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اآلفة والضرر: 

وهو  ال�ضوئي  التمثيل  جهاز  من  متامًا  يخلو  الهالوك  نبات  اأخرى.  نباتات  على  عاله  يعي�ش  طفيلي  نبات  هو  الهالوك 
ي�ضتوعب املاء والغذاء املطلوبان لنموه من النباتات العائله )املعيله(. ونتيجة للتطفل يلحق �ضرر �ضديد بالنبات العائل 
يتجلى ب�ضعف النمو وتق�ضري حياة النبات واإنخفا�ش املنتوج وامل�ش بجودته. والبندوره هي عائل ح�ضا�ش جدًا للهالوك 
امل�ضري ال�ضائع جدًا يف فل�ضطني ولبقية االنواع. وعندما يكون التلوث �ضديدًا بالهالوك من ال�ضعب التو�ضل اىل منتوج 
من البندوره منا�ضب للت�ضويق. ويف حقول البندوره ال�ضناعيه امللوثه بالهالوك من ال�ضعب احل�ضول على ن�ضف املنتوج 
املتوقع، باال�ضافة اىل اأن الثمار املتبقيه تن�ضج ب�ضكل غري طبيعي "ن�ضج ق�ضري" ون�ضبة ال�ضكر فيها منخف�ضه، كما اأنها 

تتعر�ش عادة ل�ضربة ال�ضم�ش ب�ضبب جفاف اأوراق النبته قبل االأوان مما مي�ش بجودتها. 

�ضاق  على  تتكون  التي  ال�ضغر  متناهية  بذورها  من  الكبريه  االعداد  بوا�ضطة  ب�ضهوله  وتنت�ضر  الهالوك  نباتات  تتكاثر 
النبات العائل يف نهاية مراحل منوه. وحتتفظ هذه البذور بحيويتها داخل الرتبه خالل ع�ضرات ال�ضنني لتجدد منوها 

لدى م�ضادفة نبات عائل يزرع يف الرتبه امللوثه.

وتنبت بذور الهالوك فقط عندما تثار من قبل اإفرازات جذور النبات العائل وبعد اإنباتها تلت�ضق بجذور العائل. وينمو 
الهالوك عادة حتت �ضطح الرتبه وتظهر �ضيقانه فوق ال�ضطح بعد وقوع ال�ضرر.

اإن اإنت�ضار الهالوك امل�ضري يف اإ�ضرائيل هو �ضريع جدًا وعلى نطاق وا�ضع للغايه ومما زاد من اإنت�ضاره زراعة البندوره 
ال�ضناعيه ومعدات القطف وال�ضحن امل�ضتعمله يف حقول هذا املح�ضول.

مكافحة الهالوك



طرق المكافحه

يقوم العديد من اخلرباء والباحثني الزراعيني يف فل�ضطني ويف العامل بالبحث عن طرق الإبادة الهالوك. ولكن لالأ�ضف 
فاإن النتائج التي تو�ضل اإليها لغاية اليوم هي جزئيه  و مكلفة جدًا، وت�ضمل هذه الطرق:

• البحث عن و�ضائل الإنبات بذور الهالوك باإ�ضتخدام مواد كيماويه اأو "نبات م�ضيده" دون متكني النباتات الطفيليه 	
من التطور.

• البحث عن و�ضائل كيماويه واآليه زراعيه الإهالك بذور الهالوك املوجوده بالرتبه قبل زراعة النبات العائل )مبا يف 	
ذلك التعقيم احلراري(.

• ت�ضنيف مبيدات اأع�ضاب اإنتقائيه للبندوره التي مت�ش بانبات الطفيلي وتطوره.	
• التو�ضل اىل اأنواع من العوائل )بندوره( ذات مناعه وراثيه للهالوك.	
• تطوير اأ�ضناف ذات مناعه ملبيدات االع�ضاب التي تبيد الهالوك.	
• مكافحة الهالوك بيولوجيًا باإ�ضتخدام اأمرا�ش اأو ح�ضرات خا�ضه به.	

• اإن اأكرث الطرق امل�ضتخدمة ملكافحة الهالوك هو التعقيم ال�ضم�ضي مع اإ�ضتخدام مادة ميتمور اأو اديجان )يرجى 	
مراجعة املر�ضد املخت�ش قبل االإ�ضتخدام(، حيث تخفف ب�ضكل كبري من االإ�ضابة  بالهالوك.

• اإ�ضتخدام املل�ش املعتم.	

• اإزالة الهالوك يدويًا قبل االإزهار.	
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