
 

 

 حّفار ا��نفاق في أوراق النباتات مكافحة إدارة 
 ، الطبعة ا��ولى Primefact PUB20  /933 ، 2020 ديسمبر

 سيلفيا جيلينك، جوناثان إكليس، خدمات ا��را�� المحلية، سيدني 
 

 

 
 Liriomyzaحّفار ا��نفاق في أوراق النباتات ( 1الشكل 

huidobrensis ( 

واسع بما في ذلك   SLM النطاق المضيف لـ
والعديد من أنواع  الخ��وات ونباتات الزينة 

تعتبر المكافحة الفعالة لهذه  . ا��عشاب الضارة
 .ا��فة صعبة

 ��فات ا لمكافحة ا��دارة المتكاملة
 ��فاتا  لمكافحة المتكاملة  ل��دارةالنهج الفعال 

(IPM) دارة  طويل ا��جل  نهج  هو أفضل��SLM . 
تتضمن ا��دارة المتكاملة ل��فات إدارة ا��فات  

مجموعة من التقنيات مثل المكافحة  باستخدام 
البيولوجية، وتعديل الممارسات الثقافية، ومراقبة  

الح��ية    IPMمبيدات  ا��فات واستخدام
 .الصديقة

 
 
 
 

 حّفار ا��نفاق في أوراق النباتات  
تم اكتشاف وجود حّفار ا��نفاق في أوراق  

في     ( Liriomyza huidobrensis )النباتات
في    Sydney Basinمحاصيل النباتية في ال

في   اكتشافه تم ي. لم 2020ت��ين ا��ول  /أكتوبر
في   ارئةنباتية ط ة آف السابق في استراليا ويعتبر

 .كما تم اكتشافه في جنوب كوينز��ند .أستراليا

واحد   هو ) SLMحّفار ا��نفاق في أوراق النباتات (
جميع  حّفار ا��نفاق في  آفاتواع من  أنمن عدة 

ثر بشكل كبير على  ؤو الذي يأنحاء العالم 
 لمحاصيل الزراعية. ا

إنها ذبابة سوداء صغيرة تتغذى وتضع البيض 
فإنها   اليرقات تفقس عندما .  على أوراق النبات

الجزء الداخلي من الورقة تاركة   داخل" تحفر"
يمكن رؤيتها بالعين المجردة   ملتويةوراءها أنفاق 

 .بسهولة
تؤثر المستويات العالية من غزو اليرقات على  

الضوئي، مما يقلل   تركيبقدرة النبات على ال
 .من نمو النبات وإنتاج المحاصيل

على الجانب السفلي من الورقة   SLM تفرز
ملم) ولكن يمكن    3-1طول (��انق بنية صغيرة ب

أن تسقط بسهولة على ا��رض أو تسقط في  
 .شقوق الخضار الورقية
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 ) Zagrammosoma latilineatumالدبور الطفيلي ( 2الشكل 

مكافحة الحشائش المحيطة بالمحاصيل   •
والحدائق خاصة تلك التي تعرف بأنها  

 . SLM مضيفة لـ
  بحًثا عن مناجممراقبة أوراق النبات بانتظام  •

 . SLM (أنفاق)  
بعد الحصاد، حرث المحاصيل المستهلكة   •

 .على الفور لدفن البقايا
يمكن أن تمنع أغطية الصفوف العائمة فوق   •

المحاصيل الحساسة الذباب من وضع  
 .البيض

يجب تصميم ا��رضيات والممرات في   •
البيوت الب��ستيكية لمنع انتشار الذباب في  

 يساعد الب��ستيك ا��سود، الح��   .التربة
مم على ا��قل أو   75المتجمع حتى عمق 

الخرسانة على منع التلوث وتحسين النظافة  
 العامة 

قم بإزالة جميع النفايات الخ��اء   •
ومواد ا��وراق   التقليم مثل

 . هاودفن المستهلكة
المعبأة في أكياس من مورد   التربة��اء   •

ر  ياستحصل على تربة غ. حسن السمعة
أو   NIASA من مورد معتمد منمعبأة 

 .قبل ا��ستخدام تهبستر 
في حالة زراعة محصول واحد، بمجرد ا��نتهاء   •

  لبيتمن المحصول، توقف عن الري وأغلق ا
درجات الحرارة   .لزيادة درجة الحرارة الداخلية

 .  SLM  المرتفعة قاتلة ل 
يجب تنظيف المقاعد وا��سطح الصلبة بين   •

 .المحاصيل

 ��نتاج إدارة ا
المعرضة للخطر (أولئك  ا��را��  يجب على  •

الذين يزرعون أنواع نباتات مضيفة) إدارة  
SLM   بفعالية على طول سلسلة التوريد

 .في مناطق ا��نتاج SLMبأكملها ��دارة 
 

في العديد من البلدان في الخارج، أدى ا��عتماد  
المفرط على استخدام المبيدات الح��ية إلى  

مما أدى إلى زيادة  ) SLM(زيادة المقاومة داخل 
مستويات تلف النبات بسبب الضغط الشديد 

يمكن أن يتداخل استخدام المواد  . ل��فات
الكيميائية التي تستهدف أنواع ا��فات ا��خرى، و��  

المبيدات الح��ية واسعة النطاق، مع   سيما
برامج المكافحة المتكاملة ل��فات ويمكن أن  

في حالة عدم   SLMل يؤدي إلى انتشار ثانوي 
إذا تم استخدام المواد  . وجود مفترسات مفيدة

المواد  قم باستخدام  ، للسيطرةكخيار  الكيميائية
 . IPMالتي تعتبر صديقة ل  الكيميائية

 الطفيلية أنواع الدبابير من هناك عدد 
حّفار ا��نفاق في أوراق   التي تستهدف (الزنبار)
في أستراليا وتوفر خيارًا  حاليا الموجودة  النباتات

 .فعا�ً� للتحكم غير الكيميائي
  يرقات  ة إلى الدبابير الطفيليأن تصل يمكن 
SLM  ورقة، ووضع بيضها على أو في  الفي

المكافحة   يمكن لنظام . )2اليرقات (الشكل 
الُمدار جيًدا أن يرى معد��ت   (IPM) المتكاملة

 .بالمائة 80تصل إلى  SLM وفيات
  نوًعا 50هناك أكثر من  

حّفار   ذباب التي تستهدف الطفيلية الدبابير نم
لكن أربعة منها جيدة   ،ا��نفاق في أوراق النباتات

 :   SLM  بشكل خاص في استهداف 
• Opius spp. 
• Diglyphus isaea 
• Hemiptarsenus varicornis 
• Zagrammosoma latilineatum 

 الرقابة الثقافية 
هي تقليل   SLMللسيطرة على أفضل طريقة 

 .كمتلكاتم مخاطر دخول ا��فات إلى 
كلما كان ذلك ممكًنا، قم ب��اء مخزون   •

 Nursery Industryزراعي من مورد 
Accreditation Scheme Australia 

(NIASA) ا��ستعانة  ي حالة . فمعتمد
بمصادر من مورد غير معتمد، اطلب التحقق  

من أن ال��كة لديها خطط كافية ��دارة  
  .ا��فات وا��مراض وا��عشاب الضارة

فحص كل المخزون الوارد بحًثا عن ا��فات   •
افصل المخزون   .وا��مراض وا��عشاب الضار

الجديد عن المحاصيل حتى يتم التأكد من  
 .  SLM  خلوه من أعراض 
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 Australian Pesticides andوموقع 
Veterinary Medicines Authority 

Registrations   موقع و permits . 

 واجب ا��من الحيوي العام 
)  2015قانون ا��من الحيوي ( من   3الجزء يصف 

ا��من الحيوي    واجبكيف يقع على ا��شخاص 
حّفار ا��نفاق   إزالة أو تقليل مخاطر و ألمنع العام 

 .في نيو ساوث ويلز في أوراق النباتات

يجب على ا��شخاص الذين يتعاملون مع  
والتي لديها ع��مات   SLM النباتات المضيفة لـ 

يت��فوا   أن  حّفار ا��نفاق تلف واضحة على
لضمان وفائهم بواجب ا��من الحيوي  

ببساطة، يجب أن تت��ف دائًما لمنع   م. لعاا
في نيو ساوث ويلز،   SLM المزيد من انتشار

والقضاء على ا��صابات الشديدة ل��فات وتقليل  
 .في أنظمة ا��نتاج النباتي SLM آثار

قد يتم الوفاء بهذا الواجب بأي عدد من الوسائل  
بما   SLM الفضل ممارسات إدارة التي تعتبر أ

 في ذلك
 �� تبيع النباتات المضيفة المصابة بشدة بـ  •

SLM  ، 
من خ��ل استخدام المكافحة المتكاملة   •

 في نظام ا��نتاج ،  SLMل��فات لتقليل تأثير 
 Biosecure ا��لتزام بمعايير الصناعة مثل •

HACCP     أو ترتيبات الوصول إلى ا��سواق
 ، ICA29 مثل

معالجة النباتات المضيفة بالمبيدات   •
المعالجة  الح��ية المعتمدة أو التبخير أو  

 .منع ا��نتشار في المنتج المضيفبا��شعة ل

هو آلية   SLM واجب ا��من الحيوي العام لـ
ت��يعية نظًرا لخطر التأثير السلبي على 

ا��قتصاد والمجتمع الذي ينشأ من وجود أو  
فاق في أوراق  حّفار ا��نانتشار أو زيادة 

 .داخل نيو ساوث ويلز النباتات
 شكر وتقدير 

 و Gerald R. Carner و Merle Shepard بإذن من 1الشكل 
PAC Ooi   الح��ات وأعدائها الطبيعيون المرتبطون ،

بالخ��وات وفول الصويا في جنوب ��ق آسيا،  
Bugwood.org 

 بإذن من الدكتور إيليا بيرتل، سيزار  2الشكل 
PUB20/933 

  

عند   SLM السيطرة على�� تتوقف خيارات  •
  تعد إدارة مخاطر ا��من الحيوي ل. المحصول

SLM   داخل المنتجات النباتية جزءًا حيويًا من
واجب ا��من الحيوي العام لدينا لضمان عدم  

 .عرضيًا إلى مناطق إنتاج جديدة SLM نقل
قد تعيق عنا�� بيولوجيا ا��فات جهود   •

الصقيع ويمكنه   SLM يتحمل. المكافحة
درجة   -20تحمل درجات حرارة تصل إلى 

مئوية مع كون البيض هو أكثر مراحل الحياة  
�� يعد التخزين البارد خيارًا جيًدا  . مقاومة

للتحكم في الخ��وات، خاصة وأن درجات  
الحرارة المنخفضة جًدا قد تؤدي إلى إت��ف  

 .المنتج
 الخيارات الكيميائية 

 توجد بعض خيارات المكافحة الكيميائية لـ •
SLM .يل فقط  ومع ذلك، هناك عدد قل

 . IPM   متوافق مع
اليرقات، التي تعيش داخل الورقة، محمية   •

إلى حد كبير من العديد من رشاشات  
تعتبر المبيدات  . المبيدات الح��ية التقليدية

الح��ية الجهازية والمتحركة أفضل ��نها  
 .يمكن أن تصل إلى اليرقات

سيكون للعديد من المبيدات الح��ية تأثير   •
الحيوانات المفترسة المفيدة  سلبي على 

سيؤثر  . الطفيلية الدبابير مثل SLM ��دارة
 برنامج الرش غير الصحيح سلبًا على برامج

IPM   ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة أعداد 
SLM. 

المبيدات  تبديل يعد ا��ختيار الكيميائي و •
مجموعات كيميائية مختلفة    بينالح��ية 

 تطويرأمًرا بالغ ا��همية في تقليل مخاطر 
SLM  من  . لمقاومة مبيدات الح��ات

تطور مقاومة للعديد من   SLM المعروف أن
المواد الكيميائية في الخارج ويختلف وضع  

المقاومة من بلد إلى آخر بناءً على نظام  
 .الرش السائد

تقوم وحدة مقاومة المبيدات الح��ية   •
  SLMأعداد بتقييم  NSW DPI التابعة لـ

كانت المقاومة ��ي  لتحديد ما إذا  NSWفي
إذا تم  .  مواد كيميائية موجودة بالفعل

الكشف عن ذلك، سيتم تعديل توصيات  
 .المكافحة الكيميائية وفًقا لذلك

ويمكن ا��ط��ع على قائمة من الخيارات   •
وتصاريح خارج التسمية  ةالكيميائية المسجل

�دارة  ا� NSW DPIعلى موقع  SLM ل
    حّفار ا��نفاق في أوراق النباتاتلالكيميائية 

https://portal.apvma.gov.au/permits
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
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تستند   . Regional NSW 2020 و��ية نيو ساوث ويلز من خ��ل ©
المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى المعرفة والفهم في وقت 

ومع ذلك ، نظرًا للتقدم في  ). 2020ديسمبر ( كتابة هذا التقرير
المعرفة ، يتم تذكير المستخدمين بالحاجة إلى التأكد من أن  

  صحةالمعلومات التي يعتمدون عليها محدثة والتحقق من 
نیو ساوث ویلز   المعلومات مع المسؤول المناسب في دائرة

 .  أو المستشار المستقل للمستخدم اإلقلیمیة
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