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 ن ــــــــــــــــــــــبقة بذرة القط

Oxycarenus hyalinipennis cost 

Family:Lygaeidae 

Order:Hemiptera 

ٔذُضاَٛا  ٔأٔغُذااغك انحاسج فٙ افشٚمٛا ٔانثشاصٚم ٔاٚطانٛا ًُانحؾشج فٙ ان ِذُرؾش ْز

ٔفهغطٍٛ ٔانؼشاق ٔاالسدٌ ٔيصش ٔانغٕداٌ ٔفٙ  َٕٛصنُذأاَغٕال ٔانصٕيال 

 .ٔانخرًح ٔانمطٍ ٔانعٕخ انعهعم انؼشاق ذصٛة َثاذاخ انثايٛا 

 

 حياة ـــــــــــــــــــــــــــدورة ال

ذمعٙ ْزج انحؾشج فرشج انؾراء فٙ حانح عثاخ فٙ غٕس انحؾشج انكايهح فٙ ظٕص 

تٍٛ انحؾائؼ ٔػُذ تذاٚح فصم انمطٍ انعاف ٔشًاس انثايٛا ٔذحد لهف االؽعاس ٔ

انشتٛغ ذثذأ انحؾشاخ تانظٕٓس فٙ انحمٕل نررفزٖ ػهٗ َثاذاخ انؼائهح انخثاصٚح 

ٔذرضأض ٔذعغ االَاز انٛط تصٕسج اَفشادٚح أ ػهٗ ؽكم يعايٛغ تذاخم انصًاس 

تٛعح 111-87.ٚثهغ ػذد انثٛط انز٘ ذعؼّ االَصٗ انٕاحذج داخم شًاس انثايٛا يٍ

 اٚاو داخم شًاس انثايٛا ػٍ  5-4خ فٙ انٕٛو انٕاحذ ٚفمظ انثٛط تؼذ تٛعا6-3تًؼذل 
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حٕسٚاخ عشٚؼح انحشكح ٔذٓاظى انثزٔس ٔذًرص انؼصاسج يُٓا ٔذًش انحٕسٚح تخًظ 

ٔانصانس  5-4اٚاو ٔانصاَٙ 6-4اػًاس ػهٗ انُثاذاخ انثايٛا حٛس ٚغرغشق انؼًش االٔل 

-18ٔٚغرغشق انطٕس انحٕس٘ يٍ  اٚاو 4-3اٚاو ٔانخايظ  3-1اٚاو ٔانشاتغ  1-3

ٕٚيا 35-13ٕٚيا تؼذْا ذرحٕل انحٕسٚح انٗ حؾشج كايهح ..ذؼٛؼ االَصٗ يٍ 11

اظٛال فٙ انغُح ..ذفشص انحؾشج انكايهح  5ٕٚيا نهحؾشج انكايهح 17- 11ٔانزكش يٍ 

يادج راخ سائحح كشٚٓح ذغرخذو نهذفاع ػٍ َفغٓا ظذ االػذاء ٔذفشص ْزا انغائم يٍ 

 .انهٌٕ يٕظٕدج ػهٗ انحهمرٍٛ انثطُٛرٍٛ انشاتؼح ٔانخايغح  غذد حًشاء

 

 ضررـــــــــــــــــــــــال

ذٓاظى انحٕسٚاخ ٔانحؾشاخ انكايهح تزٔس انثايٛا داخم انصًاس ٔتزٔس انمطٍ داخم 

انعٕص ٔذًرص انؼصاسج يُٓا ٔذؤد٘ انٗ اصاتح انثزٔس ٔظًٕسْا َٔكًاؽٓا ٔلهح 

َغثح االَثاخ فٛٓا ٔذثٍٛ خالل انذساعاخ ذاشٛش ذغزٚح انحٕسٚاخ ػهٗ  ٔصَٓا َٔخفاض

َغثح االَثاخ نثزٔس انمطٍ ٔانثايٛا كاٌ اكصش يٍ ذاشٛش انثانغاخ ٔاٌ ذاشٛش االَاز كاٌ 

اكثش يٍ ذاشٛش انزكٕس .كًا اٌ اغانح فرشج ذغزٚح انحؾشاخ ػهٗ تزٔس انثايٛا ٔانمطٍ 

زج انثزٔس نهضساػح ٔكزنك ٔظذ اٌ انثزٔس كاٌ نّ اشش عهثٙ كثٛش فٙ صالحٛح ْ

ذرؼشض انٗ ظشس شإَ٘ َرٛعح االصاتح تانفطشٚاخ َٓاٚح انًٕعى انضساػٙ فعال 

 . ػٍ لهح ٔظٕد انٛاف انمطٍ تغثة ذهٕشٓا تثشاص انحؾشاخ ٔظهٕد االَغالخ
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  كافحةــــــــــــــــامل

انثزٔس  ضال َرايثكشا ايا انصًاس انًؼذج نهرمأ٘  نألكمظًغ شًاس انثايٛا انًؼذج  -1

 انؾًظ لثم خضَٓا  ألؽؼحفرؼشض 

انؾًظ نغشض  ألؽؼحفٙ حانح اصاتح انمطٍ ٚعُٗ انعٕص يثكشا ٔذؼشٚط انمطٍ  -1

 انرخهص يٍ انحؾشاخ اٌ ٔظذخ 

 عرخذاو انًثٛذاخ نًكافحح انحؾشج ال ُٚصح تا -3

 

 

 ن ـــــــــــــــــــــــدودة ورق القط

Spodoptera  Littoralis (Boisd) 

Spodprodnia  litura Fab  

Family:phalaenidae 

Order :Lepidoptera 
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يٍ انحؾشاخ انٕاعؼح االَرؾاس فٙ انؼانى حٛس ذٕظذ فٙ افشٚمٛا  انحؾشج ِذؼذ ْز

ٔتؼط ظٓاخ اعٛا كًا ذٕظذ فٙ انؼشاق ٔيصش ٔعٕسٚح ٔنثُاٌ ٔفهغطٍٛ 

ٔظُٕتٙ اعرشانٛا ٔذؼذ يٍ  أإَذَٔٛغٛٔانغؼٕدٚح ٔنٛثٛا ٔذَٕظ ٔذشكٛا ٔانُٓذ 

مطٍ انحؾشاخ انًرؼذدج انؼٕائم ٔذصٛة اغهة إَاع انًحاصٛم ٔتصٕسج خاصح ان

 .انغكش٘ ٔانعد ٔانزسج ٔانخعشأاخ َٔثاذاخ انضُٚح ٔغٛشْا  ٔانثُعشٔانرثغ 

  

 حياة ـــــــــــــــــــــدورة ال

 ِعُٕتٛح يٍ انؼشاق ٔلهًا ذؾاْذ ْزذٕظذ دٔدج ٔسق انمطٍ فٙ انًُطمرٍٛ انٕعطٗ ٔان

انحؾشج فٙ انًُاغك انعثهٛح يٍ ؽًال انؼشاق ٔذظٓش انحؾشاخ انكايهح خالل ؽٓش٘ 

اٚهٕل ٔذؾشٍٚ االٔل فٙ يُطمح تغذاد ايا فٙ يُطمح ؽػ انؼشب  فرظٓش انحؾشاخ 

انكايهح خالل ؽٓش َٛغاٌ شى ذحرفٙ انحؾشاخ انكايهح فٙ انًُطمح انعُٕتٛح يٍ انؼشاق 

ل ٔذطٛش انحؾشاخ انكايهح ٔذرضأض اشُاء انهٛم ٔذظٓش يشج شاَٛح فٙ ؽٓش ذؾشٍٚ االٔ

تٍٛ انحؾائؼ أ انؾمٕق ٔتؼذ تعؼح اٚاو ذثذأ االَصٗ فٙ ٔظغ  ٔفٙ انُٓاس ذخرفٙ يا

انكرم  ِْزانثٛط ٔفٙ اشُاء انهٛم اٚعا .ذعغ االَصٗ تٛعا ػهٗ ؽكم كرم ٔذكٌٕ 

كرهح  ٔتؼذ االَرٓاء يٍ ٔظؼّ ذغطٙ تٛط كم نألٔساقيٕصػح ػهٗ انغطح انغفهٙ 

تضغة اصفش انهٌٕ نحًاٚرّ يٍ انظشٔف انعٕٚح ٔاالػذاء انطثٛؼٛح .ٕٔٚظغ تٛط 

-12كم كرهح ػهٗ ؽكم صفٕف يُرظًح ٔٚثهغ ػذد انثٛط فٙ انكرهح انٕاحذج يٍ

    تٛعح كًا ٚثهغ ػذد انثٛط انز٘ ذعؼّ االَصٗ انٕاحذج خالل حٛاذٓا ي322ٍ
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اٚاو  6 -4اٚاو فٙ انصٛف ٔ 3-1تٛعح ٚفمظ  انثٛط تؼذ حٕانٙ  1222  -  1222 

انٛشلاخ انحذٚصح  ٕٚو فٙ انؾراء ٔتؼذ انفمظ ذثذأ11-11فٙ انشتٛغ ٔانخشٚف ٔ

ٔانصغٛشج انحعى فٙ انرغزٚح ػهٗ َغٛط تؾشج انٕسلح حٕل يكاٌ فمظ انثٛط أ يكاٌ 

كرهح انثٛط ٔنثعغ عاػاخ شى ذرفشق ػهٗ عطح انٕسلح ٔيُٓا ذرذنٗ تٕاعطح انخٕٛغ 

نرٙ ذُغعٓا ػهٗ االٔساق االخشٖ ٔذالصو انٛشلاخ انُثاخ انؼائم حرٗ انحشٚشٚح ا

َٓاٚح انؼًش انصانس أ انشاتغ ٔػُذئز ًٚكُٓا انغمٕغ ػهٗ االسض اشُاء انُٓاس نرخرثئ 

فٙ انؾمٕق اعفم انُثاخ ْشتا يٍ انعٕ انحاس شى ذرغهك انُثاخ يشج شاَٛح اشُاء انهٛم 

انؼًش انغادط ذرحٕل انٛشلح انٗ ػزساء فٙ ٔػُذ ذًاو ًَْٕا ا٘ فٙ  نررغزٖ ػهّٛ

انرشتح انًرٕعطح انشغٕتح داخم ؽشَمح ذؼًهٓا يٍ انطٍٛ ٔانؾشَمح يثطُح يٍ انذاخم 

عى يٍ عطح انرشتح 3-1تطثمح سلٛمح ظذا يٍ انحشٚش ٔذٕظذ انؾشَمح ػهٗ ػًك 

-3ؽٓشا فٙ انصٛف ٔ 1.5-1اعاتٛغ ٔغٕس انؼزساء 4-1ٔٚغرغشق غٕس انٛشلح 

 . انؾراء ٔنهحؾشج ػذج اظٛال يرذاخهح فٙ انغُح  اؽٓش ف4ٙ

 

 ضررـــــــــــــــــــــال

ذمٕو انٛشلاخ انحذٚصح انفمظ تمؾػ انثؾشج ٔانُغٛط االعفُعٙ نهغطح انغفهٙ نٕسلح 

انُثاخ تٕاعطح اظضاء فًٓا انماسض ٔٚغثة ْزا انمؾػ ٔظٕد تمؼح كثٛشج غؾائٛح 

ذرغغ ذذسٚعٛا حرٗ ذؼى عطح انٕسلح كهٓا فال ٚثمٗ يُٓا اال تؾشذٓا انؼهٛا .كًا ذٓاظى  

 اظضاء يُٓا ٔذحذز انٛشلاخ فٙ االػًاس االخٛشج  ٔذمشض ٔألصْاسانٛشلاخ انثشاػى 
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)انخايظ ٔانغادط ( شمٕتا ػذٚذج راخ احعاو ٔؽكال يخرهفح ٔفٙ حانح االصاتح 

ػُذ اصاترٓا  تاألخصانؾذٚذج ذأكم انٛشلاخ ظًٛغ االٔساق ٔانثشاػى ٔانصًاس 

 .نًحاصٛم انخعش 

 

  كافحةـــــــــــــــــــــامل

 فٙ حانح االصاتح انؾذٚذج ًٚكٍ ظًغ كرم انثٛط  -1

ٚٓاظى انحؾشج فٙ غٕس انثٛعح ٔانٛشلح كصٛش يٍ انطفٛهٛاخ ٔانًفرشعاخ ذغاػذ  -1

Megaselia فٙ ذمهٛم اًْٛرٓا ٔػذادْا ٔانحذ يٍ اَرؾاس االصاتح فٛٓا يصم انطفٛم 

 sp يٍ ػائهح phoridae  ٍٛٔسذثح راخ انعُاح 

 sp  Macrocentrusٔانطفٛم nees(mutabilis  Chelonus(ٔانطفٛم 

 غؾائٛح االظُحح  ورتبةBraconidaeٔكالًْا يٍ ػائهح 

ػائهح  منpallas riparia  Labiduraايا انًفرشعاخ يصم اتشج انؼعٕص 

Labiduridaeَمطح 11ظهذٚح االظُحح ٔانذػغٕلح رٔ ورتبة Coccinella

undecimpunctata ػائهح  منCoccinellidaeيٍ سذثح غًذٚح  ماوكاله

 االظُحح 
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 ػُذ االصاتح انؾذٚذج ًٚكٍ سػ انحمٕل تأحذ انًثٛذاخ االذٛح  -3

 غى نهذَٔى انٕاحذ.522%تًؼذل 72انذترشكظ  -ا

 غانٌٕ ياء /دَٔى122غى /522%يغحٕق لاتم نهثهم تًؼذل 75انغفٍ  -ب


