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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  
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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 

 

 

 

 

 


