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حافرة انفاق البندورة  توتا ابسليوتا



حافرة انفاق البندورة  توتا ابسليوتا مكافحتها وكيفية التعامل معها

اال�شم العلمي :توتا اب�شليوتا  absoluta tutaالت�شنيف العلمي للح�شرة

العائلة:جيليكيدي  Lepidopteraالرتبة: حر�شفية االجنحة

• و�شف احل�شرة	

رمادي  لونه  خيطية  خمرازية  اال�شت�شعار  قرون  ملم   10-8 من  اجلناح  وعر�ض  ملم  من7-5  الكاملة  احل�شرة  طول   
البيوت امل�شابة تهاجم  ال�شبك يف  نهارا وتظهر على  تن�شط ليال  وتختبئ  العلوية  ف�شي مع بقع �شوداء علي االجنحة 
نباتات العائلة الباذجنانية و�شر�شة جدا على البندورة  ظهرت الول مرة  يف امريكيا اجلنوبية عام 1970 وانت�شرت يف 
اوروبا  عام 2006 وامتدت اىل دول املغرب العربي عام 2008 و�شجلت كاآفة خطرة يف ال�شرق االأو�شط عام 2010 حتى 

لوحظت االإ�شابات  يف جنني اأوا�شط ني�شان للعام 2011
لكونه  املحمية  البيوت  يف  البندورة  حم�شول  بينها  من  وتف�شل  الباذجنانية  العائلة  هي:  للح�شرة  الأ�شا�شي  العائل 
يوفر لها اأف�شل ظروف بيئية لتكاثرها وت�شيب البندورة يف الزراعات املك�شوفة وت�شيب الباذجنان والبطاطا والفلفل 

وم�شجلة على نبات التبغ بدرجات اأقل
• طرق انتقالها وانت�شارها	

والت�شدير   اال�شتهالك  الأغرا�ض  الثمار  مع  وتنتقل  الزراعة   الأغرا�ض  �شتال  اال  اإر�شاليات   مع  احل�شرة  هذه  تنتقل 
وبوا�شطة الرياح من احلدود املجاورة وهي م�شنفة من احل�شرات القوية الطريان و�شريعة االنت�شار

• اإ�شرارها  القت�شادية	

 تكمن يف �شررها املبا�شر على النبات اإ�شافة اىل تكاليف املراقبة واملكافحة امل�شتمرة طوال ال�شنة وال جمال  الإهمال 
متابعتها ب�شبب �شرعة تكاثرها  واكت�شابها املناعة �شدد املبيدات واطوارها الريقية ال�شر�شة

دورة حياة الحشرة

• للح�شرة قدرة تكاثرية عالية حيث ت�شع االإناث بني 250 – 260 بي�شة خالل فرتة حياتها.	

• تكمل دورة حياتها خالل ما بني 29 – 76 يوم ح�شب الظروف البيئية واجلوية. فرتة ح�شانة البي�ض 4 اأيام ومدة 	
الطور الريقي 11 يوم ومدة طور العذراء 5 اأيام وعمر البالغة 29 يوم ح�شب درا�شة اأجريت يف ا�شبانيا على درجة 

حرارة 30 ْم .

• الريقة متر  باأربعة اأطوار يرقية لهذا تعترب خطرة.	

• الهوائية من 	 االأجزاء  بي�شها على  ت�شع  االإناث  االأوراق،  النهار بني  الطريان وتختفي عادة خالل  ليلية  البالغات 
النبات العائل، التعذر ميكن اأن يحدث يف الرتبة و على �شطح االأوراق او بني االأنفاق البيات ال�شتوي يحدث على 

هيئة بي�ض ، عذراء اأو ح�شرة كاملة



وصف أطوار الحشرة

• البي�شة : �شغرية طولها 0.36 ملم وعر�شها 0.22 ملم لونها كرميي ابي�ض اىل ا�شفر.	

•  يو�شع البي�ض عادة على ال�شطح ال�شفلي للورقة ويفق�ض بعد 4-5 اأيام. 	

• الريقة: لونها كرميي مع راأ�ض داكن، تتحول اإىل اأخ�شر وردي فاحت يف الطور الثاين حتى الرابع، الطور الريقي 	
االأول طوله 0.5 ملم، والرابع 9 ملم، مدة الطور الريقي 13 – 15 يوم .

• العذراء : لونها بني فاحت مدة طور العذراء 9 – 11 يوم طولها 6 ملم البالغة : طولها 6 ملم وعر�ض جناحها 10 	
ملم قرون اال�شت�شعار خيطية ج�شمها مغطى بق�شور لونها ف�شي – رمادي.  

• وعلى االأجنحة االأمامية بقع �شوداء الذكر لونه اغمق من االأنثى	

أعراض اإلصابة

• وجود ممرات واأنفاق بارزة يف االأوراق وال�شاق والثمار ناجمة عن تغذية الريقات.	

• ويف االأوراق تتغذى الريقات على الن�شيج امليزوفيلي تاركة الب�شرة �شليمة، وتكون االأنفاق غري منتظمة احل�شرة من 	
ال�شهل مالحظتها الأنها تتواجد يف الربعم األقمي ، وميكن م�شاهدة الرباز االأ�شود للح�شرة.

السيطرة على الحشرة وكيفية التخفيف من حدة الضرر
تطبيق اإجراءات احلجر الزراعي ال�شارمة مبنع ا�شترياد وت�شدير �شتالت وثمار العائلة الباذجنانية وا�شتعمال . 1

البندورة الأغرا�ض  واإنتاج  بيع  اأماكن  املائية يف  اأو  امل�شائد اجلملونية  باعتماد  الذكور  الفرمون اجلن�شي جلذب 
الر�شد واملراقبة.

2 . Podisus املفرت�ض  اأو   Trichogramma prretiosum با�شتخدام  احليوية  املكافحة  لتطبيق  جتارب  هناك 
اعداها  للمبيدات وغياب  املفرط  اال�شتخدام  االآن هو  املكافحة احليوية حتى  �شبب ف�شل  ويعترب    nigrispinus

للحيوية يف بيئة جغرافية جديدة
اعتماد الدورات الزراعية بعدم زراعة نباتات العائلة الباذجنانية �شنويا يف نف�ض املوقع ، واعتماد اأ�شناف مقاومة، . 3

والتخل�ض من النباتات امل�شابة وحرقها ودفنها.

المكافحة المتكاملة
وي�شتخدم . 1 دومنات   10 لكل  م�شيدتني  مبعدل  وتو�شع  واملراقبة  الر�شد  الأغرا�ض  الفرمونية  امل�شائد  ا�شتعمال 

مدة  طول  ح�شب  الفرمونات  من  نوعان  وهناك  املائية.  او  اجلملونية  بامل�شائد  اما  للذكور  اجلاذب  الفرمون 
 300 يحتوي  والثاين   ، ا�شابيع  �شتة  وي�شتمر  الفعالة  املادة  من  غرام  مايكرو   500 على  يحتوي  فعاليتهما:االأول 

مايكروغرام وي�شتمر اربعة اأ�شابيع.
ا�شتعمال امل�شائد الفرمونية لل�شيد املكثف وت�شتمل مبعدل م�شيدتني للدومن الواحد.. 2
ا�شتعمال امل�شائد الب�شيطة املحلية ال�شنع ، وهي عبارة عن وعاء له م�شاحة �شطحية منا�شبة يربط على طرفيه . 3

قطعة خ�شبية ليعلق عليها الفرمون ويو�شع بداخله املاء وال�شابون ، فتنجذب احل�شرة للفرمون وت�شقط يف املاء.



ادارة ومكافحة هذه الحشرة داخل الدفيئات الزراعية
املحافظة على احكام الدفيئة وعمل الباب املزدوج  وتثبيت �شبك اجلوانب مع بال�شتك اجلوانب . 1
ا�شتعمال امل�شائد الفرمونية للمراقبة واملكافحة. 2
املبيدات . 3 احد  بر�ض  الدفيئات  الكاملة يف  والرتكيز على مكافحة احل�شرة  دوري   ب�شكل  املح�شول  وتتبع  مراقبة 

احل�شرية الغازية مرة كل 12-15 يوم
مكافحة االطوار الريقية للح�شرة بر�ض احد املبيدات املانعة االن�شالخ مرة كل20-25 يوم . 4
االحتفاظ باملخلفات الزراعية التالفة باأكيا�ض بال�شتيكية مغلقة االوراق والثمار التالفة. 5
ا�شتعمال امل�شائد الكهربائية اجلاذبة للح�شرات ليال والتي تقوم بالقتل املبا�شر للح�شرة. 6

 مكافحة الحشرة  في الحقول المفتوحة
تغطية املح�شول بعد الزراعة  وحتى عمر 50 يوم بال�شبك  لتاليف االإ�شابات املبكرة لال�شتال اجلديدة . 1
نظافة احلقل وعدم وجود اإ�شابات قوية يف املناطق القريبة  والتعاون على اإتالفها .. 2
الزراعة  مب�شاحات �شغرية وبفرتات عمرية متالحقة  للتخفيف من االمتداد  اجلغرايف .. 3
زراعة النباتات ال�شائكة والفا�شلة  للمح�شول عن اجلو اخلارجي مثل نبات الذرة.. 4
االنتظام بر�ض املبيدات احل�شرية الغازية م�شاء مثل مادة ديفيبان والينت والر�ض امل�شائي عند و�شول االآفة للحد . 5

االقت�شادي احلرج )يرجى مراجعة املر�شد املخت�ض قبل ا�شتخدام املبيدات املذكورة(.
اإعدام النباتات العائلة الربية مثل  ال�شموة والباذجنان الربي.. 6
اإعدام املح�شول يف حالة و�شول احل�شرة اىل فوق احلد االقت�شادي احلرج.. 7
ر�ض الزيوت الطاردة مثل زيت ال�شرتونيال. . 8
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