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في الدفيئات 



مقدمة: 

من �جل �ملحافظه على �صالمة وجودة �لفلفل �ملزروع د�خل �لدفيئات وخا�صه �لفلفل �ملعد للت�صدير يجب �إتباع برنامج 
مكافحه متكامل �لذي ي�صمن �حل�صول على ثمار �صليمه وخاليه من �الآفات من جهة و�إ�صتعمال �حلد �الدنى من مو�د 

�ملكافحه �ل�صامه ومنع بقايا �ل�صموم على �لثمار من جهه �أخرى.

تدابير وقائيه:

غري  �لو�صائل  من  عدد  باتباع  عنها  �لناجمه  �ال�صر�ر  من  و�حلد  و�حل�صر�ت  باالمر��ض  �ال�صابه  فر�ض  تقليل  ميكن 
�لكيماويه �لتي يجب �إعطاوؤها �الولويه وهي:

�صد جميع �لثغر�ت �لتي ميكن �أن تت�صرب من خاللها �لع�صافري و�لفئر�ن و�لقو�ر�ض �الخرى.. 1
�إهالك �الع�صاب �لناميه حول �لدفيئه و�ملحافظه على نظافة �جلو�ر. 2
�إغالق �لفتحات و�لثقوب �ملوجوده يف �ل�صبكات �لو�قيه من �حل�صر�ت.. 3
�إقامة باب مزدوج للدفيئه ملنع دخول �حل�صر�ت عند فتح �لباب.. 4
غ�صتعمال ر�صا�صات �لرتذيذ و�ملر�وح ب�صكل �صحيح.. 5
تعقيم �لدفيئه )باال�صافه �ىل تعقيم �لرتبه( ب�صطف جميع �أجز�ء �ملبنى مبحلول تي. �أ�ض. بي )T.S.P.( تركيز . 6

.10%
تبديل خيوط �لتعري�ض �لبال�صتيكيه بخيوط جديده.. 7
تعقب متو��صل للح�صر�ت و�المر��ض مره كل يومني.. 8
ت�صخي�ض مبكر ما �أمكن للح�صر�ت وم�صببات �المر��ض وحتديد �صحيح العد�د �حل�صر�ت �ملختلفه مما ي�صاعد يف . 9

�إختيار مو�د �ملكافحه و�إ�صتعمالها بنجاعه �صد �ملجموعات �حل�صريه.
يجب �إ�صتعمال مو�د �ملكافحه �ملرخ�صه و�ملو�صى با�صتعمالها من قبل �ملر�صدين �لزر�عيني �ملخت�صني.. 10

االفات الرئيسيه:
• عناكب الت�شويه: وهي عناكب بي�صاء �صفافه �لتي ميكن م�صاهدتها بالعد�صه �ملكربه يف روؤو�ض �لطلوق و�لنمو�ت 	

�لغ�صه. ويتجلى �صرر هذه �لعناكب بتجعد روؤو�ض �لطلوق وقمم �لنمو متامًا ك�صرر �لهورمونات. ويف حاالت �ال�صابه 
�ل�صديده ت�صبب هذه �لعناكب �لق�صاء على �أطر�ف �لنمو. وميكن �أن حتدث �أ�صر�رً� �صديده وخا�صه يف �ال�صابيع 
�الوىل من �لنمو وكذلك فيما بعد. ونظرً� ل�صعوبة ت�صخي�ض هذه �الآفه بالعني �ملجرده فمن �ل�صروري �إ�صتعمال 
�أما مكافحة هذه �لعناكب فهي �صهلة حيث باالمكان  عد�صه مكربه لت�صخي�صها على روؤو�ض �لطلوق وقمم �لنمو. 
�لق�صاء عليها مببيد�ت �ملن بالر�ض �ملنتظم. ولكن �لتاأخر يف مكافحتها ميكن �أن ي�صبب �صررً� كبريً� وتوقف �لنمو.

• هذه 	 وتتو�جد  �ملحا�صيل.  من  �لعديد  تهاجم  �لتي  �خلطريه  �حل�صر�ت  من  وهي  الكاليفورين:  االزهار  تريب�س 
�لبني.  �ال�صفر-  بلونها  منها  �لبالغه  �حل�صره  ت�صخي�ض  وميكن  �الزهار.  د�خل  �لغالب  على  �لفلفل  يف  �حل�صره 
وحني ن�صتعني بالعد�صه �ملكربه ن�صاهد خطًا غليظًا �أ�صود �للون على �إمتد�د بطن �حل�صره. وتلحق ح�صر�ت �لرتب�ض 



�لكاليفورين �ل�صرر بالعقد و�لثمار يف مر�حل منوها �ملبكره �لذي يكون على �صكل خدو�ض وبقع ف�صية �للون ويف 
�حلاالت �ل�صعبه ت�صوه �لثمار. و�لثمار �مل�صابه بهذه �الفه غري �صاحله للت�صدير. وتبد�أ �إ�صابة �حل�صره عادة يف 
�إتباع �لتدبري�ت �لوقائيه. ميكن �الت�صال مع �ملر�صدين  �أما �ملكافحه فهي �صعبه مما ي�صتدعي  �أطر�ف �لقطعه 

�لزر�عيني �ملخت�صني لتحديد �أف�صل و�أجنع �ملبيد�ت �لكيماويه �مل�صتخدمه.
• مبا�صرً� 	 �صررً�  وتلحق  جهه  من  �لفريو�ض  المر��ض  ناقله  فهي  مزدوج:  �حل�صر�ت  هذه  خطر  �إن  الورقي:  املن 

�أخرى. وتبد�أ �ال�صابه يف  باإمت�صا�ض �الور�ق و�إفر�ز ماده ع�صليه يتطور عليها فطر ��صود ي�صوه �لثمار من جهة 
مر�كز متفرقه يف �لدفيئه. و�إكت�صاف هذه �ملر�كز يف موعد مبكر ومكافحة جتمعات �ملن فيها ميكن �أن يقلل �ل�صرر 

ويحد من �إنت�صار �حل�صره كما ن�صتغني عن �ملكافحة �ل�صامله. 
• عثة املن: تلحق هذه �حل�صره �صررً� بالفلفل فقط عندما تكون باإعد�د كبريه، و�ملكافحه هنا تهدف �ىل منع توطد 	

هذه �الفه. و�ملو�د �مل�صتعمله ملكافحة �حل�صر�ت �الخرى يف �لفلفل كفيله يف حتقيق هذ� �لهدف.
• �لقطعه ويف 	 �أطر�ف  �لبد�يه يف  �لعناكب ظروف �حلر و�جلفاف وهي تظهر يف  تف�صل هذه  العناكب احلمراء: 

�الماكن �جلافه. وزيادة �لرطوبه يف �أجو�ء �لدفيئه يقلل من فر�ض �إنت�صارها.
• ذبابة االنفاق )املمرات(: التعترب هذه �حل�صره عادة م�صكله يف �لدفيئات �ملغلقه غري �أن من �لو�جب تعقب ظهورها 	

وتطورها ملنع �إنت�صارها.
• ديدان الفرا�س )العث(: �إن فر�ض �إنت�صار هذه �حل�صر�ت يف �لدفيئات �ملغلقه قليلة �أي�صًا. ولكن يجب مكافحتها 	

حال �إكت�صاف وجودها.
• �لن�صج 	 �لكاملة  �لثمار  ملئات  �صررً�  ي�صبب  �أن  ميكن  �لدفيئه  د�خل  و�حد  ع�صفور  ولو  وجود  �إن  الع�شافري: 

)�حلمر�ء(. وملنع �أ�صر�ر �لع�صافري يجب �أن مننع دخولها �ىل �لدفيئه.
• الفئران واجلرذان: تهوى هذه �لقو�ر�ض ثمار �لفلفل جدً� وهي تت�صلق على �لنباتات �إىل �إرتفاع بالغ وتقوم بقر�ض 	

�لثمار �لتي يف طور �لن�صج. �إن �إكت�صاف �أوكار �لفئر�ن و�جلرذ�ن د�خل �لدفيئه وخارجها يتيح �ملكافحه �ملو�صعيه. 
ون�صتعمل للق�صاء عليها �لطعوم �ل�صامه �ل�صائله و�ل�صلبه و�مل�صائد �لال�صقه وغري ذلك من �لو�صائل �الخرى.



االمراض الرئيسيه:
�صقوطها  �ىل  يوؤدي  �لهرمه عادة مما  �الور�ق  وعلى  �ملر�ض يف ظروف �جلفاف  يظهر هذ�  الدقيق:  البيا�س  مر�س 
وتعري�ض �لثمار ل�صربة �ل�صم�ض. وحني يتوطد هذ� �ملر�ض ت�صعب مكافحته. وزيادة ن�صبة �لرطوبه يف �لدفيئه يقلل من 
�إنت�صار �ملر�ض �لذي يجب مكافحته مع ظهور �لبقعه �الوىل منه. وتظهر �لبقعه على �صطح �لروقه �لعلويه يقابلها من 

�جلانب �ل�صفلي للورقه فطر �ملر�ض �البي�ض.
اأمرا�س فريو�س )CMV PUY(: ينتقل هذ� �ملر�ض بو��صطة �ملن �لورقي. وميكن منع ت�صرب �ملن �ىل د�خل �لدفيئه عن 
طريق �ل�صد �ملحكم �أو ر�ض زيت فريول وزيوت منا�صبه �أخرى )بال�صغط �لعايل( مما يقلل من خطر نقل �لفريو�ض من 
�لنباتات �مل�صابه �ىل �لنباتات �ل�صليمه. ويجب �إ�صتعمال �ملقادير �ملو�صى بها من �لزيوت وعدم خلطها مع مو�د �أخرى 

وكذلك عدم ر�صها يف �اليام �حلاره جدً�.
فريو�س )TMV(: ينتقل هذ� �ملر�ض بو��صطة بذور �لفلفل. وخالل مر�حل �لنمو ميكن �أن ينتقل �ملر�ض من �لنباتات 
�مل�صابه �ىل �ل�صليمه بو��صطة تالم�ض �لنباتات وبو��صطة �لعمل و�أدو�ت �لعمل )�صكاكني، مق�صات، �لخ(ومن هنا تاأتي 
�أهمية تعقيم جميع هذه �الدو�ت بعد �إ�صتعمالها يف عدد من �لنباتات وكذلك تعقيم �اليدي �لعامله. و�لتعقيم �ل�صائع يف 
هولند� هو بو��صطة غم�ض �اليدي و�أدو�ت �لعمل يف حليب منزوع �لد�صم وغني بالربوتني ) �لربوتني �ملوجد يف �حلليب 
يف   10% يلغي مفعول بروتني �لفريو�ض(. ويح�صر هذ� �حلليب باإذ�بة م�صحوق حليب منزوع �لد�صم يف �ملاء برتكيز 
وعاء مك�صوف. ونظرً� خلطورة هذ� �ملر�ض فال بد من �إتخاذ هذ �لتد�بري�ت حال �لبدء بعمليات تقليم وق�ض �لفلفل. 
وحني �إكت�صاف نبته م�صابه باملر�ض يجب �قتالعها وو�صعها يف كي�ض بال�صتيك و�إخر�جها من �لدفيئه وحرقها. كما يتم 

غ�صل �ليدين باملاء و�ل�صابون حااًل بعد مالم�صة �لنبات �ملري�ض.

• نقاًل عن مقال خا�ض �صادر عن جملة جذور �لزر�عيه، �لعدد 11، ت�صرين ثاين- كانون �أول 1993	
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