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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  

 

 


