
 

 

 

 وطرق مكافحتهاافات محاصيل الحبوب 

 

 تهاوطرق مكافح الذره الرفيعهافات وامراض 



 

 

 
 Spodoptera frugiperda :دوده الحشد الخريفيه 

 حشريه نوع االفة

 

 

خالل هذه األطوار. اليرقات وعادة ما يكون هناك ستة  اعمار اليرقه  وصف االفة
مخضرة برأس أسود ، يتحول الرأس إلى  برتقالي في الطور تبدوالشابة 

الثاني. في المرحلة الثانية ، وخاصةً في الطور الثالث ، يصبح  الظهر 
بني اللون ، وتبدأ الخطوط البيضاء الجانبية بالتشكل. في الطور الرابع إلى 

 السادس  ، بينما يصبح الرأس بني محمر
    

اهم عرض يميزهذه االفه وجودمايشبه نشاره الخشب في قمه   اعراض االصابه في الحقل
 على قمه النباتالنبات وهي عباره عن خالصه تغذيه اليرقات 

 

 اليرقه الطور الضار

ازاله -نثرالرمادوالرمل   الناعم  -جمع كتل البيض واليرقات يدويا واتالفها طرق الوقاية

 تحسين خواص التربه الزراعيه -االعشاب  

 اعتماد المصائد الضوئيه والفرمونيه

 

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

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 Spodoptera exempta (الجدميدودة الجيش االفرقيه )

 حشريه نوع االفة

 

راس اليرقه اسود ويتميزبوجود عالمه بيضاء  تشبه  وصف االفة
وخاصه في االطوار المتاخره  لون اليرقه  Yالشكل 

يتغير من انسالخ الى اخر فعندما يفقس البيض تكون 
اليرقه في العمر االول لونها ابيض يتحول تدريجيا 
الى االخضر عندما تبدا في االكل مع وجود اشواك 

صغيره سوداء تصغر وتختفي تدريجيا عند تقدم 
قه يكون الحشره في العمر والطور االخير من الير

املسا  اما في العمر الثاني فيكون لون اليرقه رمادي 
 باهت مخضر وتكون مدببه نحو النهايه  

اعراض االصابه في 
 الحقل

تقوم اليرقات الصغيره بالتغذيه  على الطبقه الخارجيه  من سطح الورقه 
السفلى ثم تنمواليرقه منسلخه عده انسالخات وكلما كبرت اليرقه في 

ا زادت شراهتها للتغذيه فتتغذي على انسجه  نصل الورقه العمر كلم
تاركه العرق الوسطي واحيانا تشمل انسجه الورقه كلها وتتميزاالصابه 



 

 

بحشره الجدمي بوجوداعداد كبيره من يرقات هذه الحشره على النباتات 
(يرقه في المترالمربع) وعند لمس هذه 0111مغطيه مساحات شاسعه 

قط اعداد من اليرقات متدليه احيانا  بخيط رفيع يشبه النباتات غالبا ماتس
خيط العنكبوت اضافه الى ان سلوك الحشره في تغذيتها وتجمع يرقاتها 

 تاخذطابع الشكل الجماعي ومنه اشتق اسم الحشره 
 

 اليرقه الطور الضار

 والضوئيه  في مناطق متعدده للتنبو الفرمونيه انشاء المصائد   -   طرق الوقاية
 بميعاد ظهورها وكثافتها ومناطق انتشارها المحتمله 

التفتيش الدوري المنتظم عن بيض الحشره على السطح السفلي  -
 الوراق النبات 

التفتيش الدوري على االطوار االولى لليرقه على اوراق النباتات   -
 النجيليه والناميه وخاصه االعشاب منها  

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

   لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

  Sesamia cratica حفار ساق الذرة

 حشريه  نوع االفة

 

ملم ، مع أن الذكور أصغر بشكل عام من اإلناث. األجنحة  01-55طول االناث   وصف االفة

األمامية باهتة  ذات   لون ابيض باهت ، لها عالمات  وهناك عالمات بلون بني غامق  

 ،  بينمااألجنحة الخلفية بيضاء اللون.

ها وظهر اليرقة ابيض سمني مشوب بحمرة، واسفلها مائل للصفرة. طولها عند تمام نم

اليرقية بشكل عام تمر  على خمس أو ست مراحل   يبلغ طول اليرقات    ملم. 01-01

 سم ، مع لون أصفر قشدي ، مع اختناقات وردية اللون 0الكامل 

اعراض االصابه في 

 الحقل

تحفر اليرقات الحديثة الفقس في اوراق قلب النبات الملتفة على بعضها. وعند تفتح هذه 
ا فيما بعد تظهر في انصالها ثقوب منتظمة الحافات ومرتبة بشكل االوراق وانبساطه

 عرضي. وقد تحفر اليرقة في ساق 
 النبات مسببة موت القمة النامية.

 اليرقات  الطور الضار

اصناف مقاومه كما يوصى بالتخلص من بقايا نباتات الذرة بعد جمع الحاصل.  استحدام طرق الوقاية
او في موسم الشتاء، وذلك لعدم فسح المجال لهذه الحشرة إلعادة دورة حياتها. اذ ثبت 

 انها تقضي فترة الشتاء داخل بقايا السيقان وعرانيص الذرة.
 أنظمة اإلنذار المبكر / الرصد الميداني

حشرات الكامله  بالمصائد الضوىيه  إلعطاء إنذار مبكر لنشاط  االفه ، يمكن التقاط ال

ال سيما الجيل األول ، ويمكن استخدام  الفحص الميداني لكتل البيض للكشف عن 

 اإلصابة الوشيكة.

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

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

 Rhopalasiphum maidis )العسال (المن

 حشريه نوع االفة

 

الربيع اخضر غامق يميل الى الزرقه يتحول الى  لون الحشرات في الشتاء واوئل  وصف االفة
    اخضر فاتح في فصل الصيف ومع تقدم العمر يصبح لونهامائل الى السواد 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 اصفرار األوراق ووجود الندوه العسليه 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 ماوي للحشرات  ازاله األعشاب حتى التصبح طرق الوقاية



 

 

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

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس

 

 

 Atherigona soccata ذبابة القمة

 حشريه  نوع االفة

 

مم ؛ الجسم رمادي اللون الى البني والبطن والساقين  صفراء   0.5-0األنثى طولها  وصف االفة
 ملم   5.5هناك بقع داكنة.في البطن  اليرقة طولها حوالي 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 موت القمه الناميه 

 اليرقات  الطور الضار

 –اختيار موعد الزراعه المناسب -معامله البذور –استخدام أصناف مقاومه  –  طرق الوقاية
 حرق بقايا المحصول السابق  –قلب التربه  –مكافحة األعشاب 

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55 سيرومازين المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

   Contarinia soaghicola  حشرة الماسح

 حشريه  نوع االفة

 

ملمتر لونها احمر باهت او 5طولها  ذبابه صغيره تشبه البعوض باطرافها الطويله وصف االفة
برتقالي الراس مصفر األطراف االماميه والخلفيه وقرني االستشعار بنيه اللون البطن 

 عند االناث منتفخ االجنحه شفافه ورفيعه مغطاه بشعر

اعراض االصابه في 
 الحقل

 في الزهره وبالتالي عدم تكون تقوم اليرقات بامتصاص العصاره من األجزاء التناسليه
 البذوراو تتغذي على البذور مخلفه بذور مشوهه  وجود بقع سوداء على جانبي الحبوب 

 اليرقات  الطور الضار

مكافحة  –اختيار موعد الزراعه المناسب -معامله البذور –استخدام أصناف مقاومه  – طرق الوقاية
 الدوره الزراعيه المناسبه  – حرق بقايا المحصول السابق – قلب التربه –األعشاب 

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

 Agrotis sp الدودة القارضة

 حشريه  االفة نوع

 

فراشه لون بطنها رمادي اما الراس والصدر فلونهما بني  لون الجناحين  وصف االفة
االماميين بني غامق بينما الجناحين الخلفيين ابيض اال ان الحواف والعروق 

 سم ولونها اخضر مزرق 5لونهما رمادي  طول اليرقه 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 وجود اثار قرض في منطقه التاج ويتركز ضررها اثناء البادرات 

 اليرقات  الطور الضار

 قلب التربه لتعريض اليرقات لضو الشمس واالعداء الحيويه  طرق الوقاية

 مل لكل لتر ماء سقي 0بمعدل 511فبرونيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Sphacelotheca reilianaمرض التفحم المغطى 



 

 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 غشاء ابيض رمادي يغطي الحبوب  - رخوة متقّزمة   النباتات المصابه تصبح 
  
  

حرق األجزاء  –الدوره الزراعيه  –أصناف مقاومه  –معامله الحبوب بالمطهرات  طرق الوقاية
 المتفحمه 

 كربندازيم ثيوفانات ميثيل او  المكافحة الكيميائيه 

 

 Puccinia  SPP صدا األوراق

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 
تظهر أول أعراض اإلصابة على هيئة بقع صفراء باهتة في مكان اإلصابة يعقبها  

وال  ، ظهور بثرات صغيرة لونها بني أو بني محمر تحتوي على الجراثيم اليوريدية
تلبث هذه البثرات أن تكبر في ، وتظهر أعراض اإلصابة في األصناف الشديدة 

وقد تتكون بثرات في األًصناف األقل مقاومة   المقاومة على شكل بقع صفراء باهتة 
 وتكون صغيرة الحجم مثل سن الدبوس أو أكبر قليال

 . 

 طويلة تحت ظروف الحقل. زراعة أصناف مقاومة تتميز بالثبات لفترة -0 طرق الوقاية
 الزراعة في الميعاد الموصى به. -5
 مراعاة التوزيع االستراتيجي لألصناف بالمحافظات )السياسة الصنفية (. -0
  التقيد بالمعامالت الزراعية  -0
 استخدام تقاوى من مصادر موثوق بها. -5

 لتر011/مل 011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

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

 

 

 

 Sclerospora  sorghi البياض الزغبي

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تظهر األعراض على األوراق على هيئة خطوط باهتة اللون يقابلها على 
السطح السفلى نمو زغبى أبيض اللون عبارة عن الحوامل الجرثومية 
للفطر المسبب، ثم تتحول هذه الخطوط تدريجيا إلى اللون األصفر من 
أسفل الورقة من عند النصل إلى أعلى الورقه وتصبح األوراق قائمة 

كما يتقزم النبات وبتقدم عمر النبات تتشوه النورة المذكرة  ضيقة النصل
وتأخذ المظهر الورقى أما على الذرة الرفيعة وحشيشة السودان تظهر 

 نفس

 إزالة النباتات المصابة أوالً بأول وحرقها بمجرد ظهور األعراض .- طرق الوقاية
 الحرث العميق للتربة قبل الزراعة . -
تجنب زراعة الذرة الشامية في االراضى الموبوءة بالمرض مع إتباع  -

 دورة زراعية ال تدخل فيها األعالف النجيلية من جنس السورجم .
 أصناف مقاومه زراعة  -
معاملة التقاوي قبل الزراعة في االراضى التي سبق ظهور المرض بها  -

 بأحد المطهرات الفطرية الموصى بها .

 لترماء011جرام/511بمعدل    W.P  % 50سيموكسانيل +نحاس كيميائيه المكافحة ال

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

مل 01اس سي  بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011/

 

 

 



 

 

 Fusarium moniliformeعفن الساق

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تصاب السيقان باعفان مختلفه ووجود نموات ورديه دقيقه على 
 الحبوب المصابه وعفن وردي احمر او رمادي 

زراعه بذور  –زراعة أصناف مقاومه  –معاملة البذور بالمطهرات  طرق الوقاية
 تجفيف المحصول وفرزه قبل التخزين  –سليمه خاليه من االصابه 

لتر ماء  51جم /  011-51دبليوبي بمعدل%51تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 سقي

 لتر مائ سقي011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ثيوفانات ميثيل 
 لتر ماء سقي011مل /511اي سي بمعدل %01هيمكسازول 

 لتر  011مل /011-51اس سي(بمعدل  %51كاربندازيم

   Helminthosporium  rostratum لفحة األوراق

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

  
 كبيرة.ع بق قد تتجمع البقع لتشكل ظهور بقع حمراء بيضاويه الشكل   

النظافه   -حرق مخلفات المحصول السابق –استخدام بذور سليمه  طرق الوقاية
 الحقليه وازاله الحشائش

 لتر011مل /011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

مل   01اس سي( بمعدل  %05.0 +بوسكاليد%5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011/

 

 Cercospora sorghi البقعة الرمادية على األوراق

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 بقع رماديه على األوراق 

النظافه الحقليه  -حرق مخلفات المحصول السابق –استخدام بذور سليمه  طرق الوقاية
 وازاله الحشائش 

 لتر011مل /011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

مل   01اس سي( بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011/

 

 Striga  hermonthica  Benth حشيشه المزولة) العدار(

 عشبيه  نوع االفة

 

 حشيشه عريضه األوراق تنتمي  للعائله الهالوكيه   وصف االفة

 تشبه اعراض الجفاف ونقص التغذيه  وهناك تقزم وذبول وكروته  اعراض االصابه في الحقل

 استخدام األسمدة الغنية بالنيتروجين يقلل من معدل اإلصابة باألعشاب طرق الوقاية
 الضارة.

نقع البذور المقاومة لمبيدات األعشاب في مواد كيميائية مبيدات األعشاب قبل 
 الزراعة

 استخدام أصناف مقاومه 

 

 

 وطرق مكافحتها الشاميهافات الذره 



 

 

 
 Spodoptera frugiperdaدوده الحشد الخريفيه 

 حشريه نوع االفة

 

 

خالل هذه األطوار. اليرقات وعادة ما يكون هناك ستة  اعمار اليرقه  وصف االفة
برأس أسود ، يتحول الرأس إلى  برتقالي في الطور  مخضرةتبدوالشابة 

الثاني. في المرحلة الثانية ، وخاصةً في الطور الثالث ، يصبح  الظهر 
بني اللون ، وتبدأ الخطوط البيضاء الجانبية بالتشكل. في الطور الرابع إلى 

 السادس  ، بينما يصبح الرأس بني محمر
    

اهم عرض يميزهذه االفه وجودمايشبه نشاره الخشب في قمه   اعراض االصابه في الحقل
 النبات وهي عباره عن خالصه تغذيه اليرقات على قمه النبات

 

 اليرقه الطور الضار

ازاله -نثرالرمادوالرمل   الناعم  -جمع كتل البيض واليرقات يدويا واتالفها طرق الوقاية

 تحسين خواص التربه الزراعيه -االعشاب  

 عتماد المصائد الضوئيه والفرمونيا

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

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس

    

 Spodoptera exempta (الجدميدودة الجيش االفرقيه )

 حشريه نوع االفة

 

-55الحشره الكامله عباره  عن فراشه يتراوح طولها عند انبساط  اجنحتهامن  وصف االفة
االجنحه مم االجنحه الخلفيه بيضاء والعروق رماديه سوداء جزئيا بينما 05

االماميه بنيه سوداء ولونها بني غامق في االنثى اما في الذكر فلونها بني فاتح 
ومرقشه وفي كل جناح امامي توجد بقعتان احداهماامام منتصف الجناح طويله 
وباهته بعض الشي  عاده تاخذ اللون البرتقالي  البني في وسطها وخاصه في 

لويه الشكل منتصفها بقعه سوداء االنثى والبقعه االخرى في طرف الجناح ك
ومحاطه ببياض وتتميز االنثى بوجود مجموعه من الزغب االسود في نهايه بطنها 

 وهذه بدورها توضع على البيض عند وضعه بواسطه االنثى

تقوم اليرقات الصغيره بالتغذيه  على الطبقه الخارجيه  من سطح الورقه السفلى ثم  اعراض االصابه في الحقل
اليرقه منسلخه عده انسالخات وكلما كبرت اليرقه في العمر كلما زادت تنمو

شراهتها للتغذيه فتتغذي على انسجه  نصل الورقه تاركه العرق الوسطي واحيانا 
تشمل انسجه الورقه كلها وتتميزاالصابه بحشره الجدمي بوجوداعداد كبيره من 

(يرقه في 0111يرقات هذه الحشره على النباتات مغطيه مساحات شاسعه 
المترالمربع) وعند لمس هذه النباتات غالبا ماتسقط اعداد من اليرقات متدليه احيانا  

بخيط رفيع يشبه خيط العنكبوت اضافه الى ان سلوك الحشره في تغذيتها وتجمع 
 يرقاتها تاخذطابع الشكل الجماعي ومنه اشتق اسم الحشره

 اليرقات  الطور الضار

انشاء المصائد الهرمونيه والضوئيه  في مناطق متعدده للتنبو بميعاد ظهورها 0 -   طرق الوقاية
 وكثافتها ومناطق انتشارها المحتمله 

 التفتيش الدوري المنتظم عن بيض الحشره على السطح السفلي الوراق النبات 5-



 

 

التفتيش الدوري على االطوار االولى لليرقه على اوراق النباتات النجيليه 0 -
 لناميه وخاصه االعشاب منها  وا

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

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس
 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

 Rhopalasiphum maidis المن

 حشريه نوع االفة

 

 

الى  يتحول لون الحشرات في الشتاء واوئل الربيع اخضر غامق يميل الى الزرقه  وصف االفة
   اخضر فاتح في فصل الصيف ومع تقدم العمر يصبح لونهامائل الى السواد  

 اصفرار األوراق ووجود الندوه العسليه  اعراض االصابه في الحقل

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 ازاله األعشاب حتى التصبح ماوي للحشرات  طرق الوقاية

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

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 

 Atherigona soccata ذبابة القمة

 حشريه  نوع االفة

 

 
 

مم ؛ الجسم رمادي اللون الى البني والبطن والساقين   0.5-0األنثى طولها  وصف االفة
 ملم   5.5صفراء  هناك بقع داكنة.في البطن  اليرقة طولها حوالي 

 موت القمه الناميه  اعراض االصابه في الحقل

 اليرقات  الطور الضار

 معامله البذور –استخدام أصناف مقاومه  –الرصدوالتنبو  الوقايةطرق 

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس
 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

  Sesamia cretica حفار ساق الذرة

 حشريه  نوع االفة

 

ملم ، مع أن الذكور أصغر بشكل عام من اإلناث. األجنحة  01-55طول االناث   وصف االفة
األمامية باهتة  ذات   لون ابيض باهت ، لها عالمات  وهناك عالمات بلون بني 

 غامق  ،  بينمااألجنحة الخلفية بيضاء اللون.
ظهر اليرقة ابيض سمني مشوب بحمرة، واسفلها مائل للصفرة. طولها عند تمام 

اليرقية بشكل عام تمر  على خمس أو ست مراحل   يبلغ  ملم. 01-01وها نم
 سم ، مع لون أصفر قشدي ، مع اختناقات وردية اللون 0طول اليرقات   الكامل 

تحفر اليرقات الحديثة الفقس في اوراق قلب النبات الملتفة على بعضها. وعند تفتح  اعراض االصابه في الحقل
هذه االوراق وانبساطها فيما بعد تظهر في انصالها ثقوب منتظمة الحافات ومرتبة 

 بشكل عرضي. وقد تحفر اليرقة في ساق 
 النبات مسببة موت القمة النامية.

 اليرقات  الطور الضار



 

 

استحدام اصناف مقاومه كما يوصى بالتخلص من بقايا نباتات الذرة بعد جمع  طرق الوقاية
الحاصل. او في موسم الشتاء، وذلك لعدم فسح المجال لهذه الحشرة إلعادة دورة 

 حياتها. اذ ثبت انها تقضي فترة الشتاء داخل بقايا السيقان وعرانيص الذرة.
 أنظمة اإلنذار المبكر / الرصد الميداني

تقاط الحشرات الكامله  بالمصائد الضوىيه  إلعطاء إنذار مبكر لنشاط  يمكن ال
االفه ، ال سيما الجيل األول ، ويمكن استخدام  الفحص الميداني لكتل البيض 

 للكشف عن اإلصابة الوشيكة.

 لتر011مل /55اي سي   %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر011/مل 51اي سي  %5المبداسيهالو ثرين

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 
 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

 Agrotis sp الدودة القارضة

 حشريه  نوع االفة

 

فراشه لون بطنها رمادي اما الراس والصدر فلونهما بني  لون الجناحين  االفةوصف 
االماميين بني غامق بينما الجناحين الخلفيين ابيض اال ان الحواف والعروق 

 سم ولونها اخضر مزرق 5لونهما رمادي  طول اليرقه 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 وجود اثار قرض في منطقه التاج ويتركز ضررها اثناء البادرات 

 اليرقات  الطور الضار

 قلب التربه لتعريض اليرقات لضو الشمس واالعداء الحيويه  طرق الوقاية

 مل لكل لتر ماء سقي 0بمعدل 511فبرونيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Sphacelotheca reilianaمرض التفحم المغطى 

 فطريه  نوع االفة

 

 وجوداورام مغطاه بغشاء ابيض وظهور كتله سوداء من الجراثيم بانفجار الغشاء اعراض االصابه في الحقل

حرق  –الدوره الزراعيه  –أصناف مقاومه  –معامله الحبوب بالمطهرات  طرق الوقاية
 األجزاء المتفحمه

 ثيوفانات ميثيل لتعقيم البذور  يستخدم مبيدكربندازيم او  المكافحة الكيميائيه 

 

 Puccinia purpurea صدا األوراق

 فطريه نوع االفة

 

  اعراض االصابه في الحقل
تظهر أول أعراض اإلصابة على هيئة بقع صفراء باهتة في مكان اإلصابة  

يعقبها ظهور بثرات صغيرة لونها بني أو بني محمر تحتوي على الجراثيم 
، وال تلبث هذه البثرات أن تكبر في ، وتظهر أعراض اإلصابة في  اليوريدية

 وقد تتكون بثرات في  األصناف الشديدة المقاومة على شكل بقع صفراء باهتة 
 األًصناف األقل مقاومة وتكون صغيرة الحجم مثل سن الدبوس أو أكبر قليال

 . 



 

 

 طويلة تحت ظروف الحقل. زراعة أصناف مقاومة تتميز بالثبات لفترة -0 طرق الوقاية
 الزراعة في الميعاد الموصى به. -5
 مراعاة التوزيع االستراتيجي لألصناف بالمحافظات )السياسة الصنفية (. -0
  التقيد بالمعامالت الزراعية  -0
 استخدام تقاوى من مصادر موثوق بها. -5

 لتر011/مل 011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

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

 

 Fusarium moniliforme عفن الساق

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

باعفان مختلفه ووجود نموات ورديه دقيقه على تصاب السيقان 
 الحبوب المصابه وعفن وردي احمر او رمادي 

زراعه بذور  –زراعة أصناف مقاومه  –معاملة البذور بالمطهرات  طرق الوقاية
 تجفيف المحصول وفرزه قبل التخزين  –سليمه خاليه من االصابه 

لتر ماء  51جم /  011-51دبليوبي بمعدل%51ميثيل  تالكوفوس المكافحة الكيميائيه 
 سقي

 لتر مائ سقي011جرام /511دبليو بي بمعدل  %51ثيوفانات ميثيل 
 لتر ماء سقي011مل /511اي سي بمعدل %01هيمكسازول 

 لتر  011مل /011-51اس سي(بمعدل  %51كاربندازيم

 

  Helminthosporium  rostratum لفحة األوراق

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

  
 كبيرة.ع بق قد تتجمع البقع لتشكل ظهور بقع حمراء بيضاويه الشكل   

النظافه   -حرق مخلفات المحصول السابق –استخدام بذور سليمه  طرق الوقاية
 الحقليه وازاله الحشائش

 لتر011/مل 011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

مل   01اس سي( بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011/

 

 

 

 

 Cercospora sorghi البقعة الرمادية على األوراق

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 بقع رماديه  غير منتظمه الشكل على األوراق 

النظافه الحقليه  -حرق مخلفات المحصول السابق –استخدام بذور سليمه  طرق الوقاية
 وازاله الحشائش 

 لتر011مل /011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ستروبين  ازوكسي 

مل   01اس سي( بمعدل  %05.0+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر011/

 



 

 

 

وطرق مكافحتها القمحافات وامراض 

 
 Zabrus tenebrioides G     البادراتخنفساء  

 حشريه  نوع االفة

 

بالكامل ، يتميز الحشرة الكاملة عبارة عن خنفساء لونها أسود  وصف االفة
الصدر األول بأن جوانبه مستقيمة وكبيرة وضيق من األمام 

ويوجد عليه نقر بالقرب من الحافة الخلفية ، تتميز األرجل بأن 
الفخذ أسود أما الساق والرسغ فحمراء تميل على الصفرة، 

 سم. 0.1-0.0طول الحشرة الكاملة يتراوح من 
ن األبيض المصفر ماعدا اليرقة عند اكتمال نموها تتميز باللو

الرأس والحلقات الصدرية الثالث فلونها كستنائي ويوجد في 
نهاية البطن زائدتان ويوجد على الحلقات الصدرية ثالثة أزواج 

من األرجل ينتهي كل منها بزوج من المخالب ذات اللون 
 سم. 0الداكن، يصل طول اليرقة في آخر عمر لها إلى حوالي 

شبه كروي تضعه األنثى في الصيف أو البيض لونه سمني 
الخريف في التربة ، توجد العذراء في التربة ويصل طولها إلى 

 سم. 0.1حوالي 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يرقات ماضغة بادرات الحبوب على كل من بادرات الشعير ال  
والقمح وذلك بعمل نفق في التربة بجانب البادرة ثم تسحبها ليالً 

فق وتمضغ األوراق والتترك منها سوى األلياف إلى داخل الن
وتؤدي اإلصابة الشديدة في طور البادرة إلى القضاء على 
الحقل بكامله وتفريغه من بادرات القمح أو الشعير أما إذا 

هاجمت الحقل بعد مرحلة اإلشطاء فإن األضرار تكون أخف 
حيث تأكل فرع أو اثنين من مجموعة اإلشطاء للنبات وبالتالي 
يمكن للباقي أن يكمل نموه وبالتالي يكون الفقد في المحصول 

 قليل.

 الحشرات الكامله واليرقات  الطور الضار

اتباع دورة زراعية إما بتبوير األرض وفالحتها عدة   -0 طرق الوقاية
فالحات أو زراعة محصول آخر التهاجمه الحشرة مثل 

 في المناطق الموبوءة. البقوليات إال أنه يفضل التبوير
فالحة األرض الموبوءة ثالث فالحات األولى في الخريف   -5

والثانية في الربيع والثالثة في الصيف على األقل وفالحة حتى 
 المنطقة الفاصلة بين الحقول المتجاورة.

التأخر في الزراعة إلى مابعد المطرة األولى يمكن أن   -0
اصة إذا رافقتها فالحة يساعد على تخفيف شدة اإلصابة وخ

 لالراضي البور المجاورة للحقل.



 

 

في حال حدوث إصابة في الحقل البد من إجراء المكافحة     -0
 الكيميائية.

لتر  51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 ماء

 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01سيفلو ثرين 
 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس

 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

 Atherigona yorki ع   ذبابة التفر

 حشريه  نوع االفة

 

مم ؛ الجسم رمادي اللون الى البني والبطن والساقين   0.5-0األنثى طولها  وصف االفة
 ملم   5.5البطن  اليرقة طولها حوالي  صفراء  هناك بقع داكنة.في

 موت القمه الناميه  اعراض االصابه في الحقل

 اليرقات  الطور الضار

 معامله البذور –استخدام أصناف مقاومه  –الرصدوالتنبو  طرق الوقاية

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 
 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

 Schizaphis graminum - Sitobiou avenae المن

 حشريه  نوع االفة

 

 حشرات كمثريه الشكل متعدده األلوان  االفةوصف 

 اصفرار حواف األوراق  ندوه عسليه ينمو عليها العفن األسود  اعراض االصابه في الحقل

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

في التسميد  تجنب المغااله –إزالة الحشائش  –استخدام أصناف مقاومه  طرق الوقاية
 واالسراف في الري 

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

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس

 

 Spodoptera exempta (الجدميدودة الجيش االفرقيه )

 حشريه نوع االفة

 

-55الحشره الكامله عباره  عن فراشه يتراوح طولها عند انبساط  اجنحتهامن  وصف االفة
االجنحه مم االجنحه الخلفيه بيضاء والعروق رماديه سوداء جزئيا بينما 05

االماميه بنيه سوداء ولونها بني غامق في االنثى اما في الذكر فلونها بني فاتح 
ومرقشه وفي كل جناح امامي توجد بقعتان احداهماامام منتصف الجناح طويله 
وباهته بعض الشي  عاده تاخذ اللون البرتقالي  البني في وسطها وخاصه في 

لويه الشكل منتصفها بقعه سوداء االنثى والبقعه االخرى في طرف الجناح ك
ومحاطه ببياض وتتميز االنثى بوجود مجموعه من الزغب االسود في نهايه بطنها 

 وهذه بدورها توضع على البيض عند وضعه بواسطه االنثى

تقوم اليرقات الصغيره بالتغذيه  على الطبقه الخارجيه  من سطح الورقه السفلى ثم  اعراض االصابه في الحقل
اليرقه منسلخه عده انسالخات وكلما كبرت اليرقه في العمر كلما زادت تنمو

شراهتها للتغذيه فتتغذي على انسجه  نصل الورقه تاركه العرق الوسطي واحيانا 
تشمل انسجه الورقه كلها وتتميزاالصابه بحشره الجدمي بوجوداعداد كبيره من 

(يرقه في 0111يرقات هذه الحشره على النباتات مغطيه مساحات شاسعه 
المترالمربع) وعند لمس هذه النباتات غالبا ماتسقط اعداد من اليرقات متدليه احيانا  

بخيط رفيع يشبه خيط العنكبوت اضافه الى ان سلوك الحشره في تغذيتها وتجمع 
 يرقاتها تاخذطابع الشكل الجماعي ومنه اشتق اسم الحشره

 اليرقات  الطور الضار

انشاء المصائد الهرمونيه والضوئيه  في مناطق متعدده للتنبو بميعاد ظهورها 0 -   طرق الوقاية
 وكثافتها ومناطق انتشارها المحتمله 

 التفتيش الدوري المنتظم عن بيض الحشره على السطح السفلي الوراق النبات 5-



 

 

التفتيش الدوري على االطوار االولى لليرقه على اوراق النباتات النجيليه 0 -
 لناميه وخاصه االعشاب منها  وا

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

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

 لتر ماء011مل /55بمعدل اس ال    %05اندوكس كارب 
 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

 Puccinia  SPP األصداء

 فطريه نوع االفة

 

تظهر أول أعراض اإلصابة على هيئة بقع صفراء باهتة في مكان اإلصابة   اعراض االصابه في الحقل
يعقبها ظهور بثرات صغيرة لونها بني أو بني محمر تحتوي على الجراثيم 

اليوريدية ، وال تلبث هذه البثرات أن تكبر في ، وتظهر أعراض اإلصابة في 
ي ون بثرات فاألصناف الشديدة المقاومة على شكل بقع صفراء باهتة   وقد تتك

 األًصناف األقل مقاومة وتكون صغيرة الحجم مثل سن الدبوس أو أكبر قليال
 . 

 زراعة أصناف مقاومة تتميز بالثبات لفترة طويلة تحت ظروف الحقل. -0 طرق الوقاية
 الزراعة في الميعاد الموصى به. -5
 ة (.فيمراعاة التوزيع االستراتيجي لألصناف بالمحافظات )السياسة الصن -0
  التقيد بالمعامالت الزراعية  -0
 استخدام تقاوى من مصادر موثوق بها. -5

 لتر011مل /011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

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

 

 

 

وطرق مكافحتها الشعير افات وامراض 

 
 Spodoptera exempta  (الجدميدودة الجيش االفرقيه )

 حشريه نوع االفة

الحشره الكامله عباره  عن فراشه يتراوح طولها عند انبساط   وصف االفة
بيضاء والعروق  مم االجنحه الخلفيه05-55اجنحتهامن 

رماديه سوداء جزئيا بينما االجنحه االماميه بنيه سوداء ولونها 



 

 

بني غامق في االنثى اما في الذكر فلونها بني فاتح ومرقشه 
وفي كل جناح امامي توجد بقعتان احداهماامام منتصف الجناح 

طويله وباهته بعض الشي  عاده تاخذ اللون البرتقالي  البني 
في االنثى والبقعه االخرى في طرف في وسطها وخاصه 

الجناح كلويه الشكل منتصفها بقعه سوداء ومحاطه ببياض 
وتتميز االنثى بوجود مجموعه من الزغب االسود في نهايه 
بطنها وهذه بدورها توضع على البيض عند وضعه بواسطه 

 االنثى

 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

الطبقه الخارجيه  من تقوم اليرقات الصغيره بالتغذيه  على 
سطح الورقه السفلى ثم تنمواليرقه منسلخه عده انسالخات 
وكلما كبرت اليرقه في العمر كلما زادت شراهتها للتغذيه 
فتتغذي على انسجه  نصل الورقه تاركه العرق الوسطي 
واحيانا تشمل انسجه الورقه كلها وتتميزاالصابه بحشره 

هذه الحشره على  الجدمي بوجوداعداد كبيره من يرقات
(يرقه في المترالمربع) 0111النباتات مغطيه مساحات شاسعه 

وعند لمس هذه النباتات غالبا ماتسقط اعداد من اليرقات متدليه 
احيانا  بخيط رفيع يشبه خيط العنكبوت اضافه الى ان سلوك 
الحشره في تغذيتها وتجمع يرقاتها تاخذطابع الشكل الجماعي 

 رهومنه اشتق اسم الحش

 اليرقات  الطور الضار

انشاء المصائد الهرمونيه والضوئيه  في مناطق متعدده 0 -   طرق الوقاية
 للتنبو بميعاد ظهورها وكثافتها ومناطق انتشارها المحتمله 

التفتيش الدوري المنتظم عن بيض الحشره على السطح 5-
 السفلي الوراق النبات 

لى لليرقه على اوراق التفتيش الدوري على االطوار االو0 -
 النباتات النجيليه والناميه وخاصه االعشاب منها  

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

لتر  51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 ماء

 لتر ماء. 51مل /  5أي سي بمعدل   %01ثرين  سيفلو
 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 لتر ماء51مل /51أي سي بمعدل  %51فنفاليرايت 

 

 Agrotis  ipsilon الدودة القارضة

 حشريه  نوع االفة

 

فراشه لون بطنها رمادي اما الراس والصدر فلونهما بني  لون الجناحين  وصف االفة
االماميين بني غامق بينما الجناحين الخلفيين ابيض اال ان الحواف والعروق 

 سم ولونها اخضر مزرق 5لونهما رمادي  طول اليرقه 

 لبادرات وجود اثار قرض في منطقه التاج ويتركز ضررها اثناء ا اعراض االصابه في الحقل

 اليرقات  الطور الضار

 قلب التربه لتعريض اليرقات لضو الشمس واالعداء الحيويه  طرق الوقاية

 مل لكل لتر ماء سقي 0بمعدل 511فبرونيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Aphids المن

 حشريه  نوع االفة

 

 الحشرة لونها أخضر فاتح  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تالحظ االصابة بسهولة على االنصال واألوراق بوجود مادة عسلية وكذلك   
 ظهور تجعد في األوراق مع وجود الحشرة أسفلها.

 الحوريات والحشره الكامله  الطور الضار

 اتباع دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

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

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 

 



 

 

     Heliothis  SPP ديدان كيزان الذرة

 حشريه  نوع االفة

 

ملم ذات لون شاحب اخضر الى بني غامق اعتمادا 01-05يبلغ طول اليرقه  وصف االفة
على النبات المضيف وهناك شريط بني داكن الى اسود يمتد من الراس ثم 

 الظهر الى البطن

اعراض االصابه في 
 الحقل

على نباتات الذرة تحفر في الكيزان وتسبب عدم اكتمال نموها وتغذيتها على  
  وتترك برازها بكميات كبيرة  الحبوب الطرفيه

 اليرقات  الطور الضار

زراعية: بالحرث الجيد لألرض والتشميس عده مرات قبل الزراع لقتل  -0 طرق الوقاية
 اليرقات والعذارى المتبقية في التربة.

حيوية: يتطفل عليها كثير من طفيالت اليرقات والمفترسات وكذلك  -5
 .االمراض الفيروسية والبكترية

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

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس

 

 Ustilago nigra تفحم القمة 

 فطريه  نوع االفة

 

تظهر السنابل المصابة قبل السليمة بعدة أيام تتحول حبوب السنابل إلى كتل   اعراض االصابه في الحقل
 سوداء في نهاية الموسم مغطاة بغشاء رقيق تمزقه الرياح فتظهر محاور السنابل

 عارية تماما.

المطهرات الفطرية البذرية ـ أصناف مقاومة ـ الزراعة الغير عميقة و أن تتم إما  طرق الوقاية
 عفيراً أو خضيراً .

 معامله الحبوب قبل الزراعه بمادة كربندازيم  المكافحة الكيميائيه 

 

   SPP Puccinia صدأ األوراق

 فطريه نوع االفة

 

تظهر أول أعراض اإلصابة على هيئة بقع صفراء باهتة في مكان اإلصابة   في الحقل اعراض االصابه
يعقبها ظهور بثرات صغيرة لونها بني أو بني محمر تحتوي على الجراثيم 

، وال تلبث هذه البثرات أن تكبر في ، وتظهر أعراض اإلصابة في  اليوريدية
األصناف الشديدة المقاومة على شكل بقع صفراء باهتة   وقد تتكون بثرات في 

 األًصناف األقل مقاومة وتكون صغيرة الحجم مثل سن الدبوس أو أكبر قليال
 . 

 طويلة تحت ظروف الحقل. زراعة أصناف مقاومة تتميز بالثبات لفترة -0 طرق الوقاية
 الزراعة في الميعاد الموصى به. -5
 مراعاة التوزيع االستراتيجي لألصناف بالمحافظات )السياسة الصنفية (. -0
  التقيد بالمعامالت الزراعية  -0
 استخدام تقاوى من مصادر موثوق بها. -5

 لتر011/مل 011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

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

 

   

 Claviceps purpurea األرجوت

 فطريه  نوع االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

صفراء على السنابل خالل فترة اإلزهار مع تقدم افرازات عسلية  
اإلصابة تتحول بعض الحبوب إلى أجسام حجرية سوداء اللون طويلة، 

 صلبة تشبه القرون



 

 

 أصناف مقاومة  طرق الوقاية
 فالحة عميقة لطمر األجسام الحجرية ) مصدر العدوى (

  مكافحة الحشائش النجيلية حول الحقول

 

 تعقيم البذور قبل الزراعه  المكافحة الكيميائيه 

 

 

 

 

وطرق مكافحتها الدخن افات وامراض

 
 Sclerospora graminicola السنبلة الخضراء

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تصبح النباتات المصابة في مرحلة  النمو يصيب النباتات في جميع مراحل 
 ، وقد تموت بعد ذلك. تتسبب العدوى في  سنابل  تقزم ، وال تنتج مت   الشتالت 

يتم تحويله إلى بنية مورقة تشبه في  وعادتا  في تشوه اإلزهار  المراحل المبكره 
كثير من األحيان مكنسة الساحرة. العفن الفطري قد يؤثر إما على الرأس بأكمله 

  أو على جزء منه فقط. 

 لمحصول السابق حرق مخلفات ا –زراعة أصناف مقاومه  طرق الوقاية

 

 Aphids SPP المن

 حشريه  نوع االفة

 الحشرة لونها أخضر فاتح  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تالحظ االصابة بسهولة على االنصال واألوراق بوجود مادة عسلية وكذلك   
 ظهور تجعد في األوراق مع وجود الحشرة أسفلها.

 الكامله الحوريات والحشره  الطور الضار

 اتباع دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية



 

 

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

 لترماء011مل/011-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05كارب  اندوكس

 

 

 Puccinia hordei ott صدأ األوراق

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تظهر أول أعراض اإلصابة على هيئة بقع صفراء باهتة في مكان اإلصابة يعقبها  
ال اليوريدية ، وظهور بثرات صغيرة لونها بني أو بني محمر تحتوي على الجراثيم 

تلبث هذه البثرات أن تكبر في ، وتظهر أعراض اإلصابة في األصناف الشديدة 
المقاومة على شكل بقع صفراء باهتة   وقد تتكون بثرات في األًصناف األقل مقاومة 

 وتكون صغيرة الحجم مثل سن الدبوس أو أكبر قليال
 . 

 بات لفترة طويلة تحت ظروف الحقل.زراعة أصناف مقاومة تتميز بالث -0 طرق الوقاية
 الزراعة في الميعاد الموصى به. -5
 مراعاة التوزيع االستراتيجي لألصناف بالمحافظات )السياسة الصنفية (. -0
  التقيد بالمعامالت الزراعية  -0
 استخدام تقاوى من مصادر موثوق بها. -5

 لتر011مل /011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

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

 

 Puccinia graminis عفن الساق

 فطريه  نوع االفة

 

أغماد  –تحدث وتظهر اإلصابة على كل األجزاء الخضرية من النبات )أوراق  اعراض االصابه في الحقل
سفا( ويحدث معظم الضرر نتيجة إصابة الساق ولذلك  –قنابع  –سنابل  –

يسمى بصدأ الساق. ينتج الفطر بثرات مسحوقية مرتفعة قليالً عن سطح الورقة، 
ثرة . البثرات مبععند مالمستها تترك أثراً في اليد على شكل مسحوق بني داكن

 ليس لها شكل منتظم.

 زراعة أصناف مقاومة تتميز بالثبات لفترة طويلة تحت ظروف الحقل. -0 طرق الوقاية
 الزراعة في الميعاد الموصى به. -5
 مراعاة التوزيع االستراتيجي لألصناف بالمحافظات )السياسة الصنفية (. -0
 التقيد بالمعامالت الزراعية   -0
 استخدام تقاوى من مصادر موثوق بها. -5

 لتر011مل /011-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /01اي سي بمعدل   %05.5ترايديمنول 
 لتر011مل /55-51اس سي بمعدل  %55ازوكسي ستروبين  

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

 

 Claviceps purpurea األرجوت

 فطريه  نوع االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

 على شكل بثور بنية محمرة ألول مرة يظهر صدأ 
 كال السطوح من األوراق السفلى. عموما العلوي

 األسفل النصف  نصف الورقة يصاب بعدوى أشد من



 

 

 مجاورة األوراق األصغر سنا. قد تتجمع عدة بثرات العدوى إلى تنتشر
 لتشكيل رقعة كبيرة على األوراق واألوراق المصابة

 

حرق مخلفات المحصول  –الدوره الزراعيه المناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية
 السابق 

 بأحد المبيدات المناسبه تعقيم البذور قبل الزراعه  المكافحة الكيميائيه 

 Ustilago Spp تفحم الحبوب

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

وهي أكبر حجًما من الحبوب العادية.   إلى مرارة مخملية  المبايض تتحول 
اللون االخضر المبدئي يتحول تدريجياً إلى اللون األخضر الزهري وأخيراً 

 إلى جفاف

  -النظافه الحقليه  –تعقيم البذور قبل الزراعه  طرق الوقاية

 تعقيم البذور قبل الزراعه باستخدام مبيد كربندازيم  المكافحة الكيميائيه 

 

 اعداد / المهندس /علي محرز

 / المهندس /احمد سيف            

 االداره العامة لالرشاد واالعالم الزراعي                 

 اإلدارة العامة لوقاية النبات                                  

 


