
 

 

 وطرق مكافحتهاالمحاصيل القرعيه وامراض افات 

 

 



 

 

وطرق مكافحتهاالحبحب والشمام  افات وامراض

 

 Dacus ciliatus loew ذبابة القرعيات

  حشريه نوع االفة

 

حجم الذبابة المنزلية، لونها بني فاتح، يوجد على الحشرة الكاملة عبارة ذبابة في  وصف االفة
 ملم01صدرها من الناحية العليا بقعة صفراء طولها 

اعراض االصابه في 
 الحقل

وجود يرقات صغيرة بيضاء اللون عديمة الرجل مخروطية الشكل، تبدأ في 
التغذية على أنسجة السطحية للثمار، مما يؤدي لوجود أنفاق دقيقة متعرجة. 

 دل على وجود اليرقات من تجمع برازها على سطح الثمارويست

 اليرقات  الطور الضار

 .جمع الثمار المصابة والتخلص منها طرق الوقاية
 .حرث التربة بعمق لتعريض العذاري للشمس

 .إتباع دورة زراعية مناسبة، حيث ال تصيب هذه الحشرة إال ثمار القرعيات
 إزالة النباتات المستضيفة لالفه و التي قد تكون قريبة  حقول االنتاج .

 

 لتر011مل /55 بمعدل اي سي %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /51 بمعدل اي سي%5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء. 51مل /  5ي بمعدل أي س  %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 
 

 

 Epilachna chrysomelina خنفساء القثاء

 حشريه  نوع االفة

 

تتميز الحشرة الكاملة باللون األحمر الفاتح والسطح محدب ومغطاه بزغب أبيض  وصف االفة
بينما اليرقة قصيرة غليظة الجسم وذات لون  نقطة سوداء . 05وعلى الغمدين 

 أصفر غامق أو مخضر ومغطاة بشعر كثيف

اعراض االصابه في 
 الحقل

وتتميز اإلصابة بإصفرار النباتات وعند اقتالعها من التربة يالحظ تواجد عدد 
الجزء السفلى للنباتات وتتغذى اليرقات والحشرات الكاملة  كبير من اليرقات فى

بالقرض على أوراق وأزهار وثمار النباتات وتسبب تلفها ويزداد الضرر مع 
 الثمار القريبة أو المالمسة لسطح التربة .

 اليرقات  الطور الضار

النباتات وفى  المرور الدورى على النباتات والفحص فى المراحل األولى لنمو طرق الوقاية
 المساحات الصغيرة

يتم جمع أطوار الحشرات( بيض ويرقات والحشرة الكاملة ) باليد وإعدامها 
 بالحرق ،

 التوازن فى التسميد وبالتالى عدم اإلسراف فى األسمدة األزوتية
 مع اإلهتمام بالتسميد الفوسفاتى والبوتاسى لزيادة صالبة النباتات والثمار ،



 

 

 لنباتات المصابة وإعدامها ،إزالة الحشائش وا
تطهير أماكن اإلصابة بالخنفساء الحمراء بعد إقتالع النباتات المصابة بإضافة 

 الجير الحى تقتل البيض واليرقات

 لتر011مل /55اي سي بمعدل  %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /51اي سي بمعدل %5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55 سيرومازين
 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 Aphis gossypii المن

 حشريه نوع االفة

 

 حشرات خضراء كمثريه الشكل  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

يتغذى المن على عصارة األوراق عن طريق اجزاء فمه الثاقبه الماصه مسببا 
أضرار مباشره للنبات تظهر فى صورة أصفرار االوراق وجفافها وسقوطها فى 
النهايه كما أنه يقوم بإفراز الندوه العسلية ،وغزارة إفراز هذه الندوه يؤدي الى 

االفرازات ، ثم ينمو على هذه تغطية األسطح العليا والسفلى من األوراق بهذه 
الذى يسبب العفن الهبابى  Aspergillusالندوة العسلية الفطر االسود من الجنس 

،ثم تتغطى أوراق النبات باألتربة مما يؤدي الى ضعف النبات نتيجة فشل األوراق 
ه الدراسات الحديثه أن لعاب المن ل اثبتت فى القيام بعملية البناء الضوئى. كذلك 

ر سام عل كلوروفيل األوراق. أما الضرر الغير مباشر للمن يتمثل فى نقل تأثي

 Watermelonاألمراض الفيروسيه الخطيرة مثل تبرقش أوراق البطيخ 
mosaic virus 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 ازالة الحشائش التى تتربى عليها حشرات المن . طرق الوقاية
 المتقزمة والمصابة بالفيروس وحرقها.ازالة النباتات 

 عدم اإلفراط فى إستخدام السماد األزوتى.
 وضع مصايد الصقة صفراء يساعد فى تقليل األعداد.

 لتر ماء 011جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 Rhaphidopalpa foveicollis lucas الخنفساء الحمراء

 حشريه  نوع االفة

 

الغمدان مؤخرة البطن، لون الحشرة الكاملة بلون أحمر برتقالي، ويغطي  - وصف االفة
 /.00الصدرين المتوسط واألخير والبطن أسود، عدد عقل قرن االستشعار /

اليرقة أسطوانية الشكل، ذات لون أصفر ليموني، لون الرأس من الناحية  -
العلوية أسود، ولونه من الناحية السفلية أصفر، تحتوي الحلقة البطنية التاسعة 

 ص يثبت الحشرة على النبات.من الناحية البطنية على مم
 ملم.. 05طول اليرقة المكتملة النمو  -

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحشرات الكاملة على األوراق والبراعم واألزهار محدثة أضرارا  -
 كبيرة، وقد تتلف النبات بكامله وخصوصا في طور البادرة.

ل ذور مما يؤدي إلى ذبوتحفر اليرقات في الساق عند سطح التربة أو في الج -
النبات الذي يجف. قد تحفر اليرقات في الثمار المالمسة لسطح التربة، وتتغذى 

على الجزء اللحمي. تؤدي اإلصابة إلى نمو األعفان والبكتريا الرمية التي 
 تسيء إلى حالة النبات

 اليرقات  الطور الضار

 ذورها بما فيها من يرقات.اقتالع النباتات الذابلة وحرقها مع ج طرق الوقاية
 جمع الحشرات الكاملة في الصباح الباكر، وعند الغروب وإعدامها. -

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55ال  بمعدل  اس  %05اندوكس كارب 

 

 Bemisia tabaci الذبابة البيضاء

 حشريه  نوع االفة

الحشرة: لونها أصفر برتقالي إال أن المادة الشمعية التي تغطيها تعطيها اللون  وصف االفة
 األبيض



 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

حيث تسبب  تقوم الحشرات الكامله والحوريات بإمتصاص العصارة النباتيه
أضرار مباشره للنبات تتمثل فى ظهور بقع صفراء على األوراق ثم تصفر الورقه 
بالكامل ما يؤدى الى تقزم النبات وذبوله كذلك فهى تقوم بإفراز الندوه العسليه مثل 

المن وغزارة إفراز هذه الندوه يؤدي الى تغطية األسطح العليا والسفلى من 
ينمو على هذه الندوة العسلية الفطر االسود من  األوراق بهذه االفرازات ، ثم

الذى يسبب العفن الهبابى ،ثم تتغطى أوراق النبات باألتربة  Aspergillusالجنس 

مما يؤدي الى ضعف النبات نتيجة فشل األوراق فى القيام بعملية البناء الضوئى. 
جعد ت أما األضرار افير مباشره فتتمثل فى نقل األمراض الفيروسيه مثل مرض

  squash Leaf Curl Virusأوراق الكوسه القيروسى: 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

ازالة الحشائش والنباتات المصابة باالمراض الفيروسية خالل فترات النمو  طرق الوقاية
 واالزهار وحتى بداية العقد.

بين االزوت والبوتاسيوم والفوسفور وعدم اإلفراط فى التسميد  التوازن الغذائى
 األزوتى.

  من الممكن إستخدام المصائد الصفراء الالصقه لتقليل أعداد الحشره.

 لتر ماء 011جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 SPP Empoascaالجاسيد

 حشرية نوع االفة

 

وهي من الحشرات الثاقبة الماصة لونها أخضر فاتح إلى أخضر مصفر  وصف االفة
األجنحة شفافة تمتد إلى خارج نهاية الجسم  مم ، ۳طولها حوالي 

واألرجل اسطوانية تمكنها من القفز ، والحوريات أصغر حجما وأفتح 
مرات لتصل إلى طور الحشرة الكاملة ،   5 - 0لونا وتنسلخ من 

  وتتميز الحشرات الكاملة والحوريات بحركة قفز سريعة جانبية ، 
 

اعراض االصابه في 
 الحقل

نطاطات األوراق من اآلفات قليلة األهمية في معظم األحوال ، يقتصر 
تغذية الحشرات الكاملة والحوريات على األوراق فقط بامتصاص 

عصارة النبات من السطح السفلي لها نهارا ومن سطحها العلوي مساءا 
ويمكن مالحظتها بسهولة وهي تقفز بسرعة عند إقالقها وتتحرك على 

قطرية وينتج عن تغذيتها اصفرار بين عروق األوراق األوراق بطريقة 
يتحول إلى اللون البني وجفاف الحواف التي تلتف ألسفل خاصة أن 
لعاب الحشرة سام للنبات ، وقد يتأثر نمو النبات في حالة اإلصابة 

الشديدة وتظهر بعض المحاصيل كأنها محترقة ويقال عن هذا المظهر 
د ينقل بعض األمراض الفيروسية مثل حريق الجاسيد ، كما أن الجاسي

 مرض التفاف األوراق في البطيخ والكوسة ومرض الموزايك .

 الحشرات الكامله والحوريات  الطور الضار

  للمحصوليجب االهتمام بنظافة الحقل من الحشائش والتسميد الجيد طرق الوقاية

 لتر ماء 011جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  o المكافحة الكيميائيه 
o لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم 
o لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد 
o  لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 

 Goridius viduatus بق ورق البطيخ

 حشريه  نوع االفة

 

 ان لونها اسود تشوبه زرقهاال  حشره تشبه البقه الخضراء هي  االفةوصف 
 الحجم .كبيره   ي خفٌفة وه  

اعراض االصابه في 
 الحقل

تعتبر من اآلفات الزراعية الضارة جدا حيث يصيب نبات البطيخ تتغذي الحورية و 
. الثاقب الماص الحشرة الكاملة بامتصاص العصارة النباتية باستخدام أجزاء  فمها

تفرز هذه الحشرات رائحة كريهه من غدد خاصة، و تسبب هذه الحشرات أضرارا 
ألوراق النباتات وذبوال للبراعم الطرفية وتساقط األزهار. و من هنا تاتي أهمية 
 حشرة المن كآفه تصيب كثير من النباتات مما يؤثر سلبا علي نموها وإنتاجيتها.

 امله والحوريات الحشرات الك الطور الضار

 اتباع دوره زراعيه مناسبه  –إزالة الحشائش واالعشاب  طرق الوقاية



 

 

 لتر011مل /55اي سي بمعدل  %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /51اي سي بمعدل %5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01ثرين  سيفلو

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 Tetranychus urticae العناكب

 عناكبيه  نوع االفة

 

و. مم لونها احمر فاتح او احمر قاتم او برتقالي 0عناكب صغيرة الحجم حوالي  وصف االفة
او اصفر مخضر له اربع ازواج من االرجل وشكله بيضاوي و هو ينتشر طوال 

العام ويشتد تواجده في فترات الجفاف والحر كما يساعد وجود الغبار والري 
  -بالتنقيط على تسهيل االصابة به 

ي اعراض االصابه ف
 الحقل

يتغذى على السطح السفلي للورقة وهو يمتص العصارة مما يؤدي الى جفافها 
 وتغير لونها الى الباهت وتصبح هشة سهلة التكسر

 جميع االطوار المتحركه  الطور الضار

  -التسميد الجيد  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 لترماء011مل /01 اس سي بمعدل %5فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل/51اي سي بمعدل  %0.1ابامكتين 
 لترماء011مل /01اي سي بمعدل %05بيرادابين 

 لتر ماء 51جرام/ 01-1دبليو بي بمعدل  %01هوكسي ثيوزوكس 

 

 Fusarium. Verticillium الذبول الفطري

 فطريه  نوع االفة

 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

النابته قبل أو بعد ظهورها على سطح التربة ويحدث ذبول وتساقط البادرات 
تحلل في انسجة قشرة الجذور واصفرار األوراق الفلقية واالرواق الحقيقيقة 

 األولى .
اصابة أوراق النباتات الكبيرة بالذبول تدريجيا من أسفل إلى أعلى على مدى 

ى أحد عدة أيام وتجف حوافها ثم يموت النبات تماما وقد تبدا األعراض عل
الفروع ولكن سرعان ما يذبل النبات كله وعند عمل قطاع طولى أو عرضى في 

 جذر نبات يشاهد تلون الحزم الوعائية باللون البنى .
ظهور نمو الفطر األبيض على الفروع خاصة في الجو الرطب . يصاحب هذه 
األعراض في احيان كثيرة وجود تشققات على سيقان النباتات في منطقة التاج 
يمكن أن تمتد إلى االفرع واعناق األوراق كما يظهر تخطيط بنى اللون في هذه 

المناطق وربما يصاحب هذا أيضا  ظهور افرازات جيالتينية ذات لون بنى 
 محمر .

التخلص من محلقات المحصول السابق بالحرق تماما أو بالحرث العميق جدا  -0 طرق الوقاية
 البلدى لخفض اللقاح الثانوى لتلك المسببات.وعدم القائها على كومات السماد 

شراء البذور من مصادر موثوق بها كما يجب زراعة األصناف المقاومة  -5
ليس فقط المراض اعفان الجذور والذبول بل المقاومة الكبر عدد ممكن من 

تخزين البذور في مكان بارد ذو رطوبة منخفضة لضمان حيوية  -األمراض 
ن تكون هذه البذور معاملة بالمبيدات )كاسيات البذور( أو وقوة التقاوى ويجب أ

المغلفة بعجائن الكائنات الحية الدقيقة المضادة للفطريات الممرضة للنباتات 
والتى حققت نجاحا ملموسا في اآلونة الخيرة كمحاولة طبية للحد من التلوث 

 الرهيب وللحفاظ على صحة اإلنسان .
 المطهرات الفطرية تطهير التقاوى باحد -۳
 سنوات( . 5 -0إتباع دورة زراعية طويلة قدرة اإلمكان ) -0
تعقيم مراقد البذور واستخدام بيئات معقمة يعتبر عامال هاما جدا في إنتاج  -5

 شتالت سليمة .
 معاملة ريشة الزراعة بمحلول أحد المبيدات -5
 رض الذبول الوعائى .االهتمام بالتسميد البوتاسى يحد تماما من اإلصابة بم -5
مقاومة النيماتودا في األراضى الخفيفة حتما يقلل من فرص حدوث المرض  -1
. 
 تنظيم الرى وتحسين الصرف يقضى على خطورة مثل هذه األمراض . - 9
يجب المرور الدورى على خطوط الزراعة للوقوف على حالة النباتات  -01

  وخاصة في المراحل األولى من عمر النبات . 

 لتر ماء سقي 51جم /  011-51دبليوبي بمعدل%51تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ثيوفانات ميثيل 
 لتر ماء سقي011مل /511اي سي بمعدل %۳1هيمكسازول 
 لتر  011مل /011-51اس سي(بمعدل  %51كاربندازيم

 



 

 

 Erysiphe Cichoroaceaearum البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تبدا االعراض اوال علي االوراق المسنة وعلي السطح السفلي لها وتنتقل 
 االعراض الي االوراق الحديثة

 ويكون شكل االصابة علي هيئة بقع رمادية دقيقية
 وبتقدم االصابة تظهر االعراض علي السطح العلوي

 وتذداد حجم البقع حتي تنتشر في الورقة كلها
 ويتحول لون الورقة الي اللون الغامق باشتداد االصابة

 ثم تجف وتسقط الورقة
 وتؤدي االصابة الي ضمور وصغر حجم الثمار

 وبالتالي الي رداءة النوعية

 يجب زرع النباتات في مخطط متقطع لتحسين التهوية.   يجب تطهير البذور  طرق الوقاية
  العناصر الدقيقة ،  با ، وإزالة األعشاب الضارة ، والتغذية 

ا منفصلة للمرض ، فيجب قطعها وتدميره  إذا كانت األوراق قد ظهرت بؤر 

 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 51جم /  51 -01بمعدل دبليو جي   %11كبريت 

 لتر011مل /01اس سي   %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011مل /01اي سي   %05.5ترايديمنول

 Erysiphe cichoracearum         البياض الزغبي    

 فطريه  نوع االفة

 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

االعراض اوال علي االوراق المسنة وعلي السطح السفلي لها وتنتقل  تبدا
 االعراض الي االوراق الحديثة

 ويكون شكل االصابة علي هيئة بقع رمادية دقيقية
 وبتقدم االصابة تظهر االعراض علي السطح العلوي

 وتذداد حجم البقع حتي تنتشر في الورقة كلها
 باشتداد االصابة ويتحول لون الورقة الي اللون الغامق

 ثم تجف وتسقط الورقة
 وتؤدي االصابة الي ضمور وصغر حجم الثمار

 وبالتالي الي رداءة النوعية

 تنظيم الري الن الرطوبه الزائده تشجع على انتشار االصابه  طرق الوقاية

 لترماء011جرام/511دبليو بي  بمعدل    % 5۳سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ميتاالكسيل +نحاس 
 لتر011مل /01اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 

 

 

 Alternaria Cucumarina تبقع الترناريا

 فطريه  نوع االفة

 
 

 
 

األعراض تكون على األوراق السفلية القريبة من قاعدة النبات حيث  بداية ظهور اعراض االصابه في الحقل
تتكشف بقع صغيرة الحجم بنية اللون تحاط بهالة صفراء ثم تكبر البقع في الحجم 
وتتلون بلون بني وتظهر على شكل حلقات متداخلة ذات مركز واحد وغالبا  ما 

الثمار لسفعة الشمس تموت أنسجة البقع وأخيرا  تموت األوراق المصابة معرضة 
 مما يؤدي الى قلة في نوعية وكمية اإلنتاج ويؤثر على تسويق الثمار

 إتباع دورة زراعية كل سنتين تفيد في تقليل اللقاح األولى للفطر. طرق الوقاية
الحرث العميق والتخلص من بقايا المحصول السابق يفيد في تقليل اللقاح األولي 

 للفطر.
 الرش فوق سطح األوراق.تجنب الري بطريقة 

 مكافحة اآلفات الحشرية.

 لترماء011جرام/511دبليو بي  بمعدل    % 5۳سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ميتاالكسيل +نحاس 
 لتر011مل /01اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 

 WMV التبرقش الفيروسي



 

 

 فيروسيه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 على القرعيات شفافية WMVبفيروس  االصابه  يسبب -

عروق، تحزم عروق ومو ازييك مع تشوه أللوراق يتفاوت في 
 شدته باختالف عزلة

  

الرش بالزيوت  –ازاله األعشاب  –استخدام أصناف مقاومه  طرق الوقاية
 المعدنيه 

 مكافحة الحشرات الناقله بالمبيدات المناسبه  المكافحة الكيميائيه 

 

 

 وطرق مكافحتهاالخيار  افات وامراض

 

 Empoasca lybica نطاط األوراق

 حشريه  نوع االفة

 

 مل 0-۳حشرات خضراء يتراوح حجمها من  وصف االفة

في  اعراض االصابه
 الحقل

االعراض وجود ثقوب كبيرة او غير منتظمة نتيجة تغذية اليرقات )الديدان( _موت 
 البادرات.

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

إلخ( _…. _لونية _ضوئية  النقاوة اليدوية _استخدام المصايد بأنواعها )فرمونية طرق الوقاية
_تنظيم الري _عدم االسراف في التسميد _التخلص من الحشائش _الرش 

بالمستخلصات النباتية )مثل مستخلصات البيرثروم _النيم _النعناع الفلفلي _السترونيال 
 _حشيشة الليمون _البابونج( _الرش بمحلول الماء والصابون 

مثل فرس النبي_الضفاضع _السحالي _العناكب كذلك يمكن استخدام االعداء الحيوية )
الحقيقة _الطفيليات مثل طفيل الترايكوجراما( وفي حالة شدة االصابة ينصح بحش 

 النباتات.

  _استخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة _الرش بالكبريت الميكروني  المكافحة الكيميائيه 

  

 Aphis gossypii المن

 حشريه  نوع االفة



 

 

 من ألوان مختلفة ، وغالبا ما تكون خضراء حشرات صغيره   وصف االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

  تستعمر الجزء السفلي من األوراق والزهور والمبيض.   المن على الخيار حشرات 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 الزراعيه المناسبه الدوره  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 لتر ماء 011جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء011مل /55ل  بمعدل اس ا  %05اندوكس كارب 

 

 Dacus ciliatus loew ذبابة ثمار القرعيات 

 حشريه  نوع االفة

 

الحشرة الكاملة عبارة ذبابة في حجم الذبابة المنزلية، لونها بني فاتح، يوجد  وصف االفة
 ملم01على صدرها من الناحية العليا بقعة صفراء طولها 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يرقات صغيرة بيضاء اللون عديمة الرجل مخروطية الشكل، تبدأ في وجود 
التغذية على أنسجة السطحية للثمار، مما يؤدي لوجود أنفاق دقيقة متعرجة. 

 ويستدل على وجود اليرقات من تجمع برازها على سطح الثمار

 اليرقات  الطور الضار

 .جمع الثمار المصابة والتخلص منها طرق الوقاية
 .التربة بعمق لتعريض العذاري للشمسحرث 

 .إتباع دورة زراعية مناسبة، حيث ال تصيب هذه الحشرة إال ثمار القرعيات
 إزالة النباتات المستضيفة لالفه و التي قد تكون قريبة  حقول االنتاج .

 

 لتر011مل /55 بمعدل اي سي %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /51 بمعدل اي سي%5ثرينالمبداسيهالو 
 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 
 

 

 Rhaphidopalpa foveicollis lucas خنافس األوراق

 حشريه  نوع االفة

 

 حشرات بنيه اللون  االفةوصف 

اعراض االصابه في 
 الحقل

غير الناضجة مسببة ظهور حفر عميقة في القشرة في الجزء  تتغذي على قشره الخيار 
المالمس للتربة الرطبة ممايجعل الثمار غير صالحة لالستهالك والتسويق واصابة 

اضرار بالغة على النبات. واشد االضرار تظهر  النبات بخنفساء واحدة كافية الحداث
 منتصف الصيف واخره.

 اليرقات والحشرات الكامله  الطور الضار

 اختيار اصناف مقاومة للذبول البكتيري. طرق الوقاية
التخلص من بقايا المحصول السابق والحراثة العميقة للتربة وتشميس التربة.والقضاء  -

 على االعشاب.
نياتات تفضلها الخنافس على أطراف الحقل حتى يتم جذب الخنافس اليها زراعة  -

 والقضاء عليها مثل الكوسا الخضراء الداكنة.وبالتالي ابعادها عن المحصول الرئيس.
 تجنب الزراعة بالقرب من حقول مزروعة بنباتات مضيفة للخنفساء. -
من فرصة اصابة الثمار استخدام الري بالتنقيط والحد من الري قرب الحصاد يقلل  -

 بالخنافس المحبة للرطوبة خالل منتصف الصيف واخره.
يجب مراقبة الحقل ثالث مرات في االسبوع لرصد تواجد الخنفساء في اطراف الحقل  -

وضمن الحقل ويمكن استخدام البطاقات الصفراء الالصقة لرصد تواجد الحشرة في 
يجب البحث عنها وسط الحقل جيدا"  اطراف الحقل وفي حال وجودها في اطراف الحقل

. 

 لتر011مل /55اي سي بمعدل  %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /51اي سي بمعدل %5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس

 

 Thrips tabaciحشرة التربس 



 

 

 حشريه  نوع االفة

 

 مم أو أقل(، 0حشرات التربس بوجه عام صغيرة الحجم )حيث يبلغ طولها  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تبدو األوراق المصابة مجعدة ومنحنى حوافها ألعلى والمظهر المميز لإلصابة 
بالتربس هو وجود بقع فضية اللون على السطح السفلى لألوراق نتيجة إلحالل 

الهواء مكان العصابة التى تمتصها الحشرة من الخاليا والتى ينعكس الضوء عند 
 سقوطه عليها.

 الكامله الحوريات والحشرات  الطور الضار

 العناية بالعمليات الزراعية وتقوية النبات بالعزيق الجيد. طرق الوقاية
 التخلص من الحشائش والعناية بعمليات الصرف والتسميد بالسماد المناسب.

 الرى الغزير يقضى على أطوار الحشرة الساكن بالتربة.

 لتر ماء 011جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 Trialeurodes vaporariorum الذبابة البيضاء

 حشريه  االفةنوع 

 

الحشرة: لونها أصفر برتقالي إال أن المادة الشمعية التي تغطيها تعطيها اللون األبيض  وصف االفة
 مم ۳-5وهي حشرات صغيرة طولها حوالي 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 التفاف األوراق ووجود مستعمرات الحشرات على السطح السفلي 

 الكامله الحوريات والحشرات  الطور الضار

 عن الحقل ختى التكون مصدرا  لإلصابة. دا  يوحرقها بع ةيجمع المخلفات النبات-0 طرق الوقاية
 النباتات سواء فى الصوبة أو الزراعات المكشوفة. فيعدم تكث -5 
 إنتظام الرى. -۳ 
 البوتاسى   ديوالعناية بالتسم نىيالنتروج ديعدم اإلفراط فى التسم -0
 أصناف مقاومة زراعة - 5

 لتر ماء 011جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء011مل /55ال  بمعدل  اس  %05اندوكس كارب 

    Tetranychus cinnabarinusالعناكب 

 عناكبيه   نوع االفة

 

أطوار في دورة حياتها على  5هي عناكب صغيرة الحجم بيضاوية الشكل، لها  وصف االفة
أيام ليعطي يرقات تتميز  5إلى  ۳درجـة مئوية. يفقص البيض خالل  ۳1حـرارة 

أزواج للعنكبوت الكامل. تتكاثر العناكب  0االرجل للحوريات وبثالث أزواج من  
تموت  51) درجة مئوية ورطوبة نسبية (%55بسرعة في المناخ الجاف والحار 

 على حرارة اقل
 درجة مئوية 01وأكثر من  05من 

اعراض االصابه في 
 الحقل

ص أضرار  االفه  تتغذى في مجموعات على السطح السفلي  لالوراق حيث تمت
العصارة مما يؤدي إلى جفاف االوراق  في  حاالت  االصابه الشديدة ويتغير لونها 

 من  االخضر إلى البرونزي الباهت مع وجود
 خيوط حريرية مع احتمال تساقطها المبكر

 جميع االطوار المتحركه  الطور الضار

  الضارة  النظافه الحقليه من األعشاب  طرق الوقاية
 هعاشتالت  نظيفة وغير مصابة للزراستعمال    
 . إزالة  االوراق المصابة و اتالفها عند بداية  االصابه  )في الداخل والخارج.( 
 

 لترماء011مل /01اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل/51اي سي بمعدل  %0.1ابامكتين 
 لترماء011مل /01اي سي بمعدل %05بيرادابين 

 لتر ماء 51جرام/ 01-1دبليو بي بمعدل  %01هوكسي ثيوزوكس 



 

 

 Alternaria cucumerina تبقع أوراق الخيار

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

بداية ظهور األعراض تكون على األوراق السفلية القريبة من قاعدة النبات حيث 
جم صفراء ثم تكبر البقع في الحتتكشف بقع صغيرة الحجم بنية اللون تحاط بهالة 

وتتلون بلون بني وتظهر على شكل حلقات متداخلة ذات مركز واحد وغالبا  ما تموت 
أنسجة البقع وأخيرا  تموت األوراق المصابة معرضة الثمار لسفعة الشمس مما يؤدي 

 الى قلة في نوعية وكمية اإلنتاج ويؤثر على تسويق الثمار

 زراعية كل سنتين تفيد في تقليل اللقاح األولى للفطر. إتباع دورة طرق الوقاية
الحرث العميق والتخلص من بقايا المحصول السابق يفيد في تقليل اللقاح األولي 

 للفطر.
 تجنب الري بطريقة الرش فوق سطح األوراق.

 مكافحة اآلفات الحشرية.

 لترماء011جرام/511دبليو بي  بمعدل    % 5۳سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ميتاالكسيل +نحاس 
 لتر011مل /01اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 

 Erysiphe Cichoracearum  DC البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 الحقل في

تظهر األعراض على هيئة بقع بيضاء اللون دقيقية المظهر تشبه الدقيق المنثور على 
األوراق، وهذه النموات عبارة عن الحوامل الكونيدية والجراثيم الكونيدية للفطر وغالبا  

احيانا  كما في الطماطم والخرشوف والباذنجان  ما تظهر على كال سطحي الورقة،
)يظهر على السطح العلوي للورقة المصابة بقع صفراء يقابلها على السطح السفلي 
نموات بيضاء اللون دقيقية المظهر(. وتحدث مثل هذه األعراض ألن الفطر المسبب 

 يكون داخلي التطفل في حين أن األجناس الفطرية األخرى سطحية التطفل

 التحكم بالرطوبه النسبيه داخل البيت - طرق الوقاية
 مكافحه الحشرات وتغطيه النوافذ واالبواب وفتحات المراوح بالشبك الناعم   -
 التخلص من النباتات المصابة بشده  -
 التخلص من بقايا النبات اخرالموسم -

 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 51جم /  51 -01دبليو جي  بمعدل  %11ريت كب

 لتر011مل /01اس سي   %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011مل /01اي سي   %05.5ترايديمنول

 

 

 Pseudoperonospora Cubensis البياض الزغبي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يشاهد المرض أوال على األوراق السفلية )األكبر عمرا( حيث يظهر على السطح 
العلوي لألوراق بقع زاوية )محصورة بين العروق( صفراء اللون على يقابلها على 

 السطح السفلى نموات زغبية بيضاء أو مائلة للرمادى

 مصابه    زراعه اصناف مقاومه  والتخلص من بقايا النباتات ال  - طرق الوقاية
 االعتدال في الري وضبط عمليه التسميد                   -
 اتباع دوره زراعيه مناسبه  - 

 لترماء011جرام/511بمعدل    W.P  % 5۳سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 

 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51+نحاس  ميتاالكسيل

 لتر011مل /01اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 Botrytis cinereaالعفن البني 

 فطريه  نوع االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

تعفن طري يبدا من قمة  تكون الثمار اكثر تعرضا لالصابة بالمرض، إذ يظهرعليها  
الثمرة ويمتد باتجاه قاعدتها حتى يعم جميع الثمرة. ويتكون على الثمرة نمو فطري 

كثيف رمادي اللون )وهو يمثل عالمة المرض( وتصاب االوراق والسيقان احيانا نتيجة 
 الرطوبة العالية داخل البيوت البالستيكية ويظهر عليها نموات رمادية اللون

 االعتدال في الري  الوقايةطرق 
 تهوية البيوت البالستيكية لتجنب ارتفاع الرطوبة التي تساعد على انتشار المرض    
 التخلص من الثمار المصابة وحرقها    



 

 

 جرام لكل لتر ماء5ابروديون بمعدل  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011مل /55-51اس سي(  %55ازوكسي ستروبين 

 لترماء011مل /011-51س سي( ا %51كاربندازيم
 لترماء011مل /01اي سي(  %05.5ترايديمنول

 

 

 Pythium. Fusarium Phytophthora Rhizoctonia أعفان الجذور

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

 موت البذوراو تاخر انباتها
 اهتراء الجذور

 تعفن الساق او تلونه البني 
 اسوداد العنق

 زراعة بذور معتمده خالية من  االفات ومعاملة بالمبيدات الفطرية المتخصصة. الوقايةطرق 
 استخدام البيتموس الخالي من  االمراض في أوعية الزراعة.

 تجنب زراعة البذور عميقا في التربة وفي درجات حرارة منخفضة.
 زرع البذور عند درجة الحرارة المثلى النبات الخيار.

 كمية مياه الري في المشتل.تفادي زيادة 

 لتر ماء سقي 51جم /  011-51دبليوبي بمعدل%51تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ما ء سقي011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ثيوفانات ميثيل 
 لتر ماء سقي  011مل /511اي سي بمعدل %۳1هيمكسازول 
 لتر011/مل 011-51اس سي بمعدل  %51كاربندازيم

 
 CMV فيروس موزايك الخيار 

 فيرس  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

بقع موضعية وموزاييك وتبرقش أصفر مع تشوه لألوراق متباين الشدة. 
 تظهر األعراض عامة على لعروق

 تتشوه أنصال األوراق وتتقزم النباتات0.( 
المصابة وتقصر سالمياتها ويكون نموها ذات مظهر متورد وتأخذ أوا رقها 

 تقريبا  نصف حجمها
 الطبيعي وتعطي أزها ا  ر قليلة ينتج عنها عدد قليل من الثمار

 استخدام االصناف المقاومة او المتحملة للمرض من الخيار والشمام والكوسة طرق الوقاية
 المبيدات الموصى بها مقاومة الحشرة الناقلة باستخدام

 تجنب زراعة محصول جديد بجوار محصول قرعيات قديم
 إستخدام تقاوى خالية من االمراض الفيروسية .

 التخلص من الحشائش ومصادر العدوى االخرى .
 إزالة النباتات المصابة واعدامها

 لتر ماء 011/جم  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 

 

 Meloidogyne spp نيماتودا تعقد الجذور

 نيماتوديه  نوع االفة

حيوانات الفقارية )بدائية( أسطوانية دودية الشكل وتعتبر بصورة رئيسية حيوانات   وصف االفة
مائية تعيش في المياة المالحة أو العذبة أو على األقل يجب أن يغطى جسمها غشاء 

 رقيق من الماء في التربة لكي تكون حية ونشطة.

اعراض االصابه 
 في الحقل

 وجود عقد او اورام على الجذور المصابة 



 

 

فى حالة االصابة الشديدة تتحول الجذور الى عقد كثيرة مع وجود تحلل النسجة 
 القشرة

 

 التخلص من بقايا المحصول السابق. طرق الوقاية
. تعقيم التربة بالطاقة الشمسية. . إتباع دورات زراعية تشمل محاصيل مقاومة 

 للنيماتودا مثل
 الشعير.القمح و

 . زراعة شتول نظيفة.
 . زراعة أصناف مقاومة أو مطعمة على جذور مقاومة.

 . تنظيف المعدات الزراعية.
 . وضع حوض مع مادة معقمة على باب البيت المحمي.

 . استعمال سماد عضوي معقّم.
. تفادي انتقال التربة وبقايا المحاصيل المصابة. . حرث األرض وتعريضها للشمس 

 ر الصيف ما يعرضخالل أشه
 البيوض واليرقات للموت.

 مل لكل لتر ماء سقي 0يستخدم نيماكل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

 

وطرق مكافحتها الكوسا افات وامراض

 

 Dacus ciliatus loew ذبابة ثمار القرعيات

  حشريه نوع االفة

 

 

المنزلية، لونها بني فاتح، يوجد على الحشرة الكاملة عبارة ذبابة في حجم الذبابة  وصف االفة
 ملم01صدرها من الناحية العليا بقعة صفراء طولها 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يرقات صغيرة بيضاء اللون عديمة الرجل مخروطية الشكل، تبدأ في التغذية  وجود 
على أنسجة السطحية للثمار، مما يؤدي لوجود أنفاق دقيقة متعرجة. ويستدل على 

 الثمار اليرقات من تجمع برازها على سطح وجود

 اليرقات  الطور الضار

 .جمع الثمار المصابة والتخلص منها طرق الوقاية
 .حرث التربة بعمق لتعريض العذاري للشمس

 .إتباع دورة زراعية مناسبة، حيث ال تصيب هذه الحشرة إال ثمار القرعيات
 إزالة النباتات المستضيفة لالفه و التي قد تكون قريبة  حقول االنتاج .

 

 لتر011مل /55 بمعدل اي سي %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /51 بمعدل اي سي%5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء. 51مل /  5سي بمعدل  أي  %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 
 

 

 Aphis gossypii المن



 

 

 حشريه  نوع االفة

 

حشرات كمثريه او مبططه صغيره الحجم لونها اسود او بني او مصفراو   وصف االفة
 مخضرتتواجد عادتا على السطح السفلي لألوراق الغضه 

االصابه في اعراض 
 الحقل

 تكرمش األوراق وجفافها تفرزندوه عسليه ينمو عليهاالعفن األسود 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 الحرث الجيد للتربه  طرق الوقاية

 لتر ماء 011جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 Bemisia tabaci الذبابة البيضاء

 حشريه  نوع االفة

 

 أن المادة الشمعية التي تغطيها تعطيها اللون األبيضالحشرة: لونها أصفر برتقالي إال  وصف االفة
 مم ۳-5حشرات صغيرة طولها حوالي وهي 

اعراض االصابه 
 في الحقل

تجعد أو التفاف أوراق الكوسا: أعراض هذا المرض تشابه أعراض مرض  تسبب •  
 الموزاييك وخاصة على أطراف األوراق حيث تظهر ملتفة والعروق متضخمة مبرقشة

  واألنسجة متلونة. يسبب هذا المرض خسارة كبيرة على الكوسا 

 الحوريات والحشره الكامله الطور الضار

 اختيار المشاتل بعيدا عن حقول الطماطم المثمرة والقرعيات  طرق الوقاية
الفيروسية خالل فترات النمو واالزهار  ازالة الحشائش والنباتات المصابة باالمراض

 وحتى بداية العقد.  التوازن الغذائى بين االزوت والبوتاسيوم والفوسفور 
 أفضل مكافحه للذباب األبيض هو زيادة المسافة والفاصل الزمني بين المحاصيل المضيفة.

من على األقل نصف ميل من الريح لكوسا عندما يكون ذلك ممكنا ، يجب أن تزرع ا 
 ، والقطن.ومحصول  مضيفي الذبابة البيضاء الرئيسية مثل البطيخ ، 

الحفاظ على  النظافه الحقليه الجيده في مناطق الشتاء والربيع المضيف واألعشاب  
 الضارة عن طريق تدمير وإزالة جميع مخلفات المحاصيل في أقرب وقت ممكن.

 لتر ماء 011جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء011جم/011-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء011مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 Rhaphidopalpa foveicollis lucas راءالخنفساء الحم

 حشريه  نوع االفة

 

الحشرة الكاملة بلون أحمر برتقالي، ويغطي الغمدان مؤخرة البطن، لون الصدرين  - وصف االفة
 /.00المتوسط واألخير والبطن أسود، عدد عقل قرن االستشعار /

اليرقة أسطوانية الشكل، ذات لون أصفر ليموني، لون الرأس من الناحية العلوية  -
أسود، ولونه من الناحية السفلية أصفر، تحتوي الحلقة البطنية التاسعة من الناحية 

 البطنية على ممص يثبت الحشرة على النبات.
 ملم.. 05طول اليرقة المكتملة النمو  -

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحشرات الكاملة على األوراق والبراعم واألزهار محدثة أضرارا كبيرة،  -
 وقد تتلف النبات بكامله وخصوصا في طور البادرة.

تحفر اليرقات في الساق عند سطح التربة أو في الجذور مما يؤدي إلى ذبول النبات  -
لجزء غذى على االذي يجف. قد تحفر اليرقات في الثمار المالمسة لسطح التربة، وتت

 اللحمي. تؤدي اإلصابة إلى نمو األعفان والبكتريا الرمية التي تسيء إلى حالة النبات

 اليرقات  الطور الضار

 اقتالع النباتات الذابلة وحرقها مع جذورها بما فيها من يرقات. طرق الوقاية
 جمع الحشرات الكاملة في الصباح الباكر، وعند الغروب وإعدامها. -

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 

 



 

 

 Epilachna chrysomelina خنفساء القثاء

 حشريه  نوع االفة

 

تتميز الحشرة الكاملة باللون األحمر الفاتح والسطح محدب ومغطاه بزغب أبيض وعلى  وصف االفة
نقطة سوداء . بينما اليرقة قصيرة غليظة الجسم وذات لون أصفر غامق أو  05الغمدين 

 مخضر ومغطاة بشعر كثيف

اعراض االصابه 
 في الحقل

 يالحظ تواجد عدد كبير منوتتميز اإلصابة بإصفرار النباتات وعند اقتالعها من التربة 
اليرقات فى الجزء السفلى للنباتات وتتغذى اليرقات والحشرات الكاملة بالقرض على 

أوراق وأزهار وثمار النباتات وتسبب تلفها ويزداد الضرر مع الثمار القريبة أو المالمسة 
 لسطح التربة .

 اليرقات  الطور الضار

على النباتات والفحص فى المراحل األولى لنمو النباتات وفى المساحات  المرور الدورى طرق الوقاية
 الصغيرة

 يتم جمع أطوار الحشرات( بيض ويرقات والحشرة الكاملة ) باليد وإعدامها بالحرق ،
 التوازن فى التسميد وبالتالى عدم اإلسراف فى األسمدة األزوتية

 ة صالبة النباتات والثمار ،مع اإلهتمام بالتسميد الفوسفاتى والبوتاسى لزياد
 إزالة الحشائش والنباتات المصابة وإعدامها ،

تطهير أماكن اإلصابة بالخنفساء الحمراء بعد إقتالع النباتات المصابة بإضافة الجير الحى 
 تقتل البيض واليرقات

 لتر011مل /55اي سي بمعدل  %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /51اي سي بمعدل %5رينالمبداسيهالو ث
 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

   Botrytis cinerea العفن الرمادي  

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 الحقلفي 

 بقع كثيره رماديه  تتحول الى بقع بنيه 

العناية بالعمليات الزراعية والتخلص من بقايا المحصول السابق بالحرق حتي نقلل  طرق الوقاية
 مصدر اإلصابة .

 زراعة أصناف أكثر مقاومة .
 زراعة تقاوي خالية من مسببات األمراض

المكافحة 
 الكيميائيه 

 رلت011مل /55-51سياس  %55ستروبين ازوكسي 
 لتر011مل /01اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 

 Erysiphe Cichoroaceaearum DC البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

 من أهم األمراض التى تصيب العائله القرعيه -
لألوراق القديمه على شكل بقع دقيقه بيضاء  تظهر أعراض األصابه على السطح العلوى -

 غالبا   ما يبدأ ظهورها فى منتصف موسم النمو
فى الجو الحار الرطب يتطور المرض بسرعه ويظهر السطح العلوى لألوراق مغطى  -

 بالكامل بالمسحوق الدقيقي
 بإزدياد شدة اإلصابه يتحول لون األوراق المصابه الى اللون األصفر -
  الثمار ال تصاب ولكن تتعرض للسعة الشمي كنتيجه لفقد النبات عدد كبير من األوراق -

العناية بالعمليات الزراعية والتخلص من بقايا المحصول السابق بالحرق حتي نقلل مصدر  طرق الوقاية
 اإلصابة .

 زراعة أصناف أكثر مقاومة .
 زراعة تقاوي خالية من مسببات األمراض

 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين  الكيميائيه  المكافحة
 لتر ماء . 51جم /  51 -01دبليو جي  بمعدل  %11كبريت 

 لتر011مل /01اس سي   %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011مل /01اي سي   %05.5ترايديمنول

 

 Pseudoperonospora  Cubensis البياض الزغبي في الكوسه

 فطريه  االفةنوع 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يظهر على السطح العلوى لألوراق بقع زاوية صفراء اللون على يقابلها على السطح 
السفلى نموات زغبية بيضاء أو مائلة للرمادى وهى عبارة عن الحوامل الجرثومية التى 

ل المرتفعة . تشكتخرج من الثغور. تكون النموات الزغبية واضحة فى فترات الرطوبة 



 

 

البقع الزاوية المحصورة بين عروق الورقة مع بعضها البعض شكل المربعات الشطرنجية 
. بتقدم اإلصابة يتحول لون البقع إلى اللون البنى أو البنى المحمر . ربما تموت الورقة 
لى إالمصابة بشدة إال انها تظل قائمة و تنحنى حوافها إلى أعلى . تؤدى اإلصابات الشديدة 

تقزم النباتات و تساقط األوراق و إنتاج ثمار رديئة . ال يحدث الفطر إصابة على أى من 
 األزهار و الثمار.

 زراعه اصناف مقاومه  والتخلص من بقايا النباتات المصابه      - طرق الوقاية 
 االعتدال في الري وضبط عمليه التسميد                   -
 مناسبهاتباع دوره زراعيه   - 

 لترماء011جرام/511بمعدل    W.P  % 5۳سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 

 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ميتاالكسيل +نحاس 
 لتر011مل /01اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 

 ZYMVموزايك الكوسه

 فيروسيه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

على هيئة اصفرار وموزاييك و مناطق خضراء مرتفعة على األوراق تظهر االعراض 
 النباتات المصابة وتعطي ثمار وبذور مشوهة ق  تتقزم ألنصال األورا مع اختزال شديد

  يجب استخدام األصناف المقاومة إن وجدت،  طرق الوقاية
 الناقلة في الحشرات  وجد أن إزالة النباتات المصابة بمجرد اكتشافها ومكافحة   

البيوت البالستيكية يؤدى لخفض نسبة اإلصابة. يجب تجنب زراعة قرعيات جديدة 
زراعات قرعيات قديمة. ويفيد الرش بالزيوت المعدنية في خفض نسبة  بالقرب من
 اإلصابة ،

 اطة مزارع القرعيات بعدة صفوف من الذرةيستحسن في المساحات الصغيرة إح
  وفي المزارع الكبيرة يفضل حمايتها بمصدات الرياح ( .

 مكافحه حشرات المن بالمبيدات المناسبه  المكافحة الكيميائيه 

 



 

 

 وطرق مكافحتها )الدباء(القرع العسلي  افات وامراض

 

 Dacus ciliates ذبابة ثمار المقات

 حشريه  نوع االفة

 

 أيام ليعطى يرقات 5-۳مم يفقس البيض بعد 1.9طولها نحو البيضه   وصف االفة
لونها أبيض سمنى وذات أجزاء فم أبرية تتغذى على لب الثمار 

أعمار ويستغرق طور اليرقة  ۳والبذور الطرية وعادة تمر اليرقة ب 
يوما  حتى يكتمل النمو ويبلغ طول اليرقة التامة النمو نحو  00 -0

مم بعدها تغادر الثمرة عن طريق ثقوب تعملها فى قشرة الثمرة  0.5
 وتتحول لعذراء فى التربة .

اعراض اإلصابة  
 الحقليهة

لب على ال  تتغذى  وبداخل الثمارتدخل اليرقات بعد فقس البيض  
والبذور وتصنع انفاقا  طولية بالثمرة التي  يصبح لونها بنيا وقوامها 

رخوا  وتتعفن وتتلف فى حالة شدة اإلصابة بسبب البكتيريا والفطريات 
وعلى ذلك يمكن تمييز اإلصابة بوجود ثقوب دقيقة على السطح 

تغطيها إفرازات صمغية ثم تصفر الثمار وتضمر عندما تشتد إصابتها 
. 

 اليرقات  الطور الضار

عمل حجر زراعى داخل المناطق المصابة بحيث التنتقل النباتات  - طرق الوقاية
والثمار المصابة للفصيلة القرعية من المناطق المصابة إالبعد فحصها 

 والتأكد من خلوها من اإلصابة .
بعد جمع المحصول تجمع الثمار التالفة وتعدم حرقا  بما فيها من  -
 قات .ير
االهتمام بالعمليات الزراعية من عزيق لقتل طور العذراء بالتربة  -

ونقاوة الحشائش وحرقها وبصفة خاصة الحنظل مع االعتدال فى 



 

 

التسمد وعدم المغاالة فى التسميد اآلزوتى وزيادة التسميد الكالسيوم 
والبوتاسي لزيادة الصالبة لقشرة الثمرة وحتى التزيد طراوة الثمار 

 لحرص علي االعتدال فى الرى وإنتظامه على فترات متقاربة .مع ا
عمل مصائد نباتية كزراعة حزام من الذرة حول زراعات نباتات  -

القرعيات حيث تفضل الحشرة وضع البيض على الذرة ويمكن فى 
 هذه الحالة مكافحة الحشرة على سياج الذرة فقط .

 وقاية الثمار من اإلصابة بهذه الحشرة . -
ى المناطق المعرضة لإلصابة بشدة بهذه اآلفة ترش نباتات ف -

القرعيات المنزرعة مع بدء عقد الثمار بأحد المبيدات الكيمائية 
الموصى بها مع إيقاف الرش قبل الجمع بأسبوعين على األقل لتقل 

 الحشرات الكاملة قبل وضع البيض .
 

المكافحة 
 الكيميائيه 

 لتر011مل /55بمعدل اي سي  %5ايما مكتين بنزوات
 لتر011مل /51اي سي بمعدل %5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01سيفلو ثرين 

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

  

 Erysiphe cichoracearum البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

نموات الفطر البيضاء اللون المسحوقية المظهر تتواجد على كال سطحي الورقة 
وعلى البتالت والساق وغالبا ما تتكشف األعراض على األوراق السفلية والمعرضة 

 للظل، نادرا ما تصاب ثمار البطيخ والخيار

حرق مخلفات المحصول  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –زراعة أصناف مقاومه  طرق الوقاية
 السابق 

 لتر011مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 51جم /  51 -01دبليو جي  بمعدل  %11كبريت 

 لتر011مل /01اس سي   %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011مل /01اي سي   %05.5ترايديمنول

 

  Pseudoperonospors cubensisالبياض الزغبي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض اإلصابة  
 الحقليهة

 تظهر األعراض على معظم القرعيات بشكل مناطق صفراء واضحة 
بيه زغ على السطح العلوي للورقة يقابلها على السطح السفلي نموات

سوداء أو رمادية، ثم تتكشف األعراض على األوراق الحديثة وأخيرا 
تموت المناطق الصفراء وتتلدون بلون بني، المناطق الصفراء على 

سطح الورقة في معظم القرعيات تكون على شكل بقع غير منتظمة فيما 
عدا الخيار فتظهر المناطق الصفراء محدود بعروق الورقة بشكل بقع 

وعندما تسمح الظروف البيئية بتجرثم الفطر تتكون   شكل زاوية )
أسبورنجيات الفطر على السطح السفلي للورقة )مقابل المناطق 

الصفراء المتكونة على السطح العلو للورقة( التي تظهر بلون رماد فاتح 
أو أسود أو عديمة اللون وأخيرا تموت أنسجة المنطقة المتأثر من 

حد من التجرثم، بينما في بعض األصناف الورقة بعد دور حياة وا
الشديد القابلية لإلصابة بالمرض تظل المنطقة المتأثر من الورقة 

صفراء اللون وتكون العديد من دورات تجرثم الفطر وبتقدم اإلصابة 
تموت األوراق المصابة مما يعرض الثمار لإلصابة بسفعة الشمس 

 وبذلك تقل نوعية وكمية اإلنتاج.
 

زراعة أصناف مقاومة )توجد أصناف تجارية متوفر من الخيار  – 0 قايةطرق الو
 وأيضا من الكوسة والقرع(.

تجنب ري النباتات بطريقة الرش فوق األوراق وتقليل الرطوبة  – 5
 الحرة على األوراق.



 

 

 لترماء011جرام/511دبليو بي  بمعدل    % 5۳سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /55-51اس سي %55ستروبين ازوكسي 

 لتر ماء011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ميتاالكسيل +نحاس 
مل 01اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 لتر011/

 

  

 علي محرز/المهندس اعداد / 

 احمد سيف /المهندس  /           

 واالعالم الزراعي  االداره العامة لالرشاد                

 اإلدارة العامة لوقاية النبات                                  

 


