
 

 

 مكافحتها قالخضار وطرمحاصيل وامراض افات 

 

 



 

 

وطرق مكافحتهاالطماطم  افات وامراض

 

 Heliothis armigera دودة اللوز الشوكية

 حشريه نوع االفة

 

ملم ذات لون شاحب اخضر الى بني غامق 04-53يبلغ طول اليرقه  وصف االفة
اعتمادا على النبات المضيف وهناك شريط بني داكن الى اسود يمتد 

 من الراس ثم الظهر الى البطن 
 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تحفر فى  ثمار الطماطم الغير ناضجة في مكان انصال الكأس  
 بالثمرة فتسبب سقوطها وتعفنها.

 

 اليرقه الطور الضار

جمع الثمار –النظافة الزراعيه وإزالة الحشائش  -الحرث الجيد لألرض لتشميسها طرق الوقاية
 استخدام المصائد الفرمونيه -المصابه واحراقها

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

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

 لتر ماء011مل /55اس ال  بمعدل   %05اندوكس كارب 
 

 

 التوتاابسلوتا  )سوسه الطماطم ( )الفراشه( 

 حشرية نوع االفة

 

في الطور األول كريمي أصفر مع رأس داكن مميز,وخالل مراحل النمو تتحول اليرقه  وصف االفة
 إلي اللون األصفر مع بقعة سوداء على الرأس .

-0,3اليرقة المكتملة النمو تتحول إلي اللون األخضر األرجواني.يتراوح طولها ما بين 
 مم.5,3

اعراض االصابه في 
 الحقل

رة أو داخل الثمرة مع مالحظة كتل صغيرة من يمكن أن تتواجد اليرقات تحت عنق الثم
 براز اليرقة قرب نفق دخولها للثمرة.

 تهاجم اليرقات الثمار الخضراء فقط قبل مرحلة التلون.
أنفاق اإلصابة على األوراق واسعة وغير منتظمة وقد تكون على شكل لطخة أو بقعة 

 تبعثرة من برازها.وبداخل هذه األنفاق تتواجد اليرقات مع كتل صغيرة داكنة وم

 اليرقات  الطور الضار

التخلص من مخلفات المحصول السابق  بالحرق حيث يحتوى العرش على   –1 طرق الوقاية
 العذارى والتى تستكمل دورة حياة االفة .  

العمل قدر المستطاع بشكل جماعى فى أماكن تجمع محصول الطماطم بعدم زراعة   -2
المحصول لمدة عام وإخالء المنطقة بالكامل من زراعات الطماطم والبطاطس 

 والباذنجان والفلفل  والتى تمثل عوائل أساسية للحشرة . 
خلص من الت العمل على الحرث الجيد وتشميس التربة بالقدر الكافى حتى نتمكن من  -5

 العذارى الموجودة فى التربة 



 

 

أضافة أى مبيد من  مبيدات التربة  أو السوالر قبل بدء الزراعة بالموسم الجديد   -0
 للتخلص من أى بقايا للعذارى  . 

استخدام الكبريت الزراعى تعفيرا  فى المراحل األولى لنمو المحصول حتى ال   -3
 تتمكن الفراشات من وضع البيض على المحصول . 

استخدام  مصايد الفرمونات الجاذبة  الغراض االستكشاف  أو ألغراض التشتيت   -6
انتاج  لكبسولة للفدان  حتى  نتمكن من تقليل فرص  التلقيح وبالتالى تقلي 1بمعدل 

 البيض المخصب . 
 

 لتر144مل /23 بمعدل اي سي %3ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /34 بمعدل اي سي%3المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 24جرام/  6.3 -2.3دبليو بي بمعدل  %53سيرومازين 
 لتر ماء. 24مل /  3أي سي بمعدل   %14سيفلو ثرين 

 لتر ماء144مل /23اس ال  بمعدل   %13اندوكس كارب 
 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

  

 

 Bemisia tabaci )النسه (الذبابة البيضاء

 حشرية نوع االفة

 

الفراشات مم وهي تشبه  5-2الذباب األبيض حشرات صغيرة طولها حوالي  وصف االفة
الصغيرة والحشرات الكاملة مجنحة سواء كانت ذكوراً أم إناثاً ولها زوجان من 
األجنحة البيضاء وجسم أصفر, وتطورها يختلف عن الكثير من أنواع الحشرات 

 التابعة لرتبة متساوية األجنح

اعراض االصابه في 
 الحقل

بواسطة أجزاء فموية الحشرات الكاملة واليرقات تمتص العصارة الخلوية للنبات 
ثاقبة ماصة, وتسبب مايعرف بالندوة العسلية التي ينمو عليها فطر العفن األسود الذي 

 يسببه إخالالً بعملية التمثيل الضوئي للنبات واتساخاً للثمار.

 الحوريات  الحشره الكامله و الطور الضار

 مرة والقرعيات اختيار المشاتل بعيدا عن حقول الطماطم المث • طرق الوقاية
ازالة الحشائش والنباتات المصابة باالمراض الفيروسية خالل فترات  •

النمو واالزهار وحتى بداية العقد.  التوازن الغذائى بين االزوت والبوتاسيوم 
 والفوسفور . 

أفضل مكافحه للذباب األبيض هو زيادة المسافة والفاصل الزمني بين  •
 المحاصيل المضيفة.

يكون ذلك ممكنا , يجب أن تزرع الطماطم على األقل نصف عندما   •
ميل من الريح من مضيفي الذبابة البيضاء الرئيسية مثل البطيخ , ومحاصيل الكول , 

 والقطن.
الحفاظ على  النظافه الحقليه الجيده في مناطق الشتاء والربيع المضيف   •

حاصيل في أقرب وقت واألعشاب الضارة عن طريق تدمير وإزالة جميع مخلفات الم
 ممكن.

 

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  o المكافحة الكيميائيه 
o لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم 
o لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد 
o  لترماء144مل/34اي سي   بمعدل  %2.3دلتا مثرين 

 

 Aulacorthum Solani)المن

 حشرية نوع االفة

 جسم صغير على شكل كمثرى شفاف وصف االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

تبدو النباتات المصابة بالمن ضعيفة ذابلة متقزمة, ذات اوراق وثمار مشوهة, وتقل فيها 
 نسبة اإلزهار والعقد.

وتتغذى الحشرات عن طريق فمها الثاقب الماص على العصارة النباتية, مسببة تشوه 
وتجعد أوراق النباتات المصابة, وظهور بقع صفراء عليها. كما تفرز الحشرات كمية 

 تنقل امراض فيروسيه  -كبيرة من الندوة العسلية ــ خاصة عند إهمال المكافحة

 رياتالحشرات الكامله والحو الطور الضار

 ــ إزالة الحشائش والنباتات المتقزمة المصابة بالفيروس من الحقل باستمرار. طرق الوقاية
 34ــ االعتدال في التسميد خاصة األزوتي, ووضع المصائد الصفراء الالصقة )

 مصيدة/صوبة( 34-04مصيدة/فدان في الحقل ومن 



 

 

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  o المكافحة الكيميائيه 
o لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم 
o لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد 
o  لترماء144مل/34اي سي   بمعدل  %2.3دلتا مثرين 

 

 

 SPP Empoascaالجاسيد

 حشرية نوع االفة

 

 5وهي من الحشرات الثاقبة الماصة لونها أخضر فاتح إلى أخضر مصفر طولها حوالي  وصف االفة
مم , األجنحة شفافة تمتد إلى خارج نهاية الجسم واألرجل اسطوانية تمكنها من القفز , 

مرات لتصل إلى طور الحشرة   3 - 0والحوريات أصغر حجما وأفتح لونا وتنسلخ من 
  ملة والحوريات بحركة قفز سريعة جانبية , الكاملة , وتتميز الحشرات الكا

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

نطاطات األوراق من اآلفات قليلة األهمية في معظم األحوال , يقتصر تغذية الحشرات 
الكاملة والحوريات على األوراق فقط بامتصاص عصارة النبات من السطح السفلي لها 

مالحظتها بسهولة وهي تقفز بسرعة عند نهارا ومن سطحها العلوي مساءا ويمكن 
إقالقها وتتحرك على األوراق بطريقة قطرية وينتج عن تغذيتها اصفرار بين عروق 
األوراق يتحول إلى اللون البني وجفاف الحواف التي تلتف ألسفل خاصة أن لعاب 
الحشرة سام للنبات , وقد يتأثر نمو النبات في حالة اإلصابة الشديدة وتظهر بعض 

لمحاصيل كأنها محترقة ويقال عن هذا المظهر حريق الجاسيد , كما أن الجاسيد ينقل ا
بعض األمراض الفيروسية مثل مرض التفاف األوراق في البطيخ والكوسة ومرض 

 الموزايك .

 الحشرات الكامله والحوريات  الطور الضار

 الجيديجب االهتمام بنظافة الحقل من الحشائش والتسميد  طرق الوقاية

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  o المكافحة الكيميائيه 
o لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم 
o لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد 
o  لترماء144مل/34اي سي   بمعدل  %2.3دلتا مثرين 

 

 Phytophthora infestans )الحريق (اللفحة المتأخر

 فطرية نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

وتبدا االعراض علي الجزء العلوي من النبات  تظهر االعراض علي االوراق والسوق 
حيث تظهر علي حواف الوريقات بقع مائية صغيرة كالمسلوقة ثم تعم االصابة االوراق 

 فتجف وتتدلي

حرق بقايا  -مكافحة هذا المرض بحرق النباتات المصابة, وزراعة النباتات المقاومة   طرق الوقاية
التأكد من سالمة الشتالت قبل  –استخدام دوره زراعيه مناسبه  –المحصول السابق 

 الغرس 

لترماء144/جرام244  بمعدل  المكافحة الكيميائيه  دبليو بي   % 55سيموكسانيل +نحاس   
لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين   
لتر ماء144جرام /244بمعدل دبليو بي  %34ميتاالكسيل +نحاس   
لتر144مل /04بمعدل   اس سي %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين   

 

 

  Alternaria  Solani اللفحة المبكرة



 

 

 فطرية نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

بقع الساق على االشتال تكون  -كبقع صغيرة بنية مسودةتبدو على األوراق القديمة 
صغيرة وغاطسة قليال تكبر وتتحول الى بقع دائرية أو مطاولة مع وجود حلقات متركزة 

 فيها

اتباع دورة زراعية مالئمة يراعى فيها عدم تكرار زراعة بطاطس وطماطم في نفس  -1 طرق الوقاية
 الحقل سنين متتالية.

 ايا النباتات المصابة وحرقها, وعدم استخدامها في عمل الكمبوست.التخلص من بق -2
 العناية بخدمة المحصول وتسميده جيدا ليكون قويا ويقاوم المرض. -5
 عدم زراعة شتالت مصابة -0

لترماء144/جرام244  بمعدل  المكافحة الكيميائيه  دبليو بي   % 55سيموكسانيل +نحاس   
لتر144مل /53-34سياس  %23ازوكسي ستروبين   
لتر ماء144جرام /244بمعدل دبليو بي  %34ميتاالكسيل +نحاس   
لتر144مل /04بمعدل   اس سي %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين   

 

 

 Leveillula  Taurica البياض الدقيقي

 فطرية نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

الورقة  نموات بيضاء اللون دقيقية مسحوقية المظهر  يظهر على السطح السفلى  من
عبارة عن الحوامل الكونيدية للفطر والجراثيم الكونيدية  وعلى السطح العلوي بقع 

 صفراء   وأخيراً تموت انسجة البقع وتجف
األوراق المصابة بالكامل. وفى حاالت االصابة الشديدة قد تظهر األعراض أيضاً على 

 األوراقالسيقان وأعناق 

 زراعة أصناف مقاومه  –اتباع الدوره الزراعيه  –حرق مخلفات المحصول السابق  طرق الوقاية

 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 24جم /  64 -04دبليو جي  بمعدل  %04كبريت 

 لتر144/مل 04اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر144مل /04اي سي   %12.3ترايديمنول

 

   Botrytis cinerea الـــــــعفن الرمادي :

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه 

 في الحقل

 يمكن أن تصيب جميع أجزاء النبات فوق سطح التربه
 غالبا ما ترتبط   بالجروح  واجزاء النبات المسنه  .

 اللون الرمادي تتميز االصابه  بظهور
 على الساق تظهر التقرحات والجروح .

 في الثمار الناعمه قديظهر عرض نهايه الطرف الزهري .
 وقدتظهر في الثمارالناضجه تبقعا ت خفيفه

 تعقيم التربه  –حرق مخلفات المحصول السابق  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  طرق الوقاية

 مل لكل لتر ماء 2يستخدم مبيد ابروديون بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 لتر144مل /144-34اس سي بمعدل   %34كاربندازيم

 

 Fusarium  .Verticillium أمراض الذبول

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

اصفرار لون االوراق , وهذه االعراض  تقزم البادرات مع ذبول االوراق المسنة ,
تكون مصابة بذبول النبات اثناء النهار بسبب ارتفاع الحرارة و يتطور الذبول حتي 

 يموت النبات .
يتلون الجهاز الوعائي للنبات بالون البني و هو احد االعراض المميزة للمرض و 

 يستخدم كوسيلة للتعرف عليه .

 تجنب المعااله في استخدام النتروجين  –استخدام شتالت وتقاوي سليمه  طرق الوقاية

-ثيوفانات ميثيل-هيمكسازول-تالكوفوس ميثيل  -استخدام احد المبيدات التاليه  المكافحة الكيميائيه 
 بروباموكارب  هيدروكلورايد



 

 

 

 Tomato  Yellow  leaf  Curl  virus فيروس التفاف واصفرار أوراق الطماطم

 فيروسية نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

–اهم عرض هواالصفرار الشبكي التصاعدي لالوراق واصفرارحواف االوراق  
  تقزم النبات وانخفاض الزهره -اوراق اصغر من المعتاد

 ازاله االعشاب-جمع النباتات المصابه واتالفها لكي التظل مصدر عدوى في الحقل   طرق الوقاية
   –استخدام اصناف مقاومه –التي قدتمثل مصدر عدوى 

ضاء لهذا يجب مكافحة الذبابه البي ينتقل هذاالفيروس بكفائه بواسطه الذبابه البيضاء المكافحة الكيميائيه 
 باستخدام المبيدات المناسبه 

 

 Tomato  Mosaic  Virus فيروس موزايك الطماطم

 فيروسيه نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

كثر األعراض شيوعا لهذا المرض ظهور ما يسمى بالموزايك على األوراق, أي ا
بدون حدود واضحة  ظهور بقع خضراء باهتة متبادلة مع مساحات خضراء قاتمة ,

كما بالشكل . تتأثر كثيراً بدرجة الحرارة وشدة الضوء , ففي حاالت الحرارة المرتفعة 
 واإلضاءة الشديدة تكون األعراض شديدة

 و تصيب الوريقات تصبح متجمعة صغيرة الحجم مع إلتفاف حوافها إلى اسفل· 
 النصل و يحدث اختزال لنصل االوراق المصابه فتأخذ الوريقات شكل خيطى.

زراعة أصناف مقاومة. استعمال أصناف الطماطم المقاومة لهذا المرض . وهناك  طرق الوقاية
أصناف عديدة من الطماطم مقاومة للمرض , واختبار أحدهما يكون بتجربة هذه 

لتأكد من مقاومتها ومن صالحية ثمارها للسوق المحلي األصناف في البيئة المحلية , ل
. إن التجارب العديدة أثبتت أنه من الممكن , أن صنفا معينا يظهر مقاومة لهذا 

الفيروس في منطقة معينه , قد يصاب بالمرض نفسه في منطقة أخرى , الختالف في 
 ساللة الفيروس المسبب لهذا المرض.

 شتل النباتات السليمة.
تدخين أثناء شتل النباتات والقيام بالعمليات الزراعية المختلفة , ألن مسبب هذا عدم ال

 المرض موجود

 

 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria الندوه العادية

 بكترية  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

 أعراض بقع ونقاط سوداء متشابهة جدا.  
 بقع صغيرة, دائرية, وجروح داكنه  -
 قد تتجمع  البقع, مسببة مناطق  محترقه  على األوراق. -
االعراض على الساق: عباره عن جروح بيضاويه الشكل وعلى شكل حزام حول   -

 الساق   
 األعراض على الثمار : -
 بقع و  نقاط و عادة ما تكون متباينة من األعراض على الثمارغيرناضجة -
 

 وحرق مخلفات المحصول السابق استخدام تقاوي خاليه من االصابه  طرق الوقاية

 جرام لكل لتر ماء رشا2بمعدل كوبر اوكسي كلورايد  المكافحة الكيميائيه 

 

 Ralstonia solanacearumالذبول البكتيري 

 بكترية نوع االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

بقع وذبول الوريقات السفلية تتحول هذه البقع إلى اللون  تظهر االعراض على  هيىه
البنى واحيانا تلتحم هذه البقع مع بعضها فتصبح الورقة بنية وتذبل ولكنها ال تسقط 
من على النبات وغالبا تحدث االصابة على جانب واحد من النبات وينتشر المرض 

وع الخضري في النبات كله ويقضى على المجم من وريقة إلى اخرى حتى يصيب
 النهايه  

يظهر على السيقان واعناق االوراق خطوط ذات لون فاتح يحدث تشققات في اماكن 
هذه الخطوط حيث تتكون التقرحات التى يخرج منها كتل من االفرازات البكتيرية 

 اللزجة على السطح الخارجى للسيقان وخصوصا في الجو المشبع بالرطوبة  



 

 

بالتطعيم :يمكنك تطعيم شتالت الطماطم الخاص بك على جذور مقاومة الزراعه 1- طرق الوقاية
 من نبات الباذنجان.

االصناف المقاومه :وهناك أصناف قليلة من الطماطم مقاومة الى حدا ما للذبول 2-
 البكتيري, 

الدوره الزراعيه :ممارسة دوره زراعيه للمحاصيل للحفاظ على النباتات بعيدا عن 5-
 5 نفس المكان لمدة
 سنوات على االقل

 استخدام بذور وشتالت سليمه ونظيفة غير ملوثه ويجب االهتمام بمصدر التقاوي0-
إزالة النباتات المصابة والتربة :يتم على الفور إزالة وحرق كل النباتات المتضررة 

 قبل أن يتم تحرير
بها حالبكتيريا مرة أخرى في التربة .وحفر التربة حول النباتات أيضا, بدل من س

 وترك شظايا الجذر المصابة وراه .
مكافحه الديدان الخيطية وحشرات التربة النهاتعمل جروح تتسلل منها   -

 البكتريالداخل النبات
 تجنب الترقيع و جرح الجذور -

 

 استعمال  كوبراوكسي كلورايد  لرش المجموع الخضري أثناء النمو - المكافحة الكيميائيه 
 البكتيري:للوقايه من الذبول 

الرش بالمضاد الحيوي أوكسي تتراسيكليم اوتتراسيكليم االوكسي تتراسيكليم أقوى 
لتر ماء لكل خط في الصوبة يكرربعد اربعه  24ملجرام/ 344اوعشركبسوالت   

 ايام

 

 Meloidogyne spp نيماتودا تعقد الجذور

 نيماتودا نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

المصابة بهذه اآلفة يضعف نموها وتميل الى الذبول السريع في األيام النباتات 
 الحارة والجافة

أعراض اإلصابة على الجذور فهي عقد من أحجام مختلفة حسب العائل وشدة 
 اإلصابة.

 الزراعة فى تربة غير ملوثة بالنيماتودا. طرق الوقاية
 استخدام دورة زراعية.

 اتباع العمليات الزراعيه. 
استخدام المبيدات الكيماوية حيث يمكن معاملة التربة الملوثة       بالنيماتودا قبل 
زراعة الطماطم باستخدام أحد المبيدات وبعد ذلك ينصح باستخدام دورة زراعية 

 سنة ثم تزرع الطماطم. 5-2حيث يزرع محاصيل نباتية مقاومة لمدة 

 مل لكل لتر ماء عن طريق الري 2دل يستخدم مبيد نيماكل بمع المكافحة الكيميائيه 

 Orobanche  Ramosa هالوك الطماطم

 عشبية نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

الهالوك نبات زهرى طفيل جذرى كامل التطفل و الساق صلبة أو رخوة غليظة او 
نحيلة قصيرة أو طويلة متفرعة او غير متفرعة و ليست له اوراق خضراء و انما 

بدال منها حراشيف سمراء متبادلة و الثمرة علبة )كبسولة( ويختلف عدد تحمل 
الكبسوالت على النبات باختالف النوع و العوامل البيئية ونادرا مايزيد هذا العدد 

مائة و الكبسولة بها بذور دقيقة الحجم جدا حيث يختلف عدد البذور فى  عن
 ب النوع .الكبسولة من بضع مئات الى عدة أالف من البذور حس

   طرق الوقاية
o الحرث العميق للتربه 
o تجنب انتقال االصابه من أرض موبوء 
o استخدام تقاوي نظيفه 
o استخدام أصناف تتحمل اإلصابة بالهالوك 
o تشجيع نشاط حشره ذبابه الهالوك 
o  استخدام اسمده خاليه من بذورالهالوك علمابان األسمدة النتروجينيه

 تقلل من االصابه 
o  اسابيع5_2الري كل 
o ازاله الشماريخ وحرقها قبل تكوين البذور 

 

  

 



 

 

وطرق مكافحتهاالبطاطس  افات وامراض

 

 Gnorimoschema operculella فراشة درنات البطاطس

 حشريه نوع االفة

 

الجناحين عندانفتاحهمانصف  رماديه اللون  البعدبين الحشره الكامله فراشه صغيره وصف االفة
 هنش وهماضيقان ومهدبان بالشعر

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 تضع الفراشة البيض أما عند أعين الدرانات )أصابة مباشرة(.
أو تضع البيض على األوراق فتبداء اليرقات فى حفر أنفاق داخل األوراق)أصابة غير 

 مباشرة(
اليرقة بين بشرتى الورقة وتسلك داخل  تظهر على األوراق بقع باهتة حيث تأكل

عروق الورقة ثم الى العرق الوسطى حيث تظهر داخل النفق جلود انسالخ وبراز 
 اليرقة.

تحفر اليرقات فى الدرنة فتصنع أنفاقاً داخلها وتشاهد ثقب دخول اليرقة ويظهر براز 
ألصابة تشتد ا اليرقة عند الثقب بلون اسود فى منطقة الدخول فيؤدى الى تعفن الدرنة

 فى العروة الصيفية المتأخرة )يونيو ويوليو(.
 

 اليرقات  الطور الضار

 عدم زراعة الدرنات المصابة. طرق الوقاية
 أزالة األوراق المصابة وأعدامها.
 مصيدة للفدان. 3-5أستخدام المصائد الفرمونية بمعدل 
 الزراعة المبكرة للعروة الصيفى.

 عدم زراعة نباتات العائلة الباذنجانية بجوار زراعات البطاطس .
 يراعى األهتمام بأجراء عمليات  الترديم على الدرانات.

 مقاومة الحشائش مثل (الداتورا وعنب الديب)
 

 لترماء24مل/3بمعدل اي سي  3%ايمامكتين بنزوات  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء24مل/14بمعدلأي سي   % 3المبداسيهالوثرين

 

 

 Bemisia tabaci الذبابة البيضاء

 حشريه  نوع االفة

 

مم وهي تشبه الفراشات الصغيرة  5-2الذباب األبيض حشرات صغيرة طولها حوالي  وصف االفة
والحشرات الكاملة مجنحة سواء كانت ذكوراً أم إناثاً ولها زوجان من األجنحة البيضاء 

الكثير من أنواع الحشرات التابعة لرتبة متساوية وجسم أصفر, وتطورها يختلف عن 
 األجنح

اعراض االصابه في 
 الحقل

 التفاف األوراق 

 الحشره الكامله و الحوريات الطور الضار

 استخدام أصناف مقاومة طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-
 إزالة األعشاب والحشائش - 

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد



 

 

 لترماء144مل/34اي سي   بمعدل  %2.3دلتا مثرين 

 Agriotis lineatus الديدان السلكية

 حشريه  نوع االفة

 

توجد بالقرب من سطح التربه اسفل اوراق  –سم  3-0لونها بني غامق حوالى  االفةوصف 
اليرقات لونها ابيض او اصفر او برتقالى ذ و راس بني محمر ولها ذيل ,  -البطاطس

 وهى ذات جسم صلب

اعراض االصابه في 
 الحقل

صغر حجم  -األعراض تكون على هيئة حفرة غير منتظمة الشكل على الجذور -
 لدرنات ا

 اليرقات والحشرات الكامله  الطور الضار

 قلب التربه بعمق لتعريض الديدان للشمس واالعداء الحيويه  طرق الوقاية

 مل لكل لتر غمر 1يستخدم مبيد فبرونيل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Agriotis pronuba الدودة القارضه

 حشريه نوع االفة

 

الحشره الكامله االجنحه االماميه ذات لون رمادي  وعالمات بنيه او سوداء  االجنحه   وصف االفة
 الخلفيه تقريبا بيضاء على قمتها شعيرات داكنة اللون والجسم لونه رمادي 

اليرقه اسطوانيه الشكل رفيعه لونها بني داكن الى رمادي وهناك شرائط جانبيه فاتحه 
 على جانبي جسم اليرقه والراس بني داكن وبه بقعتان ذات لون ابيض اللون  تمتد

اعراض االصابه في 
 الحقل

 سقوط النباتات نتيجة قرص الساق قرب سطح التربة.
 وجود أوراق متساقطة من النبات على األرض.

 تقرض اليرقة عدة نباتات فى الليلة الواحدة.
 ظهور اإلصابة فى شكل بؤر فجأة.

 وجود يرقات سوداء ملتوية حول نفسها أجزاء الفم تالمس نهاية البطن اسفل الجورة.

 اليرقات  الطور الضار

 •االهتمام بنظافة الحقل والقضاء على الحشائش وذلك بحرث األرض  وتشميسها.    طرق الوقاية
ضاء الغزير للقالري • جمع اليرقات باليد إذا كانت اإلصابة خفيفة من أسفل البادرات. 

 ازاله االعشاب –على اليرقات 

 يضاف قليل من السوالر أو الزيوت المعدنية على ماء الري للقضاء عليها   المكافحة الكيميائيه 

 

    Aphis gossypiiوMyzus Persicae    المن

 حشريه  نوع االفة

 

 حشرات خضراء كمثريه الشكل  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تجعد وانحناء حواف األوراق ألسفل األوراق إفراز شيء عسلية تلتصق بها غبار 
وينمو عليها العفن األسود وباشتداد إصابه يتغير لون األوراق للون األسود مما يؤدى 
إلى؛ ذبولها وجفافها ومن االكثر األضرار التي تحدثها الحشرات مناع هي أنها تساعد 

يروسية والتي بدا أعراضها بسهولة على نباتات البطاطس في على انتقال األمراض الف
 شكل تجعد وتبرقش لألوراق.

 الحشره الكامله  الطور الضار

 استخدام أصناف مقاومة- طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-
 إزالة األعشاب والحشائش  - 

 لتر ماء 144/جم  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  o المكافحة الكيميائيه 
o لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم 
o لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد 
o  لترماء144مل/34اي سي   بمعدل  %2.3دلتا مثرين 

 

 

 Rhizoctonia solaniمرض القشره السوداء 

 فطري  نوع االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

األعراض غالباً ما تتكشف على قاعدة ساق النبات تحت سطح التربة وبداية ظهور 
بشكل تقرحات بنية جافة وقد يزداد حجم التقرحات وتظهر األعراض على المجموع 



 

 

الخضري بشكل اصفرار على عروق األوراق وتلتف األوراق ألعلى وفي منتصف 
ت بنية اللون موسم النمو يبدأ ظهور تقرحات بنية على الساق األرضية والمدادا

 وانخفاض درجة حرارة التربة يساعد على تكشف اسكلروشيات الفطر على الدرنات

 

زراعة درنات خالية من اإلصابة وتجنب الزراعة العميقة,  -إتباع دورة زراعية, طرق الوقاية
تجنب الزراعات الكثيفة وأتباع العمليات الزراعية التي تساعد على سرعة اإلنبات, 

في الحصاد حتى ال تتكون أسكلروشيات الفطر على الدرنات, إلى جانب  عدم التأخير
 بعض المبيدات التي تساعدعلى مكافحه المرض

 جرام لكل لتر ماء عن طريق الري 2تالكالفوس ميثيل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 Phytophthora infestans اللفحة المتاخره

 فطريه نوع االفة

 

في اعراض االصابه 
 الحقل

تظهر االعراض علي االوراق والسوق والدرنات وتبدا االعراض علي الجزء العلوي 
من النبات حيث تظهر علي حواف الوريقات بقع مائية صغيرة كالمسلوقة ثم تعم 

 االصابة االوراق فتجف وتتدلي

ره زراعيه استخدام دو –حرق بقايا المحصول السابق  –التأكد من سالمة الدرنات  طرق الوقاية
 الفحص الدوري للحقل  -الخدمة الزراعية الجيدة -مناسبه 

 لترماء144جرام/244بمعدل    W.P  % 55سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 

 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء144جرام /244دبليو بي بمعدل  %34ميتاالكسيل +نحاس 
 لتر144مل /04اس سي  بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 

 

 Colletotrichum coccodes مرض النقطة السوداء:

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

ظهر االعراض المرضيه على األوراق على هيئه بقع بنية اللون على نصل الورقة ت
 , و البتالت و الساق و يحدث

و ذبول لألجزاء المصابه بعقبه موت مبكر و تظهر نموات حجرية سوداء اصفرار 
 على قاعدة ساق النبات و الجذور وعلى

الدرنات تظهر نموات حجرية سوداء على قاعدة ساق النبات و الجذور و على 
 الدرنات تظهر بقع بنيه خضراء قد تتداخل هذه
ل الفيرتسيليومى . مع مرض الذبو –األعراض و خاصة عند حدوث موت للنبات 

 االصابات الشديدة تؤدى الى تناقص فى
المحصول و تفقد الثمار قيمتها التسويقيه و الدرنات المصابه تعتبر من أهم مصادر 

 العدوى و انتقال المرض

 استخدام أصناف مقاومة- طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-
 استخدام تقاوى خالية من األصابة-
 

 بيراكلوستروبين +بوسكاليد بمعدل نصف مل لكل لتر ماء  المكافحة الكيميائيه 

 

 Erysiphe cichoracearum البياض الدقيقي

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تشبه العدوى القديمة بشكل سطحي اللفحة المتأخرة مع تحول األوراق إلى اللون   
األسود والموت والسقوط من النبات. تُغطى األوراق المصابة بكتل بوغية بيضاء 

 تشبه الغبار.

 استخدام أصناف مقاومة- طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-
 إزالة األعشاب والحشائش - 

عندما يكون المرض شديًدا , قد يكون من الضروري استخدام مركبات الكبريت  المكافحة الكيميائيه 
 السائل كل أسبوعين

 



 

 

 

 Erwinia carotovora  var مرض الساق السوداء

 بكتريه نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 *تظهر أعراض المرض النموذجية بعد شهرين من الزراعة
النباتات المصابة صغيرة الحجم , أوراقها خضراء شاحبة أو *تبدو 

 صفراء ملتفة
*أعراض المرض عند قاعدة الساق على بعد عدة سنتمترات أعلى سطح 
 التربة و أسفلها على شكل تحلل نسيج النبات الذي يبدو بلون بني مسود.

 *يزداد تقدم المرض تحت الظروف الرطبة مما يسبب ذبول النبات.
خزن تصبح الدرنات المصابة طرية يحمر لونها تدريجياً ثم *في الم

 يتحول لونها للبني المسود عند مالمستها الهواء
 *كما يخرج من الدرنات المصابة رائحة منفرة كريهة

 *استخدام أصناف مقاومة للمرض)أصناف ذات حساسية ضعيفة للمرض( طرق الوقاية
 نها*ترك الدرنات في الهواء حتى تجف قبل تخزي

 *التحكم بدرجات التهوية و الحرارة أثناء التخزين
*إذا لوحظ أثناء التخزين وجود درنات مصابة يجب اخراجها من المخزن و 

 حرقها
 عام 3-0*اتباع دورة زراعية مدتها 

 *استخدام الدرنات السليمة في الزراعة و استبعاد المصابة
 *تجنب تقطيع الدرنات أثناء الزراعة

*إذا كان ال بد من تقطيع الدرنات فيجب تطهير أدوات التقطيع بالكحول و ترك 
 أيام دون زرع 0-5الدرنات المقطعة 

 استعمال  كوبراوكسي كلورايد  لرش المجموع الخضري أثناء النمو - المكافحة الكيميائيه 
  للوقايه 

الرش بالمضاد الحيوي أوكسي تتراسيكليم اوتتراسيكليم االوكسي 
  لتر ماء  24ملجرام/ 344تتراسيكليم أقوى اوعشركبسوالت   

 

   Coryebacterium sepedonicumالعفن الحلقي

 بكتيري  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يظهر المرض في النصف الثاني من موسم النموحيث تذبل االوراق 
السفليه وتلتف حوافها وتصبح باهته االخضراراما االوراق االخرى 

فتصبح باهته االصفراربين عروق االوراق وتكون مشابهه بعض الشي 
العراض نقص الماغنسيوم خاصه تحت الظروف الجافه والدافئه كما 

وعند الضغط على نهايه الساق المقطوع تخرج تترهل السيقان المصابه 
افرازات بيضاء حليبيه وفي الدرنات يظهر عليها تهدم الحزم الوعائيه 
حيث يميل لون الحزم الوعائيه الى االصفرارثم اصفرار برتقالي خفيف 

الى بني زيتي خفيف لنظام الحزم الوعائيه المجاوره لها وعند قطع 
ات ذات لون ابيض حليبي على الحزم الدرنات والظغط عليها تظهرقطر

 الوعائيه والتي تتحول الى حلقه سوداء مع تقدم االصابه   

الزراعة بدرنات بطاطس مختبرة وخالية من اإلصابة ألن الدرنات  -1 طرق الوقاية
 المصابة من أهم وسائل انتشار المرض وتلويث األراضي الجديدة.

النباتات المصابة واستهالك المحصول الناتج من الحقول  إعدام -2
 الملوثة بالمرض وعدم تخزينه.

إتباع دورة زراعية طويلة ألن البكتيريا المسببة للمرض تعيش في  -5
 التربة مدة طويلة.

تقليع النباتات المصابة من الحقل دوريًا من شأنه أن يقلل من حدوث  -0
 العدوي.

 .وبدون تقطيع  الدرنة كلها كاملة في الزراعة  استعمال -3
معاملة سكاكين التقطيع بالمطهرات الكيماوية مثل كبريتات النحاس او -6

أو الفورمالين أو غمرها بصفة دورية في محلول هيبوكلوريت 
 الصوديوم أو في الماء المغلي.

ي واستعمال المطهرات الكيماوية والمضادات الحيوية في تطهير التقا -5
 قبل الزراعة.

 استنباط أصناف من البطاطس مقاومه لهذا المرض. -0

 استعمال  كوبراوكسي كلورايد  لرش المجموع الخضري أثناء النمو - المكافحة الكيميائيه 
 للوقايه  

 

 Pseudomonas solanacearum  العفن البني

 بكتريا نوع االفة



 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 –ذبول مفاجى للبادرات  –ظهور عفن بني على درنات البطاطس 
 ظهور جذور عرضيه 

 

 –انتقاء تقاوي سليمه  –الدوره الزراعيه  –استخدام أصناف مقاومه  طرق الوقاية
حرق بقايا النباتات  –تعقيم األدوات الزراعيه مثل سكاكين القطع 

 المصابه 

 كوبراوكسي كلورايد  لرش المجموع الخضري أثناء النمواستعمال   - المكافحة الكيميائيه 
 للوقايه  

 

 Potato leaf roll virus (PLRV)فيروس التفاف أوراق البطاطس  

 فيرس  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

عندما تصاب نباتات البطاطس الناتجة من درنات سليمة فإن أعراض 
للنيات المصاب, فتلتفت حواف المرض تظهر على األوراق العليا 

الوريقات للداخل وإلى أعلى بطول العرق الوسطى وتأخذ شكل الملعقة أو 
األنبوبة. قد ال تظهر أعراضا بالمرة على النباتات التي تصاب بالفيروس 
في آخر الموسم ولكن الفيروس يبقي كامنا في الدرنات. تظهر األعراض 

ة درنات مصابه ويبدأ التفاف واضحة على النباتات الناتجة من زراع
األوراق بالوريقات السفلى مستمرا إلى أعلى وبتقدم المرض فإن االلتفاف 

قد يعم جميع األوراق. تتميز النباتات المصابة بنموها البطيء ولون 
أوراقها األصفر الباهت. قد يظهر احمرار على الوريقات وتصبح األوراق 

له خشن الملمس بحدث خشخشة سميكة هشة وجلدية ويصير النبات بأكم
عند تحريكه. في نهاية الموسم تجف األوراق السفلى المصابة ويصبح 

 لونها بنيا.

 استخدام أصناف مقاومة- طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-
 إزالة األعشاب والحشائش - 

 مكافحة الناقل  المكافحة الكيميائيه 

وطرق مكافحتهاالبصل  افات وامراض

 

 Hylemia antiqua ذبابة البصل 

 حشريه نوع االفة

 

تشبه الذبابة المنزلية لونها رمادي وجسمها مغطى بشعيرات واضحة تضع البيض  وصف االفة
على سطح التربة بقرب النبات وعندما يفقس تخرج منه يرقات بلون ابيض وهي 

 ليس لها ارجل تقوم بالدخول الى النبات عند قواعد االوراق

تؤدي الى تساقط النباتات التي تكون موزعة بشكل عشوائي واحيانا تتركز في  اعراض االصابه في الحقل
المناطق الداخلية النبات المصاب يكون مصفرا واوراقه ذابلة او جافة حيث تجف 

 من اعلى الى اسفل ويكون النبات سهل االنتزاع من التربة .

 اليرقات  الطور الضار

 معاملة البذور بأحد المبيدات الحشريه المتخصصه  طرق الوقاية



 

 

 لتر ماء 24جرام/  6.3 -2.3دبليو بي بمعدل  %53سيرومازين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء. 24مل /  3أي سي بمعدل   %14سيفلو ثرين 

 لتر ماء144مل /23اس ال  بمعدل   %13اندوكس كارب 
 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 

 Thrips Tabaci الثربس

 حشريه نوع االفة

 

ملم ,  2-1لون الحشره الكامله أصفر باهت إلى بني داكن , طولها حوالي  وصف االفة
ب مهد مع وجود بقع بنية في الصدر والجزء المتوسط. األجنحة صفراء ,
 4.23بشعر طويل. الحوريات بيضاء اللون إلى األخضر , بطول حوالي 

 مم , مع عيون حمراء.

اعراض االصابه في 
 الحقل

 وجود بقع باهته على األوراق 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

االجراءات الصحيه: يؤدي تدمير النباتات التطوعية وبقايا المحاصيل بعد  طرق الوقاية
الحصاد إلى القضاء على العديد من المواقع المواتية أثناء الشتاء. بما أن 
البصل المنبثق ينمو بسرعة على القرعيات , والصلب , والفراولة , 
ع اوب موالورود والقرنفل , ال ينبغي أن تزرع هذه المحاصيل قرب أو تن

 البصل.
  االصناف المقاومه 

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد
 لترماء144مل/34اي سي   بمعدل  %2.3دلتا مثرين 

 

 Peronospora Destructor البياض الزغبي

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تبدا على هيئه بقع صفراء على األوراق ينموعليها فطررمادي 
 يتحول الى رمادي داكن ثم تجف األوراق وتتد لى 

 حرق بقايا المحصول المصاب .- طرق الوقاية
 إتباع دورة زراعية مناسبة . -
 اإلهتمام بالرى والتسميد والزراعة فى أرض جيدة الصرف -

 لترماء144جرام/244بمعدل    W.P  % 55سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء144جرام /244دبليو بي بمعدل  %34ميتاالكسيل +نحاس 
مل 04اس سي  بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 

 لتر144/

 

 Fusarium Oxysporum العفن القاعدي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 ذبول النباتات وموتها 

 استخدام أصناف مقاومة- طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-
 إزالة األعشاب والحشائش -

 جرام للتر غمر 2يستخدم تالكالفوس ميثيل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Puccinia allii األصداء

 فطريه نوع االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

 

 مصابة. ريزراعة تقاوي مأخوذة من حقول غ  طرق الوقاية
 مقاومة الحشائش التي قد تمثل عائل ثانوي.  



 

 

تحـدث اإلصـابة فـي نهايـة  ـانيمـن األح رييجب مالحظة إنه في كث  
 الموسـم وال تسـبب أدنـي

وفـي هـذه الحالـة ال يـتم إجـراء مقاومـة ولكـن يـتم  ةيعلي اإلنتاج مشكلة
 الـتخلص مـن بقايـا

 عن طريق حرقها المحصول

 

 لتر144مل /144-34اس سي بمعدل   %34كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /04اي سي بمعدل   %12.3ترايديمنول

 لتر144مل /53-34اس سي بمعدل  %23ازوكسي ستروبين 
مل   04اس سي( بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 

 لتر144/

 

 

 Phytophora Porri مرض القمة البيضاء

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 ابيضاض وموت قمم األوراق 

 استخدام أصناف مقاومة- طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-
 إزالة األعشاب والحشائش -

 لترماء144جرام/244دبليو بي  بمعدل    % 55سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء144جرام /244بمعدل دبليو بي  %34ميتاالكسيل +نحاس 
مل 04اس سي  بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 

 لتر144/

 

 Alternaria Porri اللطعة األرجوانية 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 اويةضيتظهر اإلصابة على االوراق والشماريخ الزهرية في صورة بقع ب
 أو مسـتديرة تأخـذ شـكل

غائرة بها دوائر متداخلة فى بعضها وذات وسط إرجوانى  تقرحات
 أومسود وحافة صفراء باهتة

 تجف االنسجة المصابة وتتحول إلى اللون القرمزى ثم البنى.  
اإلصابة الشديدة تتعرض الشماريخ الزهرية للكسر فى منطقة  في  

 اإلصابة مما يؤدى إلى قلة أو
وكذلك نقص محصول االبصال فى تكوين البذور ونقص المحصول  عدم

 ليحالة البصل الفت

التخلص من بقايا ومخلفات المحصول السابق بالحرق للتخلص من • طرق الوقاية
 مصادر العدوى .

مـن اإلصـابة مـأخوذة مـن  ـةيزراعة تقاوى ( بذور أو أبصـال ) خال•
 هـايلـم يظهـر ف مةيحقـول سـل
 .المرض

يساعد ذلك على خفض  ثيلنباتات البصل ح فةيالزراعة الكث تجنب•
 الرطوبة .

وسفاتى الف دياالزوتى واإلهتمام بالتسم دياإلفراط فى الرى والتسم تجنب•
 والبوتاسى .

 . ةيثالث ةيدورة زراع استخدام•

 لترماء144جرام/244بمعدل    W.P  % 55سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء144جرام /244دبليو بي بمعدل  %34ميتاالكسيل +نحاس 
مل 04اس سي  بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 

 لتر144/

 

 Stemphylium vesicariumٚ   تبقع أوراق البصل

 فطريه  نوع االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتوسع البقع وتتحد مع بعضها مكونة مساحات  بقع جافه محاطه بهاله ارجوانيه 
 اكبر من الورقه 

 استخدام أصناف مقاومة- طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-



 

 

 إزالة األعشاب والحشائش -

 

 لتر144مل /144-34اس سي بمعدل   %34كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /04اي سي بمعدل   %12.3ترايديمنول
 لتر144مل /53-34اس سي بمعدل  %23ستروبين ازوكسي 

مل   04اس سي( بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر144/

   

 Ditylenchus dipsaciنيماتودا الثوم واالبصال 

 نيماتودا  نوع االفة

 

 ديدان اسطوانيه الشكل  وصف االفة

تشوه األوراق كااالنحناء والتقزم وااللتواء والتورم ظهور بقع بنيه اوصفراء في   اعراض االصابه في الحقل
الشتالت ومع تقدم االصابه تموت األوراق ابتداء من الراس بينما االبصال تتعفن 

 عفن طري ذو رائحه نفاذه 

لمده خمس سنوات في  دوره زراعيه –التعقيم الحراري  –استخدام تقاوي سليمه  طرق الوقاية
 المواقع المصابه 

 مل لكل لترمائ عن طريق الري 1يستخدم مبيد نيماكل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

وطرق مكافحتهاالثوم  افات وامراض

 

 Thrips tabaciالثربس

 حشريه نوع االفة

 

ملم , مع  2-1طولها حوالي  لون الحشره الكامله أصفر باهت إلى بني داكن , وصف االفة
وجود بقع بنية في الصدر والجزء المتوسط. األجنحة صفراء , مهدب بشعر 

مم , مع عيون  4.23طويل. الحوريات بيضاء اللون إلى األخضر , بطول حوالي 
 حمراء.

 تتكون بقع فضيه على األوراق وتتشوه وتضعف  اعراض االصابه في الحقل

 الحشرات الكامله واليرقات  الطور الضار

االجراءات الصحيه: يؤدي تدمير النباتات التطوعية وبقايا المحاصيل بعد الحصاد  طرق الوقاية
 وم والث إلى القضاء على العديد من المواقع المواتية أثناء الشتاء. بما أن البصل

فل , لقرنالمنبثق ينمو بسرعة على القرعيات , والصلب , والفراولة , والورود وا
 والثوم ال ينبغي أن تزرع هذه المحاصيل قرب أو تناوب مع البصل.

 االصناف المقاومه  

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد



 

 

 لترماء144مل/34اي سي   بمعدل  %2.3دلتا مثرين 
 لتر ماء144مل /23اس ال  بمعدل   %13اندوكس كارب 

 

 Ditylenchus dipsaciنيماتودا الثوم واالبصال

  نيماتودا  نوع االفة

 

 ديدان اسطوانيه الشكل  وصف االفة

تشوه األوراق كااالنحناء والتقزم وااللتواء والتورم ظهور بقع بنيه اوصفراء في   اعراض االصابه في الحقل
الشتالت ومع تقدم االصابه تموت األوراق ابتداء من الراس بينما االبصال تتعفن 

 عفن طري ذو رائحه نفاذه 

لمده خمس سنوات في  دوره زراعيه –التعقيم الحراري  –استخدام تقاوي سليمه  طرق الوقاية
 المواقع المصابه 

 مل لكل لترمائ عن طريق الري 1يستخدم مبيد نيماكل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

  Puccinia allii  االصداء

 فطريه نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يظهر على شكل بقع صغيرة بيضاء تتحول الى بثرات برتقالية اللون 
 على سطحي الورقة ومع اشتداد المرض تصاب كل االوراق وتجف .

 مصابة. ريزراعة تقاوي مأخوذة من حقول غ طرق الوقاية
 مقاومة الحشائش التي قد تمثل عائل ثانوي.  
تحـدث اإلصـابة فـي نهايـة  ـانيمـن األح ريمالحظة إنه في كث يجب  

 الموسـم وال تسـبب أدنـي
وفـي هـذه الحالـة ال يـتم إجـراء مقاومـة ولكـن يـتم  ةيعلي اإلنتاج مشكلة

 الـتخلص مـن بقايـا
 عن طريق حرقها المحصول

 لتر144مل /144-34اس سي بمعدل   %34كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /04دل  اي سي بمع %12.3ترايديمنول

 لتر144مل /53-34اس سي بمعدل  %23ازوكسي ستروبين 
مل   04اس سي( بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 

 لتر144/

 

 Alternaria Porri اللطعة األرجوانية

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 اويةضيصورة بقع بتظهر اإلصابة على االوراق والشماريخ الزهرية في 
 أو مسـتديرة تأخـذ شـكل

غائرة بها دوائر متداخلة فى بعضها وذات وسط إرجوانى  تقرحات
 أومسود وحافة صفراء باهتة

 تجف االنسجة المصابة وتتحول إلى اللون القرمزى ثم البنى.  
اإلصابة الشديدة تتعرض الشماريخ الزهرية للكسر فى منطقة  في  

 اإلصابة مما يؤدى إلى قلة أو
تكوين البذور ونقص المحصول وكذلك نقص محصول االبصال فى  عدم

 ليحالة البصل الفت

التخلص من بقايا ومخلفات المحصول السابق بالحرق للتخلص من • طرق الوقاية
 مصادر العدوى .

مـن اإلصـابة مـأخوذة مـن  ـةي( بذور أو أبصـال ) خال زراعة تقاوى•
 هـايلـم يظهـر ف مةيحقـول سـل
 .المرض

يساعد ذلك على خفض  ثيلنباتات البصل ح فةيالزراعة الكث تجنب•
 الرطوبة .

وسفاتى الف دياالزوتى واإلهتمام بالتسم دياإلفراط فى الرى والتسم تجنب•
 والبوتاسى .

 . ةيثالث ةيدورة زراع استخدام•



 

 

 لترماء144جرام/244بمعدل    W.P  % 55سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 

 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء144جرام /244دبليو بي بمعدل  %34ميتاالكسيل +نحاس 
مل 04اس سي  بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 

 لتر144/

 

وطرق مكافحتهاالفلفل بنوعيه  افات وامراض

 

 Bemisia tabaci الذبابة البيضاء

 حشريه  نوع االفة

 

الحشرة: لونها أصفر برتقالي إال أن المادة الشمعية التي تغطيها تعطيها اللون  وصف االفة
 مم 5-2حشرات صغيرة طولها حوالي وهي  األبيض

تجعد أو التفاف أوراق الكوسا: أعراض هذا المرض تشابه أعراض  تسبب •   اعراض االصابه في الحقل
مرض الموزاييك وخاصة على أطراف األوراق حيث تظهر ملتفة والعروق 

  متضخمة مبرقشة واألنسجة متلونة. يسبب هذا المرض خسارة كبيرة على الكوسا 

 الحوريات والحشره الكامله الطور الضار

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

 واالزهار وحتى بداية العقد.  التوازن الغذائى بين االزوت والبوتاسيوم والفوسفور 
يل صأفضل مكافحه للذباب األبيض هو زيادة المسافة والفاصل الزمني بين المحا

 المضيفة.
الحفاظ على  النظافه الحقليه الجيده في مناطق الشتاء والربيع المضيف واألعشاب  

 الضارة عن طريق تدمير وإزالة جميع مخلفات المحاصيل في أقرب وقت ممكن.

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34بمعدل اس بي(  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد
 لترماء144مل/34اي سي   بمعدل  %2.3دلتا مثرين 

 لتر ماء144مل /23اس ال  بمعدل   %13اندوكس كارب 

 

 Aphis  nerii  Boyer المن

 حشريه  نوع االفة

  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

يتواجد على السطح السفلى لألوراق والبراعم ويسبب تجعد األوراق 
وتشوه البراعم وعند شدة اإلصابة تظهر الندوة العسلية حيث ينمو عليها 

   الفطر الهبابي وينقل المن مرض تبرقش الفلفل 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 في التسميد األزوتى. * التوازن الغذائي وعدم اإلسراف طرق الوقاية
 * إزالة الحشائش.



 

 

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد
 لتر ماء144مل /23اس ال  بمعدل   %13اندوكس كارب 

 

 

 Thrips    palmi  karny التربس 

 حشريه  نوع االفة

 

ملم , 2الحشرة الكاملة: عبارة عن حشرة صغيرة الحجم ال يزيد طولها عن  وصف االفة
 يغلب عليها اللون األصفر الفاتح إلى البني أو يكون لونها أسود.

رن ق األجنحة ضيقة ذات عرقين متوازيين لونها أصفر إلى بني مصفر ,
 اإلستشعار ذو سبع عقل. والذكر أصغر حجما من األنثى.

 الحشرة ذات شكل متطاول غالبا.
تتميز بوجود أهداب كثيفة وطويلة على األجنحة وهي غير ماهرة 

 بالطيران.
 البيض أبيض شفاف اللون كلوي الشكل.

 عقل.6اليرقات)الحوريات( بدون أجنحة قرن اإلستشعار ذو 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 تصيب الحشرة األوراق الحديثة واألزهار والثمار.
 تتغذى بامتصاص العصارة النباتية.

 تصيب عوائلها في طور البادرة أو اإلزهار أو اإلثمار.
 تتميز اإلصابة بظهور بقع فضية على األوراق.

تتغذى على بشرة الورقة العليا أو السفلى والتي تكون أقل سماكة فتحدث 
العصارة فجوات تمتلئ بالهواء وينعكس عليها الضوء نتيجة امتصاص 

 وهذا سبب ظهور اللون الفضي للبقع.
 بشكل معلقة. علىألاألوراق المصابة مجعدة وتنحني حوافها 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

لتبكير فى الزراعة الصيفية ألن هذه هى أضعف مراحل التربس حيث ال ا طرق الوقاية
 التربس درجة الحرارة العالية. يحتمل

تقوية النباتات بالتسميد حتى تزداد قوة جدر الخاليا وتزداد صعوبة مهاجمة 
 خاليا البشرة.

تعريض التربة للشمس حتى تؤدي إلى موت أطوار الحشرة فى التربة 
 وذلك عن طريق العزيق.

 العناية بتجهيز األرض ونظافتها من العوائل والحشائش.
 رية كدابة قبل الزراعة يقضى على األطوار الساكنة بالتربة. الري الغزير

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد
 لتر ماء144مل /23ال  بمعدل  اس  %13اندوكس كارب 

 

 Macrotermes gilvus ( Hagen األرضة

 حشريه  نوع االفة

 األفراد الجنسية الخصبة المجنحة: وصف االفة
تظهر في الخريف والربيع لونها قاتم ولها عيون ترى وأجنحة وهي خصبة 

 وتتحول إلى ملكات وملوك إلنشاء مستعمرات جديدة.
 الملكة:

من األفراد الجنسية الخصبة ويوجد ملكة وحيدة في المستعمرة وتعمل  وهي ناتجة
بيضات في  6على ربط أفراد المستعمرة جميعاً وإنتاج البيض حيث تضع حوالي 

 الدقيقة الواحدة, ويعيش معها ملك واحد فقط في المستعمرة.
 الجنود



 

 

والرأس  وهي المسئولة عن الحراسة وحماية المستعمرة ولها فكوك قوية ومسننة
لونها قاتم وتمثل ثلث طول الجسم وباقى الجسم لونه فاتح باهت, ويصل عددها من 

 من تعداد المستعمرة والحشرة عقيمة وعمياء. % 5 – 1
 العمال

وهي المسؤولة عن جميع األضرار الناجمة عن إصابات النمل األبيض حيث 
من تعداد  % 75تتغذى وتقوم بتغذية جميع طوائف المستعمرة, وتمثل حوالي 

 المستعمرة ولونها باهت وعقيمة وعمياء.
 

 

 –وجودافرادالمستعمره داخل الجذور او الساق  –وجود انفاق طينيه على الساق  اعراض االصابه في الحقل
 موت األشجار 

 الحشرات الكامله  الطور الضار

 هالة جميع النباتات المصابة بشدة او الميتة وحرقااز -1 طرق الوقاية

النمل األبيض يجب تسميد األشجار بالكمبوست أو  فيها في األراضي التي يتواجد  -2
 جيداهابالسماد العضوي، فضال عن ري

 تتحمل اإلصابة.جعلها و هاتقويت بهدف 
قطع خطوط  بهدف األقل، وذلك  على بعمق نصف متر  لالشجار لحراثة بين خطوط ا - 3

 االتصال بين أسراب النمل وبالتالي
 اآلفة. هذه  من خطر  تقليلال 

 نمل، بيوت الحتها األحجار التي تتواجد ت قلب دمير بيوت النمل في التربة، فضال عن ت - 4
 للضوء تعريض النمل  بهدف

 موتها وبالتالي 
حول  الفاكهه حالة إصابة الشجرة بالنمل فبإمكاننا طالء حزام من صمغ شجرة في  - 5

 الجذع وبالتالي إيقاف
 الشجرة اعلى نمل باتجاه التسلق  

 

 لمكافحه النمل االبيض244يستخدم مبيد فبرونيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Latrodectus hasseltiiالعناكب 

 عناكبيه   نوع االفة

 

تمتلك العناكب جسماً مقّسماً إلى جزأين بدالً من ثالثة بالمقارنة مع الحشرات,  وصف االفة
ملم إلى  4.3ستة,  طول جسم العنكبوت يتراوح بين وثمانية أرجل عوضاً عن 

 ملم تقريباً  74

تمتص عصارة النبات من األوراق أو  السيقان أو القمم النامية أو البادرات,  اعراض االصابه في الحقل
 وتسبب التفاف األوراق وتغير لونها الى اللون الباهت وتؤدي الى جفافها وسقوطها

 الحشائش.إزالة  طرق الوقاية
 الري المتقارب عند ارتفاع درجات الحرارة.

 لترماء144مل /04اس سي بمعدل  %3فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل/34اي سي بمعدل  %1.0ابامكتين 
 لترماء144مل /04اي سي بمعدل %13بيرادابين 

 لتر ماء 24جرام/ 14-0دبليو بي بمعدل  %14هوكسي ثيوزوكس 

 

 Leveillula Taurica البياض الدقيقي

 فطريه نوع االفة

 

 وخاصة على السطح ةيقيدق ضاءييظهر على األجزاء المصابة بقع ب -أ اعراض االصابه في الحقل
 للورقة ويقابلها على السطح العلوى بقع صفراء. السفلى

 عند إشتداد اإلصابة تتسع هذه البقع حتى تعم الورقة كلها وتموت -ب
 وتتحول إلى اللون البنى. األنسجة

 هذا المرض أعناق األوراق واسويقة الحديثة بيقد يص -جـ

 عن الحقل ختى التكون مصدراً لإلصابة. داً يوحرقها بع ةيجمع المخلفات النبات1- طرق الوقاية
 النباتات سواء فى الصوبة أو الزراعات المكشوفة. فيعدم تكث2- 
 إنتظام الرى.5- 
ى البوتاسى خاصة ف ديوالعناية بالتسم نىيالنتروج ديفراط فى التسمعدم اإل0-

 والعقد. ريمرحلة التزه
 زراعة أصناف مقاومة3- 

 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 24جم /  64 -04دبليو جي  بمعدل  %04كبريت 

 لتر144مل /04اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر144مل /04اي سي   %12.3ترايديمنول

 

 Alternaria Solani لفحة الترناريا



 

 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 دوائرمتداخله تحاط بهاله صفراء وجود 

عن الحقل ختى التكون مصدراً  داً يوحرقها بع ةيجمع المخلفات النبات-1 طرق الوقاية
 لإلصابة.

 النباتات سواء فى الصوبة أو الزراعات المكشوفة. فيعدم تكث -2 
 إنتظام الرى. -5 
 تاسى  البو ديوالعناية بالتسم نىيالنتروج ديعدم اإلفراط فى التسم -0
 زراعة أصناف مقاومة - 3

 لترماء144جرام/244بي  بمعدل   دبليو  % 55سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين 
 لتر ماء144جرام /244دبليو بي بمعدل  %34ميتاالكسيل +نحاس 
مل 04اس سي  بمعدل  %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 

 لتر144/

 

 

 

 وطرق مكافحتهاالبطاطا الحلوة  افات وامراض 

 

 Erysiphe cichoracearum البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

تشبه العدوى القديمة بشكل سطحي اللفحة المتأخرة مع تحول األوراق إلى اللون  اعراض االصابه في الحقل
األسود والموت والسقوط من النبات. تُغطى األوراق المصابة بكتل بوغية بيضاء 

 تشبه الغبار

 عن الحقل ختى التكون مصدراً لإلصابة. داً يوحرقها بع ةيالنباتجمع المخلفات -1 طرق الوقاية
 النباتات سواء فى الصوبة أو الزراعات المكشوفة. فيعدم تكث -2 
 إنتظام الرى. -5 
  البوتاسى  ديوالعناية بالتسم نىيالنتروج ديعدم اإلفراط فى التسم -0
 زراعة أصناف مقاومة - 3

 لتر144مل /53-34اس سي %23ستروبين ازوكسي  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 24جم /  64 -04دبليو جي  بمعدل  %04كبريت 

 لتر144مل /04اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر144مل /04اي سي   %12.3ترايديمنول



 

 

 

 وطرق مكافحتهاالباميه  افات وامراض

 

 Aphis gossypii المن

 حشريه  نوع االفة

 

األفراد المجنحة أخضر زيتونى بينما األفراد غير المجنحة يكون  وصف االفة
 لونها أصفر ليمونى.

اعراض االصابه في 
 الحقل

 حدوث تشوهات في البراعم الطرفيه "النموات الحديثه " للنباتات  -1
 حدوث تقزم في النباتات  -2
 موت بعض النباتات قبل تمام النضج -5

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

استخدام المصايد الصفراء أو الخضراء الالصقة أو مصايد صفراء  طرق الوقاية
 مائية.

 التخلص من الحشائش .
 فى حالة ظهور المفترسات مثل أبو العيد يوقف الرش بالمبيدات .

 لتر ماء 144/جم  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد

 

  Erias insulana  Boisd  ديدان اللوز الشوكية

 حشريه  نوع االفة

 

مم عند تمام النمو ولونها بنى 24-13يبلغ طولها من اليرقه  وصف االفة
بقع فاتحة وعليها نتوءات لحمية على طول أو رمادى وعليها 

 الجسم يخرج منها شعرة أو شوكة.
 2.6مم في الطول ,  0الفراشة صغيرة الحجم إذ تبلغ نحو 

سم في العرض عند فرد الجناحين , تتساوى الذكور مع 
االناث في الحجم وأن كانت بطن األنثى أعرض من بطن 

 الذكر .

اعراض االصابه في 
 الحقل

اليرقات على القمم النامية لساق البامية كما تتغذى تغذى ت
اليرقات على القمم الزهرية فتجف وتموت وتثقب اليرقة ثمار 

 البامية وتخترقها وتتغذى على محتوياتها وتسبب تلفه.

 اليرقات  الطور الضار

 زراعة البامية بعيدا عن زراعات القطن . طرق الوقاية
 التخلص منها .نقاوة ثمار البامية وجمعها و

 لتر144مل /23اي سي بمعدل  %3ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /34اي سي بمعدل %3المبداسيهالو ثرين

 24جرام/  6.3 -2.3دبليو بي بمعدل  %53سيرومازين 
 لتر ماء



 

 

 لتر ماء. 24مل /  3أي سي بمعدل   %14سيفلو ثرين 
 لتر ماء144مل /23ال  بمعدل  اس  %13اندوكس كارب 

 

 Bemisia tabaci الذبابة البيضاء

 حشريه  نوع االفة

 

صغيرة الحجم والحشرة حديثة الفقس ذات لون أبيض الحشره الكامله  وصف االفة
باهت وفى خالل ساعات قليلة تغطى األجنحة والجسم بإفراز شمعى 

الفم من النوع الثاقب  يكسب الجسم واألجنحة لون أبيض ,أجزاء
 الماص.

اعراض االصابه في 
 الحقل

اصفرار أوراق البامية وتظهر اإلصابة على شكل بقع صفراء وتتحدد 
 مع بعضها حتى تشمل سطح الورقة .

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 استخدام المصايد الصفراء الالصقة . طرق الوقاية
-13تعفير زراعات البامية بالكبريت الزراعى بمعدل من 

كيلوجرام باستخدام العفارة اليدوية أو موتور الرش والذى يحمل 24
 على الظهر .

 إزالة الحشائش والتى تتربى عليها اآلفة وعلى األخص الخبيزة .

 لتر ماء 144/جم  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد

 

 .Dysdercus sp ثاقبات األوراق

 حشريه  نوع االفة

 

 حشرات نصفيه االجنحه بنيه اللون  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

 ظهور ثقوب كبيره على األوراق مع وجود الحشرات 

 الحشرات الكامله  الطور الضار

 اتباع –ازاله الحشائش  –حرق مخلفات المحصول السابق  طرق الوقاية
 دوره زراعيه مناسبه 

 لتر144مل /23اي سي بمعدل  %3ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /34بمعدل اي سي %3المبداسيهالو ثرين

 24جرام/  6.3 -2.3دبليو بي بمعدل  %53سيرومازين 
 لتر ماء

 لتر ماء. 24مل /  3أي سي بمعدل   %14سيفلو ثرين 
 لتر ماء144مل /23اس ال  بمعدل   %13اندوكس كارب 

 

   Erysiphe cichoracearum البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

أهم مايميز هذا المرض هو ظهور نمو مسحوقى أبيض من هيفات - 
 الفطر على كل من سطحى الورقه.

بزيادة توافر الظروف المالئمه للمرض تتطور األعراض مما يؤدى -
 إللتفاف األوراق وإحتراقها.

  األعراض تنتقل الى القرون مما يؤدى الى خسائر كبيرة فى المحصول.-

. عدم السماح لألعشاب التابعة للعائلة القرعية بالنمو قرب الباميا ؛ 1 طرق الوقاية
نظرا ألن المسبب المرضي الذي يصيب الباميا هو نفسه الذي يصيب 

 القرعيات.
. تعفير النبات بالكبريت أو غيره من المبيدات الفطرية , وهذا ال يؤثر 2

من هذا  في عملية قطف الثمار , و تعطي هذه الطريقة حماية مبكرة
 المرض.

 . جمع بقايا النباتات المريضة وإبعادها و إحراقها.5
  

 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 24جم /  64 -04دبليو جي  بمعدل  %04كبريت 

 لتر144مل /04اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر144مل /04ي  اي س %12.3ترايديمنول

 

 SPP   Cercospora   التبقع السركوسبوري



 

 

 فطريه  نوع االفة

 

وتتلخص األعراض فى وجود بقع دقيقة على كال سطحى الورقة, ثم يلى ذلك  اعراض االصابه في الحقل
تحول هذه البقع إلى اللون البنى وتجف ونادرا ما تتكون هذه البقع على القرون, 
وهذه البقع الدقيقة عبارة عن جراثيم الفطر الكونيدية والتى تتساقط بسهولة من 

ن على الميسليوم السطحى فى حواملها ,تتكون األجسام الثمرية السوداء اللو
نهاية موسم النمو وتؤدى شدة اإلصابة إلى موت األوراق المصابة فيضعف 

النبات ويصغر فى الحجم وتتعرض القرون للشمس وتنضج مبكرا نظرا لموت 
 معظم األوراق وبالتالى يقل المحصول.

 زراعة بذور خالية من المسبب المرضي. -1 طرق الوقاية
 البذور بالمبيدات الفطرية.  معاملة -2

 لتر144مل /04اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين  المكافحة الكيميائيه 

 

 وطرق مكافحتهاالسلطة  افات وامراض

 

 The Green Prach Aphidأو   –   Black aphid المن

 حشريه  نوع االفة

 

متفاوتة  اللون تبعاً  للنوع , يقضي  وهي حشرات صغيرة الحجم , وصف االفة
البيات الشتوي على شكل بيوض تحت قلف األشجار , ويفقس البيض 

/ أيام  0عن حوريات في أوائل الربيع , وتبلغ فترة التطور الحوري /
 ثم تصل إلى الطور البالغ .

اعراض االصابه في 
 الحقل

ه يفرز كما أن تشتد االصابة بالربيع حيث يمتص المن عصارة النبات ,
الندوة العسلية التي ينمو عليها فطر العفن األسود , وتقل القيمة 

 التسويقية للثمار , كما أنه يعيق التمثيل الضوئي.

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

المكافحة الحيوية وتتم بتوفير عدد كبير من المفترسات )ذبابة أبي  طرق الوقاية
من ( أو المتطفالت لهذا النوع من المن .كذلك  يمكن العيد أو أسد ال

 رش النباتات برذاذ الماء القوي لضرب المن من األوراق.

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد

 

 Bremia lactucae   البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

موت البادرات الصغيرة بمجرد ظهورها فوق سطح التربة . أما على 
فتظهر بقع خضراء باهتة أو مصفرة على السطح العلوي  النباتات  الكبيرة

لألوراق الخارجية  خصوصاً القريبة من سطح التربة , وتزداد هذه البقع في 
الحجم ويقابلها على السطح السفلي زغب أبيض اللون عبارة عن الحوامل 
الجرثومية للفطر خارجة من الثغور ويتحول لون األجزاء المصابة إلي 

ثم تموت األوراق. وفي اإلصابات الشديدة يصغر حجم النبات  اللون البني



 

 

المصاب , وفي حالة زيادة الرطوبة أو أثناء الشحن قد يتعفن النبات نتيجة 
 لإلصابة بفطريات أو بكتيريا التعفن المترممة.

 

 زراعة تقاوي سليمة وعدم الزراعة الكثيفة. طرق الوقاية
 النباتية المصابة وحرقها.جمع وإزالة األوراق والمخلفات 

 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 24جم /  64 -04دبليو جي  بمعدل  %04كبريت 

 لتر144مل /04اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر144مل /04اي سي   %12.3ترايديمنول

 

   Pythium spp مرض عفن البادرات

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تعفن البذور قبل إنباتها ظهور البادرات أعلى سطح التربة , تعفن وتحلل 
الجذور وتقرح الساق وتلونها بلون بني داكن , ضعف نمو النبات وذبول 

 وتقزم النباتات المصاب

 واالهتمام بالتسميد البوتاسي.عدم اإلفراط بالتسميد اآلزوتي  طرق الوقاية
 وتنظيم الري  زراعة أصناف مقاومه إزالة الحشائش.   

 لتر ماء سقي 24جم /  144-34دبليوبي بمعدل%34تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي144جرام /244دبليو بي بمعدل  %54ثيوفانات ميثيل 
 ماء سقي لتر144مل /244اي سي بمعدل %54هيمكسازول 
 لتر  144مل /144-34اس سي(بمعدل  %34كاربندازيم

 

 

 وطرق مكافحتهاالجزر افات وامراض

 

  SLeveillula taurica البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

شكل بقع مسحوقية بيضاء على األوراق والبراعم  تظهر األعراض  على اعراض االصابه في الحقل
 والزهور  ومن ثم تصفر األواق و تلتوي وفي النهاية يؤدي إلى سقوطها .

 اختيار بذور خالية من األمراض أو شراء شتالت صحية. طرق الوقاية
إن الرعاية الصحية المناسبة ودوران الهواء بشكل جيد )استخدام المباعدة الكافية 

الزراعة لتجنب التكدس( سيساعدان في الحفاظ على صحة جيدة للنباتات عند 
 ألن األمراض تصيب النباتات المجهدة.
 ازالة بقايا النباتات السابقة و حرقها .

 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 24جم /  64 -04دبليو جي  بمعدل  %04كبريت 

 لتر144مل /04اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر144مل /04اي سي   %12.3ترايديمنول

 



 

 

 وطرق مكافحتها الباذنجان  افات وامراض

 

   Lipaphis erysimi المن

 حشريه  نوع االفة

 

والذي يختلف من اللون  تختلف الحشرات بشكل كبير في حجم الجسم ولونه , وصف االفة
 األصفر إلى األسود تقريبًا.

يسبب تجعد األوراق والبراعم ووجود ندوة عسلية ينمو عليها فطر العفن األسود  اعراض االصابه في الحقل
 األوراق  ونقل مرض تبرقش 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 واالهتمام بالتسميد البوتاسي.عدم اإلفراط بالتسميد اآلزوتي  طرق الوقاية
 إزالة الحشائش.   

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد

 

 Bemisia tabaci  الذبابة البيضاء

 حشريه  االفة نوع

 

الحشره الكامله صغيرة الحجم والحشرة حديثة الفقس ذات لون أبيض باهت وفى  وصف االفة
خالل ساعات قليلة تغطى األجنحة والجسم بإفراز شمعى يكسب الجسم واألجنحة 

 لون أبيض ,أجزاء الفم من النوع الثاقب الماص.

 واصفرار وضعف النباتات.تسبب التفاف األوراق  اعراض االصابه في الحقل
الجاسيد: يظهر مكان تغذية الحشرات بقع صفراء على حواف الورقة تمتد للداخل  

 حتى تعم سطح الورقة كلها وتتحول إلى اللون البني وتسمى حروق النطاطات.

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 بالتسميد البوتاسي. عدم اإلفراط بالتسميد اآلزوتي واالهتمام طرق الوقاية
  إزالة الحشائش.   

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد

 

 Empoasca decipens الجاسيد

 حشريه  نوع االفة

 

  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

يظهر مكان تغذية الحشرات بقع صفراء على حواف الورقة تمتد للداخل 
حتى تعم سطح الورقة كلها وتتحول إلى اللون البني وتسمى حروق 

 النطاطات.

 لحوريات والحشرات الكاملها الطور الضار

 واالهتمام بالتسميد البوتاسي.عدم اإلفراط بالتسميد اآلزوتي  طرق الوقاية
  اتباع الدوره الزراعيه المناسبه  إزالة الحشائش.   

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد



 

 

 

 Latrodectus hasseltiiالعنكبوت األحمر  

 عناكبيه  نوع االفة

 

 

  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

يفضل العنكبوت األحمر نباتات الباذنجان فتتكاثر بشدة حيث تبدأ اإلصابة 
ببقع صفراء باهتة على األوراق تتحول إلى لون برونزي ثم تتغير إلى 

اللون البني وعند تقدم اإلصابة تذبل األوراق وتجف وتسقط ويشاهد نسيج 
  ة بعنكبوتي بين عروق األوراق وحول القمة النامية تلتصق بها األتر

 حيوان كامل(. –حورية  –يرقة  الطور الضار

 إزالة الحشائش.         طرق الوقاية
 الري المتقارب وعدم تعطيش النباتات. 

 لترماء144مل /04اس سي بمعدل  %3فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء144مل /144كلورفينابير بمعدل  

 لتر ماء 24جرام/ 14-0 دبليو بي بمعدل %14هوكسي ثيوزوكس 

 

  Rhizoctonia Fusarium أعفان الجذور

 فطريه  نوع االفة

 

 عفن للبذور وعدم انباتها اعراض االصابه في الحقل
 موت للبادرات قبل ظهورها فوق سطح التربة

موت للبادرة بعد ظهورها فوق سطح التربة ومالحظة تحلل للجذور وموت فى 
 لسطح التربةمنطقة التاج المالمسة 

فى البداية على هيئة اصفرار لالوراق ثم يتبعة  اعراض الفيوزاريوم  وتظهر 
.تكون االعراض المميزة فى Verticillium sppذبول, فى حالة األصابة بفطر 

 . Vهذة الحالة حدوث األصفرار يبدأ من حواف األوراق على شكل حرف 
 وحدوث تقزم للنبات وعدم انتظام للنمو

ند عمل قطاع فى الساق او الجذور نجد تلون للحزم الوعائية باللون ونالحظ ع
 البنى.

 االعتدال وانتظام معدالت الرى طرق الوقاية
 استخدام شتالت سليمة خالية من المرض

 معاملة البذور باحد المبيدات الفطرية قبل الزراعة

 لتر ماء سقي 24جم /  144-34دبليوبي بمعدل%34تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي144جرام /244دبليو بي بمعدل  %54ثيوفانات ميثيل 
 لتر ماء سقي144مل /244اي سي بمعدل %54هيمكسازول 
 لتر  144مل /144-34اس سي(بمعدل  %34كاربندازيم

   . 

 Leveillula Taurica البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

بقع صفراء على السطح العلوى لألوراق يقابلها على السطح السفلى نموات بيضاء  اعراض االصابه في الحقل
دقيقية اللون عبارة عن نموات الفطر وبتقدم اإلصابة يشاهد اصفرار عام على 

 األوراق ثم حدوث موت لالوراق , مع زيادة شدة االصابة يحدث سقوط لالوراق

 االعتناء بتسميد –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –حرق مخلفات المحصول السابق  طرق الوقاية
 النباتات 

 لتر144مل /53-34اس سي %23ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 24جم /  64 -04دبليو جي  بمعدل  %04كبريت 

 لتر144مل /04اس سي   %12.1+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 ترل144مل /04اي سي   %12.3ترايديمنول

 

 

 



 

 

وطرق مكافحتها )الكوبش(الملفوف افات وامراض

 

 Brevicoryne Brassicae المن

 حشريه  نوع االفة

 

مم طوال وبيضاوية  2حشرات المن البالغة تصل الى حوالي  وصف االفة
الشكل . فهي خضراء اللون اساسا على الرغم من ان الطالء 

 الشمعي يعطيهم المظهر الرمادي الدقيقي .

اعراض االصابه في 
 الحقل

 و بقايا شمعية و بشرة بيضاء صغيرة متساقطة على األوراق
والملفوف. و قد يكون هناك  رؤوس العديد من نباتات عائلة 

غطاء من مادة سكرية لزجة على األوراق التي يمكن أن تصبح 
مصابة بعفن السخام . و قد تصبح األوراق مصفرة مع اصابة 

ويمكن العثور على مستعمرات كثيفة من حشرات المن  شديدة .
 على الجوانب السفلية من األوراق االقدم .

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

تحقق دائما من النباتات بحثا عن عالمات على اإلصابة أوال  طرق الوقاية
 بأول والتعامل معها في أقرب وقت عندما تظهر .

تشجيع األعداء الطبيعية مثل الخنافس, الذباب الحائم والس • 
وينج لتصبح منتشرة في الحديقة عن طريق زراعة ازهار تشبه 
االقحوان, والزهور الصفراء وعلى وجه الخصوص, ازهار 

 البيض المسلوق و ليمنانتس الدوغالسي .
تجنب استخدام المبيدات الحشرية واسعة المدى والتي سوف • 

 الحشرات النافعة وحشرات المن معا .تقتل 
تشجيع الطيور االآكلة للحشرات مثل الثدي األزرق, بواسطة • 

وحدات التغذية المعلقة خالل أشهر الشتاء وصناديق التعشيش 
 في الربيع.

الحفاظ على بيئة خالية من الحشائش حول نباتات الكرنب • 
 وجمع وتدمير جميع األوراق التالفة .

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  لكيميائيه المكافحة ا
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34اس ال( بمعدل %  24اميداكلوبرايد

 

 Plutella maculipennis الفراشة الماسية

 حشريه نوع االفة

تشتهر هذه الفراشات بكونها نحيلة , جسم ممدود   جناحيها لها لون بني  وصف االفة
فاتح أنيق , مع نمط خفيف في المركز. عندما تستقر فراشة على نبات , 

 عندما ينظر إليها من  االعلى  تبدو وكأنها قشة صغيرة.
مم. فراشه  الملفوف  غير ضاره  0-5يبلغ طول أجنحة الفراشة حوالي 

 البالغة تتغذى على رحيق االزهار   الن الفراشة 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 عالمات الظهور :
 اعراض قضم  ملحوضه على االوراق الخارجيه -
 مشاهده اليرقات الصغيره تتغذى على الغالف الخارجي لالوراق -
 مشاهده الفراشات -

 اليرقات  الطور الضار

 التخلص من العذارى التي بقيت من الموسم السابق  طرق الوقاية
 مكافحة الحشائش , خاصة  القريبه من الحقل    



 

 

 لتر144مل /23اي سي بمعدل  %3ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر144مل /34اي سي بمعدل %3المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 24جرام/  6.3 -2.3دبليو بي بمعدل  %53سيرومازين 
 لتر ماء. 24مل /  3أي سي بمعدل   %14سيفلو ثرين 

 لتر ماء144مل /23اس ال  بمعدل   %13اندوكس كارب 

 

 

 

 Delia radicom ذبابة الكرنب

 حشريه  نوع االفة

 

 الذباب البالغ يكون متشابه في المظهر والحجم من ذباب المنزل الشائع .- وصف االفة
سم طوال , ويمكن  1اليرقات تكون بيضاء وبدون ارجل ويصل طولها إلى • 

 العثور عليها في التربة حول جذور النباتات .
 الشرانق تكون ذات لون بني محمر, وتوجد أيضا في التربة .• 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 وتفقد االوراق الوانها. ويمكن يمكن للنباتات الناضجة ان تتعرض للذبول , 
للنباتات األصغر سنا والمزروعة حديثا ان تنمو ببطئ , وربما تموت في 

 نهاية المطاف .

 اليرقات  الطور الضار

 النظافه الحقليه  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  طرق الوقاية

 لترماء24مل/3 اي سي  بمعدل3ايمامكتين بنزوات % المكافحة الكيميائيه 
 لترماء24مل/14أي سي  بمعدل % 3المبداسيهالوثرين

 

 pieris   rapae أبو دقيق الكرنب

 حشريه  نوع االفة

 

لون الفراشه الصغيره  اخضروملمسها قطني ويمتد على ضهرها  وصف االفة
خط اصفربينما الفراشه الكبيره لونها العام ابيض ليموني طول 

 سم 6.3-3.3جناحها

اعراض االصابه في 
 الحقل

 وجود فتحات كبيره على األوراق وكميات كبيره من براز اليرقات 

 اليرقات  الطور الضار

 ازاله النباتات المزهره في –التبكير في الزراعه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية
استخدام  –الحراثه المتعامده في بدايه الموسم  –حقول الكرنب 
 االهتمام بالتسميد  –أصناف مقاومه 

 لترماء24مل/3اي سي  بمعدل 3ايمامكتين بنزوات % المكافحة الكيميائيه 
 لترماء24مل/14أي سي  بمعدل % 3المبداسيهالوثرين



 

 

 

 

 وطرق مكافحتها )القرنبيط (الزهره افات وامراض

 

 Brevicoryne Brassicae المن

 حشريه  نوع االفة

 
 

 

مم طوال وبيضاوية الشكل . فهي  2حشرات المن البالغة تصل الى حوالي  وصف االفة
خضراء اللون اساسا على الرغم من ان الطالء الشمعي يعطيهم المظهر 

 الرمادي الدقيقي .

اعراض االصابه في 
 الحقل

و رؤوس  بقايا شمعية و بشرة بيضاء صغيرة متساقطة على األوراق
والملفوف. و قد يكون هناك غطاء من مادة سكرية  العديد من نباتات عائلة 

لزجة على األوراق التي يمكن أن تصبح مصابة بعفن السخام . و قد 
تصبح األوراق مصفرة مع اصابة شديدة . ويمكن العثور على مستعمرات 

 كثيفة من حشرات المن على الجوانب السفلية من األوراق االقدم .

 ات الكامله الحوريات والحشر الطور الضار

تحقق دائما من النباتات بحثا عن عالمات على اإلصابة أوال بأول والتعامل  طرق الوقاية
 معها في أقرب وقت عندما تظهر .

تشجيع األعداء الطبيعية مثل الخنافس, الذباب الحائم والس وينج لتصبح • 
منتشرة في الحديقة عن طريق زراعة ازهار تشبه االقحوان, والزهور 

صفراء وعلى وجه الخصوص, ازهار البيض المسلوق و ليمنانتس ال
 الدوغالسي .

تجنب استخدام المبيدات الحشرية واسعة المدى والتي سوف تقتل • 
 الحشرات النافعة وحشرات المن معا .

تشجيع الطيور االآكلة للحشرات مثل الثدي األزرق, بواسطة وحدات • 
 ناديق التعشيش في الربيع.التغذية المعلقة خالل أشهر الشتاء وص

الحفاظ على بيئة خالية من الحشائش حول نباتات الكرنب وجمع وتدمير • 
 جميع األوراق التالفة .

 لتر ماء 144جم/  04 – 24دبليو بي بمعدل %23ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء144جم/144-34اس بي( بمعدل  %34ثيوسيكالم

 لترماء144مل/144-34ال( بمعدل اس %  24اميداكلوبرايد

 

 Pieridae brassicae دودة أوراق الكرنب



 

 

 حشريه  نوع االفة

 

 دودة صغيره خضراء اللون  وصف االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

 تتغذى اليرقات الصغيرة على بشرة األوراق.
يسية الرئعندما تكبر اليرقات تعمل فى الورقة ثقوب غير منتظمة وتترك العروق  –

 دون أن تقرضها.

 اليرقات  الطور الضار

الحرث  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –حرق مخلفات المحصول السابق  طرق الوقاية
 المتعامدللتربه 

 لترماء24مل/3اي سي  بمعدل 3ايمامكتين بنزوات % المكافحة الكيميائيه 
 لترماء24مل/14أي سي  بمعدل % 3المبداسيهالوثرين

 

 

  

 اعداد / المهندس /علي محرز

 / المهندس /احمد سيف            

 االداره العامة لالرشاد واالعالم الزراعي                 

 اإلدارة العامة لوقاية النبات                                  

 


