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Introduction

The first program (FFS) was implemented on

March 2014, and the second (FFS) program was

implemented on Feb. 2015, the total number of

farmers attend and participate the training

program were 75+190= 265 farmers (only men) at

five governorates Sana'a, Amran, Al-Mahwit,

Dhamar and Taiz.

The target crops are tomatoes and others

vegetables crops, the target pests are held on

Tomato Leaf Borer Tuta absulota as well as

training the farmers the other pests which attach

and damage the tomatoes crops e.g. mites, insects,

fungi.



It was found through farmer field schools program plays a critical

role in the fight against Tomato Leaf Borer Tuta Absoluta through

integrated pest management programs and IPM, productivity in the

three governorates which FFS program was implemented and

successfully the control program of Tomato Leaf Borer Tuta

Absoluta by using integrated management systems, starting from the

selection of seeds and seedlings and farming systems either in open

fields or in greenhouses (greenhouses and tunnels gauze), by using

fertilizer irrigation system to save water and to get rid of weeds,

and use pheromones and alternatives to pesticides and the

significant benefits that can be derived from using these techniques

and the provision of water up in some of these techniques to 80%

thus reducing the need of diesel which caused the cost of increasing

the suffering and hardship to farmers, the simplest example of this

is that most of the school events attended field were before farmers

harvest vegetables in the open field, and when it was explained to

the economic importance of the crop of tomatoes in greenhouses of

irrigation and fertilization with easy for pests control and reducing

the using of agricultural pesticides.



1- Brief on the FAO regional IPM project / Tuta

absoluta TCP success and constraints 

Benefit from the implementation of the program training 

of Farmer Field Schools (FFS)

 Farmer conviction of the importance of following up the

farm crop from beginning until yield harvest

 Farmer conviction in the importance of change

improved seeds instead of traditional seed

 Farmer conviction of the importance of frequent visit

farms for the Farm crop

 Farmer conviction in the importance of the application

of the integrated pests management program in the

field

 Farmer conviction in the importance of using Organic

fertilization



 Farmer conviction in the importance of using sex

pheromones to control the Tomato Leaf Borer (Tuta

absoluta) instead of using pesticides

 Interaction of farmers, in follow-up to the

implementation of the program of the farmer field

school through get the farmer high yield as compared

to previous crop with large sums of money which had

been spent without the benefit of farms

 We work to deepen the confidence of farmers

themselves to be able to manage their own affairs

 The consecration of the importance of effective

participation by dialogue and discussion during the

implementation of the program FFS in the field



 Contribute to making farmer solve his

agricultural problems of all kinds by themselves

 Satisfaction leadership in the Ministry of

agriculture and irrigation - General Directorate of

plant protection for the implementation program

of farmer field schools and the success of the

program through field implementation which

made the Agricultural Deputy of agriculture

services sector Director General of plant

protection to practices the program for many

crops of the season for most agricultural crops,

particularly economic crops such as potatoes,

tomatoes crops, coffees and grapes trees and so on



مزارعين للمن تنفيذ برنامج تدريب المدارس الحقلية النجاح واألستفادة 

لمكافحة توتا ابسلوتا      ( الفاو)من خالل دعم المشروع األقليمي 

أقتناع المزارع في أهمية متابعة المحصول من بداية الزراعية حتى الحصاد

أقتناع المزارع في أهمية تغير البذور المحسنة بدالً من البذور التقليدية

أقتناع المزارع في أهمية الزيارة المتكررة والمستمرة للمحصول

أقتناع المزارع في أهمية تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة بالحقل

أقتناع المزارع في أهمية استخدام التسميد العضوي

 نفاق صانعات اأقتناع المزارع في أهمية استخدام الفرمونات الجنسية لمكافحة حشرة
بدالً من استخدام المبيدات الحشرية( توتا ابسلوتا)أوراق الطماطم  

صول تفاعل المزارعين في متابعة تنفيذ برنامج المدرسة الحقلية للمزارع من خالل ح
يرة كان المزارع على إنتاجية عالية مقارنة بالمحصول السابق مع توفير مبالغ مالية كب

المزارع يصرفها دون فائدة

نهمعملنا على تعميق من ثقة المزارعين بأنفسهم ليصبحوا قادرين على إدارة شئو

 تكريس أهمية المشاركة الفعالة من خالل الحوار والمناقشة أثناء تنفيذ برنامجFFS 
في الحقل

المساهمة في جعل المزارع يحل مشاكله الزراعية بكافة انواعها من ذات نفسة

أرتياح القيادة في الوزارة من تنفيذ البرنامج ومن نجاح البرنامج مما جعل وكيل
الحاليمالموسمنالمحاصيلمنالوزارة والمدير العام للوقاية في تنفيذ البرنامج لعديد

الخ...العنبأشجار البن وووالطماطمالبطاطسمحصولمثل



2- Background and context of FFS in the country

 نفيذه في في اهمية هذا البرنامج، ولكن بالنسبة لليمن لم يتم تبالرغم من معرفتنا
لم يتم اشرف الحوامدي، و/ الماضي، سواء تنفيذ دورة تدريبية قام بها الخبير م 

تنفيذ هذا البرنامج على ارض الواقع مع المزارعين، 

ام حالياً أصبح هذا البرنامج من أهم البرامج التي نفذت في اليمن خالل األعو
2013–2015

ليمنية تم تنفيذ عشر مدارس حقلية للمزارعين في بعض محافظات اللجمهورية ا

يب الخبير تم تنفيذ دورة تدريبة للمدربين في اليمن والذي قام بتنفيذ هذا التدر
2013عماد نحال في عام . األخ د

لمزارعين تنفيذ هذا البرنامج خالل الفترة السابقة اعطى نتائج ممتازة وأستفادة ا
من المشاركة في التدريب

ادة من تنفيذ المدارس الحلقية دعم المزارعين في حل مشاكلهم الزراعية واألستف
تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة في الحقل

فيذ جدول اآلتي يوضح عدد المزارعين المشاركين والمحافظات التي تم فيها تن
والصور التي توضح تفاعل المزارعين في حل المدارس الحقلية للمزراعين

مشاكلهم في الحقل   



Baseline Information about Tomato and Tuta 

absoluta situation

Area name

Beginning and End of Season 

from Cultivation to Removal 

of Crop

Type of 

Cultivation (OF, 

GH, TUN)

Total Tomato 

cultivated area 

(Hectares)

Number of 

tomato 

growing 

farmers 

Average Yield

(tons/Ha)

Major 

Pests

T. absoluta 

present/absent 

PM Actions 

Taken if 

Any?

Extension 

activities , 

FFS?

No. of farmers 

attend and 

participate FFS

Sex

Sana'a March-August OF 2,401 3,023 51,713 present Yes 3 FFS 75 Farmers Male

Dhamar March-August OF 3,670 4,621 52,912 present Yes 2 FFS 40 Farmers Male

Amran March-August OF 633 780 9,871 present Yes 3 FFS 90 Farmers Male

AL-Mahwit March-August OF 314 396 2,495 present Yes 1 FFS  25 Farmers Male

Sana'a City March-August OF 255 321 2,711 present

Sadah March-August OF 551 694 6,523 present

AL-Beidah March-August OF 253 319 3,711 present

AL- Daleh March-August OF 99 125 1,531 present

Raimeh March-August OF 22 28 325 present

Taiz All the year OF 436 550 3,911 present Yes 1 FFS 35 Farmers Male

Ibb All the year OF 158 199 1,233 present

Hodeidah August-March OF 3,321 4,181 55,633 present

Mareb August-March OF 2,294 2,888 24,835 present

Hajjah August-March OF 337 424 3,931 present

Lahj August-March OF 473 596 5,007 present

Abyan August-March OF 701 883 5,936 present

Hadhramout August-March OF 343 432 3,001 present

AL-Jawf August-March OF 1,361 1714 16,998 present

Shabwa August-March OF 581 732 5,593 present

AL-Mahara August-March OF 31 39 378 present

Aden August-March OF 40 50 406 present

All Yemen All the year GH 13,000 GH present 265 Farmers Males 





3- Brief impact of the IPM-FFSs on livelihood 

and incomes of small scale farmers

توى تطبيق المكافحة المتكاملة أثناء تنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين على مس

بيق المالكين المساحات الحقلية الصغيرة، في البداية كان تقبلهم لتطالمزارعين

IPM ائج غير ممتازة ألنه ينظر بأن مكافحة اآلفة بالطريقة الكيميائية تعطي نت

سريعة

د تم تنفيذ البرنامج مع المزارعين المالكين لمساحات كبيرة من الحقول ومتععد

المحاصيل وجدنا نجاح البرنامج وبشكل كبير جداً 

التوجهه الكامل لبعض المزارعين في عملية الزراعة في البيوت المحمية

 التطبيق الفعلي لبرنامجIPM عليفي الحقل ساهم في أقتناع المزارع في التطبيق الف

ين من خالل تطبيق هذا البرنامج مع المزارعين الكبار وجدنا بان المزارعين البسيط

طبيق ينفذ ما قام به المزارعين الكبار من خالل مشاهدته للنتائج والعائد المادي من ت

البرنامج





4 - Institutional Capacities and Infrastructure 

in the Country to Sustain the IPM and FFS

حة المتكاملة القدرات الموسسية والبنية التحتية في اليمن للحفاظ على إدارة المكاف

والمدارس الحقلية للمزارعين

نطبيقة على لدينا إدارة متخصصة في المكافحة المتكاملة ويتم تنفيذ هذا البرنامج و

عديد من المحاصيل

 نفيذ عدد توجه قيادة الوزارة في ت/ بالنسبة لبرنامج المدارس الحقلية للمزارعين

من المدارس الحقلية في عدد من محافظات الجمهورية وبالذات عند معرفتهم 

مدارس10لعدد 2015–2013بنجاح هذا البرنامج الذي نفذ قي 

 لدينا برنامج تدريب للمهندسين والمرشدين الزراعين عنFFS  من بداية شهر

2015نوفمبر 

طم كذلك برنامج تنفيذ مدارس حقلية خطوة أولى لمحصولي البطاطس والطما

وكان من المفروض ان ينفذ من منتصف 2016والعنب ومحصول البن من بداية 

دى ولكن بسبب األوضاع السياسية والحرب القائمة في اليمن مما أ2015عام 

إلى توقيف معظم البرنامج في اليمن



5 - Background and context of IPM in the 

country

عض من في اليمن نقوم بتنفيذ عديد من البرامج الخاص بالمكافحة المتكاملة والب

Petrochlordesهذه البرامج تطبق في الوقت مثل مكافحة حشرة من القلف 

persicae على اللوزيات باستخدام الطفيلPausia antennata . 

 المن الصوفي على التفاح باستخدام الطفيلAphelinus mali

الحشرات القشرية على الحمضيات

ديادجما مكافحة يرقات فراشة يرقات درنات البطاطس باستخدام الطفيلين المحلي

Chelonusو تشلونس  phthorimaeaeDiadegma molliplum

 الذي باستخدام الفيروس الممرض ومكافحة يرقات فراشة يرقات درنات البطاطس

تم أكتشافه في اليمن وأنتاج كميات كبيرة محليا 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/E/I-HO-ELAN-AD.005.html


Major pests

 The Late blight: Phytophtora infestans;

 Damping of caused by soil fungis as Phytophtora spp, Pythium

spp and Rhizoctonia spp;

 Fusarium wilt: Fusarium oxysporum, f.s lycopersici and 

Fusarium oxysporum, f.s radicis;

 The early blight: Alternaria solani;

 Gray mold: Botrytis cinerea ;

 Powdery mildew: Leveillula taurica;

 the Bacterial disease: Pseudomonas solanacearum

 Caterpillars (Spodoptera exigua and Helicoverpa armigera)

 Nematodes and the parasitic weed: Orobanche ramosa.

 Tomato borer: Tuta absoluta

 White fly – Potato Tuber Moth – Aphids – Mites



Conclusion

 وبدعم من 2015–2013مدارس حقلية بنجاح خالل الفترة 10تم تنفيذ

الفاو

 العمل مستمر في تنفيذ وتطبيق البرنامج وبدعم من الدولة

 تم مكافحة حشرة حافرة اوراق الطماطم توتا ابسلوتا باستخدام الهرمونات

الجنسية الجاذبة وكذلك باستخدام المبيدات الحشرية المتخصصة

 بمكافحة حافرة اوراق الطماطم توتا تم طباعة وتوزيع البوسترات الخاص

ابسلوتا للمراكز األرشادية الموجودة في عدد من محافظات الجمهورية

ج عدد كبير من المزارعين والمهندسين والفنيين استفادو من تنفيذ برنامFFS 

 تا في ابسلوتنفيذ عدد من الدورات التدريبية الخاص حافرة اوراق الطماطم توتا

عديد من المحافظات وما زال العمل في هذا التدريب



Recommendations

ل األستمرار في تنفيذ برنامج المدارس الحقلية للمزارعين على عدة محاصي

زراعية

 (اكههفو-خضروات)التطوير في إداء إدارة المكافحة المتكاملة في محاصيل عديدة

اليمن العمل على تجهيز كتيبات ارشادية توضيحية عن اآلفات األقتصادية في

مة مدعو( الخ... بيولوجية –كيميائية )وطرق مكافحتها باإلجراءات المختلفة 

بالصور وتوزيعها للمكاتب األرشادية لألستفادة منها

ض العمل على تأسيس بيوت محمية في مبنى اإلدارة العامة لوقاية النبات لغر

تربية األعداء الحيوية وعملية األنتاج والنثر في المحاصيل المستهدفة

ستفادة خلق حلقة تواصل بين المشاركين في هذه الورشة في تبادل المعلومات واأل

من جميع المشاركين

 اليمن بحاجة الى دعم مادي وفني في هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي

والحرب القائمة 



 FFSبعض الصور الخاص بتنفيذ البرنامج التدريبي
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