
 

 

 المحاصيل  البقوليه وطرق مكافحتهاوامراض افات 

 

 



 

 

وطرق مكافحتهااللوبيا افات وامراض 

 

   Aphis fabaeالمن 

 حشريه  نوع االفة

 

القطن ( وهو األكثر إنتشاراً واألفراد  تصاب نباتات اللوبيا بأنواع من المن ) ومن وصف االفة
الكامله المجنحه لونها أخضر غامق والغير مجنحة أخضر زيتونى ، كما تصاب ) 

بمن الخوخ األخضر ( وهذا أفراده لونها أخضر أو أحمر طوبى وتوجد أنواع أخرى 
مثل ) من البقوليات ( ذو اللون األصفر واألخضر الفاتح وتنتشر أفراد األنواع 

  ختلفة على سطح الورقة السفلى وتتغذى بأجزاء فمها الثاقب الماص الم

اعراض االصابه في 
 الحقل

على القمم النامية للنباتات وتتجعد األوراق وتكثر اإلفرازات العسلية الحشرات توجد 
بدرجة شديدة وتغطى السطح السفلى ينمو عليها فطر العفن األسود وعند إشتداد 

اق باللون األصفر وتسقط فى النهاية عالوة على تقزم النبات . اإلصابة تتلون األور
تنتشر حشرات المن طول العام خالل العروتين وتزداد فى موسم الربيع من فبراير 

 حتى إبريل وفى الخريف من سبتمبر وأكتوبر.

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 فى األسمدة األزوتية .التوازن الغذائى وعدم اإلسراف  طرق الوقاية
 اإلهتمام بالتسميد البوتاسى.

 نظافة الحقل من الحشائش والمخلفات النباتية .

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد

 .callosobruchus chinensis L خنافس قرون اللوبيا 

 حشريه  نوع االفة

 

قرن االستشعار مشطي في الذكر ، خيطي في  مم ، 3اللون العام بني يبلغ طولها   وصف االفة
األنثى ، يوجد على قاعدة الصدر األمامي بقعة بيضاء اللون .كما توجد بقعتان قاتمتان 

مثلثا الشكل في منتصف كال الغمدين ، الجزء الخلفي من البطن يغطى بحراشيف 
 بيضاء

اعراض االصابه في 
 الحقل

بب خسائر فادحة فى المحصول كماً ونوعاً آفة خطيرة جداً على محصول اللوبيا وتس
وتبدأ اإلصابة بها بوضع البيض على األزهار والقرون الصغيرة وتسبب سقوطها 

وبالتالى خسائر فى المحصول . وتتغذى اليرقات على الحبوب بعد إختراق القرون 
وتسبب إتالف الحبوب وخسائر فى المحصول . وتترك اليرقات الحبوب للتغرير فى 

ة . ويؤدى ثقوب الخروج لليرقات فى نمو األعفان مما يؤدى إلى خفض فى نوعية الترب
 وكمية الحبوب للمحصول الناتج .

 الحشرات الكامله  الطور الضار

 قلب التربه بشكل متعامد وعلى عمق مناسب  - طرق الوقاية
 واتباع دورة زراعيه-
 إزالة األعشاب والحشائش -

 لترماء52مل/2اي سي  بمعدل 2ايمامكتين بنزوات % المكافحة الكيميائيه 
 لترماء52مل/02أي سي  بمعدل % 2المبداسيهالوثرين

 



 

 

 

وطرق مكافحتها الفولافات وامراض 

 

 occidentalis       Frankliniella i الثربس

 حشريه  نوع االفة

 

مم( ونحيلة وأفضل طريقة لرؤيتها باستخدام  0.2الحشرات صغيرة طولها) وصف االفة
عدسة اليد. حيث تظهرحشرات التريبس الكبار )الحشرات الكاملة( بلون أصفر 
 شاحب إلى البني الفاتح والحوريات هي أصغر حجماً وأخف بروزاً في اللون .

اعراض االصابه في 
 الحقل

 تقوم الحشرة بامتصاص العصارة النباتية منها  .
و الضرر الرئيسي الناتج عن اإلصابة بهذه الحشرة يحدث عند إصابة الشتالت 

الصغيرة حيث تؤدي اإلصابة على الشتالت الصغيرة الى تقزيمها . أما 
اإلصابة الشديدة على األوراق تؤدي الى تشوه األوراق و تصبح فضية اللون 

واء .و يترك  ومن ثم تحول لونها الى البني عند الحافة التي يحدث لها الت
 التربس مخلفات من البراز األسود على األوراق.  

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

الطرق الزراعية : يجب العناية بتجهيز األرض للزراعة ونظافتها من العوائل  طرق الوقاية
 أو الحشائش .

يفترس التربس حشرات كثيرة مثل الحشرات الكاملة ألبو  المكافحة الحيوية :
 العيد وكذلك يرقات أسد المن.

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد

 

 Agrotis ipsilon الدودة القارضة

 حشريه  نوع االفة

 

الحشره الكامله االجنحه االماميه ذات لون رمادي  وعالمات بنيه او سوداء  االجنحه  وصف االفة
 الخلفيه تقريبا بيضاء على قمتها شعيرات داكنة اللون والجسم لونه رمادي 

لونها بني داكن الى رمادي وهناك شرائط جانبيه فاتحه  اليرقه اسطوانيه الشكل رفيعه
 اللون  تمتد على جانبي جسم اليرقه والراس بني داكن وبه بقعتان ذات لون ابيض 

اعراض االصابه في 
 الحقل

ه خسائر ملموس قرض سوق البادرات فى مستوى سطح التربة أو أعلى قليال و تحدث 
    للمحصول وتظهر اإلصابة في بؤر وبالحفر تحت النباتات نجد اليرقات المقوسه

 اليرقات  الطور الضار

 العنايه بالعمليات الزراعيه مثل الحرث والعزيق وإزالة الحشائش. -0 طرق الوقاية
 عدم اإلفراط فى إستخدام التسميد العضوى.-5
حيث تجذب أعداد كبيره من الحفار مما يؤدى إلى  إستخدام المصائد الضوئيه -3

 إنخفاض اإلصابه فى األراضى الموبوءه.

كجم جريش ذرة +  20 %52 مبيد فبرونيل من لتر 0إستخدام الطعم السام المكون من  المكافحة الكيميائيه 

كجم عسل أسود وتخلط جيداً وتترك لتتخمر وتوضع سرسبة  0لتر ماء +  32 – 52
 بطن الخط بعد الرى وعند الغروب فى

 

   Aphis fabae من الفول

 حشريه  نوع االفة



 

 

 حشرات صغيره رماديه اللون  وصف االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

أهم ما يميز إصابة المن على الفول البلدى هو مشاهدة أفراد المن على أوراق الفول 
وحاصة على حواف الحقول على النباتات الصغيرة فى العمر  على كال سطحى الورقه

ونظراً لطبيعة فم الحشره الثاقب الماص فإن الحشرات تقوم بإمتصاص العصاره 
النباتيه من األوراق مما يؤدى الى تحول لون األوراق الى اللون األصفر وتتوقف 

 الورقه عن القيام بعملية البناء الضوئى
  سلية التى يفرزها المن وكذلك وجود الندوة الع

 صبح أماكن الوخز المتناثرة على سطح الورقة بقعاً صفراء باهتة.ت
 ضعف النبات وجفافه.

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

نظافة الحقول من الحشائش التى تعتبر أهم مصادر العدوى مع مداومة المرور على  طرق الوقاية
 اإلصابة مبكراً. الحقول إلكتشاف

زراعة محصول الفول البلدى فى تجمعات وفى مواعيد متقاربة مما يجعل النباتات فى 
أعمار متقاربة وفى حجم واحد مما يقلل من معدالت اإلصابة بهذه الحشرة حيث تنتقل 

الحشرات من النباتات الكبيرة إلى الصغيرة وتنشر األمراض الفيروسية فى حالة 
 زراعة فى حقول متجاورة.إختالف مواعيد ال

 التخلص من النباتات المصابة بالفيروس وحرقها.
 تعتبر الحشرات الكاملة وحوريات المن غذاء مفضل لخنافس ويرقات أبو العيد

 وكذلك يرقات أسد المن وذباب السرفس ويوجد العديد من الطفيليات مثل أجناس
Aphelinus , Encarsia , Aphidius لهذه األعداء لتقوم  فيجب ترك الفرصه

 بدورها.

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد

 

 Bruchus rufimanusخنفساء الفول

 حشريه  نوع االفة

 

مم يغطي أعلى جسمها حراشيف بيض تمتد طولياً وتكون  0-3طولها    حشرة سوداء، االفة وصف
واضحة في وسط الظهر ونهاية الجسم. تصيب نبات الفول في الحقل قبل الحصاد. 

فتغتذى اليرقات على الحبوب المتكونة ويستمر نموها في داخل الحبوب بعد التخزين 
  وتخرج الحشرات الكاملة في أثناء وجود الحبوب في المخزن 

اعراض االصابه 
 في الحقل

تتميز االصابه على الحبوب الجاف بوجود ندب سوداء اللون وهى عباره عن مكان  
 دخول اليرقات الصغيره الى الحبه

و قد ال تظهر االصابه اال بعد خروج الحشرة الكامله و ذلك على هيئة ثقوب مستديره  
 عند تعداد الحشرات داخل الحبه الواحده

 الحشره الكامله  الضارالطور 

عدم حصاد المحصول البقولي إال بعد تمام نضجه وعدم تركه في الحقل مدة طويلة -0 طرق الوقاية
 بدون داع مما يسبب تعرضه لإلصابة.

التأكد من نظافة الجرن تماما من أي بقايا حبوب بقولية مصابة قبل االبتداء في  -5
تشوين المحصول بالجرن مدة طويلة والتأكد  الدراس واالسراع في عملية الدراس وعدم

من نظافة اآلت الدراس من أي بقايا حبوب مصابة ولذا يستحسن رش مثل هذه 
الماكينات بمحلول المالثيون على فترات دورية أثناء الموسم لقتل الحشرات المحتمل 

 اختبارها بها.
وائب أو الحبوب تنظيف الحبوب عند تخزينها وبعد دراستها من األتربة أو الش -0

المكسورة وبذور الحشائش مما يساعد على حفظها من االصابة داخل المخازن مدة 
 .٪ 05أطول، كما يجب أال تزيد المحتويات المائية للحبوب المراد تخزينها عن 

يجب التخزين في مخزن نظيف مناسب خال من الحشرات ومستوفيا للشروط  -2
الرشح والمساكن والحظائر، وأن يزود المخزن المطلوبة المخازن الحبوب كبعده عن 

مم( والتي  0بالنوافذ الصغيرة المرتفعة المجهزة بالسلك الشبكي )الذي تبلغ قطر ثقوبه 
 المخزن  يمكن قفلها جيدا عند إجراء عملية تبخير 

يمكن تخزين الحبوب في صوامع مبنية بالطوب أو اإلسمنت المسلح أو بالحديد  كما -6
غير القابل للصدأ أو باأللمونيوم، على أن تكون هذه الصوامع مجهزة بمعدات خاصة 

 بعملية تبخير الحبوب.
عند خزن الحبوب سائبة يجب أن تكون الكرمة كبيرة ومندمجة ما أمكن ويجب عدم  -۷

 سم التخزين.تقليبها أثناء مو

 لتر022مل /52اي سي بمعدل  %2ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر022مل /22اي سي بمعدل %2المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 52جرام/  6.2 -5.2دبليو بي بمعدل  %۷2سيرومازين 
 لتر ماء. 52مل /  2أي سي بمعدل   %02سيفلو ثرين 

 لتر ماء022مل /52ال  بمعدل  اس  %02اندوكس كارب 

   

 Erysiphe Polygoni Dc البياض الدقيقي



 

 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

النادر وجوده  يصيب هذا المرض أي جزء من النبات فوق سطح التربة اال انه  من
على األجزاء المسنة من السوق وأول ما يظهر على شكل بقع صغيرة باهتة  تنتشر منها 

مناطق دقيقة  لونها أبيض رمادية ،  تختلف مساحتها وقد تعم السطح الورقي أو الساق 
أو الثمرة  . ويظهر على الثمرة أو الورقة أسفل هذه النموات الدقيقة لون بنى أو 

 جد البقع على السطح العلوي لألوراق وأحيانا على سطحها السفلي .أرجواني وتو

 زراعة أصناف مقاومه –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 لتر022مل /۷2-22اس سي %52ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 52جم /  62 -02دبليو جي  بمعدل  %02كبريت 

 لتر022مل /02اس سي   %05.0+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر022مل /02اي سي   %05.2ترايديمنول

 

  Botrytis cinerea-Botrytis fabaeالبني  التبقع 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تظهر األعراض بصورة رئيسية علي األوراق علي شكل نقط حمراء بنية صغيرة أو 
على شكل بقع دائرية لها حواف بنية حمراء صغيرة أو علي شكل بقع بنية حمراء ذات 

مركز رمادي ، وقد تظهر األعراض أيضاً علي السوق واألزهار والقرون عند توفر 
الظروف المالئمة النتشار المرض ، وتكون اإلصابة علي الساق علي هيئة بقع حمراء 

دة سنتيمترات ، وتشتد اإلصابة عند توفر ربما تستطيل علي شكل خطوط تصل إلي ع
-02م( ورطوبة نسبية ) حوالي 522-00الظروف الجوية المالئمة من درجة حرارة )

( في هذه الحالة تفقد اإلصابة شكلها الدائري وتكبر بسرعة وتتداخل البقع وتشمل 022%
 سطح الورقة بالكامل والتي يصبح لونها أسود وتموت

العناية بالعمليات الزراعية والتخلص من بقايا المحصول السابق بالحرق حتي نقلل مصدر  طرق الوقاية
 اإلصابة .

 زراعة أصناف أكثر مقاومة .
 زراعة تقاوي خالية من مسببات األمراض

 جرام للتر5ابروديون بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Uromyces Phaseoli الصداء

 فطريه  نوع االفة

 

االصابه اعراض 
 في الحقل

يبدأ الصدأ في الظهور عادة في أواخر فبراير وخالل مارس عند إرتفاع درجات 
الحراره إلى حد ما حيث تظهر اإلصابة على شكل بثرات مستديرة منفردة بيضاء 
اللون باهتة ثم يتغير لونها بعد ذلك إلى اللون البنى ثم تظهر البثرات بعد ذلك علي 

ف شكل ابثرات الموجوده على األوراق عن نظيرتها فى الساق السوق والثمار. ويحتل
حيث تكون البثرات الموجودة علي األوراق ذات شكل مستدير نوعا وغالبا ما تكون 

مرتبه في دوائر حول بثرة وسطيه اكبر حجما خاصة في األصناف شديدة ألقابليه 
مستطيل. وفي لإلصابة أما البثرات علي أعناق األوراق والسوق تكون ذات شكل 

أواخر الموسم تظهر البثرات التيلتيه التي يغلب وجودها علي السوق وهي ذات لون 
بني مسود وعندما تشتد اإلصابة تجف األوراق وتسقط وكثير ما يحدث في الحاالت 
الشديدة اإلصابه أن تفقد النباتات كل أوراقها وال يبقي منها أال العيدان. الثمار التي 

 تات تكون ضعيفة التكوين وبذورها ضامرة.تتكون علي النبا

التخلص من بقايا المحصول المصاب بالحرق وذلك للتخلص من الجراثيم اليوريديه  طرق الوقاية
 التي ينشأ منها المصدر األول لإلصابة.

 تربية وزراعة األصناف المقاومة.
نما التسميد ا به بياالعتدال في التسميد االزوتى حيث انه يزيد من قابليه النباتات لالص

 الفوسفاتي يقلل من شدة اإلصابة.

 لتر022مل /022-22اس سي بمعدل   %22كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر022مل /02اي سي بمعدل   %05.2ترايديمنول

 لتر022مل /۷2-22اس سي بمعدل  %52ازوكسي ستروبين 

 

  Fusarium Solani مرض الذبول

 فطريه  نوع االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

وتتميز األعراض بإصفرار األوراق ثم ال تلبث هذه األوراق أن تذبل ثم تصبح سوداء 
اللون وعلي عكس مرض تعفن الجذور تبقي األنسجة الخارجية سليمة وتتركز االصابه 
ي لفي األنسجه الناقلة الداخلية حيث يصبح لونها بني او اسود وهذا التلوين قد يمتد الي اع

 الساق.



 

 

 اإلهتمام بحرث األرض وتشميسها قبل الزراعة. طرق الوقاية
 التأكد من خلو التقاوى من جميع مسببات األمراض.

 معاملة التقاوى بأحد المطهرات الفطرية الموصى بها قبل الزراعة.
 زراعة أصناف مقاومة.

 عدم الزراعة فى أراضى موبوءه بلقاح المسبب المرضى.
 التسميد اآلزوتى. عدم اإلفراط فى

 جمع النباتات المصابه وحرقها.
اإلعتدال فى الرى حيث أن زيادة ماء الرى يعمل على زيادة الرطوبة مما يشجع نمو 

 الفطريات الكافية بالتربة مع اإلهتمام بتحسين الصرف.

 

 لتر ماء سقي 52جم /  022-22دبليوبي بمعدل%22تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي022جرام /522دبليو بي بمعدل  %۷2ثيوفانات ميثيل 

 لتر ماء سقي022مل /522اي سي بمعدل %32هيمكسازول 
 لتر  022مل /022-22اس سي(بمعدل  %22كاربندازيم

 

 وطرق مكافحتها الحلبهافات وامراض 

 

 Aphis craccivora من البقول

 حشريه  نوع االفة

 

 حشرات خضراء اللون كمثريه الشكل  وصف االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

أهم ما يميز إصابة المن على البقوليات هو مشاهدة أفراد  المن على كال من سطحي 
الورقة وخاصة على حواف الحقول وعلى النباتات الصغيرة في العمر. ونظراً لطبيعة 

ق لعصارة النباتية من األورافم الحشرة الثاقب الماص فإن الحشرات تقوم بامتصاص ا
مما يؤدى الى تحول لون األوراق الى اللون األصفر و باشتداد اإلصابة تتجعد 

األوراق المصابة ويظهر عليها عفن أسود هبابي يؤدى الى توقف األوراق عن القيام 
بعملية التركيب الضوئي .  وكذلك وجود الندوة العسلية التي يفرزها المن حيث أن 

اج إلى كمية كبيرة من المواد البروتينية التي تكون موجودة فى عصارة المن يحت
النبات بكمية قليلة لذلك فإنه يقوم بامتصاص العصارة حتى يحصل على كفايته من 
المواد البروتينية ثم يقوم بإخراج الماء والسكريات الزائدة على صورة ندوة عسلية 

د ور التنفسية وينمو عليها فطر العفن األسووهذه الندوة يتجمع عليها األتربة وتسد الثغ
وتتوقف الورقة عن القيام بوظيفتها وهنا يقل حجم القرون وتتشوه نتيجة لتساقط الندوة 

 عليها. كل ذلك يؤدي أخيراً الى ضعف النبات وجفافه

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

تعتبر أهم مصادر العدوى مع المرور على نظافة الحقول من الحشائش التي  -0 طرق الوقاية
 الحقول بشكل دائم إلكتشاف  اإلصابة مبكراً.

زراعة محصول الفول فى تجمعات وفى مواعيد متقاربة مما يجعل النباتات في  -5
أعمار متقاربة وفى حجم واحد مما يقلل من معدالت اإلصابة بهذه الحشرة حيث تنتقل 

ى الصغيرة وتنشر األمراض الفيروسية في حالة الحشرات من النباتات الكبيرة إل
 اختالف مواعيد الزراعة في حقول متجاورة.

 التخلص من النباتات المصابة بالفيروس وحرقها. -3
المكافحة الحيوية باستخدام المفترسات للمن مثل خنافس ويرقات أبو العيد وكذلك  -0

هذا يات حالياً التي تستخدم ليرقات أسد المن وذباب  السرفس ويوجد العديد من الطفيل
 الغرض .



 

 

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد
 لترماء022مل/22اي سي   بمعدل  %5.2دلتا مثرين 

 لتر ماء022مل /52اس ال  بمعدل   %02اندوكس كارب 

 

 Etiella zinckenella Triet الدودة الثاقبة لقرون الحلبة

 حشريه  نوع االفة

 

سم الجناح الخلفي رمادي الى ابيض  بينما الجناح 5يصل طول جناحيها فراشات  وصف االفة
 االمامي بني داكن يوجد على الجناح بقعه فاتحه 

اعراض االصابه 
 في الحقل

تتغذى اليرقات حديثة الفقس فى بداية التزهير على البراعم الزهرية والقرون    
 الصغيرة فتسبب تساقطها.

أما القرون الكبري فتتحمل اإلصابة وال تسقط حيث تدخلها اليرقات للتغذية على · 
 حبوبها وتختلف درجة تلف الحبوب باختالف درجة اإلصابة.

غذية اليرقات وكثرة برازها داخل القرن تظهر بقع رمادية على السطح نتيجة ت· 
 الخارجي للقرن ويصبح لينا كريه الرائحة نتيجة لتعفن محتوياته

 اليرقة الطور الضار

 الحلبه  التبكير فى زراعة - طرق الوقاية
 إزالة العوائل البرية مثل اللبالب والرتما والحشائش.  -
 عزق األرض حول النباتات لتعريض العذارى للعوامل الحرية أو دفنها فى التربة.  -
جمع القرون المصابة والموجودة على النباتات بعد حصاد المحصول وإعدامها بما  -

 فيها من يرقات.

 لتر022مل /52اي سي بمعدل  %2ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر022مل /22اي سي بمعدل %2ثرين المبداسيهالو
 لتر ماء 52جرام/  6.2 -5.2دبليو بي بمعدل  %۷2سيرومازين 
 لتر ماء. 52مل /  2أي سي بمعدل   %02سيفلو ثرين 

 لتر ماء022مل /52اس ال  بمعدل   %02اندوكس كارب 

 

  Fusarium Solani مرض الذبول

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

وتتميز األعراض بإصفرار األوراق ثم ال تلبث هذه األوراق أن تذبل ثم تصبح سوداء 
اللون وعلي عكس مرض تعفن الجذور تبقي األنسجة الخارجية سليمة وتتركز االصابه 

في األنسجه الناقلة الداخلية حيث يصبح لونها بني او اسود وهذا التلوين قد يمتد الي اعلي 
 الساق.

 اإلهتمام بحرث األرض وتشميسها قبل الزراعة. طرق الوقاية
 التأكد من خلو التقاوى من جميع مسببات األمراض.

 معاملة التقاوى بأحد المطهرات الفطرية الموصى بها قبل الزراعة.
 زراعة أصناف مقاومة.

 عدم الزراعة فى أراضى موبوءه بلقاح المسبب المرضى.
 عدم اإلفراط فى التسميد اآلزوتى.

 نباتات المصابه وحرقها.جمع ال
اإلعتدال فى الرى حيث أن زيادة ماء الرى يعمل على زيادة الرطوبة مما يشجع نمو 

 الفطريات الكافية بالتربة مع اإلهتمام بتحسين الصرف.

 لتر ماء سقي 52جم /  022-22دبليوبي بمعدل%22تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي022جرام /522دبليو بي بمعدل  %۷2ميثيل  ثيوفانات

 لتر ماء سقي022مل /522اي سي بمعدل %32هيمكسازول 
 لتر  022مل /022-22اس سي(بمعدل  %22كاربندازيم

 

 

  

  erysiphe pisi البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

صيب هذا المرض اي جزء من النبات فوق سطح التربة اال انه من النادر وجوده علي ي
االجزاء المسنة من السوق واول ما يظهرعلي شكل بقع صغيرة باهتة تنتشر منها مناطق 

دقيقة لونها ابيض رمادي تختلف مساحتها وقد تعم سطحي الساق او الورقة او القرون 
فل هذه النموات الدقيقة لون بني او ارجواني وتوجد البقع ويظهر علي القرون او الورقة اس

علي السطح العلوي لالوراق واحيانا علي سطحها السفلي  وتاثير المرض علي االجزاء 



 

 

المسنة يكون غير واضح ولكنه يسبب للنباتات التي تصاب في طور مبكر من نموها تقزم 
عند اصابة القرون تصيب البذور وتشوه في االوراق واعناقها وقد يسبب سقوط االوراق و

 مما يؤدي الي التصاقها بجدار القرن من الداخل مسببا خفضا في قيمتها التسويقية

 

 زراعة أصناف مقاومه –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 لتر022مل /۷2-22اس سي %52ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 52جم /  62 -02دبليو جي  بمعدل  %02كبريت 

 لتر022مل /02اس سي   %05.0+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر022مل /02اي سي   %05.2ترايديمنول

  

 Uromyces pisi الصداء

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

تظهر عالمات المرض على األوراق أو القرون بشكل بثرات يوريدية حمراء إلى بنية 
 اللون، وأخيرا تتكون البثرات التيليتية السوداء اللون بالقرب من نهاية موسم النمو

 زراعة أصناف مقاومة. -0 طرق الوقاية
 التخلص من بقايا المحصول السابق لتقليل اللقاح الفطر . -5
 دور زراعية كل سنتين على األقل. أتباع -3

 لتر022مل /022-22اس سي بمعدل   %22كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر022مل /02اي سي بمعدل   %05.2ترايديمنول

 لتر022مل /۷2-22اس سي بمعدل  %52ازوكسي ستروبين 

 

وطرق مكافحتها البسلهافات وامراض 

 

 occidentalis       Frankliniella i الثربس

 حشريه  نوع االفة

مم( ونحيلة وأفضل طريقة لرؤيتها باستخدام عدسة اليد.  0.2الحشرات صغيرة طولها) وصف االفة
حيث تظهرحشرات التريبس الكبار )الحشرات الكاملة( بلون أصفر شاحب إلى البني 

 الفاتح والحوريات هي أصغر حجماً وأخف بروزاً في اللون

االصابه في اعراض 
 الحقل

يعيش التربس على نبات البرسيم والحشائش في الربيع ثم ينتقل الى البقول بعد انتهاء 
موسم نمو هذه العوائل وتصيب األوراق . و تقوم الحشرة بامتصاص العصارة النباتية 

 منها  .



 

 

و الضرر الرئيسي الناتج عن اإلصابة بهذه الحشرة يحدث عند إصابة الشتالت الصغيرة 
حيث تؤدي اإلصابة على الشتالت الصغيرة الى تقزيمها . أما اإلصابة الشديدة على 

األوراق تؤدي الى تشوه األوراق و تصبح فضية اللون ومن ثم تحول لونها الى البني عند 
 واء .و يترك  التربس مخلفات من البراز األسود على األوراق.  الحافة التي يحدث لها الت

 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

الطرق الزراعية : يجب العناية بتجهيز األرض للزراعة ونظافتها من العوائل أو  طرق الوقاية
 الحشائش .

وكذلك  املة ألبو العيدالمكافحة الحيوية : يفترس التربس حشرات كثيرة مثل الحشرات الك
 يرقات أسد المن.

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد

 

 Acythosphon pisum من البسال

 حشريه  نوع االفة

 

 حشرات خضراء اللون كمثريه الشكل  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

على كال من سطحي  أهم ما يميز إصابة المن على البقوليات هو مشاهدة أفراد  المن
الورقة وخاصة على حواف الحقول وعلى النباتات الصغيرة في العمر. ونظراً لطبيعة 
فم الحشرة الثاقب الماص فإن الحشرات تقوم بامتصاص العصارة النباتية من األوراق 

مما يؤدى الى تحول لون األوراق الى اللون األصفر و باشتداد اإلصابة تتجعد 
يظهر عليها عفن أسود هبابي يؤدى الى توقف األوراق عن القيام األوراق المصابة و

بعملية التركيب الضوئي .  وكذلك وجود الندوة العسلية التي يفرزها المن حيث أن 
المن يحتاج إلى كمية كبيرة من المواد البروتينية التي تكون موجودة فى عصارة 

ه من حتى يحصل على كفايتالنبات بكمية قليلة لذلك فإنه يقوم بامتصاص العصارة 
المواد البروتينية ثم يقوم بإخراج الماء والسكريات الزائدة على صورة ندوة عسلية 

وهذه الندوة يتجمع عليها األتربة وتسد الثغور التنفسية وينمو عليها فطر العفن األسود 
ندوة لوتتوقف الورقة عن القيام بوظيفتها وهنا يقل حجم القرون وتتشوه نتيجة لتساقط ا

 عليها. كل ذلك يؤدي أخيراً الى ضعف النبات وجفافه

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

نظافة الحقول من الحشائش التي تعتبر أهم مصادر العدوى مع المرور على  -0 طرق الوقاية
 الحقول بشكل دائم إلكتشاف  اإلصابة مبكراً.

تجمعات وفى مواعيد متقاربة مما يجعل النباتات في  زراعة محصول الفول فى -5
أعمار متقاربة وفى حجم واحد مما يقلل من معدالت اإلصابة بهذه الحشرة حيث تنتقل 

الحشرات من النباتات الكبيرة إلى الصغيرة وتنشر األمراض الفيروسية في حالة 
 اختالف مواعيد الزراعة في حقول متجاورة.

 المصابة بالفيروس وحرقها. التخلص من النباتات -3
المكافحة الحيوية باستخدام المفترسات للمن مثل خنافس ويرقات أبو العيد وكذلك  -0

يرقات أسد المن وذباب          السرفس ويوجد العديد من الطفيليات حالياً التي 
 تستخدم لهذا الغرض .

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد
 لترماء022مل/22اي سي   بمعدل  %5.2دلتا مثرين 

 لتر ماء022مل /52اس ال  بمعدل   %02اندوكس كارب 

 

    Agrotis ipsilon الدودة القارضة

 حشريه  نوع االفة

 

 لون الفراشة بي فاتح، واألجنحة رمادية مصفرة أو مسودة اللون. - وصف االفة
األجنحة األمامية للفراشة األنثى غامقة، ويحمل الجناح بقعتين: بقعة كلوية  -

 وأخرى
 دائرية بين خطين متماوجين غامق اللون.

مع عروق لون الجناح الخلفي رمادي فاتح في األنثى، وأبيض في الذكر،  -
 غامقة.
 اليرقة:

 سم عند النضج. اللون رمادي مخضر أو بني. 0-2 -
 ثالثة خطوط طولية غامقة على الظهر، الوسطي منها مضاعف. -
نقاط صغيرة سوداء تخرج من كل منها  0كل حلقة من حلقات الجسم تحمل  -

ع مشعرة. فتحات الثغور التنفسية سوداء. تزداد عدد األرجل البطنية الكاذبة 
 تطور اليرقات لتصل إلى خمسة في الطور الرابع والخامس.

اعراض االصابه في 
 الحقل

تهاجم اليرقات النبات فتقرض السيقان فوق سطح التربة، وعند إثارة التربة أسفل 
 الجورة تشاهد يرقات سوداء تتالمس فيها اجزاء الفم مع نهاية البطن

 اليرقات الطور الضار



 

 

 إزالة الحشائش والنظافة الحقلية.ـ 0 طرق الوقاية
 االهتمام بالعزيق وتجهيز التربة. 5
 جمع اليرقات وإعدامها. -3

 لتر ماء سقي 022مل /22يستخدم مبيد فبرونيل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

    Fusarium Oxysporum مرض الذبول 

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

وتظهر اإلصابة بالذبول على صورة إصفرار تدريجى على األوراق السفلى 
 ويكون غالباً فى جانب واحد مع تقدم

 اإلصابة تظهر نفس األعراض على األوراق العليا بينما تسقط األوراق
السفلى وبذلك يجف أغلب المجموع الخضرى ويموت النبات ، تظهر الحزم 

 تحاً .الوعائية وقد أخذت لوناً بنياً فا

 –النظافة الحقليه  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –حرق بقايا المحصول السابق  طرق الوقاية
 التسميد المتوزان وتنظيم الري 

 لتر ماء سقي 52جم /  022-22دبليوبي بمعدل%22تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 مائ سقيلتر 022جرام /522دبليو بي بمعدل  %۷2ثيوفانات ميثيل 

 لتر ماء سقي022مل /522اي سي بمعدل %32هيمكسازول 
 لتر  022مل /022-22اس سي(بمعدل  %22كاربندازيم

 

 Botrytis spp العفن الرمادي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يحدث هذا المرض عند توفر الرطوبة العالية وانخفاض درجات الحرارة اقل 
 .درجة  مئوية 52من 

و تكون الثمار أكثر تعرضاً  لإلصابة بالمرض، إذ يظهر عليها تعفن طري يبدا 
من قمة الثمرة ويمتد باتجاه قاعدتها حتى يعم جميع الثمرة. ويتكون على الثمرة 
نمو فطري كثيف رمادي اللون )وهو يمثل عالمة المرض( وتصاب االوراق 

 ا نموات رمادية اللون.والسيقان كذلك نتيجة الرطوبة العالية ويظهر عليه

ان نقص البوتاسيوم قد يجعل النباتات أكثر عرضة للمرض ويجب أن يتم  طرق الوقاية
 التسميد بشكل جيد ؛ و التخلص من الثمار المصابة و حرقها .

 لتر ماء 52جرام /  32-52بمعدل  ابروديون  المكافحة الكيميائيه 

  

  erysiphe pisi البياض الدقيقي

 فطريه  االفةنوع 

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

صيب هذا المرض اي جزء من النبات فوق سطح التربة اال انه من النادر وجوده ي
علي االجزاء المسنة من السوق واول ما يظهرعلي شكل بقع صغيرة باهتة تنتشر 
منها مناطق دقيقة لونها ابيض رمادي تختلف مساحتها وقد تعم سطحي الساق او 

او القرون ويظهر علي القرون او الورقة اسفل هذه النموات الدقيقة لون بني  الورقة
او ارجواني وتوجد البقع علي السطح العلوي لالوراق واحيانا علي سطحها السفلي  

وتاثير المرض علي االجزاء المسنة يكون غير واضح ولكنه يسبب للنباتات التي 
االوراق واعناقها وقد يسبب سقوط تصاب في طور مبكر من نموها تقزم وتشوه في 

االوراق وعند اصابة القرون تصيب البذور مما يؤدي الي التصاقها بجدار القرن من 
 الداخل مسببا خفضا في قيمتها التسويقية

 زراعة أصناف مقاومه  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 لتر022مل /۷2-22اس سي %52ستروبين  ازوكسي المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 52جم /  62 -02دبليو جي  بمعدل  %02كبريت 

 لتر022مل /02اس سي   %05.0+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر022مل /02اي سي   %05.2ترايديمنول

 



 

 

وطرق مكافحتها العدس افات وامراض 

 

    Agrotis ipsilon الدودة القارضة

 حشريه  نوع االفة

 

 لون الفراشة بي فاتح، واألجنحة رمادية مصفرة أو مسودة اللون. - وصف االفة
 األجنحة األمامية للفراشة األنثى غامقة، ويحمل الجناح بقعتين: بقعة كلوية وأخرى -

 دائرية بين خطين متماوجين غامق اللون.
 مع عروق غامقة.لون الجناح الخلفي رمادي فاتح في األنثى، وأبيض في الذكر،  -

 اليرقة:
 سم عند النضج. اللون رمادي مخضر أو بني. 0-2 -
 ثالثة خطوط طولية غامقة على الظهر، الوسطي منها مضاعف. -
نقاط صغيرة سوداء تخرج من كل منها شعرة.  0كل حلقة من حلقات الجسم تحمل  -

قات مع تطور اليرفتحات الثغور التنفسية سوداء. تزداد عدد األرجل البطنية الكاذبة 
 لتصل إلى خمسة في الطور الرابع والخامس.

اعراض االصابه في 
 الحقل

تهاجم اليرقات النبات فتقرض السيقان فوق سطح التربة، وعند إثارة التربة أسفل 
 الجورة تشاهد يرقات سوداء تتالمس فيها اجزاء الفم مع نهاية البطن

 اليرقات الطور الضار

 إزالة الحشائش والنظافة الحقلية.ـ 0 طرق الوقاية
 االهتمام بالعزيق وتجهيز التربة. 5
 جمع اليرقات وإعدامها. -3

 لتر ماء سقي 022مل /22يستخدم مبيد فبرونيل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

     

  Frankliniella - kakothrips - Thysanoptera الثربس

  حشريه  نوع االفة

 الحوريات هي مراحل تغذية نشطة. وصف االفة
مم( ؛ جسم مستطيل ، أصفر وبني مع  0.2بوصة ) 2.26: حوالي الحشرات الكامله  

 أجزاء. ۷اثنين من أزواج من األجنحة )شعر( مهدب. فم الفم منقار ويشبه الهوائيات 



 

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

أما اإلصابة الشديدة على األوراق  تؤدي اإلصابة على الشتالت الصغيرة الى تقزيمها .
تؤدي الى تشوه األوراق و تصبح فضية اللون ومن ثم تحول لونها الى البني عند الحافة 

 التي يحدث لها التواء .و يترك  التربس مخلفات من البراز األسود على األوراق.  

 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 محصول السابق حرق مخلفات ال طرق الوقاية
 اتباع دوره زراعيه مناسبه 

 قلب التربه بشكل متعامد 

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد

     

  Aphis   craccivora  fabae المن

 حشريه  نوع االفة

 

 الحوريات رمادية اللون.   وصف االفة
مم( ولونهم أسود المع. تتكاثر  5.2)يصل طولهم إلى  صغيره  الحشرات البالغه  

 اإلناث بشكل متناثر في المناطق المدارية وشبه المدارية.

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى على اللحاء وتحقن السموم في النبات اثناء التغذيه وتفرز الندوه العسليه وهذا 
 يقلل من الغله 

  

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

 التوازن الغذائى وعدم اإلسراف فى األسمدة األزوتية . طرق الوقاية
 اإلهتمام بالتسميد البوتاسى.

 نظافة الحقل من الحشائش والمخلفات النباتية .

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد

 

    Fusarium Oxysporum مرض الذبول 

  فطريه  االفةنوع 

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

وتظهر اإلصابة بالذبول على صورة إصفرار تدريجى على األوراق السفلى ويكون 
 غالباً فى جانب واحد مع تقدم

 اإلصابة تظهر نفس األعراض على األوراق العليا بينما تسقط األوراق
تظهر الحزم الوعائية  السفلى وبذلك يجف أغلب المجموع الخضرى ويموت النبات ،

 وقد أخذت لوناً بنياً فاتحاً .

 –النظافة الحقليه  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –حرق بقايا المحصول السابق  طرق الوقاية
 التسميد المتوزان وتنظيم الري 

 لتر ماء سقي 52جم /  022-22دبليوبي بمعدل%22تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي022جرام /522دبليو بي بمعدل  %۷2ميثيل  ثيوفانات

 لتر ماء سقي022مل /522اي سي بمعدل %32هيمكسازول 
 لتر  022مل /022-22اس سي(بمعدل  %22كاربندازيم

 

  erysiphe pisi البياض الدقيقي

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

صيب هذا المرض اي جزء من النبات فوق سطح التربة اال انه من النادر وجوده ي
علي االجزاء المسنة من السوق واول ما يظهرعلي شكل بقع صغيرة باهتة تنتشر 
منها مناطق دقيقة لونها ابيض رمادي تختلف مساحتها وقد تعم سطحي الساق او 

فل هذه النموات الدقيقة لون بني الورقة او القرون ويظهر علي القرون او الورقة اس
او ارجواني وتوجد البقع علي السطح العلوي لالوراق واحيانا علي سطحها السفلي  

وتاثير المرض علي االجزاء المسنة يكون غير واضح ولكنه يسبب للنباتات التي 
تصاب في طور مبكر من نموها تقزم وتشوه في االوراق واعناقها وقد يسبب سقوط 

عند اصابة القرون تصيب البذور مما يؤدي الي التصاقها بجدار القرن من االوراق و
 الداخل مسببا خفضا في قيمتها التسويقية

 زراعة أصناف مقاومه  –اتباع دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 لتر022مل /۷2-22اس سي %52ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 52جم /  62 -02دبليو جي  بمعدل  %02كبريت 

 لتر022مل /02اس سي   %05.0+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين 
 لتر022مل /02اي سي   %05.2ترايديمنول



 

 

 

وطرق مكافحتها  الفاصوليا افات وامراض 

 

 Xanthomononas  malvacearum التبقع الزاوي

 بكتيري    نوع االفة

 

االصابه في اعراض 
 الحقل

تسبب البكتريا للبادرات مرضاً يعرف باسم اللفحة البكترية تظهر على األوراق 
 تبقعات

صغيرة بلون أخضر داآن مشبع بالماء محصورة بعروق الورقة فيكون لها البقع 
 زوايا حادة ومن هنا جاءت

تهاجم البكتريا السوق الغضة مسبة لها تقرحات  تسمية المرض بهذا االسم ، آذلك
 غامقة تميل إلى اللون األسود

 وهنا يعرف المرض بالساق السوداء.
آذلك يظهر المرض على الجوز بشكل بقع دائرة زيتونية تتحول إلى اللون األسود 

 وبازدياد اإلصابة يسقط الجوز

 والبقايا المصابة وحرقها آونها مصدراً للعدوى. . جمع البادرات0 طرق الوقاية
 . اتباع دورات زراعية5
 . زراعة أصناف مقاومة3
 هسليمور. زراعة بذ0

 جرام للتر الماء 5كوبراوكسي كلورايد بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 



 

 

 وطرق مكافحتها الفول السوداني  افات وامراض 

 

 Spodoptera  exigua األوراققارضات  

 حشريه  نوع االفة

 

 

ليرقات خضراء شاحبة أو صفراء اللون خالل مرحلتين األولى والثانية ، ا وصف االفة
خطوط شاحبة أثناء الطور الثالث. خالل الطور الرابع ، تكون  هناك ولكن 

خالل الطور الخامس   شريًطا جانبيًا غامقًا.  وهناك ،  لونا اليرقات أغمق 
مع اللون  المظهر المظهر ، وتميل إلى أن تكون خضراء متغيرة للغاية في 

الوردي أو األصفر بطني وشريط أبيض أفقيا. غالبًا ما توجد سلسلة من البقع 
  الداكنة أو الشرطات الظهرية والظهارية. 

ملم.  32و  52ذو حجم معتدل ، يتراوح طول الجناح بين الحشرات الكامله 
 الى بني  رمادي   بلون األمامية جنحه اال
 
   

اعراض االصابه في 
 الحقل

 ظهور ثقوب كبيره على األوراق 

 اليرقات  الطور الضار

 دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  –استخدام المصايد  طرق الوقاية

 لتر022مل /52اي سي بمعدل  %2ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر022مل /22اي سي بمعدل %2ثرين المبداسيهالو
 لتر ماء 52جرام/  6.2 -5.2دبليو بي بمعدل  %۷2سيرومازين 

  Aphis gossypii المن

 حشريه  نوع االفة

 

 حشرات صغيره رماديه اللون  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

هو مشاهدة أفراد المن على أوراق الفول   أهم ما يميز إصابة المن على الفول 
على كال سطحى الورقه وحاصة على حواف الحقول على النباتات الصغيرة فى 

العمر ونظراً لطبيعة فم الحشره الثاقب الماص فإن الحشرات تقوم بإمتصاص 
العصاره النباتيه من األوراق مما يؤدى الى تحول لون األوراق الى اللون 

 ورقه عن القيام بعملية البناء الضوئىاألصفر وتتوقف ال
  وكذلك وجود الندوة العسلية التى يفرزها المن 

 صبح أماكن الوخز المتناثرة على سطح الورقة بقعاً صفراء باهتة.ت
 ضعف النبات وجفافه.

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

مصادر العدوى مع مداومة المرور  من الحشائش التى تعتبر أهم  نظافة الحقول  طرق الوقاية
 على الحقول إلكتشاف اإلصابة مبكراً.

زراعة محصول الفول البلدى فى تجمعات وفى مواعيد متقاربة مما يجعل 
النباتات فى أعمار متقاربة وفى حجم واحد مما يقلل من معدالت اإلصابة بهذه 

األمراض  وتنشر الحشرة حيث تنتقل الحشرات من النباتات الكبيرة إلى الصغيرة
 الفيروسية فى حالة إختالف مواعيد الزراعة فى حقول متجاورة.

 التخلص من النباتات المصابة بالفيروس وحرقها.



 

 

 تعتبر الحشرات الكاملة وحوريات المن غذاء مفضل لخنافس ويرقات أبو العيد
 وكذلك يرقات أسد المن وذباب السرفس ويوجد العديد من الطفيليات مثل أجناس

Aphelinus , Encarsia , Aphidius  فيجب ترك الفرصه لهذه األعداء لتقوم

 بدورها.

 لتر ماء 022جم/  02 – 52دبليو بي بمعدل %52ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء022جم/022-22اس بي( بمعدل  %22ثيوسيكالم

 لترماء022مل/022-22اس ال( بمعدل %  52اميداكلوبرايد

         

 Heliothis armigera الدودة األمريكية

 حشريه نوع االفة

 

ملم ذات لون شاحب اخضر الى بني غامق 02-32يبلغ طول اليرقه  وصف االفة
اعتمادا على النبات المضيف وهناك شريط بني داكن الى اسود يمتد من 

 الراس ثم الظهر الى البطن 
 

اعراض االصابه في 
 الحقل

الغير ناضجة في مكان انصال الكأس بالثمرة  الفول تحفر فى  ثمار  
 فتسبب سقوطها وتعفنها.

 

 اليرقه الطور الضار

جمع الثمار –النظافة الزراعيه وإزالة الحشائش  -الحرث الجيد لألرض لتشميسها طرق الوقاية
 استخدام المصائد الفرمونيه -المصابه واحراقها

 لتر011مل /55 بمعدل اي سي %5بنزواتايما مكتين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر011مل /51 بمعدل اي سي%5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 51جرام/  5.5 -5.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 

     

  Cercosporidium  Personatum تبقع األوراق

 فطريه  نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 صفراء.محاطة بهالة  بنية  بقع  تسبب 

 اتباع دوره زراعيه مناسبه  –حرق مخلفات المحصول السابق  طرق الوقاية

 لتر022مل /02اس سي   %05.0+بوسكاليد %6.0بيراكلوستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر022مل /02اي سي   %05.2ترايديمنول

      

 

 وطرق مكافحتها الفجل آفات وأمراض محصول

 
 Agrotis ipsilonالدوده القاؤضه 

 حشريه  نوع االفة

 لون الفراشة بي فاتح، واألجنحة رمادية مصفرة أو مسودة اللون. - وصف االفة



 

 

 األجنحة األمامية للفراشة األنثى غامقة، ويحمل الجناح بقعتين: بقعة كلوية وأخرى -
 دائرية بين خطين متماوجين غامق اللون.

 في األنثى، وأبيض في الذكر، مع عروق غامقة.لون الجناح الخلفي رمادي فاتح  -
 اليرقة:

 سم عند النضج. اللون رمادي مخضر أو بني. 0-2 -
 ثالثة خطوط طولية غامقة على الظهر، الوسطي منها مضاعف. -
نقاط صغيرة سوداء تخرج من كل منها  0كل حلقة من حلقات الجسم تحمل  -

عدد األرجل البطنية الكاذبة مع تطور شعرة. فتحات الثغور التنفسية سوداء. تزداد 
 اليرقات لتصل إلى خمسة في الطور الرابع والخامس.

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

تهاجم اليرقات النبات فتقرض السيقان فوق سطح التربة، وعند إثارة التربة أسفل 
 أعراض  الجورة تشاهد يرقات سوداء تتالمس فيها اجزاء الفم مع نهاية البطن

وجود  بثرات   وجود ثقوب في األوراق الكبيرة في المراحل األخيرة اإلصابة
 بيضاء على األوراق والساق ذات مظهر صدفي

 اليرقات الطور الضار

 ـ إزالة الحشائش والنظافة الحقلية.0 طرق الوقاية
 االهتمام بالعزيق وتجهيز التربة. 5
 جمع اليرقات وإعدامها. -3

 لتر ماء سقي 022مل /22يستخدم مبيد فبرونيل بمعدل  الكيميائيه المكافحة 

   Albugo candidaالصدأ األبيض- 

 فطريه  نوع اآلفة

 

 وجود  بثرات بيضاء على األوراق والساق ذات مظهر صدفي أعراض اإلصابة

طرق الوقاية ممن 
 اإلصابة

 عدم اإلفراط بالتسميد البوتاسي -إزالة الحشائش  -التخلص من األجزاء المصابة 

مل 64اس سي   %1..1+بوسكاليد %4.6بيراكلوستروبين  المكافحة الكيميائية
 لتر144/

 لتر144مل /64اي سي   %1..1ترايديمنول

 

 Brassica oleracea    لزغبيالبياض ا - 

 فطريه نوع اآلفة

 

طح يقابلها على الس السطح العلوي للورقةظهور بقع صفراء غير منتظمة الشكل على  أعراض اإلصابة
   الفطر الزغبيةالسفلي نموات 

طرق الوقاية من 
 اإلصابة

 زراعة أصناف مقاومه 
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