األكاروسات التي تصيب الطماطم وطرق مكافحتها

مقدمة

تعتبر الطماطم أكبر محصول خضار منزرع تحت البيوت المحمية في المملكة العربية السعودية من حيث

المساحة .وتنتج المملكة العربية السعودية حوالي  874ألف طن طماطم سنويا في حين ان االنتاج العالمي
في حدود  052مليون طن سنويا .وتأتى الصين كأول دولة منتجة ثم الواليات المتحدة ثم تركيا .وتستورد
المملكة العربية السعودية كميات في حدود  027ألف طن سنويا من الطماطم .حيث يبلغ متوسط استهالك
الفرد من الطماطم المصنعة والطازجة في المملكة  13كيلو في العام .تزرع المملكة العربية السعودية
 3844ألف هكتار سنويا من الطماطم (حسب إحصائيات  .)0224وتعتبر الطماطم من أكثر نباتات
الخضر استهالكا َ عالميا َ بعد البطاطس حيث تزرع من أجل الحصول على ثمارها الغنية بالعناصر
المعدنية التي يحتاجها اإلنسان كالحديد والفسفور والكالسيوم كما إنها غنية بالفيتامينات الالزمة إلمداد
الجسم بالنشاط الحيوي وتنظيم التمثيل الغذائي الحتوائها على نسبة جيدة من فيتامين ( .)Cشأنها بذلك شأن
ثمار الموالح وتزداد كمية هذه الفيتامينات بتقدم موسم النمو وكذلك تزداد في الثمار التي تنمو تحت
درجات الحرارة المرتفعة والنهار الطويل.
ويعتبر استثمار األموال في زراعة وتصنيع الطماطم من المشاريع الناجحة اقتصاديا وتعطي عائدا
اقتصاديا ممتازا باإلضافة ِإلى كونه خدمة وطنية كبيرة لما تحققه من أمن غذائي للمجتمع.
وتصاب الطماطم بالعديد من اآلفات األكاروسية في مراحل نموها المختلفة في الحقل المفتوح
وداخل البيوت المحمية والتي تتسبب في حدوث خسائر بالغة للنمو الخضري وبالتالي المحصول حيث
تؤثر اإلصابة على المحصول كما ونوعا .وخاصة في الفترة التي تناسب نمو وتكاثر األكاروس بصورة
سريعة وهذه الفترة من شهر سبتمبر وحتى نهاية إبريل وهي الفترة التي تتوافق مع مواعيد زراعة
الطماطم في المملكة العربية السعودية .حيث تزرع الطماطم بالمملكة في الفترة الواقعة ما بين شهر
سبتمبر ونهاية شهر ابريل في عروتين.
االولى :العروة الشتوية من بداية سبتمبر الى أكتوبر والثانية العروة الربيعية وتزرع المشاتل فيها من بداية
يناير .وفيما يلي سرد لآلفات األكاروسية التي تصيب الطماطم في الحقل المفتوح والصوب.
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 -1أكاروس صدأ الطماطم Tomato Rust Mite
االسم العلمي )Aculops lycopersici (Massee

يتبع هذا النوع مجموعة األكاروس الدودي ،وهو أكاروس مغزلي الشككل أصكفر اللكون يميكل إلكى
البرتقككالي صككغير الحجككم جككدا ال يككرا بككدون عدسككات ات قككوة تكبيككر عاليككة جككدا .يصككل طككول أنثككى هككذا
األكاروس من  342-352ميكرون ،وي ْكون هذا النوع مستعمرات هائلة علكى سكيقان نباتكات الطمكاطم فكي
الصوب والحقل المفتوح  .هذا النوع من األككاروس عكالمي االنتشكار حيكث يتواجكد فكي جميكع أنحكا العكالم
أينمككا زرعككت نباتككات الطمككاطم ( Jeppsonوآخككرون  .)3775ويختلككف هككذا النككوع عككن بككاقي مجموعككة
األكككاروس الككدودي فككي التخصككي العككائلي نظككرا إلصككابته أكثككر مككن نبككات مككن العائلككة البا نجانيككة ،هككذا
باإلضافة إلى تسجيله على نباتكات التبكغ والكداتورا ،ولكه دورة حيكاة سكريعة جكدا تسكتغري مكن البيضكة إلكى
الفرد البالغ من  7-6أيكام علكى درجكة حكرارة  05درجكة موويكة ،ممكا يكدل علكى خطكورة هكذا النكوع ،حيكث
يزداد تعداده بصورة كبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة و لك عند ارتفاع درجكة الحكرارة وتكوافر الظكرو
البيوية المالئمة لنموه وتكاثره.

أكاروس صدأ الطماطم الدودي  Aculops lycopersiciعلى الساي واألوراي
الخسائر واألضرار:

يصيب هذا األكاروس كل أجزا النبات من السيقان واألوراي والثمار .وتبدأ اإلصابة من قاعدة النبات
لتنتقل بعد لك تدريجيا إلى أعلى وتنتشر إلى باقي أجزا النبات ،كما تنتقل اإلصابة من نبات إلى آخر
ومن حقل إلى آخر عن طريق الرياح والحشرات واإلنسان والحيوان وكذلك عن طريق اآلالت الزراعية
) .(Kay, 1986يفضل هذا األكاروس السطح السفلي لألوراي ويبدأ في اختراي أنسجة النبات عن طريق
األقالم اإلبرية الموجودة في الفم ثم يمتي العصير الخلوي من األوراي فتتجعد ناحية األعلى .وتعتبر قمة
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النباتات هي أكثر األجزا عُرضة لإلصابة نظرا لغضاضتها وزيادة نسبة العصارة بها ،حيث أعلى تعداد
لهذا األكاروس .وتصبح األجزا المصابة ات لون يميل للفضي ثم اللون البرونزي ثم الصدئي و لك في
مرحلة متأخرة من اإلصابة .ثم يزداد التعداد بصورة كبيرة وسريعة ويبدأ في االنتشار على السطح العلوي
لألوراي والسيقان والثمار ،كما تفقد األوراي الشعرات الموجودة عليها .وتعتبر األوراي الحديثة أكثر
أجزا النبات تعرضا للتلف أوال حيث تلتف وتتشوه تماما ،أما السيقان فتفقد الشعيرات الموجودة على
نصفها السفلي أوال ثم باقي أجزا الساي مع تقدم اإلصابة ،وقد تحدث تشققات على الساي ويتحول لونه
من األخضر إلى البني نتيجة اإلصابة ،وقد يتسبب هذا األكاروس في بعض األحيان في موت نباتات
الطماطم تماما نتيجة التغذية بشراهة والتكاثر السريع ،وتعر

هذه الظاهرة باسم ( (Solanum

 ،stimulationحيث يتغذا األكاروس على جميع األسطح الخضرا للنبات العائل كما هو موضح
بالصور.

مظهر اإلصابة بأكاروس صدأ الطماطم  A. lycopersiciعلى األوراي

أما بالنسبة للثمار فيتسبب هذا األكاروس في وجود بقع برونزية اللون تتحول فيما بعد إلى اللون البني أو
اللون الصدئي نتيجة لتغذيه األكاروس عليها وتعرضها للشمس بعد لك ،حيث تبدو كما لو كانت محروقة
من الشمس ،ويستمر التعداد بالزيادة بصورة كبيرة والذي يصل إلى آال

األفراد على األوراي والثمار

حتى يتوقف النبات عن النمو تماما وتسقط األوراي .وقد تتسبب اإلصابة بموت النبات إ ا لم تتم المكافحة
في الوقت المناسب وقبل الوصول إلى الحد الحرج لإلصابة ،حيث يؤثر لك تأثيرا بالغا على كمية
المحصول

( Dusoوآخرون .)0232

تاريخ الحياة:

تتمثل دورة حياة هذا األكاروس في األطوار التالية :بيضة – حورية أولى تمتلك زوجين من
األرجل – حورية ثانية – فردا بالغا وال يوجد طور يرقي كباقي مجموعة األكاروس الدودي .وتبلغ مدة
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الجيل أسبوعا واحدا على درجة حرارة º03م .ويصل الذكر إلى الطور البالغ أسرع من األنثى .وتضع
األنثى ما يقرب من  51بيضة مبعثرة على السطح السفلي بجوار الشعيرات المتواجدة على أوراي
الطماطم وال يشترط تلقيح اإلناث لوضع البيض في هذه المجموعة من األكاروس حيث تتميز بظاهرة
التوالد البكري  ،ويفقس البيض المخصب عن كور وإناث أما البيض غير المخصب فينتج عنه كور فقط.
تبلغ فترة حضانة البيض يومان على درجة حرارة  º05م ورطوبة  ، %72حيث يفقس البيض عن
حورية أولى تتغذا لمدة نصف يوم ثم تسكن وتنسلخ معطية حورية ثانية تكون أنشط من الحورية األولى
في الحركة وتتغذا لمدة يوم واحد ثم تسكن لمدة أقل من اليوم وتنسلخ لتعطي حيوانا كامال ،حيث تستغري
دورة الحياة خمسة أيام لألنثى وحوالي أربعة أيام ونصف للذكر ،كما يبلغ متوسط فترة ما قبل وضع
البيض لإلناث يومان ،وتبلغ فترة وضع البيض  37يوما .وتعتبر درجة الحرارة المثلى لنمو وتطور هذا
األكاروس هي من  03إلىº07م ،حيث بلغت فترة الحياة  Longevityمن 36،5إلى 00،3يوما عندما تم
تربيته على درجة حرارة º05م

(.)Abou Awad, 1979

تشوه ثمار الطماطم تماما وتشققها نتيجة اإلصابة بأكاروس صدأ الطماطم A. lycopersici
المكافحة:

تحتوي نباتات الطماطم على غطا شعري الشكل يتكون من طبقة ُغديه تسمى بالتريكوم تغطي األوراي
واألعناي والسيقان .وهذه الطبقة تحمي النبات ضد العناكب والعديد من اآلفات العشبية التابعة لمفصليات
األرجل .وتعيق هذه الطبقة عمل المفترسات وغيرها من األعدا الطبيعية في البحث عن اآلفات الصغيرة
التي تتخلل بين هذه الشعرات الدقيقة .ومن أهم هذه اآلفات أكاروس صدأ الطماطم الدودي
 ،A. lycopersiciحيث تخلق له هذه الطبقة مساحة واسعة للحركة بحرية تامة دون تعرضه للمفترسات
الطبيعية .وتعتبر هذه الطبقة الغدية من أهم العوامل التي تعيق عمل المكافحة البيولوجية (Van Houten
وآخرون  .) 0231ومن هنا كان لزاما التدخل بالمكافحة الكيميائية وخاصة في حاالت اإلصابة الشديدة
والتي ال تجدي معها استخدام المفترسات.
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الحد االقتصادي الحرج لهذا النوع هو وجود  5أفراد على الورقة الواحدة .وتتم المكافحة باستخدام
الفيرتيمك  EC %3،4بمعدل  82سم  322 /لتر ما .
 -2أكاروس الطماطم القطيفي Tomato Erineum Mite
االسم العلمي )Aceria lycopersici (Wolffenstein

يتبع هذا النوع مجموعة األكاروس الدودي والذي يسمى أيضا أكاروس بياض أوراي الطماطم أو
أكاروس الطماطم القطيفي .وهو أكاروس أسطواني الشكل أصفر اللون ،يصيب العائلة البا نجانية وخاصة
الطماطم في الصوب والحقل المفتوح ،حيث يتسبب في وجود شعيرات كثيفة على األوراي والسيقان ناتجة
عن تغذية هذا النوع وإفرازاته اللعابية التي يحقنها داخل النبات أثنا التغذية والتي تتسبب في حدوث خلل
في عملية انقسام الخاليا مما ينتج عنها الشعيرات القطيفية على السيقان واألوراي .وقد تتشابه هذه
األعراض مع أعراض اإلصابة بالعفن األبيض  ،White Moldويعتبر هذا النوع من اآلفات الخطيرة
على الطماطم في الصوب وفي الحقل المفتوح وتتم مكافحة هذا النوع باألجروميك  EC %3،4بمعدل
 52سم  322 /لتر ما .

أكاروس الطماطم القطيفي ومظهر اإلصابة على الطماطم (الحظ الشعرات القطيفية)
 -3األكاروس الدودي )Aculops zaheri (Abou-Awad

أكاروس مغزلي الشكل لونه أصفر فاتح يتبع مجموعة األكاروس الدودي .ويصيب أوراي وثمار
وسيقان نباتات الطماطم في الحقل المفتوح وفي الصوب ،وهو أخطر ما يكون على نباتات الطماطم في
الصوب حيث الرطوبة العالية التي يفضلها هذا النوع أو مجموعة األكاروس الدودي عموما .يتسبب هذا
النوع في وجود اللون الصدئي على األوراي والسيقان والثمار وقد يزداد تعداده زيادة كبيرة في فترة
زمنية قصيرة جدا مما يؤثر تأثيرا بالغا على األوراي والسيقان وعلى النبات عموما .فالزيادة العددية
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الكبيرة قد تؤدي إلى نقي المحصول بكمية كبيرة وقد تؤدي إلى موت النبات تماما إ ا كانت اإلصابة في
المراحل األولى لنمو النبات.
وتتم مكافحة هذا النوع بالشالنجر  SC %16بمعدل  85سم  322 /لتر ما  .أو الفيرتيمك EC %3،4
بمعدل  82سم  322 /لتر ما .

مظهر اإلصابة بالحلم الدودي  Aculops zaheriعلى أوراي الطماطم
 -4األكاروس العنكبوتي ذو البقعتين Two Spotted Spider Mite
االسم العلمي Tetranychus urticae Koch

أكاروس عالمي االنتشار ) (Cosmopolitanويعتبر من أخطر اآلفات األكاروسية على
الطماطم بعد أكاروس صدأ الطماطم ) Aculops lycopersici (Masseeفي الصوب والحقل المفتوح
خاصة في أشهر الصيف الحارة ،حيث يتكاثر بصورة سريعة جدا ويزداد تعداده في فترة قياسية و لك عند
ارتفاع درجة الحرارة ابتدا من فصل الربيع وحتى نهاية الصيف ،مما يشكل خطورة على نباتات
الطماطم .وعند انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتا تستطيع اإلناث الناضجة لهذا األكاروس الدخول
في حالة سكون استجابة لالنخفاض في درجة الحرارة وانخفاض فترة الضو نظرا لقصر النهار ،حيث
تترك النبات العائل وتتجه إلى الحشائش المتاخمة للحقول لقضا فترة الشتا عليها ).(Veerman, 1985
وتعتبر الفترة من أول ابريل إلى يوليو هي أنسب فترة لنمو وتكاثر هذا األكاروس بصورة كبيرة
( Abneyوآخرون  .)0227وأول أعرض اإلصابة تتمثل في ظهور بقع صغيرة على هيوة نقوش صفرا
على السطح السفلي ألوراي الطماطم نتيجة لتغذية األكاروس وامتصاص العصارة من أنسجة األوراي.
وتتحول هذه النقوش إلى ما يشبه البقع المستديرة ات اللون الذهبي وتعر

باسم ( )Gold fleckثم تأخذ

هذه البقع في االنتشار على أوراي الطماطم حتى تغطي معظم أجزا الورقة من السطح السفلي ويمكن
مالحظتها بسهولة من السطح العلوي لألوراي .وفي حالة اإلصابة الشديدة تتواجد هذه البقع على الثمار
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أيضا ولكن يبدأ تكوينها على الثمار على شكل بقع خضرا المعة غير منتظمة الشكل ويكون لك على
الثمار الخضرا وبنضج الثمار تتحول هذه البقع إلى اللون الذهبي .ويسبب هذا النوع مشاكل اقتصادية
بالغة حيث يخفض رتبة الثمار من حيث الجودة ويجعل الثمار عرضة لهجوم الحشرات الماصة والتي
يتركز تواجدها على هذه البقع وتجعلها عرضة للتلف ولإلصابة بالفطريات المختلفة .ويتغذا هذا
األكاروس عن طريق إدخال الرمح الخاص به في أنسجة األوراي حيث يمتي محتويات الخاليا مما
يؤدي إلى فقدان الكلو روفيل من األوراي وبالتالي انخفاض معدل التمثيل الضوئي وتلف أنسجة األوراي
) ،(Park and Lee, 2002هذا باإلضافة إلى النسيج العنكبوتي التي تفرزه جميع األطوار (يرقة–
حورية أولي -حورية ثانية  -فردا بالغا) من غدد معينة تعر

باسم الغدد الحريرية Silk glands

موجودة على المالمس القدمية  Pedipalpsوالذي يتسبب في جعل األوراي غير قادرة على القيام بعملية
التمثيل الضوئي أو يفقدها القدرة تماما على القيام بهذه الوظيفة عند اإلصابة الشديدة جدا ،حيث يغطي
الورقة تماما ويفقدها لونها األخضر ،وغالبا ما تضع إناث هذا األكاروس بيضها أسفل هذا النسيج
العنكبوتي .ويستخدم األكاروس هذه الخيوط العنكبوتية في الحماية من الظرو

البيوية غير المالئمة أحيانا

مثل الرياح واألمطار ،كما تحتمي أفراد األكاروس من المفترسات وبعض المبيدات األكاروسية أيضا
أسفل هذه الخيوط حيث تصبح المبيدات المرشوشة عبارة عن ر ا معلق أعلى هذه الخيوط وتفشل في
الوصول إلى األكاروس وخاصة المبيدات التي تعمل بالمالمسة .وبالرغم من إصابة الكثير من محاصيل
الخضر مثل الخيار والبا نجان والفلفل إال أن الطماطم تعتبر هي األكثر تضررا من اإلصابة بهذا
األكاروس على مستوا جميع محاصيل الخضر (  Meckوآخرون  .)0227كما يستطيع هذا األكاروس
استغالل قدرته على التنوع في إصابة محاصيل مختلفة وكذلك أماكن تواجده على مدار العام ،فعند توافر
الظرو

البيوية المالئمة للنمو والتطور يستطيع أن يستمر وينتقل من نبات أصبح على وشك النضج

وأصبحت أوراقة نصف جافة أو عند حصاد المحصول إلى عائل جديد ،كما يستطيع أن ينتقل إلى
المسافات القصيرة عن طريق المشي أو االنتقال عن طريق خيوط الغزل العنكبوتي الذي ينتجه هذا النوع
بغزارة ،أما المسافات الطويلة فينتقل لها عن طريق الرياح أو الميكنة الزراعية أو العمالة التي تحتك
بالنباتات.

مظهر اإلصابة على ثمار وأوراي الطماطم الحظ البقع الذهبية ( )Gold flecksعلى األوراي والثمار
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الغزل العنكبوتي يغطي األوراي تماما الحظ اصفرار األوراي والبقع الذهبية ()Gold flecks
المكافحة:

الحد االقتصادي الحرج  Economic thresholdلهذا النوع هو وجود  5أفراد على الورقة الواحدة أو
 1أفرا على الثمرة ،وتتم المكافحة باستخدام أحد المبيدات اآلتية-:
 -3فيرتيمك  EC %3،1بمعدل  41سم 311/لتر ماء.
 -2بيوفالي ( )Beauveria bassianaبمعدل 351سم  311/لتر ماء.
 -5األكاروس العريض Broad Mite
االسم العلمي Polyphagotarsonemus latus Banks

يصيب هذا األكاروس نباتات الطماطم في الصوب والحقل المفتوح ويسكبب خسكائر عديكدة ،حيكث
تبدأ اإلصابة بتغير في لون السيقان الغضة الطرفية وتحول السكطح السكفلي لكألوراي إلكى اللكون البرونكزي
والذي يتحول فيما بعد إلى اللون البنكي ،كمكا تتجعكد األوراي وتجكف وتسكقط وتظهكر المسكتويات العليكا مكن
النباتككات بككالمظهر المحككروي باإلضككافة إلككى تشككوه البككراعم وتلفهككا تمامككا وسككقوطها .ويظهككر النبككات متقككزم
الشكل ،وتبدو الثمار بشكل غير طبيعي فتكون صغيرة ويختلف حجمها عن الثمار غير المصابة حيث تبدو
أصككغر حجمككا (. )Croos and Bassett, 1982وتتشككابه مظككاهر تجعككد األوراي بمظككاهر اإلصككابة
الفيروسية ولكن تختلف عن اإلصابة الفيروسية في أن النباتات تستعيد نشاطها وحيوية األوراي عند إجرا
المكافحة في الوقت المناسب أما اإلصابة الفيروسية فال تستعيد فيها النباتات المصابة حيويتها مطلقا.
المكافحة:

أوال :يجككب إزالككة نباتككات الطمككاطم المصككابة إصككابة شككديدة جككدا والتككي ال تجككدي معهككا عمليككة
المكافحة حتى ال تكون مصدرا لعدوا النباتات السليمة األخكرا .وقكد أثبتكت بعكض األبحكاث التطبيقيكة فكي
الصوب أن رش هذا األكاروس بالما الساخن عند درجة مكن 81إلكى  87درجكة موويكة يكؤدي إلكى خفكض
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التعداد وال يضر بالنبات

). (Wilkerson,2005ثم يأتي بعد لك اللجو للمكافحة الكيميائية و لكك عنكد

الوصول للحد االقتصادي الحرج  Economic thresholdلهذا النوع وهو وجود من  5-1أفنراد علنى
الورقة الواحدة وتتم مكافحة هذا النوع بالكوميت  % 12مركز قابل لالسكتحالب بمعكدل  052سكم 322 /
لتر ما  .أو األورتس  SC % 5بمعدل 322سم  322 /لتر ما .

األكاروس العريض  P.latusومظاهر اإلصابة علي أوراي و ثمار الطماطم
 -6النوع Petrobia(Mesotetranychus) lycopersici

أكاروس بيضاوي الشكل لونه بني محمر ،يصيب نباتات الطماطم ويتسبب في حدوث خسائر
عديدة ،حيث يمتي العصارة النباتية مما يضعف النبات ويُفقد األوراي القدرة على القيام بعملية التمثيل
الضوئي ،وفي حالة اإلصابة الشديدة تذبل األوراي وتموت مما يؤثر على المحصول كما ونوعا .تبدأ
اإلصابة بوجود بقع باهتة اللون بجوار العري الوسطي على السطح العلوي لألوراي ثم تزداد هذه البقع في
الحجم والعدد مع زيادة اإلصابة وتوفر الظرو

البيوية لنمو وتكاثر هذا النوع ،حيث تمتد على الورقة

كاملة .وتتم مكافحة هذا النوع بالشالنجر  SC %16بمعدل  85سم  322 /لتر ما .

طرق اخرى لمكافحة األكاروسات التي تصيب الطماطم
-3إزالة الحشائش
تعتبر الحشائش المتواجدة في الحقول والقناوات المجاورة للنباتات مستودعا لكثير من األكاروسات النباتية
وخاصة للعنكبوت األحمر العادي .كما تعتبر العائل البديل في غياب العائل النباتي األصلي إلعادة العدوا
مرة أخرا في الموسم القادم وبالتالي يجب إجرا عمليات العزيق بصورة متكررة ،والتخلي من جميع
مصادر العدوا المحتملة لآلفات األكاروسية قبل وأثنا عملية الزراعة .أيضا حري بقايا المحاصيل
المصابة أو ابادتها.
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 -0التسميد المتوازن والمناسب لتقوية النبات  ،الن لك يقلل من وطأة انتشار االفة االكاروسية  ،وخاصة
بمادة البوتاسيوم ،حيث نقي هذه المادة بالتربة  ،وزيادة اآلزوت  ،يساعدان على زيادة اعداد
االكاروسات النباتية ،وبالتالي يجب عدم زيادة التسميد األزوتي الذي يعمل على زيادة العنكبوت األحمر
وكذلك األكاروسات األخرا التابعة لمجموعة األكاروس الدودي والتارسونومي ،حيث يؤدي اإلسرا
في التسميد االزوتي إلى وجود نموات خضرية زائدة وكثيرة والتي يفضلها معظم أنواع األكاروسات
الضارة بالنبات ،حيث أثبتت الدراسات وجود ارتباط موجب بين نسبة النيتروجين في التربة وزيادة تعداد
األكاروس العنكبوتي  Tetranychus urticaeواألكاروس العنكبوتي  T.pacificusفقد وجد أن
تركيز النيتروجين في التربة بنسب عالية يؤدي إلى زيادة التعداد ).(Van de Vrie, 1972
 -1المكافحة التشريعية من خالل سن القوانين وتطبيق مفهوم الحجر الزراعي على المستوا المحلي
والدولي و لك بمنع استيراد أي شتالت مصابة باألكاروسات و لك البد أن يتم من خالل فوة مدربة تدريب
جيد على طري اكتشا

وفحي ومعرفة جميع مظاهر اإلصابة المتعلقة بتلك اآلفات ومعرفة مظاهرها

البيولوجية وأطوارها المختلفة من بيض ويرقات وحوريات ساكنة أو نشطة.
 -8استخدام المكافحة الحيوية عن طريق المفترسات األكاروسية وهي م أهم قواعد المكافحة البيولوجية
وعلي رأسها عائلة فيتوسيدي التابعة لذوات الثغر المتوسط وهذه العائلة م أكبر العائالت األكاروسية
انتشارا في العالم حيث تحتوي على أكثر م
يقرب م

 11نوع يمك

البيولوجية .وم

 3611نوع تتبع  01جنس ولك يوجد م هذه العائلة ما

استخدامهم على نطاق تجاري وشامل لتطبيق أفضل طريقة للمكافحة

أهم األكاروسات المفترسة والتابعة لفصيلة فيتوسيدي المفترس Phytoseiulus

 persimilisوالذي تم اكتشافه ألول مره عام  3550ويعتبر هذا النوع متخصص على األكاروس
العنكبوتي ذو البقعتي

 T. urticaeيليه بعض األجناس التابعة لفصيلة

Tetranychidae

وهي  EutetranychusوPanonychus
 -5اتباع دورة زراعية مناسبة.
 -6المكافحة الميكروبية وذلك ع طريق التالي
 -3الفطريات الممرضة لألكاروسات

 -4الفيروسات الممرضة لالكاروسات

 -2النيماتودا الممرضة لألكاروس

 -5البروتوزوا الممرضة لألكاروسات

 -3البكتريا الممرضة لالكاروسات

 -6استخدام المستخلصات النباتية ومنظمات النمو في المكافحة
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