
 

 السیطرة على ذباب فاكھة كوینزالند 
 معلومات باللغة العربیة

ة تساعدكم ورقیتواجد ذباب فاكھة كوینزالند في والیة فیكتوریا وھو یصیب العدید من الفاكھة والخضار. سوف 
 الحقائق ھذه على البحث عن ذباب فاكھة كوینزالند في حدیقتكم وحمایة الفاكھة والخضار التي تزرعونھا من التلف.

 ما ھو شكل ذبابة فاكھة كوینزالند؟

درجة  26یوماً في األحوال الجویة الُمناسبة (أي  30ذبابة فاكھة كوینزالند بأربع مراحل في حیاتھا. ویمكن أن تتغیر الذبابة من بیضة إلى ذبابة بالغة في غضون  تمرّ 
 مئویة).

 تضع ذبابة فاكھة كوینزالند بیضاً أبیض اللون وعلى شكل موزة داخل الفاكھة والخضار العائلة لھا.  . البیض: 1

 مم ویصعب رؤیتھ.  1بیضة في الیوم. ویبلغ طول البیض  100ویمكن أن تضع أنثى واحدة ما یصل إلى 

 

 

تفقس كل بیضة لیخرج منھا یرقة صغیرة ذات لون أصفر شاحب. وتتغذى الیرقات على الثمار مما یؤدي إلى تلفھا من الداخل. تنمو  الیرقة:. 2
 مم. وعندما یكتمل نمّوھا، تخرج الیرقة من الثمرة وتدخل في التربة. 9الیرقات لیصل طولھا إلى 

 

 
 

ل الیرقة إلى شرنقة صلبة بیضاویة الشكل وُبنّیة اللون. وداخل غالف الشرنقة، تنمو ذبابة فاكھة بمجرد دخولھا في التربة، تتحوّ  . الشرنقة:3
 كوینزالند البالغة.

 

 

مم ویكون لونھا بني مائل إلى األحمر، مع وجود عالمات صفراء ممّیزة على  7: یبلغ طول ذبابة فاكھة كوینزالند حوالي الذبابة البالغة 4
 جسمھا.

 

 

  العثور على ذبابة فاكھة كوینزالند في الحدائق خالل فصول الربیع والصیف والخریف.ویمكن 
 العوائل الشائعة لذبابة فاكھة كوینزالند التي تتم زراعتھا في المنازل

 تلك التي یتم زراعتھا بشكل شائع.  نوُتسمى ھذه "بالعوائل". وفیما یلي بعض األمثلة ع -تضع ذبابة فاكھة كوینزالند البیض داخل الفاكھة والخضار المختلفة 

 

  www.agriculture.vic.gov.au/qff تتوفّر قائمة كاملة بالعوائل على الموقع اإللكتروني

http://www.agriculture.vic.gov.au/qff


 
 

 التحّكم بذباب فاكھة كوینزالند في الحدائق

 كوینزالند. تحققوا أوالً من وجود ذبابة فاكھة 1
متر في شجرة  1.5تحققوا من وجود ذبابة فاكھة كوینزالند في حدیقتكم من خالل تعلیق مصائد لذباب فاكھة كوینزالند. علّقوا المصائد على ارتفاع حوالي  المصائد:

 قریبة ُمظللة ودائمة الخضرة. إبدأوا بوضعھا في أوائل فصل الربیع واستمروا بھا حتى فصل الشتاء.

سبب تحققوا من ا الصائد مختلفة تجذب وتصطاد ذبابة فاكھة كوینزالند. ویمكن لھذه المصائد أیضاً أن تجذب وتصطاد الحشرات األخرى الُمفیدة لحدیقتكم، ولھذتتوفر م
 أنكم قد اصطدتم ذبابة فاكھة كوینزالند قبل استخدام أي مبیدات للحشرات على أشجاركم أو نباتاتكم.

 

 . أسالیب المكافحة2
طبیق أسالیب تھا. وابدأوا بتذا وجدتم ذبابة فاكھة كوینزالند في حدیقتكم، عندھا من األفضل أن تستخدموا مجموعة من وسائل المكافحة حتى تحققوا أفضل نتیجٍة لمكافحإ

 كنھا وضع البیض داخل الثمار الخضراء الصلبة.أسابیع على األقل من موعد نضوج الثمار التي تكون جاھزة للقطف ألن ذبابة فاكھة كوینزالند یم 8-6المكافحة قبل 

استخدموا الشباك أو األكیاس أو األغطیة الُمخّصصة لمكافحة الحشرات لتغطیة الثمار بعد تلقیحھا  اإلقصاء ھو أفضل وسیلة:
 لمنع ذبابة فاكھة كوینزالند من وضع البیض داخل الفاكھة والخضار. وال تسمحوا للشباك بأن تلمس الثمرة.

تصطاد ذباب الفاكھة في حدیقتكم قبل أن تستدرج مصائد ذباب فاكھة كوینزالند و الطعوم والمصائد ومبیدات الحشرات:
 تصیب الثمار. ابحثوا عن المصائد التي تقتل الذباب الذكر واألنثى. ومن غیر المحتمل أن تكافح المصائد وحدھا ذباب الفاكھة.

 

عوا التعلیمات اقرأوا واتب -یتم استخدامھا بشكل صحیح كما تتوفر أیضاً مبیدات للحشرات تقتل ذبابة فاكھة كوینزالند. ویمكن أن تكون مبیدات الحشرات ضارة إذا لم 
 الموجودة على الملصق.

 یمكن شراء جمیع ھذه المنتجات من المشاتل ومتاجر الحدائق المنزلیة والمتاجر عبر اإلنترنت. 
 

 تفّحصوا الفاكھة والخضار3. 
 والخضار وعن الیرقات داخلھا.ابحثوا عن عالمات اللدغة على سطح/قشرة الفاكھة 

 

 . العنایة األساسیة بالحدیقة (النظافة الجیدة)4
ناولھا. ر التي ال تریدون تاقطفوا الثمار واستھلكوھا وھي تنضج. وقوموا بإزالة جمیع الفاكھة والخضار الُمتعفّنة، وتلك التي سقطت على األرض باإلضافة إلى الثما

 زالند من التكاثر في حدیقتكم.وھذا سوف یمنع ذبابة فاكھة كوین

 قوموا بتقلیم أشجار الفاكھة حتى تتمكنوا من الوصول إلیھا لقطف الثمار أو لوضع شبكة لمكافحة الحشرات أو لرّشھا بالمبیدات.

 تعریضھا للشمس (ضعوا الفاكھة في كیس قبل التخلّص من الفاكھة، یجب قتل أي شرانق قد تكون بداخلھا عن طریق تجمیدھا أو وضعھا في المایكروویف أو َغلِیھا أو
 یوماً على األقل). بعد القیام بذلك، یمكن وضع أكیاس الفاكھة في سلّة القمامة. 14بالستیكي مختوم واتركوھا في الشمس لمدة 

 الفاكھة والخضار الموبوءة أو التالفة بسبب ذبابة فاكھة كوینزالند.  ال تقوموا بتسمید

 االعتناء بأشجار الفاكھة والخضار، فاستبدلوھا بنباتات الزینة غیر العائلة (مثل الطلح األصلي أو الجریڤلّیة).إذا لم یكن باستطاعتكم 

 ال تنشروا ذباب فاكھة كوینزالند
 لمنزل. ة تلك التي یتم زراعتھا في اأفضل طریقة لمنع ذباب فاكھة كوینزالند من اإلنتشار إلى أماكن جدیدة ھي عدم أخذ الفاكھة أو الخضار العائلة أثناء السفر، وبخاص

    www.interstatequarantine.org.au للحصول على التفاصیل، قوموا بزیارة -قد یتم فرض غرامات إذا كنتم تتنقلون مع منتجات عائلة باتجاه مناطق معّینة 
أو عبر االتصال بمركز خدمة العمالء على الرقم  www.agriculture.vic.gov.au/qffن المعلومات على الموقع اإللكتروني یمكن العثور على المزید م

136186. 
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