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 كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 2013تشرٌن الثانً  20 -11وقائع المؤتمر الدولً الثانً لعلوم وقاٌة النبات 

   وحدة المساحة في خفض اعداد ناخرة اوراق الطماطةلتأثير كثافة المصائد الفرمونية 

(Tuta absoluta (Meyrick  (Gelechiidae:Lepidoptera)  نينوىفي منطقة زمار / 

 لٌث الصواف    سعد محمود خضٌر       نبٌل مصطفى المالح  هٌثم محً الدٌن محمد

        الزراعة وزارة/ الهٌئة العامة للبحوث الزراعٌة     والغابات / جامعة الموصلة  قسم وقاٌة النبات / كلٌة الزراع

                                               d.haitham@yahoo.com                        

 

 الخالصة

 صٌد فً دونم نصف \ مصٌدة  43,  8,  1,  3 الفرمونٌة  المصائد كثافات تقٌٌم دراسة نتائج اظهرت

 الحشرة لهذه الجنسً الفرمون على والحاوٌة  Tuta absoluta (Meyrickناخرة اوراق الطماطة ) كامالت

نصف دونم تفوقت على بقٌة المعامالت حٌث سجلت اعلى مجموع \مصٌدة  8كثافة  ان ملغم(  1,3) وبتركٌز

مصٌدة وقد تفوق معنوٌا على على  \( كاملة18,84مصٌدة بمتوسط قدره ) \( كاملة ,42153صٌد بلغ )

 181,14مصٌدة بمجموع قدره ) \( كاملة  23نصف دونم الذي بلغ متوسط الصٌد فٌه ) \مصٌدة   3المعاملة 

 من ولاال االسبوع فً كان الطماطة حقول فً الحشرة كامالتل ظهور اول مصٌدة كما تبٌن ان \كاملة ( 

 االول تشرٌن فً كبٌر وبشكل بالزٌادة الحشرة هذه اعداد بدأت.  مصٌدة\ كاملة 4,33 بلغ وبمتوسط تموز

 \ كاملة  214,  214,44,  242,4,  344 بلغت والتً اول تشرٌن 44 فً الذروة اعدادها وصلت حٌث

 الحشرة هذه ٌرقات صابةال ةظمالح اول وان التوالً على الرابع الى االول من مصائد ولكثافات مصٌدة

 كان الحرارة ودرجات الكامالت اعداد بٌن االرتباط ان تبٌن.  اب شهر نهاٌة فً كان الطماطة نبات وراقال

)  النسبٌة الرطوبة مع معنوي وبشكل موجب وكان%  4 احتمال مستوى عند(  1,433 -)  ومعنوي سالبا

(  18,84)  دونم نصف \ مصٌدة 1 الكثافة عند انك الحشرة كامالت العداد متوسط اعلى وان( .  1,834

 . مصٌدة \ كاملة 23 والبالغ دونم نصف \ مصٌدة 3 الكثافة على معنوٌا تفوق والذي

 ناخرة اوراق الطماطة , المصائد الفرمونٌة  الكلمات الدالة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3142/ 41 / 32 وقبوله   3142/ 4/  31م البحث  تارٌخ تسل

 

 المقدمة

احد المحاصٌل المهمة والرئٌسة فً العراق حٌث تزرع  ( .Lycopersicon esculeutum L)تعد الطماطة 

ا المحصول فً مناطق العراق المختلفة خاصة فً مناطق ربٌعة وزمار من محافظة مساحات واسعة من هذ

نٌنوى وكذلك بٌجً وسامراء ومناطق جنوب العراق مثل الزبٌر وصفوان والتً قدرت المساحة المزروعة 

 Tutaتعد ناخرة اوراق الطماطة  .  (3142هكتار )المالح واخرون  4111بالطماطة فٌها بأكثر من 

absoluta   ًمن اهم االفات التً تهاجم محصول الطماطة فً مناطق زراعته المختلفة فً العراق والت

الحشرة امرٌكا  لهذه( , الموطن االصلً   Anonymous 3144وبشكل وبائً ) 3141ظهرت فً صٌف 

( ومنها دخلت الى اوربا حٌث كان اول اكتشاف  3114واخرون , Marcelaالجنوبٌة وباالخص االرجنتٌن )

لتنتشر بعدها بشكل سرٌع الى بقٌة االقطار ومنها بالد المغرب العربً )المغرب,   3114لها فً اسبانٌا عام 

الجزائر ,تونس ( واخٌرا وصلت الى لبنان وسورٌا واالردن لتستقر اخٌرا فً العراق )مفلح واخرون 

ٌة .  ان االنتشار غٌر ( وهً ال تزال تنتشر بسرعة فً ضفتً البحر المتوسط الشمالٌة والجنوب3144

الحشرة على االنتشار ولكن بشكل رئٌسً محصول  هذهاالعتٌادي لهذه االفة انما ٌعود جزئٌا الى قدرة 

الطماطة الذي ٌعد من المحاصٌل التجارٌة ذات االنتشار العالمً والواسع هذا فضال عن مهاجمة هذه االفة 

مثل البطاطا والباذنجان,الفلفل الحلو وانواع اخرى برٌة   Solanaceousالنواع اخرى من العائلة الباذنجانٌة 

باالظافة الى مهاجمتها لنباتات اخرى ال  ,Solanum  ,datura ,Nicotiana, ,Lyciumس اجنلالتعود 

واخٌرا فأن وجود هذه االفة داخل ثمار الطماطة  , ( Suffert , Zlof,3144تعود الى العائلة الباذنجانٌة ) 

درجات الحرارة المنخفضة سوف ٌعمل بقوة او ٌتداخل مع عملٌات التصدٌر الى االقطار مع مقاومتها ل

 411االخرى والمعروفة بخلوها من هذه الحشرة . تسبب هذه الحشرة احٌانا خسارة فً االنتاج تقرب من 

(%Haji   4884واخرون  ,Moore  ان مكافحة هذه الحشرة بأستخدام المبٌدات فقط  4882واخرون )

mailto:d.haitham@yahoo.com
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% من  34-4هر تأثٌرا محدودا حتى بعد زٌادة عدد مرات الرش واختالف المبٌدات المستخدمة وان اظ

وهذا فعال ما حصل فً البرازٌل حٌن اضطر ,  ( Franca,1993متضررة )  الثمار نجدها دائما مصابة او

ستخدام المزٌد من المزارعون ونتٌجة للتأثٌر المحدود للمبٌدات , المستخدمة ضد ٌرقات هذه الحشرة الى ا

رشة خالل الموسم وهذا بالتأكٌد غٌر مرغوب  24المبٌدات وبتراكٌز عالٌة وبعدد من الرشات وصل الى 

لٌس فقط من ناحٌة التلوث البٌئً وتلوث الغذاء ولكن اٌضا بسبب زٌادة تكالٌف االنتاج وانخفاض االعداء 

تجنب او على االقل التقلٌل من االستخدام  ومن اجل,  (4883واخرون,  Imenesالحٌوٌة لهذه الحشرة ) 

المفرط للمبٌدات فً حقول الطماطة فأن من الضروري اٌجاد طرٌقة كفوءة لمراقبة اعداد هذه االفة حٌث 

اظهرت تجارب المصائد الفرمونٌة كفاءة هذه المصائد فً االمساك ببالغات هذه الحشرة وبالتالً الحاجة الى 

استخدمت المصائد , ( 3111واخرون , Filhoلمكافحة هذه الحشرة )  كمٌات اقل من الرش المطلوب

تزاوج الالفرمونٌة فً مكافحة العدٌد من االفات الحشرٌة وعلى مختلف المحاصٌل وبأستخدام تقنٌة ارباك 

 Pectinophoraعلى الطماطة,  Keiferia lycopersicella ثلم Gelechiidaeعائلة  لحشرات

gossypiella  و على القطنAnarsia lineatella   على الخوخ وكذلك استخدمت فً مكافحة حشرة

T.absoluta  (Filho  ونظرا لحداثة دخول هذه الحشرة الى العراق وخطورتها فً حقول  3111واخرون )

الطماطة فً منطقة زمار فأن الدراسة الحالٌة تهدف الى تحدٌد افضل الكثافات للمصائد الفرمونٌة فً وحدة 

واثرها فً خفض اعداد الحشرة وبالتالً امكانٌة التوجٌه بأدخالها ضمن برامج المكافحة المتكاملة المساحة 

 لهذه االفة .

 

 هوطرائق البحثمواد 

اجرٌت الدراسة بالتعاون مع مدٌرٌة زراعة نٌنوى / شعبة وقاٌة المزروعات وذلك ضمن مشروع  

فً حقل  3143نفذت الدراسة خالل موسم  T absoluta المكافحة المتكاملة لحشرة ناخرة اوراق الطماطة

دونم , مزروعة بطرٌقة  421كٌف فً محافظة نٌنوى وبمساحة  طماطة فً منطقة زمار التابعة لقضاء تل

سم وتسقى بطرٌقة التنقٌط حٌث اختٌرت اربعة مناطق من الحقل  81المروز ,المسافة بٌن مرز واخر 

متر وبمساحة نصف دونم /منطقة وذلك لغرض نصب  411قل عن المذكور متباعدة عن بعضها بمسافة ال ت

)  Tutasan pan trapوالتً كانت من النوع  Mass Trappingمصائد الصٌد الجماعً الفرمونٌة

Koppert ,3141 مصٌدة / دونم , تم استبدال كبسولة الفرمون كل اربعة اسابٌع   43585153( وبواقع

وبعد كل قراءة مع مراعاة اضافة القلٌل من الزٌت الى ماء المصٌدة ,  وكذلك استبدال ماء المصٌدة اسبوعٌا

حٌث ٌجري حساب اعداد الكامالت )  3143\41\42ولغاٌة  3143\4\4أخذت القراءات اسبوعٌا وأبتداء من 

العث ( لكل مصٌدة . ولغرض مراقبة وتحدٌد بداٌة ظهور الحشرة فً منطقة الدراسة فقد تم وضع عدد من 

وهً مصائد  3143\1\44هكتار وابتداء من \مصٌدة  3بمعدل   Ferolite-TUAالضوئٌة من نوع المصائد 

فرمونٌة ضوئٌة مائٌة حٌث تعمل الفرمونات على جذب ذكور الحشرة بٌنما تجذب المصائد الضوئٌة كال 

ت ولغرض دراسة العالقة بٌن اعداد البالغا,  (3118, واخرون  Rodrigues de Oliveiraالجنسٌن )

والظروف الجوٌة السائدة خالل فترة الدراسة فقد تم الحصول على درجات الحرارة والرطوبة النسبٌة الٌومٌة 

تصمٌم القطاعات  باستخداممن محطة االنواء الجوٌة التابعة لكلٌة الزراعة والغابات .حللت النتائج احصائٌا 

اختبار دنكن عند مستوى احتمال  باستخدام ( وتم اختبار الفرق بٌن المتوسطات CRBDالعشوائٌة الكاملة )

 ( 3141)عنتر , SAS نظام  باستخدام% 4

 

 النتائج والمناقشة

( تباٌن اعداد الكامالت المصادة فً المصائد الفرمونٌة 4اظهرت نتائج الدراسة المبٌنة فً الجدول رقم )   

نصف دونم تلتها على  \مصٌدة  1لمختلف الكثافات حٌث سجلت اعلى متوسط صٌد للبالغات عند الكثافة 

 11,44, 13,44,  18,84نصف دونم حٌث بلغت متوسطات الصٌد  \مصٌدة   3,  8 , 43الترتٌب الكثافة 

 \كاملة  181,14, 418,84, 424,48,  421,24مصٌدة على التوالً بمجامٌع صٌد بلغت  \كاملة  23, 

فً الحقل كان فً  T.absoluta وراق الطماطةناخرة ا كامالتاول ظهور ل نٌتبٌن امصٌدة على التوالً و

مصٌدة وذلك عند كثافة مصائد بلغت  \كاملة 1,84, 4,43, 3, 1,84االسبوع االول من شهر تموز وبمتوسط 

 Feroliteنصف دونم على التوالً وهذا ما أكدته أٌضا مصائد المراقبة الضوئٌة \مصٌدة 43, 8, 1, 3
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واستمرت هذه االعداد بمستواها المنخفض ولغاٌة نهاٌة شهر  3143\1\44من  وابتداءالموضوعة فً الحقل 

 43,  8,  1,  3مصٌدة وللكثافات  \ كاملة 41,4, 42,34,  43,44,  2,4( حٌث بلغت 8\34اٌلول )

مصٌدة وخالل االسبوعٌن  3متوسط أعداد البالغات عند الكثافة  باستثناءنصف دونم على التوالً  \مصٌدة 

مصٌدة وان متوسط اعداد البالغات اخذ بالتزاٌد  \ كاملة  34,  11,3من شهر آب حٌث بلغ االول والثانً 

,  242,4,  344( حٌث بلغ  41\44سرٌعا خالل شهر تشرٌن االول لٌبلغ ذروته خالل منتصف هذا الشهر )

الفحص مصٌدة وللكثافات من االول الى الرابع على التوالً . كما أظهرت نتائج \ كاملة 214 214,44

اول مالحظة ألثار االصابة بٌرقات الحشرة كان فً نهاٌة  ناتات الطماطة فً منطقة الدراسة ااالسبوعً لنب

شهر آب وعلى أوراق هذه النباتات .ان عدم مالحظة بالغات الحشرة وكذلك ٌرقاتها خالل االشهر الثالث 

ٌمكن ان تتغذى علٌها الحشرة خالل االولى من زراعة المحصول ربما ٌعود الى وجود عوائل اخرى بدٌلة 

اجٌالها االولى فضال عن عوامل اخرى تتعلق باالفات االخرى التً تصٌب نباتات الطماطة وهذا ما أشار الٌه 

( فً دراستهم التً اجرٌت  فً خمسة مزارع للطماطة فً المنطقة الصحراوٌة من 3143عزٌز وآخرون )

والتً تسجل ألول  T.absolutaن العوائل البدٌلة لحشرة الـ محافظة النجف حٌث اشاروا الى وجود عدد م

مرة فً العراق والعالم وهً نباتً الباقالء واللوبٌا ودغل الفجٌلة كما أوضحت الدراسة المذكورة ان هناك 

فً نسبة اصابة نبات  TYCLVحشرة الذبابة البٌضاء ونقلها لفاٌروس لصابة لالعالقة معنوٌة مؤثرة 

التً انخفضت وبشكل ملحوظ نتٌجة لزٌادة االصابة بهذا الفاٌروس ونفس  T. absolutaالطماطة بحشرة 

ومن دراسة تأثٌر موعد القراءة االسبوعً فً  الحال حصل عند أصابة  نباتات الطماطة بحلم الغبار.

ا ( ٌتبٌن ان هذه المتوسطات قد تذبذبت صعود4مصٌدة )الشكل  \المتوسط العام العداد بالغات الحشرة 

,  8,48,  42,4,  4,13,  4,48,  1,81و  4,33أٌلول حٌث بلغت  34ونزوال ولكن بشكل بطئ ولغاٌة 

مصٌدة على التوالً بعدها أخذت أعداد هذه المتوسطات  \ كاملة 41,  8,14, 4,81,  8,2,  8,18,  4,44

مصٌدة على  \كاملة 211,4و 444,4,  44,21بالتزاٌد سرٌعا وذلك خالل األسابٌع الثالث األولى حٌث بلغت 

ومن دراسة العالقة بٌن هذه المتوسطات ودرجات الحرارة والرطوبة النسبٌة السائدة خالل فترة  التوالً .

( نجد ان بالغات الحشرة بدأت بالظهور وبأعداد قلٌلة نسبٌا وذلك فً األسبوع األول  3, 4الدراسة )الشكل 

% على التوالً ثم بدأت  32,1م و  ̊ 23,4رطوبة النسبٌة  من تموز عندما كان معدل درجات الحرارة وال

وحت خاللها اهذه االعداد بالتزاٌد وبصورة متذبذبة وبطٌئة ولغاٌة  األسبوع األخٌر من اٌلول حٌث تر

% على التوالً , ثم اخذت  34,8 – 48,4م  و ̊ 28,2 – 21,8درجات الحرارة والرطوبة النسبٌة ما بٌن  

م لدرجات الحرارة و ̊ 38,1لتزاٌد سرٌعا ومنذ الٌوم االول من شهر تشرٌن االول عند معدل اعداد البالغات با

% للرطوبة النسبٌة حتى وصلت ذروتها خالل االسبوع الثالث من نفس الشهر عند معدالت درجات  24

رٌقة ط باستخدام% على التوالً .وعند تحلٌل النتائج احصائٌا  28,4م و ̊ 31,8حرارة ورطوبة نسبٌة 

ومتوسط درجات الكامالت ( بٌن اعداد -1,433( تبٌن ان االرتباط كان سالبا ومعنوي ) rاالرتباط البسٌط )

الحشرة  كامالت ( بٌن اعداد  1,834الحرارة االسبوعٌة فً حٌن ان االرتباط كان موجبا ومعنوٌا )

حرارة واعداد بالغات الحشرة وجد والمتوسط االسبوعً للرطوبة النسبٌة .ومن دراسة االنحدار بٌن درجات ال

حٌث ٌمكن من خاللها حساب اعداد البالغات بعد معرفة  Y= 554.59 – 15.6 X1ان معادلة االنحدار كانت 

تمثل اعداد البالغات .اما معادلة  Yدرجات الحرارة و X1درجات الحرارة السائدة او المتوقعة حٌث تمثل 

, درجات الرطوبة النسبٌة X²حٌث تمثل    Y = 285.2 + 12.31  X²  االنحدار مع الرطوبة النسبٌة فكانت 

وجد ان هذه  كامالتومن دراسة االنحدار المشترك بٌن درجتً الحرارة والرطوبة النسبٌة مع اعداد ال

( من  4884) Woiwodوهذا ٌتفق مع ما اشار الٌه   Y = -728 + 8.88 X1 + 18.05  X²المعادلة كانت 

لمناخٌة قد توثر وبشكل عمٌق فً دٌنامٌكٌة سكان الحشرة ومؤشرا لحالة او وضع هذه ان بعض التغٌرات ا

االفة الحشرٌة على المحصول , وان هذه لتأثٌرات قد تكون اما مباشرة من خالل تأثٌرها فً فسٌلوجٌة 

 ( او ربما تتداخل مع عوائلها 3118واخرون   Merrill,  3114واخرون   (Parmesanوسلوكٌة الحشرة 

اجراها وفً دراسة ,  ( 3113واخرون   Baleالنباتٌة من جهة واالعداء الطبٌعٌة من جهة اخرى ) 

Abolmeaty حول تأثٌرات التغٌرات المناخٌة فً مصر فً عدد االجٌال المتوقعة لناخرة  3141واخرون

الحرارة  وفً اربعة محافظات اشارت الدراسة الى اهمٌة عامل درجات  T. absoluta اوراق الطماطة

والرطوبة النسبٌة وانهما من العوامل ذات التأثٌر المباشر فً نمو ونشاط الحشرة وان اعداد سكان الحشرة 

اعطى اعلى عدد لالجٌال فً محافظة قنا بالمقارنة مع المواقع الثالث االخرى وان عدد االجٌال المتوقعة فً 
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سنة  على التوالً .اما بالنسبة لتأثٌر \جٌل  44-42و  41-43هو  3411و  3141هذه المحافظة فً العامٌن 

( ان متوسط اعداد 2فً المصٌدة الواحدة فٌتضح من الشكل ) كامالتكثافة المصائد فً المتوسط العام لعدد ال

 43,  8,  1,  3مصٌدة وذلك عند الكثافات \بالغة   13,44,  11,44,   18,84,  23قد بلغ  كامالتهذه ال

وعند تحلٌل النتائج احصائٌا ٌتبٌن وجود فرق معنوي بٌنها وان اعلى   ى التوالً .نصف دونم عل \مصٌدة 

نصف دونم والتً تفوقت معنوٌا على  \مصٌدة  1بالغة ( كان عند الكثافة  18,84) كامالتمتوسط العداد ال

وهذا ٌتفق مع  فٌما لم تختلف معنوٌا عن بقٌة الكثافات المستخدمة فً الدراسةدونم نصف  \مصٌدة  3الكثافة 

( من ان افضل كثافة للمصائد الفرمونٌة ومن اجل تحقٌق الصٌد الجماعً 3118) Bolkmansما ذكره 

واخرون  Larrainهكتار .وفً دراسة لـ  \مصٌدة  41-11وفً الحقول المفتوحة هو  T.absolutaلذكور 

عثة درنات البطاطا  كامالت فً الصٌد الجماعً ل ( حول تأثٌر كثافة المصائد الفرمونٌة3118)

Phthorimaea operculella  مصٌدة  11و 31اشارت الدراسة الى ان اعلى معدل للصٌد كان عند الكثافة

لكل هكتار والذي ادى الى خفض معنوي فً نسبة الدرنات المتضررة مقارنة مع التجربة الضابطة 

 المرشوشة بالمبٌدات الكٌمٌائٌة .

 

 للمصٌدة الواحدة كامالتوتأرٌخ القراءة فً متوسط اعداد ال( تأثٌر كثافة المصائد 4جدول )

Tabl(1) Effect of trap density and sample date on adults numbers mean trap 

 تارٌخ القراءة

Sample 

Date 

 نصف دونم \عدد المصائد  

Trap No.  /1250 M
2
 

متوسط درجات 

 الحرارة ̊ م

Mean C˚ 

متوسط 

الرطوبة 

 النسبٌة %

Mean R.H 
2 4 8 12 

10\7 0.85 2 1.12 0.91 32.6 23.4 

17\7 0.8 0.75 1 0.83 36.5 21 

24\7 2.5 0.5 0.37 3.8 38.3 19.7 

31\7 2 0.25 2.37 1.4 38 21.5 

7\8 2.4 44.2 6.25 1.25 35.5 23 

14\8 3.5 26 6.52 3.16 35.6 25 

21\8 2 14.5 5.5 4.6 34.2 24.7 

28\8 5.5 22.2 4.25 4.33 35.5 22.4 

4\9 6.5 23.5 3.87 3.66 34.3 26.9 

11\9 8.5 11.75 6.62 4.91 32.1 26.5 

18\9 5.5 15 7.12 8.58 30.9 24.8 

25\9 3.5 12.75 13.25 10.5 29.2 33 

2\10 36 60.75 66.37 42.25 28.4 31 

9\10 145.5 186.5 183.5 194.5 28.2 35 

17\10 255 313.7 301.75 347 24.8 39.7 

 مصٌدة\كاملة   المجموع

total 

480.05 734.35 609.86 631.68   

 مصٌدة\كاملة   المتوسط

mean 

32  

B 

48.96 

A 

40.65 

AB 

42.11 

A 
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 وعً فً المصٌدة الواحدة نسبة الى المعدل االسب T absoluta( المتوسط العام ألعداد بالغات 4الشكل )

 3143لدرجات الحرارة والرطوبة النسبٌة لعام              

Fig (1) :The relation between Weekly average of adults captured per one trap with 

             temperature and relative humidity 2012 

 

 

م لعدد البالغات فً المصٌدة الواحدة خالل ر عدد المصائد لوحدة المساحة فً المتوسط العاٌ( تأث3الشكل )

 فترة الدراسة

Fig (2) :Effect of Traps number /1250 M
2
 on captured adults  
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EFFECT OF PHEROMON TRAPS DENSITY FOR DECREASING THE 

TOMATO LEAFMINER Tuta absoluta (MEYRICK)(GELECHIIDAE : 

LEPIDOPTERA ) IN ZUMAR REGION/ NINEVAH 

Haitham M.al-al-Jalal ,Nabeil M. Al-Mallah  Saad Mahmood, laith al-sawaf 

 Plant protection Dept. College of Agric. & Forestry     Ministry of Agriculture  

Mosul University / Iraq           Iraq 

d.haitham@yahoo.com                          

ABSTRACT 

 The study evaluated densities of 2,4,8 and 12 traps\ 1250 M
2
 supplied with 0.2 

mg of Tuta absoluta (Meyrick  ) sexual pheromone for attraction . The results 

indicated that the first appearance of adults in tomato field was at the first week of 

July which reached the average of 1.22 adults / trap. The numbers of adults were 

highly increased during October and approached the maximum in 17th of October 

255 , 313.7, 301.75, and 347 adult / trap for four traps densities respectively . In the 

last of August was the first observation on tomato leaf invasion by the larvae of 

T.absoluta . The correlation between the number of adults and temperature showed 

a significant and negative relation (- o.722) at 5% probability and positively 

significant with the relative humidity (0. 825) . The highest means of adult were 

attractant  per traps with densities of 4 traps /1250 M2 (48.96  adult) being different 

significantly from a density of 2 traps / 1250 M2 and take 32 adult per trap. 

Key words: tomato leafminer, pheromone traps  
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 المصادر

. العوائل البدٌلة  3143.عزٌز ,مظفر عباس , سعدي محمد هالل , صباح لطٌف علوان , مٌساء عبد الرضا 

فً بعض  Tuta absoluta (Gelechiidae: Lepidoptera )لعثة الطماطة االمرٌكٌة الجنوبٌة 

 . 424-421(:1)1مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة مزارع الطماطة فً محافظة النجف . 

.دار ابن االثٌر   SAS( . التحلٌل االحصائً فً البحث العلمً وبرنامج 3141عنتر , سالم حمادي .)

 صفحة . 483للطباعة والنشر .جامعة الموصل .

. الوضع  3144.قٌم ورفٌق عبود وعمر حمودٌولٌنا عدرا ومحمد احمد مفلح ,ماجدة وحنان حبق وفاضل ال

فً المنطقة الساحلٌة من سورٌا . الموتمر الثانً لالدارة  Tuta absolutaالراهن لعثة البندورة 

  33جامعة تشرٌن كتاب الملخصات ص –كلٌة الزراعة  نٌسان 38 -34 المتكاملة لالفات الزراعٌة

( تقٌٌم الكفاءة الحقلٌة 3142وعماد قاسم و عماد عبد االله و حسان عبد الرحمن . )نزار مصطفى  ,  حالمال

 Tuta absoluta (meyrick)لبعض المبٌدات فً مكافحة حشرة ناخرة اوراق الطماطة 

(Gelechiidae:Lepidoptera)  , (4)  24مجلة وقاٌة النبات العربٌة .فً العراق. 
Abolmeaty, S. M ;M.K.Hassanein ; A.A.Khalil and A.F .abou Hadid )2010( . 

Impact of climatic changes in Egypt on degree day 's units and generation 

number for tomato leaf miner moth Tuta absoluta,(Meyrick).Nature and 

Science;8(11). 

Anonymous. 2011. First report of T.absoluta in Iraq (2011/073).EPPO Reporting 

Services 4(073) . Accessed May 16 , 2011 . 

Anonymous.)2009(.LaPolilladelTomate(Tutaabsoluta).InfoAgroSystem,Inc.adrid,S

pain.AccessedNovember 20,2009. 
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