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 ذبــابــة الزيـتــون 
Bactrocera  oleae 

هي عبارة  عنن (Bactrocera oleae)ذبابة الزيتون 

حشرة تصيب ثمار الزيتون وتعتبر منن خطن نر ت نا  
 الزيتون.

تتواجد هذه اآل ة  ي معظم الدول المنتنتنجنة لنننزينتنون  
كدول حنو  النبنحنر ا بنين  النمنتنوقن   والشنر  

 ا وق .

 التعريف بالحشرة

   تخرج الحشرات البالغة في فصل  اللرعلولد يعلااصلة الصلول

للتزايج ععا قضائها فترة البوات الشتوي على شك  عذراء أي 

حشرة كاملة في الترعة أي شقوق األشلالار أي خا ل  الل ل لار 

 ال تساقطة.

  تضد األن ى عوضها في ث ار الزصتون ع عال عوضة ياحاه فلي

 ك  ث رة.
   عوضة. 044صتاايز معال  صوعة األن ى 

  تقضي الورقات أطوارها خا   ال  ار فتتغذى على لب ال  لرة

 مشكلة أنفاقا عاا لها.

    ععا استك ال أطوارها الـ الث تتحول الورقة إلى عذراء خا

 ال  رة  أي تسقط على األرض.  

  ععا مرحلة العذراء تخرج اللحلشلرة اللكلاملللة للتلتلغلذى علللى

 إفرازات ي رحوق النباتات.

  أجولال ملتلاا لللة  5إلى  3صترايح عاخ أجوال هذه الحشرة من

 حسب الظريف ال نا وة  اصة خرجة الحرارة.
  ابتداًء من شهر يونيو تنشط الحشرة بشكل كبير

 دورة حياة الحشرة

المكتب الوطني 

الصحية  للسالمة

 للمنتجات الغذائية 

 الحشرة البالغة 

 اليرقة 

 العذراء 

 تتسبب هذه الحشرة عنا إه ال مكافحتها في  سائر اقتصاخصة كبورة في محاصو  الزصتون :

 

 .يجوخ عقد سوخاء على ال  ار نتواة الو ز أثناء يضد البوض 

 .تعفن ال  ار نتواة حفر األنفاق من طرف الورقات أثناء تغذصتها 

  .سقوط ال  ار ال صاعة على األرض 

  .انخفاض نسبة الزصت في ال  ار ال صاعة يارتفاع نسبة ح وضة الزصت ال ستخرجة 

 أضرار الحشرة



 ذبــابــة الزيـتــون 
Bactrocera  oleae 

 التتبع باستعمال المصائد : (1

  ال حتوصة على ماخة غذائلولة جلا علة المصائد الغذائية

 مصائا في الهكتار(.  3كفوسفات األمونواك  )

  للالذذ  كلور اللحلشلرة )مصلولاة المصائد الفرمونية

 ياحاة في الهكتار(.

 تتم مراقبة  عاخ الحشرات ال وجوخة عها مرة في األسبوع.

 المراقبة البصرية : (2

 مراقبة تطور أضرار الحشرة على ث ار الزصتون. 

 تتبع ومراقبة الحشرة

 

 المكافحة المندمجة للحشرة 

 العمليات الزراعية : (1

 ا ر  بعد عمنية الجتي لنقضاء عنى العذارى  ي التربة وذلك بنتنعنريضن نا  حرث

 ال بيعية. لنظروف المتاطية القاقية وا عداء

  تقنيم ا شجار من اجل ت ويت ا وتعريض نا  شنعنة الشنمنخ لنننتنطنبنينف منن تقنبنة

 الر وبة.

   جمع الثمار المصابة و التطنص مت ا قواء من ا شجار خو المتقاق ة عنى ا ر

 و ذلك من اجل التطبيف من  تقبة اإلصابة  ي الموقم الزراعي المقبل.

 .الجتي المبكر لتبادي اإلصابا  المتأطرة 
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المكتب الوطني 

الصحية  للسالمة

 للمنتجات الغذائية 

 مصيدة غذائية 

 المكافحة البيوتقنية : (2

 ني  055إلى   05بوضع خعداد كبيرة من المصائد )عن طرصق الصوا ال ك   ي لك 

ال كتار حقب معدل اإلصابة( لجذب الذكور والقضاء عني ا. تضع اإلتناث بنعند ذلنك 

 بي  غير منقح ويتم تكقير دورة حياة الحشرة.

 المكافحة الكيميائية : (3

 ط  منن ¼   ي حالة اإلصابا  الطبيبة وذلك عن  ريق طن  المبيد المرطص مع مادة جاذبة و رش   معالجة موضعية

 ا شجار.

 المبيدا  المرطصة.   ي حالة اإلصابا  الشديدة وذلك باقتعمال معالجة شاملة 

 -يجب احترام الممارسات الجيدة خاصة الجرعة الموصى بها وفترة األمان الفاصلة بين المعالجة والجني  -

 مصيدة فرمونية


