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مقدمة 
آفة حافره  النشرة على معلومات أساسية عن  تشتمل هذه 
الطماطم (توتا أبسولوتا) فيما يخص تقسيمها في التصنيف 
الحيواني والوصف المورفولوجي لها، وكذلك الظروف البيئية 
التي تهاجمها  النباتية  المالئمة النتشارها وتكاثرها والعوائل 
الطماطم  نبات  على  باألخص  اإلصابة  عن  الناجمة  واألضرار 
الوقاية  التركيز على طرق  والذي يعتبر من أهم عوائلها، مع 

واإلدارة المتكاملة لهذه اآلفة.
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

تعـــــريـــــف

الكبيرة على محصول  االقتصادية  األهمية  اآلفات ذات  Tuta  absoluta ( Meyrick من   ) الطماطم  حافرة  ُتعد حشرة 

الطماطم لما تسببه من أضرار كبيرة وقد تكون مدمرة لدرجة خسارة المحصول بشكل كامل. أول تسجيل رسمي لهذه 

الحشرة كان في أمريكا الالتينية عام 1917، وكان بداية انتشارها بشكل واسع في فنزويال عام 1990 م، بعدها انتقلت إلى 

المغرب  أفريقيا عام 2008 من خالل  إلى شمال  انتشارها بعد ذلك ووصلت  أسبانيا في عام 2006، وتابعت  أوروبا عبر 

والجزائر لتنتشر في أفريقيا، ثم انتقلت آلسيا عام 2009 عبر عدة دول منها العراق والسعودية واألردن واصلت انتشارها 

نحو الهند عام 2014.

تصيب اآلفة بشكل رئيسي محصول الطماطم فهو العائل الرئيسي لآلفة ويعد الطور اليرقي الطور الضار للحشرة حيث 

تتغذى اليرقة بجميع مراحل نموها وتطورها على األجزاء الهوائية لنبات الطماطم محدثتًا أنفاقًا وممرات في السيقان 

واألوراق والبراعم والقمم النامية وكذلك الثمار قبل وصولها لمرحلة التلون، مما يؤدي إلى تلف األنسجة النباتية وخسارة 

الثمار بسبب دخول الفطريات والبكتيريا الرمية من خالل األنفاق التي تحدثها اليرقات. كما يمكن أن تصيب هذه الحشرة 

محاصيل أخرى من العائلة الباذنجانية حيث ظهرت بعض أعراض اإلصابة على الباذنجان والبطاطس والفلفل والتبغ وبعض 

شتالت نباتات الزينة من العائلة الباذنجانية، وكذلك على عشبتي عنبة الذيب والداتورا، كما سجلت منظمة الفاو بعض 

اإلصابات في بعض الدول على محصول الفاصوليا في الزراعات المحمية.
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

التسمية

كما ان هناك اسماء شائعه تطلق عليها تبعا للدولة او المنطقة  التي تنتشر فيها على سبيل المثال :

حافرة الطماطم

صانعة انفاق الطماطم 

عثة صانعة انفاق الطماطم  

حافرة الطماطم الكولومبية

عثة الطماطم بأمريكا الجنوبية 

Tomato borer

Tomato leafmine

Tomato leaf miner moth

South American tomato pinworm

South American tomato moth

Tuta absoluta (Meyrick )  االسم العلمي الشائع هو توتا أبسولوتا

في المنطقة العربية

تعرف في المنطقة العربية بإسم حافرة الطماطم  وذلك حسب ما تم االتفاق علية في المؤتمر العربي  للجمعية العربية 
الشرق أالوسط  أبسولوتا في منطقة  توتا  الطماطم   بحافرة  المتعلقة  العلمية  الندوة  ان  النباتات 2009، كما  لوقاية 
وشمال أفريقيا التي عقدت في عمان في يونيو 2011  اقرت مصطلح حافرة الطماطم   Tomato borer وذلك للتفريق 

 Liriomyza   بينها وبين آفة صانعة أالنفاق في  أوراق الطماطم التابعة لرتبة ثنائية األجنحه وجنس
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ظهور وإنتشار اآلفه حول العالم 

العام الدولــــــة

أمريكا الجنوبية

فنزويال 

االرجنتين

االكوادور-بوليفيا  

البرازيل –شيلي-االرجواي 

بنما

بنما-البارجواي –كوستاريكا

1990

1993

1994

2004

2006

2011

العام الدولــــــة

العام الدولــــــة

أوروبــــــا

اسبانيا

البانيا –فرنسا-اليونان-انجلترا-ايطاليا-البرتغال-روسيا-سويسرا

المجر- المانيا-بلغاريا-كوسوفو-قبرص-منتنيغيرو(الجبل االسود)

البوسنه والهرسك

جمهورية التشيك

2006

2009

2010

2011

2013

آســــــــيا

العراق - االردن - الكويت - السعودية - سوريا

فلسطين - تركيا - ايران

قطر

عمان - االمارات - اليمن

الهند

2009

2010

2011

2012

2014

العام الدولــــــة

أفــريقيــــــا 

الجزائر - المغرب

مصر - ليبيا - تونس - السودان

اثيوبيا 

االسنغال – النيجر

كنينيا - تنزانيا - أوغندا - ارتريا

2008

2009

2011

2013

2014
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

2010
2016

2016

2006

2012
2015

2014 2014

2009

ظهور وإنتشار االفه حول العالم
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لون  الجنس حيث تكون ذات  بإختالف  الحراشف  لون  الحشرة قرون استشعار طويلة خيطية وحراشف تغطيها وبختلف  كما تملك 

كريمي في االناث بينما يكون اللون رمادي عند الذكور، تتميز االناث بعرض منطقة البطن إذا ما قورن بمنطقة البطن لدى الذكور.

بطن األنثى بطن الذكرقرون االستشعار لدى حشرة توتا أبسولوتا

يالحظ كبر عرض منطقة البطن إلناث التوتا أبسلوتا مقارنة بالذكور 

الوصف الموروفولجي

يقدر  طولها  ليلية  عثة  هي  أبسولوتا  التوتا 

الصباح  ساعات  في  تنشط  ملم،   7-5 بحوالي 

في  األوراق  بين  وتختبئ  الغروب  وعند  الباكر 

 ،1.33 إلى   1 اإلناث  إلى  الذكور  نسبة  النهار، 

وفي الظروف الحقلية تكون فترة حياة الذكور 

6-7 أيام واإلناث 10-15 يوما.

ملم.   10-8 من  الجناحين  امتداد  طول  يصل  فيما 

بنية  بحراشف  ومغطاة  ضيقة  األمامية  أجنحتها 

اللون،  سوداء  بقع  وجود  مع  وفضية  ورمادية 

إلى  يميل  فضي  لون  ذات  الخلفية  األجنحة 

الرمادي ويمتاز بوجود أهداب طويلة على امتداد 

الحافة الخلفية يمكن رؤيتها عند فرد األجنحة.
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

دورة حيـــــــاة االفـــة

يتوقف نشاط الحشرة عند درجات الحرارة األقل من 9 درجة مئوية

حافره األنفاق حشرة كاملة التطور متعددة األجيال قد تصل إلى حوالي 10-12 جيل في العام إذا توفرت الظروف البيئية المالئمة، بينما ال 

تتجاوز عدد األجيال من 7 إلى 8 أجيال عند عدم مالئمة الظروف، فكلما كانت درجة الحرارة مثالية فإن دورة الحياة تكون أسرع.

تضع األنثى البيض بعد التزاوج بين الذكور واإلناث والذي يتم في اليوم التالي لخروجهما من الشرنقة والتزاوج متكرر ألكثر من مرة وقد تضع 

األنثى أكثر من 260 بيضة طوال فترة حياتها فيما قد تصل نسبة الفقس إلى حوالي 90 %.

من 4 - 6  يوم

البيضة

العذراء
 6 - 10 يوم

اليرقة
 4 مراحل عمرية
من  10 - 15 يوم

الحشرة الكاملة
ذكور   6  - 7   يوم

إنـــاث  10  - 15 يوم دورة حياة التوتا أبسولوتا
في درجات الحرارة المختلفة

76 يوم o 14م

40 يوم o 20م

24 يوم  o 27م

29 يوم  o 25م
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الـبـيـضـة

يوضع أكبر عدد من البيض أثناء الليل وأحيانا في النهار بعد انقضاء 2-4 أيام من التزاوج وعادة ما يوضع البيض منفردا، 

لألوراق بشكل  السفلي  السطح  البيض على  الحشرة وضع  األجزاء، تفضل  ونادرا ما يوضع على هيئة لطلعات على كل 

أساسي بنسبة 73 % وبصوره أقل على السيقان 21 % والبتالت 5 % والبراعم الخضراء 1 % ويفقس البيض في الظروف 

المثالية بعد 4-6 أيام.

الحشرة تضع بيوضها
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

اليرقة هي الطور الضار لحافره الطماطم، ولها 4 مراحل عمرية تنسلخ خاللها والتي تختلف عن بعضها في الحجم واللون، 
بعد الفقس مباشرة تتجول اليرقة على أجزاء النباتات ما بين 10-30 دقيقة ثم تخترق أنسجة النبات لتتغذى عليها محدثة 
إنفاقا غير منتظمة يزداد طولها وعرضها تبعا للمرحلة العمرية لليرقة، قد تخرج اليرقات لفترات مؤقتة خارج النفق خالل 
الفترات ما بين االنسالخات. يصل طول اليرقات المكتملة النمو حوالي 9ملم ويتحول لونها إلى األصفر المخضر مع وجود 

شريط أسود مميز خلف الرأس ولون قرنفلي في نهاية البطن.

جميع  في  اليرقات  تتغذى  اليرقات.  براز  مخلفات  بداخلها  يكون  كبقع  وتظهر  الحقا  اليرقات  تحدثها  التي  األنفاق  تجف 
البراعم  وأقل من ذلك على  والثمار  السيقان  داخل  تتغذى  أقل  أساسي وبصورة  األوراق بشكل  العمرية على  مراحلها 

واألزهار.

الـيـرقــــة

تطور اليرقة
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تطور العذراء وخروج الحشرة الكاملة

العـــــذراء

  عند اكتمال المراحل العمرية لليرقة تتوقف عن الغذاء وتبداء في صنع الشرنقة المكبلة لتبقى فيها في مرحلة 
التعذر وقد تسقط اليرقة على التربة لتتعذر داخلها أو بين االوراق ويستغرق طور العذراء من 6-10 ايام حتى تخرج 

الحشرة الكاملة.
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

األضــــــــــرار
و أعراض اإلصابة

طوال  الطماطم  بنمو  تضر  حشرة  األنفاق  حافره 
الموسم حيث تعمل على تدمير األوراق مما ينتج 
خالل  من  الطاقة  بإنتاج  النبات  قيام  عدم  عنه 
النبات  يضعف  وبالتالي  الضوئي  التمثيل  عملية 

تدريجيا حتى يذبل ويموت. 
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اإلصابة على األزهار والثمار

تهاجم اليرقات الثمار الناضجة قبل الوصول إلى مرحلة التلون محدثة بها انفاقا تحت عنق الثمرة أو 
داخل جسم الثمرة تاركة وراءها الكثير من المخلفات مما يعرض الثمرة لإلصابة بالفطريات والبكتيريا 

الرمية والتي تؤدي إلى تعفن الثمرة.

اإلصابة على األوراق والسيقان

تكون بداية االصابة على االوراق عبارة عن أنفاق شفافة ثم تزداد هذه األنفاق وتتوسع مع نمو 
اليرقات وشراهة تغذيتها لتصبح على شكل بقع أو لطخة غير منتظمة الشكل. توجد اليرقات داخل 
هذه األنفاق مع كتل صغيرة داكنة ومبعثرة من برازها. وفي حالة اإلصابة الشديدة تلتهم اليرقات 
أن  كما  بالكامل.  االوراق  وتموت  الصلبة  العروق  إال  الورقة  من  يتبقى  وال  النباتي  النسيج  جميع 
اليرقات قادرة على اختراق وعمل أنفاق في األغصان الطرية والسيقان والذي يكون في الغالب 

في الزاوية بين السويقة وعنق االوراق.

األضــــــــــرار و أعراض اإلصابة
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

إنتشــــــار
وإنتقـــال اآلفــه

الطيران  على  القدرة  لديها  األنفاق  حافرة  حشرة   
خالل الليل وغير معروف حتى اآلن مدى قدرتها على 
أن  المعروف  من  ولكن  طويلة،  لمسافات  الطيران 
السريع  التوطن  على  العالية  القدرة  الحشرة  لهذه 
واإلنتشار الواسع بمختلف الطرق والوسائل بمجرد 
تتوفر فيها  لها  إلى منطقة جديدة مالئمة  دخولها 
المناخية  والظروف  المفضلة  النباتية  العوائل 

المناسبة. 
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طـــــرق إنتقـــــال وإنتشار اآلفة

2-

أسواق بيع المحاصيلاإلنتشار الطبيعي 

عبر إستيراد المحاصيل  محطات التعبئة والفرز

المصابة  المحيطة  المناطق  من  اآلفة  إنتقال 

العائل بواسطة  توفر  إلى مناطق جديدة عند 

الطبيعي  واالنتشار  الطيران  على  قدرتها 

كانت  اذا  أو  المفتوحة  الزراعات  في  خصوصا 

اإلحترازية  اإلجراءات  تطبق  ال  المحمية  البيوت 

لمنع دخول اآلفة.

إلى   التي قد تكون مصابة  المنتجات  جلب 

المحاصيل مصدرًا هاما إلنتشار  بيع  أسواق 

اآلفة خصوصا إذا كانت أماكن مفتوحة، أو 

بالقرب من مناطق اإلنتاج.

المخلفات النباتية 

المخلفات النباتية التي لم يتم التخلص منها 

اإلنتقال  مصادر  أهم  أحد  سليمة  بطريقة 

لآلفة. كذلك فقد شوهدت أعداد كبيرة من 

محصول  خلع  من  أسبوعين  بعد  اآلفة 

الطماطم في البيوت المحمية. 

بواسطة اإلنسان

تطبيق  في  أهمل  إذا  اإلنسان  يساعد 

أطوار  بعض  إنتقال  على  الحماية  إجراءات 

اآلفة معلقة على مالبس وأدوات العمالة.

 قد تنتقل اآلفة عبر إستيراد النباتات الزراعية 

أو  ثمار  أو  كانت شتالت  لآلفة سواء  العائلة 

أجزاء نباتية أخرى وهي من أهم وأسرع طرق 

إلى  مصاب  بلد  من  وإنتشارها  اآلفة  إنتقال 

بلد أو بلدان أخرى.

من  بالقرب  والفرز  التعبئة  محطات  وجود 

المنطق المصابة يزيد من إحتمالية إنتشار اآلفة 

مع عبوات التعبئة إلى مناطق جديدة حيث ثبت 

العذراء  طور  وباألخص  اآلفة  ألطوار  يمكن  أنه 

البقاء حية على أو في عبوات التعبئة خصوصا ً

عند تكرار إستخدام العبوة ألكثر من مره.

123456
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

اإلدارة
المتكاملة لآلفة  

هذا المصطلح يقصد به إدارة اآلفات الضارة 
النبات  لحماية  المناسبة  الظروف  بتوفير 
وعدم مالئمتها كليا أو جزئيا لنشاط اآلفات 
الممكنة  الوسائل  جميع  باستخدام  وذلك 
للقضاء على اآلفة أو خفض أعدادها إلى ما 
تحت  ويندرج  الحرج  االقتصادي  الحد  دون 
والدورة  المحصول  اختيار  المصطلح  هذا 
والمكافحة  النظافة  وإجراءات  الزراعية 

الميكانيكية والحيوية والكيميائية.
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الوقاية من اآلفة
قبــــل الزراعـــــــــــة

لتجنب  الطماطم  مع  بالتعاقب  الباذنجانية  العائلة  محاصيل  من  أي  يزرع  ال  بحيث  الباذنجانية  العائلة  محاصيل  من  تخلو  زراعية  دورة  اتباع 

استمرارية توفير عائل مناسب الحتضان وتكاثر اآلفة

يجب التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش واألعشاب وبخاصة التي تنتمي إلى العائلة الباذنجانية مثل الداتورة وعنب الديب وغيرها 

المحتمل تواجد بعض أطوار اآلفة عليها بطريقة سليمة وذلك للقضاء على هذه األطوار وضمان عدم انتقالها إلى أماكن أخرى.

رش بقايا المحصول السابق والتربة بمبيد مناسب للقضاء على العذارى المختبئة به.

ترك البيت المحمي أسبوعين مع رفع درجة حرارة البيت المحمي حتى 35 ْم.

إنتاج الشتالت في بيوت محمية أو مناطق معزولة ال تتواجد بها اآلفة.

وضع مصايد الصقة في المشتل للتأكد من عدم وجود اآلفة.

استعمال المصائد الجاذبة للمراقبة قبل الزراعة بأسبوعين على األقل في البيوت المحمية.

الزراعة في الموعد المناسب لمحصول الطماطم وتجنب الزراعة في الفترات التي تكون فيها الحشرة في قمة نشاطها.

اختيار أصناف معتمدة وجيدة من الطماطم.

التأكد أن الشتالت خالية من اإلصابة من آفة حافره األنفاق أو أي آفات أخرى كالذبابة البيضاء أو العناكب وحماية األشتال أثناء عملية النقل.

اتباع نظام ري وتسميد متوازن طول موسم نمو الحصول.

عزل البيوت من خالل وضع شبكة لمنع دخول اآلفات على مداخل البيت وفتحات التهوية.

المراقبة المستمرة لصحة النبات وظهور أية أعراض لإلصابة بالحشرة والتخلص من األجزاء المصابة أوال بأول.

إن تكون البيوت خالية من الثقوب والفتحات ومحكمة اإلغالق، مع ضمان التهوية الجيدة للحيلولة دون انتشار األمراض.

الدخول  أثناء  للحشرة  توفر ممر سريع  يضمن عدم  بحيث  األبواب متعاكس  فتح  يكون  وأن  ذلك  أمكن  إن  مزدوجة  البيوت  أبواب  تكون  إن 

والخروج.

1

اثنــاء وبعــد الزراعــة
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

الوقاية من اآلفة

العاملين واألدوات المستخدمة

تخصيص عاملين لكل بيت محمي وعدم انتقالهم بين البيوت.

عدم السماح للعاملين بالتنقل بين البيوت المحمية وبخاصة عند وجود بيوت مصابة.

تنظيف وتعقيم جميع األدوات المستخدمة في الزراعة بصفة دورية.

تغطية وتغليف الثمار في أماكن الفرز والتعبئة وعدم تركها مكشوفة بدون غطاء أثناء الغروب أو الليل حتى ال تتمكن اآلفة إذا كانت موجودة 

في بعض الثمار المصابة من الخروج منها مع ضرورة نقلها وتصريفها بأسرع ما يمكن.

تعقيم وتنظيف وسائل نقل الطماطم من عربات وصناديق وإزالة بقايا األوراق أو الثمار والتأكد من خلوها من أية أطوار لآلفة.
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عند حدوث االصابة

المكافحة الميكانيكية 2

البيوت المحمية 

استخدام المصائد الفرمونية أو المائية والمصائد الصفراء الالصقة قبل الزراعة بأسبوعين بمعدل 2 - 3 مصيدة  للرصد 
المبكر لتواجد االفة وخاصة إذا كانت هناك إصابة سابقة بآفة حافرة االنفاق. ويوصى بتطبيق الصيد الجماعي  بزيادة عدد 
المصائد الى 20 – 40 مصيدة لكل هكتار عند وصول عدد الحشرات في مصائد المراقبة إلى 3-4 حشرات لكل اسبوع، كما  
يوصى االستمرار في استخدامها اثناء الموسم وكذلك لمدة 3 اسابيع بعد انتهاء الوسم وإزالة المحصول.  ويجب الحرص 
الثلث العلوي للنبات، مع مراعاة تبديل كبسولة الفيرمون كل 6-4  على ان تكون المصائد الصفراء الالصقة قريبه من 
الجوار  المزارعين في  إلتزام جميع  تتطلب  الجماعي  الصيد  استراتيجية  نجاح  أن  العلم  الحرارة.  مع  اسابيع حسب درجات 

بتطبيقها. 

في حال االصابة الطفيفة  يمكن إزالة االوراق المصابة او اجزاء منها وتوضع مباشرة في عبوة للتخلص منها ويجب ان تبدأ 
عملية إزالة األوراق المصابة مباشرة عند بداية ظهور اإلصابة وقد ال يكون هذا االجراء مثالي في االصابات من متوسطة 

الى متقدمة حيث تؤدي الى الخف الجائر للنبات. 

عزل البيت المصاب ومنع تنقل العاملين بين البيوت 

على العاملين جعل خدمة الخطوط او النباتاتات المصابة آخر عمل يقومون به قبل الخروج من البيوت المحمية حتى ال 
يكونوا سبب لنقل االفة داخل البيت  الواحد اثناء القيام بخدمة المحصول.

تخصيص ادوات خاصة للخطوط والنباتات المصابة وتنظيفها وتعقيمها مباشره بعد االنتهاء من  االستخدام.
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

المكافحة الحيوية  3

 يوجد مفترسين مسجيلن في وزارة البيئة والمياة والزراعة في المملكة العربية السعوديية حسب الجدول التالي

 إن المكافحة الحيوية تعني استخدام األعداء الحيوية من المفترسات أو المتطفالت او الممرضات  الطبيعيه  لحماية 
النباتات من اآلفات الزراعية (حشرات وممرضات و أكاروسات و قوارض) وذلك بالقضاء عليها او بتخفيض أعدادها الى ما 

دون الحد االقتصادي الحرج وبمعنى اخر منع االفات من الوصول إلى المستوى الضار بالمحصول.

المفترس
اآلفة المستهدفة

 االسم العلمي

حافرة االنفاق والذبابة البيضاءNesidiocoris tenuis   نزدي كورس

حافرة االنفاق والذبابة البيضاء

Nesibug    نيزي بق 

Mirical       ميريكال Macrolophus pygmaeus      ميكرولوفس 

 االسم التجاري

المفترسات الطبيعية لتوتا ابسلوتا
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ميريكال  يخترق البيضة

ويتغذى عليها

جمع ميريكال في غرف التربية في 

مركز استدامه تمهيدا إلطالقها

المكافحة الحيوية 

نزدي كورس

  Nesidiocoris tenuis

نــزدي كـورس يخـتـرق

البيضة ويتغذى عليها

نزدي كورس يخترق جسم

اليـرقة ويتغـذى عليهــا   

مفترس يتغذى على بيض ويرقات التوتا أبسلوتا وباإلضافة إلى الذبابة البيضاء يقوم المفترس باختراق بيوض ويرقات الحشرة من 
خالل أنبوب ثاقب ماص. وعند عدم توافر الفريسة يهاجم البراعم الزهرية ويسبب سقوطها كما يهاجم األوراق الحديثة أيضا، وهو 

يعتبر حشرة نباتية وحيوانية التغذية.

     Nesidiocoris tenuis    (نيزي بق) نزدي كورس

مفترس يتغذى على بيض ويرقات حافره األنفاق بثقبها من خالل األنبوب الماص وهو يعتبر حشرة نباتية وحيوانية التغذية كذلك.

Macrolophus pygmaeus   (ميريكال) ميكرولوفس

24



اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

تطبق المكافحة الحيوية كإحدى طرق الوقاية من اآلفة لذلك يجب البدء بإطالق األعداء الحيوية في وقت مبكر من بداية نقل الشتالت للبيت 

المحمي لضمان الوقاية من هجوم آفة حافره األنفاق كما أن المفترس يحتاج وقتا ليستوطن ويتكاثر وعادة ما تكون مفترس لكل 2 متر مربع 

لمفترس النيزي بق ومفترس واحد لكل 4 أمتار مربعه للمفترس المريكال.

تنشر المادة الحاملة التي تحتوي على الحشرات على األوراق المسطحة لضمان توزيع مثالي للمفترس

نشر المادة في طبقات رقيقة (بحد أقصى 1 سم) لتشجيع انتشار الحشرات المفترسة من المادة الحاملة.

استخدم Entofood أو Artefeed لتوفير مصدر للمغذيات في وقت مبكر من الموسم عندما يكون أعداد آالفه عادة منخفًضا أو معدوما.

يعتمد عدد مرات اإلطالق على درجة اإلصابة باآلفة ومدى تفاقمها من خالل الفحص والكشف.

الكشف اليومي وتقييم درجة اإلصابة يسهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات صحيحه في تحديد الوقت المناسب وكمية األعداد المراد إطالقها 

من المفترسات. أو اللجوء إلى تخفيض أعداد المفترس في البيت المحمي إذا كانت إعداده عالية وممكن أن تؤثر على النموات الحديثة 

للنبات من خالل الرش بأحد مبيدات المالمسة ذات األثر المتبقي القليل مثل البيروثويدية.

كيفية تطبيق وتوزيع المفترسات 

توزيـــع وإطـــالق 
المفترسـات في 

مركز إستدامة 

تزاوج النيزي بق 
البييــت  داخـــــل 
المحــمي فــي 
مركز إستدامة 

بــــق  النيـــزي  إنتشـــار 
والميريكال والحوريات 
عــلى نفــــس الورقــة                                      

في مركز إستدامة
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ومن المبيدات الموصى باستخدامها لمكافحة الحشرة هي:

12

استخدام المبيدات الحيوية

في حالة ارتفاع أعداد الحشرة وقبل وصولها إلى الحد االقتصادي الحرج فال بد من اللجوء إلى استعمال المبيدات المتخصصة والتي 
يكون تأثيرها قليل على األعداء الحيوية قد اإلمكان.

الرش الوقائي المنتظم وباألخص في المراحل 
البكتيريا  بمستحضر  النبات  عمر  من  األولى 
  Bacillus thuringiensis kurstaki الممرضة 
في  فعال  دور  لها  الصقة  مادة  إضافة  مع 
األنفاق في  تخرج من  اليرقات كونها  مكافحة 

فترات متقطعة خالل تطورها خارج النفق.

استخدام المستخلص النباتي النيم ذو الخاصية 
فعالية  يعطي  والذي  وبالمالمسة  الجهازية 

عالية في قتل اليرقات.

26



اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

يفضل استخدام المبيد في الساعات األولى من الصباح وقت نشاط آالفه لضمان مالمسة المادة الفاعلة للمبيد لآلفة وعدم اختبائها خالل 

ساعات النهار.

رش المبيد من األسفل لألعلى لضمان مالمسة المبيد لألجزاء السفلى من األوراق.

االلتزام بالتعليمات الموجودة على العلبة والمتعلقة بتركيز المبيد الموصى به وإمكانية خلط المبيد مع مبيدات أخرى من عدمها.

االلتزام التام بفترة األمان (فترة التحريم) الالزمة لزوال األثر المتبقي للمبيدات والتي يحضر فيها حصاد وتسويق المحصول.

الرش المتبادل بأحد المبيدات التالية (المواد الفعالة) وعدم تكرار نفس المبيد خالل شهرين على األقل ومنها:

اليرقات  طور  لمكافحة  متخصصة  ومبيدات  مالمسة)  (مبيدات  الكاملة  الحشرة  طور  لمكافحة  مبيدات  استخدام  ضرورة  إلى  االنتباه  يجب 

(مبيدات جهازية).

التزام العاملين بارتداء أدوات الحماية الشخصية الالزمة لسالمتهم وعدم تأثير المبيدات عليهم على المدى الطويل. 

مع االخذ بعين االعتبار االلتزام بالطريقة السليمة إلستخدامها كالتالي

سبينوساد 

اندوكساكارب 

ايمامكتين بنزويت 

1

2

3

كلورانترانيلييرول 

فيثاليك اسيد دياميد 

دلتا ميثرين في حالة ارتفاع اعداد الحشرات الكاملة 

4

5

6

المكافحة الكيميائية 

يتم اللجوء الستخدام المبيدات الكيميائية ذات التأثير المباشر على اآلفة كحل أخير عند عدم القدرة على السيطرة عليها بطرق المكافحة 
السابقة ووصول أعداد اآلفة إلى الحد الحرج مثل وجود أعداد من الحشرة الكاملة في المصايد أكثر من 10 حشرات أسبوعيا.

4
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المصادر

1

2

3

4

5

  FAO منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة

EPPO Global Database

مركز استدامة

koppert

CFIA.2021 Tomato Leafminer Tuta absolita pest fact sheet

الخــالصةالخــالصة

1

2

3

4

5

إقتصادية جسيمة على  الوقاية منها ومكافحتها يسبب خسائر  التهاون في  الطماطم لذلك فإن  الضارة لمحصول  اآلفات  الطماطم من اهم  أوراق  حافرة 

المزارعين لذلك فإن وضع خطة لإلدارة المتكاملة لهذه االفة قبل الموسم يجب ان تكون  احد االساسيات الي مشروع زراعي خاص بالطماطم. 

منع وصول اآلفة لنباتات الطماطم هي افضل الطرق للتخلص منها والتقليل من أضرارها من خالل توفير ادوات ومستلزمات االدارة المتكالمة الفة من شبك 

حماية ومصائد الصقة وغيرها.   

يجب على المزارع مراقبة اآلفة في مزرعته واالطالع على كل مايتعلق بهذه االفة لفهم سلوكها وبالتالي يسهل عملية السيطره والتخلص منها.  

يجب على المزارعين المجاورين التعاون فيما بينهم في المكافحة األمر الذي يعود بالمنفعة على الجميع ويمنع حدوث ثغرة تقوض الجهود المبذولة في 

المكافحة.  

كذلك ينصح باالستشارة المهنية للمختصبن في حال عدم توفر المعلومات الكافية لدى المزارع عن طرق إدارة هذه اآلفة.
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اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة الطماطم  (التوتا أبسولوتا)

NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE

المـــركـــز الوطنـــــي ألبحــــاث وتطوير الزراعة المستدامة
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EstidamahSA

وبناء  استدامة  مركز  قبل  من  النشرة  هذه  محتويات  ُأعدت  لقد 
يتحمل  ال  والمركز  المعتمدة.  والمصادر  واألبحاث  الدراسات  على 
أضرار في حال تطبيق ما ورد في  أية  التزام عن  أو  أية مسؤولية 
الخاصة,  تحقيقاته  بإجراء  وينصح  أخرى.  جهات  قبل  من  النشرة 
مالءمة  مدى  لتحديد  متخصصة  مهنية  مشورة  على  والحصول 

المعلومات الواردة في هذه النشرة ألغراضه والستخدامه. ة:
ولي

سئ
 م

الء
إخ

المركز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
Info@Estidamah.org.sa

WWW.Estidamah.org.sa

وادي الرياض للتقنية، جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية

ـا:
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صــ
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