
 

 

ا��ب��غ عن و الفحص الخاص بحّفار ا��نفاق في  
 أوراق النباتات 

 ، الطبعة ا��ولى  Primefact  PUB20 /929 ، 2020 ديسمبر

 شانون مولهو��ند، ا��من الحيوي للنباتات وس��مة المنتج 

  
 من حفر ا��نفاق ووضع البيض   1الشكل 

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

أن يت��فوا   حّفار ا��نفاق تلف علىواضحة  
 .لضمان وفائهم بواجب ا��من الحيوي العام

ببساطة ، يجب أن تت��ف دائًما لمنع المزيد من  
في نيو ساوث ويلز، والقضاء على   SLM انتشار

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

ن الوسائل  يمكن الوفاء بهذا الواجب بأي عدد م 
، بما  SLM التي تعتبر أفضل ممارسات ا��دارة ل 

المضيفة المصابة   النباتاتفي ذلك عدم بيع  
، من خ��ل استخدام ا��دارة  SLM ب بشدة

في نظام   SLMالمتكاملة ل��فات لتقليل تأثير 
  ا��نتاج، وا��لتزام بمعايير الصناعة مثل

الوصول  ترتيبات أو  BiosecureHACCP ترتيبات
، أو ع��ج النباتات  ICA29 ��سواق مثلإلى ا

 بالمبيدات الح��ية المعتمدة، التبخير  المضيفة

 

 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

  )SLMحّفار ا��نفاق في أوراق النباتات ( .أستراليا
حفار ا��نفاق   آفات أنواع من  واحد من عدة  هو

و الذي يأثر بشكل كبير  جميع أنحاء العالم في 
 .الصناعات البستانيةعلى 

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

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

على الجانب السفلي من   SLM تفرز .بسهولة
ملم)   3-1الورقة (��انق بنية صغيرة بطول 

بسهولة على ا��رض أو  ولكن يمكن أن تسقط 
 .تسقط في شقوق الخضار الورقية

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

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

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

انتشار أو  واجب ا��من   ا��شخاص كيف يقع على 
داخل نيو  حّفار ا��نفاق في أوراق النباتات زيادة 

 .ساوث ويلز
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الخط الساخن الخاص  ��تصال با •
بآفات النباتات الغريبة على  

1800 084 881 
إرسال صور واضحة بالبريد   •

موجز  ا��لكتروني مع ��ح 
وتفاصيل ا��تصال  

.biosecurity@dpi.nsw.gov إلى
au 

 ��صقة تقديم مصيدة 

 
 مصيدة ��صقة مثبتة  2الشكل 

غريبة بحّفار ا��نفاق   إصابة إذا كنت تشك في
ويمكنك إرسال مصيدة  في أوراق النباتات 

 :ة للتعرف عليها�صق�

 
ة صفراء في المحصول /  �صقمصيدة �ضع  .1

الحديقة بحيث يكون قاع المصيدة مستويًا  
 مع قمة النباتات 

 أيام   5لمدة   ااتركه .2
 

وقلم تحديد   A4 خذ غ��ًفا ب��ستيكيًا مقاس  .3
اكتب تاريخ جمع المصيدة  ودائم أسود 

واسم جهة ا��تصال ورقم   لموقع وعنوان ا
 الهاتف على المقدمة 

 

منع انتشار المرض في  لالمعالجة با��شعة أو  
 .المضيف المنتج

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

ا��قتصاد والمجتمع الذي ينشأ من وجود أو  
حّفار ا��نفاق في أوراق النباتات  انتشار أو زيادة 

 .داخل نيو ساوث ويلز

 أخذ العينات 
بشكل أفضل في   SLM ل  لفهم التأثير الكامل

 ا��ب��غ عن     NSW DPIجميع أنحاء الو��ية، تشجع 

لمنع انتشار المرض في  المعالجة با��شعة أو  
 .المضيف المنتج

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

ا��قتصاد والمجتمع الذي ينشأ من وجود أو  
حّفار ا��نفاق في أوراق النباتات  انتشار أو زيادة 

 .داخل نيو ساوث ويلز

حّفار ا��نفاق في   نشاط أو تقديم عينات من 
 :وهو المشتبه بهأوراق النباتات  

  خارج خارج المناطق المعروفة ل��صابة (أي  •
Sydney Basin( 

عندما يكون ال��ر كبيًرا وم��حًظا عبر العديد   •
 .من أنواع النباتات المضيفة المختلفة

حّفار ا��نفاق في أوراق   خدمة تشخيص إن
 .مجانيةالنباتات 

يجب تضمين نماذج التقديم مع العينات حتى  
م��حظة أن هناك   يرجى ج. يمكن ا��ب��غ عن النتائ

مختلفين يعتمدان على طريقة  نموذجين
يمكن العثور على نماذج التقديم على   .ا��ختبار

 :     NSW DPI  موقع

-https://www.dpi.nsw.gov.au/about
-services/sample-us/services/laboratory
 ubmissions 

في  الساعي بريد ال��يع أو بالعينات أرسل ال
وقت مبكر من ا��سبوع، تجنب ا��رسال يوم  

الخميس أو الجمعة حتى �� تق�� العينات عطلة  
العينات تتدهور  . ��نتظارا نهاية ا��سبوع في 
 .ب��عة في الحرارة

حّفار ا��نفاق في أوراق  يمكنك أيضًا ا��ب��غ عن 
 :خ��ل المشتبه به منالنباتات 

 

mailto:biosecurity@dpi.nsw.gov.au
mailto:biosecurity@dpi.nsw.gov.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/about-us/services/laboratory-services/sample-submission
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/about-us/services/laboratory-services/sample-submission
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dpi.nsw.gov.au/about-us/services/laboratory-services/sample-submission
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Attn: SLM 
Plant Health Diagnostic Service 

EMAI, Woodbridge Rd  
Menangle NSW 2568 

 

 
 يمصيدة ��صقة في كيس ب��ستيك 3الشكل         

 

 
 عينات من أوراق النباتات في كيس مقفل و معنون   4الشكل        

 

تستند  . Regional NSW 2020 و��ية نيو ساوث ويلز من خ��ل ©
المعرفة والفهم في وقت المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى  

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 
نيو ساوث ويلز   دائرةالمعلومات مع المسؤول المناسب في 

  .ستشار المستقل للمستخدمأو الم ا��قليمية

 

باستخدام المقص، قم بفتح الحواف   .4
الخارجية المغلقة للغ��ف الب��ستيكي 

 كتاب البحيث يفتح مثل 
ضع المصيدة ال��صقة بعناية على   .5

جانب واحد من الغ��ف الب��ستيكي 
وأغلق الغ��ف الب��ستيكي برفق فوق  

المصيدة حتى �� تسحق أي ح��ات على  
 المصيدة

نموذج   داخل ظرف مبطن مع ضع  .6
  نموذج طلب تحديد الح��ة مكتمل من

Insect Identification Request form    
 :إلى سلهار  .7

Attn: SLM 
Biosecurity Collections 

Orange Agricultural Institute 
1447 Forest Rd, Orange NSW 

2800 

 تقديم عينة ورقية 
حّفار ا��نفاق في أوراق النباتات   تلف إذا ��حظت

  مضيفةعبر مجموعة من النباتات البه  شتبهم
ك مصيدة ��صقة، عندها  مختلفة وليس لديال

 :ة ل��ختبارييمكنك تقديم عينة ورق
أجزاء من ا��وراق    صغيرة أو  أوراقاجمع  .1

فيها أنفاق حّفار ا��نفاق  الكبيرة التي 
 بشكل واضح و حديثة 

- 1بنية صغيرة (طولها  ��انق إذا وجدت   .2
مم) على الجانب السفلي من ا��وراق ،   2

 اجمعها أيضًا 
ضع العينات في كيس شطيرة بقفل   .3

وأغلق   ا الهواء خارجً  طاضغ .مضغوط
 القفل بإحكام 

الكيس  ء ا��مامي من  اكتب على الجز  .4
اسم النبتة  قلم تحديد دائم أسود ب

أخذ العينة وعنوان  تاريخ المضيفة، 
قام بأخذ  واسم الشخص الذي  الموقع  

 العينة
اجمع كل نبات مضيف في كيس   .5

 مضغوط مختلف 
ضع جميع أكياس العينات داخل كيس   .6

بسحاب أكبر (لضمان احتواء جميع  
الح��ات) وضعها داخل ظرف مبطن  

 Plant Healthنموذج مكتمل من  مع
Diagnostic Service Specimen Advice 

form 
 :إلى ارسله .7

 

https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/672463/sample-submission.pdf
https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/710912/PHDS-specimen-advice.pdf
https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/710912/PHDS-specimen-advice.pdf
https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/710912/PHDS-specimen-advice.pdf
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