






٢٠٠٩ -ديسمبر  - ٢٨ا�ثنين : ا�خبار 
نتائج تحليل عينات الطماطم تصل ا$سبوع القادم من المتحف البريطاني

:كتب أحمد مجدي 
انــه مــن المنتظــر ان يصــل مطلــع ا�ســبوع القــادم رد وزارة الزراعــة واستصــ:ح ا�راضــي اعلنــت •

معامل المتحف البريطاني علي نتائج فحص عينات الطماطم التـي ارسـلتھا الـوزارة الـي انجلتـرا 
صـانعة انفـاق الطمـاطم بامريكـا "ا�سبوع الماضـي للتأكـد مـن وجـود اي حـا�ت اصـابة بحشـرة 

تشكيل فـرق تضـم خبـراء مـن الحجـر امين اباظة وزير الزراعة واستص:ح ا�راضي قرر ". الجنوبية
الزراعــي وا�دارة المركزيــة لمكافحــة ا�فــات ولجنــة المبيــدات ومعھــد بحــوث البســاتين لمراقبــة 

تكـون مھمتـه فحـص ھـذه الحدود الغربية لمصـر فـي مطـروح والسـلوم وسـيدي برانـي وسـيوه 
التي اصابت محصول الطماطم فـي ليبيـا " التوتا ابسلوتا" المناطق للتأكد من عدم وصول حشرة 

كما قرر الوزير تشكيل لجان فنية للسفر الي اسـبانيا ل:طـ:ع علـي التجربـة ا�سـبانية . واسبانيا
ان الدكتور ايمن فريد ابو حديد رئيس مركز البحـوث الزراعيـة ومن جانبه اكد   في مكافحة الحشرة

ھنـاك بعـض المبيـدات المصـرح مشيرا الـي ان ليست ا�خطر ھذه الحشرة رغم خطورتھا ا� انھا  ھنـاك بعـض المبيـدات المصـرح مشيرا الـي ان ليست ا�خطر ھذه الحشرة رغم خطورتھا ا� انھا 
.بتداولھا يمكن استخدامھا في المكافحة في حالة وصول الحشرة الي مصر

انه تقرر اتخاذ جميع ا�جراءات ال:زمة بمعرفة اجھزة ا�رشـاد الزراعـي ومكافحـة ابوحديد واضاف •
واكـد . ا�فات ل:ستعداد �عمال المكافحة رغم ان مصر حتي اeن خالية من ا�صابة بھذه الحشرة

انـه حتـي الدكتور مجدي الحريري مدير معھد بحوث وقاية النباتات التـابع لمركـز البحـوث الزراعيـة 
واشار إلـي انـه تـم تشـكيل لجنـة فنيـة �جـراء . اeن �توجد اية د�ئل علي دخول تلك اeفة لمصر

واوضـح انـه � . حم:ت منتظمة في المناطق الحدودية المجاورة لليبيا لمتابعة الموقـف عـن كثـب
.صحة لما نشر حول انھا تسببت في تبوير مساحات شاسعة في دول كثيرة مثل اسبانيا وليبيا

ان اللجـان التـي الدكتور ص:ح سليمان نائب رئيس لجنة المبيدات بـوزارة الزراعـة ومن جانبه قال •
فحـص امتعـة الركـاب القـادمين مـن ليبيـا تم تشكيلھا لمراقبة المنـاطق الحدوديـة لھـا صـ:حيات 

توعيـة بضـرورة وطالـب  .والقيام بالمسح الشامل لھـذه المنـاطق للتأكـد مـن خلوھـا مـن المـرض
لمنـع بعـدم اصـطحاب ايـة مـؤك:ت تحتـوي علـي الطمـاطم من الخـارج جميع المصريين القادمين 

وصول ا�صابة الي مصر ومساعدة ا�جھزة الحجرية في منع وصولھا الي مصر



٢٠٠٩-١٢-٢٨ : المسائيا$ھرام 
.. تحذير عاجل 

آفة قاتلة علي الحدود أدت إلي بوار أراضي ليبيا والمغرب العربي وأسبانيا
. وزارة الزراعة تفرض سرية تامة علي الخطر القادم

 ! كيف علمتم؟  : ومسئول كبير يتساءل
والمبيدات بمصر �تقضي عليھا اeفة تأكل فدان الطماطم في يومين  : اsص:ح الزراعي

وفحص الطماطم القادمة من ليبيافرق مصرية تسابق الزمن في إسبانيا للمكافحة
اخترق ا$ھرام المسائي السرية التي تفرضھا وزارة الزراعة علـي اeفـة التـي وصـفھا �

وقد دمرت جميع الزراعـات با�راضـي توتا ابسلوتا مسئول كبير بالوزارة بالقاتلة وتدعي 
واكتفت الوزارة بورشة عمل �يجاد حلول لمواجھة الحشرة وتسجيل ا�سبانية والليبية 

الدكتور ص:ح سـليمان نائـب رئـيس لجنـة المبيـدات تحدثنا إلي   . نوع المبيد المقاوم لھا
كيف علمتم ذلك والوزارة تفـرض   : حول حقيقة ھذه اeفة فأجاب بتساؤلبوزارة الزراعة  كيف علمتم ذلك والوزارة تفـرض   : حول حقيقة ھذه اeفة فأجاب بتساؤلبوزارة الزراعة 

 . سياجا من السرية والتعتيم علي ھذا الموضوع وقال في تخوف ربنا يستر
فقال ما يحدث في اسبانيا ودول المغـرب العربـي وليبيـا �يوجـد سألناه عن سر تخوفه �

اي نوع من الطمأنينة ونخشي مـن انتشـار ا�فـة وتـدمير المحاصـيل مثلمـا حـدث فـي 
وقـال لـم عـن طريـق مرسـي مطـروح   .. وشكك في اختراقھا للحدود المصـرية  . اسبانيا

يصـلنا مــن المعلومــات مـا يؤكــد أو ينفــي وجـود ھــذه اeفــة ونحـن نســابق الــزمن فــي 
الحصول علي تقارير قادمة من فرنسا واسبانيا عن كيفية مقاومة ھذه الحشرة خاصـة 
ان وجودھا داخل الحدود الليبية وتدميرھا لمحصول الطماطم ھناك يحتم علينا ان نتخـذ 
التدابير لمنع وصولھا إلي مصر وا�ستعداد لمواجھـة شرسـة معھـا فـي حالـة تخطيھـا 

واشار إلـي ان وزارة الزراعـة قـررت تشـكيل فريـق مـن البـاحثين فـي مجـال   .. لحدودنا
وقاية النبات والمكافحة والحجر الزراعي وا�رشاد للسفر إلي اسـبانيا لدراسـة الوضـع 
ھناك حيث ان ھذه اeفة منشؤھا الرئيسي دول امريكا الجنوبية وقد انتقلت منھـا إلـي 

 . فرنسا ثم إلي اسبانيا ومنھا إلي دول المغرب العربي واخيرا ليبيا



أھـم اھـداف الفريـق دراسـة وتحليـل ا�جـراءات التـي تتخـذھا سـتكون وقال �
اســبانيا لمكافحــة تلــك ا�فــة التــي تــدمر المحاصــيل بصــورة كاملــة وأكــد ان 
الحشرة بمجرد اقترابھا من المحصول تحفر بين بشرتي ا$وراق والثمار وھي 
من الديدان الخياطة صانعات انفاق ا$وراق وان الطماطم من اكثـر المحاصـيل 

وتعتبـر مـن أكثـر العائلة الباذنجانية بل وتھاجم العديد من نباتات  التي تفضلھا
وأشــار صــ:ح   . الحشــرات التــي تھــاجم البيــوت المحميــة والزراعــات العاديــة

سليمان ايضا إلي ان ھناك فرقا بحثية مكلفة مـن قبـل الـوزارة تقـوم بفحـص 
ثمار الطماطم القادمة من ليبيا وتفتيش حمو�ت سيارات النقل واخـري توجـد 

مرســي مطــروح فــي المنــاطق القريبــة مــن الحــدود وخصوصــا فــي منطقــة 
لمواجھة احتما�ت تسلل ھذه اeفة مصايد فرمونية لمتابعة الوضع عن طريق 

 . عبر الحدود ودخولھا المناطق المصرية
ھذه ا�فة ستكون اثارھا مـدمرة ان مسئول كبير بھيئة ا�ص:ح الزراعي وقال � ھذه ا�فة ستكون اثارھا مـدمرة ان مسئول كبير بھيئة ا�ص:ح الزراعي وقال �

علي الف:ح المصري ويمكنھا القضاء علي فـدان الطمـاطم الواحـد فـي فتـرة 
زمنية �تتجاوز اليومين والخطورة ان المبيدات الموجودة في السوق �تقضي 
علي ھذه الحشرة والحل الوحيد لمقاومتھـا ھـو العـ:ج البيولـوجي بواسـطة 

المسـتخدمة فـي الـدول ا$جنبيـة إلـي جانـب ليبيـا وھـذه الفخاخ البيولوجيـة 
وقـال إن ھـذه غالية الثمن وباھظة التكاليف وتعطي نتائج غيـر كافيـة الفخاخ 

ا�فة استطاعت ان تدمر محاصيل الطماطم في دول أمريكا الجنوبية واسبانيا 
وذلـك فـي ضـوء   ، في شھور قليلة في الوقت الذي تقترب فيه حاليا من مصر

تبتعـد عـن الحـدود التـي حاليـا فـي سـھل الجفـارة وواحـة الزغبـوب وجودھا 
الفعلـي فـي مرحلـة التـدمير طول اليرقة وقال إن كيلو مترا   ١٥ المصرية بنحو

 . مم بعد ايام قليلة من مرحلة الفقس  ٧,٣  إلي صلوتمم   ٤,٥ حوالى 



 التقرير أن أكد الزراعة بوزارة اeفات مكافحة لجنة عضو توفيق محمد الدكتور لكن�
 سليمان ص:ح الدكتور برئاسة القاتلة اeفة تتابع التي المبيدات للجنة النھائي
 طالب أنه إ�  ، ا$خري والدول ليبيا في تم لما طبقا الحشرة مواجھة طرق ستحدد

 . كويس مش دلوقتي فيه الك:م  : وقال  ، لخطورته الموضوع ھذا تناول بعدم أيضا
 وعضو  ، مطروح محافظة الشعب مجلس عضو مسعود عبدهللا الدكتور أن الغريب�

 الموضوع يكون كيف  : وتساءل  ، اeفة ھذه عن شيء أي يعلم يكن لم الزراعة لجنة
  ، اeن؟ حتي الزراعة وزارة مسئولي من فيه أحد يحدثنا ولم  ، الخطورة ھذه بمثل
 انتقلت وإذا  ، والعلمين الحمام بمركزي تنتشر والخضراوات الطماطم زراعة إن وقال
 شت:ت طريق وعن  ، مطروح مرسي خ:ل من ذلك فسيكون  ، المصرية الحدود إلي

 الشت:ت لجميع الزراعي الحجر طريق عن جمركية بمراقبة فورا وطالب  . الخضراوات
 بإظھار بالمحافظة الزراعة مديرية سيطالب أنه مؤكدا  ، ليبيا مع الحدود عبر تمر التي

 . عدمه من المصرية الزراعة لحماية ال:زمة التدابير اتخاذھم ومدي  ، الحقيقة . عدمه من المصرية الزراعة لحماية ال:زمة التدابير اتخاذھم ومدي  ، الحقيقة
 جامعة الزراعة بكلية المبيدات أستاذ قنديل عبدالھادي محمد الدكتور وكشف�

 الحشرة ھذه أن مطروح مرسي محافظة مزارعي بعض بتأكيد مفاجأة عن القاھرة
  أصابھا التي الخضراوات بعض علي ذلك وظھر  ، المصرية الحدود داخل موجودة
 علي القضاء تستطع لم ليبيا استخدمتھا التي المبيدات أن موضحا  ، فجأة الشلل

 . الحشرة
 لجنة وجود من الشعب بمجلس الزراعة لجنة رئيس الغول عبدالرحيم وبسؤال�

 عن شيئا أعلم لم  : متعجبا أجاب  ، عدمه من ليبيا مع الحدود علي الحشرة لمتابعة
 الزراعة وزارة يجعل واحدا سببا أعرف و�  ، المسائي ا$ھرام من إ�  ، اeفة ھذه

 مدي حول النھائي التقرير تعد لم ولماذا  ، الموضوع حول السرية من ستارا تفرض
 سيقضي الذي الحشري المبيد وتحديد مواجھتھا وطرق  ، الحشرة من الخطورة

 . عليھا؟



))متولى سالممتولى سالم((  ٢٠٠٩٢٠٠٩ / /١٢١٢ / /٢٩٢٩المصرى اليومالمصرى اليوم
تشكّل فرقاً لمراقبة الحدود الغربية ومنع وصول حشرة الطماطم إلى مصرتشكّل فرقاً لمراقبة الحدود الغربية ومنع وصول حشرة الطماطم إلى مصر» » الزراعةالزراعة»»
، تشكيل فرق تضم خبراء مـن الحجـر الزراعـى ، تشكيل فرق تضم خبراء مـن الحجـر الزراعـى قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستص:ح ا$راضىقرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستص:ح ا$راضى��

واsدارة المركزيــة لمكافحــة اeفــات ولجنــة المبيــدات ومعھــد بحــوث البســاتين، لمراقبــة الحــدود واsدارة المركزيــة لمكافحــة اeفــات ولجنــة المبيــدات ومعھــد بحــوث البســاتين، لمراقبــة الحــدود 
الغربية لمصر فى مطروح والسلوم وسيدى برانى وسيوه تكـون مھمتھـا فحـص ھـذه المنـاطق الغربية لمصر فى مطروح والسلوم وسيدى برانى وسيوه تكـون مھمتھـا فحـص ھـذه المنـاطق 

التــى أصــابت محصــول الطمــاطم فــى ليبيــا التــى أصــابت محصــول الطمــاطم فــى ليبيــا » » التوتــا أبســلوتاالتوتــا أبســلوتا««للتأكــد مــن عــدم وصــول حشــرة للتأكــد مــن عــدم وصــول حشــرة 
كما قرر تشكيل لجان فنية للسفر إلى إسـبانيا ل:طـ:ع علـى التجربـة اsسـبانية فـى كما قرر تشكيل لجان فنية للسفر إلى إسـبانيا ل:طـ:ع علـى التجربـة اsسـبانية فـى . . وإسبانياوإسبانيا

مكافحة الحشرة، التى وصفھا خبراء الزراعة بالخطيرة، تمھيدا ل:سـتعداد لمكافحتھـا فـى حالـة مكافحة الحشرة، التى وصفھا خبراء الزراعة بالخطيرة، تمھيدا ل:سـتعداد لمكافحتھـا فـى حالـة 
..وصولھا إلى مصر عبر المناطق الحدوديةوصولھا إلى مصر عبر المناطق الحدودية

ــه مــن المنتظــر مطلــع ا$ســبوع المقبــل، وصــول رد وزارة الزراعــة وزارة الزراعــة وأعلنــت وأعلنــت �� ــه مــن المنتظــر مطلــع ا$ســبوع المقبــل، وصــول رد أن معامــل المتحــف معامــل المتحــف أن
إلـى إنجلتـرا ا$سـبوع إلـى إنجلتـرا ا$سـبوع عينات الطماطم التـى أرسـلتھا الـوزارة عينات الطماطم التـى أرسـلتھا الـوزارة على نتائج فحص على نتائج فحص   البريطانىالبريطانى

..»»صانعة أنفاق الطماطم بأمريكا الجنوبيةصانعة أنفاق الطماطم بأمريكا الجنوبية««الماضى للتأكد من وجود أى حا�ت إصابة بحشرة الماضى للتأكد من وجود أى حا�ت إصابة بحشرة 
، إنـه يمكـن السـيطرة ، إنـه يمكـن السـيطرة الدكتور ص:ح سليمان، نائب رئيس لجنة المبيـدات بـالوزارةالدكتور ص:ح سليمان، نائب رئيس لجنة المبيـدات بـالوزارةمن جانبه قال من جانبه قال �� ، إنـه يمكـن السـيطرة ، إنـه يمكـن السـيطرة الدكتور ص:ح سليمان، نائب رئيس لجنة المبيـدات بـالوزارةالدكتور ص:ح سليمان، نائب رئيس لجنة المبيـدات بـالوزارةمن جانبه قال من جانبه قال ��

على خطورة الحشرة باستخدام الفورمونات مع إضافتھا للمبيد للحد من تأثيرھـا السـلبى علـى على خطورة الحشرة باستخدام الفورمونات مع إضافتھا للمبيد للحد من تأثيرھـا السـلبى علـى 
أن ھـذه الحشـرة ذات خطـورة أن ھـذه الحشـرة ذات خطـورة كما أوضح، فى تصـريحات صـحفية، كما أوضح، فى تصـريحات صـحفية، . . اsنتاج المحصولى للطماطماsنتاج المحصولى للطماطم

، خاصة أنھا تصيب ا$جـزاء الخضـرية والسـيقان والثمـار، موضـحا أنھـا ، خاصة أنھا تصيب ا$جـزاء الخضـرية والسـيقان والثمـار، موضـحا أنھـا كبيرة على إنتاج الطماطمكبيرة على إنتاج الطماطم
..من إنتاجية المحصولمن إنتاجية المحصول% % ٧٠٧٠--  ٥٠٥٠خسارة ما يتراوح من خسارة ما يتراوح من تؤدى إلى تؤدى إلى 

وأشار إلى أن اللجان التى تم تشكيلھا لمراقبة المناطق الحدوديـة لھـا صـ:حيات فحـص أمتعـة وأشار إلى أن اللجان التى تم تشكيلھا لمراقبة المناطق الحدوديـة لھـا صـ:حيات فحـص أمتعـة ��
الركاب القادمين من ليبيا، والقيام بالمسح الشامل لھذه المناطق للتأكد من خلوھا من المـرض، الركاب القادمين من ليبيا، والقيام بالمسح الشامل لھذه المناطق للتأكد من خلوھا من المـرض، 

، ولكـن اتخـاذ التـدابير ا�حترازيـة ، ولكـن اتخـاذ التـدابير ا�حترازيـة مؤكداً أن ھذه الحشرة غير موجودة حتى اeن فى مصرمؤكداً أن ھذه الحشرة غير موجودة حتى اeن فى مصر
مھمة ضـرورية للحفـاظ علـى الثـروة الزراعيـة مـن إنتـاج الطمـاطم، خاصـة أنھـا مـن المحاصـيل مھمة ضـرورية للحفـاظ علـى الثـروة الزراعيـة مـن إنتـاج الطمـاطم، خاصـة أنھـا مـن المحاصـيل 
الرئيسية للخضـر، وحتـى � تتكـرر بعـض التجـارب ا$خـرى المريـرة مثـل ذبابـة الفاكھـة والخـوخ الرئيسية للخضـر، وحتـى � تتكـرر بعـض التجـارب ا$خـرى المريـرة مثـل ذبابـة الفاكھـة والخـوخ 

..والسوسة الحمراء فى النخيلوالسوسة الحمراء فى النخيل
وطالب بضرروة توعية جميع المصريين القادمين من الخارج بعدم اصـطحاب أى مـأكو�ت تحتـوى وطالب بضرروة توعية جميع المصريين القادمين من الخارج بعدم اصـطحاب أى مـأكو�ت تحتـوى ��

..على الطماطم، لمنع وصول اsصابة إلى مصر، ومساعدة ا$جھزة الحجرية فى منع وصولھاعلى الطماطم، لمنع وصول اsصابة إلى مصر، ومساعدة ا$جھزة الحجرية فى منع وصولھا



))متولى سالممتولى سالم((  ٢٠٠٩٢٠٠٩ / /١٢١٢ / /٢٩٢٩المصرى اليومالمصرى اليوم: : استكمال استكمال 
تشكّل فرقاً لمراقبة الحدود الغربية ومنع وصول حشرة الطماطم إلى مصرتشكّل فرقاً لمراقبة الحدود الغربية ومنع وصول حشرة الطماطم إلى مصر» » الزراعةالزراعة»»
، أن ھـذه الحشـرة رغـم ، أن ھـذه الحشـرة رغـم رئيس مركز البحـوث الزراعيـةرئيس مركز البحـوث الزراعيـة  الدكتور أيمن فريد أبوحديدالدكتور أيمن فريد أبوحديد  من جانبه أكد،من جانبه أكد،��

خطورتھا فإنھا ليسـت ا$خطـر، مشـيراً إلـى أن ھنـاك بعـض المبيـدات المصـرح بتـداولھا يمكـن خطورتھا فإنھا ليسـت ا$خطـر، مشـيراً إلـى أن ھنـاك بعـض المبيـدات المصـرح بتـداولھا يمكـن 
وأضـاف أنـه تقـرر اتخـاذ جميـع وأضـاف أنـه تقـرر اتخـاذ جميـع . . استخدامھا فى المكافحة فى حالـة وصـول الحشـرة إلـى مصـراستخدامھا فى المكافحة فى حالـة وصـول الحشـرة إلـى مصـر

اsجراءات ال:زمة بمعرفة أجھزة اsرشاد الزراعى ومكافحة اeفات ل:ستعداد $عمال المكافحـة، اsجراءات ال:زمة بمعرفة أجھزة اsرشاد الزراعى ومكافحة اeفات ل:ستعداد $عمال المكافحـة، 
. . على الرغم من أن مصر حتى اeن خالية من اsصابة بھذه الحشرةعلى الرغم من أن مصر حتى اeن خالية من اsصابة بھذه الحشرة

، أنـه ، أنـه الدكتور مجدى الحريرى، مدير معھد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحـوث الزراعيـةالدكتور مجدى الحريرى، مدير معھد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحـوث الزراعيـةأكد أكد ��
حتى اeن � توجد أى د�ئل على دخول تلك اeفة لمصر، موضحاً أنه حتى فى حالة إثبـات نتـائج حتى اeن � توجد أى د�ئل على دخول تلك اeفة لمصر، موضحاً أنه حتى فى حالة إثبـات نتـائج 
فحص العينات التى تم تجميعھا من مناطق زراعـة الطمـاطم بمحافظـة مرسـى مطـروح دخـول فحص العينات التى تم تجميعھا من مناطق زراعـة الطمـاطم بمحافظـة مرسـى مطـروح دخـول 

لتـوفر كميـات كبيـرة مـن المبيـدات اeمنـة لتـوفر كميـات كبيـرة مـن المبيـدات اeمنـة تلك الحشرة ف: يوجد مـا يـدعوا إط:قـا للقلـق، نظـرا تلك الحشرة ف: يوجد مـا يـدعوا إط:قـا للقلـق، نظـرا لتـوفر كميـات كبيـرة مـن المبيـدات اeمنـة لتـوفر كميـات كبيـرة مـن المبيـدات اeمنـة تلك الحشرة ف: يوجد مـا يـدعوا إط:قـا للقلـق، نظـرا تلك الحشرة ف: يوجد مـا يـدعوا إط:قـا للقلـق، نظـرا 
والمسجلة بوزارة الزراعة والتى ثبتت فعاليتھا فـى القضـاء علـى ھـذه الحشـرة مثـل المركبـات والمسجلة بوزارة الزراعة والتى ثبتت فعاليتھا فـى القضـاء علـى ھـذه الحشـرة مثـل المركبـات 

..الموصى بھا لمكافحة فراشة درنات البطاطسالموصى بھا لمكافحة فراشة درنات البطاطس
وأوضح الحريرى أنه � صحة لما نشر حول أنھا تسـببت فـى تبـوير مسـاحات شاسـعة فـى دول وأوضح الحريرى أنه � صحة لما نشر حول أنھا تسـببت فـى تبـوير مسـاحات شاسـعة فـى دول ��

كثيرة مثل إسبانيا وليبيا، مؤكداً أن السـيطرة علـى ھـذه الحشـرة بسـيطة مـن خـ:ل المبيـدات كثيرة مثل إسبانيا وليبيا، مؤكداً أن السـيطرة علـى ھـذه الحشـرة بسـيطة مـن خـ:ل المبيـدات 
المتاحة مثل سوسة النخيل،المتاحة مثل سوسة النخيل،

بأكملھــا، حيــث تقــوم بعمــل أنفــاق داخــل بأكملھــا، حيــث تقــوم بعمــل أنفــاق داخــل تصــيب العائلــة الباذنجانيــة تصــيب العائلــة الباذنجانيــة موضــحا أن ھــذه الحشــرة موضــحا أن ھــذه الحشــرة ��
ا$راضى المزروعة أو تدخل فـى الثمـرة تحـت الكـأس ممـا يـؤدى إلـى تكـون فطريـات وبكتيريـا، ا$راضى المزروعة أو تدخل فـى الثمـرة تحـت الكـأس ممـا يـؤدى إلـى تكـون فطريـات وبكتيريـا، 
مشيراً إلى أن الموطن ا$صلى لھذه الحشرة فـى أمريكـا الجنوبيـة، ولكنھـا انتقلـت إلـى القـارة مشيراً إلى أن الموطن ا$صلى لھذه الحشرة فـى أمريكـا الجنوبيـة، ولكنھـا انتقلـت إلـى القـارة 

..ا$وروبية ثم وصلت إلى ب:د المغرب العربى عن طريق إسبانياا$وروبية ثم وصلت إلى ب:د المغرب العربى عن طريق إسبانيا



٢٠٠٩٢٠٠٩- - ١٢١٢- - ٣١٣١  --المنارةالمنارة  ::  طرابلسطرابلس
  ::  للزراعةللزراعة  العامةالعامة  الشعبيةالشعبية  اللجنةاللجنة

  المتابعةالمتابعة  وو  ا�ھتماما�ھتمام  تحتتحت  الطماطمالطماطم  أوراقأوراق  حافراتحافرات  آفةآفة
  نشرتنشرت  ليبيا،ليبيا،  فيفي  الطماطمالطماطم  أوراقأوراق  أنفاقأنفاق  حافراتحافرات  آفةآفة  انتشارانتشار  عنعن  أخبارأخبار  ورودورود  بعدبعد��

  علىعلى  موقعھاموقعھا  فيفي    توضيحاتوضيحا  والبحريةوالبحرية  الحيوانيةالحيوانية  والثروةوالثروة  للزراعةللزراعة  العامةالعامة  الشعبيةالشعبية  اللجنةاللجنة
      ..    الحشرةالحشرة  ھذهھذه  علىعلى  للقضاءللقضاء  اتخذتھااتخذتھا  التيالتي  اsجراءاتاsجراءات  حولحول  ا�نترنتا�نترنت

  خطرخطر  منمن  فيهفيه  حذرحذر  **  العماميالعمامي  محمدمحمد  فرجفرج..مم  للمھندسللمھندس  مقالمقال  نشرتنشرت  قدقد  المنارةالمنارة  وكانتوكانت��
  واحدواحد  اسبوعاسبوع  خ:لخ:ل  الطماطمالطماطم    منمن  ھكتاراتھكتارات  ١٠١٠  علىعلى  القضاءالقضاء  تستطيعتستطيع  التيالتي  ،،  ا�فةا�فة  ھذهھذه
  الزراعيالزراعي  المھندسالمھندس  قبلقبل  منمن  ليبياليبيا  فيفي  مرةمرة  �ول�ول  الحشرةالحشرة  ھذهھذه  اصطياداصطياد  تمتم  وقدوقد  ،،  فقطفقط

..  الصاويالصاوي  عبدالس:معبدالس:م..مم  الوظيفيالوظيفي  الكادرالكادر  خارجخارج  المحالالمحال
::  مايليمايلي  والبحريةوالبحرية  الحيوانيةالحيوانية  والثروةوالثروة  للزراعةللزراعة  العامةالعامة  الشعبيةالشعبية  اللجنةاللجنة  توضيحتوضيح  فيفي  وجاءوجاء�� ::  مايليمايلي  والبحريةوالبحرية  الحيوانيةالحيوانية  والثروةوالثروة  للزراعةللزراعة  العامةالعامة  الشعبيةالشعبية  اللجنةاللجنة  توضيحتوضيح  فيفي  وجاءوجاء��
TutaTuta  الطماطمالطماطم  أوراقأوراق  أنفاقأنفاق  حافراتحافرات  آفةآفة  تعتبرتعتبر�� absolutaabsoluta  فات  منمنeفاتاeالمدمرةالمدمرة  ا  

  منطقةمنطقة  إلىإلى  مؤخراً مؤخراً   وانتقلتوانتقلت  الجنوبيةالجنوبية  أمريكياأمريكيا  ا$صليا$صلي  موطنھاموطنھا  ،،  الطماطمالطماطم  لمحصوللمحصول
  سجلسجل  ٢٠٠٧٢٠٠٧  وفيوفي  وإيطالياوإيطاليا  وأسبانياوأسبانيا  فرنسافرنسا  فيفي  سجلتسجلت  حيثحيث  المتوسطالمتوسط  البحرالبحر

  فيفي  انتقلتانتقلت  تمتم  الطماطمالطماطم  إنتاجإنتاج  فيفي  كبيرةكبيرة  خسائرخسائر  أحدثتأحدثت  حيثحيث  المغربالمغرب  فيفي  تواجدھاتواجدھا
  خ:لخ:ل  العظمىالعظمى  الجماھيريةالجماھيرية  فيفي  مرةمرة  أولأول  وسجلتوسجلت  تونستونس  ثمثم  الجزائرالجزائر  إلىإلى  ٢٠٠٨٢٠٠٨  سنةسنة
  ١٢١٢  – – ١٠١٠منمن  تنتجتنتج  انان  اeفةاeفة  لھذهلھذه  ويمكنويمكن  ..النجيلةالنجيلة  بمنطقةبمنطقة  مسيحيمسيحي  ٢٠٠٩٢٠٠٩  الربيعالربيع  شھرشھر
  وتسببوتسبب  ،،  بيضةبيضة  ٣٠٠٣٠٠  ––٢٥٠٢٥٠منمن  حياتھاحياتھا  فيفي  تضعتضع  أنأن  يمكنيمكن  أنثىأنثى  وكلوكل  السنةالسنة  فيفي  جيلجيل

  غيرغير  الطماطمالطماطم  وثماروثمار  والبراعموالبراعم  الناميةالنامية  والقمموالقمم  ا�وراقا�وراق  فيفي  وممراتوممرات  أنفاقاً أنفاقاً   اليرقةاليرقة
  مقاومةمقاومة  س:�تس:�ت  إنتاجإنتاج  فيفي  السريعةالسريعة  القدرةالقدرة  اeفةاeفة  لھذهلھذه  كماكما  ..والناضجةوالناضجة  الناضجةالناضجة
..للمبيداتللمبيدات





البياض الزغبيالبياض الزغبي



تبقع ا$وراق ا$سودتبقع ا$وراق ا$سود



العفنالعفن

الرماديالرمادي



اللفحة المبكرةاللفحة المبكرة



اللفحة المتأخرةاللفحة المتأخرة



الدقيقىالدقيقىالبياض البياض 



عفن قمة الثمار عفن قمة الثمار 
الزھرىالزھرىعفن الطرف عفن الطرف أو أو 

نقص كالسيوم او نقص كالسيوم او 
لنوبة عطش أو لنوبة عطش أو تعرض تعرض 

جفافجفافجفافجفاف



صانعات ا$نفاقصانعات ا$نفاق



LiriomyzaLiriomyza trifoliitrifolii

female male

Diptera: Agromyzidae



Find differencesFind differences



TutaTuta absolutaabsoluta ((MeyrickMeyrick))

Vegetable Vegetable leafminerleafminer
LiriomyzaLiriomyza sativaesativae ((BlanchardBlanchard))

Tomato Tomato leafminerleafminer
LiriomyzaLiriomyza trifoliitrifolii (Burgess)(Burgess)



AnimaliaAnimalia
ArthropodaArthropoda

InsectaInsecta
LepidopteraLepidoptera

GelechioidaeGelechioidae
GelechiidaeGelechiidae
TutaTuta absolutaabsoluta ((MeyrickMeyrick))

Origin : Origin : Latin/South AmericaLatin/South America
Host plant range : Host plant range : SolanaceaeSolanaceae
Immigration year : Immigration year : 20062006
Country of entrance : Country of entrance : SpainSpain
Control : Control : IPM programs IPM programs 
It develops quickly resistance to chemical pesticidesIt develops quickly resistance to chemical pesticides



بيضة طوال حياتھابيضة طوال حياتھا  ٣٠٠٣٠٠- - ٢٥٠٢٥٠تضع ا�نثى تضع ا�نثى 
لونه ابيض كريمى الى اصفرلونه ابيض كريمى الى اصفر––صغير ومستدير صغير ومستدير 

عرضعرضمم مم   ٠,٢٠,٢طول ، طول ، مم مم   ٠,٣٥٠,٣٥: : بيضة بيضة 
ايام من الوضعايام من الوضع  ٦٦--٤٤يفقس البيض بعد يفقس البيض بعد 



يرقة حديثة الفقسيرقة حديثة الفقس الطور الثانىالطور الثانى

مممم  ٤,٥٤,٥الطور الثالث الطور الثالث 

مممم  ٧,٣٧,٣الطور الرابع الطور الرابع 

CompletComplet within within 1212--15 15 daysdays



The larvae becoming greenish to light pink in second to fourth instarsThe larvae becoming greenish to light pink in second to fourth instars



Larvae do not enter Larvae do not enter diapausediapause when food is availablewhen food is availableLarvae do not enter Larvae do not enter diapausediapause when food is availablewhen food is available



Pupation Pupation may take placemay take place
in the soil, on the leaf in the soil, on the leaf 

surface or within minessurface or within mines



مممم١٠١٠- - ٨٨مم وعرضھا بفرد ا�جنحة مم وعرضھا بفرد ا�جنحة ٧٧- - ٥٥طولھا طولھا : : حشرة كاملة حشرة كاملة  مممم١٠١٠- - ٨٨مم وعرضھا بفرد ا�جنحة مم وعرضھا بفرد ا�جنحة ٧٧- - ٥٥طولھا طولھا : : حشرة كاملة حشرة كاملة 



�� TutaTuta absolutaabsoluta isis aa devastatingdevastating pestpest ofof TomatoTomato..
�� ItIt isis originatedoriginated fromfrom SouthSouth AmericaAmerica..
�� RecentlyRecently itit consideredconsidered toto bebe aa seriousserious threatthreat toto

tomatotomato productionproduction inin MediterraneanMediterranean regionregion..
�� TheThe newlynewly introducedintroduced pestpest fromfrom southsouth AmericaAmerica

findingfinding thethe shoresshores ofof thethe MediterraneanMediterranean aa
perfectperfect newnew homehome wherewhere itit cancan breedbreed betweenbetweenperfectperfect newnew homehome wherewhere itit cancan breedbreed betweenbetween
1010--1212 generationsgenerations aa yearyear..

�� ThisThis pestpest isis crossingcrossing boardersboarders andand devastatingdevastating
tomatotomato productionproduction bothboth protectedprotected andand openopen
fieldsfields..

�� TheThe infestationinfestation ofof TutaTuta absolutaabsoluta alsoalso reportedreported
onon potatopotato,, AubergineAubergine andand commoncommon beansbeans..



TutaTuta absolutaabsoluta



The total life cycle The total life cycle 
is completed with is completed with 

in in 3030--35 35 daysdays

vey high vey high 
reproduction reproduction 

can overwinter ascan overwinter as
eggs, pupae or eggs, pupae or 

adults depending adults depending 
on environmental on environmental 

conditionsconditions

reproduction reproduction 
capabilitycapability



The most The most important identifying important identifying character character are : are : the the filiformfiliform
(bead like structure) antenna, silverfish(bead like structure) antenna, silverfish--grey scales andgrey scales and

characteristic black spots present in anterior wingcharacteristic black spots present in anterior wing





Since the first detection in Spain in 2006, this pest is spreading
rapidly across Southern Europe and North Africa to engulf the whole
of the Mediterranean countries. Until today the presence of Tuta
absoluta has been reported in Italy, France, Malta, United Kingdom,
Greece, Switzerland, Portugal, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and
Albania during last two years. It is already a serious pest in South
America since the 80’s.





Leaf damageLeaf damageLeaf damageLeaf damage



Leaf damageLeaf damageLeaf damageLeaf damage



Leaf damageLeaf damage



Damage on shoot and stemsDamage on shoot and stems



Fruit damageFruit damage



Fruit damageFruit damage





Fruit damageFruit damage



attacked tomato attacked tomato 
fruits lose their fruits lose their 

commercial commercial valuevalue
5050––100100%%



Damage on different parts of tomatoDamage on different parts of tomato



Tomato Tomato can can be be attacked from attacked from seedlings to mature seedlings to mature plantsplants
infestation found on apical buds, leaves, infestation found on apical buds, leaves, 

stems, flowers and stems, flowers and fruitsfruits







Damage can reach up to Damage can reach up to 100100%.%.



Integrated pest management Integrated pest management 



Integrated pest management :Integrated pest management :

1)1)PreventionPrevention

2)2)Predatory bugsPredatory bugs

3)3)Pheromone traps (monitoringPheromone traps (monitoring––trapping)trapping)3)3)Pheromone traps (monitoringPheromone traps (monitoring––trapping)trapping)

4)4)Parasitoids (egg Parasitoids (egg -- larvae)larvae)

5)5)Good Agricultural PracticesGood Agricultural Practices

6)6)Selective pesticidesSelective pesticides







LureLure andand KillKill techniquetechnique ::
�� ItIt isis aa veryvery promisingpromising approachapproach toto controlcontrol thethe malemale adultsadults ofof TutaTuta

absolutaabsoluta withwith minimumminimum amountamount ofof insecticideinsecticide applicationapplication..
�� ItIt willwill reducereduce thethe matingmating incidenceincidence andand thereforetherefore reducingreducing thethe

numbernumber ofof viableviable eggseggs..
�� BasedBased onon sustainedsustained releaserelease matrix,matrix, LureLure andand killkill productproduct cancan

releaserelease thethe pheromonepheromone overover aa longlong periodperiod normallynormally overover 66--88 weeksweeks
whilewhile sustainingsustaining thethe activityactivity ofof thethe contactcontact insecticideinsecticide throughoutthroughout
thethe samesame periodperiod..thethe samesame periodperiod..

�� ItIt isis normallynormally aa singlesingle applicationapplication providesprovides safesafe yetyet constantconstant
controlcontrol overover aa longlong periodperiod ofof timetime..

�� PheromonesPheromones ofof otherother pestspests manymany bebe incorporatedincorporated toto reducereduce thethe
needneed toto otherother insecticideinsecticide applicationsapplications..

�� It'sIt's targetedtargeted applicationapplication inin specificspecific locationslocations leftleft overover 9999%% ofof thethe
plantplant sourcesource insecticideinsecticide freefree providingproviding aa safesafe environmentenvironment forfor
beneficialbeneficial insectinsect toto developdevelop andand toto participateparticipate inin thethe overover allall
controlcontrol ofof StrategyStrategy..

Sex Pheromone attractant Sex Pheromone attractant [[QlureQlure--TUATUA] ] Monitoring / Mass trappingMonitoring / Mass trapping





mass trappingmass trappingmass trappingmass trapping







Biological Biological control control 
The following bio-gents could be used to control Tuta absoluta :
1) Trichogramma pertiosum
2) Trichogramma achaeae (egg parasitoid) mirids
3) Macrolophus pygmaeus
4) Nesidiocoris tenuis
5) Nabis pseudoferus (reduce the number of eggs 92 -96 %)
Microbial controlMicrobial control
1) Bacillus thuringiensis var. kurstaki
2) Beauveria bassiana caused 68% larval mortality.
3) Metarhizium anisopliae fungus caused female’s mortality 37%3) Metarhizium anisopliae fungus caused female’s mortality 37%

Combine application of mass release of Trichogramma pertiosum and 
Bacillus thuringiensis resulted fruit damage only 2% in South 

America 



AgrobioplagatomateAgrobioplagatomate
Nabis pseudoferus







BOTANICAL INSECTICIDESBOTANICAL INSECTICIDES

�� NeemNeem seedseed extract,extract, AzadirachtinAzadirachtin actsacts asas contactcontact andand

systemicsystemic insecticideinsecticide

�� AA soilsoil applicationapplication causedcaused 4848..99--100100%% larvallarval mortalitymortality

�� InIn BrazilBrazil tomatotomato glowersglowers carriedcarried outout upup toto 3636

insecticideinsecticide applicationsapplications toto controlcontrol TutaTuta absolutaabsolutainsecticideinsecticide applicationsapplications toto controlcontrol TutaTuta absolutaabsoluta

withinwithin oneone croppingcropping seasonseason..

�� ActiveActive ingredientsingredients havehave foundfound toto bebe effectiveeffective againstagainst

larvallarval infestationsinfestations inin SpanishSpanish outbreaksoutbreaks:: ImidaclopridImidacloprid,,

IndoxacarbIndoxacarb,, spinosadspinosad andand DeltamethrinDeltamethrin (has(has providedprovided

effectiveeffective ‘knock‘knock--down’down’ ofof adult)adult)



Good Agricultural PracticesGood Agricultural Practices
�� IncludesIncludes culturalcultural practices,practices, rotationrotation withwith nonnon--

solanaceoussolanaceous crops,crops,
�� ploughingploughing,, adequateadequate fertilization,fertilization, irrigation,irrigation, destructiondestruction

ofof infestedinfested plantsplants andand postpost havehave vestvest plantplant debrisdebris..
�� AtAt anyany timetime ofof thethe growinggrowing cyclecycle isis detecteddetected oror fruitfruit

stalksstalks damageddamaged byby larvaelarvae ofof TutaTuta,, therethere willwill bebe anan
overhauloverhaul ofof thethe wholewhole plot,plot, thethe processprocess ofof withdrawalwithdrawal
andand destroyeddestroyed securelysecurely toto preventprevent thethe pestpest completescompletesandand destroyeddestroyed securelysecurely toto preventprevent thethe pestpest completescompletes
itsits cyclecycle andand continuecontinue toto spreadspread..

�� ThereThere areare aa numbernumber ofof culturalcultural controlcontrol measuresmeasures thatthat
aidaid thethe eradicationeradication ofof thisthis pestpest..

�� CropCrop rotation,rotation, cropcrop removalremoval andand selectiveselective removalremoval andand
destructiondestruction ofof infestedinfested plantplant areare importantimportant culturalcultural

�� controlcontrol practicespractices thatthat wouldwould helphelp eradicationeradication ofof thisthis
pestpest inin greengreen houseshouses..

�� TheThe wildwild hosthost plantsplants shouldshould alsoalso bebe removedremoved toto preventprevent
thethe furtherfurther buildbuild upup ofof aa potentialpotential populationpopulation..



IntegratedIntegrated PestPest ManagementManagement StrategyStrategy
recommendedrecommended employs,employs, inin orderorder ::

(1)(1) MassiveMassive trappingtrapping beforebefore plantingplanting..
(2)(2) ClearingClearing thethe soilsoil ofof cropcrop residuesresidues..
(3)(3) TheThe applicationapplication ofof imidaclopridimidacloprid inin thethe

irrigationirrigation waterwater 88-- 1010 daysdays afterafter plantingplanting..
(4)(4) TheThe applicationapplication ofof eithereither spinosadspinosad oror

indoxacarbindoxacarb ifif occasionaloccasional individualsindividuals ofof tutatuta
absolutaabsoluta areare observed,observed, andandabsolutaabsoluta areare observed,observed, andand

(5)(5) EliminationElimination ofof thethe remnantsremnants ofof thethe cropcrop
immediatelyimmediately afterafter thethe lastlast fruitsfruits havehave beenbeen
harvestedharvested

((RobredoRobredo Junco Junco et alet al., ., 20082008))
� In case of pheromone trap catches < 10 moths/trap/week

recommended control treatment is : bio-rational products,
(Bacillus thuringiensis) and Azadirachtin.

� In case of > 10 moths/trap/week recommended control
treatment is : bio-rational products, (Bacillus thuringiensis with
synthetic chemical insecticides.





استماعكمحسن نشركم على  استماعكمحسن نشركم على 


