
 

 

 

 وطرق مكافحتها الزيتيةالمحاصيل وامراض افات 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطرق مكافحتهاالسمسم  افات وامراض

 

 Antigastra catalaunalis قرون السمسمأوراق ودودة 

 حشريه نوع االفة

 

فراشات رهيفة تتميز بلونها االصفر ووجود حراشيف حمراء على عروق   وصف االفة
الجناح االمامى, بينما الجناحان الخلفيان افتح لونا, ويبلغ طول االجنحة حوالى 

مم فى المتوسط. ويقل حجم الذكر كثيرا عن  7مم. يبلغ طول الفراشة 22 -51
 االنثى.

اعراض االصابه 
 في الحقل

يرقات هذه الحشرة اوراق وسوق نباتات السمسم , كما تتغذى على  تصىب
األزهار والثمار . وتتميز اإلصابة بتشابك األوراق العلوية للنباتات مع بعضهما 

بخيوط دقيقة تغزلها وتتحول داخلها إلى طور العزراء . تسبب هذه الحشرة 
 رفية ..تساقط كثير من األزهار والقرون الصغيرة وجفاف األوراق الط

 اليرقات  الطور الضار

إزالة مخلفات المحصول  –التسميد المتوازن وتنظيم الري  –النظافه الحقليه  طرق الوقاية
 السابق 

 لتر511مل /21اي سي   %1ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر511مل /11اي سي  %1المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 21جرام/  5.1 -2.1دبليو بي بمعدل  %71 سيرومازين



 

 

 

 Bemisia tabaci الذبابة البيضاء

 حشريه نوع االفة

 

ملم, ويغطى جسمها  5الحشرة الكاملة بقة صغيرة مجنحة ال يتجاوز طولها  وصف االفة
واجنحتها مادة شمعية دقيقة بيضاء, اما الحورية فهي خضراء مصفرة تستقر 

 وتشبه في ظاهرها الحشرات القشرية.على االوراق, 

اعراض االصابه 
 في الحقل

من أهم األضرار التى تسببها الذبابة البيضاء هو نقلها للعديدمن األمراض 
 الفيروسيه للسمسم

تتغذى الحشرة على األجزاء النباتيه وتترك جزء من لعابها الذي يترمم عليه  -
ويه على األوراق والكبسوالت المحت العديد من الفطريات المسببه للعفن الهبابي

 على البذور

 لحوريات والحشره الكامله الطور الضار

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

الغذائى بين االزوت والبوتاسيوم واالزهار وحتى بداية العقد.  التوازن 
 والفوسفور 

أفضل مكافحه للذباب األبيض هو زيادة المسافة والفاصل الزمني بين 
  المحاصيل المضيفة. 

الحفاظ على  النظافه الحقليه الجيده في مناطق الشتاء والربيع المضيف  
واألعشاب الضارة عن طريق تدمير وإزالة جميع مخلفات المحاصيل في 

 وقت ممكن. أقرب

 لتر ماء 511جم/  01 – 21دبليو بي بمعدل %21ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء511جم/511-11اس بي( بمعدل  %11ثيوسيكالم

 لترماء511مل/511-11اس ال( بمعدل %  21اميداكلوبرايد
 لترماء511مل/11اي سي   بمعدل  %2.1دلتا مثرين 

 لتر ماء511مل /21ال  بمعدل  اس  %51اندوكس كارب 

 

 Macrotermes gilvus ( Hagen األرضة

 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

 وجود افراد النمل داخل الجذور والسيقان المصابه 

 الحشرات الكلمله  الطور الضار

 ازالة جميع النباتات المصابة بشدة او الميتة وحرقها -5 طرق الوقاية
ها النمل األبيض يجب تسميد األشجار بالكمبوست أو في األراضي التي يتواجد  في -2

 بالسماد العضوي, فضال عن ريهاجيدا
 بهدف  تقويتها وجعلها تتحمل اإلصابة.

تدمير بيوت النمل في التربة, فضال عن  قلب األحجار التي تتواجد تحتها بيوت  - 3
 النمل,  بهدف تعريض النمل  للضوء

 وبالتالي  موتها

 اس سي  %21عنداشتداد االصابه يستخدم مبيد فبرونيل  الكيميائيه المكافحة 

 

    Sesamum indicum دودة القمة

 حشريه نوع االفة

 

 اليرقات: خضراء اللون مع رأس أسود له شعر أبيض قصير وصف االفة
 متوسطة الحجم مع مقدمة بلون أصفر محمر.فراشه  : الحشرات الكامله  
  

في  اعراض االصابه
 الحقل

 .وتتغذي عليهم  األوراق العليا  تلتف اليرقات حول  
    ع وفي المرحلة المبكرة من اإلصابة , يموت النبات دون إنتاج أي فر

 , تتوقف البراعم الموبوءة عن النمو. االصابه  في مرحلة الحقة من
 , تتكدس محتويات الثمار الزهور وعلى على  عند اإلزهار , تتغذى اليرقات 

 وتتغذى على البذور النامية الثمره   اليرقات في

 اليرقات  الطور الضار



 

 

ازاله  –حرق مخلفات المحصول السابق  –اتباع الدوره الزراعيه المناسبه  طرق الوقاية
 الحشائش واالعشاب 

 

 مل لكل لتر ماء 3يستخدم مبيد النيم بمعدل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Fusarium oxysporum مرض الذبول

 فطري   نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

يبدأ ظهور األعراض بتلون األوراق السفلي باللون األصفر وتدليها ألسفل يليها األوراق 
األعلى منها ثم تجف قمة النبات و تتقزم النباتات . و عند عمل شق طولي في الجذور 

 . والساق يظهر تخطيط بنى محمر في األوعية الخشبية

 استنباط أصناف مقاومة باستمرار . طرق الوقاية
 اتباع دورة زراعية طويلة )ال تقل عن ثالث سنوات(.

 حرق المخلفات المصابة.
اإلعتدال فى الرى والتسميد واإلهتمام بالتسميد الفوسفاتى والبوتاسى وعلى العمق 

 المناسب .
 الزراعة في الميعاد المناسب.

جم لكل كجم بذرة مع استخدام الصمغ العربي  3بمعدل  -تطهير البذرة بالريزولكس المكافحة الكيميائيه 
 كمادة الصقة .

 

 Erysiphe Cichoroaceaearum DC   البياض الدقيقي

 فطري   نوع االفة

 

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  –التقليل من الكثافه الزراعيه  –التخفيف من الري  –والرطبه 
 السابق 

 لتر511مل /71-11اس سي %21ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 21جم /  51 -01دبليو جي  بمعدل  %01كبريت 

 لتر511مل /01اس سي   %52.5+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر511مل /01اي سي   %52.1ترايديمنول

 

 Phytoplasma  تجعد أوراق السمسم

 ميكوبالزما    نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 تتميز بتحويل جميع أجزاء األزهار إلى اللون األخضر
 يتم استبدال اإلزهار بأوراق ملتوية 

 وأخيرا , تبدو النباتات مثل
  حرة. امكنسة الس

 النظافه الحقليه  ومكافحة الحشره الناقله  طرق الوقاية

 يستخدم مبيد ايمامكتين بنزوات لمكافحة الحشره الناقله  الكيميائيه المكافحة 

 



 

 

وطرق مكافحتهاالشمس عباد افات وامراض

 

 

 dahlia Richtl             Agapanthia حفار ساق عباد الشمس  

 
 حشرية نوع االفه

 

 

  الحشرة الكاملة وصف االفه
خنفساء صغيرة. الجسم ضيق متوازي الجانبين اللون العام اخضر غامق يمتد على طول 
الحافة الداخلية خط ابيض من الزغب الكثيف.كما يمتد على طول الخط الوسطي للراس 

والصدر االول شريط برونزي اللون يغطي السطح السفلي للجسم واالرجل والجزء 
 يض دقيق.القاعدي لكل عقلة من عقل القرن زغب اب

اعراض االصابه 
  في الحقل

تحفر اليرقات ضمن الساق واصابتها للساق غالبا ما تسبب تقصفها بفعل الرياح او تحت 
 تاثير الحمل.

  اليرقات الطورالضار

 جمع مخلفات النبات من الحقل وحرقها. طرق الوقايه

 لتر511/مل 21اي سي   %1ايما مكتين بنزوات  المكافحه الكيماويه
 لتر511مل /11اي سي  %1المبداسيهالو ثرين

 لتر ماء 21جرام/  5.1 -2.1دبليو بي بمعدل  %71سيرومازين 

 (Plasmopara halstedii)  البياض الزغبي

 

 فطري نوع االفه

 

اعراض االصابه 
  في الحقل

تنتشر بدءا من  تظهر على اوراق البادرات المصابة مساحات خضراء فاتحة اوصفراء
العصب الرئيسي. يغطي السطح السفلي لالوراق في الفترات الرطبة بدغب مبيض.مع 

تقدم االصابة تلتف االوراق وتتشوة ,كما يتقزم النبات كليا. يعطي النبات المصاب روسا 
 طبيعة ولكن البذور تكون فارغة.

 جمع مخلفات النبات من الحقل وحرقها. طرق الوقايه
  بذور نظيفة.زراعة 

  اتباع دورة زراعية خماسية تدخل فيها محاصيل الحبوب.
 مكافحة االعشاب كونها مضيف مناوب للمرض.

لترماء511/جرام211  بمعدل   المكافحه الكيماويه دبليو بي   % 73سيموكسانيل +نحاس   

لتر511مل /71-11اس سي %21ازوكسي ستروبين   

لتر ماء511جرام /211دل بمعدبليو بي  %11ميتاالكسيل +نحاس   



 

 

لتر511مل /01بمعدل   اس سي %52.5+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين   

 

 

 
 Puccinia helianthi صداء عباد الشمس

 فطري نوع االفه

 

اعراض االصابه 
  في الحقل

تظهر على السطح العلوي لالوراق على هيئة مجاميع من بقع صفراء شاحبة الي برتقالية 
السطح السفلي المقابل على هيئة بقع صفراء او برتقالية باالضافة إلى  اللون. و على

 سطحي االوراق قد يظهر على الساق وتموت الساق المصابة بشدة.

 جمع مخلفات النبات من الحقل وحرقها. طرق الوقايه
  زراعة اصناف مقاومة.

  ارية.من الحقول التجالتخلص من نباتات عباد الشمس التلقائية والبرية الموجودة بالقرب 
  ابعاد حقول عباد الشمس من الحقول التي كانت موبوة في الموسم السابق مسافة كافية.

 يمكن الرش باي مبيد فطري. المكافحه الكيماويه

 

 &Botrytis cinearia, Rhizoctonia solani, Aspergillus flavus , Sclerotina sclerotiorum, Rhizopus spp عفن الراس والساق
Fusarium moniliforme 

 فطري نوع االفه

 تظهر على النباتات المصابة في البداية بقع مائية تجف فيما بعد وتاخذ نسيج النبات مكانها
  لونا زهريا.وتغطي هذه المنطقة بغطاء قطني ابيض خاصة في الظروف الرطبة. 

االوعية الناقلة فياخذ الراس مظهر المكنسة. تتعف قشرة البذور او  كما تتعفن الروس بشكل جزئي او كامل دون ان تتاثر
  حول البذور نفسها.

تظهر االعراض على الساق وقت االزهار وخالل الفترة الدافئة. وتودي الي سقوط االوراق العليا وجفاف المجموع 
 الورقى كامال,فيموت النبات.

 اعراض االصابه 
  في الحقل

 دورة زراعية.اتباع  طرق الوقايه
  استخدام بذور نظيفة.

  مكافحة االعشاب.
 حراثة عميقة للتخلص من بقايا النبات.

 

-ثيوفانات ميثيل-هيمكسازول-تالكوفوس ميثيل  -استخدام احد المبيدات التاليه  المكافحه الكيماويه
  بروباموكارب  هيدروكلورايد

 
 

 علي محرز/المهندس اعداد / 

 احمد سيف /المهندس  /           

 االداره العامة لالرشاد واالعالم الزراعي                 

 اإلدارة العامة لوقاية النبات                                  


