
 

 

 وطرق مكافحتهامحاصيل االعالف وامراض افات 

 

 

 

 

 

 



 

 

وطرق مكافحتها البرسيم )القضب (  افات وامراض -1

 

 Spodoptera littoralis دودة ورق القطن

 حشريه نوع االفة

 

التربة نهاراً بينما تتسلق النباتات ليالً لتتغذى على األوراق  اليرقات تعيش عادة فى وصف االفة
والقمم النامية ثم تعود إلى التربة نهاراً وتشاهد اليرقات كبيرة  العمر والحجم أسفل 
جور النباتات والبادرات وتكون اليرقات مقوسة ملتفة على نفسها كما تفقد اليرقات 

اعدها على تسلق النباتات فتظل كبيرة العمر الشعيرات والخطاطيف التي تس
الحشرة أسفل النباتات وال تقوى على تسلق النباتات وتتغذى على منطقة التاج 

Crown .وهى منطقة تالمس الساق مع سطح التربة 

اعراض االصابه في 
 الحقل

 بقع بيضاء 
 ثقوب في النبات 
 التهام الورقة ماعدا العرق الوسطى 

 اليرقات  الطور الضار

حش البرسيم المصاب باليرقات وتغذية المواشي عليه أحد أطراف البسيطة  طرق الوقاية
لمكافحة الحشرة .. وكذلك ينصح بعمل أكوام صغيرة من البرسيم تترك فترة 

 تنظيم الري  لتتجمع أسفلها اليرقات وتجمع وتعدم .
 تجنب الزراعة تحت الظل 

 لتر111مل /55اي سي   %5ايما مكتين بنزوات المكافحة الكيميائيه 
 لتر111مل /51اي سي  %5المبداسيهالو ثرين

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

 

 Macrotermes SPP 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. 

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

اعراض االصابه 
 في الحقل

 ووجودنباتات ميته   وجود افراد النمل داخل الجذور والسيقان المصابه

 الحشرات الكامله  الطور الضار



 

 

 ازالة جميع النباتات المصابة بشدة او الميتة وحرقها -1 طرق الوقاية
األراضي التي يتواجد  فيها النمل األبيض يجب تسميد األشجار بالكمبوست أو  في -5

 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

 موتها  وبالتالي

 اس سي  %51عنداشتداد االصابه يستخدم مبيد فبرونيل  المكافحة الكيميائيه 

 

 Therioaphis trifolii (Monell) Acyrthosiphon kondoi المن

 حشريه نوع االفة

 

 حشرات كمثريه الشكل  وصف االفة

اعراض االصابه في 
 الحقل

 وجود مستعمرات الحشرات  –وجود ندوه عسليه 

 الحوريات والحشرات الكامله  الطور الضار

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

 لتر ماء 111جم/  01 – 51دبليو بي بمعدل %55ثيامثوكسام  المكافحة الكيميائيه 
 لترماء111جم/111-51 اس بي( بمعدل %51ثيوسيكالم

 لترماء111مل/111-51اس ال( بمعدل %  51اميداكلوبرايد
 لترماء111مل/51اي سي   بمعدل  %5.5دلتا مثرين 

 لتر ماء111مل /55اس ال  بمعدل   %15اندوكس كارب 

 

 Stemphylium botryosum Wallr األوراقتبقع 

 فطريه   نوع االفة

 

اعراض االصابه في 
 الحقل

علي األوراق لونها بني غامق والبقع الحديثة تكون محاطة بهالة صفراء البقع 
مميزة وقد تلتحم البقع مع بعضها علي األوراق وتكبر في الحجم والبقع علي 

 السيقان مستطيلة الشكل ويالئم المرض الجو الحار الرطب.

حرق مخلفات المحصول السابق  –النظافه الحقليه  –زراعة أصناف مقاومه  طرق الوقاية
 الدوره الزراعيه المناسبه  –

 لتر111مل /55-51اس سي %55ازوكسي ستروبين  المكافحة الكيميائيه 
 لتر ماء . 51جم /  51 -01دبليو جي  بمعدل  %01كبريت 

 لتر111مل /01اس سي   %15.1+بوسكاليد %5.0بيراكلوستروبين 
 لتر111/مل 01اي سي   %15.5ترايديمنول
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