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 :كافحة األكاروسات التي تصيب أشجار الفاكهةم
 المكافحة الزراعية: -1

 وىي تشمل تغيير الظروف البيئية من الناحية الزراعية لمتحكم في مستوي اآلفة وذلك عن طريق:
إزالة الحشائش خاصة إذا كان مرتبطا بيا األنواع النباتية الضارة ولكن يجب األخذ في اإلعتباار أيضاا  -أ

 ئش في بعض األحيان مصدر ميم لألعداء الطبيعية. كون الحشا
 إتباع الري بالرزاز عمي األشجار وجد أنو يقمل اإلصابة باألكاروسات.  -ب
 إتباع التقميم يقمل من اإلصابة بالحمم الدودي. -ت
 ألن وجاوده يقمال مان اإلصاابةعدم المغااله فاي التساميد األزوتاي وأيضاا اإلىتماام بالتساميد البوتاساي  -ث

 باألكاروسات.
 وقد وجد في بعض األحيان أن المبيدات الفوسفورية سببت زياده في تعداد االكاروسات. -ج
 المكافحة التشريعية: -2

توجاااد أناااواع مااان األكاروساااات مرتبطاااو بحااادائق الفاكياااة فاااي محافظاااات الوجاااو القبماااي و يااار متواجاااده فاااي 
قل شتالت من المناطق المصاابة إلاي المنااطق محافظات الوجو البحري والمناطق الجديدة لذا يجب عدم ن

ماان محافظااات الوجااو  Cenopalpus spالسااميمة. فمااجال يجااب عاادم نقاال شااتالت تفاااح مصااابة بااالنوع 
 P. ulmiالقبمي إلي محافظات الوجو البحري وكذلك يجب عدم نقل شاتالت تفااح أو خاوخ مصاابة باالنوع 

 إلي محافظات الوجو القبمي.
 :المكافحة الحيوية -3

طالقياااا فاااي بسااااتين أشاااجار الفاكياااة ضاااد بعاااض األناااواع األكاروساااية  ياااتم تربياااة المفترساااات األكاروساااية واا
اليامة ومجال ذلك تربية مفترسات لمعنكبوت األحمر العادي عمي أشجار التفاح وبمغات نسابة الخفاض بعاد 

التااني لممفتارس  لذا تم اإلطالق 16,16% وبعد ذلك إنخفض إلي 29,29ستة أشير من اإلطالق األول 
%. ومجاال أخاار عماي أشاجار المااوال  76,7وبعاد سانو مان ىااذا اإلطاالق بمغات نسابة الخفااض فاي التعاداد 

شاااير مااان اإلطااالق بمغااات نسااابة  96حيااث تااام إطااالق أكااااروس مفتااارس ألكاروسااس الماااوال  البناااي وبعااد 
عاداد األكاروساات %. وىذه نتائج إيجابية توض  دور المفترس األكاروسي في الحد مان ت76,19الخفض 

   الضارة دون المجوء إستخدام المبيدات.
 الذي يتبع: Phytoseiulus persimilisاألكاروس  ومن أشير أمجمة األكاروسات المفترسة

Subclass: Acari 
Superorder: Parasitiformes 
Order: Mesostigmata 
Family: Phytoseiidae 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acari
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitiformes
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesostigmata
http://en.wikipedia.org/wiki/Phytoseiidae
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وىااذا المفتاارس ىااو المفتاارس األكجاار إنتشااارا فااي العااالم وىااو أنجاا  المفترسااات األكاروسااية عمااي اإلطااالق 
حيااث تتغااذي جميااع أطااوار األكاااروس المفتاارس بفيمااا عاادا البيضااة واليرقااةن عمااي جميااع أطااوار العنكبااوت 

بيضااة  92 حاوالي سالطاور البااالون ويساتيمك الفاارد الواحاد مان المفتاار  –حورياة  –يرقااة  –األحمار ببيضاة 
أفاراد بالغااة مان العنكبااوت األحماار. ودورة حيااة ىااذا المفتارس تباادأ بطااور  6حوريااة أو  61يرقاة أو  92أو 

بيضاة تفقاس إلاي يرقاات لياا جاالث  76يصل إلاي  قد البيضة حيث تضع األنجي البالغة حوالي عدد بيض
التاااي يكاااون لياااا أرباااع أزواج مااان أزواج مااان األرجااال وال تتغاااذي وتعااايش يوماااان جااام تتحاااول إلاااي الحورياااات 

األرجل وتتغذي جم تتحول إلي الطور البالو وال تستطيع األنجي وضع البيض دون إخصااب ونسابة الاذكور 
حياث وتقل المدة الالزمة لدورة حياة ىذا األكاروس بإرتفاع درجاة الحارارة  1:  6إلي اإلناث في ىذا النوع 

ياوم عماي درجاة حارارة  96م فاي حاين أنياا تصال إلاي  12 أنيا تكون حوالي خمس أيام عماي درجاة حارارة
 م.66
 الفرمونات: -4

تاام خمااط المبياادات األكاروسااية بااالتركيز الموصااي بااو وكااذا بتركياازات أقاال ماان المعاادل مااع فرمااون التجمااع 
% وعميو يمكن خفاض تركياز المبيادات 22األكاروسي وتم الحصول عمي نسبة خفض في التعداد فوق الا 

عماااي  ةالضااار  اتلموصااي بيااا وخمطيااا ماااع فرمااون التجمااع وىااذا يقماال مااان التكاااليف والتاا جير األكاروسااية ا
قياايم الاارش الجزئااي بخمااط األعااداء الطبيعيااة وتشااجيعيا والعماال عمااي زيااادة دورىااا الحيااوي الفعااال. كمااا تاام ت

تاائج كاروسي مع فرمون التجمع ورش جزء من األشجار وترك الجزء األخر وتم الحصاول عماي نالمبيد األ
   ة.الضار  اتمشجعو في خفض تعداد األكاروس

 إستخدام المكافحة الميكروبية: -5
% 79,79ضاد العنكباوت األحمار العاادي وأعطاي نسابة خفاض فاي التعاداد  Naturalis-Lتم تقييم ماادة 

% عماااي أشاااجار التفااااح بعاااد أسااابوع وتساااعة أياااام مااان المعامماااة عماااي الترتياااب  أماااا بعاااد ذلاااك 76,12و 
% وعمياو فيجاب رش ىاذه الماادة فاي بداياة موسام اإلصاابة حياث يكاون 12,1الخفض إلاي  تناقصت نسبة

 مستوي اإلصابة منخفض.
 .ن Beauveria bassiana% من وزنيا الفطر 7,61تحتوي عمي  Naturalis-Lمادة ب
استتتخدام مستح تتر مستتحوم النتتيم فتتي برنتتامل المكافحتتة الحيويتتة لمعنكبتتوت األحمتتر العتتاد  عمتتي  -6

 لتفاح:أشجار ا
فقااد تاام رش قااد يسااتخدم فااي المكافحااة بصاافة مباشاارة أو يساااعد عمااي المكافحااة مستحضاار مسااحوق الناايم 
بالمستحضااار وتااارك المساااتوي السااافمي حياااث تااام طااارد  مساااتوي العماااوي واألوساااطجزئاااي ألشاااجار التفااااح ال

 قيام بدورىا.لمشجرة وذلك يساعد المفترسات وطرق المكافحة األخري لم إلي المستوي السفمي اتاألكاروس
 إستخدام الزيوت المعدنية: -7

تستخدم الزيوت المعدنية فاي برناامج السايطرة عماي اآلفاات األكاروساية حياث أن ت جيرىاا  يار ما ذي عماي 
األعاااداء الطبيعياااة األكاروساااية وفاااي نفاااس الوقااات تعطاااي كفااااءة عماااي اآلفاااات األكاروساااية. لاااذا فقاااد تمااات 

 ت اليامة التي تسبب خسائر لممحاصيل الزراعية.التوصية بإستخداميا لمكافحة األكاروسا
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 المكافحة الكيماوية: - 8
ومن المبيادات التاي تساتخدم فاي يجب أن يقتصر إستخدام المبيدات الكيماوية إال وقت الضرورة القصوي. 

لتار  622سام لكال  962لتر ماء  تديفول زيتي بمعادل  622سم لكل  612مكافحة األكاروسات كوميت 
لتاار ماااء مااع مراعاااة تغطيااة السااط  المعاماال  622جاارام لكاال  692م مبيااد دياااجين بمعاادل وأيضااا يسااتخد

 تغطية كاممة عند ضرورة إستخدام مبيدات.
 

  كاروسات التي تصيب محاصيل الخ راأل بعض 
 

 ordestruct tesaVasأكاروس الطماطم 
 الو ع التقسيمي:

Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Eriophyidae 

سااتراليا وفرنسااا ولبنااان وسااوريا  بااو ب كاااروس صاادا الطماااطم وتنتشاار اإلصااابةأيضااا ويعاارف  فااي ىاااواي واا
والساااعودية ومصااار وىاااذا األكااااروس يتطفااال عماااي العدياااد مااان نباتاااات العائماااة الباذنجانياااة ساااواء البرياااة أو 

 لبطاطس والطماطم والباذنجان.المزروعة بما في ذلك ا
 الوصف:

ميكارون ويتحاول لاون  66البيض ل ل ي أبيض ولو  طاء واض  والبيضاة إىميجياة الشاكل متوساط قطرىاا 
 بيضااااء الماااون نصاااف شااافافة . يفقاااس البااايض إلاااي يرقااااتالبااايض إلاااي الماااون األصااافر بتقااادميا فاااي العمااار

والحياوان الكامال لوناو يميال إلاي البرتقاالي أو  صفر نصف شافاف.لونيا أ وتنسمخ اليرقات إلي يرقات جانية
ميكارون وقطرىاا  922حاوالي  يميكارون وطاول األنجا 922 – 662البني الفات  وطول الذكر يتراوح مان 

 ميكرون. 62حوالي 

 
 شكل بن: أكاروس صدأ الطماطم
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 مظهر اإلصابة وال رر:
طم إلااااي المااااون البروناااازي وفااااي منتصااااف يوليااااو وقباااال نضااااج بشاااااير تحااااول األوراق الساااافمي لنبااااات الطمااااا

المحصااول مباشاارة وعنااد فحااص مجاال ىااذه األوراق بااالقوي الصااغري لمميكروسااكوب يمكاان ر يااة عاادة مئااات 
والورقااة  .عضماان األكاروسااات ويالحااظ أن األكاااروس يزحااف عمااي سااط  الورقااة ويزحااف فااوق بعضااو الااب

ون البني وقد تزبل ولكنيا تبقي معمقة بالنباات وفاي ىاذه المرحماة المصابة سرعان ما تجف وتتحول إلي الم
يترك األكاروس الورقة الجافة ويسعي لمتغذي عمي أخاري خضاراء وفاي اإلصاابة الشاديدة يوجاد األكااروس 
بين الك س والجمرة وقد يغطي الجمرة كميا وعندما يصب  النبات  ير صال  التغذية تزحف األفراد إلاي قماة 

فااع جسااميا فااي إنتظااار أن تحمميااا الااري  أو أن تتعمااق بجساام حشاارة أو طااائر لينقميااا إلااي نبااات النبااات وتر 
 أخر.

والنباتات المصابة تكون أكجر طوال من الساميمة ولكنياا أرىاف وأرق منياا وتناتج جماار ذات حجام أقال وياتم 
لنباتااات قباال الوصااول تموينيااا  وعنااد نيايااة موساام النمااو قااد تتحااول ساايقان النباتااات إلااي البروناازي وتمااوت ا

إلاي طااور النضااج وتسااتطيع نباتااات البطاااطس تحماال اإلصاابة بيااذا األكاااروس أكجاار ماان نباتااات الطماااطم 
 نشط عمي مدار العام إذا كانت الظروف الجوية مالئمة.ويبقي أكاروس صدأ الطماطم 

 
 راق الطماطمشكل بن: أعراض اإلصابة ب كاروس صدأ أو 

 دورة الحياه:
أكاروس صدأ الطمااطم جناائي الجانس ويساتطيع أيضاا أن يضاع بايض  يار مخصاب وىاذا البايض يعطاي 
نااث. اإلنااث الممقحاة  ذكور وتساتطيع ىاذه الاذكور تمقاي  اإلنااث فتضاع بايض مخصاب يناتج عناو ذكاور واا

يض إلاي فتارة حضاانة تبماو تضاع بيضايا عماي الساط  السافمي لاألوراق بجاوار العارق الوساطي ويحتااج البا
ت جانياة والتاي تنسامخ بادورىا إلاي حيواناات كامماة. يومين ويفقس البيض إلي يرقات تنسمخ بدورىا إلي يرقاا

 92أن ىذا األكاروس يفضل األجواء الشبو جافة وفييا يسبب خسائر لمطمااطم تتاراوح باين وجدير بالذكر 
بااة فماايس لااو ضاارر يااذكر عمااي إنتاااج الطماااطم % ماان المحصااول امااا فااي المناااطق الساااحمية الرط 26 –

 بالنسبة لما يحدث في المناطق األكجر جفافا.
 المكافحة:

تااارش أو تعفااار نباتاااات الطمااااطم بالكبريااات بعاااد جالجاااة أساااابيع مااان نقااال الشاااتالت إلاااي األرض المساااتديمة 
/ فادان. ريات كبأرطاال  62أساابيع بمعادل  1خاري واألويكرر العالج مرتين إلي جالث مرات بين كل مارة 

http://br.viarural.com/agricultura/plagas/insetos/aculops-lycopersici.htm
http://br.viarural.com/agricultura/plagas/insetos/aculops-lycopersici.htm
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وفي حالة زراعة الطماطم بغرض التعميب والحفاظ فاإن إساتعمال الكبريات محظاور لاذلك ينصا  بإساتعمال 
   % كمجين. 2,1% كموروبنزيالت أو 2,1
 
 Rhizoglyphus echinopusأكاروس األبصال  

 الو ع التقسيمي:
Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Astigmata 
Family: Acaridae 
يصااايب ىاااذا الناااوع البصااال أو أبصاااال الزيناااة وجاااذور القمااا  والعناااب وعااايش الغاااراب ويوجاااد فاااي الحباااوب 

غاااذي عماااي الااادرنات خاصاااة ذات خاااازن ويمكااان القاااول أن ىاااذا الناااوع يتالمكماااورة أو المصاااابة بحشااارات الم
الناااوع  شااحنات الموجااوده عمااي المراكااب يفسااد ىااذاوفااي حالاااة الالقشاارة الرفيعااو التااي تساام  باادخول الحماام 

ال يرجااع إلااي الحماام وحااده ولكاان بصااال وعمااي أيااة حااال فااإن ىااذا الفساااد % ماان ىااذه األ92:  66حااوالي 
نباتااات السااميمة وياا جر فقااط يرجااع إلااي عواماال أخااري كجياارة وفااي الحقاال يساابب ىااذا الحماام أضاارار بساايطو لم

ستحمل وربما يحمل ىذا النوع فطريات وبكتريا يحقنيا فاي اجنااء نيا فيمكن القول أبصال المخزونة عمي األ
 التغذية في الدرنات واألبصال.

  
 شكل بن: أكاروس األبصال

 
 المكافحة:

 تخزين المواد القابمة لإلصابة في أماكن جافة.
 يستخدم نفس الطرق العامة المتبعة في مكافحة الحبوب المخزونة.

 
 


