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  ـتــویــاتلــمــحـا

  ١   مقدمة

  ١   العلمى التصنیف

  ٢   االساسى العائل

  ٢   ابسلوتا التوتا لحشرة الحیاة دورة

  ٤  الضرر طبیعة

  ٥   المكافحة

  ٥   السلیمة الزراعیة الممارسات إتباع

  ٧   الحیویة المكافحة الفرمونات إستخدام

  ٩   النباتى االصل ذات المبیدات

  ١٠  الكیمیاویة المقاومة

  ١٤   المراجع
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  -:مـــقــدمــة

ي           ي تنتمي ال ة الت واع النباتی ض االن اطم وبع تعتبر حشرة التوتا ابسلوتا افة مدمرة لمحصول الطم
  .العائلة الباذنجانیة خاصة محصول البطاطس 

قد نشأت تلك الحشرة وتطورت في عدد من دول امریكا الجنوبیة حیث سجلت االصابة بتلك االفة       
ي عام   في دول  امریك   ة         ١٩٧٠ا الجنوبیة ف ي منطق سولیوتا ف ا اب دت حشرة التوت دیثا وج ن ح  ولك

بانیاو وعام    ٢٠٠٦ سجلت اول مرة عام     البحر المتوسط وطنا مناسبا للنمو والتطور حیث ي اس ف
سطین   ٢٠١٠ سجلت فى لیبیا وفى عام ٢٠٠٩ سجلت فى المغرب وفى عام   ٢٠٠٨ ى فل  سجلت ف

  . بیضة خالل دورة حیاتھا٣٠٠-٢٥٠ن سنة وتضع االناث م /  جیل١٢-١٠و تستطیع ان تعطي 

اطم       ات الطم ع اجزاء نب ى جمی ة عل ى اى   وھي افة مھمة ومدمرة للطماطم حیث تتغذى الیرق  و ف
 وتسبب دمار للمحصول یسبب الیرقة نتیجة تغذیتھا علي النسیج الوسطي     مرحلة من مراحل النمو   

(mesophyll) اطم        انفاقا وممرات في اال     مسببة ار الطم ذلك ثم راعم وك ة والب م النامی وراق والقم
  من المحصول% ١٠٠-٨٠غیر الناضجة وتستطیع التوتا ابسلوتا تقلیل االنتاج حتى 

ذة الحشرة                ة لھ اءة المكافحة الكیمیائی ث ان كف ا حی دیا قوی  تمثل مكافحة حشرة التوتا ابسولیوتا تح
ي          ة الضرر الت ة        تعتبر محدودا وھذا یرجع الي طبیع درة العالی ي الق ة باالضافة ال ذة االف ة ھ تحدث

  . لھذة االفة للتطور وانتاج سالالت مقاومة للمبیدات الكیمیائیة 

ة           ة العالی ي التكلف ومن جانب اخر فان استخدام المقاومة الحیویة مازال تحت التجریب باالضافة ال
صاید الفر     ستخدم م ار ت ذا االط ي ھ ا ، وف ة بیولوجی ذة االف ة ھ ابة   لمقاوم ة االص ي حال ات ف مون

ة     اءة عالی المبكرة لھذة االفة ، عالوة علي طریقة الصید الجماعي و الطعوم السامة حیث تشكل كف
ق استیراتیجیة          ان تطبی ول ف سولیوتا وخالصة الق ا اب  Integrated Pestفي مقاومة حشرة التوت

Management (IPM) الحكیمة لتلك االفة  ادارة المكافحة المتكاملة یعتبر اسلوب المكافحة.  

  )Taxonomy(التصنیف العلمي 
• kingdom:Animalia 
 Phyllum:Arthropoda 
 Class:Insecta 
 Order:Lepidoptera 
 SuperFamily:Gelechioidea 
 Family:Gelechiidae 
 Genus:Tuta 
 Species:Tuta absoluta 
  

  -:الــعـائــل االسـاســي

لحشرة بینما سجلت المشاھدات ایضا تأثر محصول یعتبر نبات الطماطم ھى العائل االساسي ل
البطاطس بھذة االفة باالضافة الي بعض النباتات الطبیعیة التي تنتمي للعائلة الباذنجانیة مثل نبات 

  .الدانورة والباذنجان و الفلفل
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  -:دورة الحیاة لحشرة التوتا ابسلوتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دد االیام الالزمة للتطور ع

   الحیاة كامل   كاملة   عذراء   یرقة   بیضة  

  ٨٩  ٢٣  ٢٠  ٣٦  ١٠   مئویة درجة ١٥

  ٢٩  ٩  ٥  ١١  ٤   مئویة درجة ٣٠

  )Morphology(الوصف الظاھري 

  -:)Egg(الــبــیـضـة  -١
البیضة صغیرة الحجم اسطوانیة الشكل تأخذ اللون االبیض الكریمي حتي االصفر وذات طول 

  . ایام من وضعة علي النبات العائل ٥- ٣ ملم ویستغرق فقس البیض ٠.٣٥ل الي یص

  - :)Larva (الــیــرقــة -٢
تتمیز الیرقة بلون كریمي وذات رأس داكن نوعا ما وتمر الیرقة باربعة اطوار یرقیة حتي تتطور 

   یوم ١٩-١١وتتحول الي عذراء، و یستغرق ھذا الطور مدة تتراوح بین 

   - : ) Pupa( العذراء -٣
 ایام حتى یتحول الى الحشرة ١٠-٦تتمیز العذراء بإنھا ذات لون بنى داكن ویستغرق ھذا الطور 

البالغة ھذا و عملیة التعذر یمكن ان تحدث فى التربة او على سطح االوراق او فى االنفاق التى 
  تحدثھا الیرقات 
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  -:) Adult (الــحــشــرة الـبـالـغـة -٤
 جلیكیدي  وعائلةحرشفیة االجنحة من رتبة Tuta absolutaطم توتا ابسلوتا حفار اوراق الطما

 بیضة خالل دورة حیاتھا التي ٣٠٠ – ٢٥٠التي تتمیز بقدرة تناسلیة حیث تستطیع ان تنتج من 
  .  جیل  في السنة او اكثر حسب درجة الحرارة١٢-١٠ یوم الي ان تعطي 76-24تستغرق 

سھولة التعرف علیھا ھو تركیب قرون االستشعار التي تشبة حبات واھم مایمیز الحشرة البالغة ل
الخرز او السبحة ویتلون الجسم بحراشیف فضیة رمادیة مع وجود بقع سوداء علي الجناح 

  .االمامي 

 ملم ٧-٥تنشط لیال وتسكن اثناء النھار على اوراق النبات والحشرة ذات طول یتراوح من 
 سم ٢ناث البالغة تضع البیض تحت كأس الثمرة بحوالي  ملم واال١٠وعرض الجناح یصل الي 

  . النبات العائل و علي السطح السفلي الوراق

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Larva   یرقةال  
 ملم ٧ الي طولھا یصل بالغة حشرة

  (Pupa) عذراء
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   :الــضــرر طــبـــیــعـــة

 الباذنجانیة العائلة من عدیدة انواع ابسلوتا التوتا حشرة تھاجم (Solanaceae) وكما 
 على خطیرة اضرار محدثة الطماطم محصول ھو االساسى عائلھا ان سابقا ذكر

- %٥٠ الى یصل المحصول فى نقص مسببة والمحمیة المكشوفة الطماطم زراعات
 الوسطى النسیج على تتغذى الیرقة فإن الحشرة تحدثھ الذى الضرر ویشمل% ١٠٠

 غیر مراتم النھایة فى تصنع والتى االوراق فى تقوب إحداث طریق عن لالوراق
   .الثمار الى تصل حتى الشكل فى منتظمة

 إصابات حدوث الى یؤدى بالثمار االنفاق تلك وجود إن ھو خطورة االمر یزید وما 
 المحصول فى نقص حدوث الى النھایة فى یؤدى مما الثمرة عفنت الى تؤدى ثانویة

 . وجودتھ
 الطماطم نبات تھاجم حیث االصابة إجباریة ابسلوتا التوتا حشرة ان بالذكر الجدیر ومن 

 البراعم من النبات اجزاء معظم تھاجم انھا عالوة النضج مرحلة حتى الشتلة مرحلة من
  . والثمار االزھارو والسیقان االوراق  الطرفیة

 على تتغذى حیث لالفة الثانویة العوائل من البطاطس محصول ان تذكر الشأن ھذا وفى 
 معھا یصعب فإنھ داخلیة االفة بھذه االصابة ان وحیث للنبات الخضرى المجموع
 حساسیة اقل سالالت الى تطورھا على قدرتھا ان الى باالضافة . عالیة بكفاءة المقاومة
 مقاومتھا فى المستخدمة ةكیمیائیال للمبیدات

 الثانویة العوائل بعض تھاجم ابسلوتا التوتا حشرة ان االخیرة االونة فى تالحظ وقد 
    الــــخ ..... والبنجر والفاصولیا الفول مثل الباذنجانیة العائلة خارج

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البطاطس ليع االصابة

اال
 االوراق علي صابة

 ثمرة
 كبقع الیرقات مداخل ثقوب علیھا واضح مصابة، طماطم
 سوداء
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  ةـحـافـكــمــال

من اجل المكافحة الفعالة، البد من اتباع عدة طرق من المقاومة و یعتبر أسلوب المقاومة االفضل 
  :ادارة المكافحة المتكاملة والتى تشمل) Integrated Pest Management(  لھذه االفة ھو

 Good Agriculture Practicesالممارسات الزراعیة السلیمة  -١
 Pheromoneام الفرمونات إستخد -٢
 Biological Controlالمكافحة الحیــویــــة  -٣
 Botanical Insecticidesالــمــبـیـدات ذات االصــل الــنــبــاتــى  -٤
  Chemical Control الــمــقــاومــة الــكــیــمـیــائیــة -٥

  

  - : الـسـلـیـمــة الــزراعــیــة الــمــمـارســات اتباع: اوال
  

  (GAP Good Agriculture Practices) السلیمة الزراعیة الممارسات لوتشم
  

 الباذنجیة العائلة تنتمى المحاصیل على تحتوى ال للطماطم زراعیة دورات إتباع .  
 مصاب طماطم محصول بقایا اي من تماما خالیة المحمیة البیوت او التربة اتكون یجب 

  ).الجدیدة لزراعةا بین اسابیع ٨- ٦ من االقل علي(
 المتوازن والتسمید المناسب الحرث.  
 المحصول الحتیاجات مناسبة میاه بكمیات المناسب الرى .  
 المصابة النباتات حرق.   
 سلیمة شتالت غرس. 
 المحمیة والبیوت المشاتل الي الحشرات دخول تمنع شبكة استعمال. 
 للتربة الجید التقلیب. 
 للتربة سةالمالم السفلیة األوراق من التخلص. 
 الحقل وفي البالستیكة البیوت وخارج داخل التعشیب. 
 الالحق المحصول زراعة قبل التربة معالجة. 
 المصائد طریق عن الحشرات مراقبة. 
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  -:اتــونـرمـفــدام الــخــتــاس: ا ــیــانــث

  -: Monitoringمصاید المراقبة 

 ات  حیث یتم إستخدام فرمونات جنسیة لجذب ذكور الح  Tuta Cap شرة بإستخدام فرمون
ركة   اج ش ن إنت بانیة GREEN UVIVERSEم ة   االس صاید المراقب تخدام م تم إس وی

تخدام     تم إس لوب ی ذا االس ى ھ ة وف ابة المتوقع م االص وء بحج شرة للتنب داد الح د تع لتحدی
دة       مصاید بداخلھا الجاذب الجنسى الذى یعمل على توزیع الفرمون بشكل متجانس فى وح

ن         المس راوح م ة تت  ٦ -٤احة مع مالحظة ان الفرمون یعمل بكفاءة عالیة خالل فترة زمنی
ى  /  مصیدة 2-1ویتم تطبیق نظام المراقبة بوضع    . اسابیع   فدان حیث توضع المصیدة عل
اع   تم وضع        ٢ – ١.٥ارتف ة ی وت المحمی ي البی ا ف طح االرض، ام ن س ر م صیدة ١ مت  م

 .علي االقل
  

  او بمعني ادق Mass Trappingمصاید الصید الجماعى 

 )Reduction of Population levels(: -   

  متر ٢ – ١.٥فدان على ارتفاع من /   مصیدة15-12فى حالة الصید الجماعى یتم وضع 
 فى الزراعات المكشوفة اما من سطح االرض موزعة بإنتظام داخل وحدة المساحة وذلك    

ع          تم توزی ث    ٢ م١٠٠٠/  مصیدة   ٥-٣فى حالة الزراعات المحمیة ی ا بحی ن توزیعھ  وتمك
  .توزیع مصیدة فى كل ركن من اركان الصوبة ومصیدة فى المنتصف

  وایضا یتم استخدام ما یسمي بمصاید المیاة(Water Traps) ق وضع حوض    عن طری
سولة  ١٠-٧ سم تقریبا، وارتفاع الحوض ٣٠میاة مرتفع عن سطح التربة       سم وتوضع كب

 . سم٣-٢ فوق سطح الماء بارتفاع (TutaCap)الفرمون 
      ة یفضل استخدا م ان ع العل صید        (Delta Traps)م م ة ال ي حال ا ف ة، ام ة المراقب ي حال  ف

  .(Water Traps) یفضل استخدام (Reduction of Population levels)الجماعي 
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  )Biological Control(الــمــكـافــحـة الحیویــة : ثالثـــا 

 :مثل فترساتالمو الطفیلیات بعض إستخدام طریق عن البیولوجیة المكافحة یتم

١- Trichogramma spp. 
٢- Nesidiocoris spp. 
٣- Macrolophus spp.  
٤- Nabis pseudoferus 

  

     Trichogramma pretiosum & Trichogramma achaeae حشرة -١
 

  مم مما یسمح بإكثارھا كمیا  ١.١٦ – ٠.١٧طفیلیات دقیقة الحجم یتراوح طولھا ما بین
 .فى مساحة صغیرة

  مما یحقق الجانب اإلقتصادى سواء ) م°٢٥عند   أیام ١٠والى ح( دورة حیاتھا قصیرة
فات لالفى تربیتھا كمیا أو سرعة تقارب أجیالھا حقلیا مما یدفع بإحكام السیطرة 

  .المستھدفة وفقا إلستراتیجیة المكافحة الخاصة بكل محصول
  حشرات حرشفیة األجنحة ومن ھنا ترجع المتخصصة في التطفل علي بیض كثیر من

یتھا حیث تتطفل علي بیض اآلفة وتقضي علیھ قبل أن یفقس إلي یرقات تسبب أھم
 . الضرر للمحصول

  یتغذى الطفیل على رحیق األزھار والندوة العسلیة حقلیا مما یدفع باالستغناء عن تقدیم
 أیام ٤ – ٣من كمیة البیض خالل أول % ٨٠غذاء مع عبوات اإلطالق كما تضع األنثى 

ترة التى یمكن أن تحیاھا بدون تغذیة عند اإلكثار الكمى مما یشكل من حیاتھا وھى الف
 .عامل إقتصادى

  وقد تم استخدامTrichogramma achaeae  ٧٥ متتطفل للنبات، و ٣٠بمعدل 
 وكانت النتیجة ٢٠٠٩ ایام في جنوب شرق اسبانیا سنة ٤- ٣متطفل للمتر المربع لمدة 

  %.٩١.٧٤تقلیل الضرر بنسبة 
  

   Nesidiocoris tenuis = Cryptopeltis tenuis حشرة -٢
التربس، :حشرة شائعة في االماكن الدافئة والحارة،  مفترسة للعدید من الحشرات واالفات مثل

في درجات الحرارة المرتفعة تكون  دورة حیاتھا قصیرة ال تتعدي . الذبابة البیضاء،التوتا ابسلوتا
 لنبات الطماطم الن الیرقة والحشرة البالغة تتغذي ومن جھة اخري فھي تعتبر افة  . اسابیع٣

اما لعاب الحشرة فھو سام للنبات النة یسبب موت الخالیا اي ظھور   .علي العصارة النباتیة
مع  . علي الساق واالزھار وثقوب في الثمرة تصل الي التشوة (Necrotic Rings)حلقات بنیة 

اء علي التوتا في حالة االصابة الكثیفة للنبات بحشرة العلم بأنة یصبح لھذة الحشرة اھمیة في القض
  .التوتا، وغیاب المفترسات، ومع االستخدام الموصي بة للمبیدات
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 Macrolophus caliginosusحشرة   -٣
  یمكن استخدامھا مع محصول الطماطم والفلفل والباذنجان وبعض نباتات الزینةحشرة مفترسة  

 االكاروس، صانعات االنفاق والذبابة البیضاء تتحمل ھذة الحشرة :لمكافحة العدید من االفات مثل
 ....).عدم توفر الغذاء، درجات الحرارة الغیر المناسبة( : العوامل البیئیة الغیر مناسبة مثل

ولكن ال یوصي بھا في  .ویعتبر مصدر غذائھا االساسي ھو بیض الحشرات السابق ذكرھا
  .مكافحة التوتا ابسولوتا بمفردھا

  

 Nabis pseudoferus حشرة -٤
 في  ایضاو ابسلوتا، التوتا لمكافحة الجنوبیة امریكا في المفترسة الحشرات اھم من تعتبر 

-% ٩٢ بین ابسلوتا التوتا بیض نسب في كبیر انخفاض تظھرا  اسبانیا في المحمیة البیوت
   .Nabis pseudoferus من نبات/حوریة ١٢-٨ من توزیع بعد% ٩٦

  -:داماالستخ طریقة

 في كروت من ا في المكافحة یعبأ أعداد كبیرة منھعند إستخدام الطفیلیات او المفترسات 
/ كارت ٣٠-٢٢(الورق صغیرة الحجم وبالتالي یكون سھل النقل والتوزیع في الحقول 

  ) الفدان
 إلي ظھور صفة المقاومة في اآلفات المستھدف مكافحتھااالیؤدي تكرار استخدامھ    
 سان والحیوان وبالتالي ال یسبب أي أخطار للقائمین بتربیتھ أو إطالقھ في  لإلنةغیر سام

   الحقل
  

  Bacillus thuringiensis  ابكتریا -٥

 التي تستخدم كمبید رشا Bacillus thuringiensisعن طریق تطبیق بكتیریا موجبة لجرام  
ث تزید من نسبة ابسلوتا في وقت متاخر من دورة حیاتھا حی علي االوراق في مكافحة التوتا

 ادي ذلك الي Trichogramma pertiosumاما مع تطبیق حشرة .وفیات حشرة التوتا ابسلوتا
 في محصول الطماطم في جنوب دفق% ٢نتائج معقولة فى مقاومة حشرة التوتا ابسلوتا بنسبة 

  .٢٠٠٦امریكا عام 

  

  Metarhizium anisopliae & Beauveria bassianaفطریات  -٦
تتطفل علي   Metarhizium anisopliae:لفطریات تنمو طبیعیا في التربة مثل توجد بعض ا

  %٣٧.١٤اناث حشرة التوتا ابسلوتا وتؤدي الي القضاء علیھا بنسبة 

   .وفیاتنسبة % ٦٨  یتطفل علي الیرقة ویؤدي الي Beauveria bassianaوفطر 
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 Botanical Insecticides الــنــبــاتــى االصــل ذات الــمــبـیـدات: رابعـــا
 كمبید تستخدم حیث Azadirachtin مادة مثل النیم نبات بذور من مستخلصات حالیا یستخدم
  . فطري كمبید وایضا ابسلوتا التوتا لمقاومة جھازي حشري

 والمسؤل الحشرات في الموجود Ecdysone االكدیزون ھرمون تركیبة االزدرختین مادة تشبة
 حتي الھرمون ھذا افراز منع علي المستخلص ویعمل الخر طور من تقللتن الحشرة انسالخ عن
 فیقضي حیاتھا دورة استكمال الحشرة تستطیع ال وبالتالي Ecdyson blocker  علیة یطلق انة

  .علیھا
  :انة كما

 والعذاري الیرقات الحشرات، بیض نمو یوقف. 
 العذاري الي الیرقات انسالخ یمنع. 
 الجنسي واالتصال جالتزاو في اضطرابات یحدث. 
 النبات علي البیض وضع من االناث یمنع. 
 واالفات الحشرات یطرد. 
 الحشرات تغذیة ویمنع. 

 للیرقة إبادة الى دىیؤ االرضیة االضافة طریق عن مبیدال ھذا إستخدام تم اذا االطار ھذا وفى   
 عنة ینتج قاالورا من العلوي السطح علي النیم زیوت مستخلص وتطبیق%. ١٠٠-%٤٨ بنسبة

 ابادة% ٩٥-%٥٣ الي یؤدي للیرقة المباشر التطبیق لكن للیرقات، ابادة% ١٠٠- %٥٧ من
  .للیرقة

  -:معدل و طریقة االستخدام

 سم لكل لتر ماء، مع اضافة زیت ٣بمعني % ٠.٣في حالة الرش الورقي المباشر بمعدل 
  %.١البارافین بمعدل 
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   الــكــیــمـیــائیــة الــمــقــاومــة :خامســا
 االفة، ھذة لمكافحة كافیة غیر الوقائیة والطرق الفرمونات واستخدام البیولوجیة المقاومة كانت اذا

 تسببة ان یمكن الذي الشامل الدمار من المحصول علي للحفاظ الحشریة للمبیدات اللجوء من فالبد

  -:مثل ابسلوتا التوتا

 Abamectin) 40 :بمعدل) ابامكتینml/100L  
 Deltamethrin )150 :بمعدل) دلتامیثرینml/100L 
 Chloropyrifos) 150 :بمعدل)كلوروبیروفوسml/100L 
 Cartap) 250 :بمعدل)كارتابgm/100L 
 Clorfenapyn) كلورفینابین( 
 یوم 14 واثره ٣سم ١٠٠ – ٧٠ افسكت. 
 ایام ٧ الباقي واثره لتر ٥٠ – ٢٠ شالر محلول و للدونم ٣سم ٤٥ – ٣٠ افانت. 
 ٣ الباقي اثره و للدونم لتر ٤٠ رش محلول مع الدونم / ٣سم٤٠ بكمیة سوبر ترایسر 

 .ایام
 الى یحتاج ھو و البطاطا في ناجع ایام ٥ الباقي واثره للدونم ٣سم٢٠٠ بكمیة درسبان 

 .تاكید
 ایام ٧ الباقي واثره للدونم ٣سم٢٠٠ بكمیة مارشال. 

 .اكثر او مبیدین بین التبادل یفضل
 ان یفضل اي لیلیة الحشرة ان مراعاة مع الشبك على الرش یمكن الحشرة اعداد لخفض 

 .العصر بعد الرش یكون

 ,Pyrethoids, Methamidophos ضد مقاومة اكتسبت الحشرة ان یالحظ ولكن

Abamectin, Cartap الجنوبیة امریكا في وذلك.  

       لالفات المتكاملة المكافحة نظام یطابق ال المدي واسعة المبیدات استخدام بأن العلم مع 

(Integrated Pest Managment)    

 نظام مع متوافقة تمبیدا احدث بانتاج العالم مستوي علي المبیدات  شركات اكبر قامت ولھذا 

  -:كالتالي وھي مؤخرا الكیمیائیة للمكافحة برامج واقتراح المتكاملة المكافحة

 حشرة ضد فعال تأثیر ذات (IPM)  لنظام مطابقة مبیدات Dupont شركة انتجت -١

 . Nesidiocoris tenuis: مثل المفیدة الحشرات علي الحفاظ مع التوتا

 ادت حیث  IRM(Insect Resistance Management) لبرنامج مطابقة وایضا -٢

 من البد كان فلذلك للمبیدات مقاومة سالالت ظھور الى ابسلوتا للتوتا الكیمیائیة المقاومة

 .الحشرة علي المكافحة ومیكانیكیة الفعالة المادة في مختلفة مبیدات استخدام الي اللجوء

  :المبیدات ھذة ومن
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   Nesidiocoris tenuis حشرة اماستخد مع المتوافقة المبیدات

  بھا الموصي الجرعات  الفعالة المادة  المبید

Altacor Rynaxypyr  رش ورقي، ویمكن تطبیقة بأمان في اي وقت.  
 مع وتزید ،% ٩٠  الي تصل ابسلوتا التوتا علي كبیرة فاعلیة لة

  %.٩٨ الي مناسبة مساعدة مواد اضافة

Steward  Indoxacarb  ایام بعد توزیع ١٠ ایام قبل و٣طبیقة بأمان رش ورقي، یمكن ت
، وتزید مع %٨٥یقضي علي الیرقة حتي   N.tenuisحشرة 

  %.٩٨الي ) زیت البارافین(اضافة مواد مساعدة مناسبة مثل 
Vydate  Oxamyl   ایام قبل توزریع حشرة ١٠الري بالتنقیط، یمكن تطبیقة بأمان 

N.tenuis.  
 لمكافحة جدا جید مبید. لحشرةا توزیع بعد باستخدامة ینصح وال

 البیوت في تجارب اجریت وحدیثا. نموھا موسم بدایة في التوتا
 التوتا علي القضاء في  %٥٠ الي تصل فاعلیة اظھرت المحمیة
  .ابسلوتا

Lannate  Methomyl  ،100 رش ورقيml/100L ایام قبل ٥ ویمكن تطبیقة بأمان حتي 
ح باستخدامة بعد توزیع وحالیا وال ینص. N.tenuisتوزیع حشرة 

  .الحشرة
 ایضا ویساھم%. ٥٠-%٤٠ الي التوتا علي قضاءه في یصل مبید
  .البالغة والحشرة البیض مقاومة في

  

  

التى لھا فاعلیة ومیكانیكیة عمل مختلفة بالتبادل لمكافحة حشرة التوتا ) النیت–فایدات  -ستیوارد-ا التاكور(تخدام المبیدات یوضح الشكل السابق إس

  )   فایدیت –جیل  وللحصول على حمایة متكاملة ضد التوتا یتم إستخدام مبیدات حشریة مثل أزادركتین /  مرة ٢-١وتكرار بمعدل 
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  ي المبیدات السابقةبعض المالحظات العامة عل

١- STEWARD  
زیت (  كما إن إضافة مادة مساعدة مثل  Tuta Absolutaضد یرقة % ٨٥أظھر فاعلیة حوالى 

وذلك بمساعدة المنتج بإختراق االوراق بشكل  % ٩٥تزید من فاعلیتة الى حوالى ) البارافین
  .افضل

٢- Altacor  

باضافة مادة % ٩٨اعلیتة الي وتصل ف% ٩٠ حوالي  Tuta Absolutaلة تأثیر فعال علي 
  .مساعدة مناسبة مباشرة

٣- Vydate 

یعد مكمل جید للقضاء علي یرقة الحشرة في بدایة مراحل النمو، وحدیثا اجریت تجارب في 
 عن ھیتم رش . في القضاء علي التوتا ابسلوتا %٥٠البیوت المحمیة اظھرت فاعلیة تصل الي 

  . ایام١٠كل ) ھكتار/10L(ھكتار اي /جم١٠٠٠طریق نظام التنقیط 

٤-Lannate  

تتوقع ان یلعب المبید دور ھام في خطة مكافحة الحشرة في المستقبل، ویخضع المنتج حالیا 
 مبید یصل (Global GAP)لتجارب مالئمة طبقا للنظام العالمي للمارسات الزراعیة السلیمة 

  .مقاومة البیض والحشرة البالغةویساھم ایضا في %. ٥٠-%٤٠في قضاؤة علي التوتا الي 

، عند مكافحة (IPM)  لنظام  برامج مكافحة االفات المتكاملة  Dupontتوافق مبیدات شركة
 كمفترس للتوتا Nesidiocoris tenuis بتوزیع حشرة  Tuta Absolutaبیولوجیة لحشرة 

منظمة الدولیة تقسیم  الابسلوتا ال ینصح بأستخدام مبیدات شدیدة او متوسطة الضرر طبقا ل
                                                                                               للمكافحة البیولوجیة

 (International organization for Biological Control of Noxious  animals & plants)  

ن المنتجات االنتقائیة للمفصلیات  م Altacor & Steward ، وتعد مبیدات٤&٣فئة : مثل
  .(IOBC) من تقسیم ١النافعة ویمكن تسجیلة علي انة غیر ضار فئة 

     وفي التجارب التي اجریت علي الطماطم بالصوب لم یظھر اي تأثیر للمنتجین علي حشرة

Nesidiocoris tenuis . بینما مبیدVydate  ایام قبل اطالق حشرة ١٠ یمكن رشة بأمان حتي 
Nesidiocoris tenuis   ومبیدLannate ایام٥ قبل االطالق حتي .  

  

 مختلف في تمت التي التجارب من العدید على قامت شركة سنجنتا بتطویر بعض المبیدات  بناءا
 ونظرًا المختلفة الظروف مع التكیف على لقدرتھا نظرا و الحشرة ھذه فیھا تواجدت التي المناطق

 یتضمن بحیث متكامل مكافحة برنامج باستخدام فقد اوصت تحدثھ،  قد الذي الضرر لحجم
 10 عن الرشات عدد یقل وأال مناعة، أي تطور عدم لضمان مختلفة مجموعات من مبیدات
 كفاءة اثبتت التي المبیدات یلي وفیما .)أیام 10 – 7 ( قصیر زمني بفاصل الموسم في رشات
  :المكافحة في عالیة
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 بقدرة یتمیز .فعالتین مادتین من المكون األقوى المبید  .سینجنتا من الجدید المبید
  .والعناكب األجنحة حرشفیة حشرات یرقات من واسع طیف مكافحة على عالیة

  تارجو فولیام

  أیام 10 - 7 زمني بفاصل و رشتان ، ٢م ٣٠٠٠سم 80 – 50 :االستخدام معدل

 البیضاء الذبابة لمكافحة كبیرة وبقدرة عالیة، وبخاریة اقیةاختر بقدرة یتمیز
  .الحشرة ضمن الطاقة وإنتقال إنتاج وقف على یعمل .والیرقات العناكب والمن

  بولو

  .أسبوع زمني وبفاصل رشتان دونم،/3 سم 150 - 100 االستخدام معدل

 بقدرة یتمیز.الخضار على االنفاق حافرات مكافحة في مختص انسالخ مانع مبید
 على رشًا استخدامھ یمكن حیث كبیرة بمرونة وكذلك عالیة واختراقیة جھازیة
  التربة طریق عن أو األوراق

  تریجارد

 غرام 30 :الورقي الرش طریق عن االستخدام معدل

 كل للوقایة المعالجة إعادة مع ٢م١٠٠٠/لتر 50 یتجاوز ال رش وبمحلول للدونم
 .جدیدة أعراض ظھور عند أو أسبوع

  .٢م١٠٠٠ /جم 60:التربة طریق عن االستخدم معدل

 جدا عالیة اختراقیة قدرة لھ االجنحة، حرشفیة یرقات مكافحة في مختص مبید
  طویلة حمایة فترة ویضمن

  بروكلیم

 أو أسبوع كل للوقایة المعالجة إعادة مع  ٢م3/١٠٠٠ سم 75 :االستخدام معدل
  .جدیدة أعراض ظھور عند

  .الري دورة نھایة عند بالتنقیط الري نظام طریق عن التربة في تریجارد استعمال یمكن :مالحظة
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