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 تتالنباافييبةلغراتفالآلخنلساالخطا

 احذر

 ار األنفاق الملتوية فيحف
 اق النباتاتأور

 ار األنفاق الملتوية في أوراق النباتات مجموعة واسعة منيهاجم حف
 ار األنفاق الملتوية عن طريقمحاصيل البساتين. تتغذى يرقات حف

ةلويط اقفأن ورهظ إىل ؤدييامم ة،تبنال أوراق ةجسأن ربع اقفاألن رفح

وضيقة وملتوية عىل شكل خطوط بيضاء أو رمادية عىل األوراق. 

 اذا وجدت أي شيء مريب، اتصل بالخط الساخن لآلفات الغريبة 
 881 084 1800 في النباتات عىل الرقم

(Liriomyza huidobrensis) 

Arabic w w w . d p i . n s w . g o v . a u  

www.dpi.nsw.gov.au


   

 

  

        

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

   

   

      

    

    

   

   

 

 

     

   
  

    
 

 

 

      

حفار األنفاق الملتوية في أوراق النباتاتّ
(Liriomyza huidobrensis) 

 نبذة

 (Liriomyza ار األنفاق الملتوية في أوراق النباتاتّحف

(huidobrensis منطقة في فهاكتشاا تم يةحشر فةآ هو

 2020. أكتوبر/تشرين األول 22 غرب سيدني في 

 ي الزراعةَا عىل قطاعًا خطيرًهذه اآلفة تشكل تهديد

 والبساتين في أستراليا.

ما الذي يجب أن أبحث عنه؟

 سيكون من المحتمل في األغلب اكتشاف اإلصابة 

ورثعال اللخنم اتاتبنال أوراق يفةويتلمال اقفاألن ارّفحب

 عىل أنفاق في أنسجة األوراق. من غير المحتمل رؤية 

 .حجمها بسبب لكذو لغةلباا تهاقايروةلحشراههذ بباذ

 االنتشار

 لقنعم اتاتبنال أوراق ارّفح ابذب رشتني أن حرجمالنم

 مواد مضيفة للنباتات تحتوي عىل بيض أو يرقات.

من ليست لكنها نالطيرا لغةلباا تالحشرا ههذ تستطيع

 الكائنات النشطة في الطيران. وهي تميل إىل الطيران 

 ا بين عدد منها.ًداخل أحد أنواع المحاصيل ولكن نادر

ا بواسطةًواألغلب أن يحدث انتشار هذه اآلفة محلي

 تناثرها بفعل الريح أو بوجودها عىل مواد نباتية أو 

 معدات ملوثة.

 النباتات المضيفة لهذه اآلفة

ار األنفاق الملتوية في أوراق النباتات منّيعتبر حف

 اآلفات كبيرة التأثير عىل عدد من محاصيل الخضار 

إجراءات لتقليل الخطر

 يجب عىل مشاتل ومزارع اإلنتاج فحص محاصيلها 

راضواألم اتاآلف ودوج ىلعّدليام افشتالك امظتانب

النباتية. من األهمية بمكان ممارسة أساليب األمن 

الحيوي الجيد في المزارع لمنع عمليات توغل اآلفات 

 واألمراض النباتية. قم بتطبيق أفضل إجراءات األمن 

 لها ّالحيوي للوقاية من دخول اآلفات واألمراض وتأص

 وانتشارها:

 "اًا، واخرج نظيفًادخل نظيف" ب عىل أسلوبّتدر •

 د من إعطاء جميع الموظفين والزوار توجيهاتّتأك •

 سستكمؤ ةرادإ تتبعها لتيا فةلنظاا تمتطلبا لحو

 وااللتزام بها

 راقب محاصيلك بانتظام •

 راقب النباتات المتطوعة التي يمكن أن تؤوي •

 م بهاّاآلفة وتحك

 احصل عىل مواد نباتية عالية معروفة بعلو مكانة •

 حالتها الصحية من موردين ذوي سمعة طيبة

 احتفظ بسجالت •

اإلبالغ

 كيلع بجي ب،ريغال األوراق ارّفح ارشتان يف كشت تنك إذا 

 :ليتينلتاا يقتينلطراىحدإ يقطر عن اًورفكذل نع الغاإلب

 تاتابنلاتصل بالخط الساخن لآلفات الغريبة في ا •

 881 084 1800 قملرا عىل

 ابعث رسالة عىل عنوان البريد اإللكتروني •

biosecurity@dpi.nsw.gov.au مع صورة 

 واضحة ووصف موجز وتفاصيل االتصال بك

بما في ذلك اللوبياء والملفوف والفليفلة والكرفس

والفلفل والخيار والباذنجان والخس والبصل والبازالء 

(الطماطم).  والبطاطا والبندورة

ومن المعروف أيًضا أن عدًدا من نباتات الزينة بما

قّصها مثل األقحوان والجربرة   فيها الزهور التي يتّم

 تستضيف حّفار األنفاق الملتوية في أوراق النباتات.

 للمزيد من المعلومات

www.dpi.nsw.gov.au  ُزر

النباتات في الغريبة لآلفات الساخن الخط


