
 

 

 وطرق مكافحتها الفاكهةمحاصيل وامراض  افات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وطرق مكافحتهاالعنب  افات وامراض

 

 Frankliniella occidentalalis الثربس-1

 حشريه نوع االفة

 

 لون بني فاتح الي ذهبية اللون العام اسمر غامق اما االجنحة ذات وصف االفة
 .الحورية لونهااحمر قرمزي عند اكتمال نموها وفي اعمارها االولي تكون صفراء الي برتقالية

اعراض االصابه في 
 الحقل

تهاجم الحورية والحشرة الكاملة السطح السفلي لالوراق فتتلون باللون الفضي نتيجة المتصاص العصارة 
 .الشديدة جفاف االوراق وتساقطها قبل اكتمال نموهاوتسبب االصابة . النباتية

 .الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 .التخلص من االعشاب التي تعتبر عوائل ثانوية للحشرة طرق الوقاية

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام    الكيميائيةالمكافحة 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل % 52اميداكلوبرايد

 

 Bemisia tabaci )النسه (الذبابة البيضاء-2

 حشريه نوع االفة

 .الحشرة الكاملة االجنحة مغطاة بمادة دقيقه بيضاء اما البطن فهو اصفر اللون والراس والصدر بني غامق وصف االفة
 .االول متحركة وبيضاوية الشكل لونها اخضر باهتاليرقة في العمر 



 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

لذلك يالحظ وجود بقع صفراء فضية على سطح االوراق . تمتص اليرقات والحشرات الكاملة عصارة االوراق
حريك تيمكن . تقوم الحشرة بافراز الندوة العسلية مما يشجع نمو فطر العفن االسود على سطح االوراق.السفلي

 .االوراق لمشاهدة الحشرات الكاملة عند طيرانها لمسافة قصيرة

 

 .اليرقات والحشرة الكاملة الطور الضار

 يهاجم الحشرة كثيرا من المفترسات كابي العيد ويرقات اسد المن  طرق الوقاية

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد
  لترماء022مل/22اي سي   بمعدل  %5.2دلتا مثرين 

 Pseudococcus maritimus )العسله (بق العنب الدقيقي -3

 حشريه نوع االفة

 

لون كريمي فاتح،بيضوية الشكل والجسم مغطي بافرازات شمعية بيضاء ، على جوانب  ذات:الحشرة الكاملة  وصف االفة
 .ما عدا زوج الذيل فيكون طويال.الجسم يوجد زوائد شمعية متساوية بالطول

 .لها ثالثة اعمار، خاللها تبقي متحركة ،وتكون االرجل متطورة عند االنثي: الحورية

اعراض االصابه في 
 الحقل

 ة النبات وافراز الندوة العسلية ونمو العفن االسودامتصاص عصار

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

هناك العديد من االعداء الحيوية التي تحد من انتشارها وخاصة انواع من ابوا العيد وكذلك طفيليات محلية  طرق الوقاية
 .كثيرة يجب المحافظة عليها

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد
 لترماء022مل/22اي سي   بمعدل  %5.2دلتا مثرين 

 

 HiP.Potion Celerio دودة أوراق العنب-4

 حشريه نوع االفة

 

 . لونها بني اسمر زيتوني. الحشرة الكاملة عبارة عن فراشة وصف االفة
خضراء اللون يوجد على الظهر في الوسط خط .اليرقة ملساء الجسم لها حلمة على الحلقة البطنية الثامنة

 .اصفر مشوب بحمرة وعليها بقعة سوداء على كل حلقات الجسم

اعراض االصابه في 
 الحقل

في االصابات الشديدة  تعري الشجرة من اوراقها .االوراق والعناقيد غير الناضجة تتغذى اليرقات بقرض
 . وتسقط اليرقة في اعمارها االخيرة

 اليرقة الطور الضار

 .جمع اليرقات باليد وقتلها طرق الوقاية

 لتر ماء 52جرام/  5.2 -5.2دبليو بي بمعدل  %52سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء. 52مل /  2أي سي بمعدل   %02ثرين سيفلو 

 لتر ماء022مل /52اس ال  بمعدل   %02اندوكس كارب 
 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام 

  لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 

 Uncinula necator )الذحله(البياض الدقيقي-5

 فطريه  المرضنوع 

 

في  اإلصابةاعراض 
 الحقل

تكون االصابة الشديدة خطرة . هذا النوع من الفطريات يصيب البراعم السوق الصغيرة االوراق االزهار  الثمار
تسبب جفاف االوراق وتلونها بلون .على االوراق اذ تودي الي تخريبها وتسبب تجعد االوراق وتلف بعضها

نموها الي حدوث تشوهات موضعية ويسبب انفالق ثمار العنقود تودي االصابة على الثمار في بدء . بني
 . وتشققها ثم جفافها وتلونها باللون البني

 .جمع االوراق واالفرع المقلمة وحرقها طرق الوقاية

  الكيميائيةالمكافحة 

 

 لتر022مل /52-22اس سي %52ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء . 52جم /  52 -02 دبليو جي  بمعدل %02كبريت 

 لتر022مل /02اس سي   %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
   لتر022مل /02اي سي   %05.2ترايديمنول

 

 Plaasmopara viticola البياض الزغبي-6

 فطريه  نوع ا المرض

اعراض االصابه في 
 الحقل

يمكن ان تظهر االعراض على اي جزء فتي من العنب اذ تالحظ بسهولة على االوراق ،المخاليق،االفرع 
يتطور الفطر اوال على االوراق قبل ان . وينتج عن االصابة نقص في الغلة. الحديثة،العناقيد الزهرية والثمرية



 

 

عة الشجرة وعلية يمكن ان نميز يصل الي االجزاء الحساسة االخرى ويبدو عليها بمظاهر مختلفة حسب طبي
 بين

 .البقع الزيتية
 .ظهور نموات زغبية دون ظهور بقع مسبقا .نقط السجادة

 

 .جمع االوراق الميتة وحرقها او دفنها عميقا في التربة طرق الوقاية
 .ابعاد المجموع الورقي قدر االمكان عن سطح االرض

لتسهل حركة الهواء وسرعة جفاف االوراق والتي تقلل من  زراعة االشجار على مسافات كافية،وتقليمها
 . حدوث االصابة الثانوية

 لترماء022جرام/522بمعدل    W.P  % 57سيموكسانيل +نحاس  المكافحة الكيميائيه 

 لتر022مل /52-22اس سي بمعدل  %52ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء022جرام /522دبليو بي بمعدل  %22ميتاالكسيل +نحاس 

 لتر022مل /02اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 

 Pseudocercos pora vitis التبقع السركوسيوري-7

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

ظهور بقع دائرية رمادية اللون ذات حواف حمر او بنية على االوراق وسويقاتها. تظهر هذه البقع بصورة متفرقة 
في بادي االمر، لكنها تتحد ببعضها عند اشتداد االصابة لتكون بقعا اكبر قد تعم معظم سطوح االوراق. وقد تسقط 

انسجة مركز البقعة بعد موت النسيج المصاب تاركة ثقوبا واضحة للعيان. يسبب ذلك ضعف النبات وانتاجه رؤوسا 
 صغيرة.

 زراعة اصناف مقاومة. طرق الوقاية
 البذور ببعض المبيدات الفطرية المناسبة.معاملة 

تباع ا تنظيف الحقل والتخلص من بقايا النباتات المصابة بحرقها كي ال تكون مصدرا لإلصابة في المواسم القادمة.
 دوره زراعيه مناسبه 

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 25جم /  65 -45دبليو جي  بمعدل  %05كبريت 

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 
 لتر155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 Phomopsis viticola مرض موت الذراع-0

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

الجديدة وتكون محاطة بحواف صفراء داكنة تظهر االعراض على شكل بقع سوداء صغيرة على قواعد االفرع 
 .في للمركز ثم تصبح بيضاوية تتحد لتغطي مساحة اكبر

تظهر على االوراق  بقع خضراء مصفرة غير محددة تتحول إلى اللون االسود مع هالة صفراء وقد تظهر تشققات 
 .طولية في االفرع وعادة تكون االصابة محصورة باالوراق السفلية من الفرع

 .تقليم االجزاء المصابة والتخلص منها طرق الوقاية
 تعقيم ادوات التقديم.

 .رش مبيد فطري يحتوي على النحاس بعد التقليم مباشرة
 رفع عرائش االشجار بهدف التهوية الجيدة االشجار.

  جرام لكل لتر ماء 2كوبراوكسي كلورايد بمعدل   المكافحة الكيميائيه 

 

 Botrytis SPP الرماديأعفان الثمار  -9

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يملك الفطر القدرة على اختراق بشرة الثمار الرهيفة ويزداد ترددة بازدياد عصيرية الثمار وهذا الفطر يعيق من 
 بني وتظهر علىويكون العفن الذي يسببة الفطر طريا،ذو لون كستنائي او .نقل الثمار وتحد من امكانات خزنها

 . سطحة نموات لبادية غزيرة ذات لون بني او رمادي

خف األوراق المقابلة للعناقيد الثمرية بعد إنتهاء التزهير أو أثناء العقد مع مراعاة تجنب لسعة الشمس وذلك  - 1 طرق الوقاية
 من الجانب الشرقى للعناقيد فقط .بخف األوراق 

حول جذوع الشجيرات ) أى األوراق التى على األصل الجذرى ( لها دور هام جداً  إزالة األوراق القاعدية التى - 2
 فى مقاومة المرض .

 ى استخدام التسميد النيتروجينى .تجنب الزيادة فى النمو الخضرى وذلك بالتحكم ف - 3
 اإلهتمام بالتسميد البوتاسى . - 4
ه يساعد على زيادة التهوية ودخول أشعة الشمس إلى التطويش يلعب دور هام جداً فى المقاومة وذلك حيث أن - 5

 العناقيد .

 يمكن استخدام مبيد    )كربندازيم (او ابروديون المكافحة الكيميائيه 

 

 

 



 

 

 

 

 وطرق مكافحتهاالرمان   افات وامراض

 

 أوال: الحشرات والعناكب:

 Virachola Livia Klug فراشة ثمار الرمان -0

 حشريه  نوع االفه 

  
 االفة وصف

  .الحشرة الكاملة: عبار ة عن فراشة لون السطح العلوي لألجنحة بنفسجي ويوجد على الجناح الخلفي بقعتان على السطحين العلوي والسفلي
 .على الجسم يوجد اهداب سوداء وعند اكتمال نموها يصبح لونها احمر غامقورأسها اسود واخضر في االعمار االولي  االيرقة: لونه

اإلصابة في اعراض 
 الحقل

 . نتيجة دخول اليرقات في ثمار الرمان فان ذلك يودي لتعفن الثمار وتخمرها

 اليرقة الطور الضار

 

 

 يمكن تغطية الثمار بأكياس ورقية لحمايتها من الحشرة-0 طرق الوقاية
  والريالتحكم في التسميد -5
 تقليم الفروع الجافه -7
 والمتساقطة وحرقهاجمع الثمار المصابة -0

 لتر022مل /52سي اي  %2ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائية 
 لتر022مل /22سي اي %2المبداسيهالو ثرين

 

 

 Bactrocera zonata الفاكهة ذبابه-5

 حشريه نوع االفة
االجنحة عريضة شفافة يوجد عليها ثالثة . اعينها متصلة والمعة وذات لون بني الصدر فضي اللون محاط ببقع سوداء ةالحشرة الكاملة: ذباب وصف االفة

 .البطن عريض ومنتفخ ذو لون بني مصفر. اشرطة برتقالية والعديد من النقط السوداء
 .اليرقة:دودية الشكل عديمة االرجل بيضاء ومدببة من االمام

اعراض االصابه في 
 الحقل

 وجود ثقوب على صورة لطع كاشفة على جلد الثمار نتيجة دخول الة وضع البيض بالثمرة. ال
 دلب الثمرة طري بعد ذلك. وتزدا حتلبث ان تكبر بسرعه وتتحول الى لون بني غامق. يصب

الثمار بفعل الفطريات التي وصلت الى داخل  راعراض االصابة بعد جمع المحصول. تتخم
 .الة وضع البيض الثمار بواسطة

 اليرقات الطور الضار



 

 

 . استخدام المصائد الهرمونية والغذائية طرق الوقاية
 جمع الثمار المصابة والمتساقطة والتخلص منها من خالل دفنها في باطن األرض 

 

 

 

 Aphis gossypii)العسال(  المنحشرة -3

 حشريه نوع االفة

على البطن بقع خضراء  دوالعيون غامقة اللون االرجل والذيل قصير. يوج عمتطاول والشكل اجاصي ولونها اخضر فاتح الم مالحشرة الكاملة: الجس
 وصف االفة غامقة 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تفرز الحشرة الندوة .واالزهارتتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة من السطح السفلي لألوراق ومن البراعم وللنموات الطرفية 
تتجعد االوراق وللنومات الطرفية ويتوقف نمو االشجار المصابة وتعطي ثمار صغيرة . العسلية بغزارة مما يساعد على نمو فطر العفن االسود عليها

 .الحجم

 . الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 

 

 تهاجم هذه الحشرةهناك العديد من االعداء الحيوية  طرق الوقاية

 لتر ماء 022/جم 02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

  

 

 Bemisia tabaci  الذبابة البيضاء-0

 حشريه نوع االفة
البطن شمع ابيض اللون  ياالعين لونها اسود مشوب بحمرة. يغط. والصدر اصفر اللون سلون الرا. الحشرة الكاملة: الجسم بيضاوي الشكل مفلطح وصف االفة

 وإذا ازيل يظهر لونها اصفر 

اعراض االصابه في 
 الحقل

وتفرز الندوة العسلية من مكان التغذية مما يساعد على نمو فطر العفن  .تمتص الحوريات والحشرات الكاملة  العصارة من السطح السفلي لألوراق 
 .تتجعد االوراق المصابة ويصفر لونها وتتساقط. االسود عليها

 . الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 

 

 .يهاجم الحشرة الكثير من المفترسات طرق الوقاية

 لتر ماء 022/جم 02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

  

 

 Zeuzera  pyrina L حفار الساق-5

 حشريه  نوع اآلفة

 ديدان بيضاء صغيره الحجم  وصف اآلفة

 نشارة الخشب على األرضومشاهده ,وجود ثقوب على جذوع األشجار واألفرع الرئيسية  أعراض اإلصابة

 اليرقات  الطور الضار

طرق الوقاية من 
 اإلصابة

 الحقن بالبنزين  -التخلص من األفرع المصابة وإدخال سلك حديدي في الثقوب 



 

 

 اس سي بمعدل ربع ملي /لترماء %25استخدام مبيد فبرونيل. المكافحة الكيميائية

 
 

 Iceria  Purchasi  Mask البق الدقيقي-6 

 حشريه  نوع اآلفة

الحشرة الكاملة /ذات لون كريمي فاتح بيضوية الشكل والجسم مغطي بإفرازات شمعية بيضاء، على جوانب الجسم يوجد  وصف اآلفة
 زوائد شمعية متساوية بالطول. ماعدا زوج الذيل فيكون طويال.

 االرجل متطورة عند األنثى. متحركة، وتكونالحورية / لها ثالثة اعمار، خاللها تبقي 

 وجود حشرات بيضاء اللون على الورق والقلف وتحت الشجرة مسببة العفن األسود مع وجود نحل تتغذى على اإلفرازات  أعراض اإلصابة

 الحورية والحشرة الكاملة/ جميع مراحل النمو الطور الضار

 

 

طرق الوقاية من 
 اإلصابة

ل )ابوا العيد المكافحة الحيوية مثالتحكم بالري والتسميد   -التقليم للنباتات    -القيام بالعمليات الزراعية 
 طفيليات محلية ( يجب المحافظة عليها. -

 لتر+زيت صيفي   155مل /55سي( بمعدل اي %5المبداسيهالو ثرين - المكافحة الكيميائية
 لترماء+زيت صيفي 155مل/55اي سي بمعدل  %2.5 ندلتا مثري -
  

 

 Thrips microchaetus الثربس-7

 حشريه نوع االفة

 اللون العام اسمر غامق اما االجنحة ذات لون بني فاتح الي ذهبية وصف االفة
 .قرمزي عند اكتمال نموها وفي اعمارها االولي تكون صفراء الي برتقالية رالحورية لونها احم

اعراض اإلصابة في 
 الحقل

جفاف  وتسبب االصابة الشديدة. تهاجم الحورية والحشرة الكاملة السطح السفلي لالوراق فتتلون باللون الفضي نتيجة المتصاص العصارة النباتية
 .االوراق وتساقطها قبل اكتمال نموها

 .الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

  

 

 استخدام المصائد-ثانوية للحشرةالتخلص من االعشاب التي تعتبر عوائل  طرق الوقاية

 لتر ماء 022/جم 02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

  

 

 Eriophyidae sp.- Aceria  granati درناتتعناكب ال-0

 عناكبي نوع االفة

يمكن أن تظهر الحوريات والبالغين باللون األبيض أو الداكن أو  التطور،اإلناث لها شكل مغزلي إلى حد ما ، وتتراوح في اللون. بناًء على مرحلة   وصف االفة
  وبالتالي فهي غير مرئية للعين المجردة تقريبًا.  ميكرون، 65ميكرون وعرضها  175[ يبلغ طولها حوالي 4الوردي أو األصفر. ]

تتواجد افراد العنكبوت على السطح السفلي لالوراق حيث تتغذى على عصارة النبات وتقوم بامتصاصها مباشرة مما يؤدي إلى ظهور بقع صفراء  االصابه في الحقل اعراض
صاب كما ت. البنيوتتحول االوراق الى اللون البرونزي مع اشتداد االصابة تتحول الورقة إلى اللون ( بقع صدئية خشنة) على االوراق مستديرة 

 .تسقط االوراق واحيانا الثمار الصغيرة.االزهار وتودي الي ذبولها وسقوطها وعدم اتمام العقد

 .الحورية والعنكبوت الكامل الطور الضار

 

 

 . التخلص من االوراق المتساقطة طرق الوقاية

 لترماء155مل /45بمعدل اس سي %5فنبيروكسيمات   المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 



 

 

 

 ثانيا: االمراض 

 Fusarium oxysporumالرمان ذبول  -1

Ceratocystis spp. 

 فطريه  نوع ا المرض

اعراض االصابه في 
 الحقل

 .اصفرار االوراق وجفاف االفرع وذبول االوراق وسقوطها
  ييشتد ظهور االعراض المرضية خالل الصيف نتيجة االسراف في عمليات الري وتبدأ االشجار في الذبول من القمة ثم يحدث شلل نصفي ثم شلل كل

 .تنظيم عمليات الري وتجنب االسراف طرق الوقاية

  

 سقي لتر ماء 25جم /  155-55بمعدل دبليوبي %55تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
  لتر ماء سقي155مل /255اي سي بمعدل %35هيمكسازول 

 

 ثالثا: النيماتودا 

Tylenchus sp 

Tylenchorhynchus sp. 

Helicotylenchus sp. 

Longidorus sp 

  هنيما تودي نوع االفة

  العظمى من أنواعها صغيرة الحجم ال ترى بالعين المجردة،  الغالبية-1 وصف االفة
 اواختباؤها في باطن األرض وداخل النباتات، حتى الديدان ذات الحجم الكبير جداً والغير شفافة التي تتطفل على اإلنسان والحيوانات فإنه شفافيتها-2

 تعيش مختبئة في الجهاز الهضمي.

اعراض اإلصابة في 
 الحقل

 الجذور مما يعيق امتصاص الماء من التربة كما يؤدي إلي علىظهور تدرن   
 اشتداد اإلصابة تظهر أعراضه باصفرار األوراق وجفافها وذبول ومع)الشجرة( تقزم م في تطور عجز عا

 موات األشجار إلىللفروع تؤدي 

 الحيوان الكامل  الطور الضار

  

 

إذا كانت التربة جافة يتم  –األرض وتنعميها  وحرث-النظافة الحقلية من مخلفات النبات والحشائش  طرق الوقاية
  سقايتها قبل المعاملة 

 مل لكل لترماء سقي لمكافحة النيماتودا2يستخدم مبيدنيماكل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء لكل شجره سقي4مل /4فوليوم بمعدل 

  

 



 

 

وطرق مكافحتها )الخوخ(الفرسك  افات وامراض

 

 Pterochloroides pericae CHOL )العسال (من القلف

 حشريه نوع االفة

 

 

 الحشرة الكاملة نوعان مجنحة وغير مجنحة  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحورية والحشرة الكاملة على عصارة قلف االشجار وتفرز ندوة عسلية غزيرة االصابات الشديدة تسبب 
 .جفاف االفرع وموتها

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

هناك العديد من االعداء الحيوية باالضافة الى طفيل متخصص على هذه االفة متواجد في الحقول ويفرض حالة توازن  طرق الوقاية
 معها

  اس ال بمعدل نصف ملي لكل لتر ماء  %25يستخدم مبيد اميدا كلوبرايد   المكافحة الكيميائيه 

 

 Brachycaudus helichrysi من الفروع

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة االنثي غير المجنحة وصف االفة
 .الزوائد االنبوبية قصيرة والذيل ضامر.الجسم مفلطح عريض لون الجسم بني غامق او اسود،واللون االسود هو السائد

 الحشرة االنثي المجنحة
 . اللون مع خطوط عرضية غامقة اللون البطن برتقالي.صغيرة الحجم الراس والصدر اسود اللون

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة من البراعم والسطح السفلي لالوراق والنموات الطرفية وتشوة 
حديثة وخاصة التكون الحشرة مستعمرات كثيفة على النموات الطرفية .مناطق التغذية ونتيجة لذلك تلتف االوراق وتتجعد

الطرفية منها مما يؤدي إلى توقف نمو النبات وجفاف االوراق وتساقطها اضرار الحشرة تكون كبيرة على االشجار 
 .الصغيرة

 . الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 .البراعم وعقد الثمار الرش في الربيع قبل تفتح البراعم الزهرية واذا هناك ضرر تعاد عملية الرش بعد تفتح طرق الوقاية

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

  لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

 Tetranychus sp, Panonychus spp )الترب(العناكب

 حشريه نوع االفة

 عنكبوت احمر اللون الجسم بيضاوي اللون العام بني بعد الفقس يتحول بالتدريج للون االحمر القرمزي  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتلون المساحات المحيطة بالعرق الوسطي لالوراق نتيجه لتواجد العنكبوت على السطح السفلي باللون الفضي او االصفر 
االصابة يصبح لون االوراق رماديا شاحبا ثم تتحول للون البني فالبرونزي وغالبا ما تلتف االوراق نحو ومع تقدم 

االسفل تتعاظم االضرار عند ترافق االصابة برطوبة منخفضة ،غالبا ما تتساقط االوراق المصابة موديا الي صغر حجم 
 . الثمار وضعف نمو االشجار في العام القادم



 

 

 .الحورية والعنكبوت الكامل الطور الضار

 

 .يفترس هذا النوع العديد من انواع ابو العيد طرق الوقاية

 لترماء155مل /45اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات   المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 25جرام/ 15-0بمعدل  دبليو بي %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 Tramzschelia prunispinosae األصداء

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 .ظهور بثرات على االغصان.االوراق المصابة تبقي ملتوية ،متجعدة،سميكة قاسية وهشة،وذات لون اخضر مصفر
وقد يودي وجودها الي ظهور انتفاخات ثولولية على .متجمعة ويبدا ظهورها بتشكل بقع بنفسجية او صفراء مبعثرة او

  .تسبب االصابة تساقطا مبكرا لالوراق واضعاف الشجرة بشكل عام.السطح العلوي للورقة وهي ذات لون بني محمر

 .حراثة مبكرة في الشتاء لدفن االوراق المتساقطة المحملة بالبثرات التيليتية طرق الوقاية

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين   المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 

 لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 Coryneum beigerinc kii التثقب المنخولي

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 على االوراق 
تبداء اعراض المرض على اوراق كافة اشجار اللوزيات بشكل بقع عديدة،دائرية ،برتقالية محمرة او بنية،تارة 

تتسع البقع بسرعة ويكون .يكون شكل البقع على العصب االساسي غير منتظم،متطاول. مفردة واحيانا مجتمعة
 .االوراق مبكرا تودي هذه البقع الي تساقط.وعند جفافها ينفصل مركزها.مركزها فاتحا

 االغصان وحرقهاينصح  بتقليم  طرق الوقاية

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 

 لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 Sphaerotheca pannosa )الحزاز(البياض الدقيقي

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تكون االصابة شديدة الخطورة على االوراق في حالة .يصيب البراعم،السوق الصغيرة،االوراق ،االزهار وحتي الثمار
لى عاالصابة االولية اذ تودي الي تخريبها،حيث تهاجم االوراق بدء نموها وتطورها فتختزل انصالها وتتجعد وتلتف 

 .بعضها

يجب التخلص من االفرع المصابة،وكذلك دفن االوراق عميقا في التربة عن طريق الحراثة،حتي ال تشكل مصدر  طرق الوقاية
 .لالصابة االولية

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 25جم /  65 -45دبليو جي  بمعدل  %05كبريت 

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 
   لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 Moniliniafructicola لفحة األزهار

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

لهذه الباقات يعرف تحت تعتبر مهاجمة الباقات الزهرية من المظاهر االكثر خطورة للمرض وتتصف بذبول مفاجئ 
ذبول او لفحة االزهار وقد تصاب ازهار منفردة او مجتمعة ،وغالبا ازهار الفرع بالكامل او عدة فروع واحينا كل 

 . تموت االزهار المصابة في اجزائها المركزية تتلون البتالت باللون البني.الشجرة

 .هرية لحمايتها من المرضرش بمبيد فطري عند بداية تكون البراعم الز طرق الوقاية

 جرام /للتر2دبليوبي بمعدل  %55يستخدم كوبراوكسي كلورايد  المكافحة الكيميائيه 
جرام /للتر  تبدا الرشه األولى قبل االزهار وعندانطالق البراعم الزهريه 2دبليوبي بمعدل  %75او ثيوفانات ميثيل 

 ويكررالرش بعد االزهار اثناء عقد الثمار

 



 

 

 Taphrina deformans أوراق الفرسكتجعد 

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تظهر االعراض على االوراق الحديثة بعد خروجها من البراعم فيتغير لونها الي اللون االحمر او االخضر 
عض خاليا الورقة في بالباهت،ثم تتجعد االوراق ويزداد سمكها وطولها ،ويسبب تهيج االنسجة المصابة وتكاثر عدد 

 .عند تقدم االصابة يصبح لون السطح العلوي لالوراق المصابة باهتا.اجزائها

 .ازالة االفرع واالوراق المصابة وحزقها طرق الوقاية
 . رش االشجار قبل تفتح البراعم في الربيع بالكبريت او اعادة الرش بعد عقد االزهار

 جرام /للتر2دبليوبي بمعدل  %55كوبراوكسي كلورايديستخدم    المكافحة الكيميائيه 

 

 Phytophthora   SPP التصمغ

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

. يعتبر التصمغ الذي يرافق ظهور المرض في المناطق السفلي من الجذع والجذور الرئيسية اصابة محدودة
يصب الفطر اضيا الثمار .صمغية من مستوي تشققات القشرةوالعارض االكثر اهمية هو ظهور سيالنات 

المتساقطة وينتقل للثمار  عن طريق التربة الملوثة وتبدا االصابة للثمار الموجودة على االغصان السفلية 
 .القريبة من سطح االرض

 .استخدام االصول المقاومة طرق الوقاية
 .التطعيم المرتفع عن سطح التربة

 .شجارتجنب جرح قلف اال
 .اتباع طريقة ري ال تسمح  بوصول الماء الي جذع االشجار والعناية بالصرف الجيد في االراضي الثقيلة

 جرام /شجره عن طريق الري 02محبب بمعدل 2يستخدم ميتاالكسيل   المكافحة الكيميائيه 

 

 Pseudomonas syringae تقرح سيقان أشجار الخوخ

 فطريه  نوع ا المرض

 

االصابه في  اعراض
 الحقل

تظهر القرحة على الفروع بعمر سنه في البداية على شكل بقعة بنية،ذات سطح منخفض نوعا،محيطها اهليلجي 
،ومتمركزة حول برعم،اما على نموات السنة الحالية فتتوضع البثرة على قاعدة النمو الفتي اي في نقطة اتصالة مع 

يكون لون البشرة بنيا شوكوتيا،االغصان بعمر سنتين تتسطح وتظهر فرع السنة الماضية ويسمي التقرح القاعدي 
 .يودي ذبول الفروع بعمر سنة الي جفافها الكامل فتاخذ لونا رماديا فضيا.عليها تشققات يسيل منها كمية من الصمغ

 .ازالة االجزاء المتقرحة من الفروع وحتي بتر االغصان الشديدة االصابة طرق الوقاية
 .القطع بالرش بمبيد فطري يحتوي على نحاس تعقيم مكان

 جرام /للتر2دبليوبي بمعدل  %55يستخدم كوبراوكسي كلورايد المكافحة الكيميائيه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وطرق مكافحتهااللوز   افات وامراض

 

 Pterochloroides pericae  SHOL من القلف

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة نوعان مجنحة وغير مجنحة  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحورية والحشرة الكاملة على عصارة قلف االشجار وتفرز ندوة عسلية غزيرة االصابات الشديدة تسبب جفاف 
 .االفرع وموتها

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

الحيوية باالضافة الى طفيل متخصص على هذه االفة متواجد في الحقول ويفرض حالة توازن هناك العديد من االعداء  طرق الوقاية
 معها

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام    المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

 Brachycaudus helichrysi من الفروع

 حشريه نوع االفة

 

الحشرة الغير مجنحة يغلب عليها اللون البني الذي يميل . الحشرة بيضاوية الجسم مزودة بعدد كبير من الشعيرات وصف االفة
جانب كل منهما يقع خطوط من للسوداد مع وجود خطين افتح لونا يمتدان على طول الجسم في الوسط و على 

 . النقاط السوداء

اعراض االصابه في 
 الحقل

تهاجم الحشرة اغصان االشجار وتغطيها بندوة عسلية غزيرة تشجع نمو فطر العفن االسود عليها تسبب االصابة 
 . الشديدة موت االشجار

 . الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 المصابه وحرقهاتقليم الفروع  طرق الوقاية

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

 Tetranychus sp, Panonychus spp العناكب

 عناكبية نوع االفة

 

 الحيوان الكامل االفةوصف 
احمر بيضاوي اللون يوجد على الظهر صفين من االشواك البيضاء يتالف كل صف من اربعة اشواك تحمل على 

 . درنة بيضاء
 الحورية

البيوض حمراء مستدقة منبسطة القمة مع وجود شوكة . ذات لون احمر فاتح مزودة بثالثة ازواج من االرجل
 .طرفية



 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يهاجم الحيوان الكامل والحوريات االوراق ويمتص العصارة مسببا تلونها باللون البرونزي المحمر،يتبعة جفافها 
 . وعند االصابة الشديدة تتساقط االوراق

 الحيوان الكامل والحوريات  الطور الضار

 . جمع االوراق المتساقطة والتخلص منها طرق الوقاية

 لترماء155مل /45اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات   المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 

 Scolytus amygdali خنافس قلف اللوز

 حشريه نوع االفة

 

الصدر االمامي عريضة اكثر من طولة بقليل ولونة اسود المع . الحشرة الكاملة ذات حجم صغير اسطوانية الشكل وصف االفة
الغمدان ذات لون بني محمر واطول من الصدر االمامي وعليهما نقر منتظمة في .ومنقر غير منتظمة في خطوط

 .لون قرون االستشعار واالرجل بني محمر. خطوط طولية
 اليرقة

 بيضاء اللون مقوسة قليال اسطوانية الشكل عديمة االرجل 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحشرة الكاملة على االوراق والبراعم او قلف االغصان الغضة والنموات الغضة والنموات الطرفية وتحفر 
فر منها ل انفاق في منطقة الكامبيوم وتحتتغذى اليرقات داخ.االناث تحت القلب في منطقة الكامبيوم انفاق لوضع البيض

ومن مظاهر االصابة وجود عدد كبير من الثقوب المستديرة على اغصان وسوق .بشكل عمودي على النفق الرئسي
 .االشجار نتيجة هذه االصابة تجف االفرع المصابة وتموت وقد يودي ذلك الي جفاف الشجرة بكاملها وبالتالي موتها

 .الكاملة والحشرة اليرقات الطور الضار

 .خدمة االشجار جيدا وانتظام ريها طرق الوقاية
 .تقليم االغصان المصابة وقطع االشجار الضعيفه والميتة وحرقها

 اس سي بمعدل ربع مل /لترماء %25استخدام مبيد فبرونيل.  المكافحة الكيميائيه 

 

 Coryneum beigerinc kii التثقب المنخولي

 فطريه  المرضنوع ا 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 على االوراق 
تبداء اعراض المرض على اوراق كافة اشجار اللوزيات بشكل بقع عديدة،دائرية ،برتقالية محمرة او بنية،تارة 

ويكون  البقع بسرعة تتسع.يكون شكل البقع على العصب االساسي غير منتظم،متطاول. مفردة واحيانا مجتمعة
 .تودي هذه البقع الي تساقط االوراق مبكرا.وعند جفافها ينفصل مركزها.مركزها فاتحا

 االغصان وحرقها ينصح بتقليم   طرق الوقاية

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر155/مل 45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 

   لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 

 Monilinia fructicola لفحة األزهار

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تعتبر مهاجمة الباقات الزهرية من المظاهر االكثر خطورة للمرض وتتصف بذبول مفاجئ لهذه الباقات يعرف 
تحت ذبول او لفحة االزهار وقد تصاب ازهار منفردة او مجتمعة ،وغالبا ازهار الفرع بالكامل او عدة فروع 

 . البتالت باللون البنيتموت االزهار المصابة في اجزائها المركزية تتلون .واحينا كل الشجرة

 .رش بمبيد فطري عند بداية تكون البراعم الزهرية لحمايتها من المرض طرق الوقاية

جرام /لترماء الرشه األولى قبل االزهارعندانطالق البراعم 2دبليوبي بمعدل  %75يستخدم مبيدثيوفانات ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لثمار الزهريه والرشه الثانيه عند عقد ا

 



 

 

 Tramzschelia discolor األصداء

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

هورها ويبدا ظ. تظهر بثرات على االشجار وتتركز بشكل خاص على االغصان السفليية والملفات والسرطانات
 .بشكل بقع بنفسجية او صفراء ،زاوية،مبعثرة او متجمعة

االصابة الشديدة تسبب تساقطا مبكرا لالوراق وضعفا عاما للشجرة فتصبح اكثر حساسية لالمراض الفطرية 
كما توثر االصابة على نوعية االزهار في العام الذي يلي االصابة ،حيث تظهر البراعم الزهرية . االخرى

 . كرياتصغيرة وعقيمة ،ولالصابة تاثير على نوعية الثمار اذ يقل محتواها من الس

 .حراثة مبكرة في الشتاء لدفن االوراق المتساقطة والتي تحمل المرض طرق الوقاية

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين   المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 

 لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 

 وطرق مكافحتهاالبرقوق   وامراضافات 

 

 Pterochloroides Pericae من القلف

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة نوعان مجنحة وغير مجنحة  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحورية والحشرة الكاملة على عصارة قلف االشجار وتفرز ندوة عسلية غزيرة االصابات الشديدة 
 .جفاف االفرع وموتهاتسبب 

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

هناك العديد من االعداء الحيوية باالضافة الى طفيل متخصص على هذه االفة متواجد في الحقول ويفرض حالة  طرق الوقاية
 توازن معها

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

  لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

 

 Derpanothrips reuteri Uzel   الثربس

 حشريه نوع االفة

 عادةً تكون سوداء أو بني ولكن قد يكون لها عالمات حمراء أو سوداء أو بيضاء . الحشرة صغيرة ونحيلة ، وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تحدث التغذية عن طريق ثقب وامتصاص المحتويات ، مما يؤدي إلى ظهور حيث تظهر األعراض على الثمرة   
 تشوه الثمرة أو تغيير لونها .

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار



 

 

 اتباع دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 
 

 

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

 Scolytuys regulosus خنافس قلف البرقوق

 حشريه نوع االفة

 

الصدر االمامي عريضة اكثر من طولة بقليل ولونة اسود المع . الحشرة الكاملة ذات حجم صغير اسطوانية الشكل وصف االفة
منتظمة في الغمدان ذات لون بني محمر واطول من الصدر االمامي وعليهما نقر .ومنقر غير منتظمة في خطوط

 .لون قرون االستشعار واالرجل بني محمر. خطوط طولية
 اليرقة

 بيضاء اللون مقوسة قليال اسطوانية الشكل عديمة االرجل 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحشرة الكاملة على االوراق والبراعم او قلف االغصان الغضة والنموات الغضة والنموات الطرفية وتحفر 
ر تتغذى اليرقات داخل انفاق في منطقة الكامبيوم وتحف.القلب في منطقة الكامبيوم انفاق لوضع البيضاالناث تحت 

ومن مظاهر االصابة وجود عدد كبير من الثقوب المستديرة على اغصان .منها بشكل عمودي على النفق الرئسي
الي جفاف الشجرة بكاملها وسوق االشجار نتيجة هذه االصابة تجف االفرع المصابة وتموت وقد يودي ذلك 

 .وبالتالي موتها

 .الكاملة والحشرة اليرقات الطور الضار

 .خدمة االشجار جيدا وانتظام ريها طرق الوقاية
 .تقليم االغصان المصابة وقطع االشجار الضعيفه والميتة وحرقها

 /لترماءاس سي بمعدل ربع مل  %25استخدام مبيد فبرونيل.  المكافحة الكيميائيه 

 

 Monilinia fructicola لفحة األزهار

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تعتبر مهاجمة الباقات الزهرية من المظاهر االكثر خطورة للمرض وتتصف بذبول مفاجئ لهذه الباقات يعرف 
ازهار الفرع بالكامل او عدة فروع  تحت ذبول او لفحة االزهار وقد تصاب ازهار منفردة او مجتمعة ،وغالبا

 . تموت االزهار المصابة في اجزائها المركزية تتلون البتالت باللون البني.واحينا كل الشجرة

 .رش بمبيد فطري عند بداية تكون البراعم الزهرية لحمايتها من المرض طرق الوقاية

جرام /لترماء الرشه األولى قبل االزهارعندانطالق البراعم 2دبليوبي بمعدل  %75يستخدم مبيدثيوفانات ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 الزهريه والرشه الثانيه عند عقد الثمار 

 

 Podosphaera SPP البياض الدقيقي

 فطريه  نوع ا المرض

اعراض االصابه في 
 الحقل

تكون االصابة شديدة الخطورة على االوراق في .الصغيرة،االوراق ،االزهار وحتي الثمار يصيب البراعم،السوق
حالة االصابة االولية اذ تودي الي تخريبها،حيث تهاجم االوراق بدء نموها وتطورها فتختزل انصالها وتتجعد 

 .وتلتف على بعضها

عميقا في التربة عن طريق الحراثة،حتي ال تشكل مصدر  يجب التخلص من االفرع المصابة،وكذلك دفن االوراق طرق الوقاية
 .لالصابة االولية



 

 

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين    المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 25جم /  65 -45دبليو جي  بمعدل  %05كبريت 

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 
 لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 

 

 

 وطرق مكافحتهاالنكتارين    افات وامراض

 
 

 Pterochloroides Pericae المن األسود

 حشريه  نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة نوعان مجنحة وغير مجنحة  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

قلف االشجار وتفرز ندوة عسلية غزيرة االصابات الشديدة تتغذى الحورية والحشرة الكاملة على عصارة 
 .تسبب جفاف االفرع وموتها

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

هناك العديد من االعداء الحيوية باالضافة الى طفيل متخصص على هذه االفة متواجد في الحقول ويفرض  طرق الوقاية
 حالة توازن معها

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

 Brachycaudus helichrysi من الفروع

 حشريه نوع االفة

الحشرة الغير مجنحة يغلب عليها اللون البني الذي . الجسم مزودة بعدد كبير من الشعيراتالحشرة بيضاوية  وصف االفة
يميل للسوداد مع وجود خطين افتح لونا يمتدان على طول الجسم في الوسط و على جانب كل منهما يقع خطوط 

 . من النقاط السوداء

اعراض االصابه في 
 الحقل

بندوة عسلية غزيرة تشجع نمو فطر العفن االسود عليها تسبب  تهاجم الحشرة اغصان االشجار وتغطيها
 . االصابة الشديدة موت االشجار



 

 

 . الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 

 تقليم الفروع المصابه وحرقها طرق الوقاية

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

 Ruguloscolytus Mediterraneus خنافس القلف

 حشريه نوع االفة

 

من طولة بقليل ولونة اسود المع  الصدر االمامي عريضة اكثر. الحشرة الكاملة ذات حجم صغير اسطوانية الشكل وصف االفة
الغمدان ذات لون بني محمر واطول من الصدر االمامي وعليهما نقر منتظمة في .ومنقر غير منتظمة في خطوط

 .لون قرون االستشعار واالرجل بني محمر. خطوط طولية
 اليرقة

 بيضاء اللون مقوسة قليال اسطوانية الشكل عديمة االرجل 

اعراض االصابه في 
 حقلال

تتغذى الحشرة الكاملة على االوراق والبراعم او قلف االغصان الغضة والنموات الغضة والنموات الطرفية وتحفر 
ها تتغذى اليرقات داخل انفاق في منطقة الكامبيوم وتحفر من.االناث تحت القلب في منطقة الكامبيوم انفاق لوضع البيض

بة وجود عدد كبير من الثقوب المستديرة على اغصان وسوق ومن مظاهر االصا.بشكل عمودي على النفق الرئسي
 .االشجار نتيجة هذه االصابة تجف االفرع المصابة وتموت وقد يودي ذلك الي جفاف الشجرة بكاملها وبالتالي موتها

 .الكاملة والحشرة اليرقات الطور الضار

 .خدمة االشجار جيدا وانتظام ريها طرق الوقاية
 .المصابة وقطع االشجار الضعيفه والميتة وحرقهاتقليم االغصان 

 اس سي بمعدل ربع مل /لترماء %25ستخدام مبيد فبرونيل.  المكافحة الكيميائيه 

 

 Microtermes SPP النمل األبيض)األرضة(

 حشريه نوع االفة

 

 حشرة اجتماعية تعيش مع بعض مكونة من شغاالت وعساكر وملكة وصف االفة

االصابه في اعراض 
 الحقل

 .تدمر بشكل اساسي الجذور واسفل الساق
 .يحدث الضرر عندما تكون االشجار تحت االجهاد

 . يغطي الساق باالتفاق الطينية ويوكل القلب مسببا ازالة اللحاء وموت االشجار

 . الشغاالت والعساكر الطور الضار

 . االرضة وتدميرها في الحقل والمناطق المجاورةقبل انشاء الحقل يتم البحث عن قري  طرق الوقاية
 .متر من اعشاشها ومن الصعب ايجاد االعشاش بعد حراثة التربة 100تستطيع االرضة ان تنتشر حوالي 

 اس سي بمعدل ربع مل /لترماء %25ستخدام مبيد فبرونيل.  المكافحة الكيميائيه 

 

 Tetranychus SPP العناكب

 عناكب نوع االفة

 

السطح العلوي مسطح مقطوع من .الحيوان الكامل صغير الحجم اللون العام يختلف بين االخضر الي البني الغامق وصف االفة
 . الجسم مغطي بشعيرات دقيقة مروحية الشكل.الخلف

 اطول من بقية االرجل . يتميز على غيرة من العناكب ،كون زوج االرجل االمامية.الحورية حمراء اللون

االصابه في اعراض 
 الحقل

 .يهاجم االوراق فتتلون باللون البرونزي تودي االصابة الشديدة الي تعرية االشجار من اوراقها
 اصفرار االوراق ووجود بقع بنية فى اماكن امتصاص الحشرة لعصارة النبات 

 قة الى اخرىظهور خيوط عنكبوتية على السطح السفلى لالوراق المصابة تستخدمها الحشرة فى التنقل من ور

 .الحيوان الكامل والحوريات الطور الضار



 

 

ينصح برش االشجار عند تفتح البراعم بالكبريت او استخدام الزيت الصيفي  هذه  -تقليم الفروع المصابه وحرقها  طرق الوقاية
 المعاملة تحمي االوراق الحديثة النمو من االصابة.

 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 Sphaerotheca pannosa البياض الدقيقي

 فطري نوع االفة

 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 .،االوراق ،االزهار،وحتي الثماريصيب هذا المرض البراعم والسوق الصغيرة 
اصابة البراعم تكون صعبة المالحظة واالصابة المبكرة تسبب صغر حجم البراعم مقارنة مع البراعم العادية كما ان 

كما يهاجم الساق ويغطية . وتطور البراعم المصابة ونموها تعطي افرعا ونموات مصابة بشكل كامل.بعضها يموت
ان نموات وقد تنشا في بعض األحي. ك قصر النموات الحديثة نتيجة قصر المسافات بين العقدتغطية كاملة وينتج عن ذل

تكون االصابة شديدة الخطورة على االوراق في االصابة االولية اذ .طرفية ،يكون لونها في الغالب احمر او ارجوانيا
عد وتلتف على بعضها و يسبب جفاف عند مهاجمة االوراق في بدء نموها تختزل انصالها وتتج. تودي الي تخريبها

تودي اصابة االزهار صغر حجم االجزاء الزهرية . االوراق تدريجيا وتلونها بلون بني وفي االخير تتساقط االوراق
تودي االصابة على الثمار في بدء نموها الي حدوث .وتتلون البتالت باللون االخضر  وال تعطي الباقات الزهرية ثمارا

 .لى شكل بقع دائرية موديا الختالل النمو في طرف الثمرة المصابةتشوهات موضعية ع

 .جمع مخلفات المحصول والتخلص منها طرق الوقاية

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 25جم /  65 -45دبليو جي  بمعدل  %05كبريت 

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 
  لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 Agrobacterium SPP التدرن التاجي

 بكتيري  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

الهرمونات التي  وجود تدرنات على تاج الشجرة والجذور والسوق يعزي ظهور التدرنات الفراز الجرثومة لبعض
 .تعمل على زيادة سرعة انقسام الخاليا وزيادة حجمها

 تجنب احداث الجروح االشجار. طرق الوقاية
 .يمكن استئصال االورام بكشطها من جذوع األشجار واالفرع وتطهر مكان الجروح بالنحاس

 يتم ازاله التورمات بالكشط وتدهن باي مبيد نحاسي  المكافحة الكيميائيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وطرق مكافحتهاالتفاح   افات وامراض

 

 Pterochloroides Pericae CHOL من القلف

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة نوعان مجنحة وغير مجنحة  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

غزيرة االصابات الشديدة تسبب تتغذى الحورية والحشرة الكاملة على عصارة قلف االشجار وتفرز ندوة عسلية 
 .جفاف االفرع وموتها

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

هناك العديد من االعداء الحيوية باالضافة الى طفيل متخصص على هذه االفة متواجد في الحقول ويفرض حالة  طرق الوقاية
 توازن معها

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

 Scolytuus mediterraneus سوسة القلف

 حشريه نوع االفة

 

 .سوسة صغيرة سوداء بنية وصف االفة
 اليرقة عديمة االرجل بيضاء اللون مقوسة الشكل تعيش في انفاق تحت القلب.

اعراض االصابه في 
 الحقل

دة يتسبب عن االصابة الشدي. تهاجم االشجار وتفضل الضعيفه منها وخاصة تلك التي تعرضت لفترة عطش طويلة
من مظاهر االصابة افرازا .لتامة الجفافيباس االفرع او الشجرة باكملها وال تستطيع متابعة النمو في االشجار ا
 . االشجار المصابة مادة صمغية تقضي على نسبة البس بها من الحشرات

 اليرقات  الطور الضار

 .العناية بحالة االشجار العامة طرق الوقاية
 .حرق مخلفات التقديم والفروع الجافة

   بمعدل ربع مل /لترماء اس سي %25استخدام مبيد فبرونيل.  المكافحة الكيميائيه 

 

 Zeuzera Pyrina حفار ساق التفاح

 حشريه نوع االفة

 الحشرة الكاملة  وصف االفة
 .عبارة عن فراشة بيضاء الجسم ابيض واالجنحة مرقطة بنقط سوداء

 اليرقة
 .صفراء وعلى جسمها نقط سوداء موزعة بنظام خاص



 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

وجود ثقوب على جذوع األشجار واالفرع الرئيسية مع خروج نشارة . بقرض االشجار واالفرع الرئيسيةتقوم اليرقات 
 .الخشب على االرض

  .نتيجة قرض اليرقات محدثة ثقوبا تمتد داخل الجذوع واالفرع مما قد يعرض االفرع للكسر عند هبوب الرياح

 

 

 اليرقات  الطور الضار

 .المصابة وحرقهاتقليم االفرع  طرق الوقاية
ادخال سلك حديدي في الثقوب الموجودة على الساق او االفرع وخاصة في فصل الربيع عندما تقترب الحشرة من 

 .قشرة الشجرة،مما يودي الي قتل اليرقات
 .في اوائل الربيع( الكلس) طالء سيقان االشجار بمحلول مشبع من كاربونات الصودا او الجير 

 اس سي بمعدل ربع مل /لترماء %25استخدام مبيد فبرونيل.  المكافحة الكيميائيه 
  

 

 Eriosoma Lanigerum المن القطني

 حشريه نوع االفة

 

 

 .الحشرة الكاملة االنثي الغير مجنحة العذرية الجسم بيضاوي واللون بني احمر، ويغطي جسمها شمع قطني المظهر وصف االفة
العذرية لونها بني غامق وتغطي بطبقة رقيقة جدا من الشمع والراس والصدر واالرجل سوداء والبطن  االنثي المجنحة

 .بني اللون

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة من االفرع وينتج عن ذلك ظهور اورام وقرح وتشوهات في 
 . لفروع المصابة احيانا تصيب جذور اصول التفاح في المشتلمناطق التغذية مما يسبب جفاف وموت ل

 . الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 . اختيار اصول مقاومة الحشرة من التفاح القطني طرق الوقاية
 .يوجد طفيل تم استرادة من باكستان ويعمل بشكل جيد

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 

   Laspeyresia pomonella دودة ثمار التفاح  

 حشريه نوع االفة

 

ملم لونها رمادي وعليها عدة خطوط عرضية صفراء وقرب نهاية الجناح يوجد بقعة  13الحشرة الكاملة فراشة طولها  وصف االفة
نحاسية قاتمة وتنتهي األجنحة بأهداب دقيقة ذهبية واالجنحة الخلفية افتح لوناً لونها رمادي قاتم قرون االستشعار 

 خيطية

اعراض االصابه في 
 الحقل

 التفاح.تعتبر هذه الحشرة من أخطر الحشرات التي تهاجم 
 اليرقة تدخل الى لب الثمرة و تتغذى في منطقة البذور.

 يمكن لليرقة أن تخترق الثمرة من الجوانب، قمة الثمرة أو من أسفلها.

 اليرقات  الطور الضار

 إزالة القلف السائب وجمع األوراق الجافة والساقط وحرقها الن اليرقات تختفي تحتها أثناء الشتاء. -1 طرق الوقاية
أسابيع ثم تجمع  4-2تربط سيقان وجذوع الشجار التفاح من اوائل ايار بأربطة مصنوعة من االعشاب اليابسة لمدة  -2

وتحرق وهكذا حتى شهر شباط من العام القادم وبهذه الطريقة يمكن القضاء على الشرانق اليرقات التي تدخل هذه 
 االربطة.

غم  355كغم نورة )جص حي( مع  15كغم مع  1الرصاص بنسبة  طلي سيقان األشجار بعد تنظيفها بزرنيخات -3
   من الصمغ العربي او بدونه مع كمية من الماء لجعل المحلول سميكا لزيادة التصاقه بالساق.

 لتر ماء 25جرام/  6.5 -2.5دبليو بي بمعدل  %75سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء. 25مل /  5سي بمعدل  أي  %15سيفلو ثرين 

 لتر ماء155مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 
 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 

 

 Tetranychus, Panonychus, Bryobia العناكب

 عناكب نوع االفة

السطح العلوي مسطح مقطوع من .الكامل صغير الحجم اللون العام يختلف بين االخضر الي البني الغامق الحيوان وصف االفة
 . الجسم مغطي بشعيرات دقيقة مروحية الشكل.الخلف

 اطول من بقية االرجل . يتميز على غيرة من العناكب ،كون زوج االرجل االمامية.الحورية حمراء اللون

اعراض االصابه في 
 الحقل

 يهاجم االوراق فتتلون باللون البرونزي تودي االصابة الشديدة الي تعرية االشجار من اوراقها



 

 

 .الحيوان الكامل والحوريات الطور الضار

 

 المعالجة الشتوية بواسطة الزيوت المعدنية للقضاء على الحشرة في مرحلة السبات الشتوي. طرق الوقاية
مكافحة بيوض األكاروز األحمر في فصل الشتاء: في بعض الحقول تكون عملية وضع البيض في فصل الشتاء 

من األغصان التي لديها سنتين  55مهمة جدا مما يشكل خطرا على البراعم الجديدة، في هذه الحاله يجم مراقبة 
من األغصان مصابة يجب استعمال مبيد  ٪65بمعدل غصن لكل شجرة )يناير ــ فبراير( و إذا وجدنا أن أكثر من 

 عناكبي ضد البيوض العناكب.

 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 Venturia inaequales جرب التفاح

 فطري االفةنوع 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 على االوراق 
ا تاخذ لونا زيتوني.تظهر البقع بشكل اساسي على السطح العلوي الورقة،ويغطى سطحها باوبار مختلطة وعديدة

 .كما قد تظهر البقع على السطح السفلي ويكون محيطها غير منتظم.وقد تحاط بهالة صفراء.مسودا او بنيا
 على االزهار

 . تموت االزهار وتسقط.تظهر على االزهار اما على نهاية السبالت او على المبيض،وحتي على العنق الزهري
 على الثمار

تظهر االعراض على . تكون الثمار حساسة لالصابة في معظم مراحل تطورها ،وتكون خطرة على الثمار الصغيرة
ن تودي هذه االصابة الي تساقط عدد كبير م.ونية او مسودةبشرة الثمرة او عنقها على هيئة بقع مبعثرة،مستديرة ،زيت

 .وتتشقق بقع الجرب هذه عند اكتمال تطورها بدءا من المحيط ،ويكون هذا التشقق عميقا.  تشوة شكل الثمار.الثمار

على استخدام غراس أقل حساسية لإلصابة بجرب التفاح، وهناك العديد من أصناف التفاح المتوفّرة  التشجيع -1 طرق الوقاية
 مقاومة لجرب التفاح، ولكن جميع األنواع الُمنتشرة إما أنها متوسطة أو عالية القابلية لإلصابة بجرب التفاح.

  ح مجموعة األعمال الزراعية التي تُقلّل من خطر اإلصابة بجرب التفا -2
 

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين    المكافحة الكيميائيه 

 

 Podosphaera Leucotricha البياض الدقيقي

 فطري نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 .يصيب هذا المرض البراعم والسوق الصغيرة ،االوراق ،االزهار،وحتي الثمار
صعبة المالحظة واالصابة المبكرة تسبب صغر حجم البراعم مقارنة مع البراعم العادية كما  اصابة البراعم تكون
كما يهاجم الساق . وتطور البراعم المصابة ونموها تعطي افرعا ونموات مصابة بشكل كامل.ان بعضها يموت

ي بعض وقد تنشا ف. دويغطية تغطية كاملة وينتج عن ذلك قصر النموات الحديثة نتيجة قصر المسافات بين العق
تكون االصابة شديدة الخطورة على االوراق في .األحيان نموات طرفية ،يكون لونها في الغالب احمر او ارجوانيا

عند مهاجمة االوراق في بدء نموها تختزل انصالها وتتجعد وتلتف على . االصابة االولية اذ تودي الي تخريبها
صغر  تودي اصابة االزهار. لونها بلون بني وفي االخير تتساقط االوراقبعضها و يسبب جفاف االوراق تدريجيا وت

ار تودي االصابة على الثم.حجم االجزاء الزهرية وتتلون البتالت باللون االخضر  وال تعطي الباقات الزهرية ثمارا
 .ةرة المصابفي بدء نموها الي حدوث تشوهات موضعية على شكل بقع دائرية موديا الختالل النمو في طرف الثم

 .جمع مخلفات المحصول والتخلص منها طرق الوقاية

 لتر155مل /75-55اس سي %25ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 25جم /  65 -45دبليو جي  بمعدل  %05كبريت 

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 
  لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

      Erwinia amylovora اللفحة النارية

 بكتيريا  نوع االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

دون ان تكون ثمار،وقد يمتد التلون نحو الحوامل الزهرية  على االزهار تصبح بنية بعد تفتحها مباشرة،وتذبل
 .فتتلون االوراق المجاورة باللون البني ،وتبقي عالقة كخصلة يابسة ملفوحة

على االغصان وجذوع الشجرة االصابة تكون خطيرة في هذه الحالة وتودي الي موت الشجرة ،اذ تتلف الجراثيم 
 .حدثة تشققات وتقرحات معمرةقلف الشجرة وقد تمتد الي الكامبيوم م

 قطع االغصان المصابة وحرقها،مكافحة الحشرات الناقلة  طرق الوقايةا
 .رش االشجار وقائيا في طور االزهار بمبيد يحتوي على النحاس

 . تعقيم ادوات التقديم. انتخاب اصناف مقاومة



 

 

 .يمكن الرش باي مبيد فطري يحتوي على النحاس المكافحة الكيميائيه 

 

 

 Agrobacterium Tumebaciens التدرن التاجي

 بكتيري  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

وجود تدرنات على تاج الشجرة والجذور والسوق يعزي ظهور التدرنات الفراز الجرثومة لبعض الهرمونات 
 .التي تعمل على زيادة سرعة انقسام الخاليا وزيادة حجمها

 . ايمن البكتر ةيمن المرض في أرض خال ةي.زراعة أصول أو شتالت خال 1 طرق الوقاية
 . اي.تجنب إحداث جروح في الشتالت تسهل اإلصابة بالبكتر 2
 نحاسي  .استئصال االورام في حالة اإلصابة ودهان مكان القطع بمركب  3
    المضادة ايريمن البكت ريي.غمر المجموع الجذري للشتالت قبل الزراعة في المعلق البكت 4

 

 

 

 

 

 وطرق مكافحتهاالسفرجل   افات وامراض

 

   Bactrocera zonata ذبابة الفاكهه

 حشريه نوع االفة



 

 

اصغر. الصدر بني مبقع  الحشرة الكاملة عبارة عن ذبابة صغيرة  متطاولة نوعا. االعين خضراء ،الراس وصف االفة
لبطن رمادي. ا -باالبيض. االحنجة شفافة يعترضها اربعة خطوط بنية اللون. االرجل يختلف لونها من بني

 بني مع وجود خطين صفر اللون.ينتهي بطن االنثي بالة وضع البيض. -اصفر غامق 
 بيضاء اللون عديمة االرجل. العذراء بنية.: اليرقة

 

 

تقوم االنثي بوضع البيض تحت قشرة الثمار تبداء هذه المنطقة في التحول إلى اللون البني عند تقدم اليرقات  الحقلاعراض االصابه في 
 في العمر وغالبا ما يودي ذلك الي تساقط الثمار.

 اليرقات  الطور الضار

 جمع الثمار المتساقطة. والتخلص منها.  طرق الوقاية
 او غذائيا لتخلص  من االفة.استخدام المصائد الجاذبة جنسيا 

 الجني المبكر للثمار قبل تلون الثمار.

 بستخدم الرش الجزئي بأحد المبيدات المناسبه  المكافحة الكيميائيه 

 Tetranychus العناكب

 حشريه نوع االفة

 

العام احمر الي اخضر مصفر مع وجود بقعتين على الظهر. نهاية البطن  الحيوان الكامل صغير ،اللون وصف االفة
عريض و مستديرة. منطقة الراس صدر واالرجل اصفر اللون. الرسغ احمر.للحوريات في اطوارها االولى 

 ثالثة ازواج من االرجل.

 ا.يهاجم االوراق فيلونها باللون االصفر فالبني يلية تساقطه اعراض االصابه في الحقل

 الحوريات والحيوان الكامل  الطور الضار

 التخلص من االعشاب نظرا باعتبارها العائل االساسي لة على طول العام. طرق الوقاية

 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 25جرام/ 15-0بمعدل دبليو بي  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطرق مكافحتهاالبلس   افات وامراض

 

 Homotoma ficus L البسيال  الخضراء  (سليدي)حشرة 

 حشريه نوع االفة

 ، في اإلصابات الحديثه   خضر الجسم ا الحشره الكامله لون   وصف االفة
 الى بني  لون البطن اصفر الى بني  اخضر في وقت الحق يصبح  
  



 

 

تتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة من السطح السفلي لالوراق والبراعم والثمار وتسبب  اعراض االصابه في الحقل
جفاف البراعم وعدم تفتحها،كما تسبب اصفرار االوراق وتساقطها.تفرز الحشرة الندوة العسلية التي تساعد 

 و فطر العفن االسودعلى نم

 

 الحشره الكامله  الطور الضار

الرش في الربيع للقضاء على الحوريات باعمارها االولي ويعاد الرش عند مشاهدة االعراض باي مبيد حشري  طرق الوقاية
 جهازي.

 لتر ماء 25جرام/  6.5 -2.5دبليو بي بمعدل  %75سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء. 25مل /  5أي سي بمعدل   %15سيفلو ثرين 

 لتر ماء155مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 
 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 Lonchaea aristella Beck ذبابة ثمار البلس

 حشريه نوع االفة

 

ذبابة صغيرة الحجم أقل قليالً من حجم الذبابة المنزلية مع اختالف اللون ولها رأس كبير ، ويتميز الذكر بوجود  وصف االفة
 زوج من الشعيرات تشيه إلي حد كبير مضرب التنس علي جانبي الرأس

 يمتد الجناحان في وضع الوقوف أو عند السير وتوجد مساحات ذهبية اللون متفرقة عليهما -
 ود بقع وخطوط سوداء علي منطقة الصدر وتنتشر علي منطقة البطن بعض الشعيراتنالحظ وج -

واليرقة إسطوانية الشكل ذات لون عاجي )أبيض مصفر( مدببة من األمام تتميز بوجود ثالث حلقات صدرية و 
الفتحة و لها زوج من الخطاطيف الفمكية و عديمة األرجل ولها ثماني حلقات بطنية وزوج من الفتحات التنفسية

 الشرجية

من الثمار.كما  %55تتغذى اليرقات على كرسي الزهرة مما تسبب سقوط الثمار على االرض تتلف اكثر من  اعراض االصابه في الحقل
ان الثمار الناضجة عند اصابتها تتعفن وهي على االشجار. تعتبر هذه الحشرة من الحشرات الخطيرة على 

 التين.

 اليرقات  الطور الضار

 جمع الثمار المصابة والمتساقطة على االرض وحرقها. طرق الوقاية
يمكن رش االشجار بمبيد حشري متخصص بمعدل رشة كل ثالثة اسابيع خالل فترة النضج لحماية االصناف 

 الحساسة لالصابة بهذه الحشرة.

 ماءلتر  25جرام/  6.5 -2.5دبليو بي بمعدل  %75سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء. 25مل /  5أي سي بمعدل   %15سيفلو ثرين 

 لتر ماء155مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 
 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 Bactrocera Zonata ذبابة ثمار الخوخ

 حشريه نوع االفة

 

ذبابة االعين متصلة والمعة وذات لون بني الصدر فضي اللون محاط ببقع سوداء. االجنحة  االفة وصف
عريضة شفافة يوجد عليها ثالثة اشرطة برتقالية والعديد من النقط السوداء. البطن عريض 

  ومنتفخ ذو لون بني مصفر
 دودية الشكل عديمة االرجل بيضاء ومدببة من االمام

( 15فى بدء االصابة يالحظ وجود ندبة داكنة اللون على سطح الثمرة المصابة )شكل   في الحقلاعراض االصابه 
  يخرج منها افراز صمغى خصوصا اذا ما اصيبت الثمرة قبل مرحلة النضج التام 

 و بعد فقس البيض الى يرقات والتى بدورها تتغذى على انسجة الثمرة،
قمنا بالضغط عليها يخرج منها سائل مائى  تتحول منطقة الوخز الى منطقة رخوة واذا

 ويالحظ تغير اللون فى منطقة االصابة عن باقى الثمرة.
تضع االنثى البيض فى جسم الثمرة عند النضج وليس قبل النضج تجنبا لخروج مادة "التانين 

 هالدن" وبعد ان يتم نمو اليرقات تثقب الثمرة و تخرج من اى مكان في
 اليرقة الطور الضار
 استخدام المصائد والجاذبات الجنسيه والغذائيه  طرق الوقاية

 الرش الجزئي بأحد المبيدات المناسبه   المكافحة الكيميائيه 

 

 

 Batocera rufomaculata حفار ساق التين

 حشريه نوع االفة

الكاملة: خنفساء زرقاء اللون غامقة كبيرة الحجم ذات قرون استشعار طويلة تزيد عن طول جسمها البالغ  الحشرة -أ وصف االفة
 سم الفكان قويات ويتميز الصدر بوجود شوكتين جانبيتين بارزتين. 6-5من 
 سم. 15اليرقة :بيضاء اللون أسطوانية الشكل رأسها بني غامق ويبلغ طولها عند اكتمال نموها مايقرب من -ب



 

 

سم.وعندما يصل عدد  0تحفر اليرقات انفاق واسعة في جذع الشجرة وفروعها الرئيسية التى يزيد قطرها عن  اعراض االصابه في الحقل
يرقات فان الشجرة سوف تموت خالل ثالثة شهور مهما كانت قوية ومقاومة.  6-7اليرقات في الشجرة الواحدة الي 

 ف يسبب ضعف االشجار في نموها وقلة في محصولها حتي درجة عدم الحمل.اما وجود عدد اقل من اليرقات فسو

 

 اليرقات  الطور الضار

 جمع الحشرات الكاملة خالل فترة نشاطها باستخدام مصيدة ضوية.  طرق الوقاية
يوليو واغسطس على الحشرات الكاملة اثناء وضع البيض وكذلك تقضي هذه المكافحة  يمكن رش االشجار  في

 على اليرقات في اعمارها االولى باحد المبيدات الحشرية المتخصصة.

 اس سي بمعدل ربع مل /لترماء %25ستخدام مبيد فبرونيل. المكافحة الكيميائيه 

 Ceroplastes rusci L الحشرة القشرية الشمعية

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة األنثى تكون مغطاة بقشرة شمعية وردية اللون مقسمة الى وصف االفة
 ثمان صفائح جانبية صغيرة باإلضافة إلى الصفيحة الرئيسية في الوسط

 أصفر في البداية ثم يتحولنا تضع األنثى بيوضها داخل القشرة الشمعية ويكون لو
 أيام .3-4ض حوريات الطور األول بعد  اللون البني ،تخرج من البيو إلى
 تبدأ بالتغذية على عصارة األوراق و األغصان ثم تتحول إلى حوريات الطور الثاني 

 رمادي وشكلها نجمي ، لها ثالثة أزواج من األرجل وخمسة عشر نلو ويكون
 شمعية. زائدة

 تبدأ في تكوين القشرة الشمعية والتحول إلى حشرة كاملة في أواخر شهر أيار 
 تصبح الحشرة الكاملة ناضجة قادرة على وضع البيض في شهر آب لتبدأ الجيل الثاني 

ة رة الندوة العسليتتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة من االوراق والثمار واالغصان.تفرز الحش اعراض االصابه في الحقل
اثناء التغذية مما يساعد على نمو فطر العفن االسود.االشجار المصابة يتوقف نموها وتعطي ثمار صغيرة الحجم 

 وذات طعم سئ.االصابة الشديدة تودي الي جفاف االفرع او موت الشجرة بكاملها.

 الحوريات والحشره الكامله  الطور الضار

 إذا كانت اإلصابة خفيفة يتم قص األفرع المصابة وحرقها بعيداً عن الحقل .-1 طرق الوقاية
 2-3األشجار بالزيوت الشتوية في مرحلة السكون مثل زيت فولك .%  رش .  2

 لتر+زيت صيفي   155مل /55اي سي(بمعدل  %5المبداسيهالو ثرين المكافحة الكيميائيه 
 لترماء+زيت صيفي 155مل/55اي سي بمعدل  %2.5دلتامثرين 
  لتر+زيت صيفي155مل /25اي سي( %15سيفلوترين

 

  

 Eotetranychus Cucurbitccarum اكاروس براعم التين

 حشريه نوع االفة

 

 وهي عناكب صغيرة جدا ال ترى بالعين المجردة ويمكن مالحظتهما بعدسة الحقل وكال وصف االفة
 النوعين من العناكب عليه نقطتين سوداوين على جسميهما األخضر المصفر الذي يتحول هذين

  خيوطا عنكبوتية ؛ وتقضي األنثى   الى اللون البرتقالي في الخريف و ينسج 
 الشتاء على شكل حشرة كاملة تحت لحاء األشجار وبين األعشاب ، وعندما تجف

 األشجار وتتغذى على األوراقاألعشاب في الصيف تنتقل هذه العناكب إلى 

يهاجم الحلم مع مطلع بداية الربيع البراعم مسببا جفافها ثم يهاجر الي االوراق الحديثة النمو حيث يتغذي على  اعراض االصابه في الحقل
سطحها السفلي فتتلون االوراق بلون صدئي واضح يلية جفافها كما يهاجم الثمار حيث يتجمع عند فتحة الثمرة 

 نموها   ركبة فيحد من الم

 الحوريات والحيوان الكامل  الطور الضار

الرش بالكبريت المكروني او استخدام الزيوت الخفيفة على ان يتم الرش قبل مهاجمة الحلم للثمار اي اثناء وجود  طرق الوقاية
 االوراق.

 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

  Macrophoma fici التبقع القطراني

 فطريه   نوع االفة

 ظهور بقع سوداء على األوراق  اعراض االصابه في الحقل

 إزالة وتدمير األوراق المصابة . طرق الوقاية
 التقليم الجيد لتحسين النمو  وتخفيف االكتظاظ لألوراق .

 تنظيف وتدمير األوراق المتساقطة.



 

 

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين  المكافحة الكيميائيه 

  

 

 Cerotelium fici األصداء

 فطريه   نوع االفة

 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

بقععلى االوراق تكون صغيرة بلون اصفر الى برتقالي ال تلبث ان تتسع قليال وتكون بثراتعادة ويؤدي الى ظهور 
 على السطح السفلي وتصبح متعددة ويؤدي احيانا الى تساقط االوراق وتدهور الثمار

 
  

 النظافه الحقليه وتنظيم الري الن زياده الرطوبه تساعد الفطرعلى االنتشار  طرق الوقاية

  جم او سم مكعب/اللتر  3رش مركبات النحاس بتركيز  المكافحة الكيميائيه 
 ويفضل رشها بشكل وقائي خصوصا عندما تكون الرطوبة عالية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطرق مكافحتهاالمانجو  افات وامراض



 

 

 

 Macrotermes gilvus (Hagen)  األرضة 

 حشريه نوع االفة

 

 

 عبارة عن مستعمرة مكونة من ملكة وشغاالت وعساكر تعمل معا وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تقوم حشرات االرضة ببناء انفاق طينية على طول جذوع االشجار المهملة،وتحت هذه االنفاق تقوم باكل قلف 
 .وخشب الشجرة اما تحت سطح التربة تسبب اضرار للجذور مما يودي الي موت الشجرة

 الشغاالت والعساكر الطور الضار

 جميع النباتات المصابة بشدة او الميتة وحرقها ازالة -1 طرق الوقاية
في األراضي التي يتواجد  فيها النمل األبيض يجب تسميد األشجار بالكمبوست أو بالسماد العضوي، فضال  -2

 عن ريهاجيدا
 بهدف  تقويتها وجعلها تتحمل اإلصابة.

قطع خطوط االتصال بين أسراب الحراثة بين خطوط  لالشجار بعمق نصف متر  على األقل، وذلك  بهدف  - 3
 النمل وبالتالي

 التقليل من خطر  هذه  اآلفة. 
تدمير بيوت النمل في التربة، فضال عن  قلب األحجار التي تتواجد تحتها بيوت النمل،  بهدف تعريض النمل   - 4

 للضوء
 وبالتالي  موتها

 رة  الفاكهه حول الجذع وبالتالي إيقاففي حالة إصابة الشجرة بالنمل فبإمكاننا طالء حزام من صمغ شج - 5
 تسلق النمل باتجاه  اعلى الشجرة 

 الفيبرونيلمادة استخدام مبيد يحتوي على  المكافحة الكيميائيه 

 

 Scirtothrips Mangilera الثربس

 حشريه نوع االفة

 

 اللون العام اسمر غامق اما االجنحة ذات لون بني فاتح الي ذهبية االفةوصف 
 .الحورية لونهااحمر قرمزي عند اكتمال نموها وفي اعمارها االولي تكون صفراء الي برتقالية

اعراض االصابه في 
 الحقل

المتصاص العصارة تهاجم الحورية والحشرة الكاملة السطح السفلي لالوراق فتتلون باللون الفضي نتيجة 
 .وتسبب االصابة الشديدة جفاف االوراق وتساقطها قبل اكتمال نموها. النباتية

 .الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 .التخلص من االعشاب التي تعتبر عوائل ثانوية للحشرة طرق الوقاية

 لتر ماء 022/جم  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد
 لترماء022مل/22اي سي   بمعدل  %5.2دلتا مثرين 

 لتر ماء022مل /52اس ال  بمعدل   %02اندوكس كارب 

 

 Plocaederus sp (Guerim)- Batocera rufomaculata ثاقبات السيقان 

 حشريه نوع االفة

 الحشرة الكاملة  وصف االفة
 .الصدر االول مستدير وال يتعد بالعرض عرض الغمدين اللون العام بني فضي.الجسم متطاول ومسطح

 اليرقة
 .بيضاء اللون وبدون ارجل وراسها بني

اعراض االصابه في 
 الحقل

فورة يصل طول االنفاق المح.تحفر اليرقات في الخشب الميت واالشجار الضعيفة واحيانا تستطيع ان تهاجم اشجار حية
االشجار المصابة تهاجمها الخنافس االخري .ينتج عن ذلك جفاف االفرع المصابة وموتها.داخل الخشب احياناً الي متر

 .بسرعة



 

 

 .والجذع اتجاهات االنفاق في كل االتجاهات في الساق

 

 الحشرات الكامله   الطور الضار

 النظافه الحقليه طرق الوقاية
 تقليم واتالف الفروع المصابه
 معامله الثقوب بالكيروسين

 .beauveria bassiannaأو  metarhizium anisopliaeالفطريات،  muscardineاستخدام 

 

 اس سي بمعدل ربع مل /لترماء  %25 رش السيقان بمبيد فبرونيل المكافحة الكيميائيه 

 

 Ferrisia vir gata, planococcus lilacinus البق الدقيقي

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة  وصف االفة
الشكل والجسم مغطي بافرازات شمعية بيضاء ، على جوانب الجسم يوجد زوائد  ذات لون كريمي فاتح،بيضوية

 .ما عدا زوج الذيل فيكون طويال.شمعية متساوية بالطول
 الحورية

 .لها ثالثة اعمار، خاللها تبقي متحركة ،وتكون االرجل متطورة عند االنثي

اعراض االصابه في 
 الحقل

 العسلية ونمو العفن االسودامتصاص عصارة النبات وافراز الندوة 

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

هناك العديد من االعداء الحيوية التي تحد من انتشارها وخاصة انواع من ابوا العيد وكذلك طفيليات محلية كثيرة  طرق الوقاية
 .يجب المحافظة عليها

 لتر+زيت صيفي   022مل /22  اي سي(بمعدل%2المبداسيهالو ثرين  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء+زيت صيفي  022مل/22اي سي بمعدل  %5.2دلتامثرين 
 لتر+زيت صيفي022مل /52اي سي( %02سيفلوترين

 

 Bactrocera zonata ذبابة الخوخ

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة عبارة عن ذبابة وصف االفة
 اليرقة

عديمة االرجل بيضاء ومدببة من االمام ولها زوج من الخطاطيف تقوم مقام الفكوك عند اكتمال نموها تخرج 
 .من الثمار لتتعذر في التربة

اعراض االصابه في 
 الحقل

كون قشرة الثمرة رهيف يسهل تقوم اناث الذبابة بوضع بيوضها على ثمار المانجو عند بداية نضجها عندما ت
دخول الة وضع البيض فبها وتالحظ االصابة مكان وضع البيض باسوداد منطقة االصابة وتعفنها وعند فتح 

 .الثمرة مكان االصابة تشاهد اليرقات

 اليرقة الطور الضار

جمع الثمار المصابة والمتساقطة ووضعها في اكياس بالتستيكية وتركها في الشمس محكمة االغالق لقتلها او  طرق الوقاية

 . سم 50دفن الثمار على عمق 

 .حصاد ثمار المانجو عند اكتمال نضجها قبل تلونها
 تجذب الذكور اسخدام المصائد الجاذبة جنسيا والتي تجذب الذكور فقط وكذلك المصائد الجاذبة غذائيا والتي

 .واالناث معا

 يستخدم الرش الجزئي بأحد المبيدات المناسبه  المكافحة الكيميائيه 

 Myzus persicae المن



 

 

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة وصف االفة
الزوايد االنبوبية قصيرة والذيل مخروطي والحشرة المجنحة ذات لون .اجاصية الشكل لونها بني صدئي مسود

 . مسود والصدر والراس اسود اللون ويوجد على الحافة االمامية للجناح بقعة سوداء بني

اعراض االصابه في 
 الحقل

واالوراق المصابة تلتف .تتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة من االوراق واالغصان والساق
 .بصورة عرضية بشكل لفايف

 الكاملةالحورية والحشرة  الطور الضار

 التخفيف من المجموع الخضري يتيح المجال لوصول الشمس الى قلب األشجار - طرق الوقاية
 مخلفات العام الساق الري وجمعالتسميد المتوازن وتنظيم  -

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد
 لترماء155مل/55اي سي   بمعدل  %2.5دلتا مثرين 

 ECCOPTOGAATER( SCOLYTUS) AEGEYPTIACUS الخنافس

 حشريه نوع االفة

 

 خنافس غمدية االجنحة  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

في خشب االفرع مخلفة ثقوبا بحجم الدبوس و في الداخل االنفاق تتفرع لتضع بها البيض هذه  تحفر االنثي انفاق
 .الثقوب تسمح لدخول الممرضات مسببة الضرر للشجرة

ابة بانثي او االص. الضرر ال يتسبب من تغذية الحشرة ال اليرقة تتغذى على فطر االمبرسيا المدخل من قبل االنثي
 .المصاباكثر كافي لقتل الفرع 

 .االصابة تصبح ظاهرة عندما يحدث الموت الرجعي لالفرع واالصابة الشديدة  قد تقتل الشجرة
 .هذا النوع من الخنافس يهاجم افرع المانجو الحية اكثر من الميتة

 اليرقة والحشرة الكاملة الطور الضار

 .قطع االفرع المصابة وحرقها طرق الوقاية

 يستخدم مبيد فبرونيل عند اشتداد االصابه  المكافحة الكيميائيه 

 Aceria mangibera األكاروس

 عناكب نوع االفة

 

 احمر اللون الجسم بيضاوي اللون العام بني بعد الفقس يتحول بالتدريج للون األحمر القرمزي  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتلون المساحات المحيطة بالعرق الوسطي لالوراق نتيجة لتواجد العنكبوت  على السطح السفلي باللون الفضي او 
االصفر ومع تقدم االصابة يصبح لون االوراق رماديا شاحبا ثم تتحول للون البني فالبرونزي وغالبا ما تلتف االوراق 

 .نحو االسفل

 الكاملالحورية والعنكبوت  الطور الضار

 يفترس هذا النوع عدد من انواع ابو العيد طرق الوقاية

 لترماء155مل /45اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

  ماءلتر  25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 Coccus acuminatum الحشرات القشرية

 حشريه نوع االفة

 

مم ولها انخماص  0.8مم وعرضها  1الحشرة الكاملة االنثي اللون احنر سمني والشكل دائري مفلطح طول الجسم  وصف االفة

 .في الوسط

 .مم لونها رمادي فاتح 0.2مم وعرضها  0.8الحشرة الكاملة الذكر مجنحة ولها ترس متطاول طولها 

اعراض االصابه 
 في الحقل

 اطقلمن تشوة وتسبب الكبيرة واالفرع الساق من النباتية العصارة بامتصاص الكاملة والحشرة الحورية تتغذى
 .رائيةالش قيمتها من وتقلل الثمار على تشوهات تسبب كما. وموتها االفرع جفاف تسبب الشديدة االصابة.التغذية

 

 . الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 .استخدام مصائد فرمونية الصطياد الذكور طرق الوقاية
 .تقليم االشجار جيدا

 لتر+زيت صيفي   022مل /22اي سي(بمعدل  %2المبداسيهالو ثرين  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء+زيت صيفي  022مل/22اي سي بمعدل  %5.2دلتامثرين 
 لتر+زيت صيفي022مل /52اي سي( %02سيفلوترين

 

 Botryodiplodia acerina الموت التراجعي

 فطريه  نوع ا المرض



 

 

وال . اتالخشبية لنب يعتبر هذا المرض من انراض الذبول التي تصيب الخشب حيث يتواجد الفطر في االوعية اعراض االصابه في الحقل
 .يغزو النسيج االخري اال بعد موت هذه االوعية

تصفر اوراق االغصان والفروع المصابة وتسقط وتبقي االغصان العارية محتفظة بلونها االخضر لفترة،ثم 
ويتحول لونها الي البني الفاتح،ثم تتلون بعد اشهر قليلة بلون رمادي  -موت تراجعي -تجف بدءا من االعلي 

 .ضيف

 

 .سم وحرقها 15قطع الفروع واالغصان الميتة مع جزء سليم بطول  طرق الوقاية

 .مثل النحاس.على ان تطلي اماكن التقديم بمادة واقية ومعقمة.تقليم االشجار في فترة متاخر من الربيع
 .زراعة اصناف مقاومة

 . زراعة مصدات الرياح،وتجنب جرح االشجار اثناء العمليات الزراعية

 .رش اوكسي كلوريد النحاس كل شهر المكافحة الكيميائيه 

 

 Odium mangi fera البياض الدقيقي

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يظهر المرض على نورات االزهار بدرجة اشد من باقي .يهاجم هذا المرض االوراق ،االزهار والثمار
على االزهار ثم تعم الشماريخ الزهرية بالكامل مما يودي الي سقوط االجزاء ،حيث تظهر بقع بيضاء دقيقة 

 .االزهار وتصبح الشماريخ عارية
على االوراق تظهر البقع البيضاء على سطح الورقة ثم تتحول إلى اللون الرمادي ويحدث جفاف في المنطقة 

 . المصابة ويصبح لونها بني
سقوطها ،حيث ان االصابة تحدث في عنق الثمرة ،بينما عند اصابة الثمار وهي الزالت صغيرة يودي الي 

  .اصابة الثمار الكبيرة تودي الي موت االنسجة المصابة ويصبح ملمسها جلدي وتفقد قيمتها التسويقية

 تقليم الفروع المصابه وحرقها  طرق الوقاية

 .يبدا الرش بمجرد انتفاخ البراعم المكافحة الكيميائيه 
 .اس سي %32.5ازوكسي ستروبين + رش المبيدات ديفنكونازول 

 .دبليو بي %80كبريت 

 

 Colletotrichum gleosporioides االنثراكنوز

 فطريه  نوع ا المرض

 

تقريبا ومركزها منخفض قليال ويظهر عليها في  يظهر على الثمار قرب موعد نضجها بقع سوداء ،دائرية اعراض االصابه في الحقل
ويتحول لحم الثمرة تحت القشرة .ويتشقق سطح البقع الكبيرة عادة.الظروف الرطبة كتل زهرية من االبواغ
تجف الفروع المصابة عادة وتبدا .وتكون هذه المنطقة بنية مسودة.وينفصل بسهولة عن االجزا ء السليمة

سفل وتظهر عليها فيما بعد كويمات على هيئة نقط سوداء ووفق دوائر الجفاف من االعلي باتجاة اال
 . متداخلة

 .ازالة الفروع الجافة وحرقها طرق الوقاية
 .العناية الجيدة بخدمة الشجرة،نظرا الن حدة المرض تزاد على االشجار الضعيفة

فى عالج لفحة  ديفيلتر ماء ) 155جرام /  355دبليوبي   بمعدل %55كلورايد استخدم  كوبراوكسي  المكافحة الكيميائيه 
 موت االطارف( –االنثراكنوز  -االزهار
 اس سي %55 كربندازيم
 دبليوبي%75ميثيل ثيوفانات

 

 Phytophthora palmivora تشقق السيقان التصمغ

 فطريه  نوع ا المرض

اعراض االصابه في 
 الحقل

. يعتبر التصمغ الذي يرافق ظهور المرض في المناطق السفلي من الجذع والجذور الرئيسية اصابة محدودة
ب الفطر اضيا الثمار المتساقطة يص.والعارض االكثر اهمية هو ظهور سيالنات صمغية من مستوي تشققات القشرة

وينتقل للثمار  عن طريق التربة الملوثة وتبدا االصابة للثمار الموجودة على االغصان السفلية القريبة من سطح 
 .االرض

 .استخدام االصول المقاومة طرق الوقاية
 .التطعيم المرتفع عن سطح التربة

 .تجنب جرح قلف االشجار
 .بوصول الماء الي جذع االشجار والعناية بالصرف الجيد في االراضي الثقيلةاتباع طريقة ري ال تسمح  



 

 

 يجب ازاله اللحاء الماىي او تنظيفه وتغطيته بمعجون كوبراوكسي كلورايد او معجون روث االبقار  المكافحة الكيميائيه 
 في التربه حول جذع الشجرهجرام للشجره عتمادا على عمر الشجره  155يوصى باستخدام كبريتات النحاس بمعدل  

 

 

 

 

 وطرق مكافحتهاالموز  افات وامراض

 

 Scirtothrips aurantii الثربس

 حشريه نوع االفة

 

 اللون العام اسمر غامق اما االجنحة ذات لون بني فاتح الي ذهبية وصف االفة
 الي برتقالية.الحورية لونهااحمر قرمزي عند اكتمال نموها وفي اعمارها االولي تكون صفراء 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تقوم حشرات التربس بعمل ثقوب صغيرة جدا في انسجة ثمار الموز اثناء امتصاصها للعصارة النباتية اوعند وضعها 
 .للبيض من خالل هذه الثقوب يسهل حدوث االصابة الثانوية بفطر تبقع الموز

 . الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 . زراعة اصناف اقل حساسية الوقايةطرق 
 . يجب ان تكون المسافات مناسبة بين االشجار وعدم االزدحام

 . تنظيم عمليات الري حيث ان زيادة المياه تزيد من شدة االصابة
 . ازالة االعشاب

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد
 لترماء155مل/55اي سي   بمعدل  %2.5دلتا مثرين 

 لتر ماء155مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Macrotermes gilvus (Hagen)األرضة

 حشريه نوع االفة

 تعيش مع بعض مكونة من شغاالت وعساكر وملكةحشرة اجتماعية  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

 .تدمر بشكل اساسي الجذور واسفل الساق
 .يحدث الضرر عندما تكون االشجار تحت االجهاد



 

 

 . يغطي الساق باالتفاق الطينية ويوكل القلب مسببا ازالة اللحاء وموت االشجار

 

 . الشغاالت والعساكر الطور الضار

 . قبل انشاء الحقل يتم البحث عن قري االرضة وتدميرها في الحقل والمناطق المجاورة طرق الوقاية
 .متر من اعشاشها ومن الصعب ايجاد االعشاش بعد حراثة التربة 100تستطيع االرضة ان تنتشر حوالي 

 بمعدل ربع مل /لترأي سي  %25.استخدام مبيد فبرونيل المكافحة الكيميائيه 

 

 Pentalonia nigronervosa من الموز

 حشريه نوع االفة

 

 

 حشرات خضراء اللون كمثريه الشكل  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

ألضرار التى تحدث نتيجة الوفرة العددية لهذه الحشرات على نباتات الموز حيث تقوم بسحب العصارة النباتية ا
بأجزاء فمها الثاقبة الماصة أثناء عملية التغذية مما يؤدى إلى ضعف النباتات وإصفرارها ، كما أن الندوة العسلية 

سود على األوراق مما يؤدى إلى غلق الثغور التنفسية التى تفرزها تلك الحشرات تؤدى إلى نمو فطر العفن األ
 وضعف عملية التمثيل الضوئى وكذلك إنتشار حشرات النمل بسبب تلك الندوة

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 بحشرات المن .  إنتخاب زراعة شتالت سليمة ومنع إستيراد شتالت الموز من المناطق الملوثة  طرق الوقاية
العناية بنظافة المناطق المجاورة للمزارع من الفسائل البرية التى تنمو دون رعاية وغالبا ماتكون مصدرا للعدوى 

. 
  

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55بمعدل اس ال( %  25اميداكلوبرايد
 لترماء155مل/55اي سي   بمعدل  %2.5دلتا مثرين 

 لتر ماء155مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Colletotrichum musae تبقع ثمار الموز

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

ثمار الموز وثناء امتصاصها للعصارة النباتية او عندما تقوم حشرات التربس بعمل ثقوب صغيرة جدا في انسجة 
عند وضعها للبيض من خالل هذه الثقوب يسهل حدوث االصابة بفطر تبقع الموز حيث تبدو اعراض المرض 

 .واضحة ومميزة باشكال مختلفة مثل البقع والتشققات الطولية والعرضية على ثمار الموز

 . زراعة اصناف اقل حساسية طرق الوقاية
 . جب ان تكون المسافات مناسبة بين االشجار وعدم االزدحامي

 . تنظيم عملية الري الن زيادة الري تزيد من شدة االصابة
 . ازالة االعشاب

 .مكافحة حشرة التربس

 مل/ لتر5.5اس سي(بمعدل  3225ازوكسي ستروبين+ ديفنكونازول %  المكافحة الكيميائيه 

 

 Mycosphaerella musicola عفن طرف أصابع الموز

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

مم على السطح العلوي للورقة. تتطور الرقعة  1األعراض األولى هي بقعة ضيقة خضراء فاتحة يبلغ طولها حوالي 
مم أو أقل بالتوازي مع عروق األوراق. يمتد الشريط ويمتد أفقياً ليصبح  1إلى خط طوله عدة ملليمترات وعرضها 

هالة مغمورة بالماء حول اآلفة عندما تكون الورقة  شكله بيضاوي الشكل ويتحول إلى اللون األحمر الصدئ. تتشكل
مغلظة. من األفضل رؤية هذا في الصباح الباكر عندما يكون الندى موجوًدا على الورقة. يتحول هذا النسيج 

المخترق إلى اللون البني ويتم تشكيل بقعة شابة. في وقت الحق ، يتقلص مركز البنى الداكن للبقعة ويظهر غارقًا 
الة اللون البني الغامق. تصبح المنطقة الغارقة رمادية اللون والبني الداكن هالة تشكل حلقة واضحة المعالم ويحول ه

حول البقعة الناضجة ، والتي ال تزال متميزة حتى بعد موت أنسجة األوراق. على أوراق النباتات الصغيرة ، تميل 
 ملم في الطول.  12-4ناضجة عادة ما تكون البقع الفردية إلى أن تكون أكبر وأكثر كروية. البقع ال

مزارع الموز لتقليل مستويات التلقيح. يمكن أيًضا دفن األوراق المريضة بشدة  المنتهيه  في إزالة وتدمير األوراق  طرق الوقاية
 داخل المزرعة أو تكديسها فوق بعضها البعض للحيلولة دون تصريف األسكوربوراس الفعال من معظم األوراق.

 مل/ لتر5.5- 1بمعدل   اس سي55كاربندازيم%  المكافحة الكيميائيه 

 

 



 

 

 

وطرق مكافحتهاالحمضيات   افات وامراض

 

 Aonidiella aurantii الحشرات القشرية

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة  الكاملة االنثي اللون احمر سمني والشكل دائري مفلطح ولها انخناص في الوسط. وصف االفة
 .الحشرة الكاملة الذكر مجنحة اصغر من االنثي ولها ترس متطال لونها رمادي فاتح

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة النباتية من الساق واالفرع الكبيرة وتسبب تشوة لمناطق 
  . ت الثمار وتقلل من قيمتها الشرائيةكما تسبب تشوها. االصابة الشديدة تسبب جفاف  االفرع. التغذية

 .الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 .استخدام مصائد فرمونية االصطياد الذكور بهدف قتلها ومنع التزاوج وانتاج االناث بيوض غير مخصبة طرق الوقاية

 لتر+زيت صيفي   022مل /22  اي سي(بمعدل%2المبداسيهالو ثرين المكافحة الكيميائيه 
 لترماء+زيت صيفي 022مل/22اي سي بمعدل  %5.2دلتامثرين 

  

 

 Purchasi Icerya البق الدقيقي

 حشريه نوع االفة

 

لون كريمي فاتح،بيضوية الشكل والجسم مغطي بافرازات شمعية بيضاء ، على جوانب  ذات الحشرة الكاملة  وصف االفة
 .ما عدا زوج الذيل فيكون طويال.الجسم يوجد زوائد شمعية متساوية بالطول

 الحورية
 .لها ثالثة اعمار، خاللها تبقي متحركة ،وتكون االرجل متطورة عند االنثي

اعراض االصابه في 
 الحقل

 النبات وافراز الندوة العسلية ونمو العفن االسود امتصاص عصارة

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

هناك العديد من االعداء الحيوية التي تحد من انتشارها وخاصة انواع من ابوا العيد وكذلك طفيليات محلية كثيرة  طرق الوقاية
 .يجب المحافظة عليها

 لتر+زيت صيفي   022مل /22اي سي(بمعدل  %2المبداسيهالو ثرين المكافحة الكيميائيه 
 لترماء+زيت صيفي 022مل/22اي سي بمعدل  %5.2دلتامثرين 
  لتر+زيت صيفي022مل /52اي سي( %02سيفلوترين

 

 Aleurocanthus woglumi ذبابة الموالح السوداء

 حشريه نوع االفة

 ذات لون ازرق غامق الي اسودعبارة عن حشرة صغيرة الحجم  وصف االفة



 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تقوم بافراز الندوة العسلية وتسبب ننو العفن االسو على سطح . تتغذى اليرقات على امتصاص العصارة من االوراق
 . االوراق

 

 اليرقات  الطور الضار

 النظافه الحقليه وإزالة الحشائش  - طرق الوقاية
 تقليم الفروع المصابه وحرقها  -
 

 مل/ لتر    1 -5.5بمعدل  اس ال %25اميداكلوبرايد   المكافحة الكيميائيه 
 

 

 Phyllocnistis Citrella صانعة األنفاق

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة وصف االفة
 . الصفراء اللون وخطوط دائرية سوداءاالجنحة االمامية بيضاء ثلجية اللون مع وجود بعض الخطوط المائلة 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تحفر اليرقات انفاق في اوراق الحمضيات مما يسبب نمو غير طبيعي لالوراق وتتوقف النموات الطرفية الحديثة 
 .ان نفق واحد بالورقة يودي لجفافها وموتها وسقوطها على التربة. عند التطور

 اليرقة الطور الضار

 .جمع االوراق المتساقطة والتخلص منها طرق الوقاية
 ازالة االعشاب 

 تقليم االفرع المصابة والميتة

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام   المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 

 Trioza erytreae برغوث الموالح

 حشريه نوع االفة

 

 حشرة صغير سريعة الحرة والقفز وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى اليرقات على امتصاص العصارة النباتية من السطح السفلي لالوراق الصغيرة ونتيجة لذلك تتمدد انسجة 
تقوم  .كالبثرات المنتفخةالورقة وتبدو على شكل ندب غائرة من الجهة السفلية للورقة وتظهر على السطح العلوي 

 .هذه الحشرة بنقل مرض اخضرار الموالح

 اليرقات  الطور الضار

 .التخلص من االوراق المصابة طرق الوقاية

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد
 لترماء155مل/55اي سي   بمعدل  %2.5دلتا مثرين 

 لتر ماء155مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 

 Toxoptera autantii المن

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة وصف االفة
االنبوبية قصيرة والذيل مخروطي والحشرة المجنحة ذات لون بني الزوايد .اجاصية الشكل لونها بني صدئي مسود

 . مسود والصدر والراس اسود اللون ويوجد على الحافة االمامية للجناح بقعة سوداء

اعراض االصابه في 
 الحقل

واالوراق المصابة تلتف .تتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة من االوراق واالغصان والساق
 .ورة عرضية بشكل لفايفبص

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

 .هناك العديد من االعداء الحيوية تهاجم هذا النوع من المن طرق الوقاية

 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد

 لترماء022مل/22اي سي   بمعدل  %5.2مثرين دلتا 
 لتر ماء022مل /52اس ال  بمعدل   %02اندوكس كارب 

 



 

 

 Aleurocanthus Citricolus الذبابة البيضاء

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة وصف االفة
البطن فهو اصفر اللون  االجنحة مغطاة بمادة دقيقه بيضاء اما.صغيرة الحجم والذكر عادة اصغر من االنثي بقليل

 .والراس والصدر بني غامق
 اليرقة

 .في العمر االول متحركة وبيضاوية الشكل ولونها اخضر باهت
 .في العمر الثاني تصبح غير متحركة واللون االخضر يصبح لماع ثم اخضر مصفر

اعراض االصابه في 
 الحقل

يالحظ وجود بقع صفراء فضية على السطح السفلي ولذلك . تمتص اليرقات والحشرات الكاملة عصارة االوراق
لالوراق وتبق االوراق متجلدة كما تقوم بافراز الندوة العسلية مما يشجع نمو فطر العفن االسود على سطح 

 . االوراق

 اليرقة والحشرة الكاملة الطور الضار

 .سد المنيهاجم الحشرة العديد من المفترسات مثل ابو العيد ويرقات ا طرق الوقاية

 مل/ لتر    0 -2.2اس ال  بمعدل %52اميداكلوبرايد  المكافحة الكيميائيه 
     لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام 

 

 Bapilio demodocus كلب الموالح

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة عبارة عن فراشة وصف االفة
 اليرقة دودة 

االصابه في اعراض 
 الحقل

 .يزداد الضرر على االشجار الصغيرة. تتغذى اليرقات على اوراق اشجار الحمضيات مما يضعف االشجار المصابة

 اليرقات الطور الضار

 جمع اليرقات وقتلها طرق الوقاية

 لتر022مل /52اي سي   %2ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر022مل /22سي  اي %2المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 52جرام/  5.2 -5.2دبليو بي بمعدل  %52سيرومازين 

 

 

 Bactrocera zonata ذبابه الفاكهة

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة وصف االفة
االجنحة عريضة شفافة يوجد . ذبابة االعين متصلة والمعة وذات لون بني الصدر فضي اللون محاط ببقع سوداء

 .البطن عريض ومنتفخ ذو لون بني مصفر. ثالثة اشرطة برتقالية والعديد من النقط السوداءعليها 
 اليرقة

 .دودية الشكل عديمة االرجل بيضاء ومدببة من االمام

اعراض االصابه في 
 الحقل

سرعه بال تلبث ان تكبر .وجود ثقوب على صورة لطع كاشفة على جلد الثمار نتيجة دخول الة وضع البيض بالثمرة
تتخمر .وتزداد اعراض االصابة بعد جمع المحصول.يصبح لب الثمرة طري بعد ذلك.وتتحول الى لون بني غامق

 .الثمار بفعل الفطريات التي وصلت الى داخل الثمار بواسطة الة وضع البيض

 اليرقات الطور الضار

 . استخدام المصائد الفرمونية والغذائية طرق الوقاية
 . مصابة والمتساقطة والتخلص منهاجمع الثمار ال

 . خلط الجاذب مع مبيد حشري وتوزيعه على االشجار المكافحة الكيميائيه 

 

 Tetranychus  cinnabarinus العناكب

 عناكبي نوع االفة

 الحيوان الكامل وصف االفة
 . بيضاوي ،اللون العام بني بعد الفقس يتحول بالتدريج للون األحمر القرمزي احمر اللون ،الجسم

 الحورية
 .لها اربعة ازواج من االرجل



 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تسبب االصابة . يسبب اصفرار االوراق على شكل برقشة واضحة عند اصابتة االشجار المثمرة مثل الحمضيات
 .ال نموها وينعكس ذلك على المحصولتساقط االوراق المصابة قبل اكتم

 

 .الحورية العنكبوت الكامل الطور الضار

 . جمع االوراق المتساقطة والتخلص منها طرق الوقاية
 . ازالة االعشاب

 لترماء155مل /45اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 Vitus diseases مرض االخضرار

 بكتري  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تظهر االعراض المميزة على االوراق في وجود اللون االصفر بشكل غير منتظم ما بين العروق الوسطي والعراق 
 الكبيرة وتصبح الورقة مزركشة،اما العروق تبقي خضراء غامقة وهذه االعراض تشبة اعراض نقص الزنك 

 .زراعة شتالت خالية من المرض طرق الوقاية
 ديم.تعقيم ادوات التطعيم والتق

 .مكافحة حشرة برغوث الموالح الناقل الرئيسي للمرض

 .يمكن استخدام مبيد فطري يحتوي على النحاس المكافحة الكيميائيه 

 

 Phytophthora Citrophora التصمغ

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

. الجذع والجذور الرئيسية اصابة محدودةيعتبر التصمغ الذي يرافق ظهور المرض في المناطق السفلي من 
يصب الفطر اضيا الثمار المتساقطة .والعارض االكثر اهمية هو ظهور سيالنات صمغية من مستوي تشققات القشرة

وينتقل للثمار  عن طريق التربة الملوثة وتبدا االصابة للثمار الموجودة على االغصان السفلية القريبة من سطح 
 .االرض

 .استخدام االصول المقاومة الوقايةطرق 
 .التطعيم المرتفع عن سطح التربة

 .تجنب جرح قلف االشجار
 .اتباع طريقة ري ال تسمح  بوصول الماء الي جذع االشجار والعناية بالصرف الجيد في االراضي الثقيلة

 ر جرام لكل شجره عن طريق الجذو02محبب بمعدل 2ميتاالكسيل   المكافحة الكيميائيه 

 

 

 Citrus tristeza vitus (CTV التدهور السريع

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تظهر اول اعراض االصابة غالبا بتوقف نمو الشجرة ،وتحول لون اوراقها من االخضر الطبيعي الي االخضر 
وتبدو االشجار بمظهر كئيب وتموت فجاة خالل عدة .الرمادي،وتاخذ عروق االوراق اللون االصفر ثم تتساقط

وقد لوحظ ظهور تنقرات في .سنوات من وقت اخذ العدوي 2-5اسابيع ،وتصل الي هذه الحالة بعد مدة تتراوح من 

 .الخشب اسفل منطقة االلتحام في حالة البرتقال المطعم على النارنج
 .حم من قمة النبات الي الجذور نتيجة لموت اللحاءيرجع سبب التدهور والموت الي عدم انتقال ما ئيات الف

 .استخدام اصول مقاومة طرق الوقاية

 .االمراض الفيروسية ليس لها عالج المكافحة الكيميائيه 



 

 

 

 Glomerella Cingulata األنثراكوز

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

سوداء ،دائرية تقريبا ومركزها منخفض قليال ويظهر عليها في يظهر على الثمار قرب موعد نضجها بقع 
ويتحول لحم الثمرة تحت القشرة .ويتشقق سطح البقع الكبيرة عادة.الظروف الرطبة كتل زهرية من االبواغ
تجف الفروع المصابة عادة وتبدا .وتكون هذه المنطقة بنية مسودة.وينفصل بسهولة عن االجزا ء السليمة

  .علي باتجاة االسفل وتظهر عليها فيما بعد كويمات على هيئة نقط سوداء ووفق دوائر متداخلةالجفاف من اال

 .ازالة الفروع الجافة وحرقها طرق الوقاية
 .العناية الجيدة بخدمة الشجرة،نظرا الن حدة المرض تزاد على االشجار الضعيفة

 لتر022مل /022-22اس سي بمعدل   %22كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر022مل /02اي سي بمعدل   %05.2ترايديمنول

 لتر022مل /52-22اس سي بمعدل  %52ازوكسي ستروبين 
 لتر022مل /  02اس سي( بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 

 

 Xanthomonas Citri التقرح البكتيري

 بكتيري  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

مرض بكتيري يصيب اوراق وفروع الحمضيات ،حيث تبدا االصابة على شكل بقع صغيرة جدا على السطح 
السفلي للورقة.وبتقدم االصابة تظهر االعراض مميزة على السطح العلوي للورقة وتبدو البقع الصغيرة كالبثرات 

ويسبب التقرح البكتيري تشوهات لها فجوة تتحول فيما بعد الي فلينية المظهر ترتفع قليال عن سطح الورقة 
 للثمار المصابة وال يوثر على اللب،كما انة يساعد على تساقط الثمار قبل نضجها.

 *نظافة وتعقيم ادوات التقليم طرق الوقاية
 * زراعة االشتال السليمة

 * التخلص من االشجار الميتة بحرقها حتى ال تكون مصدر للعدوى
وكشط وإزالة التقرحات التى تكون مصدرا للعدوى العام المقبل وبعد التقليم يتم الدهان * يتم إجراء التقليم الجيد 

+ لتر ماء على أن يتم  02كجم جير حى  5كجم كبريتات نحاس +  0المكشوطة بعجينة بوردو التى تتكون من 
 الدهان بواسطة فرشاه للجزء المصاب مع جزء من النسيج السليم حول البقعة المصابة

 جرام لكل لتر ماء 5دبليوبي بمعدل  %22يستخدم كوبراوكسي كلورايد كافحة الكيميائيه الم

 

 Deutwrophom tracheiphila مرض مالسيكو

 فطريه  نوع ا المرض

 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

هو عبارة عن موت االطراف يسببة فطر وتتميز اعراضة االولية بتحول لون اوراق التويجات واالفرع المصابة 
الي اللون البني االصفر ثم تسقط،ويظهر لون االفرع العارية من االوراق اخضر ثم يتحول الي اللون البني 

 واالفرع الصغيرة الي الجذع الرئيسي. الفاتح.وبتقدم المرض يتجة انتشارة نحو الجهة السفلية من التويجات

 زراعة أصناف مطعمة على أصول متحملة . طرق الوقاية
 التسميد الكيميائي المتوازن والري بدون افراط .

 زراعة مصدات الرياح لحماية أشجارالليمون من أثر الرياح والبرد.
 العدوى.بتقليم األفرع المصابة من النقطة السليمة وحرقها ومنع انتشار 

رش أشجار الليمون بالمطهرات الفطرية اعتباراً من تشرين الثاني ولغاية آذار بمعدل مرة كل شهر وذلك بغرض 
 قتل جراثيم الفطر المتوضعة على سطح النبات قبل إنباتها وإحداث اإلصابة.

 

 Tylenchulus semipenetrans النيماتودا

 نيماتودي  نوع ا المرض

في اعراض االصابه 
 الحقل

تالحظ جذور االشجار المصابة يزداد سمكها قليال عن الجذور السليمة واحيانا يحدث لها تعفن وبالتالي تذبل 
االوراق مما يودي الي توقف نموها وقلة انتاجها.وقد تتشابة هذه االعراض مع تلك التي تسببها الحشرات التي 

 ذور.تتغذي على الجذور االرضة او االصابة بمرض تعفن الج

 الحرث المتعامد على عمق  –تعقيم التربه قبل الزراعه  طرق الوقاية



 

 

 يوم اثناء مراحل النمو 52وتكررالمعامله كل  مل لكل لتر ماء0غمربمعدل يستخدم مبيد نيماكل  المكافحة الكيميائيه 

 

 

 

 

 وطرق مكافحتهاعمب الباباي   افات وامراض

 

 Microtermes SPP األرضة 

 حشريه االفةنوع 

 

 حشرة اجتماعية تعيش مع بعض مكونة من شغاالت وعساكر وملكة وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

 .تدمر بشكل اساسي الجذور واسفل الساق
 .يحدث الضرر عندما تكون االشجار تحت االجهاد

 . يغطي الساق باالتفاق الطينية ويوكل القلب مسببا ازالة اللحاء وموت االشجار

 . الشغاالت والعساكر الطور الضار

 . قبل انشاء الحقل يتم البحث عن قري االرضة وتدميرها في الحقل والمناطق المجاورة طرق الوقاية
 .متر من اعشاشها ومن الصعب ايجاد االعشاش بعد حراثة التربة 100تستطيع االرضة ان تنتشر حوالي 

 اس سي بمعدل ربع ملي /لترماء  %25.فبرونيلاستخدام مبيد  المكافحة الكيميائيه 

 

 Tetranychus  cinnabarinus العناكب

 عناكبية نوع االفة

 الحيوان الكامل  وصف االفة
احمر اللون الجسم بيضاوي اللون العام بني بعد الفقس يتحول بالتدريج للون األحمر القرمزي او الكرزي يتميز 

البيضاء تنظم في صفين على الناحية الظهرية من الجسم يقع في مقدمة الجسم الذكر بوجود عدد من الشعيرات 
 .زوج من العيون الحمراء الواضحة



 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتلون المساحات المحيطة بالعرق الوسطي لالوراق نتيجة لتواجد العنكبوت على السطح السفلي باللون الفضي او 
لون االوراق رماديا شاحبا ثم تتحول للون البني فالبرونزي وغالبا ما تلتف االصفر ومع تقدم االصابة يصبح 

االوراق نحو االسفل تتعاظم االضرار عند ترافق االصابة برطوبة منخفضة وغالبا ما تتساقط االوراق المصابة 
 . موديا ذلك الي صغر الثمار وضعف نمو االشجار في العام القادم

 

 ل والحوريات الحيوان الكام الطور الضار

 .يفترس هذا النوع من العناكب من قبل عدد من انواع ابو العيد طرق الوقاية
 .جمع االوراق المصابة والمتساقطة وحرقها

 لترماء155مل /45اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

  لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 Macrophomina phaseoli أعفان الساق والجذور 

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 .اصفرار االوراق وجفاف االفرع وذبول االوراق وسقوطها
االسراف في عمليات الري وتبدا االشجار في الذبول   يشتد ظهور االعراض المرضية خالل الصيف نتيجة
 من القمة ثم يحدث شلل نصفي ثم شلل كلي االشجار.

 . عند عمل قطاع طولي في احد الجذور نالحظ تلون االوعية الداخلية

 .تنظيم عمليات الري وعدم االسراف طرق الوقاية

 .اوهيمكسازول او ثيوفانات ميثيل عن طريق الرييستخدم مبيد تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Oidium Caricae البياض الدقيقي

 فطريه  نوع ا المرض

   

اعراض االصابه في 
 الحقل

تكون االصابة شديدة الخطورة على االوراق في .يصيب البراعم،السوق الصغيرة،االوراق ،االزهار وحتي الثمار
تخريبها،حيث تهاجم االوراق بدء نموها وتطورها فتختزل انصالها وتتجعد حالة االصابة االولية اذ تودي الي 

 .وتلتف على بعضها

يجب التخلص من االفرع المصابة،وكذلك دفن االوراق عميقا في التربة عن طريق الحراثة،حتي ال تشكل مصدر  طرق الوقاية
 .لالصابة االولية

 لتر155مل /75-55سياس  %25ازوكسي ستروبين   المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 

  لتر  155مل /45اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 

 

 وطرق مكافحتها الجوافه  افات وامراض



 

 

 

 Planococcuscitri البق الدقيقي

 حشريه نوع االفة

 

 الحشرة الكاملة  وصف االفة
الشكل والجسم مغطي بافرازات شمعية بيضاء ، على جوانب الجسم يوجد  ذات لون كريمي فاتح،بيضوية
 .ما عدا زوج الذيل فيكون طويال.زوائد شمعية متساوية بالطول

 الحورية
 .لها ثالثة اعمار، خاللها تبقي متحركة ،وتكون االرجل متطورة عند االنثي

 العسلية ونمو العفن االسودامتصاص عصارة النبات وافراز الندوة  اعراض االصابه في الحقل

 الحورية والحشرة الكاملة الطور الضار

هناك العديد من االعداء الحيوية التي تحد من انتشارها وخاصة انواع من ابوا العيد وكذلك طفيليات  طرق الوقاية
 .محلية كثيرة يجب المحافظة عليها

 لتر+زيت صيفي   022مل /22  اي سي(بمعدل%2المبداسيهالو ثرين  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء+زيت صيفي 022مل/22بمعدل  اي سي %5.2دلتامثرين 
 لتر+زيت صيفي022مل /52اي سي( %02سيفلوترين

 

 Bactrocera Zonata ذبابة الفاكهة

 حشريه نوع االفة

 

 

 الحشرة الكاملة وصف االفة
االجنحة عريضة . محاط ببقع سوداءذبابة االعين متصلة والمعة وذات لون بني الصدر فضي اللون 

البطن عريض ومنتفخ ذو لون بني . شفافة يوجد عليها ثالثة اشرطة برتقالية والعديد من النقط السوداء
 .مصفر
 اليرقة

 .دودية الشكل عديمة االرجل بيضاء ومدببة من االمام

ال تلبث ان .تيجة دخول الة وضع البيض بالثمرةوجود ثقوب على صورة لطع كاشفة على جلد الثمار ن اعراض االصابه في الحقل
وتزداد اعراض االصابة بعد .يصبح لب الثمرة طري بعد ذلك.تكبر بسرعه وتتحول الى لون بني غامق

 .تتخمر الثمار بفعل الفطريات التي وصلت الى داخل الثمار بواسطة الة وضع البيض.جمع المحصول

 اليرقات الطور الضار

 . استخدام المصائد الفرمونية والغذائية طرق الوقاية

 الرش الجزئي بأحد المبيدات المناسبه   المكافحة الكيميائيه 

 

 Pestalotia Psidii تقرح ثمار الجوافة

 فطريه  نوع ا المرض

 

 تقرح وتشوه الثمار اعراض االصابه في الحقل

 ملحوظة.يجب إزالة الفروع الميتة بمجرد أن تكون  طرق الوقاية
 ينصح باإلزالة والتدمير السنوي لجميع األوراق المصابة.

 

 استخدام مبيد فطريات أساسها النحاس في الوقاية من المرض. وقبل أن يبدأ النمو في الربيع. المكافحة الكيميائيه 
 وعند اإلصابة الرش باحد المركبات النحاسية.

 

 



 

 

 وطرق مكافحتها النخيل  افات وامراض

 

 Batrachedra amydraula (شعره علي )حشرة التمور الصفرى )الحميرة(

 حشريه نوع االفة

 

 الخلفيات لونهما. الجناحان االماميان مغطيان بحراشف بيضاء. عبارة عن فراشة صغيرة الحجم سمراء اللون وصف االفة
 .لون الجسم فضي. رمادي محاطة بشعيرات طولية سمراء

 اليرقة
 .او قرنفليلونها حليبي 

ذى اليرقة تتغ.تهاجم اليرقات الثمار بعد العقد مباشرة وتعمل ثقوب في قاعدة الثمرة بالقرب من القمع او خاللها اعراض االصابه في الحقل
على االنسجة الداخلية للثمرة مما يؤدي إلى ذبولها وانكماشها وجفافها ويتحول لون الثمار المصابة الي اللون 

 .تتساقط الثمار المصابة على االرض.البني المحمر

 اليرقة الطور الضار

 .ازالة العراجين القديمة والسعف القديم والتخلص منها طرق الوقاية
 .جمع الثمار المصابة المتساقطة وحرقها

 .الزراعة على مسافات مناسبة مع ازالة الخلفات
ريقة لمنع وصول االناث من وضع البيض وهذه الطتكيس العذوق بعد التلقيح باكياس ورقية او بالستيكية مثقبة 

 .فعالة جدا
 استخدام القعس لمكافحة الحشره 

 لتر155مل /25اي سي بمعدل  %5ايما مكتين بنزوات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل /55اي سي بمعدل %5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 25جرام/  6.5 -2.5دبليو بي بمعدل  %75سيرومازين 

 Jebuses hammerschmioti حفار ساق النخيل

 حشريه نوع االفة

 

 . العيون كبيرة وبارزة بشكل واضح. الحشرة الكاملةجسمها مغطي بزغب لماع فاتح اللون وصف االفة
 اليرقة

 .مم 48اسطوانية بيضاء وتحمل ثاليل وال يزيد طولها عن  

ويمكن معرفة االصابة من خالل مالحظة المفردات .االشجار وقواعد اوراق النخيلتحفر اليرقات في جذوع  اعراض االصابه في الحقل
ها نتيجة لحفر اليرقات وتغذيت.ذات اللون البني الغامق اللماع المتواجد على الجذع اسفل فتحة دخول اليرقات

 . فان االشجار المصابة تصبح ضعيفة ومعرضة للكسر بفعل الرياح

 اليرقات الطور الضار

 .استخدام مصائد ضوئية لجذب الحشرات الكاملة وقتلها طرق الوقاية
ازالة قواعد االوراق وااللياف يودي لتعريض اليرقات الساكنة في الشتاء والبيوض في الصيف الشعة الشمس 

 . الكثير من االعداء الحيوية

 ماءاس سي بمعدل ربع مل /لتر %25استخدام مبيد فبرونيل. المكافحة الكيميائيه 

 Microtermes SPP األرضة

 حشريه نوع االفة

 

 حشرة اجتماعية تعيش مع بعض مكونة من شغاالت وعساكر وملكة وصف االفة

 .تدمر بشكل اساسي الجذور واسفل الساق اعراض االصابه في الحقل
 .يحدث الضرر عندما تكون االشجار تحت االجهاد

 . مسببا ازالة اللحاء وموت االشجار يغطي الساق باالتفاق الطينية ويوكل القلب

 . الشغاالت والعساكر الطور الضار

 . قبل انشاء الحقل يتم البحث عن قري االرضة وتدميرها في الحقل والمناطق المجاورة طرق الوقاية
 .متر من اعشاشها ومن الصعب ايجاد االعشاش بعد حراثة التربة 100تستطيع االرضة ان تنتشر حوالي 

   اس سي بمعدل ربع مل /لترماء %25استخدام مبيد فبرونيل. المكافحة الكيميائيه 

 Rhynchophorus ferrugineusسوسة النخيل الحمراء 

 حشريه نوع االفة



 

 

لون سوسة النخيل الحمراء مكتملة النمو هو بُني محمر مع وجود بقع سوداء على الصدر، لها فم قارض  وصف االفة
 سم 0.5سم وعرضها  7.2بخرطوم طويل، ويبلغ متوسط طول الحشرة الكاملة ينتهي 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 وجود أنفاق بالجذور وقواعد السعف نتيجة تغذية اليرقات .
وجود نشارة خشبية ممضوغة تخرج من الثقب التي تحدها اليرقة في قواعد الكرب وفي مناطق التقاء الفسائل 

 ة، أو في قمة متخمرة بالنخلة )منطقة التاج(، وتكون هذه النشارة على شكل كتل غليظة.والرواآيب بالنخل
اصفرار السعف والحوض في النخيل والفسائل المصابة وجفافه وتهدله وقد يالحظ وجود ثقوب صغيرة على 

 الساق.
 موت الفسائل والرواآيب.

النخيل على األنسجة الوعائية، وكذلك صوت  يمكن باألذن العادية سماع صوت قضم اليرقات عند التغذية في
 الحشرة الكاملة.

 في حالة اإلصابة الشديدة يصبح الساق مجوفاً نتيجة تغذية اليرقات على األنسجة الداخلية.
ذبول منطقة التاج نتيجة اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء والتي ينتج عنها رائحة كريهة يمكن تمييزها 

 ت )الجمارة( وتصبح النخلة عديمة الفائدة ويجب إزالتها وحرقها.بسهولة، وفي النهاية تمو
 عند تنظيف موضع اإلصابة نالحظ وجود كل أو بعض أطوار الحشرة.

 اليرقات  الطور الضار

 الحرث الجيد العميق للتربة لتعرض أطوار اآلفات المختلفة. طرق الوقاية
 نظافة المزرعة بإزالة الحشائش وحرقها.وإزالة الرواآيب وجذور النخيل المزالة والميتة. 

إجراء عمليات التقليم السنوي وإزالة الكرب والليف والسعف القديم والتخلص من نواتج التقليم والمخلفات 
 وحرقها.

 تنظيم عملية الري وتحسين الصرف.
 التسميد المتوازن ألشجار النخيل حتى يصبح النخيل قوياً غير رخوة ومقاوم لإلصابة.

إنشاء مزرعة نخيل جديدة يتم غرس الفسائل متباعدة عن بعضها لتقليل نسبة الرطوبة وبالتالي نسبة عند 
 اإلصابة.

حينما تُكتشف إصابة على الساق في نقطة أو أكثر يمكن اتباع طريقة حقن الساق وتعتبر من أنجح طرق الحقن : المكافحة الكيميائيه 
 العالج.
النخيل شديد اإلصابة حيث تهي ّئ األنسجة التالفة لوضع أقراص مواد التدخين،  تستخدم هذه الطريقة فيالتخين 

أقراص فوسفيد األلومنيوم داخل الثقب حسب حجم التجويف. ويراعي وضع األقراص علي  3إلى  1وهي من :
ك منعاً سعازل من البالستيك أو الحجر أو الصفيح ثم يغلق عليه بالليف أو القش وتوضع فوقها من الطين المتما

النتشار الغاز إلي الخارج. يعيب هذه الطريقة فاعليتها لفترة قصيرة كما أنها ال تمنع تجديد إصابة النخيل. يمكن 
 تنفيذ هذه الطريقة مع غيرها من الطرق لتحقيق مكافحة فعالة ومرضية.

 

 Ommatissus binotatus Lybicus دوباس النخيل

 حشريه نوع االفة

 

 حشرات مجنحة وصغيرة  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذي الحوريات والحشرات الكاملة على عصارة اوراق النخيل وتفرز ندوة عسلية غزيرة جدا شدة االصابة 
 . تودي الي موت االشجار

 .وجود بلورات لزجة المظهر على السطح العلوي لخوص السعف
 . الدوباس على سعف النخيلوجود بيض وحوريات وحشرات وجلود انسالخ 

 . اصفرار االوراق عند اشتداد االصابة

 الحورية والحشرة الكاملة  الطور الضار

 .تقليم االشجار بشكل جيد طرق الوقاية
 .زراعة االشجار على مسافات مناسبة

 . ازالة الفسائل اوال باول
 .خدمة االشجار وتسميدها جيد

 اس سي بمعدل ربع مل /لترماء %25مبيد فبرونيل.استخدام   المكافحة الكيميائيه 

 

 Brevipalpus Phoenicis عنكبوت الغبار

 عناكبية نوع االفة

 العنكبوت الكامل وصف االفة
 .عبارة عن حيوان صغير ال يكاد يري بالعين المجردة  لون جسمة ابيض سمني االنثي اطول من الذكر

 الحورية 
 .مع وجود اربعة ازواج من االرجللونها اصفر او برتقالي فاتح 

 اليرقة
 .لونها اصفر او اخضر مع وجود ثالثة ازواج من االرجل

اعراض االصابه في 
 الحقل

الضرر الناجم هو خدش ومص عصارة خاليا قشرة الثمرة فتصبح متصلبة مغبرة وال تنمو بصورة طبيعية 
 . وتكون في معظم الحاالت غير صالحة لالستهالك اآلدمي

 .ن الثمار المصابة قهوائية اللون خصوصا قرب منطقة القمعتكو
 .الثمار المصابة ال يكتمل نموها ونضجها وتتحول إلى لون بني محمر

 .وجود تشققات على الثمار ويصبح ملمسها فلينيا خشنا
لخيوط ا في حالة االصابة الشديدة يعم النسيج العنكبوتية الثمار وجزء من العذوق فيتراكم الغبار على شبكة

 .ويعطيها لونا مغبرا

 العنكبوت الكامل والحورية الطور الضار

 .الزراعة على مسافات مناسبة وعدم التزاحم طرق الوقاية
 . نظافة بساتين النخيل وازالة الثمار المتساقطة واالعشاب حتى ال تكون مصدر للعدو في العام القادم



 

 

 لترماء155مل /45اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

  لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 

 Graphiola phoenices التفحم الكاذب

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يتميز المرض بظهور بقع صفراء صغيرة في البداية على جانبي الخوص وعلى الجريد تتحول بعد ذلك إلى 
بثرات ذات لون أسود تكون بارزة فوق سطح الخوصة وتتكون بأعداد كبيرة. تكون هذه البثرات مغطاة بنسيج 

ون رة أحدهما صلب أسود اللون ويكبشرة الخوص وتحوى بداخلها جراثيم الفطر وتغطى بطبقتين من نسيج البش
في الخارج والثاني رقيق ويحيط بها من الداخل. عندما تنضج هذه البثرات يتمزق جدار البثرة لتحرير الجراثيم 
التي تكون صفراء اللون والتي تشاهد بشكل كتل صفراء تتخللها خيوط أو شعيرات صفراء تخرج من البثرة 

 السعف وربما جفافه قبل األوانالممزقة. يؤدي المرض إلى اصفرار 

قطع السعف المصاب واعدامه لكي ال يكون مصدرا لإلصابات الثانوية على أن يرش النخيل بعد هذا القطع  -1 طرق الوقاية
 ببعض المبيدات الفطرية المناسبة طبقا إلرشادات وزارة الزراعة.

  أصناف النخيل في مدى حساسيتها للمرض فمنها الحساس جدا ومنها المتحمل والمقاوم للمرض.  تختلف -2

 جرام /للتر2دبليوبي بمعدل  %55يستخدم كوبراوكسي كلورايد   المكافحة الكيميائيه 

 

 Diplodia phoenicum ظاهرة موت قلب النخيل

 فطريه  نوع ا المرض

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تبدأ اإلصابة بجريد قلب الفسيلة وفي برعمها النهائي ومنها تنتقل تدريجيا إلى الجريد الخارجي للفسيلة فيؤدي ذلك 
بالتالي إلى موت الفسيلة بأكملها. أما على جريد النخيل المثمر وجريد الفسائل فان األعراض تتميز بظهور خطوط 

سم 15على وقد يبلغ طول هذه الخطوط في النخيل المثمر من ذات لون بني مصفر تمتد من قاعدة الجريدة والى األ
إلى أكثر من متر أحيانا ويتحول لونها إلى البني تدريجيا بينما قد تبقى المنطقة العليا للجريد خضراء اللون. أما 

سم ويضيق العرض كلما 15عرض هذه الخطوط فقد يصل على قاعدة الجريدة التي ال تزال خضراء إلى حوالي 
سم أو اقل.. وتشاهد هذه الخطوط عادة على الناحية البطنية للجريدة المواجهة لقمة 5.5عدنا عن القاعدة ليصبح ابت

 النخلة .
 Pycnidiaاضافة إلى ذلك يمكن أحيانا مشاهدة أجسام سوداء صغيرة هي األجسام الثمرية التي تعرف بالبكنديا 

ه األجسام باألخص على قواعد جريد قلب الفسيلة المصابة والتي تحتوي على جراثيم الفطر المسبب، وتشاهد هذ
 والتي تموت وتسود أنسجتها نتيجة لهذه اإلصابة )الحالة الثانية من األعراض(.

. تعقيم اآلالت واألدوات المستعملة في قطع الفسائل وفصلها عن األم وكذلك الجروح الناتجة عن العمليات 1 طرق الوقاية
التكريب ألنها تساعد على نقل المسبب المرضي من نخلة إلى أخرى وألن الجروح تساعد على الزراعية كالتقليم و

 دخول جراثيم المرض إلى النخلة والفسيلة.
 . إزالة السعف القديم للفسيلة وللنخلة المثمرة وتطهير الجروح الناتجة عن ذلك.2
 . تغطيس الفسائل أو رشها بأحد المبيدات الفطرية التالية: )محلول بوردو، كبريتات النحاس، ...3

 جرام /للتر2دبليوبي بمعدل  %55يستخدم كوبراوكسي كلورايد المكافحة الكيميائيه 

 

 Thielaviopsis paradoxa مرض اللفحة السوداء

 فطريه  نوع ا المرض

اعراض االصابه في 
 الحقل

حيث تموت األوراق على قمم األفرع ويستمر  Diebackتظهر على األشجار المصابة أعراض مـوت القمة 

موت األوراق واألفرع من القمة حتى قاعدة الفرع وأخيرا تموت األشجار، وعند فحص الجذور يشاهد تلونها 
 نسجة الوعائية بلون بني.بلون أسود داكن وعند عمل قطاع في قاعدة األفرع المصابة يالحظ تلون األ



 

 

 تقليم السعف المصاب وإزالة النورات الزهرية المصابة. -1 طرق الوقاية
رش األشجار بكبريتات النحاس أو بأحد المبيدات الفطرية النحاسية. بعد إجراء عملية التقليم أو قبل تفتح  -2

 الطلع )النورات الزهرية(.
 بالعمليات الزراعية كالتسميد والري والتخلص من الحشائش. العناية -3
 تجنب زراعة المحاصيل القابلة لإلصابة بالفطر بجوار مناطق زراعة النخيل. -4
 تطهير األدوات المستخدمة في عمليات التقليم. -5
 نمو الجذور تشجيع -حفظ التوازن بين المجموع الجذري والمجـموع الخضري، من خالل عمليات التقليم   -6

من خالل التسميد بمركبات عالية من السماد الفوسفوري ومنخفضة التسميد النتروجيني، معدالت الري حسب 
  احتياجات األشجار.

 

 جرام /للتر2دبليوبي بمعدل  %55يستخدم كوبراوكسي كلورايد المكافحة الكيميائيه 

 

 

وطرق مكافحتها(القشطة -الخرمش)العاط آفات وأمراض

 

 

 Mealybug البق الدقيقي

 حشريه نوع االفة

 

 

زوج( عدا الزوج  17جسم الحشرة االنثي بيضاوي ينمو على محيط جسمها زوائد شمعية متساوية في الطول ) وصف االفة
اصفر غامق او بني فاتح االجنحة االمامية لونها ازرق خفيف اما االجنحة الخلفية  الخلفي فهو اطولها.الذكر لونة

 فقد تحورت الي شوكتين صغيرتين نهاية البطن مزودة بزائدتين اطول من بقية الزوائد المحيطة بالجسم.

اعراض االصابه في 
 الحقل

البق الدقيقي من أشد الحشرات فتكا باالشجار حيث يصيب الثمار بشدة ويتسبب في وقف نموها الطبيعي مما يقلل 
 من حجمها 

 الحوريه والحشره الكامله  الطور الضار

تجب مقاومته بالرش بأحد الزيوت المعدنية قبل التزهير حيث تكمن الحشرات على سوق األشجار وعلى   طرق الوقاية
  وراق األ

 لتر+زيت صيفي   155مل /55اي سي(بمعدل  %5المبداسيهالو ثرين المكافحة الكيميائيه 
 لترماء+زيت صيفي 155مل/55اي سي بمعدل  %2.5دلتامثرين 
 لتر+زيت صيفي155مل /25اي سي( %15سيفلوترين

 



 

 

  

 

 

 

 

وطرق مكافحتهاالتوت   افات وامراض

 

 Tetranychus العناكب

 عناكب نوع االفة

 

السطح العلوي مسطح مقطوع من .الحيوان الكامل صغير الحجم اللون العام يختلف بين االخضر الي البني الغامق وصف االفة
 . الجسم مغطي بشعيرات دقيقة مروحية الشكل.الخلف

 اطول من بقية االرجل . يتميز على غيرة من العناكب ،كون زوج االرجل االمامية.الحورية حمراء اللون

اعراض االصابه في 
 الحقل

 .يهاجم االوراق فتتلون باللون البرونزي تودي االصابة الشديدة الي تعرية االشجار من اوراقها

 .الحيوان الكامل والحوريات الطور الضار

 االهتمام بالتسميد وتنيم الري  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية
ينصح برش االشجار عند تفتح البراعم بالكبريت او استخدام الزيت الصيفي  هذه المعاملة تحمي االوراق الحديثة النمو من 

 االصابة.

 لتر155مل/55اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155مل /45اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 

 

 

 

 

 وطرق مكافحتها الفراوله  افات وامراض



 

 

 

 Spodoptera littoralisديدان قارضه 

 حشريه  نوع االفة

 

بيض مغطاه  355 – 155على ضع الفراشات الملقحة البيض على السطح السفلى لألوراق على شكل لطخ تحتوى ت وصف االفة
 حرشفية . بشعيرات

اليرقات حديثة الفقس تظل متجمعة وتنتشر بعد فترة ولون اليرقات في البداية أخضر باهت وتصبح بنية مع وجود بقع 
  مم . 55 – 25غامقة مع خطوط جانبية وظهر يتراوح طول اليرقة بعد خمسة إنسالخات بين 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 ية اليرقات على األوراق .تظهر األعراض على األوراق على شكل ثقوب نتيجة تغذ
 ر والعقد الصغير وتحدث بها ثقوب كما تتغذى على البراعم واألزها

 كما تحدث ثقوباً على الثمار مما تسبب ضرراً اقتصادياً كبيرأً .
 اليرقات التامة النضج تكون قريبة من التربة وتحدث ضرر بالثمار الناضجة وتنمو داخل الثمار .

 اليرقات  الطور الضار

 االهتمام بخدمة األرض بالحرث والعزيق بشكل جيد . طرق الوقاية
 مكافحة الحشائش .

 عدم زراعة الفراولة بعد البرسيم ..
 عدم زراعة مشاتل الفراولة بجوار زراعة القطن وفول الصويا .

 جمع اللطخ باليد وكذلك اليرقات والثمار المصابة بما فيها من يرقات وإعدامها .

 لتر ماء 25جرام/  6.5 -2.5دبليو بي بمعدل  %75سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء. 25مل /  5أي سي بمعدل   %15سيفلو ثرين 

 لتر ماء155مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 
 لتر ماء155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام 

 Trialeurodes packardiالذبابة البيضاء 

 حشريه  نوع االفة

 

مراحل في تطورها وهذه المراحل هي البيض ثم عدة مراحل وسطية حتي الحشرة الكاملة . الحشرة  6تمر الحشرة بـ  - وصف االفة
 تضع البيض علي السطح السفلي لألوراق .

 مم ؛ وهي حشرة مجنحة 1يبلغ طول الحشرة الكاملة حوالي  -

اعراض االصابه في 
 الحقل

الحشرة تسبب ضرر مباشر للمحصول من خالل تغذيتها علي أنسجة األوراق وتمتص العصارة الداخلية مما تؤدي إلي  -
 تقزم نمو النبات .

تقوم الحشرة بإفراز مادة عسلية علي األوراق مما يؤدي إلي نمو فطريات العفن الهبابي الذي يعوق قيام األوراق بعملية  -
 البناء الضوئي

 الحشرة تقوم بنقل العديد من األمراض الفيروسية للفراولة . -

 الحوريات والحشره الكامله  الطور الضار

 النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 لتر ماء 155جم/  45 – 25دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء155جم/155-55اس بي( بمعدل  %55ثيوسيكالم

 لترماء155مل/155-55اس ال( بمعدل %  25اميداكلوبرايد

 Tetranychus urticaeالعناكب 

 عناكبي  نوع االفة

 

 تضع البيض علي السطح السفلي للورقة . – غير مجنححيوان   - وصف االفة
 األفراد لونها أصفر شاحب وهي صغيرة .. بينما األفراد البالغة لونها أحمر داكن . -
 أسبوع .. 3-2اطوار االفة تتواجد علي نفس الورقة وتكتمل دورة حياتها في جميع  -

اعراض االصابه في 
 الحقل

يكثر تواجد العنكبوت وظهور اعراضها في الجو الحار حيث تتكاثر أعداد كبيرة من العنكبوت وتسبب إعاقة نمو النبات  -
 وينتهي األمر بموت النبات بالكامل .

 تظهر األعراض علي هيئة بقع بيضاء علي السطح العلوي لألوراق يقابلها بقع لونها بني فاتح علي السطح السفلي . -
  بتقدم اإلصابة تكون العناكب خيوط عنكبوتية علي األوراق المصابة . -

 جميع االطوار المتحركه  الطور الضار

 التخلص من بقايا المحصول السابق  –لتربه على عمق وبشكل متعامد قلب ا –اتباع دورة زراعيه مناسبه  - طرق الوقاية

 لترماء155مل /45اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء155مل /155كلورفينابير بمعدل  

 لتر ماء 25جرام/ 15-0دبليو بي بمعدل  %15هوكسي ثيوزوكس 

 Mycosphaerella  Fragariaeتبقع األوراق 



 

 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يبدأ الفطر في مهاجمة أوراق الفراولة في الربيع وخاصة األوراق الصغيرة وتظهر علي األوراق بقع أرجوانية  -
تشبه تلطخ األوراق ثم تتسع هذه البقع ويصبح مركز البقعة ذو لون رمادي والحافة الجانبية للورقة تصبح حمراء 

 اللون .
 أحيانا تمتد اإلصابة إلي قمة كئوس األزهار ويظهر عليها نفس البقع الموجود علي األوراق . -
 لثمار ويسبب مرض البذرة السوداء الفطر المسبب يمكنه إصابة ا -
  الفطر يناسبه الجو البارد إلحداث اإلصابة . -

 النظافو الحقليه وإزالة الحشائش  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  طرق الوقاية

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين  المكافحة الكيميائيه 

 Botrytis cinereahgutkالعفن الرمادي 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 يتواجد الفطر في بقايا األجزاء النباتية . -
 الرطوبة العالية تساعد علي تطور المرض . -
 مع بداية التزهير يهاجم الفطر األزهار مما يؤدي إلي فقد كمية كبيرة من األزهار وبالتالي قلة الثمار . -
 جراثيم الفطر تهاجم الثمار الخضراء والثمار الناضجة -
   ل الى اللون الرماديالمرض يظهر علي هيئة بقعة مائية صغيرة علي الثمرة سرعان ما تتحو -

 التخلص من األوراق الجافه والثمار المصابه  طرق الوقاية

 مل لكل لتر ماء 2يستخدم مبيد ابروديون بمعدل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر155مل /155-55اس سي بمعدل   %55كاربندازيم

 لتر155مل /45اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.4بيراكلوستروبين 

 

 Fusarium  .Verticilliumذبول الفراوله 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 يبدأ الذبول بطيئاً فى نباتات الفراولة فى وقت بدء تكوين المدادات األوراق الخارجية تذبل وتجف عند الحواف بين
 دةقزم تبدو النباتات منبسطة والجذور الجديالعروق ويصبح لونها بنى غامق ، النموات الجديدة تكون مختزلة ونتيجة للت

 التى تنمو فى منطقة التاج تكون قصيرة ومتقزمة وغالباً ما تكون ذات قمم سوداء ، وتوجد كذلك خطوط أو مناطق
 سوداء على عروق األوراق والمدادات .

سببين الم  إلفرازات الفطرين عائية باللون البنى المحمر نتيجةعمل قطاع طولى فى الجذور نالحظ تلون الحزم الوعند
 بول لإلصابة لذلك تنسد الحزم الوعائية والتستطيع القيام بنقل الغذاء وبالتالى يحدث الذ

 اتباع دورة زراعية طويلة نسبياً بقدر المستطاع وتجنب الدورات التى تدخل فيها محاصيل العائلة الباذنجانية - طرق الوقاية
 البطاطس . . . . إلخ . -نجان الباذ -الفلفل  -مثل الطماطم 

 زراعة أصناف مقاومة . - 
 إزالة المخلفات النباتية وحرقها بعيداً عن الحقل - 

 لتر ماء سقي 25جم /  155-55دبليوبي بمعدل%55تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي155جرام /255دبليو بي بمعدل  %75ثيوفانات ميثيل 
 لتر ماء سقي155مل /255اي سي بمعدل %35هيمكسازول 
 لتر  155مل /155-55اس سي(بمعدل  %55كاربندازيم

 Fragaria x ananassa القواقع
 قواقع  نوع االفة

 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

مم ، اللون من الرمادي  155إلى  45ة ال تحتوي على صدفة. يمكن أن يتراوح طولها من يهي حيوانات محار القواقع 
 البيض تحت  التربة ،يضع  الفاتح إلى األسود تقريبًا. في بعض األنواع ، يضيق الجسم نحو النهاية. 

أضرارا هائلة لمحصول يترك على أعناق ، أوراق ، براعم ، توت ، ثقوب مستطيلة ، مع ترك تفريغ فضي. أنها تسبب 
 الفطرية. االصابات الفراولة. نقل 

 . الحرث والعزيق وتقليب التربة لتعريض البيض والصغار للشمس وجفافها وموتها. 1 طرق الوقاية
 . العناية باألرض والتخلص من الحشائش اوال بأول . 2
 . التخلص من بقايا المحاصيل السابقة ومخلفاتها لقضاء بعض انواع القواقع فترة الراحة الصيفية علي هذه المخلفات. 3
. العناية بتقليم االفرع المصابة والتخلص منها بحرقها واختيار طرق التربية المناسبة التي تؤدي الي فتح قلب اشجار  4

 بة بالقواقع.الفاكهة وتعريضها للشمس يقلل من االصا
 . االهتمام بنظافة مصدات الرياح واألشجار المحيطة بالمزرعة. 5
  . اطالة فترة الري وعدم االسراف لتقليل نسبة الرطوبة االرضية والجوية وبالتالي تقليل نشاط القواقع. 6
  

جزء عسل + 3بنسبة  ونخالة القمح  جزء الي مخلوط من العسل  2يتم اعداد الطعم بإضافة بعض المبيدات الحشرية بنسبة  المكافحة الكيميائيه 
واضافة الماء المضاف الية لتكوين عجينة مع إضافة مادة جاذبة للحيوانات عبارة عن واحد كيلو من نخالة القمح  جزء  95

 مسحوق مادة طالء الجدران الزرقاء.
   النباتات  لطعوم في حالة البساتين علي قطع من البالستيك حول توضع ا

 



 

 

 

 اعداد / المهندس /علي محرز

 / المهندس /احمد سيف

 االداره العامة لالرشاد واالعالم الزراعي

 اإلدارة العامة لوقاية النبات

 


