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    Entomology علم احلشـــــــــــــــــــــــــرات

كهاٍخ ّبيهخ يٍ َبؽٛخ   Insectaْٕ انؼهى انن٘ ٚٓزى ثلهاٍخ انؾْواد 

ٔكهاٍخ  Antomyٔرْوٚؾٓب انلافهٙ  Morphologyيظٓوْب انقبهعٙ 

ٔػاللزٓب ثجٛئزٓب   Taxanomyػهى ٔظبئف االػٚبء ٔرُٖٛفٓب 

Ecology  ثننك كأ٘ ػهى يٍ ػهٕو انؾٛبح ٚؤك٘ فٙ انُٓبٚخ انٗ يؼوفخ ْٕٔ

 انؾْواد انُبفؼخ ٔاالٍزفبكح يُٓب ٔيكبفؾخ انٚبهح يُٓــــــــــب.

ٚؼل ٕف انؾْواد أٔ يب ًَٚٗ ثٖف  -: صف الحشــــــــــــــــرات

( يٍ اكجو يغبيٛغ انًًهكخ انؾٕٛاَٛخ ٔال  Hexapoda  (ٍلاٍٛخ االهعم 

ٚفٕق انؾْواد فٙ ػلك االفواك انزٙ رُزغٓب افواك فٖٛهخ انؾٕٛاَبد االٔنٛخ 

Protozoa )   نكٍ ػلك االَٕاع )   Species  انُبرغخ نٖف انؾْواد

 ٚفٕق كضٛواً ػلك االَٕاع انزٙ رزجغ أ٘ ٕف يٍ ٕفٕف انًًهكخ انؾٕٛاَٛخ.

% يٍ افواك انًًهكخ انؾٕٛاَٛخ ٔاكضو يٍ 55يٍ  فبنؾْواد رًضم اكضو

% يٍ افواك ّؼجخ يفٖهٛخ االهعم ٔٚمله ػلك إَاع انؾْواد انًُٖفخ 09

َٕع ٔيغ ْنا فأٌ ْنا  انؼلك ال ًٚضم انؼلك  050595999ؽبنٛبً لواثخ 

 انؾمٛمٙ نألَٕاع انزٙ ْٙ فٙ ىٚبكح يَزًوح .
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Kingdom  : Animala 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Insecta or Hexapoda 

Order  : Lipidoptera  , Diptera 

Homoptera , Hemiptera 

Hymenoptera 

Family                                        

Genus                                  

 

 مميـــــــــــــــــزات صف الحشرات 

نزٙ َفٖهٓب ػٍ غٛوْب يٍ يٍ انًًٛياد االٍبٍٛخ فٙ ٕف انؾْواد ا

 -انؾٕٛاَبد يفٖهٛخ االهعم َنكو يُٓب:

ٔانٖله    Headعًَٓب يمَى انٗ صالس يُبٛك ْٔٙ انوأً  .0

Thorax   ٍٔانجطAbdomen   كال يُٓب ٚزكٌٕ يٍ ػلح ؽهمبد لل

رُليظ يؼبً اصُبء انًُٕ انغُُٛٙ كًب فٙ انوأً أٔ رجمٗ ٔاٙؾخ كًب فٙ 

 انٖله ٔانجطٍ.

 يٍ انهٕايٌ أٔ يب رًَٗ ثموٌ االٍزْؼبه.نٓب ىٔط ٔاؽل  .0

 نٓب صالس اىٔاط يٍ االهعم انًفٖهٛخ انزٙ رزٖم ثبنؾهمبد انٖلهٚخ .3

لل ٚكٌٕ نٓب ىٔط أٔ ىٔعبٌ يٍ االعُؾخ رزٖم ثبنؾهمبد انٖلهٚخ  .4

 انٍٕطٗ ٔانقهفٛخ .
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عٓبى انزُفَٙ يكٌٕ يٍ اَبثٛت أٔ لٖٛجبد ْٕائٛخ رزقهم انغَى  .5

اىٔاط يٍ انضغٕه انزُفَٛخ انًٕعٕكح ػهٗ ٔرزٖم فبهعٛبً ثٕاٍطخ 

 عبَجٙ انٖله ٔانجطٍ.

ؽهمخ  00رزكٌٕ انجطٍ يٍ ػلك يقزهف يٍ انؾهمبد ال ريٚل ػبكح ػٍ  .6

ثطُٛخ اغهجٓب فبنٛخ يٍ انئائل انؾوكٛخ فبٕخ فٙ انجبنغبد ٔرؾًم 

 انجطٍ فٙ َٓبٚزٓب االػٚبء انزُبٍهٛخ.

 

  Metamorphosis ]س تحاةل التطور والا [انــــــــــــــواع التشلك 

ٚقزهف انًُٕ فٙ انؾْواد ٔثمٛخ يفٖهٛبد االهعم ػٍ انًُٕ فٙ انهجبئٍ فٙ 

َٕاؽٙ يقزهفخ ففٙ انؾْواد ٚمزٖو انًُٕ ثْكم كبيم رموٚجب ػهٗ االٕٛاه 

انٛبفغ        هانغٛو كبيهخ ) انٛولبد أٔ انؾٕهٚبد ( ٔنننك إجؾذ فزوح انطٕ

ٍ انطٕه انكبيم ٔأٙؼ يضبل ػهٗ منك مثبثخ ) انغٛو كبيم ( إٛل ثكضٛو ي

يبٕٚ يضالً رؾزبط إٛاهْب انًبئٛخ انٗ ٍُزٍٛ أٔ اكضو إلكًبل ًَْٕب فٙ ؽٍٛ 

رؼِٛ انجبنغبد ٍبػبد أٔ اٚبو فمٜ .   ًٔٚكٍ رًٛي صالس اّكبل هئَٛٛخ يٍ 

 -إٛاه انًُٕ يبثؼل انغٍُٛ ْٔٙ :

) ػلًٚخ  Ametabolousؽْواد ػلًٚخ انزطٕه أٔ انزؾٕل  .0

( : فٙ ْنا انُٕع يٍ انزطٕه ٚكٌٕ يملاه  Apterygotaاالعُؾخ  

انزغٛو انؾبٕم يٍ انطٕه انٛبفغ ثؼل فمَّ يٍ انجٛٚخ انٗ انطٕه 

 انجبنغ يزًضالً ثيٚبكح انؾغى 
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ًَٕٔ االػٚبء انزُبٍهٛخ كًب فٙ انؾْواد االثزلائٛخ يضم هرجخ ماد اننَت 

 نفٚٙ .( هرجخ انًَك اThysanuraانْؼو٘ ) 

            Hemi metabolousؽْواد ماد رؾٕل َٖفٙ أٔ َبلٔ  .0

( : ثٖٕهح ػبيخ ًٚكٍ رمَٛى  Exopterygota) فبهعٛخ االعُؾخ   

 انزؾٕل انٗ َٕػٍٛ:

(: ٔفّٛ Parrometabolousأ/ ؽْواد ماد رؾٕل َبلٔ رلهٚغٙ )  

ٔرجمٗ فٙ َفٌ  Nymph ) ( رقوط انؾٕهٚخ ) Eggsٔثؼل فمٌ انجٛ٘ ) 

( ٔفًٛب  Adaltيبكٍ ٔرزغنٖ ػهٗ َفٌ انطؼبو انن٘ رؼِٛ ػهّٛ انجبنغخ ) اال

ػلا االعُؾخ انزٙ رًُٕ ػهٗ ّكم ثواػى فبهعٛخ ٔاػٚبء انزُبٍم 

انقبهعٛخ فأٌ انزغٛو فٙ انْكم ؽزٗ رًبو نُٚظ ٚكٌٕ ٛفٛفبً كًب فٙ انغواك 

انََٕخ ٔغٛوْب يٍ انؾْواد فبهعٛخ  ؽْوحأٔ انٖوٕو االيوٚكٙ أٔ 

 عُؾخ . اال

Egg → Nymph → Adult 

(: Heterometabolousة/  ؽْواد ماد رؾٕه َبلٔ غٛو رلهٚغٙ )

  Naiadsثؼل فمٌ انجٛ٘ رؼِٛ انؾٕهٚبد فٙ انًبء ٔرًَٗ ؽٕهٚبد يبئٛخ 

ثًُٛب رؼِٛ انؾْوح انجبنغخ ػهٗ انٛبثَخ ٔفٙ يضم ْنِ انؾبنخ فأَّ يٍ 

انطجٛؼٙ أٌ ٚكٌٕ غناء انؾٕهٚخ يقزهف ػٍ غناء انؾْوح انجبنغخ ؽٛش 

رؼِٛ ثأفزواً االؽٛبء انًبئٛخ ثٕاٍطخ اعياء فًٓب انمبهٗ انًفزوً كًب 

 ظ فٕٓ آَب رزُفٌ ثٕاٍطخ انقٛبّٛى فؼهّٛ فأٌ انزغٛو فٙ انْكم ُْب يهؾٕ
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ًْٚم انقٛبّٛى ٔرؾٕه اعياء انفى فٚالً ػٍ َْٕء االعُؾخ كًب فٙ 

 انوػبّبد ٔغٛوْب.

Egg → Naiads→ Adult 

                     Holometabolousؽْواد ماد رؾٕل ربو أٔ كبيم   -3

(: ٚؾٖم ْنا انُٕع يٍ Endopterygota) ؽْواد كافهٛخ االعُؾخ 

انزؾٕل فٙ انؾْواد كافهٛخ االعُؾخ ٔٚطهك ػهٗ االٕٛاه انزٙ رهٙ فمٌ 

لجم أٌ رٖم  فَهغّٛانزٙ رًو ثؼلح رغٛواد  Larvaeثبنٛولخ  Eggانجٛٚخ 

انٗ يوؽهخ انُٚظ صى رَُهـ انٛولخ ػٍ ٕٛه ٍبكٍ ال ٚزغنٖ ْٕ ٕٛه 

ٔلجم   Adultانكبيم  صى رَُهـ االفٛوح يزؾٕنخ انٗ انطٕه Pupaانؼنهاء 

َٓبٚخ انطٕه انٛولٙ رزٕلف انٛولخ ػٍ انزغنٚخ ٔرًَٗ ؽُٛٓب ثبنطٕه يب لجم 

 كًب فٙ ؽْواد هرجخ ؽوّفٛخ االعُؾخ.   Pre Pupaانؼنهاء 

Egg → Larvae→ Pupa→ Adult 

 

      Insect  Ordersالرجب الحشــــــــــــــــــــــــرية 

 ػلًٚخ انزطٕه(  Apterygota (  االجنحةجحث صف الحشرات عديم   -أ

 Order : Thysanuraهرجخ ماد اننَت انْؼو٘       .0

    Order : Collembolaهرجخ ماد اننَت انمـــــبفي  .0

            Order : Proturaهرجخ أنٛــــــــــبد اننَت  .3
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  Pterygotaجحث صف الحشرات المجنحــــــــــــة   -ة

) َبلٖخ انزطٕه  Expterygotaعُؾخ انؾْواد فبهعٛخ اال  (0

Hemimetabolous ) 

 Or: Ephemeropteraهرجخ مثبة يبٕٚ             ( أ

 Or: Odonataهرجخ انوػبّبد    ( ة

 Or: Blattariaهرجخ انٖوإو     ( د

 Or: Mantodeaهرجخ فوً انُجٙ   ( س

 Or: Phasmidaهرجخ انؾْواد انؼٖٕٚخ           ( ط

 Or: Orthopteraهرجخ يَزمًٛخ االعُؾخ         ( ػ

 Or: Isopteraهرجخ يزَبٔٚخ االعُؾخ         ( ؿ

 Or: Dermapteraهرجخ عهلٚخ االعُؾخ         ( ك

 Or: Embiopteraهرجخ غبىالد االَفبق        ( م

 Or: Plecopteraهرجخ يُضُٛخ االعُؾخ          ( ه

 Or: Psocopteraهرجخ لًم انكزت           ( ى

 Or: Zorapteraهرجخ انئهاثزوا   (ً 

 Or: Mallophagaم انمبهٗ هرجخ انمً (ُ 

 Or: Anopluraهرجخ انمًم انًبٓ    (ٓ 

 Or: Thysanopteraهرجخ ْلثٛخ االعُؾخ   (ٗ 

 Or: Hemipteraهرجخ َٖفٛخ االعُؾخ         (ٛ 

 Or: Homopteraهرجخ يزْبثٓخ االعُؾخ         ( ظ
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    Endopterygota. انؾْواد كافهٛخ االعُؾخ 0

   Holometabolousكبيهخ انزطٕه        

 Egg → Larvae→ Pupa→ Adult 

      Or : Neuropteraهرجخ ّجكٛخ االعُؾخ                    -0

  Or : Mecopteraهرجخ اننثبة انؼموة                         -0

       Or : Coleopteraهرجخ غًلٚخ االعُؾخ                    -3

            Or : Hymenopteraهرجخ غْبئٛخ االعُؾخ           -4

                              Or :Trichopteraهرجخ مثبة لبٌٚ      -5

                      Or : Lepidopteraهرجخ ؽوّفٛخ االعُؾخ    -6

 Or : Siphonapteraهرجخ فبفٛخ االعُؾخ )هرجخ انجواغٛش(   -5

                                  Or : Dipteraهرجخ صُبئٛخ االعُؾخ    -8

                               Or : Strepsiteraهرجخ ٍزوٚجَٛجزوا    -0
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راوي ــــــــــــــــــــــاجلراد الصح  

 

Schistocerca  gregaria 

Family: Acrididae 

order:orthoptera 

٠ٕزؾش اٌجشاد اٌصحشاٚٞ أزؾبسا ٚاعؼب فٟ اع١ب ٚافش٠م١ب ٚاجضاء ِٓ لبسح 

اٚسثب ٠ٚغجت اظشاس جغ١ّخ ٚػشفذ اخطبسٖ ِٚأع١ٗ  فٟ إٌّبغك اٌزٟ 

إٌٛع ػٍٝ اٌصِٛبي ٚاٌغٛداْ ٚؽجٗ اٌجض٠شح حً ف١ٙب /٠ف١ط اٚ ٠ٙجُ ٘زا 

. اٌؼشث١خ ٚاٌؼشاق ٚا٠شاْ ٚثبوغزبْ  

  

وصفــــــــــــــال  

ِزطبٌٚخ ٚث١ع٠ٛخ اٌؾىً راد ٌْٛ اصفش ثٕٟ .:  البيضت   

ٌٍحٛس٠خ خّغخ اػّبس رخزٍف اٌٛأٙب ثحغت اٌؼّش ٚثحغت :   الحوريت

فٟ اٌّظٙش  اٌّظٙش عٛاء وبْ أفشادٞ اٚ ِزجّغ ٚرىْٛ ثٍْٛ اخعش

االٔفشادٞ ٚثٍْٛ اعٛد ِغ ٚجٛد ثمغ خعشاء فٟ اٌطٛس اٌحٛسٞ االٚي ِٓ 

ٌٍْٛ اٌغبئذ ثشرمبٌٟ ِغ اٌّظٙش اٌّزجّغ ٚفٟ اٌطٛس اٌحٛسٞ اٌضبٌش ٠صجح ا

االجٕحخ ٚاصد٠بد ٔؾبغ اٌحٛس٠خ ٚفٟ اٌطٛس اٌشاثغ ٠زحٛي  ٔزٛءاد ٙٛسظ  
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اٌحٛسٞ اٌخبِظ  ش ِغ ٚجٛد خطٛغ عٛداء اٌطٛسصفاٌٍْٛ اٌٝ اٌٍْٛ اال

٠أخز ٔفظ اٌٍْٛ فٟ اٌشاثغ ٚٔؾبغ اٌحؾشح ٠ضداد ثؾىً وج١ش ٚرٍزُٙ وً ِب 

 ٠مبثٍٙب ِٓ اٌّضسٚػبد .

٠ىْٛ ٌْٛ اٌحؾشح اٌىبٍِخ فٟ اٌّظٙش االٔفشادٞ سِبد٠ب :   الحشرة الكاملت 

اِب فٟ اٌظٙش   وبٔذ حؾشح وبٍِخ اٚ ثبٌغخاٌّظٙش االٔفشادٞ ( عٛاء  

ْ اٌحؾشح اٌىبٍِخ ٚسدٞ فبرح اٚ احّش فٟ اٌحؾشاد اٌّزجّغ ٠ىْٛ اٌٍٛ

اٌىبٍِخ اٌغ١ش ٔبظجخ جٕغ١ب عٛاء ٌٍزوٛس اٚ االٔبس ِغ ٚجٛد ثمغ عٛداء  

 ش اصفش الِغ ٚاالٔضٝ صفشاء فبرحخاِب اٌحؾشاد إٌبظجخ ف١ىْٛ ٌْٛ اٌزو

اٌّزجّغ           ٙش ّظاٌ  أفشادٞ اِباِب اٌّظٙش   )solitary phase)  

  . (Migratory phase) 

 

  حياةـــــــال دورة

رعغ االٔضٝ اٌج١ط فٟ اٌزشثخ ثحفشح رصٕؼٙب ثأٌخ ٚظغ اٌج١ط ٚرعغ 

ث١عخ ٠ٚىْٛ ػٍٝ ١٘ئخ او١بط وً و١ظ ٠حزٛٞ 062حٛاٌٟ االٔضٝ اٌٛاحذح 

٠َٛ ػٓ حٛس٠بد رّش ثخّغخ 20-20ث١عخ ٠فمظ اٌج١ط ثؼذ 02-02ِٓ 

اػّبس حٛس٠خ ٠ضداد ٔؾبغٙب رذس٠ج١ب ِٓ اٌؼّش اٌحٛسٞ االٚي اٌٝ اٌخبِظ 

ثؼذ٘ب رزحٛي اٌٝ اٌحؾشح اٌىبٍِخ عٛاء روٛس اٚ أبس ٌززغزٜ ٚرزضاٚط 

.ححؾشح صالس اج١بي فٟ اٌغٕخ ٚرؼ١ذ دٚسح ح١برٙب ٌٍٚ  
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  ضررــــــــــــال

ظشس اٌجشاد اٌصحشاٚٞ وج١ش جذا ٚالعجبة ِٕٙب اٌزٕٛع اٌغزائٟ اٌىج١ش 

ٌٍحؾشح ٚاػذاد اٌحؾشاد اٌىج١شح فٟ اٌغشة اٌٛاحذ ٚؽشا٘خ اٌحؾشح فٟ 

اٌزغزٞ ٚاْ اٌحؾشح اٌٛاحذح رأوً ِب ٠ؼبدي ٚصٔٙب ١ِٛ٠ب ِٓ اٌطؼبَ ٚاْ 

وُ ِشثغ ٘ٛ ١ٍِبس 20اٌّٛجٛدح فٟ اٌغشة اٌٛاحذ ِغبحزٗ اػذاد اٌجشاد 

حؾشح الِىٓ ثحغبة ثغ١ػ ِؼشفخ اٌى١ّخ اٌٙبئٍخ اٌزٟ ٠حزبجٙب اٌغشة 

  .اٌٛاحذ ِٓ اٌّبدح اٌخعشاء

  كافحةــــــــــــــامل

٠ّىٓ اعزخذاَ ِجّٛػخ ِٓ غشق اٌّىبفحخ العزٙذاف االػّبس اٌّخزٍفخ ِٓ 

 اٌجشاد ِٕٙب 

ٍئٙب ثبٌّبء اٚ إٌفػ االعٛد حٛي اٌحمٛي ٚ٘زا ٠ؼ١ك حشوخ حفش خٕذق ِٚ -2

 االدٚاس اٌضاحفخ ٌٍجشاد 

اعزخذاَ اٌطشق ا١ٌّىب١ٔى١خ ِضً اٌعشة الغصبْ اٌؾجشح ٌطشد  -0

 اٌحؾشح اٚ لزٍٙب 

ذاَ اٌّج١ذاد اٌى١ّ١بئ١خ ِٚضبٌٙباعزخ-3  

 وغُ ٌٍٙىزبس .0( ثٕغجخ  ULV % )20ِج١ذ ٌٕذاْ ص٠زٟ  -أ

 ٌزش ٌٍٙىزبس .½ ( ثٕغجخ  ULV% ) ١50ْٛ ضِج١ذ عِٛ -ة
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 ٌزش ٌٍٙىزبس . 20( ثٕغجخ  ULV% ) 00ِج١ذ اٌذٚسعجبْ  -ط

  EC% 02خ ِٚضبٌٙب عِٛض١ْٛ اٚ اعزخذاَ ِج١ذاد رشػ ثبٌّشؽبد االسظ١

ؼذي ّٚث EC% 0ٚثّؼذي ٌزش ٌٍٙىزبس ِٚج١ذ اٌذثغ١ظ 
 

 
ٌزش ػٍٝ اٌٙىزبس  

 20ٚثّؼذي  0.1ٚوزٌه ٠ّىٓ اعزخذاَ اٌّج١ذاد ثبٌزؼف١ش ِٚضبٌٙب اٌذثغ١ظ 

 وغُ ٌٍٙىزبس  20% ثّؼذي 0وغُ ٌٍٙىزبس ٚاٌذٚسعجبْ 

اعزخذاَ اٌّج١ذ اٌح١ٛٞ ا١ٌّزبساص٠َٛ ػٍٝ ؽىً ص٠ٛد رشػ ثبٌطبئشاد  -0

 . Metarhizumاٌفطش 

 

 ) كلب املاء ( كاروبـــــــــــــــــــــــــال

Gryllatalpa   gryllotalpa 

Order :- orthoptera 

Family :- gryllotalpidae 

 

٠ٕزؾش ٘زا إٌٛع فٟ ِؼظُ أحبء اٌؼبٌُ ٚخصٛصب فٟ إٌّبغك اٌحبسٖ 

٠ٛجذ فٟ اٌؼشاق  ،افش٠م١ب ٚاعزشا١ٌب ٚاع١ب ٚاٚسثب  ٚاٌّؼزذٌخ اٌحشاسح ِٓ

ٚاالسدْ ِٚصش ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ٠ٚفعً االساظٟ اٌخف١فخ 

 .)اٌش١ٍِخ( اٌّجبٚسٖ ٌّصبدس ا١ٌّبٖ ِٓ اٌغٛالٟ ٚاالٔٙبس 
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  وصفـــــــــــــــال

 رىْٛ ث١ع٠ٛخ اٌؾىً وج١شح اٌحجُ ٔٛػب ِب ٌٚٛٔٙب ػغٍٟ فبرح  :   البيضت

رىْٛ صغ١شح جذا ثبٌٕغجخ ٌحجُ اٌحؾشح اٌىبٍِخ رىجش رذس٠ج١ب  :    الحوريت

 فٟ االٔغالخبد اصبء رطٛس٘ب ٚرٕغٍخ حٛاٌٟ ػؾشح أغالخبد 

عُ اسجٍٙب االِب١ِخ ِغٕٕٗ  0وج١شح اٌحجُ غٌٛٙب حٛاٌٟ  :   الحشرة الكاملت

االجٕحخ اٌخٍف١خ رٕطٛٞ رحذ اٌضٚط االٚي ِٓ االجٕحخ  ،ِٚؼذٖ ٌٍحفش 

 ٌْٛ اٌحؾشح ثٕٟ ٚاٌغطح اٌجطٕٟ ِصفش ،ٚرّزذ ٌٍخٍف ػٍٝ ؽىً ر٠ً 

  

 حياهــــــــــــدورة ال

رؼ١ؼ ٘زٖ اٌحؾشح فٟ أفبق رصٕؼٙب االٔضٝ فٟ اٌزشثٗ ٕٚ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ  

فٟٙ رحفش رحذ االٔفبق إٌٛع االٚي ٘ٛ اٌزٞ رصٕؼٗ اٌحؾشح اصٕبء رغز٠زٙب 

عطح اٌزشثٗ ثم١ًٍ أفبلب ِزؼشجٗ ٠ٚىْٛ ػشض إٌفك ثؼشض اٌحؾشح اٞ 

اِب إٌٛع اٌضبٟٔ ِٓ االٔفبق فٙٛ اٌزٞ رصٕؼٗ االٔضٝ  ، (عُ  2.0اٌٝ 2)ِٓ 

ٌٛظغ اٌجط ٚخضْ اٌغزاء ٚرىْٛ ٘زٖ االٔفبق ِبئٍٗ ػٍٝ عطح اٌزشثٗ 

ِّٚش ٠ؤدٞ اٌٝ ٠ٚزىْٛ إٌفك ِٓ اٌفزحخ اٌخبسج١خ  (عُ  02-20 )ٚثؼّك

ٔفك ٠غّٝ ٔفك اٌحشاعخ رزضاٚط اٌحؾشح فٟ اٌشث١غ ٚرعغ اٌج١ط ٠ٚجٍغ ِب 

 رجمٝ االٔضٝ ٌحشاعخ اٌج١ط ٚال ،ث١عخ  022رعؼٗ االٔضٝ اٌٛاحذٖ حٛاٌٟ 
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رخشط ٌٍجحش ػٓ اٌغزاء ٚرٌه غ١ٍخ فزشح فمظ اٌج١ط ٚاٌزٟ رصً اٌٝ  

ٚثؼذ٘ب صالصخ اعبث١غ ٚثؼذ اٌفمظ رّىش اٌحٛس٠بد داخً إٌفك ثعؼخ ا٠بَ 

 .رخشط ٌٍجحش ػٓ اٌغزاء

أغالخبد حزٝ رصً اٌٝ غٛس اٌحؾشح اٌىبًِ  22رٕغٍخ اٌحٛس٠خ حٛاٌٟ 

اخشٜ ٚػٍٝ رٌه فأْ  ٚرؤخز ثزٌه حٛاٌٟ عٕٗ وبٍِٗ ٌزؼ١ؼ اٌىبِالد عٕٗ

 .اٌحؾشح ٌٙب ج١ً ٚاحذ وً عٕز١ٓ

  

  ضررــــــــــــــــــال

ٚاٌحٛس٠بد فٟ أفبلٙب ؽزبءا حزٝ ثذا٠خ فصً اٌشث١غ  اٌىبٍِخ حرخزفٟ اٌحؾش

ح١ش رأخز اٌحؾشح ثبٌٕؾبغ ٚغزاء ٘زٖ اٌحؾشح خٍػ ِٓ اٌّبدح اٌح١ٛا١ٔخ 

ٚإٌجبر١خ فٟٙ رزغزٜ ػٍٝ ِب رمبثٍٗ ِٓ د٠ذاْ اسظ١خ اٚ ٠شلبد اٌحؾشاح 

االخشٜ ٠ٚزىْٛ اٌغزاء إٌجبرٟ ِٓ جزٚس إٌجبربد ٚوزٌه اٌذسٔبد اٌّٛجٛدح 

ثخ ِضً اٌجطبغب ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ رؼفٕٙب ٠ّٚىٓ اصبثخ اٌضّبس فٛق عطح فٟ اٌزش

 . اٌزشثخ ِٚضبٌٙب صّبس اٌطّبغخ ٚاٌمشػ١بد
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  كافحةـــــــــــــــــــــامل

رُ رؾخ١ص ٔٛع ِٓ اٌطف١ٍ١بد اٌّٛجٛدح فٟ اٌؼشاق  -االػذاء اٌح١بر١خ : -2

ٚ٘زا اٌّزطفً ٠ٚغجت ِٛد ٔغجخ وج١شح ِٕٙب ٠ص١ت اٌحؾشاد ٚاٌحٛس٠بد 

 ٚسرجخ غؾبئ١خ االجٕحخ  sphecidaeاٌزبثغ  ٠sp  Larraغّٝ 

ٌزش 4%ثّؼذي 04%اٚ ِج١ذ وٍٛسٚفٛط 04اعزخذاَ ِج١ذ اٌذٚسعجبْ  -0

 ٌٍفذاْ ٌخٍطٗ ِغ جش٠ؼ اٌزسح اٚ إٌخبٌخ اٚ اعزخذاَ غؼَٛ عبِخ 

وغُ ِٓ 02وغُ ِٓ اٌّج١ذ ٌىً 2%ثغٕجخ 40اٚ اعزخذاَ ِج١ذ عفٓ -3

ٚرٕؾش ثٛلذ اٌغشٚة ٠ٚفعً اسٚاء االسض ج١ذا ثبٌّبء ٚرٌه إٌخبٌخ 

الججبس اٌحؾشح ػٍٝ اٌخشٚط ِٓ أفبلٙب ٌزصبدف اٌطؼُ اٌغبَ ٚوزٌه ػذَ 

اِىب١ٔزٙب ػٍٝ اٌزغزٞ ػٍٝ جزٚس إٌجبربد فزجٛع ٚرعطش اٌزغزٞ ػٍٝ 

 . اٌطؼَٛ إٌّؾٛسح
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 Ocnogyna  loewii  جةـــــــــــــدودة الربيع الناس

Family : Arctiidae  

Order :Lepidoptera 

 

ٚرغجت اظشاسا  رٕزؾش فٟ إٌّبغك اٌؾّب١ٌخ ٚخصٛصب فٟ ِؾبفظخ ١ٕٜٔٛ

ػٍٝ أٛاع ِخزٍفخ ِٓ ٔجبربد اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ ٚٔجبربد اٌخعش ٚاٌض٠ٕخ 

وّب رص١ت أٛاع ِٓ االدغبي ٚعغٍذ ا٠عب فٟ رشو١ب ِٚصش ٚعٛس٠ب وّب 

 . ٚرٛعذ فٟ إٌّبغك اٌٛعطٝ ِٓ اٌؼشاق

  

 وصفــــــــــــــال

ٔٙب ٌإٌإٞ رمش٠جب ٌٛ  0.55وش٠ٚخ اٌؾىً رمش٠جب ٠جٍغ لطش٘ب :   البيضت 

 ٠زؾٛي ثؼذ٘ب اٌٝ اٌٍْٛ اٌجٕٟ 

ٍُ ِ 6 اٌٝ  5ٍُِ ٚػشظٙب ِٓ  45-40ثؼذ رّبَ ّٔٛ٘ب رجٍغ :    اليزقت 

االسعً اٌصذس٠خ ٚاٌجط١ٕخ وبرثخ ٌٛٔٙب  ، ٌٛٔٙب سِبدٞ ِجمغ ثجمغ داوٕخ 

ثشرمبٌٟ فبرؼ ٚرٕزؾش ػٍٝ وً ؽٍمبد اٌغغُ ٔزٛءاد ٌؾ١ّخ ٌٛٔٙب ِبئً 

 . ٌٍج١بض
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ٍُِ  66-5ث١ع٠ٛخ اٌؾىً رمش٠جب ٠ٚجٍغ غٌٛٙب رمش٠جب ؽٛاٌٟ :  العذراء

 5.5ِٚزٛعػ ػشظٙب ؽٛاٌٟ 

رىْٛ راد ٌْٛ ثٕٟ فبرؼ اٌٝ داوٓ ٚلشْ الذكور :   الحشزة الكاملت 

عُ اٌٍْٛ  6.5-6.5فزىْٛ ثطٛي   االنثىاالعزؾؼبس ِؾطٟ ِعبػف اَ 

ٍع ِٓ لشْ االعزؾؼبس ؽؼشٞ ٚاٌطٓ رىْٛ اغ ،اٌؼبَ سِبدٞ ِبئً ٌٍجٕٟ 

  . ثطٓ اٌزوش

  حياةـــــــــــدورة ال

رظٙش اٌؾشاد اٌىبٍِخ فٟ ؽٙش رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ ٚؽزٝ وبْٔٛ االٚي ٚثؼذ 

اٌزضاٚط رجذأ االٔبس ثبٌجؾش ػٓ اِبوٓ ٚظغ اٌجط ٚغبٌجبِب رىْٛ رؾذ 

        رعغ االٔضٝ اٌٛاؽذح ِٓ.  االٚساق اٌّزغبلطخ فٛق عطؼ اٌزشثخ 

ث١عخ ػٍٝ ؽىً وزٍخ ٠ٚجمٝ اٌجط فٟ ِىبٔٗ فزشح اٌؾزبء ٚػٕذ 500-6000

اسرفبع دسعخ اٌؾشاسح فٟ اٚاخش ؽٙش ؽجبغ ٠فمظ اٌج١ط ػٓ ٠شلبد رزغّغ 

ثٕغ١ظ خ١ّخ ِٓ خ١ٛغ ؽش٠ش٠خ ِزؾبثىخ صُ رجذأ ثبٌزغزٞ ػٍٝ ثؾشح إٌجبد 

ن ٠َٛ ٚثؼذ رّبَ ّٔٛ ا١ٌشلخ رزش  66ؽ١ش ٠غزغشق اٌطٛس ا١ٌشلٟ ؽٛاٌٟ 

إٌجبربد ٌزٕضي اٌٝ اٌزشثخ ٚٔذفٓ ٔفغٙب ث١ٓ االٚساق ٌززؼزس ٚرمعٟ فزشح 

 5اٌجبد اٌص١فٟ )اٌغجبد( ػٍٝ ١٘ئخ ػزساء فٟ اٌزشثخ ٌفزشح رصً اٌٝ 

  . اؽٙش ثؼذ٘ب رزؾٛي اٌٝ ؽؾشح وبٍِخ ٌٚٙب ع١ً ٚاؽذ فمػ فٟ اٌغٕخ

 

 



  وعد محودي عوادم.م                      3م/      حشـــــــرات حماصيل               
 

 

 ضررـــــــــــــــــال

         إٌجبد ٚثزمذِٙب ثبٌؼّش . رزغزٜ ا١ٌشلبد اٌؾذ٠ضخ اٌفمظ ػٍٝ ثؾشح

٠زغغ ِىبْ رغز٠زٙب اٌٝ إٌجبربد اٌّغبٚسح ٚرىجش رجؼب ٌزٌه خ١ّزٙب ٚغبٌجب 

ِبرىْٛ لذ ارٍفذ إٌجبربد االٌٚٝ ٚثذأد ثبٌزٙبَ ِغّٛػخ اخشٜ ٚػٕذِب اٌٝ 

اٌؼّش ا١ٌشلٟ اٌخبِظ رٕزؾش فٟ اٌؾمً ثصٛسح أفشاد٠خ ٚرٙبعُ ٔجبربد 

 ج١شح ٚخصٛصب ػٍٝ اٌجبدساد .شاس وعذ٠ذح ِؾذصخ اظ

 كافحةــــــــــــــــــــــامل

 اوال .الطزق الزراعيت والميكانيكيت 

 اٌزخٍص ِٓ إٌجبربد اٌؼؾج١خ ٚاالدغبي  -6

٠ّىٓ اٌمعبء ػٍٝ ا١ٌشلبد خالي اػّبٌٙب االٌٚٝ ؽ١ش ٠ّىٓ عّؼٙب   -2

 ٚلزٍٙب 

ؽشاصخ االسض اٌّٛثٛءح ثٙزٖ اٌؾؾشح ٌٍزخٍص ِٓ اٌج١ٛض ؽزبءا  -3

 ٚاٌؼزاسٜ ص١فب 

 المكافحت االحيائيت ثانيا. 

 اٌزٞ ٠زجغ ػبئٍخ sp Apantales ٠زطفً ٔٛع ِٓ اٌّزطفالد ٠غّٝ 

,Braconidae 

 ػٍٝ ا١ٌشلبد  sp Tachinaٚٔٛع ِٓ رثبة اي 
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 المكافحت االحيائيت:  ثالثا 

اٚ ِج١ذ اٌذثزشوظ ٔغجزٗ ؽغت   EC%50اٌغبِض١ْٛ ٠ّىٓ اعزخذاَ ِج١ذ 

 EC%55اٌزؼ١ٍّبد اٌّٛعٛدح ػٍٝ ػجٛح اٌّج١ذ اٚ ِج١ذ اٌغفٓ 

 

 Microcerotermes  diversus  ةــــــــــــــــــحشرة االرض

Family :Termitidae 

Order :Isoptera 

 

 

٠ٕزؾش ٘زا إٌٛع فٟ االلطبس اٌؼشث١خ وبفخ ٠ٚٛعذ غفٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ 

ػٛائً رخزٍف االعٕبط فٟ ػبدارٙب  5عٕظ ٚ 25ٔٛع رزجغ  60ؽٛاٌٟ 

ٚعٍٛوٙب ٚاِبوٓ ثٕبء ِغزؼّشارٙب ٚغج١ؼخ ظشس٘ب ار رجٕٟ ثؼط االٔٛاع 

ِغزؼّشارٙب رؾذ عطؼ اٌزشثخ ٚػٍٝ اػّبق ِخزٍفخ ٚرجٕٟ أٛاع اخشٜ 

ارٙب داخً ػٛائٍٙب االص١ٍخ دْٚ اْ رصً اٌٝ اٌزشثخ ٌٚؾؾشح ِغزؼّش

 . االسظخ ػذح ِظب٘شِٕٙب  رٕبع١ٍخ خصجخ ٚاخشٜ ػم١ّخ
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 وصف ــــــــــــــــال

ٟٚ٘ اٌٍّىبد ٚاٌٍّٛن ٟٚ٘ افشاد ٔبظغخ عٕغ١ب :    اٌّظب٘ش اٌزٕبع١ٍخ -6

ؽغّب ِٓ  اٌٍّٛن اصغش،  ٌٚٙب اعٕؾخ غ٠ٍٛخ ٚػ١ْٛ ِشوجخ  ٚاٌٛأٙب لبرّخ

 اٌٍّىبد ٚرٌه ٌزعخُ ثطْٛ اٌٍّىبد ػٕذ اِزالئٙب ثبٌج١ط ٚرٛعذ فٟ وً

رزشن اٌٍّىبد اٌؾذ٠ضخ ٚاٌٍّٛن ، ِغزؼّشح ٍِىخ ٚاؽذح ٚػذح ٍِٛن 

 ٌززضاٚط صُ رىْٛ ِغزؼّشح عذ٠ذح .اٌّغزؼّشح فٟ اعشاة 

بالد اٚ ؽٛس٠بد وج١شح ٌٛٔٙب غٟ٘ ؽ:    اٌّظب٘ش اٌزٕبع١ٍخ االظبف١خ  -2

ء ِٓ اٌّظب٘ش اٌزٕبع١ٍخ ٚػ١ٛٔٙب اٌّشوجخ اصغش ٚرؼبْٚ اٌٍّىخ فٟ ثٕبافزؼ 

 ِغزؼّشارٙب ٌٚٙب اعٕؾخ لص١شح .

ٔبس ٌٛٔٙب ثب٘ذ ػذ٠ّخ ٟٚ٘ افشاد ػم١ّخ ِٓ اٌزوٛس ٚاال:   اٌؼبِالد  -3

لشْٚ االعزؾؼبس لالد٠خ ١ٌظ ٌٙب ػ١ْٛ ِشوجخ اٚ ثغ١طخ لذ رّٕٛ ، االعٕؾخ 

رغز٠خ ِٓ ااٌؾغبالد ٌزمَٛ ثغّغ اٌغزاء ٚ االعٕؾخ فٟ االفشاد اٌّٙبعشح

رزغزٜ اٌؾغبالد ػٍٝ اٌّٛاد إٌجبر١خ ٚرزغزٜ ،  اٌٍّىبد ٚاٌٍّٛن ٚاٌغٕٛد 

االفشاد االخشٜ ػٍٝ ثشاص٘ب ٚػٍٝ عبئً رفشص٘ب ِٓ فّٙب ِٚٓ ٔٙب٠خ لٕبرٙب 

 عٍٛد االٔغالؿ ٚاالفشاد ا١ٌّزخ .اٌٙع١ّخ ٚػٍٝ 

وجش ِٓ ؽغُ اٌؾغبالد ٌٚٙب ٟ٘ روٛس ػم١ّخ  ؽغّٙب ا:   اٌغٕٛد -4

سؤٚط وج١شح اٌؾغُ ٚفىٛوٙب اٌؼ٠ٍٛخ ل٠ٛخ ٚظ١فزٙب ؽّب٠خ اٌّغزؼّشح وّب 

 رغذ ثشؤٚعٙب اٌضمٛة اٌّٛعٛدح فٟ عذساْ اٌّّشاد ٚاٌطشق اٌزٟ رّش ف١ٙب

. 
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  حياةـــــــــــــــــدورة ال

 فٟ فصً اٌشث١غ اٌص١ف رظٙش االفشاد اٌّغٕؾخ اٌّزىبٍِخ عٕغ١ب ِٓ روٛس

ِغبفخ ال رض٠ذ  ٚأش رزشن اٌّغزؼّشح ١ٌال اٚ ٔٙبسا ٚرط١ش ػٓ ٚاٚائً فصً

َ رجؾش ػٓ ِىبْ ِالئُ ٌززضاٚط ٚرفمذ اعٕؾزٙب ٚرعغ ػذد ِٓ اٌج١ط 200

ث١عخ ٚرضداد اٌخصٛثخ اٌٝ االف فٟ اٌغ١ٕٓ االٌٚٝ  50-٠65زشاٚػ ِٓ 

ٔزبط رىْٛ االع١بي االٌٚٝ ػم١ّخ ٌالسثغ عٕٛاد ثؼذ٘ب رجذأ اٌّغزؼّشح ا

                  ٍُِ .200-650االفشاد اٌخصجخ ٚلذ ٠صً ؽغُ اٌٍّىخ ِٓ 

رٙزُ اٌؾغبالد ثبٌؾٛس٠بد ،  ٠َٛ  60-24فزشح ؽعبٔخ اٌجط رغزغشق 

ؽٙش ؽزٝ رصً اٌٝ اٌذٚس  32ٚاٌج١ٛض رؾزبط اٌؾٛس٠خ ثؼذ اٌفمظ ؽٛاٌٟ 

اٌؾٛس٠بد اٌزٟ رؼطٟ افشاد رىبصش٠خ رىْٛ راد اػعبء رٕبع١ٍخ ، اٌجبٌغ 

وج١شح ٚاٌؾٛس٠بد اٌزٟ رؼطٟ عٕٛد اٚ ػبِالد فزّزٍه اػعبء رٕبع١ٍخ 

- 65صغ١شح ٚاالفشاد اٌؼم١ّخ الرؼّش اِب االفشاد اٌزىبصش٠خ لذ رؼ١ؼ اٌٝ 

عٕخ ٚ٘زا اٌؼّش اٌط٠ًٛ ٠غبػذ ػٍٝ رم٠ٛخ االٚاصش االعزّبػ١خ فٟ ٘زا 50

زّغ ٚث١ٓ االع١بي اٌّزؼبلجخ ٌّٚب وبْ ِٓ اٌّّىٓ اعزجذاي اٌٍّىبد اٌزٟ اٌّغ

رّٛد ثٍّىبد ِٓ االفشاد اٌزىبصش٠خ اٌضب٠ٛٔخ فبْ اٌّغزؼّشح عٛف رجمٝ 

ٚال  عٕخ 66-65عٕخ ٌّٚٓ ٕ٘بن ِغزؼّشاد ِبرذ ثؼذ 600-40ٌزؼ١ؼ ِٓ 

 فشد  300 رض٠ذ افشاد٘ب ػٓ 
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 الضرر...

ٌؼشاق اؽغبس اٌؼٕت ٚاٌز١ٓ ٚاؽغبس اٌغبثبد رص١ت االسظخ فٟ ا  :اوال  

ٚاؽغبس اٌٍٛص٠بد ٚاٌزفبؽ١بد ٚإٌخ١ً ٚغ١ش٘ب رؼًّ اٌؾؾشح ػٍٝ ػًّ ٔفك 

داخً اٌغبق ٠جذأ ِٓ ِٕطمخ اٌغزس ٠ّٚزذ فٟ اٌغبق اٌٝ اعضاء اٌؾغشح 

االخشٜ وّب رص١ت إٌخ١ً ٚرؼًّ أفبلب فٟ اٌغبق ٚرؾفش ؽزٝ فٟ اٌىشة 

بس اٌض٠ٕخ ٚغ١ش٘ب ِٓ االؽغبس اٌصغ١شح ٚؽغاالخعش ٚرص١ت اٌجبدساد ٚ

 إٌجبربد .

 اٌعشس ثبٌٕغجخ ٌٍّٛاد اٌغ١ش ؽ١خ :  ثانيا 

ِٓ اُ٘ االٔٛاع  M diversusرص١ت االسظخ االخؾبة ا١ٌّزخ ٠ٚؼذ إٌٛع 

اٌزٟ رص١ت االخؾبة ٚاٌّخٍفبد إٌجبر١خ ارا ِب ثم١ذ ِىذعخ ٌّذح غ٠ٍٛخ 

ٚرص١ت االسظخ اٌىزت ٚاٌّىزجبد ٚإٌّبظذ ٚاٌصٕبد٠ك ٚاخؾبة اٌزغ١ٍف 

ٚرخزٍف أٛاع االخؾبة فٟ لبث١ٍزٙب ٌإلصبثخ ثبألسظخ ؽ١ش اْ اخؾبة 

ٌغٕبس ٚاٌغٛص ا١ٌٛوبٌجزٛط وبٔذ اوضش رأصشا ثبألسظخ ر١ٍٙب اخؾبة ا

ٚاخؾبة اٌغبَ ث١ّٕب ٌُ ٠الؽع اٞ ٚعٛد ٌألسظخ ػٍٝ اخؾبة اٌغبٚٞ 

ٚاٌصبط ٌٚشثّب ٠ؼٛد اٌغجت فٟ دسعخ رفع١ً االسظخ ألٔٛاع ِٓ اٌخؾت 

دْٚ االخش اٌٝ دسعخ صالثخ اٌخؾت اٚ ِؾزٛاٖ ِٓ االفشاصاد اٚ اٌشٚائؼ 

 . اٌزٟ رخشط ِٓ أغغخ ٘زٖ االخؾبة
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 كافحةــــــــــــــــــامل

 اوال الطزق الوقائيت 

 بالنسبت للمباني )في حالت البناء الجديد( -1

خبصخ فٟ االِبوٓ اٌّٛثٛءح ٚػٕذ ػًّ االعظ ٌالث١ٕخ  ِٓ اٌعشٚسٞ عذا

اٌغذ٠ذح ٠غزؼًّ ثؼط اٌّج١ذاد اٌفؼبٌخ ػٍٝ اسض االعظ ٚفٛق اٌزشث١غ فٟ 

ٍٛسد٠ٓ اٚ وً ادٚاسٖ ؽ١ش رغزؼًّ اؽذٜ اٌّج١ذاد اٌزب١ٌخ ِضً ِج١ذ اٌى

 -:بْ ػٍٝ اْ رغشٞ اٌؼ١ٍّخ وبالرٟ اٌغِٛغ١ذ٠ٓ اٚ ِج١ذ دٚسعج

ٌزش ِٓ 5ثؼذ ؽفش االعبط ٠غىت اٌّج١ذ ػٍٝ اسظ١خ االعبط ثّؼذي  -أ

 اٌّؾٍٛي ٌىً ِٕش ِىؼت ِٓ االعبط 

ٌزش ٌٍّزش 6ثؼذ البِخ اٌغذاس ٠غىت اٌّج١ذ ػٍٝ اٌزشثخ ِٓ اٌذاخً ثّؼذي -ة

 اٌّىؼت اٌٛاؽذ 

-65عُ ٚػّمٗ 30خبسط عذاس االعبط ٠ّىٓ ػًّ خٕذق ػشظٗ   -ط

 ٌزشٌىً ِزش ِىؼت 6عُ ٠ؼبًِ ثّؾٍٛي اٌّج١ذ ثّؼذي 30

ٌزش ِٓ ِؾٍٛي اٌّج١ذ ٌىً ِزش ِىؼت لجً اػبدح  6رؼبًِ اٌزشثخ ثّؼذي  -د

 سدَ اٌخٕذق 

 ٚفٟ ؽبٌخ اٌجٕبء اٌمبئُ .......
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ضٍٝ ٘ٛ ا٠غبد ؽبعض ِٓ اٌٙذف ٘ٛ ؽّب٠خ اٌجٕبء ِٓ االصبثخ ٚاٌطش٠مخ اٌّ

اٌّج١ذ رؾذ اٌجٕبء ٚؽٌٛٗ ظذ االسظخ ٌٚىٓ اٌؼ١ٍّبد اصؼت ِٓ اٌجٕبء 

   -:اٌغذ٠ذ ٚوّب ٠ٍٟ

٠ّىٓ اعزؼّبي اٞ صمت اٚ فطش اٚ وغش فٟ اٌغذساْ اٚ فشاغبد ث١ٕٙب   -أ

ٚث١ٓ اٌمطغ اٌىٛٔىش٠ز١خ اٚ ؽٛي االٔبث١ت ٚاٌّغبسٞ ؽ١ش ٠ؾمٓ اٌّج١ذ ٌىٟ 

 ٌمشة ِٕٙب ٠صً اٌٝ االعظ اٚ ثب

عُ صُ ٠ؾمٓ ف١ٙب 30عُ ٚرجؼذ ػٓ ثؼعٙب 6ػًّ صمت فٟ اٌجالغ ثمطش  -ة

 اٌّج١ذ 

عُ 30عُ ٚػشض 30اِب فٟ خبسط اٌّجٕٝ ف١غت ؽفش خٕذق ثؼّك  -ط

 ا٠عب صُ ٠غّش ثبٌّج١ذ 

ٌزش ِٓ اٌّج١ذ ٌىً ِزش  ٠6غت ِؼبٍِخ اٌزشثخ فٟ اٌخٕذق ثٕفظ إٌغت ) -د

 ِىؼت (لجً اػبدح سدَ اٌخٕذق

 بالنسبت لالشجار والشجيزاث  -2

اصاٌخ ع١ّغ االؽغبس اٌّصبثخ ثؾذح اٚ ا١ٌّزخ ٚثمب٠ب اٌغ١مبْ ٚاٌغزٚس  -أ

 ٚؽشلٙب 

ثّؼذي .T.Cسػ ِىبْ االصبثخ ثّج١ذ اٌىٍٛسد٠ٓ اٚ اٌغِٛبع١ذ٠ٓ  -ة

 ٌىً غبٌْٛ ِبء  3ع25ُ
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 الطزق العالجيت  : ثانيا

  المصابت  لألبنيتبالنسبت   -1

اْ ِىبفؾخ االسظخ فٟ اٌّجبٟٔ اٌمبئّخ ال ٠خٍٛ ِٓ اٌصؼٛثخ ٚػٕذ ِالؽظخ 

%ثٛاعطخ )عشٔظ( 55االصبثخرضاي االٔفبلٛرؾمٓ اٌضمٛة ثّبدح اٌىٍٛسد٠ٓ 

ٚؽ١ش اْ اٌؾؾشح رؼًّ أفبلب ثطٛي ِزش رمش٠جب ثٗ ػذح صمٛة لذ رجٍغ اٌؼؾشح 

ٛصٛي اٌّبدح ثٌٍٛصٛي اٌٝ ِصذس اٌغزاء فبْ صمت اؽذ اٌضمٛة لذ ال٠غّؼ  

اٌغبِخ اٌٝ ثبلٟ اٌضمٛة ٌٚزٌه الرإدٞ ػزح اٌطش٠مخ اٌٝ أمطبع االصبثخ ار 

لذ رؼبٚد اٌظٙٛس ثؼذ فزشح ِٓ اٌّؼبٍِخ ٚرؼذ اصاٌخ االٔفبق ثّغشد اوزؾبفٙب 

صُ ِؼبٌغزٙب ثبؽذٜ اٌّج١ذاد اٌغبثمخ اٌخطٛح االٚاٌٝ ٚاعشاء ِإلزب ٠ٕٚصؼ 

اٌغذساْ ثّغبفخ ؽزٝ الرصً االصبثخ ثأثؼبد االصبس إٌّض١ٌخ اٌخؾج١خ ػٓ 

ا١ٌٙب ٚرشػ اٌغشفخ ِٓ اٌذاخً ثّبدح اٌىٍٛسد٠ٓ ٌّٚؼبٍِخ اسظ١خ اٌغشف 

اٌّصبثخ رخٍغ ثؼط لطغ اٌجالغ ٌالسظ١بد اٌّمبسثخ ٌٍغذساْ ٚػٍٝ 

عُ صُ رؾجغ اٌزشثخ ٌؼذح ا٠بَ ثبٌّج١ذ صُ ٠ؼبد 50-40ِغبفبد رزشاٚػ ث١ٓ 

عُ ث١ٓ 30ً صمٛة فٟ اٌجالغ ثّغبفخ اٌجالغ اٌٝ ِىبٔٗ ِشح اخشٜ اٚ ٠ؼّ

 .صمٟ ٚاخش ٠ٚؾمٓ ٌؼذح ِشاد ثبٌّج١ذ صُ ٠ؼبد عذ ٘زٖ اٌضمٛة 
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 سبت لالشجار والشجيزاث المصابت بالن -2

 اصاٌخ االٔفبق اٌط١ٕ١خ فٟ ثذا٠خ ظٙٛس٘ب ِٓ عزٚع االؽغبس اٌّصبثخ  -أ

عُ 25عُ ٚثؼّك 30ؽفش خٕذق ؽٛي عزع اٌؾغشح اٌّصبثخ ثؼشض  -ة

ٌىً غبٌْٛ ِبء  3ع6ُ% ثّؼذي 55صُ ٠ؾجغ ٘زا اٌخٕذق ثّج١ذ اٌىٍٛسد٠ٓ 

 صُ  ٠ؼبد سدَ اٌخٕذق ِشح صب١ٔخ 
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 رات احملاصيل النجيليةــــــــــــــحش       

 

 Haplothrips   tritici حشرة ثربس الحنطة  /  اوال

Family : phlaeothripidae  

Order :Thysanoptera 

 

اٌحششح فٟ ِٕبؽك حٛع اٌجحش االث١غ اٌّزٛعؾ ٠ٚٛعذ فٟ اٌششق  ششرٕز

 فٟ ِحبفؼزٟ ١ٕٜٔٛ ٚاٌغ١ٍّب١ٔخ . االٚعؾ ار عغً فٟ اٌؼشاق

 حياة دورة ال

رخشط اٌحششاد اٌىبٍِخ ) االٔبس اٌّخظجخ ( فٟ اٌشث١غ ِٓ ٠برٙب اٌشزٛٞ 

٠فمظ ػٓ ’ث١ٓ االٚساق اٌّزغبلطخ ٚرظٕغ اٌجغ فٟ ٔغ١ظ  اٚساق اٌحٕطخ 

حٛس٠بد رزغزٜ ػٍٝ اِزظبص ػظبسح إٌجبد  ح١ش ٠زغزٜ اٌذٚس 

اٌحٛسٞ االٚي ٚاٌضبٟٔ ػٍٝ اٌحجٛة اٌطش٠خ اِب اٌذٚس اٌضبٌش ٚاٌشاثغ فال 

٠زغزٜ ٚال ٠زحشن ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ اعُ ِبلجً اٌؼزساء ٚاٌذٚس اٌحٛسٞ اٌخبِظ 

ال٠زغزٜ ا٠ؼب ٚال ٠زحشن ٌٚٗ اعٕحخ خبسع١خ  ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ ثذٚس اٌؼزساء 

٠َٛ ثؼذ٘ب رخشط  43-33صا ...رغزغشق االدٚاس اٌخّغخ ٌٍحٛس٠خ ِغب

 اٌحششح اٌىبٍِخ ٌزؼغ اٌج١غ ػٍٝ اٌغٕبثً ٚثؼذ رطٛسٖ اٌٝ حششاد اٌغ١ً 
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غ اٌضبٟٔ رزشن اٌحمٛي ٚرٙبعش اٌٝ ِخبثئٙب ٚرجمٝ فٟ حبٌخ عجبد اٌٝ اٌشث١ 

 ٌٚٙب ع١ً اٌٝ ع١ٍ١ٓ فٟ اٌغٕخ .

 ضررــــــــــال

حششاد اٌّّٙخ فٟ حمٛي اٌحٕطخ ٚاٌشؼ١ش ار رؤصش رؼذ ٌحششح ِٓ اٌ

االطبثخ فٟ ٔٛػ١خ اٌجزٚس ٚرىْٛ ظبِشح ٚرمً ٔغجخ االٔجبد ف١ٙب  ثغجت 

رغز٠خ اٌحٛس٠بد ٚاٌحششاد اٌىبٍِخ اٌٝ ػؼف االٚساق ٚفٟ حبٌخ االطبثخ 

 اٌشذ٠ذح رىْٛ اٌحجٛة ِٕىّشخ ِٚجمؼخ ٚفبرحخ اٌٍْٛ..

 كافحةـــــــالم

 ق ٚاٌزغ١ّذ اٌغ١ذ ؼضساػ١ب ثبٌرىبفح اٌحششح ص -1

٠فزشط ٠شلبد اٌغشفظ ٚاٌحششاد اٌىبٍِخ ٠ٚشلبد اٌذػبع١ك ٠ٚشلبد  -2

 حٛس٠بد ٚاٌحششاد اٌىبٍِخ ٌٍضشثظاعذ آٌّ اٌ

 

 المكافحت الكيميائيت ..

% ٌٍغ١طشح ػٍٝ ٘زح 53% اٚ ِج١ذ ِالص٠55ْٛ١غزخذَ ِج١ذ اٌّالص١ْٛ 

 اٌحششح ..
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 Eurygaster   integriceps  حشرة السونة/ ثانيا

Family :pentatomidae 

Order :Hemiptera  

رٕزشش فٟ اع١ب ٚرظ١ت حمٛي اٌحٕطخ ٚاٌشؼ١ش ٚرٕزشش فٟ اٌؼشاق فٟ 

ِحبفظزٟ ١ٕٜٔٛ ٚاٌغ١ٍّب١ٔخ ٚرظً ٔغجخ االطبثخ فٟ ثؼغ اٌغ١ٕٓ ِٓ 

٠ٕؼظ لجً اٌحٕطخ وّب  ألٔٗفٟ اٌشؼ١ش  %33-23فٟ اٌحٕطخ ٚ 55-03%

 ٚعذد اٌحششح ِٕزششح فٟ إٌّبؽك اٌٛعطٝ ٚاٌغٕٛث١خ فٟ اٌؼشاق..

 دورة الحياة

 :ٚسح ح١بح ٘زٖ اٌحششح اٌٝ لغ١ّٓ رمغُ د

 ال الى السهىل (دورة الحياة في الحقىل )الهجرة من الجب  -أ

رظٙش حششح اٌغٛٔخ فٟ اٌشث١غ ػٕذِب رشرفغ دسعبد اٌحشاسح ار رجذأ 

ثبٌط١شاْ ػٍٝ شىً اعشاة ِززبثؼخ ِٓ ِٕبؽك ث١برٙب اٌشزٛٞ  اٌىبِالد

ٚرفؼً االعشاة االٌٚٝ اٌحٕطخ إٌب١ِخ ع١ذح االٔجبد الٔٙب رٛفش حجٛثب 

ِالئّخ فؼال ػّب رحز٠ٛٗ ِٓ سؽٛثخ ..ار رجذء ثبٌزضاٚط فٟ اٌضٍش االخ١ش 

ِٓ اراس ٚاٚائً ١ٔغبْ ٚرجمٝ االٔضٝ ٚاٌزوش ِزظ١ٍٓ ثجؼؼّٙب ػذح عبػبد 

ث١ؼٗ فٟ 03-53ش رجذء االٔضٝ ثؼذ٘ب ثٛػغ اٌج١غ ٠ٚمذس ِٓ ح١

. ث١ؼخ ِشطٛفخ ثخطٛؽ ِزٛاص٠خ  14ب ِغّٛػبد رحزٛٞ اٌٛاحذح ِٕٙ

 ٠َٛ ٠فمظ اٌج١غ ٚرٌه ثحغت اٌحشاسح ٠فمظ ػٓ 10-0اغٍت االح١بْ ٚثؼذ 
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شٙش ٚرزغزٜ  3.5 - 3حٛس٠بد رّش ثخّغخ اػّبس ٌزظجح وبٍِخ ٚرجمٝ 

 ٠ذ ِىٍف ثبٌٙغشح اٌضب١ٔخ .ع١ً عذٚرزضاٚط ٚرخٍف 

 دورة الحياة في المشاتي )الهجرة من السهىل الى الجبال ( -ب

ثؼذ حظبد اٌحٕطخ ٚػٕذ اسرفبع اٌحشاسح رغبدس اٌحششاد اٌىبٍِخ اٌحٕطخ 

ٚاٌشؼ١ش ِزغٙخ اٌٝ اٌغجبي ٚرىْٛ فٟ ِٕزظف شٙش حض٠شاْ ٌزخزجٟء 

داخً اٌزشثخ ٚرجمٝ رحذ اٚساق اشغبس اٌؼٕت ٚػٍٝ ػّك   ػذح عٕزّزشاد 

ثحبٌخ ث١بد خالي اٌخش٠ف ٚاٌشزبء ٚحزٝ اٌشث١غ اٌزبٌٟ ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش 

ح ع١ً اْ ع١ّغ اٌحٛس٠بد رزحٛي اٌٝ اٌىبِالد لجً اٌٙغشح اٌضب١ٔخ ٌٍٚحشش

 ٚاحذ فٟ اٌغٕخ فٟ اٌؼشاق .

 ضررــــــــــــال

ٌحششح رزٛلف اػشاس اٌحششح ػٍٝ ػذح ػٛاًِ ِٕٙب اٌؼبئً إٌجبرٟ ٚؽٛس ا

فجؼذ اٌٙغشح االٌٚٝ رجذء ثبٌزغزٞ ػٍٝ اٌؼظبسح اٌّٛعٛدح فٟ ع١مبْ إٌجبد 

فٟ ِىبْ ارظبي اٌغبق ثبالٚساق ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ ِٛد االٚساق ٚرزغزٜ 

اٌحٛس٠بد ٚ اٌحششاد اٌىبٍِخ اٌغذ٠ذح ػٍٝ اٌغٕبثً ػٓ ؽش٠ك اِزظبص 

ٌؼبثٙب  ِحزٜٛ اٌحجخ فٟ دٚس٘ب اٌح١ٍجٟ ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ رٕمً اٌٝ اٌحجخ

.االِش اٌزٞ ٠ؤدٞ اٌٝ رحًٍ ِبدح اٌىٍٛر١ٓ اٌّٛعٛدح فٟ اٌحجٛة ٚٔز١غخ 

ٌزاٌه رٕىّش اٌحجٛة ٚرمً عٛدرٙب ٠ٚىْٛ اٌذل١ك إٌبرظ ػٕٙب الً طالح١خ 

 ٌٍخجض ٚاْ اسثغ حششاد وبٍِخ ٌٍّزش اٌّشثغ اٌٛاحذ وبف١خ ػٍٝ احذاس ٔمض 
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إٌجبد فال رغزغبغٗ وج١ش عذا ثبٌّحظٛي وّب رزشن سائحخ وش٠ٙخ ػٍٝ ثمب٠ب 

 اٌح١ٛأبد .

 كافحةــــــــــالم

 اوال المكافحت الزراعيت

صساػخ اٌشؼ١ش ٚرٌه الْ اٌشؼ١ش ٠حظذ فٟ ٚلذ رىْٛ ف١ٗ حٛس٠بد -أ

 اٌغ١ً اٌغذ٠ذ فٟ ِشاحً ػٍّٙب االٌٚٝ 

ِجىشا اٚ رٕغٛ ِٓ ٟ رٕؼظ صساػخ االطٕبف اٌّجىشح ِٓ اٌحٕطخ ٚاٌز -ة

 اخطبس اٌغٛٔخ 

 اٌحشاصخ اٌغ١ذح ٚاٌزغ١ّذ رض٠ذ ِٓ عشػخ ّٔٛ ٚٔؼظ اٌحٕطخ  -ط

ٚثبٌزباٌٟ رم١ًٍ اػشاس  اٌضساػخ اٌّجىشح رغبػذ فٟ اٌحظبد اٌّجىش -د

 اٌغٛٔخ 

 ثانيا .المكافحت الحيىيت 

ِٕٙب اعذ  رٛعذ أٛاع ػذ٠ذح ِٓ اٌحششاد رفزشط اٚ رزطفً ػٍٝ اٌغٛٔخ

  nearca  Chrysopa  ٚ    calosam  maderaeآٌّ 

 ثالثا .المكافحت الكيميائيت

 %  03 دثزشوظ-%   ط 53 عِٛض١ْٛ-%  ة 43 ِج١ذ دٚسعجبْ -أ
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 Schizaphis    graminum                      حشرة من الحنطة  /ثالثا

Family :Aphidae 

Order :Homoptera  

ذُرشش فٍ يُاغك انؼشاق وعىسَا ونثُاٌ ويصش وفهغطٍُ وذصُة انحُطح وانشؼُش 

 .وانزسج وانشص وانشىفاٌ وغُشها

  

  حياة دورة ال

وَُغاٌ وياَظ وكاَىٌ االول ذركاشش ػزسَا وذهذ  ذظهش انكايالخ فٍ شهش شثاغ وااس

االَاز انحىسَاخ وذغرًش تانركاشش انؼزسٌ الَراض اجُال يرذاخهح ػهً يذاس انغُح 

و 42فٍ دسجح حشاسج  اَاو(7وذغرغشق فرشج انًُى يٍ انىالدج حرً انحششج انكايهح )

 وذطىل انًذج تاَخفاض انحشاسج .

 

 

 

 



 وعد محودي عوادم.م                           5/م                       حشـــــــرات حماصيل
 

 

 

 ضررــــــــــال

سَاخ وانحششاخ انكايهح اوساق انحُطح وانشؼُش وانغُاتم وانحثىب ذهاجى انحى

ظؼُف يغ َمص نرًرص انؼصاسج انُثاذُح يُها فؼُذ االصاتح انشذَذج َكىٌ انُثاخ 

 واظح فٍ االَراض.

 

 كافحةــــــــالم

 اوال المكافحة الحيوية 

انحىسَاخ وانحششاخ انكايهح كًا ذفرشط انُشلح وانحششج  ذفرشط َشلاخ اعذ اانًٍ

انغشفظ انكايهح نذػاعُك اتى انؼُذ حىسَاخ وكايالخ انًٍ كًا ذفرشط َشلاخ رتاب 

 جًُغ ادواس حششاخ انًٍ .

 

 ثانيا المكافحة الكيميائية 

ًَكٍ اعرخذاو يثُذ عىيٍ انفا او اعرخذاو يثُذ انًالشُىٌ او اٌ يثُذ َغرخذو ظذ 

 ششاخ انًاصح )يثُذ يىسعثاٌ(انح

 



 وعد محودي عوادم.م                           5/م                       حشـــــــرات حماصيل
 

 

 

 Oria   musculosa  حشرة كاسرة سنابل النجيلياترابعاَ / 

Family :phalaenidae 

Order: Lepidoptera  

وذىجذ فٍ عىسَا ونثُاٌ ذُرشش فٍ انًُاغك انشًانُح وانىعطً وانجُىتُح يٍ انؼشاق 

 وفهغطٍُ .

 دورة الحياة 

ذظهش انكايهح فٍ انًُطمرٍُ انىعطً وانجُىتُح خالل شهش شثاغ ايا فٍ انًُاغك 

انشًانُح فرظهش فٍ ياَظ وحضَشاٌ وذعغ انثُط ػهً اوساق وعُماٌ َثاذاخ 

انحُطح وانشؼُش وتؼذ انفمظ ذهاجى انُشلاخ انصغُشج انمًى انُايُح شى انغُاتم وذرغزي 

 نرشتح ػهً انحثىب وتؼذها ذرحىل انً ػزساء فٍ ا

 ضررـــــــــال

ذمشض انُشلاخ شمىتا فٍ انغاق ذحد انغُاتم يغثثح اَكغاسها وجفاف انغُاتم وػُذ 

 .ي انثزوس فُؤدٌ انً لهح االَراضذصهة انغُماٌ ذرغز

 كافحة ــــــالم

 اعرخذاو يثُذ انهاَذسوتىس%او ًَكٍ 58%او عفٍ 06ذغرخذو يثُذ دَاصَُىٌ 



 وعد محودي عوادم.م                           5/م                       حشـــــــرات حماصيل
 

 

 

 حفار اوراق الحنطة )دودة الزرع( حشرةخامسا / 

Syringopais    temperatella 

Family :Scythridae 

Order :lepidoptera 

ُاغك انشًانُح وخصىصا فٍ ذُرشش فٍ ذشكُا واالسدٌ واَشاٌ وذىجذ فٍ انً

 انًىصم.

 

 دورة الحياة 

انثُط تؼذ ذثذء انحششج انكايهح تانظهىس فٍ اواخش َُغاٌ واوائم اَاس وذثذء تىظغ 

َىو يٍ خشوجها يٍ تٍُ شمىق انرشتح انغطحُح فٍ يجايُغ اترذاء يٍ انُصف انصاٍَ 

نشهش َُغاٌ ..ذثذأَشلاخ انؼًش االول فٍ ذكىٍَ كثغىالخ يٍ حثُثاخ انرشتح حىل 

َفغها حُس ذمعٍ فرشج انخشَف وانصُف وجضء يٍ انشراء وذثذأ تانُشاغ خالل شهش 

كثغىالخ وذرغهك تادساخ انحُطح وانشؼُش وذُغهخ كاَىٌ انصاٍَ حُس ذخشض يٍ ان

شالز اَغالخاخ ونها استغ اػًاس اغىنها انؼًش االول ورنك الٌ انُشلح ذمعٍ تُاذها 

 انصُفٍ يٍ هزا انذوس وػُذ اكرًال ًَىها فٍ شهش َُغاٌ ذُضل انً انرشتح شى ذثذأ 
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هها انً ػزساء تغضل ششَمح حشَشَح تُعاء ذثطٍ تها انخهُح انطُُح وذرحىل داخ

 .نرخشض انحششج انكايهح  ونها جُم واحذ فٍ انغُح 

 

 ضررـــــــــــــال

وذحفش اَفالا نها وذرغزي ػهً  ذصُة انُشلاخ َثاذاخ انحُطح وانشؼُش جوانشىفاٌ

انًحرىَاخ انذاخهُح ذاسكح انثششج انؼهُا وانثششج انغفهً فُظهش انُفك شفافا واالَفاق 

نُظ نها شكم يحذد نكُها ػادج ذكىٌ غىَهح ودلُمح فٍ انُشلاخ انصغُشج وػشَعح 

لح تؼشض انىسلح فٍ انُشلاخ انكثُشج  وذثذأ االوساق تانزتىل واالصفشاس وذصُغ انُش

 َفك. 42 -3ػذج اَفاق فٍ ًَىها ذمذس يا تٍُ 

 كافحة ـــــــــالم

 حشاشح االسض تؼذ انحصاد وتشكم َكفم ذؼشَط انُشلاخ نهؼىايم انجىَح -2

اذثاع دوسج صساػُح واليرُاع ػٍ صساػح انحُطح فرشج يٍ انضيٍ فٍ انًُاغك  -4

 شذَذج االصاتح 

% او 86% او يثُذ انًالشُىٌ 56انذترشكظ انًكافحح انكًُُائُح  تاعرخذاو يثُذ  -3

اٌ يثُذ ذجاسٌ َغرخذو ظذ انحششاخ حششفُح االجُحح وَفعم اٌ َكىٌ جهاصٌ 

 انُشلاخ ذرغزي داخم االَفاق ورنك نكىٌ 
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  ةحشرة ماضغة بادرات احلنط

Zabrus  morio 

Family :carabidae 

Order: Coleoptera   

 

ذٕرشش فٟ عٛس٠ا ٚذٍشو١ا ٚاٌىث١ش ِٓ اٌثٍذاْ االٚست١ح ٚظٙشخ فٟ اٌؼشاق 

 . اٌغٛس٠ح ٌّحافظح ١ٕٜٔٛ تاٌمشب ِٓ اٌحذٚد

 

 حياة ـــــــــــــدورة ال

اٌث١ط اِا فشد٠ا اٚ تشىً ذرضاٚج اٌحششج خالي شٙشٞ اب ٚا٠ٍٛي ٚذعغ 

ت١عاخ فٟ أفاق داخً اٌرشتح ٚذعغ  5-3ِجا١ِغ ٚاٌّجّٛػح ذرىْٛ ِٓ

ت١عح فٟ دٚسج ح١اذٙا .٠فمظ ػٓ ٠شلاخ ذرغزٜ 04-04االٔثٝ اٌٛاحذج ِٓ

اشٙش خالي راس  3ػٍٝ اٚساق اٌثادساخ اٌصغ١شج ٚذرحٛي اٌٝ ػزساء تؼذ 

٠َٛ  34-21ذ حٛاٌٟ ٚذرؼزس فٟ اٌرشتح ٌرخشج اٌٝ اٌحششج اٌىاٍِح تؼ

 رؼ١ذ ٔشاغٙا ٚذضاٚجٙا فٟ اٌخش٠ف.ٚذؼ١ش حرٝ اٚاخش اٌص١ف ٌ
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 ضررــــــــــال

ذؼذ ٠شلاخ ٘زج اٌحششج ِٓ اشذ االفاخ فرىا فٟ تادساخ اٌحٕطح ٚاٌشؼ١ش 

فٟٙ ذٙاجُ اٌثادساخ ٚذغحة اٚسالٙا اٌٝ داخً اٌرشتح اٌٝ ٔفك ذصٕؼٗ 

 ذرشن ِٕٙا عٜٛ ا١ٌا  جافح تاٌمشب ِٓ اٌثادساخ ثُ ذّعغ االٚساق ٚال

 ِرجؼذج ٍِرفح ػٍٝ تؼعٙا اٌثؼط ٚذغثة فٟ ذؼش٠ح اٌثادساخ ِٓ اٚسالٙا .

ٚذىثش االصاتح فٟ اغشا  اٌحمً ثُ ذّٛخ اٌثادساخ ػٕذ اشرذاد االصاتح 

 اذذاد االصاتح ذٕرشش فٟ اٌحمً . ػٕذ

 

 كافحة ــــــامل

٠ّىٓ اذثاع دٚسج صساػ١ح فٟ إٌّاغك اٌّٛتٛءج تاٌحششج ٠ّٚىٓ اعرخذاَ 

%اٚ اٞ ِث١ذ حششٞ ذالِغٟ اٚ 05%ِٚث١ذ اٌغف04ِٓث١ذ اٌذترشوظ 

 .جٙاصٞ 
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 جعل احلنطة )القاصوص( 

 Anisoplia austriaca 

Family: Scarabaeidae 

Order:Coleoptera 

 

ظٙشخ االصاتح تٙزج اٌحششج فٟ اٌؼشاق ٌىً ِٓ ذٍؼفش ٚعٕجاس ٚست١ؼح 

 .ٚصِاس 

  حياةـــــــدورة ال

ذظٙش اٌحششاخ اٌىاٍِح فٟ اٌشت١غ ٚتؼذ اٌرضاٚج ذعغ االٔاز اٌث١ط فٟ 

 04-34وً ِجّٛػح ذرىْٛ ِٓ عُ فٟ ِجا١ِغ34-25أفاق ػٍٝ ػّك 

اخ ٚذرحشن داخً اٌرشتح تؼذ اٌفمظ ذرغزٜ ا١ٌشلاخ ػٍٝ جزٚس إٌثاذ. ت١عح 

 تٕفغٙا  ٚػٍٝ اػّاق ِخرٍفح تاخرال  دسجاخ اٌحشاسج .تأٔفاق ذصٕؼٙا 

ذذخً ا١ٌشلاخ فٟ ػاِٙا االٚي غٛس عثاخ شرٛٞ ِٓ ذشش٠ٓ اٌثأٟ اٌٝ 

اراس ٚفٟ ػاِٙا اٌثأٟ ٠ضداد ظشس٘ا ػٍٝ جزٚس اٌحٕطح ٚفٟ تذا٠ح 

 ا٠اس ٚفٟاٌص١ف ذرحٛي اٌٝ ػزساء ٚذخشج اٌىاِالخ خالي اٚاخش 

ٙا اٌشرٛٞ اخش فٟ ذرغزٜ ػٍٝ اٌغٕاتً ٚلذ ذذخً ا١ٌشلاخ ت١اذحض٠شاْ 

 تؼط اٌحاالخ .
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 ضررـــــــــــلا

ذرغزٞ ا١ٌشلاخ ػٍٝ جزٚس اٌحٕطح ٚاٌشؼ١ش ٚالع١ّا ِٛػذ ظٙٛس اٌحششج 

ٚإٌثاذاخ فر١ح ٚغعح ٌزٌه ٠الحع اصفشاس إٌثاذاخ ٚرتٌٛٙا ِٚٛذٙا اِا 

ٌٝ اٌحثٛب ذىْٛ اٌحثٛب ظاِشج ٚال ٠ّىٓ اٌىاِالخ فؼٕذ ذغز٠رٙا 

 . اعرخذاِٙا ورماٚٞ ٌٍخثض

  

 كافحةــــــــــامل

 اذثاع دٚساخ صساػ١ح  -2

اذثاع حشاثح ِرٛعطح اٌؼّك ٌٚؼذج ِشاخ تؼذ اٌحصاد ٚلثً صساػح -1

 ٌرؼش٠ط ا١ٌشلاخ ٌٍشّظ ٚاٌجفا   اٌّٛعُ اٌجذ٠ذ

 %٠05ّىٓ ذؼف١ش االسض لثً اٌحشاثح تّث١ذ عفٓ-3
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 انـــــــــــــــــــــذبابة هيش

Phytophaga  destructor  

Family :Cecidomyiidae  

Order :Diptera  

 

ذٕرشش فٟ اِش٠ىا ٚاٚستا ٚفٟ ِٕاغك اٌششق االٚعػ شخصد اٌحششج فٟ 

 ٌؼشاق ٌٚىٓ ٌُ ذذسط دٚسج ح١اذٙا.ا

 حياة ــــــــــــــــدورة ال

ذّعٟ اٌحششج فرشج اٌشراء تشىً ٠شلاخ اٚ تشىً ٠شلاخ داخً ٠شلاخ 

داخً و١ظ اٌؼزساء ٚفٟ اٌشت١غ ذرحٛي اٌٝ حششاخ واٍِح ٌرعغ االٔاز 

اٌث١ط ػٍٝ اٌغطح اٌؼٍٛٞ ٌالٚساق فٟ اخاد٠ذ اٚ ػٍٝ ع١ماْ تادساخ 

ت١عح ٠فمظ اٌث١ط 25-1ٚاٌثط ٠ٛظغ تشىً عٍغٍح ذراٌف ِٓ اٌحٕطح 

١ٓ اٌٛسلح ٚاٌغاق ٚذرغزٜ ػٍٝ اٌثششج دْٚ اْ ذذخً اٌٝ ػٓ ٠شلاخ ذذخً ت

اٌغاق ..٠ىرّا ّٔٛ ا١ٌشلاخ ٚذذخً فٟ غٛس عىْٛ ٌررجاٚص فرشج اٌص١ف ثُ 

 ذرحٛي اٌٝ اٌحششج اٌىاٍِح .

 



 وعد محودي عوادم.م                        6/م                   حشـــــــرات حماصيل

 

 

 ضررــــــــــــــــــــال

ظشس ٘زج اٌحششج لذ ال٠ىْٛ ٚاظحا ار ذرغزٜ ا١ٌشلاخ ػٍٝ تششج اٌغاق 

فٟ ٔطمح لاػذج اٌغاق ِّا لذ ٠غثة ِٛخ إٌثاخ  ٚذّرص ػصاسذٗ إٌثاذ١ح

اٚ ظؼف إٌّٛ ٠ٚصثح إٌثاخ عًٙ اٌرمصف ٚتزٌه ٠ٕخفط أراج 

اٌّحصٛي ٚإٌثاخ اٌّصاب ٠ّراص تأٚسالٗ االػشض ِٓ اٌطث١ؼ١ح ٚتٍْٛ 

اخعش ِائً ٌٍضسلح وّا ٠الحع أرفاخ اٌغاق ٚذشٖٛ ِظٙشٖ ٚإٌثاخ ٠ىْٛ 

 .اصغش حجّا ِٓ إٌثاذاخ اٌغ١ٍّح 

 

 كافحةــــــــــــــــامل

 اذال  تما٠ا إٌثاذاخ اٌّصاتح ٚحشلٙا -2

 االػرٕاء تاالػّاي اٌضساػ١ح ٚذٕظ١ف اٌحمٛي -1

 اعرخذاَ ٔظاَ اٌذٚساخ اٌضساػ١ح فٟ إٌّاغك اٌّٛتٛءج  -3

% 54اٚ ِث١ذ وٍٛساث١ْٛ %04ذىافح و١ّ١ائ١ا تأعرخذاَ ِّث١ذ دٚسعثاْ  -0

 %..54اٚ ِث١ذ عِٛث١ْٛ 
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  زنبور احلنطة املنشاري 

Cephus  pygmaeus 

Family :cephidae 

Order :Hymenoptera 

 

ذٛظذ فٟ تالد اٌثحش االت١ط اٌّرٛسػ وّا ذٛظذ فٟ اٌٛال٠اخ اٌّرحذج 

 .االِش٠ى١ح ٚذٕرشش اٌحششج فٟ اٌؼشاق 

 

 حياة ـــــــــــــــــــدورة ال

تصٛسج ِٕفشدج فٟ شمٛق داخً ٔس١ط اٌساق ٚ٘ٛ ِاصاي  ذعغ االٔصٝ ا١ٌط

غ١ش ظاف ٌٍحٕطح ٚاٌشؼ١ش اسفً اٌسٕثٍح تؼذ اٌفمس ذرغزٜ ا١ٌشلاخ ػٍٝ 

االٔسعح اٌذاخ١ٍح ٌٍساق ٟٚ٘ ِرعٙح اٌٝ االسفً ِخرشلح اٌؼمذ حرٝ ذصً 

اٌٝ لشب سطح اٌرشتح ٕٚ٘ان ذمٍشض اٌساق حٍم١ا ذاسوح غشاء سل١ك  

ػٕذ ٘زا اٌمشض ذح١ػ ا١ٌشلح ٔفسٙا تٕس١ط حش٠شٞ ٚػٕذِا ٠رمصف اٌساق 

ٚذثمٝ حٛصٍرٙا حرٝ اٌشت١غ اٌراٌٟ ػٕذ٘ا ذرحٛي اٌٝ ػزساء ٌرخشض ِٕٙا 

 اٌىاٍِح ٌٚٙا ظ١ً ٚاحذ فٟ اٌسٕح.اٌحششج 
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 ضررــــــــــــــــال

ذؤدٞ ذغز٠ح ا١ٌشلاخ اٌٝ ذمصف اٌس١ماْ ٚػذَ اورّاي ّٔٛ اٌسٕثٍح ٚتاٌراٌٟ 

ٚ ذىْٛ حثٛب ظاِشج خف١مح اٌٛصْ ٚذىْٛ ذغز٠ح ػذَ ذى٠ٛٓ حثٛب ا

ا١ٌشلاخ ػٍٝ االٔسعح اٌذاخ١ٍح ٌٍساق ٚذرعٗ فٟ حشورٙا اٌٝ االسفً ٠ٚرُ 

 اٌٝ اسفً اٌساق لشب سطح اٌرشتح .ّٔٛ٘ا ِرٝ ِا ٚصٍد 

 

 كافحة ـــــــــــــــامل

ذساػذ اٌؼ١ٍّاخ اٌضساػ١ح وص١شا فٟ اٌس١طشج ػٍٝ ص٠ادج اػذاد اٌحششج   -1

واحشاشح ٚاٌؼضق ٚذؼًّ ػٍٝ دفٓ تما٠ا اٌّحصٛي ٚتاٌراٌٟ ذّٕغ اٌىاِالخ 

 ِٓ اٌخشٚض 

 اذثاع دٚساخ صساػ١ح   -2

 صساػح اصٕاف ِماِٚح ِٚثىشج فٟ االٔراض   -3

 اٌحشاشح اٌخش٠ف١ح ٌذفٓ ا١ٌشلاخ   -4
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 ذرة                     ــــــــــــــــــال مّن

                         Rhopalosiphum (Aphis) maidis 

Family :Aphididae 

Order :Homoptera 

 

ذٕرشش فٟ اغٍة تٍذاْ اٌؼاٌُ ٚذٛظذ فٟ اٌؼشاق ٚسٛس٠ا ِٚصش ٚوص١ش ِٓ 

اٌثذاْ اٌؼشت١ح االخشٜ ذص١ة اٌزسج اٌصفشاء ٚا١ٌعاء ٚاٌىص١ش ِٓ 

 .إٌع١ٍ١اخ ِصً اٌحٕطح ٚاٌشؼ١ش

  

 حياةـــــــــــــــــــدورة ال

اٌحششاخ اٌىاٍِح فٟ اشٙش شثاغ ٚاراس ١ٔٚساْ ِٚا٠س ٚذشش٠ٓ االٚي  ذظش

ٚذسرّش تاٌرىاشش غ١ٍح ا٠اَ اٌسٕح فٟ إٌّاغك ِؼرذٌح اٌحشاسج ٚذٍذ االٔاز 

حٛس٠اخ تاٌرىاشش اٌؼزسٞ ٚذٍذ حٛس٠اخ ػ١ٍٙا تشاػُ االظٕحح ذرحٛي اٌٝ 

حششاخ واٍِح ِعٕحح ذط١ش ٌٍثحس ػٓ ِصادس غزائ١ح ظذ٠ذج ٚػٕذ 

 ذرعاٚص اسثٛػ١ٓ  مشاس٘ا ذثذأ تٛالدج حٛس٠اخ ِٚذج اٌع١ً فٟ اٌشت١غ الاسر
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اِا فٟ اٌشراء ذىْٛ غ٠ٍٛح ٚذسرغشق حٛاٌٟ شٙش٠ٓ ٚفٟ فصً اٌشراء 

 .اٌثاسد ذرٛلف اٌحششج ػٓ اٌرىاشش ٚذّش فٟ حاٌح سثاخ شرٛٞ 

 ضررـــــــــــــــــــال

% ٚذرغزٜ 53-33اٌحششج ا١ّ٘ح الرصاد٠ح ٚذسثة خسائش ِٓ  زٖ ٌٙ

اٌحٛس٠اخ ٚاٌحششاخ اٌىاٍِح ػٍٝ اٌساق ٚاٌسطح اٌؼٍٛٞ ٌالٚساق ٚذرعّغ 

ػ١ٍٙا ٚذغط١ٙا تاٌىاًِ ٚفٟ ٘زج اٌحاٌح ذٍرف اٌٛسلح ػٍٝ ٔفسٙا ٚذرٛلف 

ػٓ إٌّٛ وّا اْ إٌذٚج اٌؼس١ٍح اٌرٟ ذفشص٘ا ذشعغ ػٍٝ ّٔٛ اٌفطش٠اخ 

ّصاتح ِٓ االخعش اٌسٛداء اٌرٟ ذض٠ذ ِٓ االظشاس ٠ٚرغ١ش ٌْٛ االٚساق اٌ

اٌٝ االصفش اٚ اٌّثمغ تاالخعش ٚاالصفش ٚلذ ذص١ة اٌؼشا١ٔس ٚتزٌه ٠مً 

 .االٔراض

 كافحةـــــــــــــــامل

٠ّىٓ اسرخذاَ االػذاء اٌح١اذ١ح ِصً أٛاع ٚدػاس١ك اتٛ اٌؼ١ذ ٠ٚشلاخ  -1

 رتاب اٌسشفس ٠ٚشلاخ اسذ آٌّ 

 ٌحٕطحح .ٔفس ِغ ِا روش ِغ ِٓ ااٌّىافحح اٌى١ّ١ائ١ -2
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 ذرةـــــــــــــــــــــدودة ال

  Leucania  loreyi  

Family :phalaenidae 

Order :Lepidoptera 

 

انؾؾشح فٙ انؼشاق ٔيصش ؽٛش رصٛت َجبربد انزسح ٔلصت  ِرُزؾش ْز

انغكش ٔانشص ٔثؼط االدغبل انُغٛهٛخ كًب رٕعذ فٙ اٚطبنٛب ٔافشٚمٛب انؾشلٛخ 

 .ٔاعزشانٛب ٔفٙ عُٕة غشة اعٛب 

 

 حياة ـــــــــــــــــــــــــــدورة ال

رٕعذ ْزح انؾؾشح فٙ انًُبغك انؾًبنٛخ ٔانٕعطٗ ٔانغُٕثٛخ يٍ انؼشاق 

ٔرجذأ انؾؾشاد انكبيهخ ثبنظٕٓس خالل اؽٓش اٚبس ٔؽضٚشاٌ ٔرًٕص ٔاة 

     -523ٔرؾشٍٚ انضبَٙ ؽغت دسعبد انؾشاسح رعغ االَضٗ انًهمؾخ َؾٕ 

ثٛعخ(ػهٗ انغطؼ انذاخهٙ الغًبد االٔساق  343 ثٛعخ )ثًزٕعػ  949

ثُٛٓب ٔثٍٛ انغبق أ ػهٗ االٔساق انًهفٕفخ انزٙ ركٌٕ لهت انغبق كًب  لذ 

رعغ انجٛط ػهٗ انغطؼ انؼهٕ٘ نهٕسلخ ٕٔٚظغ انجٛط ػهٗ ْٛئخ كزم 

 ثٛعخ  39َٔبدسا يب ٕٚظغ فشدٚب ٔٚزشأػ ػذد انجٛط فٙ كم كزهخ ؽٕانٙ 
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ؼٛخ ثٛعبء انهٌٕ ٚفمظ انجٛط ثؼذ صالنضخ اٚبو ٔٚغطٗ ْزا انجٛط ثًبدح ؽً

يٍ ٔظؼّ ػٍ ٚشلبد ٔنهٛشلخ عزخ اػًبس ٚشلٛخ فجؼذ انفمظ يجبؽشح رجأ 

انٛشلبد فٙ انزغزٚخ ػهٗ االٔساق فٙ انمًى انُبيٛخ ٔغبنجب يبركٌٕ انزغزٚخ فٙ 

انؼًش االٔل ٔانضبَٙ يٍ اػًبس انٛشلخ ػهٗ انجؾشح انذاخهٛخ ٔغجمخ انجشَكًٛب 

كًب لذ رذخم ثؼط انٛشلبد  ٕدح اعفهٓب فمػ يٍ اؽذ عطؾٙ انٛشلخ انًٕع

ثٍٛ انغًذ ٔانغبق ٔرزغزٖ ػهٗ ثؾشح غًذ انٕسلخ انًالصمخ نهغبق ٔػُذ 

              انؼًش انٛشلٙ انضبنش رزغزٖ انٛشلخ ػهٗ عًجغ اَغغخ انٛشلخ . 

ٙ رجهغ يذح انذٔس انٛشلٙ ؽٕانٙ اعجٕػٍٛ ٔلجم َٓبٚخ يذح انؼًش انٛشل

انغبدط ثٕٛيٍٛ رُضل انٛشلخ انٗ انزشثخ ٔرزٕلف ػٍ انززغزٚخ صى رجذا ثغضل 

ؽشَمخ ؽشٚشٚخ نهزؼزٚش ثذاخهٓب ٔٚهزصك ثغطؼ انؾشَمخ يٍ انخبسط ؽجٛجبد 

  ٕٚو رؼٛؼ انفشاؽبد يٍ  09-8انزشثخ ٔ ٚجهغ يذح انذٔس انؼزس٘ ثٍٛ يٍ 

. ٚغزغشق  ٕٚو ٔنهؾؾشح عجؼخ اعٛبل فٙ انغُخ 4اٚبو ثًزٕعػ َؾٕ  0-5

 .اعبثٛغ  3-4انغٛم انٕاؽذ َؾٕ 

 

 ضررــــــــــــــــــــــــال

رزغزٖ انٛشلبد انؾذٚضخ انفمظ ػهٗ االٔساق انغذٚذح انغعخ ٔرمشض صمٕثب 

فٙ ؽٕافٓب ٔثؼذ اٌ رزمذو انٛشلبد فٙ انؼًش رٓبعى يخزهف اعضاء انُجبد ار 

االٔساق ٔرٓبعى رزغزٖ ػهٗ انمًى انُبيٛخ ٔرهزٓى انًُٕاد انغذٚذح يٍ 

 انؼشاَٛظ ٔرمشض انؾجٕة انطشٚخ ٔيغ اٌ دٔدح رٓبعى اعضاء يخزهفخ يٍ 
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ظٕٓسْب ثبػذاد كجٛشح رغجت اظشاسا الزصبدٚخ كجٛشح َجبد انزسح اال اٌ 

 .ٔنكٍ ػُذ ظٕٓسْب ثبػذاد لهٛهخ يٍ انغُخ فال رغجت اظشا الزصبدٚخ نهزسح 

 

 كافحةــــــــــــــــــــامل

% يغؾٕق لبثم نهجهم ٚغزؼًم ثُغجخ 83انُجبربد ثًجٛذ عفٍ سػ  -0

 غى نهذَٔى انٕاؽذ399

%يغؾٕق لبثم نجهم ٚغزؼًم ثُغجخ 89سػ انُجبد ثًجٛذ انذثزشكظ-2

 غى نهذَٔى انٕاؽذ3999

 

 

 اق الذرة ـــــــــــــــــــــار ســــــــــــــحف

 Sesamia  critica 

  Family :phalaenidae 

Order:Lepidoptera  
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رصٛت ْزح انؾؾشح انزسح انجٛعبء ٔانزسح انصفشاء ٔلصت انغكش ٔرسح 

انًكبَظ ٔرُزؾش فٙ ثؼط ثهذاٌ عُٕة أسثب ٔؽشق افشٚمٛب ٔانغضء 

انغشثٙ يٍ انغضٚشح انؼشثٛخ ٔرٕعذ فٙ انؾشق االٔعػ فٙ انؼشاق ٔعٕسٚخ 

 .ٔرشكٛب ٔنجُبٌ كًب رٕعذ فٙ يصش ٔانغٕداٌ

  

 حياة ـــــــــــــــــدورة ال

رظٓش انؾؾشاد انكبيهخ فٙ أاخش انشثٛغ ٔثؼذ انزضأط رعغ االَضٗ انجٛط 

ثٛعخ رٕعذ  23فٙ كزم يزًبعكخ يٍ غجمخ ٔاؽخ رؾزٕ٘ كم كزهخ ػهٗ َؾٕ 

.ٚفمظ انجٛط ثؼذ َؾٕ اعجٕع ٔرزغزٖ انٛشلبد رؾذ ؽبفخ اغًبد االٔساق 

اعبثٛغ  7-6ًْٕب ثؼذ ؽٕانٙ أال ػهٗ االٔساق صى رؾفش ف انغبق ٔٚزى َ

رزؾٕل ثؼذْب انٗ ػزاسٖ ثبنمشة يٍ اؽذ انفزؾبد انزٙ اؽذصزٓب انٛشلبد فٙ 

 4 -0انغبق أ ثٍٛ غًذ انٕسلخ ٔانغبق ٔرخشط يُٓب انؾؾشاد انكبيهخ ثؼذ 

اعبثٛغ ؽغت دسعخ انؾشاسح ايب انٛشلبد انزٙ رٕعذ فٙ انخشٚف فأَٓب رذخم 

نٙ ػُذْب رزؼزس ٔرخشط انؾؾشاد انكبيهخ فٙ ثٛبد ؽزٕ٘ ؽزٗ انشثٛغ انزب

ثؼذ رنك نهؾؾشح خًغخ اعٛبل  فٙ انغُخ فٙ انًُطمخ انٕعطٗ يٍ انؼشاق 

ٚظٓش انغٛم االٔل فٙ ثذاٚخ ؽٓش اراس ٔٚغزًش ؽزٗ ثذاٚخ ؽٓش اٚبس ٔٚظٓش 

انغٛم انضبَٙ فٙ يُزصف ؽٓش اٚبس ٚغزًش ؽزٗ َٓبٚخ ؽٓش ؽضٚشاٌ ايب 

خ ؽٓش رًٕص ُٔٚزٓٙ فٙ يُزصف ؽٓش اة انغٛم انضبنش فٛظٓش فٙ ثذاٚ

 ٔرعغ انؾؾشاد انكبيهخ يٍ ْزِ االعٛبل انضالصخ ثٛعٓب ػهٗ َجبربد انؼشٔح 
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شثٛؼٛخ نهزسح كى رعغ ثؼط اَبس انغٛم انضبنش ٔانشاثغ ٔانخبيظ ثٛعٓب ان

ار ٚظٓش انغٛم انشاثغ خالل اؽٓش اة ػهٗ َجبربد انؼشٔح انخشٚفٛخ نهزسح 

ٔٚغزًش ؽزٗ َٓبٚخ ؽٓش اٚهٕل ايب انغٛم انخبيظ فزجذأ ؽؾشارّ ثبنظٕٓس 

خالل ؽٓش رؾشٍٚ االٔل ٔرغزًش ؽزٗ َٓبٚخ ؽٓش رؾشٍٚ انضبَٙ ٔرذخم 

ٚشلبد انغٛم انخبيظ فٙ دٔس انغجبد انؾزٕ٘ ار ػُذيب رصجؼ انٛشلبد 

بٌ غٛهخ االؽٓش انجبسدح فٙ انؾمم ٔػُذ كبيهخ انًُٕ رجمٗ عبكُخ ثذاخم انغٛم

ؽهٕل انشثٛغ رزؾٕل انٛشلبد انٗ ػزاسٖ صى رزؾٕل انٗ ؽؾشاد كبيهخ ار 

رجذأ انؾؾشاد انكبيهخ نهغٛم االٔل ثبنظٕٓس فٙ ثذاٚخ ؽٓش اراس ٔنزا فبٌ 

 .انطٕس انٛشلٙ نهغٛم انخبيظ ٚغزغشق يذح غٕٚهخ رضٚذ ػٍ صالصخ اؽٓش 

 

  ضررـــــــــــــــــال

رزغزٖ انٛشلبد ػهٗ االٔساق صى رؾفش فٙ انغٛمبٌ يزغؾخ انٗ اػهٗ أ اعفم 

فٛزٕلف ًَٕ انمًخ انُبيٛخ ٔرزهف ًٕٔٚد انُجبد ٔرًُٕ نّ عبق ظؼٛفخ 

ٛخ يٍ فزؾبد االَفبق ٔلذ رصم ٔٚضداد انعشس ثذخٕل انكبئُبد انشي

ٕد سح أ انؼشاَٛص فززهفٓب ٔفٙ انمصت رغجت انٛشلبد يزبانٛشلبد انٗ ان

انمًى انُبيٛخ ٔرزهف انغٛمبٌ ٔيٍ ػاليبد االصبثخ فٙ انؾمم ْٕ رثٕل 

االٔساق انًشكضٚخ يغ ٔعٕد صفٕف ػشظٛخ يمشٔظخ فٙ َصم االٔساق 

ػُذ فشدْب ثبنٛذ ٔكزنك ٔعذ صمٕة فٙ انغٛمبٌ ٚخشط يُٓب ػصٛش انُجبد 

 ٔكزنك رٕلف ًَٕ انشؤٔط ٔرمضو انُجبد ٔرظٓش ػاليبد انزغزٚخ ػهٗ ثزٔس 
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انؼشاَٛص يغ افبق ثُٛخ انهٌٕ ٔرجهغ يمذاس انخغبسح فٙ ؽبصم انزسح 

%ؽغت االعٛبل انخًغخ ..كًب اٌ َغجخ االصبثخ ثؾفبس 79-06انصفشاء 

ٍ َجبربد انزسح انصفشاء ؽغت االصُبف ار ركٌٕ عبق انزسح رزفبٔد يبثٛ

% فٙ صُف )ال عٙ 54(0ٔ%فٙ صُف )ع25َٙغجخ االصبثخ ؽٕانٙ 

%فٙ 48% فٙ صُف)اكجش( 49ٔ)ركغبط( ٔ% فٙ صُف 58( 00ٔ

% اػزًبد 95،78-%93،03صُف )َٛهٛى( كًب اٌ انخغبسح رزشأػ ثٍٛ 

ػهٗ عٛم انؾؾشح ٔاٌ االصبثخ انًجكشح ركٌٕ اكضش ظشسا ػهٗ انُجبد يٍ 

 ثبنؾؾشح. نإلصبثخاالصبثخ انًزأخشح َزٛغخ ؽغبعٛخ انجبدساد 

 

 كافحةــــــــــــــــــــــــــامل

 : طرق الزراعية ومنها اوال. ال

ؽشق يخهفبد انزسح لجم فصم انشثٛغ ٔفٙ ْزح انؾبنخ ًٚكٍ اػذاو  -0

 انٛشلبد انزٙ رمعٙ ثٛبرٓب انؾزٕ٘ داخهٓب 

صساػخ اصُبف يمبٔيخ يضم صُف دَجشٔفغكٙ ثًُٛب كبٌ صُف َٛهى  -2

 ؽغبط نالصبثخ 

اصانخ انُجبربد انؼؾجٛخ خبصخ انُغٛهٛخ ٔظبفخ االسض يٍ ثمبٚب انزسح  -5

 انغبثمخ ؽٛش اٌ انفشاؽبد رعغ ثٛعٓب ػهٗ ْزح االدغبل 
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رغُت انزغًٛذ انُزشٔعُٛٙ فٙ انؼشٔرٍٛ لذس االيكبٌ الَٓب رضٚذ َغجٛب   -4

 يٍ االصبثخ 

 

 المقاومة الحيىية   ثانيا.

 platytelenomus( Nixonانؾؾشح ؽؾشح ) رزطفم ػهٗ انجٛط نٓزح

hylas   يٍ سرجخ غؾبئٛخ االعُؾخ كًب ٚزطفم ػهٗ انؼزاسٖ انطفٛم

(forester)conomorium  eremite  يٍ سرجخ غؾبئٛخ االعُؾخ اٚعب 

 

 ثاثا.المكافحة الكيميائية.

ٕٚو يٍ صساػزٓب ثبؽذ انًجٛذاد 29ٚغش٘ رؼفٛش َجبربد انزسح ثؼذ ؽٕانٙ  -0

-09يشاد .يشح كم 5-2انزبنٛخ ػهٗ اٌ رؼفش لهت انُجبربد ٔرؼبد انًؼبيهخ 

كغى نهذَٔى انٕاؽذ فٙ كم يشح فٙ انًغبؽبد انصغٛشح 0.3ٕٚو ٔثًؼذل 03

 ٔكًب ٚهٙ  

 %09انذٚبصٌُٕٚ انًؾجُت  -أ

 %8دٔسعبٌ يؾجت  -ة

 كغى /دَٔى 59%،3فٕٛسداٌ  -ط
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ٔفٙ انغبؽبد انكجٛشح رغزخذو انًغزؾعشاد نجغٛش يؾججخ يضم دٔسعجبٌ  -د

% ٚغزؼًم 39نزش /دَٔى  ٔكزنك يجٛذ أسثٛكٕسد0% رغزؼًم 24

 / دَٔى5عى399% ٚغزؼًم َغجخ 39/دَٔى ٔكزنك يجٛذانغبٌ 5عى399

 

االٔنٗ انزٙ  %كغى ٔاؽذ نهذَٔى فٙ انشؽخ83أ انشػ ثًٛذ انغفٍ   -2

غى نهذَٔى فٙ انشؽخ 0299ٕٚو يٍ انضساػخ ٔرضداد انٗ 29رغش٘ ثؼذ 

ٕٚو يٍ انضساػخ ػهٗ  59،43،69انضبَٛخ ٔانضبنضخ ٔانشاثؼخ ٔانزٙ رغش٘ ثؼذ 

    . انزٕانٙ

 

ايكبَٛخ يكبفؾخ ؽفبس عبق انزسح ؽٕٛٚب ٔكًٛٛبئٛب ٔرنك ثخهػ ثٍٛ ثكزشٚب  -5

Bacillus thuringiensis    نذٚبصٌُٕٚ انًؾجت ؽٛش اػطذ اؽغٍ يغ ا

انُزبئظ فٙ انزبصٛش فٙ انكضبفخ انؼذدٚخ نهٛشلبد يٍ خالل اعزخذاو سؽزٍٛ 

  .غى /ْكزبس399خالل انًٕعى ثًمذاس 

غى ك 0.3ًؼذل %ٚغزؼًم ث09اٌ اعزؼًبل يجٛذ انجشنٍٛ )عبثٛكشٌٔ(يؾجت 

٘ ٕٚو ػهٗ اٌ رغش 29ثؼذ انضساػخ ثًذح نهذَٔى َضشا فٙ لهت انُجبد 

ٕٚيب اػطذ اؽغٍ  03انًكبفؾخ صالاس يشاد انفزشح ثٍٛ يؼبيهخ ٔخشٖ 

 .   انُبرئظ نًكبفؾخ ؽفبس عبق انزسح 
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 ات (ــــــــــــــــــــالعدس )من البقولي مّن

 Aphis craccivora 

Family: Aphididae 

Order: Homoptera  

 

ُٚزؾش فٙ عًٛغ اَؾبء انؼبنى ٕٔٚعذ فٙ انؼشاق ٔعٕسٚب ٔيصش ٔرشكٛب 

 ٔفهغطٍٛ ٔٚصٛت انُجبربد انجمٕنٛخ ٔثؼط انُجبربد انجشٚخ يٍ انؾًعٛبد 

 

 حياةـــــــــــــــــــــــة الردو

رخزهف دٔسح ؽٛبح يٍ انؼذط فٙ انًُبغك انغجهٛخ اانجبسدح ػُٓب فٙ انًُبغك 

انغٓهٛخ انًؼزذنخ انؾشاسح .فففٙ انًُبغك انغٓهٛخ انذافئخ فبٌ دٔسح ؽٛبح 

ثأٌ رغزًش انؾؾشح ثبنزكبصش انؼزس٘ خالل فصٕل انغُخ  انؾؾشح انًٍ ركٌٕ 

ػٍ يصبدس  ُٔٚزظ عٛال يغُؾب كهّ يٍ االَبس نغشض االَزؾبس ٔانجؾش

عٛذح انغزاء ٔثؼذ اٌ رغزمش ػهٗ ػٕائهٓب انغذٚذح رجذأ انؾؾشاد انكبيهخ 

ثٕالدح االؽٛبء )انؾٕسٚبد (ٔرزؾٕل ْزح انؾٕسٚبد ثؼذ ػذح اَغالخبد انٗ 

 ؽؾشاد كبنًهخ غٛش يغُؾخ كهٓب اَبس ٔرغزًش ْزح االَبس ثٕالدح انؾٕسٚبد 
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غشق اكضش يٍ اعجٕػٍٛ ايب  ػهٗ يذاس انغُخ ٔركٌٕ يذح انغٛم لصٛشح ال رغز

فٙ انؾزبء فمذ ٚغزغشق انغٛم انٕاؽذ اكضش يٍ ؽٓش َٔصف ٔفٙ انًُبغك 

ففٙ فصم انخشٚف رزكٌٕ انزكٕس ٔالَبس ٔرزضأط ٔرعغ انجٛط انجبسدح 

ثؼذْب رًٕد االَبس ٔانزكٕس ٔٚجمٗ انجٛط فٙ ؽبنخ عجبد ؽزٕ٘ ؽزٗ 

بيهخ كهٓب اَبس فصم انشثٛؼؾٛش ٚفمظ ػٍ ؽٕسٚبد رزؾٕل انٗ ؽؾشاد ك

غٛش يغُؾخ ٔثؼذ ػذح اعٛبل ُٚزظ انًٍ عٛال يغُؾب يٍ االَبس ٔرطٛش ْزح 

االَبس نزصٛت ػٕائم َجبرٛخ عذٚذح صى ُٚزظ انًٍ عٛال يغُؾب يٍ انؾؾشاد 

ف نزؼٛذ ربسٚخ ؽٛبرب فٙ انًُبغك انكبيهخ انضُبئٛخ انغُظ فٙ أاخش انخشٚ

 . انجبسدح عذا

 

 ضررــــــــــــــــــــــال

رٓبعى انؾٕسٚبد ٔانؾؾشاد انكبيهخ يخزهف االعضاء انخعشٚخ ٔانضًشٚخ 

نهُجبربد ار آَب رًزص انؼصبسح انُجبرٛخ يٍ انجشاػى ٔ انمًى انُبيٛخ 

ٔاالٔساق انغذٚذح ٔانمذًٚخ ٔاالصْبس ٔانمشَبد ٔرإصش االصبثخ فٙ انُجبربد 

انكبيهخ  انصغٛشح ثصٕسح خبصخ ار اٌ رغًغ اػذاد انؾٕسٚبد ٔانؾؾشاد

ػهٗ انغطؼ انغفهٙ نالٔساق انغذٚذح يٍ انُجبربد ٔايزصبصٓب نهؼصبسح 

 .انُُجبرٛخ ٚإد٘ انٗ اصفشاس رهك االٔساق ٔانزٕائٓب ٔرٕلف فٙ ًَْٕب 
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  كافحةـــــــــــــــــــامل

 االعداء الحيىية  - اوال

 رى رغغٛم َٕػٍٛ يٍ انطفٛهٛبد ػهٗ ْزح نؾؾشح فٙ انؼشاق ًْٔب 

 Lysiphlebus ambiguous haliday 

APhidiidae 

Hymenoptera 

 

رزطفم ٚشلخ ْزا انُٕع ػهٗ انؾٕسٚبد ٔانؾؾشاد انكبيهخ نًٍ انؼذط ار 

 رزغزٖ ٚشلخ انطفٛم ػهٗ انًؾزٕٚبد انذاخهٛخ نؾؾشح انًٍ 

  

Trioxys angelican haliday 

Hymenoptera  

Aphidiidae  

 

 

 



 وعد محودي عوادم.م                        8/م                   حشـــــــرات حماصيل
 

 

 

رزطفم ٚشلخ ْزا انُٕع ػهٗ ؽؾشح يٍ انؼذط ايب انًفزشعبد انزٙ عغهذ 

 ْٙ رفزشط ْزا انُٕع يٍ انًٍ 

 

punctata-septem Coccinella 

Coleoptera  

Coccinellidae 

 

رفزشط انؾؾشح انكبيهخ ٔانٛشلبد نخُفغبء اثٕ انؼٛذ ر٘ انغجغ َمػ انؾٕسٚبد 

  ٔانؾؾشاد انكبيهخ نهًٍ

 

 الكيميائية ... المكافحة -ثانيا 

 ٚكبفؼ ثبعزخذاو انًجٛذاد كًب فٙ يكبفؾخ ؽؾشح يٍ انزسح 
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 رقط  ـــــــــــــــــــــاجلت امل مّن

Therioaphis maculate 

Family:Aphididae 

Order:Homoptera  

ُٚزؾش فٙ كضٛش يٍ ثهذاٌ انؼبنى ٔٚصٛت انغذ فمظ فٙ انؼشاق ٔٚؼذ يٍ اْى افبد 

 انغذ فٙ ايشٚكب انؾًبنٛخ

 حياة ــــــــــــــــــــــــدورة ال

ٔانخشٚف ٔٚزكبصش   ذٔدح أ يزٕعطخ خالل فصهٙ انشثٛغرظٓش ْزِ انحؾشح ثبػذاد يح

ْزا انُٕع ػزسٚب ػهٗ يذاس انغُخ رجذأ انحؾشاد انكبيهخ االَبس ثبنظٕٓس ػهٗ َجبد 

انغذ فٙ أائم فصم انشثٛغ صى رهذ انحٕسٚبد .ٔرٓبعى انحٕسٚبد انحذٚضخ انٕالدح 

رٛخ .ثؼذْب رزحٕل َجبربد نغذ نهحصٕل ػهٗ انغزاء ؽجّ انغبْض ْٕٔ انؼصبسح انُجب

ْزح انحٕسٚبد انٗ حؾشاد كبيهخ خالل اعجٕع أ اعجٕػٍٛ ٔػُذ حهٕل انصٛف ٚمم 

يحذٔدح ػُذ  ثأػذادثبنظٕٓس يشح صبَٛخ  انحؾشاد ػهٗ انُجبربد صى رجذأِ ػذد ْز

 اػزذال دسعبد انحشاسح فٙ انخشٚف ٔرضداد اػذاد انحؾشاد خالل ؽٓش رؾشٍٚ 
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ركٌٕ يذح انغٛم انٕاحذ طٕٚهخ َٕػب  ٛبل يزذاخهخ فٙ انغُخانحؾشح ػذح اع ِاالٔل .نٓز

 . يب خالل االؽٓش انجبسدح يمبسَخ ثًذح انغٛم خالل االؽٓش انذافئخ 

 

 ضرر ــــــــــــــــــال

ػصبسح هخ يخزهف اعضاء َجبد انغذ ٔرًزص رٓبعى انحٕسٚبد ٔانحؾشاد انكبي

انُبيٛخ ٔاالفشع ٔاالصْبس ٔانجزٔس يغججخ انُجبرٛخ يٍ االٔساق انغذٚذح ٔانمذًٚخ ٔانمًى 

اضشاسا يزؼذدح ٔرؾزذ االصبثخ خالل فصم انشثٛغ ٔركٌٕ االصبثخ ػهٗ اؽذْب خالل 

انحؾشح رفشص يبدح  ِؽٓش٘ َٛغبٌ ٔاٚبس ٔرُخفض االصبثخ فٙ انصٛف ٔنٕحظ اٌ ْز

انُجبد انؼبئم ٔكزنك رصفش االٔساق ًٕٔٚد انُجبد حزٗ فٙ حبنخ  ألَغغخعبيخ 

 .صبثخ انًزٕعطخ اال

 

  كافحةـــــــــــــــــــــامل

 االعداء الحيوية   : اوال

ٚزطفم ػهٗ ْزا انُٕع يٍ انًٍ ثؼض انطفٛهٛبد حٛش رضغ ثٛضٓب ثذاخم حؾشح انًٍ 

 انكبيهخ ٔانحٕسٚبد ٔرؤد٘ انٗ يٕرٓب ٔٚغًٗ
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 Praon exsoletum (NEES)  

Order Hymenoptera  

Family Aphidiida    

  

ٚٓبعى ْزا انُٕع يٍ انًٍ انكضٛش يٍ انًفزشعبد انزٙ ركشد فٙ يكبفحخ يٍ كًب 

 انحُطخ

  

 الكيمياوية  المكافحةثانيا : 

ٚكبفح ثُفظ انًجٛذاد انزٙ ركشد فٙ يكبفحخ يٍ انحُطخ يغ يالحظخ اٌ ْزا انُٕع 

يٍ انًحصٕل ٚغزخذو دائًب ػهف نهحٕٛاَبد فهزنك ٚخزبس دائًب انًجٛذ عشٚغ انزحهم 

 . انًضسػخضؼٛف فٙ حٕٛاَبد  رأصٛشٔراد 
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                ة اجلتــــــــــــــــــــــــــــسوس

                     Hypera fascocinerea 

Family:curculionidae           

Order :coleopteran 

 

ب رصٛت يٍ انؼشاق كً انؾًبنٛخعغهذ فٙ يحبفظخ َُٕٖٛ ٔرصٛت انغذ فٙ انًُبطك 

انجمٕنٛبد انجشّٚ يضم انكشط ٔانحُذلٕق ٔانُفم  ضبانؼذط فٙ عٕسٚب ٔرصٛت اٚ

 ٔانكؾٌٕ انجش٘ ٔانكطت انحٕنٙٔانٓشطًبٌ انؼهفٙ 

 

 حياة ــــــــــــــــــــــدورة ال

ٚجذا ضٕٓس انحؾشاد انكبيهخ يٍ يخبثئٓب فٙ انزشثغ فٙ كبٌَٕ االٔل ٔٚغزًش حزٗ 

ؽجبط رزغزٖ انحؾشاد اصُبء رنك ػهٗ أساق انُجبربد ٔثؼذ انزضأط رضغ االَبس 

ّ ػذد لهٛم يٍ انجٛض انجٛض فٙ عٕق انُجبربد ٔرنك ثحفش صمت صغٛش رضغ فٛ

اعبثٛغ   1-3ثٛضّ ٚفمظ انجٛض ثؼذ   500انٗ  انٕاحذح نألَضٗٔٚصم ػذد انجٛض 

 فٙ انجشاػى  رأكمٔيغ رمذيٓب فٙ انًُٕ  انٕسلخػهٗ َغٛظ  ثبنزغزٚخػٍ ٚشلبد رجذا 
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اسثؼخ اػًبس ٚشلّٛ ٔثؼذ  ٔنهٛشلخاعبثٛغ   3-5ٔٚكزًم ًَْٕب ثؼذ  انضْشٚخأ  انٕسلٛخ

اكزًبل ًَٕ انؼًش انٛشلٙ انشاثغ ٔلجم انزحٕل انٗ طٕس يب لجم انؼزساء فبٌ ٚشلبد ْزا 

ثٍٛ ٔسلزٍٛ  انؾشَمخحشٚشّٚ ثٛضبء حٕل َفغٓب ٔٚزى غضل  ؽشَمخانطٕس رمٕو ثغضل 

فٙ طٕس يب  انٛشلخثؼذْب رذخم  انزشثخػهٗ انُجبد أ ػهٗ ٔسلّ ٔاحذِ ٔاحٛبَب فٙ 

يهى ٔػشضٓب حٕانٙ  5,5انؼزساء رزحٕل ثؼذْب انٗ ػزساء حشِ ٔطٕل انؼزساء لجم 

يهى ٔٚغزغشق طٕس انؼزساء حٕانٙ ػؾشح اٚبو ثؼذْب رخشط انحؾشاد كبيهّ انزٙ  5,5

رزغزٖ نًذِ لصٛشِ صى رهغب انٗ يخبثئٓب نزمضٙ عجبرٓب انصٛفٙ صى رؼبٔد ضٕٓسْب فٙ 

  . ّعٛم ٔاحذ فٙ انغُ ٔنهحؾشحانًٕعى انزبنٙ 

 

  ضررـــــــــــــــــلا

نٛشلبد االػًبس االٔل ٔانضبَٙ  يُزظًخػهٗ ؽكم صمٕة دائشّٚ  انزغزٚخٓش اصبس ظر

ٔاالثطٛخ ايب ٚشلبد االػًبس انضبنش  انطشفٛخحٛش رزغزٖ ػهٗ انٕسٚمبد نهجشاػى 

ٔكزنك ُٚخشاٌ فٙ لٕاػذ  انؾزٕٚخٔانشاثغ فززغزٖ ػهٗ عًٛغ االٔساق ػذا انؼشٔح 

 انؾذٚذحانجشاػى يًب ٚؤد٘ انٗ يٕد انجشاػى ٔرفمذ انُجبربد أسالٓب فٙ حبنخ االصبثخ 

ب ػهٗ ضػهٗ عًٛغ اعضاء انُجبد ٔرزغزٖ اٚرزغزٖ  فإَٓبايب انحؾشاد انكبيهخ 

عٕٚمبد االٔساق ْٔزا ٚؤد٘ انٗ عمٕط االسٔاق ٔاحٛبَب رحفش حفشا فٙ انغبق 

 .ٔرؤد٘ انٗ ركغش انُجبد ٔرؾذ االصبثخ خالل ؽٓش يٛغبٌ ٔاٚبس 
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  كافحةــــــــــــــــامل

 الطرق الزراعية : اوال 

 % 68اٌ ػًهٛخ حؼ َجبربد انغذ رؤد٘ انٗ حفظ اػذاد انٛشلبد ثًؼذل 

 المكافحة الحيوية  : ثانيا

Sp Adelioa 

رصٛت ْزِ انجشٔرٕصٔا ٚشلبد عٕعخ انغذ ٔكزنك انؼزاسٖ ٔرجهغ َغجخ االصبثخ يب 

 % 33% ٔيب ثٍٛ انؼزاسٖ 68-8ثٍٛ انٛشلبد 

 

Anystis Sp ( Anystidae acarina ) 

 ٚفزشط ْزا انحهى ٚشلبد عٕعخ انغذ 

Zacheus sp  

 ٚفزشط ْزا انؼُكجٕد ٚشلبد عٕعخ انغذ 

Xysticus sp 

 ٚفزشط ْزا انؼُكجٕد ٚشلبد عٕعخ انغذ
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Nabis sp . nr . palifer sed ( nabidae ) . hemiptera 

 رفزشط انحٕسٚبد ٔانحؾشاد انكبيهخ نٓزا انُٕع يٍ انجك ٚشلبد عٕعخ انغذ 

Coccinella spetempunctata ( coccinellidae ) coleopteran 

 انحؾشح انكبيهخ ٔانٛشلخ نٓزا انُٕع يٍ انخُبفظ رفزشط ٚشلبد عٕعخ انغذ 

Bosthyplectus cinculatabriselhe ( ichneumonidae )   

Hymenoptera 

 رزطفم ٚشلخ ْزا انُٕع يٍ انضَبثٛش ػهٗ ٚشلبد عٕعخ انغذ 

 

 انًكبفحخ انكًٛٛبٔٚخ : صبنضب 

 : خ انحؼ يجبؽشح ٔكًب ٚهٙرغش٘ ػًهٛخ انشػ ثبنًجٛذاد ثؼذ اعشاء ػًهٛ

 نكم دَٔى . 3عى555% يغزحهت يشكض ثًؼذل 55انشػ ثًجٛذ انًالصٌٕٛ  -1

 غى نكم دَٔى .555% يغحٕق لبثم نهجهم ثًؼذل 65أ انشػ ثًجٛذ انذثزشكظ  -5

% يغحٕق لبثم نهجهم ثًؼذل 05سػ َجبربد انغذ ثؼذ ػًهٛخ انحؼ ثًجٛذ الَٛذ  -3

فٕس٘ ػهٗ االصبثخ ػهٗ انٛشلبد ٔانجبنغبد فٙ ( نهمضبء ان555555-555،5) 

 اٚبو  ،( ٔانزٙ رزغزٖ Short residual actionانحمم ثغبَت لصش يذح ثمبئّ ) 
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ٕٚعذ َٕع اخش يٍ حؾشح عٕعخ انغذ ُٚزؾش فٙ ٔعظ ٔعُٕة انؼشاق ٔاحٛبَب فٙ 

انُٕع االٔل فٙ ػبدارٓب ٔاضشاسْب ٔدٔسح حٛبرٓب  رؾبثّانًُطمخ انؾًبنٛخ ْٔٙ 

 ( ( Hypera variabilisٔطجٛؼخ انضشس ْٙ 

Coleoptera ; curculionidae  
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  الء االدودــــــــــــــــــــــالباق مّن

 Aphis  fabae 

Family: Aphididae 

Order: Homoptera  

ػائم َثاتٙ فٙ  73ٔٚصٛة ُٚتؾش ْزا انُٕع يٍ انًٍ فٙ رًٛغ اَحاء انؼانى 

 انؼشاق 

 

 حياةــــــــــــــــــــــدورة ال

انحؾشج َثاتاخ انؼائهح انثمٕنٛح تاالضافح انٗ انثُزش انغكش٘  ِتصٛة ْز

.تثذأ تانظٕٓس تاػذاد لهٛهح فٙ ؽٓش٘ ؽثاط ٔاراس حى تضداد اػذادْا حتٗ 

تصم نٗ رسٔتٓا فٙ ؽٓش٘ اراس َٔٛغاٌ حى تتُالص تذسٚزٛا حتٗ تختفٙ 

يٍ انُثاتاخ فٙ ياٚظ ٔحضٚشاٌ حٛج تٓارش انٗ ػٕائم َثاتٛح اخشٖ ْشتا 

ٕٚو 82-6نهحٕسٚح استؼح اػًاس تغتغشق يٍ ، حشاسج انصٛف انؼانٛح يٍ 

 ٕٚو .82تصم اػًال انكايالخ انٗ  حغة دسراخ انحشاسج ٔلذ

فٙ فصم انخشٚف تٓارش انحؾشاخ انًزُحح انٗ انُثاتاخ انثشٚح حتٗ تضغ 

 نثٛض اتًضٙ فتشج انغثاخ انؾتٕ٘ .ا
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 ضررــــــــــــــــــــــال

ػٕائم َثاتٛح ػذٚذج التصادٚح ٔتشٚح ار تٓارى انحؾشاخ تٓارى ْزج انحؾشج 

انكايهح ٔانحٕسٚاخ االٔساق انزذٚذج نهُثاتاخ ٔانمًى انُايٛح ٔػُذ اؽتذاد 

 االصاتح ػهٗ انُثاتاخ تؤد٘ انٗ انتٕاء االٔساق ٔاصفشاسْا.

 

 كافحة ـــــــــــــــامل

يزًٕػح يٍ االػذاء انحٕٛٚح  تاعتخذاوانحؾشج يكافحح احٛائٛح  ِتكافح ْز

 persica Aphedrusانطثٛؼٛح يٍ يتطفالخ ٔيفتشعاخ ٔيُٓا انًتطفم 

  septempunctata  Coccinellaٔانًفتشط 

 ًٔٚكٍ اعتخذاو يثٛذ انًالحٌٕٛ ٔانُٕكٕص ٔيثٛذ انغٕتش اعٛذ

 

 

 الء الكبرية ـــــــــــــــــــــــــــــــخنفساء الباق

 Bruchus  rufimanus 
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 عواد

   

 

Family: Bruchidae 

Order: Coleoptera 

 

تُتؾش فٙ ٔعظ ٔرُٕب انؼشاق ٔتصٛة تزٔس انثالالء فٙ رًٛغ يُاطك 

 انؼانى ْٔٙ التتٕانذ داخم انًخاصٌ ٔنكُٓا تصٛة انُثاتاخ فٙ انحمم .

 

 حياة ـــــــــــــــــــــــدورة ال

تضغ االَخٗ انثٛض ػهٗ االصْاس أ ػهٗ انخًاس لثم انُضذ فٙ انفتشج يا 

تٍٛ تؾشٍٚ انخاَٙ ٔاراس ٚفمظ انثٛض ػٍ ٚشلاخ تذخم فٙ انًثٛض أ 

انُضذ ٔانحصاد ٔحتٗ انخضٌ انخًشج ٔتتغزٖ ػهٗ انثزٔس انًتكَٕح احُاء 

ٚثمٗ ٔال تاكم يٍ انثزٔس اال انمهٛم ٔػُذ اكتًال ًَْٕا تحفش حمة يغتذٚش 

يغطٗ تمؾشج انثزسج تؼذْا تتحٕل انٗ ػزساء نتخشد انكايهح ػٍ طشٚك 

تًضٚك انغطاء انشلٛك ٔنهحؾشج رٛم ٔاحذ فٙ انغُح ..تتفشق انكايالخ انٗ 

انثٛض ػهٗ انثزٔس انحمٕل نتمضٙ فتشج عثاخ انٗ انًٕعى انتانٙ ٔالتضغ 

 انزافح يطهما .

 ضررـــــــــــــــــــــــــــال
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 عواد

   

 

لح فٙ انمشَح أال حى تذخم انٗ انحثح انخضشاء ٔالتأكم انٛشلح يٍ تحفش انٛش

يحتٕٚاخ انحثح اال انمهٛم  ٔال ٚظٓش ػهٗ انحثح ا٘ يظٓش نالصاتح عٕٖ 

تظٓش االصاتح ،دخٕل انٛشلح انصغٛشج انٗ انحثح َمطح عٕداء تًخم يٕضغ 

ة فٙ رذاس انحثح فٙ ػهٗ انحثٕب تؼذ خشٔد انحؾشج انكايهح ار تؼًم حم

 يحم خشٔرٓا .

 

  كافحةــــــــــــــــــــــامل

 4-7و نًذج 55تؼايم انحثٕب لثم خضَٓا تتؼشٚضٓا نهحشاسج ػهٗ دسرح 

 كافٛح نمتم كافح اطٕاس انحؾشج  عاػاخ ار اٌ ْزج انذسرح انحشاسٚح

 %25ايا كًٛٛائٛا فًٛكٍ اعتخذاو يثٛذ انذتتشكظ أ يثٛذ انغفٍ 

 

 

   الء الصغريةــــــــــــــــــــــــفساء الباقنخ

 Bruchidius  incarnates 

Family: Bruchidae 

Order: Coleoptera  



وعد محودي م.م                        01حشـــــــرات حماصيل                   م/

 عواد

   

 

 حياة ـــــــــــــــــــــــــدورة ال

تؾثّ دٔسج حٛاج خُفغاء انثالالء انصغٛشج دٔسج حٛاج نخُفغاء انثالالء 

انكثٛشج فٙ انحمم اال آَا تتثغ يزًٕػح انخُافظ انتٙ تتٕانذ فٙ انًخاصٌ 

 ًٔٚكٍ نهحؾشج انكايهح اٌ تثمٗ داخم انثزٔس انزافح احُاء انؾُاء ٔفٙ انشتٛغ 

 

ػهٗ لشٌٔ انثالالء تطٛش االَاث يٍ انًخاصٌ انٗ انحمٕل ٔتضغ انثٛض 

نًخضٌ ٔنٓا ػذج ارٛال كًا ًٚكٍ اٌ تضغ انثٛض ػهٗ انثزٔس انزافح فٙ ا

 فٙ انغُح .

 ضررـــــــــــــــــــــال

تحج ْزج انحؾشج ضشسا اكخش يًا تغثثّ انخُفغاء انكثٛشج ٔرنك الَٓا تتاتغ 

 تكاحشْا فٙ انًخضٌ ..

 كافحةـــــــــــــــــــامل

 تكافح تُفظ طشٚمح يكافحح خُفغاء انثالالء انكثٛشج.
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 عواد

   

 

 ول الزرقاء(ـــــــــــــــــ)فراذة البق بقوليات دودة ال

Cosmolyce  boeticus 

Family: lycaenidae 

Order:Lepidoptera 

 

 

تُتؾش ْزج انحؾشج فٙ رًٛغ يُطك صساػح انمٕنٛاخ فٙ انؼانى ٔفٙ انٕطٍ 

ة انثالالء ٔعٕسٚا ٔفهغطٍٛ ٔيصش ٔنثُاٌ .تصٛانؼشتٙ  تُتؾش فٙ انؼشاق 

تٕضغ  تظٓش انحؾشاخ انكايهح خالل ؽٓش ؽثاط ٔتثذأ، ٔانهٕتٛا ٔانفاصٕنٛا 

ؽٓش  انثٛض ػهٗ أساق انُثاتاخ فٙ انغانة تصٕسج افشادٚح ٔٚغتًش حتٗ

انخضشٚح ٔانخًاس ٚفمظ انثٛض ػٍ ٚشلاخ تٓارى االرضاء .  كإٌَ االٔل 

كتًال ًَْٕا تتحٕل انٗ ػزساء ٔلثم تحٕل انٛشلاخ انٗ نهُثاتاخ حى تؼذ ا

ػزساء تشتظ انٛشلح َفغٓا تخٛظ حشٚش٘ تفشصِ حٛج تشتظ تّ َفغٓا ػهٗ 

 تذاخهٓا .انُثاتاخ ٔلذ تتحٕل انٛشلاخ انٗ ػزساء ػهٗ عطح انمشَاخ أ 

 .انحؾشج ػذج ارٛال يتذاخهح فٙ انغُح  ِٔنٓز

 ضررــــــــــــــــــــال
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 عواد

   

 

شلاخ ػهٗ انثشاػى انٕسلٛح ٔالصْاس ٔكزنك انحثٕب انغٛش َاضزح تتغز٘ انٛ

 انهٕتٛا ٔانثالالء ٔانفاصٕنٛا . يٍ لشٌٔ

 كافحةــــــــــــــــــامل

 غشاو نكم دَٔى 555% تغُثح 25غفٍ انشػ تًثٛذ ان

نًحصٕل غشاو نكم دَٔى ػهٗ اٌ ال ٚزُٗ ا555أ انشػ تًثٛذ انذتتشكظ 

 اال تؼذ اعثٕػٍٛ يٍ انشػ

 

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــحفار اوراق اللوبي

Phytomysa  atricarnis 

Agronmyzidae 

Order: Diptera 

 

تُتؾش ْزج انحؾشج اَتؾاسػانًٙ ٔتصٛة َثاتاخ التصادٚح كانثمٕنٛاخ 

 تإَٔاػٓا ٔتؼض َثاتاخ انخضش ٔتؼض انحؾائؼ َٔثاتاخ انضُٚح 

 حياةــــــــــــــــــالدورة 
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 عواد

   

 

انحؾشاخ انكايهح خالل ؽٓش٘ اراس َٔٛغاٌ ٔتثذأ تٕضغ انثٛض  تظٓش

تصٕسج فشدٚح ػهٗ االٔساق .ٚفمظ انثٛض ػٍ ٚشلاخ تذخم انٗ داخم 

االٔساق أ انمشٌٔ ٔتتغزٖ ػهٗ انًادج ٔتؼًم اَفاق يهتٕٚح حتٗ ٚكتًم 

ًَْٕا ٔتتحٕل انٗ ػزساء فٙ َٓاٚح انُفك ٚثهغ طٕل انُفك انز٘ تصُؼّ 

نٓا ػذج ارٛال فٙ ٔى (تؼذْا تخشد انحؾشج انكايهح يه85-55انٛشلح تٍٛ )

 .انغُح 

 

 

 ضررـــــــــــــــال

تصٛة ػذد يٍ انُثاتاخ االلتصادٚح َٔتٛزح نتغز٘ انٛشلاخ ٔػًهٓا تأَفاق 

يٍ انٕسلح انٕاحذج ٔاٌ  (ٚشلاخ 7-8يتؼشرح ٔلذ ٚصم ػذد انٛشلاخ يٍ )

ٕسلح ٔلذ تًٕخ انٕسلح ٔاحذ يٍ تهك انحفش ٚؤد٘ انٗ يٕخ رضء يٍ ان

 حفشخ فٛٓا اكخش يٍ ٚشلح ٔاحذج . تأكًهٓا ارا

 

 كافحة ـــــــــــــــــامل
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 عواد

   

 

  sp  Hilaraانًكافحح انحٕٛٚح ..تفتشط انحؾشج انكايهح ٔانٛشلح نهًفتشط 

ج تتطفم ػهٗ انحؾشOpius sp   حفاس أساق انهٕتٛا ٔانًتطفالخ يُّ

 انكايهح نحفاس أساق انهٕتٛا .

 انًكافحح انكًٛٛائٛح .اعتخذاو يثٛذ عٕتش عٛشٍٚ  أ عٕيٙ انفا .
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 البطيخ (  ن ) مّنــــــــــــــــــــــــالقط مّن

Aphis gossypii Clover 

Family; Aphididae 

Order Homoptera 

 

ػائم ذرثغ ػٕائم َثاٚرّ  08ُٚرّه فٙ ظًٛغ اَؽاء انؼانى ٔنّ اكصه يٍ 

 يفرهفح يصم انمطٍ ٔانثايٛا ٔانًٍٍى ٔفٙ انؼهاق ٚصٛة اِعان انؽًعٛاخ 

 

 حياةـــــــــــــــــــــــــــدورة ال

ذرٕانك اَاز ْمِ انؽّهج تكهٚا ا٘ اٌ االَصٗ ذعغ ٔالقاخ . ٚركاشه ْما 

انُٕع يٍ انًٍ تٍهػح ٔتاػكاق كثٛهج ـالل فرهِ لصٛهِ يٍ انىيٍ ٔٚهظغ 

لنك انٗ لصه فرهج انًُٕ ؼٛس اٌ انؽٕنٚح انؽكٚصح انٕالقج ذصم انٗ غٕن 

و فمػ فٙ انصٛف شى ذثكا تكٔنْا فٙ انٕالقج االَصٗ انكايهّ تؼك انتغ اٚا

ٔذٍرًه االظٛال غٕل انٍُح ٔذطٕل فرهج انعٛم اشُاء تهٔقج انعٕ فٙ 

ظُٛا فٙ  05-08انفهٚف ٔانّراء فرصم انٗ شالز اٌاتٛغ ٔنٓمِ انؽّهج 

 ؼٕنٚاخ  6-1ٕٚو ذهك االَصٗ يٍ  73-0انٍُح ٍٔٚرغهق انعٛم انٕاؼك َؽٕ 
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ؼٕنٚح فٙ  68-08الَصٗ انٕاؼكج ٚرهأغ تٍٛ ٔيعًٕع يا ذهكِ إٚيٛا 

 . ؼٕنٚح فٙ انصٛف 78-50انهتٛغ ٔانفهٚف ٔتٍٛ 

 ضررــــــــــــــــــــــال

نُثاذٛح يٍ ذرغمٖ انؽٕنٚاخ ٔانؽّهاخ انكايهح ػهٗ ايرصاْ انؼصانِ ا

ٚؤق٘  يٍثثح تمنك ذغٛه نٌٕ انٕنلح انٗ االصفه االٔناق ٔاالفهع انغعح

ْما انٗ صؼف انّعهج فعال ػٍ االفهاواخ انؼٍهٛح انرٙ ذرعُغ ػهٛٓا 

االذهتح ٔانفطهٚاخ يًا ٚؼٛك ػًهٛح انرًصٛم انعٕئٙ ٔفٙ ؼانح االصاتح 

 . انّكٚكج ذصفه انثهاػى انُايٛح ٔذًٕخ

  

 كافحةــــــــــــــــــامل

 المكافحة الحيوية  -1

 نألظُايٚرطفم ْما انُٕع يٍ انًٍ إَاع يٍ انطفٛهٛاخ انراتؼح 

Aphelinus /Encarsia/Apidius    ًٍكًا ٚفرهي ْما انُٕع يٍ ان

انرٙ ذمعٙ ٔٚهلاخ اٌك انًٍ ٔلتاتح انٍٛهفً  ٚهلاخ ٔتانغاخ انكػاٌٛك

انؽّهج ـالل انصٛف ٔلك ذى ذٍعٛم ػكق يٍ  ِػهٗ اػكاق كثٛهج يٍ ْم

  ٚأذٙانؽّهج ٔكًا ِ ٛح ٔانصإَٚح انرٙ ذرطفم ػهٗ ْمنانطفٛهٛاخ االٔ
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 الطفيليات االولية 

)froggat(persicae Ephedrus 

rapae  Diaeretiella

(Macintosh)(Aphidiidae..Hymenoptera) 

sp Aphidius 

 اما الطفيليات ثانوية 

(Ness) snspensus Asaphus

….Pteromalidae…Hymenoptera 

(Boche)aphidis Pachyneuron 

 Mayr aphidophorus Aphidencyrtus

(Encyrtidae……Hymenoptera 

 

كًا ذى ذٍعٛم ػكق يٍ انًفرهٌاخ انراتؼح نهذة ؼّهٚح يفرهفح ذمٕو 

 تافرهاي انؽٕنٚاخ ٔانؽّهاخ انكايهح نؽّهج يٍ انمطٍ 

 ٚهلاخ ٔتانغاخ  -1

  Coccinella

septempunctata(L)Coccinellidae…coleoptera. 
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 ٚهلاخ ٔتانغاخ  -5

 Coccinella

coleoptera..coccinellidae(L)ctataundecimpun 

 

 ٚهلاخ ٔتانغاخ -7

 Adonia

coleopteran…coccinellidae)(Goeze(L)variegate 

 

 تانغاخ  -4

.coleoptera…coccinellidae( pallid lichatgchari Bulaea 

 

 ٚهلاخ ٔتانغاخ  -0

.coleoptera…coccinellidae)mars( syriacus Scymnus 

 

 تانغاخ -6

(Reut)Miridae…Hemiptera pallens eraecorisD 
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 ٚهلاخ  -3

(Wied)Syrphidae…Diptera compeditus Paragus 

  

  ٚهلاخ ٔتانغاخ  -0

(steph) chrysopidae       Neuroptera carnan Chrysopa 

  

انًصاتح  ٚكافػ ْما انُٕع يٍ انًٍ تهَ انُثاذاخ    الكيمياوية المكافحة -5

 :تاؼك انًثٛكاخ االذٛح 

نكم غانٌٕ  7ٌى18% يٍرؽهة يهكى ٍٚرؼًم تٍُثح 08يثٛك انًالشٌٕٛ   -أ

ٚرٕلف انهَ ػهٗ انفعه ٔاالِعان انًصًهج لثم ذٍٕٚك ياء ػهٗ اٌ 

 شًانْا تاٌثٕػٍٛ ػهٗ االلم 

نكم غانٌٕ  7ٌى18%يٍرؽهة يهكى ٍٚرؼًم تٍُثح 08 يثٛك انُٕكٕو -ب

 ياء 
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 اء ــــــــــــــــــــــــــــذبابة القطن البيض

)tabaci Bemisia( Bemisia gossypipedra 

Family:Aleyrodidae 

Order:Homoptera  

 

ذُرّه ْمج انؽّهج فٙ يُاغك كصٛهج يٍ انؼانى يصم انؼهاق ٌٕٔنٌح ٔنثُاٌ 

ٔيصه ٔانٍٕقاٌ ٔانُٓك ٔانصٍٛ ٔانٛاتاٌ ٔاٚطانٛا ٔنٔقٍٚٛا ٔفهٍطٍٛ 

انعُٕتٛح ٔوايثٛا َٔٛعٛهٚا ٔايهٚكٛا ٔغٛهْا يٍ قٔل انؼانى ٔذفعم ْمج 

انؽّهج انًُاؾ انًؼركل ٔانهغٕتح انؼانٛح انهمٍٚٛ ٍٚاػكاٌ ػهٗ ٌهػح 

 ذكاشهْا ٔاَرّانْا .

ٛس ذصٛة َثاذاخ ذًراو ْمج انؽّهج ترؼكق ػٕائهٓا انغمائٛح فٙ انؼهاق ؼ

ٛح فعال ػٍ انفً ٔانرثغ انؼائهح انمهػٛح ٔانثالَعاَٛح ٔانثمٕنٛح ٔانصهٛث

ٔوْهج انًًّ ٔذؼك ْمج انؽّهج ؼانٛا افح ـطٛهج فٙ انثٕٛخ انىظاظٛح 

تانمطه َظها نٍهػح ذكاشهْا ٔوٚاقج اػكاقْا ػهٗ يفرهف انُثاذاخ ٔلنك 

ٙ ػائال َثاذٛا ف156هج تٕجظٕق انعٕ انًُاٌة نٓا ٔػًٕيا فاٌ نٓمج انؽّ

 ػائهح َثاذٛح . 53انؼانى ٚرثغ 

 

 



 وعد محودي عوادم.م                      11م/         حشـــــــرات حماصيل           

 

 

 

 حياة ــــــــــــــــــــدورة ال

انؽّهج انًًٓح ػهٗ انُثاذاخ فٙ أائم ِ ذظٓه أل ػالياخ االصاتح تٓم

فصم انهتٛغ فٙ انؽمٕل ٔكمنك انثٕٛخ انىظاظٛح شى ذٍرًه االصاتح غٛهح 

آِه انهتٛغ ٔاانصٛف ٔانفهٚف ٔذفف االصاتح ذكنٚعٛا فٙ أاـه 

انفهٚف ؼٛس ذفرفٙ انؽّهج ٔذًعٙ انؽّهج فصم انّراء فٙ غٕن 

ظاخ انؽهانج فٙ فصم انؼمناء ػهٗ االٔناق انمكًٚح ٔػُك اػركال قن

انهتٛغ ذرؽٕل انؼمانٖ انٗ ؼّهاخ كايهح يٍ انمكٕن ٔاالَاز ٔػاقج اذكٌٕ 

تاػكاق لهٛهح ٔتؼك اٌ ذرغمٖ انؽّهاخ انكايهح ػهٗ االٔناق انعكٚكج ذثأ 

ػًهٛح انرىأض ُٔٚى انرىأض تؼك ٕٚو ٔاؼك أ ٕٚيٍٛ يٍ ذانٚؿ ظٕٓن 

َاز تٕظغ انثٛط ؼٛس ذعغ شى ذثكأ االانؽّهاخ انكايهح فٙ فصم انهتٛغ 

االَصٗ تٛعٓا ػهٗ انٍطػ انٍفهٙ ٔاؼٛاَا انٍطػ انؼهٕ٘ نهٕنلح  ٔتصٕنج 

فهقٚح ٔغٛه يُرظًح ٔذعغ االَصٗ انٕاؼكج ـالل يكج ؼٛاذٓا ؼٕانٙ 

تٛعح  ٔلك ٚكٌٕ انثٛط ايا يهمؽا أ غٛه يهمػ .ال اٌ انرٕانك  انثكه٘ 188

ُٔٚرط ػٍ انثٛط انًهمػ  أ انؼمن٘ ِائغ فٙ ؼّهاخ انمتاب االتٛط

ؼٕنٚاخ ذرؽٕل ظًٛؼٓا انٗ انمكٕن فمػ ٔذفرهف انفرهج انرٙ ٚؽراظٓا 

-7انثٛط نهفمً ؼٍة قنظاخ انؽهانج ؼٛس ٚفمً انثٛط ـالل فرهج 

 ٕٚيا ـالل فصٕل انٍُح 78

تؼك انفمً ذرعٕل انؽٕنٚاخ نًكج ٕٚو ٔاؼك أ ٕٚيٍٛ ػهٗ انُثاذاخ تاؼصح 

ػهٗ غمائٓا ٔتؼك اٌ ذعك انًؽم انًُاٌة ػٍ يؽالخ يُاٌثح نهؽصٕل 
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ذٍكٍ انؽٕنٚح فٙ يؽهٓا غٛهح ؼٛاذٓا ٔنهؽٕنٚح شالز اػًان انؽٕنٚح 

تانؽٕنٚح انًرعٕنح شى ذرؽٕل ؼٕنٚح غٛه يرؽهكح فٙ  تانؼًهه االٔل ذًٍٗ

اٚاو فٙ انؼًه 3-5ياتٍٛ انؼًه انصاَٙ ٔانصانس ٔذهأغ اػًان انؽٕنٚاخ 

اٚاو فٙ انؼًه انصانس شى ذرؽٕل تؼك 3-5انصاَٙ ٔاٚاو فٙ انؼًه 4-5االٔل ٔ 

لنك انٗ غٕن انؼمناء أ يا ًٍٚٗ اؼٛاَا تانؼًه انؽٕن٘ انهاتغ ٔانم٘ 

ٕٚو ذثؼا نفصٕل انٍُح شى ذفهض انؽّهاخ انكايهح 47-7ٍٚرغهق ياتٍٛ 

ٔتًا اٌ ْمج انؽّهج ذًعٙ آِه انّراء انثانقج فٙ ؼانح ٌثاخ فٙ غٕن 

نح ٍٚرغهق ؼٕانٙ انتؼح آِه شى ذرؽٕل انٗ انؼمناء انؼمناء ٔفٙ ْمج انؽا

ٔانٗ ؼّهاخ كايهح ٔذٍرغهق قٔنج انؽٛاج يٍ انثٛعح انٗ انؽّهج انكايهح 

ياتٍٛ اٌثٕػٍٛ انٗ اكصه يٍ ِٓهٍٚ ٔذؼُٛ االَاز يكج اغٕل يٍ انمكٕن 

ٕٚو ؼٍثكنظاخ انؽهانج 13-5ٕٚو ٔانمكه 68-0ؼٛس ذؼُٛ االَصٗ ياتٍٛ 

ٔٚكٌٕ انعٛم االٔل صه يٍ ػّهج اظٛال يركاـهح فٙ انٍُح كًا اٌ نهؽّهج اك

اغٕل يٍ تمٛح االظٛال الٌ انؽّهاخ انكايهح انُاذعح يٍ انؼمانٖ انٍاتمح 

فٙ فصم انّراء ذكٌٕ نٕؼكْا فٙ انؽمٕل انىناػٛح قٌٔ ٔظٕق تٛط أ 

 ؼٕنٚاخ يٍ ظٛم أ اظٛال اـهٖ .

 

 ضررــــــــــــــــــــــال

ذٍثة انؽٕنٚاخ ٔانؽّهاخ انكايهح نهمتاب االتٛط اظهان تهٛغح نهُثاذاخ 

انًصاتح ػٍ غهٚك ايرصاصٓا نهؼصانج انُثاذٛح تٕاٌطح اظىاء فًٓا انصالثح 

 انًاصح ٔٚؤق٘ لنك ال ظٕٓن تمغ صفهاء انهٌٕ ٔٚىقاق ػكق انثمغ انصفهاء 
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ظهن ْمج ٔال ٚمرصه تىٚاقج اػكاق انؽّهج شى ذؼًى ٌطػ انٕنلح كهٓا 

انؽّهج ػهٗ ايرصاْ انؼصهج فؽٍة تم ذمٕو انؽّهاخ انكايهح تافهاو 

انًاقج انؼٍهٛح ػهٗ االٔناق انًصاتح ٔغٛه انًصاتح يًا ٚؤق٘ انٗ ًَٕ 

انفطهٚاخ ٔذهاكى االذهتح ٔفعال ػٍ لنك فأَّ شثد يٍ ـالل انكناٌاخ اٌ 

هٔي انرثغ انؽّهاخ انكايهح ذُمم َٕػٍٛ يٍ االيهاض انفاٚهٌٔٛح ًْا فاٚ

انٗ انُثاذاخ انٍهًٛح فٙ انمطٍ ٔانطًاغح  1ٔفاٚهٔي انمطٍ نلى  1نلى 

ٔذؤق٘ االظهان انًثاِهج ٔغٛه انًثاِهج ػهٗ انُثاذاخ انًصاتح ٔانطاغا 

انٗ ظٕٓن ذأشٛهاخ ٌهثٛح فٙ ًَٕ انُثاذاخ ال ذرٕلف انُثاذاخ انًصاتح ػٍ 

 انعكٚكج .ًٌٛا فٙ ؼانح االصاتح  اَراض االٔناق انعكٚكج ٔال

 

  كافحةـــــــــــــــــــــــامل

  الزراعية الطرق -1

ذُظٛف انؽمم يٍ االقغال ٔانؽّائُ انرٙ ذفعهٓا انؽّهج فٙ انرغمٚح ٔلنك 

لثم ٔتؼك انىناػح فعال ػٍ ذُظٛى انه٘ ٔانصهف ٔانؽفاظ ػهٗ انهغٕتح 

 تٍُثح يؼُٛح 

 المكافحة الحيوية  -2

نؽّهاخ انمتاب االتٛط فٙ انؼهاق ػكأاخ غثٛؼٛاخ يٍ انًفرهٌاخ 

 ٔانطفٛهٛاخ ٔيٍ انًفرهٌاخ انًًٓح انرٙ ذٓاظى ؼٕنٚاخ انمتاب االتٛط 
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ْٙ اٌك انًٍ ٔتؼط ـُافً اتٙ انؼٛك ٔتؼط إَاع انثك انراتؼح نؼائهح 

 Meridae فعال ػٍ انطفٛم  sp  Prospaltella   انراتغ نؼائهح

Chalcidae  يٍ نذثح غّائٛح االظُؽح .  

 .. الكيمياوية المكافحة -7

 كًا فٙ ؼّهج ذهتً انثصم أ انمطٍ 

 

 

 ل )تربس القطن(ـــــــــــــــــــــــتربس البص

Thrips  tabaci Lind 

Family:Thripidae 

Order: Thysanoptera 

 

ذُرّه ْمج انؽّهج فٙ يؼظى قٔل انؼانى يصم ايهٚكٛا ٔكُكا ٔانًكٍٛك 

ٔظىن انُٓك ْٕٔا٘ ٔظُٕب أنتا ٔاٌٛا ٔانُٓك ٔاَكٌَٕٛا ٔفهيٕوا 

ٔانٛاتاٌ ٔكٕنٚا ٌٕٔنٚا ٔيصه ٔفهٍطٍٛ ٔانؼهاق ٔذصٛة ػٕائم َثاذٛح 

ػائال َثاذٛا ٔـاصح انمطٍ ٔانثصم ٔتؼط  178كصٛهج ٚثهف ػكقْا َؽٕ 

 نؼائهح انمهػٛح ٔانثمٕنٛح ٔانثالَعاَٛح َثاذاخ ا
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 حياة ــــــــــــــــــــدورة ال

ذًعٙ ْمج انؽّهج فصم انّراء تّكم ؼّهج كايهح تٍٛ أناق انُثاذاخ 

ٔاالػّاب ٔفٙ أائم انهتٛغ ذُّػ انؽّهج ٔذفهض االَاز نرعغ تٛعٓا 

)تكهٚا فٙ انغانة (تصٕنج فهقٚح ٔفٙ صفٕف يُرظًح ػهٗ انٍطٕغ 

ٔلنك تفهوْا قاـم اٍَعرٓا تٕاٌطح انح ٔظغ فهٛح أ انؼهٕٚح نالٔناق انٍ

تٛعح .ٚفمً انثٛط 04-17انثٛط ٔٚثهغ ياذعؼح االَصٗ انٕاؼكج َؽٕ 

اٚاو جذفهض يُّ انؽٕنٚح فٙ انؼًه االٔل ْٔٙ الذرغمٖ الٌ 18-0ـالل 

اظىاء فًٓا ظايهج ٔلك ٚثمٗ ْما انطٕن قاـم اٍَعح انُثاخ أ لك ٚظٓه 

ٌاػح ٔٚكـم فٙ 54ا ـانض تّهج االٔناق ٍُٔٚهؿ ْما انطٕن تؼكظىئٛ

انؼًه انؽٕن٘ انصاَٙ ؼٛس ٚثكأ تانرغمٚح ػهٗ ػصانج انُثاذفٙ ـالل ٌاػاخ 

اٚاو نٛكـم فٙ انؼًه انؽٕن٘ انصانس ٔتؼك ٕٚيٍٛ 7-5ٔال ٚهثس اٌ ٍُٚهؿ تؼك

ٌى نررؽٕل انٗ غٕن يالثم 0-7ذُىل انؽٕنٚح انٗ انرهتح ػهٗ ػًك 

ناء انٍاكٍ تكٌٔ اٍَالؾ ْٔمج ذٍُهؿ فٙ انرهتح تؼك ٕٚيٍٛ اـهٍٚ انؼم

نررؽٕل انٗ غٕن انؼمناء انٍاكٍ انم٘ ٚطهك ػهٛح تانؼًه انؽٕن٘ انهاتغ 

ٔتؼك ٕٚيٍٛ ٍُٚهؿ ْما انطٕن نٛرؽٕل انٗ غٕن انؽّهج انكايهح ٔتمنك فاٌ 

 .اٚاو يٍ تكأ ـهٔظّ يٍ انثٛعح 18غٕن انؽٕنٚح ٍٚرغهق 
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 ضررـــــــــــــــــال

ذمٕو انؽّهاخ انكايهح ٔانؽٕنٚاخ تايرصاْ انؼصانج انُثاذٛح يٍ انٍطػ 

انٍفهٙ نالٔناق فرؤشه كصٛها فٙ انثاقناخ فرظٓه ػهٛٓا تمغ فعٛح انهٌٕ 

انم٘ ٚرؽٕل انٗ انثُٙ َرٛعح نرٛثً االظىاءانًصاتح ٔذظٓه االٔناق ٔكآَا 

انُثاخ كًا ذٍثة ذعؼك االٔناق  يؽرهلح ٔلك ذٍثة يٕخ انعىء انؼهٕ٘ يٍ

ٔتانرانٙ تػء فٙ انًُٕ ٔٔانرىْٛه ٔلهح االَراض ٔذرغمٖ انؽّهج ػهٗ 

انثصم فٍٛثة لتٕنّ ٔذٛثً االًِانٚؿ انىْهٚح االٌكٚح فٙ اوْان 

 . االٔناق

 

  كافحةـــــــــــــــــــــــــامل

  الزراعية الطرق-1

ذُظٛف انؽمم يٍ االقغال ٔانؽّائُ انرٙ ذفعهٓا انؽّهج فٙ انرغمٚح فعال 

 ػٍ انرًٍٛك انكافٙ ٔانه٘ انًُرظى ٔوناػح االصُاف انًمأيح 

  الحياتية المكافحة -5

ذرغمٖ ٚهلاخ لتاتح انٍٛهفً ٔانٛهلاخ ٔانؽّهاخ انكايهح نهكػاٌٛك 

اخ انكايهح ٔٚهلاخ اٌك انًٍ ٔغٛهْا ػهٗ افرهاي انؽٕنٚاخ ٔانؽّه

 نرهتً انثصم
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  الكيميائية المكافحة -7

 ذهَ انُثاذاخ أ انؽمٕل انًصاتح تاؼك انًثٛكاخ انرانٛح 

نره 188/ 7ٌى088/غانٌٕ ياء أ 7ٌى0%يٍُؽهة تًؼكل 08انُٕكٕو  -ا

 ياء /قَٔى 

 7ٌى088/غانٌٕ ياء أ  7ٌى0%يٍرؽهة تًؼكل 08انًالشٌٕٛ  -ب

 نره ياء /قَٔى188/

غى 788غى /غانٌٕ ياء أ 7%يٍؽٕق لاتم نهثهم تًؼكل 08 تهًٕٚو -ض

 نره ياء /قَٔى 188/
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 ن ــــــــــــــــــــــبقة بذرة القط

Oxycarenus hyalinipennis cost 

Family:Lygaeidae 

Order:Hemiptera 

ٔذُضاَٛا  ٔأٔغُذااغك انحاسج فٙ افشٚمٛا ٔانثشاصٚم ٔاٚطانٛا ًُانحؾشج فٙ ان ِذُرؾش ْز

ٔفهغطٍٛ ٔانؼشاق ٔاالسدٌ ٔيصش ٔانغٕداٌ ٔفٙ  َٕٛصنُذأاَغٕال ٔانصٕيال 

 .ٔانخرًح ٔانمطٍ ٔانعٕخ انعهعم انؼشاق ذصٛة َثاذاخ انثايٛا 

 

 حياة ـــــــــــــــــــــــــــدورة ال

ذمعٙ ْزج انحؾشج فرشج انؾراء فٙ حانح عثاخ فٙ غٕس انحؾشج انكايهح فٙ ظٕص 

تٍٛ انحؾائؼ ٔػُذ تذاٚح فصم انمطٍ انعاف ٔشًاس انثايٛا ٔذحد لهف االؽعاس ٔ

انشتٛغ ذثذأ انحؾشاخ تانظٕٓس فٙ انحمٕل نررفزٖ ػهٗ َثاذاخ انؼائهح انخثاصٚح 

ٔذرضأض ٔذعغ االَاز انٛط تصٕسج اَفشادٚح أ ػهٗ ؽكم يعايٛغ تذاخم انصًاس 

تٛعح 111-87.ٚثهغ ػذد انثٛط انز٘ ذعؼّ االَصٗ انٕاحذج داخم شًاس انثايٛا يٍ

 اٚاو داخم شًاس انثايٛا ػٍ  5-4خ فٙ انٕٛو انٕاحذ ٚفمظ انثٛط تؼذ تٛعا6-3تًؼذل 
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حٕسٚاخ عشٚؼح انحشكح ٔذٓاظى انثزٔس ٔذًرص انؼصاسج يُٓا ٔذًش انحٕسٚح تخًظ 

ٔانصانس  5-4اٚاو ٔانصاَٙ 6-4اػًاس ػهٗ انُثاذاخ انثايٛا حٛس ٚغرغشق انؼًش االٔل 

-18ٔٚغرغشق انطٕس انحٕس٘ يٍ  اٚاو 4-3اٚاو ٔانخايظ  3-1اٚاو ٔانشاتغ  1-3

ٕٚيا 35-13ٕٚيا تؼذْا ذرحٕل انحٕسٚح انٗ حؾشج كايهح ..ذؼٛؼ االَصٗ يٍ 11

اظٛال فٙ انغُح ..ذفشص انحؾشج انكايهح  5ٕٚيا نهحؾشج انكايهح 17- 11ٔانزكش يٍ 

يادج راخ سائحح كشٚٓح ذغرخذو نهذفاع ػٍ َفغٓا ظذ االػذاء ٔذفشص ْزا انغائم يٍ 

 .انهٌٕ يٕظٕدج ػهٗ انحهمرٍٛ انثطُٛرٍٛ انشاتؼح ٔانخايغح  غذد حًشاء

 

 ضررـــــــــــــــــــــــال

ذٓاظى انحٕسٚاخ ٔانحؾشاخ انكايهح تزٔس انثايٛا داخم انصًاس ٔتزٔس انمطٍ داخم 

انعٕص ٔذًرص انؼصاسج يُٓا ٔذؤد٘ انٗ اصاتح انثزٔس ٔظًٕسْا َٔكًاؽٓا ٔلهح 

َغثح االَثاخ فٛٓا ٔذثٍٛ خالل انذساعاخ ذاشٛش ذغزٚح انحٕسٚاخ ػهٗ  ٔصَٓا َٔخفاض

َغثح االَثاخ نثزٔس انمطٍ ٔانثايٛا كاٌ اكصش يٍ ذاشٛش انثانغاخ ٔاٌ ذاشٛش االَاز كاٌ 

اكثش يٍ ذاشٛش انزكٕس .كًا اٌ اغانح فرشج ذغزٚح انحؾشاخ ػهٗ تزٔس انثايٛا ٔانمطٍ 

زج انثزٔس نهضساػح ٔكزنك ٔظذ اٌ انثزٔس كاٌ نّ اشش عهثٙ كثٛش فٙ صالحٛح ْ

ذرؼشض انٗ ظشس شإَ٘ َرٛعح االصاتح تانفطشٚاخ َٓاٚح انًٕعى انضساػٙ فعال 

 . ػٍ لهح ٔظٕد انٛاف انمطٍ تغثة ذهٕشٓا تثشاص انحؾشاخ ٔظهٕد االَغالخ
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  كافحةــــــــــــــــامل

انثزٔس  ضال َرايثكشا ايا انصًاس انًؼذج نهرمأ٘  نألكمظًغ شًاس انثايٛا انًؼذج  -1

 انؾًظ لثم خضَٓا  ألؽؼحفرؼشض 

انؾًظ نغشض  ألؽؼحفٙ حانح اصاتح انمطٍ ٚعُٗ انعٕص يثكشا ٔذؼشٚط انمطٍ  -1

 انرخهص يٍ انحؾشاخ اٌ ٔظذخ 

 عرخذاو انًثٛذاخ نًكافحح انحؾشج ال ُٚصح تا -3

 

 

 ن ـــــــــــــــــــــــدودة ورق القط

Spodoptera  Littoralis (Boisd) 

Spodprodnia  litura Fab  

Family:phalaenidae 

Order :Lepidoptera 
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يٍ انحؾشاخ انٕاعؼح االَرؾاس فٙ انؼانى حٛس ذٕظذ فٙ افشٚمٛا  انحؾشج ِذؼذ ْز

ٔتؼط ظٓاخ اعٛا كًا ذٕظذ فٙ انؼشاق ٔيصش ٔعٕسٚح ٔنثُاٌ ٔفهغطٍٛ 

ٔظُٕتٙ اعرشانٛا ٔذؼذ يٍ  أإَذَٔٛغٛٔانغؼٕدٚح ٔنٛثٛا ٔذَٕظ ٔذشكٛا ٔانُٓذ 

مطٍ انحؾشاخ انًرؼذدج انؼٕائم ٔذصٛة اغهة إَاع انًحاصٛم ٔتصٕسج خاصح ان

 .انغكش٘ ٔانعد ٔانزسج ٔانخعشأاخ َٔثاذاخ انضُٚح ٔغٛشْا  ٔانثُعشٔانرثغ 

  

 حياة ـــــــــــــــــــــدورة ال

 ِعُٕتٛح يٍ انؼشاق ٔلهًا ذؾاْذ ْزذٕظذ دٔدج ٔسق انمطٍ فٙ انًُطمرٍٛ انٕعطٗ ٔان

انحؾشج فٙ انًُاغك انعثهٛح يٍ ؽًال انؼشاق ٔذظٓش انحؾشاخ انكايهح خالل ؽٓش٘ 

اٚهٕل ٔذؾشٍٚ االٔل فٙ يُطمح تغذاد ايا فٙ يُطمح ؽػ انؼشب  فرظٓش انحؾشاخ 

انكايهح خالل ؽٓش َٛغاٌ شى ذحرفٙ انحؾشاخ انكايهح فٙ انًُطمح انعُٕتٛح يٍ انؼشاق 

ل ٔذطٛش انحؾشاخ انكايهح ٔذرضأض اشُاء انهٛم ٔذظٓش يشج شاَٛح فٙ ؽٓش ذؾشٍٚ االٔ

تٍٛ انحؾائؼ أ انؾمٕق ٔتؼذ تعؼح اٚاو ذثذأ االَصٗ فٙ ٔظغ  ٔفٙ انُٓاس ذخرفٙ يا

انكرم  ِْزانثٛط ٔفٙ اشُاء انهٛم اٚعا .ذعغ االَصٗ تٛعا ػهٗ ؽكم كرم ٔذكٌٕ 

كرهح  ٔتؼذ االَرٓاء يٍ ٔظؼّ ذغطٙ تٛط كم نألٔساقيٕصػح ػهٗ انغطح انغفهٙ 

تضغة اصفش انهٌٕ نحًاٚرّ يٍ انظشٔف انعٕٚح ٔاالػذاء انطثٛؼٛح .ٕٔٚظغ تٛط 

-12كم كرهح ػهٗ ؽكم صفٕف يُرظًح ٔٚثهغ ػذد انثٛط فٙ انكرهح انٕاحذج يٍ

    تٛعح كًا ٚثهغ ػذد انثٛط انز٘ ذعؼّ االَصٗ انٕاحذج خالل حٛاذٓا ي322ٍ
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اٚاو  6 -4اٚاو فٙ انصٛف ٔ 3-1تٛعح ٚفمظ  انثٛط تؼذ حٕانٙ  1222  -  1222 

انٛشلاخ انحذٚصح  ٕٚو فٙ انؾراء ٔتؼذ انفمظ ذثذأ11-11فٙ انشتٛغ ٔانخشٚف ٔ

ٔانصغٛشج انحعى فٙ انرغزٚح ػهٗ َغٛط تؾشج انٕسلح حٕل يكاٌ فمظ انثٛط أ يكاٌ 

كرهح انثٛط ٔنثعغ عاػاخ شى ذرفشق ػهٗ عطح انٕسلح ٔيُٓا ذرذنٗ تٕاعطح انخٕٛغ 

نرٙ ذُغعٓا ػهٗ االٔساق االخشٖ ٔذالصو انٛشلاخ انُثاخ انؼائم حرٗ انحشٚشٚح ا

َٓاٚح انؼًش انصانس أ انشاتغ ٔػُذئز ًٚكُٓا انغمٕغ ػهٗ االسض اشُاء انُٓاس نرخرثئ 

فٙ انؾمٕق اعفم انُثاخ ْشتا يٍ انعٕ انحاس شى ذرغهك انُثاخ يشج شاَٛح اشُاء انهٛم 

انؼًش انغادط ذرحٕل انٛشلح انٗ ػزساء فٙ ٔػُذ ذًاو ًَْٕا ا٘ فٙ  نررغزٖ ػهّٛ

انرشتح انًرٕعطح انشغٕتح داخم ؽشَمح ذؼًهٓا يٍ انطٍٛ ٔانؾشَمح يثطُح يٍ انذاخم 

عى يٍ عطح انرشتح 3-1تطثمح سلٛمح ظذا يٍ انحشٚش ٔذٕظذ انؾشَمح ػهٗ ػًك 

-3ؽٓشا فٙ انصٛف ٔ 1.5-1اعاتٛغ ٔغٕس انؼزساء 4-1ٔٚغرغشق غٕس انٛشلح 

 . انؾراء ٔنهحؾشج ػذج اظٛال يرذاخهح فٙ انغُح  اؽٓش ف4ٙ

 

 ضررـــــــــــــــــــــال

ذمٕو انٛشلاخ انحذٚصح انفمظ تمؾػ انثؾشج ٔانُغٛط االعفُعٙ نهغطح انغفهٙ نٕسلح 

انُثاخ تٕاعطح اظضاء فًٓا انماسض ٔٚغثة ْزا انمؾػ ٔظٕد تمؼح كثٛشج غؾائٛح 

ذرغغ ذذسٚعٛا حرٗ ذؼى عطح انٕسلح كهٓا فال ٚثمٗ يُٓا اال تؾشذٓا انؼهٛا .كًا ذٓاظى  

 اظضاء يُٓا ٔذحذز انٛشلاخ فٙ االػًاس االخٛشج  ٔذمشض ٔألصْاسانٛشلاخ انثشاػى 
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)انخايظ ٔانغادط ( شمٕتا ػذٚذج راخ احعاو ٔؽكال يخرهفح ٔفٙ حانح االصاتح 

ػُذ اصاترٓا  تاألخصانؾذٚذج ذأكم انٛشلاخ ظًٛغ االٔساق ٔانثشاػى ٔانصًاس 

 .نًحاصٛم انخعش 

 

  كافحةـــــــــــــــــــــامل

 فٙ حانح االصاتح انؾذٚذج ًٚكٍ ظًغ كرم انثٛط  -1

ٚٓاظى انحؾشج فٙ غٕس انثٛعح ٔانٛشلح كصٛش يٍ انطفٛهٛاخ ٔانًفرشعاخ ذغاػذ  -1

Megaselia فٙ ذمهٛم اًْٛرٓا ٔػذادْا ٔانحذ يٍ اَرؾاس االصاتح فٛٓا يصم انطفٛم 

 sp يٍ ػائهح phoridae  ٍٛٔسذثح راخ انعُاح 

 sp  Macrocentrusٔانطفٛم nees(mutabilis  Chelonus(ٔانطفٛم 

 غؾائٛح االظُحح  ورتبةBraconidaeٔكالًْا يٍ ػائهح 

ػائهح  منpallas riparia  Labiduraايا انًفرشعاخ يصم اتشج انؼعٕص 

Labiduridaeَمطح 11ظهذٚح االظُحح ٔانذػغٕلح رٔ ورتبة Coccinella

undecimpunctata ػائهح  منCoccinellidaeيٍ سذثح غًذٚح  ماوكاله

 االظُحح 
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 ػُذ االصاتح انؾذٚذج ًٚكٍ سػ انحمٕل تأحذ انًثٛذاخ االذٛح  -3

 غى نهذَٔى انٕاحذ.522%تًؼذل 72انذترشكظ  -ا

 غانٌٕ ياء /دَٔى122غى /522%يغحٕق لاتم نهثهم تًؼذل 75انغفٍ  -ب
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     The Beet Fly (اوراق البنجر السكري )ذبابة البنجرحفار 

Pegomyia  hoyoscyami 

Order: Diptera 

Family: Anthomyiidae  

 

 ذ٘رفط شتاتح اُث٘عط اُؽٌط١ ك٢ ٓؼظْ زٍٝ اُؼاُْ . ح٤س ذٞظس ك٢ اٝضتا

 ٙثحط أُرٞؼً .ٝك٢ اُؼطام ذم٤ة ٛصٝاؼ٤ا ٝآط٣ٌا ٝتِسإ حٞن اُ

اُحفطج اٝضام ٓحمٍٞ اُث٘عط اُؽٌط١ ٝاُؽِن ٝاُفٞٗسض ٝاُؽ٤ِعح 

  ٝاُطؿ٤ِح ٝاالؼث٤٘اؽ

 

 اة ــحيـــــــــــــــــــــدورة ال

ذظٜط اُحفطاخ اٌُآِح ك٢ اُطت٤غ ٝذوّٞ االٗص٠ تٞوغ اُث٤ه تمٞضج 

ٝك٢ تؼه  االح٤إ ذىغ  ُألٝضامكطز٣ح اٝ ٓعا٤ٓغ ػ٠ِ اُؽطح اُؽل٢ِ 

اُث٤ه ػ٠ِ اُؽطح اُؼ١ِٞ اٝ اُؼطم اُٞؼط٢ .٣ٝمَ ػسز اُث٤ه ك٢ 

-55ًٔا ذىغ االٗص٠ ذالٍ ح٤اذٜا ٖٓ  ، ت٤ىح 21اٌُرِح اُٞاحسج حٞا٢ُ 

ت٤ىح ذحد اُظطٝف أُررثط٣ح ٝػ٘سٓا ذٌٕٞ  84ٔؼسٍ ت٤ىح ٝت  48
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 52ّ ٝك٢ اُحوَ ذىغ االٗص٠ اُٞاحسج حٞا٢ُ 12زضظح اُحطاضج حٞا٢ُ 

 ت٤ىح 

 

ٝذٔط ، ا٣اّ ػٖ ٣طهاخ لـ٤طج ذحلط ك٢ االٝضام  7-٣8لوػ اُث٤ه تؼس 

 8-3ا٣اّ ٝاُصا٢ٗ  8-٣3ؽرـطم اُؼٔط ا٤ُطه٢ االٍٝ ، ا٤ُطهح تصالز اػٔاض 

٣ٞٓا ٝتٔؼسٍ 25-22ا٣اّ ٝذؽرـطم كرطج اُطٞض ا٤ُطه٢  7-5 ا٣اّ ٝاُصاُس

ٗٔٞ ا٤ُطهح ذرٞهق ػٖ اُحلط ك٢ اُٞضهح ٝذرحٍٞ ا٠ُ  ٣ّٞ ٝتؼس اًرٔا23ٍ

٣ٝؽرـطم ، ٝك٢ ٜٗا٣ح اُ٘لن يٞض اُؼصضاء ك٢ اُرطتح اٝ ذثو٠ ك٢ اُٞضهح 

شْ ذرحٍٞ تؼسٛا ، ٣ّٞ ذثؼا ُسضظاخ اُحطاضج ٝاُطيٞتح  28-8يٞض اُؼصضاء 

ذٔى٢ شتاتح اُث٘عط يٞض اُؽثاخ اُفر١ٞ تفٌَ   ُحفطج اٌُآِح .ا٠ُ ا

ػصضاء ك٢ اُرطتح ُِٝحفطج ظ٤الٕ ك٢ اُؽ٘ح ك٢ أُ٘طوح اُٞؼط٠ ٖٓ 

  .اُؼطام

 

 

 ضررــــــــــــــــال

ُٝصا كإ ، ذرطض ا٤ُطهح ٖٓ هفطج اُث٤ىح ك٢ اُععء أُاللن ُثفطج اُٞضهح 

ك٢ ٝهد ٝاحس . ٝذثسأ ا٤ُطهح تحلط ا٤ُطهح ذصوة هفطج اُث٤ىح ٝتفطج اُٞضهح 

 اُٞضهح ت٤ٖ ؼطح٤ٜا اُؼ١ِٞ ٝاُؽل٢ِ ُررـصٟ ػ٠ِ ٗؽ٤ط اُطثوح  اُٞؼط٠ .

ٗر٤عح اُحلط اٝ اُرـص٣ح ذرٌٕٞ اٗلام و٤وح ك٢ تسا٣رٜا شْ ذٌثط ذسض٣ع٤ا حؽة 

حعْ اُطٞض ا٤ُطه٢ ٝتاُرا٢ُ ؼٞف ٣ظٜط ػ٠ِ اُٞضهح توغ ـلاكح ذا٤ُح ٖٓ 
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الحظح اُثوغ اُفلاكح ٝتساذِٜا ا٤ُطهح ػ٘سٓا ذٞوغ أُازج اُرىطاء ٣ٌٖٝٔ ٓ

 .اُفٔػ  تاذعاٙ

 

  كافحةــــــــامل

 :الطرق االتيت  بإحدىتكافح الحشرة 

٣ٌٖٔ ٌٓاكحح اُحفطج اٝ اُرو٤َِ ٖٓ اوطاضٛا    : المكافحت الزراعيت-2

تؼس كرطج ٝوغ اُث٤ه ُِع٤َ االٍٝ ٝتصُي ٣ٌٖٔ اظاُح تررل٤ق اُ٘ثاذاخ 

 اُ٘ثاذاخ أُماتح ًٝصُي اُررِك ٖٓ ًص٤ط ٖٓ ت٤ه اُحفطج 

اُحفطج تؼه االػساء اُح٣ٞ٤ح ٜٝٓ٘ا  ُٜٙص   : المكافحت الحيويت -1

اُطل٤ِ٤اخ ٝهس تِـد ٗؽثح اُرطلَ ٤ُطهاخ اُع٤َ االٍٝ ٝاُصا٢ٗ ك٢ ٝؼً 

 % 88-22اُؼطام ت٤ٖ 

ػآال ٓؤشطا ك٢ ايٞاض  اُل٤ع٣ائ٤حذؼس اُؼٞآَ   : الفيزيائيتالمكافحت  -3

زضظح اُحطاضج ٝاٗرلان اُطيٞتح ذؤشط ك٢ ٗفاي اُحفطج  كاضذلاعاُحفطج 

ٝٗٔٞٛا ػ٠ِ االذك اٗرلان ٗؽثح اُلوػ ُِث٤ه ،ٝذؼَٔ االٓطاض ػ٠ِ 

 ؿؽَ اُث٤ه ٖٓ االٝضام 

 تإحسٟث٘عط اُؽٌط١ ٣ٌٖٝٔ ضؾ حوٍٞ اُ  : المكافحت الكيميائيت-8

 :أُث٤ساخ االذ٤ح 

 ؿْ ٌَُ ؿإُٞ ٓاء 4%تٔؼسٍ 42اُسترطًػ -أ

 ٌَُ ؿإُٞ ٓاء3ؼ5ْ%تٔؼسٍ 52اًُ٘ٞٞظ  -ب
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 ٌَُ ؿإُٞ ٓاء3ؼ22ْ%تؼس52ٍٔالش٤ٕٞاُ-ض

 

        The cabbage Flea Beetle خنفساء الصليبيات الربغوثية

 Phyllotreta  cruciferae 

Order:Coleoptera 

Family:Halticidae 

 

اُحفطج ك٢ اؼ٤ا ٝاٝضتا ٝـٔاٍ اكط٣و٤ا ًٔا ذ٘رفط ك٢ اُؼطام  ٙذ٘رفط ٛص

ُٝث٘إ ٝكِؽط٤ٖ ٝاالضزٕ ٝؼٞض٣ا ٝٓمط ح٤س ذم٤ة تؼه ٗثاذاخ اُؼائِح 

اُطٓطا٤ٓح ٓصَ اُث٘عط اُؽٌط١ ٝاُفٞٗسض ٝٗثاذاخ اُؼائِح اُم٤ِث٤ح ٝتؼه 

 اُرىطاٝاخ االذطٟ

 حياةـــــــــــــــــــــدورة ال

ذٔى٢ اُحفطج ٓث٤رٜا اُفر١ٞ تفٌَ حفطج ًآِح ٓررل٤ح ذحد االٝضام 

اُعاكح اٝ ك٢ ش٘ا٣ا هِق االـعاض اٝ ػ٠ِ اُحفائؿ ٝاُ٘ثاذاخ اُثط٣ح اٝ ك٢ 

ٝػ٘س حٍِٞ ٓٞؼْ اُطت٤غ ذ٘فً اُحفطاخ اٌُآِح ٝذرطض ٤ُال  ،اُرطتح 

ٝتؼس اُرعاٝض ذىغ ٜ٘اض ُررـصٟ ػ٠ِ االٝضام ٝذرعاٝض ٝذررل٢ اش٘اء اُ

اُحفطج اٌُآِح ت٤ىٜا ك٢ اُرطتح ٝهطب اُعصٝض تمٞضج كطز٣ح اٝ ك٢ 
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٣ٝثِؾ ػسز اُث٤ه ، ت٤ىح  32-12ت٤ىاخ ٝهس ٣مَ ا٠ُ 7-8ٓعا٤ٓغ ٖٓ 

         ٣لوػ اُث٤ه ذالٍ ،  ت٤ىح 72-35اُص١ ذىؼٚ االٗص٠ اُٞاحسجٖٓٔ

 

اؼثٞع ٝذرطض ا٤ُطهاخ ٝذثسأ تاُرـص٣ح ػ٠ِ االظعاء اُراضظ٤ح ٖٓ  1 -2

اؼات٤غ ٣ٌرَٔ ٗٔٞ اُطٞض ا٤ُطه٢ ٣ٝرحٍٞ تؼسٙ ا٠ُ ػصضاء 8-3اُعصٝض ٝتؼس 

ا٣اّ 22شْ ذرطض اُحفطاخ اٌُآِح تؼس حٞا٢ُ ، ـطٗوح ٖٓ اُط٤ٖ زاذَ 

  . ُِٝحفطج ػسج اظ٤اٍ ك٢ اُؽ٘ح

 

 ضرر ـــــــــــال

اُ٘ثاخ اُؼائَ ٝذوطن  مال ٝضاذٌصط اُحفطج اٌُآِح ػ٠ِ اُؽطح اُؽل٢ِ 

ٓؽاحاخ لـ٤طج ٓحسزج ٓؽرس٣طج اٝ ٓصِصح اُفٌَ ٣ٝثسٝ ٗمَ اُٞضهح ٝتٚ 

ػسز ًث٤ط ظسا ٖٓ اُصوٞب اُمـ٤طج أُرعاٝضج آا ا٤ُطهاخ كررـصٟ ػ٠ِ 

طج اُعصٝض اُحس٣صح االٗثاخ ٝػ٠ِ ظصٝض اُثازضاخ ُٝٞ اٜٗا ذفرطى ٓغ اُحف

اٌُآِح اح٤اٗا ك٢ الاتح اُثازضاخ ك٤ىطط أُعاضع ا٠ُ ذطه٤غ االضن ٝهس 

ٝظس إ اُحفطاخ اٌُآِح ٝا٤ُطهاخ ُِر٘اكػ اُثطؿٞش٤ح ذوّٞ ت٘وَ ٓطن 

اُص١ ٣م٤ة اُِٜاٗح ٝاُفِـْ ٝاُلعَ ٝؿ٤طٛا كا٣طٝغ أُٞظائ٤ي االللط 

 . ٖٓ  ٗثاذاخ اُؼائِح اُم٤ِث٤ح
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  كافحةـــــــــــــملـا

 تكافح الحشرة عند ظهورها بأحد المبيداث االتيت 

 اُسْٝٗ  \ُرط ٓاء222 \ؿْ 522%تٔؼسٍ 42اُسترطًػ  .2

 اُسْٝٗ \ُرط ٓاء222\ؿ522ْتٔؼسٍ  %45اُؽلٖ . 1

  اُسْٝٗ\ُرط ٓاء 222\ؿْ 522تٔؼسٍ   %52أُالش٤ٕٞ .3

 

 The Green peach Aphid        وخ االخضرــــــــــاخل مّن

Myzus  persicae 

Order:Aphididae 

Family:Homoptera 

 

ذؼس حفطج ٖٓ اُرٞخ االذىط ٖٓ اُحفطاخ االهرماز٣ح أُٜٔح أُ٘رفطج 

اُحفطج ٓسٟ ػائ٤ِا ٝاؼؼا ظسا ك٢  ٙظ٤ٔغ اٗحاء اُؼاُْ . ح٤س إ ُٜص ك٢
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ػائَ ٗثاذ٢ ك٢ اُؼاُْ  822اُطث٤ؼح ٝهس شًط إ ُحفطج ٖٓ اُرٞخ االذىط 

إ  ظ٘ػ ٝذمٞلا ٗثاذاخ اُؼائِح اُثاشٗعا٤ٗح ٝك٢ اُؼطام ٝظس ٣122رثغ 

 ػائال ٗثاذ٤ا ٖٓ ؤٜ٘ا ٗثاذاخ أُحال٤َ اُحو٤ِح ٓصَ اُرثؾ  88اُحفطج  ُٜٙص

 

ط ذالح ٗثاذاخ اُؼائِح اُثاشٗعا٤ٗح ٝاُثو٤ُٞح ٝاُؼملط ٝٗثاذاخ اُرى

اُحفطج ٖٓ اْٛ اكاخ  ٙٝاُم٤ِث٤ح ٝاُوطػ٤ح ٝأُطًثح ٝاُرثاظ٣ح ًٔا ذؼس ٛص

اُثطايا ٝتعاٗة شُي ٣م٤ة ًص٤ط ٖٓ اـعاض اُلاًٜح ٓصَ اُرٞخ ٝأُفٔؿ 

 .ٝاُؼ٘عاق كىال ػٖ الاترٚ ُ٘ثاذاخ االزؿاٍ 

 

 

  حياةــــــــــــــدورة ال

ك٢ تسا٣ح ٓٞؼْ اُطت٤غ ٣ثسأ ظٜٞض ، ذٞظس اُحفطج ك٢ ظ٤ٔغ ٓ٘اين اُؼطام 

اُحٞض٣اخ اُمـ٤طج اُ٘اذعح ٖٓ اُث٤ه اُفر١ٞ ٝذثسأ تاُ٘ٔٞ ٝاُرطٞض ا٠ُ 

ح٤ٖ ٝلُٜٞا حفطج تاُـح ح٤س ذرٌاشط تٌط٣ا اٝ ػصض٣ا ٝذوّٞ تٞوغ 

اُٞالزاخ اُعس٣سج اُر٢ ذمَ ك٤ٔا تؼس ا٠ُ حفطاخ ًآِح ٓع٘حح ٝؿ٤ط 

شْ ذثسأ اُحفطاخ أُع٘حح تاالٗرواٍ ٖٓ اُؼٞائَ اُفر٣ٞح ا٠ُ اـعاض حح ٓع٘

اُلاًٜح ًاُرٞخ ٝأُفٔؿ ٝذؽرٔط تاُٞظٞز ػ٠ِ االـعاض ُلرطج ظ٤ِ٤ٖ اٝ 

شالز اظ٤اٍ ٝػ٘س اضذلاع زضظاخ اُحطاضج ك٢ ـٜط ٓا٣ػ ٝحع٣طإ ٣ثسأ 

ظٜٞض االكطاز أُع٘حح اُر٢ تسٝضٛا ذ٘روَ ا٠ُ أُحال٤َ االذطٟ ٓصَ 

ٝاالزؿاٍ ٝذوّٞ اُحفطاخ  أُحال٤َ اُحو٤ِح ٝاُرىطاٝاخ  ٝٗثاذاخ اُع٣٘ح
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اٌُآِح  أُع٘حح تٞوغ ٝالزاخ ا٣ىا ٝذؽرٔط تاُرٌاشط اُثٌط١ ا٠ُ ح٤ٖ 

 حٍِٞ كمَ اُرط٣ق ح٤س ذرٌٕٞ االكطاز اُع٘ؽ٤ح ٖٓ اُصًٞض ٝاالٗاز ٝذوّٞ 

 

 

اُث٤ه اُص١ تاُرعاٝض شْ ذؼٞز االٗاز أُع٘حح ا٠ُ اُؼائَ اال٢ُٝ ُرىغ 

 .  ٣ٔى٢ كرطج اُؽثاخ اُفر١ٞ ا٠ُ اُطت٤غ اُصا٢ٗ ُرؼ٤س زٝضج  اُح٤اج ٖٓ ظس٣س

 

 ضررـــــــــــــال

اُحفطج ذؽائط ٝاوطاضا تاُـح ُِٔحال٤َ اُعضاػ٤ح ػٖ يط٣ن  ٙذؽثة ٛص

ٝاكطاظٛا ُِ٘سٝج  ُألٝضامآرمالٜا ُِؼماضج اُ٘ثاذ٤ح ٓؽثثح ذعؼسا ٝاُرلاكا 

اُؼؽ٤ِح اُر٢ ذؽاػس ػ٠ِ ٗٔٞ اُلطط٣اخ ٝذطاًْ االذطتح كىال ػٖ هسضذٜا 

٣٘وَ اًصط ػ٠ِ ٗوَ االٓطان اُلا٣طٝؼ٤ح ح٤س شًط إ ٛصا اُ٘ٞع ٖٓ أُٖ 

ك٢   %15اُحفطج ذؽاضج هسضٛا  ٙٓطن كا٣طٝؼ٢ ٝهس ؼثثد ٛص222ٖٓ 

اُق زٝالض ك٢  752ٓحمٍٞ اُرثؾ ًٔا ؼثثد ذؽاضج ًث٤طج تِـد ه٤ٔرٜا 

 .  ؼ٘ح ٝاحسج ٗر٤عح الاترٜا ُٔحمٍٞ االؼث٤٘اؽ ك٢ اُؽاحَ االيِؽ٢

 

  كافحةــــــــــــامل
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ذؼس اُ٘ظاكح ٝاُو٤اّ تؼ٤ِٔاخ اُؼعم ٝاُرؼف٤ة ُِحوٍٞ أُعضٝػح  .2

تاُرىطاٝاخ اٝ ت٤ٖ ذطٞي االـعاض آطا وطٝض٣ا ُِوىاء ػ٠ِ االزؿاٍ 

 اُر٢ ذؼس ٖٓ اُؼٞائَ اُصا٣ٞٗح ُِحفطج 

 أٌُاكحح ا٤ٔ٤ٌُائ٤ح ٝاُح٣ٞ٤ح ًٔا ك٢ حفطج ٖٓ اُوطٖ )ٖٓ اُثط٤د( .1

 

 Bemisia  tabaciذبابة القطن البيضاء   

 راجع حشراث القطن

               Thrips tabaciثربس القطن

 راجع حشراث القطن 

 Agrotis  ipsilon     الدودة القارضة السوداء

  راجع حشراث القطن
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 الدودة احلضراء )دودة البنجر السكري(

exigua(Laphygma)  Spodoptera 

Order :Lepidoptera 

Family: phalaenidae 

 

 حياة ـــــــــــــــدورة ال

شد١ٓ ِٓ خالي دستعر تٌىعثفر تٌؼذد٠ر ٚتٌٛؼٛد تٌّٛعّٟ ٌٍفؾشذ خثعصخذتَ 

تٌنٛب١ر خثْ خثٌغثز تٌذٚدذ تٌخنشتء شدذأ خثٌظٙٛس خالي  ِق١ذذ سٚخٕغٓ

شذس٠ؽ١ث تٌٝ تْ شقً رسٚشٙث خالي ؽٙش ـض٠شتْ ظُ  ؽٙش ترتس ظُ شضدتد

شٕخفل تػذتد٘ث ِشذ تخشٜ ـصٝ شخصفٟ شّثِث فٟ ؽٙش شؾش٠ٓ تٌعثٟٔ ـ١ط 

تْ تٌفشتؽثز شٙثؼش تٌٝ تٌّٕثهك تٌؽٕٛخ١ر ِٓ تٌؼشتق تٚ خثٌمشج ِٓ تٌى٠ٛس 

 ٚؽٛتها تٌخ١ٍػ تٌؼشخٟ 

ٌد١ل ػٍٝ ٚخؼذ تشّثَ ػ١ٍّر تٌصضتٚغ فٟ فقً تٌشخ١غ شدذأ تالٔثض خٛمغ ت

-4وً وصٍر ِٓ تٌغطٛؾ تٌغفٍٝ خؾىً وصً ِغطثذ خضغح تخ١ل ٚشصىْٛ 

تٌٍّمفر تٌٛتـذذ  ٌألٔعٝهدمثز ٚخٍغ ِصٛعو ػذد تٌدل 3-1خ١نر ِٚٓ 313

ت٠ثَ ظُ شصٛلف ٌّذذ ٠َٛ ٚتـذ ظُ شّٛز ٠فمظ  4خ١نر ٚرٌه ٌّذذ 464
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ّش ت٠ثَ تٌٝ ٠شلثز فغ١شذ شصغزٜ ٚشّٕٛ ٚشىدش ٌصقً تٌٝ تٌؼ 3تٌد١ل خؼذ 

 ت١ٌشلٟ 

 

تٌخثِظ خالي فصشذ لذس٘ث تعدٛػثْ تٌٝ ظالظر تعثخ١غ فٟ تٌق١ف ٚلذ شقً 

تٌٝ ؽٙش٠ٓ فٟ تٌؾصثء ظُ شصفٛي خؼذ٘ث تٌٝ ػزستء فٟ تٌصشخر دتخً ؽشٔمر 

هٛس  ٠ٚغصغشقِٓ تٌط١ٓ ِدطٕر ِٓ تٌذتخً خطدمر سل١مر ِٓ تٌفش٠ش 

شغ ٠ِٛث فٟ تٌؾصثء ظُ شخ36-16ت٠ثَ فٟ تٌق١ف 6ٚ-6تٌؼزستء ِٓ 

  . تؼ١ثي فٟ تٌغٕر فٟ ِٕطمر تٌّٛفً 6تٌفؾشتز تٌىثٍِر ٌٍٚفؾشذ 

 

  ررــــــــــــــــضال

شأوً ت١ٌشلثز تٌقغ١شذ تٌفذ٠عر تٌفمظ خؾشذ تٌغطؿ تٌغفٍٟ ٌٛسلر تٌٕدثز 

١شلر تٌصٟ شق١دٙث فٟ ِغثـر دتبش٠ر ـٛي ِىثْ وصٍر  تٌد١ل ٚػٕذِث شىدش تٌ

شثسور تٌؼشٚق تٌشب١غ١ر تٌىد١شذ تٌصٟ الٚستق شؼًّ ظمٛخث غ١ش ِٕصظّر فٟ ت

 . ٠قؼح ػ١ٍٙث لشمٙث ٚلذ شصغزٜ ت١ٌشلثز ػٍٝ تٌمّر تٌٕث١ِر فصغدح ِٛشٙث

 

  افحةـــــــــــــــــالمك 

 ٌألدغثيوثٌؼضق ٚتٌصٕظ١ف شطد١ك تٌخذِر تٌضستػ١ر تٌؽ١ذذ ٌٍفمً -1

  ألخشٚتٌفؾثبؼ ـصٝ شّٕغ تٌفؾشذ ِٓ ٔمً تالفثخر ِٓ ٔدثز 
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 :تٌّد١ذتز تالش١ر  خإـذ٠ّٜىٓ سػ تٌفمٛي تٌّقثخر  -2

 

 

 دُٚٔ /غثٌْٛ ِثء122غثٌْٛ ِثء3/122ع252ُ% 22تٌغ١ِٛغ١ذ٠ٓ -أ

 دُٚٔ /غثٌْٛ ِثء 122/غُ 522%ِغفٛق  لثخً ٌٍدًٍ خّؼذي 55تٌغفٓ -ج

 دُٚٔ /غثٌْٛ ِثء 122/غُ 522%ِغفٛق لثخً ٌٍدًٍ خّؼذي 52دخصشوظ-غ

 

 

 وداء ــــــــــــــــلسالدودة القارضة ا

Agrotis  ipsilon 

                                                                     A,     Ypsilon 

Order:Lepidoptera 

Family:phalaenidae 

 

تٌفؾشذ فٟ ؼ١ّغ تٔفثء تٌؼثٌُ ـ١ط شق١ح ػٛتبً  ٔدثش١ر وع١شذ  ٖشٕصؾش ٘ز

تٌٍٛخ١ث ٚتٌدطثهث ٚتٌفٍفً ٚتٌدثرٔؽثْ ٚتٌدٕؽش تٌغىشٞ ٚ ِعً تٌطّثهر

 .ٍٙثٔر ٚتٌمشٔثخ١و ٚتٌخظ ٚتٌخ١ثس ٚتٌدط١خ ٚغ١ش٘ث ٚتٌفثف١ٌٛث ٚتٌدث١ِث ٚتٌ
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 دورة الحياة 

شنغ تالٔعٝ خ١نٙث ِٕفشدت تٚ فٟ ِؽث١ِغ ل١ٍٍر تٌؼذد ٚشفنً تٌفشتؽثز ٌزٌه 

تٌٕدثشثز تٚ لذ شٍؽأ  ٚستقألتٌغف١ٍر  وثألعطؿِٓ تٌصشخر  تٌمش٠درتالعطؿ 

تٌفشتؽر تٌٝ ٚمغ تٌد١ل ػٍٝ تالٚستق تٌّصغثلطر ػٍٝ تالسك وّث ٠ٛمغ 

ت ػٍٝ تٌفؾثبؼ تٌّٛؼٛدذ فٟ تٌفمً ٚشنغ تالٔعٝ تٌٛتـذذ تٌد١ل وع١ش

ت٠ثَ خالي تٌق١ف تِث فٟ تٌشخ١غ  4-3خ١نر ٠فمظ تٌد١ل خؼذ  345ـٛتٌٟ 

٠َٛ فٟ  22ٝ توعش ِٓ ت٠ثَ ٚلذ شقً تٌ 5-4ٚتٌخش٠ف فثْ تٌّذذ شطٛي تٌٝ 

تٌؾصثء شدذأ ت١ٌشلثز تٌقغ١شذ خثٌصغٍك ػٍٝ تٌٕدثشثز ٌٍصغز٠ر تٚ لذ شدمٝ ػٍٝ 

 عطؿ تٌصشخر خ١ٓ تٌفؾثبؼ ٚشصغٍك تٌٕدثشثز تظٕثء ت١ًٌٍ فمو ٌٍصغز٠ر ١ٌٍٚشلر 

٠َٛ فٟ تٌشخ١غ ٌٚىٓ 35-25تػّثس ٠ٚغصغشق تٌطٛس ت١ٌشلٟ ـٛتٌٟ  6

صثء ٚخؼذ توّثي ّٔٛ ت١ٌشلثز شٕضي فٟ ٠َٛ فٟ تٌؾ62تٌفصشذ تٌدٝ  ٖشطٛي ٘ز

شصفٛي دتخٍٙث تٌٝ هٛس تٌؼزستء ـ١ط تٌصشخر ٌصقٕغ ٌٕفغٙث خ١ٍر ه١ٕ١ر 

شفنً ت١ٌشلثز ـثفر تالـٛتك ٌٙزت تٌغشك ٔظشت ٌصفىه تٌصشخر ٚشٛؼذ 

 14عُ ِٓ عطؿ تٌصشخر وّث ٠غصغشق هٛس تٌؼزستء 5-2ػٍٝ ػّك  تٌؼزتسٜ

ء ٚخؼذ ٠َٛ فٟ تٌؾصث 44ٌخش٠ف ٠َٚٛ فٟ تٌشخ١غ ٚت ٠21َٛ فٟ تٌق١ف ٚ 

 5-4ذ ٠َٛ ٌٍٚفؾش 21 – 14تٌىثٍِر تٌصٟ شؼ١ؼ ـٛتٌٟ ٌه شخشغ تٌفؾشذ ر

 . تؼ١ثي فٟ تٌغٕر
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 ضررــــــــــال

شدمٝ ت١ٌشلثز تٌقغ١شذ ٌٙزٖ تالفر خؼذ فمغٙث ِٓ تٌد١ل ػٍٝ تٌٕدثز تٌؼثبً 

تٌصشخر ٌصؼ١ؼ خٙث فٟ ػذذ ت٠ثَ ٌٍصغز٠ر لدً ٔضٌٚٙث  تٌٝ تٌصشخر تٚ لذ شٕضي تٌٝ 

خثدئ تالِش ٚفٟ ت١ًٌٍ شصغٍك ت١ٌشلثز تٌٕدثشثز ٌصصغزٜ ػ١ٍٙث تٚ لذ شىصفٟ خّث 

٠غمو ِٓ تالٚستق ػٍٝ عطؿ تٌصشخر ٚشفمذ ت١ٌشلثز تٌصثِر تٌّٕٛ تٌمذسذ ػٍٝ 

و ـ١ط عطؿ تٌصشخر فم ٚشقدؿ ـشوصٙث ِفذٚدذ لشج تٚ ػٕذ شغٍك تٌٕدثشثز

عطؿ تٌصشخر ٚلذ شغمو ٘زٖ تٌٕدثشثز شمشك ع١مثْ تٌٕدثشثز تٌغنر ػٕذ 

ٚشقدؿ تٚستلٙث فٟ ِصٕثٚي تؼضتء فُ ٘زٖ ت١ٌشلثز ٚلذ شمشك ت١ٌشلر 

تٌٛتـذذ ػذذ ٔدثشثز فٟ ت١ٌٍٍر تٌٛتـذذ ٚخثٌىؾف شفس تٌٕدثشثز تٌّمشٚمر تٚ 

تٌغثلطر شؾث٘ذ ت١ٌشلثز ٍِص٠ٛر ػٍٝ ٔفغٙث ـ١ط ٠ىْٛ تٌشتط ِالِظ ٌٕٙث٠ر 

ء ػٍٝ ٘زت تٌٛمغ فصشذ ِٓ تٌضِٓ فنال ػٓ تٔٗ تٌدطٓ ٠ّٚىٓ ١ٌٍشلثز تٌدمث

٠ٛؼذ توعش ِٓ ٠شلص١ٓ فٟ تٌّىثْ تٌٛتـذ ٔنشت ٌخثف١ر تفصشتعٙث خؼنٙث 

ذ تٌضستػر ٌدؼل ٚػِّٛث فثْ مشس ٘زٖ تالفر لذ شنطش تٌّضتسع تٌٝ تػثد

 .تٌفثفً  شأخ١شٚخثٌصثٌٟ 

                 

  كافحةــــــــــمال
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 الطرق الزراعية  –اوال 

شؽزج وع١شت ِٓ تٌفشتؽثز ٌٛمغ  ألٔٙثتٌمنثء ػٍٝ تٌفؾثبؼ ٚتالدغثي  –أ 

 تٌد١ل 

 

 ج _ ـشض تالسك ؼ١ذت ٚشؾ١ّغٙث 

 غ _ ؼّغ ت١ٌشلثز تعفً تٌٕدثشثز تٌّقثخر خث١ٌذ ٚتػذتِٙث

 د_ سٞ تالسك سٞ غض٠شت ِّث ٠ؤدٞ تٌٝ ٘الن وع١ش ِٓ ت١ٌشلثز

 

 ثانيا _ الطرق الكيمياوية

 دُٚٔ/غثٌْٛ ِثء 100 /غ522ُ%ِغفٛق لثخً ٌٍدًٍ خّؼذي 52 تٌذخصشوظ -أ

 دُٚٔ/غثٌْٛ ِثء 122/غُ 522%ِغفٛق لثخً ٌٍدًٍ خّؼذي 55تٌغفٓ  -ج

 

 

 دودة جوز القطن االمريكية او دودة ثمار الطماطة 

Heliothis armigera 

Order:Lepidoptera 

Family: phalaenidae 
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ٚخثفر فٟ تٌّٕثهك تٌذتفةر  تٌؼثٌُتٌفؾشذ فٟ ؼ١ّغ تٔفثء ٖ ؾش ٘زصشٕ

ٚتٌّؼصذٌر ـ١ط شق١ح ػٛتبً غزتب١ر وع١شذ شٕصّٟ تٌٝ ػٛتبً ٔدثش١ر ِخصٍفر 

ِعً تٌطّثهر ٚتٌمطٓ ٚتٌزسذ ٚص٘شذ تٌؾّظ ٚتٌفّـ ٚتٌؼقفش ٚخؼل 

 تالدغثي 

 

 حياة ـــــــــــــــدورة ال

 شمنٟ تٌفؾشذ ِد١صٙث تٌؾصٛٞ خؾىً ػزستء دتخً ـؽشذ فٟ تٌصشخر ٚفٟ

١ف شظٙش تٌفشتؽثز ٚشٕؾو ١ٌال ٌصصغزٜ ػٍٝ سـ١ك تٌشخ١غ ٚتٚتبً تٌق

تالص٘ثس ٚشصضتٚغ ٚشنغ تالٔعٝ تٌٍّمفر  خ١نٙث فشد٠ث ػٍٝ تٚستق تٌٕدثشثز 

ٚشفنً ١ِثعُ تالص٘ثس تٌصٟ شصغزٜ ػٍٝ سـ١ك تص٘ثس٘ث ٠ٚدٍغ ِث شنؼٗ 

خ١نٗ  422خ١نر ٚخّؼذي  3222-322تالٔعٝ تٌٛتـذذ خالي ـ١ثشٙث ـٛتٌٟ 

فمظ تٌد١ل خالي تعدٛع شمش٠دث تٌٝ ٠شلثز فغ١شذ شصغزٜ ػٍٝ تالٚستق ٠

٠َٛ ظُ شذخً تٌدشتػُ تٌض٘ش٠ر ٚتٌؽٛص  2-1ٚتٌّؽّٛع تٌخنشٞ ٚرٌه ٌّذذ 

تعثخ١غ )ـغح دسؼثز تٌفشتسذ  4-2ٚتٌعّثس  شدٍغ ِذذ تٌطٛس ت١ٌشلٟ 

ٚتٌشهٛخر ( شٕغٍخ خالٌٙث خّظ ِشتز ٚػٕذ توصّثي ّٔٛ٘ث شخشغ ِٓ 

شضـف ػٍٝ تٌٕدثشثز ٌىٟ شقً تٌٝ تٌصشخر ـ١ط شؼزس دتخٍٙث ػٍٝ تٔفثلٙث ٚ

٠َٛ شخشغ تٌفؾشذ  25-12عُ دتخً ؽشٔمر ِٓ تٌط١ٓ ٚخؼذ  5-3ػّك 

 .تٌىثٍِر ٌٚٙزٖ تٌفؾشذ ػذذ تؼ١ثي فٟ تٌغٕر 
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  ضررــــــــــال

٠ٕؾث تٌنشس خٙزٖ تٌفؾشذ ػٓ شغز٠ر ت١ٌشلثز تٌقغ١شذ ػٍٝ تٚستق تٌٕدثز 

ٌٚفصشذ لق١شذ ٚخغ شمذِٙث فٟ تٌؼّش شففش فٟ ظّثس تٌطّثهر تٚ ؼٛص تٌمطٓ 

تٚ ػشت١ٔظ تٌزسذ تٚ تلشتؿ ص٘شذ تٌؾّظ ـ١ط شمَٛ ت١ٌشلر خثٌصغز٠ر ػٍٝ 

 شفنً ٔٙثفأطّثهر تٌٌٍعّثس تٚ  تٌؽٛص ٚػٕذ تفثخصٙث تٌّفص٠ٛثز تٌذتخ١ٍر 

 

ِىثْ تشقثي تٌؼٕك خثٌعّشذ ِّث ٠غدح شٍفٙث ٚشؼفٕٙث ٔص١ؽر دخٛي تٌفطش٠ثز  

 تٌٝ تٌعّثس ِٓ تِثوٓ شغز٠ر ت١ٌشلثز

 

 كافحةــــــــالم

ٚتٌفؾثبؼ ِٓ تٌفمٛي تٌّضسٚػر خثٌّفثف١ً _ شٕظ١ف ٚػضق تالدغثي 1

 تٌّفنٍر ٌٍفؾثبؼ 

تٌزسذ تٌّقثخر   _ ؼّغ  ظّثس تٌطّثهر تٚ ؼٛص تٌمطٓ تٚ ػشت١ٔـ2

 ٚتػذتِٙث 

 : تٌّد١ذتز تالش١ر  خإـذٜ_سػ تٌفمٛي تٌّقثخر  3

 

غثٌْٛ ِثء  122 /غشتَ  522% ِغفٛق لثخً ٌٍدًٍ خّؼذي  55ت  . تٌغفٓ 

 تٌذُٚٔ /

غثٌْٛ  122 /غشتَ  522% ِغفٛق لثخً ٌٍدًٍ خّؼذي  52ج . تٌذخصشوظ 

 تٌذُٚٔ /ِثء 
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ػٍٝ /غثٌْٛ ِثء  122 / 3عُ  622% ِغصفٍح خّؼذي  16.5غ . تٔذس٠ٓ 

 تٌذُٚٔ

 

 

 

 

 

 

 دودة جوز القطن الشوكية 

شٕصؾش تٌفؾشذ فٟ تفش٠م١ث ٚؼٕٛج تٚسخث ٚتع١ث ٚشٛؼذ فٟ عٛس٠ث ِٚقش 

ٚتٌغٛدتْ ٚتٌؽضتبش ٚتٌىٛٔغٛ ٚتٚغٕذذ ٚفٍغط١ٓ ٚتٌٕٙذ ٚع١الْ ٚفٟ 

ٚٚسد تٌخصّر ٚتٌخدثص ٚتٌؽٛز  تٌؼشتق شق١ح ؼٛص تٌمطٓ ٚظّثس تٌدث١ِث

 ٚتٌؽٍؽً 

Spiny  Bollworm  

Eris  insulana Boisd 

Family: phalaenidae 

 

 

 حياةـــــــــــــــــــدورة ال

تٌفؾشتز تٌىثٍِر فٟ تٌشخ١غ ٚشٕؾو تٌفشتؽثز دتبّث ٚلس غشٚج  شظٙش

ٌه لدً ؽشٚق تٌؾّظ ٚشنغ تالٔعٝ تٌد١ل فشد٠ث تٌؾّظ ٚفٟ تٌّغثء ٚوز
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ػٍٝ تٞ ؼضء ِٓ تؼضتء تٌٕدثز خثفر تٌدشتػُ تٌض٘ش٠ر ٚؼٛص تٌمطٓ تٚ 

ظّثس تٌدث١ِر ٚغ١ش٘ث ِغ تٌؼٛتبً تالخشٜ ٚشنغ تالٔعٝ تٌٍّمفر تٌٛتـذذ 

خ١نر شدذت تالٔعٝ تٌٍّمفر فٟ ٚمغ تٌد١ل خؼذ  242_ 222خالي ـ١ثشٙث 

٠َٛ شمش٠دث  12ت٠ثَ ٚشغصّش فٟ ٚمؼٗ ٌّذذ  4ٟ خشٚؼٙث ِٓ تٌؼزستء خفٛتٌ

٠َٛ تخشٜ ظُ شّٛز ٠فمظ تٌد١ل خؼذ  12_  11ظُ شصٛلف ػٓ ٚمؼٗ ٌّذذ 

٠َٛ ـغح دسؼثز تٌفشتسذ ٚشدذت ت١ٌشلثز تفثخصٙث ٌٍٕدثشثز  14_4ـٛتٌٟ 

خالي ؽٙش شّٛص ٚتج ٚشؾصذ خثٌصذس٠ػ ـس شقً تؽذ٘ث فٟ تٌفصشذ ِٓ ت٠ٍٛي 

 - 12تػّثس ٌٚفصشذ لذس٘ث ِٓ  خأسخؼرت١ٌشلر  وثْٔٛ تٌعثٟٔ ـ١ط شّش -

21.5  

 

٠َٛ فٟ تٌق١ف ٚشقً تٌٝ ؽٙش٠ٓ ػٕذ تٔخفثك دسؼثز تٌفشتسذ لشج 

ٔٙث٠ر تٌّٛعُ ٚخؼذ توصّثي تٌطٛس ت١ٌشلٟ شخشغ ت١ٌشلر ٌصؼزس فٟ تٌصشخر تٚ 

شفس تالٚستق تٌىأع١ر تٚ دتخً تالص٘ثس تٚ فٟ تخثه تالفشع تٚ ػٍٝ تؼضتء 

٠َٛ ظُ  12_  6ػٍٝ تالسك ٠ٚغصغشق هٛس تٌؼزستء ٔفٛ  تٌٕدثز تٌغثلطر

٠َٛ ٚشصشتٚؾ ِذذ  24_  16شصفٛي تٌٝ تٌفؾشذ تٌىثٍِر تٌصٟ شؼ١ؼ ِٓ 

٠َٛ ـغح دسؼثز  45_  44تٌؽ١ً تٌٛتـذ شفس تٌظشٚف تٌطد١ؼ١ر ِٓ 

تٌفشتسذ ٌٍٚفؾشذ عصر تؼ١ثي فٟ تٌغٕر وّث شمنٟ تٌفؾشذ عدثشٙث تٌؾصٛٞ 

 .خؾىً ػزستء 

 

 

  ضررـــــــــــال
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شدذت ت١ٌشلثز فٟ خذت٠ر تٌّٛعُ خففش تٌمُّ تٌٕث١ِر ٌٍغ١مثْ ٚشٕضي تٌٝ ِغثفر 

خنغ عٕص١ّصشتز ٚشغدح رخٛي تٌفشٚع تٌخثسؼ١ر ِٓ فٛق ِٕطمر تالفثخر 

ٚػٕذ شىْٛ تٌؽٛص شأخز ت١ٌشلثز خثٌففش ف١ٗ ٚشصغزٜ ػٍٝ تال١ٌثف ٚتٌدزٚس 

 فأٔٙثٝ ػثٌمر ٚترت وثٔس ود١شذ وثٔس تٌؽٛصذ فغ١شذ شؽف ٚشغمو تٚ شدم فثرت

شصٍف ِقشتػث ٚتـذت تٚ ِقشتػ١ٓ تٚ تٌؽٛصذ وٍٙث ِغددر ؼفثفٙث ٠ٚض٠ذ 

تٌنشس ّٔٛ فطش٠ثز عٛدتء ػٍٝ ت١ٌثف تٌمطٓ ِّث ٠ؽؼٍٙث غ١ش فثٌفر 

 62ٌالعصؼّثي ٚلذ شقً ٔغدر تالفثخر فٟ تٌؽٛص تٚ فٟ تٌمُّ تٌٕث١ِر تٌٝ 

ٓ تٌعمٛج تٌّٛؼٛدذ ػٍٝ عطؿ % فٟ خؼل تٌغ١ٕٓ ٠ٚغصذي ػٍٝ تالفثخر ِ

 تٌؽٛصذ ِغ خشتص ت١ٌشلر ػٍٝ تٌعمح ٚشىْٛ ـثفر تٌعمح ػثدذ غ١ش ِٕصظّر 

 

 

ٌٛؼٛد تالؽٛتن ػٍٝ ؼغُ ت١ٌشلر تِث لشْٚ تٌدث١ِر فصقثج فٟ ٔٙث٠ر تٌّٛعُ 

 . ٚٔغدر تالفثخر خٙث ل١ٍٍر

 

  كافحةــــــــــالم

 

 اوال : الطرق الزراعية 

 ١غ تٌؼ١ٍّثز تٌضستػ١ر تال٘صّثَ خؽّ -أ

  ؼّغ لشْٚ تٌدث١ِث تٌّقثخر ٚتػذتِٙث -ج

ٚؼّغ  ِٓث ٠ّى خأعشعتصتٌر ٔدثشثز تٌمطٓ ٚتٌدث١ِث خؼذ ؼّغ تٌّفقٛي  -ز

تٌّخٍفثز خثٞ هش٠مر  ّٖٛؼٛد ػٍٝ تالـطثج ٚتٌصخٍـ ِٓ ٘زتٌؽٛص تٌ
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 عواد
 

 

 إلفثخرشىْٛ ِقذست ٌٍؼذٜٚ تٚ  وفشلٙث تٚ تهؼثِٙث ٌٍّٛتؽٟ ـصٝ ال

 . ؼذ٠ذذ

  

 ثانيا :المكافحة الكيميائية

 3ع5ُوٍع١ٓ ص٠صٟ خّؼذي  غثٌْٛ ِثء+/غُ 5%خّؼذي 55تٌغفٓ  -أ

دُٚٔ ٠دذأ تٌشػ /غثٌْٛ ِثء 3/122ع252ُ%خّؼذي 22ع١ِٛغ١ذ٠ٓ -ج 

٠َٛ ِشذ ٠ٚىشس تٌشػ ِشش١ٓ تٚ  15ػٕذ شىْٛ تٌؽٛص ٚلثب١ث ٠ٚؼثد وً 

 ظالض ِشتز  

 


