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الملخص
البندورة/الطماطموراقأناخرةمكافحةفيوالمبیداتالفرمونیةالمصائداستخدامبینالتكاملتأثیر. 2015. الدینمحيهیثم،محمد

Tuta absoluta (Meyrick)313-309): 3(33النبات العربیة، وقایة. مجلة العراقزمار،منطقةفي.
Tuta absolutaالبندورة/الطماطمأوراقحافرةمكافحةفيالفرمونیةائدوالمصاتالمبیدتكاملتأثیرختبارالتجربةاجریت (Meyrick)التابعةزمارمنطقةفي

Tutasan panنوعمنفرمونیةمصائدباستخدامالطماطمأوراقحافرةلذكورالجماعيالصیداسلوباستخدامالدراسةشملت.2013لموسملبالعراقنینوىلمحافظة

trap)(الكیمیائیةالمبیداتبعضاستخداممع)دونم/مصیدة8بكثافةMatch،Nimbecidin،Vertimic،Tracer(النباتعمرمنواالثمارالتزهیرفترةاللخ،
فياألقلانتكالثمارإلصابةالمئویةالنسبةأنالنتائجأظهرت.والمبیداتالمصائدمنخلتالتيو المقارنةمعاملةو المبیدات،الجماعيالصیدمعاملةمعبالمقارنة
ومعاملة) %83.33(فقطالمصائدمعاملتيعنمعنویاتاضانخفالتيو )%58.46(المصائدمعالمبیداتمعاملةتلتها)%53.41(فقطبالمبیداتالمعاملةالحقول
الموجودةالحیةاتالیرقعددوفيالثمارإصابةنسبةخفضفيالمختبرةالمبیداتبقیةعلىمعنویاً تفوقاالسبینوسادمبیداستخداماظهركذلك. )%76.66(المقارنة

.التواليعلى،نباتیةورقة/یرقة0.21و%43.33وكانتاألوراقفي
.العراقمتكاملة،مكافحةالمبیدات،الفرمونیة،المصائد،البندورة/الطماطموراقأناخرة:مفتاحیةكلمات

المقدمة

Tuta absolutaالبندورة/الطماطموراقأحافرةتعتبر (Meyrick)حدأ
ةسوریو األردنمنقادمةحدیثاً العراقدخلتالتيهمةمالالحشریةاآلفات
زراعةمناطقمختلفوتستوطنتنتشرأنواستطاعت) 2(ولبنان

محصولفيمتباینةسنویةخسائرةحدثمالعراقفيالطماطم
نظراً یرةكباقتصادیةأهمیةعالمیاً اآلفةهذهاكتسبت. البندورة/الطماطم

أربعةتجاوزتالقیاسیةفترةفيو استطاعتحیثالواسعانتشارهاسرعةل
ألوسطاوالشرقالمتوسطالبحرحوضمنطقةوتستوطناتغزو أنسنوات
وقسوالاألوراقفيالحدیثةالیرقاتتحفر.الجنوبیةأمریكامنقادمة

جةالناضالثمارالالحقةأعمارهاتصیبثمالصغیرةوالثمارواألزهار
فياً فقدتسببأنیمكنهفأنالمكافحةستراتیجیاتاغیابفيو ). 14(

المكافحةقائطر تعددمنبالرغم)4(%100إلىنسبتهصلتالمحصول
ائیةالكیمیالمكافحةنأإالاآلفةتسببهاالتيضراراألمنللتقلیل

مما،)10،11(المكافحةفيالرئیسةالطریقةهيزالتمابالمبیدات
أدنىكحدموسم/اترش5-4بالمبیداتالنباتاترشإلىالمزارعیندفع
موسعالاالستخدامهذاتسبب.)13(قصىأكحدموسم/رشة25-8و

لمبیداتامتبقیاتتراكممنهاعدیدةوصحیةبیئیةأضرارفيللمبیدات
) 6(الحیویةاألعداءمجتمعاتوتدمیر) 15(الطماطمالبندورة/ثمارعلى

أبدتثالً مالبرازیليفف.المبیداتضدالمقاومةلظاهرةسریعظهورو 
منجدو .)10،11(وبیرمثرینكارتاب،ابامكتینمبیدلمقاومةالحشرة
طتأعالجنسیةالفرموناتاستخدامأنالمتكاملةالمكافحةبرامجخالل
یمكنالانهإال،)5(رجنتینواأل) 9(اسبانیافياآلفةضدواعدةنتائج

فةاألحةمكاففيللمبیداتنهائیاً بدیالً تكونأنالفرمونیةللمصائد
الحشرةمجتمعفيمفاجئةزیادةفیهاتحدثالتيالفتراتفيخصوصاً 

)out break-كاملتهناكیكونأناالفضلمنفإنهوبالتالي،)فاشیة
لذلك.نهامالمرجوهدفالیتحققحتىاالفةمكافحةفيالوسائلهذهبین

ائدوالمصاتالمبیداستخدامبینالتكاملتأثیردراسةالىبحثالهذاهدف
علىلكاستخدامهماتأثیردراسةعنفضالً ،اآلفةمكافحةفيالفرمونیة

.ةحد

وطرائقهالبحثمواد

2013الزراعيلموسماخالل)العراق(زمارمنطقةفيالدراسة أجریت

حدد .باآلفةسنویة متكررة إصاباتمنتعاني/بندورةمطماطمزرعةفي
.م500عنتقلالبمسافةبعضهماعنمتباعدینالمزرعةمننالحق

رمونیةفمصائدافیهوضعتمنها ثالثقطعستةإلى األولالحقل قسم
الصید الجماعي بأسلوبالشتل،بدایةمنذTutasan pan trapنوعالمن

Mass trapping بكبسولةالمصائدجهزت.)1()دونم/مصیدة8(بواقع
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ستبدل كبسولة الفرمون تكانتو ،سینجنتاشركةقبلمنالمصنعالفرمون
رمونیة المصائد الفجانبفالىاألخرىالثالثقطعالأما.أسابیعأربعةكل 

ربعألاالكیمیائیةبالمبیداتقطعة كلالتي نصبت فیها فقد رشت 
جدول(فیرتمك و االزدركتین وبالتراكیز الموصى بها،ماتش،سبینوساد

سمقمن عمر النبات.واإلثماررشة واحدة في مرحلة التزهیر وبواقع) 1
ثالث منها طبقت فیها المكافحة أیضاً قطع ستإلى الثانيالحقل

من دون تركتاألخرىقطعةوالثالث،السابقةالكیمیائیة بذات المبیدات
اً مكرر 12الكليالمكرراتعددصبحیمبیدات كمعاملة مقارنة لأومصائد 

ن مایامثمانیةالقراءات بعد أخذت.مكررات لكل معاملةةبواقع ثالث
ثمرة عشوائیة 100ورقة نباتیة و200العینة بـ المعاملة بالمبیدات وتمثلت 

ابةصإلالمئویةنسبة التم حساب و المختبر إلى جلبت،من كل مكرر
وراقأالثمار وعدد الیرقات الحیة في صابةإلالمئویةنسبةالو األوراق

:اآلتیةلةمن خالل المعادللعینة الطماطم

النسبة المئویة لألوراق/ 
الثمار المصابة =

األوراق/ الثمار عدد 
المصابة في العینة

 ×100 العدد الكلي ألوراق/ 
ثمار العینة

ستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة ابحللت النتائج احصائیاً 
بار تستخدام اخا) وتم اختبار الفرق بین المتوسطات بCRBDالكاملة (

)SAS)3ستخدام نظاماب%5دنكن عند مستوى احتمال 

للمبیدات االستخداممعدل والمادة الفعالة وةالتجاریسماءاأل.1جدول 
في منطقة زمار/نینوى /البندورةأوراق الطماطمحافرةلمكافحة المختبرة 
.2013موسم خالل بالعراق 

Table 1. Active ingredients, commercial names and rates of
application of the tested insecticides against the tomato
leafminer Tuta absoluta in Zummar province, Iraq, during
the 2013 season.

معدل االستخدام لكل 
(مل)لتر ماء100

Amount/100 L
of Water (ml)

االسم التجاري
Commercial

name

الفعالةالمادة
Active

ingredient
50TracerSpinosad
50Vertimic 0.18 ECAbamectin

500Nimbecidin EcAzadirachtin
40Match 0.50 ECLufeneron

والمناقشةالنتائج

ألوراقافيلإلصابةالمئویةالنسبة
أوراقإصابةنسبتباین1الشكلفيالموضحةالدراسةنتائجأظهرت
معاملةتسجلحیث،التجربةمعامالتباختالفالحشرةبیرقاتالطماطم

%44±5.2متوسطهابلغلألوراقإصابةنسبةاقلالمبیداتمعالمصائد
فعةمرتإصابةنسبوالمقارنةلوحدهاالمصائدمعاملةسجلتحینفي

لم.التواليعلى،%63.48±16.1و75.51±10.1متوسطاتهابلغت
تباینرغم%5احتمالمستوىعندالمعامالتبینمعنویةفروقاتتسجل
أجریتدراسةفي) 12(وآخرونTahaوجدهمامعالنتائجاتفقت.النسب

فينیمكماقلأكانتالمصابةلألوراقالمئویةالنسبةإنمنمصرفي
أنحینفي%19متوسطهابلغحیثالمبیداتمعالمصائدمعاملة
.%45متوسطهابلغمرتفعةإصابةنسبةتأعطفقطالمصائدمعاملة

الثمارإلصابةالمئویةالنسبة
شكل(ةالبندور /الطماطمأوراقناخرةبیرقاتالثمارإصابةنسبتباینت

یمكنمااقلالثمارإصابةنسبةوكانت،المعامالتباختالف) 1
بلغتیثحالمصائدمعالمبیداتمعاملةتلتهافقطالمبیداتاستخدامعند

واختلفت،لياالتو على، %0.758.46±و5.953.41±المتوسطات
أعلىاسجلتاللتانوالمقارنةفقطالمصائدمعاملتيعنمعنویةبفروق

3.3±83.33امتوسطاتهبلغتالثمارإلصابةمستویات

Tahaوجدهمامعالنتائجاتفقت.التواليعلى، %3.376.66±و

يفمرتفعةكانتالمصابةللثمارالمئویةالنسبةانمن) 12(وآخرون
،%37.44لغببمتوسطفقطالفرمونیةالمصائدفیهانصبتالتيالحقول

لحقولافيالمصابةوالثماروراقلآلالمئویةالنسبةارتفاعلوحظكما
لمصائدافشلإلىاألسبابتعودوقد.فقطالفرمونیةبالمصائدالمعاملة
عضللبفرصةیعطيمماالمنجذبةالذكورجمیعصیدفيالفرمونیة
ةبالغإناثمعللتزاوجفرصعلىوالحصولالمصائدمنبالهروب
أنیجبفعالةالفرمونیةالمصائدتكونولكيلذلك.اإلصابةوٕاحداث

على حقل دون أخر ولیستواسعةوبمساحاتالمنطقةكاملعلىتنشر
في المنطقة الواحدة.

الحیةالیرقاتعدد
دعنیمكنمااقلالحیة/البندورةالطماطمأوراقحافرةیرقاتعددكان

ورقة/یرقة0.10.74±بلغبمتوسطالمصائدمعبالمبیداتالنباتاتمعاملة
اختلفتوقدورقة/یرقة0.21±بلغبمتوسطفقطالمبیداتمعاملةتلتهاثم

لیرقاتالعددمتوسطأعلىسجلتالتيفقطالمصائدمعاملةعنمعنویاً 
وآخرونTahaذكرهمامعهذایتفق. ورقة/یرقة1.04.75±بلغالحیة

مااقلكانتالیرقاتأعدادانمنمصرفيمماثلةدراسةفي) 12(
0.09بلغتحیثالمبیداتمعبالمصائدالمعاملالحقلفيیمكن

وقد. ورقة/یرقة0.12بلغبمتوسطفقطالمصائدمعاملةتلتهاورقة/یرقة
المجاورةالحقولمنالقادمةالبالغاتمناً أعدادأنإلىالسببیعود

ألخروألسببالمصائدمنالهربوتستطیعالمصائدحقلإلىتنجذب
وٕاحداثاإلناثقبلمنبیضووضعتزاوجحدوثفرصمنیزیدمما
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علىنشرتأنیجبفعالةالفرمونیةالمصائدتكونولكيلذلك. اإلصابة
حقلفيحدثماوهذا. أخردونحقلعلىولیستواسعةمساحات
مامالفرمونیةالمصائدمنخالیةالمجاورةالحقولكانتحیثالتجربة
.التجربةنتائجعلىأثرقدیكون

جربةالتفيالمستخدمةالكیمیائیةالمبیداتأن2الجدولمنیتبین
الیرقاتعددو والثماراألوراقفياإلصابةنسبةفيتأثیرهافيتباینتقد

ابةإصنسبةفيخفضإلىسبینوسادمبیداستخدامأدىكماالحیة،
حینفي%19.58بلغبمتوسطالمعامالتبینمستوىأدنىإلىاألوراق
.%72.17لتسجلماتشبمبیدالمعاملةعنداألوراقإصابةنسبةارتفعت

نینوى ،مارفي زالطماطمأوراق بحافرةوالثمار األوراقإلصابةالمئویةالنسبة فيات واألثنین معاً الفرمونیة والمبیدائدالمصاستخدامتأثیر.1شكل
.2013موسم ، خاللبالعراق

Figure 1. Integration of using the pheromone traps, pesticides and combination of both against the tomato leafminer Tuta
absoluta in Zummar province, Iraq during the 2013 growing season.

من أیام8أوراق الطماطم بعد بحافرةتأثیر استخدام بعض المبیدات في النسبة المئویة إلصابة األوراق والثمار ومتوسط عدد الیرقات الحیة .2جدول 
المعاملة. 

Tabel 2. Effect of the use of some pesticides on the infestation rate with the tomato leafminer Tuta absoluta on leaves and fruits,
and the average number of larvae 8 days after treatment.

متوسط عدد الیرقات/الورقة
Average number of

larvae/leaf

في متوسط نسبة اإلصابة
الثمار(%)

Average infestation rate
(%) in fruits

متوسط نسبة اإلصابة
(%)في األوراق

Average infestation rate
(%) in leaves Pesticideنوع المبید

0.21±0.1 d 43.33±4.9 d 19.58±10.7 c Tracerسبینوساد

1.60±0.3 ab 71.66±4.7 ab 72.17±3.7 a Lufeneronماتش

1.00±0.3 bc 51.66±3.0 d 40.71±11.0 bc Azadrachtinنیم

0.65±0.2 d 58.33±8.3 bc 53.59±10.4 ab Abamectinفیرتمك

2.38±0.6 a 78.33±1.6 a 69.24±7.8 a Controlمقارنة

.%5احتمالمستوىعندالمدىمتعدددنكناختبارحسبمعنویاً التختلفالواحدالعمودفيأحرف متشابھةبالمتبوعةالمتوسطات 
Averages followed by the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at P=0.05

44
a

49.1
a

75.51
a
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a58.46
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تفوققدف،الثمارإصابةنسبةفيالمبیداتاستخدامتأثیرعنأما
بیداتالمبقیةلىعصابةاإلنسبةخفضفيسبینوسادمبیدأیضاً 

لغتببمتوسطاتوماتشوفیرتمككتینار یدااالز مبیدتاله،األخرى
سجلتحینفي.التواليعلى،%71.66و43.33،51.66،58.33
وقد.%78.33تبلغلثمارلإصابةنسبةمعدلعلىأالمقارنةمعاملة
.0.05احتمالمستوىعندالمتوسطاتبینمعنویةفروقاتظهرت
قورنتاماذاماتشالمبیداستخدامعندمرتفعةالحیةالیرقاتأعدادكانت

لحیةاالیرقاتأعدادفيواضحاً تبایناً أظهرتالتيالمبیداتبقیةمع
دسبینوسامبیداستخدامعندالیرقاتأعدادانخفضت.األوراقعلى

أفضلادالسبینوسمبیدیكونوبذلكالمعامالت،بقیةعنمعنویةوبفروق
وراقأإصابةنسبةفيواضحخفضإلىأدتالتيالمستخدمةالمبیدات

.الدراسةحقولفيالبندورة/الطماطمنباتاتوثمار

بعضأثیرتیمو لتقمصرفيأجریتدراسةمعالبحثنتیجةاتفقت
،Emamectin benzoate،Spinosad(حیائیةاألالمبیدات

Spinetoram(كیمیائیةومبیدات)Chlorfenapyr،Coragen،
Indoxycarb،Pyridalyl(البندورة/الطماطمأوراقحافرةحشرتيفي

لىعاإلحیائیةالمبیداتتفوقوتبینالبندورة/الطماطمثمارودودة
مبیدظهرأحیث،صابةاإلنسبخفضفيةیالكیمیائالمبیدات

تبینكما).7(بنزویتامكتینبامبیدتالهعالیةسمیةاتتأثیر سبینوسادال
أعلىظهرأالسبینوسادمبیدنأایطالیافيأجریتدراسةخاللمن
،ونومیتافلومیز كارباندوكسيمبیدتالهاآلفةیرقاتضداتتأثیر 

.)8(أتأثیر المبیداتقلأكانالذينوابامكتیازدراكتین

Abstract
Mohammed, H.M. 2015. Effect of using pheromone traps and pesticides for the control of tomato leafminer Tuta absoluta
(Meyrick) at Zummar in Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 33(3): 309-313.

A study to evaluate the effect of using pheromone traps, pesticides and a combination of both on the infestation rate with the tomato
leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) in tomato fields was conducted at Zummar village, Iraq in the 2013 summer growing season. The Tutasan
red plastic pan traps, at the rate of 80 traps/ha (as mass-trapping) plus application of four insecticides (Spinosad, Abamictin, Azadrachtin and
Lufeneron) during the flowering and fruiting stages, were compared. The results obtained showed that mean infestation rate of fruits was
lowest (53.41%) in the pesticides’ plots, followed by the plots treated with pesticides and pheromone traps (58.46%) and both were significantly
better than using the traps alone (83.33%) or the control (76.66%) treatments. Spinosad showed a significant decrease in fruits’ infestation rate
and number of live larvae/leaf among the tested pesticides.
Keywords: Tuta absoluta, mass trapping, pesticides, integrated control, Iraq.
Corresponding author: Haytham Muhieddine Mohammed, Faculty of Agriculture, Mousel University, Iraq, email: d.haitham@yahoo.com
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