت المطلوبــة تقنيــا والمتفــق عليها. اســتري

• ي مناطــق خاليــة مــن االآفــة، مثل البيــوت المحمية 	
يجــب أن تنتــج الطماطــم أو العوائــل الثانويــة �ف

ســواء البالســتيكية أو الشــبكية المطابقــة لمواصفــات الجهــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة االآفــات 
اف منظمــة وقايــة النباتات. وتحــت ا�ش

• ات من الوصول اليها.	 ي صناديق أو حاويات تمنع الحرش
يجب أن تعبأ الطماطم �ف

• ي البيــوت المحميــة كمــا يجــب تغطيــة جميــع أنظمــة التهويــة 	
يجــب أن تكــون االئبــواب مزدوجــة �ف

والفتحــات بشــبكة قطــر فتحاتهــا 1.6 مــم )أو أصغــر( لمنــع دخــول االآفــة.

• يجــب أن تكــون البيــوت المحميــة مــزودة بمصائــد فرمونيــة خاصــة بحافــرة الطماطــم ال يقــل عــن 	
ف مصيــدة لــكل بيــت محمى. اثنــ�ي

• ي 	
يجــب أن يتــم فحــص البيــوت المحميــة أثنــاء موســم التصديــر للبحــث عــن االآفــة وتحفــظ �ف

ســجالت خاصــة. 

• ي أماكــن تعبئــة يتوفــر بهــا وســائل الحمايــة 	
يجــب أن تعبــأ الطماطــم خــالل 24 ســاعة مــن جنيهــا �ف

مــن دخــول االآفة.

• ــة 	 ــة النباتي ــهادة الصح ــة بش ــة مصحوب ــل الثانوي ــم أو العوائ ــحنات الطماط ــون ش ــب ان تك يج
ــد المنشــأ.  ي بل

ــات �ف ــة النب ــة المســئولة عــن وقاي الصــادرة عــن الهيئ
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1.4 اجراءات لمنع او تقليل اصابة العائل االأساسي  

• اف منظمــة 	 ي بيــوت محميــة أو مناطــق معزولــة ال تتواجــد بهــا االآفــة وتحــت ا�ش
انتــاج الشــتالت �ف
وقايــة النباتــات .

• ي العام.	
ي توقيتات محددة �ف

حصاد المحصول �ف

• صابات.	 ف المرشدين و منتجي الطماطم لرعة التنبه باالإ انشاء أنظمة اتصال ب�ي

(Pest free production sites) 2.4 اجراءات للتأكد من خلو مناطق االنتاج من االآفة

• مراقبة محكمة أثناء محاولة اكتشاف وجود االآفة .	

• وضع برامج استئصال ومكافحة �يعة لمناطق االصابة االولية لمنع انتشار االآفة.	

• ف مناطق االنتاج والتعبئة وأجهزة الرقابة الرسمية.	 توفر آليات اتصال فعالة ب�ي

 (Phytosanitary certificates) 3.4 شهادات الصحة النباتية

• يعتــرب اصــدار شــهادات الصحــة النباتيــة للشــحنات المصــدرة أو المعــاد تصديرهــا مــن االجراءات 	
ي تثبــت اتبــاع بلــد المنشــأ لتعليمــات مراقبــة الصحــة النباتيــة، ويجــب ان تشــتمل 

وريــة الــىت الرف
عــى مــا يفيــد أن الشــحنة خاليــة مــن االصابــة باالآفــة.

• ــد 	 ي البل
ــا �ف ــب اتباعه ــة يج وري ــرى �ف ــري أخ ــى تداب ــة ع ــة النباتي ــهادة الصح ــتمل ش ــد تش وق

ــة المحصــول  ــة ال يقتــر عــىي مراقب ــر ان اصــدار الشــهادة الصحي ــر بالذك المســتورد. و الجدي
عنــد التصديــر وانمــا يتوجــب ايضــا اصــدار شــهادة صحيــة داخــل البلــد المنتــج عنــد الســماح 

ــق . ــف المناط ي مختل
ــا �ف ــاتل وزراعته ي المش

ــول �ف ــتالت المحص ــع ش بتوزي

• ف البلدان تدكر بنود االتفاق الواجب اتباعها. 	 ي حالة االتفاقات الثنائية ب�ي
�ف

 Plant refused shipments 4.4 رفض الشحنات النباتية

يجــب عــى الــدول المســتوردة لمحاصيــل الطماطــم أو البطاطــس أو الباذنجــان أو أي عوائــل أخــرى 
ــن  ــتوردة م ــحنات المس ــديدة للش ــة ش ــة ومراقب ــراءات وقائي ــل اج ــوم بعم ــم ان تق ــرة الطماط لحاف
الــدول المعــروف تواجــد االآفــة بهــا وعــىي الــدول المصــدرة ان تقــوم بالفحــص الســليم للمحاصيــل 
يــة قبــل تصديرهــا ويفضــل ان تكــون جميع الشــحنات  والتأكــد مــن خلوهــا مــن اي مــن االئطــوار الحرش
ــة  ــدم القناع ــة ع ي حال

ــة )Pest Free Area )PFA. و �ف ــن االآف ــة م ــق خالي ــن مناط ــة م ــدرة منتج المص
ــد المنشــأ،  ي بل

ــول �ف ــة اىل المســتوى المقب ــن خطــورة االآف ــل م ــري واالجــراءات المتبعــة للتقلي بالتداب
ي للبلــد المســتورد هــو رفــض الشــحنات بعــد اســتنفاذ كل الطــرق االخــرى طبقــا 

يكــون الخيــار النهــا�ئ
ف البلديــن. لالتفــاق بــ�ي
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5. المكافحة المتكاملة لحافرة الطماطم 

ي يصعــب القضــاء عليهــا بســهولة ويرجــع ذلــك اىل ســلوكيات 
تعتــرب حافــرة الطماطــم مــن االآفــات الــىت

ــا المتعــددة طــوال العــام  ــة اىل اجياله ضاف ــن طــور اىل آخــر باالإ ــا م ــاء تطورهــا ونموه ة اثن الحــرش
ة للمبيــدات. وكمــا ذكرنــا  وســهولة انتقالهــا وانتشــارها و�عــة توطنهــا، ناهيــك عــن بــدأ مقاومــة الحــرش
ــذى  ــرة لتتغ ــم أو الثم اع ــاق أو الرب ــة أو الس ة الورق ــرش ــها، ب ــرد فقس ــات، بمج ق ق الري ــرت ــابقا، تخ س
ــات الجافــة.  ف النبات ــ�ي ــة أو داخــل االنفــاق أو ب ب ي الرت

ــر �ف ــم التعذي بداخلهــا وتكمــل نموهــا، وقــد يت
ة بالمــواد الكيميائيــة المعروفــة. ومــن هنــا البــد مــن  ي هــذه الحالــة مكافحــة الحــرش

ومــن الصعــب، �ف
ي كافــة البلــدان المصابــة بهــذه االآفــة، أنــه 

اختيــار وســائل متعــددة للســيطرة عــى االآفــة. لكنــه ثبــت �ف
ــة. وهــذه تعتمــد أساســا،  اتيجية المكافحــة المتكامل ــق اســرت ــا مــن خــالل تطبي ــن الســيطرة عليه يمك
عــى التطبيــق الحــازم لنظــام مراقبــة الصحــة النباتيــة )الحجــر الزراعــي(، فمثــال اســتخدام االصطيــاد 
ضافــة اىل اســتخدام المكافحــة البيولوجيــة  ات الكاملــة بالمصائــد الفرمونيــة باالإ المكثــف للحــرش
ــة  ــات الزراعي ــة والعملي ــة ببعــض االجــراءات الوقائي ــات مناســبة مرفق ي توقيت

ــة( �ف ن ف ــة )المرت والكيميائي
االخــرى بمــا فيهــا عمليــات التنظيــف المطلوبــة، أي المكافحــة المتكاملــة، اىل جانــب العمــل الجماعــي 
ــة  ــة وبيئي ــة وصحي ــات اقتصادي ــق معطي ــة وف ــى االآف ــيطرة ع ي الس

ــاعد �ف ــك يس ، كل ذل ف ــ�ي للمزارع
مقبولــة. 

وقبل إعداد برنامج المكافحة المتكاملة لالآفة، البد من المرور بالخطوات التالية:

ــة . 1 ــك معرفــة االئعــداء الحيوي ي ذل
ــة بمــا �ف ــو- ايكولوجي ــات البي تصنيــف االآفــة وااللمــام بالمعطي
ي وســط الزراعــة وبخاصــة المرتبطــة منهــا باالآفــة.

المتواجــدة �ف

ر .. 2 رصد االآفة ومعرفة مستوى أعدادها واالصابة والرف

تحديد وسائل الوقاية والمكافحة.. 3

ــا عــن موضوعــي تصنيــف االآفــة ورصدهــا، ونــورد فيمــا يــىي الوســائل االئساســية  وقــد ســبق وتحدثن
ــة.  ــة مقبول ــة وبيئي ــة وصحي ــات اقتصادي للســيطرة عليهــا وفــق معطي

ــور/  ــتوي 10 ذك ــة اىلي مس ــول االآف ــد وص ــول عن ــة المحص ــة وحماي ــة االآف ــدء بمكافح ــن الب ــد م والب
ي المصائــد الفرمونيــة او وصــول نســبة االصابــة باالآفــة 5 % مــن النباتــات )أوراق 

مصيــدة / اســبوع �ف
– ســيقان - ثمــار(، )Fredon, 2009(. ويمكــن اســتخدام الطــرق والوســائل التاليــة مجتمعــة أو بعــض 
منهــا لمكافحــة حافــرة الطماطــم، وهــذا يتوقــف عــى عوامــل متعــددة مثــال طبيعــة المنطقــة نــوع 

ة، الــخ . وأهميــة المحصــول ومــكان االنتــاج وحجــم االصابــة بالحــرش
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1.5 الممارسات الزراعية االساسية المتعددة 

• تنظيــف أماكــن الزراعــة: ويقصــد بهــذا االجــراء التخلــص مــن بقايــا المحصــول الســابق 	
ة المحتمــل  بعــاد بعــض اطــوار الحــرش والحشــائش )االئعشــاب( الضــارة بطريقــة ســليمة الإ
تواجدهــا عليهــا وضمــان عــدم انتقالهــا اىل اماكــن اخــرى. ويمكــن رش بقايــا المحصــول الســابق 

ــا. ــة به ــذارى المختبئ ــى الع ــاء ع ــب للقض ــد مناس ــة بمبي ب والرت

• ي الحقــول حــواىل 4 - 6 أســابيع بــدون زراعــة عقــب جمــع المحصــول للتخلــص مــن 	
ك االئرض �ف تــرت

بة. العــذارى الموجــودة بالرت

• ي الزراعــات المحميــة، اىل الشــمس للتخلــص 	
بــة، وبخاصــة �ف الحــرث الجيــد لــالئرض و تعريــض الرت

ــذارى. من الع

• تجنب الزراعة المبكرة أو المتأخرة عن الموعد المناسب لزراعة الطماطم.	

• وس المســبب لمــرض التفــاف 	 اختيــار اصنــاف معتمــدة مــن الطماطــم الخاليــة مــن الفــري
ات حافــرة  وسي )TYLCV( واســتخدام شــتالت خاليــة مــن االصابــة بحــرش أوراق الطماطــم الفــري

ــات. ــاء او االكاروس ــة البيض ــل الذباب ــري مث ات اخ ــرش ــة ح ــم او اي الطماط

• ة مــن العائلــة الباذنجانيــة بالتعاقــب مــع الطماطــم لتجنــب تفاقــم 	 عــدم زراعــة عوائــل الحــرش
ة. االصابــة بالحــرش

• زراعــة مشــاتل الطماطــم تحــت االنفــاق المغطــاة باالجريــل او الشــباك المانعــة لدخــول 	
ات. الحــرش

• يجــب ان تــزود اماكــن انتــاج الشــتالت والزراعــات المحميــة بأبــواب مزدوجــة ومحكمــة الغلــق، 	
هــا مــن االآفــات الهامــة، كمــا  وتكــون النوافــذ مغطــاة بســلك يمنــع دخــول حافــرة الطماطــم وغري
البــد مــن التأكــد مــن فحــص ونظافــة جميــع ادوات الزراعــة المســتخدمة قبــل نقلهــا مــن مــكان 
اىل آخــر. والبــد مــن التأكــد أن بيــوت الزراعــات المحميــة خاليــة مــن الثقــوب والعطــب ومحكمــة 
االغــالق، مــع ضمــان التهويــة الجيــدة للحيلولــة دون انتشــار االئمــراض. كمــا ويمكــن تغطيــة أرض 

الزراعــات المحميــة بالبالســتيك االئســود للحيلولــة دون تعــذر حافــرة الطماطــم. 

• ي االرض المســتديمة وجمــع مختلــف االجــزاء 	
ي المشــتل او/ و �ف

الفحــص الــدوري للشــتالت �ف
ي اكيــاس بالســتيك  ويتــم اغالقهــا 

المصابــة والتخلــص منهــا بطريقــة ســليمة وبخاصــة وضعهــا �ف
ــم إضافتهــا إىل الكومبوســت . ة ومــن ث ــا�ش بأحــكام وتعريضهــا للشــمس مب

• ي 	
ــر �ف ــد المبك ف للرص ــبوع�ي ــة بأس ــل الزراع ــة( قب ــا أو المائي ــة )دلت ــد الفرموني ــتخدام المصائ اس

مناطــق الزراعــة بمعــدل 2 - 3 مصائــد/ه. ويمكــن زيــادة هــذا العــدد وبخاصــة داخــل الزراعــات 
المحمية، اذا كانت منطقة الزراعة مصابة مسبقا بحافرة الطماطم. 

• ي تنتمــي اىل العائلــة الباذنجانيــة مثــل الداتــورة وعنــب 	
ازالــة الحشــائش )االئعشــاب( وبخاصــة الــىت

هــا الموجــودة بمناطــق االنتــاج واعدامهــا فــورا بطريقــة ســليمة. الديــب وغري
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• ف طول موسم نمو الحصول.	 اتباع نظام ري وتسميد متوازن�ي

• اتباع دورة زراعية تخلو من محاصيل العائلة الباذنجانية.	

• ي الحقــل كي ال تتعــرض 	
ي جمعــت بــدون غطــاء اثنــاء الغــروب او الليــل �ف

عــدم تــرك الثمــار الــىت
ورة �عــة نقلهــا اىل أماكــن الفــرز والتعبئــة بــأ�ع مايمكــن.  صابــة باالآفــة و�ف لالإ

• ــل 	 ــة قب ي ــوار حرش ــن أي اط ــم م ــهم وادواته ــة مالبس ــن نظاف ــد م ف التأك ــ�ي ــى العامل ــب ع يج
ــر. ــكان اىل آخ ــن م ــال م االنتق

• فحص وتطهري ادوات جمع المحصول وعبوات التعبئة قبل انتقالها من مكان اىل آخر.	

• يــة 	 فحــص وســائل نقــل الطماطــم او العوائــل االئخــرى والتأكــد مــن خلوهــا مــن أيــة اطــوار حرش
والتخلــص منهــا فــورا اذا وجــدت.

• ــدان 	 ــن البل ــدد م ي ع
ــم �ف ــث يت ــة حي ــداء الحيوي ــة لالئع ــة الجاذب ــواع النباتي ــض االئن ــة بع زراع

 Pumpkin crop ) Bottle Gourd ( Lagenaria siceraria نبــات ...( زراعــة  )المغــرب؛ االردن 
حــول الزراعــات المحميــة والحقــول المفتوحــة لجــذب والحفــاظ عــى االعــداء الحيويــة وبخاصــة 

.Nesidiocoris tenuis س  مفــرت
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نت االحتياطات السابقة تع�ب عنها الصور التالية المأخوذة من شبكة االن�ق

ف الصوب ف الصوبعدم ترك الحشائش ب�ي تنظيف المكان ب�ي

التخلص من النباتات المصابة بطريقة سليمة وبخاصة الفحص الدوري والتخلص من النباتات المصابة
ي اكياس بالستيكية سوداء محكمة الغلق 

وضعها �ف
وتعريضها الئشعة الشمس ومن ثم اضافة محتوياتها اىل 

الكومبوست
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ة اماكن انتاج شتالت نظيفة محكمة الغلق استخدام شتالت نظيفة خالية من اي اصابة بحرش
حافرة الطماطم

بيوت محمية ذات ابواب مزدوجةبيوت محمية محكمة غلق االئبواب والنوافذ 

 
ات وجود ثقوب عى البيوت المحمية يسهل دخول الحرش
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عدم ترك المخلفات حول البيوت المحمية التخلص منها
بطريقة سليمة

يجب التخلص من النباتات المصابة واعدامها بطريقة سليمة

يجب التخلص من الثمار المصابة عىي النباتات والمتساقطة واعدامها بطريقة سليمة
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يجب التخلص من بقايا المحصول السابق

2.5 المكافحة الكيميائية لالآفة 

ويــد والمبيــدات الحيويــة  يرش تســتخدم المبيــدات الكيميائيــة وبخاصــة المجاميــع الفوســفورية و البري
ة مقاومــة  ي الســبعينات وحــىت االآن، وقــد اظهــرت الحــرش

لمكافحــة حافــرة الطماطــم منــذ ظهورهــا �ف
ة. ومنــذ التســعينات  ي معظــم دول امريــكا الجنوبيــة نتيجــة الســتخدامها بكــرش

لفعــل هــذه المجاميــع �ف
ف و سبينوســاد، ويوجــد االآن مجموعــة مــن المبيــدات الكيميائيــة  ظهــرت مركبــات أخــرى مثــل اباماكتــ�ي

 : ي مكافحــة حافــرة الطماطــم، منهــا مــا يــىي
المــوىص باســتخدامها �ف

Indoxacarb اندوكسا كارب

مبيــد متخصــص لمكافحــة حرشــفية االجنحــة ولــه درجــة ســمية منخفضــة للبيئــة )EPA, 2000(، كمــا 
ي حالــة االصابــة 

انــه آمــن عــى االعــداء الحيويــة المتواجــدة، ويســتخدم لمكافحــة حافــرة الطماطــم �ف
ة. الكثيفــة بالحــرش

Neonicotinoid Insecticides المبيدات من مجموعة نيونيكتونيد

مثــل اميداكلوبريــد imidacloprid و ثياكلوبريــد thiacloprid وثياميثوكســان thiamethoxan وهــى 
.)Yu, 2008( ــان ــمية لالنس ــة الس ــة وقليل ــة والقارض ــة الماص ات الثاقب ــرش ــد الح ــة ض ــدات فعال مبي

يفــوس chlorpyrifos وميثاميدوفوس  ويــد مثــل كلوربري ي�ش المبيــدات مــن مجاميع الفوســفورية والب�ي
ي كثــري مــن بلــدان 

يــن deltamethrin تســتخدم عــى نطــاق واســع �ف methamidophos ودلتامرش
العالــم لمكافحــة آفــات الطماطــم، ولكنهــا شــديدة الســمية لنحــل العســل واالعــداء الحيويــة.
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Chlorfenapyr

ــام  ــم وس ــس والحل ب ــة والرت ــفية االجنح ــات حرش ــض يرق ــىي بع ــال ع ي واكاروسي فع ــرش ــد ح مبي
ي االوراق ولــه تأثــري ســام عــىي النحــل واالعــداء 

بالمالمســة ومعــدي كمــا ان لــه القــدرة عــىي النفاذيــة �ف
ــة . الحيوي

Chlorantraniliprole

ه عــىي النحــل واالعــداء  فعــال ضــد يرقــات حافــرة الطماطــم وعــىي البيــض وهــو مبيــد جهــازي وتأثــري
الحيويــة ضعيــف.

Flubendiamide

مبيد فعال عىي يرقات حرشفية االجنحة وهو جهازي ضعيف التأثري عىي االعداء الحيوية.

ا تــم تســجيل والتوصيــة باســتخدام المبيــدات التاليــة : اندوكســكارب Indoxacarb - تــراي  �ف انجلــرت
ون Diafenthiuron لمكافحــة صانعــة أنفــاق الطماطــم �ف  ون Triflumuron – داي فينــرش فلومــري

.)FERA, 2009( ــة ــات المحمي ــان �ف الزراع ــل والباذنج ــم والفلف الطماط

استخدام المبيدات الطبيعية

ي الوقت الحا�ف الستخدام المبيدات الطبيعية، وبخاصة التالية:
وثمة توجهات قوية �ف

 Spinosad سبينوساد

ــد  ــال ض ــة Saccharopolyspora spinosa، فع ب ــا الرت ي ــواع بكرت ــض أن ــر بع ــة تخم ــتخلص نتيج مس
ات حرشــفية االجنحــة وبعــض ثنائيــة االجنحــة وقليــل الســمية للكائنــات االخــرى ولكنــه شــديد  حــرش
 Spinetoram ــورام ف ت ــب�ي ــمى س ــث يس ــب حدي ــه مرك ــد االآن من ــل، ويوج ــل العس ــى نح ــمية ع الس

ــاءة �ف مكافحــة حافــرة الطماطــم.  ــت كف ــذى اثب وال

Abamectin ف ابامكت�ي

ــه القــدرة  ــوع Streptomyces avermitilis ول ــة مــن ن ب ــا الرت ي مســتخلص طبيعــى نتيجــة تخمــر بكرت
 Salvo and Valladares,( ة ــاز العصــىب للحــرش ــري عــى الجه ــات والتأث ة أوراق النب ــرش اق ب عــى اخــرت
ف بالفعاليــة الريعــة خــالل ســاعات مــن المعاملــة باالضافــة اىل انــه آمــن عــى االعــداء  2007(. ويتمــري

الحيويــة المتواجــدة ولكنــه شــديد الســمية عــى نحــل العســل.

 Azadirachtin ف أزدراكت�ي

ــات  ق ــد الري ــال ض ــو فع ــم )Azadirachta indica A. Juss( وه ــات الني ــن نب ــى م ــتخلص طبيع مس
 Servicio de Sanidad( ي خــالل ايــام

ة وتمــوت �ف والعــذارى، يقــوم بمنــع انســالخ ونمــو الحــرش
Vegetal-Murcia, 2008(، وهــو مركــب قليــل الســمية لنحــل العســل واالعــداء الحيويــة.



54

Tuta absoluta

تمــت دراســة �ف تونــس لتقييــم بعــض المبيــدات والمســتخلصات الطبيعيــة �ف عامــى 2009 و 2010، 
يمكــن تلخيــص نتائجهــا �ف الجــدول التــاىل الــذى يوضــح افضــل المركبــات الــىت اعطــت نتائــج ايجابيــة 

ومعــدل اســتخدامها لمكافحــة صانعــة أنفــاق الطماطــم.

ي مكافحــة صانعــة انفــاق الطماطــم 
ي تونــس 2012 لتقييــم فعاليــة بعــض المركبــات �ف

ي دراســة تمــت �ف
�ف

)Bulletin OEPP/EPPO Bulletin )2012( 42 )2(, 291–296( ي المختــرب والبيــوت المحمية
�ف

وقد اظهرت النتائج تأثري فعال للمركبات التالية:

معدل االستخداماالسم التجارياسم المبيد
SpinsosadTracer240 SCml / h 60

Azadirachtin 0.03Nimextractsml / h 250
TutafortPlant extractsml / h 150

ChlorfenapyrChallenger SCml / h 50

ي مر
المركبات الموىص بها لمكافحة حافرة الطماطم )التوتا أبسليوتا( �ف

المبيدات الحيوية. 1

االأسم الشائعالمحصولاالفةالمعدلالصورةالمركب

Bacillus الطماطمتوتا أبسليوتا500جم/فدانWG%50 اجري
thuringiensis

Emamectin الطماطمتوتا أبسليوتا300سم3/فدانEC 1.9%اكسلنت
benzoate

Bacillus الطماطمتوتا أبسليوتا400جم/فدانWP 9.4%بروتكتو
thuringiensis

Emamectin الطماطمتوتا أبسليوتا120جم/فدانSG % 5بروكليم
benzoate

32000 وحدة بيوتكت 
WP 9.4%الطماطمتوتا أبسليوتا400جم/فداندولية Bacillus

thuringiensis

DF دايبلDF 6.4%الطماطمتوتا أبسليوتا400جم/ فدان Bacillus 
thuringiensis

 Spinetoramالطماطمتوتا أبسليوتا100سم/فدانSC 12%رادينت 
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المركبات الكيماوية. 2

االأسم الشائعالمحصولاالفةالمعدلالصورةالمركب
Indoxacarbالطماطمتوتا أبسليوتا25سم/100لرتEC 15%افانت 
فوليام 
Chlorantraniliprole20% الطماطمتوتا أبسليوتا80جم/فدانWG 40%فليكسي

+ thlamethoxam20%
chlorantraniliproleالطماطمتوتا أبسليوتا60سم/فدانSC 20%كوراجن

3 .IGR مركبات

االأسم الشائعالمحصولاالفةالمعدلالصورةالمركب
ون Hexaflumuronالطماطمتوتا أبسليوتا200سم/فدانEC % 10ديمري

Novaluronالطماطمتوتا أبسليوتا40سم/100لرتEC % 10اكيو 

 Spinetoram )Radiant(,( ي مــر عــام 2013 تــم تقييــم بعــض المركبــات الحيويــة
ي دراســة �ف

�ف
 )Pyridalyl والمبيــدات العضويــة )Spinosad )Tracer( and Emamectin )Emamectin benzoate
ي مــزارع 

))Pleo(, Indoxcarb, Coragen )Chlorantraniliprole( and Chlorfenapyr )Challenger( �ف
ي محافظــة القليوبيــة بجمهوريــة مــر العربيــة واظهــرت النتائــج ان المبيــدات 

مصابــة بالطماطــم �ف
ي االئوراق.

ــة �ف صاب ي تقليــل نســبة االإ
ــة كانــت اكــرش كفــاءة �ف الحيوي

1.2.5 مقاومة االآفة للمبيدات

نتيجــة االســتخدام المكثــف للمبيــدات �ف مكافحــة حافــرة الطماطــم، بــدأ الحديــث عــن ظهــور ظاهرة 
مقاومــة االآفــة للمبيــدات. وهنــاك العديــد مــن التقاريــر والدراســات الــىت اشــارت اىل ذلــك. ففــى اوائــل 
ف  الثمانينــات، ســجلت شــيى وبوليفيــا مقاومــة حافــرة الطماطــم للمبيــدات الفوســفورية، و�ف االرجنتــ�ي
ــاب –  ف )Lietti et al., 2005(، ومبيــدات كارت ــن واالبامكتــ�ي ي ة مقاومــة لمبيــدى دلتامرش اظهــرت الحــرش
ة  ازيــل اظهــرت الحــرش ي الرب

يــن – ميثاميدوفــوس )Siqueira et al., 2000a, 2000b(، �ف ميرش اســيفات – بري
يــن )IRAC,2009c (. ولذلــك يجــب مراعــاة عــدم اســتخدام  مقاومــة لمبيــدى اســيفات – ودلتاميرش
ــط مــن  ــا يمكــن اســتخدام مخالي ــة، كم ــة مــرات متتالي ــة الفعال ــدات مــن نفــس المجموع المبي

ة. هــا عــل الحــرسش ي مــكان تأث�ي
مركبــات تختلــف �ف

3.5 الفرمونات والمكافحة المتكاملة لحافرة الطماطم

ي رصــد حافــرة الطماطــم والواقــع، تســتخدم 
ســبق وتحدثنــا عــن ماهيــة الفرمونــات واســتخدامها �ف

ي اكتشــاف 
ي برنامــج المكافحــة المتكاملــة لحافــرة الطماطــم وذلــك �ف

الفرمونــات عــى نطــاق واســع �ف
ة ومراقبتهــا ومكافحتهــا. الحــرش
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ي اكتشاف و مراقبة حافرة الطماطم 
1.3.5 المصائد الفرمونية �ف

ي الحقــول أو الزراعــات 
ي منطقــة مــا ســواء �ف

ة �ف تســتخدم المصائــد الفرمونيــة الكتشــاف ظهــور الحــرش
المحميــة، حيــث يتــم وضــع مصيــدة عنــد كل حافــة مــن حــواف الحقــل االربعــة لتحديــد االتجــاه 

ي منــه االصابــة. 
الــذى تــأ�ت

ي أماكــن 
ي الوســط. أمــا �ف

ي الزراعــات المحميــة، يتــم وضــع مصيــدة عنــد المدخــل و1 – 2 مصيــدة �ف
و�ف

تعبئــة الثمــار فيوضــع مــن 1- 2 مصيــدة. ويجــب أن توضــع المصيــدة عــىي ارتفــاع مــرت مــن ســطح 
االرض ويراعــي ان تكــون فتحاتهــا مواجهــة للريــاح. وفيمــا يــى كيفيــة االســتفادة مــن قــراءات المصائــد.

ات / مصيدة رعدد الحرسش ما يجب عملهدرجة الرصف

ات / المصيدة / االسبوع  اقل من 3 حرش
او 5 - 25 % اعراض اصابة عى النباتات

ر بسيط تســتخدم المصائــد بكثافــة -25�ف
30 مصيــدة للهكتــار

ة / االسبوع  من 3 - 30 حرش
أو25 - 50 % اعراض اصابة عى النباتات

ر متوسط تســتخدم المصائــد بكثافــة -25�ف
ــدة/ه وتغــري الكبســوالت  30 مصي
كــة الصانعــة  ــات الرش وفــق توصي
ب  النباتــات  رش  ويمكــن   –

الباســيلس او  ف  ازدراكتــ�ي
ة / االسبوع أكرش من 30 حرش

او اكــرش مــن 50 % اعــراض اصابــة عــى 
النباتــات

ر شديد تســتخدم المصائــد بكثافــة -25�ف
ــدة/ه وتغــري الكبســوالت  40 مصي
كــة الصانعــة  ــات الرش وفــق توصي
ــة اىل اجــراءات المكافحــة  ضاف باالإ
االخــرى – مثــل الــرش بالبســيلس 
– او رش النباتــات باندوكســكارب 

ــاد او سبينوس
)FREDON-Corse, 2009b(

 Mass - ) ي االصطيــاد المكثــف لحافــرة الطماطــم
2.3.5 اســتخدام المصائــد الفرمونيــة �ف

(Trapping

ــاد اكــرب عــدد  ي الزراعــات بغــرض اصطي
ــة �ف ــد الفرموني ويقصــد بهــا وضــع عــدد مكثــف مــن المصائ

اوج مــع االنــاث ووضــع بيــض غــري مخصــب ال  ف ــاىلي يقــل فــرص الــرت ة وبالت ممكــن مــن ذكــور الحــرش
ــة  ي البيــوت المحمي

اتيجية �ف ة. و تنجــح هــذه االســرت ــه فقــس ومــن ثــم يقــل تعــداد الحــرش ينتــج عن
بصفــة خاصــة.

وتســتخدم المصائــد المــزودة بالفرمــون بمعــدل مــن 20 - 25 مصيــدة للهكتــار داخــل البيــوت 
ــوىل  ــوالت الب ــواع كبس ــك أن ــتخدم لذل ــول، ويس ــار �ف الحق ــدة للهكت ــن 40 - 50 مصي ــة، وم المحمي
ف 3 ملجــم وتســتمر فعاليتهــا  كــري ف طويلــة المفعــول Long lasting والمحمــل عليهــا الفرمــون برت ايثيلــ�ي

ــوم. حــواىل 100 ي
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ي 
ف أكــرب تكــون غالبــا أكــرش كفــاءة �ف اكــري و تشــري الدراســات الحقليــة ان كبســوالت الفرمونــات المحملــة برت

ة، بينمــا الكبســوالت المحملــة  ي حالــة التعــداد المرتفــع للحــرش
جــذب الذكــور ويــوىصي باســتخدامها �ف

ــة  ة و عملي ــة التعــداد المنخفــض للحــرش ي حال
ــوىصي باســتخدامها �ف ــاءة وي ــل كف ــون اق ــل تك أق ف كري برت

صــد. الرت

ة اذا تــم تكاملهــا باســتخدام المبيــدات الموىصي  ي مكافحــة الحــرش
وتــزداد فــرص نجــاح هــذه الطريقــة �ف

ة وجــود المصائــد. ويجــب مالحظــة ان توضــع المصائــد قبل  امــن مــع فــرت ف ي توقيتــات مناســبة بالرت
بهــا �ف

ــاد أي  ــان اصطي ــرش وتســتمر بعــد الحصــاد لمــدة شــهر آخــر لضم ــار بحــواىلي شــهر أو أك جمــع الثم
بــة. فراشــات قــد تخــرج مــن بقايــا المحصــول او مــن الرت

ي االصطيــاد المكثــف المصائــد الفرمونيــة المائيــة عــى نطــاق واســع وحديثــا بــدأ 
وتســتخدم �ف

اســتخدام المصائــد الفرمونيــة الضوئيــة.

Water-Pan Trap 3.3.5 المصيدة الفرمونية - المائية

ف بســهولة الخدمــة وتعتــرب أقــل تأثــرا باالئتربــة مقارنــة مــع أنــواع المصائــد االخــرى،  وهــى مصيــدة تتمــري
ات، والشــكل البالســتيك المســتطيل ســعة مــن 6 - 8  كمــا انهــا تقــوم باصطيــاد أعــداد أكــرش مــن الحــرش
لــرت مــاء هــو أكــرش االنــواع اســتخداما. وقــد ثبــت ان محلــول المــاء مــع الصابــون بنســبة 1 % أفضــل 
ة. وتوضــع  ي جــذب عــدد اكــرب مــن ذكــور الحــرش

مــن محلــول المــاء مــع الزيــت أو الســطح الالصــق �ف
ف خطــوط الزراعــة عــى ارتفــاع مــن 20 - 40 ســم. المصائــد المائيــة بــ�ي

ف المصيدة: وفيما يى خطوات تجهري

)1()2(
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)3()4(

)5(

)Russell IPM(

(Ferolite)4.3.5 المصيدة الفرمونية - المائية - الضوئية

ي 
ي )أزرق �ف

ف وجــود فرمــون جــاذب للذكــور وكذلــك مصــدر ضــو�ئ وهــي حديثــة التصميــم تجمــع بــ�ي
ف لجــذب االنــاث وهكــذا تســتخدم هــذه المصيــدة الصطيــاد كال مــن  دد معــ�ي الشــكل الجديــد ( بــرت
مجــة بحيــث  ي للكهربــاء ومرب

ذكــور وانــاث حافــرة الطماطــم. والمصيــدة الحديثــة مــزودة بمصــدر ذا�ت
ــرة  ــة لحاف ات الكامل ــا، وهــو الوقــت المناســب لنشــاط الحــرش وقه ف غــروب الشــمس و�ش ــ�ي تعمــل ب
ة،  ي مكافحــة الحــرش

ات االئخــرى. وهــي تســتخدم �ف الطماطــم ممــا يقلــل اصطيــاد المصيــدة للحــرش
)Russell IPM( % 300 - 200 ف ــ�ي اوح ب ــرت ــا ي ــة بم ــد التقليدي ــن المصائ ــرش م ــاءة اك ــت كف ــث أثبت حي

وتوضــع المصيــدة عــى ارتفــاع حــواىل 15 - 30 ســم مــن االرض وبمعــدل مصيــدة لــكل 500 اىل 1000 
مــرت مربــع. 
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)Russell IPM(

ائط و االلواح الفرمونية الالصقة  5.3.5 الرسش

ائــط أو الــواح الصقــة تحتــوى عــى الفرمــون الخــاص بحافــرة الطماطــم وهــي بالتــاىلي  عبــارة عــن �ش
ة وخصوصا  ي مكافحــة الحــرش

ي اصطيــاد االآفــة ومكافحتهــا، وقــد اثبتــت فعاليتهــا �ف
متخصصــة وفعالــة �ف

داخــل وحــول الزراعــات المحميــة.
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ويوجد منها : 

• يــط االصــق الشــفاف او بالمربعــات البيضــاء Tuta Roll حيــث تزيــد المربعــات البيضــاء مــن 	 الرش
فعاليتهــا نظــرا النجــذاب االآفــة نحــو اللــون االئبيــض.

• ي البيــوت المحميــة ويعمــل عــىي 	
يــط الالصــق االئصفــر Optiroll ويســتخدم بصــورة خاصــة �ف الرش

جــذب وخفــض اعــداد حافــرة الطماطــم وكذلــك الذبابــة البيضــاء. 

ــة والصقــة , ومنهــا  ــوي عــىي مــادة جاذب ــواح الالصقــة فهــي مصنوعــة مــن البالســتيك وتحت ــا االل ام
ــة الشــفافة ــواح الالصق ــراء واالل ــة الصف ــواح الالصق االل

Tuta RollOptiroll

الطريقة الرأسيةالطريقة العرضية
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الواح الصقة
)Russell IPM(

(Mating Disruption) 6.3.5 فرمون التشتت

ــدم  ــتيتها وع ــؤدي اىل تش ــا ي ــور، مم ــاذب للذك ــون الج ــن الفرم ة م ــري ــات كب ــالق كمي ــن اط ــارة ع عب
ي االهتــداء اىل االنــىش والتعــرف عليهــا وبالتــاىلي ال يحــدث تــزاوج ومــن ثــم يوضــع بيــض غــري 

قدرتهــا �ف
ازيــل عــام 2000 وجــد ان أفضــل نســبة  ي الرب

ي دراســة تمــت �ف
ة. �ف مخصــب وبذلــك يقــل تعــداد الحــرش

ي اعطــت نتيجــة مــن 60 - 90 % 
اطــالق للفرمــون كانــت مــن 35 - 50 جــرام مــادة فعالــة للهكتــار والــىت

ــاث، وبعــض التجــارب اوصــت بوضــع حــواىل 100 كبســولة فرمــون  ــور واالن ف الذك ــ�ي ــزاوج ب عــدم ت
ــار. ويتوقــف نجــاح هــذه الطريقــة عــى نســبة نقــاوة الفرمــون والجرعــة المســتخدمة وكذلــك  للهكت

ي المنطقــة.
تعــداد االآفــة �ف

ــة  ــادة فعال ــم م ــدل 60 ج ــتت بمع ــون التش ــتخدم فرم ــام 2012 اس ــا ع ي إيطالي
ــت �ف ــة تم ي دراس

�ف
ي نســبة الذكــور داخــل المصائــد بنســبة 

للهكتــار داخــل البيــوت المحميــة واظهــرت النتائــج انخفــاض �ف
ــار انخفضــت  ي االئوراق بنســبة 57 - 85 % وأيضــا الثم

ــة �ف صاب ــك انخفــاض نســبة االإ 93 - 97 % وكذل
 A. Cocco, S. Deliperi( .صابــة 62 - 89 % مقارنــة بالبيــوت المحميــة الغــري معاملــة بالفرمــون نســبة االإ

)& G. Delrio, 2012

(Lure Attract & Kill) 7.3.5 تقنية الجذب والقتل

ويتــم ذلــك باســتخدام مزيــج مــن فرمــون حافــرة الطماطــم مــع كميــة محــدودة مــن مبيــد مقبــول. 
ــاص  ــالق خ ــدس اط ــتخدام مس ــم، باس ــج 1.6 - 2مل ــن المزي ــة م ــع كتل ــة بوض ــذه التقني ــق ه تطب
ي مختلــف مناطــق 

ي ســبق ذكرهــا أو أماكــن أخــرى مناســبة، �ف
بذلــك، عــى النباتــات او عــى االئلــواح الــىت

ات االآفــة.  الزراعــة وحولهــا لجــذب وقتــل أكــرب عــدد ممكــن مــن حــرش

ــى  ــن ع ــه آم ــد، بأن ــة المبي ــتعملة ونوعي ة المس ــري ــة الصغ ــث الكمي ــن حي ــط، م ــذا الخلي ف ه ــري ويتم
ات النافعــة، كمــا يقلــل مــن الــرش بالمبيــدات وبالتــاىلي يقلــل حــدوث ظاهــرة  االعــداء الحيويــة والحــرش

ة للمبيــدات وســالمة المنتجــات. مقاومــة الحــرش



62

Tuta absoluta

ة مقارنــة بالوســائل االئخــرى.  ي مكافحــة الحــرش
وقــد اثبتــت الدراســات، الكفــاءة العاليــة لهــذه التقنيــة �ف

وهــو فعــال عــادة لمــدة مــن 4 - 6 أســابيع وتعــاد مــرة أخــرى كل خمســة أســابيع أو عنــد بديــة كل 
ة. جيــل للحــرش

)Russell IPM(

(Biological Control) 4.5 المكافحة الحيوية

 تــم حــر ودراســة أهميــة االئعــداء الحيويــة المرتبطــة بحافــرة الطماطــم ومــدى فعاليــة المكافحــة 
ــة  ــة الحيوي ــا� المكافح ــن �د عن ة. و يمك ــرش ــا الح ــدت به ي تواج

ــىت ــدول ال ــم ال ــة �ف معظ الحيوي
: ــاىلي ي الجــدول الت

ــة �ف ــا المقبول ونتائجه
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ة المستهدف وسطور الحرسش يا أو الف�ي س أو البك�ق نوع الطفيل أو المف�ق

Trichogramma achaeae Nagarajaمتطفالت بيض
& Nagarkatti, Trichogrammatoidea bactrae 
Nagaraja,T. fasciatum (Perkins), T. pretiosum Riley, T. 
rojasi Nagaraja & Nagarkatti, T. nerudai Pintureau & 
Gerding

Parasierola nigrifemur (Ashmead) متطفالت يرقات
Agathis sp., Apanteles gelechiidivoris Marsh, 
Apanteles sp., Bracon lucileae Marsh, Bracon sp., 
Pseudapanteles dignus (Muesenback), Earinus sp.,
Origilus sp. Dineulophus phtorimaeae De Santis, 
Neochrysocharis formosa (Westwood), Cirrospilus sp., 
Horismenus sp.
Temelucha sp., Diadegma sp.

.Chelones sp., Copidosoma spمتطفالت بيض ويرقات
Campoplex haywardi Blanchardمتطفالت يرقات وعذارى

.Conura spمتطفالت عذارى
سات  Macrolophus pygmaeus Rambur, Nesidiocoris tenuisمفرت

Reuter, Tupiocoris cucurbitaceus Spinola , Nabis 
pseudoferus ibericus Remane , Podisus nigrispininus 
(Dallas)

يا يرقات Bacillus thuringiensisبكرت
Beauveria bassianaفطر يرقات
Metarhizium anisopliaeفطر بيض

ي مجال تطبيق المكافحة الحيوية لحافرة الطماطم.
ونستعرض فيما يىي أهم المعطيات �ف

Egg Parasitoids 1.4.5 متطفالت البيض

 Tricogramma spp ايكوجراما متطفالت ال�ق

• ي اقــل مســاحة 	
ة �ف ف 1,16 – 1,17 مــم وتتــم تربيتهــا باعــداد كبــري واح طولهــا مابــ�ي  متطفــالت يــرت

ات حرشــفية  ي التطفــل عــىي بيــض عــدد كبــري مــن حــرش
نظــراً لصغــر حجمهــا . وهــي متخصصــة �ف

االجنحــة مثــل دودة اللــوز االمريكيــة والقرنفليــة ودودة درنــات البطاطــس وال تتطفــل عــىي بيــض 
دودوة ورق القطــن. 

• يتغذي المتطفل عىي رحيق االزهار والندوة العسلية.	

• ة من الورق المقوى 	 طة صغري ة من البيض علىي أ�ش والستخدام المتطفل توضع اعداد كبري
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• �ف دراســة تمــت �ف المختــرب والبيــوت المحميــة بواســطة )Cabello et al., 2009a (، تحــت ظــروف 	
المختــرب نجــح المتطفــل بنســبة 100 %، و�ف البيــوت المحميــة كانــت نســبة التطفــل 91 %، حيــث 
أطلــق المتطفــل بمعــدل 30 فــردا لــكل نبات)75فردا/للمــرت المربــع( ويتــم تكــرار االطــالق كل 3 - 

4 أيــام، ويفضــل اطــالق المتطفــل عــىي الثلــث العلــوي للنبــات.

متطفل بيض 
)www.binker.eu(

 طريقة اطالق بعض االئعداء الحيوية
)FAO UTF-SAU-038(

Larval Parasitoids قات 2.4.5 متطفالت ال�ي

ي 
ــا �ف ــات، ولكنه ــيج النب ــل نس ــا داخ ة نموه ــرت ــ�ف ف ــم تق ــرة الطماط ــات حاف ــروف ان يرق ــن المع م

ــات.  ق ــت مناســبا الطــالق متطفــالت الري ــرب هــذا التوقي ــاق، ويعت ــا�ف تتجــول خــارج االنف طورهــا الث
قــة يوميــا مــرات عديــدة وتصــل نســبة  وقــد وجــد أن المتطفــل Pseudapanteles dingus يهاجــم الري

ي حقــول الطماطــم .
التطفــل اىل حــواىل 46 % �ف

 
Bioplanet

Necremnus artynes
متطفل يرقات خارجي التطفل

Diadegma ledicola
متطفل يرقات داخىي التطفل
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يرقة متطفل عليهايرقة متطفل عليها

Predators سات 3.4.5 المف�ق

Nesidiocoris tenuis
س بيض ويرقات حافرة الطماطم والعديد من  مفرت

ي حالة 
بس و�ف ات االئخرى مثل الذبابة البيضاء واالرت الحرش

اعم الزهرية ويسبب  عدم توافر الفريسة يهاجم الرب
ة نباتية  سقوطها كما يهاجم االوراق ايضا، وهو يعترب حرش

وحيوانية التغذية 

Macrolophus pygmaeus
س بيض ويرقات مفرت

Bioplanet
Nabis pseudoferus ibericus )Nabidae(

ي خفض البيض بنسبة
س أعطى نتائج جيدة �ف هذا المفرت

 92 - 96 % بمعدل أطالق من 8 - 12 حورية لكل نبات

Dicyphus maroccanus )Miridae(
ة يتغذي عى بيض ويرقات الحرش
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 Amblyseius swirskii
سة للبيوض عناكب مفرت

Amblyseius cucumeris

Natural enemies reported in the Mediterranean Basin
عداء الطبيعية المسجلة �في منطقة حوض البحر االبيض المتوسط  

أ
اال

المرجع الطور المفضل النوع العائلة الرتبة

متطفالت

Molla´ et al. (2008), 
Gabarra and Arno´ (2010) L2–L3 Necremnus artynes 

(Walker) Eulophidae Hymenoptera

Gabarra and Arno´ (2010) L2–L3 Hemiptarsenus 
zilahisebessi Erdo¨s

Gabarra and Arno´ (2010), 
Molla´ et al. (2010) - Braconidae sp. Braconidae

Cabello et al. (2009b) Eggs
Trichogramma 

achaeae Nagaraja
& Nagarkatti

Trichogrammatidae

Gabarra and Arno´ (2010),
Molla´ et al. (2010) Eggs Trichogramma sp.

سات مف�ق
Arno´ et al. (2009), Molla´ 

et al. (2009),
Urbaneja et al. (2009)

Eggs and 
young larvae

Nesidiocoris tenuis 
Reuter

Miridae Hemiptera

Arno´ et al. (2009), Molla´ 
et al. (2009),

Urbaneja et al. (2009)

Eggs and 
young larvae

Macrolophus 
pygmaeus (Rambur)

Molla´ et al. (2010) Eggs and 
young larvae

Dicyphys marrocannus 
Wagner

Cabello et al. (2009a) Larvae Nabis (Nabis) 
pseudoferus ibericus

Remane

Nabidae

Molla´ et al. (2008) Larvae Undeterminated 
species

Vespidae Hymenoptera

Molla´ et al. (2010) Eggs (on 
aubergine)

Amblyseius swirskii 
Athias-Henriot

Phytoseiidae Acari

Molla´ et al. (2010) Eggs (on 
aubergine)

Amblyseius cucumeris 
(Oudemans)

 )Desneux, et al. 2010: J Pest Sci )2010( 83:197–215( المصدر
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ــة  ــوزارة الزراع ــة التابعــة ل ــة مــر العربي ــا بجمهوري ي محطــة بحــوث قه
تمــت دراســة ســنة 2015 �ف

 )Steinernema monticolum ات المريــة حيــث تــم تقييم كفــاءة بعــض النيماتــودا المرضــة للحــرش
ــر  ــات العم ــىي يرق ــل ع ــرب والحق ــن المخت ي كال م

)and Heterorhabditis bacteriophora )HP88(. �ف
ــت  ــودا Heterorhabditis كان ــج ان نيمات ــرت النتائ ــم - واظه ــرة أوراق الطماط ــع لحاف ــث والراب الثال
ي 

ي كال مــن المختــرب والحقــل حيــث ترواحــت نســبة المــوت �ف
اكــرش كفــاءة مــن نيماتــودا Steinernema �ف

تيــب. ف 80 اىلي 87 % و60 اىلي 80 % عــىي الرت قــات مابــ�ي الري

)Egyptian Journal of Biological Pest Control , 24)2(, 503 – 513(

ي معهــد بحــوث وقايــة النباتــات – مركــز البحــوث الزراعيــة – جمهوريــه 
ي دراســة تمــت ســنة 2013 �ف

�ف
 Bacillus thuringiensis var.( يــة مــر العربيــة تــم تقييــم ثالثــة أنــواع مــن الممرضــات الحرش

)kurstaki - Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae

 Beauveria قيــة لحافــرة أوراق الطماطــم تحــت ظــروف المختــرب واظهــرت النتائــج ان عــىي االعمــار الري
ف  ف وهمــا تركــري قــات تتاثــر بعاملــ�ي قــات – وان نســبة مــوت الري هــم كفــاءة عــىي الري bassiana كان اكرش
ف الجرعــة  ة فكلمــا زاد تركــري ي للحــرش

�ت ي وكذلــك العمــر الــري
الجرعــة المســتخدمة مــن المســبب المــرىصف

قيــة حديثــة الفقــس كانــت النتيجــة اكــرش فعاليــة. وكانــت االعمــار الري
)Nature and Science 2013;11)7((

النقاط الواجب اعتبارها عند استخدام المكافحة الحيوية:

• ســات بطيئــا لذلــك 	 يكــون عمومــا تأثــري عــدد كبــري مــن االعــداء الطبيعيــة مــن المتطفــالت والمفرت
يجــب ان تســتخدم مــع بدايــة ظهــور االصابــة.

• ي نحصل عىي نتيجة جيدة.	
سات و / المتطفالت حىت يجب تكرار اطالق المفرت

• ــف 	 ــة خ ــل عملي ــك تأجي ــات وكذل س ــالق المفرت ــاء اط ــدات اثن ــتخدام المبي ــدم اس ــب ع ويج
ــدد. ي الع

ــر �ف ــم والتكاث ــن التأقل س م ــرت ــن المف ي يتمك
ــىت ــات ح النبات

• يجــب معرفــة ان اســتخدام المكافحــة الحيويــة بمفردهــا وبــدون تكاملهــا مــع طــرق المكافحــة 	
ي الوقــت المطلــوب.

االئخــرى ال تعطــي النتيجــة المرجــوة و�ف

Microorganisms 4.4.5 الكائنات الدقيقة

• بــة وتؤثــر عــىي عــدد كبــري 	 ي الرت
يــا Bacillus thuringiensis var. kurstaki طبيعيــا �ف تتواجــد بكرت

ف 8 – 9 )قلوي  اوح مــا بــ�ي ي يكــون لقناتهــا الهضميــة حموضــة تــرت
مــن يرقــات حرشــفية االجنحــة الــىت

يــا نوعــاً مــن  مرتفــع(. ولــ� تصبــح فعالــة البــد ان تتغــذى عليهــا يرقــة العائــل وهنــا تفــرز البكرت
قــة مــن التغذيــة وتصــاب بالشــلل وتمــوت خــالل 4-3 أيــام. يمكــن  ي منــع الري

ف يتســبب �ف التوكســ�ي
ــاء  ــدم اســتخدام م ــك يجــب ع ــة ولذل ــدات الكلورني ــدا المبي ــدات ع ــة المبي ــع غالبي ــا م خلطه
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ــت بعــض الدراســات ان  ــد اثبت ــرش. وق ــول ال ي تحضــري محل
ــور �ف ــوي عــىي الكل ــور المحت الصنب

ســة كحزمــة واحــدة اعطــى نتائــج جيــدة  يــا واالعــداء الحيويــة المتطفلــة أو المفرت اســتخدام البكرت
ي خفــض نســبة االصابــة عــى االوراق والثمــار بنســبة حــواىل 97 %.

�ف

• ي القضــاء 	
الفطريــات مثــل: Metarhizium anisopliae الــذى أعطــى فعاليــة ال تزيــد عــن 37 % �ف

ــات  ق ــل الري ي قت
ــواىل 68 % �ف ــج ح ــى نتائ ــذى أعط ــرBeauveria bassiana ال ــض، وفط ــى البي ع

ي المناطــق مرتفعــة الرطوبــة حيــث تالئــم الرطوبــة المرتفعــة انبــات جراثيــم 
ويمكــن اســتخدامها �ف

الفطــر.

Beauveria bassiana يرقة مصابة بفطر

ي كفاءة استخدام مسببات االمراض
ي تؤثر �ف

العوامل ال�ق

• ي قــدرة مســببات االمــراض عــى 	
عوامــل بيئيــة : مثــل االمطــار والريــاح واشــعة الشــمس، تؤثــر �ف

احــداث المــرض وعــىي ثباتهــا وانتشــارها.

• ي وهــذه تلعــب دورا 	
يــا لــدى العائــل النبــا�ت عوامــل حيويــة: وجــود بعــض المــواد القاتلــة للبكرت

ي الحــد مــن كفاءتهــا حيــث تحتــوي عصــارة أوراق بعــض انــواع النباتــات عــى مــواد مثبطــة 
هامــا �ف

. يا للبكرت

دارة المتكاملة لالآفة 5.5 نماذج مختلفة من برامج أساسية لالإ

ي تتواجــد 
ــىت ــدان ال ي البل

ــرة الطماطــم �ف ــة للســيطرة عــى حاف تشــمل معظــم برامــج االدارة المتكامل
ــة  ــع انتشــار االآف ــة لمن ــة الفعال ــة – الطــرق الزراعي ــة تعــداد االآف ــة: مراقب ــا� التالي ــة العن ــا االآف به
ي 

ــة �ف ــة البيولوجي ــال المكافح ورة - ادخ ــرف ــد ال ــا عن ــوىصي به ــدات الم ــتخدام المبي ــا - اس ومكافحته
ي تتواجــد بهــا االآفــة :

ي اتبعتهــا بعــض الــدول الــ�ق
الوقــت المناســب. وهــذه بعــض االمثلــة الــ�ق

(Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2012) 42 (2), 297–304) ي تونس
ي دراسة حقلية تمت �ف

�ف

ف مكافحــة يعتمــد  ف نظامــ�ي ــ�ي ــة ب ي حقــول طماطــم مفتوحــة للمقارن
ــة �ف حيــث اجريــت تجــارب حقلي

ــة. ــدات التقليدي ــة واخــر يعتمــد عــىي اســتخدام المبي ــة االآف النظــام االول عــىي االدارة المتكامل
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ي النظــام االول المصائــد الفرمونيــة المائيــة بمعــدل 12 مصيــدة للفــدان واطــالق 
حيــث اســتخدم �ف

ة Nesidiocoris tenuis بكثافــة واســتخدام المبيــدات طبقــا لحجــم قــات الصغــري س البيــض والري مفــرت

ــرر  ــتخدام المتك ــىي االس ــد ع ــد اعتم ي فق
ــا�ف ــة الث ــام المكافح ــا نظ ــد. أم ــراءات المصائ ــة وق االصاب

ي النظــام 
ي اوراق النبــات كانــت 20 % �ف

للمبيــدات التقليديــة. واشــارت النتائــج اىلي أن نســبة االصابــة �ف
ي النظــام االول و46 % 

ي الثمــار كانــت 18 % �ف
ي ونســبة االصابــة �ف

ي النظــام الثــا�ف
االول مقابــل 98 % �ف

. ي
ي النظــام الثــا�ف

�ف

�ف اســبانيا (Robredo-Junco and Cardeñoso-Herrero, 2008 اوضحــت هــذه الدراســة ان 
ــل: ــا ي ــمل م ــب ان تش ــم يج ــاق الطماط ــة انف ــة لصانع ــا� االدارة المتكامل عن

• االستخدام المكثف للمصائد قبل زراعة المحصول.	

• بة.	 ازالة بقايا المحصول السابق من الرت

• استخدام مبيد مع ماء الرى بعد الزراعة من 8 - 10 أيام.	

• ة.	 استخدام مبيد سبينوساد أو اندوكساكارب عند اول ظهور للحرش

• ة والتخلص منها بطريقة سليمة.	 تتم ازالة بقايا المحصول فور انتهاء جمع الثمار مبا�ش

االدارة  برنامــج  ح  اقــ�ق  (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) ف  االرجنتــ�ي �ف 
ــل: ــا ي ــنوات كم ــرسش س ــذ ع ــتخدم من ــذى يس ــم وال ــاق الطماط ــة انف ــة لصانع المتكامل

• ورة الفحــص الظاهــرى للنباتــات 	 ة، و�ف وضــع المصائــد الفرمونيــة لمراقبــة ظهــور الحــرش
ة. وخصوصــا البحــث عــن بيــض الحــرش

• ة عــى 	 ات �ف المصائــد أو وجــود بيــض الحــرش ايكوجرامــا عنــد ظهــور الحــرش اطــالق طفيــل الرت
النبــات.

• قات.	 يا باسيلس ثورينجنسيس واطالق طفيل الري استخدام البكرت

• ورة.	 استخدام المبيدات عند الرف

• ة.	 دورة زراعية يستخدم فيها محاصيل غري مفضلة للحرش

• ي تقلل من انتشار االآفة.	
العمليات الزراعية الىت

ي برنامج المكافحة المتكاملة لحافرة الطماطم قبل الزراعة:-
6.5 نصائح وارشادات عامة �ف

• التخلص من بقايا المحصول السابق واالعشاب ) الحشائش ( بطريقة سليمة.	

• ية المتواجدة فيها.	 بة وتعريضها الئشعة الشمس لقتل االطوار الحرش حرث الرت
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• بة بالطريقة المناسبة ويفضل بالطاقة الشمسية.	 تعقيم الرت

• ــن 	 ــا م ه ــاء وغري ــة البيض ــم والذباب ــرة الطماط ــل حاف ــات مث ــن االآف ــة م ــتالت خالي ــتعمال ش اس
االآفــات االئخــرى ومنتجــة تحــت رقابــة مســؤوىلي منظمــة وقايــة النباتــات ويفضــل ان تكــون مرفقــة 

ف توزيــع الشــتالت مــن المشــاتل. بشــهادة صحيــة تجــري

• التأكــد مــن ســالمة أغطيــة الزراعــات المحميــة وخلوهــا مــن الثقــوب والعطــب مــع وجــود ابــواب 	
ــة دون  ــدة للحيلول ــة الجي ــان التهوي ــع ضم ــي م ــط الخارج ــن الوس ــا ع ــة لعزله ــة ومحكم مزدوج

انتشــار االئمــراض النباتيــة ) الفتحــات المناســبة 1.6 مــىي او اصغــر(.

• ــائش 	 ــو الحش ــن نم ــد م ــود للح ــتيك اس ــة ببالس ــات المحمي ي الزراع
ــة �ف ــة وبخاص ب ــة الرت  تغطي

بة. ة الحقا من التعذر داخل الرت ) االئعشاب( ومنع الحرش

• ــول 	 ــرض ذب ــة لم ــاف المقاوم ــك االصن ــة تل ــول وبخاص ــن المحص ــبة م ــاف المناس ــار االصن اختي
.TYLCVوتجعــد أوراق الطماطــم

• ف مــن الزراعــة بواســطة المصائــد الفرمونيــة )دلتــا( لكشــف ومراقبــة 	  ابتــداء المراقبــة قبــل اســبوع�ي
ــدة / ــدل 2 – 3 مصي ــة بمع ــة والمحمي ــات الحقلي ــراف الزراع ــىي اط ــل وع ــة داخ ــاد االآف واصطي

ي الزراعــات المحميــة وفحصهــا كل اســبوع .
ي الحقــول و1 – 2 مصيــدة / هكتــار �ف

هكتــار �ف

• ي الــدورة الزراعيــة كي ال تــزداد االصابــة بحافــرة 	
عــدم ادخــال نباتــات العائلــة الباذنجانيــة �ف

الطماطــم.

بعد الزراعة: 

• مراقبة اصابة المحصول بحافرة الطماطم من خالل: 	

قراءة المصائد الفرمونية.. 1

اخذ عينات من النباتات ودراستها.. 2

ة.. 3 الفحص البري المبا�ش لمختلف االجزاء الهوائية للنبات ومعرفة مستوي اعداد الحرش

• ر عىي النباتات والحقا عىي الثمار.	 معرفة مستوي اعداد االآفة ومستوي الرف

• ــث 	 ــة والمحصــول، حي ب ــىي الرت ــة وع ــات المحمي ــىي البالســتيك المغطــي للزراع ــت ع ي رش الكرب
ــة باالكاروســات . ــة االصاب ي مواجه

ــد ايضــا �ف يفي

• ــاد الكثيــف لالآفــة والتأكــد 	 اســتعمال المصائــد المائيــة الفرمونيــة ) ويفضــل الضوئيــة ( لالصطي
دائمــا مــن مســتوي المــاء مــع وضــع بضــع نقــاط مــن الصابــون او الزيــوت المعدنيــة للحــد مــن 
ات المصطــادة والحيلولــة دون  تبخــر المــاء لكــر ظاهــرة التوتــر الســطحي وزيــادة غــرق الحــرش
ي وســط الخطــوط عــىي ارتفــاع 20 – 40 ســم وبمعــدل 15 – 

هروبهــا. توضــع المصائــد المائيــة �ف
ة. أمــا المصائــد المائيــة الضوئيــة Ferolite trap وهــي  45 مصيــدة للهكتــار تبعــا لكثافــة الحــرش

مصيــدة جاذبــة للذكــور واالنــاث و تســتخدم بمعــدل مصيــدة / 500 مــرت مربــع.
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• ي بداية 	
ي ) مركبــات النيم مثــال ( �ف

االســتعمال المحــدود للمبيــدات الحيويــة او ذات المصــدر النبــا�ت
قيــة االوىلي ويمكــن اســتخدام بعــض المبيــدات مــع  الموســم للقضــاء عــىي البيــوض واالئطــوار الري

ميــاه الــري بعــد الزراعــة مــن 8 – 10 يــوم.

• س بيــوض 	 س Nesidocoris tenuis مفــرت نــرش االعــداء الحيويــة المناســبة مبكــرا وبخاصــة المفــرت
ــة  ــع مالحظ ــات م ــراد / نب ــدل 4 - 7 اف ــه بمع ــن عوائل ــه م ــه او جمع ــدة تربيت ــن وح ــات م ويرق
ة ضــارة كمــا يمكــن اطــالق طفيــل  س اىلي حــرش عــدم تجــاوز هــذه االرقــام كي ال يتحــول المفــرت

ــات. ــد او بيــوض حافــرة الطماطــم عــىي النبات ي المصائ
ات �ف ــد ظهــور الحــرش يكوجرامــا عن الرت

• زراعــة نبــات ) Lagenaria siceraria Pumpkin crop ) Bottle Gourd حــول الزراعــات المحميــة 	
.N. tenuis س والحقــول المفتوحــة لجــذب وتخزيــن االعــداء الحيويــة وبخاصــة مفــرت

• ي االســبوع 	
اذا مــا زادت االصابــة مــع االإجــراءات الســابقة اىلي اكــرش مــن 5 % او 10 ذكــور / مصيــدة �ف

ي برنامــج المكافحــة 
) مصائــد دلتــا ( يمكــن اللجــوء اىلي بعــض المبيــدات الحيويــة المــوىصي بهــا �ف

ــم     ــات الني ــال : منتج ــات مث ــزاء النب ــف اج ــىي مختل ة ع ــرش ــاق الح ق انف ــرت ي تخ
ــىت ــة وال المتكامل

Azadirachtin, Spinosad , Indoxacarb , بالتنــاوب مــع Bacillus B.th ( thuringiensis ( مــن 
ة. الممكــن مــع الزيــوت الصيفيــة( , للحيلولــة دون ظهــور المقاومــة لــدي الحــرش

• اســتمرارية مراقبــة المحصــول بمختلــف اجزائــه الهوائيــة، وازالــة االوراق او الثمــار شــديدة 	
ــمس  ــعة الش ــا الئش ــا وتعريضه ــم قفله ــن ث ــوداء وم ــتيكية س ــاس بالس ي اكي

ــا �ف ــة ووضعه االصاب
ــت. ــاس اىلي الكمبوس ــذه االكي ــات ه ــة محتوي ــد اضاف ة، وبع ــرش ــوار الح ــل اط ة لقت ــا�ش المب

• س N . Tenuis بحيــث ال يقــل عــن 4 افــراد / 	 اســتمرارية مراقبــة االعــداء الحيويــة وبخاصــة المفــرت
نبــات وال تزيــد عــن 7 / نبــات.

• ي 	
ــة، �ف ــة الباذنجاني ــات العائل ــة نبات ــارة وبخاص ــاب( الض ــائش )االعش ــة الحش ي ازال

ــتمرار �ف االس
ــة . ــات المحمي ــول الزراع ــل او ح ــول وداخ الحق

• ي جمعت بدون غطاء.	
عدم ترك الثمار الىت

• فحص وتطهري ادوات جمع المحصول وعبوات التعبئة.	

• ورة االقــالل 	 اتيجية عامــة للمكافحــة المتكاملــة الآفــات الطماطــم االساســية، مــع �ف وضــع اســرت
ة لهــا، والحفــاظ عــىي افضــل مســتوي  ــة دون مقاومــة الحــرش مــا امكــن مــن المبيــدات للحيلول

لالئعــداء الحيويــة والحصــول عــىي ثمــار ذات جــودة عاليــة.

• ي وســط الزراعــة مــع االشــارة 	
العنايــة بحمايــة وتشــجيع وزيــادة فعاليــة نشــاط االعــداء الحيويــة �ف

ف او مــع المحصــول اضافــة اىلي اجــراءات اخــري تســاعد عــىي  اىلي ان العديــد مــن النباتــات ) بــ�ي
ذلــك(.

• ــول 	 ــن المحص ــص م ــد التخل ــابيع بع ــدة 2 – 3 اس ــة لم ــد الفرموني ــتخدام المصائ ــة اس مواصل
ــة. ــة الزراع ي منطق

ــة �ف ات المتبقي ــرش ــاد الح الصطي
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• 	 B.th يــا ايكوجرامــا وبكرت س N. tenuis مــع متطفــل الرت اثبتــت التجــارب ان اســتعمال المفــرت
ــار  ــة عــىي االئوراق والثم ي تخفيــض نســبة االئصاب

ــة �ف ــج هامــة وفعال كحزمــة واحــدة ,يعطــي نتائ
ــل اىلي 97 %  ــبة تص بنس

• ف والتشــاور والتنســيق فيمــا بينهــم وبخاصــة ضمــن فعاليــات 	 ورة العمــل الجماعــي للمزارعــ�ي �ف
ــة  ــز غــري الحكومي اف االجهــزة المختصــة والمنظمــات والمراك ــة FFS تحــت ا�ش المــدارس الحقلي

ذات العالقــة. 

 )TCP/RAB/3402( وع االقليمــي لمنظمــة الفــاو ي بعــض البــالد العربيــة تحــت المــرش
صــور توضــح بعــض المــدارس الحقليــة �ف

ق االد�ف ي الــرش
دارة حافــرة الطماطــم )توتــا ابســولوتا( �ف الإ
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