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Tuta absoluta دور التسميد الكيميائي والعضوي لمطماطة في خفض االصابة بحفار أوراق الطماطة
* (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)
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 بوتاسيوم: فوسفور: نتروجين01:01:10 و01:01:01 و01:01:30 أوضحت نتائج تأثير ثالثة مستحضرات تجارية بمعادالت سمادية

Tuta  في البيت البالستيكي في عدد انأنفاق التي أحدثها حفار أوراق الطماطةPro.sol )NPK( عمى التتابع لمسماد الورقي المركب

 عمى شتالت الطماطة (صنف وجدان) أن االنخفاض في هذا المظهر من مظاهر االصابة بدأ من القراءة الرابعة فيabsoluta
 نبات لوحظ انخفاض معنوي في/ ومن حيث عدد اليرقات، بتفوق معنوي لجميع المستحضرات قياساً إلى معاممة المقارنة0100/4/02

 نبات عمى الترتيب قياساً إلى معاممة المقارنة البالغة/ يرقة10120 و1012 و1014 النباتات المسمدة بالمستحضرات الثالثة والبالغة

 أشارت نتائج التسميد العضوي بمخمفات انأبقار في الزراعة المكشوفة لمحصول الطماطة إلى حصول انخفاض0( نبات/ يرقة10000)
 لكل من التسميد الشقي0100/6/0  نبات في/ نفق4002 و0041 معنوي في عدد انأنفاق في نباتات معامالت التسميد التي تراوحت بين
 يستنتج أن تراكيب انأسمدة المستخدمة0نبات/ نفق9067 اسفل النبات والنثر داخل المروز عمى التوالي قياساً إلى معاممة المقارنة البالغة

 لذا نوصي باستخدام السماد الورقي،في هذا البحث ادت الى انخفاض عدد االنفاق في أوراق نبات الطماطة وانخفاض عدد اليرقات فيها

0 لمتقميل من حساسية نبات الطماطة لالصابة بحفار اوراق الطماطةPro.sol المركب
0 الطماطة، التسميد العضوي،Tuta absoluta :كممات مفتاحية
0*البحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث انأول
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ABSTRACT
The results of the effect of three commercial products (fertilizer equations 30: 10:10 and 20:20:20 and 10:20:30
nitrogen: phosphorus: potassium, respectively) of the foliar compound fertilizer (NPK) Pro.sol in plastic house in
the number of tunnels caused by the tomato leafminer, Tuta absoluta, on tomato leaves of the seedlings of Wijdan
variety that there was a decrease in the number of infestation signs (tunnels) started from the forth reading
dated 25\4\2013 significantly in comparison with all other fertilizer formulations and control treatment. In
terms of the number of larvae / plant observed a significant decrease in plants fertilized with three preparations,
reached to 0.04 and 0.05 and 0.053 larvae / plant, respectively, compared to the control treatment (0.113 larvae /
plant). Results of the organic fertilization with cow manure in field of tomato crop showed significant decrease in
the number of tunnels/ plants in fertilization treatment, which ranged between 3.40 and 4.25 Tunnels / plant at
02/06/2013 for each of slit down the plant and scattering inside rows fertilization respectively, compared to the
control treatment (7.69 tunnels / plant). It can be concluded that all fertilizer formulation used in this research
led to a reduction in the number of tunnels in the leaves of tomato plants and reduce the number of the larvae,
We recommend to use a foliar fertilizer compound Pro.sol to reduce the sensitivity of the tomato plant to
infestation with tomato leaves leafminer.
Key words: Tuta absoluta , Organic fertilization, Tomato.
*Part of M. Sc. Thesis of the first author.
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االنخفاض ُيعزى إلى انخفاض محتوى النتروجين في
المدارة عضوياً ( .)5قد تبين أن
المحاصيل المزروعة و ُ

المقدمة

تعد قارة امريكا الجنوبية (المنطقة االستوائية الجديدة) الموطن

التسميد اثر عمى الفئات الثالث من المقاومة التي اقترحيا

االصمي لحشرة حفار أوراق الطماطة وىي من اآلفات التي

(:)19

تياجم محاصيل العائمة الباذنجانية بصورة رئيسة ( 14و.)24

أما في أوربا فقد ُسجمت ىذه الحشرة في قوائم الحجر الزراعي
( .)8بعد أن حصمت االصابة بيا في اسبانيا اىتمت منظمة

التفضيل

والتضاد

والتحمل.

إن

االستجابات

المورفولوجية لمنبات واضحة اتجاه التسميد ،مثل التغيرات في

معدالت النمو وتسارع النضج وحجم اجزاء النبات وسمك
وصالبة طبقة  .Epicuticleفضالً عن التأثير عمى نجاح

وقاية النبات لدول اوربا وحوض البحر االبيض المتوسط

عدد من اآلفات واستفادتيا من النبات العائل .ذكر

( )EPPOبمراقبة انتشار ىذه اآلفة في عدد من الدول الواقعة

ضمن نطاق مسؤوليتيا كما في فرنسا وايطاليا وىولندا وغيرىا

 )12( Klostermeyerأن االسمدة النتروجينية اثرت عمى

من دول أوربا ( 9و .)21في ىذه المدة ُسجمت ىذه اآلفة
الحشرية في الدول العربية الواقعة في شمال أفريقيا في العام

االصابة بحشرة  .Heliothis zea earwormتيدف ىذه

تسجيل حفار الطماطة  T. absolutaفي قائمة EPPO

الطماطة في االصابة بحشرة حفار الطماطة.

كافة خطيرة عمى انتاج الطماطة إذ تسبب اض ار ارً كبيرة عن

المواد والطرائق

النبات معرضة ليجوم حفار الطماطة وىي تدمر االوراق

بحفار أوراق الطماطة  Tuta absolutaفي البيت

الذرة الصفراء  Zea mays L.ومن ثم أثرت في مستويات

الدراسة إلى معرفة دور التسميد العضوي والكيميائي لمحصول

 2008ومن ثم في العراق والدول المجاورة لو ( 1و .)11تم

طريق مياجمتيا لمنبات بمختمف مراحل نموه ومعظم اجزاء

دراسة تأثير السماد المركب  Pro.solفي مستويات االصابة

والثمار والسيقان الى جانب تسييل عممية التموث بمسببات

البالستيكي

أضرارىا منيا الصيد المكثف باستخدام المصائد الفرمونية -

 2013/1/22في خط بصفين وكانت المسافة بين نبات

االمراض وىناك طرائق مختمفة لمكافحة الحشرة والتقميل من

زرعت

الضوئية والرش االسبوعي بـ ـ  Bt.واطالق متطفل البيض

شتالت

الطماطة

(صنف

وجدان)

بتاريخ

واخر  30سم والمسافة بين صف واخر  30سم بواقع 110

 Trichogramma pintoiوغيرىا ( .)3أكد أنصار

نبات .تم توزيع نباتات كل معاممة تسميد عمى وفق تصميم

األساليب الزراعية البديمة أن الخسائر في المحاصيل الزراعية

القطاعات الكاممة المعشاة  ،RCBDإذ شمل مخطط التجربة

تعود لإلصابات الحشرية واألمراض ،ويمكن خفض ىذه

ثالثة مكررات وزعت المعامالت عشوائياً في كل مكرر.

الخسائر بتطبيق تقنيات الزراعة العضوية ( 17و .)18ىناك

شممت المعامالت استعمال السماد الورقي المركب Pro.sol

عدة دراسات أشارت إلى أن انخفاض ضغط اآلفات عمى

الحاوي عمى عناصر  NPKبثالث معادالت سمادية مع

األنظمة العضوية ومنيا المحاصيل الزراعية يمكن أن يعود

معاممة المقارنة  Controlوىي  :سماد ورقي Pro.sol

إلى زيادة استخدام نظام تناوب زراعة المحاصيل (الدورات

( )NPK 10-10-30وسماد ورقي -20-20( Pro.sol

الزراعية) و الحفاظ عمى الحشرات النافعة في غياب المبيدات

 )NPK 20وسماد ورقي )NPK 30-20-10( Pro.sol

الكيميائية ( 7و .)13إن األساليب الزراعية مثل تسميد

وثم معاممة المقارنة (رش الماء فقط) .تم رش األسمدة باذابة

النباتات يمكن أن يؤثر في حساسية النباتات لآلفات الحشرية

 100غم  /لتر ماء .أضيفت جميع األسمدة باألسموب

عن طريق تغير مستويات المغذيات باألنسجة النباتية .إن

والكمية نفسيا( .النسب السمادية الموصى بيا ىي 100 :غم

واألمراض ترتبط بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية

مكرر بمعامالتو األربع في خط /بجانبين من خطوط البيت

قدرة المحاصيل عمى مقاومة او تحمل اآلفات الحشرية

 100 /لتر ماء كل أسبوعين) .تمت زراعة شتالت كل

االساسية لمتربة ،فوجود مواد عضوية ونشاط بيولوجي عالي

البالستيكي بواقع  30شتمة /سماد .استمرت عمميات خدمة

في التربة ُيظير خصوبة جيدة لمتربة ،والمحاصيل التي تُزرع
في مثل ىذه الترب تُظير كثافات حشرية قميمة وأن ىذا

المحصول من سقي وتعشيب وحسب الحاجة .شمل منياج
اخذ العينات االسبوعي تحديد عينة عشوائية مؤلفة من 10
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نباتات /وحدة تجريبية يتم فييا حساب اعداد النباتات المصابة

في النباتات المعاممة باالنواع الثالثة لمسماد الورقي المركب

موقعياً فضالً عن حساب عدد أنفاق وعدد يرقات حفار أوراق

 NPKومعاممة المقارنة أن تأثير ىذه االسمدة غير معنوي

الطماطة.

عن المقارنة خالل القراءات الثالث األولى جدول) .)1وخالل

تاثير السماد العضوي المتحمل (مخمفات انأبقار) في االصابة

القراءة الرابعة ( 2013/4/25بعد 3اسابيع من زراعة

بحفار أوراق الطماطة  T.absolutaفي الحقل المكشوف

الشتالت) اتضح تأثير كافة تراكيب السماد المركب في خفض
عدد األنفاق الناجمة عن االصابة بحفار أوراق الطماطة عن

نفذت التجربة في احد حقول كمية الزراعة جامعة بغداد

االنفاق في المقارنة ،فيما لم تحصل فروق معنوية في

ولمموسم الزراعي  .2013-2012وقسم الحقل الى ثالثة

معدالت األنفاق بين األنواع الثالثة لمسماد المركب .وفي

قطاعات المسافة بين قطاع واخر ( 70سم) وقسم كل قطاع

القراءات الالحقة ازدادت معدالت عدد االنفاق في معاممة

الى اربع وحدات تجريبية مثمت اربع معامالت وكل معاممة

المقارنة وقد بمغت  12.48و 12.19نفق /نبات لمقراءاتين

تضم  30نباتاً من صنف محمي ىجين والمسافة بين نبات

الخامسة والسادسة عمى التوالي وكانت متفوقة معنوياً عن

واخر  35سم وبثالثة مكررات زرع الحقل بتاريخ

معامالت التسميد الثالث .في القراءات التي انخفضت فييا

 .2013/4/1تم الحصول عمى سماد األبقار من الحقل

عدد األنفاق في معامالت التسميد عما كان في المقارنة

الحيواني لكمية الزراعة جامعة بغداد وتم تكديسو وترطيبو

أثبتت نتائج التحميل االحصائي انتفاء الفروق المعنوية بين

بالماء يومياً مع التقميب اليومي حتى تحممو لمدة خمسة أسابيع

تمك المعامالت .ىذه النتائج توافقت مع ما ذكره Bettiol

بحيث يمكن االحساس ببرودتو .وقد استعمل بمعدل  20طن/

( )4من أن استعمال السماد المركب ( NPKذو المعادلة

ىكتار وكانت المعامالت كاالتي-:

السمادية  )4 :14 :8بمقدار  200غم  /لوح أبعاده 25،17

أ -نثر السماد عمى التربة بعد الحراثة وقبل التمريز.

م أدى إلى خفض الكثافة السكانية لحشرات الثربس عمى

ب-نثر السماد في المروز.

محصول الطماطة قياساً إلى نظام الزراعة العضوية .إن دور

ت-حفر شق في المروز بمستوى ارتفاع مياه السقي

تسميد المحاصيل المختمفة في خفض أو رفع الكثافة السكانية

ومعاممتيا بالسماد ( .)10معاممة المقارنة (من دون سماد).

لآلفات الحشرية في بعض األحيان تشكل محل جدل بين

ث-اخذت العينات اسبوعياً باختيار  10نباتات /وحدة

الباحثين .فنتائج ( )6التتوافق وما نتج عن تجربتنا ،إذ ذك ار

تجريبية بشكل عشوائي في كل مكرر وقد حسبت اعداد

أن تسميد أشجار البموط بالسماد المركب  NPKأدى إلى

البناتات التي أصيبت بحشرة  T. absolutaفي الحق ًل
فضالً عن حساب عدد األنفاق الناجمة عن االصابة في

زيادة معنوية لسكان ثالثة أنواع من حفارات األوراق
 ،Acrocercops albinatellaوBrachys tesselatus

خمس أوراق من كل نبات وعدد يرقات اآلفة في خمس

و Stilbosis quadripustulatusقياساً إلى األشجار غير

أوراق /نبات من النباتات المختارة.

المعاممة.

استعمل البرنامج )23( Statistical Analysis System

جدول  00عدد انأنفاق الناجمة عن حفار أوراق الطماطة/

في التحميل االحصائي لدراسة تأثير العوامل المدروسة في

الصفات المختمفة عمى وفق تصميم القطاعات العشوائية

نبات في معامالت التسميد الورقي بنسب متباينة من

الكاممة  RCBDوقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات

النتروجين :الفوسفور :والبوتاسيوم باستعمال السماد

باستخدام اختبار أقل فرق معنوي  LSDبمستوى احتمال

التجاري المركب  Pro.solفي البيت البالستيكي

.0.05

سماد ورلي % Pro. Sol
وتروجيه :فوسفور :بوتاسيوم

المعامالت

النتائج والماقشة

المراءات
2013/4/3
2013/4/11
2013/4/18
2013/4/25
2013/5/3
2013/5/11

تأثير التسميد الكيميائي في عدد انأنفاق /نبات لحفار أوراق

الطماطة  T. absolutaفي البيت البالستيكي :أشارت
نتائج حساب عدد األنفاق التي تحدثيا يرقات T. absoluta

541

10:10:30

20:20:20

30:20:10

مماروة
(دون
تسميذ)

ا.ق.م
%5

4.74
8.49
12.03
6.87
6.70
7.20

4.04
9.44
12.46
7.10
6.81
8.20

4.58
10.02
11.20
7.40
7.09
8.47

4.51
9.77
11.17
11.77
12.48
12.19

1.23
3.07
1.72
2.67
2.80
1.92
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المقارنة البالغة  6.29نفق /نبات ومعاممة نثر السماد داخل

تأثير التسميد الكيميائي في عدد اليرقات  /نبات لحفار

المروز البالغة  3.88نفق /نبات .في االسبوعين األخيرين

أوراق الطماطة  T. absolutaفي البيت البالستيكي

أثبتت نتائج التحميل االحصائي وجود انخفاض معنوي في

أوضحت النتائج أن عدد يرقات حفار أوراق الطماطة /نبات

عدد األنفاق التي عثر عمييا في نباتات معامالت التسميد

في معامالت التسميد بدأت في االسبوعين األول والثاني

التي تراوحت بين 3.40و 4.25نفق /نبات في 2013 /6/2

بمعدالت واطئة ( 0.160و 0.106و 0.083يرقة /نبات

لكل من الشق اسفل النبات والنثر داخل المروز عمى التوالي

و 0.100و 0.050 ،0.070يرقة /نبات عمى الترتيب)

قياساً إلى معاممة المقارنة التي اتسمت بالتزايد في ىاتين

وانخفضت بشكل معنوي في القراءات الالحقة ،فيما كانت

القراءتين .من ىذا يتضح أن تأثير السماد الحيواني اليحدث

معدالت معاممة المقارنة غير مختمفة معنوياً خالل األسبوعين

بسرعة كما ىو الحال في معامالت المبيدات ،ألن عممية

األول والثاني ( 0.080و 0.083يرقة /نبات عمى التتابع)

تكوين المركبات التي تبعد أوتقتل الحشرات عند التسميد تمر

عن معامالت التسميد (جدول  .)2يمكن أن يعزى عدم

بمراحل عدة حتى تصل إلى اليدف المنشود .أشارت بعض

التأثير المعنوي لممركبات الداخمة في تركيب السماد المستعمل

الدراسات الخاصة بخصوبة التربة إلى أن التسميد العضوي

في بداية االصابة إلى عدم تكامل تكوين المركبات التي تسيم

يجعل المحاصيل مقاومة أو متحممة لالصابات الحشرية ،ألن

في اظيار مقاومة العائل النباتي لقصر المدة بين عمميات

المقاومة وتحمل االصابات الحشرية مرتبطة بالخصائص

التسميد وأخذ القراءات ،فضالً ان بعض اآلفات ليا قابمية

الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية التي يمنحيا التسميد

عمى تجنب وضع البيض عمى األوراق غير المالئمة .وبين

العضوي لمتربة ( .)2كما أشار الباحثان إلى أن التربة التي

(الجدول  )2إلى وجود فروق معنوية في عدد اليرقات /نبات

تمتاز بمستوى عال من المادة العضوية تنخفض فييا الكثافة

بين معامالت التسميد الثالث والمقارنة .وفي القراءة الرابعة

السكانية لمحشرات ،ربما يعود سبب ذلك إلى انخفاض مستوى

بتاريخ  2013 /4 /25ظير التفوق المعنوي لمعاممة المقارنة

النتروجين في المادة العضوية .وبما أن الدور العذري لحفار

والبالغة  0.104يرقة /نبات عمى معاممتي التسميد (:03

أوراق الطماطة يقضي مرحمة نموه في التربة فانو يتعرض

 10:10و )20:20 :20والبالغة  0.050و 0.43يرقة/

لالصابة ببعض المسببات المرضية التي يكثر وجودىا في

نبات عمى التتابع .ىكذا استمرت التفوقات المعنوية لمعاممة

الترب التي تزداد فييا المادة العضوية.

المقارنة من حيث االصابة بعدد اليرقات /نبات عمى

جدول  00عدد يرقات حفار أوراق الطماطة /نبات في معامالت

معامالت التسميد كمما اقتربنا من نياية موسم نمو محصول

التسميد الورقي بنسب متباينة من النتروجين :الفوسفور:

الطماطة .وىذه النتائج تتفق وما أكد عميو )22( Sarwar

والبوتاسيوم باستعمال السماد التجاري المركب  Pro.solفي

من تسميد محصول الرز بالسماد البوتاسي بمعدل  50كغم/

البيت البالستيكي

ىكتار ساعد النبات في التخمص من االصابة بحفار ساق
الرز واعطاء حاصل عالي من الرز فضالً عن حماية البيئة

المعامالت
المراءات

من التموث بالمبيدات الحشرية .يستنتج من ىذه التجربة أن

2013/4/3
2013/4/11
2013/4/18
2013/4/25
2013/5/3
2013/5/11

جميع تراكيب األسمدة المستخدمة ادت الى انخفاض عدد
اليرقات  /نبات وبنسب متباينة قياساً الى معاممة المقارنة.

تأثير التسميد العضوي لمحصول الطماطة في الحقل في

سماد ورلي % Pro. Sol
وتروجيه :فوسفور :بوتاسيوم
30:20:10
20:20:20
10:10:30
0.160
0.100
0.080
0.050
0.040
0.031

0.106
0.070
0.050
0.043
0.050
0.036

0.083
0.050
0.060
0.073
0.053
0.036

مماروة
(دون
تسميذ)

ا.ق.م
%5

0.080
0.083
0.094
0.104
0.113
0.079

0.120
0.057
0.044
0.037
0.07
0.031

جدول  00عدد انأنفاق الناجمة عن حفار أوراق الطماطة/

عدد انأنفاق /نبات الناجمـــــة عن اإلصابـــــــــــة بحشــــــــــــــرة

نبات في معامالت التسميد العضوي في الحقل

 : T. absolutaأوضحت بيانات جدول  3عدم حصول

المعامالت

فرق معنوي بين معاممة المقارنة (في عدد األنفاق الناجمة عن

المراءات
2013/5/11
2013/5/18
2013/5/26
2013/6/2
2013/6/9

االصابة) ومعامالت التسميد العضوي خالل القراءتين األولى
والثانية .فيما وجد فرق معنوي في القراءة الثالثة بين معاممة
542

طريمة التسميذ
وثر داخل
وثر لبل التمريس
المروز
2.36
2.43
3.36
3.72
3.88
4.21
4.25
3.64
3.14
3.53

شك أسفل
الىبات

1.98
3.18
4.45
3.40
2.76

مماروة
(دون
تسميذ)
2.12
3.66
6.29
7.69
8.47

ا.ق.م
%5
1.56
2.17
2.49
3.31
3.87
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فجوات الخاليا النباتية مما يؤدي بالحشرات االبتعاد عن ىذه

تأثير التسميد العضوي لمحصول الطماطة في الحقل في

عدد اليرقات /نبات لحشرة  : T. absolutaأشارت نتائج

النباتات ،أو أن ىذه النباتات تكون غير مالئمة لنمو بقاء
الطور المتغذي ليذه الحشرات ،مما ينعكس عمى خصوبة

جدول  4الخاصة بعدد اليرقات التي عثر عمييا لكل نبات

االناث وزيادة مدة دورة الحياة.

إلى حصول زيادة تدريجية لمعدل عدد اليرقات /نبات في

جدول  04عدد يرقات حفار أوراق الطماطة /نبات في

معاممة المقارنة وحدوث انخفاض تدريجي لمعدل عدد

اليرقات /نبات في معامالت التسميد .ومن نظرة إلى نتائج

معامالت التسميد العضوي في الحقل

التحميل االحصائي لوحظ حصول خفض معنوي لعدد

المعامالت
المراءات

اليرقات /نبات في معامالت التسميد جميعيا قياساً إلى

2013/5/11
2013/5/18
2013/5/26
2013/6/2
2013/6/9

معاممة المقارنة في القراءتين الرابعة والخامسة .ففي /6/2

 ،2013فكان أقل معدل لعدد اليرقات /نبات  0.14في
معاممة نثر السماد قبل التمريز وأعاله  1.18في المقارنة

وثر لبل
التمريس
0.37
0.49
0.35
0.14
0.09

طريمة التسميذ
وثر داخل شك أسفل
الىبات
المرز
0.37
0.49
0.56
0.42
0.43
0.47
0.31
0.21
0.08
0.07

مماروة
(دون
تسميذ)
0.42
0.51
1.07
1.18
0.86

أ.ف.م
%5
0.42
0.37
0.89
0.47
0.56
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