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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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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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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  
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 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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 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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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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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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  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 .

 


