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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 
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 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/

 

 

 

 

 

 

 

 

  


