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وطرق مكافحتها القطنافات وامراض  -1

 
 Heliophis SPP , Earias SPP زديدان اللو

 حشريه نوع االفة

 

الحافة األمامية لكل جناح بقعة غير منتظمة ذات لون الحشرة: يوجد على منتصف  وصف االفة
 بني غامق أما األجنحة

الخلفية فلونها بني فاتح وفيها شريط بني غامق موازي للحافة. البيضة لونها مصفر 
 ويكر وشكلها آالقبة نصف 

ويوجد على القشرة تضاريس طولية اليرقة متنوعة األلوان حسب تغذيتها على 
 و الجوز ويوجدالبراعم واألزهار أ

شريط غامق على طول الظهر والعذراء لونها بني فاتح وتوجد داخل شرنقة من 
 الطين تحت سطح التربة.

اعراض االصابه في 
 الحقل

اللوز الصغير كما توجد اليرقة فى األزهار أيضا ثم   وجود أطوار الحشرة داخل 
  وغيرها وقد تؤدى إلى جفاف ر فتصيب أكثر من لوزة أو ثمرة تنتقل من مكان ألخ

اللوز الصغير حيث تكون هناك فرصة لتعفن فصوص القطن، ثم تخرج الحشرة 
 الكاملة التي تنتقل من مكان ألخر لتضع البيض فردياً.

 اليرقات  الطور الضار

 مكافحة أو وسيلة استكشاف. –مصائد الطعوم الجاذبة كوسيلة  -1 طرق الوقاية
من اللوز مؤشر  %2-1ة معينة من اللوز المصاب تبلغ حوالي يعتبر تواجد نسب -2

على الوصول إلى مستوى الضرر االقتصادي فيبدأ استخدام المبيدات الحشرية حيث 
تبدأ المكافحة مع ديدان اللوز األخرى ويكون ذلك من منتصف يونيو حتى نهاية 

 عمر النبات.
 جمع اللوز المصاب وحرقة أو اعدامة.    -3
 لتبكير فى الزراعة للهروب من اإلصابةا    -4

 لتر111مل /25اي سي بمعدل  %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر111مل /51اي سي بمعدل %5المبداسيهالو ثرين



 

 

 لتر ماء 21جرام/  5.5 -2.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 
 لتر ماء111مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Aphis gossypii المن

 حشريه نوع االفة

 

لحشرة الكاملة: لونها اخضر، كمثرية الشكل، تميل إلى زرقة، األفراد غير ا وصف االفة
مجنحة، بينما األفراد المجنحة تظهر فى الصيف ويكون لونها اخضر ليموني، 

وهى زوائد تخرج منها مواد قلوية    –كما يوجد زوج من الزوائد البطنية 
طاردة للحشرات المفترسة ، ويوجد أيضا زنب فى نهاية البطن يعرف بـ 

Cauda .أو ذيل حيث يغطى فتحة الشرج للحشرة 

اعراض االصابه في 
 الحقل

والثانوية ومكان  تجعد األوراق فى القمة النامية واألوراق النامية الفلقية -1
 اإلصابة على السطح السفلى.

 
نمو العفن األسود نتيجة إلفراز الحشرة والندوة العسلية خاصة فى نهاية    -ب

 الموسم التي تلتصق بها األتربة الناعمة.
 

جـ _ موت الوسواس والبراعم الزهرية فتسبب اصفرارها ثم تساقطها وأيضا 
 صغر حجم اللوز ثم جفافها وموتها.

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

. تجري مكافحة المن موضعياً عند وصول اإلصابة على شكل مستعمرات 1 طرق الوقاية
 بنسبة

من البادرات التي بدأت فيها عملية التفاف األوراق وال تكافح في  % 31
 األطوار األخرى

 للنبات )توصيات مؤتمر القطن الثالثون(.
. تفترس حشرة المن في الطبيعة من قبل عدد آبير من الحشرات المفترسة 2

 أهمها)
 ن أبي العيد ، يرقات ذبابة السرفيد وأسد الم

 لتر ماء 111جم/  41 – 21دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء111جم/111-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء111مل/111-51س ال( بمعدل ا%  21اميداكلوبرايد
 لترماء111مل/51اي سي   بمعدل  %2.5دلتا مثرين 

 لتر ماء111مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Bemisia tabaci الذبابة البيضاء

 حشريه نوع االفة

 

ون اللالحشرة: لونها أصفر برتقالي إال أن المادة الشمعية التي تغطيها تعطيها  وصف االفة
 األبيض

اعراض االصابه في 
 الحقل

تتغذى الحشرة على األوراق الغضة لنبات القطن فتحدث بقع صفراء اللون تتحول 
إلى اللون البني محدثة بقع صفراء غير منتظمة ويحدث تأثير سام للعاب الحشرة 
كذا حدوث الندوة العسلية باإلضافة إلى نمو الفطريات فيسود لون القطن الشعر 

 وغيرها.

 الحوريات والحشره الكامله  الطور الضار

 نظافة الحقل من الحشائش وتنظيم الري والصرف. طرق الوقاية
افتراس أسد المن للبيض، وهناك طفيليات أخرى من رتبة غشائية األجنحة على 

  .  األطوار الحشرية للحشرة.

 لتر ماء 111جم/  41 – 21دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء111جم/111-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء111مل/111-51اس ال( بمعدل %  21اميداكلوبرايد
 لترماء111مل/51اي سي   بمعدل  %2.5دلتا مثرين 

 لتر ماء111مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Empoasca Lybica الجاسيد

 حشريه نوع االفة

حشرات ذات لون أخضر فاتح، األجنحة األمامية خضراء والخلفية شفافة تضع  وصف االفة
 البيض في أنسجة

 51النبات ) تضع األنثى من  -بيضة لها عدة أجيال/عام(.  51

اعراض االصابه في 
 الحقل

 األوراق وتضعفها وقد تصفرتتغذى الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص عصارة 
 ويتوقف نمو النبات في حالة اإلصابة الشديدة وآذلك إسقاط األزهار والثمار.

 



 

 

 الحوريه والحشره الكامله  الطور الضار

 

 . القضاء على األعشاب.1 طرق الوقاية
 . الزراعة على خطوط2
 ه. الري المنتظم وعلى فترات مناسب3

 لتر ماء 111جم/  41 – 21دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء111جم/111-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء111مل/111-51اس ال( بمعدل %  21اميداكلوبرايد
 لترماء111مل/51اي سي   بمعدل  %2.5دلتا مثرين 

 لتر ماء111مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Macrotermes SPP األرضة

 حشريه نوع االفة

 

األفراد الجنسية الخصبة المجنحة؛ تتواجد في فصل الخريف  وصف االفة
والربيع، ولونها غامق، وتتميز بعيون تبصر وتمتلك أجنحة، 

وتعتبر خصبة وتتحول فيما بعد إلى ملكات وملوك من أجل إنشاء 
 مستعمرات جديدة. 

 ت، وتعتبر عقيمة وعمياء. وتتميز بلونها الباه : الخادمة
يتميزون بتواجد فكوك قويّة لهم ومسننة، ويصل وتعتبر :الجنود

 عقيمة وعمياء. 
اعراض االصابه في 

 الحقل
موت  –وجودافرادالمستعمره داخل الجذور او الساق  –وجود انفاق طينيه على الساق 

 األشجار 

 الحشرات الكامله  الطور الضار

 هالة جميع النباتات المصابة بشدة او الميتة وحرقااز -1 طرق الوقاية

النمل األبيض يجب تسميد األشجار بالكمبوست أو بالسماد  فيها في األراضي التي يتواجد  -2
 جيداهاالعضوي، فضال عن ري

 تتحمل اإلصابة.جعلها و هاتقويت بهدف 
قطع خطوط  دفبه األقل، وذلك  على بعمق نصف متر  لالشجار لحراثة بين خطوط ا - 3

 االتصال بين أسراب النمل وبالتالي
 اآلفة. هذه  من خطر  التقليل 

 بيوت النمل، حتها األحجار التي تتواجد ت قلب دمير بيوت النمل في التربة، فضال عن ت - 4
 للضوء تعريض النمل  بهدف

 موتها وبالتالي 
حول الجذع  الفاكهه حالة إصابة الشجرة بالنمل فبإمكاننا طالء حزام من صمغ شجرة في  - 5

 وبالتالي إيقاف
 الشجرة اعلى النمل باتجاه تسلق  

 

 لمكافحه النمل االبيض211يستخدم مبيد فبرونيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Tetranychus telarius        العناكب

 عناكبيه  نوع االفة

 

كلمة اكاروس تعنى انه حيوان دقيق الحجم صغير جداً يحاط  االفةوصف 
الفم بمالمس فمية صغيرة وكبيرة كما أن الحيوان له أربع 

أزواج من األرجل بينما تخرج من البيضة يرقة صغيرة ذات 
 ثالث أزواج من األرجل.

اعراض االصابه في 
 الحقل

وراق لونها محمر أو اصفر باهت تتميز اإلصابة بظهور بقع مختلفة األحجام على األ
وعند شدة اإلصابة تذبل األوراق وقبل ذلك يسهل مشاهدة خيوط العنكبوت التي تمال 

 بالتراب كأحد مظاهر اإلصابة كما يوجد ذبول على القمم النامية.

  جميع االطوار المتحركه   الطور الضار

 الزراعيه المناسبه اتباع الدوره  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية

 لترماء111مل /41اس سي بمعدل  %5فنبيروكسيمات  المكافحة الكيميائيه 
 لتر111مل/51اي سي بمعدل  %1.1ابامكتين 
 لترماء111مل /41اي سي بمعدل %15بيرادابين 

 لتر ماء 21جرام/ 11-1دبليو بي بمعدل  %11هوكسي ثيوزوكس 

 



 

 

 Xanthomononas malvacearum التبقع الزاوي

 بكتيري    نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 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
آذلك تهاجم البكتريا السوق الغضة مسبة لها تقرحات غامقة تسمية المرض بهذا االسم ، 

 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 البادرات1 طرق الوقاية
 . اتباع دورات زراعية2
 . زراعة أصناف مقاومة3
 هسليمور. زراعة بذ4

 جرام للتر الماء 2كوبراوكسي كلورايد بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Fusarium moniliforme أمراض الذبول

 فطري   نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

 ظهور بقع قاتمة طرية غائرة على سطح الجوز1
ظهور عفن أسود على تيلة القطن المصاب ويتحول لونها إلى األصفر واألسمر 2

 ويسبب هذه األمراض
 من الفطريات الهوائية أهمها:كبيره  مجموعة 

 فطر األسبرجلس  Aspergillusويكون نمواً غزيراً أسود داخل الجوز المصاب. 

 §فطر الرايزبس  Rhzopusو. ويسبب العفن الرخ

 §فطر األلترناريا  Alternariaويسبب العفن الجاف. 

Fusarium  فطر الفوزاريوم§ 

 . االعتدال في الري وإعطاء ريات منتظمة1 طرق الوقاية
 . االعتدال في التسميد اآلزوتي2
 . مقاومة الحشرات باستمرار3
 . مكافحة األعشاب4
 . الزراعة على خطوط5
 المكافحة الحيوية لحشرات القطن:-5

 لتر ماء سقي 21جم /  111-51دبليوبي بمعدل%51تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي111جرام /211دبليو بي بمعدل  %51ثيوفانات ميثيل 

 لتر ماء سقي111مل /211اي سي بمعدل %31هيمكسازول 
 لتر  111مل /111-51اس سي(بمعدل  %51كاربندازيم

 

 Rhizoctonia solani الخناق

 فطري   نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

يبدأ ظهور األعراض على البادرات قبل خروج أوراقها األولى ويتم ذلك بعد فترة 
 تتراوح

حيث يظهر على السويقة الجنينية السفلى في المنطقة  أيام من حدوث العدوى ، 11
 5بين  -القريبة من سطح التربة 

تقرحات ذات لون بني غامق مائل إلى االحمرار وفي حالة اإلصابة الشديدة نجد أن هذه 
 التقرحات تمتد لتحيط

، تإحاطة تامة بالسويقة الجنينية السفلى نظراً لتعمق الفطر في األنسجة الداخلية للنبا
 ونتيجة لموت الخاليا في هذه

المنطقة تبدأ البادرات في الجفاف حيث تتساقط أوراقها الجافة وينتهي بها األمر إلى 
 الموت.

 . حراثة التربة وتنعيمها جيداً 1 طرق الوقاية
 . الزراعة على خطوط وفي الثلث العلوي للخط2
 تسرع من نموها.. زراعة بذور ذات إنبات جيد وعلى أعمال مناسبة بحيث 3
 . اعتماد دورات زراعية4
 . تعقيم البذور بالمطهرات الفطرية5

 لتر ماء سقي 21جم /  111-51دبليوبي بمعدل%51تالكوفوس ميثيل  المكافحة الكيميائيه 
 لتر مائ سقي111جرام /211دبليو بي بمعدل  %51ثيوفانات ميثيل 

 سقيلتر ماء 111مل /211اي سي بمعدل %31هيمكسازول 

 



 

 

 

 وطرق مكافحتها البنافات وامراض -2

 

 Prophantis Smaradina فراشة ثمار الين

 حشريه نوع االفة

 

الحشره الكامله عباره عن فراشه صغيره لونها ذهبي الى بني المسافه بين الجناحين  وصف االفة
البيض يشبه  سم واليرقه لونها احمروردي او برتقالي وعليها عالمات داكنه2.5

 القشورويتم وضعه على الثماربصوره منفرده

اعراض االصابه 
 في الحقل

تخترق اليرقات ثمار البن حديثه العمر او الثمار نصف الخضراء ويكون دخولها من 
اسفل الثمره )عكس خنفساءالثمار(وبعد اكلهالمحتويات الثمره تخرج منهامتجهه الى 

 تفرزها االفه لتربط الثمار ببعضهابعض الثمار المجاوره عبر خيوط حريريه
حيث قد تشاهد الثمار الصغيره وقد اتلفت بشكل كامل االانها تبقى مرتبطه 

ببعضهابواسطه الخيوط الحريريه تضم ثمارا مختلفه االحجام ومن خاللها يمكن 
تشخيص االصابه في الحقل بسهوله حيث تقوم االفه ايضا باتالف اغلفه الثمارالكبيره 

 جمه البراعم الزهريه واالفرعومها

 الحشرات الكامله واليرقات  الطور الضار

 يجب ازاله وحرق كل الثمارالقديمه قبل االزهارلمنع انتقال االصابه  طرق الوقاية
 التعجيل بعمليه جني المحصول 

الحصادبشكل متكرركل اسبوعين على االقل للتخلص من الثمارالتي قدتظل ماوى 
 للحشرات 

 تناء بصحه االشجارفاالشجار الضعيفه تصبح اكثر عرضه لالصابه االع
مزارعي البن  يبخرون  محصول البن باستخدام مخلفات الحيوانات في الفترات التي   

 يتحول فيها الهالل الى بدروهي فتر تزواج الفراشات ووضع البيض
بعدالعقدالن مزارعي البن في يافع لحج  يضعون فروع االيثاب على اشجارالبن   

 رائحته الراتنجيه تطردالفراشات وتمنعهاعن وضع البيض

 لتر111مل /25اي سي   %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر111مل /51اي سي  %5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 21جرام/  5.5 -2.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 

 

 

 Coccus Viridis (Green) الحشرة القشرية الناعمة

 حشريه نوع االفة

 

 حشره قشريه خضراء وصف االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

 وجودالندوه العسليه وتكون طبقه سوداء على األوراق والسيقان من العفن االسود

 الحشرات الكامله والحوريات  الطور الضار

المهاد ، واألسمدة ، والسماد المعطوب يجب أن تزود األشجار بالتغذية المثلى ) طرق الوقاية
جيداً( لتشجيع النمو والحيوية ومقاومة  االصابات  على نطاق واسع ولتقليل الضرر 
وخسارة الغلة. يجب فحص المواد الزراعية الجديدة للتأكد من خلوها من  الحشرات 

، وعن عالمات   العفن أو العسل. وينبغي أيضاً قطع وتلف األغصان واألوراق 
الموبوءة على األرض ، لمنع انتشار الحشرات ، في حين يجب القيام بعملية إزالة  

 الفروع غير المرغوب فيها



 

 

مل / لتر ، باإلضافة إلى صابون الغسيل الناعم ،  21إلى  11زيت النيم من  المكافحة الكيميائيه 
 جم / لتر ماء.             5المبشور جيداً عند حوالي 

 

 

 Leucoptera Coffeella األنفاقصانعة 

 حشريه نوع االفة

 

مم ، بيضاء فضية وذات قشور على الرأس. يحتوي كل جناح من  2.5فراشة طولها   وصف االفة
مع وجود نقطة فضية في  األجنحة الموجودة في الجزء القمي على عظمة سوداء ،

  الوسط ، تحدها بقعة برتقالية وخطان متوازيان يقعان في الهامش 
ة بيضاء ، مع تقييد حلقات الجسم ، في شكل يملم وهي كريم 4تصل اليرقات إلى طول  

         المسمار

اعراض االصابه 
 في الحقل

 وجود خطوط على األوراق 

 اليرقات  الطور الضار

االهتمام بتغذيه األشجار وتنظيم الري وقلب التربه  -جمع مخلفات الموسم السابق وحرقها الوقايةطرق 
 وتقليم الفروع المصابه 

 أي سي بمعدل نصف مل لكل لتر  %1,1يستخدم مبيدابامكتين  المكافحة الكيميائيه 

 

 Microtermes SPP االرضة

 حشريه نوع االفة

 

األفراد الجنسية الخصبة المجنحة؛ تتواجد في فصل الخريف والربيع، ولونها غامق،  وصف االفة
وتتميز بعيون تبصر وتمتلك أجنحة، وتعتبر خصبة وتتحول فيما بعد إلى ملكات وملوك 

 من أجل إنشاء مستعمرات جديدة. 
 الخادمة : وتتميز بلونها الباهت، وتعتبر عقيمة وعمياء. 

 بتواجد فكوك قويّة لهم ومسننة، ويصل وتعتبر عقيمة وعمياء. الجنود:يتميزون

اعراض االصابه 
 في الحقل

موت  –وجودافرادالمستعمره داخل الجذور او الساق  –وجود انفاق طينيه على الساق 
 األشجار

 الحشرات الكامله  الطور الضار

أجزاء األشجار ، بما في ذلك  قم بزراعه البن في أرض نظيفة حيث تمت إزالة جميع طرق الوقاية
 الجذور.

 التقليم الفعال للخشب الميت على أشجار البن
 إزالة كل  االخشاب الميته  من مزارع البن 

 لمكافحه النمل االبيض211يستخدم مبيد فبرونيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Melolontha SPP دودة األرض البيضاء

 حشريه نوع االفة

 

الحشره الكامله لونها بني فاتح الى بني داكن تتغذى ليال على االوراق وازهار االشجار  وصف االفة
 المختلفه  بينما تختفي نهارا في التربه

اليرقات لها حجم مقوس ولونها ابيض ولون الراس بني لها ثالثه ازواج من االرجل 
 سم3-1.5والجزا الخلفي من تجويف البطن ذولون داكن ويتراوح طول اليرقه من 

اعراض االصابه 
 في الحقل

تقوم اليرقات باتالف الجذور والجذيرات الشعريه فيقل معدل امتصاص  الماء والعناصر 
المعدنيه من التربه وبالتالي يتوقف نمو االشجار وتصغر االوراق ويحدث ذبول تدريجي 

ن ذلك وفي حاله االصابه الشديده تجرداالفه االشجار من المجموع الجذري فينتج ع
موت فجاي لالشجاريكون على هيئه ذبول تام من اعلى الشجره الى اسفلها مع احتفاظ 

 االوراق الجافه باللون االخضر فيصبح من السهل اقتالع الشجره

 اليرقات  الطور الضار

 العنايه باالشجار كالري المنتظم والتسميد بالذبل البلدي القديم المتحلل طرق الوقاية
 قلب التربه وجمع اليرقات وقتلها او تعريضها للطيور  للتغذيه عليها 

  

 استخدام مبيدات حشريه مناسبه مثل فبرونيل  سقي مع الماء المكافحة الكيميائيه 



 

 

 

 Pseudococeus Kenyae البق الدقيقي

 حشريه نوع االفة

 

تظهر اإلصابة على سطح جذور البن ككتلة من الحشرات البيضاء التي عادة ما تكون  وصف االفة
مغطاة بطبقة من الفطريات المخضرة. ويظهر الفحص الدقيق للحشرات تحت 

الفطريات أنها صغيرة الحجم وناعمة الجسد ، مع شكل بسيط للغاية من الحماية في 
 م الحشرة.شكل طبقة غبار بيضاء مع تالل الشمع على طول جس

اعراض االصابه 
 في الحقل

األضرار الناجمة عن البق الدقيقي وفقدان العصاره من النبات ينتج عنه ذبول 
األوراق ، ويتحول إلى اللون األصفر ويسقط من النبات. قد ينخفض العائد إلى حد 

 كبير وقد يموت كل أو جزء من النبات.

 الحوريات  الطور الضار

بالتغذية الكافية على شكل سماد أو نشارة أو روث جيد األشجار ويجب أن تزود  -   طرق الوقاية
  لتعزيز النمو والحيوية. 

)ويفضل عن طريق االقتالع والحرق لتدمير األشجار الضعيفه  يجب استبدال - 
 الحشرات وبالتالي منع انتشارها(.

  صيفي  لتر+زيت 111مل /51  اي سي(بمعدل%5المبداسيهالو ثرين المكافحة الكيميائيه 
 صيفي  لترماء+زيت111مل/51اي سي بمعدل  %2.5دلتامثرين 
 صيفي  لتر+زيت111مل /25اي سي( %11سيفلوترين

 

 

 Hemeleia vastarix  الصدا

 فطري   نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

 ضراء خ على الجانب السفلي من أوراق البن، مع بقع   بثور أو بقع برتقالية اللون ، 
مم فقط ، ولكن مع تطور  3إلى  2على الجانب العلوي. في البداية يبلغ قطرها من 

ساقط ت المرض ، يتم تكبيرها ويمكن أن يصل قطرها في النهاية إلى عدة سنتيمترات.
 األوراق والثمار

 واستخدام أصناف مقاومة طرق الوقاية
يمكن أن يكون للممارسات الزراعيه تأثير غير مباشر ولكن مفيد فيما يتعلق بمراقبة  
صدالبن. على سبيل المثال ، يساعد التباعد بين االشجار وأشكال التقليم المناسبة من 

خالل منع البلل لفترات طويلة وزيادة تغلغل المبيدات الفطرية في ظلة األشجار. ومن 
لصدأ تكون أقل في ظل ظروف مظللة ربما بسبب األشجار المعروف أيضا أن شدة ا

المكشوفة بالكامل ، بإنتاج غالت أعلى ، وتصبح أكثر عرضة للمرض. ولذلك قد 
 يكون الظل المناسب مفيد بعض الشيء.

 لتر111مل /111-51اس سي بمعدل   %51كاربندازيم المكافحة الكيميائيه 
 لتر111/مل 41اي سي بمعدل   %12.5ترايديمنول

 لتر111مل /55-51اس سي بمعدل  %25ازوكسي ستروبين 
 لتر111مل /  41اس سي( بمعدل  %12.1+بوسكاليد %5.4بيراكلوستروبين 

 

 Rhizoctonia solani عفن الجذور الريزكتوني

 فطري   نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

 الفاصله بين الجذر والساق وجود اختناق في المنطقه  –ذبول البادرات وموتها 

 االعتدال في الري  طرق الوقاية
 تجنب الزراعه في التربه الرطبه البارده 

 ٪ 1.5تجنب االسراف في سقي البذورويجب تعقيمهاقبل الزراعه بمحلول النحاس 
 استخدام بذورمعتمده خاليه من االمراض -

 قم بمعالجه البذور بالماء الساخن اذا لزم االمر

 جرام لكل لترماء 2تالكوفوس ميثيل بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Cercospora coffeicolaبقعه العين البنيه   

 فطري   نوع االفة

اعراض االصابه 
 في الحقل

صغيرة على األوراق. هذه عادة ما تكون أكثر وضوحا على الجانب   ظهور بقع 
لتصبح  بني محمر أو بني  مع مركز رمادي. العلوي من ورقة البن وتتكاثر تدريجيا 



 

 

قد تكون البقع دائرية أو ربما زاويّة ، وقد تتطّور أيًضا بهامش أصفر )"هالة"( 
 وتحّددها األوردة الرئيسية للنبات

 

 يراعى االهتمام بصحه االشجارمن ري وتسميدوظل كافي طرق الوقاية
 من الموسم السابق  لمنع تراكم اللقاح  ازاله جميع اجزاء النبات المنتهيه والقديمه

 المحافظه على المسافه الزراعيه المناسبه والتقليم لفتح المظله لتعزيزدوران الهواء
 

المكافحة 
 الكيميائيه 

 المبيدات المناسبه /كوبراوكسي كلورايد او كربندازيم  -

 

 Colletotrichum Coffeanum مرض كوليتوتريكم

 فطري   نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

العرض المميزهو االسوداد التدريجي لثمار البن الخضراء وظهور بقع صغيره 
منخفظه تتحول بسرعه الى اللون االسود قد تنمووتسبب تعفن كامل للثمارفي ظل 

 رطوبه عاليه 
غالبامايظهرالمرض على الثمارالصغيره وبشكل مبكروقدتظهر عالمات المرض 

 لصغيره ممايودي الى موتهاقبل ظهور االصابه على الثمارعلى السيقان ا
ويؤثر المرض أيًضا على الثمار الناضجه مما يتسبب في مرحلة "العفن البني". 

تتميز هذه المرحلة بظهوراسودادغامق نموذجي   يعمل على تغليف الثمار 
 الحمراء  

 استخدام اصناف مقاومه للمرض  طرق الوقاية
 المصابه ازاله الثمار 

   
 

المكافحة 
 الكيميائيه 

 استخدام مبيد كوبر اوكسي كلورايد

 

 Glomerella Cingulata االنثراكنوز

 فطري   نوع االفة

 

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

لونها بنى داكن والتى تمتد مع بعضها  رةيعلى االوراق عبارة عن بقع صغ ةياالعراض االول
صالها الى انف ؤدىي ديجفاف شد مةيفى منتصف البقعة القد ظهريمنتظمة  ريوتعطى بقعة غ

 عن الورقة وتظهر الورقة مثقبة
 رىياسود كما هو فى الحالى فى التبقع البكت سيبارز ول ريعن االنثراكنوز غ جيالنات عيالتبق
 موت رجعى لالفرع سببياالنثراكنوز  دةيالحاالت الشد فى

 لسابق حرق مخلفات الموسم ا طرق الوقاية

المكافحة 
 الكيميائيه 

  لتر ماء  111جرام /  311دبليوبي   بمعدل %51) استخدم  كوبراوكسي كلورايد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وطرق مكافحتهاالتبغ افات وامراض  -3

 

    Phyllognathus  silenus حفار ساق التنباك

 حشريه نوع االفة

 

يتراوح طولها بين واحد وواحد ونصف الحشرة الكاملة فراشة متوسطة الحجم،  وصف االفة
ملم، األجنحة  11سنتيمتر. المسافة بين األجنحة األمامية وهي مفتوحة حوالي 

األمامية حمراء وعليها بقع عديدة، واألجنحة الخلفية رمادية اللون، وعليها أشرطة 
 فاتحة اللون.

صل طول اليرقة ذات رأس وصدر أول لونهما بني، ولون الجسم أبيض شاحب، وي -
 / مم.15اليرقة المكتملة النمو إلى حوالي /

اعراض االصابه 
 في الحقل

تقوم اليرقات الحديثة الفقس بالتغذية على بشرة األوراق والنسيج البارانشيمي، وتقوم 
بحفر أنفاق بين بشرتي الورقة. مع تقدم اليرقة بالعمر تتغذى اليرقة على كامل 

 وتحفر فيه من األعلى نحو األسفل.الورقة، ويمكن أن تهاجم الساق، 
 يشاهد على الساق المهاجمة درنات توجد بداخلها عذراء الحشرة.

 اليرقة الطور الضار

 إزالة األعشاب من الفصيلة الباذنجانية، تقلل من أعداد الحشرة ومن اإلصابة. طرق الوقاية
 تطبيق الدورة الزراعية المناسبة. -
 زراعة األصناف المقاومة. -

 مل لكل لتر ماء 3يستخدم مبيد النيم بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

 C. Sorenson دودة ورق التبغ  

 حشريه نوع االفة

 

 

واالجنحه االماميه رماديه الى سوداء مع وجود فراشات كبيره الحجم ذات لون رمادي  وصف االفة
 خطوط سوداء وبقعتين احداهما داىريه واألخرى كلويه 

 بينما اليرقه اسطوانيه ذات لون رمادي متدرج الى المسود الى األحمر المسمر

اعراض االصابه 
 في الحقل

 وجود أوراق مثقبه    

 اليرقات  الطور الضار

 لحقل و الحراثات المتعددة نظافة ا -اتباع دوره زراعيه مناسبه  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية
 جمع اليرقات ليالً بعد السقاية وقتلها .

 التشتيل المبكر .

 لتر111مل /25اي سي   %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر111مل /51اي سي  %5المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 21جرام/  5.5 -2.5دبليو بي بمعدل  %55سيرومازين 

 



 

 

 Aphis gossypi المن

 حشريه نوع االفة

 

مم. إن رأس وصدر الصدر الكبير على شكل كمثرى  2يبلغ طول جسم البالغ حوالي  وصف االفة
أسود. لون الجسم هو متغير، األصفر واألخضر إلى اللون األخضر الداكن، وأحيانا 

 سوداء تقريبا،

اعراض االصابه 
 في الحقل

تمتص حشرات المن العصارة النباتية من األوراق والسيقان التي تتطفل عليها، ويترافق 
ذلك عادة بظهور ندوة عسلية مكان توضع حشرات المن على النبات مما يسمح بظهور 

العفن الهبابي الذي يُسيئ كثيراً للمحصول الورقي ، و تتدهور نوعية محصول التبغ 
 وطعمه

 والحشرات الكامله  الحوريات الطور الضار

نظافة الحقل وأطرافه من األعشاب والتخلص منها بالحرق ، كون األعشاب تُشكل  طرق الوقاية
 العائل النباتي البديل للحشرات واألمراض المختلفة .

 التأكد من سالمة الشتول الُمعدة للزراعة، وعدم نقل الشتول المصابة إلى حقول سليمة .
 البعد عن األماكن الظليلة واستبعادها من الزراعة .

 رش المبيدات الجهازية وقائياً قبل ظهور حشرات المن واإلصابة بها .
 وجمعها والتخلص منها خارج الحقل  قطع رؤوس النباتات المصابة في الحقول 

  لتر ماء111جم/  41 – 21دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء111جم/111-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء111مل/111-51اس ال( بمعدل %  21اميداكلوبرايد
 لترماء111مل/51اي سي   بمعدل  %2.5دلتا مثرين 

 لتر ماء111مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Bemisia tabaci الذبابة البيضاء

 حشريه نوع االفة

 

لحشرات صغيرة بيضاء اللون، يرقاتها محمية بطبقة شمعية تجعلها مقاومة للمبيدات ، ا وصف االفة
وعند هز النباتات المصابة تطير حشرات الذبابة  البيضاء بأعداد كبيرة . تمص 

الحشرات عصارة األوراق التي تتطفل عليها في المسا كب والحقول . وتُعد الذبابة 
من مسببات األمراض الفيروسية مثل فيروس التفاف البيضاء من النواقل الحيوية لعدد 

 ( .TLCVأوراق التبغ ) 

اعراض االصابه 
 في الحقل

 تشوه األوراق 

 لحوريات والحشره الكامله الطور الضار

 اختيار المشاتل بعيدا عن حقول الطماطم المثمرة والقرعيات  طرق الوقاية
الفيروسية خالل فترات النمو واالزهار  ازالة الحشائش والنباتات المصابة باالمراض

 وحتى بداية العقد.  التوازن الغذائى بين االزوت والبوتاسيوم والفوسفور 
أفضل مكافحه للذباب األبيض هو زيادة المسافة والفاصل الزمني بين المحاصيل 

 المضيفة.  
اب األعشالحفاظ على  النظافه الحقليه الجيده في مناطق الشتاء والربيع المضيف و 

 الضارة عن طريق تدمير وإزالة جميع مخلفات المحاصيل في أقرب وقت ممكن.

 لتر ماء 111جم/  41 – 21دبليو بي بمعدل %25ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء111جم/111-51اس بي( بمعدل  %51ثيوسيكالم

 لترماء111مل/111-51اس ال( بمعدل %  21اميداكلوبرايد
 لترماء111مل/51اي سي   بمعدل  %2.5 دلتا مثرين

 لتر ماء111مل /25اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Cercospora nicotianae تبقع أوراق التبغ

 فطري   نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

تتميز أعراض اإلصابة بمرض تبقع األوراق اإلنتراكنوزي بظهور بقع على األوراق ذات 
حيث تبدو األوراق المصابة ضعيفة، ويتوقف النبات عن النمو ويجف مكان  لون فاتح ،

 البقع .

 يجب أن تكون تربة المشاتل خفيفة وجيدة الصرف . طرق الوقاية
يجب أن يكون موقع المشتل معرضاً للشمس ، وبعيداً عن األماكن الظليلة ، واألماكن 

 الرطبة والمنخفضة .
بالحرارة أو بالمواد الكيميائية مثل الفابام ، أو بإحدى  يجب تعقيم تربة المشاتل إما 

 المركبات التي توصي بها المؤسسة .
 يجب تعقيم السماد المترب قبل االستعمال في تجهيز المشاتل . 

غ بذور في المتر المربع الواحد 1يجب تقليل الكثافة النباتية في المشاتل وذلك بزراعة 
 كحد أقصى.

 المشاتل، ويفضل أن يكون الري في الصباح الباكر .يجب االعتدال في ري 
 يجب االمتناع عن زراعة الخضار قرب المشاتل .



 

 

 يجب إجراء التعشب المستمر للمشاتل .
 يجب تغطية المشاتل بالنايلون .

 يستخدم مبيد ثيوفانات ميثيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Erysiphe Cichoroaceaearum DC البياض الدقيقي

 فطري   االفة نوع

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

بقع صغيره مبعثره على األوراق ذات لون ابيض كالدقيق يتحول الى اللون البني مع 
 تطور االصابه 

عدم زراعة التبغ في المناطق الظليله  –الحراثه الجيده قبل الزراعه وإزالة األعشاب  - طرق الوقاية
حرق بقايا المحصول  –ليل من الكثافه الزراعيه التق –التخفيف من الري  –والرطبه 
 السابق 

 لتر111مل /55-51اس سي %25ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 21جم /  51 -41دبليو جي  بمعدل  %11كبريت 

 لتر111مل /41اس سي   %12.1+بوسكاليد %5.4بيراكلوستروبين 
 لتر111مل /41اي سي   %12.5ترايديمنول

 

 Peronospora    tabacira البياض الزغبي

 فطري   نوع االفة

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

بقع بيضاء المعه على السطح العلوي لألوراق تتحول تدريجيا الى اللون البني البقع 
ذات اشكال مختلفه وغالباتبقى محدوده بين العروق يقابلهاعلى السطح السفلي نمو 

 زغبي ابيض اللون 

 حرق بقايا المحصول السابق  –زراعة أصناف مقاومه  طرق الوقاية

 لترماء111جرام/211دبليو بي  بمعدل    % 53سيموكسانيل +نحاس المكافحة الكيميائيه 
 لتر111مل /55-51اس سي %25ازوكسي ستروبين 

 لتر ماء111جرام /211دبليو بي بمعدل  %51ميتاالكسيل +نحاس 
 لتر111مل /41اس سي  بمعدل  %12.1+بوسكاليد %5.4بيراكلوستروبين 

 

( ، تجعد األوراق PVX( ، إكس البطاطا )PVY( ، واي البطاطا ) CMV( ، موزاييك الخيار) TMV) التبغ   ات فيروس

  ( AMV( ، موزاييك الفصة )TSWV(، الذبول المتبقع في البندورة )TRSV( ، البقع الحلقية في التبغ ) )TLCVفي التبغ)

 فيرس   نوع االفة

 

 

اعراض االصابه 
 في الحقل

   

زراعة أصناف التبغ المقاومة للفيروس أو الفيروسات المنتشرة في منطقة معينة في  طرق الوقاية
 توفرها .

 عدم المغاالة في كمية األسمدة اآلزوتية المعطاة للنبات .
 وخاصة حشرات المن والتربس . مكافحة الحشرات،

اتباع دورة زراعية مناسبة تضمن عدم زراعة محصول التبغ بعد محصول آخر كان 
 مصاباً بفيروس يصيب محصول التبغ .

التخلص من األعشاب المنتشرة في الحقل واألعشاب التي على أطراف الحقل، كونها 
 عوائل نباتية للفيروسات ونواقلها الحيوية .

ن أمكن( في مناطق خالية من اإلصابات الفيروسية، أو معزولة عن وصول الزراعة )إ
 الحشرات الناقلة لألمراض الفيروسية .

إنتاج شتول التبغ تحت تغطية شبكية مانعة لوصول حشرات المن، أو إقامة المشاتل في 
 مناطق معزولة.

 اتباع اإلجراءات الكفيلة بالنظافة العامة في الحقل .
 النمو الحقلي للنباتات المشتبه بها والتخلص منها حرقا ً. القلع في بداية

المكافحة 
 الكيميائيه 

 مكافحة الحشرات الناقله للفيروسات مثل الذبابه البيضاء والمن والنطاطات 

 

 

 



 

 

 اعداد / المهندس /علي محرز

 / المهندس /احمد سيف            

 واالعالم الزراعي  االداره العامة لالرشاد                

 اإلدارة العامة لوقاية النبات                                  

 

 


