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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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 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  

 


