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تقديـــــم
تعتب� � ��ر مكافحة اآلفات من أهم العناصر املؤثرة فى عملية اإلنتاج الزراعى وذلك ألنها تس� � ��اعد فى حماية
إنتاجي� � ��ة احملاصيل وبالتالى حتقيق عائد مجزى للمزارع ،لقد تطورت عملية مكافحة اآلفات إلى اس� � ��تخدام
مجموعة من التقنيات احلديثة بتوافق دقيق يعتمد على االس� � ��تفادة القصوى من الوس� � ��ائل الطبيعية واحليوية
من خالل منظور بيئى واقتصادى واجتماعى أو ما يطلق عليه املكافحة املتكاملة لآلفات .ويعتمد هذا النظام
عل� � ��ى إدارة تع� � ��داد اآلفات وع� � ��دم التدخل باملبيدات الكيميائي� � ��ة إال عند الضرورة ،وهو ما يتفق مع سياس� � ��ة
واس� � ��تراتيجية وزارة الزراعة واس� � ��تصالح األراضى ،مع األخذ فى اإلعتبار إختيار املبيد املناس� � ��ب ضد اآلفة
املستهدفة وباجلرعة املثلى وفى التوقيت األمثل لتعظيم املنافع واحلد من األضرار والتكاليف .وتهدف برامج
املكافحة املتكاملة لآلفات إلى احلفاظ على نش� � ��اط األعداء احليوية وعدم اإلضرار بصحة اإلنسان وسالمة
البيئة مع زيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة من خالل اإللتزام باحلدود القصوى املسموح
بها ملتبقيات املبيدات الكيميائية على هذه املنتجات.
لقد جاء استخدام وزارة الزراعة لنظم املكافحة املتكاملة لآلفات كحصيلة للبحوث العلمية التى يتم إجرائها في
مرك� � ��ز البحوث الزراعية بالتعاون مع اجلامعات والهيئ� � ��ات البحثية األخرى ،وذلك من خالل الفرق التى تبحث في
بناء برامج مكافحة متكاملة تتسم بالديناميكية والقدرة على التواءم مع تغيرات البيئة الزراعية.
لق� � ��د جاء إصدار كتاب «التوصيات املعتمدة ملكافحة اآلفات الزراعية  » 2018ليحقق أحد املتطلبات
الرئيسية في االستخدام الرشيد ملبيدات اآلفات الزراعية ،ومن هذا املنطلق فإنه يتضمن نبذة عن مكافحة اآلفات
بكافة عناصرها مع إلقاء بعض الضوء على املكافحة املتكاملة لآلفات واإلش� � ��ارة إلى التوصيات املعتمدة ملكافحة
اآلف� � ��ات الزراعية خاص� � ��ة املكافحة الكيميائية ،ويعتبر هذا الكتاب دلي ً
ال إرش� � ��ادياً لكل املهتمني مبكافحة اآلفات
الزراعية ،وخاصة األخوة الزراع ورجال اإلرشاد الزراعى والباحثني فى كافة مواقع البحث العلمى الزراعى.
وإننى إذ أقدم لهذه الوثيقة الهامة فال يفوتنى أن أشكر جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على ما تقوم به من
جه� � ��ود مخلص� � ��ة فى مجال إدارة مبيدات اآلفات فى مصر لإلرتقاء باإلنت� � ��اج الزراعى ،داعياً الله عز وجل أن
يوفق كل اجلهود التى تبنى مصر فى عهدها اجلديد.
مع متنيات وزارة الزراعة واس� � ��تصالح األراضى لكافة العاملني فى املج� � ��ال الزراعى بتحقيق إنتاج زراعى
وفير ومتميز وآمن يحقق ملصرنا احلبيبة كل ما ترجوه من نهضة وتقدم وإزدهار.
والله ولى التوفيق

أ .د /.عبد املنعم البنا

			

وزير الزراعة واستصالح األراضى
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تمهيد
تؤكد جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على أهمية دورها في حماية احملاصيل الزراعية في إطار منظومة
الزراعة النظيفة مع احلفاظ على صحة اإلنسان والبيئة ودعم االستخدام اآلمن والفعال للمبيدات من خالل
برامج املكافحة املتكاملة لآلفات مع تعزيز دور اإلرشاد الزراعي والعمل على ضرورة التناغم مع املنظمات
والهيئات العاملية املعنية بنظم تسجيل واستخدام وتداول املبيدات وأهمية التوافق مع مدونة السلوك الدولية
اخلاصة بتوزيع املبيدات واستعمالها والصادرة عن منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة .كما تعمل
اللجنة على دعم نظم التدريب لكافة املشتغلني باملبيدات مبا يتفق مع املتطلبات الدولية واحمللية ،إضافة إلى
ضرورة دعم وتقوية النظام املعلوماتي في مجال املبيدات بني وزارة الزراعة وكافة العاملني بالقطاعات التي
تعمل في مجال املبيدات على مستوياتها احمللية واإلقليمية والعاملية.
تؤكد جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على أهمية إتاحة حق املعرفة للجميع ودعم الوعي واإلعالم مبنظومة
إدارة املبيدات ،ولهذا وضعت اللجنة ضمن أولوياتها إعداد سلسلة من اإلصدارات التي تهم العاملني في مجال
مكافحة اآلفات من الباحثني والدارسني وجتار املبيدات واملرشدين الزراعيني وجمهور الزراع والعاملني في
صناعة املبيدات وكافة املهتمني بسالمة وصحة اإلنسان وحماية البيئة على املستوى القومي.
ويعتبر هذا العمل «التوصيات املعتمدة ملكافحة اآلفات الزراعية  »2018واحد من أهم إصدارات جلنة
مبيدات اآلفات الزراعية بعد تشكيلها اجلديد فى نوفمبر  .2015ننتهز هذه املناسبة للتقدم بخالص التقدير
والعرفان إلى كافة األعضاء فى تشكيالت جلان املبيدات السابقة والتى ساهمت بجهود متميزة في هذا
اإلصدار ،كما ال يفوتنا أن نشكر أعضاء األمانات الفنية باللجنة على جهودهم في كتابة ومراجعة محتويات
هذا اإلصدار .وأخيراً وليس بآخر نتمنى من الله العلى القدير أن يحقق الفائدة املرجوة نحو ممارسة سليمة
الستخدام مبيدات اآلفات الزراعية بأقصى قدر من األمان والفاعلية.
والله ولي التوفيق

أ.د /.محمد إبراهيم عبد املجيد

رئيس جلنة مبيدات اآلفات الزراعية
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إهـــــــداء

تهدى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية هذا اإلصدار إلى كافة املشتغلني فى مجال
مكافحة اآلفات الزراعية فى جمهورية مصر العربية راجني من الله عز وجل أن يجدون
فيه ما يدعمهم فى معركتهم ضد اآلفات التى تصيب محاصيلهم الزراعية ،مع احلفاظ
على صحة اإلنسان وسالمة البيئة.
جلنة مبيدات اآلفات الزراعية
وزارة الزراعة واستصالح األراضى
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البــــاب األول
مقدمة فى مكافحة
اآلفات الزراعية

الباب األول

مكافحة اآلفات الزراعية
�أو ً
ال� :أ�سا�سيات مكافحة الآفات
تعرف اآلفة بأنها أى كائن حى يسبب أضراراً لإلنسان أو ممتلكاته وتتبع اآلفات مدى واسع من الكائنات
احلية منها احلشرات واألكاروسات والقواقع والقوارض والنيماتودا والنباتات غير املرغوب فيها (احلشائش)– كذلك
الفطريات والبكتيريا والفيروسات والتي حتدث أمراض نباتية وغيرها.
يقصد مبكافحة اآلفات العمل على تقليل الضرر الذي حتدثه اآلفة وذلك بإبعادها أو منع وصولها إلى العائل أو
بتهيئة ظروف غير مناسبة لتكاثرها أو بإعدامها إال أنه ينجو من عملية املكافحة مهما بلغت دقتها عدد من األفراد
ميكنه أن يعاود النشاط والتكاثر عندما تتحسن الظروف احمليطة.
من الضروري قبل مكافحة أى آفة معرفة تاريخ حياتها وسلوكها وعادتها وطبائعها والظروف التي تناسب
معيشتها وتكاثرها وذلك للعمل بقدر اإلمكان على عدم توفر هذه الظروف فى البيئة احمليطة بها حتى ميكن إجراء
عملية املكافحة واآلفة فى أضعف أطوارها لتكون املكافحة عملية ووافية بالغرض .باإلضافة إلى ذلك فإن املعرفة
الدقيقة للظروف املناسبة حلياة اآلفة متهد إلمكان التنبؤ بدرجة اإلصابة فى املستقبل وحينئذ ميكن إتخاذ التدابير
واإلستعدادات الالزمة للمكافحة فى الوقت املناسب.
أهمية دراسة اآلفة قبل مكافحتها:
يجب قبل القيام مبكافحة أى آفة احلصول على معلومات كافية ووافيه عن كل ما يتعلق بها سواء طريقة تغذيتها
ودورة حياتها .وعوائلها املفضلة ..الخ من املعلومات الهامة التي متهد السبيل إلى مكافحة اآلفة بطريقة عملية وفعالة
وفيما يلى أهم املعلومات األساسية التى يلزم معرفتها قبل إجراء عملية املكافحة–:
 -1األهمية اإلقتصادية لآلفة  :تبني األهمية اإلقتصادية لآلفة إلى أى مدى تكون مكافحتها مجدية من الناحية
اإلقتصادية وفى هذا الصدد ال يكفى أن نقدر متوسط التلف الذى حتدثه احلشرة حملصول ما في عدد من
السنني بل يجب تقدير احلد األقصى من اخلسارة التي تسببها اآلفة فى أشد حاالتها– وذلك ألنه قد مير عدد
من السنني بدون أن تظهر أهمية إقتصادية لآلفة ثم فجأة تنتشر اآلفة بشكل وبائي قد يهدد احملصول .يجب
أن ال تقتصر الدراسة على مدى إنتشار اآلفة فحسب بل يتحتم أيضاً دراسة القيمة اإلقتصادية للمحصول
الذى تصيبه.
 -2تعريف اآلفة :قد يكون السبب األساسي فى فشل مكافحة آفة ما هو اخلطأ فى تعريفها لذلك يجب توخي
الدقة فى تعريف اآلفات قبل البدء فى عملية املكافحة.
التو�صيات املعتمدة
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 -3موعد وكيفية إجراء عملية املكافحة  :يعتمد جناح مكافحة آفة ما إلى حد كبير على إختيار املوعد والطريقة
املناسبتني إلجراء العملية وقد يكون التوفيق فى هذا اإلختيار أهم بكثير من إنتخاب املبيد املناسب والتركيز
املستعمل وميكن حتديد موعد وطريقة إجراء عملية املكافحة بدراسة سلوك وبيئة إنتشار اآلفة حتى ميكن
الوقوف على أضعف نقطة ميكن أن تكافح عندها اآلفة.

ثاني ًا :طرق مكافحة الآفات

تعرف طرق املكافحة بأنها العمليات التي من شأنها تقليل خسارة اآلفات التي تسببها لإلنسان أو ممتلكاته من
نبات وحيوان وذلك باحلد من إنتشارها وتكاثرها بقدر اإلمكان ومن املعروف أنه من املستحيل القضاء على نوع معني
من اآلفات فى جميع بقاع العالم وقد أمكن فى حاالت كثيرة التغلب على بعض اآلفات اخلطرة وحتويلها إلى آفات
ثانوية ضعيفة األثر .تشمل مكافحة اآلفات فى نطاقها الواسع جميع الطرق التي تؤدى إلى جعل احلياة صعبة أو غير
ممكنة بالنسبة لآلفة وجترى عملية املكافحة بعدة طرق ميكن تقسيمها كاألتي–:
 -1العوامل الطبيعية  :تتكون من مجموعة من العوامل الطبيعية التي حتد من إنتشار اآلفات أو تقلل من
أعدادها دون تدخل اإلنسان فيها .تعتمد املكافحة الطبيعية على أنه ال يوجد نوع من اآلفات ميكن أن يزداد
بإضطراد إلى ما ال نهاية إذا البد من وجود بعض العوامل الطبيعية التي حتد من هذا االزدياد وحتافظ على
التوازن الطبيعي بني تعداد اآلفة والظروف التي حتيط بها ومن أهم العوامل الطبيعية–:
 1-1العوامل اجلوية :تشمل احلرارة والرطوبة والرياح واألمطار وبصفة عامة تشمل جميع العوامل التي يطلق
عليها ما يسمى بالطقس.
 2-1العوامل الطبوغرافية :تشمل العوائق الطبيعية إلى حتد من إنتشار اآلفات مثل اجلبال والصحارى فكثيراً ما
تقف هذه العوائق حائ ً
ال دون إنتشار اآلفة من بقعة إلى أخرى وتكون مبثابة الوقاية الطبيعية ضد غزو اآلفات
املهاجرة مثل اجلراد كما أن نوع التربة يتدخل فى تكاثر احلشرات خصوصاً تلك التي تتخير أماكن معينة
لوضع البيض أو تلك التي تتربى فى التربة مثل حشرات غمدية األجنحة التي تفضل التربة الهشة اخلفيفة
والديدان السلكية التي تفضل التربة اجلافة نسبياً.
 3-1العوامل احليوية  :يقصد بها األعداء احليوية لآلفات احلشرية مثل الطفيليات واملفترسات واألمراض
وقد ظهرت أهمية تلك العوامل عقب استعمال املبيدات احلديثة على نطاق واسع مما أثر على الطفيليات
واملفترسات فقلبت التوازن الطبيعي بني اآلفة وأعدائها الطبيعية لصالح اآلفة ونتيجة لذلك إنتشرت كثير من
اآلفات لم تكن معروفة من قبل كآفات لها خطرها فمث ً
ال ظهر العنكبوت األحمر واملن على كثير من العوائل
النباتية وانتشرت بشكل وبائي عقب استعمال املركبات الكلورونية.
تلعب األعداء احليوية دوراً كبيراً فى تقليل أعداد احلشرات الضارة بالنبات وكثير من الطفيليات واملفترسات
تتبع رتب غمدية األجنحة وغشائية األجنحة وذات اجلناحني.
 - 1-3-1الطفيليات  :هى كائنات تتطفل داخلياً أو خارجياً على أو فى جسم أو بيض احلشرات وأطوارها
املختلفة ويطلق على احلشرة وأطوارها املختلفة أسم العائل  Hostوعادة يكون العائل أقوى وأنشط وأكبر
حجماً من الطفيل وال يشترط موت العائل نتيجة للتطفل ولو أنه يحدث موت العائل فى معظم األحيان– وال
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يحتاج الطفيل لعدد كبير من العوائل إلمتام دورة حياته وغالباً ما يكتفى بعائل واحد أو عائلني على األكثر لكي
يتمم دورة حياته (أنظر امللحق األول).
 -2-3-1املفترسات :هى كائنات تفترس احلشرات وأطوارها املختلفة ويطلق عليها فى هذه احلالة الضحية Prey

وفى العادة يكون املفترس  Predatorأكبر حجماً وأنشط وأقوى من الضحية– ويحتاج املفترس إلى عدد كبير
من الضحايا خالل دورة حياته ويعقب اإلفتراس دائماً موت الضحية (أنظر امللحق األول).

 - 3-3-1األمراض احلشرية  :تتعرض احلشرات لإلصابة باألمراض ومنها الڤيروسية مثل مرض الذبول الذى
يصيب يرقات فراش التفاح ومرض الـ  Polyhedrosisالذى يصيب دودة ورق القطن واألمراض البكتيرية التي
تصيب يرقات اخلنفساء اليابانية واألمراض الفطرية التى تصيب الذباب املنزلى.
 -4-3-1العوامل الغذائية  :من احلشرات ما يتغذى على عوائل عديدة ومنها ما يتغذى على عوائل محدودة تتبع
عائلة نباتية معينة ومنها ما يتغذى على عائل واحد– كلما حرمت احلشرة من عائلها املفضل كلما ساعد ذلك
على احلد من تكاثرها وإنتشارها.
 -2املكافحة التطبيقية :
هى تلك الطرق التى جترى بواسطة اإلنسان ملكافحة اآلفات التي تفلت من العوامل الطبيعية ولقد استفاد اإلنسان
من ذلك حلد كبير مبا الحظه فى الطبيعة مثل العوامل التى حتد من إنتشــــار اآلفات كاحلرارة والبرودة واألعداء
احليوية والعوائل املقاومة وأضاف إلى ذلك مبيدات اآلفات -من البديهي أن املكافحة الطبيعية ال تقضى متاماً على
اآلفات بل ينجو منها بعض األفراد التي تعاود نشاطها وتكاثرها خصوصاً إذا ما توفرت الظروف املناسبة لها مما
يجعلها مصدر خطر فى بيئتها وعلى ذلك يضطر اإلنسان إلى التدخل ملكافحة اآلفات واإلقالل من أعدادها ويطلق
على هذا التدخل بصوره املختلفة املكافحة التطبيقية.
وتنقسم املكافحة التطبيقية إلى –:

 -1املكافحة امليكانيكية
 -4املكافحة التشريعية

 -2املكافحة الزراعيـــــة
 -5املكافحة الكيميائية

 -3املكافحة احليــويـــة
 -6املكافحة السلوكية

 1-2املكافحة الكيميائية
 1-1-2مقدمة عامة

إعتمد الزراع قدمياً على مركبات الكبريت وزرنيخات الرصاص ،وبعض املواد العضوية مثل النيكوتني ثم حدثت
طفرة كبيرة فى النصف األخير من القرن التاسع عشر فى مجال علوم الكيمياء واكبه إكتشاف مزيج بوردو عام1883
ثم بروميد امليثايل عام .1933ثم حدثت طفرة أخرى فى عالم املبيدات املصنعة بإكتشاف خواص الد .د .ت بواسطة
موللر عام 1939والباراثيون عام 1944بواسطة شرادر واملالثيون عام 1952والسيفني عام 1958ثم ظهرت مجموعة
البيروثريدات عام .1975وقد إنتشر إستخدام املبيدات الكيميائية العضوية نظ ًرا للنجاح الهائل الذى حققته فى
مجال زيادة اإلنتاج الزراعى والقضاء على كثير من احلشرات الناقلة لألمراض فى اإلنسان وإرتفع بذلك معدل
اإلنتاج العاملى للمبيدات الكيميائية من 130ألف طن عام 1945إلى 440ألف طن عام 1955ثم مليون طن عام1965ثم
1.8مليون طن عام ،1975وقد جتاوز هذا الرقم اآلن  5مليون طن .كما قدر اإلستهالك العاملي للمبيدات الكيميائية
التو�صيات املعتمدة
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بحوالى 900مليون دوالر عام 1960ثم قفز إلى 7560مليون دوالر عام  1978ويعتقد أن هذا الرقم جتاوز اآلن50
مليار دوالر أمريكي .ويتم توزيع املبيدات الكيميائية وفقاً لنوعية اآلفات التى تستخدم فى مكافحتها كاآلتي :مبيدات
عشبية –%43مبيدات حشرية  –%35مبيدات فطرية  –%19مبيدات متنوعة .%3
ومن الضرورى إستخدام املبيدات الكيميائية بأسلوب علمى سليم إلرتفاع تكلفة إنتاجها وفائدتها العظيمة فى
حتقيق النهضة الزراعية عالوة على تضاؤل فرص احلصول على مركب جديد .وال يجب أن يكون سوء التطبيق
عام ً
ال يؤدى إلى إختفاء العديد من املبيدات الكيميائية حتت زعم عدم فعاليتها .وتشير اإلحصائيات إلى ظاهرة
إزدياد إستهالك املبيدات الكيميائية رغم ظهور العديد من املشـاكل املصاحبة لســـوء التطبيق .من هذا املنطلق حدد
املشــتغلون فى مجال مكافحة اآلفات فلسفة خاصة تعتمد على إعتبارات عديدة تتمثل فى النواحى اإلقتصادية
والصحية واجلمالية والسياسية والبيئية والنفسية واألخالقية .وهذه اإلعتبارات يجب مراعاتها إلتخاذ قرار إستخدام
املبيدات الكيميائية .ومن هذا املنطلق جتدر اإلشارة إلى حقيقة ال جدال فيها وهى أن جميع املبيدات وبدون إستثناء–
مواد سامة ولكنها تتفاوت فى سميتها تفاوتاً كبيراً تبعاً لتركيبها ،ومن ثم ال نتوقع أن تكون عدمية الضرر ومن
الصعوبة إيجاد توزان بني املنافع من جانب واملخاطر من جانب آخر ،فلكل من هذه اجلوانب إعتبارات ،ولذا يصعب
إتخاذ القرار وسط هذه الظروف البالغة التعقيد .ويبقى احلل دائماً فى إتخاذ القرار احلاسم املدروس مع محاولة
حتقيق التوازن بني املنافع واملخاطر.
تعرف املكافحة الكيميائية بأنها تلك الوسيلة من املكافحة التي تستخدم فيها املواد الكيمائية أو ما يسمى مبيدات
اآلفات عند فشل العوامل الطبيعية والوسائل التطبيقية فى حتقيق مكافحة فعالة ومرضية .كما يعرف مبيد اآلفات
الكيميائي بأنه عبارة عن مادة كيميائية تعامل منفردة أو مخلوطة مع مواد أخرى بغرض قتل أو منع أو إبعاد أو تقليل
ضرر اآلفة مجال املكافحة وهناك شروط البد من توافرها فى املبيد الكيميائي الناجح وهى:
 -1أن يكون فعال ضد اآلفة املستهدفة وبتركيز منخفض.
 -2أن يكون سهل اإلستعمال ذو تكلفة إقتصادية معقولة.
 -3أن تكون مخلفاته على املادة الغذائية فى احلدود اآلمنة.
 -4أن ال يؤثر على صحة املستهلك أو حيوانات املزرعة أو الكائنات احلية النافعة مثل األعداء احليوية والطيور واألسماك.
 -5أن ال يؤثر تأثيراً ضاراً على التربة الزراعية والكائنات احلية النافعة التي تعيش فيها.
 2-1-2أقسام املبيدات الكيميائية:
يعنى إصطالح  Pesticidesقاتل لآلفة  Killer of Pestحيث أن املقطع  Cideمشتق من الكلمة الالتينية Cida
وتعنى القتل وفيما يلى أهم أقسام املبيدات الكيميائية:
 -1تبع ًا لنوع اآلفة

 -1مبيد حشرى
 -2مبيد أكاروسى
 -3مبيد نيماتودى
 -4مبيد قوارض
 -5مبيد قواقع
 -6مبيد فطرى

Insecticide
Acaricide
Nematicide
Rodenticide
Moulluscicide
Fungicide
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يستخدم للقضاء على احلشرات
يستخدم للقضاء على احللم
يستخدم للقضاء على النيماتودا
يستخدم للقضاء على القوارض
يستخدم للقضاء على القواقـع
يستخدم للقضاء على الفطريات

 -7مبيد بكتيرى
 -8مبيد عشبى (حشائش)

Bactericide
Herbicide

يستخدم للقضاء على البكتريـا
يستخدم للقضاء على األعشاب

 -2تبع ًا لطبيعة املستحضر :مسحوق قابل للبلل– مركز قابل لإلستحالب– محببات...إلخ
 -3تبع ًا لطريقة اإلستعمال  :الرش– التعفير– التبخير
 1-2-1-2املبيدات احلشرية:
تؤثر املبيدات احلشرية على اآلفات احلشرية إما بفعلها السام الفوري فتقتلها فى احلال أو تؤثر على بعض
األجهزة احليوية للحشرة فتموت ببطء .وتقسم املبيدات احلشرية وفقاً:
 -1التقسيم وفق ًا لطريقة دخول املبيد جسم احلشرة:
 :1-1سموم معدية :مبيدات تدخل عن طريق الفم وتؤدى إلى قتل احلشرة بعد إمتصاصها فى املعدة.

 : 2-1سموم مالمسة :مبيدات تقتل احلشرة عن طريق اللمس املباشر للجليد وتخترق الكيوتيكل ،وتشمل املبيدات
العضوية الطبيعية واملصنعة.

 : 3-1سموم مدخنة :مبيدات فى صورة غازية تدخل جسم احلشرة عن طريق الثغور التنفسية مثل املدخنات.
 -2التقسيم وفق ًا لطريقة تأثير املبيد على احلشرة:

 :1-2سموم ذات تأثير طبيعي :حتدث فعلها على احلشرة دون تفاعالت كيميائية .ومن أهم أقسامها الزيوت التي
تغطى جسم احلشرة بغطاء رقيق يحرمها من أكسچني الهواء فتموت باخلنق.
 :2-2سموم بروتوبالزمية :تأثيرها مصحوب بترسيب بروتني اخللية وبذلك تتلف البروتوبالزم مثل املبيدات املعدنية.

 :3-2سموم تنفسية :تأثيرها مصحوب بتثبيط إنزميات التنفس اخللوي (السيتوكروم– السكسنيك ديهيدروجنيز).

 :4-2سموم عصبية :تأثيرها مرتبط بالتأثير على النظم اإلنزميية التي لها عالقة مباشرة باجلهاز العصبي مثل
الكولني استريز(املبيدات العضوية احلديثة)

 -3التقسيم وفق ًا للتركيب الكيميائى:
 :1 -3املبيدات احلشرية غير العضوية  :مثل مركبات الكبريت والنحاس املعدنى.

 :2 -3املبيدات احلشرية العضوية الطبيعية  :مثل بعض زيوت الرش.

 :3-3املبيدات احلشرية العضوية املخلقة :مثل غازات التدخني واملبيدات الكلورونية العضوية والفوسفورية
العضوية والكاربامات والبيروثريدات.
 : 2-2-1-2املبيدات األكاروسية (مبيدات احللم):
تعتبر مجموعة احللم من املجاميع الكبيرة التي تقع حتت شعبة مفصلية األرجل وتوجد فى صف العنكبوتيات
يبلغ تعداد أنواعه حوالى 30ألف نوع تسبب أضرار خطيرة على احملاصيل الزراعية حيث متتص العصارة املائية من
األوراق والثمار مما يسبب جفاف وموت األجزاء املصابة.
التو�صيات املعتمدة
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تتميز املبيدات األكاروسية بالتخصص النوعى وثباتها العالي وطول فترة نشاط متبقياتها وسميتها املنخفضة
ضد الثدييات .وقد تؤثر هذه املبيدات على البيض أو احلوريات أو احليوان الكامل .وهناك بعض املبيدات التي تؤثر
على جميع األطوار .وتندرج مبيدات احللم حتت مجاميع كيميائية مختلفة منها الزيوت ومركبات الكبريت ومركبات
الداينيتروفينول واملبيدات الكلورونية العضوية واملبيدات الفوسفورية العضوية.
 : 3-2-1-2املبيدات النيماتودية:
تعتبر شعبة النيماتودا من أكبر املجموعات احليوانية عديدة اخلاليا بعد صف احلشرات من حيث العدد والتنوع.
وتعتبر نيماتودا النبات من أهم اآلفات التى تهاجم احملاصيل الزراعية .وعلى الرغم من أن النيماتودا قد تصيب
مختلف أجزاء النبات إال أن أغلبها يتطفل على اجلذور ويقضى معظم حياته فى التربة أو فى اجلذور أو فى األجزاء
املوجودة حتت سطح التربة كالدرنات والريزومات.
تتضمن مكافحة النيماتودا استخدام بعض السبل غير الكيمائية مثل احلجر الزراعي والنظافة البستانية وإستخدام
أصناف نباتية مقاومة والتعقيم الشمسى للتربة قبل الزراعة والتسميد اجليد للتربة وإزالة النباتات املصابة ،ويطلق
على املركبات الكيميائية التى تستخدم فى مكافحة النيماتودا باملبيدات النيماتودية .وتتميز املبيدات النيماتودية
بقدرتها على خفض الكثافة العددية للنيماتودا فى التربة خالل فترة زمنية قليلة بحيث ميكن بعدها زراعة احملصول
إضافة إلى أن املبيدات النيماتودية عادة ما يتم إستعمالها عن طريق معاملة التربة مما قد يكون له تأثير كبير على
آفات التربة احلشرية والفطرية والعشبية .ومن أخطر عيوب هذه املبيدات أن استخدامها يتطلب خبرات وأدوات على
مستوى فني راقي إضافة إلى إرتفاع تكلفتها نسبياً.
العوامل التى يجب أن تؤخذ فى اإلعتبار عند إستخدام املبيدات النيماتودية فى التربة :
 -1ضرورة إختيار املبيد الكيميائي املناسب وذلك إلختالف حساسية أنواع النيماتودا للمبيدات الكيميائية ،وعموماً
يفضل إستخدام املبيدات اجلهازية ملكافحة النيماتودا املتطفلة داخل أنسجة اجلذور وإستخدام املبيدات ذات
التطاير العالي ملكافحة النيماتودا املتطفلة خارجياً فى التربة.

 -2القيمة اإلقتصادية للمحصول :يراعى جتنب إستخدام املبيدات النيماتودية املدخنة على احملاصيل قليلة القيمة
اإلقتصادية إلرتفاع أسعارها وميكن فى مثل هذه احلاالت اللجوء إلى املبيدات النيماتودية غير املدخنة لرخص
ثمنها .وميكن استخدام املدخنات على احملاصيل ذات القيمة اإلقتصادية العالية وفى البيوت احملمية واملشاتل.
 -3تتوقف طريقة املعاملة على طبيعة املبيد الكيميائية حيث توضع املبيدات ذات التطاير العالى فى التربة على
عمق20–15سم حتى تكون فعالة مع ضرورة تغطيتها مبشمعات بالستيكية .أما املبيدات غير املتطايرة والتي
تستخدم بشكل سوائل أو محببات فتوضع على سطح التربة.
 -4تختلف اجلرعة املستخدمة بإختالف نوع التربة حيث حتتاج التربة الثقيلة إلى كمية من املبيد أكبر من التربة
اخلفيفة ،كما تستخدم جرعات أعلى عندما يكون احملصول النامى ذو جذور عميقة مقارنة باحملصول ذو
اجلذور السطحية.
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 : 4-2-1-2مبيدات القوارض :
تعتبر القوارض من اآلفات اخلطيرة التي تهاجم أشجار احملاصيل النباتية إضافة إلى ما تنقله من أمراض
خطيرة .ورغم سرعة توالد القوارض إال أنها كانت تتعرض لفتك الطيور اجلارحة ،وبعد التوسع فى إستخدام املبيدات
الكيميائية غير املتخصصة ومع عدم إتباع أساليب النظافة إنتشرت القوارض بشكل يدعو إلى ضرورة وجود برامج
منتظمة ملكافحتها.
وتعتمد عملية مكافحة القوارض على طرق الوقاية والعالج .وترتكز طرق الوقاية على حرمان الفأر من مصادر
الغذاء أو الهبوط بإعداده بالطرق املختلفة .وتتم هذه العملية فى احلقول الزراعية واملنشآت الريفية أو احلضرية–
وتعتمد على وسائل مختلفة منها الوسائل الكيميائية.
وتنقسم الوسائل الكيميائية ملكافحة القوارض إلى إستعمال التبخير أو السموم املعدية ،وفى جميع احلاالت يلزم
توافر مضاد التسمم املناسب لكل مادة كيميائية .ويتم إستعمال السموم املعدية بطريقتي التعفير والطعوم السامة
واألخيرة أكثر إستخداماً .وتنقسم السموم فى الطعوم السامة وفقاً لسرعة اإلبادة إلى سموم سريعة املفعول وسموم
بطيئة املفعول والذى أفرد لها ملحق منفصل (امللحق السادس).
 : 5-2-1-2املبيدات الفطرية :
تعتبر الفطريات من أكثر الكائنات املسببة لألمراض النباتية أهمية من الناحية اإلقتصادية ،وتسبب الفطريات
أنواع مختلفة من األمراض فقد تصيب املجموع اجلذري فتسبب عفن اجلذور ،وقد تصيب املجموع اخلضرى للنبات
فتسبب تقرحاً للساق أو تبقعاً فى األوراق أو جفاف وموت األوراق واألزهار أو تعفن الثمار .وهناك بعض الفطريات
التي تصيب األوعية اجلهازية فى اجلذور والساق وتؤدى إلى ذبول النبات ومن ثم إلى موته .وللتمكن من مكافحة
الفطريات يجب معرفة دورة حياة الفطر معرفة دقيقة ،والعوامل التى تساعد على منوه وإنتشاره .وميكن القول أن
األمراض الفطرية التى تصيب املجموع اخلضري من السهل مكافحتها نسبياً بواسطة املبيدات الفطرية إذا ما قورنت
باإلصابات اجلهازية ،ولعل اكتشاف مجموعة من املبيدات اجلهازية فى أآلونة األخيرة جعل مكافحتها أمر ممكناً.
تتنوع طرق مكافحة الفطريات منها املكافحة امليكانيكية والزراعية واحليوية والتشريعية والكيميائية .وتعتبر
املكافحة الكيميائية (املبيدات الفطرية  )Fungicidesمن أوسع طرق املكافحة إنتشاراً حتى اآلن لسهولة تداول
املبيدات الفطرية وتطبيقها ونتائجها السريعة واملباشرة.
تعريف املبيد الفطرى :
إشتق إصطالح  Fungicideمن مقطعان التينيان هما  Cidaويعنى القتل Fungus ،ويعنى الفطر .ومن هنا فإن املبيد
الفطري هو أى مادة أو عامل له القدرة على قتل الفطر ،وتبعاً لهذا املعنى فإن العوامل الطبيعية مثل احلرارة واألشعة فوق
البنفسجية .ميكن أن يطلق عليها  Fungicidesولو أن هذا التعبير غير دقيق فى هذا املجال حيث أن إستخدامه محدد
فقط على املواد الكيميائية .ولذا فإن هذا اإلصطالح يعبر عن املواد الكيميائية القادرة على قتل الفطر.
أقسام املبيدات الفطرية:
 -1تقسيم وفق ًا لطريقة الفعل:
 : 1-1مبيدات وقائية  :مبيدات تعمل على وقاية النبات قبل أن يصاب باملرض– وهى تعمل على منع العدوى بجراثيم
التو�صيات املعتمدة
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الفطر على السطح املعامل سواء بقتلها أو بتهيئة ظروف فسيولوجية غير مناسبة إلنبات اجلراثيم أو تعمل على
قتل الهيفات أثناء محاولتها إختراق الورقة .واملبيدات املستعملة فى هذه احلالة يجب أن يكون لها أثر ممتد
إضافة إلى قدرتها على اإللتصاق بسطح العائل ومقاومة فعل العوامل اجلوية التى تعمل على إزالتها.
ومن اجلدير بالذكر أن املبيدات الفطرية الوقائية تعامل قبل مالمسة جراثيم الفطر لسطح النبات،
ويحتاج ذلك حتى ميكن تنفيذه بنجاح إلى معلومات دقيقة عن تأثير العوامل اجلوية على إنتشار املرض مع
ضرورة توفر جهاز حتذير فعال ملعرفة مستوى إنتشار املرض .وتعتبر املبيدات الفطرية الوقائية الوسيلة
املفضلة فى املكافحة.
 : 2-1مبيدات عالجية  :إذا اخترقت هيفات الفطر أنسجة النبات ومنا امليسليوم بني الكيوتيكل والبشرة البد
من التدخل مببيدات عالجية تعمل على منع عدوى جديدة وعدم إستفحال إنتشار املرض ومنع أي منوات
فطرية جديدة وقتل ميسليوم الفطر احلديثة النمو.
 : 3-1مبيدات مستأصلة  :وهى مركبات تقضى على الفطر بعد ظهور أعراض املرض ،ومتام تكاثر مسبب املرض
وهى مرحلة متقدمة عن احلالة السابقة حيث أن املرض فى هذه احلالة قد متكن من توفير أماكن احلماية
له داخل النبات بحيث يصعب الوصول إليه والقضاء عليه .وقد تنجح املبيدات املستأصلة فى حالة البياض
الدقيقى الذى ينمو فى سطح الورقة .أما الفطريات التى تنمو فى عمق النسيج فمن الصعب الوصول إليها
إال بإستخدام املبيدات اجلهازية.
 -2تقسيم وفق ًا لطريقة التطبيق :
 : 1-2مبيدات تعامل على املجموع اخلضرى  :حيث يعامل النبات على صورة محاليل رش أو مساحيق تعفير
ويراعى فى إستعمالها نفس الشروط واملواصفات اخلاصة باملبيدات احلشرية.
 : 2-2مبيدات للبذور  :تعامل البذور والدرنات والكورمات باملبيدات الفطرية بغرض قتل مسبب املرض على
أو داخل البذرة وحماية البذور من اإلصابة بفطريات التربة .فقد تغمر البذور فى مستحضر سائل وتسمى
املعاملة املبللة للبذور أو حتاط مبسحوق املبيد وتسمى املعاملة اجلافة للبذور أو ترش البذور مبحلول املبيد
وتسمى املعاملة الرطبة للبذور.
 : 3-2مبيدات التربة :مبيدات تعامل على سطح التربة أو داخلها بغرض القضاء على الفطريات املستوطنة فى
التربة .وبالتالي تؤدى إلى حماية البذور عند زراعتها من غزو الفطريات ،وقد تعامل فى صورة سوائل أو
مساحيق تعفير أو محببات وتعتمد فى أحداثها للفعل على قدرتها على التطاير أو صفاتها اجلهازية .وقد
تعامل فى صورة مواد تدخني .وعموماً حتتاج معاملة التربة إلى معدالت عالية من املبيد.
 -3تقسيم وفق ًا للتركيب الكيميائي :
تعتبر طرق التقسيم السابقة طرق عرفية وليست واقعية حيث أن كثير من املبيدات يعمل كمبيدات مستأصلة ،وفى
نفس الوقت كمبيدات وقائية حسب التركيز املستعمل .كما أن بعض املبيدات يصلح لإلستعمال على األوراق والثمار.
وفى نفس الوقت يصلح ملعامالت البذور أو معامالت التربة وهكذا.
وعلى ذلك فالتقسيم حسب التركيب الكيميائي هو أكثر طرق التقسيم دقة حيث ميكن تقسيم املبيدات الفطرية
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املستعملة إلى:
					
 -1عنصر الكبريت.
 -3مركبات الزئبق (أوقف إستخدامها)		.
			
 -5املركبات العضوية النيتروچينية
 -7الفينوالت					.
					
 -9الكربوكسى اميدز.
					
 -11البيردينات.

 -2مركبات النحاس.
 -4مركبات الداى ثيوكاربامات.
 -6الكينونات.
 -8األسيل االنني.
 -10البنزاميدوزول
 -12املضادات احليوية.

 6-2-1-2مبيدات األعشاب (احلشائش):
تعتبر األعشاب (احلشائش) من أهم عوائق اإلنتاج الزراعي بتأثيرها املباشر وغير املباشر على عناصر الثروة الزراعية
من محاصيل وحيوان زراعي .كما ميتد تأثيرها إلى اإلضرار باإلنسان نفسه .فاحلشائش تأوى احلشرات وتعول مسببات
أمراض النبات كما تأوى الزواحف والقوارض وتعطل املواصالت البرية والنهرية ،وتسبب انتشار احلرائق .وتعرف األعشاب
بأنها نباتات تنمو فى غير مكانها أو نباتات غير مرغوبة أو نباتات تتنافس مع اإلنسان فى األرض املنزرعة.
تنحصر طرق مكافحة احلشائش فى الطرق امليكانيكية (اإلقتالع باليد– العزيق– احلرث– احلش– احلرق)–
الطرق الزراعية (إستعمال دورات زراعية ال تناسب منو احلشيشة أو استعمال تقاوي نظيفة خالية من احلشائش)–
الطرق البيولوچية (إدخال ونشر عوائل تهاجم احلشائش مثل احلشرات والفطريات)– الطرق الكيميائية بإستخدام
مبيدات احلشائش والتي تشكل %43من املبيدات املستعملة.
تعريف املبيد العشبى :
مركب كيميائي يعمل على قتل أو منع أو تثبيط منو احلشائش.
أفضلية استخدام مبيدات األعشاب:
ميكن إيجاز فوائد ومميزات املكافحة الكيميائية مببيدات األعشاب فيما يأتي :
 -1خفض تكاليف املكافحة عن طريق توفير أجور وتكاليف عمليات املكافحة امليكانيكية لألعشاب.
 -2عدم إضرار نبات احملصول نتيجة العزيق الذى يؤدى إلى تقطيع جذور احملاصيل
 -3زيادة إنتاجية احملصول مقارنة بالوسائل امليكانيكية.
 -4قد ترفع من جودة بعض صفات احملاصيل مثل زيادة البروتني فى النجيليات عند استخدام مبيدات الترايازين.
تقسيم مبيدات األعشاب:
هناك طرق عديدة لتقسيم مبيدات األعشاب ،ويبدو أنه من الصعب إتباع نظام معني فى تقسيم مبيدات
األعشاب مع تنوعها وتزايد أعدادها باستمرار باإلضافة إلى تباين صفاتها الكيميائية ودرجة سميتها ونوعية
احلشائش التي تقضى عليها وعموما تقسم مبيدات احلشائش وفقاً للغرض من التقسيم إلى:
• وفق ًا مليعاد التطبيق :
 -1مبيدات قبل الزراعة :وفيها يستخدم املبيد العشبي بعد جتهيز األرض للزراعة وقبل زارعة احملصول.
 -2مبيدات قبل االنبثاق :مبيدات ترش على التربة بعد زراعة احملصول وقبل ظهور البادرات فوق سطح التربة.
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

25

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

 -3مبيدات بعد االنبثاق :يجرى التطبيق بعد أن تنبثق بادرات احملصول أو احلشائش فوق سطح التربة.
• التقسيم وفق ًا إلختيارية املبيد :
 -1مبيدات متخيرة :تستخدم ملكافحة األعشاب النامية مع احملصول دون إحداث ضرر للمحصول.
 -2مبيدات غير متخيرة :تستخدم ملكافحة األعشاب فى حالة عدم وجود محصول نامي حيث تقتل جميع
النباتات دون متييز مثل الباراكوت.

• التقسيم وفق ًا لطريقة ومكان اإلستعمال :

تستخدم مبيدات األعشاب رشاً أو تعفيراً وتقسم وفقاً ملكان اإلستعمال إلى:
 -1اإلستعمال على التربة :وذلك إما بالرش أو التعفير على الطبقة السطحية للتربة أو بخلط املبيد بالتربة وقد
يكون اخللط سطحى أو عميق.
 -2اإلستعمال على املجموع اخلضرى :إما بالتطبيق العام على كل املساحة أو تطبيق موجه بتوجيه التطبيق
للحشائش فقط.

• التقسيم وفق ًا حلركة املبيد فى النبات :

 -1مبيدات مالمسة :تقتل النباتات التي تالمسها وليس لها القدرة على اإلنتقال أو التخلل فى األنسجة النباتية-
كما ال تتخلف آثارها فى التربة ،ولهذا ال تقتل احلشائش التي قد تنبت وتنمو بعد الرش.
 -2مبيدات جهازية :لها خاصية اإلنتقال داخل النبات وتتخلل فى األنسجة النباتية،وحتدث أضرار ملناطق بعيدة
عن منطقة اإلمتصاص.
 -3مبيدات معقمة للتربة :مبيدات تقضى على جميع النباتات النامية ومتنع لفترة معينة أى منو نباتى–وتتميز
املبيدات املستخدمة بقلة ذوبانها فى املاء.
• التقسيم على حسب طريقة التأثير :
						
 -1منظمات النمو.
					
 -3مانعات التمثيل الضوئي.
					
 -5مانعات إنتاج الكلوروفيل.

 -2مانعات األكسدة.
 -4مانعات إنقسام اخلاليا.
 -6معوقات متثيل األحماض األمينية.

• التقسيم وفق ًا للتركيب الكيميائي :
(أ ) مركبات معدنية.

(ب) مركبات عضوية ومنها

			
مركبات غير نيتروچينية
وتقسم حسب التركيب الكيميائى إلى :
			
 -1مركبات اليوريا اإلستبدالية.
			
 -3املشتقات النيتروچينية احللقية.
 -5مشتقات التوليويدين.
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ومركبات عضوية نيتروچينية.
 -2مركبات الكاربامات والثيوكاربامات.
 -4مشتقات الفينول االستبدالية.

إرشادات هامة عند إستخدام املبيدات

 -1يختار املبيد املناسب لكل محصول بناء على توصيات وزارة الزراعة مع مراعاة عدم إستخدام أى توصية
حملصول على محصول آخر.

 -2التأكد من إسم املبيد املستخدم والتأكد من إتباع جميع اإلرشادات الواردة فى التوصيات من حيث املعدل
وطريقة الرش وميعاد الرش وكمية املياه الالزمة بدقة.
 -3التأكد من صالحية األدوات املستخدمة فى الرش من رشاشات وموتورات وعدم وجود ثقوب بها أو بخراطيمها
حتى ال يحدث تسرب منها أثناء عملية الرش.
 -4استخدام مياه نظيفة حتى ال يحدث إنسداد للبشابير

 -5يراعى إذابة املبيد وخاصة املبيدات املسحوقة فى جردل خارجي به كمية مناسبة من املاء مع التقليب اجليد
ثم يضاف احمللول للخزان ويستكمل باملياه مع إستمرار التقليب.

 -6استخدام معايير ومكاييل سليمة للمبيدات عند التحضير.

 -7جتنب التقليب باليد مع إمكان استخدام عصا أو فرع شجرة ،وذلك حماية للقائم بالتنفيذ من التسمم والضرر.
 -8الرش بإستخدام عمالة مدربة.

 -9انتظام وجتانس الرش بحيث ال تترك أماكن بدون رش وعدم الرش فى بعض املساحات دون األخرى حتى ال
يؤدى ذلك إلى زيادة تركيز املبيد فى تلك املساحات مما يحدث أثر سيء على احملصول.
 -10التأكد من عمر األشجار فى حالة التطبيق فى حدائق الفاكهة طبقاً للتوصيات حيث أن األشجار الصغيرة
العمر أكثر حساسية للمبيدات.
 -11عدم رش املبيدات فى حالة وجود النباتات حتت ظروف غير مناسبة مثل اإلرتفاع فى درجة احلرارة،
الصقيع ،العطش ،صيام األشجار ،امللوحة الزائدة ،األراضي الغدقة.
 -12عدم الرش أثناء هبوب الرياح عموماً أو إبتالل النباتات بالندى أو عند توقع سقوط املطر حيث يؤجل الرش
حلني استقرار األحوال اجلوية.

 -13بالنسبة لألراضي الرملية وخاصة فيما يتعلق باملبيدات األرضية يراعى عدم زيادة املعدل املوصى به بأى
حال من األحوال حيث أن أى زيادة نتيجة لتكرار الرش أو عدم تغطية املساحة طبقاً للتوصيات ينتج عنها
أضرار بالغة للنبات ،وذلك ألن اخلاصية اإلختيارية قليلة بالنسبة للمبيدات األرضية فى األراضي الرملية.
ثالث ًا :م�ستح�ضرات املبيدات
بعد تصنيــع املبيد فى صورة نقية ينتقل إلى مرحلة جتهيزه فى صورة صاحلــة للتطبيــق أو ما يطلق عليه جتهـيز
املستحضرات .وتهدف عملية جتهـيز املبيد الكيماوي إلى حتسـني خواص تخزين املبيد وتداوله وتطبيقه وفعاليته
وأمانه .وتطلق كلمة املستحضر على التجهيز التجاري للمبيد قبل تطبيقه (قبل تخفيف املبيد فى جهاز التطبيق).
يعتمد جناح املبيد فى مكافحة آفة ما على الصورة التي يستخدم عليها املبيد ،وعلى الظروف املناسبة لبقاء املبيد
فعاالً أثناء تواجد اآلفة.
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

27

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ويعتمد جتهيز مستحضرات املبيدات على الصفات الطبيعية والكيميائية للمركب النقى .على سبيل املثال قد
توجد املركبات النقية فى صورة سائلة واألخرى فى صورة صلبة ومن حيث الثبات بعضها ثابت حتت الظروف اجلوية
وبعضها يتحلل ومن حيث درجة التطاير بعضها له قدرة على التطاير والبعض اآلخر ضعيف أو عدمي التطاير .من
حيث درجة الذوبان بعضها يذوب فى املاء والبعض يذوب فى الزيوت والبعض اآلخر ال يذوب فى املاء وال الزيوت.
هذه اخلصائص املتباينة متثل أهم الصعوبات التي تواجه القائم بعملية جتهيز املستحضر.
أهم صور املستحضرات
			
 -1املستحضرات السائلة
				
 -4املدخنات

		
 -2املستحضرات اجلافة
			
 -5األيروسالت

 -3احملببات
 -6الطعوم السامة

< املستحضرات السائلة
تستخدم رشاً ومن املعروف أن حوالى %75من املبيدات الكيميائية تعامل فى صورة مستحضرات سائلة مثل
املبيدات احلشرية والفطرية والعشبية ومن أهم صورها:
 -1املركزات القابلة لإلستحالب  :عبارة عن مركزات زيتية للمبيد النقي مضاف إليها مواد مساعدة لإلستحالب
والتي تساعد املركز الزيتي للمبيد على اخللط باملاء مباشرة عند الرش.
 -2مركزات زيتية  :مستحضرات زيتية حتتوى على تركيز عالي من املادة الفعالة تستخدم دون تخفيف فى مكافحة
آفات الصحة العامة.
 -3محاليل زيتية :مستحضرات زيتية مخففة جاهزة للتطبيق الفوري– تصلح فى مكافحة احلشرات املنزلية مثل
محاليل البيروثريدات فى الزيوت.
 -4محاليل مائية  :وهى محاليل حقيقية عبارة عن مركزات املبيد الذائبة فى املاء.
< املستحضرات اجلافة
فيها يتم خلط املادة الفعالة من املبيد ميكانيكياً مع املادة اخلاملة املخففة ثم تطحن حتى يصل حجم اجلزيئات
من 30–3ميكرون– ليست جميع املركبات الكيميائية قابلة لإلستعمال فى صورة جافة بل أن املركبات الصاحلة هى
تلك التي تكون بللورات وتتمتع بقدر عالي من الصالبة حتى تالئم عملية الطحن.
ومن أهم املستحضرات اجلافة–:
 -1املساحيق املركزة  :هى مساحيق حتتوى على تركيز عالي من املادة الفعالة (من )%75–25ونادراً ما تستخدم
مباشرة ولكنها تخفف عادة مبادة مخففة خاملة .وهناك مساحيق مركزة تعامل مباشرة مثل الكبريت.
 -2مساحيق تعفير عادية (مخففة)  :هى مساحيق حتتوى على تركيز منخفض من املادة الفعالة (من.)%10–1
 -3مساحيق قابلة للبلل  :مساحيق مجهزة باملاء حيث تكون معلق ثابت  Suspensionوتعتبر هذه الصورة من
أكفأ صور املستحضرات اجلافة لسهولة إستعمالها وثباتها العالى على السطح املعامل مقارنة مبساحيق التعفير
املركزة أو العادية .يلزم أن يتوفر فى املسحوق القابل للبلل قدرة الثبات أثناء التخزين– سرعة تكوين املعلق–
سهولة التوزيع والتغطية على السطح املعامل– البقاء على األسطح املعاملة لفترة كافية.
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 -4املساحيق القابلة لإلنسياب فى املاء  :يطلق عليها املعلقات املركزة أو املركزات القابلة لإلنسياب فى املاء،
وتتكون من جزيئات دقيقة جداً من املبيد ال يذوب فى املاء ولكنها تنتشر فيه .حجم احلبيبات صغير يتراوح
بني 3 –2ميكرون.
< املواد اإلضافية فى محلول الرش
تضاف هذه املواد إلى مستحضرات املبيـــد لتحسني النوعية أو الصفات املرتبطة بالتأثير على اآلفة وأهم هذه املواد:
 -1املواد املبللة والناشرة  :مواد تساعد على مالمسة محلول الرش للسطح املعامل .فمن املعروف أن املاء الذى
يسقط على أوراق النبات يتجمع فى قطرات كبيرة ثم ينزلق تاركا سطح الورقة جافاً .وتعمل هذه املواد على خفض
التوتر السطحى للماء مما يؤدى إلى إنخفاض زاوية متاس احمللول مع السطح املستقبل للمحلول.
 -2املواد الالصقة  :بعد أن يتحقق البلل الكامل للسطح املعامل البد من وجود مواد الصقة تزيد من قدرة
املتبقيات على البقاء فوق األسطح النباتية املعاملة خاصة الشمعية .ومن غير املرغوب إضافتها إلى محاليل
الرش عند معاملة اخلضروات والفواكه حتى ال يبقى املبيد فترة طويلة .من أمثلة املواد الالصقة زيت بذرة
القطن– األصماغ– التوين.
 -3عوامل اإلستحالب  :املستحلبات  Emulsifiersهى مواد مسئولة عن تثبيت املستحلب  Emulsionلضمان
اإلنتشار املتجانس للمبيد املذاب فى مذيب عضوى فى البيئة املائية.
 -4املنشطات  :مواد تضاف ملستحضر املبيد لزيادة كفاءته اإلبادية وهى غير سامة عند معاملتها منفردة .من أهم
هذه املنشطات الببرونيل بيوتكسيد والسيسامني والبروبيل أيسوم.
 -5املواد املؤمنة  :تعمل هذه املواد على اإلحتاد مع املركبات التي تسبب الضرر وحتولها إلى مواد غير سامة مثل
إضافة اجلير إلى بعض املستحضرات وقد يطلق على هذه املواد املصححات .Correctors
صور مستحضرات املبيدات الشائعة
تضم القائمة التالية صور مستحضرات مبيدات اآلفات الزراعية الشائعة املنشورة فى دليل تطوير وإستعمال
مواصفات منظمة  FAOو WHOللمبيدات الصادر فى روما عام 2002واملعدل عام .2010
مسلسل

الكود
Code

1

CS

كبسوالت معلقة

2

DC

مركز قابل لإلنتشار

3

DP

مسحوق تعفير

4

DS

مسحوق للمعاملة اجلافة للبذور

5

DT

أقراص للمعاملة املباشرة

.No

التعريف

املصطلح

Definition

Term

معلق ثابت من كبسوالت فى سائل تستخدم عادة بعد
التخفيف باملاء

Capsule suspension

Dispersible concentrate

سائل متجانس ملادة صلبة قابلة لإلنتشار عند التخفيف باملاء

Dustable powder

Powder for dry seed treatment
Tablets for direct application

التو�صيات املعتمدة

مسحوق قابل للتعفير
مسحوق لإلستخدام املباشر بصورة جافة مع البذور
مستحضر فى صورة أقراص للمعاملة املباشرة
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6

EC

مركز قابل لإلستحالب

7

EG

حبيبات قابلة لإلستحالب

8

EP

مسحوق قابل لإلستحالب

9

ES

مستحلب ملعاملة البذور

10

EW

مستحلب زيت فى املاء

11

FS

12

GR

حبيبات

13

LS

محلول ملعاملة البذور

14

ME

مستحلب دقيق

15

OD

مركز زيتى قابل لإلنتشار

16

OL

سائل زيتى قابل لإلمتزاج

17

SC

18

SE

معلق مستحلب

19

SG

حبيبات قابلة للذوبان فى املاء

20

SL

مركز قابل للذوبان

21

SP

مسحوق قابل للذوبان فى املاء

22

SS

Emulsifiable concentrate
Emulsifiable granules
Emulsifiable powder

Emulsion for seed treatment
Emulsion, oil in water

مركز إنسيابى ملعاملة البذور

Flowable concentrate for seed
treatment

حبيبات قد حتتوى على مواد ال تذوب فى املاء تستخدم فى
صورة مستحلب زيت/ماء عند التخفيف باملاء
مسحوق مجهز يحتوى على مواد ال تذوب فى املاء تضاف
كمستحلب زيت فى املاء للمادة الفعالة تنتشر فى املاء فى
صورة مستحلب

مستحلب ثابت ملعاملة البذور مباشرة أو بعد التخفيف باملاء
سائل غير متجانس يحتوى على محلول املبيد فى مذيب
عضوى مكوناً كريات زيتية منتشرة فى الوسط املائى
معلق ثابت ملعاملة البذور مباشرة أو بعد التخفيف باملاء

حبيبات صلبه إنسيابية ذات مجال حجمى محدد لإلستخدام
املباشر
Granules
Solution for seed treatment
Micro-emulsion
Oil dispersion

Oil miscible liquid

معلق مركز

Suspension concentrate = (Flowable
)concentrate
Suspo-emulsion
Water soluble granules
Soluble concentrate

Water soluble powder

مسحوق قابل للذوبان فى املاء ملعاملة البذور

Water soluble powder for seed
treatment
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سائل رائق ملعاملة البذور مباشرة أو بعد التخفيف باملاء
(السائل قد يحتوى على مجهزات غير ذائبة فى املاء)
مركز سائل رائق يحتوى على زيت وماء يستخدم مباشرة أو
بعد التخفيف باملاء مكوناً مستحلباً دقيقاً أو مستحلباً عادياً
معلق ثابت للمادة الفعالة فى سائل غير ممتزج باملاء وقد
يحتوى على مواد فعالة أخرى وينتشر عندما يخفف باملاء
عند االستخدام

مستحضر سائل متجانس يستخدم بعد التخفيف فى سائل
عضوى
معلق ثابت من املادة الفعالة يخفف باملاء قبل االستخدام
سائل غير متجانس يحتوى على مادة فعالة منتشرة فى
صورة كريات صلبة فى الوسط املائى
مستحلب فى صورة حبيبات تذوب فى املاء مكونة محلول
حقيقى
سائل رائق إلى متألألً يستخدم كمحلول حقيقى من املادة
الفعالة بعد التخفيف باملاء
مسحوق قابل للذوبان فى املاء عند اإلستخدام
مسحوق يذاب فى املاء قبل معاملة البذور

أقراص قابلة للذوبان فى املاء تستخدم فى صورة منفردة
مكونة محلول مائى (احمللول قد يحتوى على مجهزات غير
ذائبة فى املاء)

23

ST

أقراص قابلة للذوبان فى املاء
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UL

محلول الرش للحجم املتناهى فى الصغر محلول متجانس يستخدم بآالت متخصصة فى الرش متناهى
الصغر
Ultra-Low volume liquid

25

WG

حبيبات قابلة لإلنتشار فى املاء

26

WP

مسحوق قابل للبلل

27

WS

مسحوق قابل لإلنتشار فى املاء ملعاملة البذور
 Waterمسحوق ينتشر بتركيزات عالية فى املاء قبل استخدامه على
dispersible powder for slurry
البذور فى شكل عجينة
seed treatment

28

WT

أقراص قابلة لإلنتشار فى املاء
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ZC

30

ZE
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ZW

Water soluble tablets

حبيبات تتفكك وتنتشر عند خلطها باملاء

Water dispersible granules

مسحوق يستخدم كمعلق بعد انتشاره فى املاء

Wettable powder

مستحضر فى شكل أقراص تستخدم فى صورة منفردة
تنتشر املادة الفعالة فى املاء بعد حتللها

Water dispersible tablets

مستحضر مخلوط من كبسوالت معلقة
ومعلقات مركزة
A mixed formulation of CS & SC
مستحضر مخلوط من كبسوالت معلقة
سائل غير متجانس من كبسوالت للمادة الفعالة منتشرة فى
ومعلقات مستحلبة
 A mixed formulation of CS & SEصورة كريات صلبة فى وسط مائى وتخفف قبل اإلستخدام
مخلوط من كبسوالت معلقة ومستحلبات
سائل غير متجانس يتكون من املادة الفعالة منتشرة فى
زيت فى املاء
صورة كبسوالت وكريات دقيقة فى صورة قابلة لإلستحالب
تخفف باملاء قبل اإلستخدام
A mixed formulation of CS & EW
معلق ثابت من كبسوالت معلقة ومعلقات مركزة تستخدم بعد
التخفيف باملاء

هذا ويالحظ من اجلدول السابق:
 -1أن جميع الصور يرمز لها بحرفني فقط وليس حرف واحد أو ثالثة.

 -1يوجد بعض الصور املتداولة حالياً يرمز لها بحرف واحد أو أثنني أو ثالثة حروف ولكنها ال تتعارض فى خواصها
الطبيعية مع تلك الصادرة حديثاً من  WHO/FAOكما يلي-:
الصور املتداولة حالي ًا

ما مياثلها فى قائمة WHO/ FAO

D

DP

G

GR

WSP

SP

WSC

SL

DG=WDG=DF

WG

FL

SC
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

31

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

رابع ًا :طرق ا�ستخدام مبيدات الآفات
هناك طرق كثيرة لتطبيق ومعاملة املبيدات والكيميائية أهمها التعفير والرش والتدخني واأليروسوالت والطعوم
اإلستخدام مثل معاملة التقاوى ومعاملة قلف األشجار وحقن
السامة واحملببات .كما توجد طرق أخرى محدودة ٍ
اجلذع ومعاملة أعمدة التليفونات .وفيما يلي عرضاً موجزاً ألهم طرق املعاملة ووسائل التطبيق.
 -1التعفير
من أبسط طرق إستعمال املبيدات فى مكافحة اآلفات وأكثرها اقتصاداً من حيث سهولة إجراء التطبيق .وغالباً ما
تكون مساحيق التعفير مجهزة لإلستعمال املباشر .وتسمى اآللة املستخدمة بالعفارة .وهذه الوسيلة شائعة اإلستعمال
فى مكافحة بعض اآلفات التى تصيب احليوانات وبعض احملاصيل واخلضر كما تستخدم فى مكافحة آفات احلبوب
واملواد املخزونة وحشرات املنازل.
العوامل احملددة لنجاح عملية التعفير
 -1كفاءة جتهيز مساحيق التعفير
 -2اخلواص الطبيعية للمادة الفعالة من حيث شكل وحجم وكثافة احلبيبات.
 -3قد متنع الرياح التوزيع املالئم للمسحوق كما أن اجلو اجلاف ال يساعد على التصاق التعفير جيداً بالسطح
املعامل .عموماً يفضل هدوء الرياح وتبلل أوراق النبات بالندى وهذه الظروف ال تتوافر إال فى الصباح الباكر.
مزايا عملية التعفير
 -1سهولة إجراء عملية التعفير فى املناطق التي يصعب فيها احلصول على مياه لعمليات الرش.
 -2آالت التعفير أخف فى الوزن وأسهل تشغي ً
ال وأرخص ثمناً من أآلت الرش.
 -3مساحيق التعفير معدة لإلستعمال مباشرة دون تخفيف مما يقلل من اجلهد ويوفر العمالة.
 -4املساحيق تكون غالباً أقل ضرراً لإلنسان أو احليوان أو النبات من املستحلبات حيث تساعد املذيبات على
االمتصاص السريع داخل األنسجة احليوانية أو النباتية
 -2ال ـ ـ ــرش
من أكثر الطرق املستعملة فى مكافحة اآلفات شيوعاً خاصة على النبات ،وفيها تكون املادة الفعالة من املبيد
محمولة فى املاء إما فى صورة معلقات أو مستحلبات أو محاليل حقيقية .تسمى اآلالت املستخدمة فى عملية
الرش بالرشاشات ,تعتمد آالت الرش على القوة امليكانيكية لطرد سائل الرش فى صورة قطرات صغيرة حجمها
بني 200–30ميكرون توزع بإنتظام على السطح املعامل .بعد املعاملة يتبخر املبيد على السطح املرشوش فى صورة
غشاء رقيق .ويقع نظام الرش حتت الطرق اآلتية وهو مبنى على أساس كمية املاء الالزم للتخفيف أما حجم املادة
الفعالة بالنسبة لوحدة املساحة فهو ثابت فى الطرق املختلفة:
 : 1-2الرش باحلجم الكبير  :فى هذه الطريقة تخفف املبيدات تخفيفاً كبيراً باملاء ( 600–400لتر/فدان)–
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ومتتاز بخروج محلول الرش على حالــة قطرات مائية كبيرة احلجــم ( 400 –200ميكرون) تعــم جميع
األجزاء املرشوشة لدرجة تشبه الغسيل .تستعمل بغرض مكافحة احلشرات التى تقضى معظم حياتها
فى بقعه واحدة أو احلشرات بطيئة احلركة أو التى حتتمى بطبقة شمعية مثل احلشرات القشرية والبق
الدقيقى .جترى هذه الطريقة فى رش نباتات اخلضر وأشجار الفاكهة ،وتستعمل فى ذلك آلة رش قوية
ذات ضغط عالى حتى تدفع محلول الرش إلى جميع أجزاء الشجرة (موتورات الرش).
 : 2-2الرش باحلجم الصغير  :فى هذه الطريقة تصل نسبة التخفيف باملاء ( 50–40لتر/فدان)– ويصل حجم
القطرات إلى 150ميكرون .يالحظ أنه كلما صغر حجم الرذاذ كلما أمكن توزيع سوائل الرش توزيعاً
متجانساً .متتاز هذه الطريقة بسهولة إجرائها وترك املياه الالزمة لها وتستعمل هذه الطريقة ملكافحة
احلشرات السريعة احلركة (ديدان الورق– اجلراد) وال يستلزم األمر التغطية الكاملة للسطح النباتى ألن
نشاط احلشرة املستمر ميكنها من مالمسة املبيد.
 : 3-2الرش باحلجم املتناهى فى الصغر  :فى هذه الطريقة جترى عملية الرش مبادة املبيد فقط دون التخفيف
باملاء أو بعد تخفيفها بكمية قليلة من املاء بحيث ال تزيد عن10لتر/فدان وال تستعمل املساحيق القابلة للبلل
فى هذه الطريقة إلحتمال انسداد البشابير .وعادة تستخدم هذه الطريقة مع الطائرات.
العوامل احملددة لنجاح عملية الرش
 -1تغطية السطح املعامل
يتوقف ذلك على ما يأتي
 : 1-1حجم مناسب من قطرات الرش (يتحكم فى ذلك نوع البشبورى) ويزداد معدل تغطية السـطح املعامل
مبحلول الرش مع نقص حجم قطرات الرش.
 : 2-1التوزيع املتجانس للمبيد ويتحكم فى ذلك نوع اآللة املستخدمة وطريقة استعمالها (حركة القائم بالعملية).

 -2العوامل اجلوية

 : 1-2تعتبر الرياح من أهم العوامل املؤثرة على جناح عملية الرش حيث تسبب حمل الرذاذ إلى مسافات بعيدة
عن مكان املعاملة.
 : 2-2يلزم جتنب الرش أثناء سقوط األمطار تالفياً إلزالة مخلفات الرش

 : 3-2يراعى البدء فى الرش طول النهار إال فى حالة إرتفاع درجة احلرارة
 -3كفاءة عملية الرش
 : 1-3تتوقف كفاءة الرش على اإلستهالك التام لكمية احمللول املخصصة ملساحة معينة
 : 2-3يجب الرش بالطريقة الصحيحة التى تضمن سير العامل بخطوات منتظمة طول العملية
 : 3-3يراعى البدء فى الرش طول النهار إال فى حالة إرتفاع درجة احلرارة
مزايا عملية الرش
 -1ال يلزم توفر ظروف جوية معينة أثناء الرش بينما يلزم هدوء الرياح ووجود الندى فى حالة التعفير.
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

33

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

 -2تلتصق محاليل الرش بالسطوح املعاملة ملدة أطول من مساحيق التعفير مما يجعلها أكثر كفاءة فى القضاء
على اآلفة.

 -3قلة الفاقد من املبيد مقارنة بالتعفير.

عيوب عملية الرش

 -1يصعب إجراء عملية الرش فى املناطق التى تعانى من نقص املياه.
 -2أآلت الرش أقل وزناً وأكثر تعقيداً وأغلى ثمناً من آالت التعفير.

معدات التطبيق

 -1يتم إختيار املعدات اجليدة لتكون مناسبة ألداء العمليات املطلوبة منها.

 -2يجب أن تكون املعدات فى حالة جيدة حتى تؤدى دورها املطلوب مع املالحظة الدائمة ألى تسرب للمبيد يتم
من خاللها.
 -3تنظف املعدات جيداً فى نهاية كل يوم عمل وال تسمح إطالقاً بترك بقايا املبيدات فى اآللة لليوم التالى.

 -4يتم التخلص من املاء الذى يستخدم فى غسيل املعدات بحيث ال يسبب تلوثاً ملياه الشرب أو املجارى املائية كما
يجب أن يتم حساب كميات مستحضر الرش بدقة ما أمكن وإذا تبقى منه شىء يعاد رش بعض أجزاء حواف
احلقل املعامل مرة أخرى بهذا الفائض.
تعتبر معدات الرش عام ً
ال مهماً فى كفاءة التطبيق فالضغط ومكان البشبورى وحتديد إجتاه الرش ،وحجم
البشبورى ونوعه ومعدل خروج احمللول كلها عوامل ذات أهمية.
ويجب أن يتم فحص اآللة بصورة منتظمة ويفضل إجراء الفحص فى اليوم السابق للرش بإستخدام املياه النظيفة
وحتت الظروف احلقلية ،وتسبب مستحضرات املساحيق القابلة للبل إنسداد البشابير وإجنراف محلول الرش عن
مساره بعد فترة قصيرة من اإلستخدام كما أنها تسبب تغييراً فى حجم حبيبات الرش إذا لم يتم تنظفيها جيداً.
معايرة معدات التطبيق:
تعتبر املعايرة السليمة ملعدات التطبيق من العوامل الهامة التى حتدد كفاءة املبيد فى مكافحة اآلفة ،وميكن أن
تسبب املعايرة اخلاطئة أضراراً سامة للنبات أو زيادة للمتبقيات عند احلصاد أو تلوثاً بيئياً باإلضافة إلى إهدار
املبيدات املستخدمة .وقبل البدء فى املعاملة باملبيد يجب التأكد من أداء معدة التطبيق بالنسبة للحجم واملساحة
املطلوب معاملتها .وقبل املعايرة يجب فحص األجــزاء امليكانيكيــة آللة الرش والبشــابير مع مراعــاة عدم إنســداد
الفالتر والتســرب  ،والضغط اخلاطىء وضبط معدالت خروج سائل الرش.
معدات التطبيق

 -1آالت الرش :إذا كان للرشاشة عديد من البشابير وحتى نحصل على توزيع متساو يجب أن يكون معدل سريان
سائل الرش ثابتا من كل تلك البشابير وميكن إختبار ذلك مبلء نصف الرشاشة باملاء وتشغيل املضخة وضبطها
على ضغط مناسب وقياس حجم املاء اخلارج من كل بشبورى فى وعاء مناسب لفترة زمنية محددة ،وإذا أختلف
حجم املاء اخلارج من كل بشبورى بأكثر من  %1عن متوسط باقى البشابير يلزم إصالحه .تضبط ســــرعة اجلرار
أو القائم بحمل آلة الرش  ،بحيث تكون كمية السائل املرشوش لوحدة املساحات هى املعدل املطلوب واحملدد.
34

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

 -2آالت التعفير :تختلف مساحيق التعفير فى كثافتها مما قد يؤثر على معدل املعاملة وذلك حتت ظروف نفس
اآللة وقبل البدء فى عملية التعفير ينصح بإختبار معدل إنسياب املسحوق من آلة التعفير.
وميكن الوصول إلى خفض أو زيادة كمية مسحوق التعفير للفدان عن طريق تغيير سرعة آلة اجلر أو مراعاة ضبط
منظم التغذية بآلة التعفير وتكرر هذه العملية حتى ميكن ضبط الكمية املقررة للفدان.
ملحوظة :للحصول على مزيد من معلومات فى هذا الشأن ميكن الرجوع إلى املراجع املختصة بإستخدام وصيانة
آالت تطبيق املبيدات.
 -3احملببات
تعتبر احملببات من أكثر الصور شيوعاً فى مكافحة آفات التربة وفى التخلل إلى البادرات الصغيرة وحمايتها
من احلشرات املاصة كما تفيد فى مكافحة ثاقبات الذرة واحلشرات املائية كالبعوض .احملببات الشائعة فى الوقت
احلالى حتتوى على مبيدات جهازية غالباً وذلك ملكافحة النيماتودا التى تسكن التربة .تتميز احملببات بكبر حجم
حبيباتها 500–400ميكرون  ,.تختلف نسبة املادة الفعالة فى احملببات من .%25–1وحتضر بتحميل املبيد سواء كان
سائ ً
ال أو صلباً مذاباً فى مذيب مناسب بواسطة الرش على املادة احلاملة التى تتميز بقدرتها على اإلمتصاص مثل
البنتونيت والدياتوميت .وتستعمل احملببات بالطرق اآلتية:
 -1املعاملة اجلانبية بوضع احملببات بجوار النباتات واألشجار.
 -2النثر حيث يتم نثر احملببات على سطح التربة يدوياً أو ميكانيكياً.
 -3وضع احملببات فى خنادق التربة ملكافحة النمل األبيض.
 -4الطعوم السامة
مستحضرات خاصة مجهزة جلذب وقتل بعض أنواع احلشرات والقوارض بالقرب من أو فى البيئةالطبيعية
ويستعمل فى صورة صلبة أو سائلة .فى هذه الطريقة يكون إستعمال املبيد مخلوطاً مع الطعام املفضل الذى يجذب
احلشرة مثل النخالة أو جريش الذرة أو األرز عند مكافحة اجلراد والنطاط والديدان القارضة أو احملاليل السكرية
عند مكافحة الذباب .تستخدم الطعوم السامة ملكافحة احلشرات التى قد ال تصلح معها الرش أو التعفير.
يتكون الطعم السام من:
 -1القاعدة أو األساس  :من أهمها الردة مبفردها أو مخلوطة مع نشارة اخلشب أو جريش الذرة أو كسب بذرة القطن.
 -2السم (املبيد)  :ويستعمل لهذا الغرض السموم غير العضوية مثل فوسفيد الزنك ملكافحة القوارض أو سموم
عضوية مثل الدامييثويت فى مكافحة ذبابة الفاكهة.
 -3املادة احلاملة  :املاء هو املادة احلاملة فى الطعوم السائلة والرطبة أما فى حالة الطعوم الصلبة تستعمل
القاعدة أو األساس كمادة حاملة.
 -4املادة اجلاذبة  :قد تضاف إلى الطعم السام مادة تعمل على جذب اآلفة ويستعمل املوالس فى حتضير الطعم
كما تستخدم املواد املتخمرة فى حتضير طعم ذباب الفاكهة.
التو�صيات املعتمدة
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العوامل الواجب مراعاتها عند إستعمال الطعوم السامة

 -1طريقة توزيع الطعم  :يتم غالباً نثراً باليد مع مراعاة أن يكون النثر منتظماً وفى طبقة رقيقة قدر اإلمكان
مع جتنب وجود كتل ظاهرة حتى ال جتذب الطيور.
 -2التوقيت املناسب لتوزيع الطعم  :يراعى دائماً أن يتم توزيع الطعم قبل وقت نشاط اآلفة مثل:
 : 1-2فى حالة اجلراد والنطاط ينثر الطعم فى الصباح الباكر (قبل شروق الشمس) ألن احلشرات تتغذى
بشراهة فى هذا الوقت.
 : 2-2فى حالة احلفار ينثر الطعم قبل الغروب (بشرط ان تروى نهاراً إلجبار احلفار على اخلروج من النفق
 : 3-2فى حالة الديدان القارضة ينثر الطعم عند الغروب ألن اليرقات تتغذى لي ً
ال.
 -5التدخني
تعتبر املادة الفعالة من املبيد على صورة جزيئات غازية (على درجة احلرارة العادية والضغط اجلوى العادى) وهذا
يؤهلها للحركة واإلنتشار وتخلل املواد املراد تدخينها حتى تصل إلى اآلفة وتقتلها كما يؤهلها لإلنتشار خارج املواد
املعاملة بعد إنتهاء العملية وتسمى طريقة إستعمال املدخنات بعملية التدخني وتعتبر من أهم الطرق املستعملة فى
مكافحة اآلفات التي يصعب الوصول إليها بالطرق األخرى وهى اآلفات التي تختبىء داخل احلبوب أو املواد الغذائية
املخزونة أو داخل التربة أو احملمية حتت قشور شمعية (احلشرات القشرية)
طرق جتهيز وتداول مواد التدخني
 -1مواد سائلة مثل كبريتور الكربون ويجرى تداوله على حالة سائلة.
 -2مواد غازية مثل إيكوفيوم (الفوسفني) ويجرى توزيع الغاز عند اإلستعمال برفع الضغط عن الغاز املسال.
 -3مواد صلبة يجرى تداولها على صورة مساحيق أو أقراص وذلك فى احلاالت التي يتم فيها تفاعل املادة الصلبة
مع الرطوبة اجلوية فينفرد الغاز السام مثل الفوسفني (يباع على صورة فوسفيد املونيوم أو مغنسيوم).
طرق إستعمال مواد التدخني
التدخني حتت الضغط اجلوى العادى:

 -1تدخني املنازل واملطاحن اخلالية
 -2تدخني احلبوب واملواد الغذائية
 -3تدخني األشجار :تتم حتت خيام خاصة غير منفذة للغاز وتسمى أحياناً طريقة القدور وتفيد فى مكافحة
احلشرات القشرية
 -4تدخني التربة وفيها تستخدم املدخنات على صورة سائلة بطريقة موضعية أو باحلقن فى التربة أو كغازات
حتت أغطية.
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التدخني الفراغى:

يجرى عادة فى احلجر الزراعى اجلمركى فى احلاالت التي تتطلب السرعة حيث تتم فى أسطونات حديدية محكمة
سميكة اجلدار متصلة مبضخة تفريغ .متتاز هذه الطريقة بقصر فترة تعريض الغاز (24–12ساعة فى حالة التدخني
حتت الضغط اجلوى العادى) .بينما تتراوح بني 4–2ساعات فى حالة التدخني الفراغى) .يرجع ذلك إلى أن نقص
األكسجني فى الفراغ املعامل يسرع من تنفس احلشرات وبالتالى يسرع من إلتقاطها للغاز وتسممها كما أن للضغط
املنخفض تأثير ميكانيكي قاتل للحشرات.
 -6األيروسوالت
األيروسوالت عبارة عن مذيب يحتوى على جزيئات دقيقة جداً من املبيد ( 30–1ميكرون) وميكن القول أن
األيروسوالت عبارة عن محاليل للمادة الفعالة فى املذيب املناسب باإلضافة إلى املادة الغازية احلاملة والتي قد تكون
ذائبة فى محلول املبيد أو موجودة حتت ضغط  .توضع هذه احملاليل فى إسطونات مجهزة بفتحة ضيقة لتجزئة
السائل عند مروره خاللها وبواسطة غاز ثانى أكسيد الكربون أو محاليل لها درجة غليان منخفضة مثل الفوريون أو
كلوريد امليثايل يتم جتزئة احمللول ،وعند خروج السائل فى الهواء يتبخر السائل تاركاً املبيد فى صورة جزيئات دقيقة
معلقة فى الهواء.
من اجلدير بالذكر أن جزيئات املبيد إذا كانت على احلالة السائلة يكون املبيد الناجت على صورة ضباب أما إذا
كانت جزيئات املبيد على احلالة الصلبة يكون املبيد على صورة دخان .تختلف هذه الطريقة عن الرش فى أن جزيئات
املبيد تكون أقل حجماً من قطرات الرش وذلك مما يجعلها قادرة على التعلق فى الهواء لفترة محدودة (30–10
دقيقة) تكفى لقتل احلشرات الطائرة التى متر خاللها .كما تختلف عن التدخني فى أن جزيئات املبيد سواء على
الصورة الصلبة أو السائلة غير قابلة للتخلل داخل املواد املعاملة بل تترسب فى النهاية على السطوح املعاملة مؤثرة
على احلشرات وعموماً يعاب على األيروسوالت أنه ال ميكن للهواء أن يحملها بعيداً عن أماكن املعاملة وتستخدم
ملكافحة آفات الصحة العامة الطيارة (الذباب املنزلى).
 -7طرق أخرى لالستعمال:
 -1معاملة التقاوى  :وتستخدم بهدف حماية التقاوى من مهاجمة الفطريات التي تسكن التربة أو النيماتودا أو
احلشرات أو غيرها من اآلفات وكذلك حماية املجموع اخلضرى واجلذرى من اآلفات ذات الفم الثاقب املاص
مثل التربس واملن والعنكبوت األحمر عن طريق استخدام املبيدات اجلهازية التي تسرى فى العصارة النباتية.
من أهم طرق معاملة البذور–:
(أ ) طريقة النقع  :حيث يتم نقع البذور فى محلول املبيد ملدة زمنية تختلف بإختالف نوع املبيد ونوع البذور.
(ب) طريقة التغليف  :حيث يتم تغليف البذرة باملبيد احململ على مادة صلبة مع وجود مادة الصقة.
 -2معاملة قلف األشجار :متتاز بالفعل املتخصص العالى– ذات تكاليف مرتفعة– تستخدم على أشجار الفواكه
ونباتات الزينة– من الشائع معاملة القلف ببعض املبيدات الفطرية أو املبيدات احلشرية اجلهازية ملكافحة
البق الدقيقى والعنكبوت األحمر .وفى حالة املبيدات سريعة التطاير يفضل تغطيتها أما غير املتطايرة فتعامل
بدهان جذوع األشجار بالفرشاه وهذه ميكن تطبيقها فى البساتني احملتوية على عدد قليل من األشجار.
التو�صيات املعتمدة
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 -3معاملة أعمدة التليفونات وألواح اخلشب احلبيبى :ميكن معاملة أعمدة التليفونات وألواح اخلشب احلبيبي
وغيره وأثاثات املباني اخلشبية فى املناطق التي ينتشر فيها النمل األبيض بهدف جتنب اإلصابة على املدى
البعيد مما يستدعى استخدام مبيدات متتاز بثباتها الشديد ضد عوامل التحلل واالنهيار (املركبات الكلورونية
العضوية والبيروثريدات املصنعة) وتفيد هذه الطريقة كذلك فى الوقاية من الفطريات.
 -4معاملة املبيد فى اجلذع :لتقليل الفقد الذى يحدث للمبيد بطريقة معاملة القلف يتم معاملة جذوع األشجار
من الداخل بعمل نفق فى القلف يوضع فيه املبيد بتركيز معني .وتتم حتت ظروف أشبه بالتعقيم حيث يدهن
القلف فى البداية وقبل القطع مبادة مطهرة ثم يجرى القطع لعمق 35سم بآلة حادة معينه وبزاوية  ˚45عن
احملور األساسي للشجرة .وبعد وضع املبيد اجلهازى يغلق القطع ويغطى بغطاء خشبي أو معدني رقيق يثبت
بخيط يدهن بعد ذلك بطبقة من الشمع النباتي .وحتتاج هذه العملية عناية فائقة أثناء التنفيذ.
خام�س ًا  :الآمان وال�سالمة فى �إ�ستخدام املبيدات
 -1اإلحتياطات الواجب مراعاتها عند حتضير محاليل الرش:
 : 1-1عند حتضير محاليل الرش من املبيدات القابلة للبلل توزن الكمية الالزمة وتضاف إلى جردل به ماء
بالتدريج مع التقليب بعصاه حتى يصبح القوام على هيئة عجينة سائلة ثم تخفف العجينة باملاء تدريجياً مع
استمرار التقليب حتى يتكون معلق متجانس ،ويضاف هذا املعلق املركز للبرميل أو خزان آله الرش ويستكمل
باملاء مع إستمرار التقليب.
: 2-1عند حتضير محاليل الرش من املركزات القابلة لالستحالب تؤخذ الكمية الالزمة من املبيد باستعمال مكيال
سعة لتر ،ثم يضاف املبيد إلى ضعف كميته من املاء فى جردل مع التقليب املستمر ،يضاف املستحلب املركز
للبرميل أو خزان آله الرش ويستكمل باملاء مع إستمرار التقليب .حتى نحصل على مستحلب لبنى القوام
متجانس الصفات ،ويستدل على ذلك بتكوين رغوة وافرة وعدم وجود بقع زيتية على السطح.
 -2االحتياطيات الواجب مراعاتها أثناء عملية الرش
 : 1-2استعمال املبيدات باجلرعة املوصى بها مع التخفيف باملاء باملعدالت املقررة.
 : 2-2حتضير احملاليل أوالً بأول ومبا يتناسب واملساحات املطلوب عالجها.
 : 3-2عدم تقليب محاليل املبيدات باليد واالستعانة بقطعة من اخلشب للتقليب.

 : 4-2جتنب استعمال مياه ماحلة فى حتضير املركزات القابلة لالستحالب ألنها ال تساعد على عملية االستحالب.

 : 5-2البدء فى عملية الرش فى الصباح بعد تطاير الندى واالستمرار طوال اليوم وعند اشتداد احلرارة تتوقف
العملية خالل ساعات الظهيرة.
 : 6-2يراعى عدم رش املبيدات والنباتات فى حالة عطش ،وفى هذه احلالة يجب الرى واالنتظار حتى جتف األرض.

 : 7-2الرش بالطريقة الصحيحة التى تضمن سير العامل بخطوات منتظمة هادئة.
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 : 8-2أن يكون حامل البشابير مواز لسطح األرض ،وعلى ارتفاع40–30سم من قمة النباتات حتى تضمن توزيع
محلول الرش توزيعاً منتظماً على النباتات.
 : 9-2جتنب انسداد البشابير وعند انسداد إحداها يجب إيقاف عملية الرش حتى يتم تنظيفه.
 : 10-2استعمال الرشاشات الصاحلة والتي حتتفظ بضغط الهواء داخلها– والتخزين اجليد آلالت الرش
والصيانة الدائمة لها لضمان صالحيتها أطول فترة ممكنة.
 : 11-2جتنب الرش ضد الريح تالفياً لسقوط املبيد بعيداً عن السطح املطلوب معاملته وجتنباً لتعرض القائم
بعملية الرش لرذاذ املبيد الكيميائي.
 : 12-2ضرورة استهالك كمية محلول الرش املخصص ملساحة معينة ضماناً لنجاح العملية.
 -3اإلحتياطات اخلاصة بالوقاية من خطر التسمم باملبيدات
 : 1-3حظر نقل املبيدات أو عرضها مع املواد الغذائية لإلنسان واحليوان.
 : 2-3يتم تداول املبيدات فى عبواتها األصلية من الشركة املنتجة وحظر وضع املبيدات داخل عبوات أخرى غير
العبوات املخصصة لها.
 : 3-3يحظر استعمال العبوات الفارغة فى حفظ املأكوالت أو املشروبات.
 : 4-3غلق عبوة املبيد جيداً قبل نقلها إلى مكان آخر.
 : 5-3أن يكون عمال الرش أصحاء أجسامهم خالية من اجلروح وخالية من األمراض املزمنة.
 : 6-3لبس رداء خاص وقفاز وحذاء من الكاوتشوك.

 : 7-3فتح عبوات املبيدات تدريجياً ملنع خروج الغازات احملبوسة دفعة واحدة.
 : 8-3وضع الفتات على املساحات املرشوشة حلظر دخولها وتناول ما بها من مواد غذائية (خضر أو فاكهه).
 : 9-3جتنب التدخني أو تناول أى طعام أو شراب أثناء العمل.
 : 10-3جتنب إلقاء بقايا محاليل الرش فى قنوات الرى واملصارف.

 : 11-3تنظيف مهمات الوقاية الشخصية املستخدمة بعناية ،ويغسل اجلسم جيداً باملاء والصابون بعد انتهاء العمل.
 : 12-3عدم غسل املالبس امللوثة باملبيدات فى قنوات الرى.
 : 13-3استبعاد حيوانات املزرعة من احلقول عند القيام بعمليات الرش لوقايتها من رذاذ وأبخرة املبيدات.
 : 14-3جتنب جمع الثمار قبل انقضاء فترة األمان أو االنتظار املسموح بها بعد املعاملة باملبيد.
 : 15-3جتنب استعمال احلشائش النامية فى احلقول املعاجلة فى تغذية احليوان.
 : 16-3يجب تخزين املبيدات فى مخازن مستوفاة للشروط القياسية.
 : 17-3ضرورة وجود شنطة إسعاف مع كل فريق من رجال املكافحة حتتوى على بعض املواد لعمل اإلسعافات
األولية قبل نقل املصاب بالتسمم إلى املستشفى للعالج.
التو�صيات املعتمدة
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 -4العوامل الواجب مراعاتها عند تخزين املبيدات
 : 1-4تكون مستودعات مبيدات اآلفات بعيدة عن املناطق السكنية ومصانع األغذية ومخازن األعالف.
 : 2-4ال يسمح بتسرب املياه املستخدمة فى عمليات مكافحة احلريق مبستودعات املبيدات إلى املجارى املائية أو
البرك أو آبار أو خزانات املياه أو املزارع أو قنوات الرى أو املنشآت األخرى.
 : 3-4مينع تخزين املبيدات مع األسمدة املؤكسدة خاصة مثل سماد نترات األمونيوم.
 : 4-4تخزن املبيدات فى أماكن ذات مواصفات خاصة حتددها اجلهات املختصة وال يسمح بتخزين أى مواد
أخرى معها.
 : 5-4تخزن املبيدات شديدة السمية واملبيدات القابلة للتطاير والقابلة لالشتعال فى مكان ميكن التحكم فيه
وتأمينه بطريقة سليمة.
 : 6-4متيز أماكن تخزين املبيدات بالفتات واضحة وبارزة يتم تثبيتها بطريقة تلفت النظر عن وجود مبيدات،
مع كتابة خطر ووضع الرمز” اجلمجمة والعظمتني املتعاكستني” متبوعاً بكلمة سام باللغتني العربية
واإلجنليزية.
 : 7-4جتمع العبوات التي يحدث بها تسرب أو تلف ،أو املواد امللوثة باملبيدات فى مكان منفصل بعيدا ُ عن العبوات
األخرى ،ويتم التخلص منها ومن املواد املتسربة طبقا ُ إلرشادات املصانع املوضحة على العبوات أو الصادرة
من قبل اجلهات املختصة.
 : 8-4تخزين املبيدات بعيداً عن األرض على أرضيات خشبية أو أرفف.
 : 9-4ضرورة تخزين كل نوع من املبيدات على حده منفص ً
ال عن املبيدات األخرى لسهولة التداول والتخلص.
 : 10-4إجراء فحص دوري على العبوات أثناء التخزين للكشف عن حدوث تسرب أو تلف للمبيدات – وتزود املخازن
مبواد مالئة مثل اجلير والرمل ونشارة اخلشب الستخدامها فى حاالت الطوارئ الناجمة عن التسرب.
 : 11-4ضرورة اتخاذ االحتياطات اخلاصة بالدفاع املدني ومكافحة احلرائق.
 -5التخلص من عبوات املبيدات الفارغة :
قبل التخلص من عبوات املبيدات الفارغة يجب تفريغ محتويات العبوة وتترك لتصفى ملدة ال تقل عن 30ثانية ثم
تغسل العبوة على األقل ثالث مرات بكمية من املاء ال تقل عن %10من سعة العبوة ثم يوضع ماء الغسيل فى آلة الرش.
يتم توزيعه على أكبر مساحة ممكنة من األرض .ثم يتم التخلص من العبوات الصغيرة باحلرق إذا كانت قابلة لذلك
بحيث يراعـى عدم حرق التي كانت حتتوى على مركبات قابلة لالنفجار مثل الكلورات .ميكن عمل ثقوب فى العبوات
املعدنية وتكسير العبوات الزجاجية.
أما العبوات الكبيرة التى ال ميكن حرقها ( يتراوح حجمها من200–50لتر) فيمكن إرجاعها إلى البائع وإرسالها
إلى أماكن دفن خاصة بعد ثقبها وتخفيض حجمها.
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 -6سمية املبيدات:
تعنى السمية التأثير الضار أو املعاكس الذى حتدثه أى مادة أو مخلوط من عدة مواد على الكائن احلى وتنقسم إلى:
السمية احلادة  :وهى التأثير الضار الذى يحدث فى الكائن احلى بعد التعرض للمبيد لفترة قصيرة وملرة واحدة
أو مرات متعددة خالل فترة قصيرة.
السمية حتت احلادة  :وهى التأثير الضار الذى يحدث للكائن احلى نتيجة لتكرار أو استمرار التعرض للمبيد ملدة
 30إلى  90يوماً.
السمية املزمنة  :وهى التأثير الضار الذى يحدث للكائن احلى نتيجة لتكرار أو استمرار التعرض للمبيد مدة أطول
من نصف فترة حياة هذا الكائن.
وبصفة عامة ميكن اعتبار جميع املبيدات مواداً سام ًة ،وتختلف درجة سمية مركب ما تبعاً للجرعة وحساسية
الكائن احلى سواء كان إنساناً أو نباتاً أو حيواناً كما تختلف القدرة على إحداث التسمم واخلطورة بإختالف العمر
واجلنس والنوع واحلالة الصحية والتغذية وصورة املستحضر .ويتم قياس سمية املادة الكيميائية مبعيار اجلرعة
النصف مميتة  LD50ويعبر عنها بوحدات مجم/كجم من وزن اجلسم وهى اجلرعة التى تقتل %50من مجتمع حيوانات
التجارب .وتستخدم فئران املعمل البيضاء كحيوانات جتارب لتحديد تلك اجلرعة ويتم مقارنة السمية للمواد املختلفة
بناء على قيم  LD50لها عن طريق الفم واجللد واالستنشاق.
وميكن إيضاح أهمية هذه القيم فى مقارنة السمية عن طريق الفم لبعض املواد املعروفة على النحو التالي:
قيمة اجلرعة النصف مميتة مللح الطعام  3320 = LD50مجم/كجم من وزن اجلسم
قيمة اجلرعة النصف مميتة لألســــبرين  1240 = LD50مجم/كجم من وزن اجلسم
قيمة اجلرعة النصف مميتة لالستركنني  1.25 = LD50مجم/كجم من وزن اجلسم
وكلما زادت قيمة  LD50دل ذلك على األمان النسبي للمركب والعكس صحيح.
وال تتمثل خطورة املبيد فقط بتناوله عن طريق الفم ولكن ميكن أن ميتص من خالل اجللد والعني والرئتني وترتبط
خطورة املبيد بإختالف صورة املستحضر وتزداد خطورته مع زيادة تركيز املادة الفعالة .وكقاعدة عامة فإن مستحضر
املبيد املجهز فى صورة سائلة أو مركز قابل لإلستحالب يكون أكثر خطورة عما إذا كان املستحضر لنفس املادة الفعالة
فى صورة مسحوق قابل للبلل أو محببات وبناء على ذلك ميكن ترتيب خطورة مستحضرات املبيدات تنازلياً:
مركزات قابلة لإلستحالب > مساحيق قابلة للبلل > محببات.

التو�صيات املعتمدة
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جدول يوضح تقسيم املبيدات حسب درجة سميتها على الثدييات طبق ًا جلداول منظمة الصحة العاملية.
السمية على الثدييات

العالمة اإلرشادية

لون بطاقة البيانات اإلستداللية

التقسيم

شديدة السمية
سام جداً

جمجمة وعظمتني

حمراء

Ia

جمجمة وعظمتني

حمراء

Ib

ضار

عالمة X

صفراء

II

حتذير

عالمة X

زرقاء

III

حتذير

عالمة X

خضراء

U

ويتم حتديد لون البطاقة على أساس السمية احلادة للمستحضر وفقاً ملا جاء فى كتاب إرشادات مخاطر املبيدات
ملنظمة الصحة العاملية فى .2009
 -7التسمم واإلسعافات األولية:
تتضمن البطاقات اإلستداللية للمبيدات أعراض التسمم واإلسعافات األولية وفى بعض األحيان املعاجلة السريعة
للتسمم وميكن اإلشارة إليها فيما يلى:
 -1األعراض العامة املصاحبة للتسمم:
أعراض أولية :دوار– اضطراب – صداع – إجهاد – غثيان – قىء – عرق غزير – ضيق فى التنفس.
أعراض وسطية :زغللة فى العني – إسهال – زيادة فى إفراز اللعاب – تدميع العني – إثارة زائدة – تقلصات فى
عضالت اجلفون – انقباض حدقة العني – بداية التشويش الذهنى.
أعراض متأخرة :سوائل فى الصدر– رعشة – تقلصات – غيبوبة – فقدان القدرة على التحكم فى اإلخراج–
فشل فى القلب واجلهاز التنفسي.
 -2اإلسعافات األولية:
فى حالة التسمم أو االشتباه فى التسمم يستدعى فوراً الطبيب املختص وتعرض عليه البطاقة امللصقة على
عبوة املبيد أو يبلغ بأســـماء املبيدات التى تعرض لها املصاب فى هذا الوقت وما قبله ويفضل إخطاره باإلسم
الشائع املوجود على البطاقة االستداللية.
اإلسعافات األولية عند ظهور أعراض تسمم بسيطة:
• يتم إبعاد املريض عن مصدر التسمم.
• يجب طمأنة املريض وتهدئته بصورة مستمرة.
• تنزع املالبس امللوثة ويغسل اجللد امللوث باملاء البارد والصابون.
• فى حالة ابتالع املريض مركز قابل لإلستحالب أو محلول مبيد فى مذيب عضوى يجب أال يدفع إلى التقيؤ
قبل إعطائه محلول املانيزيا أو بياض البيض املضروب أو محلول من النشا بكميات وفيرة أما فى حالة ابتالعه
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مستحضرات أخرى أو مخاليط منها يتم دفع املريض للتقيؤ من خالل دفع إصبع فى احللق ويكرر ذلك حتى
يصبح القيء رائقاً وخالياً من رائحة املبيدات.
• فى حالة عدم حدوث التقيؤ يعطى املصاب ثالثة مالعق كبيرة من الفحم النباتي املنشط فى نصف كوب من
املاء وتكرر العملية قدر اإلمكان حلني وصول الطبيب.
• إذا وصل رذاذ املبيد إلى العني تغسل العني مباء نظيف جارى ملدة خمسة عشر دقيقة على األقل إلى أن يصل الطبيب.
اإلسعافات عند ظهور أعراض تسمم حادة:
• يراقب املريض مراقبة شديدة وإذا كان املريض غائباً عن الوعي فال يعطى له أى شيء عن طريق الفم.
• قياس النبض فإذا توقف يلزم إجراء تدليك للقلب فوراً.
• فى حالة حدوث تشنج يجب العمل على حماية املريض من اإلضرار بنفسه.
• يفضل عالج ونقل املريض الفاقد للوعي وهو فى وضع الرقود على اجلنب مع ثنى الركبتني وخفض الرأس إلى
اخللف.
 -3تدليك القلب:
عند توقف حركة التنفس يجب وضع املريض راقداً على ظهره على سطح صلب مستو وخفض رأسه إلى الوراء والبدء
بعمل التنفس الصناعي مع مراعاة وضع منديل بني فمك وفم املصاب حلمايتك من التلوث أثناء عملية التنفس الصناعي.
وإلجراء عملية تدليك القلب يتم إتباع اآلتي:
إركع على ركبتيك بجانب املصاب بحيث يكون جسمك بالكامل بجانب رأسه وضع راحة إحدى يديك على نهاية
القفص الصدرى مع وضع راحة اليد األخرى فوقها ،استخدم ثقل جسمك مع اإلحتفاظ بذراعيك مفرودتني واضغط
ألسفل ملسافة ال تزيد عن 5سم على القفص الصدرى بإنتظام مبعدل حوالى 60مرة فى الدقيقة .ومن الضروري أن
ترفع يديك متاماً بعد كل ضغطه إلى أسفل وعادة ما يعود القلب والتنفس للعمل خالل 30دقيقة.
ملحوظة :للحصول على معلومات أكثر فى هذا الشأن ميكن الرجوع إلى أي مرجع لإلسعافات األولية فى حاالت
التسمم باملبيدات.
�ساد�س ًا  :م�شاكل التو�سع فى �إ�ستخدام املبيدات
نشأ اإلهتمام بأسلوب املكافحة املتكاملة أساساً نتيجة للمشاكل التي جنمت عن اإلعتماد الكلى على املبيدات
الكيميائية العضوية املخلقة فى مواجهة اآلفات وقد يرجع اخلطأ األساسي فى هذا الصدد إلى التوسع فى استخدام
هذه الكيميائيات دون مراعاة للعالقات املتشابكة واملعقدة فى النظام البيئي وال سيما بالنسبة للجوانب األساسية
لديناميكية أعداد أنواع اآلفات وميكن سرد أهم املشاكل التي فرضت نفسها مع التطبيق املكثف وغير الرشيد
للمبيدات الكيميائية فيما يلى–:
التو�صيات املعتمدة
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 -1األضرار املتعلقة بصحة اإلنسان
نظراً للطبيعة البيولوچية النشطة ملبيدات اآلفات فإنها تسبب أضراراً خطيرة على صحة اإلنسان خاصة على
العمال املشتغلني بصناعة وجتهيز املبيدات وكذلك القائمني بعملية التطبيق ومن األمثلة البارزة على ذلك ما حدث فى
نيكاراجوا حيث وقعت أكثر من 3000حالة تسمم وما يربو على 400حالة وفاة بني العمال الذين يعملون فى حقول القطن
سنوياً على مدى عشر سنوات ( .)1972–1962ومتثل مشكلة املخلفات حتدياً هائ ً
ال إلستخدام املبيدات الكيميائية فى
العالم محدثة أخطاراً عديدة تتعرض لها صحة اإلنسان نتيجة وجود متبقيات املبيدات فى أو على احملاصيل الغذائية
وهذه قد ال حتدث أضراراً مباشرة على صحة اإلنسان إال أن اخلطورة تكمن فى الضرر على املدى الطويل .وهناك
نوعني من التسمم هما التسمم احلاد ويؤدى إلى الوفاة الفورية والتسمم املزمن وحتدث أعراضه بعد فترة زمنية أطول
وتظهر فى صورة فشل كلوي أو كبدي أو أورام سرطانية أو خلل فى وظائف الدم أو تشوه فى األجنة.
 -2التلوث البيئي والتأثير على احلياة البرية
قد يرجع فشل الكثير من مبيدات اآلفات فى إحداث األثر املطلوب نتيجة لعوامل بيئية قد تؤدى إلى درجة تطاير
املادة .أظهرت الدراسات التطبيقية أن  %1أو أقل من محلول الرش املعامل بالطائرة يصل إلى مكان التأثير داخل
اآلفة املستهدفة بينما يصل حوالى  %45من احمللول إلى احملصول املستهدف وتفقد الكمية الباقية التى تصل إلى
البيئة احمليطة بفعل التطاير أو تساقط الرذاذ بعيداً عن الهدف .هناك العديد من املركبات مثل الـ د.د.ت والتي تتميز
بصفة الثبات الكيميائي وبقدرتها على اإلنتقال والتراكم فى مكونات السلسلة الغذائية لإلنسان واحليوانات البرية
حيث يزداد تركيز املبيد فى عمليات متتابعة كما حتدث ظاهرة معروفة بإسم التضخم البيولوچى ويصل هذا التضخم
فى األسماك التى تعيش فى بحيرة ميتشجان من حوالى  0.00002جزء فى املليون فى املاء إلى أكثر من 10أجزاء
فى املليون فى األسماك التى تعيش فيها .حتدث املبيدات أضراراً خطيرة على بعض األسماك والطيور وغيرها من
احليوانات البرية وقد تؤدى التأثيرات الضارة إلى املوت املباشر لألنواع املرغوبة أو تتداخل فى عمليات التكاثر أو قد
حتدث خل ً
ال فى السلسلة الغذائية مما يؤدى إلى هالك وانقراض هذه احليوانات.
 -3التأثير على احلشرات امللقحة
تؤثر مبيدات اآلفات على نحل العسل واحلشرات امللقحة األخرى مما يؤدى فى النهاية إلى إنخفاض معدل التلقيح
فى األزهار خصوصاً فى احملاصيل ذات التلقيح اخللطى باإلضافة إلى ضعف قوة طوائف النحل كنتيجة ملوت عدد
كبير من الشغاالت التى تقوم بجمع الرحيق وقد ترتب على ذلك انخفاض إنتاجية احملاصيل احلقلية والبستانية.
ظهرت هذه املشكلة بشكل خطير فى مصر بعد تنفيذ نظام الرش اجلوى للمبيدات بالطائرات.
لتخفيف حدة أضرار املبيدات على نحل العسل ..مت وضع بعض القواعد فى مصر أثناء عمليات رش هذه السموم
منها ،حتديد مواقع املناحل وعدم رش األراضي املالصقة للمناحل ملسافة100متر على األقل فى نفس يوم الرش ولزيادة
اإلحتياط يحرم رش زمام القرية وذلك إذا أحتوت القرية على ألف خلية إفرجنية وللضرورة يجب أن يبدأ الرش فى
التجمعات القطنية القريبة من مواقع املناحل فى الصباح الباكر ثم فى األماكن املجاورة لها وهكذا حتى يأتي الدور فى
آخر رشة على التجمعات البعيدة عن املناحل ,وذلك إلعطاء الفرصة لشغاالت النحل لتجمع الرحيق من القطن أطول
فترة ممكنة وميكن استخدام املواد الطاردة للنحل مخلوطة مع املبيدات أو منع إستعمال املبيدات بقدر اإلمكان ملكافحة
دودة ورق القطن فى البرسيم حيث ميثل هذا احملصول أحد املصدرين الرئيسني حملصول العسل فى مصر.
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 -4األثر الضار على النبات
يؤدى استعمال بعض املبيدات إلى حدوث أضرار للنباتات اخلضراء (خصوصاً احملاصيل احلساسة والضعيفة
النمو) .وإذا استخدمت املبيدات بتركيزات أعلى من املوصى بها أو فى توقيت غير مناسب أدى ذلك إلى حدوث
أضرار فى صورة حروق لألوراق أو حتور فى أشكالها مما يؤدى إلى جفافها ثم سقوطها وميوت النبات فى نهاية
األمر .وقد يحدث الضرر نتيجة وصول املبيد للعصارة النباتية كما فى حالة املبيدات اجلهازية التى لها خاصية النفاذ
داخل األنسجة أو السريان فى العصارة مما يؤدى حلدوث خلل داخلي في النشاط اإلنزميي والبيوكيميائى للنبات
يعمل على توقف عمليات التمثيل الغذائي مما يؤدى إلى موت النبات.
 -5أثر املبيدات على التربة
تتلوث التربة من جراء تساقط املبيدات أثناء رش احملاصيل الزراعية أو نتيجة ملعاملة التربة أو البذور بطريقة
مباشرة بغرض الوقاية من أو مكافحة آفات التربة .ويؤدى تراكم املبيدات فى التربة وزيادة تركيزها أحياناً إلى التأثير
على منو وإنتاجية النبات أو الكائنات احلية النافعة التي تسكن التربة أو يؤدى إلى إنخفاض نسبة إنبات البذور أو
إحداث تشوهات خطيرة للنبات ومن جهة أخرى قد تؤثر املبيدات على التربة من حيث اخلصوبة واخلواص الطبيعية
والكيميائية .ولبعض املبيدات الكلورينية العضوية مثل (د.د.ت وسادس كلورور البنزين) خاصية الثبات الكيميائي فى
التربة ملدة تتجاوز ثالثني عاماً فى بعض األحيان ثم اإلحتاد مع مكونات التربة مما يؤثر تأثيراً ضاراً على النبات
والتربة معاً.
 -6اخللل فى التوازن الطبيعى
لعل اإلستخدام املكثف وغير الواعى للمبيدات بقصد خفض أعداد بعض األنواع التى زادت عن معدلها الطبيعى
قد أدخل عنصراً جديداً فى البيئة الطبيعية للحشرات .ومن اجلدير بالذكر أن إستجابة أنواع احلشرات ألى مادة
كيميائية ليست متكافئة .وفى غالبية األحوال يدخل اإلنسان املبيد فى البيئة الطبيعية دون علم مسبق ومفصل
بعواقب هذا التدخل وإنعكاساته على احلشرات املختلفة الضارة منها والنافع .ومن املؤسف أن ينساق اإلنسان وراء
فلسفة خاطئة وهى التخلص من اآلفة دون أية إعتبارات أخرى فاألكاروس لم يصل إلى مرتبة اآلفات اخلطيرة
ولم يظهر كمشكلة لها كيانها إال بعد إدخال مبيد الـ د.د.ت وإستعماله بكثافة فى مصر ملكافحة بعض آفات القطن
وأشجار الفاكهة عقب احلرب العاملية الثانية .كما أدى إستعمال مركب الـ د.د.ت كذلك إلى ظهور املن والعنكبوت
األحمر بكثرة على الذرة نتيجة للخلل الذى أحدثته هذه املركبات على التوازن الطبيعى بني اآلفات  .وعموما فإن
إستخدام املبيدات الكيميائية دون دراسة واعية قد يؤدى إلى ظهور موجات وبائية من اآلفة عقب إستخدام املبيد أو
ظهور آفات ثانوية بشكل وبائى.
 -7مقاومة اآلفات لفعل املبيدات
وتعنى مقاومة اآلفة لفعل املبيد الذى كان يقتلها من قبل– ترجع املقاومة إلى أسباب وراثية حيث يعمل املبيد كأداة
ضغط انتخابى تستبعد فيه األفراد احلساسة باملوت وتبقى األفراد املقاومة حية .وإستمرار التعرض للمبيد يزيد من
مستوى وتطور صفة املقاومة .وترجع املقاومة إلى عدم قدرة املبيد على النفاذ داخل جسم احلشرة أو تخزينه فى
أماكن غير حساسة أو متثيله إلى مركبات أقل سمية أو سرعة التخلص منه خارج جسم احلشرة باإلخراج أو اإلفراز.
وميكن التغلب على هذه الظاهرة بإستخدام املبيدات فى دورات أو اللجوء إلى وسائل مكافحة غير كيميائية– أو
إستخدام املنشطات لزيادة مستوى السمية – أو تطبيق نظم اإلدارة املتكاملة لآلفات.
التو�صيات املعتمدة
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�سابع ًا� :أ�سا�سيات الإدارة املتكاملة للآفات
 -1مقدمة
قسم الباحث  Smithعام 1969أطوار ومراحل وقاية النبات فى النظام البيئي الزراعي– مع األخذ فى اإلعتبار
وقاية نبات القطن كنموذج على املستوى العاملي– إلى خمس مراحل و ميكن أن تنطبق هذه األطوار واملراحل على
عديد من احملاصيل األخرى ،نوجزها فيما يلي:
 : 1 -1مرحلة الوجود التقليدى  :عادة يعتبر احملصول النامي– حتت ظروف عدم الري– جزءاً من الوجود
الزراعي التقليدي .وفى األحوال العادية يدخل احملصول مرحلة التسويق؛ حيث يستهلك على مستوى
القرية ،وتكون اإلنتاجية منخفضة عادة حيث ال يوجد برنامج منظم لوقاية النباتات .ويتحدد اإلنتاج كنتيجة
للمكافحة الطبيعية ومقاومة نبات القطن وراثياً لإلصابة باآلفات والعمليات الزراعية.
 : 2 -1مرحلة االستثمار  :طورت برامج وقاية املزروعات حلماية املسـاحات املضافـــة من األراضي ،واألصناف
النباتية ،واألسواق اجلديدة .وضعت برامج مكافحة اآلفات على املبيدات الكيميائية التي استخدمت بكثافة
كبيرة ،من خالل املعامالت الوقائية وفى البداية أثبتت هذه البرامج جناحاً ملموساً ،أدى إلى زيادة إنتاجية
محاصيل الغذاء واأللياف؛ ومن ثم أستثمرت املبيدات إلى احلد األقصى.
 : 3 -1مرحلة األزمة  :بعد مرور عشرات السنني خالل مرحلة اإلستثمار واإلستخدام املكثف ملبيدات اآلفات..
حدثت سلسلة من األحداث واملشاكل منها مقاومة اآلفات لفعل املبيدات واألضرار الصحية للمبيدات على
اإلنسان واخللل فى التوازن الطبيعي
 : 4 -1مرحلة الكارثة  :أدى اإلستخدام املكثف للمبيدات إلى زيادة تكاليف اإلنتاج وزيادة تعقيد املشاكل إضافة
إلى إنهيار برامج املكافحة متاماً.
 : 5 -1مرحلة اإلدارة املتكاملة لآلفات  :تعتبر برامج مكافحة اآلفات أداة أو وسيلة لقبول مفاهيم العوامل
البيئية ،واإلستفادة منها ودمجها ضمن أساليب املكافحة األخرى .ويتمثل مفهوم اإلدارة املتكاملة لآلفات
فى حتقيق املكافحة املناسبة ،وال تتحقق املراحل اخلمسة املذكورة أعاله فى جميع برامج مكافحة اآلفات،
وقد توجد– جنباً إلى جنب– وقد تتواجد بعض املراحل مجتمعة فى نفس الوقت.
 -2تعريف اإلدارة املتكاملة لآلفات
تعتبر اإلدارة املتكاملة لآلفات ( ،)IPMإختيار ،وتكامل وسائل مكافحة اآلفات ،والتي تعتمد على تتابع عمليات
التنبؤ اإلقتصادى ،واالجتماعى ،والبيئى .وقد عرفت منظمة األغذية والزراعة ( )FAOعام  ،1973اإلدارة املتكاملة
لآلفات بأنها أسلوب أيكولوچى شامل ،يستخدم أنواعاً مختلفة من تقنيات املكافحة ،مع التوفيق فيما بينها ضمن
نظام مدروس يحقق سياسة السيطرة على تعداد اآلفات .ويسعى نظام اإلدارة املتكاملة لآلفات إلى االستفادة
القصوى من الوسائل الطبيعية املتاحة فى عملية املكافحة مثل( :الظروف اجلوية– مسببات األمراض– املفترسات–
الطفيليات) ،باإلضافة إلى إستخدام وسائل املكافحة الزراعية ،واحليوية ،والكيميائية ،مع االستعانة بكل ما يؤدى إلى
إحداث تغير ،أو حتوير فى وسط معيشة اآلفة الدقيق .Habitat
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تهدف وسائل املكافحة التطبيقية ،والتي يتدخل فيها اإلنسان إلى محاولة حفظ تعداد اآلفة إلى مستوى أقل من
مستوى الضرر االقتصادى .ويتم تقدير هذا املستوى بالفحص الدوري ملستوى اإلصابة احليوية وتكاليف املكافحة
البيئية ،واإلجتماعية ،واإلقتصادية .وحتى حتقق هذه املكافحة أكبر قدر من الفعالية– ينبغي حتديد مستويات احلد
االقتصادى احلرج لإلصابة بطريقة واقعية ،حتى يتسنى حتديد مدى احلاجة إلتخاذ إجراءات املكافحة ،وفى نفس
الوقت ينبغى إتخاذ كل إجراء ممكن حلماية العوامل الطبيعية التي تقضى على اآلفات واحملافظة عليها .وعندما تكون
هناك حاجة إلى إتخاذ إجراءات غير طبيعية للمكافحة( ،مثل:املعاملة باملبيدات ،وإطالق الطفيليات أو املفترسات،
أو رش مسببات األمراض) ،فإنه من الواجب تطبيق هذه اإلجراءات بطريقة إنتقائية بقدر اإلمكان ،وبشرط توفر
املبررات اإلقتصادية والبيئية إلستخدامها .والهدف النهائي ألسلوب املكافحة املتكاملة هو احلصول على أكبر عائد
ممكن بأقل تكاليف ممكنة ،مع مراعاة القيود البيئية واإلجتماعية فى النظام البيئي ،ومراعاة احملافظة على البيئة
على املدى الطويل .
 -3أساسيات نظام اإلدارة املتكاملة لآلفات
تعتمد فلسفة اإلدارة املتكاملة لآلفات على مجموعة من األساسيات اآلتية
 : 1 -3إستمرار وجود اآلفة فى مستويات آمنة من التعداد  :نظام اإلدارة املتكاملة لآلفات يرفض فكرة التدخل
للمكافحة طاملا وجدت اآلفة بصرف النظر عن حجم التعداد.
 : 2 -3النظام البيئى هو وحده اإلدارة :تعيش الكائنات احلية لنفس النوع معاً فيما يسمى املجموع أو التعداد
كما تعيش هذه املجاميع ألنواع مختلفة معاً فيما يسمى باملجتمع حيث يتأثر املجتمع بالبيئة الطبيعية .هذا
النظام املعقد من العوامل احليوية والالحيوية يطلق عليه النظام البيئي أى تدخل فى نظام بيئي قد يسبب
دون قصد العديد من املشاكل الناجتة عن ظهور وتزايد تعداد اآلفات ,حتى عند إدارة اإلنسان وبكفاءة
لبعض مشاكل اآلفات األخرى.
 : 3 -3تعظيم إستخدام وسائل املكافحة الطبيعية  :اإلدارة املتكاملة لآلفات تعتمد على تأكيد وجود عوامل
فى النظام البيئي تعمل على تنظيم تعداد اآلفات مثل إنخفاض املصادر الغذائية (الغذاء– املساحة– أماكن
اإلختباء) وكذا التقلبات اجلوية (احلرارة– البرودة– الرياح– األمطار) واملنافسة بني األنواع أو النباتات
األخرى أو احليوانات أو األعداء احليوية.
تعتبر األعداء احليوية من العناصر الهامة فى مكافحة العديد من أنواع احلشرات واألكاروسات .من خالل
صيانة وتعظيم تعداد األعداد احليوية أو إدخال عدو حيوي جديد أو إستخدام صنف نباتي مقاوم لآلفة
مجال املكافحة وغيرها من وسائل التدخل البيئي.
 : 4 -3أى وسيلة مكافحة قد تظهر تأثيرات غير متوقعة وغير مرغوبة .
 : 5 -3ضرورة إستخدام النظم واألجتاهات والعالقات املتداخلة.
 -4مكونات اإلدارة املتكاملة لآلفات:
تتضمن مكونات اإلدارة املتكاملة لآلفات:
التو�صيات املعتمدة
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 : 1 -4استكشاف اإلصابة
 : 2 -4سبل التدخل واإلدارة
 : 3 -4نظم صناعة وإتخاذ القرار
 : 4 -4التنفيذ :
 : 1-4 -4مشاكل مؤسسية
 :1- 1-4 -4مشاكل أو صعوبات تتعلق بتوفير املعلومات
 :2- 1-4 -4مشاكل ومعوقات إجتماعية
 :3- 1-4 -4معوقات إقتصادية
 : 2-4 -4الصعوبات واملعوقات السياسية
 - 5سبل حتسني اإلدارة املتكاملة لآلفات :
 : 1 -5مشاركة املزارعني
 : 2 -5الدعم احلكومي
 : 3 -5التنظيمات التشريعية
 : 4 -5حتسني البنية األساسية املؤسسية
 : 5 -5تنمية الوعي واإلدراك
 -6التحديات التي تواجه نظام اإلدارة املتكاملة لآلفات:
حتديات عامـة :

 -1مستوى املخاطر وتقدمي التأمني الالزم لتشجيع املزارعني على تطبيق هذا النظام.
 -2حتسني نظم االتصال بني املزارعني والباحثني.
 -3استبدال نظام التدريب من أعلى إلى أسفل إلى نظام التدريب من القاعدة إلى القمة.
 -4احلاجة املاسة إلى برامج تعليمية لنظم اإلدارة املتكاملة لآلفات من خالل دعم املدارس احلقلية .Field schools
 -5تأصيل معايير إجازة ومتويل ومراجعة وتقييم النظم اإلرشادية لبرامج .IPM
 -6إصدار مناذج الحتياجات منح الشهادات اخلاصة مبشرفي نظام  IPMومساعدة أصحاب هذه الشهادات فى
القيام باالستشارات اخلاصة بنظام .IPM
 -7البحث عن السبل البنكية ملنح القروض لتشجيع هذا النظام.
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 -8احلاجة إلى تطبيق نظم املمارسات الزراعية اجليدة ( )GAPمن خالل حتديد معدل االستخدام املناسب–
عدد مرات املعاملة– حتديد فترات ما قبل احلصاد.
حتديات بحثية :

 -1تقدير دور اختالف تقنيات  IPMفى ثبات إنتاجية احملصول على املدى الطويل.
 -2دراسات بحثية عن التداخل بني تكتيكات وسائل املكافحة.
 -3تقييم التوافق الطبيعى بني مقاومة األصناف النباتية لإلصابة باآلفات ودور املكافحة احليوية.
 -4إعادة تقييم مدى ضرر املبيدات ذات األصول النباتية على الكائنات احلية غير املستهدفة.
 -7الصعوبات التى تواجه تقدم نظام اإلدارة املتكاملة لآلفات
 : 1 -7عدم توفر املعلومات.
 : 2 -7عدم تأكد املزارعني من جناح هذا النظام.
 : 3 -7مصادر معلومات املزارعني.
 : 4 -7نقص الكفاءات البشرية.
 : 5 -7التنظيمات التشريعية.
 -8سبل التغلب على الصعوبات التى تواجه نظام اإلدارة املتكاملة لآلفات
 : 1 -8ضرورة وجود هيئة رسمية إلجازة ،ومتويل ،ومراجعة ،وتقييم نظم .IPM
 : 2 -8سن تشريعات حكومية تنظم هذه البرامج من حيث أمانها ،وأثرها على تسويق الغذاء والعمليات
الصناعية.
 : 3 -8منح شهادات معتمدة للمشرفني ،واملستشارين ،والقائمني على هذه البرامج
 : 4 -8دراسة العمليات البنكية التى متول هذه املشاريع ،ودراسة أثرها وعائدها اإلقتصادى
 : 5 -8دراسة عملية تأمني املزارعني التابعني لبرامج  IPMضد أخطار اآلفات.
 : 6 -8استيراد األعداء احليوية بناء على دراسات دقيقة ،وذلك من املوطن األصلي لآلفة ،ومدى أقلمتها فى
البيئة احمللية.
 : 7 -8دراسة املناطق املشابهة للبيئة احمللية من حيث آفاتها ،واألعداء احليوية املصاحبة ،وظروفها البيئية
وإنتاجية احملصول.
 : 8 -8اإلهتمام بدراسة وتعليم علوم البيئة ذات العالقة بنظام .IPM
التو�صيات املعتمدة
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 : 9 -8زيادة متويل األبحاث التى تتعلق مبدى تأثير املبيدات على البيئة ،ومقاومة احلشرات لفعل املبيدات ،ووسائل
التحذير ،والتنبؤ وحتسني طرق املعاملة باملبيدات والنهوض ببرامج حتسني وسائل املكافحة وطرقها،
ووسائل التحذير التى تقلل من أضرار املبيدات املستخدمة فى نظم  IPMعلى البيئة وصحة اإلنسان.
 -9وسائل املكافحة فى إطار نظام اإلدارة املتكاملة لآلفات
تتضمن طرق مكافحة اآلفات العديد من الوسائل ،بعضها مناسباً داخل اإلدارة املتكاملة لآلفات ،مثل األصناف
النباتية املقاومة ،وإستخدام الدورة الزراعية واملكافحة البيولوجية ،واملبيدات املتخصصة وهى وسائل معروفة منذ
فترة ليست بالقصيرة هناك بعض اإلجتاهات احلديثة فى املكافحة ،والتي أظهرت جناحاً طيباً فى السنوات األخيرة،
إال أن تقييمها داخل إطار اإلدارة املتكاملة لآلفات مازال قيد الدراسة والبحث ،مثل :مانعات التغذية ،واجلاذبات
اجلنسية (الفورمونات) ،والتعقيم باإلشعاع ،ومنظمات النمو فى احلشرات.
يتطلب جناح برامج اإلدارة املتكاملة ألية آفة ،ضرورة اإلملام بجوانب املعرفة التامة عن احملصول ،والدراسات
الكاملة البيولوچية وبيئة اآلفة مجال املكافحة ،واملعرفة الدقيقة ألفضل توليفة من عناصر املكافحة .من اإلنصاف
اإلشارة إلى أنه حتى اآلن ال يوجد البديل املناسب ملبيدات اآلفات وسوف تظل هذه الوسيلة ،حتى املستقبل القريب
األداة احلاسمة داخل إطار اإلدارة املتكاملة لآلفات .وال يوجد حتى اآلن إتفاق كامل لترتيب طرق املكافحة داخل إطار
 .IPMوميكن ترتيبها هنا على النحو التالي:
 -1املكافحة التشريعية
 -2املكافحة الزراعية
 -3املكافحة امليكانيكية
 -4املكافحة احليوية (البيولوچية)
 -5املكافحة السلوكية
 -6املكافحة الكيميائية
 -7املكافحة الذاتية (التعقيم)
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البــــاب الثانى
التوصيات المعتمدة
لمكافحة اآلفات الحشرية
واألكاروسية والنيماتودا
والقوارض واألمراض
أو ً
ال :آفات احملاصيل احلقلية
ثاني ًا :آفات محاصيل اخلضر
ثالث ًا :آفات محاصيل الفاكهة
رابع ًا :آفات محاصيل متنوعة

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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أو ً
ال :آفات المحاصيل الحقلية
(أ ) آفات محاصيل الحقل الشتوية

القمـــح
ϤϘϟ

اآلفة  :احلشرات

مظهر اإلصابة :
ΕήθΤϟ
:Δϓϵ

˷ϦϤϟ

ϤϘϟ

الـمن
ّ

فى حالة املن األخضر على القمح تظهر بقع حمراء ذات مراكز
˷ϦϤϟ
سوداء على نصل األوراق القريبة من سطح األرض ثم يحدث تدمير
:ΔΑΎλϹ
اخلضراء ومتوت األوراق املصابة وفى حالة اإلصابة بحشرات
 ήϬψϣللمادة
األسود
�ϤϘϟرازات
�ϲϠϋود إف �
يالحظ وج�
 ϰϓمن
للعفنΰϛήϣ
وجتمعΕΫ
عسلية˯ήϤΣ
ϊϘΑ ήϬψΗ
الشوفانήπΧϷ
ϦϤϟ ΔϟΎΣ
ΙΪΤϳ
احلبوب ϢΛ
امتالء νέϷ
ونقص τγ
Ϧϣ ΔΒϳήϘϟ
علىϰϠϋ
˯ΩϮγ
للنباتات
وتقزم
ϕέϭϷاملصابة
Ϟμϧواألغماد
األوراق
ΔϟΎΣ ϰϓϭ ΔΑΎμϤϟ ϕέϭϷ ΕϮϤΗϭ ˯ήπΨϟ
ΓΩΎϤϠϟاإلصابة.
ήϴϣΪΗشديدة

ΔϴϠδϋ Είήϓ· ΩϮΟϭ φΣϼϳ ϥΎϓϮθϟ Ϧϣ ΕήθΤΑ ΔΑΎλϹ
ميعاد ظهور اإلصابة:
κϘϧϭ ΔΑΎμϤϟ ΩΎϤϏϷϭ ϕέϭϷ ϰϠϋ ΩϮγϷ ϦϔόϠϟ ϊϤΠΗϭ
البادرات فوق سطح التربة
 ΓΪϳΪηظهور
 ΕΎΗΎΒϨϠϟعقب
تظهر اإلصابة
 ˯ϼΘϣميكن
.ΔΑΎλϹ
ΏϮΒΤϟأنϡΰϘΗϭ

بأسبوعني ولكن ال تظهر احل�ش��رات ع��ادة بصورة واضحة إال بعد
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
اعتدال درجات احلرارة.

ΔΑήΘϟ τγ ϕϮϓ ΕέΩΎΒϟ έϮϬχ ΐϘϋ ΔΑΎλϹ ήϬψΗ ϥ ϦϜϤϳ
املكافحة:
ΪόΑ ϻ· ΔΤοϭ ΓέϮμΑ ΓΩΎϋ ΕήθΤϟ ήϬψΗ
توقيتϻ ϦϜϟϭ
ϦϴϋϮΒγ΄Α
.ΓέήΤϟ
ΕΎΟέΩ
احلد
 ϝΪΘϋيعتبر
اإلقتصادى الذى تبدأ فيه املكافحة باملبيد هو عند وجود  30حشرة  /نبات من النباتات التى مت

:ΔΤϓΎϜϤϟعشوائيا قبل فترة التزهير وال ينصح باستخدام املبيدات متى دخلت النباتات مرحلة التزهير.
 ΖϴϗϮΗإختيارها
إرشادات خاصة:
ΪϨϋϮϫ ΪϴΒϤϟΎΑ ΔΤϓΎϜϤϟ Ϫϴϓ ΪΒΗ ϱάϟ ϱΩΎμΘϗϹ
ΪΤϟ ήΒΘόϳ
السنابلϞΒϗ .
ظهور ΎϴϮθϋ
·ΎϫέΎϴΘΧ
ϢΗ ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ
اللجوء Ϧϣ
ΕΎΒϧ/ΓήθΣ
30 ΩϮΟϭ
باملبيدات بعد
إلى املعاملة
يجب عدم
ΕΎΗΎΒϨϟ ΖϠΧΩ ϲΘϣ ΕΪϴΒϤϟ ϡΪΨΘγΎΑ μϨϳ ϻϭ ήϴϫΰΘϟ ΓήΘϓ
.ήϴϫΰΘϟ ΔϠΣήϣ

التوصيات املعتمدة

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

ΐΠϳ

			
املبيد
ΔϠϣΎόϤϟ
ϲϟ· ˯ϮΠϠϟ
ϡΪϋ

		
أفوكس DG %50

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

		
سوميثيون EC %50

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

DG %50βϛϮϓ
EC %50 ϥϮϴΜϴϣϮγ
FS %60 ΪϳήΑϮϧ

		
اإلستخدام
.ϞΑΎϨδϟ
معدلέϮϬχ ΪόΑ
ΕΪϴΒϤϟΎΑ

			
 31.2جم 100 /لتر ماء معاجلة البؤر املصابة فقط
			
 250سم 100 / 3لتر ماء معاجلة البؤر املصابة فقط

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ςϘϓ ΔΑΎμϤϟ
έΆΒϟ ΔΠϟΎόϣ
التو�صياتήΘϟ
100 /ϢΟ31.2
املعتمدة
˯Ύϣملكافحــة الآفــات الزراعيــة 53

˯Ύϣ ήΘϟ100 / 3Ϣγ 250

ΓέάΑ ϢΠϛ 100 /3Ϣγ 240

ςϘϓ ΔΑΎμϤϟ έΆΒϟ ΔΠϟΎόϣ

ﺍﻟﺘﻔﺤﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ
الزراعية ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻋﺪﺍ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻭﻳﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ
ـات :ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ
جلنة مبيـدات الآفـ
ﻣﺴﺤﻮﻗﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍء ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺛﻴﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﺪﺍﻛﻨﺔ .ﻭﻋﺎﺩﺓً ﺗﻄﺮﺩ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺑﺒﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ .ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺡ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﺠﺮﺍﺛﻴﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ

ﻋﺎﺭﻳﺎَفى
السائب
القمح ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ
ﺗﻤﺎﻣﺎَ ﻣﻦ ﺃﻱ
التفحم ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺯﻫﺎﺭ .ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ

القمح

السائب فى القمح
التفحم ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ

اآلفة  :الفطريات

مظهر اإلصابة :
يظهر على جميع أجزاء السنبلة عدا محور السنبلة ويحولها إلى كتلة
مسحوقيه سوداء من جراثيم الفطر الداكنة .وعاد ًة تطرد السنابل املصابة
قبل السليمة ببضعة أيام .تنتشر اإلصابة بالرياح بنقلها جلراثيم الفطر
التي تهاجم السنابل السليمة في مرحلة اإلزهار .يظهر محور السنابل
املصابة عارياَ متاماَ من أي سنابل في نهاية املوسم
ميعاد ظهور اإلصابة:
عند طرد السنابل حيث تطرد السنابل املصابة مبكراَ.
توقيت املكافحة:
معاملة التقاوي قبل الزراعة:

التوصيات املعتمدة

ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ :ﻋﻨﺪ ﻃﺮﺩ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﺩ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻣﺒﻜﺮﺍَ

املبيد			

			
معدل اإلستخدام

		
بريسرف FS %6
جيزمو 		FS %6
ديفيديند اكسترمي FS %11.5
		
راكسيل FS %2.5
		
صن زول SC %2.5
			
كيني FS %6
		
هاتريك FS %6

				
 0.6سم /3كجم تقاوى
				
 0.6سم /3كجم تقاوى
 1.2سم /3كجم تقاوى
				ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﻲ
				
 1.2سم /3كجم تقاوى
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ :ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻘﻊ ﺑﺎﻫﺘﺔ ﺭﻣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻀﺎء
				
 2سم /3كجم تقاوى
ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻟﻸﻭﺭﺍ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ
				
 0.6سم /3كجم تقاوى
 0.7سم /3كجم تقاوى
				 ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ  .ﻋﻨﺪ ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﺟﺴﺎﻡ ﺻ
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻄﺢ

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ :ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

ﺳﻮﺩﺍء ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻄﺮ.

البياض الدقيقى فى القمح

مظهر اإلصابة :
تظهر اإلصابة علي األوراق علي شكل بقع باهتة رمادية بيضاء اللون
يتكون بعدها املظهر الدقيقي املميز لهذا املرض علي السطح العلوي
لألوراق ثم ينتقل إلي السطح السفلي بتقدم اإلصابة  .عند اشتداد
اإلصابة تظهر أجسام صغيرة سوداء اللون وهي عبارة عن األجسام
الثمرية للفطر.
ميعاد ظهور اإلصابة:
أواخر شهر فبراير وبداية شهر مارس.
توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور اإلصابة:
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ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻃﻬﻮﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ :ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ

الصدأ األصفر املخطط

القمح

التوصيات املعتمدة

ϤϘ

:Δϓϵ

املبيد			

			
معدل اإلستخدام

		
أباتشى EC %25
		
فارم زول EC %25
		
مينارا EC %41

				
 15سم 100 /3لتر ماء
				
 15سم 100 /3لتر ماء
					
 200سم /3فدان

ΕΎϳήτϔϟ

ςτΨϤϟ ήϔλϷ Ϊμϟ

الصدأ األصفر املخطط

مظهر اإلصابة :
ςτΨϤϟال��ورق��ة لونها أصفر  -دائرية
 ήϔλϷعن سطح
Ϊμϟب��ارزة قليال
ظهور بثرات
الشكل  -مرتبة فى صفوف طولية موازية حملور الورقة ولذا سمى بالصدأ
:ΔΑΎλϹ ήϬψاملخطط  .وتظهر البثرات على جميع أجزاء النبات (أوراق  -سيقان -
تترك أثار
املصابة باليد
τγوعند
السنابل).
األوراق
ΕήΜΑ έϮϬχأغماد
–ΔϳήΩ
الورقةήϔλ
مسحΎϬϧϮϟ
ΔϗέϮϟ
Ϧϋ -ϼϴϠϗ
ΓίέΎΑ
 ΔϴϟϮσاللون.
مسحوق أصفر
άϟϭ ΔϗέϮϟ έϮΤϤϟ ΔϳίϮϣ
هيئةϑϮϔλ
علىϲϓ
ϪΒΗήϣ– ϞϜθϟ

اإلصابةΕΎΒϨϟ ˯ΰΟ ϊϴϤΟ ϲϠϋ ΕήΜΒϟ:
ظهور ήϬψΗϭ
. ςτΨϤϟ
ΪμϟΎΑ ϲϤγميعاد
بدايةΔϗέϮϟ
ΪϨϋϭفىδϣ
.(ϞΑΎϨδϟϕέϭϷ
ΩΎϤϏالنصف الثانى من
املناسبة
�روف البيئية
توفر ال�ظ�
) ϥΎϘϴγ-ϕέϭعند
 .ϥϮϠϟالقابلة لإلصابة،
ήϔλاألصناف
املرض على
أعراض
فبراير
ΪϴϟΎΑ ΔΑΎμϤϟشهر
ϕϮΤδϣ
ظهورΔΌϴϫ
έΎΛيبدأϲϠϋ
ϙήΘΗ
ويحدث تطور وتكشف للمرض خالل شهرى مارس وإبريل.

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴ

توقيت املكافحة :عند ظهور اإلصابة:

Ϧϣ ϲϧΎΜϟ ϒμϨϟ ΔϳΪΑ ϲϓ ΔΒγΎϨϤϟ ΔϴΌϴΒϟ ϑϭήψϟ ήϓϮΗ ΪϨϋ
 έϮϬχاملعتمدة
التوصيات
ΔϠΑΎϘϟ ϑΎϨλϷ ϲϠϋ νήϤϟ νήϋ
ΪΒϳ ήϳήΒϓ ήϬη
			
			 νήϤϠϟمعدل
اإلستخدام ϭ αέΎϣ
ϱήϬη ϝϼΧ
املبيدϒθϜΗϭ έϮτΗ
ΙΪΤϳϭˬ ΔΑΎλϺϟ
·.ϞϳήΑ
					
 300سم /3فدان
أميستار إكسترا SC %28
					
 500سم /3فدان

		
 :ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮأوبرا SE %18.3
				
 100سم 100 /3لتر ماء
		
إميننت EW %12.5
ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ
				
 18.75سم 100 /3لترماء
		
بانش EC %40
ΕΩΎ˰˰˰˰˰η
					
 200سم /3فدان
		
EC %25 :Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
بيلزول
				
 25سم 100 /3لتر ماء
تلت 		EC %25
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
				
 15جم 100 /لتر ماء
		
فنجشو WP %12.5
ϡΪΨΘγϹ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
				
لتر ماء
ϝΪόϣسم100 /3
15
		
كراون EC %25
				
 25سم100 /3
EC %25EW
%12.5 ΖϨϨϤϳكينول
ماء˯Ύϣ
100/لترήΘϟ
		 3Ϣγ 100
3
					
 200سم  /فدان
		
مينارا EC %41
EC %40 ζϧΎΑ
100ماءήΘϟ
/ 3Ϣγ
				
 100لتر
18.75سم/3
30
		
نصرزول EC %25

˯Ύϣ

EC %25 ΖϠΗ

/ 3Ϣγ 25

EC %5 Ζϳ ϰϣϮγ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 35

املعتمدة
التو�صيات ˯Ύϣ
ήΘϟ 100

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

أمراض الفيوزاريوم

القمح

أمراض الفيوزاريوم فى القمح
مظهر اإلصابة :
هو من االمراض الثانوية التى مت رصدها فى بعض
أنواع األراضى خارج الوادى (األراضى املستصلحة)
أو األراضى التى تعانى إلى حد ما من اجلفاف .
وتظهر االعراض في صورة تلون بنى فى املجموع
اجلذرى ومنطقة التاج وعند إشتداد اإلصابة يتحول
إلى اللون االسود وإصابة البادرات تؤدى إلى موتها
و إصابة النبات البالغ تسبب جفاف السنابل قبل
إكتمال العقد.
ميعاد ظهور اإلصابة:
يظهر هذا املرض في مرحلة البادرة و النبات البالغ.
توقيت املكافحة:
معاملة التقاوي قبل الزراعة:

التوصيات املعتمدة
املبيد				

		
معدل اإلستخدام

		
سيليست إكسترا FS %5

 2سم /3كجم تقاوى

		
سيليست توب FS %31.25

				
 1.5سم /3كجم تقاوى
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ϯΪϠΒϟ ϝϮϔϟ

˷ϦϤϟ

ϯΪϠΒϟ ϝϮϔϟ
:Δϓϵ

الفول البلدى

ΕήθΤϟ

اآلفة  :احلشرات

˷ϦϤϟ
الـمن
ّ

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
ΔΑΎλϹ ϡΪϘΘΑϭ ΕΎΗΎΒϨϠϟ ΔϴϣΎϨϟ ϢϤϘϟ ϲϓ ΔόϤΠΘϣ
ΕήθΤϟ
ΩϮΟϭ
اإلصابة :
مظهر

ήτϓ ΎϬϴϠϋ ϮϤϨϳ ΔϴϠδϋ ΓϭΪϧ ίήϓΈΑ ϡϮϘΗ ΕήθΤϟ ΩΪϋ ΪϳΰΗϭ

وجود احلشرات متجمعة فى القمم النامية للنباتات وبتقدم اإلصابة
ΕΎΗΎΒϨϠϟ Δϴϓήτϟ ϕέϭϷ ΩϮδΘϓ ΩϮγϷ Ϧϔόϟ
وتزايد أعداد احلشرات تقوم بإفراز ندوة عسلية ينمو عليها فطر العفن
:ΔΑΎ˰˰λϹ
األوراق الطرفية للنباتات.
έϮϬχفتسود
ΩΎόϴϣاألسود

.ωϮΒγΈΑ
ظهورνέϷ
τγ
ظهورΕέΩΎΒϟ
έϮϬχ
ΐϘϋ
سطح األرض بإسبوع
البادرات فوق
ϕϮϓعقب
اإلصابة:
ميعاد
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املكافحة :عند ظهور إصابات بأى أعداد للمن.
توقيت
خاصة.ϦϤϠϟ ΩΪϋ ϱ΄Α :
إرشادات ·ΕΎΑΎλ
έϮϬχ ΪϨϋ

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
أهمية إكتشاف اإلصابة باملن فى مراحلها األولى والتعامل معها فى صورة بؤر  -نظرا لقيام حشرات املن بنقل

ΕήθΣ ϡΎϴϘϟ ήψϧ- έΆΑ ΓέϮλ ϲϓ ΎϬόϣ ϞϣΎόΘϟϭ ϲϟϭϷ ΎϬϠΣήϣ ϲϓ ϦϤϟΎΑ ΔΑΎλϹ ϑΎθΘϛ· ΔϴϤϫ

األرض
ΐϘϋسطح
 ϱέϭΪϟفوق
ظهور البادرات
ϢϬϤϟعقب
الدورى
· -ΔϴΟΎΘϧلذا
الفول بشدة
Δϴγϭήϴϓإنتاجية
νήϣمؤثرة فى
ϞϘϨΑفيروسية
أمراض
έϮϬχ
έϭήϤϟ
املرورϦϤϓ
املهمάϟ-
فمنΓΪθΑ
ϝϮϔϟ
ϲϓ ΓήΛΆϣ
ϦϤϟ

.ΎϬΑ ϲλϮϤϟ ΔμμΨΘϤϟ ΕΪϴΒϤϟ
ΔϴΪΘΑϹ
ΔΑΎλϹ
باحد ϊϣ
ϞϣΎόΘϟϭ
νέϷ
ϕϮϓبؤرτγ
ΕέΩΎΒϟ
ΪΣΎΑبها.
املوصى
املتخصصة
املبيدات
اإلبتدائية
اإلصابة
والتعامل مع

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
املعتمدة
التوصيات

				
املبيدΪ˰˰˰ϴΒϤϟ

			
DG DG
% 50%50βϛϮϓ
افوكس
			
ECSG
%20%20
Ϧϴηϭمارشال
		
مالسون إكسترا EC %57
EC %20 ϝΎηέΎϣ
			
وارنت WG %70
			
أوشني SG %20

ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
			
اإلستخدام
معدل
ماء
/50جم/
				 ςϘϓ ΔΑΎμϤϟ
έΆΒϟ ΔΠϟΎόϣ
ήΘϟ100100لتر˯Ύϣ
ϢΟ50
3
 // ϢΟفدان
100سم
100
				ϥΪϓ

 150سم 100 / 3لتر ماء				

ϥΪϓ /3Ϣγ100

 30جم 100 /لتر ماء
		

ςϘϓ ΔΑΎμϤϟ έΆΒϟ ΔΠϟΎόϣ

 50جم 100 /لتر ماء
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التبقع البنى

الفول البلدى

اآلفة  :الفطريات

التبقع البنى

ϝϮϔϟ
ϯΪϠΒϟاإلصابة :
مظهر

ϰϨΒϟ ϊϘΒΘϟ

ΕΎϳήτϔϟ
مختلفة األشكال واألحجام على األوراق السفلية
:Δϓϵلونها بنى محمر
بقع
ومتتد اإلصابة إلى أعناق األوراق
وسطها
ثم تصبح حافة البقعة أدكن من
ϰϨΒϟ
ϊϘΒΘϟ

:ΔΑΎλϹشكل بقع مستطيلة.
والساق على
ήϬψϣ

ϕέϭϷ ϰϠϋ ϡΎΠΣϷϭ ϝΎϜηϷ ΔϔϠΘΨϣ
ظهورήϤΤϣ
ϰϨΑ ΎϬϧϮϟ
ϊϘΑ
اإلصابة:
ميعاد
ϰϟ· ΔΑΎλϹ ΪΘϤΗϭ ΎϬτγϭ Ϧϣ ϦϛΩ ΔόϘΒϟ ΔϓΎΣ ΒμΗ ϢΛ ΔϴϠϔδϟ
وفبراير
شهر
ΔϠϴτΘδϣ
يناير ϊϘΑ
خالل ϞϜη
وتشتد ϰϠϋ
ديسمبرϕΎδϟϭ
ϕέϭϷ
ϕΎϨϋ
έϮϬχاملكافحة:
توقيت
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
ήϳήΒϓϭ ήϳΎϨϳ ϝϼΧ
ظهور ΪΘθΗϭ
ήΒϤδϳΩ
اإلصابة:
ήϬηعند

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
خاصة:
إرشادات
ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ
اإلحتياط فى الرى خالل شهرى فبراير ومارس للحد من اإلصابة مع

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ضغط محلول الرش عند التزهير.
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέتخفيض
مراعاة
ϝϮϠΤϣ ςϐο ξϴϔΨΗ ΓΎϋήϣ ϊϣ ΔΑΎλϹ Ϧϣ ΪΤϠϟ αέΎϣϭ ήϳήΒϓ ϯήϬη ϝϼΧ ϯήϟ ϰϓ ρΎϴΘΣϹ
املعتمدة
التوصيات
ήϴϫΰΘϟ
ΪϨϋ εήϟ
املبيد						

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

معدل اإلستخدام

		
بيوزيد  10( %2.5مليون جرثومة  /جم) WP
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
		
 250جم  100 /لتر ماء
					
ترايدكس WP %80
25) ϕϮΤδϣ %6 ϙέϮϴΑ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250
			
 250جم  100 /لتر ماء
					
WP(ϢΟ
%80
ϥϮϴϠϣريتش
/ΔϴϠΧ
10) ϕϮΤδϣ %2.5 ΪϳίϮϴΑ
(ϢΟ /ΔϣϮΛήΟ ϥϮϴϠϣ
WP %80βϛΪϳήΗ

			
 250جم  100 /لتر ماء

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 250
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ϞμΒϟ

اآلفة  :احلشرات

:Δϓϵاإلصابة :
مظهر
ΕήθΤϟ

البصل

βΑήΘϟ

ϞμΒϟ
التربس

βΑήΘϟالشديدة مع ظهور بقع فضية على
إصفرار النباتات فى حالة اإلصابات
أنصال األوراق وتتقارب هذه البقع فى حالة شدة اإلصابة حيث تتحول
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
اللون الرمادى فالبنى ثم جتف  -تشاهد احلوريات الصفراء
البقع إلى
ϊϘΑ
έϮϬχ
األفرادΓΪϳΪθϟ
ΕΎΑΎλϹ
ΕΎΗΎΒϨϟ
·έήϔλ
اللون.
ϊϣداكنة
املجنحة
ΔϟΎΣوكذلك
قلبϰϓالنبات
والبرتقالية فى

ΓΪη ΔϟΎΣ ϰϓ ϊϘΒϟ ϩάϫ ΏέΎϘΘΗϭ ϕέϭϷ ϝΎμϧ ϰϠϋ Δϴπϓ
اإلصابة:
ΔΑΎλϹظهور
ميعاد
ϢΛ ϰϨΒϟΎϓ ϯΩΎϣήϟ ϥϮϠϟ ϰϟ ϊϘΒϟ
ϝϮΤΘΗ ΚϴΣ
ΕΎΒϨϟ ΐϠϗ ϰϓ ΔϴϟΎϘΗήΒϟϭ ˯ήϔμϟ ΕΎϳέϮΤϟ
ΪϫΎθΗ-.ϒΠΗ
اإلنبات
مبجرد
.ϥϮϠϟ ΔϨϛΩ ΔΤϨΠϤϟ
توقيتΩήϓϷ
Ϛϟάϛϭ
املكافحة:

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
عند وصول األعداد إلى  10حورية وحشرة كاملة  /بادرة من البادرات
مت ΕΎΒϧϹ
ΩήΠϤΑ
فحصها عشوائيا.
التى
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
إرشادات خاصة:

Ϧϣ ΓέΩΎΑ/ ΔϠϣΎϛ ΓήθΣϭ ΔϳέϮΣ 10 ϲϟ· ΩΪϋϷ ϝϮλϭ ΪϨϋ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΗ ϲΘϟ ΕέΩΎΒϟ

ميكن أن يبدأ العالج بعد شهر من الزراعة على أن يكرر الرش بعد  15يوم من الرشة األولى عند الضرورة.

املعتمدة
التوصيات
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

			 ΪϨϋ ϰϟϭϷ Δηήϟ Ϧϣ ϡϮϳ 15 ΪόΑ
اإلستخدامεήϟ έήϜϳ ϥ
ϰϠϋ Δϋέΰϟ
			 Ϧϣ ήϬη
ΪόΑ Νϼόϟ ΪΒϳ ϥ
ϦϜϤϳ
معدل
املبيد
.Γέϭήπϟ
بروف بلس ME %3.4

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
		
بيليو EC %50

					
 25سم 100 / 3لتر ماء

					
 50سم 100 / 3لتر ماء

ϡΪΨΘγϹ
					
 ϝΪόϣفدان
 120سم/ 3

		
SCΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
رادينت %12
%12
ΖϨϳΩέ
		
ECSC
%20
مارشال

فى ϥΪϓ
/3Ϣγ
120
		
البصل احلبة السوداء
فدان
 200سم/ 3

		
WP
%25
مارشال
WP
%25
ϝΎηέΎϣ

 150جم
السوداء
 /100لتر
˯ΩϮδϟ ΔΒΤϟ
احلبةϞμΒϟ
ماء ήΘϟفى˯Ύϣالبصل ϲϓ
100
ϢΟ /150

		
موفينتو SC %10

					
 75سم 100 / 3لتر ماء
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البياض الزغبى

البصل

اآلفة  :الفطريات

ϞμΒϟ

البياض الزغبى

ΕΎϳήτϔϟ
:Δϓϵ
مظهر اإلصابة :

ϰΒϏΰϟ
νΎϴΒϟ
الشكل مختلفة احلجم ذات لون
إسطوانية
بقع بيضاوية أو مطاولة
شاحب  -وتظهر جراثيم الفطر األرجوانية على سطح البقع -
ήϬψϣأخضر
:ΔΑΎλϹ
األوزة
 ϢΠΤϟرقبة
وتأخذ شكل
 ΔϟϭΎτϣحمل
الشماريخ على
ϊϘΑال تقوى
ϥϮϟ ΕΫ
وتلتوىΔϔϠΘΨϣ
النوراتϞϜθϟ
·ΔϴϧϮτγ
ϭ ΔϳϭΎπϴΑ
τγ ϰϠϋ ΔϴϧϮΟέϷ ήτϔϟ ϢϴΛήΟ ήϬψΗϭ
-ΐΣΎη
املروى.
ήπΧالبصل
فى
ϞϜη άΧ΄Ηϭ ϯϮΘϠΗϭ ΕέϮϨϟ ϞϤΣ ϰϠϋ ΦϳέΎϤθϟ ϯϮϘΗ ϻ -ϊϘΒϟ
ميعاد ظهور اإلصابة:
.ϯϭήϤϟ ϞμΒϟ ϰϓ ΓίϭϷ ΔΒϗέ
:ΔΑΎ˰˰λϹمنو النبات حسب ال�ظ��روف البيئية السائدة فى
جميع مراحل
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
مناطق الزراعة املختلفة.
ϰϓ ΓΪΎδϟ ΔϴΌϴΒϟ ϑϭήψϟ ΐδΣ ΕΎΒϨϟ ϮϤϧ ϞΣήϣ ϊϴϤΟ
املكافحة:
توقيت
.ΔϔϠΘΨϤϟ
Δϋέΰϟ
ϖσΎϨϣ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ظهور اإلصابة:
 ΖϴϗϮΗعند
.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ ΪϨϋ
املعتمدة
التوصيات

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
املبيد				

ΕΎϴλϮΘϟ
		
WGΓΪϤΘόϤϟ
مانكوزيب% 69
أكروبات
		
SC %32.5 Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
اميستارتوب

معدل اإلستخدام

		

				
250جم  100 /لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
فدان				
 300سم/ 3

WP WG
%69%ΐϳίϮϜϧΎϣ
ΕΎΑϭήϛ
				
ماء
جم 100 /
انتراكول 70
ήΘϟ100لتر˯Ύϣ
/ 200
			 ϢΟ250

				
ϥΪϓلتر ماء
100/3Ϣγ
 250جم/
			
%72 ΏϮΗ
تازولني
SCWP
%32.5
έΎΘδϴϣ
300
					
 1لتر /فدان
 %23.5سائل 		
دل كب
ϞΎγ %6 ΐϛ ϝΩ
ϥΪϓ /ήΘϟ1
				
 200جم 100 /لتر ماء
ريدوميل جولدبالس WP %71.5
WG %57.6 ϲΑ ϱΩ ΐϣΎη
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 180
				
 150جم 100 /لتر ماء
		
سيم  -ميلديو WP %72
SC %53.75 ΪϟϮΟ ϮϴϟϮϓ
جمϥΪϓ/
/ήΘϟ1
				
 100لتر ماء
180
		
شامب دى بى WG %57.6
		
فوليو جولد SC %53.75

					
 1لتر /فدان

			
كوبوكس WP % 84

				
250جم  100 /لتر ماء

		
مانزيتوب WP %70.56

				
 225جم 100 /لتر ماء

			
مولر WP %69

				
 250جم 100 /لتر ماء
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ϰΒϏΰϟ νΎϴΒϟ

ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻌﻔﻦ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﻞ
ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:
�ﺮﺍﺽ ﻓ��ﻲ ﺻ��ﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﺑﺔ ﺗﻜ��ﻮﻥ ﻓ��ﻲ ﺷ��ﻜﻞ ﺑﻘ��ﻊ ﻣﺘﻨ��ﺎﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻘ��ﻞ ﻭ ﺗﻈﻬ��ﺮ ﺍﻷﻋ�
العفن األبيض
البصل
ﺍﺻ�ﻔﺮﺍﺭ ﺛ�ﻢ ﺫﺑ�ﻮﻝ ﻭ ﻣ�ﻮﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻣ�ﻦ ﻗﻤ�ﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗ�ﺔ ﻷﺳ�ﻔﻠﻬﺎ ﻭﻣ�ﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴ�ﺔ ﺍﻟﻤﺴ�ﻨﺔ ﺇﻟ�ﻰ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ�ﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ�ﺔ .ﻭﺗﻈﻬ�ﺮ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺠ�ﺬﻭﺭ ﺗﺤ�ﺖ ﺳ�ﻄﺢ ﺍﻟﺘﺮﺑ�ﺔ ﺃﻋﻔ�ﺎﻥ ﻭﻋﻨ�ﺪ ﺍﻗ�ﺘﻼﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗ��ﺎﺕ
العفن األبيض
ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻭ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻧﻤﻮ ﺃﺑﻴﺾ ﻗﻄﻨﻲ ﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺟﺴ�ﺎﻡ ﺣﺠﺮﻳ�ﺔ ﺳ�ﻮﺩﺍء
مظهر اإلصابة :ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﺑﻮﺱ.
النباتات املصابة تكون في شكل بقع متناثرة باحلقل و تظهر األعراض
في صورة اصفرار ثم ذبول و موت األوراق من قمة الورقة ألسفلها ومن
األوراق اخلارجية املسنة إلى األوراق الداخلية احلديثة .وتظهر على
اجلذور حتت سطح التربة أعفان وعند اقتالع النباتات املصابة يشاهد
على األبصال املصابة منو أبيض قطني و تتكون عليها أجسام حجرية
سوداء صغيرة في حجم رأس الدبوس.
ميعاد ظهور اإلصابة:
يبدأ ظهور أعراض اإلصابة في أواخر شهر ديسمبر و أوائل يناير

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺼﺎﻝ
ويستمر حتى أواخر شهر فبراير و أوائل مارس ثم يتوقف ﻣﻈﻬﺮ
املرض بعد
الغير مالئمة حلدوث وتطور املرض.
ﻇﻬﻮﺭاحلرارة
ارتفاع درجة
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:
هذا التوقيت نتيجة ﻣﻴﻌﺎﺩ
ﻳﺒﺪﺃ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻳﻨ�ﺎﻳﺮ ﻭﻳﺴ�ﺘﻤﺮ ﺣﺘ�ﻰ ﺃﻭﺍﺧ�ﺮ
توقيت املكافحة:ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﺎﺭﺱ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ
غمس الشتالت قبل الزراعة باملطهرات الفطرية مع إج��راء ال��رش بهذه املطهرات بعد  6و  12أسبوع من
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺽ .
الزراعة:
ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ:
التوصيات املعتمدة ﻏﻤﺲ ﺍﻟﺸﺘﻼﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻬﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺮﺵ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ٦
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ
					
اإلستخدام
املبيد		 ﻭ ١٢معدل
 25سم / 3لتر ماء غمر شتالت  +الرش مبعدل 187٫5سم100/ 3
										
تراست EW % 25
لتر ماء مرتني بينهما  6أسابيع وتبدأ بعد الزراعة بـ  6أسابيع
تيبوزين EW %25

							
100سم / 3لتر ماء

فوليكور EC %25

 25سم / 3لتر ماء غمر شتالت  +الرش مبعدل 187٫5سم 100/ 3لتر
									
ماء مرتني بينهما  6أسابيع وتبدأ بعد الزراعة بـ  6أسابيع
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اللطعة األرجوانية

البصل
ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻠﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺟﻮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﻞ :

اللطعة األرجوانية

ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸ�ﻤﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻳ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺻ�ﻮﺭﺓ ﺑﻘ�ﻊ ﺑﻴﻀ�ﺎﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺴ�ﺘﺪﻳﺮﺓ
ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﺣﺎﺕ ﻏ�ﺎﺋﺮﺓ ﺑﻬ�ﺎ ﺩﻭﺍﺋ�ﺮ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺑﻌﻀ�ﻬﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﻭﺳ�ﻂ ﺇﺭﺟ�ﻮﺍﻧﻰ ﺃﻭ ﻣﺴ�ﻮﺩ ﻭﺣﺎﻓ�ﺔ
ﺻﻔﺮﺍء ﺑﺎﻫﺘﺔ  ،ﻭﺗﺠﻒ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻱ ﺛﻢ ﺍﻟﺒﻨﻲ .

مظهر اإلصابة :

تظهر اإلصابة على األوراق والشماريخ الزهرية في صورة بقع بيضاوية
أو مستديرة تأخذ شكل تقرحات غائرة بها دوائر متداخلة في بعضها
وذات وسط إرجوانى أو مسود وحافة صفراء باهتة  ،وجتف األنسجة
املصابة وتتحول إلى اللون القرمزي ثم البني .
ميعاد ظهور اإلصابة:
يظهر ه��ذا امل��رض في أواخ��ر شهر فبراير وأوائ��ل شهر م��ارس ،
وغالبا ما يظهر هذا املرض مصاحبا ملرض البياض الزغبى.
توقيت املكافحة:
إجراء الرش بعد  60 - 45يوم من الزراعة أو عند بداية

ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻠﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺟﻮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ

ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:
ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺷ�ﻬﺮ ﻣ�ﺎﺭﺱ  ،ﻭﻏﺎﻟﺒ�ﺎ ﻣ�ﺎ ﻳﻈﻬ�ﺮ ﻫ�ﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺰﻏﺒﻰ.
ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ:
ﻳﻮﻡ ﻣﻦالبيئية
الظروف
اإلصابة أو
املناسبة:ﺑ�ﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻹﺻ�ﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﻨ�ﺪ ﺗ�ﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﻋﻨ�ﺪ ﻇﻬ�ﻮﺭ
توفرﺑﻌﺪ ٦٠-٤٥
ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺮﺵ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .

التوصيات املعتمدة
املبيد				

		
معدل اإلستخدام

		
فلدوماكس WG %62.5

 50جم 100 /لتر ماء 			

لونا اكسبرينس SC % 40

 100سم 100 / 3لتر ماء				

			
ميكرورام SC %70

					
 250سم 100 / 3لتر ماء
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بنجر السكر

ήϜδϟ ήΠϨΑ

اآلفة  :احلشرات

ΕήθΤϟ
 :Δϓϵاإلصابة :
مظهر

ΔϴΎϔΤϠδϟ ήΠϨΒϟ ˯ΎδϔϨΧ

 ήϜδϟالسلحفائية
ήΠϨΑالبنجر
خنفساء

املختلفة ثقوباً بسطح
وأعمارها اليرقية
حتدث احلشرات
ΔϴΎϔΤϠδϟ
الكاملةήΠϨΒϟ
˯ΎδϔϨΧ
األوراق فيما يشبه الطلق النارى وعند اشتداد اإلصابة تصبح الورقة
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
ممزقة ومهلهلة.

τδΑ ˱ΎΑϮϘΛ ΔϔϠΘΨϤϟ Δϴϗήϴϟ ΎϫέΎϤϋϭ ΔϠϣΎϜϟ ΕήθΤϟ ΙΪΤΗ
اإلصابةΒμΗ ΔΑΎλϹ ΩΪΘη ΪϨϋϭ ϯέΎϨϟ :
ظهورϖϠτϟ ϪΒθϳ
ΎϤϴϓ ϕέϭϷ
ميعاد
.ΔϠϬϠϬϣϭ ΔϗΰϤϣ ΔϗέϮϟ

تبدأ اإلصابة فى الظهور من أول مارس
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت
.αέΎϣ ϝϭ Ϧϣ έϮϬψϟ
ϰϓ ΔΑΎλϹ
ΪΒΗ

 ΖϴϗϮΗعندما
يصل متوســط عدد اليرقات املختلفــــة األعمـــار إلى  15يرقة
:ΔΤϓΎϜϤϟ
 100 /نبات من النباتات التى مت فحصها عشوائيا.

Δϗήϳ 15 ϰϟ· έΎϤϋϷ ΔϔϠΘΨϤϟ ΕΎϗήϴϟ ΩΪϋ ςγϮΘϣ Ϟμϳ ΎϣΪϨϋ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΗ ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ
Ϧϣ ΕΎΒϧ100/
خاصة:
إرشادات

مبكرة فى األراضى التى ال تتبع دورة زراعية سليمة كما تشتد فى الزراعات املتأخرة .ويراعى
تظهر اإلصابة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
الرش.
ϰϓمبحلول
اخلضرى
.ΓήΧ΄ΘϤϟ ΕΎϋέΰϟ ϰϓ ΪΘθΗ ΎϤϛ ΔϤϴϠγ Δϴϋέί ΓέϭΩ ϊΒΘΗ ϻ ϰΘϟ
ϰοέϷ
املجموع ΓήϜΒϣ
تغطيةΔΑΎλϹ
ήϬψΗ

.εήϟ ϝϮϠΤϤΑ ϱήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ΔϴτϐΗ ϲϋήϳϭ

التوصيات املعتمدة

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

املبيد				

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

			
إميامكس SG %5
EC %48 ϙΎΗ
تاك 			EC % 48
ΖϨϳΩέ
			
EC SC
% 48%12
تروفوس
			
دورا EC % 48

			
رادينت SC %12
			
مارشال EC % 20

			
معدل اإلستخدام

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

						
 150جم  /فدان

ϥΪϓ
11
						
/ήΘϟفدان
لتر /

						
فدان ϥΪϓ
/3Ϣγ/ 100
 1لتر
						
 1لتر  /فدان

 100سم / 3فدان					
 250سم / 3فدان					

التو�صيات املعتمدة
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بنجر السكر

دودة ورق القطن

دودة ورق القطن

مظهر اإلصابة :
ميكن أن تبدأ اليرقات الصغيرة فى التغذية على األوراق الفلقية وتهاجم األوراق احلقيقية والبراعم وسوق البادرات
ήϜδϟمما يؤدى إلى موت بعض النباتات فى اجلور املصابة أو فقد النباتات بها فى هذا الوقت املبكر فى النمو.
ήΠϨΑالغضة
ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ
ميعاد ظهور اإلصابة:
ϦτϘϟ
ϕέϭ
ΓΩϭΩ
تشتد اإلصابة ب��دودة ورق القطن على نباتات العروتني املبكرتني
:ΔΑΎλϹوسبتمبر) مما يترتب عليه موت البادرات وذلك بعد شهر من
(ήϬψϣأغسطس
زراعات
خاصة
ϰϠϋالتالفة
ΔϳάϐΘϟللجور
الزراعة شتال
ذلك إعادة
فيتطلب
ΔϴϘϠϔϟ
ϕέϭϷ
ϰϓ Γήϴϐμϟ
ΕΎϗήϴϟ
الزراعةΪΒΗ
ϥ ϦϜϤϳ
البنجر املجاورة حلقول القطن.

ΎϤϣ Δπϐϟ ΕέΩΎΒϟ ϕϮγϭ ϢϋήΒϟ ϭ ΔϴϘϴϘΤϟ ϕέϭϷ ϢΟΎϬΗϭ
املكافحة:
ΕΎΗΎΒϨϟ ΪϘϓ ϭ ΔΑΎμϤϟ έϮΠϟ ϰϓ ΕΎΗΎΒϨϟ ξόΑ
توقيت ΕϮϣ
ϰϟ· ϯΩΆϳ
 10 .ϮϤϨϟلطعة  100 /نبات من النباتات
عدد اللطع
ΖϗϮϟمتوسط
عندما يصل
Ϧϣ ήϜΒϤϟ
άϫ ϰϓ ΎϬΑ

التى مت فحصها عشوائيا.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
إرشادات خاصة:
ϦϴΗήϜΒϤϟ ϦϴΗϭήόϟ ΕΎΗΎΒϧ ϰϠϋ ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΪΑ ΔΑΎλϹ ΪΘθΗ
معاجلة البؤر املصابة فقط .مع مراعاة الرش على الفقس احلديث.

)ΪόΑ ϚϟΫϭ ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣ ϪϴϠϋ ΐΗήΘϳ ΎϤϣ (ήΒϤΘΒγϭ βτδϏ
املعتمدة
التوصيات
ΔϔϟΎΘϟ έϮΠϠϟ ˱ϼΘη Δϋέΰϟ ΓΩΎϋ· ϚϟΫ ΐϠτΘϴϓ
Δϋέΰϟ
Ϧϣ ήϬη
			
.ϦτϘϟاإلستخدام
				  ϝϮϘΤϟمعدل
ΔλΎΧاملبيد
ΓέϭΎΠϤϟ ήΠϨΒϟ ΕΎϋέί

				
 25سم 100 / 3لتر ماء
			
EC %15
 ΖϴϗϮΗافانت
:ΔΤϓΎϜϤϟ
				
 60سم 100 / 3لتر ماء
إكيو 			EC %10
100/Δότϟ10
ϊτϠϟ ΩΪϋ ςγϮΘϣ Ϟμϳ ΎϣΪϨϋ
ΕΎΗΎΒϨϟ
Ϧϣ
ΕΎΒϧ
					
 80جم  /فدان
			
أمازون SG %5.7
.ΎϴϮθϋ
ΎϬμΤϓ ϢΗ ϲΘϟ
 100سم / 3فدان				
			
أوبال EC %5.7
 105سم / 3فدان				
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
			
SC
أوالكس %15
3
				
.ΚϳΪΤϟ βϘϔϟ
ϊϣ .ςϘϓ ΔΑΎμϤϟ
ΔΠϟΎόϣأونرέΆΒϟ
 /ϰϠϋفدان
 εήϟسم
160 ΓΎϋήϣ
			
EC %5
				
 50سم 100 / 3لتر ماء
بيليو 			EC %50
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
					
 1لتر  /فدان
			
تاك EC %48
					
فدان
 300جم /
			
SP %90
جولدبني
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 20جم  100 /لتر ماء 			
			
داينامو SG %5
·EC %10 Ϯϴϛ
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/3Ϣγ
60
 125سم / 3فدان				
			
دفلوكس SC %48
125سم / 3فدان 				
ϦϳήΟدمييلني
		
SCWP
%48%6.5
ϥΪϓ / ϢΟ 250
 150سم 100 / 3لتر ماء 			
			
راديكال EC %0.5
3
				ϥΪϓ
رادينت SC
%15 ΖϧΎϓ
105
 / /3Ϣγفدان
100سم
		
SC %12
 37.5سم 100 / 3لتر ماء 			
رنر 			SC %24
EC %48 ϙΎΗ
ϥΪϓ
/ήΘϟ
1
				
 60سم 100 / 3لتر ماء
			
روكسى EC %10
				
 ˯Ύϣماء
 100لتر
 /ϢΟسم/ 3
			 160 20
EC %5
ساميكسSG
%5 ϮϣΎϨϳΩ
ήΘϟ 100
EC %0.5 ϝΎϜϳΩέ
SC %24 ήϧέ
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˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 37.5
ϥΪϓ / 3Ϣγ 200

بنجر السكر
		
سبيدو WG %5٫7
			
سوكارد SC %15
		
شالنجر سوبر SC %24
			
فيرارى EC %5
			
فالكس SC %15
فيرتو 			SC %5
			
كليفرون EC %5
			
كوراجن SC %20
ماتش 			EC %5
		
ماجيك سمارت EC %5
			
نومولت SC %15
			
نيوبنزيرون SC %48

ήϜδϟ ήΠϨΑ

دودة ورق القطن
					
150جم  /فدان
				
 25سم 100 / 3لتر ماء
				
 50سم 100 / 3لتر ماء
 160سم / 3فدان				
105سم / 3فدان				
 400سم / 3فدان				
 160سم / 3فدان				
					
 60سم / 3فدان
 160سم / 3فدان				
 160سم / 3فدان				
				
 50سم 100 / 3لتر ماء
 150سم / 3فدان				

ذبابة أوراق البنجر
مظهر اإلصابة ήΠϨΒϟ ϕέϭ ΔΑΎΑΫ:

:ΔΑΎλϹاإلصابة بذبابة أوراق البنجر على هيئة أنفاق متداخلة فى صورة بقع
 ήϬψϣتظهر
اخلضراء.
األوراق
أنسجة
ήΠϨΒϟكبيرة
ϕέϭمساحات
ΔΑΎΑάΑعن تلف
ΔΑΎλϹناجتة
ήϬψΗباهتة اللون
ϲϓ ΔϠΧΪΘϣ
ϕΎϔϧ
ϰϠϋمنΔΌϴϫ
اإلصابة:
ميعاد
ΔΠδϧ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΕΎΣΎδϣ ϒϠΗ Ϧϋ ΔΠΗΎϧ
ظهور ϥϮϠϟ
ΔΘϫΎΑ ϊϘΑ
ΓέϮλ
.˯ήπΨϟ
اإلصابة بذبابة أوراق البنجر فى الفترة من (نوفمبر  -إبريل)
ϕέϭϷتظهر
فى مجموعات غالباً على السطح السفلى لألوراق
ويوضع البيض
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت
(ϞϳήΑ· – ήΒϤϓϮϧ) Ϧϣ ΓήΘϔϟ ϰϓ ήΠϨΒϟ ΔΑΎΑάΑ ΔΑΎλϹ ήϬψΗ
 τδϟمصابة
 40ϰϠϋورقة
األوراق إلى
ϰϓاإلصابة فى
تصل
ϊοϮϳϭعندما
 100 / ϲϠϔδϟنبات
˱ΎΒϟΎϏ ΕΎϋϮϤΠϣ
ξϴΒϟ
النباتات التى مت فحصها عشوائياً.
من
.ϕέϭϸϟ

التوصيات املعتمدة
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

املبيد				

			
معدل اإلستخدام

/ΔΑΎμϣ Δϗέϭ40 ϰϟ· ϕέϭϷ ϰϓ ΔΑΎλϹ ϞμΗ ΎϣΪϨϋ
			
 20 .ΎϴϮθϋجم  100 /لتر ماء
				
اكتاراWG %25Ϧϣ
ΎϬμΤϓ ϢΗ ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ
ΕΎΒϧ100

			
 125جم  100 /لتر ماء
				
بيليكسام WG %25
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
			
 40سم 100 / 3لتر ماء
				
EC
جولد %1.8
			
 20جم  100 /لتر ماء
				
دودى WG %25
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
				
 1لتر  /فدان
			
سوميثيون كزد EC %50
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
ϡΪΨΘγϹسم / 3فدان			
300
				
SC %35
شينوك
			
 100˯Ύϣلتر ماء
سم/ 3
EC %1.WG
فيرتيميك 8
%25 έΎΘϛ
ήΘϟ 40
			100 /ϢΟ
20
			
 25جم  100 /لتر ماء
				
موبيكتار WG %25
EC %1.8 ΪϟϮΟ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40
EC %50 Ωΰϛ ϥϮϴΜϴϣϮγ
SC %35 ϙϮϨϴη
EC %1.8 ϚϴϤϴΗήϴϓ

1

املعتمدة
التو�صيات
ϥΪϓ
/ ήΘϟ
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ϥΪϓ /3Ϣγ 300
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40
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تبقع األوراق

بنجر السكر

اآلفة  :الفطريات
ήϜδϟ ήΠϨΑ

ϕέϭϷ ϊϘΒΗ

تبقع األوراق

ΕΎϳήτϔϟ
:Δϓϵ
مظهر اإلصابة :

هيئة بقع محدودة احلافة دائرية
باملرض على
ϕέϭϷ
تظهر أعراض اإلصابةϊϘΒΗ
على األوراق املسنة ذات قطر  5 - 2سم وهذه البقع تكون بنية اللون وذات
:ΔΑΎλϹ
بنفسجية وتتكون أيضا على أعناق األوراق على هيئة بقع مستطيلة
 ήϬψϣحافة
البقعΔΌϴϫ
هذهϰϠϋ
νήϤϟΎΑ
νήϋ
ήϬψΗ
 ΔϓΎΤϟجزء
 ΓΩϭΪΤϣوتشمل
ϊϘΑمع بعضها
وتلتحم
 ΔΑΎλϹانتشار
اإلصابة يزداد
وبتقدم
متصلة
الورقة
الورقة
 ϰϠϋسطح
كبير من
وتبقىϥϮϜΗ
وموتها ϊϘΒϟ
Γάϫϭ Ϣγ
جفاف 5-
تسبب2 ήτϗ
وقد ΕΫ
ΔϨδϤϟ
ϕέϭϷ
ΔϳήΩ
اإلصابة.
 ϥϮϜΘΗϭتخلو
 ΔϴΠδϔϨΑفعادة ما
أوراق القلب
 ΕΫϭأما
مبنطقة التاج
ϕέϭϷ ϕΎϨϋ
ΎπϳمنϰϠϋ
ΔϓΎΣ
ϥϮϠϟ ΔϴϨΑ
ϊϘΒϟ Γάϫ έΎθΘϧ ΩΩΰϳ ΔΑΎλϹ ϡΪϘΘΑϭ
ΔϠϴτΘδϣ
ميعاد ϊϘΑ
ΔΌϴϫ ϰϠϋ
اإلصابة:
ظهور
ΪϗϭمعΐΒδΗ
ΔϗέϮϟ
Ϧϣ ήϴΒϛ
ϞϤθΗϭ
ΎϬπόΑ
ϊϣ ϢΤΘϠΗϭ
األرتباط
فبراير
 τγشهر
ديسمبر وحتى
˯ΰΟشهر
ابتداء من
املناسبة
الظروف
ΝΎΘϟ
ΎϬΗϮϣϭ
بعمرΔϗέϮϟ
ϑΎϔΟ
 ϕέϭاملناسبة
 Ύϣالظروف
أن هذه
 ΔϘτϨϤΑكما
 ΔϠμΘϣشهور) -
 ϰϘΒΗϭإلى أربعة
ثالثة شهور
النبات (من
.ΔΑΎλϹ
املرضϮϠΨΗ
Ύϣ ΓΩΎόϓ
املبكرة (أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر).
 Ϧϣالعروات
تتواءم مع
ΐϠϘϟلظهور
توقيت:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة :عند ظهور اإلصابة.
ϊϣ ήϳήΒϓ ήϬη ϰΘΣϭ ήΒϤδϳΩ ήϬη Ϧϣ ˯ΪΘΑ
ΔΒγΎϨϤϟ
ϑϭήψϟ
خاصة:
إرشادات
تقاوى ΎϤϛ
– (έϮϬη
έϮϬηمع·ΔόΑέ ϰϟ
األصناف )Ϧϣ
ΕΎΒϨϟ ήϤόΑ
سليمة من مصادر موثوق فيها ويجمع مخلفات
احلصول على
ΔΛϼΛللمرض
املقاومة
ρΎΒΗέϻزراع��ة
Εϭήόϟ
فيهاϊϣ
ϡ˯ϮΘΗ
وإعدامهاέϮϬψϟ
السابقΔΒγΎϨϤϟ
ϑϭήψϟ
ϩάϫ ϥ
املرضى ويفيد إتباع دورة زراعية مناسبة يراعى فيها
املسبب
νήϤϟيكمن
باحلرق حيث
احملصول
.(ήΑϮΘϛϭ
ήΒϤΘΒγϭ
βτδϏ
ΓήϜΒϤϟ
نفس األرض.
البنجر فى
)ήϬηزراعة
عدم تكرار
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
التوصيات املعتمدة

ΪϨϋ

املبيد.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
				

معدل اإلستخدام

		

 400سم / 3فدان				
		 SC:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
اوبص %12.5
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
500 ϊϣ νήϤϠϟ
		ΔϣϭΎϘϤϟ
SE %ϑΎϨλϷ
 Δϋέίأوبرا 18.3
ϰϠϋفدان
سم/ 3
				ϊϤΠϳϭ ΎϬϴϓ ϕϮΛϮϣ
έΩΎμϣ Ϧϣ ΔϤϴϠγ ϱϭΎϘΗ
ϝϮμΤϟ
				
100 / ΚϴΣ
 325جم
			
WG %ϝϮμΤϤϟ
ΕΎϔϠΨϣأيرون 48.9
 ϦϤϜϳلتر
ΎϬϴϓماءΔϴϋέί ΓέϭΩ ωΎΒΗ· Ϊϴϔϳϭ ϰοήϤϟ ΐΒδϤϟ
ϕήΤϟΎΑ ΎϬϣΪϋ·ϭ
ϖΑΎδϟ
				
سم/ 3
			
 ΔΒγΎϨϣاميننت
 100βϔϧلتر ماء
.νέϷ
ϲϓ 100
ήΠϨΒϟ Δϋέί
έήϜΗEW
ϡΪϋ%12
ΎϬϴϓ.5 ϰϋήϳ
					
توبسني إم 		WP %70
 200جم  /فدان
				
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
		
EW %12٫5
دراجون
 100جم  100 /لتر ماء
				
 50سم/ 3
EC %25Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
دايفى كور
 100لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ
			 ϝΪόϣ
3
 400سم  /فدان				
رش أب 		 SC %12.5
SC %12.5 κΑϭ
ϥΪϓ
/
3Ϣγ
400
				
			
سكور EC %25
 50سم 100 / 3لتر ماء
					
			 500 100
SP %EW
25.63
 ΖϨϨϤϳكرانش
3Ϣγجم /
%12.5
فدان˯Ύϣ ήΘϟ
100/
				
			
كازومني SL %2
 250سم 100 / 3لتر ماء
3
ϞΎγ
%6 ΐϛ ϝΩ
				
100 //ήΘϟ1.5
 50سم
			
EC %30
مونتورو
 ϥΪϓلتر ماء
EC %25 έϮϜγ
SP %10 ζϧήϛ
EC %30 ϭέϮΘϧϮϣ
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˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ϥΪϓ /ϢΟ500

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ50

بنجر السكر

اآلفة  :النيماتودا
مظهر اإلصابة :

نيماتودا تعقد اجلذور

نيماتودا تعقد اجلذور

ظهور عقد نيماتوديه على اجلذور والدرنات مصحوبه باصفرار فى
األوراق وزبول وتقزم للنباتات.
ميعاد ظهور اإلصابة:
بعد الزراعه بشهر وتشتد أثناء موسم النمو
توقيت املكافحة:
بعد  4اسابيع من الزراعة.
إرشادات خاصة:
يستعمل املبيد رشا على التربة قبل الرى مباشره.

التوصيات املعتمدة
املبيد				

معدل اإلستخدام

			
راجبى CS %20

					
 4.5لتر /فدان

			
كيرفوس GR %10

					
 30كجم /فدان

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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البرســـــيم
ϢϴγήΒϟ

ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

اآلفة  :احلشرات

ϢϴγήΒϟ
دودة ورق القطن

ΕήθΤϟ
:Δϓϵ
مظهر اإلصابة :

ϦτϘϟ
املجموعϕέϭ
تغذية اليرقات علىΓΩϭΩ
وجود األعمار اليرقية الكبيرة
اخلضرى -
:ΔΑΎλϹفى التربة حتت النباتات.
ήϬψϣوالعذارى
Δϴϗήϴϟ έΎϤϋϷ ΩϮΟϭ -ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ
ظهورϰϠϋ
ΕΎϗήϴϟ
ΔϳάϐΗ
اإلصابة:
ميعاد
.ΕΎΗΎΒϨϟ ΖΤΗ ΔΑήΘϟ ϰϓ ϯέάόϟϭ ΓήϴΒϜϟ

مع زراعة البرسيم خاصة املبكر فى شهر أكتوبر وفى حالة اإلصابات
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
األمر إلى إعادة الزراعة.
الشديدة يؤدى

ΔϟΎΣ ϰϓϭ ήΑϮΘϛ ήϬη ϰϓ ήϜΒϤϟ ΔλΎΧ ϢϴγήΒϟ Δϋέί ϊϣ
توقيت املكافحة:
.Δϋέΰϟ ΓΩΎϋ· ϰϟ· ήϣϷ ϯΩΆϳ ΓΪϳΪθϟ ΕΎΑΎλϹ

ظهور اإلصابة فى البرسيم حديث اإلنبات.
 ΖϴϗϮΗعند
:ΔΤϓΎϜϤϟ

خاصة.ΕΎΒϧϹ ΚϳΪΣ ϢϴγήΒϟ ϰϓ :
إرشاداتΔΑΎλϹ
έϮϬχ ΪϨϋ

املستحضر على الفقس احلديث.
· ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέرش
يتم
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ

.ΚϳΪΤϟ βϘϔϟ ϲϠϋ ήπΤΘδϤϟ εέ ϢΘϳ

املعتمدة
التوصيات
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

				
املبيد
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

		
إف DF %6.4
 ΖϧΎϓدايبل
%15دىSC

اإلستخدام
معدل
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ

 200جم  /فدان
					
ϥΪϓ
/ 3Ϣγ 105

		
دايبل  2إكس WP %6.4
WP %6.4 βϛ2 ϞΒϳΩ
			
سيرابلكس SP %90
WG %6.4 ϑ· ϱΩ ϞΒϳΩ
			
كوبتر SP %90
SP %90 βϜϠΑήϴγ

ϥΪϓ /ϢΟ 300

SP %90 Ζϴϧϻ

ϥΪϓ/ϢΟ 300

68

		

 200جم  /فدان
					

ϥΪϓ / ϢΟ 200

 300جم  /فدان
					

ϥΪϓ /ϢΟ200

 300جم  /فدان
					

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

(ب) آفات محاصيل الحقل الصيفية

القطن
ϦτϘϟ

έΎϔΤϟ

ϦτϘϟ

احلفـــــــار

 احلشرات: اآلفة

:Δϓϵ
ΕήθΤϟ
: مظهر اإلصابة

 كذلك،بالتربية مما يجعلها سهلة النزع
ذبول النباتات وهى متصلة
έΎϔΤϟ
- 1 وجود أنفاق تغذية متعرجة ومرتفعة قليال عن سطح التربة (قطرها
:ΔΑΎλϹ
خاصة فى بطن اخلط ومتجهة نحو اجلورة وتزداد اإلصابة فى
)سم1ήϬψϣ
.5
,ωΰϨϟ ΔϠϬγ
ΎϬϠόΠϳ
ΎϤϣ ΔΑήΘϟΎΑ
ΔϠμΘϣ
ϰϫϭ
ΕΎΗΎΒϨϟ
ϝϮΑΫ
.القرى
القريبة من
بلدية أو
بأسمدة
املسمدة
احلقول

ΔΑήΘϟ τγ Ϧϋ ϼϴϠϗ ΔόϔΗήϣϭ ΔΟήόΘϣ ΔϳάϐΗ ϕΎϔϧ ΩϮΟϭ Ϛϟάϛ
:ميعاد ظهور اإلصابة
ΓέϮΠϟ ϮΤϧ ΔϬΠΘϣϭ ςΨϟ ϦτΑ ϲϓ ΔλΎΧ(Ϣγ 1.5-1 Ύϫήτϗ)
.البذرة
 وضعϰϓ
تبدأ من
ميكن أن
Ϧϣ ΔΒϳήϘϟ ϭ ΔϳΪϠΑ ΓΪϤγ΄Α ΓΪϤδϤϟ
ϝϮϘΤϟ
ΔΑΎλϹ
ΩΩΰΗ ϭ
.ϯήϘϟ
:توقيت املكافحة

:ΔΑΎ˰˰λϹ
.اإلصابة
ظهورέϮϬχ
 عندΩΎόϴϣ

.ΓέάΒϟ ϊοϭ Ϧϣ ΪΒΗ ϥ ϦϜϤϳ
:إرشادات خاصة

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

 املبيد املوصى+  لتر ماء20 +  كجم جريش ذرة أو سرس بلدى15 :كطعم سام ويتم إعداده كاآلتى
يستخدم املبيد
.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ ΪϨϋ
.به ثم تروى األرض فى الصباح ثم يوضح الطعم السام سرسبه بني اخلطوط عند الغروب

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 + ϱΪϠΑ αήγ ϭ ΓέΫ ζϳήΟ ϢΠϛ15 :ϲΗϻϛ ϩΩΪϋ· ϢΘϳϭ , ϡΎγ Ϣότϛ ΪϴΒϤϟ ϡΪΨΘδϳ
التوصيات
ΪϨϋ ρϮτΨϟ ϦϴΑ ΔΒγήγ ϡΎδϟ Ϣότϟ ϊοϮϳ ϢΛ ΡΎΒμϟ ϰϓ νέϷ ϯϭήΗاملعتمدة
ϢΛ .ϪΑ ϰλϮϤϟ
ΪϴΒϤϟ
ήΘϟ 20 + ϱΪϠΑ αήγ ϭ ΓέΫ ζϳήΟ
ϢΠϛ15اإلستخدام
:ϲΗϻϛ ϩΩΪϋ·
ϢΘϳϭ , ϡΎγ
Ϣότϛ ΪϴΒϤϟ ϡΪΨΘδϳ.Ώϭήϐϟ
		
معدل
				املبيد
ρϮτΨϟ ϦϴΑ ΔΒγήγ ϡΎδϟ Ϣότϟ ϊοϮϳ ϢΛ ΡΎΒμϟ ϰϓ νέϷ ϯϭήΗ ϢΛ .ϪΑ ϰλϮϤϟ ΪϴΒϤϟ + ˯Ύϣ
			
) فدان (طعم سام/3 سم250
		
EC %4.6 أسيتاثرين النصر
.Ώϭήϐϟ ΪϨϋ
			
) فدان (طعم سام/3 سم400
			)(طعم سام
 فدان/كجم
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ1

(ϡΎγ Ϣόσ) ϥΪϓ / ϢΠϛ 1
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التو�صيات املعتمدة

			
%2.5 شوت
ΓΪϤΘόϤϟEC
ΕΎϴλϮΘϟ

			
WP %25 مارشال

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

WP %25 ϝΎηέΎϣ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

الدودة القارضة
ΔοέΎϘϟ ΓΩϭΪϟ
ΔοέΎϘϟ ΓΩϭΪϟ

القطن

الدودة القارضة

ϦτϘϟ

: مظهر اإلصابة
ϦτϘϟ
مستوى سطح التربة إما قرضا
الصغيرة عند
تقرض اليرقات البادرات
ΔοέΎϘϟ
ΓΩϭΪϟ
ظهور قطع صغيرة خضراء مفتتة
.فتميل وتذبل
كامال فتموت البادرة أو جزئيا
ΔοέΎϘϟ
ΓΩϭΪϟ
. تظهر اإلصابة فى بؤر وال تعم احلقل كله.ولم تأكلها:ΔΑΎλϹ
قرضتها الدودة
ήϬψϣ
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
:اإلصابةΕΎϗήϴϟ
ميعاد ظهور
Ύϣ· ΔΑήΘϟ τγ ϯϮΘδϣ ΪϨϋ Γήϴϐμϟ ΕέΩΎΒϟ
νήϘΗ
Ύϣ·
ϯϮΘδϣ
ΪϨϋΎϴΰΟ
Γήϴϐμϟ
ΕΎϗήϴϟ
νήϘΗ
.الساق
يتخشب
أنΕέΩΎΒϟ
وقبلΕϮϤΘϓ
البادرة
طور
ϊτϗΔΑήΘϟ
έϮϬχτγ
.ϞΑάΗϭ
ϞϴϤΘϓ
ϭ ΓέΩΎΒϟ
ϼϣΎϛأثناء
Ύοήϗ
ϊτϗ έϮϬχ
ΎϴΰΟΎϬΘοήϗ
ϭ ΓέΩΎΒϟ
ΕϮϤΘϓ
ϼϣΎϛتوقيت
Ύοήϗ
ήϬψΗ.ϞΑάΗϭ
.ΎϬϠϛ΄ΗϞϴϤΘϓ
Ϣϟϭ ΓΩϭΪϟ
ΔΘΘϔϣ
˯ήπΧ
Γήϴϐλ
:املكافحة
ήϬψΗ .ΎϬϠϛ΄Η Ϣϟϭ ΓΩϭΪϟ
˯ήπΧ
Γήϴϐλ
.ϪϠϛ ΎϬΘοήϗ
ϞϘΤϟ ϢόΗΔΘΘϔϣ
ϻϭ έΆΑ
ϲϓ ΔΑΎλϹ
:اإلصابة
ظهور
عند
.ϪϠϛ ϞϘΤϟ ϢόΗ:ΔΑΎ˰˰λϹ
ϻϭ έΆΑ ϲϓ
ΔΑΎλϹ
ΩΎόϴϣ
:خاصةέϮϬχ
إرشادات
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
20 +  كجم ردة ناعمة25 :كاآلتى
 يتمϥ
سامϞΒϗϭ
كطعمΓέΩΎΒϟ
يستخدم املبيد
.ϕΎδϟإعداده
ΐθΨΘϳ
έϮσ ˯ΎϨΛ
الطعم املجهز تكبيشا بجوار
 يوزعΐθΨΘϳ
.لكل فدانϥبهϞΒϗϭ
املوصى
املبيدέϮσ
+ ˯ماءΎϨΛ
لتر
.ϕΎδϟ
ΓέΩΎΒϟ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
.الغروب
اجلور عند
.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
ΪϨϋ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

.ΔΑΎλϹالتوصيات
έϮϬχ ΪϨϋ
املعتمدة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
			
اإلستخدام
				
املبيد
+ ΔϤϋΎϧ ΓΩέ
ϢΠϛ 25معدل
:ϲΗϻϛ ϩΩΪϋ·
ϢΘϳ ϡΎγ
Ϣότϛ ΪϴΒϤϟ
ϡΪΨΘδϳ
ϪΑ ϰλϮϤϟ ΪϴΒϤϟ + ˯Ύϣ ήΘϟ20
ήΘϟ20 + ΔϤϋΎϧ ΓΩέ
ϢΠϛ/ 25
ϩΩΪϋ·
ϢΘϳ ϡΎγ SC
Ϣότϛ
ϡΪΨΘδϳ
ϪΑ ϰλϮϤϟ ΪϴΒϤϟ + ˯Ύϣ
.ϥΪϓ
ϞϜϟ
3
				
.فدان
 سم:ϲΗϻϛ
100
			
%20ΪϴΒϤϟ
ريجينت
.ϥΪϓ ϞϜϟ
				
. فدان/ 3 سم250
			
%25 سيوتني
ΓΪϤΘόϤϟECΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ EC
ΕΎϴλϮΘϟ
				
. فدان/ 3سم
400
			
%2.5 شوت
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
					
ϡΪΨΘγϹ
. فدان/ ϝΪόϣ
 كجم1
			
WPΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
%25 مارشال
WP %25 ϝΎηέΎϣ
(ϡΎγ Ϣόσ) ϥΪϓ /ϢΠϛ1
έϮΠΑ ΎθϴΒϜΗ ΰϬΠϤϟ Ϣότϟ ωίϮϳ
WP %25 ϝΎηέΎϣ
(ϡΎγ Ϣόσ) ϥΪϓ /ϢΠϛ1
έϮΠΑ ΎθϴΒϜΗ .Ώϭήϐϟ
ΰϬΠϤϟ Ϣότϟ
ωίϮϳ
ΪϨϋ έϮΠϟ
التربس
.Ώϭήϐϟ ΪϨϋ έϮΠϟ
: مظهر اإلصابة
βΑήΘϟ
βΑήΘϟ
 وجود براز احلشرات- السفلى لألوراق
ظهور بقع فضية على السطح
:ΔΑΎλϹ
. باشتداد اإلصابة تتجعد األوراق ومتوت- السفلى لألوراق
 السطحήϬψϣ
على
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ϊϘΑ έϮϬχ
ίήΑ ΩϮΟϭ -ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ Δϴπϓ
:ميعاد ظهور اإلصابة
ίήΑ
ΩϮΟϭ ΩΪΘηΈΑ
-ϕέϭϸϟ
ϰϠϔδϟ ϰϠϔδϟ
τδϟ τδϟ
ϰϠϋ Δϴπϓ
έϮϬχ
ΪόΠΘΗ
ΔΑΎλϹ
-ϕέϭϸϟ
ϰϠϋ ϊϘΑ
ΕήθΤϟ
اإلنبات
مبجرد
ΪόΠΘΗ ΔΑΎλϹ ΩΪΘηΈΑ -ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ.ΕϮϤΗϭ
ϰϠϋ ΕήθΤϟ
ϕέϭϷ
.ΕϮϤΗϭ
ϕέϭϷ
 عند ظهور اإلصابة بالتربس:ΔΑΎ˰˰λϹ
:املكافحة
توقيت
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
:خاصة
إرشادات
.ΕΎΒϧϹ
ΩήΠϤΑ
معاملة البذور تندى البذور باملاء ثم تخلط جيداً باملبيد
 حالةΩήΠϤΑ
فى
.ΕΎΒϧϹ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
.أو يتم خلطها ميكانيكا مع املبيد.βΑήΘϟΎΑ
تزرع مباشرة
لتجف ثم
وتترك
ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
ΪϨϋ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
.βΑήΘϟΎΑ ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
الزراعة وا�ست�صالح
 وزارةϱΪϨΗ έϭάΒϟ ΔϠϣΎόϣ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϢΘϳ ϭ ΓήηΎΒϣ ωέΰΗ ϢΛ ϒΠΘϟ ϙήΘΗϭ ΪϴΒϤϟΎΑ ˱ΪϴΟ ςϠΨΗأرا�ضى
ϢΛ˯الΎϤϟΎΑ
έϭάΒϟ
70
ϢΘϳ ϭ ΓήηΎΒϣ ωέΰΗ ϢΛ ϒΠΘϟ ϙήΘΗϭ ΪϴΒϤϟΎΑ ˱ΪϴΟ ςϠΨΗ ϢΛ ˯ΎϤϟΎΑ έϭάΒϟ ϱΪϨΗ
έϭάΒϟ
ϲϓ
.ΪϴΒϤϟ
ϊϣ ΔϠϣΎόϣ
˱ΎϜϴϧΎϜϴϣΔϟΎΣ
ΎϬτϠΧ
.ΪϴΒϤϟ ϊϣ ˱ΎϜϴϧΎϜϴϣ ΎϬτϠΧ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ΪϴγΎΠϟ
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
ϊϣ ΏϮϠϘϤϟ ϰϟΎΠϨϔϟ ϞϜθϟ άΧ΄Ηϭ ϕέϭϷ ϑϮΣ ˯ΎϨΤϧϭ ϝϮΑΫ
.ϕέϭϷ ϑϮΣ ϕήΘΣ
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
.Δϋέΰϟ Ϧϣ ϒμϧϭ ήϬη ΪόΑ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
القطن
+ ΔϠϣΎϛ έϮσ) ΓήθΣ 60 ϲϟ· ΩΪόΘϟ ϝϮλϭ
ΪϨϋ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΗ ϲΘϟ ϕέϭϷ Ϧϣ Δϗέϭ 100/(ΕΎϳέϮΣ

التربس

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧالتوصيات
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
املعتمدة

معدل اإلستخدام

.معاملة بذور

 كجم بذرة/ جم7

.يتم رش النباتات رشا كامال

ϡΪΨΘγϹ
		
لتر ماء
100 / لترϝΪόϣ
1.75

.ήϛΎΒϟ ΡΎΒμϟ ϰϓ ήϴϔόΗ

				املبيد

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
			
WS % 70 جاوشو

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
EC %95 كزد أويل

ϥΪϓ / ϢΠϛ 10

%98 ϙέΎϤγ/ϰϋέί ϞϳέϮγ
D

ϥΪϓ / ϢΠϛ 10

D
%98 ΖγΪϳήΒϛ
: اإلصابة
مظهر

الذبابة البيضاء

.مشاهدة األطوار الكاملة للحشرة
- السفلΔΑΎΑάϟ
جتعد وانحناء حواف األوراق
˯ΎπϴΒϟ
:ميعاد ظهور اإلصابة

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
شهرΔϠϣΎϜϟ
األول من
النصفΓΪϫΎθϣ-Ϟϔγϻ
 ومن- منتصف مايو
مارس إلى
έϮσϷ
ϕέϭϷ
ϑϮΣمنتصف
˯ΎϨΤϧϭمنΪόΠΗ
.إلى آخر املوسمΓήθΤϠϟ
يوليو
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
:املكافحة
توقيت

ϝϭϷ ϒμϨϟ Ϧϣ ϭ - ϮϳΎϣ ϒμΘϨϣ ϰϟ· αέΎϣ ϒμΘϨϣ Ϧϣ

 نبات من النباتات التى مت/  حشرات10-7 عند وصول اإلصابة من
.ϢγϮϤϟ ήΧ ϲϟ· ϮϴϟϮϳ ήϬη Ϧϣ
 وعند تعليق املصائد الصفراء عندما يكون التعداد.فحصها عشــــوائيا
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.)التراكمى
(العددϝϮλϭ
 حشرةΪϨϋ
50
ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ Ϧϣ ΕΎΒϧ/ ΕήθΣ 10-7Ϧϣ
ΔΑΎλϹ

ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ˯ήϔμϟ ΪΎμϤϟ ϖϴϠόΗ ΪϨϋϭ .ΎϴϮθϋ
: خاصةΎϬμΤϓ
إرشاداتϢΗ
.(ϲϤϛήΘϟ ΩΪόϟ) ΓήθΣ50 ΩΪόΘϟ
.يتم الرش على املجموع اخلضرى

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

املعتمدةϰϠϋ
التوصيات
.ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ
εήϟ ϢΘϳ
			
معدل اإلستخدام

				املبيد

 فدان/  سم600
				
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

			
SC %25 ابلوود

3

 فدان/  سم160
				
ϥΪϓ / 3Ϣγ 600
3

 لتر ماء100 /  لتر1
				

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 75
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ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

			
SC %24٫7 إجنيو
SC %25 ΩϭϮϠΑ
			
EC %95 كزد اويل
WP %25 ΖδΑ

ϦτϘϟ

˯ΎπϴΒϟ ΔΑΎΑάϟ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ήΘϟ 1
جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

˯ΎπϴΒϟ ΔΑΎΑάϟ

EC %95 Ϟϳϭ Ωΰϛ

˷ϦϤϟ

ϦτϘϟ

:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
EC %95
Ϟϳϭ Ωΰϛ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ήΘϟ 1
القطن
ϖμΘϠΗ ΔϴϠδϋ ΓΩΎϣ ίήϓ· .Ϟϔγϻ ϕέϭϷ ϑϮΣ ˯ΎϨΤϧϭ
ΪόΠΗ
ήϴϐΘϳ ΔΑΎλϹ ΩΪΘηΈΑ ϭ.ΩϮγϷ
ϤϟϦϔόϟ ΎϬϴϠϋ ϮϤϨϳϭ ΔΑήΗϷ ΎϬΑ
الـمن
ّ ˷Ϧ.ΩϮγϷ
ϥϮϠϟ
ϰϟ· ϕέϭϷ
: اإلصابة
مظهرϥϮϟ
:ΔΑΎλϹ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
 إفراز مادة عسلية تلتصق بها.حواف األوراق السفل
وانحناء
 جتعدήϬψϣ
ϖμΘϠΗ
ΓΩΎϣϒμΘϨϣ
ίήϓ·
.Ϟϔγϻ
˯ΎϨΤϧϭ
األوراق
 لونΔϴϠδϋ
يتغير
اإلصابة
وباشتداد
عليها
وينمو
األتربة
ϒμΘϨϣ
ϲϟ· ϮϴϧϮϳ
Ϧϣ.األسود
ϭ ϕέϭϷ
ϮϳΎϣالعفن
ήΧϑϮΣ
ϲϟ· αέΎϣ
ήΧΪόΠΗ
Ϧϣ
ήϴϐΘϳ
ΔΑΎλϹ
ΩΪΘηΈΑ
ϭ.ΩϮγϷ
Ϧϔόϟ
ΎϬϴϠϋ
ϮϤϨϳϭ
ΔΑήΗϷ
.األسود
إلىΎϬΑ
ϭ ΡΎϳήϠϟ ΔϬΟϮϤϟ ϞϘΤϟ ϑϮΣ ϲϓ κΤϔϟ
ΪΒϳϭاللون
βτδϏ
.ΩϮγϷ
ϥϮϠϟ
ϰϟ·
ϕέϭϷ
:اإلصابة
ظهور
ميعادϥϮϟ
.ϱήΧϷ
ΕΎϋέΰϠϟ
ΓέϭΎΠϤϟ

الـمن
ّ

ΩΎόϴϣ
إلى آخر مايو ومن منتصف يونيو إلى منتصف:ΔΑΎ˰˰λϹ
مارس:ΔΤϓΎϜϤϟ
آخرέϮϬχ
 منΖϴϗϮΗ
املجاورة
للرياح أو
املواجهة
حواف
فىΔΑΎλϹ
الفحص
ويبدأ
أغسطس
ϝϮϘΤϟ
ϞΧΩ
έΆΒϟϒμΘϨϣ
ϭاحلقل
ϞϘΤϟϦϣ
ϑϮΤΑ
˯ΪΑ ΪϨϋ
ϒμΘϨϣ
ϲϟ· ϮϴϧϮϳ
ϭ ϮϳΎϣ
ήΧ ϲϟ·ϑΎθΘϛ
αέΎϣ
ήΧ
Ϧϣ
.األخرى
للزراعات
.ΎϬΑ ΔτϴΤϤϟ
ΔΑΎμϤϟ
ϢΘΗ
ϭ ΡΎϳήϠϟ ΔϬΟϮϤϟ
ϞϘΤϟΕΎΗΎΒϨϟϭ
ϑϮΣ ϲϓ
κΤϔϟέΆΒϟ
ΪΒϳϭΔΠϟΎόϣ
βτδϏ
:املكافحة
توقيت
.ϱήΧϷ
ΕΎϋέΰϠϟΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ΓέϭΎΠϤϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
.اكتشاف اإلصابة بحواف احلقل أو البؤر داخل احلقول وتتم معاجلة البؤر املصابة والنباتات احمليطة بها
 عند بدءΖϴϗϮΗ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ϢΘϳ ϭ ΓήηΎΒϣ ωέΰΗ ϢΛ ϒΠΘϟ ϙήΘΗϭ ΪϴΒϤϟΎΑ ˱ΪϴΟ ςϠΨΗ ϢΛ ˯ΎϤϟΎΑ έϭάΒϟ ϱΪϨΗ έϭάΒϟ
ΔϠϣΎόϣ
ΔϟΎΣ ϲϓ
:خاصة
إرشادات
ϝϮϘΤϟ ϞΧΩ έΆΒϟ ϭ ϞϘΤϟ ϑϮΤΑ έϭάΒϟ
ΔΑΎλϹ
ϑΎθΘϛ
˯ΪΑ
ΪϨϋ
ϊϣ
Ύ
˱
ϜϴϧΎϜϴϣ
ΎϬτϠΧ
تخلط جيداً باملبيد وتترك لتجف ثم تزرع مباشرة أو يتم خلطها
البذور باملاء
البذور تندى
معاملة
حالةΔΠϟΎόϣ
 فىϢΘΗ
.ΎϬΑثمΔτϴΤϤϟ
ΕΎΗΎΒϨϟϭ
ΔΑΎμϤϟ
έΆΒϟ
ميكانيكيا مع
ΓΪϤΘόϤϟالبذور
ΕΎϴλϮΘϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ϢΘϳ ϭ ΓήηΎΒϣ ωέΰΗ ϢΛ ϒΠΘϟ ϙήΘΗϭ ΪϴΒϤϟΎΑ ϡΪΨΘγϹ
˱ΪϴΟ ςϠΨΗϝΪόϣ
ϢΛ ˯ΎϤϟΎΑ έϭάΒϟ ϱΪϨΗ έϭάΒϟ ΔϠϣΎόϣ ΔϟΎΣ ϲϓ
معدل اإلستخدام
				املبيد
έϭάΒϟWS
ϊϣ ˱Ύ%70
ϜϴϧΎϜϴϣϮηϭΎΟ
ΎϬτϠΧ
ΓέάΑ
ϢΠϛ
/ϢΟ
7
ΔϠϣΎόϣ
.ΓέάΑ
.بذرة
معاملة
 كجم بذرة/  جم7
			
WS % 70 جاوشو

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
(ϊτϟ) ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ دودة ورق القطنΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
)(لطع

.ΓέάΑ ΔϠϣΎόϣ

:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
:WS
اإلصابة
مظهر
%70
ϮηϭΎΟ
.األوراق
علىϲϠϋ
 لطعϊτϟ
وجودΩϮΟϭ
.ϕέϭϷ
:اإلصابة
ظهورέϮϬχ
ميعادΩΎόϴϣ
(ϊτϟ) ϦτϘϟ ϕέϭ
ΓΩϭΩ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
األسبوع األخير من شهر مايو وبداية شهر يونيو ثم تستمر اإلصابة
ήϤΘδΗ ϢΛ ϮϴϧϮϳ ήϬη ΔϳΪΑϭ ϮϳΎϣ ήϬη Ϧϣ ήϴΧϷ ωϮΒγϷ
ήϬψϣ
. الزراعة والظروف اجلوية:ΔΑΎλϹ
حسب ميعاد
.ΔϳϮΠϟ ϑϭήψϟϭ Δϋέΰϟ ΩΎόϴϣ ΐδΣ ΔΑΎλϹ
.ϕέϭϷ
ϲϠϋ ϊτϟ
ΩϮΟϭ
:املكافحة
توقيت
ΓέάΑ ϢΠϛ /ϢΟ 7

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
.املروىϲϓفىϥΪϓ
فدان/Δότϟ
/ لطعة100
100 أوϭالشراقى
فدانϥΪϓ
/ لطعة
50 έϮϬχ
وجود
ϲϗήθϟفىϲϓ
/Δότϟ
50 ΩϮΟϭ
إرشادات
.ϱϭήϤϟ
ήϤΘδΗ ϢΛ ϮϴϧϮϳ ήϬη ΔϳΪΑϭ ϮϳΎϣ ήϬη :خاصة
Ϧϣ ήϴΧϷ
ωϮΒγϷ
.احلديث وبالنسبة لبقية املبيدات يتم الرش عند ظهور لطع البيض
عند ظهور
احليويةΩΎόϴϣ
املبيدات
يتم رش
.ΔϳϮΠϟالفقس
ϑϭήψϟϭ
Δϋέΰϟ
ΐδΣ
ΔΑΎλϹ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

املعتمدة:ΔΤϓΎϜϤϟ
التوصيات
ΖϴϗϮΗ

ϊτϟ έϮϬχ ΪϨϋ εήϟ ϢΘϳ ΕΪϴΒϤϟ ΔϴϘΒϟ ΔΒδϨϟΎΑϭ ΚϳΪΤϟ βϘϔϟ έϮϬχ ΪϨϋ ΔϳϮϴΤϟ ΕΪϴΒϤϟ εέ ϢΘϳ
				
ϲϓاإلستخدام
ϥΪϓ /Δότϟمعدل
100 ϭ ϲϗήθϟ
ϲϓ ϥΪϓ /Δότϟ املبيد
50.ξϴΒϟ
ΩϮΟϭ
.ϱϭήϤϟ
 فدان/ 3 سم25
			
SC %12 رادينت

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
أرا�ضى
الβϘϔϟ
الزراعة وا�ست�صالح
 وزارةΪϨϋ ΔϳϮϴΤϟΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
ϊτϟ έϮϬχ ΪϨϋ εήϟ ϢΘϳ ΕΪϴΒϤϟ ΔϴϘΒϟ ΔΒδϨϟΎΑϭ
ΚϳΪΤϟ
έϮϬχ
ΕΪϴΒϤϟ εέ ϢΘϳ
72
SC %12 .ξϴΒϟ
ΖϨϳΩέ
ϥΪϓ /3Ϣγ25
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ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

)دودة ورق القطن (فقس حديث

القطن

)دودة ورق القطن (فقس حديث
ϦτϘϟ
: مظهر اإلصابة

(ΚϳΪΣ βϘϓ) ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

(رائحة الفقس هذاΚϳΪΣ
- األوراقβϘϓ
أكل فى
 آثار- متحركة
وجود يرقات
) ϦτϘϟ
ϕέϭ ΓΩϭΩ
.وقد يحدث العمر األول والثانى نحتا فى البشرة السفلى لألوراق

:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
:ظهور اإلصابة
ميعاد

άϫ βϘϔϟ ΔΤέ -ϕέϭϷ ϰϓ Ϟϛ έΎΛ- ΔϛήΤΘϣ ΕΎϗήϳ ΩϮΟϭ

اإلصابة
تستمر
يونيه ثم
شهرϰϓ
وبداية
 شهرϝϭϷ
األخير من
.ϕέϭϸϟ
ϲϠϔδϟ
ΓήθΒϟ
ΎΘΤϧمايو
ϲϧΎΜϟϭ
ήϤόϟاألسبوع
ΙΪΤϳ Ϊϗϭ
.باجليل األول على القطن وذلك حسب ميعاد الزراعة والظروف اجلوية

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:توقيت املكافحة

ήϤΘδΗ ϢΛ ϪϴϧϮϳ ήϬη ΔϳΪΑϭ ϮϳΎϣ ήϬη Ϧϣ ήϴΧϷ ωϮΒγϷ
.اللطعΩΎόϴϣ
مكانΐδΣ
املتجمع فى
الفقسϝϭϷ
ظهورϞϴΠϟΎΑ
عند بداية
Δϋέΰϟ
ϚϟΫϭ احلديث
ϦτϘϟ ϲϠϋ
ΔΑΎλϹ
.ΔϳϮΠϟ إرشادات
ϑϭήψϟϭ
:خاصة

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

يتم رش املبيدات احليوية عند ظهور الفقس احلديث وبالنسبة لبقية
.ϊτϠϟ ϥΎϜϣ ϲϓ ϊϤΠΘϤϟ ΚϳΪΤϟ βϘϔϟ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
.املبيدات يتم الرش عند حتول لون اللطع إلى الرمادى

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ϥϮϟ ϝϮΤΗ ΪϨϋ εήϟ ϢΘϳ ΕΪϴΒϤϟ ΔϴϘΒϟ ΔΒδϨϟΎΑϭ ΚϳΪΤϟ βϘϔϟ έϮϬχ ΪϨϋ ΔϳϮϴΤϟ
ΕΪϴΒϤϟ
εέ ϢΘϳ
املعتمدة
التوصيات
.ϱΩΎϣήϟ ϲϟ· ϊτϠϟ
		
معدل اإلستخدام

				املبيد

					
 فدان/  جم250

		 WP % 6.5 أجيرين

					
 فدان/ 3 سم35

			
SC %12 رادينت
WP %6.5 ϦϳήΟ
			
SC %24 سبنتور

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ϥΪϓ
/ ϢΟ
250
					
فدان
/ 3سم
50

73

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ϥΪϓ / ϢΟ300

WP %9.4 ϮΘϜΗϭήΑ

ϥΪϓ /ϢΟ200

WG %6.4 ϑ· ϱΩ ϞΒϳΩ

ϥΪϓ / 3Ϣγ 200

EC %10ϥϭήϴϤϳΩ

ϥΪϓ /3Ϣγ 125

SC %48 ϦϴϠϴϤϳΩ

ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 200
˯Ύϣ

EC %0.5 ϝΎϜϳΩέ

ϥΪϓ /3Ϣγ35

SC %12 ΖϨϳΩέ

املعتمدة
ϥΪϓ /التو�صيات
3Ϣγ 50

SC %24 έϮΘϨΒγ

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

.ΔΑΎλϹ ΙϭΪΣ ϑΎθΘϛϹ ΕΎϧέΪϠϟ έήϜΘϤϟ ίήϔϟ Γέϭήο

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
WP %6.5 ϦϳήΟ

الزراعية
ـدات ا3لآفــات
 150جلنة مبي
ΓέΩϮΑ ϢΠϛ
+ Ϧσ/ϢΟ

WP %9.4 ϮΘϜΗϭήΑ

ΓΩΎϣ 3Ϣγ 2 + ϢΟ 150
Ϧσ /˯Ύϣ ήΘϟ 1.25 + ΓήηΎϧ
ΕΎϧέΩ

ϦϴϟϭΎϛ ϭ ϚϠΗ

القطن

دودة ورق القطن

القطن
دودة
ورقΕΎϧέΩ Ϧσ
/ϢΟ 150

WP %6.4 βϛ2 ϞΒϳΩ

مظهر اإلصابة :
وجود يرقات متحركة  -آثار أكل فى األوراق  -رائحة الفقس هذا وقد
ήϬψϣ
 :ΔΑΎλϹوالثانى نحتا فى البشرة السفلى لألوراق أما العمر
العمر األول
يحدث
ϢϤϘϟ
ϰϠϋ
ΕΎϗήϴϟ
ΔϳάϐΗϕέϭϷ
ϰϠϋ
ξϴΒϟ
ϊτϟ
ΩϮΟϭ
الثالث من اليرقات فيحدث ثقوب قطرها أقل من  1سم أما العمر الرابع
.ϕέϭϷ
ΔϴϣΎϨϟ
العمرين اخلامس والسادس تأكل
 ϰϓبينما
ΏϮϘΛسم
ΩϮΟϭϭمن 1
ثقوبا اكبر
فيحدث
األوراق.
 ΩΎόϴϣكل
معظم أو
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ

ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

.ϯϮΘθϟϭ ϰϠϴϨϟ ϦϴΗϭήόϟ ϝϼΧ ήΒϤϓϮϧϭ
ήΑϮΘϛ ΕΎϋέί
اإلصابة:
ميعاد ظهور
من شهر مايو وتشتد اإلصابة خالل شهر يونيه وهذا
األسبوع األخير
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
القطن.
األول على
.ΚϳΪΤϟ βϘϔϟϭ ϊτϠϟΎΑ ΔΑΎμϣ
ϖσΎϨϣ
اجليلέϮϬχ
ميثل ΪϨϋ
املكافحة:
توقيت
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
عندما يصل عدد الفراشات التى يتم اصطيادها فى املصائد املائية إلى معدل  50فراشة خالل ثالثة أيام كاملة.
.ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ Ύηέ ΎϬϴϠϋ ήϴδϠϟ ΔΑήΘϟ ϞϤΤΗϭ ϱήϟ ΪόΑ Νϼόϟ ϢΘϳ
إرشادات خاصة:
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
يتم الرش على املجموع اخلضرى عند ظهور الفقس احلديث فى املبيدات احليوية وعند ظهور لطع البيض فى
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
املبيدات التقليدية.

املعتمدة
التوصياتEC %50
ϥΎΘϛ

املبيد				

ϡήΜϳήϳΎΑ
		EC%30
السيستني SC % 48
			
توبرون EC %5
			
دفلوكس SC % 48
		
دليرون النصر EC %72
		
دورسبان إتش EC % 48
			
دمييفرون WP % 25
			
دمييرون EC %10
			
دمييلني SC % 48
			
فيرارى EC % 5
			
كابريس EC %5
			
كليجرون DC %10
			
كليفرون EC %5
			
ماتش EC %5
نيوبنزيرون 		SC % 48
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ϥΪϓ / ήΘϟ1

			
معدل اإلستخدام

ϥΪϓ /3Ϣγ
3
				
 /440فدان
 100سم
3
				
 400سم  /فدان Page 19
 125سم / 3فدان				
 750سم / 3فدان				
					
 1لتر  /فدان
					
 250جم  /فدان
 200سم / 3فدان				
 125سم / 3فدان				
 160سم / 3فدان				
 400سم / 3فدان				
 200سم / 3فدان				
 160سم / 3فدان				
 100سم / 3فدان				
 125سم / 3فدان				

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

القطن
ϦτϘϟ
مظهر اإلصابة :

ديدان اللوز القرنفلية والشوكية

ديدان اللوز القرنفلية

والشوكية ΔϴϛϮθϟϭ ΔϴϠϔϧήϘϟ ίϮϠϟ ϥΪϳΩ

ΔϴϛϮθϟϭ
ΔϴϠϔϧήϘϟ
فى حالةϥΪϳΩ
القرنفلية يصعب حتديد
بدودة اللوز
ίϮϠϟحديثا
إصابة اللوز
اللوز املصاب من املظهر اخلارجى  -وجود ثقوب باللوز داللة على خروج
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
القرنفلية للتعذير كما أن ديدان اللوز الشوكية قد حتدث ثقب
ديدان اللوز
بحوافه
ΔϴϠϔϧήϘϟويتميز
ίϮϠϟأو للتعذير
ΓΩϭΪΑأخرى
إلى لوزة
الدخول
ΔϟΎΣللخروج
ϰϓباللوزة
ثقبهاΪϳΪΤΗ
ΐόμϳ
˱ΎΜϳΪΣ
·ΔΑΎλأوίϮϠϟ
مبخلفات اليرقة.
املتعرجة
ΔϟϻΩ ίϮϠϟΎΑ ΏϮϘΛ ΩϮΟϭ- ϰΟέΎΨϟ
ملوثاήϬψϤϟ
ويكونϦϣ
ΏΎμϤϟ
ίϮϠϟ
اإلصابةίϮϠϟ ϥΪϳΩ ϥ ΎϤϛ ήϳάόΘϠϟ ΔϴϠϔϧήϘϟ:
ίϮϠϟ ϥΪϳΩ
ΝϭήΧ
ϰϠϋ
ظهور
ميعاد
بديدانΓίϮϟ
ϰϟ· ϝϮΧΪϟ
ΝϭήΨϠϟ
أولΐϘΛ
ΙΪΤΗ
Ϊϗ ΔϴϛϮθϟ
اللوز على
ظهور ϭاإلصابات
ΓίϮϠϟΎΑتقييم
يوليو يبدأ
اعتبارا من
ΎΛϮϠϣ ϥϮϜϳϭ ΔΟήόΘϤϟ ϪϓϮΤΑ ΎϬΒϘΛ ΰϴϤΘϳϭ ήϳάόΘϠϟ
ϭ ϯήΧ
املتكون
اللوز
.Δϗήϴϟ ΕΎϔϠΨϤΑ
توقيت املكافحة:

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ

يتم الرش فى نفس اليوم الذى تصل فيه نسبة اإلصابة فى اللوز
ίϮϠϟ
ϥΪϳΪΑ30ΕΎΑΎλϹ
ϢϴϴϘΗمنέϮϬχ
مأخوذة ΪΒϳ
ϮϴϟϮϳ ϝϭ
έΎΒΘϋ
عشوائياً
فدان) أو
وحدة الفحص (
%3Ϧϣ
املفحوص
عند إصطياد عدد  8فراشات فى  3ليالى متتالية
ίϮϠϟ ϰϠϋ
ϥϮϜΘϤϟالورقية اعتبارا من أول يوليو ويتم الرش فورا فى حالة اإلصابات بأعمار يرقية حديثة «األحجام
بإستخدام املصائد
وفى حالة اإلصابات بأعمار يرقية متقدمة «األحجام الكبيرة» ميكن التأخر فى الرش حتى أسبوع من
الصغيرة» -
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
اإلصابة.
تقدير
ίϮϠϟ ϲϓ ΔΑΎλϹ ΔΒδϧ Ϫϴϓ ϞμΗ ϯάϟ ϡϮϴϟ βϔϧ ϰϓ εήϟ ϢΘϳ

ΓΪΣϭ Ϧϣ ˱ΎϴϮθϋ ΓΫϮΧ΄ϣ ΓίϮϟ 100 ϞϜϟ
إرشادات %3
ιϮΤϔϤϟ
خاصة:
عندϲϟΎϴϟ
اإلنسالخ 3
ϰϓ ΕΎηήϓ
8 ΩΪϋ
املبيداتΪϨϋ ϭ
خلط (ϥΪϓ
ميكن)30
κΤϔϟ
تزامن ظهور ووجود دودة ورق القطن مع الرشة
مانعات
· ΩΎϴτλأحد
الفوسفورية مع
ϢΘϳϭ .ϮϴϟϮϳ
ϝϭ Ϧϣ
ΔϴΎϤϟ
ΪΎμϤϟ
ΔϴϟΎΘΘϣ
املجموع اخلضرى.
الرش على
έΎΒΘϋويتم
الفوسفورية
باملبيدات
ϡΪΨΘγΈΑاللوز
األولى لديدان
ϡΎΠΣϷ" ΔΜϳΪΣ Δϴϗήϳ έΎϤϋ΄Α ΕΎΑΎλϹ ΔϟΎΣ ϰϓ ˱έϮϓ εήϟ
التوصيات املعتمدة
ϡΎΠΣϷ " ΔϣΪϘΘϣ Δϴϗήϳ έΎϤϋ΄Α ΕΎΑΎλϹ ΔϟΎΣ ϰϓϭ– "Γήϴϐμϟ
			
اإلستخدام
.ΔΑΎλϹ
معدلήϳΪϘΗ Ϧϣ
				ωϮΒγ ϰΘΣ
املبيدεήϟ ϰϓ ήΧ΄Θϟ ϦϜϤϳ
"ΓήϴΒϜϟ

 375سم / 3فدان			
				
أجريستار EC %5
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
3
 300سم  /فدان			
				
اكسلنت EC %1.9
ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ ΩϮΟϭϭ
فدانέϮϬχ ϦϣΰΗ
ΪϨϋ /ΥϼδϧϹ
				 ΕΎόϧΎϣ
ΪΣ ϊϣ ΔϳέϮϔγϮϔϟ ΕΪϴΒϤϟ
ςϠΧ ϦϜϤϳ
3
			
 375سم
اكسون EC %5
.ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ
ϰϠϋ εήϟ ϢΘϳϭ
.ΔϳέϮϔγϮϔϟ ΕΪϴΒϤϟΎΑ ίϮϠϟ ϥΪϳΪϟ ϰϟϭϷ Δηήϟ ϊϣ
			
				
الفازد EC %10
 250سم / 3فدان
 250سم / 3فدان			
				
EC ΕΎϴλϮΘϟ
الفاسيبر %10
ΓΪϤΘόϤϟ
3
 250سم  /فدان			
				
امي النصر EC %10
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 160سم / 3فدان			
				
إجنيو SC %24٫7
				
80 750
			
WG EC
% 5٫7
أندروس
ϥΪϓفدان
/3Ϣγجم /
%2.5
ϥϮΘϛ
 300سم / 3فدان			
				
باشا EC %1.9
EC
%1.9
ΖϨϠδϛ
ϥΪϓ
/3Ϣγ
300
				
			
SG %
بروكليم 5
 80جم  /فدان
EC %5 ϥϮδϛ

ϥΪϓ /3Ϣγ375

EC %10 ήΒϴγΎϔϟ

املعتمدة
التو�صيات
ϥΪϓ /3Ϣγ250

EC %5 έΎδϟΎΑ

ϥΪϓ /3Ϣγ 375

EC %48 ϥΎΒΘδΑ

ϥΪϓ / ήΘϟ 1

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

75

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ديدان اللوز القرنفلية والشوكية

القطن
				
بستبان EC %48
				
بولدوك SC %12.5
			
بيريفوس النصر EC %48
بيربيان آية 			EC %48
بيالرمادا 			 EC %2.5
				
تيليتون EC % 72
				
دورا EC % 48
			
دورسبان إتش EC %48
				
دورسيل EC % 48
				
ديسيز EC % 2.5
				
رينوبان EC % 48
				
رينوكام EC % 48
			
سباركيل EC % 25
				
سبنتور SC %24
				
سوبر ألفا EC % 10
			
سومى الفا كزد EC %5
			
سومى جولد كزد EC % 20
				
سيبركو EC % 20
				
سيليان EC % 72
				
فانتكس CS %6
				
كاترون EC %5
				
كام يرون EC %10
			
كاريلوت النصر EC %2.5
				
كامكرون EC %72
				
كفروثرين EC %2.5
				
كلورزان EC %48
			
كلورو  -بالس EC % 29
				
كلوروزد EC %48
				
كورد EC %72
				
ملداثرين EC %5
				
نصرثرين EC %25
				
نيوميل SP %90
				
هلبان EC %48
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 1لتر  /فدان
 150سم / 3فدان			
				
 1لتر  /فدان
				
 1لتر  /فدان
 750سم / 3فدان			
 750سم / 3فدان			
				
 1لتر  /فدان
			
 1لتر  /فدان
				
 1لتر  /فدان
 350سم / 3فدان			
				
 1لتر  /فدان
				
 1لتر  /فدان
 250سم / 3فدان			
				
 50سم / 3فدان
 250سم / 3فدان			
 400سم / 3فدان			
 150سم / 3فدان			
 300سم / 3فدان			
 750سم / 3فدان			
 100سم / 3فدان			
 375سم / 3فدان			
 200سم / 3فدان			
 750سم / 3فدان			
 750سم / 3فدان			
 350سم / 3فدان			
				
 1لتر /فدان
 750سم / 3فدان			
				
 1لتر  /فدان
 750سم / 3فدان			
 375سم / 3فدان			
 250سم / 3فدان			
				
 300جم  /فدان
				
 1لتر /فدان

العنكبوت األحمر

القطن

اآلفة  :األكاروسات

ϦτϘϟ

ΕΎγϭέΎϛϷ :Δϓϵ
مظهر اإلصابة :

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

العنكبوت األحمر

ήϤΣϷ
ΕϮΒϜϨόϟ
العلوى لألوراق تبدأ حول العرق
السطح
ظهور بقع بيضاء باهتة على
الوسطى للورقة ومتتد إلى اخلارج .يلى ذلك ظهور لون بنفسجى محمر
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
على السطح السفلى لألوراق.
ϝϮΣ ΪΒΗ ϕέϭϸϟ ϱϮϠόϟ τδϟ ϲϠϋΔΘϫΎΑ ˯ΎπϴΑ ϊϘΑ έϮϬχ
ميعاد ظهور
اإلصابةϥϮϟ έϮϬχ ϚϟΫ ϲϠϳ .ΝέΎΨϟ ϰϟ· ΪΘϤΗϭ:
ΔϗέϮϠϟ ϰτγϮϟ
ϕήόϟ
إلى τδϟ
مارسϲϠϋ
ήϤΤϣ
ϲΠδϔϨΑ
 .ϕέϭϸϟاملوسم .
ϲϠϔδϟوحتى نهاية
منتصف مايو
منتصف

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
توقيت املكافحة:
.ϢγϮϤϟ ΔϳΎϬϧ ϰΘΣϭ ϮϳΎϣ ϒμΘϨϣ ϲϟ· αέΎϣ ϒμΘϨϣ
ميكن أن تبدأ فى مرحلة البادرة عند وجود من  4-3أفراد على
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
النبات وفى
مرحلة النمو اخلضرى واإلزهار عند وجود متوسط  4افراد
عشوائياϲϠϋ Ωήϓ 4.
فحصها - 3 Ϧϣ
ΩϮΟϭ ΪϨϋ
ΓέΩΎΒϟ
ΔϠΣήϣ
منϲϓ
الورقةΪΒΗ
ϥ ϦϜϤϳ
التى مت
األوراق
مجمل
على
ςγϮΘϣ ΩϮΟϭ ΪϨϋ έΎϫίϹϭ ϱήπΨϟ ϮϤϨϟ ΔϠΣήϣ ϲϓϭ ΕΎΒϨϟ
خاصة:
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΗ ϲΘϟ ϕέϭϷ ϞϤΠϣ Ϧϣ ΔϗέϮϟ
إرشاداتϲϠϋ
Ωήϓ 4
املروحى لضمان وصول املبيد وتغطية سطحى األوراق العلوى والسفلى.
املعاملة بالرش
تتم
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

.ϲϠϔδϟϭ ϱϮϠόϟ ϕέϭϷ ϲΤτγ ΔϴτϐΗϭ ΪϴΒϤϟ ϝϮλϭ ϥΎϤπϟ ϲΣϭήϤϟ
التوصيات εήϟΎΑ
ΔϠϣΎόϤϟ ϢΘΗ
املعتمدة
				
املبيدΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

			
معدل اإلستخدام

		 EC %5
أورتس سوبر
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

				
لتر ماء
سم100 / 3
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ50

		ECEC%5
%1.ήΑϮγ
بيرمكتني 8
βΗέϭ
		
شالنجر سوبر SC %24
EC %1.8 ϦϴΘϜϣήϴΑ
			
فابكومك EC %1.8
SC%36 ήΠϨϟΎη
			
فيرتيميك EC %1.8
SC %24 ήΑϮγ ήΠϨϟΎη

3
 ήΘϟماء
 100لتر
 4050سم
˯Ύϣ
100/ /3Ϣγ
				
 60سم 100 / 3لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 40
 40سم 100 / 3لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ100 /3 3Ϣγ 40
				
 40سم  100 /لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 60

EC %1.8 ϚϣϮϜΑΎϓ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 40

EC %1.8 ϚϴϤϴΗήϴϓ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 40

التو�صيات املعتمدة
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اعفان اجلذور وموت البادرات

القطن

اآلفة  :الفطريات

ϦτϘϟ

اعفان اجلذور وموت البادرات

:Δϓϵ
ΕΎϳήτϔϟ
مظهر اإلصابة :

ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣϭ έϭάΠϟ ϥΎϔϋ

ΕέΩΎΒϟ
ΕϮϣϭ
ϥΎϔϋ
نبش اجلورة تظهر
البذور وعند
έϭάΠϟإنبات
نتيجة عدم
غياب اجلور
البذور النابتة فى حالة تعفن .وقد تظهر البادرات فوق سطح التربة
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ظهور قرحة بنية اللون عليها النموات الفطرية (عرض
مائلة مع
ήϬψΗ
ΓέϮΠϟ
ΪϨϋϭسζΒϧ
·έϭάΒϟ ΕΎΒϧ
ΔΠϴΘϧ έϮΠϟ
ΏΎϴϏ
لفحة
ــــرض
ــــــقوط (ع
البادرات دون
 ϡΪϋمتوت
املفاجىء) وقد
السقوط
ـــود τγ
ϕϮϓ
Ϊϗϭ
ϲϓ ΔΘΑΎϨϟ
έϭάΒϟ
قرحة بنية
ΕέΩΎΒϟوج
ήϬψΗاإلصابة مع
ـــــــاتات
.ϦϔόΗالنب
ΔϟΎΣتتحمل
وميكن أن
ــــادرات)
الب
Δϳήτϔϟ
ΕϮϤϨϟ
ΎϬϴϠϋ
ϥϮϠϟ
ΔϴϨΑ
ΔΣήϗ
έϮϬχ
ϊϣ
ΔϠΎϣ
ΔΑήΘϟ
اللــــون على أحـــــد جانبى الساق بالقرب من سطح التربة عند إرتفاع
)ρϮϘγ ϥϭΩ ΕέΩΎΒϟ ΕϮϤΗ Ϊϗϭ (ΊΟΎϔϤϟ ρϮϘδϟ νήϋ
احلرارة.
)ϊϣ ΔΑΎλϹ ΕΎΗΎΒϨϟ ϞϤΤΘΗ ϥ ϦϜϤϳϭ (ΕέΩΎΒϟ ϪΤϔϟ νήϋ
اإلصابة:
ظهور
ميعاد
τγ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ϕΎδϟ ϲΒϧΎΟ ΪΣ ϲϠϋ
ϥϮϠϟ ΔϴϨΑ
ΔΣήϗ
ΩϮΟϭ
·ωΎϔΗέ
ΔΑήΘϟمنΪϨϋ
الزراعة وحتى
تاريخ
 .ΓέήΤϟعمر  4أسابيع عقب اإلنبات وقد يستمر
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
بأعفان اجلذور حتى عمر شهرين.
األعراض
ظهور

Δϋέΰϟ ΦϳέΎΗ
املكافحةΪϗϭ ΕΎΒϧϹ ΐϘϋ ϊϴΑΎγ 4 ήϤϋ ϰΘΣϭ:
Ϧϣتوقيت
.ϦϳήϬη ήϤϋ ϰΘΣ έϭάΠϟ ϥΎϔϋ΄Α νήϋϷ έϮϬχ ήϤΘδϳ
معاملة التقاوى قبل الزراعة.
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
خاصة:
إرشادات
.Δϋέΰϟ ϞΒϗ ϯϭΎϘΘϟ
ΔϠϣΎόϣ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧباملبيـــــدات قبل الزراعة خاصــــة عند تبكير الزراعـــة فى اجلو البارد واألراضى املجاورة
ـــل التقــــــاوى
تعام
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
األرز.
ϞϣΎόΗعـــــات
لزرا
ΓέϭΎΠϤϟ ϲοέϷϭ ΩέΎΒϟ ϮΠϟ ϲϓ Δϋέΰϟ ήϴϜΒΗ ΪϨϋ ΔλΎΧ Δϋέΰϟ ϞΒϗ ΪϴΒϤϟΎΑ
ϯϭΎϘΘϟ
.ίέϷ
ΕΎϋέΰϟ
املعتمدة
التوصيات

					
املبيد
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

معدل اإلستخدام

ϡΪΨΘγϹكجم تقاوى
				  5 ϝΪόϣجم /
SSΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
دفندر %11.1
كجم تقاوى
ϢΠϛجم/
			3 / ϢΟ 3
WP
 ϰΗتى
ريزولكس
WP%50
%50
βϜϟϭΰϳέ
ϱϭΎϘΗ
 2جم  /كجم تقاوى
			
ماكسيم إكس إل FS %3.5
WP %25 ϦϳήδϧϮϣ
ϱϭΎϘΗ ϢΠϛ / ϢΟ 3
 3جم  /كجم تقاوى
				
مونسرين WP %25
				
مون كت WP %25
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 2جم  /كجم تقاوى

ίέϷ

(ϞΘθϟ ίέϷ ϲϓ) ΔϳϮϣΪϟ ϥΪϳΪϟ

ίέϷ

األرز

ΕήθΤϟ :Δϓϵ

(ϞΘθϟ ίέϷ ϲϓ) ΔϳϮϣΪϟ ϥΪϳΪϟ
اآلفة  :احلشرات

الديدان الدموية (فى األرز الشتل)
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

اإلصابة
مظهر
ϊϤΠΗ ΐΒδϳ ΎϤϣ Γήϴϐμϟ ίέϷ ΕέΩΎΑ ϲϠϋ :ΕΎϗήϴϟ
ϯάϐΘΗ
νϮΤϟ
ϲϓ ˯ΎϤϟ
ϩάϫ
ΔϛέΎΗالبادرات
جتمع هذه
ϥΎϛέيسبب
الصغير مما
τγاألرز
ϕϮϓبادرات
ΕέΩΎΒϟعلى
تتغذى اليرقات
.ΕΎΗΎΒϨϟ
˱ΎόϘΑفىΔϴϟΎΧ
تاركة مكانها بقعاً خالية من النباتات.
أركانϦϣاحلوض
ΎϬϧΎϜϣاملاء
فوق سطح
 έϮϬχاإلصابة:
 ΩΎόϴϣظهور
ميعاد
:ΔΑΎ˰˰λϹ
التى تروى
احلقول
الصغيرة .فى
ΕέΩΎΑاألرز
ϲϠϋبادرات
ϮϳΎϣعلى
ήϬηمايو
ϝϭشهر
أول
ίέϷ
ϝϮϘΤϟ
ϲϓ .Γήϴϐμϟ
 ϩΎϴϤΑمخلوطة
ϯϭήΗأو مياه
الصرف
بها.ΎϬΑ ΔσϮϠΨϣ ϩΎϴϣ .
ϭ ϑήμϟ
مبياهϲΘϟ
توقيت املكافحة:

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
عند ظهور اإلصابة خاصة فى املشاتل التى تروى مباء الصرف أو األماكن عالية امللوحة
˯ΎϤΑ ϱϭήΗ ϲΘϟ ϞΗΎθϤϟ ϲϓ ΔλΎΧ ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ
خاصة:
إرشادات
.ΔΣϮϠϤϟ ΔϴϟΎϋ ϦϛΎϣϷ
ϭ ϑήμϟ
يتم الرش أو نثر احملببات بعد بدار املشتل بيوم واحد وعدم صرف املاء به ملدة إسبوع مع إستعواض الفاقد من املياه.
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
التوصيات املعتمدة
ϡΪϋϭ ΪΣϭ ϡϮϴΑ ϞΘθϤϟ έΪΑ ΪόΑ ΕΎΒΒΤϤϟ ήΜϧ ϭ εήϟ ϢΘϳ
اإلستخدام
					
املبيد
معدل.ϩΎϴϤϟ Ϧϣ
·ΪϗΎϔϟ νϮόΘγ
ϊϣ ωϮΒγ· ΓΪϤϟ ϪΑ ˯ΎϤϟ ϑήλ
إكستراكاب 			GR %10
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
				
ديازينوكس GR %5
			 EC Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
سوميثيون %50
				
فينثيون EC %50
G %5 βϛϮϨϳίΎϳΩ
مورتل بلس 			GR %5.3
				
GR %10
موكاب
EC %50
ϥϮϴΜϴϣϮγ
				
ميريتان GR %10
EC %50 ϥϮϴΜϨϴϓ

 3كجم  /فدان
 10كجم  /فدان
ϡΪΨΘγϹ
 ϝΪόϣلتر  /فدان
1
 1.5لتر  /فدان
ϥΪϓ / ϢΠϛ 10
 8كجم  /فدان
فدان
كجمϥΪϓ/ /
ήΘϟ 31
 3كجم  /فدان

ϥΪϓ / ήΘϟ 1.5

ثاقبة ساق األرز

ϥΪϓ /ϢΠϛ 3

GR %10 ΏΎϛϮϣ
مظهر اإلصابة :
%10داخل
ϥΎΘϳήϴϣاليرقات
تتغذى
ذلكϥΪϓ:
على/ϢΠϛ
 GRسيقان االرز حيث يترتب 3
 - 1ظاهرة القلب امليت
 - 2ظاهرة السنبلة البيضاء.

ميعاد ظهور اإلصابة:
تهاجم ثاقبة ساق االرز نباتات االرز خالل مراحل منوها املختلفة
ابتداء من طور البادرة عندما يكون عمرها  25يوم وحتى تكوين السنابل
ووصول احلبوب الى الطور العجينى.
التو�صيات املعتمدة
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ثاقبة ساق األرز

األرز

توقيت املكافحة:
فى حالة االرز البدار تبدا عمليات املكافحة عند عمر  25يوم وقبل وصول نسبة االصابة بالقلب امليت الى  ،% 5أما فى
حالة الشتل تبدأ املكافحة بعد الشتل بحوالى  40يوم خالل شهرى ابريل ومايو وقبل وصول نسبة القلب امليت الى .% 5

التوصيات املعتمدة

ίέϷ
املبيد				

معدل اإلستخدام

			
WG %80:Δϓϵ
فيروجن
ΕΎϳήτϔϟ

 35جم  /فدان

ΔΤϔϠϟ

ΔΤϔϠϟ

اآلفة  :الفطريات

اللفحــــــــــــــة

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

Δϴϟΰϐϣ Γήϴϐλ ϊϘΑ ΔΌϴϫ ϰϠϋ ϕέϭϷ ϰϠϋ :ΔΑΎλϹ
ήϬψΗ
اإلصابة
مظهر
ΔϗέΰϠϟ ϞϴϤϳ ϰϨΑ ΎϬϧϮϟ (νήϋ Ϣγ1 × ϝϮσ Ϣγ3) ϞϜθϟ
الشكل (3
مغزلية
صغيرة
 Βμϳعلى
ϊϘΒϟاألوراق
 ήΒϜΗعلى
اإلصابة
تظهر
ΎϬΘϓΎΣϭ
ϯΩΎϣέ
هيئة ΫبقعϥϮϟ
Ύϫΰϛήϣ
ΎϣΪϨϋϭ
طول * 1
يصبح
وعندما تكبر
عرض) لونها
البقعϰϠϋ
(ΔϠΒϨδϟ
للزرقة)ϞϣΎΣ
مييلϕΎδϟ
بنىϰϠϋ
ΔΑΎλϹ
سم ήϬψΗ
-ΔϨϛΩ
سم ΔϴϨΑ
Ϊϗϭــــــاق
ΔΒϗήϟالس
اإلصابة على
 -ΗΎϓتظهر
بنية ϭداكنة
مركزها
ϕΎϨΧ ΔΒΒδϣ
وحافتهاϦϛΩ
رمادىϯΩΎϣέ
لونΎϬϧϮϟ
ΔΌϴϫذاϊϘΑ
(حامل السنبلة) على هيئة بقع لونها رمادى داكن أو فاحت مسببة خناق
.ΖϫΎΑ ξϴΑ ϥϮϠΑ ϥϮϠΘΗϭ ΏϮΒΤϟ ΔϔϠϏ ϰϟ· ΔΑΎλϹ ΪΘϤΗ
الرقبة وقد متتد اإلصابة إلى أغلفة احلبوب وتتلون بلون أبيض باهــــت.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ميعاد ظهور اإلصابة :جميع مراحل منو النبات من املشتل حتى طرد السنابل
.ϞΑΎϨδϟ Ωήσ ϲΘΣ ϞΘθϤϟ Ϧϣ ΕΎΒϨϟ ϮϤϧ ϞΣήϣ ϊϴϤΟ
توقيت املكافحة:

مبجرد ظهور اإلصابة.

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات.ΔΑΎλϹ έϮϬχ
ΩήΠϤΑ
			
املبيد
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

معدل اإلستخدام

 100جم  /فدان (رشتني)

		
اكتيم WP %75
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

بالرش مرتني األولى عند ظهور االصابة
على األوراق والثانية عند طرد السنابل

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣبالرش مرتني األولى عند ظهور االصابة
		
بيم WP %75
 100جم  /فدان (رشتني)
السنابل
ϦϴΗήϣعند
εήϟوالثانية
(ϦϴΘηέ) ϥΪϓ /ϢΟ 100على األوراق
έϮϬχ
طردΪϨϋ
ϲϟϭϷ
WP % 75 ϢϴΘϛ
3
االصابة
ϲϠϋعند
األولى
بالرش مرتني
ظهور ΔϴϧΎΜϟϭ
ϕέϭϷ
ΔΑΎλϻ
فوجى  -وان  400 EC %40سم  /فدان (رشتني)
.ϞΑΎϨδϟطرد السنابل
والثانية عند
األوراق Ωήσ
على ΪϨϋ
بالرش مرتني األولى عند ظهور االصابة
		
ليدر EC %45
 400سم / 3فدان (رشتني)
έϮϬχ
ΪϨϋ
ϲϟϭϷ
ϦϴΗήϣ
εήϟΎΑ
)(ϦϴΘηέ
ϥΪϓ
/
ϢΟ
100
WP
%75 ϢϴΑ
على األوراق والثانية عند طرد السنابل
ظهور ΔϴϧΎΜϟϭ
ϕέϭϷ
ΔΑΎλϻ
نصر سيالزول  100 WP %75جم  /فدان (رشتني)
االصابة
ϲϠϋعند
األولى
بالرش مرتني
.ϞΑΎϨδϟ
Ωήσ
ΪϨϋ
على األوراق والثانية عند طرد السنابل
έϮϬχ ΪϨϋ ϲϟϭϷ ϦϴΗήϣ εήϟΎΑ (ϦϴΘηέ) ϥΪϓ / 3Ϣγ 400
EC %40 ϥϭ - ϲΟϮϓ
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ΔϴϧΎΜϟϭ ϕέϭϷ ϲϠϋ ΔΑΎλϻ
.ϞΑΎϨδϟ Ωήσ ΪϨϋ

ίέϷ

ΏΫΎϜϟ ϢΤϔΘϟ

ΏΫΎϜϟ ϢΤϔΘϟ

التفحم الكاذب

األرز

التفحم الكاذب

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
: اإلصابة
مظهر
ϭ ( ΔϠΒϨγ / ΏϮΒΣ 4-3) ΔϳΩήϓ ΏϮΒΣ ϰϠϋ νήϋϷ
ήϬψΗ
.وعادة على عدد قليل من السنابل حسب شدة اإلصابة
)سنبلةΓΪη
/ حبوب
-3( فردية
علىΩΪϋ
األعراض
تظهر
. ΔΑΎλϹ
ΐδΣ 4ϞΑΎϨδϟ
Ϧϣ حبوبϞϴϠϗ
ϰϠϋ ΓΩΎϋ
 سم) لونها فى البداية اصفر برتقالى1 حوالىΔϴϣϮΛήΟ
 (قطرهاΓήϛ
جرثومية
علىΔΑΎλϺϟ
لإلصابة يكون
النموذجى
واملظهر
ϞϜηكرة
ϲϠϋشكل
ϥϮϜϳ
ϰΟΫϮϤϨϟ
ήϬψϤϟϭ
ίέϷ
ΏΫΎϜϟ
ϢΤϔΘϟ
تكون مغلفة للحبة الفردية حيث حتتل منوات
اجلرثومية
،الداكن
الزيتونى
إلىϰϟϮΣ
 الوقتΎϫήτϗ
يتحول) مبرور
ϝϮΤΘϳ
ϰϟΎϘΗήΑالكرة
ήϔλهذه
ΔϳΪΒϟ
ϰϓ ΎϬϧϮϟ
(Ϣγ1
وتكون هذه
.الداخلية
مكونات
محلϰϟللمرض
ΔϴϣϮΛήΠϟ
ΓήϜϟاحلبة
ϩάϫΏΫΎϜϟ
ˬأنسجة
ϦϛΪϟϢΤϔΘϟ
ϰϧϮΘϳΰϟ
ΖϗϮϟاملسبب
έϭήϤΑالفطر
 فىΐΒδϤϟ
املجاورة أو
للسنابل
املوسم
فىΔϳΩήϔϟ
 للعدوىΔΒΤϠϟ
مصدرΔϔϠϐϣ
اجلرثومية
ήτϔϟ
ΕϮϤϧ
ϞΘΤΗنفس
ΚϴΣ
ϥϮϜΗ الكرة
امللوثة بها
خالل
 منνήϤϠϟ
التالىήϬψϣ
املوسم
:ΔΑΎλϹ
ϩάϫ ϥϮϜΗϭ . ΔϴϠΧΪϟ. ΔΒΤϟ
ΔΠδϧالتقاوى
ΕΎϧϮϜϣ
ϞΤϣ
:اإلصابة
ظهور
ϞΑΎϨδϠϟ/ ΏϮΒΣ
ϢγϮϤϟ 4-3)
βϔϧ ϰϓ
ϯϭΪόϠϟ
ΔϴϣϮΛήΠϟ
ΓήϜϟميعاد
ϭ ( ΔϠΒϨγ
ΔϳΩήϓ
ΏϮΒΣέΪμϣ
ϰϠϋ
νήϋϷ
ήϬψΗ
بحوالى
طرد
.ΎϬΑ. ΔΛϮϠϤϟ
ϝϼΧϞΑΎϨδϟ
Ϧϣ.أسبوعني
ϰϟΎΘϟ
ΓέϭΎΠϤϟ
ΔΑΎλϹϱϭΎϘΘϟ
ΓΪη ΐδΣ
Ϧϣ ϢγϮϤϟ
ϞϴϠϗϰϓالسنابل
ΩΪϋϭ ϰϠϋ
ΓΩΎϋبعد

ΔϴϣϮΛήΟ Γήϛ ϞϜη ϲϠϋ ϥϮϜϳ ΔΑΎλϺϟ:ΔΑΎ˰˰λϹ
ϰΟΫϮϤϨϟ
ήϬψϤϟϭ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
:املكافحة
توقيت
ϝϮΤΘϳ ϰϟΎϘΗήΑ ήϔλ ΔϳΪΒϟϦϴϋϮΒγ
ϰϓ:إسبوع
ΎϬϧϮϟϲϟϮΤΑ
(Ϣγ1ϞΑΎϨδϟ
ϰϟϮΣ
Ύϫήτϗ
)
بحوالى
السنابلΩήσ
طردΪόΑ
قبل
ΔϴϣϮΛήΠϟ ΓήϜϟ ϩάϫ ˬ ϦϛΪϟ ϰϧϮΘϳΰϟ ϰϟ ΖϗϮϟ έϭήϤΑ
املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
ΐΒδϤϟ ήτϔϟ ΕϮϤϧ ϞΘΤΗ ΚϴΣ ΔϳΩήϔϟ ΔΒΤϠϟ
ΔϔϠϐϣ ϥϮϜΗ
.ωϮΒγ·
ϲϟϮΤΑ
ϞΑΎϨδϟ
ϞΒϗ
 معدلΔΒΤϟ
				
املبيد
ϩάϫاإلستخدام
ϥϮϜΗϭ . ΔϴϠΧΪϟ
ΔΠδϧ
ΕΎϧϮϜϣ
ϞΤϣΩήσ
νήϤϠϟ
ϞΑΎϨδϠϟفدان
ϢγϮϤϟ
βϔϧ1 ϰϓ ϯϭΪόϠϟ
έΪμϣ
ΔϴϣϮΛήΠϟ
ΓήϜϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
/ كجم
			
WP
%84.3
كوبرال
.ΎϬΑ ΔΛϮϠϤϟ ϱϭΎϘΘϟ ϝϼΧ Ϧϣ ϰϟΎΘϟ ϢγϮϤϟ ϰϓ ϭ ΓέϭΎΠϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
التبقع البنى
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
: مظهر اإلصابة
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
ϦϴϋϮΒγ
ϲϟϮΤΑ
ϞΑΎϨδϟ
Ωήσ ΪόΑ
مرض فطرى يظهر على شكل بقع بنية اللون فى حجم رأس عود الكبريت على األوراق وكذلك تظهر هذه البقع
ϥΪϓ / ϢΠϛ1
WP %50 ϝήΑϮϛ
.مظهرها وال يؤدى هذا املرض إلى فقد كبير فى احملصول حتت الظروف العادية:ΔΤϓΎϜϤϟ
احلبوب فتشوه
ΖϴϗϮΗعلى
ϞΑΎϨδϟ ظهور
Ωήσ ϞΒϗ
:اإلصابة
ميعاد
ϰϨΒϟ.ωϮΒγ·
ϊϘΒΘϟϲϟϮΤΑ
.النبات حتى طرد السنابل
مراحل منو
فى جميع
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
:توقيت املكافحة
αέ ϢΠΣ ϰϓ ϥϮϠϟ ΔϴϨΑ ϊϘΑ ϞϜη
ϰϠϋ ήϬψϳ
ϯήτϓظهور
νήϣ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
.اإلصابة
عند
ϰϠϋ ϊϘΒϟϝΪόϣ
ϩάϫ ήϬψΗ Ϛϟάϛϭ ϕέϭϷ ϰϠϋ ΖϳήΒϜϟ ΩϮϋ
ϡΪΨΘγϹ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
:إرشادات خاصة
ήϴΒϛ ΪϘϓ ϰϟ· νήϤϟ άϫ ϯΩΆϳ ϻϭ ΎϫήϬψϣ ϩϮθΘϓ ΏϮΒΤϟ
تظهر اإلصابة عادة عند الزراعة فى اراضى ضعيفة أو عند إستخدام
ϥΪϓ / ϢΠϛ1
WP ϝϮμΤϤϟ
%50 ϝήΑϮϛ
.ΔϳΩΎόϟ ϑϭήψϟ ΖΤΗ
ϰϓ
.مياه املصارف فى الرى وخاصة فى األصناف القابلة لإلصابة

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
التوصيات املعتمدة
.ϞΑΎϨδϟ Ωήσ ϲΘΣ ΕΎΒϨϟ ϮϤϧ ϞΣήϣ ϊϴϤΟ ϲϓ

ϰϨΒϟ ϊϘΒΘϟ

			
معدل اإلستخدام

				
:ΔΑΎλϹ املبيد
ήϬψϣ

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
ϰϠϋ ϊϘΒϟ ϩάϫ ήϬψΗ Ϛϟάϛϭ ϕέϭϷ ϰϠϋ ΖϳήΒϜϟ ΩϮϋ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ήϴΒϛ
ΪϘϓ
ϰϟ·
νήϤϟ
άϫ
ϯΩΆϳ
ϻϭ
ΎϫήϬψϣ
ϩϮθΘϓ ΏϮΒΤϟ
ϭ املعتمدة
Δϔϴόοالتو�صيات
ϲοέ ϲϓ Δϋέΰϟ ΪϨϋ ΓΩΎϋ ΔΑΎλϹ
ήϬψΗ
الآفــات الزراعيــةΪϨϋ
ملكافحــة
.ΔϳΩΎόϟ
ϑϭήψϟ
ΖΤΗ
ϝϮμΤϤϟ
ϰϓ
ϑΎϨλϷ ϲϓ ΔλΎΧ ϭ ϱήϟ ϲϓ ϑέΎμϤϟ ϩΎϴϣ ϡΪΨΘγ·
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχΔϠΑΎϘϟ
ΩΎόϴϣ
.ΔΑΎλϺϠϟ
.ϞΑΎϨδϟ Ωήσ ϲΘΣΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎΒϨϟ ϮϤϧ
ϞΣήϣ ϊϴϤΟ ϲϓ
ΕΎϴλϮΘϟ

				
/ لترΔϴϨΑ1 ϊϘΑ ϞϜη			
 سائل%23.5
دل كب
αέ ماء
ϢΠΣلترϰϓ100ϥϮϠϟ
ϰϠϋ ήϬψϳ
ϯήτϓ νήϣ
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الرمي

األرز

اآلفة  :الطحالب

الريــــــــم

ίέϷ

ΐϟΎΤτϟ
مظهر:Δϓϵ
اإلصابة :

Ϣϳήϟاملياه باملشتل أو حقول األرز
ظهور منوات خضراء على سطح
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
البدار.
ϝϮϘΣ ϭ ϞΘθϤϟΎΑ ϩΎϴϤϟ τγ ϰϠϋ ˯ήπΧ ΕϮϤϧ έϮϬχ
اإلصابة:
ظهور
ميعاد
.έΪΒϟ
ίέϷ

:ΔΑΎ˰˰λϹ
توقيت έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
املكافحة:
:ΔΤϓΎϜϤϟبعشرة أيام وعند ظهور الرمي.
 ΖϴϗϮΗشتل األرز
عقب
.Ϣϳήϟ έϮϬχ ΪϨϋϭ ϡΎϳ ΓήθόΑ ίέϷ ϞΘη ΐϘϋ
خاصة:
إرشادات
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
Νϼόϟϭ .Νϼόϟ ϞΒϗ ϦϴϣϮϳ ΓΪϤϟ νέϷ ϒϔΠΗ ϥ ΐΠϳ
أو
مرتني
والعالج
ملدة يومني
ϦϴΗήϣأن ϭجتفف
يجب
Ϣϳήϟ ϰϔΘΨϳ
العالجϰΘΣ .
قبلϡϮϳ 15
ϯήΧϷϭ
األرضΓήϤϟ
ϦϴΑ ΔΛϼΛ
ثالثة بني املرة واألخرى  15يوم حتى يختفى الرمي.

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

املعتمدة
التوصياتΪ˰˰˰ϴΒϤϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΕέϮϠϠΑ %97 ΏϮϛέΎΑ
				
املبيد

اإلستخدامϥΪϓ
معدل/ ϢΠϛ 2.5

باركوب  %97بللورات		

 2.5كجم  /فدان.
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Ϣϳήϟ

ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﻴﺠﺔ

ﺍﻟﺬﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ – ﺍﻟﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺿﺔ
ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ:

الذرة الشامية

-

ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ

-

ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺽ ﺗﺎﻡ ﻓﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ
القارضة
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ
الدودةﺍﻷﺭﺽ
ﺫﺑﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻪ ﺛﻢ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﻭﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ

اآلفة  :احلشرات

مظهر اإلصابة :

 تهاجم بادرات الذرة في مراحل منوها األولى وجود قرض تام فى سوق البادرات الصغيرة عند مستوى سطحالتربة أو أعلى قليال مما يؤدى إلى ذبول النباتات املصابه ثم موتها
وسقوطها على األرض منفصلة عن اجلذور
 عند البحث أسفل النباتات املصابة تشاهد اليرقات السمراءاملقوسة
ميعاد ظهور اإلصابة:
-

فى مراحل النمو االولى للبادرات.

ﻋ
خاصة:
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻴﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍء ﺍﻟﻤﻘﻮﺳﺔ
ارشادات ﺃﺳﻔﻞ
ﻧﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
• العنايه بالعمليات الزراعيه مثل احلرث والعزيق وإزالة احلشائش.

ﺗﻮﻗﻴﺖ

• عدم اإلفراط فى إستخدام التسميد العضوى.

ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
إستخدام املصائد الضوئيه.
•

املعتمدة
التوصيات
ﻟﻠﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻓﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ
املبيد				

			
ﺧﺎﺻﺔEC %25:
ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕسباركيل

			
معدل اإلستخدام
		
 250سم / 3فدان

			
طعم سام

طعم
		
 100سم  /فدان
			
فيورى EW %10
سام .
ﺍﻟﺤﺸﺎﺋﺶ
ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻭﺍﻟﻌﺰﻳﻖ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻪ
 ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
3
طعم سام
		
سم  /فدان
100
			
ﻓﻰEC
ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ%50
 ﻋﺪﻡ كيثرين
ﺍﻟﻌﻀﻮﻯ .
ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
3



ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﻪ.

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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الـمن
ّ

الذرة الشامية

اآلفة  :احلشرات
ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ

الـمن
ّ

˷ϦϤϟ

مظهر اإلصابة :
تصاب نباتات العروات النيلية فقط أما النباتات املنزرعة فى العروات الصيفية فتهرب من اإلصابة  -وبالنسبة
 :Δϓϵالذرة الشامية
لإلصابة مبن
ΕήθΤϟتصاب النباتات بعد عمر  40يوم حيث تشاهد األفراد املجنحة أوال داخل قلب النباتات
ثم تهاجم النورات املذكرة واألوراق الطرفية  -بتقدم اإلصابة تتحرك
احلشرات السفل على النباتات ˷ϦϤϟ
وتصيب املنطقة الوسطى فى النبات
مبن الشوفان تتواجد األفراد على
ήϬψϣالكيزان -
وأغلفة
 :ΔΑΎλϹبالنسبة لإلصابة ّ
الساق واألغماد وبأعداد قليلة ونتيجة لتجمع األعداد الكبيرة من
ϰϓ ΔϋέΰϨϤϟ ΕΎΗΎΒϨϟ Ύϣ ςϘϓ ΔϴϠϴϨϟ Εϭήόϟ ΕΎΗΎΒϧ ΏΎμΗ
املستعمرات تكثر جلود االنسالخ واإلفرازات العسلية التى ينمو عليها
ΔΑΎλϺϟ ΔΒδϨϟΎΑϭ - ΔΑΎλϹ Ϧϣ ΏήϬΘϓ Δϴϔϴμϟ Εϭήόϟ
األعفان مما يؤدى إللتصاق أفرع النورات املذكرة واسودادها وظهور
ΚϴΣ ϡϮϳ 40 ήϤϋ ΪόΑ ΕΎΗΎΒϨϟ ΏΎμΗ ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ ϦϤΑ
ϢΟΎϬΗلألوراق
الغذائى
ΐϠϗوالتمثيل
التلقيح
الشديدة مما
اإلصابات
ϢΛ ΕΎΗΎΒϨϟ
علىϞΧΩ
يؤثرϻϭ
ΔΤϨΠϤϟ
ΩήϓϷ ΪϫΎθΗ
الذرة
من
Δϴϓήτϟضمن
على األوراق
ΓήϛάϤϟالقطن
من
 تظهرمستعمرات َّ
حشرات َّ
ϙήΤΘΗ
ΔΑΎλϹ ϡΪϘΘΑϕέϭϷϭ
ΕέϮϨϟ
الشامية.
ϲϓ ϰτγϮϟ ΔϘτϨϤϟ ΐϴμΗϭ ΕΎΗΎΒϨϟ ϲϠϋ Ϟϔγϻ ΕήθΤϟ

ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ

ΪΟϮΘΗ ϥΎϓϮθϟ ˷ϦϤΑ ΔΑΎλϺϟ ΔΒδϨϟΎΑ - ϥΰϴϜϟ
ΔϔϠϏϭ
ΕΎΒϨϟ
اإلصابة:
ظهور
ميعاد
ϊϤΠΘϟ
ΔΠϴΘϧϭ
ΔϠϴϠϗ
ΩΪϋ΄Αϭ
ΩΎϤϏϷϭ
ϕΎδϟ
ϰϠϋ
ΩήϓϷ
خالل أشهر يوليو  -أغسطس وسبتمبر بالذات فى الزراعات
Υϼδϧϻ
ΩϮϠΟ
ΕήϤόΘδϤϟ
Ϧϣ ΓήϴΒϜϟ
ΩΪϋϷ
تتعدى 40
النباتات التى
وذلك على
النيلية
من الزراعة.
ήΜϜΗيوم
ϯΩΆϳ ΎϤϣ ϥΎϔϋϷ ΎϬϴϠϋ ϮϤϨϳ ϰΘϟ ΔϴϠδόϟ ΕίήϓϹϭ
توقيت
املكافحةέϮϬχϭ ΎϫΩΩϮγϭ ΓήϛάϤϟ ΕέϮϨϟ :
ωήϓ ϕΎμΘϟϹ
ΓΪϳΪθϟإلى
 ΕΎΑΎλϹمن 10
عند تواجد
نباتات يتم فحصها عشوائيا وذلك قبل ظهور النورات
عشرة
مجنحة /
ϰϠϋغير
حشرة
ϲάϐϟ
ϞϴΜϤΘϟϭ
ϴϘϠΘϟ
ήΛΆϳ15ΎϤϣ
اسابيعϦϤο ϕέϭϷ ϰϠϋ ϦτϘϟ ˷Ϧϣ ΕήθΣ ήϬψΗ-.
بثالثةϕέϭϸϟ
.ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ ˷Ϧϣ ΕήϤόΘδϣ
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
التوصيات املعتمدة
ΕΎϋέΰϟ ϲϓ ΕάϟΎΑ ήΒϤΘΒγϭ βτδϏ– ϮϴϟϮϳ ήϬη ϝϼΧ
اإلستخدام
					
املبيد
معدل.Δϋέΰϟ
Ϧϣ ϡϮϳ 40 ϱΪόΘΗ
ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ ϰϠϋ ϚϟΫϭ ΔϴϠϴϨϟ
 1لتر  /فدان.

				
EC :ΔΤϓΎϜϤϟ
سوميثيون %50
ΖϴϗϮΗ

3
/ΔΤϨΠϣ ήϴϏ
ΓήθΣ EC
15%57
ϰϟ· 10
Ϧϣ ΪΟϮΗ
ΪϨϋ
100 / Γήθϋ
 150سم
			
كيمينوفا
مالسون/
 ΕΎΗΎΒϧلتر ماء.

.ϊϴΑΎγ ΔΛϼΜΑ ΕέϮϨϟ έϮϬχ ϞΒϗ ϚϟΫϭ ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

EC %50 ϥϮϴΜϴϣϮγ
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ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ100/ 3Ϣγ 200
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ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ

ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ
القطن
ورقΓΩϭΩ
دودة
ϦτϘϟ ϕέϭ

ϦτϘϟ
ϕέϭ ΓΩϭΩ
القطن
دودة ورق

ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ
الشامية
الذرة

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
: اإلصابة
مظهر
ΎϫέΎϤϋ΄Α ΕΎϗήϴϟ ΩϮΟϭ .ϕέϭϷ ϝΎμϧ ϰϠϋ
ϊτϟ ΩϮΟϭ
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
.النباتات.ϕέϭϷ
املختلفة على
بأعمارها
 وجود.األوراق
أنصال
وجود لطع
ϰϠϋ
ΔϳάϐΘϟاليرقات
έΎΛ ΩϮΟϭ
.ΕΎΗΎΒϨϟ
ϰϠϋعلىΔϔϠΘΨϤϟ
.األوراق
فى إبطΩϮΟϭ
اليرقات
وجود برازϝΎμϧ
.األوراقϰϠϋ
علىϊτϟ
التغذية
وجود آثار
ΎϫέΎϤϋ΄Α
ΕΎϗήϴϟ
.ϕέϭϷ
ΩϮΟϭ

.ϕέϭϷ ςΑ· ϲϓ ΕΎϗήϴϟ ίήΑ ΩϮΟϭ
.ϕέϭϷ ϰϠϋ ΔϳάϐΘϟ έΎΛ ΩϮΟϭ .ΕΎΗΎΒϨϟ
ϰϠϋظهور
ΔϔϠΘΨϤϟ
:اإلصابة
ميعاد
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
ً
.ϕέϭϷ .الزراعة
ςΑ· ϲϓ ΕΎϗήϴϟ
40 - ΩϮΟϭ
30 بعد
 يوما منίήΑ
.Δϋέΰϟ :ΔΑΎ˰˰λϹ
Ϧϣ ˱ΎϣϮϳ:املكافحة
40-30
έϮϬχ ΪόΑ
ΩΎόϴϣ
توقيت
إلى40-30
الوصولΖϴϗϮΗ
عند
مصابة مع وجود يرقة واحدة فى.Δϋέΰϟ
 نباتات%10
:ΔΤϓΎϜϤϟ
Ϧϣ ˱ΎϣϮϳ
ΪόΑ
للنباتΪϨϋ
املتوسط
ϲϟ· ϝϮλϮϟ
Δϗήϳ ΩϮΟϭ ϊϣ ΔΑΎμϣ ΕΎΗΎΒϧ %10.املصاب
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
.ΏΎμϤϟ ΕΎΒϨϠϟ ςγϮΘϤϟ
ϰϓ ΓΪΣϭ
:خاصة
إرشادات
%10
ϲϟ·
ϝϮλϮϟ
ΪϨϋ
Δϗήϳ
ΩϮΟϭ
ϊϣ
ΔΑΎμϣ
ΕΎΗΎΒϧ
.املجاورة حلقول اخلضر والبرسيم بشدة فى شهرى أغسطس وسبتمبر
 الشاميةΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
تصاب الذرة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
.ΏΎμϤϟ ΕΎΒϨϠϟ ςγϮΘϤϟ ϰϓ ΓΪΣϭ
ΓΪθΑ ϢϴγήΒϟϭ ήπΨϟ ϝϮϘΤϟ ΓέϭΎΠϤϟ ΔϴϣΎθϟ
Γέάϟ التوصيات
ΏΎμΗ
املعتمدة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.ήΒϤΘΒγϭ
βτδϏ ϱήϬη املبيد
ϲϓ
معدل اإلستخدام
				
ΓΪθΑ ϢϴγήΒϟϭ ήπΨϟ ϝϮϘΤϟ ΓέϭΎΠϤϟ ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ ΏΎμΗ
			
SP %90
جولدبني
 فدان/  جم300
.يتم الرش على املجموع اخلضرى
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
.ήΒϤΘΒγϭ
βτδϏ
ϱήϬη
ϲϓ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
الذرة
ثاقبات
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

: اإلصابة
مظهر
SP %90
ΖϴϣέϼϴΑ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 ميل النورة املذكرة نتيجة-  وجود ثقوب دخول اليرقات على الساق- وجود اللطع على السطح السفلى لألوراق
ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ εήϟ ϢΘϳ
ϥΪϓ
/ ϢΟ300
300
SPSP
%90
ΖϴϣέϼϴΑ
ϥΪϓ/ϢΟ
%90
Ζϴϧϻ كسر
.جزئى بها

ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ εήϟ ϢΘϳ

ϥΪϓ
/ ϢΟ 300
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ

ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ εήϟ ϢΘϳ

ϥΪϓ/ϢΟ 300

:اإلصابة
ظهور
ميعاد
SP %90
Ζϴϧϻ
. يوم من الزراعة45 بعد حوالى
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
Γέάϟ ΕΎΒϗΎΛ
:توقيت املكافحة
ΏϮϘΛ ΩϮΟϭ -ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ ϊτϠϟ ΩϮΟϭ
:ΔΑΎλϹ
وصولήϬψϣ
عند
 نبات على السطح100 /  لطعة25 أعداد اللطع إلى
ήδϛ ΔΠϴΘϧ ΓήϛάϤϟ ΓέϮϨϟ Ϟϴϣ -ϕΎδϟ ϰϠϋ ΕΎϗήϴϟ ϝϮΧΩ
.عشوائيا
لألوراق
السفلى
ΏϮϘΛ ΩϮΟϭ -ϕέϭϸϟ
ϰϠϔδϟبحصها
τδϟيتم
ϰϠϋالتىϊτϠϟ
ΩϮΟϭ

Γέάϟ ΕΎΒϗΎΛ

.ΎϬΑ ϰΰΟ
ήδϛ ΔΠϴΘϧ ΓήϛάϤϟ ΓέϮϨϟ Ϟϴϣ -ϕΎδϟ ϰϠϋ ΕΎϗήϴϟ
:خاصةϝϮΧΩ
إرشادات
:ΔΑΎ˰˰λϹ .ΎϬΑ
έϮϬχϰΰΟ
ΩΎόϴϣ
حلماية النباتات من اإلصابة يجب اإللتزام مبيعاد الزراعة املوصى به
.Δϋέΰϟ Ϧϣ ϡϮϳ 45 ϰϟϮΣ
ΪόΑ
 كما يجب التغطية الكاملة.) يونيو تقريبا15 :ΔΑΎ˰˰λϹ
-  مايو15(έϮϬχ
الوزارةΩΎόϴϣ
من قبل
:ΔΤϓΎϜϤϟ
.مبحلول الرش
أوراقΖϴϗϮΗ
لسطحى
.Δϋέΰϟ
Ϧϣ ϡϮϳالنبات
45 ϰϟϮΣ
ΪόΑ
ϲϠϋ ΕΎΒϧ 100 / Δότϟ 25 ϲϟ· ϊτϠϟ ΩΪϋ ϝϮλϭ ΪϨϋ
املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ Ϧϣ ϕέϭϸϟ ϲϠϔδϟ τδϟ
/ Δότϟ 25 ϲϟ·
ϊτϠϟ ΩΪϋ ϝϮλϭ
ΪϨϋ
ΕΎΒϧ 100معدل
		 ϲϠϋاإلستخدام
				
املبيد
.ΎϴϮθϋ
ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ Ϧϣ ϕέϭϸϟ ϲϠϔδϟ τδϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
					
 فدان/  لتر1
		
EC %48
بستبان
.ΎϴϮθϋ
Δϋέΰϟ ΩΎόϴϤΑ ϡΰΘϟϹ ΐΠϳ ΔΑΎλϹ Ϧϣ ΕΎΗΎΒϨϟ ΔϳΎϤΤϟ
.(ΎΒϳήϘΗ ϮϴϧϮϳ 15 - ϮϳΎϣ 15) ΓέίϮϟ:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ϞΒϗ Ϧϣ ϪΑΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ϰλϮϤϟ
Δϋέΰϟ
ΩΎόϴϤΑ
ϡΰΘϟϹ
ΐΠϳ
ΔΑΎλϹ
Ϧϣ
ΕΎΗΎΒϨϟ
ΔϳΎϤΤϟ
ملكافحــة ال
املعتمدةΕΎΒϨϟ
التو�صيات
ϝϮϠΤϤΑ
ϕέϭ ϰΤτδϟ ΔϠϣΎϜϟ ΔϴτϐΘϟ ΐΠϳ
ΎϤϛ
85 آفــات الزراعيــة.εήϟ
.(ΎΒϳήϘΗ ϮϴϧϮϳ 15 - ϮϳΎϣ 15) ΓέίϮϟ ϞΒϗ Ϧϣ ϪΑ ϰλϮϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
.εήϟ ϝϮϠΤϤΑ ΕΎΒϨϟ ϕέϭ ϰΤτδϟ
ΔϠϣΎϜϟΕΎϴλϮΘϟ
ΔϴτϐΘϟ ΐΠϳ ΎϤϛ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ثاقبات الذرة

الذرة الشامية
			
تافابان EC %48
			
WG %20
تاكومى
ΔϴϣΎθϟ
Γέάϟ
			
EC
EC%48
كلوروفت%48
ϥΎΑΎϓΎΗ
			
هلبان EC %48
WG %20 ϰϣϮϛΎΗ

اآلفة  :الفطريات

 1لتر  /فدان
 100جم /فدان

Γέάϟ ΕΎΒϗΎΛ

فدان
ϥΪϓ
 1.25لتر/ήΘϟ/ 1
 1لتر  /فدان
ϥΪϓ /ϢΟ 100

ϥΪϓ /ήΘϟ 1.25

EC %48ΖϴϓέϮϠϛ

اعفان اجلذور وموت البادرات

ΕΎϳήτϔϟ :Δϓϵ

مظهر اإلصابة :

ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣϭ έϭάΠϟ ϥΎϔϋ

يقتل الفطر البادرات احلديثة قبل أو مبجرد ظهورها من التربة حيث
النامية للبادرة وقد يظهر عليها قبل موتها تلون بنى ومناطق
ήϬψϣالقمم
يهاجم
:ΔΑΎλϹ
نتيجة موت
اجلور الغائبة
نسبة
الرئيسى هو
والعرض
متحللة
Ϧϣ ΎϫέϮϬχ
ΩήΠϤΑ
زيادة ϭ
ϞΒϗ ΔΜϳΪΤϟ
ΕέΩΎΒϟ
ήτϔϟ
ميتةϞΘϘϳ
البادرات.
ϞΒϗ ΎϬϴϠϋ ήϬψϳ Ϊϗϭ ΓέΩΎΒϠϟ ΔϴϣΎϨϟ ϢϤϘϟ ϢΟΎϬϳ ΚϴΣ ΔΑήΘϟ
Ϯϫ ϰδϴήϟ
νήόϟϭ
النباتاتΔΘϴϣ
جذورϖσΎϨϣϭ
ϲϨΑ ϥϮϠΗ
ضعف
هذه البقع
ΔϠϠΤΘϣوتسبب
بقع بنية
 ΎϬΗϮϣعلى
تظهر
.ΕέΩΎΒϟ
ΕϮϣ
ΔΠϴΘϧ
ΔΒΎϐϟ
έϮΠϟ
ΔΒδϧ
ΓΩΎϳί
ساق البادرة فى منطقة اإلصابة مما يؤدى لسقوطها وموتها ويسهل
ϒόο ϊϘΒϟ ϩάϫ ΐΒδΗϭ ΔϴϨΑ ϊϘΑ ΕΎΗΎΒϨϟ έϭάΟ ϲϠϋ ήϬψΗ
اقتالعها.
ΎϬΗϮϣϭ ΎϬσϮϘδϟ ϱΩΆϳ ΎϤϣ ΔΑΎλϹ ΔϘτϨϣ ϲϓ ΓέΩΎΒϟ ϕΎγ
اإلصابة :إبتداء من مرحلة اإلنبات.
ظهور
ميعاد
.ΎϬϋϼΘϗ
ϞϬδϳϭ
معاملة التقاوى قبل الزراعة.
املكافحة:
:ΔΑΎ˰˰λϹ
توقيت έϮϬχ
ΩΎόϴϣ

.ΕΎΒϧϹ
ΔϠΣήϣ Ϧϣ
·˯ΪΘΑ
املعتمدة
التوصيات

				
املبيد :ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

			
%10ΔϠϣΎόϣ
اليفن
Δϋέΰϟ ϞΒϗ FS
έϭάΒϟ
			
FS %40
تندرو
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
			
دفندر SS %11.1
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
فلوسان 		 FS %42.7
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
فنست SC %.2.5
FS(200
%2.5
βϤϳήΑ
		
FS %40
فيتافاكس (
		
FS %3
 ϥΎγϮϠϓإكس إل
ماكسيم
FS.5 %42.7
			
ميتازد SC %38
WP %75 (200) βϛΎϓΎΘϴϓ
			
هاتريك FS %6
FS %40 (200) βϛΎϓΎΘϴϓ
FS % 3.5 ϝ· βϛ· ϢϴδϛΎϣ
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معدل اإلستخدام

 0.8سم / 3كجم تقاوى
 3.5سم / 3كجم تقاوى
 5جم  /كجم تقاوى
 3سم / 3كجم تقاوى
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
 4سم / 3كجم تقاوى
ϱϭΎϘΗ
3
ϢΠϛتقاوى
/ /3Ϣγكجم
53.5سم
تقاوى
سم/ 3
ϯϭΎϘΗ
كجمϢΠϛ
/ 3Ϣγ
3 1
 3سم / 3كجم تقاوى
ϱϭΎϘΗ ϢΠϛ / ϢΟ 2.5
 1سم / 3كجم تقاوى
ΓέάΑ ϢΠϛ/ 3Ϣγ3.5

ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ

ϱϭΎϘΗ ϢΠϛ / 3Ϣγ 1

ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ
ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ
ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ

قصب السكر
ήϜδϟ: ΐμϗ
احلشرات
اآلفة

ϝΎόΠϟ

ήϜδϟاجلعال
ΐμϗ
ήϜδϟ ΐμϗ

ϝΎόΠϟ

ήϜδϟ ΐμϗ

: مظهر اإلصابة

ΕήθΤϟ :Δϓϵ
.اصفرار فى اوراق النباتات وقد يصل إلى موت القمة النامية
ϝΎόΠϟ ΕήθΤϟ :Δϓϵ
ϝΎόΠϟ

:ميعاد ظهور اإلصابة

:ΔΑΎλϹ توقيت
ήϬψϣ
:املكافحة
ΔϴϣΎϨϟ ΔϤϘϟ ΕϮϣ ϲϟ Ϟμϳ Ϊϗϭ ΕΎΗΎΒϨϟ ϕέϭ :ΔΑΎλϹ
ϰϓ έήϔλ
ήϬψϣ
.عند ظهور اعراض االصابة
ΩΎόϴϣ
ΔϴϣΎϨϟ ΔϤϘϟ ΕϮϣ ϲϟ Ϟμϳ Ϊϗϭ ΕΎΗΎΒϨϟ:ΔΑΎ˰˰λϹ
ϕέϭ ϰϓέϮϬχ
έήϔλ
:إرشادات خاصة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχΖϴϗϮΗ
ΩΎόϴϣ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
يتم فج اخلطوط فى املناطق املصابة جمع احلشرات الكاملة
ΔΑΎλϻ νήϋ
έϮϬχ ΖϴϗϮΗ
ΪϨϋ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
وإذا دعت الضرورة يتم نثر املبيد فى مناطق الفج ثم
.واليرقات باليد
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ΔΑΎλϻ
νήϋالرى
έϮϬχ
ΪϨϋ
.مباشرة
ΔϠϣΎϜϟ ΕήθΤϟ ϊϤΟ ΔΑΎμϤϟ ϖσΎϨϤϟ ϲϓ ρϮτΨϟقبل
Ξϓ التغطية
ϢΘϳ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ϖσΎϨϣ ϲϓ ΪϴΒϤϟ ήΜϧ ϢΘϳ Γέϭήπϟ ΖϋΩ Ϋϭ
.ΪϴϟΎΑ ΕΎϗήϴϟϭ
ΔϠϣΎϜϟ ΕήθΤϟ ϊϤΟ ΔΑΎμϤϟ ϖσΎϨϤϟ املعتمدة
ϲϓ ρϮτΨϟالتوصيات
Ξϓ ϢΘϳ
.ΓήηΎΒϣ ϱήϟ ϞΒϗ ΔϴτϐΘϟ ϢΛ Ξϔϟ
ϖσΎϨϣ اإلستخدام
ϲϓ ΪϴΒϤϟ ήΜϧ
ϢΘϳ Γέϭήπϟ
ΖϋΩ Ϋϭ .ΪϴϟΎΑ ΕΎϗήϴϟϭ
معدل
				
املبيد
.ΓήηΎΒϣ
ϱήϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ϞΒϗ ΔϴτϐΘϟ ϢΛ Ξϔϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
 فدان/ كجم8
			
GR %5 ديازينوكس
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϥΪϓ
/ϢΠϛ 30

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
G %5
βϛϮϨϳίΎϳΩ

احلشرة القشرية الرخوة
ϥΪϓ /ϢΠϛ 30
G %5 βϛϮϨϳίΎϳΩ
ΓϮΧήϟ ΔϳήθϘϟ ϩήθΤϟ
: مظهر اإلصابة
ΓϮΧήϟ
ΔϳήθϘϟ
ϩήθΤϟ
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
وبزيادة اإلصابة تتواجد
لألوراق
السطح السفلى
احلشرة على
تتواجد
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ϕέϭϸϟ
τδϟالسطح
ϰϠϋ ΓήθΤϟ
ΪΟϮΘΗ
مماΔΑΎλϹ
العصارةΓΩΎϳΰΑϭ
بإمتصاص
تتغذىϲϠϔδϟ
العلوى حيث
على
احلشرة
اطوار
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ϯάϐΘΗ
ϱϮϠόϟ
τδϟ ϰϠϋ
ΓήθΤϟ
έϮσ
معΔΑΎλϹ
،األسود
العفنΚϴΣ
فطر
ينمو عليها
العسلية
الندوة
ظهورΪΟϮΘΗ
يؤدى إلى
ΓΩΎϳΰΑϭ
ϕέϭϸϟ
ϲϠϔδϟالتىτδϟ
ϰϠϋ
ΓήθΤϟ
ΪΟϮΘΗ
ϲΘϟ ΔϴϠδόϟ ΓϭΪϨϟέϮϬχ ϰϟ ϱΩΆϳ ΎϤϣ ΓέΎμόϟ ιΎμΘϣΈΑ
.األتربة
ϯάϐΘΗ ΚϴΣ ϱϮϠόϟ τδϟ ϰϠϋ ΓήθΤϟ έϮσ
ΪΟϮΘΗتراكم
.ΔΑήΗϷ ϢϛήΗ ϊϣ ˬΩϮγϷ Ϧϔόϟ ήτϓ ΎϬϴϠϋ ϮϤϨϳ
ϲΘϟ ΔϴϠδόϟ ΓϭΪϨϟέϮϬχ ϰϟ ϱΩΆϳ ΎϤϣ:اإلصابة
ΓέΎμόϟ ιΎμΘϣΈΑ
ميعاد ظهور
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχϮϤϨϳ
ΩΎόϴϣ
.ΔΑήΗϷ ϢϛήΗ ϊϣ ˬΩϮγϷ Ϧϔόϟ
ήτϓ ΎϬϴϠϋ
.بداية من شهر يوليو وتكون قمة اإلصابة فى منتصف أغسطس وبعده
ϒμΘϨϣ ϲϓ ΔΑΎλϹ ΔϤϗ ϥϮϜΗϭ:ΔΑΎ˰˰λϹ
ϮϴϟϮϳ ήϬηέϮϬχ
Ϧϣ ΔϳΪΑ
ΩΎόϴϣ
:املكافحة
توقيت
.ϩΪόΑϭ
βτδϏ
ϒμΘϨϣ ϲϓ ΔΑΎλϹ ΔϤϗ ϥϮϜΗϭ ϮϴϟϮϳ ήϬη Ϧϣ ΔϳΪΑ
.اإلصابة
اكتشافΖϴϗϮΗ
عند
:ΔΤϓΎϜϤϟ
.ϩΪόΑϭ
βτδϏ
.ΔΑΎλϹ
ϑΎθΘϛ· ΖϴϗϮΗ
ΪϨϋ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.ΔΑΎλϹ ϑΎθΘϛ·
ΪϨϋ
التو�صيات املعتمدة ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ΓΪϤΘόϤϟ:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

احلشرة القشرية الرخوة

قصب السكر

التوصيات املعتمدة
املبيد				

معدل اإلستخدام

			
أدمافني EC %10
			
أدميرال EW %10
			
جريندو EC %10
			
جلستير EC %10
			
مالتوكس EC %57
			
موسبيالن SP %20

 50سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250سم 100 / 3لتر ماء
 30جــم  100 /لتر ماء

الفول السودانى

ϰϧΩϮδϟ ϝϮϔϟ

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

ϰϧΩϮδϟ ϝϮϔϟ

اآلفة  :األكاروسات

ΕΎγϭέΎϛϷ
:Δϓϵ
مظهر اإلصابة :

العنكبوت األحمر

السطح السفلى لألوراق حيث
تتواجد أفراد العنكبوت األحمر
ΕϮΒϜϨόϟعلىήϤΣϷ
تتغذى بإمتصاص العصارة النباتية مما يؤدى إلى ظهور بقع صفراء
مستديرة:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
وصغيرة فتظهر األوراق باللون البرونزى وعند إشتداد
ϕέϭϸϟ
ϲϠϔδϟ
τδϟ
ΕϮΒϜϨόϟ
أفراد
مشاهدة
ميكن
 ϰϠϋكما
 ήϤΣϷالبنى
إلى اللون
 Ωήϓاألوراق
ΪΟϮΘΗتتحول
اإلصابة
·ϰϟ
ϱΩΆϳ
ΎϤϣ
ΔϴΗΎΒϨϟ
ΓέΎμόϟ
ιΎμΘϣΈΑ
ϯάϐΘΗ
ΚϴΣ
العنكبوت بالعني املجردة تتحرك على السطح السفلى للورقة.

ϥϮϠϟΎΑ ϕέϭϷ ήϬψΘϓ Γήϴϐλϭ ΓήϳΪΘδϣ ˯ήϔλ ϊϘΑ έϮϬχ
اإلصابة:
ميعاد
·ϥϮϠϟ ϰϟ ϕέϭϷ ϝϮΤΘΗ ΔΑΎλϹ ΩΪΘη
ظهور ΪϨϋϭ
ϱΰϧϭήΒϟ
بالعنكبوت
الشديدة
لإلصابة
السودانى
محصول الفول
ΓΩήΠϤϟ
ϦϴόϟΎΑ
ΕϮΒϜϨόϟ
Ωήϓ ΓΪϫΎθϣ
يتعرضϦϜϤϳ ΎϤϛ
ϲϨΒϟ
مراحل النمو املختلفة بدءا من
خالل
واألحمر
األخضر
بنوعيه
األحمر
.ΔϗέϮϠϟ ϲϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ ϙήΤΘΗ
طور البادرة حتى احلصاد.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت
ΓΪϳΪθϟ ΔΑΎλϺϟ ϰϧΩϮδϟ ϝϮϔϟ ϝϮμΤϣ
νήόΘϳ
للورقةϞΣήϣ
السفلىϝϼΧ
ήϤΣϷϭήπΧϷ
املركبة.
ϪϴϋϮϨΑعلى السطح
 ήϤΣϷمتحركة
 5ΕϮΒϜϨόϟΎΑأفراد
عند وجود
ΩΎμΤϟ ϰΘΣ ΓέΩΎΒϟ έϮσ Ϧϣ ˯ΪΑ ΔϔϠΘΨϤϟ ϮϤϨϟ

املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

اإلستخدام
ΔϗέϮϠϟ ϰϠϔδϟ
معدلτδϟ
			ϰϠϋ ΔϛήΤΘϣ
املبيدΩήϓ 5 ΩϮΟϭ
ΪϨϋ
3
		
 40سم  100 /لتر ماء
		
EC %1.8.ΔΒϛήϤϟ
ابامكس
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

ΓΪϤΘόϤϟ88ΕΎϴλϮΘϟ

يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

EC %1.8 βϜϣΎΑ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40

ΔϴτϐΗ ϊϣ ΕΎΗΎΒϨϟ εέ ϢΘϳ

الفول السودانى

اآلفة  :الفطريات
مظهر اإلصابة :

اعفان اجلذور وموت البادرات

اعفان اجلذور وموت البادرات

ϰϧΩϮδϟ ϝϮϔϟ

ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣϭ έϭάΠϟ ϥΎϔϋ

غياب اجلور  -موت البادرات قبل أو بعد ظهورها فوق سطح التربة نتيجة أعفان اجلذور.

ΕΎϳήτϔϟ
ميعاد:Δϓϵ
ظهور اإلصابة:
بعد اإلنبات

ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣϭ έϭάΠϟ ϥΎϔϋ

املكافحة:
توقيت :ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ϕϮϓ ΎϫέϮϬχ ΪόΑ ϭ ϞΒϗ ΕέΩΎΒϟ
ΕϮϣ
الزراعة.
-έϮΠϟقبل
 ΏΎϴϏالبذور
معاملة
.έϭάΠϟ ϥΎϔϋ ΔΠϴΘϧ ΔΑήΘϟ τγ
إرشادات خاصة:
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
.ΕΎΒϧϹنقع البذور إستخدام ماء خالى من الكلور مثل ماء
يراعى عند
ΪόΑ
الترعة أو البئر اإلرتوازى .وفى حالة إستخدام ماء الصنبور فيجمع
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
قبل ليلة ويترك املاء فى وعاء واسع (طست) لضمان تطاير الكلور .كما
.Δϋέΰϟ ϞΒϗ έϭάΒϟ ΔϠϣΎόϣ
يراعى فى جميع األحوال استخدام أوانى نظيفة أثناء األستعمال.
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
˯Ύϣ ϞΜϣ έϮϠϜϟ Ϧϣ ϰϟΎΧ ˯Ύϣ ϡΪΨΘγ· έϭάΒϟ ϊϘϧ ΪϨϋ ϲϋήϳ
التوصيات املعتمدة
έϮΒϨμϟ ˯Ύϣ ϡΪΨΘγ· ΔϟΎΣ ϲϓϭ .ϯίϮΗέϹ ήΌΒϟ ϭ ΔϋήΘϟ
معدل اإلستخدام
املبيد					
ϥΎϤπϟ (Ζδσ) ϊγϭ ˯Ύϋϭ ϲϓ ˯ΎϤϟ ϙήΘϳϭ ΔϠϴϟ ϞΒϗ ϊϤΠϴϓ
ϊϴϤΟ ϲϓ ϲϋήϳ ΎϤϛ
ήϳΎτΗ
ϰϧϭتقاوى
 ϡΪΨΘγكجم
				 3 ϝϮΣϷجم /
WP.έϮϠϜϟ
تيراماك %50
.ϝΎϤόΘγϷ ˯ΎϨΛ Δϔϴψϧ
 3جم  /كجم تقاوى
			
ريزولكس تى WP %50

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

معاملة تقاوى
معاملة تقاوى

				
ريزوميت WP %50
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
ماكسيم إكس إل FS %3.5
(ϢΟ/ΔϴϠΧ ϥϮϴϠϣ30) ϥ·-ϭΰϳέ
				
WP %50ϕϮΤδϣ
نوباليت

 3جم  /كجم تقاوى
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
 1سم / 3كجم تقاوى
˯Ύϣ ήΘϟ /ϢΟ 4
 4جم  /كجم تقاوى

معاملة
تقاوى.ΔϋΎγ 12 ΓΪϤϟ
ϱϭΎϘΘϟ
ϊϘϨΗ
معاملة تقاوى

WP %50 ϰΗ βϜϟϭΰϳέ

ϱϭΎϘΗ ϢΠϛ / ϢΟ 3

.ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ

WP %50 Ζϴϣϭΰϳέ

ϯϭΎϘΗ ϢΠϛ /ϢΟ 3

.ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ

ϱϭΎϘΗ ϢΠϛ / 3Ϣγ 1

.ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ

ϱϭΎϘΗ ϢΠϛ /ϢΟ 4

.ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ

FS % 3.5 ϝ· βϛ· ϢϴδϛΎϣ
WP %50 ΖϳϼΑϮϧ

التو�صيات املعتمدة

معاملة تقاوى

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

تبقع األوراق

الفول السودانى

تبقع األوراق

ϕέϭϷ ϊϘΒΗ

ϰϧΩϮδϟ ϝϮϔϟ

ϕέϭϷ ϊϘΒΗ

: مظهر اإلصابة
بقع لونها بنى على األوراق محاطة بهاله صفراء تلتحم مع بعضها
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
.عند إشتداد اإلصابة مما يؤدى إلى جفاف األوراق وسقوطها

ϊϣ ϢΤΘϠΗ ˯ήϔλ ϪϟΎϬΑ ΔσΎΤϣ ϕέϭϷ ϲϠϋ ϲϨΑ ΎϬϧϮϟ ϊϘΑ
ϕέϭϷ ϑΎϔΟ ϰϟ· ϯΩΆϳ ΎϤϣ ΔΑΎλϹ
ΩΪΘη· ΪϨϋ
ΎϬπόΑ
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
ΎϬσϮϘγϭ
.شهرين من الزراعة حسب مستوى الرطوبة النسبية
بعد
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:توقيت املكافحة
.ΔϴΒδϨϟ ΔΑϮσήϟ ϯϮΘδϣ ΐδΣ Δϋέΰϟ Ϧϣ ϦϳήϬη ΪόΑ
.عند ظهور اإلصابة

		

معدل اإلستخدام

. لتر ماء100 / 3 سم70
3
 سم20
.ماءϡΪΨΘγϹ
 لتر100 /ϝΪόϣ

3
˯Ύϣ ماء
ήΘϟ لتر
100
100/ /3Ϣγ
سم250
250

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ΔΑΎλϹ έϮϬχ
ΪϨϋ
املعتمدة
التوصيات
				
املبيد
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
		
SC %18
اميرالد إن آرجى
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
EC Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
%40 أونلى وان

ϞΎγ
%6 كب
ΐϛ دل
ϝΩ
			
سائل
%23.5

3
˯Ύϣ.ماء
ήΘϟ لتر
100
100/ /3Ϣγ
سم50
50
				

ECEC%25
			
%25 έϮϜγ
سكور

				
. لتر ماء100 / 3 سم50

			
EC %25 كيرف
ΩϮΗΎϤϴϨϟ
:Δϓϵ

έϭάΠϟ ΪϘόΗ ΩϮΗΎϤϴϧ
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

ϒόοϭ έήϔλ-ΔϳϮϧΎΜϟ έϭάΠϟ ϲϠϋ Γήϴϐλ ϡέϭ έϮϬχ
.ϱήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
.ϱέάΠϟ ωϮϤΠϤϟ ϥϮϜΗ ΪϨϋ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ΔΑήΘϟ ϲϓ ΐϠϘϳϭ ΪϴΒϤϟ ήΜϨϳ ΓΎϳΎΤϤϟ Δϳέ ϞΒϗϭ Δϋέΰϟ ΪόΑ
. ΓήηΎΒϣ νέϻ ϱϭήΗ ϢΛ
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
90
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺃﻋﻔﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ:
الفول السودانى

مظهر اإلصابة :

أعفان الثمار

ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:

ﺗﺨﺘﻠ��ﻒ ﺍﻷﻋ��ﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺮﺿ��ﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳ��ﺔ ﺗﺒﻌ��ﺎ ﻟﻨ��ﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴ��ﺒﺐ ﺍﻟﻤﺮﺿ��ﻲ
أعفان الثمار
ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻔ�ﻦ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺣ�ﺎﺕ ﺑﻨﻴ�ﺔ ﺃﻭ ﻋﻔ�ﻦ ﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻠ�ﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻜ�ﻮﻥ ﻓ�ﻲ ﺻ�ﻮﺭﺓ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻷﻋﻔﺎﻥ.

تختلف األعراض املرضية الظاهرية تبعا لنوع املسبب املرضي
ومظهر القرون املصابة من عفن أو تقرحات بنية أو عفن وردي اللون
أو تكون في صورة انهيار تام للثمرة نتيجة لشدة األعفان.
ميعاد ظهور اإلصابة:
يبدأ ظهور في احلقل عند احلصاد وتتطور اإلصابة في املخزن
وعند النقل والشحن وبخاصة عند توفر ظروف غير جيدة التهوية في
املخازن أو احلاويات والسفن أثناء الشحن والنقل للتصدير للخارج.
توقيت املكافحة:

ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:

تعامل التربة املصابة بعد  50يوم من الزراعة بأحد املطهرات الفطرية املوصي بها.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

بالير 			SC %50

 7.5لتر /فدان

			
مون كت WP %25

 400جم /فدان

التو�صيات املعتمدة

ﻳﺒ�ﺪﺃ ﻇﻬ��ﻮﺭ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺤﻘ��ﻞ ﻋﻨ�ﺪ ﺍﻟﺤﺼ��ﺎﺩ ﻭﺗﺘﻄ�ﻮﺭ ﺍﻹﺻ��ﺎﺑﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﺨ��ﺰﻥ ﻭﻋ
ﻭﺑﺨﺎﺻ�ﺔ ﻋﻨ��ﺪ ﺗ��ﻮﻓﺮ ﻇ��ﺮﻭﻑ ﻏﻴ�ﺮ ﺟﻴ��ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺨ�ﺎﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳ��ﺎﺕ ﻭﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ.

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ:
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ  ٥٠ﻳﻮﻡ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

فول الصويا

ΎϳϮμϟ ϝϮϓ

اآلفة  :احلشرات

ΔοέΎϘϟ ΓΩϭΪϟ

ΎϳϮμϟ
ϝϮϓ
القارضة
الدودة

ΕήθΤϟ
:Δϓϵ
اإلصابة :
مظهر

ΔοέΎϘϟسطح التربة إما كامال
عند مستوى
تقرض البادرات الصغيرة
ΓΩϭΪϟ
فتموت البادرة أو جزئيا فتميل وتذبل مع ظهور قطع صغيرة خضراء
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
مفتتة قرضتها الدودة ولم تأكلها .وتظهر اإلصابة فى بؤر وال تعم
كلهϼϣΎϛ Ύϣ· ΔΑήΘϟ τγ ϯϮΘδϣ ΪϨϋ Γήϴϐμϟ ΕέΩΎΒϟ .
νήϘΗ
احلقل

Γήϴϐλ ϊτϗ έϮϬχ ϊϣ ϞΑάΗϭ ϞϴϤΘϓ ΎϴΰΟ ϭ ΓέΩΎΒϟ ΕϮϤΘϓ
اإلصابة:
ميعاد
ΔΑΎλϹ ήϬψΗϭ .ΎϬϠϛ΄Η Ϣϟϭ ΓΩϭΪϟ ΎϬΘοήϗ
ظهورΔΘΘϔϣ
˯ήπΧ
.ϪϠϛ ϞϘΤϟ ϢόΗ ϻϭ έΆΑ ϲϓ
أثناء طور البادرة وقبل أن يتخشب الساق
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت
ϕΎδϟ ΐθΨΘϳ ϥ ϞΒϗϭ ΓέΩΎΒϟ
έϮσ ˯ΎϨΛ
االصابة.
ΖϴϗϮΗظهور
عند
:ΔΤϓΎϜϤϟ

.ΔΑΎλϹ
إرشاداتέϮϬχ
ΪϨϋ
خاصة:
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
+
ناعمة
ردة
كجم
25
كاآلتى:
سام
 ΪϴΒϤϟكطعم
يستخدم املبيد
 20لتر ماء  +املبيد يوضع تكبيش بجوار اجلور عند
+ ΔϤϋΎϧ ΓΩέ ϢΠϛ 25 :ϲΗϻϛ ϡΎγ Ϣότϛ
ϡΪΨΘδϳ
الغروب.
.Ώϭήϐϟ ΪϨϋ έϮΠϟ έϮΠΑ ζϴΒϜΗ ϊοϮϳ.ΪϴΒϤϟ + ˯Ύϣ ήΘϟ20

التوصيات املعتمدة
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
املبيد Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
				

EC
			
EC%48
%48 ϥΎΑΎϓΎΗ
تافابان

92

ϡΪΨΘγϹ
معدلϝΪόϣ
اإلستخدام
ϥΪϓ /ήΘϟ
 1لتر1 /
فدان
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ΎϳϮμϟ ϝϮϓ

ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ

ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ

صانعات األنفاق

فول الصويا
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

األنفاق
صانعات
ϰϠϋ ΕΎϗήϴϟ
ΔϳάϐΗ ΔΠϴΘϧ ϕέϭϻ ϰϠϋ ΔϴτϴΧ ϕΎϔϧ έϮϬχ

ΎϳϮμϟ ϝϮϓ

ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ

ϰϟ Δϗήϴϟ ϪΠΘΗ ΚϴΣ ΔϗέϮϟ ϰΗήθΑ ϦϴΑ ήπΧϷ
ΞϴδϨϟ
: اإلصابة
مظهر
ΔϟΎΣ
ϰϓϭ
ΕέΩΎΒϟ
ΕϮϣ
ΔΒΒδϣ
ϕΎδϟ
ϢΛ
ϰτγϮϟ
ϕήόϟ
ϕΎϔϧϷ
تغذية اليرقات على النسيج
نتيجةΕΎόϧΎλ
ظهور أنفاق خيطية على األوراق
ϞϘΘϨΗحيث
ΕΎΗΎΒϨϠϟ
الوسطى ثمωϭήϔϟ
 العرقϰϟ
 إلىΕΎϗήϴϟ
تتجه اليرقة
الورقةΓήΧ΄ΘϤϟ
 بشرتىΔΑΎλϻ
األخضر بني
:ΔΑΎλϹ
Ϊϗϭ ΎϬϨϣاملتأخرة
ήϴΜϛ ΕϮϤϳϭ
ϯάϐΘΗϭ
للنباتات تنتقل
اإلصابةΎϬΗΎϳϮΘΤϣ
 وفى حالةϰϠϏ
البادرات
 موتϥΎϘϴδϟϭ
مسببةήϬψϣ
الساق
ϰϠϋوميوت
ΕΎϗήϴϟ
ΔϳάϐΗ ΔΠϴΘϧ
ϰϠϋ
ϕΎϔϧإلى
έϮϬχ
كثيرا
محتوياتها
 علىϕέϭϻ
وتتغذى
اليرقات
.ΕΎΗΎΒϨϠϟ
ϞϣΎϛ والسيقان
ϝϮΑΫΔϴτϴΧ
ϰϟ الفروع
ΔΑΎλϻ
ϯΩΆΗ
 كاملϰΗήθΑ
إلى ذبول
تؤدىΞϴδϨϟ
وقد
منها
ϰϟ Δϗήϴϟ ϪΠΘΗ.للنباتات
ΚϴΣ ΔϗέϮϟ
ϦϴΑاإلصابة
ήπΧϷ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
ΔϟΎΣ ϰϓϭ ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣ ΔΒΒδϣ ϕΎδϟ:اإلصابة
ϢΛ ϰτγϮϟ
ϕήόϟ
ظهور
ميعاد
ϰϓ ήϴϫΰΘϟ
ΪϨϋ
ϭ
ΕέΩΎΒϟ
ϰϓ
Δϋέΰϟ
Ϧϣ
ϦϴϋϮΒγ
ΪόΑ
ωϭήϔϟ
ϰϟ
ΕΎϗήϴϟ
ϞϘΘϨΗ
ΕΎΗΎΒϨϠϟ
ΓήΧ΄ΘϤϟ
ΔΑΎλϻ
.الزراعة فى البادرات أو عند التزهير فى اإلصابة املتأخرة
اسبوعني من
بعد
ΔΑΎλϻ
Ϊϗϭ ΎϬϨϣ ήϴΜϛ ΕϮϤϳϭ ΎϬΗΎϳϮΘΤϣ ϰϠϏ.ΓήΧ΄ΘϤϟ
ϯάϐΘΗϭ ϥΎϘϴδϟϭ

:املكافحة
توقيت
.ΕΎΗΎΒϨϠϟ ϞϣΎϛ ϝϮΑΫ ϰϟ :ΔΤϓΎϜϤϟ
ΔΑΎλϻ ϯΩΆΗ
ΖϴϗϮΗ
. من النباتات التى يتم فحصها عشوائيا%5 عند وصول االصابة إلى
ΔΑΎλϻ ϝϮλϭ
ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ Ϧϣ %5 ϰϟ :ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΪϨϋ
ΩΎόϴϣ
:خاصة
إرشادات
.ΎϴϮθϋ
ϰϓ ήϴϫΰΘϟ ΪϨϋ ϭ ΕέΩΎΒϟ ϰϓ .اخلضرى
Δϋέΰϟ Ϧϣ
ϦϴϋϮΒγ ΪόΑ
يتم عالج املجموع
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
.ΓήΧ΄ΘϤϟΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ΔΑΎλϻ
.ϱήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ
Νϼϋ
ϢΘϳ
املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
معدل
				
ΕΎϴλϮΘϟ
%5
ϰϟ ΔΑΎλϻ
ϝϮλϭ املبيد
ΪϨϋ
ΎϬμΤϓاإلستخدام
ϢΘϳ ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ
Ϧϣ ΓΪϤΘόϤϟ
فدان
/لتر
1
			
EC
%60
ديازينوكس
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ.ΎϴϮθϋ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
القطن
ϥΪϓ /ورق
ήΘϟ 1دودة
EC %60βϛϮϨϳίΎϳΩ
.ϱήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ Νϼϋ ϢΘϳ
: مظهر اإلصابة

ϕέϭ
ΓΩϭΩ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
.مأكولة من األوراقϦτϘϟ
مساحات
اليرقات أو
وجود اللطع أو وجود
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
:ΔΑΎλϹ
:اإلصابة
ظهورήϬψϣ
ميعاد
أغسطس
وتشتد
يوليو للجيل
منتصفEC
حوالى
اإلصابة
تبدأ
Ϧϣ
ΔϟϮϛ΄ϣ
ΕΎΣΎδϣϭ
ΕΎϗήϴϟ
ΩϮΟϭ
ϭفىϊτϠϟ
ΩϮΟϭ
ϥΪϓفى
/ ήΘϟ
1 األول
%60βϛϮϨϳίΎϳΩ
. ويصاب النبات فى مراحل منوة املختلفة-.ϕέϭϷ
باجليل الثانى

ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ:ΔΑΎ˰˰λϹ
:املكافحة
توقيت
έϮϬχ ΩΎόϴϣ

.اخلضرى
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ΪΘθΗϭ ϝϭϷ ϞϴΠϠϟ ϮϴϟϮϳ
ϒμΘϨϣاملجموع
ϰϟϮΣمنϲϓاستهالك
ΔΑΎλϹ %
ΪΒΗ25
إرشادات
ϪϠΣήϣ
ϲϓ ΕΎΒϨϟ
ΏΎμϳϭ-ϲϧΎΜϟ
ϞϴΠϟΎΑ
βτδϏ
ϲϓ
Ϧϣ ΔϟϮϛ΄ϣ
ΕΎΣΎδϣϭ
ΕΎϗήϴϟ ΩϮΟϭ
ϭ:خاصة
ϊτϠϟ ΩϮΟϭ
.ήϛΫ ΎϤϟ ˱ΎόΒΗ.ϕέϭϷ
ΔϔϠΘΨϤϟ
التوصيات املعتمدة
:ΔΤϓΎϜϤϟ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχΖϴϗϮΗ
ΩΎόϴϣ
معدل اإلستخدام
				
املبيد
ωϮϤΠϤϟ
Ϧϣ ϲϓ
ϙϼϬΘγ
ΪΘθΗϭفدان
ϝϭϷ/ ϞϴΠϠϟ
ϮϴϟϮϳ ϒμΘϨϣ
ϰϟϮΣ
ΪΒΗ
 جم.ϱήπΨϟ
300
			
SPΔΑΎλϹ
%9025%
سمايل
ϪϠΣήϣ
ϲϓ ΕΎΒϨϟ
ϞϴΠϟΎΑ
ϲϓ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
 فدان/جم
300 ΏΎμϳϭ-ϲϧΎΜϟ
			
SPβτδϏ
%90
ميثوكام
.ήϛΫ ΎϤϟ ˱ΎόΒΗ ΔϔϠΘΨϤϟ
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ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

التو�صيات املعتمدة
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ .ϱήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ Ϧϣ ϙϼϬΘγ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ 25%

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

ϥΪϓ / ϢΟ 300
ϥΪϓ/ϢΟ 300

SP %90
ϡΎϛϮΜϴϣ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

SP %90ϞϴϣϮϴϧ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
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العنكبوت األحمر

فول الصويا

اآلفة  :األكاروسات
ΎϳϮμϟ ϝϮϓ

ΕΎγϭέΎϛϷ
مظهر:Δϓϵ
اإلصابة :

العنكبوت األحمر

العلوى لألوراق حول العرق
السطح
ظهور بقع صفراء باهتة على
ήϤΣϷ
ΕϮΒϜϨόϟ
الوسطى ومتتد للخارج ثم تتحول إلى اللون البنى وعند إشتداد اإلصابة
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ومتوت.
األوراق
تذبل
ϝϮΣ ϕέϭϸϟ ϯϮϠόϟ τδϟ ϰϠϋ ΔΘϫΎΑ ˯ήϔλ ϊϘΑ έϮϬχ
ميعاد ظهور اإلصابة:
ϰϨΒϟ ϥϮϠϟ ϰϟ· ϝϮΤΘΗ ϢΛ ΝέΎΨϠϟ ΪΘϤΗϭ ϰτγϮϟ ϕήόϟ
البادرةΕϮϤΗϭ ϕέϭϷ ϞΑάΗ ΔΑΎλϹ
طور·ΩΪΘη
منΪϨϋϭ

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

املكافحة:
توقيت
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
 έϮσعدد 5
 Ϧϣوجود
عند
ΓέΩΎΒϟأفراد على الورقة كمتوسط فى األوراق التى يتم
ΖϴϗϮΗعشوائيا.
فحصها
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ϕέϭϷ ϲϓ ςγϮΘϤϛ ΔϗέϮϟ ϰϠϋ Ωήϓ 5 ΩΪϋ
إرشاداتΩϮΟϭ
ΪϨϋ
خاصة:
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ
الرش عند ظهور االصابة ويكرر الرش عند احلاجة ويكون الرش متجانس مع تغطية السطح السفلى
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
لألوراق.
ϥϮϜϳϭ ΔΟΎΤϟ ΪϨϋ εήϟέήϜϳϭ ΔΑΎλϻ έϮϬχ ΪϨϋ εήϟ
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ΔϴτϐΗ ϊϣ
التوصياتβϧΎΠΘϣ
εήϟ
املعتمدة
				
ΓΪϤΘόϤϟ
املبيد ΕΎϴλϮΘϟ

			
EC
أبامكس %1.8
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
أكروماكس EC %1.8
SC %5 βΗέϭ
		
أنتى  -مايت WP %40
EC SC
%1.8
ΪϟϮΟ
			
اورتس %5

			
جولد EC %1.8
EC %97 ήϔϳΩ
			
دانيسرابا SC %20
WP %20
ΖϴϤϧΎγ
			
EC %97
دايفر
			
WP
سامنيت %20
EC %94
Ύϧϭήμϣ
ήΑϮγ
		
سوبر مصرونا EC %94
			
هلب ستار EC %20

94

معدل اإلستخدام

		

ماء
 100ϝΪόϣلتر
 40سم/ 3
ϡΪΨΘγϹ
 40سم 100 / 3لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50
 50جم  100 /لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ
4050
سم/ 3
 100ماء
 100/3Ϣγلتر

 40سم100 / 3
				
ماء˯Ύϣ
100لترήΘϟ
/ήΘϟ 1
 30سم 100 / 3لتر ماء
ماء˯Ύϣ ήΘϟ
100/ϢΟ
 1لتر /
 100 100لتر
100 //ήΘϟ
1100جم
ماء˯Ύϣ
100لترήΘϟ
 1لتر  100 /لتر ماء
 100سم 100 / 3لتر ماء

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ϢσΎϤτϟ

ثانيًا  :آفات محاصيل الخضر
ϢσΎϤτϟ
الطماطم

ΕήθΤϟ :Δϓϵ

اآلفة  :احلشرات

έΎϔΤϟ

احلفــــار

مظهر اإلصابة :
يتغذى احلفار على الشعيرات اجلذرية للنباتات حتت سطح التربة مما
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ذبول النباتات  -وتشاهد أنفاق التغذية فى بطن اخلط متجهة إلى
يؤدى إلى
الشتوية وتشتد
ΔϳέάΠϟوالنيلية
 Εήϴόθϟالصيفية
اإلصابة فى العروة
اجلور .وتكثر
العروة τγ
عن ΖΤΗ
ΕΎΗΎΒϨϠϟ
ϰϠϋέΎϔΤϟ
ϯάϐΘϳ
بلدية.
بأسمدة
املسمدة
احلقول
فى
أو
اخلفيفة
األراضى
فى
اإلصابة
ϰϓ ΔϳάϐΘϟ ϕΎϔϧ ΪϫΎθΗϭ -ΕΎΗΎΒϨϟ ϝϮΑΫ ϰϟ· ϯΩΆϳ ΎϤϣ ΔΑήΘϟ
املستدمية.
الشتالت
اإلصابة :بعد
ظهور
ميعاد
لألراضى Γϭήόϟ
ϰϓ ΔΑΎλϹ
.έϮΠϟنقلήΜϜΗϭ
ϰϟ· ΔϬΠΘϣ
ςΨϟ
ϦτΑ
ΔΑΎλϹ
ϦϋعندΓϭήόϟ
ΔϴϠϴϨϟϭ Δϴϔϴμϟ
ϲϓوبعد الرى.
اخلط
ΪΘθΗϭفى باطن
ΔϳϮΘθϟالتغذية
مشاهدة أنفاق
املكافحة:
توقيت
.ΔϳΪϠΑ
ΓΪϤγ΄Α
خاصةϰϓ ϭ:
ΔϔϴϔΨϟ ϲοέϷ
كاآلتى15 :كجم
إعداده
 ΓΪϤδϤϟويتم
ϝϮϘΤϟكطعم سام
يستخدم املبيد
إرشادات
بلدى  20 +لتر ماء  +املبيد املوصى به .تروى األرض
سرس
أو
ذرة
جريش
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
فى الصباح ثم يوضح الطعم السام سرسبة بني اخلطوط عند الغروب.

έΎϔΤϟ

.ΔϤϳΪΘδϤϟ ϲοέϸϟ ΕϼΘθϟ ϞϘϧ ΪόΑ
التوصيات املعتمدة
:ΔΤϓΎϜϤϟ
معدل اإلستخدام
				
ΖϴϗϮΗاملبيد
.ϱήϟ
ϦσΎΑ
ϲϓ ΔϳάϐΘϟECϕΎϔϧ
%48ΓΪϫΎθϣ
ΪϨϋكلورفان
 ΪόΑϭفدان
 ςΨϟلتر /
1
			
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
مظهر اإلصابة :

الدودة القارضة

ΔοέΎϘϟ
ΓΩϭΪϟ
ϢσΎϤτϟ
التربة -
سطح
مستوى
النباتات عند
 ζϳήΟفى
ϢΠϛ15قرض تام
 -:ϲΗϻϛويظهر
وفى الربيع
الشتوية
اإلصابة فى
تشتد
+ ϱΪϠΑ
سوق αήγ
ϭ ΓέΫ
·ϩΩΪϋ
العروةϢΘϳϭ
ϡΎγ Ϣότϛ
ΪϴΒϤϟ
ϡΪΨΘδϳ
ήΘϟ 20

البادرة.
طور
خاصة فى
املصابة
موت للنباتات
يحدث
اليرقاتϦϴΑ ΔΒγήγ ϡΎδϟ Ϣότϟ
وتشاهدϊοϮϳ
ϢΛ ΡΎΒμϟ
ϰϓ
νέϷ
ϯϭήΗ
.ϪΑ ϰλϮϤϟ
ΪϴΒϤϟ
كما +
˯Ύϣ
ΔοέΎϘϟ
ΓΩϭΪϟ
املصابة وعادة تكون اإلصابة فى بؤر من احلقل.
ΪϨϋالنباتات
ρϮτΨϟأسفل
املتكورة
.Ώϭήϐϟ
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
ميعاد ظهور اإلصابة :أثناء طور البادرة وحتى تتخشب السوق.

νήϗ ήϬψϳϭ -ϊϴΑήϟ ϰϓϭ ΔϳϮΘθϟΓΪϤΘόϤϟ
Γϭήόϟ ϰϓ ΕΎϴλϮΘϟ
ΔΑΎλϹ ΪΘθΗ
اإلصابة.
ظهور
بدء
عند
املكافحةΙΪΤϳ ΎϤϛ -ΔΑήΘϟ τγ ϯϮΘδϣ ΪϨϋ ΕΎΗΎΒϨϟ :
توقيتϕϮγ ϰϓ ϡΎΗ
ΪϫΎθΗϭ
ويتم.ΓέΩΎΒϟ
έϮσ
ΔλΎΧ
ΕϮϣ
كاآلتى:
إعداده
كطعمϰϓسام
ΔΑΎμϤϟاملبيد
ΕΎΗΎΒϨϠϟيستخدم
خاصة:
إرشادات
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
باملعدلΔΑΎλϹ
املبيد ϥϮϜΗ
ΓΩΎϋϭ+ΔΑΎμϤϟ
ΕΎΗΎΒϨϟ
Ϟϔγ
ΓέϮϜΘϤϟ
ΕΎϗήϴϟ
25كجم جريش ذرة أو سرس بلدى  20 +لتر ماء
ϥΎϓέϮϠϛ
ϥΪϓ
/ήΘϟ1
Ϧϣ%48
ϰϓبهέΆΑ.
 .ϞϘΤϟالسام تكبيشا بجوار اجلور عند الغروب.
ECالطعم
ويوضع
املوصى
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
املعتمدة
التوصيات
.ϕϮδϟ ΐθΨΘΗ
ϰΘΣϭ ΓέΩΎΒϟ έϮσ ˯ΎϨΛ
معدل اإلستخدام
				
املبيد

:ΔΤϓΎϜϤϟ
					
 1لتر  /فدان
			
EC
 ΖϴϗϮΗإية %48
بيربيان
 1.25لتر  /فدان
			
تيراجاردC %48˯ΪΑ
. ΔΑΎλϹ EέϮϬχ
ΪϨϋ
3
 400سم  /فدان
			
جنتراثرين EC %2.5
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
					
 1لتر  /فدان
		
دورسبان إتش EC %48
3
فدانήΘϟ20 + ΔϤϋΎϧ ΓΩέ ϢΠϛ
25/:ϲΗϻϛ
ϡΎγ Ϣότϛ
				 ΪϴΒϤϟ + ˯Ύϣ
			 250ϩΩΪϋ· ϢΘϳϭسم
ECΪϴΒϤϟ
%10 ϡΪΨΘδϳ
سوبر ألفا
3ϡΎδϟ Ϣότϟ ϊοϮϳϭ .ϪΑ ϲλϮϤϟ ϝΪόϤϟΎΑ
فدان.Ώϭήϐϟ ΪϨϋ έϮΠϟ έϮΠΑ
ΎθϴΒϜΗ
 250سم /
			
كفروثرين EC %2.5
3
 750 ΓΪϤΘόϤϟسم  /فدان
			
كورد EC %72
ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
EC %48 ΩέΎΟήϴΗ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

ϥΪϓ / ήΘϟ 1.25

EC %48 ζΗ· ϥΎΒγέϭΩ

ϥΪϓ / ήΘϟ1

EC %48 ϥΎΑέϮϠϛ

ϥΪϓ /ήΘϟ 1
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الذبابة البيضاء

الطماطم

اآلفة  :احلشرات

الذبابة البيضاء

ϢσΎϤτϟ
اإلصابة :
مظهر
وإصفرارها وذبول وضعف
ΔΑΎΑάϟاألوراق
تتمثل األضرار املباشرة فى جتعد
˯ΎπϴΒϟ
عام عند شدة اإلصابة  -ظهور ندوة عسلية فى حالة زيادة التعداد -
:ΔΑΎλϹ
ظهورήϬψϣ
املرض الفيروسى  TYLCبعد نقل الشتالت لألرض
أعراض
ϰϓ30-20يوماً
ϝϮΑΫϭ
Ύϫέήϔλ·ϭ
تبعاًϕέϭϷ
ΪόΠΗ
ΓήηΎΒϤϟ
وتتمثل فى
لدرجات احلرارة
 έήοϷبني
ϞΜϤΘΗمبدة تتراوح
املستدمية
اإلزهار
ΔϴϠδϋوقلة
وتشوهها
وإصفرارها
جتعد وإلتفاف
ΔϟΎΣ ϰϓ
النباتاتΓϭΪϧ
وتقزمέϮϬχ-
.ΔΑΎλϹ
األوراقΓΪη ΪϨϋ
ϡΎϋ ϒόοϭ
احملصول.
فى
حاد
وإنخفاض
نضجها
وعدم
الثمار
حجم
وصغرΪόΑ TYLC ϰγϭήϴϔϟ νήϤϟ νήϋ έϮϬχ- .ΩΪόΘϟ
والعقدΓΩΎϳί
اإلصابة:
ظهور
˱ΎϣϮϳ30-20 ϦϴΑ ΡϭήΘΗ ΓΪϤΑ ΔϤϳΪΘδϤϟ νέϸϟ
ΕϼΘθϟ
ميعادϞϘϧ
واحلقول.
ΕΎΟέΪϟوحتى
˱ΎόΒΗمن مايو
إبتداء
ϕέϭϷ
املشاتلϑΎϔΘϟ·ϭ
فى ΪόΠΗ
نوفمبر ϲϓ
آخر ϞΜϤΘΗϭ
ΓέήΤϟ
املكافحةΪϘόϟϭ έΎϫίϹ ϪϠϗϭ ΎϬϫϮθΗϭ ΕΎΗΎΒϨϟ ϡΰϘΗϭ:
توقيتΎϫέήϔλ·ϭ
ويجب اإلستمرار
متاماً.
 ΎϬΠπϧاملشاتل
ϡΪϋϭمن إصابة
الكاملة
احلشرات
يجب منع
ϝϮμΤϤϟ
ϰϓ ΩΎΣ
νΎϔΨϧ·ϭ
έΎϤΜϟ
ϢΠΣήϐλϭ
فى مكافحة احلشرة فى احلقول وخاصة بعد نقل الشتالت وملدة  45يوماً
على األقل وذلك ملكافحة إنتشار فيروس جتعد وإلتفاف وإصفرار أوراق الطماطم.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
إرشادات خاصة:
.ϝϮϘΤϟϭ ϞΗΎθϤϟ ϰϓ ήΒϤϓϮϧ
ήΧ ϰΘΣϭ
علىϮϳΎϣ
الرش Ϧϣ
يتم·˯ΪΘΑ
اخلضرى.
املجموع

املعتمدة
التوصيات:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

ϣΎϤΗ ϞΗΎθϤϟ
ΔΑΎλ· Ϧϣ ΔϠϣΎϜϟ
ΕήθΤϟ ϊϨϣ ΐΠϳ
اإلستخدامΐΠϳϭ .˱Ύ
		
معدل
				
املبيد

ϞϘϧ ΪόΑ ΔλΎΧϭ ϝϮϘΤϟ ϰϓ ΓήθΤϟ ΔΤϓΎϜϣ ϰϓ έήϤΘγϹ
25جم  100 /لتر ماء
			
أسيتاجرو %20
·έΎθΘϧ
ΔΤϓΎϜϤϟ ϚϟΫϭ Ϟϗϻ ϰϠϋ
˱ΎϣϮϳ 45SPΓΪϤϟϭ
ΕϼΘθϟ
25جم 100 /
			
%20αϭήϴϓ
اسيتامور
.ϢσΎϤτϟلتر ماء
ϕέϭ έήϔλ·ϭ
ϑΎϔΘϟ·ϭSPΪόΠΗ
			
·WGΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
اكتارا %25
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
			
اكتارا WG %25

ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ εήϟ ϢΘϳ

			
اكتيلك EC %50

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

		
اميدامكس WG %70

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

			
اوشني SG %20

				
20جم  100 /لتر ماء
350جم  /فدان (معاملة تربة)

375سم 100 / 3لتر ماء
30جم  100 /لتر ماء

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

125جم  100 /لتر ماء

SP %20
ΪϴϋΎΘϴγ
			
SC %35
امياكسى

ماء ˯Ύϣ
لترήΘϟ
100
25
100/ϢΟ
75سم /

			
SC %20
امييدازد
SP %20
έϮϣΎΘϴγ

100 //ϢΟ25
125سم
ήΘϟماء
 100لتر
˯Ύϣ

افينيو WG %70
			
EC %
0.15 ϙϮη

120جم
فدان ϥΪϓ /
3Ϣγ /750

أودكس SP %70
			

WG %25 έΎΘϛ

3

3

50جم  /فدان

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 20

			
برميو SC %10

187.5سم / 3فدان

			
بست WP %25

75جم  100 /لتر ماء

WG %25 έΎΘϛ

EC %50 ϚϴϠϴΘϛ

ϥΪϓ / ϢΟ 350

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 375

96 %70 βϜϣΪϴϣ
أرا�ضى ˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ
 WGوزارة الزراعة وا�ست�صالح ال30
SG %20 Ϧϴηϭ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ125

SC %35 ϲδϛΎϤϳ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 75

ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ

˯ΎπϴΒϟ ΔΑΎΑάϟ

الذبابة البيضاء

الطماطم
			
بستدور WP %25

100جم  100 /لتر ماء

			
بالنش SC %48

120سم / 3فدان

			
بل جرين SP %20

 25جم 100 /لتر ماء

			
بنيفيا OD %10

75سم 100 / 3لتر ماء

			
بيليكسام WG %25

				
30جم  100 /لتر ماء

			
بيلوت WG %25

80جم  /فدان

			
تريبون EC %30

 62.5سم 100 / 3لتر ماء

			
تشيس WG %50

 240جم  /فدان

			
تلفاست SP %20

 25جم  100 /لتر ماء

		
جات فاست SC %12

200سم / 3فدان

			
رينوفا WG %25

20جم  100 /لتر ماء

راوتر-إكس 		WG %70

30جم  100 /لتر ماء

			
سيزاماك SP %20

25جم  100 /لتر ماء

			
فولى SP %20

 25جم 100 /لتر ماء

			
فى سترو SC %35

50سم 100 / 3لتر ماء

			
كاليبسو SC %48

120سم / 3فدان

			
كذا بالن SP %20

25جم  100 /لتر ماء

			
كلوزر SC %24

				
100سم / 3فدان

			
كوادرا SC %48

25سم 100 / 3لتر ماء

			
كوبرا SL %20

100سم / 3فدان

			
كوماندو SC %35

75سم 100 / 3لتر ماء

			
كوندوبريد SC %35

30سم 100 / 3لتر ماء

			
كونفيدور OD %20

50سم 100 / 3لتر ماء

			
ليكس WG %25

20جم  100 /لتر ماء

			
موسبيالن SP %20

25جم  100 /لتر ماء

			
موسبليديت SP %20

25جم  100 /لتر ماء

			
موفينتو SC %10

		
75سم 100 / 3لتر ماء

			
وارنت WG %70

			
30جم  100 /لتر ماء
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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˯ΎπϴΒϟ ΔΑΎΑάϟ

ϢσΎϤτϟ

ϥΪϓ /ϢΟ 240

WG %50 βϴθΗ

ϥΪϓ /3Ϣγ 120

SC %48 ϮδΒϴϟΎϛ

ـات الزراعية
ـدات ا100
جلنة مبي/3Ϣγ75
˯ΎϣلآفـήΘϟ

SC %35 ϭΪϧΎϣϮϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 50

OD %20 έϭΪϴϔϧϮϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 125

SC %20 έϭΪϴϔϧϮϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 25

SP %20 ϥϼϴΒγϮϣ

الـمن
ّ

الطماطم

˯Ύϣالـمن
ّ ήΘϟ 100 /ϢΟ 25

SP %20 ϰϟϮׅ

: مظهر اإلصابة

Ϥϟ تنتشر األفراد من
˷أعمار اآلفة على السطح السفلىϦمختلف

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
لألوراق وتتغذى بامتصاص العصارة وعند اشتداد اإلصابة تظهر
.األسودϰϠϋ
العفنΔϓϻ
عليها فطر
العسلية التى
 الندوةήθΘϨΗ
ϲϠϔδϟ τδϟ
έΎϤϋينمو
ϒϠΘΨϣ
Ϧϣ ΩήϓϷ
ΔΑΎλϹ ΩΪΘη ΪϨϋϭ ΓέΎμόϟ :اإلصابة
ιΎμΘϣΈΑ
ϯάϐΘΗϭ
ϕέϭϸϟ
ظهور
ميعاد
.ΩϮγϷ
Ϧϔόϟ
ήτϓ
ΎϬϴϠϋ
ϮϤϨϳ
ϲΘϟ
ΔϴϠδόϟ
ΓϭΪϨϟ
. من نهاية مارس حتى مايو وخالل أغسطس وسبتمبرήϬψΗ

:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:املكافحة
توقيت
.ήΒϤΘΒγϭ
βτδϏ2-ϝϼΧϭ
ϮϳΎϣ ϰΘΣ
1 اإلصابة إلى
تصلαέΎϣ
 عندماΔϳΎϬϧ Ϧϣ
النباتات التى يتم
نبات من/فرد
.عشوائيا
 فحصهاΖϴϗϮΗ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
إرشادات
ΔΑΎλϹ
ϞμΗ ΎϣΪϨϋ
ϢΘϳ ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ Ϧϣ ΕΎΒϧ /Ωήϓ 2-1 ϲϟ·:خاصة
. وتتم تغطية النباتات مبحلول الرش تغطية كاملة. البقع املصابة من احلقل.ΎϴϮθϋ
 يتم عالجΎϬμΤϓ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
املعتمدة
التوصيات

					
 املبيدΝϼϋ ϢΘϳ
.ΔϠϣΎϛ ΔϴτϐΗ εήϟاإلستخدام
ϝϮϠΤϤΑ معدل
ΕΎΗΎΒϨϟ ΔϴτϐΗ
ϢΘΗϭ .ϞϘΤϟ Ϧϣ ΔΑΎμϤϟ ϊϘΒϟ
 فدان/ جم200
				
WP %50
إيتوكس
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
				
WP %25 بست
 لتر ماء100 / جم100
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
				SP %20 فولى
 لتر ماء100 / جم15
3
SCكونفيديت
%35 ΖϳΪϴϔϧϮϛ
˯Ύϣ/ ήΘϟ
/ 3Ϣγ
75
 لتر ماء100
 سم100
75
		
		
SC %35
 لتر ماء100˯Ύϣ/ 3ήΘϟ
 سم50
				
SC %35
ماليت
SC
%35 ΖϴϟΎϣ
100 /3Ϣγ
50
ΎΗϮϴϠδΑ ΎΗϮΗ ΓήθΣ

حشرة توتا ابسليوتا

ϢσΎϤτϟ

: مظهر اإلصابة
اليرقات صانعة انفاقا فى األوراق وفى الثمار مسببة تلفها
:ΔΑΎλϹتتغذى
ήϬψϣ
.التربة
فى
اليرقات
وتتعذر
ΔΒΒδϣ έΎϤΜϟ ϰϓϭ ϕέϭϻ ϰϓ ΎϗΎϔϧ ΔόϧΎλ ΕΎϗήϴϟ ϯάϐΘΗ
ظهورΎϬϔϠΗ
ميعاد
.ΔΑήΘϟ ϰϓ:اإلصابة
ΕΎϗήϴϟέάόΘΗϭ
بداية من شهر ابريل وفى العروة النيلية بداية من
الصيفيةέϮϬχ
العروةΩΎόϴϣ
فى
:ΔΑΎ˰˰λϹ
.سبتمبرϰϓشهر
ΔϴϠϴϨϟ Γϭήόϟ ϰϓϭ ϞϳήΑ ήϬη Ϧϣ ΔϳΪΑ Δϴϔϴμϟ Γϭήόϟ
. نفق فى الورقة3-2 وصول اعداد االنفاق
 عند:املكافحة
توقيت
.ήΒϤΘΒγ
ήϬη Ϧϣ ΔϳΪΑ
. يتم الرش على املجموع اخلضرى:ΔΤϓΎϜϤϟ
:إرشادات خاصة
ΖϴϗϮΗ

ΎΗϮϴϠδΑ ΎΗϮΗ ΓήθΣ

التوصيات
.ΔϗέϮϟ ϰϓ ϖϔϧ ˼-˻ ϕΎϔϧϻاملعتمدة
ΩΪϋ ϝϮλϭ
ΪϨϋ

		

معدل اإلستخدام
Page 4
فدان
/ جم500

				
املبيد
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟWG
ϰϠϋ%50
εήϟاجرى
ϢΘϳ
				

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

98 Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ϥΪϓ /ϢΟ 120

SG %5 ϢϴϠϛϭήΑ

ϥΪϓ /ϢΟ400

WG %6.4 ϑ· ϱΩ ϞΒϳΩ

دودة ورق القطن
ΎΗϮϴϠδΑ ΎΗϮΗ ΓήθΣ

الطماطم
			
 لتر ماء100 / 3 سم25
				
EC %15ϢσΎϤτϟ
أفانت
3
				
EC %1.9 إكسلنت
				
 فدان/  سم300
ΎΗϮϴϠδΑ
ΎΗϮΗ
ΓήθΣ
				EC %10 إكيو
			
 لتر ماء100 / 3 سم40
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
				
SC %24 الفيردى
 لتر ماء100 / 3 سم100
ΔΒΒδϣ έΎϤΜϟ ϰϓϭ ϕέϭϻ ϰϓ ΎϗΎϔϧ ΔόϧΎλ ΕΎϗήϴϟ ϯάϐΘΗ
				
WP %9.4 بروتكتو
 فدان/ جم400
.ΔΑήΘϟ ϰϓ ΕΎϗήϴϟέάόΘΗϭ
ΎϬϔϠΗ
				
SG %5 بروكليم
				
 فدان/ جم120
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
				
WP %9.4 بيوتكت
 فدان/ جم400
ΔϴϠϴϨϟ Γϭήόϟ ϰϓϭ ϞϳήΑ ήϬη Ϧϣ ΔϳΪΑ Δϴϔϴμϟ Γϭήόϟ ϰϓ
				
 لتر ماء100 / جم50
.ήΒϤΘΒγWG
ήϬη%20
Ϧϣ تاكومى
ΔϳΪΑ
				
WP %75 تريجارد
 لتر ماء100 / جم50
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
20
				
SP %40 تويست رايد
 لتر ماء100 / جم.ΔϗέϮϟ
ϰϓ ϖϔϧ ˼-˻ ϕΎϔϧϻ ΩΪϋ ϝϮλϭ ΪϨϋ
			
DF %6.4 دايبل دى إف
 فدان/ جم400
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
				
EC %10 دمييرون
				
 فدان/ 3 سم200
ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ
εήϟرادينت
ϢΘϳ
				
SC %12
				
 فدان/ 3 سم100
			
WGΕΎϴλϮΘϟ
%40 فوليام فليكسى
 فدان/ جم80
ΓΪϤΘόϤϟ
EC %10 كام يرون
				
 فدانϡΪΨΘγϹ
/ 3 سم200 ϝΪόϣ 				
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
				
SC %20 كوراجن
				
 فدان/ 3 سم60
SG %5 ϢϴϠϛϭήΑ
ϥΪϓ /ϢΟ
120
3
				
EC %5 ليفوكيم
 لتر ماء100 /  سم80
ϥΪϓ /ϢΟ400

WG %6.4 ϑ· ϱΩ ϞΒϳΩ

ϦτϘϟ
ϕέϭ
ΓΩϭΩ
القطن
ورق
دودة

::ΔΑΎλϹ
اإلصابةήϬψϣ
مظهر
ΕΎΣΎδϣ ϰϓ ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ΓήθΑ ϰϠϋ ΔϳάϐΘϟ ήϬψΗ
تظهر التغذية على بشرة السطح السفلى لألوراق فى مساحات دائرية
ΕΎϗήϴϟΎΑ ΔΑΎλϹ ΔϟΎΣ ϰϓ-.ΚϳΪΤϟ βϘϔϟ ΔτγϮΑ ΔϳήΩ
األوراق
˱الكبيرةΎΑϮϘΛ
باليرقات
اإلصابة
حالةϕέϭϷ
 فى- احلديث
بواسطة
ξόΑ تقرض
ϰϓ ϯάϐΘΗϭ
ϞϤόΗϭ
ΓήηΎΒϣ
νήϘΗالفقس
ΓήϴΒϜϟ
.األحيان على الثمار والقمم النامية
بعض
وتتغذى فى
وتعمل ثقوب
مباشرة
.ΔϴϣΎϨϟ
ϢϤϘϟϭ
έΎϤΜϟ ًاϰϠϋ
ϥΎϴΣϷ
.طوال العام فى املشاتل وفى األرض املستدمية
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
.ΔϤϳΪΘδϤϟ.اإلصابة
νέϷظهور
ϰϓϭ بدء
ϞΗΎθϤϟ
ϡΎόϟ ϝϮσ
 عندϰϓ
:املكافحة
توقيت
:ΔΤϓΎϜϤϟ
: خاصةΖϴϗϮΗ
إرشادات
. ΔΑΎλϹ έϮϬχ ˯ΪΑ ΪϨϋ

. وتتم تغطية النباتات مبحلول الرش تغطية كاملة.يتم العالج بعد الرى وحتمل التربة للسير عليها
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

التوصيات املعتمدة

ΔϴτϐΗ εήϟ ϝϮϠΤϤΑ ΕΎΗΎΒϨϟ ΔϴτϐΗ ϢΘΗϭ .ΎϬϴϠϋ ήϴδϠϟ ΔΑήΘϟ ϞϤΤΗϭ ϱήϟ ΪόΑ Νϼόϟ ϢΘϳ
معدل اإلستخدام
				
املبيد
.ΔϠϣΎϛ

 فدان/ جم300
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
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ϥΪϓ / ϢΟ 300

			
SP %90 أجرنيت
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
SP %90 ΖϴϧήΟ

ϥΪϓ / ήΘϟ 1

EC %50 ϥΎΘϛ

ϥΪϓ /ϢΟ300

SP %90 ϞϴϣϮϛ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

دودة ورق القطن

الطماطم
			
اكسلنت EC %1.9
			
أندروس WG %5.7
			
اكوميل SP %90
			
أليكتور EC %2
			
ايفيماك EC %2
			
إميازوات EC %2.15
			
امياست SG %5
			
إمياسكيم EC %1.9
		
اميى  -ماينر WG %5.7
			
باشا EC %1.9
			
باى SC %8 - 8
			
برواكت SG %5
			
بروكليم SG %5
			
بيرودان EC %50
بيليو 			EC %50
			
بيست كليم WG %5
			
تاكومى WG %20
			
تريسر SC %24
			
جراند EC %5
			
جولدبني SP %90
		
دايبل دى إف DF %6.4
			
ديراكوميل SP %90
			
ديفلوريت WP %25
			
رادو-إكس WG %80
			
رادينت SC %12
			
رايدير SC %15
			
روكسى EC %10
			
ريلوزد EC %50
				
رنر SC %24
			
ريلدان EC %22.5
			
سبيدو WG %5٫7
			
فلوكسيت DC %10
فيرتو 			SC %5
			
كاربا  -ورم SP %90
100

 250سم / 3فدان			
				
60جم  /فدان
300جم  /فدان
 20سم 100 / 3لتر ماء
 80سم / 3فدان
 150سم / 3فدان
 60جم  /فدان
 20سم 100 / 3لتر ماء
 60جم  /فدان
				
250سم / 3فدان
200سم / 3فدان
 240جم  /فدان
				
60جم  /فدان
 1لتر  /فدان
				
100سم / 3فدان
 200جم  /فدان
100جم  /فدان
(فقس حديث)
			
50سم / 3فدان
 50سم 100 / 3لتر ماء
				
 300جم  /فدان
				
200جم  /فدان
 300جم  /فدان
 70جم  100 /لتر ماء
 10جم  100 /لتر ماء
35سم / 3فدان
 26.5سم 100 / 3لتر ماء
 200سم / 3فدان			
 1لتر  /فدان
			
 37.5سم 100 / 3لتر ماء
 2لتر  /فدان
				
 80جم  /فدان
 200سم / 3فدان
 400سم / 3فدان			
 300جم  /فدان

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

دودة ورق القطن

الطماطم
 60جم  /فدان
			
كامرى SG %5
3
			
كوراجن SC %20
					
 60سم  /فدان
			
كونتك SP %90
 300جم  /فدان
			
كويك SP %90
 300جم  /فدان
			
كينج كيم WG %5٫7
 30جم  /فدان
			
النيت WP %25
 1.08كجم  /فدان
			
النيت SP %90
300جم  /فدان
			
لينتون SP %90
300جم  /فدان
			
لينكر EC %48
 250سم 100 / 3لتر ماء
3
ماتش 			EC %5
 160سم  /فدان				
			
ميثوميت SP %90
300جم  /فدان
			
مينو كليم WG %5
 60جم  /فدان
			
هوياجن SP %90
 300جم  /فدان
ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺯ
وانت 			SP %90
 300جم  /فدان

ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ:

دودة اللوز األمريكية

ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻋﻢ ﻭﺍﻹﺯﻫﺎﺭ
 ﺗﺘﻠﻒ ﺍﻟﻴﺮﻗﺎﺕ
مظهر اإلصابة :

ﺩﺍﺋﺮﻳﺔواإلزهار
ﺍﻟﺜﻘﻮﺏالبراعم
النباتات مثل
ﺍﻟﺜﻤﺎﺭالتكاثر
ﻋﻠﻰأعضاء
اليرقات
 ﺗﺘﻤﻴﺰ• تتلف
ﺑﻮﺟﻮﺩفيﻓﻮﻫﺔ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
• تتميز اإلصابة على الثمار بوجود فوهة الثقوب دائرية الشكل
ﺍﻟﺸﻜﻞ• تفضل اليرقة ثمار الطماطم اخلضراء غير الناضجة وتتغذى
عند اتصال العنق بالثمرة حيث يظهر مقدم جسم اليرقة داخل
 ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻴﺮﻗﺔ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺿﺠﺔ
الثمرة ومؤخر اجلسم خارجها مع وجود براز على فوهة مدخل
وتلفها .
الثمار
ﺍﺗﺼﺎﻝتعفن
ﻋﻨﺪيؤدى إلى
ﻭﺗﺘﻐﺬﻯمما
النفق
ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺟﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺜﻤﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻨﻖ
ميعاد ظهور اإلصابة:
االصابة .ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ
ظهورﺧﺎﺭﺟﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﻭﻣﺆﺧﺮ
ﺩﺍﺧﻞ
وبداية
ﺍﻟﺜﻤﺮﺓالثمار
بداية عقد
ﺍﻟﻴﺮﻗﺔعند
إرشادات خاصة:
ﺑﺮﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﻫﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻔﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
 النظافة الزراعية والتخلص من احلشائش التي تصيبها اآلفة .جمع الثمار اخلضراء املصابة وإعدامها مبا فيها من يرقات.
ﻭﺗﻠﻔﻬﺎ
 استخدام مصايد الفرمون لذكور فراشات دودة اللوزاألمريكية (دودة ثمار الطماطم).

التوصيات املعتمدة

املبيد				

			
رادينت SC %12

معدل اإلستخدام

		

					
 80سم / 3فدان
التو�صيات املعتمدة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ديدان ثمار الطماطم

الطماطم

ديدان ثمار الطماطم
ϢσΎϤτϟ
: مظهر اإلصابة

ϢσΎϤτϟ έΎϤΛ ϥΪϳΩ

ϢσΎϤτϟلتغذية
έΎϤΛنتيجة
ϥΪϳΩ
.اليرقات
تلف فى الثمار وثقوب

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

:ميعاد ظهور اإلصابة
.ΕΎϗήϴϟ ΔϳάϐΘϟ ΔΠϴΘϧ ΏϮϘΛϭ έΎϤΜϟ ϲϓ ϒϠΗ

.فترة اإلثمارέϮϬχ
خاللΩΎόϴϣ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
.έΎϤΛϹΓήΘϓ ϝϼΧ
:توقيت املكافحة
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.اإلصابة
˯ بدءΪΑ
عندΪϨϋ
.ΔΑΎλϹظهور
έϮϬχ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

		

معدل اإلستخدام

التوصيات املعتمدة
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

				املبيد

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
EC %5 أشيليس
 فدان/ 3 سم250
EC%10
%10
˯Ύϣ
100/ 3/3Ϣγ
 سم4040 			EC
إكيوϮϴϛ·
			
 ماءήΘϟ
 لتر100
 ماءήΘϟ
 لتر100
 سم8080 			
EC %0
.5 امبريور
EC
%0.5
έϮϳήΒϣ
˯Ύϣ
100/ 3/3Ϣγ
 فدان/ 3 سم80
			
SC %20 أوربت
EC %1.9 ΎηΎΑ
ϥΪϓ /3Ϣγ 250
3
				 فدان/  سم250
			
EC %1.9 باشا
SG %5 ϢϴϠϛϭήΑ
ϥΪϓ
/
ϢΟ
3 80
				 فدان/  سم600
			
EC %2.5 بتيرانيل
SG
%5بروكليم
ϥϭήϴΒϴϫ
ϥΪϓفدان
/ϢΟ/ 80
جم80
			
SG %5
 فدان/ 3 سم150
SC %9 بينى
(ΰϳΎϣϭήϴϟ βϨΟ)				
ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ
 لتر ماء100 / جم40
			
SG %5 توما جارد
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
 فدان/ 3 سم320
			
EC %5 دلتاالمي
ΔϘϴϗέ ΔΟήόΘϣ ΎϗΎϔϧ ΔϧϮϜϣ ΔϗέϮϟ ϲΗήθΑ ϦϴΑ ΕΎϗήϴϟ ϯάϐΘΗ
/ جم
SG %5
سريندرϊδΘΗ
ϲϗέϮϟ فدان
ΞϴδϨϟ
Ϧϣ120
ΔϴϟΎΧ ϊϘΑ 			
ΎϬΘϳΎϬϧ ϲϓ ΔϧϮϜϣ
ΎϴΠϳέΪΗ
3
ماءΎϳϼΧ
 لتر100
/ سم
25 ϲϨΒϟ ϥϮϠϟ
			
SC %14
.5 فانتاج
ΕϮϤϟ
ΔΠϴΘϧ
ϰϟ ϝϮΤΘϳ
ϑΎϔη
ϥϮϟ ΕΫ
3
.ΓήθΒϟ
 لتر ماء100 /  سم30
			
EC %2 كالزول
 لتر ماء100 / 3 سم25
			
SC %20έϮϬχ
كوتشΩΎόϴϣ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
 فدان/ جم.ήΒϤΘΒγ
80
			
SG %5
هيبيرون
- βτδϏ
ϭ ϮϳΎϣ
-ϞϳήΑ
-αέΎϣ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ϕέϭϷ Ϧϣ Δϗέϭ /ϖϔϧ 3-2 ϲϟ· ϕΎϔϧϷ ΩΪϋ ϝϮλϭ ΪϨϋ
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ
102
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ εήϟ ϢΘϳ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

)صانعات األنفاق (جنس ليرومايزا

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40

EC %10 Ϯϴϛ·

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 80

EC %0.5 έϮϳήΒϣ
الطماطم
EC %1.9 ΎηΎΑ

ϥΪϓ /3Ϣγ 250

ϥΪϓ / األنفاق
ϢΟ 80 صانعات
)(جنس ليرومايزا
ϥΪϓ /ϢΟ 80

SG %5 ϢϴϠϛϭήΑ
SG
%5 ϥϭήϴΒϴϫ
: اإلصابة
مظهر

ΰϳΎϣϭήϴϟ
βϨΟالورقة
) ϕΎϔϧϷ
متعرجة( رقيقة تتسع
مكونة أنفاقا
 بشرتىΕΎόϧΎλ
تتغذى اليرقات بني
 فى نهايتها بقع خالية من النسيج الورقى ذات لون شفاف:ΔΑΎλϹ
تدريجيا مكونة
ήϬψϣ
 نتيجةϦϴΑ
البنىΕΎϗήϴϟ
 إلى اللونϯάϐΘΗ
يتحول
ΔϘϴϗέ ΔΟήόΘϣ ΎϗΎϔϧ .البشرة
ΔϧϮϜϣ خاليا
ΔϗέϮϟملوت
ϲΗήθΑ
ϲϗέϮϟ ΞϴδϨϟ Ϧϣ ΔϴϟΎΧ ϊϘΑ ΎϬΘϳΎϬϧ ϲϓ ΔϧϮϜϣ ΎϴΠϳέΪΗ ϊδΘΗ
:ميعاد ظهور اإلصابة
ΎϳϼΧ ΕϮϤϟ ΔΠϴΘϧ ϲϨΒϟ ϥϮϠϟ ϰϟ ϝϮΤΘϳ ϑΎϔη ϥϮϟ ΕΫ
.ΓήθΒϟ
. سبتمبر-  أغسطس-  مايو-  أبريل- مارس

:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:توقيت املكافحة
.ήΒϤΘΒγ - βτδϏ ϭ ϮϳΎϣ -ϞϳήΑ -αέΎϣ

 ورقة من األوراق التى/ نفق3-2 عند وصول أعداد األنفاق إلى
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.يتم فحصها عشوائيا

ϕέϭϷ Ϧϣ Δϗέϭ /ϖϔϧ 3-2 ϲϟ· ϕΎϔϧϷ ΩΪϋ ϝϮλϭ ΪϨϋ
.ΎϴϮθϋ:خاصة
ΎϬμΤϓإرشادات
ϢΘϳ ϲΘϟ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

.يتم الرش على املجموع اخلضرى

ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ εήϟ ϢΘϳ

التوصيات املعتمدة

معدل اإلستخدام

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

				املبيد

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

/  جم500
˯Ύϣ ήΘϟفدان
100
/ϢΟ 15

			
SP %50 إفيسكت إس
WP %75 ΏΎϔϳήΗ

100 //3Ϣγ
 جم1540
˯ΎϣماءήΘϟلتر100

			
WP %1.8
%75 تريفاب
EC
ϚϣϮϜΑΎϓ

 لتر ماء100 / 3 سم40
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ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

			
EC %1.8 فابكومك

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

العنكبوت األحمر

الطماطم

اآلفة  :األكاروسات
ϢσΎϤτϟ

اإلصابة :
ΕΎγϭέΎϛϷ
مظهر:Δϓϵ

العنكبوت األحمر

تتغذى أفراد العنكبوت األحمر على السطح السفلى لألوراق حيث
ήϤΣϷ
برونزية اللون تتسع وتلتحم
ΕϮΒϜϨόϟبقع
يظهر على األوراق من السطح العلوى
:ΔΑΎλϹ
الورقة إلى اللون البنى نتيجة موت خاليا الورقة ومييز
ήϬψϣلون
ويتحول
أفرادϕέϭϸϟ
ϲϠϔδϟ
خيوطήϤΣϷ
ΕϮΒϜϨόϟ
العنكبوت.
τδϟعليها
ϰϠϋتتحرك
عنكبوتية
 Ωήϓوجود
 ϯάϐΘΗأسفل
اإلصابة من
ΔϳΰϧϭήΑ ϊϘΑ ϱϮϠόϟ
Ϧϣ ϕέϭϷ
ήϬψϳ
وعند ΚϴΣ
τδϟالثمار.
األعراض على
ϰϠϋتظهر
اإلصابة
إشتداد
ΔΠϴΘϧ ϲϨΒϟ ϥϮϠϟ ϰϟ ΔϗέϮϟ ϥϮϟ ϝϮΤΘϳϭ ϢΤΘϠΗϭ ϊδΘΗ ϥϮϠϟ
خالل شهر
ظهور
ميعاد
يوليوρϮϴΧ ΩϮΟϭ Ϟϔγ .
Ϧϣ ΔΑΎλϹ
اإلصابةΰϴϤϳϭ:
ΔϗέϮϟ ΎϳϼΧ
ΕϮϣ
ΔΑΎλϹ ΩΪΘη· ΪϨϋϭ .ΕϮΒϜϨόϟ Ωήϓ ΎϬϴϠϋ ϙήΤΘΗ
ΔϴΗϮΒϜϨϋ
املكافحة:
توقيت
.έΎϤΜϟ ϰϠϋ νήϋϷ ήϬψΗ
عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى عدد  7أفراد على الورقة
من ΩΎόϴϣ
 :ΔΑΎ˰˰λϹعشوائيا.
έϮϬχيتم فحصها
األوراق التى
.ϮϴϟϮϳ ήϬη ϝϼΧ
إرشادات خاصة:
ΖϴϗϮΗ
:ΔΤϓΎϜϤϟمع تغطية السطح السفلى لألوراق.
رش النباتات
يتم
ϰϠϋ Ωήϓ 7 ΩΪϋ ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ ΩΪϋ ςγϮΘϣ ϝϮλϭ ΪϨϋ
املعتمدة
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ
التوصيات Ϧϣ
ΔϗέϮϟ
				
املبيد
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

معدل اإلستخدام

		

.ϕέϭϸϟلتر ماء
سم100 / 3
			 20 τδϟ
ME
سوبر %5
ϰϠϔδϟ
ΔϴτϐΗ ϊϣ
ΕΎΗΎΒϨϟ
أبانتنيεέ
ϢΘϳ
3
 60سم  /فدان
		
أجر مييك جولد SC %8.4
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
 35سم 100 / 3لتر ماء
			
اكراميت SC %48
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
					
 70سم / 3فدان
			
اكسلنت EC %1.9
SC %48 Ζϴϣήϛ
ماء ˯Ύϣ
لتر ήΘϟ
100
/3Ϣγ 35
 40سم100 / 3
			
أيزومكتني EC %1.8
ECSC
%1.9
3
فدان ϥΪϓ
/3Ϣγ/ 70
 400سم
			
%25 ΖϨϠδϛ
بيبرولورد
EC
ΪϟϮΟ
ماء ˯Ύϣ
لتر ήΘϟ
100
100/3Ϣγ
40سم/ 3
20
			
EC%1.8
بيومكتني %5
				
لتر ما
100/3Ϣγ
40سم/ 3
40
			
EC %1
جولد .8
EC %1.8
ϦϴϛήΑϮγ
ήΘϟء ˯Ύϣ
100
 100ماء
 100/3Ϣγلتر
سم/ 3
50
			
%1ϥΎϔϟϮγ
دلتاكير 0
SC EC
%70
˯Ύϣ ήΘϟ
200
 1لتر  /فدان
			
دمليت SC %7.5
EC %1.8 ϚϳήϴΘγΎϓ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40
 40سم 100 / 3لتر ماء
			
ديفا EW %1.8
EC %1.8 ϚϴϤϴΗήϴϓ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ
40
 25سم 100 / 3لتر ماء
			
زورو EC %3.6
WP %10 ΖϴϣϮϛΎϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ3 20
 40سم  100 /لتر ماء
			
سوبركني EC %1.8
EC %1.8 ϰΘϜϴϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40
104
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ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

العنكبوت األحمر

الطماطم
			
سولفان SC %70
			
شارك SC %24
			
شاريد SC %36
			
فارم اكتني EC %1.8
			
فاليو EC %1.8
			
فانتي SC %24
				
فيجو CS %5
			
فيرتيميك EC %1.8
			
فيرمني EC %1.8
			
كانى مايت SC %15
			
كورميت EC %1.8
			
ماكوميت WP %10
			
ميكتى EC %1.8
وندر 			SC %36

 200سم 100 / 3لتر ماء
 60سم 100 / 3لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 240سم / 3فدان
 25سم 100 / 3لتر ماء
				
 40سم 100 / 3لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 100سم 100 / 3لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 20جم  100 /لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 180سم / 3فدان
έΎϤΜϟ ϥΎϔϋ

ϢσΎϤτϟ

اآلفة  :الفطريات

ΕΎϳήτϔϟ :Δϓϵ
έΎϤΜϟ ϥΎϔϋ

اعفان الثمار

مظهر اإلصابة :
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
صلبة غائرة لونها مختلف حسب املسبب املرضى فى
تتكون بقع
ϲοήϤϟ
ϒϠΘΨϣ
ΎϬϧϮϟ
ΓήΎϏ
التىϊϘΑ
ϥϮϜΘΗ
ΐΒδϤϟاملرتفعة.
ΐδΣللرطوبة
املعرضة
التربة أو
الثمار
ΔΒϠλفيها
تالمس
املناطق
ΔοήόϤϟ ϭ ΔΑήΘϟ έΎϤΜϟ ΎϬϴϓ βϣϼΗ ϰΘϟ ϖσΎϨϤϟ ϲϓ
ظهور.ΔόϔΗήϤϟ
ΔΑϮσήϠϟ
اإلصابة:
ميعاد
:ΔΑΎ˰˰λϹالظروف اجلوية من حرارة معتدلة ورطوبة
األعراض عند توفر
تظهر
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
سبتمبر.
منذ شهر
مرتفعة
ΔϟΪΘόϣ ΓέήΣ Ϧϣ ΔϳϮΠϟ ϑϭήψϟ ήϓϮΗ ΪϨϋ
νήϋϷ
ήϬψΗ
.ήΒϤΘΒγ ήϬη άϨϣ ΔόϔΗήϣ ΔΑϮσέ ϭ
توقيت املكافحة :عند بداية ظهور األعراض.
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.νήϋϷ
έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ
املعتمدة
التوصيات
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
املبيد

			
تيلدور SC %50

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

SC %50 έϭΪϠϴΗ

معدل اإلستخدام

 600سم / 3فدان
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

ϥΪϓ / 3Ϣγ 600

ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣϭ έϭάΠϟ ϥΎϔϋ

105

.ΔόϔΗήϤϟ ΔΑϮσήϠϟ
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ΔϟΪΘόϣ ΓέήΣ Ϧϣ ΔϳϮΠϟ ϑϭήψϟ ήϓϮΗ ΪϨϋ νήϋϷ ήϬψΗ
.ήΒϤΘΒγ ήϬη άϨϣ ΔόϔΗήϣ ΔΑϮσέ ϭ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

الطماطم

اعفان اجلذور وموت البادرات

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ϡΪΨΘγϹ
اعفان ϝΪόϣ
وموت البادرات
اجلذور

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ϥΪϓ / 3Ϣγ 600

SC %50 έϭΪϠϴΗ

مظهر اإلصابة :

ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣϭ έϭάΠϟ ϥΎϔϋ

يسببها فطريات عديدة وينتج عنيها غياب اجلور فى الفترة األولى
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
من عمر النبات قبل اإلنبات أو بعد ظهورها فوق سطح التربة مما يؤدى
ΓήΘϔϟ ϲϓ έϮΠϟ ΏΎϴϏ ΎϬϨϋ ΞΘϨϳϭ ΓΪϳΪϋ ΕΎϳήτϓ ΎϬΒΒδϳ
القائمة
النباتات
إلى نقص
باحلقلτγ ϕϮϓ ΎϫέϮϬχ ΪόΑ ϭ ΕΎΒϧϹ.
ϞΒϗ ΕΎΒϨϟ
ήϤϋ
Ϧϣ ϲϟϭϷ
. ϞϘΤϟΎΑ ΔϤΎϘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ κϘϧ ϰϟ· ϯΩΆϳ ΎϤϣ ΔΑήΘϟ
ميعاد ظهور اإلصابة:
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
النمو.ϮϤϨϟ.
ϞΣήϣ
من Ϧϣ
ΔϠΣήϣ
ϰϓϭأىϯ
مراحل
مرحلة
ΕΎΒϨϟوفى
ήϤϋالنبات
ΔϳΪΑعمر
ϰϓبداية
فى
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
توقيت املكافحة:
Δϋέΰϟ ϞΒϗ ΕϼΘθϟ ϭ έϭάΒϟ ΔϠϣΎόϣ

الشتالت قبل الزراعة.
البذور أو
معاملة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

التوصيات املعتمدة
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
				
املبيد

ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣاإلستخدام
معدل

			
SL %72.2έϮϴϛέ
اراكيور
SL %72.2

		
 1سم/ 3
/ 13Ϣγ1لترήΘϟماء˯Ύϣ

بذرة باملشتل
ϞΘθϤϟΎΑ
معاملةΓέάΑ
ΔϠϣΎόϣ

			
WP %80
باستني
)%75 (200
βϛΎϓΎΘϴϓ

0.5جم
		
ماءΓέάΑ
/ 1ϢΟ/ 1.5لترϢΠϛ

بذرة باملشتل
ϞΘθϤϟΎΑ
معاملةΓέάΑ
ΔϠϣΎόϣ

		
بريفيكيور إنيرجى SL %84

		
 3سم 1 / 3لتر ماء
ΓέάΑ ϢΠϛ / ϢΟ 3
		
 1سم 1 / 3لتر ماء
ϥΪϓ /3Ϣγ650
1جم  1 /لتر ماء		

		
أرض مستدمية
ϞΘθϤϟΎΑ ΓέάΑ ΔϠϣΎόϣ
معاملة بذرة باملشتل
Δϋέΰϟ ΪόΑ ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ
معاملة بذرة باملشتل

			
ريستارت WP %56

Page
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400جم  /فدان

			
ريفانول SL %50

		
1سم 1 / 3لتر ماء

			
ساسكو EW %25

		
 50سم 100 / 3لتر ماء

			
مون كت WP %25

3جم  /كجم بذرة		

معاملة بذرة باملشتل

		
يونيفورم SE %39-390

 650سم / 3فدان		

معاملة تربة بعد الزراعة

WP

WP %25 Ζϛ ϥϮϣ

			
بينك إس SL %30
SE %39- 390 ϡέϮϔϴϧϮϳ

دبل 			WP %56

106

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

معاملة بذرة باملشتل

البياض الدقيقى

الطماطم
ϢσΎϤτϟ
مظهر اإلصابة :

البياض الدقيقى

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

تظهر على األسطح العلوية لألوراق بقع صفراء زاهية يقابلها على
:ΔΑΎλϹ
منوات دقيقة رهيفة لونها أبيض أو رمادى خفيف ومع
ήϬψϣالسفلى
السطح
وجتفΎϬϠΑΎϘϳ Δϴϫί.
البنى˯ήϔλ
اللون ϊϘΑ
ϕέϭϸϟ
ΔϳϮϠόϟ
τγϷ
ϰϠϋ
ήϬψΗ
إشتداد اإلصابة تتحول هذه البقع إلى
ϯΩΎϣέ ϭ ξϴΑ ΎϬϧϮϟ Δϔϴϫέ ΔϴϘϴϗΩ ΕϮϤϧ ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ
ظهور
ميعاد
اإلصابةϰϨΒϟ ϥϮϠϟ ϰϟ· ϊϘΒϟ ϩάϫ ϝϮΤΘΗ ΔΑΎλϹ:
ΩΪΘη· ϊϣϭ
ϒϴϔΧ
.ϒΠΗϭ
شهرين من الزراعة وحسب عروة الزراعة.
بعد

:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت
.Δϋέΰϟ Γϭήϋ ΐδΣϭ Δϋέΰϟ Ϧϣ ϦϳήϬη ΪόΑ
عند بداية ظهور األعراض.
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
خاصة:
.νήϋϷ έϮϬχ
إرشاداتΔϳΪΑ
ΪϨϋ
الرش إلى السطح العلوى والسفلى لألوراق.
وصول محلول
البد من
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

املعتمدة
.ϕέϭϸϟ ϲϠϔδϟϭ ϱϮϠόϟ τδϟ ϲϟ· εήϟ ϝϮϠΤϣ
التوصيات ϝϮλϭ
Ϧϣ ΪΑϻ
املبيد					

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

معدل اإلستخدام

 125سم 100 / 3لتر ماء
			
اسكودو جولد SC %24
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
				
اكتابريت DP %98
تعفير
			
 30كجم  /فدان
D %98
ΖϳήΑΎΘϛ
/ϢΠϛجم /
25030
				
WG
إيفكوسلفر %80
 100ϥΪϓلتر ماء ήϴϔόΗ
				 4003Ϣγ 25سم
SC %32αΎΑϮΗ
برونتو
ήΘϟفدان
/ 3100/
)EC %10 (100
˯Ύϣ
			
بيوجيل سى إكس SC %42.5
 200سم 100 / 3لتر ماء
EC %10 ϙέΎϣϭΩ
˯Ύϣ
ήΘϟ
100/
3Ϣγ50
			
توباس (EC %10 (100
 25سم 100 / 3لتر ماء
WG
فدان˯Ύϣ
ήΘϟ 100
WG
%80%80
έΎϧϮϔϠγسوبر
ثيوفينال
			
			/3ϢΟ 250كجم /
سم/ 3
EC %10 ϞϳέϮγ
دومارك
%98 ϙέΎϤγ/ϰϋέί
 100ϥΪϓلتر ماء ήϴϔόΗ
				 /ϢΠϛ5030
			
سوريل زراعى كزد D %98
تعفير
			
 30كجم  /فدان
D
			 250 250
 ϞϳέϮγتوب DC %14
سيد لي
فدان			
سم/ 3
ϙέΎϤγ/ϰϧϭήϜϴϣ
˯Ύϣ ήΘϟ
100/ϢΟ
				
WG %80
 250جم  100 /لتر ماء
كبريتول WP
70%
%98Ϯϛϭήϴγ
نيوسلفر
ϥΪϓفدان
كجم /
DP D
%96
.ήϴϔόΗ
				 /ϢΠϛ3030
WG %80 ϝϮΘϳήΒϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 250

D %98 ΖγΪϳήΒϛ

ϥΪϓ /ϢΠϛ 15

EC %25 ήΘγΎϣ

.ήϴϔόΗ

˯Ύϣلآفــات الزراعيــة
ملكافحــة ا
املعتمدة ήΘϟ
التو�صيات 100
/3Ϣγ150
107 .ήϴϔόΗ
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الطماطم
ϢσΎϤτϟ
اإلصابة :
مظهر

الندوة املبكرة (البدرية)

الندوة املبكرة (البدرية)

(ΔϳέΪΒϟ) ΓήϜΒϤϟ ΓϭΪϨϟ

العليا وتتميز بوجود
متتد )لألوراق
السفلى
بقع على سطح األوراق
(ΔϳέΪΒϟ
ΓήϜΒϤϟ
ΓϭΪϨϟ
حلقات دائرية حول مركزها ،وتقرحات على الساق وبقع على الثمار
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
خاصة عند العنق تتميز بوجود حلقات دائرية حول مركزها أيضا .وذات
ΰϴϤΘΗϭ ΎϴϠόϟ ϕέϭϸϟ ΪΘϤΗ ϰϠϔδϟ ϕέϭϷ
ϰϠϋ ϊϘΑ
τγأسود.
مسود إلى
لون بنى
ϕΎδϟ ϰϠϋ ΕΎΣήϘΗϭ ˬΎϫΰϛήϣ ϝϮΣ ΔϳήΩ ΕΎϘϠΣ ΩϮΟϮΑ
اإلصابة:
ϊϘΑϭظهور
ميعاد
ΔϳήΩ ΕΎϘϠΣ ΩϮΟϮΑ ΰϴϤΘΗ ϖϨόϟ ΪϨϋ ΔλΎΧ
έΎϤΜϟ ϰϠϋ
فترات احلرارة
والسوق
.Ύπϳاألوراق
 Ύϫΰϛήϣعلى
 ϝϮΣاإلصابة
تظهر
فى .ΩϮδϣ
والثمار ϰϨΑ
ϰϟ· ΩϮγ
ϥϮϟ ΕΫϭ
والرطوبة العالية.
املعتدلة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت
ΕήΘϓ ϰϓ έΎϤΜϟϭ ϕϮδϟϭ ϕέϭϷ ϰϠϋ ΔΑΎλϹ
ήϬψΗ
.ΔϴϟΎόϟالصيفية.
 ΔΑϮσήϟϭالعروة
اإلصابة خاصة فى
عند
ظهور ΔϟΪΘόϤϟ
ΓέήΤϟ

املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

.Δϴϔϴμϟ Γϭήόϟ ϰϓ ΔλΎΧ ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ

املبيد					

معدل اإلستخدام

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
 250جم  100 /لتر ماء
				
WP %80
أروم80
			
أروميل بلص WP %50
 150جم  100 /لتر ماء
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
				
أزوستار SC %25
 50سم 100 / 3لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
				
أطلس EC %25
 50سم 100 / 3لتر ماء
WP WP
%70
˯Ύϣ100
ήΘϟ/100
				/ ϢΟ 300
 250جم
%69ϝϮϛήΘϧ
اكروزيل
لتر ماء
3
100ήΘϟ
/ 100
 200سم
SC %69
اناكوب
˯Ύϣلتر ماء
WP % 28.5
ϰδϛϭلαϼΑ
				/ϢΟ 250
				
انتراكول WP %70
 300جم  100 /لتر ماء
DF %80 ϑ· ϯΩ ϡήϴϟϮΑ
˯Ύϣ ήΘϟ3100/ϢΟ 250
				
أوبن SC %72
 350سم  100 /لتر ماء
)25
ϕϮΤδϣ
%6 ϙέϮϴΑ
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/
ϢΟ
250
			
اوكسى بلس WP %47.89
 250جم  100 /لتر ماء
(ϢΟ /ΔϴϠΧ ϥϮϴϠϣ
				
برافو توب SC %55
 500سم / 3فدان
WG %75 ήΑϮγ βϛΪϳήΗ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 200
بورميكس 			WP %91.3
 400جم  100 /لتر ماء
WP
100ήΘϟ/ 100/ϢΟ
			  250 250جم
DF
%80%80βϛΪϳήΗ
بوليرام دى إف
˯Ύϣلتر ماء
( %6ϦϴΒϟΎΟ
100ήΘϟ100/ϢΟ
خلية/جم)  250 250 WPجم /
بيوأرك
˯Ύϣلتر ماء
مليونWP
%4625αΎΤϧ
 250جم 100 /
خلية/جم)WP
مليون
10( %ΐϳίϮϜϳΩ
بيو زيد 2.5
˯Ύϣلتر ماء
WP
%80
ήΘϟ 100 /ϢΟ250
				
 250جم  100 /لتر ماء
				
تازولني WP %72
ϞΎγ %6 ΐϛ ϝΩ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 250
			
جالبني نحاس WP %69.8
 250جم  100 /لتر ماء
WPWP
%72
ήμϨϟ
ϭΩέ
˯Ύϣ100
ήΘϟ/100
				/ ϢΟ 250
 250جم
%80
جنتراباور
لتر ماء
%68 Ωί ϡ ΪϟϮΟ ϞϴϣϭΪϳέ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 200
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
WG
108
WP %25 2007 ϡϭϭί
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 250
EC %25 έϮϜγ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50

الطماطم

				
جينوزيب WP %80
				
دايكوزيب WP %80
				
دل كب  %23.5سائل
				
دملــــــا WP %50
				
رادو النصر WP %72
ريدوميل جولد ام زد 		WG %68
				
ريفاس توب SC %50
				
رمييك WG %30
				
ريكونيل WP %75
			
زووم WP %38.37 2007
ستوب فينج 			WP %70
				
سكور EC %25
				
سيرينو WG %60
				
سينوسني WP %80
				
فلوسان FS %42.7
			
فنجيوران أو أتش WP %77
				
فوالرسى تي SC %60
كوبرهسيد 			WP %77
				
كوبوكو WG %57
			
كوسيد (DF %53.8 )2000
				
المارميب WP %80
				
ماجما WG %52.5
			
مانكوكسيل WP %72
				
مانوزد WP %80
				
ميتازد SC %38
				
نوباليت WP %50
				
نوفيكيور WG %70
				
نيوكوبر WP %85
				
يوثان WP %80
				
يوروزول EC %25

الندوة املبكرة (البدرية)

 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250سم 100 / 3لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 200سم / 3فدان
 150جم  100 /لتر ماء
 350جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 300جم  100 /لتر ماء
				
 50سم 100 / 3لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 200سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 180جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250سم 100 / 3لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 175جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
التو�صيات املعتمدة
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(ΔϳέΪΒϟ) ΓήϜΒϤϟ ΓϭΪϨϟ

ϢσΎϤτϟ

˯Ύϣ ήΘϟ100/ ϢΟ 250

الندوة املتأخرة

WP %77 ζΗ ϭ ϥέϮϴΠϨϓ

الزراعية
لآفــات100
يـدات ا/مبϢΟجلنة
˯Ύϣ ήΘϟ
180

%53.8 (2000) ΪϴγϮϛ
DF

˯Ύϣ ήΘϟ100 /3Ϣγ250

SC %45 ϮΘϨδϧϮϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250

WP %72 ϞϴδϛϮϜϧΎϣ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 200

الندوة املتأخرة

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ175

الطماطم
WP %50 ΖϳϼΑϮϧ

WG %70 έϮϴϜϴϓϮϧ

: مظهر اإلصابة

ΓήΧ΄ΘϤϟ
مخضرة داكنة على السوق
 مائيةΓϭΪϨϟ
تتكون بقع كبيرة غير منتظمة
بينما تكبر هذه البقع ويتحول لونها إلى البنى الداكن:ΔΑΎλϹ
- والثمارήϬψϣ
واألوراق
زغبى رمادى
لألوراق منو
السفلى
يتكون
الرطب
ϕϮδϟ
ϰϠϋ ΔϨϛΩ
ΓήπΨϣ
ΔϴΎϣالسطح
ΔϤψΘϨϣعلىήϴϏ
ΓήϴΒϛ
ϊϘΑ الطقس
ϥϮϜΘΗ وفى
يحيط بهذه
ϰϟ· ΎϬϧϮϟ ϝϮΤΘϳϭ ϊϘΒϟ ϩάϫ ήΒϜΗ ΎϤϨϴΑ –έΎϤΜϟϭ.البقع
ϕέϭϷϭ
ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ ϥϮϜΘϳ ΐσήϟ βϘτϟ ϰϓϭ ϦϛΪϟ ϰϨΒϟ
:ميعاد ظهور اإلصابة
.ϊϘΒϟ ϩάϬΑ ςϴΤϳ ϯΩΎϣέ ϰΒϏί ϮϤϧ ϕέϭϸϟ
.ينتشر املرض فى الرطوبة العالية واحلرارة املنخفضة
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:املكافحة
توقيت
.ΔπϔΨϨϤϟ ΓέήΤϟϭ ΔϴϟΎόϟ ΔΑϮσήϟ ϰϓ νήϤϟ
ήθΘϨϳ
.اإلصابة خاصة فى العروة النيلى
ظهور
عند
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

.ϰϠϴϨϟ Γϭήόϟ ϰϓ ΔλΎΧ ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ

التوصيات املعتمدة

معدل اإلستخدام

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

					املبيد

 لتر ماء100 /  جم250
			
%72 أروميل إم زد
ΓΪϤΘόϤϟWP
ΕΎϴλϮΘϟ
			
WG %69 اكروبات مانكوزيب
			
 لتر ماء100 /  جم250
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
WP %73.2 اكروبات نحاس
 لتر ماء100 /  جم150
%69 ΐϳίϮϜϧΎϣ
ήΘϟ/100
/ϢΟ250 				
 جم250
WP %ΕΎΑϭήϛ
80 انادول
˯لتر ماءΎϣ100
WP
3
			
SL %72٫2 بريفيكس ان
 لتر ماء100 /  سم250
3
WP SL
%46
αΎΤϧنΕΎΑϭήϛ
/ϢΟ 150 			
100ήΘϟ/ 100
 سم250
%72٫2
بريفيكيور
˯لتر ماءΎϣ
100 100
/  جم250
WP
%72
بالزموكسيل
لتر ماء
WP
%80
ϝϭΩΎϧ
˯ΎϣήΘϟ
/ ϢΟ 250 			
				
WP %50 بلوكوبر
 لتر ماء100 /  جم250
SL %72.2 ϥ βϜϴϔϳήΑ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 250
				
WP %85 بيلكوب
 لتر ماء100 /  جم250
SL %72.2
 مليون25ϥ( έϮϴϜϴϔϳήΑ
ήΘϟ 100
3Ϣγ 250WP )جم/خلية
˯ ماءΎϣ
 لتر100
/  جم/250
%6 بيوأرك
			
لتر ماء
 جم250
( %2.5ΏϮϜϠϴΑ
بيو زيد
WP10%85
˯Ύϣ100
ήΘϟ/100/
ϢΟ 250WP )جم/مليون خلية
				
WP %72 بيوكسان
 لتر ماء100 /  جم150
25) ϕϮΤδϣ %6 ϙέϮϴΑ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250
			
WG %75 ترايدكس سوبر
 لتر ماء100 /  جم200
(ϢΟ /ΔϴϠΧ ϥϮϴϠϣ
				
WP %80 ترايدكس
			
 لتر ماء100 /  جم250
10) ϕϮΤδϣ %2.5 ΪϳίϮϴΑ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250
				
WP %60 جالبني أر
 لتر ماء100 /  جم500
(ϢΟ /ΔϣϮΛήΟ ϥϮϴϠϣ
			
WP %69.8 جالبني نحاس
 لتر ماء100 /  جم250
WG %75 ήΑϮγ βϛΪϳήΗ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 200

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟأرا�ضى
250
وزارة الزراعة وا�ست�صالح ال
110WP %80βϛΪϳήΗ
Page 12

الطماطم
			
دايثني أم WP %80 - 45
				
دل كب  %23.5سائل
				
رولكس WP %50
		
ريدوميل جولد بالس WP %71.5
		
ريدوميل جولد إم زد WG %68
				
ريدو كوبر WP %74
				
زيوس SL %72.2
			
ساندو كوبر WP %50
				
سيرينو WG %60
				
فاكوميل WP %35
			
فاكوميل بلص WP %50
			
فوليو جولد SC %53.75
			
كبروسات جولد WP %72
				
كبريو ديو EC %11.2
				
كبريوتوب WG %60
				
كتاجنامان WP %70
				
كلورتوسيب SC %70
				
كلورثيت WP %75
				
كوبرنكو DF %77
			
كيرزيت أر WP %73.15
			
كيور  -بالس WP %74.5
كيوكوبر 			WP %84.04
				
كيمونيب WP %70
				
المنكو WP %80
ماستر كوبر 			WP %50
			
ميسن تربل WP %49٫2
			
هيدروميكرون WP %77
				
هيروس SC %25

الندوة املتأخرة
 250جم  100 /لتر ماء
			
 250سم 100 / 3لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
			
 200جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 250سم 100 / 3لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 75جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 300سم 100 / 3لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 200سم 100 / 3لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 150سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 75سم 100 / 3لتر ماء

التو�صيات املعتمدة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

نيماتودا تعقد اجلذور

الطماطم

ϢσΎϤτϟالنيماتودا
اآلفة :

نيماتودا تعقد اجلذور

ΩϮΗΎϤϴϨϟ :Δϓϵ

έϭάΠϟ ΪϘόΗ ΩϮΗΎϤϴϧ

مظهر اإلصابة :
έϭάΠϟاألوراق وذبول وتقزم
اصفرار فى
تظهر عقد على اجلذور
يتبعها ΪϘόΗ
ΩϮΗΎϤϴϧ
للنباتات وتدهور فى احملصول.
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

ميعاد ظهور اإلصابة:
ϝϮΑΫϭ ϕέϭϷ ϲϓ έήϔλ ΎϬόΒΘϳ έϭάΠϟ ϲϠϋ ΪϘϋήϬψΗ
املثمر.
έϮϫΪΗϭإلىϲϓالنبات
ΕΎΗΎΒϨϠϟالصغيرة
طور الشتلة
من
.ϝϮμΤϤϟ
ϡΰϘΗϭ

املكافحة:
توقيت
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
.ήϤΜϤϟيعتبرو خطيراً ويجب
 ΕΎΒϨϟاملوسم
فى بداية
تعداد فى
إكتشاف
التربة ·ϲϟ
Γήϴϐμϟ
أىΔϠΘθϟ
έϮσ
Ϧϣ
بدء العالج فوراً.

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات
·˱ήϴτΧ ήΒΘόϳ ϢγϮϤϟ ΔϳΪΑ ϲϓ ΔΑήΘϟ ϲϓ ΩΪόΗ ϱ ϑΎθΘϛ
معدل اإلستخدام
				
املبيد
.˱έϮϓ Νϼόϟ ˯ΪΑ ΐΠϳϭ

 3لتر  /فدان (رشتني)

SL
النصر %24
أوكسنيم
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
تيرفيجو SC %2
دينتو EC %40
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

 2.5لتر  /فدان
(رشتني)
ϝΪόϣفدان
 3لتر /
ϡΪΨΘγϹ
ϥΪϓ / ήΘϟ 1.5

ف��ى ح��ال��ة ع��دم معاملة ال�ش�ت�لات بأحد
املبيدات النيماتودية
ف��ى ح��ال��ة ع��دم معاملة ال�ش�ت�لات بأحد
املبيدات النيماتودية

CS %20 ϰΒΟέ
راجبى CS %20
GR
%10
ΖϳΪϳΎϓ
فايديت 10
GR %

 1.5لتر  /فدان
فدانϥΪϓ /
ϢΠϛ/20
 20كجم

معاملة)
(شتالت غير
SL%24
فايديت %24
ΕϼΘη
) SL
ΖϳΪϳΎϓ

(ϥΪϓرشتني)
لتر/فدان /
)(ϦϴΘηέ
/ήΘϟ 3 3

ف��ى ح��ال��ة ع��دم معاملة ال�ش�ت�لات بأحد
ΕϼΘθϟ ΔϠϣΎόϣ ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ
املبيدات النيماتودية.

(شتالت) معاملة)
SL %24ΖϳΪϳΎϓ
فايديت
ΕϼΘη
SL %24
(ΔϠϣΎόϣ

(ϥΪϓرشتني)
لتر/فدان /
)(ϦϴΘηέ
/ήΘϟ 2 2

املبيدات
الشتالت
ΔϟΎΣمعاملة
 ϰϓحالة
فى
بأحدΪΣ΄Α
ϞΘθϤϟ
ΔϠϣΎόϣ
النيماتودية.ΔϳΩϮΗΎϤϴϨϟ.
ΕΪϴΒϤϟ

GR
ΩϮΗΎϨϴϓ
فيناتود %10
GR%10

ϥΪϓ /ϢΠϛ
 20فدان
 20كجم /

الشتالت
اجلور مع
املبيد فى
ϊοϮΗكمية
توضع
ϊϣ έϮΠϟ
ϰϓ ΪϴΒϤϟ
ΔϴϤϛ
ً
τγالزراعة
فى مكان
اخلط
سطح
أو نثرا
ςΨϟ
ϰϠϋ
˱ήΜϧ
علىϭ
ΕϼΘθϟ
الرى.
ويعقبها
التربة
فى
ويقلبϰϓ ΐϠϘϳϭ Ϫϋέΰϟ ϥΎϜϣ
ϰϓ

نيماثورين GR %10
G %10ϦϳέϮΛΎϤϴϧ

 12.5كجم  /فدان

نيماكاب EC %20

 2.5لتر  100 /لتر ماء

EC %20 ΏΎϛΎϤϴϧ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ήΘϟ 2.5

(ΔϠϣΎόϣ ήϴϏ
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 ϰϓمعέϮΠϟ
ωίϮΗكميةΔϴϤϛ
ϊϣأو
الشتالت
ΪϴΒϤϟاجلور
املبيد فى
توزع
ςΨϟ
اخلطϰϠϋ
سطح˱ήΜϧ
ϭ ΕϼΘθϟ
τγالزراعة
فى مكان
نثراً على
ϰϓ ςϠΨϳϭ
Ϫϋέΰϟ
ϥΎϜϣ
ϰϓ
ويعقبها الرى
فى التربة
ويخلط
.ϯήϟ ΎϬΒϘόϳϭ ϪΑήΘϟ

.ΔϳΩϮΗΎϤϴϨϟ ΕΪϴΒϤϟ ΪΣ΄Α

.ϯήϟ ΎϬΒϘόϳϭ ϪΑήΘϟ

توضع كمية املبيد فى اجلور مع الشتالت على
�έϮΠϟبϊϣ
 ΪϴΒϤϟال�ϰϓ
فى
�زراع��ة وي�ق�ل�
�ΔϴϤϛى م�ك��ان
ϊοϮΗخل��ط ف�
س�ط��ح ا
ςΨϟ τγ ϰϠϋ ˱ήΜϧ
ΕϼΘθϟ
ويعقبهاϭالرى.
التربة

ϰϓ ΐϠϘϳϭ Ϫϋέΰϟ ϥΎϜϣ ϰϓ
.ϯήϟ ΎϬΒϘόϳϭ ϪΑήΘϟ

رش على اخلطوط قبل الزراعة

البطاطس

βσΎτΒϟ

βσΎτΒϟ

اآلفة  :احلشرات

احلفـــــار

ΕήθΤϟ :Δϓϵ

مظهر اإلصابة :

έΎϔΤϟ

έΎϔΤϟ

يتغذى احلفار على قطع التقاوى وعلى الشعيرات اجلذرية للنباتات
ήϬψϣ
 :ΔΑΎλϹمما يؤدى إلى ذبول النباتات  -كما يتغذى على درنات
سطح التربة
حتت
ΔϳέάΠϟ
Εήϴόθϟ
ϰϠϋϭ
ϯϭΎϘΘϟ
ϊτϗ
ϰϠϋ
έΎϔΤϟ
ϯάϐΘϳ
البطاطس املتكونة ويحدث بها ثقوب أو فجوات مما يقلل من قيمتها
ΎϤϛ -ΕΎΗΎΒϨϟ ϝϮΑΫ ϰϟ· ϯΩΆϳ ΎϤϣ ΔΑήΘϟ τγ ΖΤΗ ΕΎΗΎΒϨϠϟ
االقتصادية .وتشاهد أنفاق التغذية فى بطن اخلط متجهة إلى اجلور.
ϭ ΏϮϘΛ ΎϬΑ ΙΪΤϳϭ ΔϧϮϜΘϤϟ βσΎτΒϟ ΕΎϧέΩ ϰϠϋ ϯάϐΘϳ
وتشتد
.ΔϳΩΎμΘϗϹعن العروة
الصيفية والنيلية
اإلصابة
الشتويةΔϳάϐΘϟ
ϕΎϔϧ ΪϫΎθΗϭ
العروة ΎϬΘϤϴϗ
ΎϤϣفىϦϣ ϞϠϘϳ
وتكثرΕϮΠϓ
املسمدة
اإلصابة فى
التربة.
اإلصابة أو
احلقولΓϭήόϟ
ϰϓ ΔΑΎλϹ
وتزدادήΜϜΗϭ
.έϮΠϟ
لطبيعة ·ϰϟ
تبعا ΔϬΠΘϣ
ϦτΑتقلςΨϟ
ϰϓ
واألراضى
بأسمدة
اخلفيفةΎόΒΗ ϞϘΗ ϭ ΔΑΎλϹ ΪΘθΗϭ ΔϳϮΘθϟ .
Γϭήόϟ Ϧϋ
بلديةΔϴϠϴϨϟϭ
Δϴϔϴμϟ
ΓΪϤγ΄Α ΓΪϤδϤϟ ϝϮϘΤϟ ϰϓ ΔΑΎλϹ ΩΩΰΗϭ .ΔΑήΘϟ ΔόϴΒτϟ
اإلصابة:
ΔϳΪϠΑظهور
ميعاد
.ΔϔϴϔΨϟ
ϲοέϷϭ
التقاوى فى األرض وحتى جمع احملصول.
وضع قطع
ΩΎόϴϣأول
من
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
.ϝϮμΤϤϟ ϊϤΟ ϰΘΣϭ νέϷ ϰϓ ϯϭΎϘΘϟ ϊτϗ ϊοϭ ϝϭ Ϧϣ
توقيت املكافحة:
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
عند مشاهدة أنفاق التغذية فى باطن اخلط وبعد الرى.
.ϱήϟ ΪόΑϭ ςΨϟ ϦσΎΑ ϲϓ ΔϳάϐΘϟ ϕΎϔϧ ΓΪϫΎθϣ ΪϨϋ
خاصة:
إرشادات
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

املبيد املوصى
20لتر+ماء +
سرس بلدى
جريش ذرة
15كجم
·ϩΩΪϋكاآلتى:
ϢΘϳϭإعداده
ϡΎγويتم
Ϣότϛسام
ΪϴΒϤϟكطعم
 ϡΪΨΘδϳاملبيد
يستخدم
ϱΪϠΑ +αήγ
ζϳήΟأوϭ ΓέΫ
ϢΠϛ15
:ϲΗϻϛ
ήΘϟ 20
اخلطوط عند
ϰϓسرسبة
السام
ϯϭήΗالطعم
 .ϪΑيوضع
الصباح ثم
ΪϴΒϤϟفى
تروى+األرض
الغروبϦϴΑ ΔΒγήγ.
ϡΎδϟ Ϣότϟ
ΡΎΒμϟبنيϊοϮϳ ϢΛ
νέϷ
ϰλϮϤϟ
به˯Ύϣ .
.Ώϭήϐϟ ΪϨϋ ρϮτΨϟ

التوصيات املعتمدة
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
املبيد				

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
بيريبان إيه EC %48
EC %48 Ϫϳ· ϥΎΑήϴΑ

		
دورسبان إتش EC %48
EC %48 ζΗ· ϥΎΒγέϭΩ

			
دومانيت EC %2٫5
EC %48 ϥΎΑέϮϠϛ

			
كلورزان EC %48
EC %48 ϥίέϮϠϛ

			
كلورفوس EC %48
EC
%48 αϮϓέϮϠϛ
		
كلورو-بالس EC %29
EC %29 αϼΑ-ϭέϮϠϛ

		
معدل اإلستخدام

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
					
 1لتر  /فدان
ϥΪϓ /ήΘϟ 1
					
 1.25لتر  /فدان
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.25
 250سم / 3فدان
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.25
 1لتر  /فدان
ϥΪϓ /ήΘϟ 1
 1لتر  /فدان
ϥΪϓ
/ ήΘϟ1فدان
 250سم/ 3
ϥΪϓ /3Ϣγ 250

التو�صيات املعتمدة
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الدودة القارضة

البطاطس

الدودة القارضة

βσΎτΒϟ
مظهر اإلصابة :

تقرض اليرقات البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما
ΔοέΎϘϟ
فتميل وتذبل مع ظهور قطع
 ΓΩϭΪϟجزئيا
قرضا كامال فتموت البادرة أو
خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأكلها .تظهر اإلصابة فى
صغيرة
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
بؤر وال تعم احلقل كله.

ΔΑήΘϟ τγ ϯϮΘδϣ ΪϨϋ Γήϴϐμϟ ΕέΩΎΒϟ ΕΎϗήϴϟ νήϘΗ
يتخشبϊϣالساق.
 ΎϴΰΟوقبل
 ϭالبادرة
ΓέΩΎΒϟطور
اإلصابة :أثناء
Ύοήϗظهور
·Ύϣميعاد
ϞϴϤΘϓأنϞΑάΗϭ
ΕϮϤΘϓ ϼϣΎϛ
.ΎϬϠϛ΄Η Ϣϟϭ ΓΩϭΪϟ ΎϬΘοήϗ
ظهورΔΘΘϔϣ
˯ήπΧ
توقيتϊτϗ
έϮϬχ
اإلصابة.
 Γήϴϐλعند
املكافحة:
خاصة.ϪϠϛ ϞϘΤϟ ϢόΗ ϻϭ έΆΑ :
ϲϓ ΔΑΎλϹ
ήϬψΗ
إرشادات

يستخدم املبيد
كطعم سام ويتم إعداده كاآلتى25 :كجم ردة ناعمة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
 20 +لتر ماء  +املبيد املوصى به .تروى األرض فى الصباح ثم يوضع
.ϕΎδϟ ΐθΨΘϳ ϥ ϞΒϗϭ ΓέΩΎΒϟ έϮσ ˯ΎϨΛ
الطعم السام سرسبة بني اخلطوط عند الغروب.

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.ΔΑΎλϹ έϮϬχ
				
 ΪϨϋاملبيد
التوصيات املعتمدة

		
معدل اإلستخدام
 200سم / 3فدان
			
إفكت باور EC %5
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
 1لتر  /فدان
			
اكتافوس EC %48
3
:ϲΗϻϛسم
200
إكسون EC %5
فدان + ΔϤϋΎϧ ΓΩέ
ϢΠϛ /25
			·ϩΩΪϋ
ϢΘϳϭ ϡΎγ Ϣότϛ
ΪϴΒϤϟ ϡΪΨΘδϳ
			ΪϴΒϤϟ + ˯Ύϣ ήΘϟ20
3
 100سم  /فدان
			
اجنيو SC %24.7
ΪϨϋ ρϮτΨϟ ϦϴΑ ΔΒγήγ ϡΎδϟ Ϣότϟ
			 ϢΛ ΡΎΒμϟ
ϰϓ νέϷ
ϯϭήΗ .ϪΑ ϰλϮϤϟ
 ϊοϮϳفدان
 400سم/ 3
إيجى ثرين EC %2.5
.Ώϭήϐϟ
 200سم / 3فدان
			
بالسار EC %5
				
 1لتر  /فدان
			
بستبان EC %48
 1لتر  /فدان
			
بيتافوس EC %48
 1لتر  /فدان
			
تروفوس EC %48
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 200سم / 3فدان
			
توب ستار EC %5
				
 1لتر  /فدان
			
دورسيل EC %48
EC %48 αϮϓΎΘϛ
ϥΪϓ
/ήΘϟ1
3
 500سم  /فدان			
			
سيليان EC %72
			
/3Ϣγفدان
200سم/ 3
100
			
CS EC
فانتكس %6
%5 έΎδϟΎΑ
ϥΪϓ
3
 750سم  /فدان
			
كامكرون EC %72
			
ECEC
%48%48
كلور فان
ϥΎΒΘδΑ
فدانϥΪϓ
لتر / ήΘϟ/
11
3
 200سم  /فدان
			
نيوباور EC %5

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
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ΔοέΎϘϟ ΓΩϭΪϟ

البطاطس
βσΎτΒϟ

مظهر اإلصابة :

الـمن
ّ

الـمن
ّ

˷ϦϤϟ

ظهور بقع صفراء باهتة ˷ϦϤϟ-
جتعد والتفاف األوراق  -الندوة العسلية

:ΔΑΎλϹاألوراق وجفافها وموتها  -وجود احلوريات واألفراد املجنحة
 - ήϬψϣذبول
املن.
بحشرات
اإلصابة
بالفيرس بعد
ظهور
ΓϭΪϨϟϕέϭϷ
ϑΎϔΘϟϭ
مصابةΪόΠΗ-
نباتات ΔΘϫΎΑ
˯ήϔλ
ϊϘΑ-έϮϬχ
ΕΎϳέϮΤϟ ΩϮΟϭ-ΎϬΗϮϣϭ ΎϬϓΎϔΟϭ
ϕέϭϷ
اإلصابة:
ϝϮΑΫ-ΔϴϠδόϟظهور
ميعاد
ΔΑΎλϹ
αήϴϔϟΎΑ
ΔΑΎμϣ
ـــالل
ΪόΑوذلك خ
أبريل
ـــى شــهر
ΕΎΗΎΒϧــر وحت
έϮϬχمن فبرايΔΤϨΠϤϟالظهور
 ΩήϓϷϭتبدأ فى
العروة.ϦϤϟ
ΕήθΤΑ
الصيفى.
توقيت:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
ϝϼΧ
ήϬη
العالجήϳήΒϓ
Ϧϣ έϮϬψϟ
اخلوخ ناقل
 ϚϟΫϭملن
 ϞϳήΑالكاملة
احلشرات
ϰΘΣϭتعتبر
الوقائى حيث
 ϰϓ ΪΒΗالبد من
.ϰϔϴμϟ
ملرض التفاف األوراق الفيروسى وفيروس  Yفى البطاطس.
Γϭήόϟرئيسى
:ΔΤϓΎϜϤϟخاصة:
 ΖϴϗϮΗإرشادات
باملبيد ΚϴΣ
ϲΎϗϮϟ
Νϼόϟ
ϦϤϟاحلشرة على النبات .ويجب تغطية سطحى األوراق
 ΔϠϣΎϜϟمن
ΕήθΤϟأى أعداد
ήΒΘόΗعند وجود
املوصى به
العالج
 Ϧϣ ΪΑϻيتم
مبحلول الرش.
ϲγϭήϴϔϟ ϕέϭϷ ϑΎϔΘϟ νήϤϟ ϲδϴέ
ϞϗΎϧ ΥϮΨϟ
.βσΎτΒϟ ϲϓ Y αϭήϴϓϭ

التوصيات املعتمدة

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

املبيد				

			
معدل اإلستخدام

Ϧϣ/ ΩΪϋ
		ϱ ΩϮΟϭ
ΪϨϋSCϪΑ%ϲλϮϤϟ
ΪϴΒϤϟΎΑ
ΔϴτϐΗ ΐΠϳϭ .ΕΎΒϨϟ ϲϠϋ ΓήθΤϟ
3
فدان
 240سم
فليكس 18.56
Νϼόϟ ϢΘϳأجرى
.εήϟ ϝϮϠΤϤΑ
ϕέϭϷ
 20جم  100 /لتر ماء
			
WG %25
 ϰΤτγاكتارا

 375سم 100 / 3لتر ماء
			
EC %ΕΎϴλϮΘϟ
اكتيليك 50
ΓΪϤΘόϤϟ
 100لتر ماء
			  50ϝΪόϣسم/ 3
إمييدازد `SC %20
ϡΪΨΘγϹ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
3
 30سم  100 /لتر ماء
			
بالنش SC %48
WG
%25 έΎΘϛ
˯Ύϣماء
 ήΘϟلتر
100 100
 /ϢΟسم/ 3
			 20 20
SC %48
تربوبرد
لتر ماء
جم /
			20 375
WG %EC
تشيس 50
%50 ϚϴϠϴΘϛ
˯Ύϣ
ήΘϟ100
100
/3Ϣγ
 80جم  /فدان
			
تيبيكى WG %50
EC%30 ϡήΜϳήϳΎΑ
440
		
ϥΪϓتقاوى معاملة تقاوى
 /3Ϣγطن
 150جم /
			
جاوشو WS %70
فدان
/ϢΟلتر /
			 1 20
EC %22.5
ريلدانWG
%50 βϴθΗ
˯Ύϣ ήΘϟ
100
 40جم  100 /لتر ماء
			
سينودور WG %70
WS %70 ϮηϭΎΟ
.ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ
ϯϭΎϘΗ Ϧσ3 / ϢΟ150
 20سم  100 /لتر ماء
			
كاليبسو SC %48
كروزرEC
%50 ϥΪϠϳέ
/ήΘϟ240
1
ϥΪϓطن تقاوى معاملة تقاوى
سم/ 3
		
ماكس بوتيتو FS %42
					
100فدان
/3Ϣγسم/ 3
			 50 20
SCSC
%24%48
 ϮδΒϴϟΎϛكلوزر
˯Ύϣ ήΘϟ
 20جم  100 /لتر ماء
			
ليبنويد WG %25
SC %20 έϭΪϴϔϧϮϛ
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/
3Ϣγ
50
3
 0.6سم  /كجم تقاوى معاملة تقاوى
		
مونسرين جى FS %37
ϯϭΎϘΗماء
 100ϢΠϛلتر
سم/ 3
			 20 0.6
SC
%48
نافيجاتور
FS
%37
ϰΟ ϦϳήδϧϮϣ
.ϯϭΎϘΗ ΔϠϣΎόϣ
/3Ϣγ
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البطاطس
βσΎτΒϟ

دودة درنات البطاطس (فى احلقل)
(ϞϘΤϟ ϰϓ) βσΎτΒϟ ΕΎϧέΩ ΓΩϭΩ

دودة درنات البطاطس (فى احلقل)

(ϞϘΤϟ ϰϓ) βσΎτΒϟ ΕΎϧέΩ ΓΩϭΩ
مظهر اإلصابة :

ήϬψϣ
 :ΔΑΎλϹكبيرة مفلطحة بني سطحى الورقة وتبدو هذه األنفاق
ظهور أنفاق
املكشوفة
ΔϗέϮϟالدرنات
وتصيب
احلشرة.
تسببها يرقات
έϮϬχشفافة
فضية
ϩάϫ ϭΪΒΗϭ
ϰΤτγ
ϦϴΑ ΔΤτϠϔϣ
ΓήϴΒϛ ϕΎϔϧ
الدرنات
داخل
اليرقات
تدخل
حيث
احلقل
فى
التربة
سطح
من
القريبة
ΕΎϧέΪϟ ΐϴμΗϭ .ΓήθΤϟ ΕΎϗήϳ ΎϬΒΒδΗ ΔϓΎϔη Δϴπϓ ϕΎϔϧϷ
للداخل.
وتستمر
الدرنات
ΔΒϳήϘϟمنϦϣعيون
أنفاق بداية
وتصنع
ϞΧΪΗ ΚϴΣ
ϞϘΤϟ
ϲϓ ΔΑήΘϟ
τγ
ΔϓϮθϜϤϟ
ΕΎϧέΪϟ ϥϮϴϋ Ϧϣ ΔϳΪΑ ϕΎϔϧ ϊϨμΗϭ ΕΎϧέΪϟ
ΕΎϗήϴϟ
ϞΧΩاإلصابة:
ظهور
ميعاد
.ϞΧΪϠϟخالل الفترة من إبريل حتى نوفمبر من كل عام وأشد
ήϤΘδΗϭاإلصابة
تظهر
:ΔΑΎ˰˰λϹهى زراعات العروة الصيفى والصيفى املتأخرة.
إصابة باحلشرة
العرواتέϮϬχ
ΩΎόϴϣ
ήΒϤϓϮϧمت
النباتات التى
ΓήΘϔϟإلى %5Ϧϣمن
اإلصابة
وصول
املكافحة :عند
توقيت
·ϰΘΣ ϞϳήΑ
ϝϼΧ
ΓήθΤϟϭ
ΔΑΎλϹ ήϬψΗ
عشوائيا.
فحصها
ΕΎϋέί ϰϫ ΓήθΤϟΎΑ ΔΑΎλ· Εϭήόϟ Ϊηϭ
ϡΎϋ Ϟϛ
Ϧϣ
املجموع اخلضرى قبل الغروب مع تكرار الرش عند اللزوم.
الرش على
خاصة :يتم
.ΓήΧ΄ΘϤϟ
ϰϔϴμϟϭ
إرشادات ϰϔϴμϟ
Γϭήόϟ

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات

ΎϬμΤϓ ϢΗ ϲΘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ Ϧϣ %5 ϲϟ· ΔΑΎλϹ ϝϮλϭ ΪϨϋ
			
املبيد
.ΎϴϮθϋ
				
 25سم 100 / 3لتر ماء
			
أفانت EC %15
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
 50جم  /فدان
			
WG %30
أفوست
 300ϞΒϗ ϯήπΨϟجم /
			
WP %
9.4εήϟ
ϢΘϳبروتكتو
فدان.ϡϭΰϠϟ ΪϨϋ εήϟ έήϜΗ
ϊϣ Ώϭήϐϟ
ωϮϤΠϤϟ
ϰϠϋ
3
 160سم  /فدان
			
بيداليس EC %5
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
 200سم / 3فدان
				
بينى SC %9
3 ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 30سم  100 /لتر ماء
			
تريسر SC %24
فدان
جم /
			
%90ϥϮϴΛϭήΟ
داى أب
ECSP
%57
ϥΪϓ
/ ήΘϟ
2 300
 200جم  /فدان
دايبل 		WP %6.4 2X
WP
%6.5
ϦϳήΟ
3
/ϢΟ /200
ϥΪϓماء
 100لتر
 26سم
			
SC %
دلتاراب 15
				
لتر ماء
/ 3/3Ϣγ
 3725سم
.5
				
%24 ΖϧΎϓ
رنر
ECSC%15
˯Ύϣ
ήΘϟ 100
100
3
 300سم  /فدان				
			
روكسى EC %10
WP %9.4 ϮΘϜΗϭήΑ
فدانϥΪϓ
/ϢΟ /300
 1٫5لتر
		
سوميثيون كزد EC %50
3
					
 //3Ϣγفدان
 60سم
			
SC %%24
كوراجن 20
SC
ήδϳήΗ
˯Ύϣ ήΘϟ 100
30
 160سم / 3فدان				
			
ماتش EC %5
WP %6.4 βϛ2 ϞΒϳΩ
ϥΪϓ / ϢΟ 200
 2لتر  /فدان
			
مالثني EC %57
WG
%85 ϦϴϔϠϳΩ
ϥΪϓ /ϢΟ200
 2لتر  /فدان
		
مالسون/كورماندل EC %57
 100ماء
 100/ 3Ϣγلتر
 37.5جم /
15
		WG %SC
دوكس 30
هاى%24
ήϧέ
˯Ύϣ ήΘϟ
 300جم  /فدان
			
هوياجن SP %90
EC %50 Ωΰϛ ϥϮϴΜϴϣϮγ
.ϡϭΰϠϟ ΪϨϋ εήϟ έήϜϳ
ϥΪϓ / ήΘϟ 1.5
			
معدل اإلستخدام

EC %5 ζΗΎϣ

116 SP %90 ΞϧΎϳϮϫ

ϥΪϓ / 3Ϣγ 160
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
ϥΪϓ / ϢΟ 300

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.ΔΑΎλϹ ΙϭΪΣ ϑΎθΘϛϹ ΕΎϧέΪϠϟ έήϜΘϤϟ ίήϔϟ Γέϭήο

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

دودة ورق القطن

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ΓέΩϮΑ ϢΠϛ 3 + Ϧσ/ϢΟ 150
ϦϴϟϭΎϛ ϭ ϚϠΗ

WP %6.5 ϦϳήΟ

ΓΩΎϣ 3Ϣγ 2 + ϢΟ 150		
Ϧσ /˯Ύϣ ήΘϟ 1.25 + ΓήηΎϧ
القطنΕΎϧέΩ
دودة ورق

البطاطس
WP %9.4 ϮΘϜΗϭήΑ

ΕΎϧέΩ Ϧσ /ϢΟ 150

WP %6.4 βϛ2 ϞΒϳΩ
: مظهر اإلصابة

ϦτϘϟتغذية
ϕέϭ- األوراق
ΓΩϭΩ وجود لطع البيض على
اليرقات على القمم النامية
.األوراق:ΔΑΎλϹ
ثقوب فى
ووجود
ήϬψϣ
ϢϤϘϟ ϰϠϋ ΕΎϗήϴϟ ΔϳάϐΗ- ϕέϭϷ ϰϠϋ:اإلصابة
ξϴΒϟ ϊτϟ
ΩϮΟϭ
ظهور
ميعاد
.ϕέϭϷ ϰϓ ΏϮϘΛ ΩϮΟϭϭ ΔϴϣΎϨϟ
.زراعات أكتوبر ونوفمبر خالل العروتني النيلى والشتوى
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:توقيت املكافحة
.ϯϮΘθϟϭ ϰϠϴϨϟ ϦϴΗϭήόϟ ϝϼΧ ήΒϤϓϮϧϭ ήΑϮΘϛ
ΕΎϋέί
. مصابة باللطع والفقس احلديث:ΔΤϓΎϜϤϟ
ظهور مناطق
عند
ΖϴϗϮΗ
.ΚϳΪΤϟ βϘϔϟϭ ϊτϠϟΎΑ ΔΑΎμϣ ϖσΎϨϣ
έϮϬχ إرشادات
ΪϨϋ
:خاصة

ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.التربة للسير عليها رشا على املجموع اخلضرى:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
بعد الرى وحتمل
يتم العالج
.ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ Ύηέ ΎϬϴϠϋ ήϴδϠϟ ΔΑήΘϟ ϞϤΤΗϭ ϱήϟ
ΪόΑ Νϼόϟ
ϢΘϳ
املعتمدة
التوصيات
			
معدل اإلستخدام

				
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ املبيد

3
 فدان/ ϝΪόϣ
 سم100
ϡΪΨΘγϹ

			
EC %2 امياتوكس
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

/ 3 سم110
ϥΪϓفدان
/ ήΘϟ1

			
SCEC
%14.5
بيتا
%50فانت
ϥΎΘϛ

فدان
/  لتر1
ϥΪϓ /3Ϣγ
440
 فدان/ 3 سم160
Page 19

			
EC %50ϡήΜϳήϳΎΑ
بيرودان
EC%30

				 فدان/ 3 سم400

			
EC %5 كابريس

 فدان/  جم300

			
SP %90 كويك

				 فدان/ 3 سم160

			
EC %5 ماتش

 فدان/  جم300

			
SP %90 ميثوميت

				
 لتر ماء100 / 3 سم50

			
SC %15 نومولت
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ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

			
EC %5 صنيورون

ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

العنكبوت األحمر

βσΎτΒϟ

ϥΪϓ /ήΘϟ1

EC %50 ϥΩϭήϴΑ

ϥΪϓ / ήΘϟ1

EC %50 ϥΪϠϳέ

ϥΪϓ /ϢΟ 300
جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية
ϥΪϓ/ϢΟ 300

SP %90 Ζϴϧϻ

ϥΪϓ / 3Ϣγ 160

EC %5 ζΗΎϣ

ϥΪϓ / ϢΟ 300

SP %90 ϚϳϮϛ

SP %90 ΖϴϣϮΜϴϣ
البطاطس

		

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 50

العنكبوت األحمر

SC %15 ΖϟϮϣϮϧ

 األكاروسات: اآلفة

ΕΎγϭέΎϛϷ :Δϓϵ

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

: مظهر اإلصابة

 ظهور بقع صفراء أو- مصفرة اللون فى وسط احلقل:ΔΑΎλϹ
وجود نباتات
ήϬψϣ
έϮϬχςγϭتعم
ϰϓماϥϮϠϟ
Γήϔμϣ
 الورقةϊϘΑ
سطح
خشونةϞϘΤϟ
- الورقة
سرعان
الورقةΕΎΗΎΒϧ
سطحΩϮΟϭ
بنية على
- ΔϗέϮϟ ϢόΗ Ύϣ ϥΎϋήγ ΔϗέϮϟ τγ ϰϠϋ ΔϴϨΑ ϭ ˯ήϔλ
. ذبول األوراق وجفافها- املصفرة
.ΎϬϓΎϔΟϭ ϕέϭϷ ϝϮΑΫ- ΓήϔμϤϟ ΔϗέϮϟ τγ ΔϧϮθΧ

:اإلصابةέϮϬχ
ظهورΩΎόϴϣ
ميعاد
:ΔΑΎ˰˰λϹ
.ϞϳήΑ
ήϬηشهر
ϝϼΧ
ϲϔϴμϟ
βσΎτΒϟ
ϲϓفى
ΔΑΎλϹ
وتظهر فى
.أبريل
خالل
الصيفى
البطاطس
اإلصابةήϬψΗ
تظهر
.ήΒϤΘΒγ ήϬη Ϟϭ
ϲϠϴϨϟ
βσΎτΒϟ
ϲϓ
ήϬψΗϭ
.البطاطس النيلى أوائل شهر سبتمبر

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
:املكافحة
توقيت
ϝϮλϭ ΪϨϋ
ϰϠϋ Ωήϓ 5 ΩΪϋ ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ ΩΪϋ ςγϮΘϣ
ΎϬμΤϓ
ϢΘϳ ϲΘϟ
ΔϗέϮϟ
.أفراد على الورقة من األوراق التى بتم فحصها عشوائيا.ΎϴϮθϋ
5 إلى عدد
العنكبوت
أعدادϕέϭϷ
متوسطϦϣ
وصول
عند
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

:إرشادات خاصة

.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ΔϴτϐΗ ϊϣ ΕΎΗΎΒϨϟ εέ ϢΘϳ

.يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ اإلستخدام
100 /3Ϣγمعدل
40
			

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ التوصيات
املعتمدة
EC %1.8 ϚϴϣϮϛ
				
املبيد

˯Ύϣماء
ήΘϟلتر
100
100 /3Ϣγ
/ 3سم40
60

EC
ϥϮϟΎΑ
			
SC%1.8
%24 أسينابير

˯Ύϣماء
ήΘϟلتر
100
100 /3Ϣγ
/ 3سم40
40

ECE%1.8
			
C %1.8ϦϴΘϜϤϳΩ
أكوميك

˯Ύϣماء
ήΘϟلتر
100
100 /3Ϣγ
/ 3سم40
40
100 /3Ϣγ
/ 3سم40
20
˯Ύϣماء
ήΘϟلتر
100
3
 سم160
 فدان//3Ϣγ
˯Ύϣ ήΘϟ 100
60

100 /3Ϣγ
/ 3سم40
40
				
لتر ما
˯ΎϣءήΘϟ
100
100 /3Ϣγ
/ سم40
40
˯Ύϣماء
ήΘϟلتر
100
3

				
 لتر ماء100 / 3 سم60
ماء20 لتر100 / 3 سم40
Page
 لتر ماء100 / 3 سم60

		
EC EC
%1.8%1.8
 مكتنيΪϟϮΟ
افدال
			
EC %5ήΠϨϟΎη
أوبالتني
SC%36

			
SC %12
فاست
جات
SC %24
ήΑϮγ
ήΠϨϟΎη
			
EC %ϚϴϤϴΗήϴϓ
1.8 جولد
EC %1.8
			
%1.8Ϛϴϣ
دميكتني
ECEC%1.8
ϡΎϛ

		
SC %24 شالنجر سوبر
			
EC %1.8 فيرتيميك
			
SC %24 كابيتول

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
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العنكبوت األحمر

البطاطس

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

 لتر ماء100 / 3 سم40

			
EC %1.8 كام ميك

 لتر ماء100 / 3 سم30

			
EC %3.37 كراتر

 لتر ماء100 / 3 سم60

			
SC %24 كونكورد
βσΎτΒϟ
			
EC %1.8 السيو
EC %3.37 ήΗήϛ
			
EC %1.8 نوسبيدر
EC %1.8 Ϯϴγϻ

 لتر ماء100 / 3 سم40

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ
30
3

 لتر ماء100 /  سم40

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40

 الفطريات: اآلفة

)القشرة السوداء (فطريات التربةΕΎϳήτϔϟ :Δϓϵ

(ΔΑήΘϟ ΕΎϳήτϓ) ˯ΩϮδϟ ΓήθϘϟ
: مظهر اإلصابة
ήϬψϣ
.داكنة حتيط بالساق جزئيا أو كليا أعلى سطح التربة:ΔΑΎλϹ
تقرحات بنية
τγ ϰϠϋ ΎϴϠϛ ϭ ΎϴΰΟ ϕΎδϟΎΑ ςϴΤΗ ΔϨϛΩ ΔϴϨΑ ΕΎΣήϘΗ
.تكون بقع داكنة على الدرنات املصابة مع وجود أجسام حجرية سوداء

ϡΎδΟ ΩϮΟϭ ϊϣ ΔΑΎμϤϟ ΕΎϧέΪϟ ϰϠϋΔϨϛΩ ϊϘΑ ϥϮϜΗ .ΔΑήΘϟ
.˯ΩϮγظهور
ΔϳήΠΣ
:اإلصابة
ميعاد
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
.الدرنات
صبΩΎόϴϣ
فترة
.ΕΎϧέΪϟ ΐλ ΓήΘϓ

:توقيت املكافحة

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.معاملة الدرنات قبل الزراعة
.Δϋέΰϟ ϞΒϗ ΕΎϧέΪϟ ΔϠϣΎόϣ

املعتمدة
التوصيات
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
معدل اإلستخدام

 طن تقاوى/ 3 سم450
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
 كجم درنات/ 3 سم1
ΕΎϧέΩ ΔϠϣΎόϣ
ϯϭΎϘΗ
تقاوىϢΠϛ
 طن/3Ϣγ1
/  جم250
.بعد الزراعة
 رىϢΠϛ
فدان/3Ϣγ
/ جم0.6
250
ΕΎϧέΩ ΔϠϣΎόϣ
ϯϭΎϘΗ
 طن درنات/ 3 سم240
(ΔϳέΪΒϟ)
 كجم درنات/ 3 سم1
 كجم درنات/ 3 سم0.6
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				املبيد

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

			
FS %10 اليفن
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
SC %25 أميستو
%25
ϮΘϨϣϮϣ
		
WP %12SC
- 34
بيوكنترول تى
		
WPFS
%12
- 34ϰΟتىϦϳήδϧϮϣ
بيوكنترول
%37
		
FS %42 كروزر ماكس بوتيتو
ΓήϜΒϤϟ ΓϭΪϨϟ
			
SC %25 مومنتو
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
		
FS %37 مونسرين جى

ΎϬϧϮϟ ϞϜθϟ ΔϤψΘϨϣ ΓήϳΪΘδϣ ϊϘΑ ΓέϮλ ϰϠϋ νήϋϷ ήϬψΗ
ΪϨϋ ΡϮοϮΑ ήϬψΗ ϊϘΒϟ ϞΧΩ ΔϠΧΪΘϣ ΕΎϘϠΣ ΩϮΟϭ ϊϣ ϰϨΑ
ϰϠϋ Ύπϳ νήϋϷ ήϬψΗϭ βϤθϟ ΔόηϷ ϕέϭϻ ξϳήόΗ
.ϥϮϠϟ ΔϴϨΑ ΔϴϟϮσ ϊϘΑ ΓέϮλ ϰϓ ϕϮδϟ
التو�صيات املعتمدة ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ΓέήΣ ΔΟέΩ 30 ϰϟ· 25 ,ΔϳϮΠϟ ϑϭήψϟ ΔϤϼϣ ΪϨϋ
.ΔϴϟΎϋ ΔϴΒδϧ ΔΑϮσέ ϊϣ ,ΔϳϮΌϣ

.Δϋέΰϟ ϞΒϗ ΕΎϧέΪϟ ΔϠϣΎόϣ
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

SC %25 ϮΘϨϣϮϣ

ϯϭΎϘΗ ϢΠϛ /3Ϣγ1

البطاطس
FS %37 ϰΟ ϦϳήδϧϮϣ

ϯϭΎϘΗ ϢΠϛ /3Ϣγ 0.6

ΕΎϧέΩ ΔϠϣΎόϣ
الندوة املبكرة (البدرية)
ΕΎϧέΩ ΔϠϣΎόϣ

(ΔϳέΪΒϟ) ΓήϜΒϤϟ ΓϭΪϨϟ
الندوة املبكرة (البدرية)

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
مظهر اإلصابة :

ΎϬϧϮϟ ϞϜθϟ ΔϤψΘϨϣ ΓήϳΪΘδϣ ϊϘΑ ΓέϮλ ϰϠϋ νήϋϷ ήϬψΗ
 ΪϨϋمع
 ΡϮοϮΑبنى
الشكل لونها
منتظمة
صورة بقع
 ΩϮΟϭعلى
األعراض
ήϬψΗ
مستديرةϊϘΒϟ
ϞΧΩ ΔϠΧΪΘϣ
ΕΎϘϠΣ
تظهر ϊϣ
ϰϨΑ
ألشعة
ήϬψΗϭعند تعريض
 βϤθϟبوضوح
البقع تظهر
ϕέϭϻداخل
 ξϳήόΗمتداخلة
وجود حلقات
األوراقϰϠϋ
Ύπϳ νήϋϷ
ΔόηϷ
الشمس وتظهر األعراض أيضا على السوق فى صورة بقع طولية بنية اللون.
.ϥϮϠϟ ΔϴϨΑ ΔϴϟϮσ ϊϘΑ ΓέϮλ ϰϓ ϕϮδϟ
ميعاد ظهور اإلصابة:عند مالئمة الظروف اجلوية  25إلى 30
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
رطوبة نسبية عالية.
مئوية مع
ΩΎόϴϣحرارة
درجة

خاصة30
ϰϟ· 25
,ΔϳϮΠϟ
توقيت ΔϤϼϣ
ΪϨϋ
ΓέήΣ ΔΟέΩ
الصيفية.
فى العروة
اإلصابة
ϑϭήψϟظهور
املكافحة:عند

.ΔϴϟΎϋ ΔϴΒδϧ ΔΑϮσέ ϊϣ ,ΔϳϮΌϣ
التوصيات املعتمدة
املبيد :ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
		
معدل اإلستخدام
				
.Δϴϔϴμϟ
		Γϭήόϟ ϰϓ
ΔλΎΧ
ΪϨϋ
 100لتر ماء
 40جم /
WGΔΑΎλϹ
%52.5 έϮϬχ
اكواجن برو
			
انادول WP %80
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
			
اندكس WP %77
			
أوبتيما EC %25
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
اى بى كور 		WP %72
			
W
إميثان G %75
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
إيرون WG %48.9
			
SC %45ϭήΑ
بروكسانيل
WG %52.5
ϦΟϮϛ
			
برونتو EC %50
			
بريفاكيم SL %72.2
		
بوليرام دى إف DF %80
بيوجيل سى إكس SC %42.5
			
تازولني WP %72
			
توليدو SC %43
			
جاردنر EC %25
			
جاجنر WP %50
			
جينكس WP %72
			
دايفى كور EC %25
دل كب  %23.5سائل		
			
ديسنت SC %32.5
			
دملا WP %50
			
ديوت إم WG %73
روكسيل إم 		WP %72
120

 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
لتر ماء
جم 100 /
200
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
				
 250جم  100 /لتر ماء
 ήΘϟماء
 100لتر
سم100 / /3
˯Ύϣ
ϢΟ 250
40
3
 30سم  100 /لتر ماء
3
لتر ماء
Page
 250سم 21 100 /
 200جم  100 /لتر ماء
 200سم 100 / 3لتر ماء
				
 250جم  100 /لتر ماء
 35سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 300جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
				
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250سم 100 / 3لتر ماء
 300سم 100 / 3لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

البطاطس
			
ريدوزين WP %72
ريدوميل جولد ام زد WG %68
		
روكسيل بلس WP %68.9
		
ريفاس ام زد WG %65
ريفاس توب 		SC %50
			
رمييك WG %30
			
ساندكيور WP %72
			
ساندوزول EC %25
			
سبيريت WP %80
سبيد سايد 		EC %25
			
ستون WDG %50
			
سكور EC %25
			
سكوربيو EC %25
			
سوجات WP %72
		
صنكوزيب WDG %75
		
فلو إى زد WDG %80
			
فوليكور EC %25
			
كاديالك WP %80
			
كبريوتوب WG %60
			
كبريوديو EC %11.2
		
كوبرس كزد WP %56.35
			
كوبوكو WG %57
		
كوسيد (DF %53.8)2000
			
كوبربرو WP %77
			
كيرف EC %25
			
كيور إم WP %72
		
لوناترانكيوليتى SC %50
ماتكوجولد 		WP %72
			
ماجما WG %52.5
			
مورانو EC %50
			
نوفيكيور WG %70
			
نيمو WP %70
			
يوروتك WP %80
			
يونيميل WP %72

الندوة املبكرة (البدرية)
 250جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 1كجم  /فدان
 200سم / 3فدان
 200جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 50جم  100 /لتر ماء
				
 50سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
				
 60سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 250سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 180جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 87.5سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50جم  100 /لتر ماء
 30سم 100 / 3لتر ماء
 175جم  100 /لتر ماء
 300جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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ΓήΧ΄ΘϤϟ
الندوةΓϭΪϨϟ
املتأخرة

βσΎτΒϟ
البطاطس

ΓήΧ΄ΘϤϟ
ΓϭΪϨϟاملتأخرة
الندوة

: :ΔΑΎλϹ
ήϬψϣاإلصابة
مظهر
منتظمة،
صورة بقع
األوراق فى
νήϋاملرض
ήϬψΗأعراض
تظهر
غيرήϴϏ
ϊϘΑ ΓέϮλ
ϰϓ ϕέϭϷ
علىϰϠϋ
νήϤϟ
ويوجد على
مخضرة،
صفراء
 ˬϥϮϠϟصفراء
محاطة بهالة
رمادية اللون،
˯ήϔλ
ϭ ˯ήϔλ
 ΔσΎΤϣأوΔϟΎϬΑ
ΔϳΩΎϣέ ˬΔϤψΘϨϣ
احلوامل
عن
عبارة
رمادى
أو
أبيض
زغبى
منو
البقع
لهذه
السفلى
السطح
ϰΒϏί ϮϤϧ ϊϘΒϟ ϩάϬϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ ΪΟϮϳϭ ˬΓήπΨϣ
اجلرثومية للفطر املسبب واإلصابة على أعناق األوراق والسوق على هيئة
ΐΒδϤϟ
ϞϣϮΤϟ
وفى Ϧϋ
اللونΓέΎΒϋ
ϯΩΎϣέ
طوليةϭ ،
بقع ξϴΑ
فى
ήτϔϠϟللسوق
 ΔϴϣϮΛήΠϟكسر
الشديدة يحدث
اإلصابة
رمادية
ˬΔϴϟϮσ ϊϘΑ ΔΌϴϫ ϰϠϋ ϕϮδϟϭ
ϕέϭϷ
ϰϠϋ ΔΑΎλϹ
شديدة.
ϕΎϨϋأو رياح
هوائى قوى
حالة ϭوجود تيار
ΔϟΎΣ ϰϓ
ϕϮδϠϟ
ΙΪΤϳفىήδϛ
ΓΪϳΪθϟ
ظهورϰϓϭ ϥϮϠϟ
ΔϳΩΎϣέ
وإرتفاع
احلقل
النباتات
ΔΑΎλϹتالمس
اإلصابة :عند
ميعاد
.ΓΪϳΪη ΡΎϳέ ϭ ϯϮϗ
ϰϮϫ
έΎϴΗ ΩϮΟϭ
احلرارة.
وإنخفاض
الرطوبة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ظهور اإلصابة خاصة فى العروة النيلى أو فى
املكافحة :عند
توقيت
بالرش.
ΪϨϋالرى
مناطق
νΎϔΨϧ·ϭ ΔΑϮσήϟ ωΎϔΗέ·ϭ ϞϘΤϟ ϰϓ ΕΎΗΎΒϨϟ
βϣϼΗ
خاصة :البد أن يغطى محلول الرش السطحني العلوى والسفلى لألوراق.
إرشادات
.ΓέήΤϟ

التوصيات املعتمدة

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ϖσΎϨϣ ϰϓ ϭ ϰϠϴϨϟ Γϭήόϟ ϰϓ ΔλΎΧ ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ
 250جم  100 /لتر ماء
		
WP %72εήϟΎΑ
أروميل أم زد
ϯήϟ
		
اكروبات مانكوزيب WG %69
				
 250جم  100 /لتر ماء
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
		
اكروبات نحاس WP %73.2
 250جم  100 /لتر ماء
 40جم /
		
WG
%52ϲτϐϳ
اكواجنϥبرو .5
 100ϱϮϠόϟلتر
ϲϠϔδϟϭماء.ϕέϭϸϟ
ϦϴΤτδϟ εήϟ
ϝϮϠΤϣ
ΪΑϻ
3
			
اميستار SC %25
 50سم  100 /لتر ماء
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
انتراكول WP %70
 250جم  100 /لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
أليكتس WG %75
 200جم  100 /لتر ماء
250سم100 / 3
125
			
%68.75ΕΎΑϭήϛ
انفينيتو
ήΘϟماء
 100/ϢΟلتر
%69 SC
ΐϳίϮϜϧΎϣ
˯Ύϣ
3
			
أورفيجو SC %52.5
 80سم  100 /لتر ماء
WP
		
اوكسى بلس WP %47.89
 250جم  100 /لتر ماء
WP %46 αΎΤϧ ΕΎΑϭήϛ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ
250
			
برادو SC %72
 875سم / 3فدان
3
WG
%52.5
ϦΟϮϛ
فدان ˯Ύϣ ήΘϟ
سم 100//
ϢΟ 40
500
			
SC %ϭήΑ
برافوتوب 55
3
100 //3Ϣγ
 250سم
			
SL %%25
بروبالنت 72.2
100لتر
SC
έΎΘδϴϣ
ήΘϟماء˯Ύϣ
50
3
		
بريفيكيور ن SL %72.2
 250سم  100 /لتر ماء
WP %70 ϝϮϛήΘϧ
ήΘϟماء˯Ύϣ
/ϢΟ 250
 250سم100 / 3
بالنت جارد ( 610*30خليه/مل) L
100لتر
3
100 //3Ϣγ125
 250سم
			
SL %72٫2ϮΘϴϨϴϔϧ
بروكيور
SC %68.75
100لترήΘϟماء˯Ύϣ
			
بوكاجى SC %50
 50سم 100 / 3لتر ماء
WP % 28.5 αϼΑ ϰδϛϭ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 250
			
ترايدكس WP %80
				
 250جم  100 /لتر ماء
ترايدكس%72
ϭΩήΑ
/˼ϢγلترϥΪϓ
100 /875
 200جم
		
WG %SC
سوبر 75
ماء
100 /3Ϣγ250
 250جم
			
ترايوماكس %66
SLWP
%72.2
ΖϧϼΑϭήΑ
ماء˯Ύϣ
100/لترήΘϟ
املبيد				

			
معدل اإلستخدام

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
SL %72.2 έϮϴϛϭήΑ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ250
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SL %72.2 ϥ έϮϴϜϴϔϳήΑ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 250

WG %75 ήΑϮγ βϛΪϳήΗ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 200

البطاطس
		
جالبني مانكوزيب WP %58
		
جالبني نحاس WP %69.8
جولد ستون 		WP %69
		
دايثني ام WP %80 - 45
			
دايسان WP %80
			
دايكوزيب WP %80
			
دل كب  %23.5سائل
			
دودجو WG %68
			
رامنان SC %40
رادو النصر 		WP %72
			
رولكس WP %50
ريدوميل جولد أم زد WG %68
ريدوميل جولد بالس WP %71.5
			
ريفاس توب SC %50
			
ريفاس SC %25
		
ريفاس ام زد WG %65
			
ريفال SL %72.2
زان 			SC %50
			
زجنال SC %50
		
زووم WP %38٫37 2007
			
ستروماك SC %25
سوبر مانكو 		WP %69
			
سيرينو WG %60
			
سيفومان SC %10
		
شامب دى بى WG %57.6
			
شيرالن SC %50
		
فاكوميل ام زد WP %72
		
فنجى مورث WP %69
		
فنجيوران أو أتش WP %77
		
فوليو جولد SC %53.75
فوالر إم زد 		WP %69
فيجى كلني 		WG %15
			
فينر WP %84
			
كباكيت WP %85

الندوة املتأخرة
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
				
 250سم 100 / 3لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 30سم 100 / 3لتر ماء
 300جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
				
 200جم  100 /لتر ماء
 200سم / 3فدان
 50سم 100 / 3لتر ماء
 1كجم  /فدان
 250سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 120سم 100 / 3لتر ماء
				
 250جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
				
 300سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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الندوة املتأخرة

البطاطس
			
كبريوديو EC %11.2
			
كوما WP %85
			
كونسنتو SC %45
			
كينج SC %64.61
		
كيور  -بالس WP %74٫5
			
ليماى SC %20
			
مانفيل WG %75
			
مانكو WP %80
		
مانكو النصر WP %80
		
مانكوسيل بالس WP %50
			
مترودكس WP %80
			
مورفى WG %71.3
			
ناندو SC %50
			
نوفيكيور WG %70
		
وينر جولد SC %53.75

اآلفة  :النيماتودا

 250سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250سم 100 / 3لتر ماء
 200سم 100 / 3لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 125جم  100 /لتر ماء
 300سم 100 / 3لتر ماء

ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻨﻴﻤﺎﺗﻮﺩﺍ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺲ

نيماتودا تعقد اجلذور

مظهر اإلصابة :

 -على املجموع اجلذري :يوجد أورام ذات أحجام وأشكال مختلفة.

 على الدرنات :يوجد تورمات تظهر معها الدرنة مليئة بالبثور أوالثآليل ويوجد على نسيج الدرنة من الداخل بقع بنية داكنة اللون.
ميعاد ظهور اإلصابة:

مع انتشار املجموع اجلذري وتكوين الدرنات.

توقيت املكافحة:
عند زراعة التقاوي .

التوصيات املعتمدة

املبيد				

			
تيرفيجو SC %2
			
فايديت SL %24
			
نيمايوك GR %10
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معدل اإلستخدام

ﻣﻈﻬﺮلترﺍﻹ /فدان
2.5
ﺻﺎﺑﺔ:
فدان (مرتني)
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ :ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺫﺍﺕ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
- 3لتر /ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰفدان
- 30كجم /
ﺍﻟﺪﺭﻧﺎﺕ :ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮﺭﻣﺎﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﻧﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﺜﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺂﻟﻴﻞ
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺪﺭﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺑﻘﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﺩﺍﻛﻨﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ.

ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:
ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﺭﻧﺎﺕ.

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ΡήϘΘϟ ΩϮΗΎϤϴϧ

βσΎτΒϟ

البطاطس
ΩϮΗΎϤϴϨϟ :Δϓϵ
: :ΔΑΎλϹ
ήϬψϣاإلصابة
مظهر

نيماتودا التقرح

التقرح
نيماتودا
ΡήϘΘϟ ΩϮΗΎϤϴϧ

وجود تقرحات على اجلذور الثانوية.

.ΔϳϮϧΎΜϟ
ϲϠϋ ΕΎΣήϘΗ
ΩϮΟϭ
بحوالى شهر.
έϭάΠϟالزراعة
اإلصابة :بعد
ظهور
ميعاد
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
 :ΔΑΎ˰˰λϹعند الزراعة.
املكافحة:
توقيت
خاصة.ήϬη ϲϟϮΤΑ:
إرشاداتΔϋέΰϟ
ΪόΑ

:ΔΤϓΎϜϤϟالزراعة تكبيشاً مع التقاوى ثم الرى مباشرة.
ΖϴϗϮΗاملبيد عند
يستعمل
.Δϋέΰϟ
ΪϨϋ
املعتمدة
التوصيات

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
املبيد

معدل اإلستخدام

فدان .ΓήηΎΒϣ ϱήϟ
ϢΛ ϱϭΎϘΘϟ
			 ϊϣ ˱ΎθϴΒϜΗ
Δϋέΰϟ ΪϨϋSC
ΪϴΒϤϟ
 2.5لتر /
%2ϞϤόΘδϳ
تيرفيجو

			
موكاب GR %10
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
نيماثورين GR %10
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
نيمايوك GR %10
GR %10 ΏΎϛϮϣ

 30كجم  /فدان
 12.5كجم  /فدان
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
 30كجم  /فدان
ϥΪϓ / ϢΠϛ 30

ϥΪϓ /ϢΠϛ 12.5
الفلفــــل

G %10ϦϳέϮΛΎϤϴϧ

اآلفة  :احلشرات

التربس

مظهر اإلصابة :
تتغذى افراد التربس على األوراق والبراعم والثمار مسببة
تبقعات بيضاء  -فضية فاحتة تتحول هذه البقع إلى اللون األسود
كما يسبب التربس سقوط األزهار وعدم تكونها..
توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور األفراد على األوراق واألزهار.

إرشادات خاصة:
النظافة الزراعية والتخلص من احلشائش مع استخدام
املصائد الزرقاء الالصقة للكشف عن وجود اآلفة.

التوصيات املعتمدة
املبيد				

			
معدل اإلستخدام

			
رادينت SC %12

 100سم / 3فدان				
التو�صيات املعتمدة
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البياض الدقيقى

الفلفل

ϞϔϠϔϟ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

البياض الدقيقى

اآلفة  :الفطريات

ΕΎϳήτϔϟ
:Δϓϵ
اإلصابة :
مظهر

للورقـــة يقابلها على الســــطح
 νΎϴΒϟالعلوى
يقع صفـــراء اللون على السطح
ϰϘϴϗΪϟ
السفلى منوات زغبية بيضاء اللون تتحول األوراق إلى اللون البنى
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
إشتداد اإلصابة.
ومتوت عند
ϰϠϋ ΎϬϠΑΎϘϳ ΔϗέϮϠϟ ϯϮϠόϟ τδϟ ϰϠϋ ϥϮϠϟ ˯ήϔλ ϊϘΑ
ميعاد ظهور اإلصابة :فى حالة توافر الظروف البيئية املناسبة لظهور اإلصابة.
ϰϟ· ϕέϭϷ ϝϮΤΘΗ ϥϮϠϟ ˯ΎπϴΑ ΔϴΒϏί ΕϮϤϧ ϰϠϔδϟ τδϟ
األعراض.
بداية ظهور
املكافحة:
.ΔΑΎλϹ
عند·ΩΪΘη
ΪϨϋ ΕϮϤΗϭ
توقيتϰϨΒϟ
ϥϮϠϟ
خاصة:
إرشادات
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
لألوراق.
والسفلى
العلوى
السطحني
الرش
يغطى محلول
ϰϓالبد
.ΔΑΎλϹ
έϮϬψϟ
ΔΒγΎϨϤϟ
ΔϴΌϴΒϟ
ϑϭήψϟ
ΔϟΎΣأن ήϓϮΗ

املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

				
ΪϨϋاملبيد
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ

معدل اإلستخدام

 250سم 100 / 3لتر ماء
			
·SC %ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
أوبن 72
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
سم100 / 3
250 ϦϴΤτδϟ
			
SC %
باستيل 56
		
ϲϠϔδϟϭلتر ماء
.ϕέϭϸϟ
ϱϮϠόϟ
εήϟ ϝϮϠΤϣ
ϲτϐϳ
ϥ ΪΑϻ
3
		
توباس (EC %10 )100
 25سم  100 /لتر ماء
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ ϥΎΠϧΫΎΒϟ
			
سلفوالك WG %80
 250جم  100 /لتر ماء
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

(زراعات محمية)

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ϥΎΠϧΫΎΒϟ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 25
الباذنجان

EC %10 (100) αΎΑϮΗ
EC %12 ϥΎΠϴΑϭέ
ΕΎγϭέΎϛϷ
:Δϓϵاألكاروسات
اآلفة :

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 25

األحمر
العنكبوت
WG %80 ϙϻϮϔϠγ
˯Ύϣ ήΘϟ 100
/ ϢΟ 250
مظهر اإلصابة ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ :

:ΔΑΎλϹصفراء إلى بنية على األوراق .اصفرار وذبول األوراق.
ήϬψϣظهور بقع
έήϔλ.اجلو.
اإلصابة وجفاف
شدة
ΔϴϨΑحالة
ϲϟفى
وسقوطها
جفاف
ϝϮΑΫϭ
ϕέϭϷ
ϰϠϋ
األوراق˯ήϔλ
ϊϘΑ έϮϬχ
ΔΑΎλϹ ΓΪη ΔϟΎΣ ϰϓ ΎϬσϮϘγϭ
اإلصابةϕέϭϷ :
ϑΎϔΟ. ϕέϭϷ
مايو  -يونيو.
ظهور
.ϮΠϟ ϑΎϔΟϭ
عند وصول متوسط اعداد العنكبوت إلى 5
توقيت املكافحة:
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
األوراق التى يتم فحصها عشوائيا..
έϮϬχالورقة فى
أفراد على
إرشادات.ϮϴϧϮϳ
– ϮϳΎϣ
خاصة:
 :ΔΤϓΎϜϤϟاملبيد على النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.
يتم رش محلول
ΖϴϗϮΗ
ςγϮΘϣ ϝϮλϭ
ΪϨϋ
املعتمدةΔϗέϮϟ ϰϠϋ Ωήϓ 5ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ ΩΪϋ
التوصيات
ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ
				.ΎϴϮθϋمعدل اإلستخدام
ϲϓاملبيد

 50سم 100 / 3لتر ماء
			
سوبر EC %5
اورتس
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
 50سم 100 / 3لتر ماء
			
أوبيرون SC %24
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ
τδϟ
ΔϴτϐΗ
ϊϣ
ΕΎΗΎΒϨϟ
ϲϠϋ
ΪϴΒϤϟ
ϝϮϠΤϣ εέ ϢΘϳ
3
 100سم  100 /لتر ماء
			
بيبرولورد SC %25

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
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ϝΪόϣ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 50

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

الخيـــــــار

έΎϴΨϟ

έΎϴΨϟ

اآلفة  :احلشرات

الذبابة البيضاء

ΕήθΤϟ :Δϓϵ
مظهر اإلصابة :

˯ΎπϴΒϟ ΔΑΎΑάϟ

˯ΎπϴΒϟ ΔΑΎΑάϟ

وجود احلشرات الكاملة على السطح السفلى لألوراق وعند بداية
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
تظهر بقع صفراء على السطح العلوى وميكن رؤية األطوار
اإلصابة
ϰϠϔδϟ
τδϟ
ϰϠϋ ΔϠϣΎϜϟ
ΕήθΤϟ
حقل 10X
عدسات
باستخدام
(احلوريات)
 ΩϮΟϭالكاملة
غير
ΪϨϋϭزيادة
ϕέϭϸϟكما أن
ϦϜϤϳϭ
ϯϮϠόϟ
τδϟ
ϰϠϋ
˯ήϔλ
ϊϘΑ
ήϬψΗ
ΔΑΎλϹ
ΔϳΪΑ
اإلصابة تؤدى إلى جتعد األوراق ثم ذبولها وإصفرار النبات وضعفه .

ΕΎγΪϋ ϡΪΨΘγΈΑ (ΕΎϳέϮΤϟ ) ΔϠϣΎϜϟ ήϴϏ έϮσϷ Δϳ΅έ
ظهور
ميعاد
اإلصابةϢΛ ϕέϭϷ ΪόΠΗ ϰϟ ϯΩΆΗ ΔΑΎλϹ :
ΓΩΎϳί ϥ ΎϤϛ
10X
ϞϘΣ
.Ϫϔόοϭ
خالل العروة الصيفى املتأخرة والنيلى
 ΕΎΒϨϟأى
 έήϔλ·ϭنوفمبر
ΎϬϟϮΑΫمن مايو إلى

έϮϬχاملبكرة.
والشتوى
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
املكافحة:
ϰϠϴϨϟϭ ΓήΧ΄ΘϤϟ ϰϔϴμϟ Γϭήόϟ ϝϼΧ ϯ ήΒϤϓϮϧ
توقيت ϰϟ
ϮϳΎϣ Ϧϣ
 ϯϮΘθϟϭمتوسط 5
عند
 .ΓήϜΒϤϟحشرات كاملة على الورقة فى األوراق التى يتم فحصها عشوائيا.

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
خاصة:
إرشادات

ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ ϲϓ ΔϗέϮϟ ϰϠϋ ΔϠϣΎϛ ΕήθΣ 5 ςγϮΘϣ ΪϨϋ

تتم املعاملة رشاً عاما على النباتات ويراعى تغطية سائل الرش للنباتات املعاملة تغطية كاملة كما يراعى تكرار
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ
الرش عند اللزوم.

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
املعتمدة
التوصيات

اإلستخدام
				
 ϢΘΗاملبيد
ΔϠϣΎϛ ΔϴτϐΗ ΔϠϣΎόϤϟ ΕΎΗΎΒϨϠϟ εήϟ ϞΎγ
معدل ΔϴτϐΗ
ϲϋήϳϭ ΕΎΗΎΒϨϟ
ϲϠϋ ˱ΎϣΎϋ ˱Ύηέ ΔϠϣΎόϤϟ
ΪϨϋ εήϟ
ϲϋήϳ ΎϤϛ
 240 .ϡϭΰϠϟسم / 3فدان
			
EWέήϜΗ
ادميرال %10

ΓΪϤΘόϤϟECΕΎϴλϮΘϟ
			
أميزاتني %20
			
EC %Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
أنتيفالى 10
			
اوبيرون SC %24
EC %10 ϝήϴϣΩ
			
جنرال EC %10
SC%%24
ϥϭήϴΑϭ
			
SC
كاليبسو 48
		WG %35
اكستراSC
ΖϴϟΎϣكب%35
			
SC %
ماليت 35
EC
%4.5
βϜϤϴϧ

 750سم / 3فدان
ϡΪΨΘγϹلتر ماء
ϝΪόϣسم100 / 3
75
 240سم / 3فدان
˯Ύϣ ήΘϟ 100 3/3Ϣγ 75
 75سم  100 /لتر ماء
/ 3Ϣγ
240
ϥΪϓماء
 100لتر
سم/ 3
30
جم /
16030
فدان˯Ύϣ ήΘϟ
100
/3Ϣγ
3
 ήΘϟماء
 100لتر
 3075سم
˯Ύϣ
100/ /3Ϣγ

التو�صيات املعتمدة
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الــمن
ّ

اخليـــار

الـمن
ّ

مظهر اإلصابة :
έΎϴΨϟ

˷ϦϤϟ

جتعد األوراق والقمم النامية وظهور بقع صفراء على األوراق ثم
˷ϦϤϟ
ذبولها  -تشوه النباتات وخاصة القمم النامية واألوراق الصغيرة السن
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
 -ظهور األمراض الفيروسية وأنتشارها.

ϰϠϋ ˯ήϔλ ϊϘΑ έϮϬχ ϭ ΔϴϣΎϨϟ ϢϤϘϟϭ ϕέϭϷ ΪόΠΗ
ظهور
اإلصابةΔϴϣΎϨϟ ϢϤϘϟ ΔλΎΧϭ ΕΎΗΎΒϨϟ:
ϩϮθΗ-ΎϬϟϮΑΫ
ميعاد ϢΛ
ϕέϭϷ
Δϴγϭήϴϔϟ νήϣϷ
έϮϬχ-Ϧδϟ
ϕέϭϷϭ
وسبتمبر.
 Γήϴϐμϟأغسطس
مارس وابريل -
.ΎϫέΎθΘϧϭ
توقيت املكافحة:

:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχوجود
 ΩΎόϴϣعند
متوسط من  2-1فرد للورقة فى األوراق التى يتم
عشوائيا.ήΒϤΘΒγϭ βτδϏ.
– ϞϳήΑϭ
αέΎϣ
فحصها

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
خاصة:
إرشادات
على2-1
رشاϦϣ
ςγϮΘϣ
ΩϮΟϭ
ϢΘϳ ϲΘϟ
ϕέϭϷ
تغطيةϲϓ
ΩήϓمعΔϗέϮϠϟ
تغطية كاملة بسائل الرش.
املعاملة
النباتات
النباتات
املعاملة
 ΪϨϋتتم
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ
التوصيات املعتمدة
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
املبيد

معدل اإلستخدام

 100ΕΎΗΎΒϨϟلتر
 25ΔϴτϐΗ ϊϣجم /
			
%20ΔϠϣΎόϤϟ
 ϢΘΗأسيتا
ΔϠϣΎόϤϟماء.εήϟ ϞΎδΑ ΔϠϣΎϛ ΔϴτϐΗ
ΕΎΗΎΒϨϟ ϰϠϋSPΎηέ

		
افدال أفيتريد SP %20
 25جم  100 /لتر ماء
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
إمييدور SC %35
 300سم / 3فدان
ϡΪΨΘγϹ
80
			
WG Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
تشيس %50
ϝΪόϣجم  /فدان
35
			
WG
جاون %70
جم /
EC%30
ϡήΜϳήϳΎΑ
فدانϥΪϓ
/3Ϣγ
440
			
جن إكس SP %20
 25جم  100 /لتر ماء
WG %50 βϴθΗ
ϥΪϓ /ϢΟ80
			
جنتراسيتا EC %10
 50سم 100 / 3لتر ماء
EC
ϥϮϴΜϴϣϮγ
ϥΪϓ
			
WG %50
رينوفا %25
 /ήΘϟ1فدان
 80جم /
سيتام SL %20
 25سم 100 / 3لتر ماء
SP
%20 ϥϼϴΒγϮϣ
			 ˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 25
			
سيتامرت SP %20
 25جم  100 /لتر ماء
SP
ΖϳΪϴϠϴΒγϮϣ
ήΘϟ100لتر˯Ύϣ
100
			 /ϢΟ7525
سم/ 3
SC %%20
كونفيديت 35
ماء
			
موسبيالن SP %20
 25جم  100 /لتر ماء
موسبيليديت 			SP %20
 25جم  100 /لتر ماء
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صانعات األنفاق

اخليـــار

ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ

صانعات األنفاق
ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ

έΎϴΨϟ

: مظهر اإلصابة
 بني بشرتى الورقة مكونة أنفاقاً متعرجة رقيقة تتسع تدريجيا مكونة فى نهايتها بقع خالية من:ΔΑΎλϹ
تتغذى اليرقات
ήϬψϣ
ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ
έΎϴΨϟ
.خاليا البشرة
˱نتيجةΎالبنى
إلى اللون
يتحولϲΗήθΑ
شفافϦϴΑ
لونΕΎϗήϴϟ
الورقى ذات
النسيج
ΔϘϴϗέملوت
ΔΟήόΘϣ
ϗΎϔϧ ΔϧϮϜϣ
ΔϗέϮϟ
ϯάϐΘΗ
ϲϗέϮϟ ΞϴδϨϟ Ϧϣ ΔϴϟΎΧ
ϊϘΑ ΕΎόϧΎλ
ΎϬΘϳΎϬϧ ϲϓ ΔϧϮϜϣ
ΎϴΠϳέΪΗ
ϊδΘΗ
ϕΎϔϧϷ
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
ΎϳϼΧ ΕϮϤϟ ΔΠϴΘϧ ϲϨΒϟ ϥϮϠϟ ϰϟ ϝϮΤΘϳ ϑΎϔη ϥϮϟ ΕΫ
ήϬψϣ
. مارس وأبريل- :ΔΑΎλϹ
أكتوبر ونوفمبر
ΓήθΒϟ
ΔϘϴϗέ ΔΟήόΘϣ ˱ΎϗΎϔϧ ΔϧϮϜϣ ΔϗέϮϟ ϲΗήθΑ ϦϴΑ ΕΎϗήϴϟ ϯάϐΘΗ
:املكافحة
توقيت
έϮϬχϊδΘΗ
ΩΎόϴϣ
ϲϗέϮϟ ΞϴδϨϟ Ϧϣ ΔϴϟΎΧ ϊϘΑ ΎϬΘϳΎϬϧ ϲϓ:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΔϧϮϜϣ ΎϴΠϳέΪΗ
3-2 عند وجود
.عشوائيا
فحصها
 يتمϲϨΒϟ
األوراق التى
ورقة فى/نفق
ΎϳϼΧ ΕϮϤϟ
ΔΠϴΘϧ
ϥϮϠϟ ϭϰϟ
ϝϮΤΘϳ-ήΒϤϓϮϧ
ϑΎϔη
ΕΫ
.ϞϳήΑ
αέΎϣ
ϭϥϮϟ
ήΑϮΘϛ
:خاصةΓήθΒϟ
إرشادات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
.للنباتاتϲϓاخلضرى
املجموع
الرشΪϨϋ
يتم
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
3- 2على
ΩϮΟϭ
ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ
Δϗέϭ /ϖϔϧ
معدل اإلستخدام

.ϞϳήΑ ϭ αέΎϣ املعتمدة
-ήΒϤϓϮϧ .ΎϴϮθϋ
ϭالتوصيات
ήΑϮΘϛ
				
املبيد
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ماء
 لتر100
/ 3سمϕέϭϷ
30
			
.8 رومكتني
/ϖϔϧ EC
3- %
2 1ΩϮΟϭ
ΪϨϋ
ΎϬμΤϓ
ϢΘϳ ϲΘϟ
ϲϓ Δϗέϭ
.ΕΎΗΎΒϨϠϟ ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ εήϟ ϢΘϳ
 فدان/  جم80
			
WG %
25 سيمو
.ΎϴϮθϋ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
 فدان/  جم60
			
WG %25 ليكس
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.ΕΎΗΎΒϨϠϟ ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ
ϰϠϋ εήϟ:ϢΘϳ
األكاروسات
اآلفة
EC %1.8 ϦϴΘϜϣϭέ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 30

العنكبوت األحمر
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ΕΎγϭέΎϛϷ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ :Δϓϵ
: مظهر اإلصابة

جفاف
وذبول
اصفرار
بنية على
إلى%1.8
صفراءϦϴΘϜϣϭέ
ظهور بقع
EC
˯Ύϣ .األوراق
ήΘϟ 100
/3Ϣγ
30 .األوراق
ήϤΣϷ
ΕϮΒϜϨόϟ
.األوراق وسقوطها فى حالة شدة اإلصابة وجفاف اجلو
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ΕΎγϭέΎϛϷ
:Δϓϵ
:ميعاد ظهور اإلصابة

ϝϮΑΫϭ έήϔλ. ϕέϭϷ ϰϠϋ ΔϴϨΑ ϲϟ ˯ήϔλ ϊϘΑ έϮϬχ
.وأغسطس
:النيلى
اخليار
- ϕέϭϷ
أبريل ومايو
:الصيفى
اخليار
ΔΑΎλϹيوليو
ΓΪηشهرى
ΔϟΎΣήϤΣϷ
ϰϓ ΎϬσϮϘγϭ
ϑΎϔΟ.
ϕέϭϷ
ΕϮΒϜϨόϟ
.ϮΠϟ ϑΎϔΟϭ
:املكافحة
توقيت
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
الورقةϝϮΑΫϭ
أفراد على
7-5 منϕέϭϷ
إلى عددϰϠϋ
العنكبوت
أعداد
متوسطέϮϬχ
وصول
عند
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
έήϔλ.
ΔϴϨΑ ϲϟ
˯ήϔλ
ϊϘΑ
έϮϬχ
.عشوائيا
فحصها
التى يتم
فى األوراق
ΔΑΎλϹ
ΓΪη:ϲϠϴϨϟ
ΔϟΎΣ ϰϓ
ΎϬσϮϘγϭ
ϕέϭϷ
ϕέϭϷ
έΎϴΨϟ
-ϮϳΎϣϭ
ϞϳήΑ
: ϑΎϔΟ.
ϲϔϴμϟ
έΎϴΨϟ
ϮϴϟϮϳ
ϱήϬη
.ϮΠϟ
ϑΎϔΟϭ
.βτδϏϭ
:خاصة
إرشادات
.تغطية السطح السفلى لألوراق
مع:ΔΤϓΎϜϤϟ
النباتات
يتم
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχرش
ΩΎόϴϣ
ΖϴϗϮΗ

7-ϱήϬη
5 Ϧϣ ΩΪϋ
ϲϟ·έΎϴΨϟ
ΕϮΒϜϨόϟ
ΩΪϋ
ςγϮΘϣ
ϝϮλϭέΎϴΨϟ
ΪϨϋ
Ωήϓ
:ϲϠϴϨϟ
-ϮϳΎϣϭ
ϞϳήΑ
: ϲϔϴμϟ
ϮϴϟϮϳ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ ϲϓ ΔϗέϮϟ
ϰϠϋ
.βτδϏϭ
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التو�صيات املعتمدة

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
Ωήϓ 7- 5 Ϧϣ ΩΪϋ ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ ΩΪϋ ςγϮΘϣ ϝϮλϭ ΪϨϋ
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ΔϴτϐΗ ϊϣ ΕΎΗΎΒϨϟ εέ ϢΘϳ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ ϲϓ ΔϗέϮϟ ϰϠϋ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

العنكبوت األحمر

اخليـــار

التوصيات املعتمدة

املبيد				

			
معدل اإلستخدام

			
أبامكس EC %1.8

 40سم 100 / 3لتر ماء

			
ابانتني EC %1.8

 40سم 100 / 3لتر ماء

			
أبازين EC %1.8

 50سم 100 / 3لتر ماء

			
برنس EC %10

 20سم 100 / 3لتر ماء

			
سامكوتني EC %1.8

 40سم 100 / 3لتر ماء

			
فيرتيميك EC %1.8

				
 40سم 100 / 3لتر ماء

			
كزد اويل EC %95

				
 1لتر  100 /لتر ماء

			
%5 ΖϴϤϠϴϛ
كيروكس
ECWP
%1.8

 100ماء
 100/3Ϣγلتر
40جم /
40
˯Ύϣ ήΘϟ

έΎϴΨϟ

ϙέΎϤγ/ϰϧϭήϜϴϣ
ϞϳέϮγ
			
فسترو SC %50
WP 70%

EC %1.8 ϚϴϤϴΗήϴϓ

EC EC
%95
Ωΰϛ
			
%1Ϟϳϭ
كيلميت .8

			
%10ΖϴϣϮϛΎϣ
ماكوميت
WPWP
%10
			
نيسوران EC %5

EC %5 ϥέϮδϴϧ

اآلفة  :الفطريات
ΕΎϳήτϔϟ
:Δϓϵ

ماء ˯Ύϣ
لتر ήΘϟ
100
/ϢΟ 250
 30سم100 / 3
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40

100لترήΘϟماء˯Ύϣ
3
100 //ήΘϟ
140سم

 20جم 100 /
ماء ˯Ύϣ
لتر ήΘϟ
100
/ϢΟ 20

 40سم 100 / 3لتر ماء

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40

اعفـان الثمـــار
έΎϤΜϟ ϥΎϔϋ

مظهر اإلصابة :

:ΔΑΎλϹ
صلبة غائرة على الثمار لونها مختلف حسب املسبب املرضى
 ήϬψϣبقع
تتكون
ΐδΣ
ϒϠΘΨϣ
έΎϤΜϟأوΎϬϧϮϟ
ΔΒϠλ ϊϘΑ
املرتفعة.
للرطوبة
املعرضة
 ϲϠϋالتربة
ΓήΎϏالثمار
تالمس فيها
ϥϮϜΘΗالتى
فى املناطق

ϭ ΔΑήΘϟ έΎϤΜϟ ΎϬϴϓ βϣϼΗ ϰΘϟ ϖσΎϨϤϟ ϲϓ ϲοήϤϟ ΐΒδϤϟ
.ΔόϔΗήϤϟاألعراض عند توفر الظروف
اإلصابة :تظهر
ميعاد ظهور
ΔΑϮσήϠϟ ΔοήόϤϟ
ورطوبة مرتفعة منذ شهر سبتمبر.
حرارة معتدلة
اجلوية
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣمنέϮϬχ

ظهور اإلصابة.
املكافحة:
توقيت
ΔϟΪΘόϣ ΓέήΣ Ϧϣ ΔϳϮΠϟ ϑϭήψϟ
عند ήϓϮΗ
ΪϨϋ νήϋϷ
ήϬψΗ
.ήΒϤΘΒγ ήϬη άϨϣ ΔόϔΗήϣ ΔΑϮσέ ϭ

التوصيات املعتمدة

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
				
املبيد

معدل اإلستخدام

			
بيروس SC %40
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
			
·SC ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
تيلدور %50

 100سم 100 / 3لتر ماء
 600سم / 3فدان

.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
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SC %50 έϭΪϠϴΗ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϥΪϓ / 3Ϣγ 600

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

اعفان اجلذور وموت البادرات
ΕέΩΎΒϟ ΕϮϣϭ έϭάΠϟ ϥΎϔϋ

اخليـــار

اعفان اجلذور وموت البادرات

έΎϴΨϟ

: مظهر اإلصابة

ΕέΩΎΒϟ
έϭάΠϟ
ϥΎϔϋتسببه فطريات
الفترة األولى من
اجلور فىΕϮϣϭ
عنه غياب
عديدة وينتج
ήϬψϣ
اإلنبات أو بعد ظهورها فوق سطح التربة مما يؤدى إلى:ΔΑΎλϹ
النبات قبل
عمر
ϲϟϭϷ ΓήΘϔϟ ϲϓ έϮΠϟ ΏΎϴϏ ϪϨϋ ΞΘϨϳϭ ΓΪϳΪϋ
ΕΎϳήτϓ
ϪΒΒδΗنقص
.باحلقل
النباتات
ΔΑήΘϟ τγ ϕϮϓ ΎϫέϮϬχ ΪόΑ ϭ ΕΎΒϧϹ ϞΒϗ ΕΎΒϨϟ ήϤϋ Ϧϣ
ميعاد
. ϞϘΤϟΎΑ ΔϤΎϘϟ ΕΎΗΎΒϨϟ :اإلصابة
κϘϧ ϰϟ· ظهور
ϯΩΆϳ ΎϤϣ
عمرέϮϬχ
مرحلةΩΎόϴϣ
فى
. يوم30 - 21 البادرات من
:ΔΑΎ˰˰λϹ
.ϡϮϳ 30 - 21 Ϧϣ ΕέΩΎΒϟ ήϤϋ
ΔϠΣήϣ توقيت
ϲϓ
:املكافحة

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
 أو معاملة الشتالت أو التربة بعد- قبل الزراعة
معاملة البذور
ΪόΑ ΔΑήΘϟ ϭ ΕϼΘθϟ ΔϠϣΎόϣ ϭ -Δϋέΰϟ ϞΒϗ έϭάΒϟ ΔϠϣΎόϣ
.الزراعة
.Δϋέΰϟ
:إرشادات خاصة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.تعامل التربة باملبيد رشا حول البادرات ويجب العناية بالرى وعدم اإلسراف فيه
.Ϫϴϓ ϑήγϹ ϡΪϋϭ ϯήϟΎΑ ΔϳΎϨόϟ ΐΠϳ
معدل اإلستخدام

ΔΑήΘϟ ϲϠϋ ˱Ύηέ -ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ
ΕέΩΎΒϟ ϝϮΣ
ΔΑήΘϟ ϲϠϋ ˱Ύηέ -ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ
ΕέΩΎΒϟ ϝϮΣ
ΔΑήΘϟ ϲϠϋ ˱Ύηέ -ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ
ΕέΩΎΒϟ ϝϮΣ
24 ΓΪϤϟ ϝϮϠΤϤϟ ϲϓ έϭάΒϟ ϊϘϧ
ΔϋΎγ 24 ΓΪϤϟ ΎϫήϤϛ ϢΛ ΔϋΎγ
εΎϤϘϟ Ϧϣ ΕΎϘΒσ ϦϴΑ ϱήΧ
Δϋέΰϟ ϢΛ ϝϮϠΤϤϟ βϔϨΑ ϞϠΒϣ
.ΓήηΎΒϣ
ΔΑήΘϟ ϲϠϋ ˱Ύηέ -ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ
ΕέΩΎΒϟ ϝϮΣ
ΔΑήΘϟ ϲϠϋ ˱Ύηέ -ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ
ΕέΩΎΒϟ ϝϮΣ
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ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ3
 لتر ماء/  سم2.5
˯Ύϣ ήΘϟ /3Ϣγ
 ماء2.5
 لتر/ 3 سم1

لتر ماء1/3 سم1.5
˯Ύϣ ήΘϟ /3Ϣγ
 لتر ماء/3 سم1
˯Ύϣ ήΘϟ /ϢΟ 1
 لتر ماء/ جم1
 ماء1 لتر/ جم2.5
˯Ύϣ ήΘϟ /ϢΟ

التوصيات املعتمدة
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ املبيد
				
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

SL %72.2 بريفيكيور ن

SL %72.2 ϥ έϮϴϜϴϔϳήΑ
SL %30 بينك إس

30 تاجيكم
SL %
SL %30
ϦϳέΎΠθΗ
SL %30 تشجارين
WP %70 ϡ· ϦϴδΑϮΗ
WP %70 توبسني إم

 لتر ماء/3 سم1

11.1 دفندر
SS %βϛΎϓΎΘϴϓ
%75 (200)
WP
SL %50 ريفانول

 لتر ماء/ جم1

WP %70 كومبينكس

 فدان/3 سم650
˯Ύϣ ήΘϟ /3Ϣγ1

SE %39-390 يونيفورم
SL %30 ΖδϜϴϤϴϫ

ϥΪϓ /3Ϣγ650

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

SE %39- 390 ϡέϮϔϴϧϮϳ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

البياض الدقيقى

اخليـــار

البياض الدقيقى

έΎϴΨϟ

مظهر اإلصابة :

ϰϘϴϗΪϟ
مبسحوق دقيقى أبيض اللون
νΎϴΒϟتتغطى
بقع باهتة أو صفراء على األوراق
ήϬψϣ
:ΔΑΎλϹسطحى الورقة التى جتف ثم متوت .
البقع وتعم
وتتسع
ϲϘϴϗΩ ϕϮΤδϤΑ ϰτϐΘΗ ϕέϭϷ ϲϠϋ ˯ήϔλ ϭ ΔΘϫΎΑ ϊϘΑ
ميعاد ظهور اإلصابة:
ϢΛ ϒΠΗ ϲΘϟ ΔϗέϮϟ ϰΤτγ ϢόΗϭ ϊϘΒϟ ϊδΘΗϭ ϥϮϠϟ ξϴΑ
بعد حوالى  35-30من الزراعة.
يظهر
.ΕϮϤΗ
املكافحة:
توقيت
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
.Δϋέΰϟ Ϧϣ 35-30
ϲϟϮΣ
ήϬψϳ
األعراض.
بدايةΪόΑظهور
عند

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات

املبيد .νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ
					

معدل اإلستخدام

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧSCΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
 100سم 100 / 3لتر ماء
				
باندل %8
3
				
بريف إيه ام SL %6
 400سم  100 /لتر ماء
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
				
بينازول EC %10
 25سم 100 / 3لتر ماء
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟمليون خلية /جم)  250 ϝΪόϣ WPجم /
بيوزيد 10( % 2.5
 100ϡΪΨΘγϹلتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
بيوأرك  25( % 6مليون خلية /جم) WP
WP %80 ήϔϠγ ϝΪϓ
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/ϢΟ250
3
 25سم  100 /لتر ماء
				
تاليندو EC %20
SC
تريفيمني%8
ϝΪϧΎΑ
				 /253Ϣγ100سم/ 3
EC
%15
 ˯Ύϣماء
 100لتر
ήΘϟ 100
				
دومارك EC %10
 50سم 100 / 3لتر ماء
SL %6 ϡ Ϫϳ - ϒϳήΑ
˯Ύϣ ήΘϟ 100
/3Ϣγ400
3
				
ريتريب EW %5
 20سم  100 /لتر ماء
EC
				 /3Ϣγ25
 200جم
WG%10
%80ϝϭίΎϨϴΑ
سلفونيل
˯Ύϣ100ήΘϟ/ 100لتر ماء
				 /60ϢΟ 250جم /
WP
%50
سندو
 ˯Ύϣماء
 100لتر
25) ϕϮΤδϣ
%6
ϙέϮϴΑ
ήΘϟ 100
(ϢΟ%/ΔϴϠΧ
ϥϮϴϠϣ
				
WG
سولبيكس 80
 200جم  100 /لتر ماء
 60جم /
%50
سويفت
 ˯Ύϣماء
 100لتر
ECWP
%15
ϦϴϤϴϔϳήΗ
ήΘϟ 100
				 /3Ϣγ 25
 8.4كجم  /فدان
			
صفاميكرو DP %98.5
EC %10 ϙέΎϣϭΩ
˯Ύϣ ήΘϟ 3100 /3Ϣγ50
				
فيكترا SC %10
 100سم  100 /لتر ماء
3
EWSC
%5%ΐϳήΘϳέ
˯Ύϣ100
ήΘϟ /100
				 /3Ϣγ 20
 50سم
كوليز 30
لتر ماء
3
100ήΘϟ/ 100
 150سم
SC %40
مومنت
˯Ύϣلتر ماء
WG %80
ϞϴϧϮϔϠγ
				 /ϢΟ 200
				
ميراكل EC %10
 25سم 100 / 3لتر ماء
WP
%50 ϭΪϨγ
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/
ϢΟ
60
		
ميكروثيول سبيشيال WG %80
 250جم  100 /لتر ماء
 125جم
WG Ζϳ
%75ϰϣϮγ
ناتيفو
EC %5
فدان˯Ύϣ
ήΘϟ /100
				/ 3Ϣγ 35
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 100

SC %10 ήΘϜϴϓ
SC %30 ΰϴϟϮϛ
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˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ
50
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%80 ϝΎϴθϴΒγ ϝϮϴΛϭήϜϴϣ
WG

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 250

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

ϰΒϏΰϟ νΎϴΒϟ

έΎϴΨϟ

اخليـــار

البياض الزغبى

ϰΒϏΰϟ νΎϴΒϟ
الزغبى
البياض

: :ΔΑΎλϹ
ήϬψϣاإلصابة
مظهر
ويظهر على
األوراق
زوايا
˯ήϔλذات
ϊϘΑصفراء
بقع
وتندمجΞϣΪϨΗϭ
بسرعةΔϋήδΑ
تتسع ϊδΘΗ
ϕέϭϷ
علىϲϠϋ
Ύϳϭί
ΕΫ
.
اللون
رمادى
زغبى
منو
البقع
لهذه
السفلى
السطح
.ϥϮϠϟ ϱΩΎϣέ ϲΒϏί ϮϤϧ ϊϘΒϟ ϩάϬϟ ϲϠϔδϟ τδϟ ϲϠϋ ήϬψϳϭ
 :ΔΑΎ˰˰λϹفى أى عمر من منو النبات.
έϮϬχاإلصابة:
ΩΎόϴϣظهور
ميعاد
.ΕΎΒϨϟظهور األعراض.
 ϮϤϧبداية
املكافحة Ϧϣ:عند
توقيت ήϤϋ ϯ
ϰϓ
:ΔΤϓΎϜϤϟالبد من وصول محلول الرش إلى السطحني العلوى
 ΖϴϗϮΗخاصة:
إرشادات
والسفلى لألوراق.
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ

التوصيات املعتمدة

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
املبيد

			
معدل اإلستخدام

3
.ϕέϭϸϟ
ϲϠϔδϟϭ
ϲϟ· εήϟ ϝϮϠΤϣ ϝϮλϭ
أسترو Ϧϣ
ΪΑϻ
لتر ماء
100 /ϱϮϠόϟ
				 50ϦϴΤτδϟسم
SC %25

				
اميستار SC %25
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
				
أميستو SC %25

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

				
انفينيتو SC %68.75

 50سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

WP %46
αΎΤϧ ΕΎΑϭήϛ
			 150
برايفيت إن SL %72.2
SL %
بروباكيور 72.2
SC
%25
έΎΘδϴϣ
				50

 125سم 100 / 3لتر ماء

ήΘϟ/ 100
/ϢΟ
3
100
 250سم
˯Ύϣلتر ماء

3
100
 250سم
˯Ύϣلتر ما
ήΘϟ/ 100
/ 3Ϣγ

 250سم 100 / 3لتر ماء

بريفيكيور ن SL %72.2
SC
%68.75 ϮΘϴϨϴϔϧ
			˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 125

			
بريفيكيور انيرجى SL %84

 250سم 100 / 3لتر ماء

				
بالنك SC %25

 50سم  100 /لتر ماء

WP %85 ΐϛ ϰΠϳ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/
ϢΟ 250
3

SL %72.2
ϥ 72.2
έϮϴϜϴϔϳήΑ
				250
SL %
بيركور

3
˯Ύϣ100
ήΘϟ /100
/ 3Ϣγ
 250سم
لتر ماء

WP
%50ϦϴΒϟΎΟ
جاجنر
WP %46
αΎΤϧ
				 250

				
جنتراكيور SL %72.2

ϞΎγ %6 ΐϛ ϝΩ

100
 250جم /
˯Ύϣلتر ماء
ήΘϟ100/ϢΟ

 250سم 100 / 3لتر ماء

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 250

				
جولد ميل WP %72

 250جم  100 /لتر ماء (زراعات محمية)

%68 Ωί ϡ ΪϟϮΟ ϞϴϣϭΪϳέ
				 ˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 200
دل كب  %23.5سائل

				
 250سم 100 / 3لتر ماء

WG

		
ريدوميل جولد ام زد WG %68

 200جم  100 /لتر ماء

ريدوميل جولد بالس WP %71.5

				
 200جم  100 /لتر ماء

				
ريفاس SC %25

 50سم 100 / 3لتر ماء

				
رمييك WG %30

 250جم  100 /لتر ماء

αϼΑ ΪϟϮΟ ϞϴϣϭΪϳέ
WP 42.5%
SC %25 αΎϔϳέ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 200

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50

WGSL
%60
ϮϨϳήϴγ
ήΘϟ/ 100
				 / ϢΟ150
3
100
 150سم
%72.2
ريفال
˯Ύϣلتر ماء

 /3Ϣγ300سم/ 3
50
				
SC %
زوكسيز 25
لتر ماء
SC %53.75
ΪϟϮΟ
ϮϴϟϮϓ
˯Ύϣ100
ήΘϟ100
 150جم  100 /لتر ماء
				
سيرينو WG %60
WP %35 ϦϳίήΑϮϛ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 200
 250جم  100 /لتر ماء
				
فانتك إم WP %69
3
				
 300سم  100 /لتر ماء
			
فوليو جولد SC %53.75
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

البياض الزغبى

اخليـــار
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 50جم  100 /لتر ماء
 125سم 100 / 3لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 200جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 150جم  100 /لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء
 250جم  100 /لتر ماء

				
فيوليت WP %80
				
كابكت WP %40
				
كاسبرتني WP %50
				
كلورتوسيب SC %50
			
كوبرابلوزد WP %61٫5
				
كوبرازين WP %58.5
				
كيوراتيفبني SC %25
				
اليكينيا WP %44
			
مايستروجرين SC %25
				
ميكسال WP %72
				
يوبى الكس WP %72

لفحة الساق الصمغية

έΎϴΨϟ

مظهر اإلصابة :

ΔϴϐϤμϟ ϕΎδϟ ΔΤϔϟ

ΔϴϐϤμϟ
يسبب املرض موتΔΤϔϟ
إذا ما أصيبت السويقة
 ϕΎδϟالصغيرة
سريع للنباتات
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
األوراق الفلقية .وتظهر على النباتات الكبيرة فى العمر
اجلنينية أو
Ϋ· Γήϴϐμϟ
νήϤϟ
ΐΒδϳ
5ΖΒϴλمم
قطرها Ύϣحلوالى
ΕΎΗΎΒϨϠϟإسود يصل
ϊϳήγقامت إلى
ΕϮϣأحمر
ذات لون
مستديرة
بقع
تبدأΕΎΗΎΒϨϟ
ϰϠϋ
بهالة .ΔϴϘϠϔϟ
ϕέϭϷ
ϭ ΔϴϨϴϨΠϟ
اإلصابة من
 ήϬψΗϭأن
صفراء .وميكن
األحيان
ΔϘϳϮδϟفى بعض
محاطة
الورقة·ϰϟ
ϢΗΎϗ ήϤΣ
للداخلϥϮϟ
ΕΫ ΓήϳΪΘδϣ
بشكلϊϘΑ
األوراقήϤόϟ
ϰϓ ΓήϴΒϜϟ
·ΩϮγفى
لتسبب
نحو مركز
ذبول يتقدم
حواف
ΔϟΎϬΑ ϥΎϴΣϷ
على ξόΑ
ϰϓ ΔσΎΤϣ
5 ϰϟϮΤϟ
وتشققات
الساق والفروع
وتظهرϢϣتقرحات
Ύϫήτϗاألوراق.
 Ϟμϳلفحة
النهاية
ϞϜθΑ
ϕέϭϷ
ϑϮΣ
Ϧϣ
ΔΑΎλϹ
ΪΒΗ
ϥ
ϦϜϤϳ
ϭ
.˯ήϔλ
طولية ذات لون بنى يسيل منها إفرازات صمغية ذات لون أحمر أو
ΔΤϔϟ
الثمريةΔϳΎϬϨϟ
ϰϓ ΐΒδΘϟ
ϮΤϧأحياناً
ϡΪϘΘϳمنغمساً
ذات
الصغيرة
ΔϗέϮϟالفطر
ΰϛήϣأجسام
ϞΧΪϠϟفيها
ϝϮΑΫمحمر
بنى
ΕΎϘϘθΗϭ
ωϭήϔϟϭ
ϕΎδϟ
ϰϠϋ
ΕΎΣήϘΗ
ήϬψΗϭ
.
ϕέϭϷ
اللون األسود .وميكن أن يتجلى هذا التعرض فى منطقة تاج النبات فى
ϥϮϟ ΕΫ ΔϴϐϤλ Είήϓ· ΎϬϨϣ Ϟϴδϳ ϰϨΑ ϥϮϟ ΕΫ ΔϴϟϮσ
النهاية يحدث جتعد وتطويق لهذه املناطق وموت عروش النبات أعلى
ΔϳήϤΜϟ ήτϔϟ ϡΎδΟ ˱ΎϧΎϴΣ ΎϬϴϓ ˱ΎδϤϐϨϣ ήϤΤϣ ϰϨΑ ϭ ήϤΣ
بيضاوية ذات لون بنى على الثمار تتحول للون األسود
مستديرة إلى
مائيةϥصغيرة
ΩϮγϷشبه
ظهور بقع
اإلصابة .مع
منطقة
ϰϓ νήόϟ
άϫ ϰϠΠΘϳ
ϦϜϤϳ.
ϥϮϠϟ
ΕΫ Γήϴϐμϟ
 ϩάϬϟالسوداء كعالمات مميزة ومؤكدة لهذا املرض.
ϖϳϮτΗϭالفطر
 ΪόΠΗوأجسام
الصمغية
اإلفرازات
يظهرΝΎΗعلى
وقد
ΙΪΤϳ
البقعΔϳΎϬϨϟ
هذه ϰϓ
ΕΎΒϨϟ
ΔϘτϨϣ
ϊϣ .ΔΑΎλϹ
أى ϰϠϋ
ΕΎΒϨϟ
ΕϮϣϭ
النبات خاصة فى بداية العمر.
ΔϘτϨϣمراحل منو
مرحلة من
 εϭήϋفى
اإلصابة:
ϖσΎϨϤϟظهور
ميعاد
ϥϮϟ ΕΫ ΔϳϭΎπϴΑ ϰϟ· ΓήϳΪΘδϣ Γήϴϐλ ΔϴΎϣ ϪΒη ϊϘΑ έϮϬχ
األعراض.
بداية ظهور
توقيت
ϊϘΒϟ ϩάϫ ϰϠϋ ήϬψϳ
Ϊϗϭ ΩϮγϷ
عند ϥϮϠϟ
املكافحةϝϮΤΘΗ:
έΎϤΜϟ ϰϠϋ
ϰϨΑ
املعتمدةΓΰϴϤϣ ΕΎϣϼόϛ ˯ΩϮδϟ ήτϔϟ ϡΎδΟϭ
التوصيات ΔϴϐϤμϟ
ΕίήϓϹ
املبيد .νήϤϟ άϬϟ
ΓΪϛΆϣϭ
			
معدل اإلستخدام
				

:ΔΑΎ˰˰λϹ
 250سم 100 / 3لتر ماء
			
SC %72έϮϬχ
ΩΎόϴϣداكونيل
.ήϤόϟ
ΔλΎΧ
ϮϤϧ ϞΣήϣ Ϧϣ
ϯ ϰϓ
				
ΔϳΪΑلتر ماء
100 ϲϓ
سم/ 3
			 50 ΕΎΒϨϟ
ECΔϠΣήϣ
سكور %25
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
 250جم  100 /لتر ماء
			
WP %
كلوروكال 75
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ

·134:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

.ΎϬϓΎϔΟϭ ϕέϭϻ ϝϮΑΫ ΐΒδϳ ΎϤϣ ΔΑΎλϻ
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
.βτδϏϭ ϮϴϧϮϳ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ϰϠϋ Ωήϓ 8 Ϧϣ ήΜϛ ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ ΩΪϋ ςγϮΘϣ ϝϮλϭ ΪϨϋ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ ϲϓ ΔϗέϮϠϟ ϰϠϔδϟ τδϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ΔϴτϐΗ ϊϣ ΕΎΗΎΒϨϟ εέ ϢΘϳ

الكوســـة

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 200

البياض الدقيقى

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

 الفطريات: اآلفة

/ΔϴϠΧ ϥϮϴϠϣ 32) ΖϜγϮϴΑ
WP (ϢΟ

ΕΎϳήτϔϟ
: اإلصابة:Δϓϵ
مظهر
 تتحول إلى اللون البنىϰϘϴϗΪϟ
سطحى الورقة
بقع بيضاء دقيقية على
νΎϴΒϟ
 وتؤدى اإلصابة.وجتف مع تقدم اإلصابة ونادرا ما تظهر على الثمار
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
.الشديدة إلى موت األوراق
ϰϨΒϟ ϥϮϠϟ ϰϟ· ϝϮΤΘΗ ΔϗέϮϟ ϰΤτγ ϰϠϋ ΔϴϘϴϗΩ ˯ΎπϴΑ ϊϘΑ
ϯΩΆΗϭ .έΎϤΜϟ ϰϠϋ ήϬψΗ Ύϣ έΩΎϧϭ ΔΑΎλϹ
ϊϣ ϒΠΗϭ
:اإلصابةϡΪϘΗ
ظهور
ميعاد
.ϕέϭϷ ΕϮϣ ϰϟ· ΓΪϳΪθϟ ΔΑΎλϹ
. أسابيع من الزراعة4-3 بعد
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
.Δϋέΰϟ Ϧϣ:املكافحة
ϊϴΑΎγ 4-3
ΪόΑ
توقيت
.األعراض:ΔΤϓΎϜϤϟ
بداية ظهورΖϴϗϮΗ
عند
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
:إرشادات خاصة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

معدل اإلستخدام

				املبيد

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250
 لتر ماء100 /  جم250

		
WP %80  سلفر- اتش

 لتر ماء100 / 3 سم25

			
EC %10 أجروزول

 لتر ماء100 /  جم250

		
WDG %80 زد سلفر

 لتر ماء100 /  جم250

			
WG %80 كابيدو

Page 37

 لتر ماء100 / 3 سم25

 لتر ماء100 / 3 سم25
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ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

WP %80ήϔϠγ-ζΗ

		
EC %10 )100( توباس

			
EC %10 كول إى زد

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ΦϴτΒϟ

˷ϦϤϟ

ΦϴτΒϟ

البطيخ

ΕήθΤϟ :Δϓϵ

اآلفة  :احلشرات

˷ Ϥϟ
Ϧ
الـمــــــن
ّ

:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
اإلصابة :
مظهر

ϢϤϘϟ ΕϮϣϭ
أوراقΕέΩΎΒϟ
ϕέϭ
ϩϮθΗ
ΕΎϳέϮΤϟغير
 ΩϮΟϭاحلوريات
 .ΔϴϣΎϨϟوجود
القمم النامية.
البادرات وموت
تشوه
˯ήϔλ
έϮϬχ
واألفرادΩήϓϷϭ
ΔΤϨΠϤϟ
ήϴϏ
 ϲϠϋنتيجة
األوراق
 ϊϘΑعلى
صفراء
.ΔΤϨΠϤϟبقع
املجنحة .ظهور
املجنحة
ϊϣ ΕΎΒϨϠϟ
جتعدϡΎϋ
ϒόοϭ
ιΎμΘϣϹϭ
ΐϘΜϟ
ΔΠϴΘϧ ϕέϭϷ
األوراق ثم
وإلتفاف
للنبات مع
وضعف عام
واإلمتصاص
الثقب
ΔϴϠδόϟ
األتربةΓϭΪϨϟ
ήϬψΗϭ
ΎϬϟϮΑΫ ϢΛ
ϕέϭϷ
ΪόΠΗ
ويظهر العفن
 .ΎϬΗϮϣϭبها
العسلية وتلتصق
الندوة
ϑΎϔΘϟ·ϭوتظهر
ذبولها وموتها.
بفيرس
اإلصابة
أعراض
ϖμΘϠΗϭكماΎϬΑتظهر
األسود
املوزايكνήϋ ήϬψΗ.
ΎϤϛ ΩϮγϷ
Ϧϔόϟ
ήϬψϳϭ
ΔΑήΗϷ

αήϴϔΑ
.ϚϳίϮϤϟطوال العام خاصة األشهر الباردة
اإلصابة:
ΔΑΎλϹظهور
ميعاد
إلى إبريل وشهرى أكتوبر ونوفمبر.
 έϮϬχمن يناير
الربيعية أى
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ

احلقل
مستعمرات
 ΔλΎΧوجود
املكافحة:
·ϲϟولعمق  10أمتار للداخل .واملستعمرة عبارة عن
حافةήϳΎϨϳ
من Ϧϣ
إبتداء ϱ
ΔϴόϴΑήϟ
ΓΩέΎΒϟ 10
ήϬηϷ
توقيتϡΎόϟ
ϝϮσ
أم و3
· ϞϳήΑحوريات.
.ήΒϤϓϮϧϭ ήΑϮΘϛ ϱήϬηϭ

خاصة:
إرشادات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

10 ΩϮΟϭ
έΎΘϣ 10 ϖϤόϟϭ ϞϘΤϟ ΔϓΎΣ Ϧϣ ˯ΪΘΑ· ΕήϤόΘδϣ
التوصيات املعتمدة
					.ΕΎϳέϮΣ
املبيد 3ϭ ϡ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ΓήϤόΘδϤϟϭ
.ϞΧΪϠϟ
معدل اإلستخدام

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
WG %25
اكتارا
			
سوبر توكس SC %48 1 -

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

:Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
مظهر اإلصابة

		
 350جم  /فدان
 1لتر  /فدان

معاملة تربة

ﺩﻭﺩﺓ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﻴﺦ

ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ :ورق القطن
ﻣﻈﻬﺮدودة
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ϥΪϓوالحقيقيه
األوراق /الفلقيه
الثقوب
التى WG
%25
έΎΘϛتحدثها اليرقات عند التغذيه علϢΟ350
التسويقيه.
 قد تصيب اليرقات الثماروتحدث فجوات بها تقلل من قيمتها ﺍﻟﺜﻘﻮﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﻴﺮﻗﺎﺕ ﻋﻨﺪمايو  -يونيو.
ميعاد ظهور اإلصابة:
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﻪ ﻋﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻔﻠﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻪ
 ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻴﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭﻭﺗﺤﺪﺙتوقيت املكافحة:
ﻓﺠﻮﺍﺕ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ومكافحة .احلشائش.
 اإلهتمام بخدمة األرض باحلرث والعزيقﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﻪ
 إستخدام املصائد الضوئيه اجلاذبه وبها مواد متخمره وجاذباتجنسيه جتذب إليها الفراشات ثم تعدم.ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ

التوصيات املعتمدة

املبيد				

ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ

معدل اإلستخدام

ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ:

			
فوليام فليكسى WG %40
136

ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ

 20جم  100 /لتر ماء

 ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺤﺮﺙ ﻭﺍﻟﻌﺰﻳﻖ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺎﺋﺶ.ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﻪ ﻭﺑﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﺨﻤﺮﻩ ﻭﺟﺎﺫﺑﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﻪ ﺗﺠﺬﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺷﺎﺕ ﺛﻢ
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
ﺗﻌﺪﻡ.

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

ΦϴτΒϟ

البطيخ
ΕΎγϭέΎϛϷ :Δϓϵ

العنكبوت األحمر

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ  األكاروسات: اآلفة
 العنكبوت األحمر:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

: مظهر اإلصابة

مناطقϰϓفىΔλΎΧϭ
وخاصةΔϗέϮϟ
الورقةτγ
سطحϰϠϋ
علىΔϴϨΑ
بنيةϰϟ·˯إلىήϔλ
صفراءϊϘΑبقعέϮϬχ
ظهور
ϕέϭϷ
ϝϮΑΫ
.ϰτγϮϟ
ϕήόϟ
Ώήϗ
κϴμϔΘϟ
ϖσΎϨϣ
 ذبول األوراق والتفافها واصفرار األوراق.التفصيص قرب العرق الوسطى
.ΔΑΎλϹ ΓΪη ΪϨϋ ΎϬϓΎϔΟϭ ϕέϭϷ
έήϔλϭ
ΎϬϓΎϔΘϟϭ
.اإلصابة
عند شدة
وجفافها
. بداية من شهر مايو:ΔΑΎ˰˰λϹ
:اإلصابةέϮϬχ
ظهورΩΎόϴϣ
ميعاد
 أفراد5  وصول متوسط اعداد العنكبوت إلى.ϮϳΎϣ
 عند:املكافحة
توقيت
ήϬη Ϧϣ ΔϳΪΑ
.متحركة على سطحى الورقة فى األوراق التى يتم فحصها عشوائيا
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
. يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق:إرشادات خاصة

ϰϠϋ ΔϛήΤΘϣ Ωήϓ 5 ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ ΩΪϋ ςγϮΘϣ ϝϮλϭ ΪϨϋ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ املعتمدة
ϲϓ ΔϗέϮϟ التوصيات
ϲΤτγ
معدل اإلستخدام

 فدان/ 3 سم80
ϰϠϔδϟ
100 / 3سم
50
لتر ماء.ϕέϭϸϟ
3
 لتر ماء100 /  سم50
 لتر ماء100 / 3 سم20
3
 سم40
 ماءϡΪΨΘγϹ
 لتر100 / ϝΪόϣ
3
100 /3Ϣγ
/ سم50
50
˯Ύϣماء
ήΘϟلتر100
 لتر ماء100 / 3 سم15
3
˯Ύϣماء
ήΘϟلتر
100
100//3Ϣγ
 سم40
30
100 /3Ϣγ
/ 3سم50
40
˯Ύϣماء
ήΘϟلتر100
 لتر ماء100 /  جم20
˯ΎϣماءήΘϟلتر100
3
100 // ϢΟ
سم20
40

				املبيد

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

			
SC %20 أجنر
τδϟ			
ΔϴτϐΗ ϊϣ ΕΎΗΎΒϨϟ
ϢΘϳ
SC %5 εέ
اكاروتس
			
SC %5 اورتس
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
EC %10 برنس
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
EC %1.8 بيرمكتني
		ECSC
%1.%5
8 اكتβΗέϭ
ترانس
				
EC %5 فيتو
EC
%1.8
			
CS %15 ϦϴΘϜϣήϴΑ
كوجنست
ΦϴτΒϟ
		
EC%1.8
%1.8 ميك
ماجيك
EC
Ζϛ βϧήΗ
			
WP %10 ماكوميت
ΕΎϳήτϔϟ
:Δϓϵ
WP
%10
			
EC
%5ΖϴϣϮϛΎϣ
نيسوران
 لتر ماء100 / 3 سم50
			
EC %1.8 يوروماك

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

الفطريات
: اآلفة
ΓΎτϐϣ ϥΎϘϴδϟϭ ϕΎϨϋϷϭ ϕέϭϷ ϲϠϋ ΔΒΣΎη
˯ήϔλ ϊϘΒΑ
الدقيقى
البياض
ϥϮϠϟ ϰϟ· ϝϮΤΘΗ
ϲΘϟ ΔϴϗϮΤδϤϟ
˯ΎπϴΒϟ ήτϔϟ ϢϴΛήΠΑ
.ΔΑΎλϹ ΩΪΘη· ΪϨϋ ΕϮϤΗϭ ϕέϭϷ ϒΠΗϭ ϲϨΒϟ
ϢΛ ήϔλϷ
: اإلصابة
مظهر

 األوراق واألعناق والسيقان مغطاة بجراثيم:ΔΑΎ˰˰λϹ
شاحبة علىέϮϬχ
صفراءΩΎόϴϣ
بقع
ϰϟ· إلى
25تتحول
-ΔϳϮΠϟ
ΪϨϋالفطر
ϪΑϮσέالبنى
ϭ ΓέήΣ
ϡ 30اللون
وجتف
األصفر ثم
التىϑϭήψϟ
املسحوقيةΔϤϼϣ
البيضاء
ΔϴΒδϧ
. إشتداد اإلصابة.ΔόϔΗήϣ
ومتوت عند
األوراق
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التو�صيات املعتمدة

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ΩΎμΤϟ Ϧϣ ήϬη ϞΒϗ εήϟ ϒϗϮϳϭ ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΩήΠϤΑ ΕΎΗΎΒϨϟ εήΗ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

البياض الدقيقى

البطيخ
ميعاد ظهور اإلصابة:
عند مالئمة الظروف اجلوية  25 -إلى  30درجة حرارة مئوية ورطوبة نسبية مرتفعة.
توقيت املكافحة:
إرشادات خاصة:

عند بداية ظهور األعراض.
ترش النباتات مبجرد ظهور اإلصابة ويوقف الرش قبل شهر من احلصاد.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

			
دومارك EC %10

 50سم 100 / 3لتر ماء

		
كومولوس اس WG %80

 250جم  100 /لتر ماء

			
ليدر EC %45

 75سم 100 / 3لتر ماء

البياض الزغبي

مظهر اإلصابة :

تظهر االصابة على هيئة بقع صفراء بنيه غير منتظمه على
السطح العلوى لألوراق بتقدم األصابه تنتشر البقع على كل من
سطحى الورق و فى الصباح الباكر تتحول البقع املوجوده على
السطح السفلي للورقه الى اللون الرمادى ،وتختفى هذه البقع فى
اجلو اجلاف ثم تزداد البقع إتساعاً وتتحول إلى اللون األسود وتعم
سطح الورقه بالكامل مما يؤدى الى موت األوراق املصابه.
ميعاد ظهور اإلصابة :يظهر هذا املرض في كل مراحل منو
النبات اذا توافرت الظروف املالئمة من رطوبة ودرجة حرارة.
توقيت املكافحة :يتم الرش عند بداية ظهور االصابة علي
ان يغطي محلول الرش السطح السفلي و العلوي من الورقة.

التوصيات املعتمدة
املبيد					

معدل اإلستخدام

				
مافن WG %18.7

 100جم  100 /لتر ماء
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لفحة الساق الصمغية

البطيخ

ΦϴτΒϟ
مظهر اإلصابة :

لفحة الساق الصمغية

ΔϴϐϤμϟ ϕΎδϟ ΔΤϔϟ

ΔϴϐϤμϟما أصيبت السويقة
ϕΎδϟالصغيرة إذا
ΔΤϔϟللنباتات
يسبب املرض موت سريع
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
األوراق الفلقية .وتظهر على النباتات الكبيرة فى العمر
اجلنينية أو
Ϋ· Γήϴϐμϟ
ΕΎΗΎΒϨϠϟ
ϊϳήγ
ΕϮϣ
بقع ΐΒδϳ
قطرهاΎϣحلوالى
أسود يصل
قامت إلى
أحمر
νήϤϟلون
مستديرة ذات
5ΖΒϴλمم
تبدأΕΎΗΎΒϨϟ
ήϬψΗϭأنϰϠϋ
ϭ ΔϴϨϴϨΠϟ
اإلصابة من
 .ΔϴϘϠϔϟوميكن
ϕέϭϷصفراء.
األحيان بهالة
 ΔϘϳϮδϟبعض
محاطة فى
الورقة·ϰϟ
ϢΗΎϗ ήϤΣ
ΓήϳΪΘδϣ
ϊϘΑ ήϤόϟ
ΓήϴΒϜϟ
·ΩϮγفى
لتسبب
 ϥϮϟمركز
 ΕΫنحو
للداخل
ذبول يتقدم
 ϰϓبشكل
األوراق
حواف
ΔϟΎϬΑ ϥΎϴΣϷ ξόΑ ϰϓ ΔσΎΤϣ Ϣϣ 5 ϰϟϮΤϟ Ύϫήτϗ Ϟμϳ
النهاية لفحة األوراق .وتظهر تقرحات على الساق والفروع وتشققات
ϞϜθΑ ϕέϭϷ ϑϮΣ Ϧϣ ΔΑΎλϹ ΪΒΗ ϥ ϦϜϤϳ ϭ .˯ήϔλ
طولية ذات لون بنى يسيل منها إفرازات صمغية ذات لون أحمر أو بنى
ΔΤϔϟ ΔϳΎϬϨϟ ϰϓ ΐΒδΘϟ ΔϗέϮϟ ΰϛήϣ ϮΤϧ ϞΧΪϠϟ ϡΪϘΘϳ ϝϮΑΫ
محمر منغمساً فيها أحياناً
 ΕΎϘϘθΗϭاللون
الصغيرة ذات
الثمرية
الفطر
ωϭήϔϟϭ
ϕΎδϟ
أجسامϰϠϋ
ΕΎΣήϘΗ
ήϬψΗϭ . ϕέϭϷ
النهاية
فى
النبات
تاج
منطقة
فى
العرض
هذا
يتجلى
ΔϴϟϮσميكن
األسود.
ΕΫأنϥϮϟ ΕΫ ΔϴϐϤλ Είήϓ· ΎϬϨϣ Ϟϴδϳ ϰϨΑ ϥϮϟ
منطقة اإلصابة .مع ظهور بقع شبه مائية صغيرة
النبات
عروش
وموت
وتطويق
يحدث
أعلىΔϳήϤΜϟ
ήτϔϟ
ϡΎδΟ
˱ΎϧΎϴΣ
املناطقΎϬϴϓ
لهذه˱ΎδϤϐϨϣ
ήϤΤϣ
جتعد ϰϨΑ
ϭ ήϤΣ
وقد يظهر على هذه البقع اإلفرازات الصمغية
ΩϮγϷبنى على
ذات لون
بيضاوية
مستديرة إلى
األسود ϰϓ
تتحولάϫللونνήόϟ
الثمارϰϠΠΘϳ
ϥ ϦϜϤϳ.
ϥϮϠϟ
ΕΫ Γήϴϐμϟ
ϩάϬϟ
ϖϳϮτΗϭ
ΪόΠΗ ΙΪΤϳ
السوداءϰϓ
الفطر ΕΎΒϨϟ
ΝΎΗ ΔϘτϨϣ
املرض.
ومؤكدة لهذا
ΔϳΎϬϨϟمميزة
كعالمات
وأجسام

ϊϣ .ΔΑΎλϹ ΔϘτϨϣ ϰϠϋ ΕΎΒϨϟ εϭήϋ ΕϮϣϭ ϖσΎϨϤϟ
ميعاد ظهور اإلصابة:
ϥϮϟ ΕΫ ΔϳϭΎπϴΑ ϰϟ· ΓήϳΪΘδϣ Γήϴϐλ ΔϴΎϣ ϪΒη ϊϘΑ έϮϬχ
ϰϠϋالعمر.
بداية
خاصة فى
ϥϮϠϟالنبات
مراحل منو
مرحلة
فى
ϊϘΒϟ ϩάϫ
ήϬψϳ
Ϊϗϭ ΩϮγϷ
من ϝϮΤΘΗ
έΎϤΜϟ
ϰϨΑأىϰϠϋ
ΓΰϴϤϣ ΕΎϣϼόϛ ˯ΩϮδϟ ήτϔϟ ϡΎδΟϭ ΔϴϐϤμϟ
ΕίήϓϹ
املكافحة:
توقيت
.νήϤϟ άϬϟ ΓΪϛΆϣϭ
عند بداية ظهور األعراض.

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
التوصيات املعتمدة
.ήϤόϟ ΔϳΪΑ ϲϓ ΔλΎΧ ΕΎΒϨϟ ϮϤϧ ϞΣήϣ Ϧϣ ΔϠΣήϣ ϯ ϰϓ
املبيد					

معدل اإلستخدام

			
بيوجيل سى إكس SC %42.5

 200سم 100 / 3لتر ماء

				
مورفوس SC %72

 250سم 100 / 3لتر ماء

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
SC %72 αϮϓέϮϣ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ250
التو�صيات املعتمدة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية
ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

ϡΎϤθϟ

ϡΎϤθϟ

الشمــام

ΕΎγϭέΎϛϷ :Δϓϵ

اآلفة  :األكاروسات

العنكبوت األحمر
ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

مظهر:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
اإلصابة :
اللون ϥϮϠϟ
ϰϟ ϝϮΤΘΗϭ
ϊϤΠΘΗ
ΚΒϠΗأن ϥ
ظهور ϊϘΑ
έϮϬχ
البنى.
وتتحول إلى
تتجمع
ΔΘϫΎΑالϻتلبث
˯ήϔλباهتة
بقع صفراء
.ϰϨΒϟ
مايو  -يونيو.
ميعاد ظهور اإلصابة:
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت– .ϮϴϧϮϳ
ϮϳΎϣ
متوسط اعداد العنكبوت إلى  5أفراد متحركة على سطحى
وصول
عند
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
عشوائيا.
فحصها
ςγϮΘϣيتم
األوراق التى
الورقة فى
ΕϮΒϜϨόϟ
ΩΪϋ
ϝϮλϭ
ΪϨϋ
·ϰϠϋ ΔϛήΤΘϣ Ωήϓ 5ϲϟ
خاصة.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ ϲϓ:
ΔϗέϮϟ ϲΤτγ
إرشادات
الرش للنباتات املعاملة تغطية كاملة كما يراعى تكرار الرش عند اللزوم.
تغطية سائل
يراعى
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

التوصيات
املعتمدة.ϡϭΰϠϟ ΪϨϋ εήϟ έήϜΗ ϲϋήϳ ΎϤϛ ΔϠϣΎϛ ΔϴτϐΗ ΔϠϣΎόϤϟ ΕΎΗΎΒϨϠϟ εήϟ
ϞΎγ ΔϴτϐΗ
ϲϋήϳ
			
معدل اإلستخدام

املبيد				

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

			
فيرتيميك EC %1.8
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

اآلفة  :الفطريات

EC %1.8 ϚϴϤϴΗήϴϓ

مظهر اإلصابة :

				
 40سم 100 / 3لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 40

لفحة الساق الصمغية في الشمام

يظهر على األوراق الفلقية وساق البادرة بقع صغيرة مستديرة أو
غير منتظمة الشكل  ،بنفسجية الى سوداء يظهر املرض على النباتات
الكبيرة في منتصف موسم النمو تقريبا في شكل بقع مركزية بنفسجية
تتحول إلى بنية قامتة على األوراق وعندما تنتشر جراثيم الفطر تصيب
النباتات الكبيرة عند نقطة تفرع الساق وينتج عن ذلك تقرحات على
الساق لونها بني داكن أو أسـود حتتوي على األجسام الثمرية السوداء
 ،مصحوبة بإفرازات صمغية .وجتف األوراق السفلية أوال ثم ينتشر
ذبول وجفاف األوراق من أسفل إلى أعلى حيث ميوت املجموع اخلضري
بأكمله .تتكون بقع مشبعة باملاء على الثمار تتسع هذه البقع إلى حجم
غير محدود وتسبب عفن فائر فى الثمرة كما تظهر عليها إفرازات
صمغية وأجسام ثمرية سوداء .

ميعاد ظهور اإلصابة :خالل فترة منو النبات خاصة في املراحل األولي من النمو.
توقيت املكافحة :عند ظهور اإلصابة.
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لفحة الساق الصمغية

الشمام

إرشادات خاصة :ينتشر املرض عامة في املناطق الدافئة واحلارة وعند توفر الرطوبة املرتفعة

التوصيات املعتمدة

معدل اإلستخدام

					
املبيد
ΏϮϟΎΘϧΎϜϟ

أوبن 				SC %72

˯ΎπϴΒϟ ΔΑΎΑάϟ

 250سم 100 / 3لتر ماء

ΏϮϟΎΘϧΎϜϟ

الكانتالوب

ΕήθΤϟ :Δϓϵ

اآلفة  :احلشرات
˯ΎπϴΒϟ ΔΑΎΑάϟ
الذبابة البيضاء

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
:
اإلصابة
مظهر
ΪϨϋϭ ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ ΔϠϣΎϜϟ ΕήθΤϟ
ΩϮΟϭ

ϦϜϤϳϭ
السطحϰϠϋ
˯ήϔλ
احلشرات ήϬψΗ
ΔΑΎλϹ ΔϳΪΑ
بداية
ϯϮϠόϟوعند
τδϟلألوراق
السفلى
الكاملةϊϘΑعلى
وجود
ϡΪΨΘγΈΑ
) ΔϠϣΎϜϟ
ήϴϏ έϮσϷ
 ΕΎγΪϋغير
رؤية األطوار
(ΕΎϳέϮΤϟوميكن
السطح العلوى
صفراء على
Δϳ΅έتظهر بقع
اإلصابة
ϢΛ ϕέϭϷ
ϯΩΆΗ
ϥ ΎϤϛ
10X ϞϘΣ
10X
ΔΑΎλϹحقل
 ΓΩΎϳίعدسات
باستخدام
(احلوريات)
الكاملة
اإلصابة
 ΪόΠΗزيادة
ϰϟكما أن
.Ϫϔόοϭ
ΕΎΒϨϟ
έήϔλ·ϭ
وإصفرار النبات وضعفه.
ذبولها
األوراق ثم
ΎϬϟϮΑΫجتعد
تؤدى إلى

:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχاإلصابة:
ΩΎόϴϣظهور
ميعاد
ϞΣήϣ ϝϼΧ
املكافحة.ϮϤϨϟ:عند متوسط  5حشرات كاملة على الورقة فى األوراق التى يتم فحصها عشوائيا..
توقيت
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات
ΪϨϋ
ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ
ϲϓ ΔϗέϮϟ
املبيد ΕήθΣ 5 ςγϮΘϣ
اإلستخدام
 ϰϠϋ ΔϠϣΎϛمعدل
				
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ
3
خالل مراحل النمو.

		
أجرى فليكس SC %18.56
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
			
·WG ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
اكتارا %25

معاملة تربة ورش مركز بجوار الساق.
معاملة تربة ورش مركز بجوار الساق.

 240سم  /فدان
		
 350جم  /فدان

اآلفة  :احلشرات
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

 Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟذبابة املقات

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

مظهر
اإلصابة WG:
%25 έΎΘϛ
• وج ��ود ام��اك��ن ط��ري��ة ع�ل��ى ث�م��ار ال�ق��رع�ي��ات وه��ى ام��اك��ن وخ��ز اإلناث
لوضع البيض تخرج منها مادة لزجة جتف وتظهر مكانها ثقوب صغيرة
مستديرة.

ϥΪϓ / ϢΟ 350

έϮΠΑ ΰϛήϣ εέϭ ΔΑήΗ ΔϠϣΎόϣ
.ϕΎδϟ

• حول الثقوب تظهر اماكن طرية تتحول إلى اللون البني.

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ذبابة املقات

الكانتالوب

• تتسع األماكن الطرية تدريجيا حسب زيادة عدد اليرقات وقد تتلف الثمرة كلها.
• وجود ثقوب خروج اليرقات للتعذر فى التربة
عند بداية عقد الثمار وعند ظهور االصابة.
توقيت املكافحة:
إرشادات خاصة:
• جمع الثمار املصابة مبجرد ظهور اإلصابة وإعدامها مبا فيها من يرقات.
• االهتمام بالعمليات الزراعية املختلفة من عزيق وتسميد وإزالة احلشائش والري املنتظم لتقوية النباتات ومقاومتها لإلصابة.
• بعد جمع احملصول فى حقل مصاب تعدم الثمار املصابة وحترق العروش وتعزق األرض جيدا وتترك للتشميس للقضاء
على العذارى التي بالتربة.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

كونسرف 			CB %0.024
ΏϮϟΎΘϧΎϜϟ

اآلفة  :األكاروسات

ΕΎγϭέΎϛϷ :Δϓϵ

مظهر اإلصابة :

 500سم 4 / 3لتر ماء

العنكبوت األحمر

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

ظهور بقع صفراء أو بنية على سطح الورقة خاصة قرب العرق
:ΔΑΎλϹ-ήϬψϣ
اصفرار األوراق وجفافها عند شدة اإلصابة.
الوسطى

Ώήϗ ΔλΎΧ ΔϗέϮϟ τγ ϰϠϋ ΔϴϨΑ ϭ ˯ήϔλ ϊϘΑ έϮϬχ
اإلصابة:
.ΔΑΎλϹ ΓΪη ΪϨϋ ΎϬϓΎϔΟϭ ϕέϭϷ έήϔλظهورϰτγϮϟ
ميعادϕήόϟ
خالل
مايو:ΔΑΎ˰˰λϹ .
شهرέϮϬχ
ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت
.ϮϳΎϣ
ήϬη ϝϼΧ

:ΔΤϓΎϜϤϟاعداد العنكبوت إلى  5أفراد متحركة على سطحى
وصول متوسط
عندΖϴϗϮΗ
 ϝϮλϭالتى
فى األوراق
فحصهاΕϮΒϜϨόϟ
يتم ΩΪϋ
ςγϮΘϣ
الورقةΪϨϋ
عشوائياϰϠϋ ΔϛήΤΘϣ Ωήϓ 5ϲϟ·.

.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ ϕέϭϷ ϲϓ ΔϗέϮϟ
ϲΤτγ
خاصة:
إرشادات

السطح السفلى لألوراق.
· ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέمع تغطية
يتم رش النباتات
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ

املعتمدة.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ΔϴτϐΗ ϊϣ
ΕΎΗΎΒϨϟ εέ
ϢΘϳ
التوصيات
				
ΓΪϤΘόϤϟ
املبيد ΕΎϴλϮΘϟ

			
داميت WP %10
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
ميكرونايت WP %80
WP %80 ΖϳΎϧϭήϜϴϣ
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معدل اإلستخدام

 20جم  100 /لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
 500جم  100 /لتر ماء

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 500

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

		
(رش جزئى)

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

البياض الدقيقى

الكانتالوب

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

ΏϮϟΎΘϧΎϜϟ

اآلفة  :الفطريات

ΕΎϳήτϔϟ :Δϓϵ

البياض الدقيقى

مظهر اإلصابة :
ϰϘϴϗΪϟ
واألعناق والسيقان مغطاه
νΎϴΒϟاألوراق
ظهور بقع صفراء شاحبة على
:ΔΑΎλϹالبيضاء املسحوقية ثم تتحول األوراق تدريجياً للون
 ήϬψϣالفطر
بجراثيم
األوراق
كثير من
محدثة موت
املصابة
األصفر ثم
ϥΎϘϴδϟϭ
ϕΎϨϋϷϭ
ϕέϭϷ
األجزاء ϰϠϋ
وجتف ΔΒΣΎη
البنى˯ήϔλ
ϊϘΑ έϮϬχ
˯ΎπϴΒϟالثمار.
األعراض على
ϩΎτϐϣتظهر
ونادرا ما
ϕέϭϷ ϝϮΤΘΗ ϢΛ ΔϴϗϮΤδϤϟ
هذه ήτϔϟ
ϢϴΛήΠΑ

احلرارةΔΛΪΤϣ
درجاتΔΑΎμϤϟ
˯ΰΟϷ
ϒΠΗϭ
ظهورϥϮϠϟ
˱ΎϴΠϳέΪΗ
املرض
ϰϨΒϟ ϢΛ ήϔλϷيالئم
اإلصابة:
ميعاد
ϰϠϋ νήϋϷ
ϩάϫ
ήϬψΗ
Ύϣ

˱
έΩΎϧϭ
ϕέϭϷ
Ϧϣ
ήϴΜϛ
ΕϮϣ
املعتدلة إلى حد ما ودرجات الرطوبة املتوسطة إلى املرتفعة.
.έΎϤΜϟ
توقيت املكافحة:

عند بداية ظهور األعراض.

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
إرشادات خاصة:
ΕΎΟέΩϭ Ύϣ ΪΣ ϰϟ· ΔϟΪΘόϤϟ ΓέήΤϟ ΕΎΟέΩ νήϤϟ Ϣϼϳ
.ΔόϔΗήϤϟأوقات احلرارة العالية بحيث
الكبريت فى
ΔΑϮσήϟرش
يراعى عدم
مركبات ·ϰϟ
ΔτγϮΘϤϟ
ميكن الرش فى الصباح الباكر أو بعد الظهر.

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
التوصيات
املعتمدة.νήϋϷ
έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ

املبيد				

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

معدل اإلستخدام

 25سم 100 / 3لتر ماء
		
توباس (EC %10 )100
ΡΎΒμϟ ϲϓ εήϟ ϦϜϤϳ ΚϴΤΑ ΔϴϟΎόϟ
ΓέήΤϟ
ϲϓ ΖϳήΒϜϟ
ΕΎΒϛήϣ
εέ
لتر ماء
100 /ΕΎϗϭ
 250جم
		
WG %
80 ϡΪϋ
 ϲϋήϳجيت
ثيوفيت

.ήϬψϟ ΪόΑ ϭ ήϛΎΒϟ

ΏϮϟΎΘϧΎϜϟ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
مظهر اإلصابة :

البياض الزغبى

ϰΒϏΰϟ νΎϴΒϟ

ϰΒϏΰϟ νΎϴΒϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

بقع صفراء باهتة على السطح العلوى لألوراق يقابلها على السطح السفلى
)EC %10 (100
αΎΑϮΗήϬψϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ25
:ΔΑΎλϹ
منو زغبى رمادى اللون فى البداية ثم يتحول بعد ذلك إلى اللون الغامق أو
ΎϬϠΑΎϘϳ
ϕέϭϸϟ
ϯϮϠόϟ τδϟ
ΔΘϫΎΑ
˯ήϔλ
ϊϘΑ
WGϰϠϋ
%80
عنΖϴΟ
ΖϴϓϮϴΛ
˯Ύϣ ϰϠϋ
100منήΘϟ
ϢΟ 250
الثغور.
للمرض /خارجة
اجلرثومية للفطر املسبب
احلوامل
املسود عبارة

ϝϮΤΘϳ ϢΛ ΔϳΪΒϟ ϰϓ ϥϮϠϟ ϯΩΎϣέ ϰΒϏί ϮϤϧ ϰϠϔδϟ τδϟ
النبات.
مراحل
 ΩϮδϤϟمن
أى مرحلة
اإلصابة:
ظهور
ϦϋمنوϞϣϮΤϟ
ΓέΎΒϋ
فى ϭ
ϖϣΎϐϟ
·ϥϮϠϟ ϰϟ
ميعادϚϟΫ
ΪόΑ
األعراض.
νήϤϠϟظهور
ΐΒδϤϟ ήτϔϠϟعند بداية
املكافحة:
توقيت
.έϮϐΜϟ
Ϧϣ ΔΟέΎΧ
ΔϴϣϮΛήΠϟ

خاصة:
إرشادات
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
 .ΕΎΒϨϟالعلوى والسفلى لألوراق.
ϮϤϧالسطحني
ϞΣήϣإلى
محلول الرش
ϱوصول
 ϲϓمن
البد
Ϧϣ ΔϠΣήϣ

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
.ϕέϭϸϟ ϲϠϔδϟϭ ϱϮϠόϟ ϦϴΤτδϟ ϲϟ· εήϟ ϝϮϠΤϣ ϝϮλϭ Ϧϣ ΪΑϻ
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البياض الزغبى

الكانتالوب

التوصيات املعتمدة

املبيد					

معدل اإلستخدام

			
اميستار توب SC %32.5

 200سم / 3فدان			

		
ريدوميل جولد بالس WP %71.5

 200جم  100 /لتر ماء

ريفاس توب 			SC %50

 200سم / 3فدان

				
كبتوكس WP %85

 250جم  100 /لتر ماء

لفحة الساق الصمغية
مظهر اإلصابة :
ΔϴϐϤμϟ
الفلقيةϕΎδϟ .
يسبب املرض موت سريع للنباتات الصغيرة إذا ما أصيبت السويقة اجلنينية أو األوراق ΔΤϔϟ
ΦϴτΒϟ
وتظهر على
النباتات الكبيرة فى العمر بقع مستديرة ذات لون أحمر قامت إلى أسود
ΔϴϐϤμϟ ϕΎδϟ ΔΤϔϟ
يصل قطرها حلوالى 5مم محاطة فى بعض األحيان بهالة صفراء.
:ΔΑΎλϹاإلصابة من حواف األوراق بشكل ذبول يتقدم للداخل
ήϬψϣأن تبدأ
وميكن
ΖΒϴλعلى
وتظهرΎϣتقرحات
ΕΎΗΎΒϨϠϟاألوراق.
النهاية لفحة
νήϤϟلتسبب
مركز الورقة
Ϋ· Γήϴϐμϟ
ΕϮϣفىϊϳήγ
نحوΐΒδϳ
ΕΎΗΎΒϨϟصمغية
ϰϠϋإفرازات
ήϬψΗϭمنها
بنى يسيل
ذات لون
وتشققات طولية
الساق
.ΔϴϘϠϔϟ
ϕέϭϷ
والفروعϭ ΔϴϨϴϨΠϟ
ΔϘϳϮδϟ
الثمرية
محمر منغمس
 ϰϓأو بنى
أحمر
ذات لون
الفطر ·ΩϮγ
أجسامϰϟ· ϢΗΎϗ
أحياناًήϤΣ
فيها ϥϮϟ
ΓήϳΪΘδϣاً ΕΫ
ϊϘΑ ήϤόϟ
ΓήϴΒϜϟ
 ΔϟΎϬΑتاج
ϥΎϴΣϷمنطقة
العرض فى
ميكن أن
Ϟμϳذات
الصغيرة
يتجلىϰϓهذاξόΑ
ΔσΎΤϣ
األسودϢϣ 5.
اللونϰϟϮΤϟ
Ύϫήτϗ
عروش
املناطقة
وتطويقϦϣلهذه
جتعد
النهاية
النبات فى
وموتϞϜθΑ
ϕέϭϷ
ϑϮΣ
ΔΑΎλϹ
يحدثΪΒΗ
ϥ ϦϜϤϳ
ϭ .˯ήϔλ
مستديرة
مائيةϰϓصغيرة
ΔϗέϮϟشبه
ظهور بقع
اإلصابة .مع
منطقة
النبات
ΔΤϔϟ ΔϳΎϬϨϟ
ΐΒδΘϟ
ΰϛήϣ
ϮΤϧ ϞΧΪϠϟ
أعلىϡΪϘΘϳ
ϝϮΑΫ
 ΕΎϘϘθΗϭعلى
 ωϭήϔϟϭوقد يظهر
للون األسود
ϰϠϋتتحول
الثمار
ήϬψΗϭبنى على
. ϕέϭϷذات لون
إلى بيضاوية
ϕΎδϟ
ΕΎΣήϘΗ
مميزة
·Είήϓالسوداء
وأجسام الفطر
الصمغية
اإلفرازات
هذه البقع
كعالماتϥϮϟ
ΕΫ ΔϴϐϤλ
ΎϬϨϣ Ϟϴδϳ
ϰϨΑ ϥϮϟ
ΕΫ ΔϴϟϮσ
ومؤكدة
املرضΔϳήϤΜϟ ήτϔϟ ϡΎδΟ ˱ΎϧΎϴΣ ΎϬϴϓ ˱ΎδϤϐϨϣ ήϤΤϣ.
ήϤΣلهذاϰϨΑ ϭ

ϰϓ νήόϟ άϫ ϰϠΠΘϳ ϥ ϦϜϤϳ. ΩϮγϷ ϥϮϠϟ ΕΫ Γήϴϐμϟ
ϩάϬϟ ϖϳϮτΗϭ ΪόΠΗ ΙΪΤϳ ΔϳΎϬϨϟ ϰϓ ΕΎΒϨϟ ΝΎΗ ΔϘτϨϣ
األعراض.
 ΕϮϣϭعند
املكافحة:
توقيت
ϊϣ .ΔΑΎλϹ ΔϘτϨϣ
ظهورϰϠϋ
بدايةΕΎΒϨϟ
εϭήϋ
ϖσΎϨϤϟ
ϥϮϟ ΕΫ ΔϳϭΎπϴΑ ϰϟ· ΓήϳΪΘδϣ Γήϴϐλ ΔϴΎϣ
التوصياتϪΒη ϊϘΑ
έϮϬχ
املعتمدة
ϊϘΒϟ ϩάϫ ϰϠϋ ήϬψϳ Ϊϗϭ ΩϮγϷ ϥϮϠϟ ϝϮΤΘΗ έΎϤΜϟ ϰϠϋ ϰϨΑ
		
معدل
املبيد
اإلستخدام ΓΰϴϤϣ
ΕΎϣϼόϛ ˯ΩϮδϟ
				 ήτϔϟ
ϡΎδΟϭ ΔϴϐϤμϟ ΕίήϓϹ
.νήϤϟ
 250سم 100 / 3لتر ماء
			
SC άϬϟ
%56ΓΪϛΆϣϭ
باستيل

ميعاد ظهور اإلصابة :فى أى مرحلة من مراحل منو النبات خاصة فى بداية العمر.

			
EC %
سكور 25
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ

				
 50سم 100 / 3لتر ماء

.ήϤόϟ ΔϳΪΑ ϲϓ ΔλΎΧ ΕΎΒϨϟ ϮϤϧ ϞΣήϣ Ϧϣ ΔϠΣήϣ ϯ ϰϓ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
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·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ΎϴϟϮλΎϔϟ

الفاصوليا
ΎϴϟϮλΎϔϟ

اآلفة  :احلشرات

ΕήθΤϟ :Δϓϵ

مظهر اإلصابة :

˷ϦϤϟ

الـمــن
ّ

˷ϦϤϟ

جتعد وإلتفاف األوراق  -وتشوه األوراق وموت القمم النامية فى
:ΔΑΎλϹ
طورήϬψϣ
ظهور بقع صفراء نتيجة الثقب واإلمتصاص وضعف
البادرة -
واحلورياتΔϴϣΎϨϟ
ϢϤϘϟ ΕϮϣϭ
ϕέϭϷ
ϩϮθΗϭ
- ϕέϭϷ
عام ΪόΠΗ
غير
األفراد
مع وجود
وموتها -
ϑΎϔΘϟ·ϭاألوراق
للنبات وذبول
ιΎμΘϣϹϭ
وإلتصاقΐϘΜϟ
ΔΠϴΘϧ ˯ήϔλ
έϮϬχ
واألفراد-ΓέΩΎΒϟ
έϮσ ϲϓ
األتربة بها وظهور
ϊϘΑالعسلية
والندوة
املجنحة -
املجنحة
ΩήϓϷ ΩϮΟϭ ϊϣ - ΎϬΗϮϣϭ
أمراضϕέϭϷ
ظهورϝϮΑΫϭ
ΕΎΒϨϠϟ
ϡΎϋ- ϒόοϭ
املوزايك..
أيضا
العفن األسود

ΔϴϠδόϟ ΓϭΪϨϟϭ - ΔΤϨΠϤϟ Ωήϓϻϭ ΔΤϨΠϤϟ
ήϴϏ ΕΎϳέϮΤϟϭ
اإلصابة:
ميعاد ظهور
έϮϬχ Ύπϳ - ΩϮγϷ Ϧϔόϟ έϮϬχϭ ΎϬΑ ΔΑήΗϷ ϕΎμΘϟ·ϭ
طوال العام وخاصة العروة الصيفى وبداية الشتوى .ويقل نسبيا
.ϚϳίϮϤϟ νήϣ
خالل العروة النيلى.

:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت
.ϯϮΘθϟ
أفرادϰϔϴμϟ
Γϭήόϟ
ΔλΎΧϭ
ϝϮσ
ΎϴΒδϧفى األوراق التى يتم فحصها عشوائيا..
ϞϘϳϭورقة
حوريات /
8-6ΔϳΪΑϭ
احلشرة من
أعداد
ϡΎόϟمتوسط
وصول
عند
.ϰϠϴϨϟ Γϭήόϟ ϝϼΧ
إرشادات خاصة:

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املجموع اخلضرى مع التركيز على السطح السفلى لألوراق.
تغطية
تتم

/ΕΎϳέϮΣ 8 -6 Ϧϣ ΓήθΤϟ Ωήϓ ΩΪϋ ςγϮΘϣ ϝϮλϭ ΪϨϋ
املعتمدة .ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ
التوصياتϕέϭϷ ϲϓ
Δϗέϭ
املبيد				

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

		
معدل اإلستخدام

				
 50جم  100 /لتر ماء
			
افوكس DG %50
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ ϊϣ ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ΔϴτϐΗ ϢΘΗ
 80جم  /فدان
			
اكتارا WG %25
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
 375سم 100 / 3لتر ماء
			
اكتيليك EC %50
ϡΪΨΘγϹماء
 100 /ϝΪόϣلتر
 20جم
			
أوريزون WG %50
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 150سم 100 / 3لتر ماء
			
تبرو وان EC %40
DG %50βϛϮϓ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 50
 20جم  100 /لتر ماء
			
تشيش WG %50
WG
έΎΘϛ
ϥΪϓ
/
ϢΟ
80
 150سم 100 / 3لتر ماء
			
EC %%25
دانكوثويت 40
/3Ϣγفدان
375سم/ 3
200
		
SC %EC
48 1%50
توكس -
سوبر
ϚϴϠϴΘϛ
˯Ύϣ ήΘϟ 100
 75سم100 / 3
		SC
%35
كلوبريد
صن
WG
%50
βϴθΗ
ماء˯Ύϣ
100لترήΘϟ
/ϢΟ 20
 250جم  100 /لتر ماء
			
مالتوكس WP %50
 200جم  /فدان
			
موتيف WG %50
التو�صيات املعتمدة
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األنفاق
صانعات
ϕΎϔϧϷ
ΕΎόϧΎλ

الفاصوليا
ΎϴϟϮλΎϔϟ

ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ
صانعات األنفاق

: :ΔΑΎλϹ
اإلصابة
مظهر
ήϬψϣ
ΎϴϟϮλΎϔϟ
مشاهدة إنتفاخات عند أعناق األوراق وساق النبات
الساق مع
وأنفاق
األوراق
خيطيةϕΎϔϧ
أنفاقέϮϬχ
ظهور
ϊϣ ϕΎδϟ
ϲϠϋ على
ϕΎϔϧϭ
ϕέϭϷ
ϲϠϋعلىΔϴτϴΧ
ΎϬΑ ΪΟϮΗ) ΕΎΒϨϟ ϕΎγϭ
ϕέϭϷ
ϕΎϨϋ .)وعذارى
ΪϨϋ ΕΎΧΎϔΘϧ·
ϕΎϔϧϷ
ΕΎόϧΎλ
يرقاتΓΪϫΎθϣ
(توجد بها
.(ϱέάϋϭ ΕΎϗήϳ
:اإلصابة
ظهورήϬψϣ
ميعاد
:ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
.وأغسطس
زراعات يوليو
النيلى
بداية
فى
ϊϣ ϕΎδϟ ϲϠϋ
ϕΎϔϧϭ ϕέϭϷ
ϲϠϋ:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΔϴτϴΧالعروة
ϕΎϔϧ
έϮϬχ
ΎϬΑ ΪΟϮΗ) ΕΎΒϨϟ
ϕΎγϭϮϴϟϮϳ
ϕέϭϷ
ϕΎϨϋϰϠϴϨϟ
ΪϨϋ ΕΎΧΎϔΘϧ·
ΓΪϫΎθϣ
.βτδϏϭ
ΕΎϋέί
Γϭήόϟ
ΔϳΪΑ
ϰϓ
:املكافحة
توقيت
.(ϱέάϋϭ ΕΎϗήϳ
.  فى األوراق التى يتم فحصها عشوائيا% 5-3 نسبة إصابة من
الوصول إلى
عند
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχإرشادات
ΩΎόϴϣ
ϲϟ· :خاصة
ϝϮλϮϟ
ΪϨϋ
ϲΘϟ ϕέϭϷ ϲϓ % 5 -3 Ϧϣ ΔΑΎλ· ΔΒδϧ
.βτδϏϭ ϮϴϟϮϳ ΕΎϋέί ϰϠϴϨϟ
Γϭήόϟ
ΔϳΪΑ ϰϓ
.ΎϴϮθϋ
ΎϬμΤϓ
ϢΘϳ

ϕΎϔϧϷ ΕΎόϧΎλ

التوصيات املعتمدة

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
5 -3 Ϧϣ ΔΑΎλ·
ΔΒδϧ ϲϟ· ϝϮλϮϟ املبيد
ΪϨϋ
ϲΘϟ ϕέϭϷ
ϲϓ %معدل
اإلستخدام
				
.ΎϴϮθϋ
ΎϬμΤϓ ϢΘϳ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
 فدان/ 3 سم850
			
SL %10 تريجارد
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ϥΪϓ/3Ϣγ850

العنكبوت األحمر

˯Ύϣ ήΘϟϡΪΨΘγϹ
100 /3Ϣγ
150
ϝΪόϣ

: اآلفة
SLاألكاوسات
%10 ΩέΎΠϳήΗ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
EC %40
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟΖϳϮΛ ϮϜϧΩ

: مظهر اإلصابة
 فى حالة-  جفاف األوراق وذبولها- العرق الوسطى
صفراء إلى بنية فى منطقةΕΎγϭέΎϛϷ
تظهر بقع
األوراق
تبقع
:Δϓϵ
SLحيث
%10
ΩέΎΠϳήΗ
ϥΪϓ/3Ϣγ850
.شدة اإلصابة متتد األفراد إلى القرون وتخدشها مسببة وجود بقع صفراء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ ήϤΣϷ
150 ΕϮΒϜϨόϟEC %40 ΖϳϮΛ ϮϜϧΩ
. خالل أبريل ومايو:ميعاد ظهور اإلصابة
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ΕΎγϭέΎϛϷ
:Δϓϵ
:املكافحة
توقيت

ΔϘτϨϣ ϰϓ ΔϴϨΑ ϰϟ· ˯ήϔλ ϊϘΑ ήϬψΗ ΚϴΣ ϕέϭϷ ϊϘΒΗ
 أفراد متحركة على سطحى5 عند وصول متوسط اعداد العنكبوت إلى
ΔΑΎλϹ ΓΪη ΔϟΎΣ ϰϓ-.ΎϬϟϮΑΫϭ
ϕέϭϷ ϑΎϔΟ-ϰτγϮϟ ϕήόϟ
ήϤΣϷ
ΕϮΒϜϨόϟ
.الورقة فى األوراق التى يتم فحصها عشوائيا
.˯ήϔλ ϊϘΑ ΩϮΟϭ ΔΒΒδϣ ΎϬηΪΨΗϭ ϥϭήϘϟ ϰϟ·:ΔΑΎλϹ
ΩήϓϷ ΪΘϤΗ
ήϬψϣ
:إرشادات خاصة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ϊϘΒΗ
ΩΎόϴϣ
ΔϘτϨϣ ϰϓ ΔϴϨΑ ϰϟ· ˯ήϔλ ϊϘΑ ήϬψΗ
ΚϴΣ ϕέϭϷ
.مت تغطية املجموع اخلضرى مع التركيز على السطح السفلى لألوراق
ΔΑΎλϹ ΓΪη ΔϟΎΣ ϰϓ-.ΎϬϟϮΑΫϭ ϕέϭϷ ϑΎϔΟ-ϰτγϮϟ
.ϮϳΎϣϭ ϞϳήΑ ϕήόϟ
ϝϼΧ
.˯ήϔλ ϊϘΑ ΩϮΟϭ ΔΒΒδϣ ΎϬηΪΨΗϭ ϥϭήϘϟاملعتمدة
ϰϟ· ΩήϓϷ
ΪΘϤΗ
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
اإلستخدام
έϮϬχ املبيد
ΩΎόϴϣ
ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ				
ΩΪϋ:ΔΑΎ˰˰λϹ
ςγϮΘϣ ϝϮλϭ
ΪϨϋ
ϰϠϋ ΔϛήΤΘϣ
Ωήϓ 5معدل
3
 ماء.ΎϴϮθϋ
 لتر100 /ΎϬμΤϓ
 سم25ϢΘϳ ϲΘϟ 			
SCϞϳήΑ
%10
باروك
ϝϼΧ
ϕέϭϷ .ϮϳΎϣϭ
ϲϓ ΔϗέϮϟ
ϲΤτγ
			
WP %10 ماكوميت
 لتر ماء100 /  جم20
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ϰϠϋ ΔϛήΤΘϣ Ωήϓ 5 ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ ΩΪϋ ςγϮΘϣ ϝϮλϭ ΪϨϋ
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ أرا�ضى
ΰϴϛήΘϟ
ϊϣالزراعةϯήπΨϟ
ωϮϤΠϤϟ ΔϴτϐΗ ϢΘΗ
وا�ست�صالح ال
وزارة
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ
ϢΘϳ ϲΘϟ
ϕέϭϷ
146ϲϓ ΔϗέϮϟ ϲΤτγ

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ ϊϣ ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ΔϴτϐΗ ϢΘΗ

Ϊμϟ

ΎϴϟϮλΎϔϟ

ΕΎϳήτϔϟ :Δϓϵ
Ϊμϟ
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
الفاصوليا
ΔΑΎλϹ Ϧϣ ϡΎϳ 5 ϝϼΧ ΕήΜΑ ϕέϭϷ τγ ϲϠϋΎϴϟϮλΎϔϟ
ήϬψΗ

الصـــدأ
Ϊμϟ

ϊϣ ϼϴϠϗ ΔόϔΗήϣϭ ϥϮϠϟ ˯ΎπϴΑ ϥϮϜΗϭ Ϣϣ 2-1
Ύϫήτϗ ώϠΒϳ
الفطريات
: اآلفة
ΕΎϳήτϔϟ
:Δϓϵ
ϊϣϭالصــــدأ
ήϤΤϤϟ ϰϨΒϟ ϥϮϠϟ ϰϟ· ΕήΜΒϟ
ϝϮΤΘΗ ΔΑΎλϹ
ϡΪϘΗ
ΩϮδϟ ϰϟ· ΏέΎο ϲϨΑ ϥϮϟ ΕΫ ΒμΗ ΔΑΎλϹ:ϡΪϘΗ
έήϤΘγ
اإلصابة
مظهر
Ϊμϟ
. ΎϬσϮϘγϭ ΎϬϓΎϔΟ ϢΛ ΔΑΎμϤϟ
ϕέϭϷ έήϔλ· ϚϟΫ ΐΣΎμϳ

 أيام من اإلصابة يبلغ قطرها5 تظهر على أسطح األوراق بثرات خالل
:ΔΑΎλϹ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
اللون ومرتفعة قليال مع تقدم اإلصابة تتحول
بيضاء
وتكونήϬψϣ
مم2-1
ΔΑΎλϹ
Ϧϣ
ϡΎϳ
5
ϝϼΧ
ΕήΜΑ
ϕέϭϷ
τγ
ϲϠϋ
ήϬψΗ
.Δϋέΰϟ
ϡϮϳ 35-30
ΪόΑ ϰϠϴϨϟ
ήϬψΗ
ذات
تصبحϦϣ
اإلصابة
استمرار تقدم
 ومعΓϭήόϟ
 احملمرϰϓ
البنىΔΑΎλϹ
إلى اللون
البثرات
ϊϣ ϼϴϠϗ ΔόϔΗήϣϭ ϥϮϠϟ ˯ΎπϴΑ ϥϮϜΗϭ Ϣϣ 2-1 Ύϫήτϗ ώϠΒϳ
 السواد يصاحب ذلك إصفرار األوراق املصابة ثم:ΔΤϓΎϜϤϟ
ضاربΖϴϗϮΗ
لون بنى
ϊϣϭ ήϤΤϤϟ ϰϨΒϟ ϥϮϠϟ ϰϟ· ΕήΜΒϟ ϝϮΤΘΗإلىΔΑΎλϹ
ϡΪϘΗ
.وسقوطها
جفافها
νήϋϷ
έϮϬχ
ΔϳΪΑ
ΪϨϋ
ΩϮδϟ ϰϟ· ΏέΎο ϲϨΑ ϥϮϟ ΕΫ ΒμΗ
ΔΑΎλϹ
ϡΪϘΗ
έήϤΘγ

. ΎϬσϮϘγϭ ΎϬϓΎϔΟ ϢΛ ΔΑΎμϤϟ ϕέϭϷ :Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
έήϔλ·
ϚϟΫΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ΐΣΎμϳ
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
اإلصابة فى
. يوم من الزارعة35-30 العروة النيلى بعد
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ تظهر
ΩΎόϴϣ

ΓΪϤΘόϤϟ
:املكافحة
توقيت
.Δϋέΰϟ Ϧϣ ϡϮϳ 35-30 ΪόΑ ϰϠϴϨϟ
ΓϭήόϟΕΎϴλϮΘϟ
ϰϓ ΔΑΎλϹ
ήϬψΗ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ50

معدل اإلستخدام

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 250

 لتر ماء100 /  سم50
3

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 35
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
األوراق
تبقع

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.األعراض
بداية ظهورΖϴϗϮΗ
عند
:ΔΤϓΎϜϤϟ

νήϋϷاملعتمدة
έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ
التوصيات
EC %10 ϙέΎϣϭΩ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
				
املبيد

ϙέΎϤγ/ϰϧϭήϜϴϣ ϞϳέϮγ
			
EC %
10 دومارك
WP
70%

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

EC %5 Ζϳ ϰϣϮγ

ϕέϭϷ ϊϘΒΗ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

اإلصابة
مظهر
EC :%10
ϙέΎϣϭΩ
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
مبجرد
السوق
ومتوت
الصغيرة
للنياتات
الفلقية
األوراق
بقع على
تتكون
ϙέΎϤγ/ϰϧϭήϜϴϣ
ϞϳέϮγ
˯ΎϣΕϮϤΗϭ
ήΘϟ 100/ϢΟ
Γήϴϐμϟ250
ΕΎΗΎΒϨϠϟ ΔϴϘϠϔϟ ϕέϭϷ
ϰϠϋ
ϊϘΑ
ϥϮϜΘΗ
.سطح التربة
خروجها
WPفوق
70%
.ΔΑήΘϟ τγ ϕϮϓ ΎϬΟϭήΧ ΩήΠϤΑ
ϕϮδϟ
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
EC
%5 Ζϳ
ϰϣϮγ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 35

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ50

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ϕέϭϷ
ϊϘΒΗ Ϧϣ ϡϮϳ 40 - 30 ΪόΑ
.Δϋέΰϟ
. يوم من الزراعة40-30 بعد

:توقيت املكافحة
:ΔΑΎλϹΖϴϗϮΗ
ήϬψϣ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
.عند بداية ظهور األعراض

ΕϮϤΗϭ Γήϴϐμϟ ΕΎΗΎΒϨϠϟ ΔϴϘϠϔϟ
ϕέϭϷέϮϬχ
ϰϠϋ ϊϘΑ
.νήϋϷ
ΔϳΪΑϥϮϜΘΗ
ΪϨϋ
املعتمدة
.ΔΑήΘϟ τγ ϕϮϓ ΎϬΟϭήΧ
ΩήΠϤΑالتوصيات
ϕϮδϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
			
معدل اإلستخدام
				
املبيد
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
				
 لتر ماء100 / 3 سم50
			
EC %25 سكور
.Δϋέΰϟ
ϡϮϳ 40 - 30 ΪόΑ
ΓΪϤΘόϤϟϦϣΕΎϴλϮΘϟ
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التو�صيات املعتمدة

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
EC %25 έϮϜγ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

		

الفاصوليا

أعفان اجلذور وموت البادرات

ﺑﺄﻋﻔﺎﻥ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﻣﻮﺕ ﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺻ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
أعفان ﻣﻈﻬﺮ
البادرات
اجلذور وموت
مظهر اإلصابة :
حتدث اإلصابة بأعفان جذور وموت البادرات مبكرة قبل
ظهورها فوق سطح التربة على هيئه غياب اجلور أو موت
للبادرات بعد ظهورها فوق سطح التربة وفي بعض األحيان
تظهر اختناقات متميزة على البادرات مع وجود تقرحات بنية
اللون على أحد جانبي الساق بالقرب من سطح التربة.
ميعاد ظهور اإلصابة:
بعد اإلنبات.
توقيت املكافحة:
معامله البذرة قبل الزراعة.

ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:
التوصيات املعتمدة
ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋﻔﺎﻥ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﻣﻮﺕ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻓﻮﻕ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ﻟﻠﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻓﻮﻕ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ
معدل اإلستخدام
املبيد								
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻘﺮﺣﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟ
9
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏWP
جرثومية/جم)
بيوكونترول تي 10*1( %12 34
				 ﺳﻄﺢ  2جم
ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ. /كجم تقاوى
ﻣﻦ
خليةﺍﻟﺴﺎﻕ
ﺟﺎﻧﺒﻲ
							
هاتريك FS %6

ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ:
ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺒﺎﺕ.

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ:
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﺒﺬﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.
ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ:
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ.
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 1سم / 3كجم تقاوى

البسلة
اآلفة  :احلشرات

املـــــن

مظهر اإلصابة :
جتعد األوراق ووجود الندوة العسلية مما يسب تقزم النباتات.
توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور األفراد األعراض.
إرشادات خاصة:
التخلص من احلشائش ،واستخدام املصائد الصفراء الالصقة جلمع
األفراد املجنحة.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

			
نوفافوس EC %48

 250سم 100 / 3لتر ماء

دودة ورق القطن

مظهر اإلصابة :
تتغذى اليرقات على األوراق والثمار مسببة ثقوب وتأكل لألوراق
وتشوهات للقرون.
توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور اليرقات أو أعراض اإلصابة وبعد مرور شهر من
الزراعة.
إرشادات خاصة:
التخلص من احلشائش ،وعدم الزراعة بجوار محاصيل تصاب
باآلفة بشدة

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

			
ورماتني EC %5

 160سم / 3فدان
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

البياض الدقيقى

ΔϠδΒϟ

البسلة

ΔϠδΒϟ

 الفطريات: اآلفة

البياض الدقيقى

ΕΎϳήτϔϟ :Δϓϵ

: مظهر اإلصابة

νΎϴΒϟ
فطرى أبيض ضارب إلىϰϘϴϗΪϟ
صورة منو
تظهر أعراض اإلصابة على
الرمادى فى مناطق محددة على السطح السفلى للورقة سرعان ما
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
تزداد هذه البقع فى املساحة لتتصل ببعضها وتغطى سطح الورقة كلها
ΏέΎο
ϯήτϓ
ϮϤϧ ينتج
ΓέϮλ
ϰϠϋ األوراق
ΔΑΎλϹ
νήϋ
أثناء منوهξϴΑ
سطحى
ميسليوم
.وحتللها
إصفرار
 ذلكήϬψΗ
ويعقب
ΔϗέϮϠϟ
ϰϠϔδϟ
τδϟ
ϰϠϋ
ΓΩΪΤϣ
ϖσΎϨϣ
ϰϓ
ϯΩΎϣήϟ
سالسل عبارة عن جراثيم كونيدية مع تقدم املرض تصاب السوقϰϟ·
فى
ϰτϐΗϭ
ΎϬπόΒΑ
ϞμΘΘϟ
ΔΣΎδϤϟ
ϲϓ
ϊϘΒϟ
ϩάϫ
ΩΩΰΗΎϣ
ϥΎϋήγ
والقرون ومتوت النباتات وتؤدى إصابة القرون إلى تلون البذور بلون
ΞΘϨϳ .ΎϬϠϠΤΗϭ ϕέϭϷ
ϚϟΫبنية
ΐϘόϳϭ
ΎϬϠϛ ΔϗέϮϟ
.الثمارέήϔλ·
مبعثرة على
وتظهر بقع
 أو بنىτγ
رمادى

ϢϴΛήΟ Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϟγϼγ ϲϓ ϩϮϤϧ:اإلصابة
˯ΎϨΛ ϰΤτγ
ϡϮϴϠδϴϣ
ميعاد ظهور
ΕϮϤΗϭ ϥϭήϘϟϭ ϕϮδϟ ΏΎμΗ νήϤϟ ϡΪϘΗ ϊϣ ΔϳΪϴϧϮϛ
ϭطويلة
ϯΩΎϣέ
ϰϟ· ϥϭήϘϟ
ϯΩΆΗϭيناسب
ΕΎΗΎΒϨϟ
لفترةϥϮϠΑ
نهاراέϭάΒϟ
املرتفعةϥϮϠΗ
واحلرارة
الدافىءΔΑΎλ·
اإلصابة اجلو
بتكثيف الندى على النباتات
يسمح
الذىΓήΜόΒϣ
 القدرΔϴϨΑ
ليال إلى
مع
. έΎϤΜϟ
ϰϠϋ
ϊϘΑ إنخفاضها
ήϬψΗϭ ϰϨΑ
.صباحاً باإلضافة إلى درجات الرطوبة املرتفعة

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ΓήΘϔϟ έΎϬϧ ΔόϔΗήϤϟ ΓέήΤϟϭ ΊϓΪϟ ϮΠϟ:املكافحة
ΔΑΎλϹ توقيت
ΐγΎϨϳ
بداية ظهور
ϯΪϨϟ ϒϴΜϜΘΑ Ϥδϳ ϯάϟ έΪϘϟ ϰϟ·.اإلصابة
˱ϼϴϟ ΎϬοΎϔΨϧ·
ϊϣ عند
ΔϠϳϮσ
.ΔόϔΗήϤϟ ΔΑϮσήϟ ΕΎΟέΩ ϲϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˱ΎΣΎΒλ ΕΎΗΎΒϨϟ ϰϠϋ
التوصيات املعتمدة
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
معدل اإلستخدام
				
املبيد
.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
 لتر ماء100 / 3 سم25
		
EC %10 )100( باس
Ϊμϟ

. لتر ماء100 /  جم250

تو

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
			
WG %80 سيلفيجن
ΔϠδΒϟ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊμϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ الصــــدأ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
:Γήϴϐλ
اإلصابة
مظهر
ήΠϔϨΗ
ΎϋϮϧ ΔόϔΗήϣ ϥϮϠϟEC
˯ΎπϴΑ
ΕήΜΑ
%10
(100)
αΎΑϮΗ
˯Ύϣ ϢΛήΘϟΓήθΒϟ
100Ϧϋ
/ 3Ϣγ25

ΩΪϋ ϰϠϋ ϯϮΘΤΗϭ ήϤΤϣ ϰϨΑ ΎϬϧϮϟϭ ΓήϳΪΘδϣ ΒμΗϭ ϚϟΫ ΪόΑ
˯بعدΎϣ
ثم تنفجر100
بيضاء اللون مرتفعة نوعا عن البشرة
بثرات
WP صغيرة
%80 ϝήΘδϴϣ
ϥϮϠϟ ήΘϟ
ϰϟ· ΕήΜΒϟ/ϢΟ250
ϩάϫ ϝϮΤΘΗ ϢΛ ΔϳΪϳέϮϴϟ ϢϴΛήΠϟ Ϧϣ ήϴΒϛ
ذلك وتصبح مستديرة ولونها بنى محمر وحتتوى على عدد كبير من
ΕΎΗΎΒϨϟ ϞΑάΗ ΔΑΎλϹ ΩΪΘη ΪϨϋϭ ϢγϮϤϟ ΔϳΎϬϧ ϰϓ ΩϮγϷ
تتحول هذه البثرات إلى اللون األسود فى نهاية.ϕέϭϷ
اليوريدية ثم
اجلراثيم
ϕήΘΤΗϭ
.املوسم وعند اشتداد اإلصابة تذبل النباتات وحتترق األوراق

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ΔπϔΨϨϤϟ ΓέήΤϟ ΎϬΒγΎϨϳϭ ϊϴΑήϟ Ϟϭ ϰϓ ΔΑΎλϹ ήθΘϨΗ
.ΔόϔΗήϤϟ ΔΑϮσήϟϭ ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ 18-25
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

150

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

Ϊμϟ

ΔϠδΒϟ

Ϊμϟ
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

الصـــدأ

ήΠϔϨΗ ϢΛ ΓήθΒϟ Ϧϋ ΎϋϮϧ ΔόϔΗήϣ ϥϮϠϟ ˯ΎπϴΑ Γήϴϐλ ΕήΜΑ
ΩΪϋ ϰϠϋ ϯϮΘΤΗϭ ήϤΤϣ ϰϨΑ ΎϬϧϮϟϭ ΓήϳΪΘδϣ ΒμΗϭ ϚϟΫ ΪόΑ
ϥϮϠϟ ϰϟ· ΕήΜΒϟ ϩάϫ ϝϮΤΘΗ ϢΛ ΔϳΪϳέϮϴϟ ϢϴΛήΠϟ Ϧϣ ήϴΒϛ
ΕΎΗΎΒϨϟ ϞΑάΗ ΔΑΎλϹ ΩΪΘη ΪϨϋϭ ϢγϮϤϟ ΔϳΎϬϧ ϰϓ ΩϮγϷ
البسلة
.ϕέϭϷ ϕήΘΤΗϭ

:ميعاد ظهور اإلصابة
έϮϬχ تنتشر
ΩΎόϴϣ
اإلصابة فى أوائل
. درجة مئوية والرطوبة املرتفعة25-18  الربيع ويناسبها احلرارة املنخفضة:ΔΑΎ˰˰λϹ

ΔπϔΨϨϤϟ ΓέήΤϟ ΎϬΒγΎϨϳϭ ϊϴΑήϟ Ϟϭ ϰϓ ΔΑΎλϹ
ήθΘϨΗ
:املكافحة
توقيت
.ΔόϔΗήϤϟ ΔΑϮσήϟϭ.األعراض
ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ
 ظهور18-25
عند بداية

:إرشادات خاصة
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
مراعاة دفن بقايا النباتات فى التربة سريعاً بعد احلصاد للتخلص من جراثيم الفطر
مع
مقاومة
أصناف
ΪϨϋ
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ زراعة

.وتقليل اإلصابة فى املوسم التالى

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
املعتمدةΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
التوصيات
املبيد
Ϧϣ κϠΨΘϠϟ ΩΎμΤϟ ΪόΑ ˱Ύόϳήγ ΔΑήΘϟ ϰϓ اإلستخدام
ΕΎΗΎΒϨϟ ΎϳΎϘΑمعدل
ϦϓΩ ΓΎϋήϣ				
ϊϣ ΔϣϭΎϘϣ ϑΎϨλ Δϋέί
.ϰϟΎΘϟ
ϞϴϠϘΗϭ
 لتر ماء100
/ جمϢγϮϤϟ
250 ϰϓ ΔΑΎλϹ
		
WG
%80ήτϔϟ
جيتϢϴΛήΟ
ثيوفيت
 لتر ماء100 /  جم250
 لتر ماء100 /  جم200
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
 لتر ماء100 /  جم250
˯Ύϣ
ήΘϟ 100/
250
			
 فدان/ϢΟكجم
15

تعفير

.ήϴϔόΗ

ϥΪϓ /ϢΠϛ 15

			
WG %80 داكو اس
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

		WDG %80 سلفاجرو
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
		WG %80 ميكروثوات
WGD%80
		
%98ΖϴΟ
سلفرΖϴϓϮϴΛ
- هلب

لفحة األسكوكيتا
ΎΘϴϛϮϜγϷ ΔΤϔϟ

D %98 ήϔϠγ-ΐϠϫ

: مظهر اإلصابة
 األوراق والسوق والقرون لونها بنى فاحت وجلدية ذات:ΔΑΎλϹ
كبيرة علىήϬψϣ
بقع
مركز رمادى اللون ثم تظهر األوعية البكنيدية على هيئة دوائر داخل
ΗΎϓ ϰϨΑ ΎϬϧϮϟ
ϥϭήϘϟϭ
ϕϮδϟϭ
ϰϠϋتكون
ΓήϴΒϛ
.أرجوانية
حواف
وذاتϕέϭϷ
البقع مسودة
 قدϊϘΑ
- البقع

ΔϳΪϴϨϜΒϟ ΔϴϋϭϷ ήϬψΗ ϢΛ ϥϮϠϟ ϯΩΎϣέ ΰϛήϣ ΕΫ ΔϳΪϠΟϭ
:اإلصابة
ظهورϰϠϋ
ميعاد
ΕΫϭ ΓΩϮδϣ ϊϘΒϟ ϥϮϜΗ Ϊϗ - ϊϘΒϟ ϞΧΩ
ήϭΩ ΔΌϴϫ
.من الزراعة
 يوم40-30
بعد
.ΔϴϧϮΟέ
ϑϮΣ

			
معدل اإلستخدام

 لتر ماء100 /  جم250
 لتر ماء100 / 3 سم150
				
 لتر ماء100 / 3 سم50
 لتر ماء100 /  جم250

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

151

:توقيت املكافحة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
.عند بداية ظهور األعراض
.Δϋέΰϟ Ϧϣ ϡϮϳ 40 - 30 ΪόΑ
التوصيات املعتمدة
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
				
املبيد
.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
			
WP %75 بيالريتش
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧSCΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
			
%50 تكتو
			
EC %25 سكور
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
WP %80 نيمسبور

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

˯Ύϣ ήΘϟ املعتمدة
100 التو�صيات
/ ϢΟ 250

WP %75 ζΘϳέϼϴΑ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50

EC %25 έϮϜγ

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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ΎϴΑϮϠϟ

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

اللوبيـــا
ΎϴΑϮϠϟ

اآلفة :األكاروسات

ΕΎγϭέΎϛϷ :Δϓϵ

العنكبوت األحمر

مظهر اإلصابة :
بظهور بقع صفراء محمرة
اإلصابة
يتغذى على عصارة النبات وتبدأ
ήϤΣϷ
ΕϮΒϜϨόϟ
على األسطح العلوية لألوراق يقابلها بقع حمراء باهتة على السطح
:ΔΑΎλϹ
 ήϬψϣلألوراق.
السفلى

يونيه˯ήϔλ ϊϘΑ έϮϬψΑ ΔΑΎλϹ.
شهر ΪΒΗϭ
اإلصابةΕΎΒϨϟ:
ΓέΎμϋ ϰϠϋ
ϯάϐΘϳ
ظهور
ميعاد
ΔΘϫΎΑ ˯ήϤΣ ϊϘΑ ΎϬϠΑΎϘϳ ϕέϭϸϟ ΔϳϮϠόϟ τγϷ ϰϠϋ ΓήϤΤϣ
توقيت املكافحة:
ϕέϭϸϟ
ϲϠϔδϟ
 τδϟمتوسط أعداد العنكبوت إلى  5أفراد متحركة على
 ϰϠϋوصول
عند

 :ΔΑΎ˰˰λϹالتى يتم فحصها عشوائيا.
 έϮϬχفى األوراق
سطحى الورقة
ΩΎόϴϣ

خاصة :يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.
إرشادات.ϪϴϧϮϳ
ήϬη

املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΐϧήϜϟ
ΖϴϗϮΗ

ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

معدل اإلستخدام
املبيد				
ΩΪϋ ςγϮΘϣ ϝϮλϭ ΪϨϋ
ϰϠϋ ΔϛήΤΘϣ
Ωήϓ 5 ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ
3
ΐϧήϜϟماء
لتر
100 / ΎϬμΤϓ
		 60 ϢΘϳ ϲΘϟسم
SC %
 ϲΤτγسوبر
شالنجر
.ΎϴϮθϋ
ϕέϭϷ
ϲϓ24ΔϗέϮϟ

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

ΕήθΤϟ :Δϓϵ

الكرنب
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ τδϟ ΔϴτϐΗ ϊϣ ΕΎΗΎΒϨϟ εέ ϢΘϳ

ϦτϘϟ ϕέϭ
ΓΩϭΩ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
اآلفة :احلشرات
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
 Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟدودة ورق القطن
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ίήΑ
األوراقϊϣ
ΎΑϮϘΛ ΔΛΪΤϣ
تتغذىϕέϭϷ
ϰϠϋ :ΕΎϗήϴϟ
ϯάϐΘΗ
مع وجود
ΩϮΟϭثقوبا
محدثة
اليرقات على
اإلصابة
مظهر
SC%36
ήΠϨϟΎη
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 45
للحشرة.
براز.ΓήθΤϠϟ
 -60مارس
أكتوبر  -نوفمبر
اإلصابة:
ظهور
ميعاد
SC:ΔΑΎ˰˰λϹ
%24 ήΑϮγ
ήΠϨϟΎη
أبريل˯Ύϣ ήΘϟ.
100- /3Ϣγ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
األعراض.
بداية –ظهور
املكافحة:
توقيت
.ϞϳήΑ
-ήΒϤϓϮϧعندαέΎϣ
- ήΑϮΘϛ

 :ΔΤϓΎϜϤϟيتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.
إرشادات خاصة:
ΖϴϗϮΗ

املعتمدة
التوصيات
.νήϋϷ
έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ

املبيد				
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
			
إكسبوس EC %1.9
			
باشا EC %1.9
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
بروكليم SG %5

			
بروميد SG %5
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
رادينت SC %12

EC %1.9 ΎηΎΑ

152 SG %5 ϢϴϠϛϭήΑ
SP %90ϞϴϣϮϴϧ

			
معدل اإلستخدام
 250سم / 3فدان رشا على املجموع اخلضرى.
 250سم / 3فدان رشا على املجموع اخلضرى.
		
 60جم  /فدان رشا على املجموع اخلضرى.
ϡΪΨΘγϹرشا على املجموع اخلضرى.
 /ϝΪόϣفدان
 60جم
3
				
 35سم  /فدان (فقس حديث).

ϥΪϓ /3Ϣγ 250

.ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ Ύηέ

ϥΪϓ / ϢΟ 60

.ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ Ύηέ

ϥΪϓ / ϢΟ 300

.ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ Ύηέ
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ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

Δϟϭήϔϟ

Δϟϭήϔϟ

Δϟϭήϔϟ

Δϟϭήϔϟ

ΕήθΤϟ :Δϓϵ
ϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

ΕήθΤϟ:ΔΑΎλϹ
:Δϓϵ
ήϬψϣ

.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ ΓήθΒϟ ϰϠϋ βϘϔϟ ΔΜϳΪΣ ΕΎϗήϴϟ ϯάϐΘΗ

الفراولةϦτϘϟ ϕέϭ ΓΩϭΩ

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:ΔΑΎλϹ :ήϬψϣ
احلشرات
اآلفة
- ήΒϤδϳΩϭ
ϮΒϤϓϮϧ
ϞϳήΑϭ
αέΎϣ
القطن
ورق
دودة
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ ΓήθΒϟ ϰϠϋ βϘϔϟ ΔΜϳΪΣ ΕΎϗήϴϟ ϯάϐΘΗ
: اإلصابةΖϴϗϮΗ
مظهر
:ΔΤϓΎϜϤϟ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
.حديثة الفقس على البشرة السفلى لألوراق
ΔΑΎλϻاليرقات
έϮϬχتتغذى
ΪϨϋ
- ήΒϤδϳΩϭ
ϮΒϤϓϮϧ
ϞϳήΑϭ
αέΎϣ:اإلصابة
. مارس وأبريل- وديسمبر
نوفمبر
ظهور
ميعاد
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
:ΔΤϓΎϜϤϟ
.عند ظهور اإلصابة
:املكافحةΖϴϗϮΗ
توقيت
.ϯήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ
ϰϠϋ
εήϟ
ϢΘϳ
έϮϬχإرشادات
ΪϨϋ
. يتم الرش على املجموع اخلضرىΔΑΎλϻ
:خاصة

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

التوصيات املعتمدة

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

			
 معدل اإلستخدام.ϯήπΨϟ
				
ωϮϤΠϤϟ ϰϠϋ εήϟاملبيد
ϢΘϳ

)(فقس حديث
 جم250
ϥΪϓفدان
/ϢΟ /250
 لتر ماء100 /  جم70
			
 فدان/ 3سم
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ300

ϥΪϓ /ϢΟ 250ήϤΣϷ

			
WG%50
%50ϯήΟ
أجرى
WG
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
WP %25 ديفلوريت
			
EC %10
روكسى
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
ΕΎγϭέΎϛϷ
:Δϓϵ

%50 ϯήΟ
ΕϮΒϜϨόϟ WG
األكاروسات
: اآلفة
العنكبوت األحمر

:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
ΕΎγϭέΎϛϷ
:Δϓϵ
: اإلصابة
مظهر

ϰϓ مناطق
ΔϗέϮϟ في
τγ
ΔϧϮθΧϕέϭϷ- ϰϠϋ
ϊϘΑ έϮϬχ
تواجد
الورقة
خشونة سطح
˯األوراقήϔλ
صفراء على
ظهور بقع
.ΎϬϟϮΑΫϭ ΔϗέϮϟ
τγ
έήϔλΩήϓϷ
ΪΟϮΗ
ϖσΎϨϣ
 اصفرار سطح الورقة- األفراد
ήϤΣϷ .وذبولها
ΕϮΒϜϨόϟ

:اإلصابة
ظهورήϬψϣ
ميعاد
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
:ΔΑΎλϹ
مارس
منتصف
 الثانيةΔϧϮθΧ.وأوائل نوفمبر
أكتوبر
األولى
ϰϓΔϴϧΎΜϟ.ήΒϤϓϮϧ
ΔϗέϮϟ τγ
ϕέϭϷήΧϭ
ϰϠϋأواخر
˯ήϔλ
ϊϘΑ فترتني
έϮϬχ
Ϟϭ
ϭ ήΑϮΘϛ
ϰϟϭϷ
ϦϴΗήΘϓ
ϰϠϋعلى
.وخالل شهر أبريل
.ΎϬϟϮΑΫϭ ΔϗέϮϟ τγ
ΩήϓϷαέΎϣ
ΪΟϮΗϒμΘϨϣ
ϖσΎϨϣ
.ϞϳήΑέήϔλήϬη ϝϼΧϭ
:توقيت املكافحة

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχوصول
ΩΎόϴϣعند
 أفراد متحركة على سطحى5 العنكبوت إلى عدد
أعداد
متوسط
ϲϟ· ΕϮΒϜϨόϟ
ΩΪϋ ςγϮΘϣ
ϝϮλϭ
ΪϨϋالورقة
ΔϛήΤΘϣ
Ωήϓ 5 ΩΪϋϞϭ
فحصها
التى يتمϦϴΗήΘϓ
فى األوراق
ϭ.عشوائيا
ήΑϮΘϛ ήΧϭ
ϰϟϭϷ
ϰϠϋ
ΔϴϧΎΜϟ.ήΒϤϓϮϧ
.ΎϴϮθϋ .اخلضرى
ΎϬμΤϓ ϢΘϳاملجموع
ϲΘϟ
ϕέϭϷ
ϲϓ
ΔϗέϮϟ
ϲΤτγ
ϰϠϋ
.ϞϳήΑ
ϝϼΧϭ
αέΎϣ
ϒμΘϨϣ
علىήϬη
الرش
يتم
:خاصة
إرشادات
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات
5 ΩΪϋϰϠϔδϟ
ϲϟ· 					
ΕϮΒϜϨόϟ
ΩΪϋ ϊϣ
ςγϮΘϣ
ϝϮλϭ
ΪϨϋ
ΔϛήΤΘϣ
Ωήϓ
اإلستخدام
معدل
.ϕέϭϸϟ
τδϟ ΔϴτϐΗ
ΕΎΗΎΒϨϟ
εέاملبيد
ϢΘϳ
.ΎϴϮθϋ
ΎϬμΤϓ
ϕέϭϷ SC
ϲϓ ΔϗέϮϟ
ϲΤτγ
ϰϠϋ
 فدان/ 3سم
60 ϢΘϳ ϲΘϟ
			
%8.4 جولد
أجرمييك

 لتر ماء100 / 3 سم35

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

				
SC %ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
48 اكراميت
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

3
 لتر ماء100 / .ϕέϭϸϟ
 سم25 ϰϠϔδϟ				
SC %10
τδϟ ΔϴτϐΗ ϊϣ ΕΎΗΎΒϨϟ
εέباروك
ϢΘϳ
SC
Ζϴϣήϛ
/3Ϣγ 35				
 جم100
WP %48
%20 بايروميت
˯لتر ماءΎϣ100ήΘϟ/ 100

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 25
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
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˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 35

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 25

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

SC %10ϙϭέΎΑ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

SC %48 Ζϴϣήϛ
SC %10ϙϭέΎΑ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

Δϟϭήϔϟ
الفراولة
EC %1.8 ϦϴΘϛήϴϓ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40
 40سم 100 / 3لتر ماء
				
دلتامك EC %1.8
3
ECE%1.8
ήΘϟ/100
				/3Ϣγ 60
˯Ύϣ100لتر ماء
 40سم
C %1.8ϚϴϤϴΗήϴϓ
فيراكتني
3
			
˯Ύϣ100لتر ماء
 60سم
EC %
فيرتيميك 1.8
EC
%1.8
ΖϴϤϠϴϛ
ήΘϟ/100
				/3Ϣγ 40
3
 40سم  100 /لتر ماء
				
كيلميت EC %1.8
WP
˯Ύϣ
ήΘϟ
3100 /ϢΟ 20
 50سم  100 /لتر ماء
				
EC%10
%1.8ΖϴϣϮϛΎϣ
ماريسول
لتر ماء
 20جم
WP %1
%10ϙϮϨϜΒϠϴϣ
ماكوميت
EC
˯Ύϣ100
ήΘϟ /100
				/3Ϣγ 50
 60سم 100 / 3لتر ماء
				
ميترو SC %24
EC %1 ΖϴϤΒϠϴϣ
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/
3Ϣγ50
3
 50سم  100 /لتر ماء
				
ميلبكنوك EC %1
3
˯Ύϣ100ήΘϟ/ 100لتر ماء
				 30/3Ϣγ30سم
%1.8ϦϴΘϛ
 ήμϧاكتني
نصر
ECEC%1.8
 100سم 100 / 3لتر ماء
				
هلب ستار EC %20
ΕΎϳήτϔϟ
 80جم  /فدان
				
WP %10:Δϓϵ
هيكسانا

έΎϤΜϟ ϥΎϔϋ
اآلفة  :الفطريات
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
اعفان الثمار

Ϧϔόϟϭ ϱήτϟ Ϧϔόϟ ΐΒδϳ Ύϣ ΎϬϨϣ ΓΪϳΪϋ ΕΎϳήτϓ
Ϧϣ ΐΒδΘϳ
اإلصابة :
مظهر
.έΎϤΜϟ ϲϠϋ ϱΩΎϣήϟ Ϧϔόϟϭ ϱΪϠΠϟ Ϧϔόϟϭ ϑΎΠϟ

يتسبب من فطريات عديدة منها ما يسبب العفن الطرى والعفن
:ΔΑΎ˰˰λϹ
والعفن الرمادى على الثمار.
έϮϬχاجللدى
ΩΎόϴϣوالعفن
اجلاف

.ΔϔϠΘΨϤϟ
έΎϤΜϟ
بدايةϮϤϧ
ϞΣήϣ
ظهورϰϓϭ ΪϘόϟ
ΔϳΪΑ ϊϣ
منو الثمار املختلفة.
وفى مراحل
العقد
اإلصابة :مع
ميعاد
 :ΔΤϓΎϜϤϟعند بداية ظهور األعراض.
ΖϴϗϮΗاملكافحة:
توقيت

املعتمدة.νήϋϷ
έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ
التوصيات
					
املبيد
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

معدل اإلستخدام

 75جم  100 /لتر ماء
				
برولكتس WG %50
3
 100سم  100 /لتر ماء
				
بيرمدول SC %40
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
 250جم  100 /لتر ماء
بيوآرك  25( %6مليون خلية/جم) WP
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 90جم  100 /لتر ماء
				
روفرال WP %50
3
˯Ύϣلتر ماء
100ήΘϟ
/ 100
 150سم
%50
روك
25) ϕϮΤδϣSC
%6
ϙέϮϴΑ
				/ ϢΟ 250
(ϢΟ
 150سم 100 / 3لتر ماء
				
SC/ΔϴϠΧ
%50ϥϮϴϠϣ
رينجر
 ˯Ύϣماء
 100لتر
 75جم /
WG %
سويتش 62.5
10) ϕϮΤδϣ
%2.5
ΪϳίϮϴΑ
ήΘϟ 100
				/ ϢΟ 250
3
 120سم  100 /لتر ماء
			
SC (ϢΟ
%50/ΔϣϮΛήΟ
لوناترانكيوليتى
ϥϮϴϠϣ
 400جم  100 /لتر ماء
				
مايستك WP %20
WP
%50 ϝήϓϭέ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 90

WG %62.5 ζΘϳϮγ
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ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ
العنكبوت األحمر

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

Δϟϭήϔϟ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ
:ΔΑΎλϹالفراولة
ήϬψϣ

البياض الدقيقى

άΧ΄Η ΚϴΣ ϲϠϋϷ ϕέϭϷ ΪόΠΗ ΓέϮλ ϲϓ νήϋϷ ήϬψΗ
الدقيقى
البياضϥϮϠϟ ϰϟ· ϞϴϤΗ Ύϣ ΎΒϟΎϏϭ ΔϘόϠϤϟΔϟϭήϔϟ
τδϟϭ ϲϧϮΟέϷ
ϞϜη
ϚϟΫ ΪόΑ ήθΘϨϳ ϱάϟϭ ϲϘϴϗΩ ξϴΑ ϮϤϧ ϪϴϠϋ ϕέϭϸϟ
ϲϠϔδϟ
: اإلصابة
مظهر
ΏΎμΗ
ΔΑΎλϹ
ΔϟΎΣ
ϲϓϭ
τδϟ ϲϠϋ
تأخذ شكل
حيثΓΪϳΪθϟ
 ألعلىϰϘϴϗΪϟ
جتعد األوراق
صورةϱϮϠόϟ
األعراض فى
تظهر
νΎϴΒϟ
ήϬψΗ
Ϊϗϭالسفلى
ξϴΑϷوالسطح
ϮϤϨϟ ΎϬϴϠϋ
ήϬψϳاللون
ΚϴΣ
έΎϫίϷ
عليه
لألوراق
األرجوانى
إلىΎϬϗΎϨϋϭ
متيل:ΔΑΎλϹ
وغالبا ما
امللعقة
ήϬψϣ
ϮϤϨϟ ϞΣήϣ
ϰϓ έΎϤΜϟ
ϰϠϋوالذى
˯ΎπϴΒϟ
حالةάΧ΄Η
وفى.ΔϔϠΘΨϤϟ
العلوى
السطح
ذلك على
ينتشر
دقيقىΕϮϤϨϟ
ابيض
ΚϴΣ
ϲϠϋϷ
ϕέϭϷ
ΪόΠΗبعدΓέϮλ
ϲϓ νήϋϷ
ήϬψΗ منو
األبيضτδϟϭ
عليها النمو
حيث يظهر
وأعناقها
األزهار
 تصابΔϘόϠϤϟ
الشديدة
اإلصابة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχϞϜη
ΩΎόϴϣ
ϲϧϮΟέϷ
ϥϮϠϟ
ϰϟ· ϞϴϤΗ
Ύϣ
ΎΒϟΎϏϭ
.املختلفة
 النموϱάϟϭ
مراحلϲϘϴϗΩ
الثمار فى
البيضاءϕέϭϸϟ
أوقد تظهر النموات
ϚϟΫ
ΪόΑ ήθΘϨϳ
ξϴΑعلى
ϮϤϧ
.ΔϴϟΎόϟ
ΔΑϮσήϟϭ ˯ϰϓΪϟ
ϮΠϟϪϴϠϋ
ϰϓ ΔΑΎλϹ ϲϠϔδϟ
ήθΘϨΗ
ΏΎμΗ ΓΪϳΪθϟ ΔΑΎλϹ ΔϟΎΣ ϲϓϭ :اإلصابة
ϱϮϠόϟ τδϟ
ظهورϲϠϋ
ميعاد
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
ήϬψΗ Ϊϗϭ ξϴΑϷ
ϮϤϨϟ
ΎϬϴϠϋ
ήϬψϳ
ΚϴΣ
ΎϬϗΎϨϋϭ
έΎϫίϷ
.تنتشر اإلصابة فى اجلو الدافىء والرطوبة العالية
.νήϋϷ
έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ
.ΔϔϠΘΨϤϟ ϮϤϨϟ ϞΣήϣ ϰϓ έΎϤΜϟ
ϰϠϋ ˯ΎπϴΒϟ
ΕϮϤϨϟ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

. عند بداية ظهور األعراض:توقيت املكافحة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
:ΔΑΎ˰˰λϹ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
التوصيات املعتمدة
.ΔϴϟΎόϟ ΔΑϮσήϟϭ ˯ϰϓΪϟ
ϮΠϟ ϰϓ ΔΑΎλϹ ήθΘϨΗ
			
معدل اإلستخدام
				املبيد

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
			
 لتر ماء100 /  جم60
				
WP %70 تويسني إم
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
.νήϋϷΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
 لتر ماء100 /  جم80
				
WP %70 ثيوسيوتكا
WP
%70 ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ϡ· ϦϴδΑϮΗ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
100
˯ لتر ماءΎϣ
100ήΘϟ
/ 3سم
750/ ϢΟ 60			
SL %29 سيل ماتريكس

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 25

EC %5 Ζϳ ϰϣϮγ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

 األوراقϊϘΒΗ
تبقع

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣϕέϭϷ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
: اإلصابة
مظهر
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
WP
%70
ϡ·
ϦϴδΑϮΗ
ήΘϟ.مزرقة
100 /حمراء
ϢΟ 60بقع أرجوانية ذات مركز رمادى حوافها
˯علىΎϣ
تظهر
ήϬψΗ
.Δϗέΰϣ˯ήϤΣ
ΎϬϓϮΣ ϯΩΎϣέ ΰϛήϣ ΕΫ ΔϴϧϮΟέ ϊϘΑ
˯كماΎϣ
األزهار
ـــــوس
ئ
ك
إلى
تصل
الثمارΎϬϗΎϨϋϭ
ــــاق
وأعن
وأعناقها
األوراق
EC
%5
Ζϳ ϰϣϮγ
ήΘϟ 100
/ 3Ϣγ
αϮΌϛ
ϰϟ· ϞμΗ
Ϊϗϭ25
έΎϤΜϟوقدϕΎϨϋϭ
ϕέϭϷ
ϰϠϋ
ذات
بنى محم
مثلثة الش
يـــــة أوϊϘΑ
بيضاو
ـــــة أوΎϤϛ
دائري
تظهر بقع
ΎϬϧϮϟـــــرϞϜθϟ
ΔΜϠΜϣلونها
ϭ ــــــكل
ΔϳϭΎπϴΑ
ϭ ΔϳήΩ
ήϬψΗ
έΎϫίϷ
ϕέϭϷ
ϊϘΒΗ
.بنفسجية
حـــــواف
.ΔϴΠδϔϨΑ ϑϮΣ ΕΫ
ήϤΤϣ ϰϨΑ
:ΔΑΎλϹ
ήϬψϣ
. فى أى مرحلة من مراحل منو النبات:ΔΑΎ˰˰λϹ
:اإلصابة
ظهورΩΎόϴϣ
ميعاد
έϮϬχ
ήϬψΗ .Δϗέΰϣ˯ήϤΣ ΎϬϓϮΣ ϯΩΎϣέ ΰϛήϣ ΕΫ ΔϴϧϮΟέ ϊϘΑ
عندϦϣ :املكافحة
توقيت
ϮϤϧ بداية
ϞΣήϣ
ΔϠΣήϣ
ϲϓ
αϮΌϛ ϰϟ· ϞμΗ.األعراض
Ϊϗϭ.ΕΎΒϨϟ
έΎϤΜϟظهور
ϕΎϨϋϭ
ΎϬϗΎϨϋϭ
ϕέϭϷϱϰϠϋ
ΎϬϧϮϟ ϞϜθϟ ΔΜϠΜϣ ϭ ΔϳϭΎπϴΑ ϭ ΔϳήΩ ϊϘΑ املعتمدة
ήϬψΗ
ΎϤϛ التوصيات
έΎϫίϷ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
.ΔϴΠδϔϨΑ
ϑϮΣ ΕΫ ήϤΤϣاملبيد
ϰϨΑ
معدل اإلستخدام
				

.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
 لتر ماء100 / 3 سم50
			
EC %
25 سكور
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ϞΣήϣ Ϧϣ
ϱ ϲϓ
			
WPΔϠΣήϣ
%50 كورتيانو
 لتر ماء100 /  جم200.ΕΎΒϨϟ ϮϤϧ

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
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ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
التو�صيات املعتمدة

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250

.νήϋϷ έϮϬχ ΔϳΪΑ ΪϨϋ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
EC %25 έϮϜγ

ΓΪϤΘόϤϟWP
ΕΎϴλϮΘϟ
%33.6 έΎΑϮϛ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

الزراعات المحمية
اآلفة  :النيماتودا

نيماتودا التربة (معقمات)

ΔϴϤΤϤϟ ΕΎϋέΰϟ

مظهر اإلصابة :

(ΕΎϤϘόϣ) ΔΑήΘϟ ΩϮΗΎϤϴϧ

ΔϴϤΤϤϟ ΕΎϋέΰϟ

(ΩϮΗΎϤϴϨϟفى اخليار) يتبعها إصفرار فى األوراق وذبول وتقزم للنبات.
عقد على اجلذور
تظهر
:Δϓϵ
ميعاد ظهور اإلصابة:
(ΕΎϤϘόϣ) ΔΑήΘϟ ΩϮΗΎϤϴϧ
:ΔΑΎλϹ
الشتلة إلى النبات املثمر.
ήϬψϣطور
من

ϲϓ έήϔλ· ΎϬόΒΘϳ (έΎϴΨϟ ϲϓ) έϭάΠϟ ϲϠϋ ΪϘϋ ήϬψΗ
املكافحة.ΕΎΒϨϠϟ ϡΰϘΗϭ :
ϝϮΑΫϭ ϕέϭϷ
توقيت

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
شهر عندما يكون معامل التعقد
بحوالى
الزراعة
التربة قبل
.ήϤΜϤϟ
ΕΎΒϨϟ
ϲϟ· ΔϠΘθϟ
تعقمέϮσ
Ϧϣ

اجلذرى
األقل فى احملصول السابق .وتتم املكافحة عند معامل
 2 ΖϴϗϮΗعلى
:ΔΤϓΎϜϤϟ
الشتالتϞϣΎόϣ.
ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ
فى Δϋέΰϟ
ϞΒϗ 2ΔΑήΘϟ
ϢϘόΗ
ήϬηزراعة
ϲϟϮΤΑوعند
احملصول السابق
أقل من
تعقد

ϢΘΗϭ .ϖΑΎδϟ ϝϮμΤϤϟ ϲϓ ϞϗϷ ϲϠϋ 2 ϯέάΠϟ ΪϘόΘϟ
خاصةϖΑΎδϟ ϝϮμΤϤϟ ϲϓ 2 Ϧϣ Ϟϗ ΪϘόΗ ϞϣΎόϣ:
ΪϨϋ ΔΤϓΎϜϤϟ
إرشادات
.ΕϼΘθϟ Δϋέί ΪϨϋϭ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧفى حالة اإلصابة باألنواع األخرى من النيماتودا مثل النيماتودا الكلوية.
نفس املعامالت
تستخدم
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

.ΔϳϮϠϜϟ ΩϮΗΎϤϴϨϟ ϞΜϣ ΩϮΗΎϤϴϨϟ Ϧϣ ϱήΧϷ ωϮϧϷΎΑ ΔΑΎλϹ ΔϟΎΣ ϲϓ ΕϼϣΎόϤϟ
التوصياتβϔϧ
ϡΪΨΘδΗ
املعتمدة

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

معدل اإلستخدام
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
2
 31سم / 3متر
2ϡ/ ϢΟ 50
2
 50جم  /متر
		2ήΘϣ
/ 3Ϣγ100

املبيد				
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
أجروسيلون إن إى EC %94٫1

(تعادل  40جم/متر)2
.ήϬη 1 ϲϟϮΤΑ Δϋέΰϟ ϞΒϗ
صوب
 1 Δϋέΰϟشهر.
الزراعة بحوالى
.ήϬη 1 ϲϟϮΤΑ
قبل ϞΒϗ

SL%
%51
			
EC
94٫8 ϯϻΎϨγ
بالدين

 50جم  /متر
2ήΘϣ / 23Ϣγ100

مفتوحة
.ήϬη 1 ϲϟϮΤΑ Δϋέΰϟ
أراضىϞΒϗ

SL
			
SL%51ϥΎγϻϮγ
تاميفيوم %69

2 /3Ϣγ 3100
		2ήΘϣ
 100سم  /متر

.ήϬη 1 ϲϟϮΤΑ
قبل ϞΒϗ
صوب
 1 Δϋέΰϟشهر.
الزراعة بحوالى

			
سناالى SL %51

2
		
 100سم / 3متر

			
سوالسان SL %51

 100سم / 3متر

			
لوزر MG %98

 50جم  /متر

GR %98 ΪϴϣΎγΎΑ

			
MG%69
باساميد %96
SL
ϡϮϴϔϴϣΎΗ
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2

أراضى مفتوحة

قبل الزراعة بحوالى  1شهر.

صوب

قبل الزراعة بحوالى  1شهر.

صوب

قبل الزراعة بحوالى  1شهر.

صوب

(ΕΎϤϘόϣ) ΔΑήΘϟ ΩϮΗΎϤϴϧ

ΔϴϤΤϤϟ ΕΎϋέΰϟ

ΔϴϤΤϤϟ ΕΎϋέΰϟ
نيماتودا التربة (مكافحة)

احملمية
الزراعات
ΩϮΗΎϤϴϨϟ
:Δϓϵ
(ΕΎϤϘόϣ) ΔΑήΘϟ ΩϮΗΎϤϴϧ

نيماتودا التربة (مكافحة)
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

ϲϓ έήϔλ· ΎϬόΒΘϳ (έΎϴΨϟ ϲϓ) έϭάΠϟ ϲϠϋ
ΪϘϋ ήϬψΗ
اإلصابة :
مظهر
.ΕΎΒϨϠϟ ϡΰϘΗϭ ϝϮΑΫϭ ϕέϭϷ

ظهور اصابات بسيطة على الشتالت مثل بعض التقرحات على اجلذور
έϮϬχ
:ΔΑΎ˰˰λϹبسيط علىاألوراق واملجموع اخلضرى.
يظهر اصفرار
ΩΎόϴϣكما
الثانوية،
.ήϤΜϤϟ ΕΎΒϨϟ ϲϟ· ΔϠΘθϟ έϮσ Ϧϣ

ميعاد ظهور اإلصابة :من طور الشتلة إلى النبات املثمر.

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ϞϣΎόϣبدرجة
ϥϮϜϳالتربة
ΎϣΪϨϋتلوث
 ήϬηحالة
الشتلة فى
ϞΒϗعند
املكافحة:
توقيت
زراعةϲϟϮΤΑ
Δϋέΰϟ
ΔΑήΘϟ ϢϘόΗ
ϢΘΗϭ .ϖΑΎδϟ
ϝϮμΤϤϟ
ϲϓ ϞϗϷ
2 ϯέάΠϟ
بسيطةΪϘόΘϟ
النيماتودية
بعض األنواع
جذرى) أو
ϲϠϋتعقد
معامل
(أقل من 2
الضارةϖΑΎδϟ ϝϮμΤϤϟ ϲϓ 2 Ϧϣ Ϟϗ ΪϘόΗ ϞϣΎόϣ ΪϨϋ.
األخرىΔΤϓΎϜϤϟ
.ΕϼΘθϟ Δϋέί ΪϨϋϭ

إرشادات خاصة :يتم مكافحة النيماتودا الضارة التى تصيب النباتات فى حالة تلوث التربة بدرجة بسيطة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
بعض األنواع األخرى.
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέاجلذور أو
بنيماتودا تعقد
.ΔϳϮϠϜϟ ΩϮΗΎϤϴϨϟ ϞΜϣ ΩϮΗΎϤϴϨϟ Ϧϣ ϱήΧϷ ωϮϧϷΎΑ ΔΑΎλϹ ΔϟΎΣ ϲϓ ΕϼϣΎόϤϟ βϔϧ ϡΪΨΘδΗ

التوصيات املعتمدة

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
				
املبيد
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
راجبى CS %20
			
GR %ΪϴϣΎγΎΑ
راجبى 10
GR %98
			
GR %ϡϮϴϔϴϣΎΗ
موكاب 10
SL %69
SL %51 ϯϻΎϨγ
SL %51ϥΎγϻϮγ

اآلفة  :الفطريات

معدل اإلستخدام
ϡΪΨΘγϹ
3
 / ϝΪόϣمتر 2
 2.5سم

عند زراعة الشتالت.
ϞΒϗالشتالت.
عند زراعة
متر 2
.ήϬη 1 ϲϟϮΤΑ Δϋέΰϟ
		2ϡ/
ϢΟ
 5جم 50/
ϞΒϗالشتالت.
		  2ήΘϣعند زراعة
 5جم  /متر 2
.ήϬη 1 ϲϟϮΤΑ Δϋέΰϟ
/ 3Ϣγ100
.ήϬη 1 ϲϟϮΤΑ Δϋέΰϟ ϞΒϗ

2ήΘϣ / 3Ϣγ100
الخضراء
المسطحات
.ήϬη 1 ϲϟϮΤΑ Δϋέΰϟ ϞΒϗ
2ήΘϣ /3Ϣγ 100

تبقع أوراق

مظهر اإلصابة  :يظهر الضرر على األوراق بشكل حلقات دائرية
أواهليلجية غامقة تتطور على النصل والسيقان بعض بقع األوراق تصبح
حمراء أو أرجوانية أو سمراء مع حدود غامقة يصبح لون املرج بني
مصفر عند التطور املرضي ويصبح نحي ً
ال وميكن أن ميوت املرج  .وهناك
أيضاً مرض تبقع األوراق الدوالري و سمي بهذا لوجود بقع بنية بلون
بحجم الدوالر الفضي في األرض ما تلبس ان تطور و تأخذ النباتات لون
القش كما ميكن مالحضة البقع علي األوراق.

الظروف املالئمة :قلة الري و التسميد األزوتي مع إرتفاع في درجة احلرارة وزيادة الرطوبة و يحدث غالباً في
فصلي الربيع واخلريف.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

			
هيدواى EC %16.65

 3.75لتر  /فدان
التو�صيات املعتمدة
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ثالثًا  :آفات محاصيل الفاكهة
المــــــوالح

ϟϮϤϟ

اآلفة :احلشرات

البق ϟϮϤϟ
الدقيقى

:Δϓϵ
ΕήθΤϟ
اإلصابة :
مظهر

ϰϘϴϗΪϟمنو العفن األسود  -وجود
واحلوريات -
وجود احلشرات الكاملةϖΒϟ
 :ΔΑΎλϹ_ήϬψϣعلى الندوة العسلية التى تفرزها احلشرات.
النمل الذى يتغذى
اإلصابة:
ΩϮΟϭظهور
ميعاد
ΕήθΤϟ
ΩϮΟϭ- ΩϮγϷ Ϧϔόϟ ϮϤϧ-.ΕΎϳέϮΤϟϭ ΔϠϣΎϜϟ
.ΕήθΤϟ ΎϫίήϔΗ ϰΘϟ ΔϴϠδόϟ ΓϭΪϨϟ ϲϠϋ ϯάϐΘϳ ϱάϟ ϞϤϨϟ
تظهر احلشرات الكاملة طوال العام .معظم أنواع البق الدقيقى
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
محتمى فى الشتاء فى شقوق القف أو على اجلذور ثم تزحف فى
ϰϘϴϗΪϟ ϖΒϟ ωϮϧ Ϣψόϣ .ϡΎόϟ ϝϮσ ΔϠϣΎϜϟ ΕήθΤϟ ήϬψΗ
اجلديدة.
النموات
الربيع
ϒΣΰΗ ϢΛ έϭάΠϟ ϰϠϋ ϭ ϒϠϘϟ ϕϮϘη
ϲϓ ˯ΎΘθϟ
نحوϲϓ
ϰϤΘΤϣ
املكافحة.ΓΪϳΪΠϟ ΕϮϤϨϟ:
ϮΤϧ ϊϴΑήϟ
ϰϓ
توقيت

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
االعتبار
فى
األخذ
مع
احلديقة
أشجار
عدد
 ΩΪϋمن
عند إصابة %5
ΔΒδϧ έΎΒΘϋϻ ϲϓ άΧϷ ϊϣ ΔϘϳΪΤϟ έΎΠη
Ϧϣ 5%
األوراق املصابة بالشجرة الواحدة.
لعدد
النسبة
نفس
كذلك
السليمة
إلى
املصابة
األشجار
نسبة
ϕέϭϷ ΩΪόϟ ΔΒδϨϟ βϔϧ Ϛϟάϛ ΔϤϴϠδϟ ϰϟ· ΔΑΎμϤϟ έΎΠηϷ
.ΓΪΣϮϟ ΓήΠθϟΎΑ ΔΑΎμϤϟ

التوصيات املعتمدة

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

املبيد				
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

			
اكتارا WG %25
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

			
معدل اإلستخدام

				
 100لتر ماء
 25جم/
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ

لتر ماء
		  85 25سم/3
WG %32.8
رومكتني
˯Ύϣ100
ήΘϟ100/ϢΟ
جولدWG
%25
έΎΘϛ
 25جم 100 /لتر ماء
			
فابيان WG %25
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ϰϘϴϗΪϟ ϖΒϟ

املوالــــح
ϟϮϤϟ

احلشرات القشرية

احلشرات القشرية

ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ

مظهر اإلصابة :
وجود احلوريات واحلشرات الكاملة وأكياس البيض على األفرع واألوراق
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣعلى امتداد العروق الوسطى خاصة السطح السفلى -
وتتجمع احلشرات
يتغذى على
αΎϴϛϭالنمل
 -ΔϠϣΎϜϟوجود
 ΕήθΤϟϭوالثمار
األسود على األوراق
ΩϮΟϭالعفن
منو فطر
الذىϲϠϋ
ξϴΒϟ
ΕΎϳέϮΤϟ
األوراق،ذبولها
اصفرار
بغزارة
احلشرة
تفرزها
التى
العسلية
اإلفرازات
ϕϭήόϟ ΩΪΘϣ ϲϠϋ ΕήθΤϟ ϊϤΠΘΗϭ ϕέϭϷϭ ωήϓϷ
وتشوهها.
املتكونة
الثمار
τδϟحجم
الشديدة صغر
عند اإلصابة
ϲϠϋ ΩϮγϷ
Ϧϔόϟ ήτϓ
ϮϤϧϲϠϔδϟ
ΔλΎΧ ϲτγϮϟ
أجيال فى
5-ϯάϐΘϳ
العام ولها 4
ميعاد
ΕίήϓϹ
ϲϠϋ
طوال ϱάϟ
تظهرϞϤϨϟ
اإلصابةΩϮΟϭ:
ظهور - έΎϤΜϟϭ
ϕέϭϷ
الليمون البلدى.
خاصة
ϲΘϟاملواح
تصيب
السنة -
ϕέϭϷ έήϔλ-.ΓέΰϐΑ
ΓήθΤϟ
ΎϫίήϔΗ
ΔϴϠδόϟ
ΔϧϮϜΘϤϟ
έΎϤΜϟ
ϢΠΣ
ήϐλΔΑΎλϹ
ΪϨϋ ΎϬϟϮΑΫϭ
األشجار
عدد
 %من
على 5
ΓΪϳΪθϟإصابة
عند وجود
املكافحة:
توقيت
.ΎϬϫϮθΗϭ
فحصها عشوائيا باحلديقة.
التى يتم
:ΔΑΎ˰˰λϹ
إرشاداتέϮϬχ
ΩΎόϴϣ
الرش يراعى أن تكون األرض مروية  -استخدام موتور ذو قالب سليم  -الرش فى
خاصة :عند
(ϟϮϤϟامللحق الثانى).
 ΐϴμΗالزيوت
-ΔϨδϟاستخدام
إرشادات
 5-4تراعى
ΎϬϟϭالندى.
تطاير
ήϬψΗالباكر
الصباح
ϲϓ ϝΎϴΟ
ϝϮσبعدϡΎόϟ

ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ

.ϱΪϠΒϟ
ϥϮϤϴϠϟ
ΔλΎΧ
املعتمدة
التوصيات
املبيد :ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
			

				
معدل اإلستخدام

·ΔΑΎλ
ΪϨϋ
ϢΘϳ ϲΘϟ έΎΠηϷ
ΩΪϋ600
Ϧϣ %5 ϲϠϋ
							
سم /3فدان
		
SC %ΩϮΟϭ
أبللود 25
.ΔϘϳΪΤϟΎΑ
ΎϴϮθϋ
ΎϬμΤϓ
		
EW
أدميرال %10
 50سم 100 /3لتر ماء
		
· %ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέمايونيز
البوليوم 80
زيت معدنى  -رش شتوى
 2.5لتر 100 /لتر ماء
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
100
جم/
140
		
WP
%
اميدان 50
ماء
لتر
ΡΎΒμϟ ϰϓ εήϟ- ϢϴϠγ Ώϼϗ ϭΫ έϮΗϮϣ ϡΪΨΘγ- Δϳϭήϣ3 νέϷ ϥϮϜΗ ϥ ϲϋήϳ εήϟ
ΪϨϋ
100
/
سم
50
		
EC
%
10
بروكسيمو
ماء
لتر
.(ϰϧΎΜϟ ϖΤϠϤϟ) ΕϮϳΰϟ ϡΪΨΘγ ΕΩΎηέ· ϰϋήΗ .ϯΪϨϟ ήϳΎτΗ ΪόΑ
		
بست WP%25
 100جم 100 /لتر ماء
ΕΎϴλϮΘϟ
بروفى EC%10
		 50ΓΪϤΘόϤϟسم 100 /3لتر ماء
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
		
تايجر EC%97
ϡΪΨΘγϹمعدنى  -رش صيفى
ماء زيت
 1.5لتر 100 /لتر
 125جم /فدان
		
ترانسفورم WG%50
.ϯϮΘη εέ -ϰϧΪόϣ Ζϳί
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ήΘϟ 2.5
ΰϴϧϮϳΎϣ %80 ϡϮϴϟϮΒϟ
		
دايفر EC%97
زيت معدنى  -رش صيفى
 1.5لتر 100 /لتر ماء
3
100140
150سم /
		
EC
%40
دانكوثويت
/ϢΟلتر
ماء ˯Ύϣ ήΘϟ
100
WP
%50
ϥΪϴϣ
3
		
ريلدان EC%22.5
300سم  100/لتر ماء
.ϰϔϴλ εέ-ϰϧΪόϣ
		 ˯Ύϣ
ماء ήΘϟ
100/
ήΘϟ 1.5
%97
 1.5لتر/
		
ECEC
%98
 ήϔϳΩاويل
ستار
 -Ζϳίرش صيفى
زيت معدنى
 100لتر
100
لتر/
1
.
5
EC
%
94
مصرونا
سوبر
صيفى
رش
معدنى
يت
ماء
لتر
.ϰϔϴλ εέ-ϰϧΪόϣ Ζϳί
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ήΘϟ1.5
EC %98 Ϟϳϭ έΎΘγ
		
سوبر رويال EC%95
زيت معدنى  -رش صيفى
 1.5لتر 100 /لتر ماء
ϰϔϴλ εέ-ϰϧΪόϣ
Ζϳί
˯Ύϣ
ήΘϟ
100/
ήΘϟ
1.5
3
EC
%94
Ύϧϭήμϣ
ήΑϮγ
		
SC
شينوك %35
						
 75سم  100/لتر ماء
لتر100 /
		
EC
96.46 ϙϮϨϴη
فرسال
˯Ύϣمعدنى  -رش صيفى
ήΘϟ 100زيت
/3Ϣγلتر ماء
75 1.5
SC%%35
		
كاستو  %82مايونيز
زيت معدنى  -رش شتوى
 1.5لتر 100 /لتر ماء
.ϰϔϴλ εέ-ϰϧΪόϣ
Ζϳί
˯Ύϣ
ήΘϟ
100/
ήΘϟ
1.5
EC
%95
		
EC
%95 Ϟϳϭ
 Ωΰϛاويل
كزد
زيت معدنى  -رش صيفى		
 1.5لتر 100 /لتر ماء
3
		
كونفيدور OD%20
100سم  100/لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100
/3Ϣγ 100
OD %20 έϭΪϴϔϧϮϛ
		
مصرونا  %85مايونيز
زيت معدنى  -رش شتوى
 2.5لتر 100 /لتر ماء
.ϯϮΘη εέ
-ϰϧΪόϣ Ζϳί
˯Ύϣ ήΘϟ 100/
ΰϴϧϮϳΎϣ
%80
موفينتوϞϳϭ
ϲϤϴϛ
1002.5
 40سم/3
		
SC%10
						
 ήΘϟلتر ماء
		
نيو أويل EC %95
زيت معدنى  -رش صيفى
 1.5لتر 100 /لتر ماء
EC %95 Ϟϳϭ ϲϤϴϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ ήΘϟ 1.5

.ϰϔϴλ εέ-ϰϧΪόϣ Ζϳί

ΰϴϧϮϳΎϣ %85 Ύϧϭήμϣ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ ήΘϟ 2.5

.ϯϮΘη εέ -ϰϧΪόϣ Ζϳί
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ذباب الفاكهة

املوالــــح
ϟϮϤϟ

ΔϬϛΎϔϟ ΏΎΑΫ

مظهر اإلصابة :

ذباب الفاكهة

ΔϬϛΎϔϟ ΏΎΑΫ

:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ

ظهور وخزات على جسم الثمرة مع تغير فى لون املنطقة احمليطة
اليرقاتϥϮϟ
لتجولϲϓ ήϴϐΗ
ϊϣ ΓήϤΜϟ
ΕΰΧϭ
ΔϘτϨϤϟعليها
وبالضغط
ϢδΟنتيجة
داخلϲϠϋالثمرة
 έϮϬχولني
بالوخزات
ΕΎϗήϴϟ ϝϮΠΘϟ
ΔΠϴΘϧ
ΓήϤΜϟ
ϞΧΩ
Ϧϴϟϭ
ΕΰΧϮϟΎΑ
ΔτϴΤϤϟ
يخرج السائل منها ويشاهد تساقط للثمار حول الشجرة.
ϝϮΣ έΎϤΜϠϟ ςϗΎδΗ ΪϫΎθϳϭ ΎϬϨϣ ϞΎδϟ ΝήΨϳ ΎϬϴϠϋ ςϐπϟΎΑϭ
.ΓήΠθϟ
ظهور اإلصابة :فى شهرى أكتوبر ونوفمبر
ميعاد
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
توقيت املكافحة :عند ظهور إصابات بالثمار.
.ήΒϤϓϮϧϭ ήΑϮΘϛ ϱήϬη ϲϓ

إرشادات خاصة:
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املتساقطة بالدفن أو احلرق فو ًرا .تراعى إرشادات احلزم القاتلة والرش اجلزئى
·ΕΎΑΎλالثمار
التخلص من
يجب
.έΎϤΜϟΎΑ
έϮϬχ
ΪϨϋ

(امللحق
الثانى) :Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
εήϟϭ ΔϠΗΎϘϟ ϡΰΤϟ ΕΩΎηέ· ϰϋήΗ .έϮϓ ϕήΤϟ ϭ ϦϓΪϟΎΑ ΔτϗΎδΘϤϟ έΎϤΜϟ Ϧϣ κϠΨΘϟ ΐΠϳ
التوصيات املعتمدة
.(ϰϧΎΜϟ ϖΤϠϤϟ) ϰΰΠϟ
املبيد			

معدل اإلستخدام

		
برفكثيون EC%40
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

		
مادة جاذبة
%5 + ϝΪόϣ
75سم  20/3لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ

		
داميتوكس EC%40
EC %40 ϥϮϴΜϜϴϓήΑ
سايدون /كيمينوفا EC%40

 .ϰΰΟجزئى.
قاتلة  +رش
حزم
		
مادة جاذبة
75سم  20/3لتر ماء %5 +
εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 /3Ϣγ 75

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

حزم قاتلة  +رش جزئى.

3
		
 %5 +ΔΑΫΎΟمادة جاذبة
ΓΩΎϣلتر ماء
20/5%
75سم

حزم قاتلة  +رش جزئى.

		
كامثيون EC%57

		
100سم  20/3لتر ماء  %5 +مادة جاذبة

حزم قاتلة  +رش جزئى.

EC
%57
ϥϮϴΜΑΎϓ
		
EC%
مالتوكس 57

حزمεέ
		+ ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
˯Ύϣ%ήΘϟ
Ϣγ100
 .ϰΰΟجزئى.
قاتلة  +رش
مادة+جاذبة
5 +20
3 20لتر /ماء
100سم /3

		
مالتوكس WP%50

حزم قاتلة  +رش جزئى.

EC
		
E%40
C%40βϛϮΘϤϳΩ
كامثويت

حزمεέ
		+ ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
+ ˯Ύϣ
/3Ϣγلتر20
 .ϰΰΟجزئى.
قاتلة  +رش
مادة جاذبة
%5ήΘϟ
ماء +
20/375
75سم
ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5%

+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 /3Ϣγ 75
EC %40 ΎϓϮϨϴϤϴϛ/ϥϭΪϳΎγ
		
 %5 + ΔΑΫΎΟمادة جاذبة
ΓΩΎϣلتر ماء
10/35%
500سم
		
كونسرف CB%0.024

EC %57 ϥϮϴΜϣΎϛ

		
مالثيت EC%57

.ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ

رش جزئى.

ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5%
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 / 3 Ϣγ100
.ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
حزم قاتلة  +رش جزئى.
		
 %5 + ΔΑΫΎΟمادة جاذبة
ΓΩΎϣلتر ماء
20/35%
100سم

		
100جم  /20لتر ماء  %5 +مادة جاذبة

EC%57ϑήδϧϮϛ
مالثني
CB %0.024

3
حزم قاتلة  +رش جزئى.
˯Ύϣ%ήΘϟمادة جاذبة
5 + 10
لتر ماء
20/500
100سم
		.ϰΰΟ εέ
/3Ϣγ

EC
%57%57
βϛϮΗϼϣكيمينوفا
مالسون /
EC

3
 .ϰΰΟجزئى.
قاتلة  +رش
مادة+جاذبة
5 +20
3Ϣγلتر /ماء
20/100
100سم
حزمεέ
		+ ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
˯Ύϣ%ήΘϟ

		
نصر ثويت EC%40
WP %50 βϛϮΗϼϣ
نصر الثيون/كيمينوفا EC%57
EC %57 ΖϴΛϼϣ
EC %57 ϦϴΛϼϣ
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EC %40 ΖϳϮΛ ήμϧ

5%
		
 %5 + ΔΑΫΎΟمادة جاذبة
ΓΩΎϣلتر ماء
100سم 20/3

+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 / ϢΟ100
		
 %5 + ΔΑΫΎΟمادة جاذبة
ΓΩΎϣلتر ماء
100سم 20/3
5%

حزم قاتلة  +رش جزئى.

.ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ

+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 / 3Ϣγ 100
أرا�ضىΔΑΫΎΟ
ΓΩΎϣ
وزارة الزراعة5%
وا�ست�صالح ال
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 /3Ϣγ 100
ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5%
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 /3Ϣγ 100

حزم قاتلة  +رش جزئى.

.ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
.ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
.ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ

صانعات األنفاق

املوالــــح

صانعات األنفاق

مظهر اإلصابة :
وجود األنفاق على أى من سطحى الورقة نتيجة تغذية اليرقات بني
بشرتى الورقة واإلصابة الشديدة تؤدى إلى جفاف األوراق وقد تصاب
السيقان الغضه حديثة النمو وتظهر فيها األنفاق بوضوح.
ميعاد ظهور اإلصابة :اإلصابة طوال العام ويرتبط وجودها بوجود النموات
الغضه احلديثة وكذلك تكثر فى املشتل أكثر منها فى األشجار املستدمية.
عند ظهور اإلصابة.
توقيت املكافحة:

التوصيات املعتمدة

املبيد					
				
ابانتني EC%1.8
أجرمييك جولد 		 SC%8.4
		
		
اكوابرميو SC%35
بتيكول ( SL%20شتلة موالح عمر عام)
				
دميكتني EC%1.8
				
كزد اويل EC% 95

اآلفة :األكاروسات
مظهر اإلصابة :

معدل اإلستخدام
30سم 100/3لتر ماء
 15سم 100 /3لتر ماء
 75سم 100 /3لتر ماء
		
 0.5سم /3شتلة
25سم 100/3لتر ماء
 1.5لتر 100 /لتر ماء

زيت معدنى  -رش صيفى.

اكاروس املوالح البنى

ظهور بقع صفراء  -على السطح العلوى لألوراق  -تتحول إلى اللون البنى
وجتف وتسقط .وتقل نسبة الكلورفيل فى الثمار اخلضراء نتيجة امتصاص
العصارة وبالتالى تظهر الثمرة بلون باهت وناعم امللمس .أما الثمار الصفراء
فتظهر عليها بقع بنية اللون بازدياد اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصابة :تبدأ اإلصابة فى مارس وتزداد فى يوليو حتى فبراير التالى.

توقيت املكافحة :عند وجود  5أفراد فأكثر على الورقة من مجموعة األوراق التى يتم فحصها عشوائيا.

التوصيات املعتمدة

املبيد					

				
أورتس SC%5
				
بيومكتني EC%5
دمبر 				SC%55
				
ماجنيفيكو EC%5
				
هاى بوينت EC%10

معدل اإلستخدام

50سم 100/3لتر ماء
20سم 100/3لتر ماء
100سم 100/3لتر ماء
40سم 100/3لتر ماء
30سم 100/3لتر ماء

التو�صيات املعتمدة
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اكاروس املوالح االحمر

املوالــــح
مظهر اإلصابة :

اكاروس املوالح االحمر

 يتواجد هذا النوع على السطح السفلى لالوراق ويسبب اصفرارها ثمينتقل الى الثمار ويسبب جفافها
 حدوث تشققات للثمار وتتحول الى اللون البنى القامت -ظهور البقع الفضية الباهتة الغائرة (اليسار).

ميعاد ظهور اإلصابة:

توقيت املكافحة:

مارس إلى أغسطس
عند بداية ظهور االصابة.

إرشادات خاصة:

التوصيات املعتمدة

نظافة احلقل من احلشائش مع التخلص من النباتات املعمرة مثل االسيجة

املبيد				

معدل اإلستخدام

أجنر 			SC%20
			
أورتس سوبر EC%5

 30سم 100 /3لتر ماء
 50سم 100 /3لتر ماء

ϟϮϤϟ

املوالح
صدأϟϮϤϟ
اكاروس Ϊλ
αϭέΎϛ

ϟϮϤϟ Ϊλ αϭέΎϛ

::ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
مظهر اإلصابة
ظهورها من
لألوراق
السفلى
السطح
ΔϴΪλاللون
ϊϘΑصدئية
έϮϬχبقع
ظهور
يبدأ ΪΒϳ
ϕέϭϸϟ
ϲϠϔδϟ
τδϟ
ϥϮϠϟعلىϰϠϋ
الثمار
 τγعلى
السفلى .أما
سطح الورقة
حافة الورقة
ΔϗέϮϟ
ϢόΗ ΔΑΎλϹ
اإلصابة ϢΛتعمΩΎϳΩίΎΑ
بإزدياد ΔϗέϮϟ
 ΎϫέϮϬχثمΔϓΎΣ Ϧϣ
فتظهر على أحد جوانبها بقع صدئية اللون صغيرة تبدأ فى الزيادة حتى تأخذ
ϪϴΪλ ϊϘΑ ΎϬΒϧϮΟ ΪΣ ϰϠϋ ήϬψΘϓ έΎϤΜϟ ϰϠϋ Ύϣ .ϲϠϔδϟ
شكال صدئ ًيا حول وسط الثمرة وفى حالة شدة اإلصابة تأخذ شكال صدئيا
ϝϮΣ ˱ΎϴΪλ ϼϜη άΧ΄Η ϰΘΣ
ΓΩΎϳΰϟ ϰϓ ΪΒΗ Γήϴϐλ ϥϮϠϟ
والثمار.
يظهر لو ًنا فض ًيا على األوراق
يعم كل الثمرة وفى حالة الليمون
Ϟϛ Ϣόϳ ΎϴΪλ ˱ϼϜη άΧ΄Η ΔΑΎλϹ ΓΪη ΔϟΎΣ ϰϓϭ ΓήϤΜϟ ςγϭ
ϕέϭϷوتزداد فى
ϰϠϋشهر مايو
منتصف
˱ΎϧϮϟفى
اإلصابة
ϥϮϤϴϠϟتبدأ
اإلصابة:
ظهور
ميعاد
˱Ύϴπϓ
ήϬψϳ
ΔϟΎΣ ϰϓϭ
ΓήϤΜϟ
وأغسطس وتقل فى شهر أكتوبر .وقد تظهر اإلصابة مبكرة جدا إبتداء
يوليو.έΎϤΜϟϭ
شهر يناير.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ
منΩΎόϴϣ
توقيت املكافحة :عند وجود  5أفراد على الورقة أو الثمرة من مجموعة األوراق أو الثمار التى يتم فحصها عشوائيا.
ϮϴϟϮϳ ϰϓ ΩΩΰΗϭ ϮϳΎϣ ήϬη ϒμΘϨϣ ϰϓ ΔΑΎλϹ ΪΒΗ
متجانس ويكرر عند احلاجة
الرش
ويكون
اإلصابة
ήϬηعند
ϰϓ ϞϘΗϭالرش
خاصة:
إرشادات
ΓήϜΒϣ ΔΑΎλϹ
ήϬψΗ
ظهور Ϊϗϭ
.ήΑϮΘϛ
βτδϏϭ
املعتمدة.ήϳΎϨϳ
التوصيات˯˱ ήϬη Ϧϣ
ΪΘΑ· ΪΟ

معدل اإلستخدام

املبيد					

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
 100ΔϋϮϤΠϣلتر ماء
30 Ϧϣ ΓήϤΜϟسم/3
				
ECΩήϓ
أجرومكتني%1.85
ΩϮΟϭ ΪϨϋ
ϭ ΔϗέϮϟ ϰϠϋ
ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟέΎϤΜϟ
أركومني ϭ
ϕέϭϷ
15 .ΎϴϮθϋسم 100/3لتر ماء
				
EC%3.6

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
ستوب SC%50
أكارى

40سم 100/3لتر ماء

.βϧΎΠΘϣ εήϟ ϥϮϜϳϭ ΔΟΎΤϟ ΪϨϋ εήϟέήϜϳϭ ΔΑΎλϻ έϮϬχ ΪϨϋ εήϟ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
162
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

EC %1.8 ϦϴΘϜϣϭήΟ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 30

SC %24 έϭΪϴϔϧ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 30

اكاروس صدأ املوالح

املوالــــح
				
انفيدور SC%24

30سم 100/3لتر ماء

				
اورتس سوبر EC%5

100سم100/3لتر ماء

				
رومكتني EC%1.8

30سم 100/3لتر ماء

				
سامنيت WP%20

50جم 100/لتر ماء

				
سينواس SC%5

100سم 100/ 3لتر ماء

				
سماش SC%24

30سم 100/3لتر ماء

				
فيرتيميك EC%1.8

			
30سم 100/3لتر ماء

				
فيرمكس EC%1.8

30سم 100/3لتر ماء

				
ليستوميد SC%24

30سم 100/3لتر ماء

				
مسترجرين EC%1.8

30سم 100/3لتر ماء

				
ميكروفيت WP%80

250جم 100/لتر ماء

				
هاى كني EC%5.4

15سم 100/3لتر ماء

أعفان ثمار املوالح

مظهر اإلصابة :
تظهر االصابة على هيئة بقع سوداء علي سطح الثمرة و خاصة
نهاية الثمرة .كما ميكن ان تظهر في صورة بقع لينة مائية (طريه)
على قشرة الثمرة فى موضع اإلصابة ثم تتسع هذه البقع بسرعة
ويظهرعلى سطحها منو فطرى ابيض يتبعه ظهور لون أخضر زيتونى
أو أزرق رمادى او لون بني و هو عبارة عن جراثيم الفطريات املسببة
للعفن
ميعاد ظهور اإلصابة :يظهر هذا املرض في احلقل في مرحلة
نضج الثمار كما بظهر في املخزن في حالة التخزين حتت ظروف
تخزين سيئة
توقيت املكافحة:

عند بدء ظهور االصابة في احلقل او بعد اجلمع و الفرز قبل التخزين.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

تكتو 			SC %50

			
900سم 100/3لتر ماء

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

(بعد اجلمع)
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ΔϨηϷ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ϟϮϤϟ

ΔϨηϷ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ

ϥϮϠϟ ϰϟ· ϞϴϤΗ ΔϴϓΪλ ϭ) ϥϮϟϷ ΔϔϠΘΨϣ ΔϴϔηήΣ ΕϮϤϧ
املوالــــح
ϟϮϤϟ
ΓΩΎϳΰΑ ΩΩΰΗ ΔΜϳΪΤϟ ΕϮϤϨϟϭ ωήϓϷ ϰϠϋ (ήπΨϤϟ ήϔλϷ
األشــــــــنة
ΔϨηϷ
.ΔΑϮσήϟ
: مظهر اإلصابة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
منوات حرشفية مختلفة األلوان (أو صدفية متيل إلى اللون األصفر
.ΔϨδϟاألفرع
Ϧϣ Ζϗϭ
ϱ
ϲϓ
ϥϮϠϟ
ϰϟ· ϞϴϤΗ
ΔϴϓΪλ
ϥϮϟϷ
ΔϔϠΘΨϣ
ΔϴϔηήΣ
.الرطوبة
بزيادة
تزدادϭ)
احلديثة
والنموات
علىΕϮϤϧ
)املخضر
ΓΩΎϳΰΑ ΩΩΰΗ ΔΜϳΪΤϟ
(ήπΨϤϟ
ήϔλϷ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
.السنةΕϮϤϨϟϭ
 وقت منωήϓϷ
 فى أىϰϠϋ
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
.ΔΑϮσήϟ
έϮϬχ ˯ΪΑتوقيت
ΪϨϋ
. عند بدء ظهور اإلصابة.ΔΑΎλϹ:املكافحة
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
النباتات مبجرد ظهور اإلصابة ويوقف الرش:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
 ترشϦϣ
:خاصة
إرشادات
.ΔϨδϟ
Ζϗϭ
ϱ
ϲϓ
.ΔϴϓΎϛ ϩήΘϔΑ ΩΎμΤϟ ϞΒϗ εήϟ ϒϗϮϳϭ ΔΑΎλϹ έϮϬχ .كافية
ΩήΠϤΑبفترة
ΕΎΗΎΒϨϟ
εήΗ
احلصاد
قبل
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
ΓΪϤΘόϤϟ املعتمدة
ΕΎϴλϮΘϟ
التوصيات
.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
˯ΪΑ
ΪϨϋ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣمعدل
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
اإلستخدام
				
املبيد

األشــــــــنة
ΔϨηϷ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ماء
/ جم/ϢΟ
300500 			
WP%30
%85ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
أسيكوب
˯ΎϣلترήΘϟ100
100
WP
ΞϧϮϛϮγ
.ΔϴϓΎϛ ϩήΘϔΑ ΩΎμΤϟ
ϞΒϗ
εήϟ
ϒϗϮϳϭ
ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
ΩήΠϤΑ
ΕΎΗΎΒϨϟ
εήΗ
			
WP%77 اندكس
 لتر ماء100/  جم350
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 500 ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
WP %50 ϝήΑϮϛ
			
WP%85 دوجربيكر
 لتر ماء100/  جم300
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
˯Ύϣ
ήΘϟ 100
100
/ ϢΟ
WPΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
%50
Ωΰϛفلورانس
αήΑϮϛ
/ جم
300250 			
WP%85
لتر ماء
/ جم/ϢΟ
500500 			
WP%30
%%85ϦϳήΑϮϛ
84.3ΞϧϮϛϮγ
كوبرال
ماء
WP
˯Ύϣلتر
ήΘϟ100
100
WP
100100/ϢΟ
/ جم
500300 			
WP%85βϛϮΑϮϛ
كوبرين
˯ماءΎϣلتر
WP
˯Ύϣ
ήΘϟήΘϟ
100
/ ϢΟ
500
WP%50
%50 ϝήΑϮϛ
			
WP%84 كوبوكس
 لتر ماء100/  جم300
˯ΎϣήΘϟ
ήΘϟ100
100// ϢΟ 250
500
WP
%50ήΑϮϛ
ϲϧϮϳ
˯Ύϣ
WP
%50
Ωΰϛ αήΑϮϛ
			
WP%85 ماجيكان كو
 لتر ماء100/  جم500
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 500ώϤμΘϟ
WP %85ϦϳήΑϮϛ

رشا
دهان
دهان
دهان

 التصمغWP %50
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 300
βϛϮΑϮϛ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
: مظهر اإلصابة
ήΘϟϰϨΑ
100/
WPΔϴϐϤλ
%50ήΑϮϛ
ϲϧϮϳ
ΔΤέ˯ΎϣΕΫ
ϥϮϟϢΟ
ΎϬϟ500
ΓήΠθϟ ωΰΟ ϰϠϋ
ϊϘΑ ΩϮΟϭ
.بقع صمغية على جزع الشجرة لها لون بنى ذات رائحة مميزة.ΓΰϴϤϣ
وجود
ώϤμΘϟ :ميعاد ظهور اإلصابة
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
.من السنة
فى أى وقت
.ΔϨδϟ Ϧϣ Ζϗϭ ϯ ϰϓ
عند بدءωΰΟ ϰϠϋ ΔϴϐϤλ
:املكافحة
توقيت
ΔΤέ ΕΫ .اإلصابة
ϰϨΑ ϥϮϟ ظهور
ΎϬϟ ΓήΠθϟ
ϊϘΑ ΩϮΟϭ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
التوصيات املعتمدة
.ΓΰϴϤϣ
.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
˯ΪΑ ΪϨϋ
معدل اإلستخدام
				
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχاملبيد
ΩΎόϴϣ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
			
 لتر ماء100 / جم250
			
WPΖϗϭ
%80 ϯ
ألييت
.ΔϨδϟ Ϧϣ
ϰϓ
				
 فدان/ كجم1
			
WP
%
80
ألييت
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
				
فدان
/كجم
1
			
WDG%80 تيكو
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ ˯ΪΑ ΪϨϋ
				
 فدان/ كجم1
			
WP%80 فاسترتوب
.Ύηέ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 250
WP %80
Ζϴϴϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

.ϥΎϫΩ
.Ύηέ

ϥΪϓأرا�ضى/الϢΠϛ
وا�ست�صالح1الزراعةΓΪϤΘόϤϟ
( وزارةϥΎϫΩ )ΕΎϴλϮΘϟ
164 WP %80 Ζϴϴϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Page˯Ύϣ
8

ήΘϟ 100/ϢΟ 250

WP %80 Ζϴϴϟ

التصمغ

املوالــــح
			
فيوزيكور WP%40
		
كاتنجا اكسبريس WG%80
			
هكتور WP%80
			
هكتور WP%80

			
500جم 100 /لتر ماء
			
 250جم 100 /لتر ماء
			
 250جم 100 /لتر ماء
			
 150جم 100 /لتر ماء

رشا
رشا
دهان
رشا

اآلفة :النيماتودا
ϟϮϤϟ

نيماتودا التدهور البطئ (فى األشجار املثمرة)

(ΓήϤΜϤϟ έΎΠηϷ ϲϓ) ˯ϲτΒϟ έϮϫΪΘϟ ΩϮΗΎϤϴϧ

مظهر اإلصابة :

:Δϓϵ

ΩϮΗΎϤϴϨϟ

موت األفرع الطرفية  -تسلخات على املجموع اجلذرى  -سهولة
(ΓήϤΜϤϟ έΎΠηϷ ϲϓ) ˯ϲτΒϟ έϮϫΪΘϟ ΩϮΗΎϤϴϧ
فصل منطقة القشرة فى اجلذور عن احلزمة الوعائية  -التصاق حبيبات
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
التربة باجلذور الثانوية املغذية.
- ϱέάΠϟ ωϮϤΠϤϟ ϲϠϋ ΕΎΨϠδΗ-.Δϴϓήτϟ ωήϓϷ ΕϮϣ
اإلصابةΔϣΰΤϟ Ϧϋ έϭάΠϟ ϲϓ ΓήθϘϟ:
ΔϘτϨϣ Ϟμϓ
ΔϟϮϬγ
ظهور
ميعاد
.ΔϳάϐϤϟ ΔϳϮϧΎΜϟ έϭάΠϟΎΑ ΔΑήΘϟ ΕΎΒϴΒΣ ϕΎμΘϟ-.ΔϴΎϋϮϟ
 :ΔΑΎ˰˰λϹأشجار املوالح إال بعد مرور عدة سنوات من
األعراض على
ΩΎόϴϣتظهر
ال
έϮϬχ
العلوية.
وجفاف
األطراف
على شكل
إصابتها
ΓΪϋ έϭήϣ
األفرع ΪόΑ
ϻ· ϟϮϤϟ
έΎΠη
موت ϰϠϋ
νήϋϷ
ήϬψΗ
ϻ
ϑΎϔΟϭ ϑήσϷ ΕϮϣ ϞϜη ϲϠϋ ΎϬΘΑΎλ· Ϧϣ ΕϮϨγ
املكافحة:
توقيت
.ΔϳϮϠόϟ ωήϓϷ

ΖϴϗϮΗتواجد عدد
عند
 4000:ΔΤϓΎϜϤϟفرد فى  250جم تربة فى بداية املوسم (فبراير ومارس).

ΩΪϋ ΪΟϮΗ
ΪϨϋ
ΔϳΪΑ ϲϓ ΔΑήΗ ϢΟ 250 ϲϓ Ωήϓ 4000
املعتمدة
التوصيات
.(αέΎϣϭ ήϳήΒϓ) ϢγϮϤϟ
معدل اإلستخدام
املبيد				
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

 3لتر /فدان (مرتني)
جافلني EC%40
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
12.5كجم /فدان
جوبيترإكس %10
GR
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
يستعمل نثرا على سطح التربة ح��ول األشجار
24كجم /فدان
راجبى G %10
ΔΑήΘϟ
τγ
ϲϠϋ
ήΜϧ
ϞϤόΘδϳ
ϥΪϓ
/
ϢΠϛ
24
GR %10 ϰΒΟέ
على أن يخلط بالتربة جيدا وتروى األرض مباشرة
ςϠΨϳ ϥ ϲϠϋ έΎΠηϻ ϝϮΣ
ومارس.
بعد املعاملة وذلك خالل شهرى فبراير
νέϻ ϱϭήΗϭ ΪϴΟ ΔΑήΘϟΎΑ

فايديت SL%24
كرنيكل EC %75
%24
ΖϳΪϳΎϓ
ECSL
%40
نيمافوس

 4لتر /فدان (مرتني)
 2لتر /فدان
)(ϦϴΗήϣ
ϥΪϓ
/ ήΘϟ
(مرتني)
فدان
43لتر/

G %10ϦϳέϮΛΎϤϴϧ

ϥΪϓ /ϢΠϛ 12.5

EC %40 αϮϓΎϤϴϧ

(ϦϴΗήϣ) ϥΪϓ /ήΘϟ 3
التو�صيات املعتمدة

ϝϼΧ ϚϟΫϭ
ΔϠϣΎόϤϟ
األشجار.
 ΪόΑحول
ΓήηΎΒϣالتربة
رشا على سطح
.αέΎϣϭ ήϳήΒϓ ϱήϬη
ϝϮΣ ΔΑήΘϟ τγ ϰϠϋ Ύηέ
.έΎΠηϷ

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

نيماتودا التدهور البطئ

املوالــــح

الغرس
(فى
(ΓήϤΜϤϟ έΎΠηϷ ϲϓ))احلديث
˯ϲτΒϟ έϮϫΪΘϟ
ΩϮΗΎϤϴϧ

نيماتودا التدهور البطئ

ϟϮϤϟ

ΩϮΗΎϤϴϨϟ
: مظهر اإلصابة:Δϓϵ
έΎΠηϷ
) ˯ϲτΒϟ
(سهولةΓήϤΜϤϟ
- املجموع اجلذرى
 علىϲϓ
تسلخات
- الطرفيةέϮϫΪΘϟ
موت األفرعΩϮΗΎϤϴϧ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
 التصاق- منطقة القشرة فى اجلذور عن احلزمة الوعائية
فصل
.املغذية
حبيبات التربة باجلذور
- ϱέάΠϟ ωϮϤΠϤϟ
ϲϠϋالثانوية
ΕΎΨϠδΗ-.Δϴϓήτϟ
ωήϓϷ ΕϮϣ
ΔϣΰΤϟ Ϧϋ έϭάΠϟ ϲϓ ΓήθϘϟ ΔϘτϨϣ Ϟμϓ ΔϟϮϬγ
:اإلصابة
ميعاد
.ΔϳάϐϤϟ ΔϳϮϧΎΜϟ έϭάΠϟΎΑ ΔΑήΘϟ
ΕΎΒϴΒΣظهور
ϕΎμΘϟ-.ΔϴΎϋϮϟ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
على عدد محدود من أشجار املوالح ثم تنتشر اإلصابة
تظهر األعراض
ΓΪϋ έϭήϣ ΪόΑ ϻ· ϟϮϤϟ
έΎΠη
ϰϠϋ νήϋϷ
.عدة سنوات
األشجار بعد
 وتشمل معظمήϬψΗ ϻ
ϑΎϔΟϭ ϑήσϷ ΕϮϣ ϞϜη ϲϠϋ ΎϬΘΑΎλ· Ϧϣ ΕϮϨγ
. جم فى بداية املوسم250  فرد فى2400  عند تواجد عدد: املكافحة.ΔϳϮϠόϟ
 توقيتωήϓϷ

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
التوصيات املعتمدة
ΔϳΪΑ ϲϓ ΔΑήΗ ϢΟ 250 ϲϓ Ωήϓ 4000 ΩΪϋ ΪΟϮΗ ΪϨϋ
.(αέΎϣϭاملبيد
ήϳήΒϓ) ϢγϮϤϟ
معدل اإلستخدام
					

يستعمل نثرا على سطح التربة الرطبة ويقلب فى
.التربة على أن يتم الرى عقب املعاملة مباشرة

 فدان/ كجم25

يستعمل نثرا على سطح التربة الرطبة ويقلب فىϡΪΨΘγϹ
فدانϝΪόϣ
/ كجم25
.التربة على أن يتم الرى عقب املعاملة مباشرة

ΔΑήΘϟ τγ ϲϠϋ ήΜϧ ϞϤόΘδϳ
ςϠΨϳ ϥ ϲϠϋ έΎΠηϻ ϝϮΣ
νέϻ ϱϭήΗϭ ΪϴΟ ΔΑήΘϟΎΑ
ϝϼΧ ϚϟΫϭ ΔϠϣΎόϤϟ ΪόΑ ΓήηΎΒϣ
.αέΎϣϭ ήϳήΒϓ ϱήϬη
ϝϮΣ ΔΑήΘϟ τγ ϰϠϋ Ύηέ
.έΎΠηϷ

GR:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
%10 فايديت

ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
GR%10
نيماكور
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ϥΪϓ / ϢΠϛ 24

GR %10 ϰΒΟέ

(ϦϴΗήϣ) ϥΪϓ / ήΘϟ 4

SL %24 ΖϳΪϳΎϓ

ϥΪϓ /ϢΠϛ 12.5

G %10ϦϳέϮΛΎϤϴϧ

(ϦϴΗήϣ) ϥΪϓ /ήΘϟ 3

EC %40 αϮϓΎϤϴϧ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
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Γήδϟ Ϧϔϋ

(ϝΎϘΗήΒϟ) ϟϮϤϟ

(ϝΎϘΗήΒϟ) ϟϮϤϟ
:Δϓϵ

 ΕΎϳήτϔϟالموالح (البرتقال)

اآلفة :الفطريات

Γήδϟ Ϧϔϋ

عفن السرة

:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
اإلصابة :
مظهر
ΩΪΘϣ· ΪϫΎθϳ ΎϴϟϮσ ΓήϤΜϟ ϖη ΪϨϋϭ Γήδϟ ΔϘτϨϣ
·ϲϓ ΩΩϮγ
.ΩϮγϷمنطقة السرة وعند شق الثمرة طوليا يشاهد إمتداد
إسوداد فى
ϥϮϠϟ
اللون األسود.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
اإلصابة :إبتداء من يونيو.
ميعاد
ظهور.ϮϴϧϮϳ
·Ϧϣ ˯ΪΘΑ
رش وقائى إعتبارا من أول مايو.
املكافحة:
توقيت
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

التوصيات
املعتمدة.ϮϳΎϣ ϝϭ Ϧϣ
έΎΒΘϋ· ϲΎϗϭ
εέ
املبيد				

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
			
 %23.5سائل
دل كب
			
ديبرو EC %30
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
سكور EC %25
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
كرافت EC %30
			
EC
%30
ϞΎγ
مونتورو%6
ΐϛ ϝΩ
ϮΠϧΎϤϟ
ميجور 		SC %30.72
EC %25 έϮϜγ

EC %30 ϭέϮΘϧϮϣ

:Δϓϵ

ΕήθΤϟ

اآلفة :احلشرات

			
معدل اإلستخدام

				
250سم  100/لتر ماء
40سم 100/3لتر ماء
				
 100لتر ماء
50سم/3
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
40سم 100/3لتر ماء
				
100//33Ϣγ
40250سم
ماء ˯Ύϣ
لتر ήΘϟ
100
3
250سم  100/لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50
3

ϮΠϧΎϤϟ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ40

المانجــــو

الدقيقى
البق
ϰϘϴϗΪϟ ϖΒϟ

مظهر اإلصابة :
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
وجود احلشرات مغطاة بإفرازات شمعية بيضاء  -منو الفطر األسود -
˯ΎπϴΑ ΔϴόϤη
ΓΎτϐϣ
ΕήθΤϟ
ΩϮΟϭ
للحشراتήτϔϟ ϮϤϧ-.
ΕίήϓΈΑالعسلى
على اإلفراز
يتغذى
النمل الذى
تواجد
ϰϠδόϟ
ίήϓϹ ϲϠϋ
اإلصابةϱάϟ:
ϞϤϨϟ ΪΟϮΗΩϮγϷ
فصل الشتاء
اإلصابة فى
 ϯάϐΘϳوتقل
طوال العام
ظهور
ميعاد
.ΕήθΤϠϟ
حيث تختفى األطوار املتوسطة البالغة فى الشقوق فى املناطق السفلى
الشجرة.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ
منΩΎόϴϣ

حوالى %5
 ϞϘΗϭعند
املكافحة:
توقيت
األشجار وتؤخذ
عدد ϲϔΘΨΗ
˯ΎΘθϟمنΚϴΣ
إصابة Ϟμϓ
ϲϓ ΔΑΎλϹ
ϡΎόϟ ϝϮσ
الواحدة.
املصابة
األوراق
االعتبار نسبة
Ϧϣ ϲϠϔδϟ ϖσΎϨϤϟ
بالشجرة ϲϓ
ϕϮϘθϟ ϰϓ
ΔϐϟΎΒϟ
ΔτγϮΘϤϟ
فىέϮσϷ
.ΓήΠθϟخاصة :تراعى احتياطات رش الزيوت (امللحق الثانى).
إرشادات
املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
اإلستخدام
				
املبيد
ΪϨϋ
έΎΒΘϋϻ
معدلϲϓ άΧΆΗϭ
έΎΠηϷ ΩΪϋ
·Ϧϣ %5 ϲϟϮΣ ΔΑΎλ
		
.ΓΪΣϮϟلتر 100 /لتر ماء
2
			
مايونيز
%
85
مصرونا
ΓήΠθϟΎΑ ΔΑΎμϤϟ ϕέϭϷ ΔΒδϧ

رش شتوى

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
 ϖΤϠϤϟ) ΕϮϳΰϟ εέ ΕΎσΎϴΘΣ ϰϋήΗالتو�صيات
 .(ϰϧΎΜϟاملعتمدة ملكافحــة الآفــات الزراعيــة 167

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ϰϘϴϗΪϟ ϖΒϟ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

احلشرات القشرية

ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ

احلشرات القشرية

املاجنو

ϮΠϧΎϤϟ

ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ

: مظهر اإلصابة
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ
واحلوريات بإمتصاص العصارة من الورقة مما يؤدى
 اإلناثϮΠϧΎϤϟ
تقوم
ΎϤϣ
ΔϗέϮϟ
Ϧϣ
ΓέΎμόϟ
ιΎμΘϣΎΑ
ΕΎϳέϮΤϟϭ
ΙΎϧϹ
ϡϮϘΗ إلى
للحشرات القشرية االرخوة
 بالنسبةΕήθΤϟ
- ظهور اللون األصفر باألوراق
ΔϳήθϘϟ
ΕήθΤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ-ϕέϭϷΎΑ ήϔλϷ ϥϮϠϟ έϮϬχ ϰϟ· ϯΩΆϳ
الندوة
اإلصابة مصحوبا بفطر العفن األسود الذى ينمو على
يكون مظهر
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
Ϧϔόϟ ήτϔΑ ˱ΎΑϮΤμϣ ΔΑΎλϹ ήϬψϣ ϥϮϜϳ ΓϮΧήϟ
ΔϳήθϘϟ
.احلشرات
تفرزها
العسلية
.ΕήθΤϟ ΎϫίήϔΗ ϲΘϟ ΔϴϠδόϟ ΓϭΪϨϟ
ϰϠϋ ϮϤϨϳ
ϱάϟالتى
ΩϮγϷ
ΎϤϣ ΔϗέϮϟ Ϧϣ ΓέΎμόϟ ιΎμΘϣΎΑ ΕΎϳέϮΤϟϭ ΙΎϧϹ ϡϮϘΗ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
وتشتد منΔΒδϨϟΎΑ-ϕέϭϷΎΑ
اإلصابة طوال العامήϔλϷ
تتواجدϥϮϠϟ
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
ΕήθΤϠϟ
έϮϬχέϮϬχ
ϰϟ· ϯΩΆϳ
.أغسطس
حتى
يونيو
Ϧϔόϟ
ήτϔΑϰΘΣ
˱ΎΑϮΤμϣ
.βτδϏ
ϮϴϧϮϳ ΔΑΎλϹ
Ϧϣ ΪΘθΗϭήϬψϣ
ϡΎόϟ ϥϮϜϳ
ϝϮσΓϮΧήϟ
ΔΑΎλϹΔϳήθϘϟ
ΪΟϮΘΗ
.ΕήθΤϟ ΎϫίήϔΗ ϲΘϟ ΔϴϠδόϟ ΓϭΪϨϟ ϰϠϋ ϮϤϨϳ
ϱάϟ ΩϮγϷ
:املكافحة
توقيت
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
وعند%10
%10ΓΪΣϮϟ
الواحدةΓήΠθϟΎΑ
بالشجرةϕέϭϸϟ
اإلصابة لألوراق
 من األشجار باحلديقة من مجموعة%10 إصابةΪϨϋϭ
ΔΑΎλϹ بلوغ
ύϮϠΑعند
ΪϨϋ
.βτδϏ
ϮϴϧϮϳ
ϦϣΔϘϳΪΤϟΎΑ
ΪΘθΗϭ
ϡΎόϟ
ΔΑΎλϹ
ΪΟϮΘΗ
ϭ
ϕέϭϷϰΘΣ
ΔϋϮϤΠϣ
Ϧϣ
έΎΠηϷ
%10أو
ΔΑΎλ·
.عشولئيا
فحصها
يتمϝϮσ
التىϦϣاألشجار
األوراق
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ:ΔΤϓΎϜϤϟ
ϢΘϳ ϲΘϟέΎΠηϷ
ΖϴϗϮΗ
)تراعى احتياطات رش الزيوت (امللحق الثانى
:إرشادات خاصة
.رش صيفى
.صيفى
رش
.ϯϮΘη εέ
.رش صيفى
.ϯϮΘη εέ
.رش شتوى
.ϯϮΘη εέ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ΔΑΎλϹ
ύϮϠΑ ΪϨϋ
ΪϨϋϭ %10 ΓΪΣϮϟ ΓήΠθϟΎΑ ϕέϭϸϟ
املعتمدة
التوصيات
ϭ ϕέϭϷ .(ϰϧΎΜϟ
ΔϋϮϤΠϣϖΤϠϤϟ)
Ϧϣ ΔϘϳΪΤϟΎΑ
έΎΠηϷ
Ϧϣ %10ϰϋήΗ
ΔΑΎλ·
ΕϮϳΰϟ
εέ ΕΎσΎϴΘΣ
.ΎϴϮθϋ
ΎϬμΤϓ
ϢΘϳ
ϲΘϟέΎΠηϷ
معدل اإلستخدام
			
املبيد
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
معدنىϡΪΨΘγϹ
ماء زيت
 لتر100 /لتر1.5
		
EC %ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
97 تايجر
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.(ϰϧΎΜϟ
ϖΤϠϤϟ)
ΕϮϳΰϟ
εέ
ΕΎσΎϴΘΣ
زيت معدنى
 لتر ماء100 /لتر1.5
		
EC %97 ϰϋήΗ
دايفر
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ήΘϟ 1.5
EC %97 ήϔϳΩ
 لتر ماء زيت معدنى100 /لتر1.5ΓΪϤΘόϤϟ
ECΕΎϴλϮΘϟ
%95 سوبر رويال
˯Ύϣ
ήΘϟ
100/
ήΘϟ
2.5
ΰϴϧϮϳΎϣ
%85 Ύϧϭήμϣ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
معدنىϡΪΨΘγϹ
ماء زيت
 لتر100 / لتر2.5
		
مايونيز
%85 مصرونا
ΏΎΑΫ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ήΘϟ ΔϬϛΎϔϟ
1.5
EC %97 ήϔϳΩ

ذباب الفاكهة

:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ ήΘϟ 2.5
ΰϴϧϮϳΎϣ %85 Ύϧϭήμϣ
: مظهر اإلصابة
έΎϤΜϟ ϲϓ ϲϐϤλ ϞΎγ ϊϣ ΓήϤΜϟ ϢδΟ ϲϓ ΕΰΧϭ έϮϬχ
ΔϬϛΎϔϟ
ΏΎΑΫ
تامة
الثمار الغير
صمغى فى
سائل
 فىΔϣΎΗ
وخزات
ظهور
ΓέΎμόϟ
ΝϭήΧϭ
ΰΧϮϟ
ΔϘτϨϣمع
ϲϓالثمرة
Ϧϴϟϭجسم
ΞπϨϟ
ήϴϐϟ
.منطقة الوخز وخروج العصارة بالضغط عليها
 فىςϐπϟΎΑ
النضج ولني
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
.ΎϬϴϠϋ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
έΎϤΜϟ ϲϓوأغسطس
ϲϐϤλ ϞΎγ
ΓήϤΜϟ
ϲϓ ΕΰΧϭ
έϮϬχ
يوليوϊϣ
شهرى
 فىϢδΟ
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
ΓέΎμόϟ ΝϭήΧϭ ΰΧϮϟ ΔϘτϨϣ ϲϓ
Ϧϴϟϭ ΞπϨϟ
ήϴϐϟ
βτδϏϭ
ϮϴϟϮϳ ΔϣΎΗ
ϱήϬη
ϲϓ
ظهور اإلصابة
:املكافحة
توقيت
.ΎϬϴϠϋ
ςϐπϟΎΑ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
:خاصة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχإرشادات
ΩΎόϴϣ
ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
 تراعى.املتساقطة بالدفن أو احلرق فو ًرآ
الثمار
من
التخلص
يجب
βτδϏϭ ϮϴϟϮϳ ϱήϬη ϲϓ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.)القاتلة والرش اجلزئى (امللحق الثانى
إرشادات احلزم
ΖϴϗϮΗ
εήϟϭ ΔϠΗΎϘϟ ϡΰΤϟ ΕΩΎηέ· ϰϋήΗ .έϮϓ ϕήΤϟ ϭ ϦϓΪϟΎΑ ΔτϗΎδΘϤϟ έΎϤΜϟ Ϧϣ:ΔΤϓΎϜϤϟ
κϠΨΘϟ ΐΠϴϳ
ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
.(ϰϧΎΜϟ
ϖΤϠϤϟ)
ϰΰΠϟ
املعتمدة
التوصيات
.ϯϮΘη εέ

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
معدل اإلستخدام
			املبيد
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
εήϟϭ ΔϠΗΎϘϟ ϡΰΤϟ ΕΩΎηέ· ϰϋήΗ .έϮϓ
ϕήΤϟ
ϭ ϦϓΪϟΎΑ ΔτϗΎδΘϤϟ έΎϤΜϟΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϧϣ κϠΨΘϟ ΐΠϴϳ
. رش جزئى+ حزم قاتلة
		
 مادة جاذبة%5 +  لتر ماء20/3سم75
		
ECϖΤϠϤϟ)
%40 برفكثيون
.(ϰϧΎΜϟ
ϰΰΠϟ
ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 /3Ϣγ 375
EC %40 βϛϮΘϤϳΩ
ΕΎϴλϮΘϟ
.  رش جزئى+ حزم قاتلة
		
 مادة جاذبة%5 +ΔΑΫΎΟ
لتر ماءΓΩΎϣ
20/5%
سم75ΓΪϤΘόϤϟ		
EC
%40 داميتوكس
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
. جزئى
لتر ماء
4/3سم
500
CBEC
%0.024
ϰΰΟ
εέرش
+ ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ				
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20
/ 3Ϣγ
75
%40 كونسرف
ϝ-ήΟϭέ
ΓΩΎϣ 5%
ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
+ ˯Ύϣ ήΘϟΔΑΫΎΟ
20 /3Ϣγ
75
EC %40 βϛϮΘϤϳΩ
ΔΑΫΎΟأرا�ضى
ΓΩΎϣ
5%وزارة الزراعة
وا�ست�صالح ال
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ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 / 3Ϣγ 75
EC %40 ϝ-ήΟϭέ
ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5%
Page 13

ΔϬϛΎϔϟ
ذبابΏΎΑΫ
الفاكهة

ϮΠϧΎϤϟ
املاجنو
EC %57
βϛϮΗϼϣل %40
روجر -
EC

		
مالتوكس EC %57
		
WP %50
مالتوكس %50
WP
βϛϮΗϼϣ

:Δϓϵ
الفطريات
اآلفة:
ΕΎϳήτϔϟ

لتر /ماء +
75سم /3
 .ϰΰΟجزئى.
قاتلة  +رش
مادة +جاذبة
حزمεέ
		+ ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
˯Ύϣ %
ήΘϟ5 20
3Ϣγ20100
ΔΑΫΎΟ
 ΓΩΎϣلتر
20/3 5%
100سم
حزم قاتلة  +رش جزئى.
		
ماء  %5 +مادة جاذبة
ماء +
جم20 /
رش جزئى.
قاتلة +
مادة جاذبة
%5ήΘϟ
ϰΰΟ
حزمεέ
		+ ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
+ ˯Ύϣ
/ ϢΟلتر20
100100
ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5%

الدقيقى
البياض
ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
مظهر اإلصابة :
ΦϳέΎϤθϟϭ ΔΜϳΪΤϟ ϕέϭϷ ϰϠϋ ϲϘϴϗΩ ξϴΑ ϕϮΤδϣ
الزهرية
والشماريخ
έΎϤΜϟϭدقيقى
 Δϳήϫΰϟأبيض
مسحوق
ΔΑΎμϤϟ
احلديثة ΔΠδϧϷ
األوراق·ΕϮϣ ϲϟ
على ϱΩΆϳ
Γήϴϐμϟ
إلى موت األنسجة املصابة وتلونها باللون البنى.
ϥϮϠϟΎΑيؤدى
الصغيرة
والثمار
.ϲϨΒϟ
ΎϬϧϮϠΗϭ
 :ΔΑΎ˰˰λϹمنذ خروج األوراق والشماريخ احلديثة.
 έϮϬχاإلصابة:
 ΩΎόϴϣظهور
ميعاد

.ΔΜϳΪΤϟ
ΦϳέΎϤθϟϭ
توقيتΝϭήΧ
άϨϣ
اإلصابة.
ϕέϭϷعند بدء
املكافحة:
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات.ΔΑΎλϹ
˯ΪΑ ΪϨϋ
					
املبيد
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

				
اتش سلفر %80
ΓΪϤΘόϤϟWP
ΕΎϴλϮΘϟ

		
معدل اإلستخدام

 250جم 100 /لتر ماء

ϡΪΨΘγϹلتر ماء
 ϝΪόϣسم100/3
45
				
اسكودو SC%25
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
امبراطور سلفر WP%80
 250جم 100 /لتر ماء
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/ϢΟ250
WP
%80 EC
ήϔϠγ
έϮσήΒϣ
				
%25
انتاليا
 50سم 100/3لتر ماء
 100سم
15 / 3Ϣγ
				
ECEC
%25%40
بروبيماكس
 100لتر ماء
˯Ύϣ/3ήΘϟ
6
ζϧΎΑ
3
				
بينازول EC%10
 25سم  100/لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ25
EC %10 ϝϭίΎϨϴΑ
بيوزيد  10( %2.5مليون جرثومة /جم) WP
 250جم 100 /لتر ماء
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/
ϢΟ
250
25) ϕϮΤδϣ
ϙέϮϴΑ
			
 60جم 100 /لتر ماء
				
WP%70%6
بيالرتوب إم
(ϢΟ /ΔϴϠΧ ϥϮϴϠϣ
 250جم 100 /لتر ماء
		
بيوأرك  25( %6مليون خلية /جم) WP
100
10) ϕϮΤδϣ
%2.5
ΪϳίϮϴΑ
˯Ύϣلتر ماء
100ήΘϟ
سم/3
30 / ϢΟ 250
				
EC%
ترميكس 25
(ϢΟ /ΔϣϮΛήΟ ϥϮϴϠϣ
					
تلت EC%25
			
 15سم 100/3لتر ماء
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/
3Ϣγ15
3
EC
ΖϠΗ
				
EC%%25
تيليوزد 25
 15سم  100/لتر ماء
3
100/سم
			 25 3Ϣγ
)%10(100
(100( αΎΑϮΗ
توباس
 100لتر ماء
˯Ύϣ /ήΘϟ
25
EC EC
%10
				
توبسني إم WP%70
			
 60جم 100 /لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 60
WP %70 ϡ· ϦϴδΑϮΗ
				
تومى WP%70
 60جم 100 /لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ ϢΟ 250
WG %80 ΖϴΟ ΖϴϓϮϴΛ
ϙέΎϤγ/ϰϧϭήϜϴϣ ϞϳέϮγ
WP 70%
WP %80 βϜϔϟϮγ

250

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
التو�صيات
املعتمدة˯Ύϣ
ήΘϟ 100/ϢΟ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΣ 250
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البياض الدقيقى

املاجنو

 250جم 100 /لتر ماء
				
ثيوفكس WP%80
 250جم 100 /لتر ماء
			
ثيوفيت جيت WG %80
 65جم 100 /لتر ماء
				
دميكس WP%70
3
 60سم  100/لتر ماء
				
دينوكسى SC%32٫5
3
 15سم  100/لتر ماء
					
زول EC%25
 250جم 100 /لتر ماء
				
ساوبولو WG %80
 250جم 100 /لتر ماء
				
سولفكس WP %80
3
 22سم  100/لتر ماء
				
سيسثني EC%24
 80جم 100 /لتر ماء
				
تى زد WP%80
سى
ϮΠϧΎϤϟ
3
 15سم  100/لتر ماء
				
فاجن EC%25
3
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/3Ϣγ15
EC
%25
 40سم  100/لتر ماء
				
SC
%10ϥϭήϛ
فيكترا
3
				
لتر ماء
 15/ 3Ϣγ 400سم
				
EC%ϚΘδϴΟΎϣ
كراون 25
˯Ύϣ100
ήΘϟ/3100
SC%55.16
				
 50سم  100/لتر ماء
			
لونا إكسبرينس SC%40
3ήΘϟ 100/ϢΟ 250
˯Ύϣ
WP
 400سم  100/لتر ماء
			
SC%%80
55.16ΖϴϓϭήϜϴϣ
ماجيستك
3
 100لتر ماء
/
سم
40
				
منرود EC%25
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 40
EC %25 ΩϭήϤϧ
				
هستا WP%70
 65جم 100 /لتر ماء
˯Ύϣ 3ήΘϟ 100 / ϢΟ 65
WP %70 ΎΘδϫ
				
يوروزلكس EC%25
 17سم  100/لتر ماء

(ίϮϨϛήΜϧϷ) έΎϫίϷ ΔΤϔϟ

:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ

لفحة األزهار (األنثراكنوز)

ΎϬϧϮϠΗϭ ΔΑΎμϤϟ έΎϫίϷ ΕϮϣϭ Δϳήϫΰϟ ΦϳέΎϤθϟ ϝϮΑΫ
مظهر اإلصابة  :ذبول الشماريخ الزهرية وموت األزهار ملصابة
.ΩϮγϷ ϢΛ ϲϨΒϟ ϥϮϠϟΎΑ
وتلونها باللون البنى ثم األسود.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ميعاد ظهور اإلصابة :منذ أوائل ابريل.
.ϞϳήΑ Ϟϭ άϨϣ
عند بدء ظهور اإلصابة.
توقيت املكافحة:
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
.ΔΑΎλϹ
التوصياتέϮϬχ
˯ΪΑ ΪϨϋ
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
املبيد

			
معدل اإلستخدام

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
 45سم 100/3لتر ماء
			
اسكودو SC%25
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 100لتر ماء
 300جم/
			
انتراكول WP%70
 ήΘϟماء
 100لتر
جم100 /
DF
%80%70
دى إف
بوليرام
˯Ύϣ
/ ϢΟ400
		 300
WP
ϝϮϛήΘϧ
				
لتر ماء
 50سم/3
ECϯΩ
%25ϡήϴϟϮΑ
سكور
˯Ύϣ
ήΘϟ 100
100/ϢΟ
			 400
·DF %80 ϑ
 250سم 100/3لتر ماء
			
كوبر وان SC%33.6
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50
EC %25 έϮϜγ
 300جم 100 /لتر ماء
		
كو سيد (DF%53٫8 )2000
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 250
SC %33.6 ϥϭ ήΑϮϛ
 300جم 100 /لتر ماء
			
نيمو WP%70
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 300
%53.8 (2000) ΪϴγϮϛ
DF
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ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

ΐϨόϟ
ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ

اآلفة :احلشرات

العنـــب

ϰϘϴϗΪϟ ϖΒϟ

الدقيقى
ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔالبق ΐϨόϟ

مظهر اإلصابة :

:Δϓϵ
ﺧﺎﺻﺔ:
ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ΕήθΤϟعلى الورق والقلف .ثم يصبح القلف سائ ًبا ويتم تقشيره بسهولة مع تواجد األفراد
بيضاء اللون
حشرات
ظهور

حتت القلف ثم تظهر اإلصابة بالعفن األسود الذى ينمو على الندوة العسلية وتغطى السيقان باللون األسود.
 ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ϖΒϟ
ϰϘϴϗΪϟﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻗﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ
ميعاد ظهور اإلصابة:
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
أسفل�.ﻤﻴﺪ ﻭﺇﺯﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﺤﺸ��ﺎﺋﺶ ﻭﺍﻟ��ﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨ��ﺘﻈﻢ ﻟﺘﻘﻮﻳ��ﺔ
من�ﻖ ﻭﺗﺴ�
اجلذعﻋﺰﻳ�
منطقة�ﺔ ﻣ��ﻦ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴ��ﺔفىﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ�
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ
ﺍﻻﻫﺘﻤ�
حتت القلف
الشتاء�ﺎﻡمختف ًيا
يتواجدفى
العناقيدϢΛصي ًفا.
وتتجه
السيقان
على
األفراد
الربيع تظهر
ϕέϮϟإلى.ϒϠϘϟϭ
ϰϠϋ
ϥϮϠϟ
˯ΎπϴΑ
ΕήθΣ
وفىέϮϬχ
Βμϳ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.
ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ
اإلصابةϒϠϘϟ ΖΤΗ ΩήϓϷ ΪΟϮΗ
ϊϣ ΔϟϮϬδΑ
˱ΎΒΎγ ϒϠϘϟ
ϩήϴθϘΗمظهر
 ϢΘϳϭوجود
املكافحة:
توقيت
ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﺑﺔ ﻭﺗﺤ�ﺮﻕ ﺍﻟﻌ�ﺮﻭﺵ ﻭﺗﻌ�ﺰﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺟﻴ�ﺪﺍ
ﺍﻟﺜﻤ�ﺎﺭ
ﺗﻌ�ﺪﻡ
ﻣﺼ�ﺎﺏ
ﺣﻘ�ﻞ
ﻓ�ﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺼ�ﻮﻝ
�ﻊ
ﻤ
ﺟ
ﺑﻌﺪ

ΔϴϠδόϟ
ϲϠϋ ϮϤϨϳ
الشجرةϱάϟ
تقليمΩϮγϷ
ϦϔόϟΎΑ
ήϬψΗ
ϢΛ
 ΓϭΪϨϟوحرق
بتقشير القلف
ينصح
ΔΑΎλϹبعد
خاصة:
إرشادات
.ΩϮγϷ
وعندϥϮϠϟΎΑ
ϥΎϘϴδϟ
ϰτϐΗ
ϭ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺔ.مع
ﺍﻟﺘﻲشمسية
صورة
البشبورى فى
ﻟﻠﺘﺸﻤﻴﺲيكون
الرش
التقليم.
مخلفات
ﺍﻟﻌﺬﺍﺭﻯ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﻭﺗﺘﺮﻙ
التزهير والعقد.
الرش اثناء
ΩΎόϴϣعدم
مراعاة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
املعتمدة
التوصيات
Ϧϣ ωάΠϟ ΔϘτϨϣ ϲϓ ϒϠϘϟ ΖΤΗ ˱ΎϴϔΘΨϣ
˯ΎΘθϟ ϲϓ
ΪΟϮΘϳ
معدل اإلستخدام
املبيد				
ϲϟ· ϪΠΘΗϭ ϥΎϘϴδϟ ϲϠϋ ΩήϓϷ ήϬψΗ ϊϴΑήϟ ϲϓϭ .Ϟϔγ
 40سم 100 /3لتر ماء
		
فليكس˱SC %18.56 .
أجرى
Ύϔϴλ ΪϴϗΎϨόϟ
3
			
اميى باور SC %35
 75سم  100 /لتر ماء
:ΔΤϓΎϜϤϟ
			
WP
%25 ΖϴϗϮΗ
بست
 100جم 100 /لتر ماء
			
ήϬψϣمايونيز
رويال %82
زيت معدنى  -رش شتوى.
		
 2لتر 100 /لتر ماء
ΔΑΎλϹ
ΩϮΟϭ
		
زيت فولك  %82مايونيز
زيت معدنى  -رش شتوى.
		
 2.5لتر 100 /لتر ماء
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
			
·SC %ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
موفينتو 10
		
 80سم 100 /3لتر ماء
ﺍﻟﻌﻨﺐ
ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ΪόΑﺫﺑﺎﺏ
ΓέϮλ ϲϓ ϱέϮΒθΒϟ ϥϮϜϳ εήϟ ΪϨϋϭ .ϢϴϠϘΘϟ ΕΎϔϠΨϣ ϕήΣϭ ϒϠϘϟ ήϴθϘΘΑ μϨϳ ΓήΠθϟ ϢϴϠϘΗ
.ΪϘόϟϭ ήϴϫΰΘϟ
˯ΎϨΛ εήϟ
ϡΪϋ ΓΎϋήϣ ϊϣ ΔϴδϤη
الفاكهة
ذباب
ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ:
مظهر اإلصابة :
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹافراز
ϝΪόϣيخرج منها
اللون على سطح الثمرة املصابة
 وجود ندب داكنةΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
صمغى وحتول منطقة الوخز الى منظقة رخوة متخمرة مسببا العفن
وسقوط
.ϯϮΘη εέ -ϰϧΪόϣ Ζϳί
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ ήΘϟ 2.5
الثمارΰϴϧϮϳΎϣ %82.
ϚϟϮϓ Ζϳί
 تصيب الثمار قرب النضج حيث تتلف الثمار و تؤدى إلى تعفنها .توقيت املكافحة:
عند بداية عقد الثمار وعند ظهور االصابة
إرشادات خاصة:
 -اجلمع املبكر للثمار ملنع االصابة وجمع الثمار املصابة الساقطة واعدامها.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

		
كونسرف CB %0.024

			
 500سم 4 /3لتر ماء
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

رش جزئى
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دودة ثمار العنب

العنب

دودة ثمار العنب

ΐϨόϟ

مظهر اإلصابة :

ΐϨόϟ έΎϤΛ ΓΩϭΩ

تقوم اليرقة بعمل مجموعة من اخليوط احلريرية تربط بها ثمار العنب
النمو (براعم زهرية  -ثمار غير تامة النضج  -ثمار تامة
فى جميع أطوار
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
النضج) وتصنع بذلك كتلة من الثمار تتغذى من داخلها اليرقة.
ΎϬΑ ςΑήΗ ΔϳήϳήΤϟ ρϮϴΨϟ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϞϤόΑ Δϗήϴϟ ϡϮϘΗ
اإلصابة:
έΎϤΛظهور
ميعاد
ήϴϏ έΎϤΛ-Δϳήϫί ϢϋήΑ) ϮϤϨϟ έϮσ ϊϴϤΟ
ϲϓ ΐϨόϟ
 ϊϨμΗϭثالثة
(ΞπϨϟيوليو ولها
وحتى شهر
 ΔϣΎΗمن شهر
بداية
أجيالέΎϤΜϟ Ϧϣ.
ΔϠΘϛ ϚϟάΑ
أبريل ΔϣΎΗ
έΎϤΛ -ΞπϨϟ
.Δϗήϴϟ
علىΎϬϠΧΩ
أولϦϣ
ϯάϐΘΗ
الزهرية والثانى على الثمار غير تامة النضج
البراعم
جيل
أخطرها على الثمار تامة النضج.
έϮϬχوهو
ΩΎόϴϣالثالث
واجليل
:ΔΑΎ˰˰λϹ
اإلصابة.
املكافحة ϞϳήΑ:عند
توقيت
.ϝΎϴΟ ΔΛϼΛ ΎϬϟϭ
ظهورϮϴϟϮϳ
بدءήϬη
ϰΘΣϭ
ήϬη Ϧϣ ΔϳΪΑ
ΔϣΎΗ ήϴϏ έΎϤΜϟ ϲϠϋ ϲϧΎΜϟϭ Δϳήϫΰϟ ϢϋήΒϟ
ϲϠϋ ϝϭ
ϞϴΟ
املعتمدة
التوصيات
اإلستخدام.ΞπϨϟ
معدلΔϣΎΗ έΎϤΜϟ
ϲϠϋ ΎϫήτΧ
Ϯϫϭ ΚϟΎΜϟ ϞϴΠϟϭ ΞπϨϟ
				
املبيد
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
			
SC
السيستني %48
. ΔΑΎλϹ έϮϬχ ˯ΪΑ ΪϨϋ
			
افانت EC%15
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
			
بينزا فاست SC%2.5

 40سم 100/3لتر ماء

·WG %6.4 ϑ
ϞΒϳΩ
				
SCϱΩ
%24
رنر

ϥΪϓ
/ϢΟ300
سم/3
25
		
 100لتر ماء

			
EC
%5%24
سيجاتوب
SC
ήϧέ

سم100//3
4025
100لترήΘϟماء˯Ύϣ
3Ϣγ
3
100//3Ϣγ
 40سم
ماء˯Ύϣ
100لترήΘϟ
100

		
 26.5سم 100/3لتر ماء
		
 25سم 100/3لتر ماء

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
			
بيوساد SC%22.8
 10سم 100/3لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ3
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
تريسر SC%24
 20سم  100/لتر ماء
فدان˯Ύϣ ήΘϟ
100
/3Ϣγ
30025
		
DF%EC
6.4 %15
ΖϧΎϓدى إف
دايبل
			
جم /
100لترήΘϟماء˯Ύϣ
3Ϣγ
SCSC
%24
سم100//3
2020
			
%12 ήδϳήΗ
رادينت
		
			
ساميكس %5
SCEC%12
ΖϨϳΩέ
			
EC%βϛϮϓϮϟ
غلورى 5
EC %10.5

			
فالكس SC%15
EC %5 ζΗΎϣ
			
لينوفالج EC%5
EC %5 ϰϧΎϣ

			
لوفوكس EC%10.5
ماتش 			EC%5

			
ميتارو WG%30
172

100/3/3Ϣγ
 4020سم
		
ήΘϟماء
 100لتر
˯Ύϣ

 25سم100/3
		
100لترήΘϟماء˯Ύϣ
/ 3Ϣγ 40
 40سم 100/3لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 40
 100سم 100/3لتر ماء

		
 40سم 100/3لتر ماء

 13.5جم  100 /لتر ماء
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ΐϨόϟ έΎϤΛ ΓΩϭΩ

األحمر
العنكبوت
ήϤΣϷ
ΕϮΒϜϨόϟ

العنب
ΐϨόϟ

األكاروسات
:اآلفة
:Δϓϵ
ΕΎγϭέΎϛϷ

ΐϨόϟ
العنكبوت األحمر
ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ : مظهر اإلصابة
:Δϓϵ
.العلوى لألوراق وبتقدم اإلصابة تتحول إلى اللون البنى ثم جتف األوراق وتسقطΕΎγϭέΎϛϷ
وجود بقع صفراء على السطح

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
:ميعاد ظهور اإلصابة
ΕϮΒϜϨόϟ
ϡΪϘΘΑϭ ϕέϭϸϟήϤΣϷ
ϱϮϠόϟ τδϟ
ϰϠϋ ˯ήϔλ ϊϘΑ ΩϮΟϭ
تدريج ًيا
اإلصابة
وتزدادϒΠΗ
أبريلϢΛ،مارس
األوراق فى
 ظهورΔΑΎλϹ
مع بداية
.ςϘδΗϭ
ϕέϭϷ
ϲϨΒϟ ϥϮϠϟ
ϰϟ· ϝϮΤΘΗ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
.حتى أغسطس وسبتمبر
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
ϡΪϘΘΑϭ ϕέϭϸϟ ϱϮϠόϟ τδϟ ϰϠϋ ˯ήϔλέϮϬχ
ϊϘΑ ΩϮΟϭ
:املكافحة
توقيت
.ςϘδΗϭ ΩΩΰΗϭ
ϕέϭϷϞϳήΑ
ϒΠΗˬαέΎϣ
ϢΛ ϲϨΒϟϰϓϥϮϠϟ
ϰϟ· ϝϮΤΘΗ
ΔΑΎλϹ
ϕέϭϷ
έϮϬχ ΔΑΎλϹ
ΔϳΪΑ ϊϣ
السفلى للورقة من مجموعة األوراق
على السطح
 أفراد5 وجود
عند
.ήΒϤΘΒγϭ
βτδϏ
˱ΎϴΠϳέΪΗ
:ΔΑΎ˰˰λϹϰΘΣ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
.التى يتم فحصها عشوائ ًيا
ΖϴϗϮΗ
ΔΑΎλϹ ΩΩΰΗϭ ϞϳήΑ ˬαέΎϣ ϰϓ ϕέϭϷ:ΔΤϓΎϜϤϟ
έϮϬχ ΔϳΪΑ
ϊϣ
السطح
تغطية
مع
املبيد
مبستحضر
النباتات
رش
يتم
:خاصة
إرشادات
βτδϏ
˱ΎϴΠϳέΪΗ
5 ΩϮΟϭ
ΪϨϋ
ΔϋϮϤΠϣ Ϧϣ ΔϗέϮϠϟ ϲϠϔδϟ.ήΒϤΘΒγϭ
τδϟ ϰϠϋ
Ωήϓ ϰΘΣ
.لألوراق
السفلى
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ
ϲΘϟ ϕέϭϷ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
التوصيات
ΩϮΟϭ
ΪϨϋ
ΔϋϮϤΠϣ Ϧϣ ΔϗέϮϠϟ ϲϠϔδϟ τδϟ :Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ϰϠϋاملعتمدة
Ωήϓ 5ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.ΎϴϮθϋ
ΎϬμΤϓΕΎΗΎΒϨϟ
ϢΘϳ ϲΘϟεέ
ϕέϭϷ
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟاإلستخدام
τδϟ ΔϴτϐΗ
ήπΤΘδϤΑ
ϢΘϳ
معدلϊϣ ΪϴΒϤϟ
				
املبيد

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
 لتر ماء100/3 سم50
			
EC
%5 سوبر
اورتس
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.ϕέϭϸϟ ϰϠϔδϟ
τδϟ
ΔϴτϐΗ ϊϣ ΪϴΒϤϟ			
ήπΤΘδϤΑ ΕΎΗΎΒϨϟ
εέ ϢΘϳ
100/3 سم40
EC%5 بروكار
لتر ماء
/3سم
50 50 ΓΪϤΘόϤϟ
			
%1βΗέϭ
.8 تينام
 ماءήΘϟ
 لتر100
˯Ύϣ
100
/3Ϣγ
EC ΕΎϴλϮΘϟ
%5EC
ήΑϮγ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
		
 ماءήΘϟ
 لتر100
/3سم
60 50 		
SC%EC
24 سوبر
شالنجر
˯Ύϣ
100
/3Ϣγ
%1.8
ϡΎϨϴΗ
3
/ سم/3Ϣγ
150 50 			
%24βΗέϭ
فانتى
ماء
˯Ύϣلتر
ήΘϟ100
100
EC %5SC
ήΑϮγ
˯Ύϣ ήΘϟ1003 / 3Ϣγ 40
SC%36 ήΠϨϟΎη
/ سم/3Ϣγ
150
SC%20.8 فلوأب
ماء
˯Ύϣلتر
ήΘϟ100
100
50 			
EC %1.8 ϡΎϨϴΗ
˯Ύϣ
100
/3Ϣγ
SC %24
ήΠϨϟΎη
/3سم
60 60 			
SCήΑϮγ
%24 كونكورد
 ماءήΘϟ
 لتر100
˯Ύϣ ήΘϟ100 3/ 3Ϣγ 40
SC%36 ήΠϨϟΎη
			
EC%5 ماجنيفيكو
 لتر ماء100/  سم40
:Δϓϵ
ΕΎϳήτϔϟ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ 60
SC %24 ήΑϮγ ήΠϨϟΎη

έΎϤΜϟ ϥΎϔϋ

الفطريات
:اآلفة
:Δϓϵ
ΕΎϳήτϔϟ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
الثمار
έΎϤΜϟ اعفان
ϥΎϔϋ
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ΔϔϠΘΨϣ ΕϮϤϧ έϮϬχ -ΎϬΎθϏ ϖϘθΗϭ ΕΎΒΤϟ ϮϤϧ ϒϗϮΗ
: مظهر اإلصابة
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
ΓέΎμόϟ ΝϭήΧϭ ΔΒΤϟ ˯ΎθϏ ϚΘϬΗ -ΐΒδϤϠϟ
ΎόΒΗ ϥϮϟϷ
 ظهور منوات مختلفة األلوان تبعا-  غشائها.ΎϬϧϮϟ
 وتشققήϴϐΗ
احلبات
توقف
ϊϣمنو
ΔϴϠΧΪϟ
-ΎϬΎθϏ
ϖϘθΗϭ
ΕΎΒΤϟ
ϮϤϧ
ϒϗϮΗ
ΔϔϠΘΨϣ
ΕϮϤϧ
έϮϬχ
.احلبة وخروج العصارة الداخلية مع تغير لونها
تهتك غشاء
- ΩΎόϴϣ
للمسبب
έϮϬχ
ΓέΎμόϟ ΝϭήΧϭ ΔΒΤϟ ˯ΎθϏ ϚΘϬΗ:ΔΑΎ˰˰λϹ
-ΐΒδϤϠϟ ΎόΒΗ
ϥϮϟϷ
:اإلصابة
ظهور
.يونية إلى نهاية املوسم
من أول
.ΎϬϧϮϟ
ήϴϐΗΔϴϧϮϳ
ϊϣ
ΔϴϠΧΪϟ
.ϢγϮϤϟ
ΔϳΎϬϧ
ϰϟ·
ϝϭ ميعاد
Ϧϣ
.بدء ظهور اإلصابة:ΔΑΎ˰˰λϹ
 عند:ΔΤϓΎϜϤϟ
:املكافحة
توقيت
έϮϬχΖϴϗϮΗ
ΩΎόϴϣ
.ϢγϮϤϟ.ΔΑΎλϹ
ΔϳΎϬϧ ϰϟ·έϮϬχ
ΔϴϧϮϳ ϝϭ
Ϧϣ
˯ΪΑ ΪϨϋ

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ ˯ΪΑ ΪϨϋ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
WP)جم/ خلية جرثومية910*1(

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

اعفان الثمار

العنب

التوصيات املعتمدة

املبيد					

معدل اإلستخدام

إيبون 				SC%50

 150سم 100/3لتر ماء

					
باندل SC%8

 125سم 100/3لتر ماء

				
برولكتس WG%50

 50جم100 /لتر ماء

				
بيليز WG%38

 50جم100 /لتر ماء

جرثومية/جم)WP
بيوكونترول تى  .9 10*1( %12 - 34خلية
			

 85جم100 /لتر ماء

				
تيلدور SC%50

 50سم 100/3لتر ماء

				
دلتوسال SC%50

 100سم 100 /3لتر ماء

				
دلتوسال WP%50

 100جم 100 /لتر ماء

				
روفرال WP%50
ΐϨόϟ

 150جم 100 /لتر ماء

				
روفيون WP%50
SC %50 ϥϮΒϳ
				
سويتش WG% 62.5

150

 150جم 100 /لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ
 50جم100 /لتر ماء

3Ϣγ125
SC%%8
ϝΪϧΎΑ
				
WP
شيبكو 50

				
WP
%50%38
كابتان الترا
/ϢΟ 50
WG
ΰϴϠϴΑ
				
كانتوس WG%50

SC %50 έϭΪϠϴΗ

100
100ήΘϟ
جم/
150/
˯Ύϣلتر ماء

 100لتر ماء
جم˯Ύϣ/
ήΘϟ 300
100
 100جم 100 /لتر ما

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50

				
كربوزد SC%50

 100سم 100 /3لتر ماء

ϢΟ 150
ϝήϓϭέ
			
SCWP
%50 %50
لوناترانكيوليتى

100
 ˯Ύϣلتر ماء
100ήΘϟ
سم/3
125/

				
SC%40
مومنت
/ ϢΟ 50
WG %62.5
ζΘϳϮγ

 100لتر ماء
 100سم
150
˯Ύϣ/3ήΘϟ

˯Ύϣ ήΘϟ 100
/ ϢΟ 300
WP %50 ήΘϟ ϥΎΘΑΎϛ
الدقيقى
البياض
مظهر اإلصابة :
ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

مسحوق أبيض دقيقى على جميع األجزاء املصابة (أوراق  -أزهار  -ثمار).
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
ميعاد ظهور اإلصابة :عند خروج األوراق واألزهار وعقد الثمار.
-ϕέϭ) ΔΑΎμϤϟ ˯ΰΟϷ
ϕϮΤδϣ
ϊϴϤΟاإلصابة.
ϰϠϋظهور
 ϲϘϴϗΩبدء
 ξϴΑعند
املكافحة:
توقيت
.(έΎϤΛ-έΎϫί
إرشادات خاصة :يبدأ الرش عند بلوغ النموات احلديثة حوالى 30
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ويكررέϮϬχ
سمΩΎόϴϣ
اإلصابة.
حسب شدة
.έΎϤΜϟ ΪϘϋϭ έΎϫίϷϭ ϕέϭϷ
ΝϭήΧ
ΪϨϋ
املعتمدة
التوصيات

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
				
املبيد

.ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
أتش ˯ΪΑ
ΪϨϋ
			
WP%
سفلر 80

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
			
·ECΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
أسبت %25

معدل اإلستخدام

 250جم 100 /لتر ماء
 50سم 100/3لتر ماء

.ΔΑΎλϹ ΓΪη ΐδΣ έήϜϳϭ
سم30/3
ϰϟϮΣ
ύϮϠΑEC
ΪϨϋ
أشوكεήϟ
ΪΒϳ
250ΔΜϳΪΤϟ ΕϮϤϨϟ
			
%0.15
Ϣγ100لتر ماء

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
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WG %85 ΏϮΗϮϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ65

WG %80 ϝΩϮϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 200

έΎϤΜϟ ϥΎϔϋ

البياض الدقيقى

العنب
			
اكتاميل WP%70

 80جم 100 /لتر ماء

			
الترازول EC%10

 15سم 100/3لتر ماء

			
أميستو SC%25

 50سم 100/3لتر ماء

			
أوبشن EC%40

 3سم 100/3لتر ماء

			
أونيل EC%25

 35سم 100/3لتر ماء

				
باندل SC%8

			
بروجراب EC%25

			
بلنت زول EC%10
			
بندازين WP%50

			
بوينت ماس EC%10

			
بيليز WG%38
			
تاليندو EC%20
توباس (		EC%10 (100
			
تيولني SC%71.76
			
ثيوفان WG%80
		
ثيوفيت جيت WG%80

جنتر اكسيل 		WP%70

		
جولدن سلفر WG%80
			
دلتا ماكس EC%25

 125سم  100/لتر ماء
3

 15سم 100/3لتر ماء

 10سم 100/3لتر ماء
 50جم 100 /لتر ماء
 10سم 100/3لتر ماء

 50جم 100 /لتر ماء
20سم 100/3لتر ماء
 10سم 100/3لتر ماء
100سم 100/3لتر ماء
 250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
 80جم 100 /لتر ماء

250جم 100 /لتر ماء
 50سم 100/3لتر ماء

			
دومارك EC%10

40سم 100/3لتر ماء

			
ديفيد WG%60

 100جم 100 /لتر ماء

			
ديافلكس WG%80

			
دينالى DC%9

		
سلفر كام سوبر WG%80

			
سوفرفت SC%80
			
سوجلرين WG%80
سولى سلفر 		WG%80
			
سيلكتا EC%40
			
صفا سول WG%80
		
صن توب النصر WP%70
			
فلوزين EC%40

 250جم 100 /لتر ماء

 250سم  /فدان
3

 250جم 100 /لتر ماء

200سم 100 /3لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
3سم 100/3لتر ماء
200جم 100 /لتر ماء
80جم 100 /لتر ماء
3سم 100/3لتر ماء
التو�صيات املعتمدة
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البياض الدقيقى

العنب
			
فيفاندو SC%50
			
فيكترا SC%10

20سم 100/3لتر ماء
30سم 100/3لتر ماء

			
فيوجن WP%50
			
كام زين WP%50

75جم 100 /لتر ماء
75جم 100 /لتر ماء

			
كراون EC%25
كوليز 			SC%30
		
كومولوس اس WG%80
			
كونسبت SC%25
			
كيمازد WP%50
		
لونا إكسبرينس SC%40
			
لينجو EC%40

		
15سم 100/3لتر ماء
50سم 100/3لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
45سم 100/3لتر ماء
75جم 100 /لتر ماء
		
40سم 100/3لتر ماء
3سم 100/3لتر ماء

ماى دراجون 		EC%25
			
مايكوسام EC%25
			
ميتادور EC%25
ميكروباجن 		WP%80
		
ميكروثيول سبيشيال WG%80
ميكرو سلفر 		WG%80
		
ميكروفيت كزد WP%80
			
ناتيفو WG%75
			
منرود EC%25
			
نيلبو EC%12.5
			
هستا WP%70
			
هيليوسوفر SC%70
			
ويتاسول WP%80
			
يورانش EC%40

 130سم  100/لتر ماء
 15سم 100/3لتر ماء
15سم 100/3لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
125جم /فدان
70سم 100/3لتر ماء
40سم 100/3لتر ماء
65جم 100 /لتر ماء
125سم 100/3لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
4سم 100/3لتر ماء

			
فيندوزمي WP%50

			
كبريوتوب WG%60

			
مافن WG%18٫7
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 75جم 100 /لتر ماء

 100جم 100 /لتر ماء

 100جم 100 /لتر ماء
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العنب
ΐϨόϟ

البياض الزغبى

البياض الزغبى

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ ϢΟ 250
WP: %80
ϝϮγΎΘϳϭ
اإلصابة
مظهر
بقع صفراء على السطح العلوى لألؤراق وظهور منو زغبى على
ϰΒϏΰϟ νΎϴΒϟ
السطح السفلى.
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
ميعاد ظهور اإلصابة:
ϲΒϏί ϮϤϧ έϮϬχϭ ϕέϭϸϟ ϱϮϠόϟ τδϟ ϰϠϋ ˯ήϔλ ϊϘΑ
من مايو إلى نهاية املوسم.
 τδϟالثانى
 ϰϠϋالنصف
من
.ϲϠϔδϟ
املكافحة:
:ΔΑΎ˰˰λϹ
توقيتέϮϬχ
ΩΎόϴϣ
اإلصابة.
ϒμϨϟظهور
Ϧϣعند بدء
.ϢγϮϤϟ ΔϳΎϬϧ ϰϟ· ϮϳΎϣ
Ϧϣ ϲϧΎΜϟ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات

.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ˯ΪΑ
ΪϨϋ
				
املبيد

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
			
·SC%25ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
أزوستار
		
WP%87
إفدال باكيروكس
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
WP%80 Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
افدال ماكو ام 45-
		
اكروبات مانكوزيب WP%69
اكروباتκϠΑ
Ϟϴϣϭέ
WGWP
%69 %50
مانكوزيب
		
WP
%73.2
اكروبات نحاس
%69
ΐϳίϮϜϧΎϣ
ΕΎΑϭήϛ
			
اكسترا SC%25
WP
		
WG
%52.αΎΤϧ
اكواجن برو 5
WP
%46
ΕΎΑϭήϛ
			
اميستار SC%25
SC
%25
ήΘδϛ
			
WP%
أنادول 80
			
SC%69ϭήΑ
اناكوب ل
WG %52.5
ϦΟϮϛ
			
انتراكول WP%70
SC %25 έΎΘδϴϣ
			
اوكسى WP%85
WP
%80
ϝϭΩΎϧ
			
WP
%47
ايفكوكوبر
			
WG%70
بلوجيت %85
WP
ϝϮϛήΘϧ
			
بوديو WP%72
WP %77 βϛΪϧ
		
بوردو كافارو WP%74٫81
		
DF%WP
إف 80
بوليرام دى
%85
ϰδϛϭ
			
تازولني WP%72
WG %50 ΐϛ ϲδϛϭ
SC %30 ϝϭήΗΎΑ

معدل اإلستخدام

50سم 100/3لتر ماء
300جم 100 /لتر ماء
250جم/
 100ϝΪόϣلتر ماء
ϡΪΨΘγϹ
125جم 100 /لتر ماء
لتر ˯Ύϣ
ήΘϟ100
100
/ 125
ϢΟ 150
جم/
		
ماء
100100/ϢΟ
150125جم/
ήΘϟلتر˯Ύϣماء
50سم 100/3لتر ماء
جم100/
30150
 ήΘϟماء
 100لتر
˯Ύϣ
/ϢΟ
3
50سم  100/لتر ماء
˯Ύϣ
ήΘϟ100
100
/ 250
3Ϣγ 50
جم/
لتر ماء
100100/
200سم/3
˯Ύϣماء
 ήΘϟلتر
ϢΟ 30
300جم 100 /لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50
250جم 100 /لتر ماء
ϢΟ250
/250جم100 /
ήΘϟ100لتر˯Ύϣماء
جم/
ماء
لتر ˯Ύϣ
ήΘϟ100
100
/ 250
ϢΟ 300
200جم 100 /لتر ماء
لتر ˯Ύϣ
ήΘϟ100
100
/ 300
ϢΟ 250
جم/
ماء
/ϢΟجم/
200250
ماء
ήΘϟ100لتر˯Ύϣ
100
		
250جم 100 /لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 300

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ200
التو�صيات املعتمدة

WP %50 βϛϮϧϭήΑ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 150

WG %50 ΖϴΟϮϠΑ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 250

WP %20 ϭέΎϓΎϛ ϭΩέϮΑ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ300
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البياض الزغبى

العنب
		
ترايدكس سوبر WG%75
			
ترايدكس WP%80
			
تراى كام WP%80
		
جالبني مانكوزيب WP%58
		
جنتراميكس WP%72
			
جاجنر WP%50
		
دايثني ام WP%80-45
			
دايروف WG%50
دل كب %23.5سائل 		
		
روكسيل بلس WP%68.9
			
ريدوكوبر WP%74
ريدو ميل جولد بالس WP%71.5
			
ساندفالور WP%72
			
سبالش WG%80
			
سبيدول DF%52.5
ستار 			SC%25
			
ستون WDG%50
			
سولكوكس WP%84
سيسكوب 		SC%26٫3
			
سيكيكو WP%25.5
		
فاجنى كب WDG%62
			
فلورام SC%60٫06
			
فوسترول SL%53.6
		
فوكسيل تريل WP%88.85
			
فوالر WP%73
		
كابتان الترا WG%80
		
WP%40
كابكت
		
كوبر اكس WP%77
		
WDG%50
كبروماك
178

200جم 100 /لتر ماء
				
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
50جم 100 /لتر ماء
				
250سم 100/3لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
40جم 100 /لتر ماء
50سم 100/3لتر ماء
50جم 100 /لتر ماء
300جم 100 /لتر ماء
100سم 100/3لتر ماء
300جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
300سم 100/3لتر ماء
250سم 100/3لتر ماء
200جم 100 /لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

العنب
		
EC%11.2
كبريوديو
		
WG%60
كبريوتوب
		
SP%25٫63
كرانش
		
كوبرا بلوزدالترا WG%61٫5
		
WP%84
كوبراريخ
		
WP%84.3
كوبرال
		
كوبروكسات FL%34.5
		
كوبروكفارو WP%86.04
		
كوسيد(DF%53.8 (2000
		
كوب جارد WP%77
		
كيرزيت آر WP%73.15
			
كينج SC%64.61
		
كيور  -بالس WP%74.5
كيوكوبر 		WP%84.04
مانكو النصر 		WP%80
		
مانكو بان WP%80
		
WP%80
مانكوثني
		
مانكودكس إم WP%80
		
WP%72
مانيكس
		
WP%72
مانوميتا
موبيستار 		SC%25
		
ميسن تربل WP%49.2
		
WP%85
نوفاكبر
		
WG%70
نوفيكيور
		
نوفو ستار WG%30
		
WP%85
هاى كوبر
		
هيدروكيو WP%77
		
هيدروكوب WP%77
هيليوكوفر 		SC%62

البياض الزغبى

200سم 100/3لتر ماء
100جم 100 /لتر ماء
		
125جم  100لتر ماء
200جم 100 /لتر ماء
300جم 100 /لتر ماء
300جم 100 /لتر ماء
300سم 100/3لتر ماء
300جم 100 /لتر ماء
180جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
200جم 100 /لتر ماء
150سم 100/3لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
300جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
150جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
50سم 100/3لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
50جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
250جم 100 /لتر ماء
125سم 100/3لتر ماء

التو�صيات املعتمدة
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نيماتودا تعقد اجلذور

العنب

اآلفة :النيماتودا
ΐϨόϟ

:Δϓϵ

نيماتودا تعقد اجلذور

ΩϮΗΎϤϴϨϟ

مظهر اإلصابة :

έϭάΠϟ ΪϘόΗ ΩϮΗΎϤϴϧ

املجموعέϭάΠϟ
ΪϘόΗ ΩϮΗΎϤϴϧ
اخلضرى.
عقد على اجلذور  -اصفرار

:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
اإلصابة:
ميعاد ظهور

نهاية املوسم.
ϲϠϋالشتالت حتى
ΪϘϋطور
من
.ϱήπΨϟ ωϮϤΠϤϟ
έήϔλ-έϭάΠϟ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
توقيت έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
املكافحة:
.ϢγϮϤϟ
ΕϼΘθϟ
أى έϮσ
Ϧϣ
التربة تعتبر خطيرة وتستحق
 ΔϳΎϬϧفى
ϰΘΣاملوسم
بداية
أعداد فى
العالج.
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
خاصة:
إرشادات
ϖΤΘδΗϭ ΓήϴτΧ ήΒΘόΗ ΔΑήΘϟ ϲϓ ϢγϮϤϟ ΔϳΪΑ
ϲϓ ΩΪϋ
ϱ
.Νϼόϟ
يصاب العنب بنيماتودا املوالح وتستخدم نفس املعامالت فى

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
العالج.
.Νϼόϟ ϲϓ ΕϼϣΎόϤϟ βϔϧ ϡΪΨΘδΗϭ ϟϮϤϟ ΩϮΗΎϤϴϨΑ ΐϨόϟ ΏΎμϳ

التوصيات املعتمدة

ΓΪϤΘόϤϟ
املبيد ΕΎϴλϮΘϟ
				
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

أوكزانيم SL %24

25) ϕϮΤδϣ %6 ϙέϮϴΑ
جوبيتراكس GR %10
(ϢΟ /ΔϴϠΧ ϥϮϴϠϣ
دايفيت EC %40

معدل اإلستخدام

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
 5لتر/فدان (رشتني) يستعمل خالل شهرى مارس وإبريل
αέΎϣ ήϬη ϝϼΧ ήΜϧ ϞϤόΘδϳ
ϥΪϓ / ϢΠϛ 40
كجم/فدان
12.5
ΔϠϣΎόϤϟ ΐϘϋ ϱήϟ ϢΘϳ ϥ ϲϠϋ
ΓήηΎΒϣ
شهرى مارس وإبريل
 6لتر/فدان (رشتني) يستعمل خالل

10) ϕϮΤδϣ
ΪϳίϮϴΑ
GR %%2.5
ماكس 10
فايبر
(ϢΟ /ΔϣϮΛήΟ ϥϮϴϠϣ

SL %24 βϜΘϴϓ
موكاب GR %10

αέΎϣ
مارسήϬη
شهرϝϼΧ
خالل ήΜϧ
ϞϤόΘδϳ
ϥΪϓ / ϢΠϛ
يتم
على أن
يستعمل نثرا
كجم/فدان
40 40
ΔϠϣΎόϤϟ ΐϘϋ ϱήϟ
ϢΘϳ ϥ
الرى عقب ϲϠϋ
مباشرة.
املعاملة
ΓήηΎΒϣ
(رشتني) يستعمل خالل
ϥΪϓفدان
/ήΘϟلتر /
5 5
وإبريلϭ αέΎϣ.
مارسϯήϬη
شهرىϝϼΧ
ϞϤόΘδϳ
)(ϦϴΘηέ
·.ϞϳήΑ
شهرى مارس وإبريل
 2.5لتر  /فدان (رشتني) يستعمل خالل
)(ϦϴΘηέ
ϥΪϓ /ήΘϟ5
 40كجم/فدان

GR %10 ΏΎϛϮϣ
نيمازيت GR %10
نيمافوس EC %40

ϥΪϓ / ϢΠϛ 40
 12.5كجم/فدان
 6لتر/فدان

%24ΖϳΪϳΎϓ
فيتكس
SLSL
%24
كرينكل EC %75
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ϭ αέΎϣ ϯήϬη ϝϼΧ ϞϤόΘδϳ
يستعمل نثرا خالل شهر مارس على أن يتم
الرى عقب ·.ϞϳήΑ
املعاملة مباشرة.
αέΎϣ ήϬη ϝϼΧ ήΜϧ ϞϤόΘδϳ
ΔϠϣΎόϤϟ ΐϘϋ ϱήϟ ϢΘϳ ϥ ϲϠϋ
ΓήηΎΒϣخالل شهرى مارس وإبريل
(رشتني) يستعمل

النخيل
اآلفة :احلشرات

سوسة النخيل احلمراء

مظهر اإلصابة :
˯ήϤΤϟ
خروج سائل لونه بنى لزج امللمس كريه الرائحة من ثقوب على جذوع األشجار  -ومع تقدم ΔγϮγ
ϞϴΨϨϟ
 ϞϴΨϨϟفجوات
اإلصابة تظهر
وأنفاق داخل جذوع األشجار بها جميع أطوار احلشرة  -جفاف القمة
˯ήϤΤϟ ϞϴΨϨϟ ΔγϮγ
النامية للفسائل واألشجار  -سقوط رأس النخلة  -جفاف األوراق
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
اخلارجية للنخلة.

ΏϮϘΛ Ϧϣ ΔΤήϟ Ϫϳήϛ βϤϠϤϟ
Νΰϟ ϰϨΑ
ϪϧϮϟ ϞΎγ
ΝϭήΧ
طوال العام
اإلصابة:
ظهور
ميعاد
ΕϮΠϓ ήϬψΗ ΔΑΎλϻ ϡΪϘΗ ϊϣϭ - έΎΠηϷ ωϭάΟ ϲϠϋ
توقيت املكافحة :وجود مظاهر اإلصابة
ϑΎϔΟ-ΓήθΤϟ έϮσ ϊϴϤΟ ΎϬΑ έΎΠηϷ ωϭάΟ ϞΧΩ ϕΎϔϧϭ
إرشادات خاصة:
ϑΎϔΟ -ΔϠΨϨϟ αέ ρϮϘγ - έΎΠηϷϭ ϞΎδϔϠϟ
ΔϴϣΎϨϟ ΔϤϘϟ
يحقن محلول املبيد املوصى به داخل ثقب يتم عملة مبسمار طويل
.ΔϠΨϨϠϟ ΔϴΟέΎΨϟ ϕέϭϷ
بقطر 1.5سم فى أعلى منطقة اإلصابة بحوالى 15-10سم .يستمر
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
يرتد املبيد
ΩΎόϴϣحتى
احلقن
من الثقب ثم يتابع احلقن بعد  7-5أيام .يتم
موضع إصابة على حدة.
عالج كل
ϡΎόϟ ϝϮσ

املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

معدل اإلستخدام
					
املبيد .ΔΑΎλϹ ήϫΎψϣ
ΩϮΟϭ
3
 5سم  1/لتر ماء
				
انسكتو SC%5
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
3
			
بيريفوس النصر EC%48
 4سم  1/لتر ماء
3
ΔϘτϨϣ ϰϠϋ ϰϓ Ϣγ 1.5
ماءήτϘΑ ϞϳϮσ
έΎϤδϤΑ
ϪΑ ϰλϮϤϟ ΪϴΒϤϟ
ϦϘΤϳ
				
 1/ΔϠϤϋلتر
 3ϢΘϳ ΐϘΛ ϞΧΩسم
				
ECϝϮϠΤϣ
تافابان %48
3
لتر ماء
 3ϦϘΤϟ ήϤΘδϳسم
					
EC%ΔΑΎλϹ
تاك 48
7- 5 ΪόΑ ϦϘΤϟ ϊΑΎΘϳ ϢΛ ΐϘΜϟ Ϧϣ ΪϴΒϤϟ
ΪΗήϳ1/ϰΘΣ
.Ϣγ 15 - 10 ϰϟϮΤΑ
				
 3 .ΓΪΣ ϰϠϋسم 1/3لتر ماء
				
EC
%
60
دايزوماكس
ΔΑΎλ· ϊοϮϣ Ϟϛ Νϼϋ ϢΘϳ .ϡΎϳ
				
 5سم 1/3لتر ماء
				
دلتاجينت SC%5
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
 3سم 1/3لتر ماء
				
ديازيت EC%60
3
ϡΪΨΘγϹماء
ϝΪόϣسم  1/لتر
3
				
ديازينوكس EC%60
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
3
				
 2سم  1/لتر ماء
				
ريجينت SC%20
3
 1/˯Ύϣلتر ماء
ήΘϟسم
3 1 /3Ϣγ
				
S
C
ريجاردنيل %20
4
EC %48 ήμϨϟ
αϮϔϳήϴΑ
3
 3سم  1/لتر ماء
				
فيبرومكس SC%20
 100/3˯Ύϣلتر ماء
 117سم
SC%5ϥΎΑΎϓΎΗ
فيبرو
					ήΘϟ 1 / 3Ϣγ
3
EC %48
3
 3سم  1/لتر ماء
				
كلورزان EC%48
3
3
ϙΎΗ
 1/˯Ύϣلتر ماء
ήΘϟسم
3 1 /3Ϣγ
				
ECEC
%48%48
كلورفوس
3
 3سم  1/لتر ماء
				
كوتش SC%20
				ήΘϟ3 1 / 3Ϣγ
3
EC
%60
ΖϳίΎϳΩ
 1˯Ύϣلتر ماء
سم/3
EC%
ميروكس 48
 2جم 1 /لتر ماء
				
نيوميل SP %90
˯Ύϣ
ήΘϟ
1
/
3Ϣγ
3
EC
%60βϛϮϨϳίΎϳΩ
3
 3سم  1/لتر ماء
			
هاتشى هاتشى EC%15

EC %48 ϥΎΑϮϨϳέ

˯Ύϣ ήΘϟ 1 / 3Ϣγ 3

EC %50 ϥϮϴΜϨϴϓ

˯Ύϣ ήΘϟ 1 / 3Ϣγ 3

EC %48 ϥίέϮϠϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 1 / 3Ϣγ 3

EC %48 αϮϓέϮϠϛ

˯Ύϣ ήΘϟ 1 / 3Ϣγ 3

التو�صيات املعتمدة
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ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ

ϥϮΘϳΰϟ

ϥϮΘϳΰϟ

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ :Δϓϵ

ΕήθΤϟ

الزيتــون

اآلفة  :احلشرات
ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ
ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ
 :ΔΑΎλϹ_ήϬψϣاحلشرات القشرية

مظهر اإلصابة  :توجد األعمار املختلفة على السوق  -األفرع
ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔέΎϤΜϟ -ϕέϭϷ -ωήϓϷ -ϕϮδϟ ϲϠϋ ΔϔϠΘΨϤϟ έΎϤϋϷ ΪΟϮΗ :
 ΓέΎμόϟمتتص
وسقوطها حيث
تسبب جفاف
الثمار -
 األوراقΔϴΗΎΒϨϟ
األوراق κΘϤΗ
ΚϴΣ ΎϬσϮϘγϭ
ϕέϭϷ
ϑΎϔΟ-ΐΒδΗموت األفرع
القشرية
بحشرة
اإلصابة
تسبب
النباتية -
العصارة
 Δϴϓήτϟﻭﺍﻋﺪﺍﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺟﻤﻊ
ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ
ﻟﻤﻨﻊ
ﻟﻠﺜﻤﺎﺭ
 ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮωήϓϷ
الزيتونΕϮϣ
ΔϳήθϘϟ
ϥϮΘϳΰϟ
ΓήθΤΑ
ΔΑΎλϹ
ΐΒδΗحمراء
تسبب بقع
الشجرة
 ΕϮϣموت
الرئيسية ثم
ωήϓϷاألفرع
الطرفية ثم
ϲϠϋ ˯ήϤΣ
ϊϘΑ -ΐΒδΗΓήΠθϟ
ϢΛ Δϴδϴήϟ
ϢΛ
ΓήθΤϟ ΔΒδϨϟΎΑعلى έΎϤΜϟ
حلشرت
 -ΔϳήθϘϟبالنسبة
ϥϮΘϳΰϟالقشرية
ΓήθΤΑالزيتون
ΔΑΎλϹبحشرة
 ϥΎϜϣاإلصابة
الثمار مكان
عسلية.ΔϴϠδϋ.
ΓϭΪϧ ίήϔΗ
ϥϮΘϳΰϟ
ΎϬϧΈϓندوة
 ΓϮΧήϟتفرز
الرخوة فإنها
الزيتون
:ΔΑΎ˰˰λϹتوجد أطوار مختلفة من احلشرات على األشجار املصابة طوال العام  -بالنسبة حلشرة
έϮϬχاإلصابة:
ΩΎόϴϣظهور
ميعاد

ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ-

أغسطس ΔΑΎμϤϟ
هو έΎΠηϷ
نشاطاϲϠϋ
ΕήθΤϟ
أكثرϦϣ
ΔϔϠΘΨϣ
وسبتمبر  -أما حشرتى الزيتون احملارية والقشرية فلها
الفترات
έϮσيكون
ΪΟϮΗالرخوة
الزيتون
ήΜϛ ϥϮϜϳ ΓϮΧήϟ ϥϮΘϳΰϟ ΓήθΤϟ ΔΒδϨϟΎΑأجيالϡΎόϟ
ثالثϝϮσ
فى العام.
ϥϮΘϳΰϟ ϲΗήθΣ Ύϣ- ήΒϤΘΒγϭ βτδϏ Ϯϫ ΎσΎθϧ ΕήΘϔϟ
توقيت املكافحة :بعد احلصاد وعند التخزين.
.ϡΎόϟ ϲϓ ϝΎϴΟ ΙϼΛ ΎϬϠϓ ΔϳήθϘϟϭ ΔϳέΎΤϤϟ
ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺩﻭﺩﺓ
احتياطات رش الزيوت (امللحق الثانى)
خاصة :تراعى
إرشادات
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ:التوصيات املعتمدة

-

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
املبيد

معدل اإلستخدام

ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺯﻫﺎﺭ
ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ
ϰϋήΗﻋﻠﻰ
ﺗﺘﻐﺬﻯ ﺍﻟﻴﺮﻗﺎﺕ
.(ϰϧΎΜϟ
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻋﻢ)ϖΤϠϤϟ
ΕϮϳΰϟ εέ
ΕΎσΎϴΘΣ
 1.5لتر 100/لتر ماء
		
سوبر مصرونا EC %94

زيت معدنى يستخدم بعد التقليم مباشرة

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ﺍﻟﺰﻫﺮﻳﺔ ﻭﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻋﻢ
 ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻨﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

دودة أوراق الزيتون

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ήΘϟ 1.5
EC %94 Ύϧϭήμϣ ήΑϮγ
مظهر اإلصابة  - :تتغذى اليرقات على االوراق والبراعم واالزهار
والثمار

 تلف النموات احلديثة والبراعم الزهرية وسقوطها قبل عقد الثمارتوقيت املكافحة :بداية من شهر مايو مع تكرار الرش شهريا.

إرشادات خاصة - :التخلص من احلشائش واالوراق املتساقطة ملنع
تعذر اليرقات بها.

التوصيات املعتمدة

املبيد				
			
تبرو وان EC %40
			
داميتوكس EC %40
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150سم 100/3لتر ماء
150سم 100/3لتر ماء

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ϢϴϠϘΘϟ ΪόΑ ϡΪΨΘδϳ ϰϧΪόϣ Ζϳί
ΓήηΎΒϣ

ϥϮΘϳΰϟ έΎϤΛ ΔΑΎΑΫ

ϥϮΘϳΰϟ

ϥϮΘϳΰϟ έΎϤΛ ΔΑΎΑΫ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
الزيتون
ΗΎϔϟ ϯΩΎϣήϟ ϥϮϠϟΎΑ ΓήϤΜϟ Ϧϣ ΏΎμϤϟ ˯ΰΠϟ ϥϮϠΘϳ :
الزيتون
ΒμΗϭ ثمار
ΔϴϠΧΪϟذبابة
ΓήϤΜϟ ΕΎϳϮΘΤϣ ϰϠϋ ΕΎϗήϴϟ ΔϳάϐΗ ΔΠϴΘϧ
ήϴϐϟ έΎϤΜϠϟ ϖϘθΗ ΙΪΤϳϭ ϰΠϨϔγ Ξϴδϧ ϞϜθΑ :ΔΑΎλϻ
ϦϛΎϣ
اإلصابة
مظهر
.
ΎϬσϮϘγϭ
ΔΠοΎϧ
يتلون اجلزء املصاب من الثمرة باللون الرمادى الفاحت نتيجة تغذية اليرقات على محتويات الثمرة الداخلية
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
اإلصابةέϮϬχ
أماكن
وتصبح
ϥϮΘϳΰϟ έΎϤΛ ΔΑΎΑΫ .بشكل نسيج أسفنجى ويحدث تشقق للثمار الغير ناضجة وسقوطها
ϥϮΘϳΰϟ
ϰϟ ήΒϤΘΒγ ΔϳΎϬϧϭ ϰϟΎϤθϟ ϞΣΎδϟ ϰϓ:اإلصابة
ϮϴϟϮϳ ήϬηظهور
Ϧϣ ΔϳΪΑ
ميعاد
ϥϮΘϳΰϟ έΎϤΛ
ΔΑΎΑΫ
.ϡϮϴϔϟ
ΔϘτϨϣ
ϰϓ
ήΑϮΘϛ
Ϟϭ
بداية من شهر يوليو فى الساحل الشمالى ونهاية سبتمبر إلى أوائل
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
.الفيوم
فى منطقة
أكتوبر
ذبابة ثمار الزيتون

ΗΎϔϟ
˯ΰΠϟ%ϥϮϠΘϳ
:
7-10
ΎϬμΤϓϯΩΎϣήϟ
ϢΘϳ ϲΘϟϥϮϠϟΎΑ
έΎϤΜϟΓήϤΜϟ
ϞϤΠϣϦϣϦϣΏΎμϤϟ
ΔΑΎμϣ :املكافحة
έΎϤΛ
توقيت
ΒμΗϭ
ϰϠϋمنΕΎϗήϴϟ
ΔϳάϐΗ.ΎϴϮθϋ
ΔΠϴΘϧ
.عشوائياΔϴϠΧΪϟ
 فحصهاΓήϤΜϟ
التى يتمΕΎϳϮΘΤϣ
مجمل الثمار
ثمار مصابة
%10-7
ήϴϐϟ έΎϤΜϠϟ ϖϘθΗ ΙΪΤϳϭ ϰΠϨϔγ Ξϴδϧ:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ϞϜθΑ ΔΑΎλϻ
ϦϛΎϣ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
:خاصة
إرشادات
. ΎϬσϮϘγϭ ΔΠοΎϧ
.ϲΰΠϟ
εήϟϭ
ΔϠΗΎϘϟ
ΪΎμϤϟ
ϡΪΨΘγ·
. إستخدام املصائد القاتلة والرش اجلزئىϢΘϳ
يتم
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
ΓΪϤΘόϤϟ املعتمدة
ΕΎϴλϮΘϟالتوصيات
ϰϟ
ήΒϤΘΒγϝΪόϣ
ΔϳΎϬϧϭ ϰϟΎϤθϟ ϞΣΎδϟ ϰϓ Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
ϮϴϟϮϳ ήϬη Ϧϣ ΔϳΪΑ
ϡΪΨΘγϹ
.ϡϮϴϔϟ
ΔϘτϨϣ ϰϓ ήΑϮΘϛ املبيد
Ϟϭ
معدل اإلستخدام
				
ΓΩΎϣ 3Ϣγ
800+ 3Ϣγ 160
EC %5 ζΗΎϣ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
. فدان/  حزمة40 / جاذبةϥΪϓ
مادة/3سم
800 + 3 سم160
			
EC %5 ماتش
ΓΪϴμϣ 40 ϞϜϟ ΔΑΫΎΟ
ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ έΎϤΜϟ ϞϤΠϣ Ϧϣ ΔΑΎμϣ έΎϤΛ % 7-10
ΕΎϳήτϔϟ :Δϓϵ
.ΎϴϮθϋ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
الفطريات
: اآلفة
ϕέϭϷ ϊϘΒΗ:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
.ϲΰΠϟ
εήϟϭتبقع
ΔϠΗΎϘϟ ΪΎμϤϟ ϡΪΨΘγ· ϢΘϳ
األوراق
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
: مظهر اإلصابة

ϪΒθΗϡΪΨΘγϹ
˯ήϔλ ΔϟΎϬΑ
ΔϨϛΩ ϪϴϨΑ ϊϘΒΑ
ϝΪόϣ ΔσΎΤϣ ϕέϭϷ ϰϠϋ ϥϮϠϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.اللون على األوراق محاطة بهالة صفراء تشبه عني الطائر.ήΎτϟ
بنيه داكنةϦϴϋ
بقع
ΓΩΎϣ 3Ϣγ 800+ 3Ϣγ 160
EC έϮϬχ
%5
ζΗΎϣ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
:اإلصابة
ظهور
ميعاد
ϥΪϓ / ΓΪϴμϣ 40 ϞϜϟ ΔΑΫΎΟ .βτδϏ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ ϒμϨϟ Ϧϣ
.من النصف الثانى من أغسطس

:Δϓϵ
ΕΎϳήτϔϟ:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
:املكافحة
توقيت
.ΔΑΎλϹ
ΪϨϋ
. اإلصابةέϮϬχ
عند ظهور
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
املعتمدة
التوصيات
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ

ϕέϭϷ ϊϘΒΗ
معدل اإلستخدام

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ املبيد
				

ϪΒθΗ ˯ήϔλ ΔϟΎϬΑ ΔσΎΤϣ ϕέϭϷ ϰϠϋ ϥϮϠϟ ΔϨϛΩ ϪϴϨΑ ϊϘΒΑ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 لتر ماء100
/جم250
			
WP
%.ήΎτϟ
85  كوبرϦϴϋ
نصر
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250
WP %50έϮϬχ
ΎϜϴϧϭήΑϮϛ
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
التو�صيات
183 ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
Ϧϣ ϲϧΎΜϟ
ϒμϨϟήμϧ
Ϧϣ
˯Ύϣاملعتمدة
ήΘϟ 100/ϢΟ
250 .βτδϏ WP
%50ήΑϮϛ

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΪϨϋ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

الجوافة

ΔϓϮΠϟ

اآلفة  :احلشرات

:Δϓϵ

ΓϮΧήϟ ΔϳήθϘϟ ϩήθΤϟ

ΔϓϮΠϟ

احلشرة القشرية الرخوة (البولفيناريا)

ΕήθΤϟ

مظهر اإلصابة :

ΔϳήθϘϟعلىΓϮΧήϟ
ϩήθΤϟ
األوراق واألفرع والثمار -
واحلوريات
وجود احلشرات الكاملة
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
األسود  -وجود النمل الذى يتغذى على الندوة العسلية
منو فطر العفن
احلشرات.
تفرزها هذه
ωήϓϷϭ ϕέϭϷ ϰϠϋ ΕΎϳέϮΤϟϭ ΔϠϣΎϜϟ
ΕήθΤϟ
التى ΩϮΟϭ
ϯάϐΘϳ ϱάϟ ϞϤϨϟ ΩϮΟϭ- ΩϮγϷ Ϧϔόϟ ήτϓ ϮϤϧ- έΎϤΜϟϭ
ميعاد ظهور
اإلصابة.ΕήθΤϟ ϩάϫ ΎϫίήϔΗ ϰΘϟ:
ΔϴϠδόϟ ΓϭΪϨϟ
ϲϠϋ
الكاملة واحلوريات طوال العام مع قضاء فترة
احلشرات
:ΔΑΎ˰˰λϹ
ظهور έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
واألجزاء
ϝϮσفى
حشرات بالغة
بيض أو
أكياس
على هيئة
الشتاء
الشقوق˯Ύπϗ
ϊϣ ϡΎόϟ
ΕΎϳέϮΤϟϭ
ΔϠϣΎϜϟ
ΕήθΤϟ
έϮϬχ
ϰϓ ΔϐϟΎΑ ΕήθΣ ϭ ξϴΑ
واألفرعαΎϴϛ
ΔΌϴϫ ϲϠϋ
˯ΎΘθϟ
الداخلية.
الشجر ة
 ΓήΘϓمن
السفلى
.ΔϴϠΧΪϟ ωήϓϷϭ ΓήΠθϟ Ϧϣ ϲϠϔδϟ ˯ΰΟϷϭ ϕϮϘθϟ
توقيت املكافحة:
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
عند وصول اإلصابة حوالى %5
فحصها عشوائيا مع األخذ فى االعتبار نسبة
 Ϧϣيتم
έΎΠηϷالتى
ΩΪϋاألشجار
مجمل
%5
ϲϟϮΣ ΔΑΎλϹ ϝϮλϭ ΪϨϋ
ϞϤΠϣ
منϦϣ
الواحدة.
اإلصابة
ΔΒδϧ έΎΒΘϋϻ ϲϓ άΧϷ ϊϣ ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ
بالشجرة ϢΘϳ
ϲΘϟ έΎΠηϷ
.ΓΪΣϮϟ ΓήΠθϟΎΑ ΔΑΎλϹ
إرشادات خاصة:
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
غسيل األشجار جيداً بسائل الرش بالبشبورى مع عدم الرش فى اجلو احلار ويفضل الرش فى فترة الربيع عند
ΓήΘϓ ϲϓ εήϟ Ϟπϔϳϭ έΎΤϟ ϮΠϟ ϲϓ εήϟ ϡΪϋ ϊϣ ϱέϮΒθΒϟΎΑ εήϟ ϞΎδΑ ˱ΪϴΟ έΎΠηϷ ϞϴδϏ
الثانى).
الزيوت (امللحق
.ΔϠϣΎϛرش
احتياطات
كاملة.
األطوارϦϣالغير
ΪΟϮΗتعداد
نسبة من
تواجد
ϖΤϠϤϟ) ΕϮϳΰϟ
εέ ΕΎσΎϴΘΣ
ϰϋήΗ
تراعىήϴϐϟ
έϮσϷ
ΩΪόΗ
ΔΒδϧ ήΒϛ
أكبرΪϨϋ
ϊϴΑήϟ
.(ϰϧΎΜϟ
التوصيات املعتمدة
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

املبيد					

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
البوليوم %80مايونيز		

ΰϴϧϮϳΎϣ %80 ϡϮϴϟϮΒϟ
			
كزد أويل EC %95
EC %95 Ϟϳϭ Ωΰϛ
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ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
زيت معدنى  -رش شتوى.
 2.5لتر 100/لتر ماء
.ϯϮΘη εέ -ϰϧΪόϣ Ζϳί
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ήΘϟ 2.5
 1.5لتر  100 /لتر ماء زيت معدنى  -رش صيفى.
.ϰϔϴλ εέ -ϰϧΪόϣ Ζϳί
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ήΘϟ 1.5

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ذباب الفاكهة

اجلوافة

ذباب الفاكهة
ΔϓϮΠϟاإلصابة :
مظهر

ΔϬϛΎϔϟ ΏΎΑΫ

جسم الثمرة ولني فى منطقة
داكن على
ΔϬϛΎϔϟ
ظهور وخزات بلون أخضرΏΎΑΫ
الوخز نتيجة تغذية اليرقات داخل الثمرة مع خروج سائل من الثقوب
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
فى الثمار الكاملة النضج.
ϲϓ Ϧϴϟϭ ΓήϤΜϟ ϢδΟ ϲϠϋ ϦϛΩ ήπΧ ϥϮϠΑ ΕΰΧϭ έϮϬχ
ظهور
ميعاد
اإلصابةΝϭήΧ ϊϣ ΓήϤΜϟ ϞΧΩ ΕΎϗήϴϟ ΔϳάϐΗ:
ΔΠϴΘϧ ΰΧϮϟ
ΔϘτϨϣ
وسبتمبر.ΞπϨϟ ΔϠϣΎϜϟ.
أغسطسέΎϤΜϟ ϲϓ
شهرى ΏϮϘΜϟ
Ϧϣ ϞΎγ
فى

:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
توقيت املكافحة:
ήΒϤΘΒγϭ βτδϏ ϱήϬη ϲϓ
عند ظهور اإلصابة
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
خاصة:
إرشادات
ΔΑΎλϹ
έϮϬχ
ΪϨϋ

الثمار املتساقطة بالدفن أو احلرق فورا .تراعى إرشادات احلزم القاتلة والرش اجلزئى
التخلص من
يجب
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
εήϟϭ ΔϠΗΎϘϟ ϡΰΤϟ ΕΩΎηέ· ϰϋήΗ .έϮϓ ϕήΤϟ ϭ ϦϓΪϟΎΑ ΔτϗΎδΘϤϟ έΎϤΜϟ Ϧϣ κϠΨΘϟ
ΐΠϳالثانى).
(امللحق
.(ϰϧΎΜϟ ϖΤϠϤϟ) ϰΰΠϟ

التوصيات املعتمدة
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
				
املبيد
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

اإلستخدام
ϡΪΨΘγϹ
معدل ϝΪόϣ

رش جزئى.
قاتلة +
%مادة جاذبة
ماء +
 75سم
		
EC%40
%40 ΖϳϮΛϭήΟ
اجروثويت
		+ ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
+ ˯Ύϣ5ήΘϟ
/ 20لتر20
3Ϣγ/ 375
ϰΰΟ
حزمεέ
EC
̃ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5
روجر  -ال EC %40
حزم قاتلة  +رش جزئى.
		
 75سم 20 / 3لتر ماء  % 5 +مادة جاذبة
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 / 3Ϣγ 75
ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
EC %40 ϝ-ήΟϭέ
3
ΔΑΫΎΟ
̃ΓΩΎϣ/ 5
 20لتر
سايدون/كيمينوفا  75 EC %40سم
حزم قاتلة  +رش جزئى.
		
ماء  % 5 +مادة جاذبة
+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 / 3Ϣγ 75 EC %40 ΎϓϮϨϴϤϴϛ/ϥϭΪϳΎγ
ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
حزم قاتلة  +رش جزئى.
		
 100سم 20 / 3لتر ماء  % 5 +مادة جاذبة
		
مادونيس EC %57
̃ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5
3
20 /100
 100 EC %سم
كوروماندل 57
مالسون /
 .ϰΰΟجزئى.
قاتلة  +رش
مادة جاذبة
ماء % 5ήΘϟ+
حزمεέ
		+ ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ
+ ˯Ύϣ
لتر20
/ 3Ϣγ
EC
%57 βϴϧϭΩΎϣ
̃ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5
%57 ϝΪϧΎϣϭέϮϛ /ϥϮγϼϣ
EC

+ ˯Ύϣ ήΘϟ 20 / 3Ϣγ 100
̃ΔΑΫΎΟ ΓΩΎϣ 5

التو�صيات املعتمدة

.ϰΰΟ εέ + ΔϠΗΎϗ ϡΰΣ

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

185

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ΡΎϔΘϟ ϕΎγ έΎϔΣ

ΡΎϔΘϟ

التفــــاح

ΡΎϔΘϟ

 احلشرات: اآلفة

ΕήθΤϟ

حفــــار ساق التفـــاح

:Δϓϵ

: مظهر اإلصابة
 نشارة اخلشب على األرض- جلود العذارى البارزة من جذوع وأفرع األشجار
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
. ثقوب اخلروج العمالة والبطالة- اليرقات بعد تكسر األفرع
 أنفاق- واألفرع
.ديسمبر
فبرايرϦϣمنΓίέΎΒϟ
:اإلصابة
ظهورΩϮϠΟ
ميعاد
ωήϓϭإلىωϭάΟ
ϯέάόϟ
ΓέΎθϧ- έΎΠηϷ
ήδϜΗ
ΕΎϗήϴϟ
ϲϠϋ ΐθΨϟ
جلد
(أولΪόΑ
احلديقة
فىϕΎϔϧفراشةωήϓϷϭ
ظهور أولνέϷ
 عند:املكافحة
توقيت
.ΔϟΎτΒϟϭ ΔϟΎϤόϟ
ΝϭήΨϟ
ΏϮϘΛωήϓϷ
.)عذراء) (وجود مظاهر اإلصابة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχإرشادات
ΩΎόϴϣ
.الرش فى النصف الثانى من شهر يونيو
 يبدأ:خاصة
.األشجار واألفرع مبستحضر املبيد
.ήΒϤδϳΩجذوع
ϲϟ· غسيل
ήϳήΒϓويراعى
Ϧϣ

ΡΎϔΘϟ ϕΎγ έΎϔΣ

معدل اإلستخدام

املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

				املبيد

ΩϮΟϭ) (˯έάϋ ΪϠΟ ϝϭ) ΔϘϳΪΤϟ ϲϓ Δηήϓ ϝϭ έϮϬχ ΪϨϋ
 لتر ماء100 / 3 سم300
			
EC %60 ديازيت
.(ΔΑΎλϹ
ήϫΎψϣ
 لتر ماء100 / 3 سم300
			
EC %60 ديازينوكس
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
3
لتر ماءϲϋήϳϭ
100 / سم
300ήϬη Ϧϣ 		
EC %ϲϓ
60 زينون
ωήϓϷϭ έΎΠηϷ ωϭάΟ ϞϴδϏ
.ϮϴϧϮϳ
ϲϧΎΜϟ ϒμϨϟ
εήϟ نصر
ΪΒϳ

(ϯϮΘθϟ ξϴΒϟ) ϲΑϭέϭϷ ήϤΣϷ αϭέΎϛϷ

ΡΎϔΘϟ

.ΪϴΒϤϟήπΤΘδϤΑ

:Δϓϵ : اآلفة
ΕΎγϭέΎϛϷ األكاروسات
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
)الشتوى
(البيض
األوروبى
األحمر
األكاروس
(ϯϮΘθϟ
ξϴΒϟ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ) ϲΑϭέϭϷ ήϤΣϷ αϭέΎϛϷ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

: مظهر اإلصابة
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
˯Ύϣ
ήΘϟ
100
/
3Ϣγ
300
EC
%60
ϦϳΩϮγΎΑ
أحمر على الفروع والدوابر وفى إبط البراعم لوجود جتمعات من
لون
ΩϮΟϮϟ ϢϋήΒϟ ςΑ· ϰϓϭ ήΑϭΪϟϭ ωϭήϔϟ ϰϠϋ ήϤΣ ϥϮϟ
.الداكن
األحمر
اللونΖϳίΎϳΩ
البيض ذو
˯Ύϣ ήΘϟ 100
%60
.ϦϛΪϟ/ 3Ϣγ
ήϤΣϷ300
ϥϮϠϟ ϭΫ ξϴΒϟ
ϦϣEC
ΕΎόϤΠΗ
 أولEC
:اإلصابة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣميعاد ظهور
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 300أكتوبر
%60βϛϮϨϳίΎϳΩ

ϝϭ
. بيضات على دابرة بها برعم طرفى10 وجود.ήΑϮΘϛ
 عند:املكافحة
توقيت
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ التوصيات
املعتمدة
.ϰϓήσ ϢϋήΑ ΎϬΑ ΓήΑΩ ϰϠϋ ΕΎπϴΑ10 ΩϮΟϭ ΪϨϋ
معدل اإلستخدام

. لتر ماء100 / 3 سم50

				املبيد

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·

			
SC %5 أبروش

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

.لتر ماء
100 / 3 سم25
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ

			
SC %24 انفيدور
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

 لتر100
/ لتر
˯Ύϣ .ماء
ήΘϟ 100
/3Ϣγ
251.5

			
C %95 كزد أويل
SC %24EέϭΪϴϔϧ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ήΘϟ 1.5

EC %95 Ϟϳϭ Ωΰϛ

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ
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:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ

ϕϭήόϟ ϝϮΣϭ ϕέϭϸϟ ϯϮϠόϟ τδϟ ϰϠϋ ΔΘϫΎΑ ˯ήϔλ ϊϘΑ
ϕέϭϸϟ ϞϣΎη έήϔλ ΙΪΤϳ ΔΑΎλϻ ϡΪϘΘΑϭ ΔϴτγϮϟ

األكاروس األحمر األوروبي (االطوار املتحركة)

التفاح

األكاروس األحمر األوروبي (االطوار املتحركة)

(ϯϮΘθϟ ξϴΒϟ) ϲΑϭέϭϷ ήϤΣϷ αϭέΎϛϷ

ΡΎϔΘϟ
مظهر اإلصابة :
 ΕΎγϭέΎϛϷذات اللون األحمر أواخر شهر فبراير
:Δϓϵالفقس وخروج اليرقات
يبدأ
وأوائل شهر مارس والتى تهاجم البراعم الزهرية وتتلفها وقد يصل األمر
والثانية(ثم األطوار
األولى
احلوريات
ήϤΣϷاليرقات الى
وتتحول هذه
الى تدميرها
ϯϮΘθϟ
ξϴΒϟ
) ϲΑϭέϭϷ
αϭέΎϛϷ
الكاملة ويتم التلقيح بني األنثى والذكر لوضع البيض املخصب الذى يعطى
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
تهاجم األوراق احلديثة بشدة ويتواجد هذا النوع على السطح
ذكور وإناث
السفلى والعلوى
 ϰϓϭعلى
الشديدة
ωϭήϔϟاإلصابة
وفى حالة
السطحنيΩϮΟϮϟ
·ϢϋήΒϟ ςΑ
ήΑϭΪϟϭ
لألوراقϰϠϋ
العلوى ήϤΣ
ϥϮϟ
تتزايد األفراد تدريجياً
لها فى سبتمبر
ذروة
ألقصى
تصل
حتى
.ϦϛΪϟ ήϤΣϷ ϥϮϠϟ ϭΫ ξϴΒϟ Ϧϣ ΕΎόϤΠΗ

اإلصابة:
ظهور:ΔΑΎ˰˰λϹ
ميعادέϮϬχ
ΩΎόϴϣ
يستمر البيض موجود على األفرع حتى أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس ويبدأ الفقس وخروج اليرقات
.ήΑϮΘϛ
األحمر والتى تهاجم البراعم الزهرية وتتلفها فى ذات الفترة السابقة.
 ϝϭاللون
ذات
توقيت:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
تبدأعمليات املكافحة بداية من شهر يناير حتى مارس
املكافحة:
.ϰϓήσ ϢϋήΑ ΎϬΑ ΓήΑΩ ϰϠϋ ΕΎπϴΑ10 ΩϮΟϭ ΪϨϋ

التوصيات املعتمدة

				
املبيد
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

			
اكارونني C %15
ΓΪϤΘόϤϟ EΕΎϴλϮΘϟ
			
دانيسرابا SC %20
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
فانيشر SC %24
			
SCSC
%20٫8
فلو
έϭΪϴϔϧأب%24
			
فلوكسيت DC %10
EC%%95
Ϟϳϭ Ωΰϛ
			
EC
مينوهكسا 10

معدل اإلستخدام

 150سم  100 /لتر ماء.
 40سم 100 / 3لتر ماء.
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
 100سم 100 / 3لتر ماء.
˯Ύϣماء.
 ήΘϟلتر
100 100
/3Ϣγسم/ 3
150 25
3
 60سم  100 /لتر ماء.
ήΘϟ100100لتر˯Ύϣ
/ ήΘϟ
ماء.
سم/ 3
50 1.5
3

ήϤΣϷ
ΕϮΒϜϨόϟ
األحمر
العنكبوت

:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
اإلصابة :
مظهر
الوسطية
العروق
ϕέϭϸϟوحول
 ϯϮϠόϟلألوراق
السطح العلوى
ϕϭήόϟ
ϝϮΣϭ
على τδϟ
باهتةϰϠϋ
صفراءΔΘϫΎΑ
ϊϘΑبقع˯ήϔλ
والسقوط.
واجلفاف
أصفرار
يحدث
اإلصابة
وبتقدم
ϕέϭϸϟ
لألوراق ϞϣΎη
شاملέήϔλ
ΙΪΤϳ
ΔΑΎλϻ
ϡΪϘΘΑϭ
ΔϴτγϮϟ
.ρϮϘδϟϭ
ϑΎϔΠϟϭ
اإلصابة :حسب الظروف البيئية فى منطقة الزراعات  -خالل
ظهور
ميعاد

:ΔΑΎ˰˰λϹ
ΩΎόϴϣ
 έϮϬχمايو.
مارس ،أبريل،
ˬαέΎϣ
علىϝϼΧ
-ΕΎϋέΰϟ
ΔϘτϨϣ
عند ϰϓ
املكافحةΔϴΌϴΒϟ:
توقيتϑϭήψϟ
ΐδΣ
مجموعة
الورقة من
أفراد فأكثر
وجود 5
.ϮϳΎϣيتم فحصها عشوائيا.
 ˬϞϳήΑالتى
األوراق
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
إرشادات خاصة :تراعى تغطية السطح املعامل بسائل الرش تغطية كاملة.
ϕέϭϷ ΔϋϮϤΠϣ Ϧϣ ΔϗέϮϟ ϰϠϋ ήΜϛ΄ϓ Ωήϓ 5 ΩϮΟϭ ΪϨϋ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
.ΔϠϣΎϛ ΔϴτϐΗ εήϟ ϞΎδΑ ϞϣΎόϤϟ τδϟ ΔϴτϐΗ ϰϋήϳ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
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العنكبوت األحمر

التفاح

التوصيات املعتمدة

املبيد				

			
اجروميك EC %1.8
أرو 			EC %1.8
			
أكارى زد EC %5
اورتس سوبر 		EC %5
			
باروك SC %10
			
ديفا EW %1.8
			
سبيروتكس SC %24
			
كوجنست CS %15
ΡΎϔΘϟ
			
ماكوميت WP %10
WP %10 ΖϴϣϮϛΎϣ

اآلفة  :الفطريات
:Δϓϵ

معدل اإلستخدام
 50سم 100 / 3لتر ماء.
 40سم 100 / 3لتر ماء.
 50سم 100 / 3لتر ماء
 50سم 100 / 3لتر ماء
 25سم 100 / 3لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 30سم 100 / 3لتر ماء
 40سم 100 / 3لتر ماء
 20جم  100 /لتر ماء

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 20

البياض الدقيقى

ΕΎϳήτϔϟ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ
مظهر اإلصابة :
مسحوقية علي جميع أجزاء النبات فوق سطح األرض
بقع بيضاء
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
(أوراق
أزهار)τγ ϕϮϓ ΕΎΒϨϟ ˯ΰΟ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϪϴϗϮΤδϣ.
˯ΎπϴΑ-ϊϘΑ

.(έΎϫί -ϕέϭ) νέϷ
منذ ظهور النموات اخلضرية واألزهار.
ميعاد ظهور اإلصابة:
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ

اإلصابة.
ΔϳήπΨϟظهور
ΕϮϤϨϟعند بداية
املكافحة:
.έΎϫίϷϭ
توقيتέϮϬχ
άϨϣ

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات

.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ
				
املبيد

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

معدل اإلستخدام

 30جم  100 /لتر ماء
			
بيليز WG %38
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ماء
 17.5سم 100 / 3لتر
			
تريفيمني EC %15
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 3سم 100 / 3لتر ماء
		
جراب جارد EC %40
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ 30
WG %38 ΰϴϠϴΑ
 10كجم 100 /لتر ماء (دهان أفرع)
		
سوريل كزد WP %95
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 25
EC %10 ϮϜϨϴΑ
 50جم 100 /لتر ماء
			
سيفرون WG %50
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 17.5
EC %15 ϦϴϤϴϔϳήΗ
 50جم  100 /لتر ماء
			
كام زين WP %50
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 65
WP %70 ϡ· ϦϴδΑϮΗ
				
 15سم 100 / 3لتر ماء
		
كراون EC %25
.ήϴϫΰΘϟ ˯ΎϨΛ ωήϓϷϭ ϕϮδϟ ϦϫΪΗ
ϥϮΑΎλ ϢΟ 250 + ϢΠϛ 10
ϙέΎϤγ/ϞϠΒϠϟ ϞΑΎϗ ϞϳέϮγ
3
لتر ماء
			  /50ϮΧέسم
SC %WP
30 95%
كريسو
˯Ύϣ100
ήΘϟ /100
ϙέΎϤγ/ϰϧϭήϜϴϣ
ϞϳέϮγ
ήΘϟ100100/ϢΟلتر˯Ύϣماء
			  50250سم/ 3
كيمدازد SC %50
WP 70%
 250جم  100 /لتر ماء
		
ميكروثيول سبيشيال WG %80
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ50
SC %30 Ϯδϳήϛ
 60جم  100 /لتر ماء
			
نصر زمي WP %50
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ25
EC %10 ϝϭίΎϧϮϛ
 40سم 100 / 3لتر ماء
			
منرود EC %25
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 50
SC %50 ΩίΪϤϴϛ
 65جم  100 /لتر ماء
			
هستا WP %70
%80 ϝΎϴθϴΒγ ϝϮϴΛϭήϜϴϣ
WG
WP %50 Ϣϳί ήμϧ
EC %25 ΩϭήϤϧ
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˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ 250

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ ϢΟ 60
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˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 40

التفاح

اجلرب

اجلــــــــــرب

ΏήΠϟ

ΡΎϔΘϟاإلصابة :
مظهر

ΏήΠϟاللون البنى مع ظهور مساحات
بقع جلدية على األوراق تتحول إلى
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣامللمس واملظهر على الثمار.
مغايرة اللون خشنة
έϮϬχ ϊϣ ϲϨΒϟ ϥϮϠϟ ϲϟ· ϝϮΤΘΗ ϕέϭϷ
ظهور ϲϠϋ
ΔϳΪϠΟ ϊϘΑ
اإلصابة:
ميعاد
.έΎϤΜϟ ϲϠϋ ήϬψϤϟϭ βϤϠϤϟ ΔϨθΧ ϥϮϠϟ ΓήϳΎϐϣ ΕΎΣΎδϣ
بعد عقد الثمار.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
توقيت.έΎϤΜϟ ΪϘϋ
ΪόΑ
:ΔΤϓΎϜϤϟ
اإلصابة.
ΖϴϗϮΗبدء ظهور
عند

.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ˯ΪΑ ΪϨϋ

التوصيات املعتمدة

·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

املبيد				

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

			
أبوكاليبس WP %70
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
الفاكابتان WG %80
SC %50 ϰΑϮϛ
			
اكتازمي WP %50
WG %80 ϥΎΘΑΎϛΎϔϟ
			
أونست WP %70
WP %50 ϦϳίΪϨΑ
			
بندازين WP %50
WG
ΰϴϠϴΑ
			
EC %%38
تروستير 25
DC
ϝϭήΑΎγ
			
WP %19
جنترازمي %50
			
WP %
دلتوسال 50
EC
%25
έϮϜγ
			
WG %40
سبالش %80
SC
ΖϴϠϴγ
			
EC ήΘϟ
%25ϥΎΘΑΎϛ
سكور
WP %50
			
سيليت SC %40
WP %50 ΖϳΪϨΑέΎϛ
			
كاربنديت WP %50
WP %50 Ωΰϛ αήΑϮϛ
		
كوبرس كزد WP %56.35
WP %50 ΩίΎϤϴϛ
			
كيمازد WP %50
			
واجن WP %50
			
نوسكيب WG %50

معدل اإلستخدام

 100لتر ماء
 65جم /
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ

 200جم  100/لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 10
 60جم  100/لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 /ϢΟ200
 65جم  100/لتر ماء
ήΘϟ100لتر˯Ύϣ
100
ماء
/ ϢΟ75جم /
75
˯Ύϣماء
ήΘϟ100100لتر
/ϢΟسم/ 3
50 30
100/لترήΘϟماء˯Ύϣ
150
100/3Ϣγ
 75جم
ήΘϟماء
 100لتر
جم100//
50 50
˯Ύϣ
3Ϣγ
لتر ماء
جم /
150
˯Ύϣ
ήΘϟ 100
100
/3Ϣγ140
				
لتر ماء
سم100/ 3/
˯Ύϣ
ήΘϟ 100
ϢΟ50
200
3
 140سم  100/لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 50
 50جم  100/لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250
 250جم  100/لتر ماء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 50
 50جم  100/لتر ماء
 50جم  100/لتر ماء
 10جم  100/لتر ماء
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الكمثـرى
ϯήΜϤϜϟاحلشرات
اآلفة :

ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ

احلشرات القشرية

ϯήΜϤϜϟ

مظهر اإلصابة :
طبقات رمادية من قشور احلشرات على األفرع  -ميكن إزالة هذه الطبقات باليد مع ظهور سائل أحمر لزج من
:Δϓϵ
ΕήθΤϟ
موت األفرع وحتولها للون البنى  -بقع حمراء على الثمار  -مكان تغذية احلشرة
احلشرات احلية -
أجسام
ميعاد ظهور اإلصابة:
ΔϳήθϘϟ ΕήθΤϟ
تواجد احلشرة طوال العام فى صورة طبقات كثيفة على األفرع وبعض
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
الثمار  -تشتد اإلصابة فى شهرى مارس وأبريل ثم أغسطس وسبتمبر
Δϟί· ϦϜϤϳ- ωήϓϷ ϲϠϋ ΕήθΤϟ έϮθϗ Ϧϣ ΔϳΩΎϣέ ΕΎϘΒσ
املكافحة:
ϡΎδΟ Ϧϣ Νΰϟ ήϤΣ ϞΎγ έϮϬχ ϊϣ ΪϴϟΎΑ
توقيت ΕΎϘΒτϟ
ϩάϫ
 %6ϊϘΑمنإلى -5
األشجار
إصابة
نسبة
وصول
عند
الرش
ببدء
ينصح
ϲϨΒϟ ϥϮϠϟ ΎϬϟϮΤΗϭ ωήϓϷ ΕϮϣ- ΔϴΤϟ ΕήθΤϟ
عشوائيا
ϲϠϋالتى
األشجار
مجمل
.ΓήθΤϟ
فحصهاΔϳάϐΗ
يتم ϥΎϜϣ-
έΎϤΜϟ
˯ήϤΣ
خاصة:
:ΔΑΎ˰˰λϹ
إرشاداتέϮϬχ
ΩΎόϴϣ
بؤراإلصابة مع
أنحاء
ΓέϮλكافة
 ϲϓتغطية
 ϡΎόϟمع
وسبتمبر
الرش فى
ϲϠϋ ΔϔϴΜϛ
ΕΎϘΒσ
أبريلϝϮσ
ΓήθΤϟ
ΪΟϮΗ
الثانى).
(امللحق
والبساتني
املوالح
آفات
مكافحة
إرشادات
مراعاة
αέΎϣ ϱήϬη ϲϓ ΔΑΎλϹ ΪΘθΗ- έΎϤΜϟ ξόΑϭ ωήϓϷ
املعتمدة.ήΒϤΘΒγϭ
βτδϏ ϢΛ
ϞϳήΑϭ
التوصيات
معدل اإلستخدام
				
املبيد :ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
زيت معدنى  -رش شتوى
έΎΠηϷلتر·ϲϟماء
·ΔΑΎλلتر100/
2.5 ΔΒδϧ ϝϮλϭ
		ΪϨϋ
%مايونيز
البوليومεήϟ80˯ΪΒΑ
μϨϳ
.ΎϴϮθϋ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ ϲΘϟ έΎΠηϷ ϞϤΠϣ Ϧϣ 5-6%
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
الفطريات
اآلفة :

األشنة
ΕΎϓ ΔΤϓΎϜϣ ΕΩΎηέ ΓΎϋήϣ ϊϣ ΔΑΎλϹ
έΆΑ ˯ΎΤϧ ΔϓΎϛ ΔϴτϐΗ ϊϣ ήΒϤΘΒγϭ ϞϳήΑ ϲϓϯήΜϤϜϟ
εήϟ

.(ϰϧΎΜϟ ΕΎϳήτϔϟ
ϖΤϠϤϟ) ϦϴΗΎδΒϟϭ
ϟϮϤϟ
:Δϓϵ
اإلصابة :
مظهر

ΕΎϴλϮΘϟ
ΔϨηϷصدفية متيل إلى اللون األصفر
( ΓΪϤΘόϤϟأو
مختلفة األلوان
منوات حرشفية
بزيادةϡΪΨΘγϹ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟوالنموات احلديثة  -تزدادϝΪόϣ
الرطوبة.
األفرع
املخضر)  -على
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ

·˯Ύϣϰϟ
ήΘϟ ϞϴϤΗ
100/ήΘϟ
ΰϴϧϮϳΎϣ
%80
ϡϮϴϟϮΒϟ
اإلصابة:
ظهور
ميعاد
ΔϴϔηήΣ
ΕϮϤϧ
ϥϮϠϟ
ΔϴϓΪλ2.5
ϭ) ϥϮϟϷ ΔϔϠΘΨϣ
السنةΩΩΰΗ -ΔΜϳΪΤϟ ΕϮϤϨϟϭ ωήϓϷ ϰϠϋ.
-(ήπΨϤϟ
ήϔλϷوقت من
فى أى
.ΔΑϮσήϟ ΓΩΎϳΰΑ
املكافحة:
توقيت
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
اإلصابة.
ظهور.ΔϨδϟ Ϧϣ
بدءΖϗϭ
عندϱ
ϲϓ

املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ

.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ˯ΪΑ
ΪϨϋ
				
املبيد
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
			
كوبوكس WP %84

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

WP %50 βϛϮΑϮϛ
190

ϯϮΘη εέ -ϰϧΪόϣ Ζϳί

معدل اإلستخدام

			
 500جم 100/لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ϢΟ
وزارة الزراعة500
وا�ست�صالح الأرا�ضى

ΔϨηϷ

اللفحة النارية

الكمثرى

اآلفة  :البكتيريا

اللفحة النارية

ϯήΜϤϜϟ

ΔϳέΎϨϟ ΔΤϔϠϟ

مظهر
:Δϓϵ
اإلصابة ΎϳήϴΘϜΒϟ:
حتدث اإلصابة عن طريق مياسم األزهار حيث يتحول لون األزهار
ΔϳέΎϨϟ ΔΤϔϠϟ
واألوراق بالدابرة إلى اللون األسود مع وجود اإلفرازات البكتيرية على
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
أعناق األزهار واألوراق وذلك فى حالة توفر رطوبة جوية مرتفعة بنسبة
ϥϮϟ ϝϮΤΘϳ
األمطارϢγΎϴϣ .
ϖϳήσ Ϧϋ
ΔΑΎλϹ
ΙΪΤΗ%80
الدابرة ثم
ΚϴΣέΎϫίϷقاعدة
ومتتد اإلصابة إلى
سقوط
فأكثر مع
ΩϮΟϭ ϊϣ ΩϮγϷ ϥϮϠϟ ϰϟ· ΓήΑΪϟΎΑ ϕέϭϷϭ έΎϫίϷ
األفرع
حتى
έΎϫίϷوالتى متتد
ϕΎϨϋتقرحات
 ϰϠϋصورة
للدوابر فى
احلاملة
إلى األفرع
ϰϓ ϚϟΫϭ ϕέϭϷϭ
ΔϳήϴΘϜΒϟ
ΕίήϓϹ
الشديدة.
األشجار فى
وجذوع
ρϮϘγ ϊϣ ήΜϛ΄ϓ %80 ΔΒδϨΑ
اإلصاباتΔόϔΗήϣ
ΔϳϮΟ ΔΑϮσέ
ήϓϮΗ ΔϟΎΣ
ωήϓϷ ϰϟ· ϢΛ ΓήΑΪϟ ΓΪϋΎϗ ϰϟ· ΔΑΎλϹ ΪΘϤΗϭ .έΎτϣϷ
ميعاد ظهور اإلصابة:
ωήϓϷ ϰΘΣ ΪΘϤΗ ϲΘϟϭ ΕΎΣήϘΗ ΓέϮλ ϰϓ ήΑϭΪϠϟ ΔϠϣΎΤϟ
ΕΎΑΎλϹفى.ΓΪϳΪθϟ
ϰϓ έΎΠηϷ
ωϭάΟϭ
األسبوع الثانى من شهر أبريل
الربيع خاصة
اإلصابة فى
تظهر
έϮϬχ ΩΎόϴϣ
:ΔΑΎ˰˰λϹاملناسبة لتكاثر وانتشار اللقاح البكتيرى -
الظروف اجلوية
 حيثήϬη Ϧϣ
اللونϰϧΎΜϟ
ωϮΒγϷ
ϰϓ ΔλΎΧ
ϰϓ ΔΑΎλϹ
ήϬψΗ
األسود.
وتتحول إلى
ϊϴΑήϟتذبل
األزهار حيث
بعد تفتح
وذلك
ΡΎϘϠϟ έΎθΘϧϭ ήΛΎϜΘϟ ΔΒγΎϨϤϟ ΔϳϮΠϟ ϑϭήψϟ ΚϴΣ -ϞϳήΑ
توقيت
املكافحةϰϟ· ϝϮΤΘΗϭ ϞΑάΗ ΚϴΣ έΎϫίϷ ΘϔΗ ΪόΑ :
ϚϟΫϭ -ϯήϴΘϜΒϟ
.ΩϮγϷ
ϥϮϠϟ
أول بقعة إصابة فى احلقل هى العامل احملدد لتطبيق البرنامج العالجى.
يعتبر ظهور

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ΩΪΤϤϟ ϞϣΎόϟ ϰϫ ϞϘΤϟ ϰϓ ΔΑΎλ· ΔόϘΑ ϝϭ έϮϬχ ήΒΘόϳ
معدل اإلستخدام
				
املبيد
.ϰΟϼόϟ ΞϣΎϧήΒϟ ϖϴΒτΘϟ

التوصيات املعتمدة

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
		
·WP %ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
ستارنر 20

 150جم  100 /لتر ماء

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

WP %21.3 ϝϭήΘΑήΘγ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 50

التو�صيات املعتمدة
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الخـــوخ
اآلفة  :احلشرات

املـــــن

مظهر اإلصابة :
يبدأ ظهور اإلصابة مع ظهور النموات احلديثة لألوراق وخاصة
الطرفية منها مسببة جتعدها والتفافها
 احلشرات تفرز الندوة العسلية مما يساعد على تراكم األتربةعلى األراق فيقل التمثيل الضوئى..
توقيت املكافحة :عند بداية ظهور األفراد على النباتات فى شهر مارس.
ارشادات خاصة:
التخلص من احلشائش واستخدام املصائد الصفراء الالصقة جلمع
األفراد املجنحة من على األشجار.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

			
تيدو WG %50

 20جم  100 /لتر ماء

ذبابة اخلوخ

مظهر اإلصابة :
 ظهور نقط صمغية مكان الوخزات فى الثمار الغير ناضجة. فى الثمار الناضجة يتحول مكان الوخز إلى لون مختلف ويصبح لينًاويخرج منه سائل عند الضغط على الثمرة ،وينشأ هذا الضرر من
جتوال اليرقات داخل الثمرة وتغذيتها على محتوياتها وكذلك تسرب
البكتيريا والفطريات داخل الثمرة .مما يؤدى إلى سقوط الثمار.
ميعاد ظهور اإلصابة :مايو ويونيو.
توقيت املكافحة :عند بداية ظهور اإلصابة.
ارشادات خاصة:
 عدم زراعة أصناف الفاكهة التى تعتبر عوائل لهذه احلشرة مختلطة مع أشجار اخلوخ. يتم التخلص من الثمار املتساقطة وإعدامها بوضعها فى حفر عميقة وتردم. عزيق وتنظيف احلديقة بصفة مستمرة. -الرى الغزير بعد جمع احملصول لقتل العذارى املتبيقة فى التربة.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

كونسرف 		CB %0.024

		
 500سم 4 / 3لتر ماء
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رش جزئى

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

ΥϮΨϟ

ΥϮΨϟ
ΕΎγϭέΎϛϷ
ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

العنكبوت األحمر

ΥϮΨϟ

ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ

:Δϓϵ
ΥϮΨϟ

اخلوخ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ

 األكاروسات: اآلفة

ϕϭήόϟ ϝϮΣϭ ϕέϭϸϟ ϯϮϠόϟ τδϟ ϰϠϋ ΔΘϫΎΑ ˯ήϔλ ϊϘΑ
:Δϓϵ
ΕΎγϭέΎϛϷ
األحمر
العنكبوت
ϕέϭϸϟ
ϞϣΎη έήϔλ ΙΪΤϳ
ΔΑΎλϻ ϡΪϘΘΑϭ ΔϴτγϮϟ
ϑΎϔΠϟϭ
: اإلصابة
مظهر
ήϤΣϷ ΕϮΒϜϨόϟ .ρϮϘδϟϭ
السطح العلوى لألوراق وحول العروق الوسطية:ΔΑΎ˰˰λϹ
باهتة علىέϮϬχ
صفراءΩΎόϴϣ
بقع
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
.وبتقدم اإلصابة يحدث أصفرار شامل لألوراق واجلفاف والسقوط
ˬ αέΎϣ ϝϼΧ- ΕΎϋέΰϟ ΔϘτϨϣ ϰϓ ΔϴΌϴΒϟ ϑϭήψϟ ΐδΣ
:اإلصابة
 ظهورϊϘΑ
ميعاد
ϕϭήόϟ ϝϮΣϭ ϕέϭϸϟ ϯϮϠόϟ τδϟ ϰϠϋ
ΔΘϫΎΑ.ϮϳΎϣ
˯ήϔλ
ˬ ϞϳήΑ
. مايو،أبريل
،مارس
خاللέήϔλ
- الزراعات
منطقة
البيئية فى
الظروف
حسب
ϕέϭϸϟ
ϞϣΎη
ΙΪΤϳ
ΔΑΎλϻ
ϡΪϘΘΑϭ
ΔϴτγϮϟ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
.ρϮϘδϟϭ
ϑΎϔΠϟϭ
. أفراد فأكثر على الورقة5 عند وجود
:املكافحة
توقيت
.ΔϗέϮϟ ϰϠϋ ήΜϛ΄ϓ Ωήϓ 5 ΩϮΟϭ ΪϨϋ
έϮϬχإرشادات
ΩΎόϴϣ
. تغطية السطح املعامل باحمللول تغطية كاملة:ΔΑΎ˰˰λϹ
 يراعى:خاصة
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
ˬ αέΎϣ ϝϼΧ- ΕΎϋέΰϟ ΔϘτϨϣ ϰϓ ΔϴΌϴΒϟ ϑϭήψϟ ΐδΣ
.ΔϠϣΎϛ ΔϴτϐΗ ϝϮϠΤϤϟΎΑ ϞϣΎόϤϟ τδϟ
ΔϴτϐΗ
املعتمدة
.ϮϳΎϣالتوصيات
ˬϰϋήϳ
ϞϳήΑ
معدل اإلستخدام

				
املبيد
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

 لتر ماء100
/ 3 سم30
			
SC %24 سبيرو
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.ΔϗέϮϟ
ϰϠϋ
ήΜϛ΄ϓ
Ωήϓ
5 ΩϮΟϭ ΪϨϋ
 لتر ماء100/ 3 سم60
		
SC %24 شالنجر سوبر
˯Ύϣ
ήΘϟ100
100/
3Ϣγ
SC%36
ήΠϨϟΎη
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
لتر ماء
/ 3سم
60 40 			
SC
%24ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
فنبير
صن
3
 ماءήΘϟ
لتر
100ΔϴτϐΗ
/ /سم
25 60 ϞϣΎόϤϟ
			
EC %ΔϴτϐΗ
10
بوينت
هاى
.ΔϠϣΎϛ
ϝϮϠΤϤϟΎΑ
ϰϋήϳ
˯Ύϣ
100
3Ϣγ
SCτδϟ
%24
ήΑϮγ
ήΠϨϟΎη

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
الفطريات
: اآلفة
:Δϓϵ

ΕΎϳήτϔϟ
ϡΪΨΘγϹالبياض
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
الدقيقى
ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ SC%36
: اإلصابة
مظهر
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 40
ήΠϨϟΎη

:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
مسحوقية على جميع أجزاء النبات فوق سطح األرض
منوات بيضاء
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / 3Ϣγ 60
SC %24 ήΑϮγ ήΠϨϟΎη
.)أزهارΕϮϤϧ
- (أوراق
τγ ϕϮϓ ΕΎΒϨϟ ˯ΰΟ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϪϴϗϮΤδϣ ˯ΎπϴΑ
:Δϓϵ
.(έΎϫί
-ϕέϭ)ظهور
νέϷ
ΕΎϳήτϔϟ
:اإلصابة
ميعاد
. اخلضرية واألزهار وعقد الثمار:ΔΑΎ˰˰λϹ
خروج النموات
 بدءΩΎόϴϣ
عند
έϮϬχ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

.έΎϤΜϟ ΪϘϋϭ έΎϫίϷϭ ΔϳήπΨϟ ΕϮϤϨϟ :املكافحة
ΝϭήΧ ˯ΪΑتوقيت
ΪϨϋ
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
.أعراض اإلصابة
بدء ظهورΖϴϗϮΗ
عند
:ΔΤϓΎϜϤϟ
τγ ϕϮϓ ΕΎΒϨϟ ˯ΰΟ ϊϴϤΟ
ϰϠϋ ϪϴϗϮΤδϣ
˯ΎπϴΑ
ΕϮϤϧ
.ΔΑΎλϹ
νήϋ
έϮϬχالتوصيات
˯ΪΑ ΪϨϋ
املعتمدة
.(έΎϫί -ϕέϭ) νέϷ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
معدل اإلستخدام
				
املبيد
:ΔΑΎ˰˰λϹ
έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
 لتر ماء100/ 3 سم25
		
EC
%
10
(
100
(
توباس
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
.έΎϤΜϟ
ΪϘϋϭ/ 3έΎϫίϷϭ
ΔϳήπΨϟ
ΕϮϤϨϟ
˯ΪΑ ΪϨϋ
100
سم
75
			
EWΝϭήΧ
%45 فنجابرو
ماء
لتر
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ3
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			
EC %45ΖϴϗϮΗ
ليدر
 لتر ماء100/  سم75
:ΔΤϓΎϜϤϟ
3
/ سم
40 25.ΔΑΎλϹ
			
%25˯ΪΑ
منرود
لتر ماء
˯Ύϣ
ήΘϟ100
100/
3Ϣγ
ECνήϋ
%10EC
(100)
αΎΑϮΗ
έϮϬχ
ΪϨϋ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ ϢΠϛ 10
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ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 25

ϙέΎϤγ/ϞϠΒϠϟ
ϞϳέϮγ
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ϞΑΎϗ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
WP 95%

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

EC %10 (100) αΎΑϮΗ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

صدأ اخلوخ

اخلوخ

صدأ اخلوخ
مظهر اإلصابة :
تظهر االعراض علي هيئه بقع صفراء علي السطح العلوي للورقة
يقابلها علي السطح السفلي لون برتقالي عباره عن تراكمات جلراثيم
الفطر التي تتحول الي اللون البني الداكن مع تطور االصابه.
ميعاد ظهور اإلصابة:
خالل الفتره من مارس الي ابريل.
توقيت املكافحة:
بدايه من مارس.

التوصيات املعتمدة
املبيد				

معدل اإلستخدام

			
مايتونيل EC %25

 50سم 100/ 3لتر ماء

ΥϮΨϟ

اخلوخ
جتعد أوراق
˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 40

EC %25 ΩϭήϤϧ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

مظهر اإلصابة ΥϮΨϟ ϕέϭ ΪόΠΗ :

ظهور مناطق داكنة اللون جلدية املظهر متفرقة أكثر سمكا من باقى
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
األوراق وتصبح الورقة متموجة.
املناطق على
ΎϜϤγ ήΜϛ ΔϗήϔΘϣ ήϬψϤϟ ΔϳΪϠΟ ϥϮϠϟ ΔϨϛΩ ϖσΎϨϣ έϮϬχ
اإلصابة:
ميعاد
.ΔΟϮϤΘϣ ΔϗέϮϟ ΒμΗϭ ϕέϭϷ ϲϠϋ
ظهورϖσΎϨϤϟ
ϰϗΎΑ Ϧϣ
من منتصف مارس.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
املكافحة:
.αέΎϣ
توقيتϒμΘϨϣ
Ϧϣ
أعراض اإلصابة.
ΖϴϗϮΗبدء ظهور
عند
:ΔΤϓΎϜϤϟ

.ΔΑΎλϹ νήϋ
التوصياتέϮϬχ
˯ΪΑ ΪϨϋ
املعتمدة
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

املبيد				

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

			
شامبيون WP %77
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
WP %77ϥϮϴΒϣΎη
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 180جم  100/لتر ماء
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
˯Ύϣ ήΘϟ 100 / ϢΟ 250

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ

البرقوق
اآلفة  :احلشرات

ذباب الفاكهة

ﺫﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻗﻮﻕ

مظهر اإلصابة :

ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ •:ظهور نقط صمغية مكان الوخذات فى الثمار الغير ناضجة.



• فى الثمار الناضجة يتحول مكان الوخز إلى لون مختلف ويصبح
ﻇﻬﻮﺭ ﻧﻘﻂ ﺻﻤﻐﻴﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺧﺬﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻧﺎﺿﺠﺔ
ليناً ويخرج منه سائل عند الضغط على الثمرة  ،وينشأ هذا
.
الضرر من جتوال الذبابة داخل الثمرة وتغذيتها على محتوياتها
ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺧﺰ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ
وكذلك تسرب البكتيريا والفطريات داخل الثمرة .

ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻟﻴﻨﺎً ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ،
اإلصابة:
ميعاد ظهور
ويونيوﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻭﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ
مايوﺍﻟﺬﺑﺎﺑﺔ
ﺗﺠﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ
ﻭﻳﻨﺸﺄ ﻫﺬﺍ
ﻭﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
ﻭﻛﺬﻟﻚعندﺗﺴﺮﺏ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
االصابة.
بداية ظهور
املكافحة:
ﻋﻠﻰ توقيت
ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ .
ارشادات خاصة:

• عدم زراعة أصناف الفاكهة التى تعتبر عوائل لهذه احلشرة
مختلطة مع أشجار البرقوق .
• يتم التخلص من الثمار املتساقطة وإعدامها بوضعها فى حفر عميقة وتردم .
• عزيق وتنظيف احلديقة بصفة مستمرة .

الرى:الغزير بعد جمع احملصول لقتل العذارى املتبيقة فى التربة .
ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻇﻬﻮﺭ •
ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ

التوصيات املعتمدة
ﻣﺎﻳﻮ ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
املبيد			

		
ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔاكتاثيون EC %57

معدل اإلستخدام

 100سم 20/ 3لتر ماء  % 5 +مادة جاذبة

حزم قاتلة  +رش جزئى

ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ
ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ:





ﻋﺪﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻮﺍﺋﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺸﺮﺓ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻗﻮﻕ.
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻄﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻔﺮ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺗﺮﺩﻡ.
ﻋﺰﻳﻖ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ.
ﺍﻟﺮﻯ ﺍﻟﻐﺰﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺒﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ.
التو�صيات املعتمدة
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ζϤθϤϟ

ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

المشمش

ζϤθϤϟ

:Δϓϵ
ΕΎϳήτϔϟ
الفطريات
اآلفة :

البياض الدقيقى
ϰϘϴϗΪϟ νΎϴΒϟ

مظهر اإلصابة :
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣدقيقى املظهر على جميع أجزاء النبات فوق سطح
مسحوق أبيض
البنى.
باللون
املصابة
األنسجة
وتلون
موت
 ϕϮΤδϣإلى
األرض يؤدى
ϕϮϓ ΕΎΒϨϟ ˯ΰΟ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ήϬψϤϟ ϲϘϴϗΩ ξϴΑ
اإلصابةϥϮϠϟΎΑ ΔΑΎμϤϟ ΔΠδϧϷ ϥϮϠΗϭ ΕϮϣ ϰϟ· :
ϱΩΆϳ νέϷ
τγ
ظهور
ميعاد
.ϲϨΒϟ
منذ خروج النموات احلديثة واألزهار والثمار.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
توقيت املكافحة:
.έΎϤΜϟϭ έΎϫίϷϭ ΔΜϳΪΤϟ ΕϮϤϨϟ ΝϭήΧ άϨϣ

عند بدء ظهور اإلصابة.

:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات

.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ˯ΪΑ ΪϨϋ

املبيد					

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
				
إميننت EW %12.5
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
				
توبكول EC %10
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

			
 25سم 100 / 3لتر ماء
 25سم 100 / 3لتر ماء

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 25

EW %12.5 ΖϨϨϤϳ
ίϮϤϟ
EC %10 (100) αΎΑϮΗ

المــوز

˯Ύϣ ήΘϟ 100/ 3Ϣγ 25

έΎϤΜϟ ϥΎϔϋ

ίϮϤϟ

اآلفة  :الفطريات

:Δϓϵ

معدل اإلستخدام

اعفان الثمار

ΕΎϳήτϔϟ

مظهر اإلصابة :
الزهرى لألصابع أو املنطقة التاج
الطرفέΎϤΜϟ
وجود تلون بني فى منطقةϥΎϔϋ
أو أى جزء به جرح من الكف ثم ميتد ليشمل معظم اإلصبع ،ويكون
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
لألصابع طرى ولونه بنى داكن.
اجلزء الداخلى
اإلصابةϭ ϊΑΎλϸϟ ϱήϫΰϟ ϑήτϟ ΔϘτϨϣ:
ϲϓ ϲϨΑ ϥϮϠΗ
ΩϮΟϭ
ظهور
ميعاد
ϞϤθϴϟ
ΪΘϤϳ
ϢΛ
ϒϜϟ
Ϧϣ
ΡήΟ
ϪΑ
˯ΰΟ
ϱ
ϭ
ΝΎΘϟ
ΔϘτϨϤϟ
تظهر اإلصابة عند بداية نضج األصابع أثناء التخزين واإلنضاج أو التسويق.
ϪϧϮϟϭ ϱήσ ϊΑΎλϸϟ ϲϠΧΪϟ ˯ΰΠϟ ϥϮϜϳϭ ,ϊΒλϹ Ϣψόϣ
املكافحة:
توقيت .ϦϛΩ
ϲϨΑ
يجب أن تتم املعاملة باملطهرات الفطرية بعد القطف وقبل التخزين
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
للثمار سليمة املظهر.
ϦϳΰΨΘϟ ˯ΎϨΛ ϊΑΎλϷ Ξπϧ ΔϳΪΑ ΪϨϋ ΔΑΎλϹ ήϬψΗ
التوصيات املعتمدة
.ϖϳϮδΘϟ ϭ ΝΎπϧϹϭ
املبيد		

معدل اإلستخدام

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ϞΒϗϭبعد اجلمع فى املطهر الفطرى ملدة  10دقائق
ϒτϘϟالثمار
 ΪόΑغمر
 Δϳήτϔϟماء
 100 /ΕήϬτϤϟΎΑلتر
 100 ΔϠϣΎόϤϟسم3
SCϢΘΗ
%ϥ
50 ΐΠϳ
تكتو
.ήϬψϤϟ ΔϤϴϠγ έΎϤΜϠϟ ϦϳΰΨΘϟ
·:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ

196 ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ

SC %50 ϮΘϜΗ
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˯Ύϣ ήΘϟ 100 /3Ϣγ100

ήϬτϤϟ ϲϓ ϊϤΠϟ ΪόΑ έΎϤΜϟ ήϤϏ

نيماتودا تعقد اجلذور

املوز

έϭάΠϟ ΪϘόΗ ΩϮΗΎϤϴϧ

ίϮϤϟ

اآلفة  :النيماتودا

ΩϮΗΎϤϴϨϟ :Δϓϵ
نيماتودا تعقد اجلذور
مظهر اإلصابة έϭάΠϟ ΪϘόΗ ΩϮΗΎϤϴϧ :

اجلذور  -اصفرار األوراق  -تقزم النباتات  -قلة احملصول
عقد على
:ΔΑΎλϹ_ήϬψϣ
 قد يصحبها أعفان على املجموع اجلذرى.έϭάΠϟ ϲϠϋ ΪϘϋ
ΔϠϗ-ΕΎΗΎΒϨϟ ϡΰϘΗ-ϕέϭϷ έήϔλميعاد ظهور اإلصابة:
.ϱέάΠϟ ωϮϤΠϤϟ ϲϠϋ ϥΎϔϋ ΎϬΒΤμϳ Ϊϗ-ϝϮμΤϤϟ
طوال موسم النمو وخاصة فى بداية موسم النمو للجذور.
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
توقيت املكافحة:
.έϭάΠϠϟ ϮϤϨϟ ϢγϮϣ ΔϳΪΑ ϲϓ ΔλΎΧϭ ϮϤϨϟ ϢγϮϣ ϝϮσ
عند تواجد أى أعداد من يرقات نيماتودا تعقد اجلذور فى التربة
:ΔΤϓΎϜϤϟ
 ΖϴϗϮΗاملوسم.
فى بداية
خاصةϲϓ έϭάΠϟ ΪϘόΗ ΩϮΗΎϤϴϧ ΕΎϗήϳ Ϧϣ ΩΪϋ:
ϱ ΪΟϮΗ
ΪϨϋ
إرشادات
.ϢγϮϤϟ ΔϳΪΑ ϲϓ ΔΑήΘϟ
يفضل إضافة مبيدات النيماتودا فى حالة عدم وجود محصول على األشجار .كما يصاب املوز ببعض أنواع النيماتودا
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
احللزونية ونيماتودا املوالح فيوصى بإستخدام نفس املعامالت والتوصيات .وتوضع كميــة املبــيد
النيماتودا
الضارة مثل
ξόΒΑ ίϮϤϟ
ΏΎμϳ
ΎϤϛ
.έΎΠηϷ
ϲϠϋ
ϝϮμΤϣ
ΩϮΟϭ
ϡΪϋ
ΔϟΎΣ
ϲϓ
ΩϮΗΎϤϴϨϟ
ΕΪϴΒϣ
·ΔϓΎο
 Ϟπϔϳمرتني األولى فى شــهر مايو واألخرى بعد أربع شـــــهور ثم تروى األرض بعــــد املعاملة مباشرة.
فى اجلورة
ΕϼϣΎόϤϟ βϔϧ ϡΪΨΘγΈΑ ϲλϮϴϓ ϟϮϤϟ ΩϮΗΎϤϴϧϭ ΔϴϧϭΰϠΤϟ ΩϮΗΎϤϴϨϟ ϞΜϣ ΓέΎπϟ ΩϮΗΎϤϴϨϟ ωϮϧ
املعتمدة
التوصيات
ϢΛέϮϬη ϊΑέ ΪόΑ ϱήΧϷϭ ϮϳΎϣ ήϬη ϲϓ ϲϟϭϷ ϦϴΗήϣ ΓέϮΠϟ ϲϓ ΪϴΒϤϟ ΔϴϤϛ ϊοϮΗϭ
.ΕΎϴλϮΘϟϭ
.ΓήηΎΒϣ ΔϠϣΎόϤϟ ΪόΑ νέϷ ϱϭήΗ
املبيد				

معدل اإلستخدام

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
 30جم  /جورة (على دفعتني)
			
ايثوكيل GR %10
ϡΪΨΘγϹ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
		SL
أوكساميتود %24
(مرتني)
ϝΪόϣجورة
 15سم/ 3
20 20
			
GR%10
%10 ϰΒΟέ
راجبى
جورة (مرتني)
جم /
)(ϦϴΗήϣ
ΓέϮΠϟ
/ ϢΟ
GR
3
			
راجبى CS %20
 10سم  /جورة (مرتني)
)(ϦϴΗήϣ
ΓέϮΟ
/
3Ϣγ
10
CS
%20 ϰΒΟέ
			
روت فوس GR %10
 30جم  /جورة (على دفعتني)
15 15
			
SL %24
فايديت %24
( ΓέϮΠϠϟمرتني)
سم / 3/جورة
)(ϦϴΗήϣ
3Ϣγ
SL
ΖϳΪϳΎϓ
3
			
فيتكس SL %24
 15سم  /جورة (مرتني)
(ϦϴΗήϣ) ΓέϮΠϠϟ3 / ϢΟ 30
GR %10 ΏΎϛϮϣ
			
فيفا SL %24
 15سم  /جورة (مرتني)
2ήΘϣ
/ϢΟ
3
G
%10ϦϳέϮΛΎϤϴϧ
			
موكاب GR %10
 30جم  /جورة (على دفعتني)
			 ϢΟ3 30جم / /متر
GR
نيماثورين 10
.2ΓέϮΠϠϟ
GR%%10έϮϛΎϤϴϧ
			
نيماجولد GR %10
 30جم  /جورة (على دفعتني)
			
نيماكور GR %10
 30جم  /جورة (على دفعتني)
			
نيمايوك GR %10
 30جم  /جورة (على دفعتني)
		
هايديت ستار SL %24
 15سم / 3جورة (مرتني).
التو�صيات املعتمدة
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رابعًا  :آفات محاصيل متنوعة
ΔϧϭΰΨϤϟ Δϴϋέΰϟ ΕϼλΎΤϟ
الحاصالت الزراعية المخزونة

اآلفة  :احلشرات
:Δϓϵ
ΕήθΤϟ

ΔϧϭΰΨϤϟ ΏϮΒΤϟ ΕήθΣ

ΔϧϭΰΨϤϟ Δϴϋέΰϟ ΕϼλΎΤϟ
حشرات احلبوب املخزونة

مظهر اإلصابة :
ΔϧϭΰΨϤϟالتخزين
واخلنافس فى أماكن
الفراشات
وجود أطوار كاملة من
ΏϮΒΤϟ
ΕήθΣ
 :ΔΑΎλϹمثقوبة أو متآكلة  -وجود مسحوق دقيقى على سطح
وجود حبوب
ήϬψϣ
--ϦϳΰΨΘϟ
رائحة كريهة
 ΕΎηήϔϟاحلبوب -
احلشرات فى
وجود براز
األجولة
ظهورϦϛΎϣ
ϲϓ βϓΎϨΨϟϭ
Ϧϣ ΔϠϣΎϛ
έϮσ- ΩϮΟϭ
الكربون.
أكسيد
ثانى
ونسبة
املخزن
حبوب
حرارة
درجة
فى
إرتفاع
ϰϠϋ ϲϘϴϗΩ ϕϮΤδϣ ΩϮΟϭ -ΔϠϛΘϣ ϭ ΔΑϮϘΜϣ ΏϮΒΣ ΩϮΟϭ
اإلصابةίήΑ :طول العام
 τγظهور
ميعاد
έϮϬχ-ΏϮΒΤϟ ϰϓ ΕήθΤϟ
ΩϮΟϭ - ΔϟϮΟϻ
ΔΒδϧϭ ϥΰΨϤϟ
ΏϮΒΣ
ΓέήΣ
ΔΟέΩ
عند ϲϓ
ωΎϔΗέΔϬϳήϛ ΔΤέ
الثالث).
(امللحق
التخزين
بداية
املكافحة:
توقيت
.ϥϮΑήϜϟ Ϊϴδϛ ϲϧΎΛ
إرشادات خاصة :يتم العالج عند بداية التخزين للوقاية من اإلصابة
:ΔΑΎ˰˰λϹ
واليتم έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
خالل املختصني.
تداولها إال من
.ϡΎόϟ ϝϮσ

املعتمدة
التوصيات
:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ

.ΔΑΎλϹ έϮϬχ ΔϳΪΑ
ΪϨϋ
				
املبيد
:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
			
 3أقراص  /م3
		
· %56ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέأقراص
الوفوس
.ΔΑΎλϹ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϠϟ ϦϳΰΨΘϟ ΔϳΪΑ ΪϨϋ Νϼόϟ ϢΘϳ
 50جم  /م( 3فراغ أراضى ترابية)
		
إيكوفيوم GA %100
معدل اإلستخدام

تدخني احلبوب املصابة.

تدخني احلبوب املصابة فى املخازن املكشوفة.
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
 3أقراص  /م3
بستوكسني  %56أقراص
تدخني احلبوب املصابة.
			
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
 15بلية  /م3
		
بستوكسني  %56بلى
تدخني احلبوب املصابة.
			
·GA %100 ϡϮϴϓϮϜϳ
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ ϦϴΧΪΗ
3ήΘϣ /ϢΟ 50
 3أقراص  /م3
جاستوكسني  %57أقراص
تدخني احلبوب املصابة.
			
ιήϗ %56 αϮϓϮϟ
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ
ϦϴΧΪΗ
3ϡ
/ιήϗ3
 3أقراص  /م3
أقراص
زانفوسان %56
املصابة.
تدخني احلبوب
			
ιήϗ
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ
ϦϴΧΪΗ
			3ϡ
 3أقراص 3/م/ιήϗ3
%56أقراص
%56 ϦϴδϛϮΘδΑ
سانفوس
املصابة.
تدخني احلبوب
 3أقراص  /م3
أقراص
%57 ϦϴδϛϮΘδΑ
سيلفوس
املصابة.
تدخني احلبوب
			
ϰϠΑ %56
ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ
ϦϴΧΪΗ
3ϡ /ΔϴϠΑ 15
 3أقراص  /م3
سوبر فوس  %56أقراص
تدخني احلبوب املصابة.
			
ιήϗ %57 ϦϴδϛϮΘγΎΟ
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ ϦϴΧΪΗ
3ϡ / ιήϗ 3
 3أقراص  /م3
فوستوكسني  %56أقراص
تدخني احلبوب املصابة.
			
ιήϗ %56 αϮϔϧΎγ
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ ϦϴΧΪΗ
3ϡ / ιήϗ 3
 3أقراص  /م3
فوسجارد  %56أقراص
تدخني احلبوب املصابة.
			
فوسفيد%57
αϮϔϠϴγ
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ
ϦϴΧΪΗ
			3ϡ
 5بلية  /م/ ιήϗ 33
ιήϗبلى
النصر %56
املصابة.
تدخني احلبوب
ιήϗ
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ
ϦϴΧΪΗ
3ϡ
/ιήϗ3
أقراص  3أقراص  /م3
%56%56
ϦϴδϛϮϔϠϴγالنصر
فوسفيد
املصابة.
تدخني احلبوب
			
أقراص
فوسفيفول 56
املصابة.
تدخني احلبوب
ιήϗ%%56
αϮϔϨϴη
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ
ϦϴΧΪΗ
			3ϡ
 3أقراص 3/م/ ιήϗ3
 150جم  /أردب تقاوى تعفير الغرارات من الدخل واخلارج وخلط احلبوب باملبيد خلطا متجانسا
مالتوكس DP %1
ιήϗ %56 ΩέΎΠγϮϓ
.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ ϦϴΧΪΗ
3ϡ /ιήϗ 3

ϰϠΑ %56 ήμϨϟ ΪϴϔγϮϓ
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ιήϗ %57 ϦϴδϜϣϮϓ
ιήϗ %57 ϦϴδϜϣϮϓ

3ϡ /ΔϴϠΑ 5

.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ ϦϴΧΪΗ

3ϡ /ιήϗ 3

.ΐϛήϤϟϭ ϥίΎΨϤϟ ήϴϬτΗ

˼ϡ /ιήϗ 3

.ΔΑΎμϤϟ ΏϮΒΤϟ ϦϴΧΪΗ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

Page 1

حشرات احلبوب املخزونة

احلاصالت الزراعية املخزونة
فومكسني  %57أقراص

 3أقراص  /م3
		

تدخني احلبوب املصابة.

كويكفوس  %57أقراص

		
 3أقراص  /م3

تدخني احلبوب املصابة.

ماجتوكسني  %66أقراص

		
 3أقراص  /م3

تدخني احلبوب املصابة.

		
ماجيك أوكسام  %56أقراص  3أقراص  /م3
مالسون/كورماندل D %1
 150جم  /أردب تقاوى
		
 3أقراص  /م3

هوكسني  %56أقراص

ήπΤϟϭ ϒϳήϟ ϲϓ ϲϧΎΒϤϟ

تدخني احلبوب املصابة.

تعفير الغرارات من الداخل واخلارج وخلط احلبوب باملبيد خلطا متجانسا.

تدخني احلبوب املصابة.

المبانى فى الريف والحضر

اآلفة  :احلشرات

:Δϓϵاإلصابة :
مظهر
ΕήθΤϟ

ξϴΑϷ ϞϤϨϟ

ήπΤϟϭ
ϒϳήϟ
ϲϓ ϲϧΎΒϤϟ
األبيض
النمل

وجود أنفاق طينية على اجلدران  -وجود تأكل فى األخشاب أو املواد
واحلشرات بداخلها.
تظهر األنفاق
السيليلوزية  -وعند تكسر اخلشب
ξϴΑϷ
ϞϤϨϟ

ήϬψϣ
 :ΔΑΎλϹاإلصابة :طوال العام.
ميعاد ظهور

ϭ ΏΎθΧϷ ϰϓ Ϟϛ΄Η ΩϮΟϭ-ϥέΪΠϟ ϰϠϋ ΔϴϨϴσ ϕΎϔϧ ΩϮΟϭ
توقيت املكافحة:
اإلصابةΕήθΤϟϭ ϕΎϔϧϷ ήϬψΗ
مظاهرΐθΨϟ
وجود ήδϜΗ
ΪϨϋϭ-ΔϳίϮϠϴϠϴδϟ
ΩϮϤϟ
.ΎϬϠΧΪΑ

إرشادات خاصة:

έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
:ΔΑΎ˰˰λϹاحلشرات باحلقن والرش الغزير حيث يتم عمل
املبيد ألنفاق
وصول
.ϡΎόϟ
منطقة اإلصابة بعرض  30سم ويرش مبستحضر املبيد مبعدل 4
ϝϮσحول
خندق

ΖϴϗϮΗمتر طولى ثم
لتر /
:ΔΤϓΎϜϤϟحتقن منطقة اإلصابة مبعدل  4لتر  /ثقب على مسافات
.ΔΑΎλϹ ήϫΎψϣ ΩϮΟϭ
 1متر.

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
·ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ
التوصيات املعتمدة
ΔΑΎλϹ ΔϘτϨϣ ϝϮΣ ϕΪϨΧ ϞϤϋ ϢΘϳ ΚϴΣ ήϳΰϐϟ εήϟϭ ϦϘΤϟΎΑ ΕήθΤϟ ϕΎϔϧϷ ΪϴΒϤϟ ϝϮλϭ
معدل
				
املبيد
اإلستخدام4 ϝΪόϤΑ ΔΑΎλϹ ΔϘτϨϣ ϦϘΤΗ ϢΛ ϰϟϮσ ήΘϣ
/ήΘϟ 4 ϝΪόϤΑ
ΪϴΒϤϟ ήπΤΘδϤΑ
εήϳϭ Ϣγ 30 νήόΑ
.ήΘϣ 1 ΕΎϓΎδϣ ϰϠϋ ΐϘΛ /ήΘϟ

			
بيريبان إيه EC %48
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
		ECΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
جولدن فوس %48

			
EC%48
·%48Ϫϳ
فوسيلد
EC
ϥΎΑήϴΑ

 2لتر  100 /لتر ماء
 2لتر

 100لتر ماء
/
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ

لتر 100 /
ماء ˯Ύϣ
لتر ήΘϟ
100/ήΘϟ
2 2

			
EC %48
كلورزان %48
EC
ϥίέϮϠϛ

 100لتر
لتر /
100ماء˯Ύϣ ήΘϟ
/ ήΘϟ
2 2

			
EC %
هلبان 48
EC
%48
ϥΎΒϠϫ

 100لتر
لتر /
100ماء˯Ύϣ ήΘϟ
/ ήΘϟ
2 2
التو�صيات املعتمدة
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ϥήΌϔϟ

ϪϬϛΎϔϟ ϖΪΣϭ ωέΰϤϟϭ ϝϮϘΤϟ

ϪϬϛΎϔϟ وحدائق
ϖΪΣϭ والمزارع
ωέΰϤϟϭالحقول
ϝϮϘΤϟ
الفاكهة
الفئــــــران

ΕΎϳέΎϘϔϟ
 الفقاريات::Δϓϵ
اآلفة

ϥήΌϔϟ

: مظهر اإلصابة
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ
فى احلقول الزراعية تتغذى الفئران على احلبوب والبذور عند زراعتها
ΪϨϋ έϭάΒϟϭ ΏϮΒΤϟ ϲϠϋ ϥήΌϔϟ ϯάϐΘΗ Δϴϋέΰϟ ϝϮϘΤϟ ϰϓ
 وفى حدائق الفاكهة تتغذى الفئران على.وكذلك على البادرات ثم الثمار
ΔϬϛΎϔϟ ϖΪΣ
ϭ .έΎϤΜϟ
ϢΛ ΕέΩΎΒϟ
ΎϬΘϋέί
.الثمارϲϓعلى
األشجار وتتغذى
 قلفϲϠϋ
وتقرضϚϟάϛϭ
احلديثة
البراعم
έΎΠηϷ ϒϠϗ νήϘΗϭ ΔΜϳΪΤϟ ϢϋήΒϟ ϲϠϋ ϥήΌϔϟ ϯάϐΘΗ
. طوال العام:اإلصابة
ظهورϯάϐΘΗϭ
ميعاد
.έΎϤΜϟ ϲϠϋ
. من بداية الزراعة إلى احلصاد:توقيت املكافحة
:ΔΑΎ˰˰λϹ έϮϬχ ΩΎόϴϣ
 يتم استخدام املبيدات املسيلة للدم منذ بدء الزراعة:خاصة
إرشادات
.ϡΎόϟ
ϝϮσ
.أسبوعيا حتى يتوقف إستهالك الطعم السام املستخدم
:ΔΤϓΎϜϤϟ
ΖϴϗϮΗ
املعتمدة
التوصيات
.ΩΎμΤϟ ϲϟ· Δϋέΰϟ ΔϳΪΑ Ϧϣ
معدل اإلستخدام
						املبيد

:Δ˰˰˰˰˰˰λΎΧ
ΕΩΎ˰˰˰˰˰ηέ·
 فدان/ كجم0.7
					
 مسحوق%80
راتول
ϡΎδϟ Ϣότϟ ϙϼϬΘγ· ϒϗϮΘϳ فدان
ϰΘΣ /كجم
ΎϴϋϮΒγ
˯ΪΑ άϨϣ ϡΪϠϟ ΔϠϴδϤϟ ΕΪϴΒϤϟ
ϩάϫ80ϡΪΨΘγ
0.7 Δϋέΰϟ				
 مسحوق%
راتوكسϢΘϳ
.ϡΪΨΘδϤϟ
				 مسحوق%80 راتونار
 فدان/ كجم0.7
ΓΪϤΘόϤϟ
				
مسحوق
%ΕΎϴλϮΘϟ
80 ωέΰϤϟϭ
سوبر راتكس
 فدان/ كجم0.7
ϊϗϮϘϟ
ϪϬϛΎϔϟ
ϖΪΣϭ
ϝϮϘΤϟ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
		
)طعم (قمح صحيح%0.005
سوبر كاييد كزد
 فدان/ كجم1.85
ϪϬϛΎϔϟ
ϖΪΣϭ
ωέΰϤϟϭ
ϝϮϘΤϟ
.7 /ϢΠϛ			
 مسحوق%80 النصر
 فدان/ كجم0ϥΪϓ
DPفوسفيدزنك
%80 ϝϮΗέ
0.7
ϥΪϓ / ϢΠϛ 1.85

ΕΎϳέΎϘϓϼϟ

:Δϓϵ

Ϥϗ) Ϣόσ %0.005
Ωΰϛ ΪϴϳΎϛ: اآلفة
ήΑϮγ
الالفقاريات
(ϴΤλ
ϊϗϮϘϟ
القواقـــــع
:ΔΑΎλϹ ήϬψϣ

: مظهر اإلصابة

Δπϐϟ ˯ΰΟϷ ΔλΎΧ ΔϴΗΎΒϨϟ ˯ΰΟϷ ϊϴϤΟ ϊϗϮϘϟ ϢΟΎϬΗ
ΕΎΗΎΒϨϟ
ϥΎϘϴγϭ
ωϭάΠΑ
ΓήϴΒϛجميع
έήο
ΎϬΑ تهاجم
ϖΤϠΗϭ
وتلحق
الغضة
األجزاء
خاصةϖμΘϠΗ
النباتيةΎϤϛ
األجزاء
القواقع
ΔϴτϐΗ ΪΣ ϰϟ· ΩΪόΘϟ Ϟμϳ Ϊϗϭ ϒϴμϟ Ϟμϓ ˯ΎϨΛ έΎΠηϷϭ
أثناءΔΑΎλ·
واألشجار
وسيقانϲϠϋ
بجذوع
كبيرة كما
أضرارϩάϫبها
ΔϟΎΣالنباتات
ϲϓ .ΎϬΘϳϮϴΣ
ήΛΆϳتلتصق
ΎϤϣ ΔϴΗΎΒϨϟ
˯ΰΟϷ
مماϲϟΎΘϟΎΑϭ
 النباتيةΓήϤΜϠϟ
األجزاءΕΎϫϮθΗ
تغطية هذهΐΒδΗϭ
إلى حدΎϬΑالتعداد
يصلϰϬϓ
وقدϪϛϮϔϟ
الصيفέΎϤΛ
فصل
ϖμΘϠΗ
ΎϬΗΩϮΟ
ϲϠϋ
Ίϴδϟ على
ήϴΛ΄Θϟ
الفواكه فهى تلتصق بها وتسبب.ΔϴϘϳϮδΘϟ
إصابة ثمار
فى حالة
.حيويتها
يؤثر

έϮϬχ
ΩΎόϴϣ
.التأثير السيىء على جودتها التسويقية:ΔΑΎ˰˰λϹ
للثمرة وبالتالى
تشوهات
ΎϬσΎθϨϟ ϢγϮϣ ϝϮσϭ ˬρΎθϨϟ ΔϴϠϴϟ ΕΎϧϮϴΣ ΔϴοέϷ ϊϗϮϘϟ
 هو موسم-  كآفة-  وأطول موسم لنشاطهاρΎθϧ
،النشاط
حيواناتˬ ليلية
:اإلصابة
ميعاد
ΩΩΰϳϭ
˯ΎΘθϟϭاألرضية
ϒϳήΨϟالقواقع
ϪϴϠϳ ϊϴΑήϟ
ϢγϮϣظهور
Ϯϫ -Δϓϛ
ˬ ΓέήΤϟ
ϝΪΘόΗϭ نشاط
ΔϴοέϷ
ΔΑϮσήϟ
ΚϴΣيليه
ϊϗϮϘϟ
 أما،الرطوبة األرضية وتعتدل درجة احلرارة
ترتفعΔΟέΩ
القواقع حيث
ويزداد
،والشتاءϊϔΗήΗ
اخلريف
الربيع
ϰϠϋ ϖμΘϠΗ ϊϗϮϘϟ ΐϠϏ ϥΈϓ ϒϴμϟ ήϬη ϝϼΧ Ύϣ
ϲϓ ϞΧΪΗ ΚϴΣ ϞϴΨϨϟϭ ωήϓϷϭ ΔϴΗΎΒϨϟ ϥΎϘϴδϟϭ ΕΎϣΎϋΪϟ
ΔϓΪμϟ ΔΤΘϓ ϖϠϐΗϭ ˬ ˯άϐϟϭ ΔϛήΤϟ Ϧϋ ϒϘΗϭ ΔΣέ έϮσ
أرا�ضى.ΔΑϮσήϟ
الزراعة وا�ست�صالح ال
ΪϘϓوزارةϦϣ 200
ϊϗϮϘϟ ϢδΟ ϰϤΤϳ ˯ΎθϐΑ

:ΔΤϓΎϜϤϟ ΖϴϗϮΗ
ϡΎδϟ Ϣότϟ ϡΪΨΘγΎΑ ΔϴΎϴϤϴϜϟ ΔΤϓΎϜϤϟ ΞϣΎϧήΑ ϖϴΒτΗ ϢΘϳ
ήϳήΒϓ Ϧϣ ΓήΘϔϟ ϝϼΧ ΎλϮμΧ ϊϗϮϘϟ ρΎθϧ ΕήΘϓ ϝϼΧ
.ϮϳΎϣ ήϬη ϰΘΣϭ

القواقـــــع

احلقول واملزارع وحدائق الفاكهة

خالل أشهر الصيف فإن أغلب القواقع تلتصق على الدعامات والسيقان النباتية واألفرع والنخيل حيث تدخل فى
طور راحة وتقف عن احلركة والغذاء ،وتغلق فتحة الصدفة بغشاء يحمى جسم القوقع من فقد الرطوبة..
توقيت املكافحة:
يتم تطبيق برنامج املكافحة الكيميائية بإستخدام الطعم السام خالل فترات نشاط القواقع خصوصا خالل
الفترة من فبراير وحتى شهر مايو.
إرشادات خاصة:
يضاف للكمية الالزمة للفدان  5كجم ردة ونصف كجم عسل إسود وتخلط مع حوالى  2.5لتر ماء لعمل الطعم
السام .يضاف الطعم تكبيشا بني النباتات أو حول جذوع األشجار فوق تربة رطبة.

التوصيات املعتمدة

املبيد					

معدل اإلستخدام

		
جاستروتوكس إى ( G %5طعم سام)

 2كجم  /فدان

			
نيوميل ( SL %20طعم سام)

 1لتر  /فدان

المسطحات الخضراء
اآلفة  :احلشرات

اجلعال

مظهر اإلصابة :
 اصفرار النباتات ويكون األصفرار فى صورة بقع غير منتظمة. -عند رفع النجيل املصاب ينفصل عن التربة ويرتفع عن األرض وكأنه سجادة.

توقيت املكافحة:

 -يفضل اجراء املكافحة الكيماوية قبل زراعة املسطح.

 جترى عملية املكافحة عند بداية أعراض اإلصابة على النباتات أومشاهدة اليرقات.
إرشادات خاصة:

 -العناية بالعمليات الزراعية وعدم استخدام أسمدة بلدية حديثة حتتوى على يرقات اآلفة.

التوصيات املعتمدة

املبيد				

معدل اإلستخدام

			
سيمتيار CS %10
			
ميريديان WG %25

 350سم /3فدان
 350جم /فدان
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

201

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية
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وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

البــــاب الثالث
التوصيات المعتمدة
لمكافحة الحشائش
(أ ) :احملاصيل احلقلية
(ب)  :محاصيل اخلضر
(جـ) :محاصيل الفاكهة

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية
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وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

 المحاصيل الحقلية:) ( أ

القمــــح

ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

ϤϘϟ
ϤϘϟ

ϤϘϟ ϤϘϟ

احلشائش احلولية عريضة األوراق

ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

ξϴπόΠϟ
ξϴπόΠϟ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ

ϖϠδϟ
ϖϠδϟ
:ΔλΎΧ
ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ
ΕΩΎηέ·

املعتمدةΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
التوصيات
Ϣγ·

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

/ϢΟ 8
ϥΪϓ ϥΪϓ
معدل اإلستخدام
/ϢΟ 8
.ϕέϭ
4-2 4-2
έϮσ έϮσ
ϰϓ ϤϘϟ
ϥϮϜϳϥϮϜϳ
ΎϣΪϨϋΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ ΎϣΎϋ
Ύηέ Ύηέ
.ϕέϭ
ϰϓ ϤϘϟ

. أوراق4-2 رشا عاما عندما يكون القمح فى طور
ϥΪϓ ϥΪϓ
/ ήΘϟ /1ήΘϟ 1
رشا عاما
. أوراق4-2 عندما يكون القمح فى طور
عندما/ϢΟ
رشا عاما
. أوراق5-3  يكون القمح فى طورϥΪϓ
ϥΪϓ 8
/ϢΟ 8
. أوراق4-2 رشا عاما عندما يكون القمح فى طور
عندماϥΪϓ
عاما
رشا8
. أوراق4-2  يكون القمح فى طورϥΪϓ
/ϢΟ
8
/ϢΟ

DF %75
έΎΘγ املبيد
Ϯϧϭ Ϯϧϭ
				
DF %75
έΎΘγ

 فدان/ لتر1
		EC %32.75 اكوسينيل
EC %24
ϮϴϠΑΩ ϮϴϠΑΩ
ϝΎϨϴϣϭήΑ
EC %24
ϝΎϨϴϣϭήΑ
 فدان/جم
8έϮσ ϰϓ			
DFΎϣΪϨϋ
%75 ΎϣΎϋ
 ستارΎηέ
اونو
.ϕέϭ
5-3
ϤϘϟ
ϥϮϜϳ
.ϕέϭ 5-3 έϮσ ϰϓ ϤϘϟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ΎϣΎϋ Ύηέ
 فدان/ لتر1
		
ECDF
%24
دبليوΖϴϧϮΒϳήΗ
برومينال
%75
DF %75
ΖϴϧϮΒϳήΗ
 فدان/ جم8 .ϤϘϟ			
DFϝΎϤΘϛ·
%
جرانارى
ΕΎΒϧ·ΕΎΒϧ·
ϝΎϤΘϛ·
ΪόΑ75ΎϣΎϋ
Ύηέ Ύηέ
.ϤϘϟ
ΪόΑ
ΎϣΎϋ
 فدان/ جم8
			
WG
%
75%75
جيروستار
DF %75
ϱέΎϧήΟ
DF
ϱέΎϧήΟ
3
έϮσ έϮσ
ϰϓ 			
ϤϘϟ
ϥϮϜϳϥϮϜϳ
ΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ
Ύηέ Ύηέ
. رشا عاما قبل رية احملاياة بيوم واحد..ϕέϭ
فدان..ϕέϭ
/ 4-2
 سم304-2
SC
%ΎϣΪϨϋ
17
.5 دربى
ϰϓ ϤϘϟ
ΎϣΎϋ
DF
ϥΪϓ
/ϢΟعاما
8
DF
. أوراق4-2 يكون نباتات القمح فى طور
عندما
رشا8  فدان/ جم8
			
W%75έΎΘδϧήΟ
G
%%75έΎΘδϧήΟ
75 سكايال
ϥΪϓ
/ϢΟ
.ϤϘϟ
ΕΎΒϧ·
ϝΎϤΘϛ·
ΪόΑ
Ύηέ Ύηέ
.ϤϘϟ ΕΎΒϧ·
ΪόΑ ΎϣΎϋ
			
WGϝΎϤΘϛ·
%75ΎϣΎϋ
كول
كاش
. أوراق4-2  فدان رشا عاما عندما يكون القمح فى طور/ جم8
SC %17.5
ϰΑέΩ ϰΑέΩ
ϥΪϓ ϥΪϓ
/ 3Ϣγ
30 30
SC %17.5
/ 3Ϣγ
.(Δϋέΰϟ
Ϧϣ
ϡϮϳ
25-20
ΪόΑ
ΓΎϳΎΤϤϟ
Δϳέ)
ΪΣϭ
ϡϮϴΑ
ΓΎϳΎΤϤϟ
Δϳέ
ϞΒϗ
ΎϣΎϋ
Ύηέ Ύηέ
.(Δϋέΰϟ Ϧϣ ϡϮϳ 25-20 ΪόΑ ΓΎϳΎΤϤϟ Δϳέ) ΪΣϭ ϡϮϴΑ ΓΎϳΎΤϤϟ Δϳέ ϞΒϗ ΎϣΎϋ
WG %75 ϼϳΎϜγ
ϥΪϓ ϥΪϓ
/ϢΟ 8
WG %75 ϼϳΎϜγ
/ϢΟ 8
.ϕέϭ
4-2
έϮσ
ϰϓ
ϤϘϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ ΎϣΎϋ
Ύηέ Ύηέ
.ϕέϭ 4-2 έϮσ ϰϓ ϤϘϟ ΕΎΗΎΒϧ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ

حششية الصامة

صامة

Page 1
Page 1

معدل اإلستخدام

. يوم من الزراعة15 - 10 رشا عاما خالل
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 فدان/ لتر1

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

صامة

التوصيات املعتمدة

					املبيد

			
EC %92 بوكسر جولد

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

احلشائش النجيلية احلولية

القمح

ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ

ΔϣΎμϟ

ϤϘϟ

ϤϘϟ

احلوليةΔϴϟϮΤϟ
النجيلية
احلشائش
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟζΎθΤϟ

ΔϣΎμϟ

ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ήϴϣΰϟ
ήϴϣΰϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

املعتمدةΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
Ϣγ·

WG
%70 Ζγήϓ
20
ϥΪϓ /ϢΟ
WG %70
Ζγήϓ
ϥΪϓ /ϢΟ 20
اإلستخدام
معدل
				
املبيد
.ϕέϭ
4-2
έϮσ
ϰϓ
ϤϘϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ
.ϕέϭ 4-2 έϮσ ϰϓ ϤϘϟ ΕΎΗΎΒϧ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ΎϣΎϋ Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ

. ورقات5-4 رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور

		
 فدان/ جم250

. يوم بعد رية احملاياة15 رشا عاما خالل

		
 فدان/ سم
550
.ΓΎϳΎΤϤϟ

/3Ϣγ 550
ϥΪϓ /3ϢγϥΪϓ
550

3

			
WDG %40 أفالنش

EC
%4.5 ϝΎϴδϛ
EC %4.5
ϝΎϴδϛ

			
EC
4ΎϣΎϋ
.5ϝϼΧ
اكسيال
.ΓΎϳΎΤϤϟ
Δϳέ15
ΪόΑϝϼΧ
ϡϮϳ%15
Δϳέ
ΪόΑ
ϡϮϳ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
%15
WP
%15
			
WP
%WP
15Ϧθϛ
اكشن

ϥΪϓ /ϢΟ 140
ϥΪϓعاما
/ϢΟرشا
140
.خالل شهر بعد رية احملاياة
		
 فدان/ جم140

.ΓΎϳΎΤϤϟ
Δϳέ ϝϼΧ
ΪόΑ ήϬη
ϝϼΧ
.ΓΎϳΎΤϤϟ Δϳέ
ΪόΑ ήϬη
ΎϣΎϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ

		
 فدان/3 سم100

.رشا عاما خالل شهر بعد رية احملاياة

		
EC %24 اكوبيك سوبر

/3Ϣγ 100
ϥΪϓ /3ϢγϥΪϓ
100

. أوراق4-2 رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور

.خالل شهر بعد ريه احملاياة
عاما/ήΘϟ
 رشاϥΪϓ
ϥΪϓ
1
. أوراق4-2 رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور

Ϧθϛ

		
 فدان/3 سم.ΓΎϳΎΤϤϟ
500

%24
ήΑϮγ ϚϴΑϮϛ
EC %24EC
ήΑϮγ
ϚϴΑϮϛ

			
EW
%
7.5
االرم
.ΓΎϳΎΤϤϟ
Δϳέ ϝϼΧ
ΪόΑ
ήϬη
ϝϼΧ
Δϳέ
ΪόΑ ήϬη
ΎϣΎϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ

Ύηέ

		
فدان
			
EC %
15
أنتيلوب
EC
%36 ϥΎδϛϮϠϳ
/ήΘϟ
1 /  سم200
EC %36
ϥΎδϛϮϠϳ
.ΕΎϗέϭ
έϮσ ΕΎΗΎΒϧ
ϲϓ
ϤϘϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ΎϣΪϨϋ
3
.ΕΎϗέϭ
4-2
ϲϓ ϤϘϟ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ
Ύηέ
		
فدان
/έϮσ
 سم4-2
500
		
EW
%7ϥϮϜΗ
.5ΎϣΎϋ
سوبر
بوماΎϣΎϋ Ύηέ
3

ϥΪϓ /3Ϣγ 500

EW %7.5 ήΑϮγ ΎϣϮΑ

ϥΪϓ /3Ϣγ 500
رشا عاما
. يوم بعد رية احملاياة15 خالل

		
 فدان/3 سم500

EW %7.5 ήΑϮγ ΎϣϮΑ
			
EC %4.5 تراكسوس

. عاما خالل شهر بعد رية احملاياةϥΪϓ
رشا

		
 فدان/ جم140

			
WP %15 توبكان
EC %4.5 αϮδϛήΗ

.ΕΎϗέϭ
έϮσ ΕΎΗΎΒϧ
ϲϓ ϤϘϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ
.ΕΎϗέϭ 4-2
έϮσ4-2
ϲϓ ϤϘϟ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ

/3Ϣγ 500
ϥΪϓ /3Ϣγ 500

.رشا عاما خالل شهر بعد رية احملاياة

		
 فدان/جم
140
.ΓΎϳΎΤϤϟ

EC %4.5 αϮδϛήΗ

.ΓΎϳΎΤϤϟ
Δϳέ15
ΪόΑϝϼΧ
ϡϮϳ 15
ϝϼΧ
			
WP
%
15
توبيك
Δϳέ
ΪόΑ
ϡϮϳ
ΎϣΎϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ

ϥΪϓ /ϢΟ 140
140
. أوراق4-2 تكون نباتات القمح فى طورϥΪϓ
عندما/ϢΟ
رشا عاما
		
 فدان/3 سم750

WP
%15
WP
%15
ϰϧήΗ
			
EC
%36
فاكتو

ϰϧήΗ

.ΓΎϳΎΤϤϟ
Δϳέ ϝϼΧ
ΪόΑ ήϬη
ϝϼΧ
.ΓΎϳΎΤϤϟ Δϳέ
ΪόΑ ήϬη
ΎϣΎϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ

.رشا عاما خالل شهر بعد رية احملاياة

		
 فدان/3 سم105

.رشا عاما خالل شهر بعد رية احملاياة

140
		
 فدان/ جم.ΓΎϳΎΤϤϟ

.رشا عاما خالل شهر بعد رية احملاياة

		
 فدان/ جم140

			
WP %15 ماكستوب

.رشا عاما خالل شهر بعد رية احملاياةPage 2 		
فدان
/3 سم100
Page 2

			
EC %24 هربينو

.رشا عاما خالل شهر بعد رية احملاياة

		
 فدان/ جم140

			
WP %15 هوك

.رشا عاما خالل شهر بعد رية احملاياة

		
 فدان/ جم140

			
WP %15 وان تاتش

ϥΪϓ / ϢΟ ϥΪϓ
140/ ϢΟ 140

			
EC %24 كلودميكس

WP
%15 ϚϴΑϮΗ
WP %15
ϚϴΑϮΗ

			
15
كلومبس
.ΓΎϳΎΤϤϟ
ΔϳέWP
ΪόΑ %
ήϬη
ϝϼΧ
Δϳέ
ΪόΑ ήϬη
ϝϼΧ
ΎϣΎϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ
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Ύηέ

احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

القمح

احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϤϘϟ

ϤϘϟ

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷΔπϳήϋ
ΔϘϴοϭΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

βϳήδϟ

ϞϔϨϟ

βϳήδϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ϞϔϨϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

 معدل اإلستخدامOD			
املبيد
%1.2OD
βΘϧϼσ
400/3Ϣγ 400
ϥΪϓ /3Ϣγ ϥΪϓ
%1.2 βΘϧϼσ
ΕΎϗέϭ 4-2ΕΎϗέϭ
έϮσ ϲϓ
ϤϘϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ϥϮϜΗΕΎΗΎΒϧ
ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΎϣΎϋ ΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
4-2
έϮσ
ϲϓ ϤϘϟ
3

 ورقات4-2 رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور
3ϢγϥΪϓ
600
/ 3Ϣγعاما
600
 ورقات5-3 فى طورϥΪϓ
القمح/نباتات
تكون
عندما
رشا

 فدان/  سم400
 فدان/3 سم160

OD %1.2 اطالنتس

SC %55 SC
ήΘϧΎΑ
OD %4.%55
5 بالسήΘϧΎΑ

εήϟ ΪόΑ ϭ
ϞΒϗ ΔϔϴϔΧ
ϊϣ ΕΎϗέϭ
έϮσ ϲϓ
ϤϘϟ
ϥϮϜΗΕΎΗΎΒϧ
ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΎϣΎϋ ΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
εήϟ
ΪόΑ ϭΔϳέ
ϞΒϗ ˯Ύτϋ·
ΔϔϴϔΧ Δϳέ
˯Ύτϋ· 4-2
ϊϣ ΕΎϗέϭ
4-2
έϮσΕΎΗΎΒϧ
ϲϓ ϤϘϟ
.ήϴϣΰϟΎΑ ΓΪθΑ
ΔΑΎμϤϟ
ϝϮϘΤϟϭ
ΔϴϠϣήϟ
ϲοέϷ
ϲϓ
ΪϴΒϤϟ
ϡΪΨΘδϳ
ϻϭ
ϦϴϣϮϴΑ
.ήϴϣΰϟΎΑ ΓΪθΑ ΔΑΎμϤϟ ϝϮϘΤϟϭ ΔϴϠϣήϟ ϲοέϷ ϲϓ ΪϴΒϤϟ ϡΪΨΘδϳ ϻϭ ϦϴϣϮϴΑ
OD %4.5OD
αϼΑ
ϥΪϓ /3Ϣγ ϥΪϓ
160/3Ϣγ 160
%4.5 αϼΑ
.ΕΎϗέϭ 5-3έϮσ
ϲϓ
ϤϘϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ
Ύηέ
.ΕΎϗέϭ 5-3έϮσ ϲϓ ϤϘϟ ΕΎΗΎΒϧ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ΎϣΎϋ Ύηέ

SC%50 βϜϧέϮϴΗ
ϥΪϓ/ήΘϟ 1.5
SC%50 βϜϧέϮϴΗ
ϥΪϓ/ήΘϟ 1.5
εήϟ ΪόΑ ϭ
ϞΒϗ
ΔϔϴϔΧ
Δϳέ
˯Ύτϋ·
ϊϣ
ΕΎϗέϭ
4-2
έϮσ
ϲϓ
ϤϘϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ
Ύηέ. ΎϣΎϋ Ύηέ.
εήϟ ΪόΑ ϭ ϞΒϗ ΔϔϴϔΧ Δϳέ ˯Ύτϋ· ϊϣ ΕΎϗέϭ 4-2 έϮσ ϲϓ ϤϘϟ ΕΎΗΎΒϧ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ
.ήϴϣΰϟΎΑ ΓΪθΑ
ΔΑΎμϤϟ
ϝϮϘΤϟϭ
ΔϴϠϣήϟ
ϲοέϷ
ϲϓ
ΪϴΒϤϟ
ϡΪΨΘδϳ
ϻϭ
ϦϴϣϮϴΑ
.ήϴϣΰϟΎΑ ΓΪθΑ ΔΑΎμϤϟ ϝϮϘΤϟϭ ΔϴϠϣήϟ ϲοέϷ ϲϓ ΪϴΒϤϟ ϡΪΨΘδϳ ϻϭ ϦϴϣϮϴΑ
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التو�صيات املعتمدة

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

الشعيـــر
ήϴόθϟ
احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

ήϴόθϟ

ϡϼϏϮΑ

ήϴόθϟ
ϕέϭϷΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ

ϡϼϏϮΑ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ήϴόθϟ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
معدل اإلستخدام

ϥΪϓ / ήΘϟ 1ϥΪϓ / ήΘϟ 1
. أوراق5-3 الشعير فى طور
رشا عاما عندما يكون

 فدان/ لتر1

ίϮΠόϟ ΓήΑ· ίϮΠόϟ ΓήΑ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

التوصيات املعتمدة

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟاملبيد
Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
			

Ϣγ·

EC %24 ϮϴϠΑΩ
%24
ϮϴϠΑΩ ϝΎϨϴϣϭήΑ
EC %24EC
دبليوϝΎϨϴϣϭήΑ
برومينال

.ϕέϭ 5-3.ϕέϭ
έϮσ ϰϓ
ήϴόθϟ
ΎϣΪϨϋ ϥϮϜϳ
ΎϣΎϋ Ύηέ
5-3
έϮσϥϮϜϳ
ϰϓ ήϴόθϟ
ΎϣΪϨϋ ΎϣΎϋ Ύηέ

احلشائش احلولية النجيلية

زمير

فالرس

معدل اإلستخدام

. يوم بعد ريه احملاياة فى األراضى اجلديدة15 رشا عاما خالل
Page 4

التوصيات املعتمدة

			املبيد

		
 فدان/3 سم500 EC %4.5 اكسيال
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ϕέϭϷ Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

الكتــــان

ϥΎΘϜϟ

ϥΎΘϜϟ

ϥΎΘϜϟ ϥΎΘϜϟ احلشائش احلولية عريضة األوراق
ϕέϭϷ Δπϳήϋ
ϕέϭϷ ΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϯήΑ ΔϠδΑ ϯήΑ ΔϠδΑ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ήϘΒϟ Ϧϴϋ ήϘΒϟ Ϧϴϋ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

معدل اإلستخدامEC %24
			
املبيدϝΎϨϴϣϭήΑ
ϮϴϠΑΩ%24
ϝΎϨϴϣϭήΑ
ϒμϧ/ ήΘϟ ϒμϧ
ϥΪϓ / ήΘϟ ϥΪϓ
EC
ϮϴϠΑΩ
.Ϣγ 15-12
ϰϟ·15-12
ϥΎΘϜϟ ΕΎΒϧ
ϝϮσ ΕΎΒϧ
ϞμϳϝϮσ
ΎϣΪϨϋϞμϳ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
.Ϣγ
ϰϟ· ϥΎΘϜϟ

 سم15-12 رشا عاما عندما يصل طول نبات الكتان إلى

 فدان/3 سم500

الفول البلدى

ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

ϯΪϠΒϟ ϝϮϔϟ
ϯΪϠΒϟ ϝϮϔϟ

βϳέϼϓ

ϯΪϠΒϟ ϝϮϔϟ ϯΪϠΒϟ ϝϮϔϟ

احلوليةΔϴϠϴΠϨϟ
النجيلية
احلشائش
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ

βϳέϼϓ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟΕΎϴλϮΘϟ
معدل اإلستخدام

250
/ 3Ϣγ 250
ϥΪϓ / 3ϢγϥΪϓ
 ورقات15-10 احلشائش فى طور
تكون نباتات
عندما
رشا عاما
Page
5
.ΕΎϗέϭ

ήϴϓΎμόϟ Ϥϗ
ήϴϓΎμόϟ Ϥϗ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

التوصيات املعتمدة

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟاملبيد
Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
			

ECήΑϮγ
%12.5
ΖϜϠγήΑϮγ ΖϜϠγ
 فدان/3 سم300 EC %12.5
EC %24 توميكس سوبر

4-2
.ΕΎϗέϭ
έϮσ
ϲϓ ζΎθΤϟ
έϮσ ϲϓ ΕΎΗΎΒϧ
ζΎθΤϟ
ϥϮϜΗ
ΕΎΗΎΒϧ
ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
Page
5 4-2

 ورقات4-2 رشا عاما عندما تكون نباتات احلشائش فى طور
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EC %24 برومينال دبليو

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

 فدان/3 سم250

التو�صيات املعتمدة

EC %12.5 سلكت سوبر

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

)البصـــل (الفتيل
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϞμΒϟ

ϞμΒϟ

احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق
ϞμΒϟ ϞμΒϟ
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷΔπϳήϋ
ΔϘϴοϭΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϞϤΠϟ ϞΠϓ ϞϤΠϟ ϞΠϓ

ϰϧΎτϴη ΔϠΧ
ϰϧΎτϴη ΔϠΧ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
.ϞΘθϟϭ Δϋέΰϟ
.ϞΘθϟϭ
Δϳέ
Δϋέΰϟ
ϢΛ ΎϬτϴτΨΗϭ
Δϳέ ϢΛ νέϷ
ΎϬτϴτΨΗϭ
ΰϴϬΠΗ
νέϷ
ΪόΑ Ύηέ
ΰϴϬΠΗ ΪόΑ Ύηέ

:إرشادات خاصة
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
.والشتل
الزراعة
رية
ثم
وتخطيطها
األرض
جتهيز
بعد
رشا
EC %33 EC
ΎΠϴϣϭ
%33 ΎΠϴϣϭ
ϥΪϓ /ήΘϟ 2ϥΪϓ /ήΘϟ 2

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5

التوصيات املعتمدة

CS %45.5
CS
ήΘδϛ
%45.5
ΐϣϮΘγ
ήΘδϛ ΐϣϮΘγ

معدل اإلستخدام

			املبيد

 فدان/ لتر2.5

		
EC %33 استوجن

 فدان/ لتر2

		
EC %33 اوميجا

 يوم من الشتل21 رشا عاما بعد

		
 فدان/3 سم750

		
EC %24 أوكسيفن

 يوم من الشتل21 رشا عاما بعد

		
 فدان/  سم400

		
SC %48  إف4 جول

 فدان/ لتر1.5

CS %45.5 ستومب اكسترا

		
 فدان/3 سم750

		
EC %24 فلورو

 يوم من الشتل21 رشا عاما بعد

Page 8
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احلشائش احلولية عريضة األوراق

نفل

التوصيات املعتمدة

خبيزة

املبيد			

معدل اإلستخدام

		
ايكوبارت SC %2

		
 200سم /3فدان

رشا عام بعد  20-25يوم من الشتل

احلشائش احلولية النجيلية

صامة

التوصيات املعتمدة

ديل القط

املبيد			

معدل اإلستخدام

جالنت سوبر EC %10.8

			
 200سم /3فدان

رشا عاما بعد  21يوم من الشتل

		
جياكو EC %10.8

			
 650سم /3فدان

رشا عاما بعد  21يوم من الشتل

التو�صيات املعتمدة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

احلشائش النجيلية احلولية واملعمرة

حشيشة األرانب

التوصيات املعتمدة

املبيد			

شبطة  -سندبار

معدل اإلستخدام

			
فيوزيليدفورتى EC %15

 1.25لتر /فدان

رشا عاما عندما تكون نباتات احلشائش احلولية فى طور 4-2ورقة واحلشائش املعمرة بطول  15-10سم

بنجر السكر

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ήϜδϟ ήΠϨΑ ήϜδϟ ήΠϨΑ

ήϜδϟ ήΠϨΑ
ήϜδϟ ήΠϨΑ
األوراق
وضيقة
عريضة
احلولية
احلشائش
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

ϰϋήϟ βϴϛ
ϰϋήϟ βϴϛ
·:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ
·:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ

املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
·Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ

			
املبيد
SC
%70SC
βϜΘϟϮΟ
%70 βϜΘϟϮΟ

ήΒϛ

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟΕΎϴλϮΘϟ

معدل اإلستخدام

ήΒϛ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ϥΪϓ /ήΘϟ 2ϥΪϓ /ήΘϟ 2

ΔϠϣΎόϤϟ
ϦϣΔϠϣΎόϤϟ
ήϬη
ΓΪΣϭ
·˯ήΟ
ϊϣ ϯήϟ
Δϋέΰϟ
ΪόΑ
 .ΪϴΒϤϟΎΑبعد شهر من املعاملة باملبيد
متبوعا بعزقة واحدة
لنبات البنجر
حقيقية
ΪόΑورقات
6-3
Δϗΰϋعاما فى
 ΓΪΣϭرشا
		
فدان
ϞΒϗϭسم/3
500
ODϞΒϗϭ
%20.9
Ύηέبرو
بيتانال ماكس
.ΪϴΒϤϟΎΑ
طورϦϣ
ήϬη
ΪόΑ
Δϗΰϋ
·˯ήΟ
ϊϣ ϯήϟ
Δϋέΰϟ
ΪόΑ Ύηέ

SC
%50SC
βϠΑ
βϜΘϟϮΟ
البنجرϥΪϓ
/ήΘϟ
%50
βϠΑ
βϜΘϟϮΟ
ورقتني ϥΪϓ
1.5طور/ήΘϟ
متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة باملبيد
1.5لنبات
حقيقتني
رشا عاما فى
		
لتر /فدان
1.25
		
SE %40
بيسون
ΔϠϣΎόϤϟ ϦϣΔϠϣΎόϤϟ
ήϬη ΪόΑ
ΓΪΣϭ
ΔϗΰόΑ
ΎϋϮΒΘϣ
ήΠϨΒϟ
ΕΎΒϨϟ
ΔϴϘϴϘΣ
ΕΎϗέϭ
˽˿-
έϮσ
ϰϓ
ΎϣΎϋ
Ύηέ
متبوعا Ϧϣ
البنجرήϬη
ΪόΑ
ΔϗΰόΑ
ΔϴϘϴϘΣ
˽˿-
جترو ϰϓ
ΎϣΎϋ Ύηέ
بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة باملبيد
ΓΪΣϭلنبات
ورقتني حقيقتني
ΎϋϮΒΘϣفى طور
 ήΠϨΒϟ ΕΎΒϨϟرشا عاما
		
فدان
ΕΎϗέϭلتر/
1
ECέϮσ
%27.4
.ΪϴΒϤϟΎΑ
.ΪϴΒϤϟΎΑ
رشا بعد الزراعة وقبل الرى مع إجراء عزقة واحدة بعد شهر من املعاملة باملبيد
		
 2لتر /فدان
جولتكس SC %70

جولتكس بلس SC %50

		
 1.5لتر /فدان

هارنس EC %84

 500سم /3فدان

كروس WG %41

هارنس EC %84

		
 2.5كجم /فدان
 750سم  /فدان
3
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رشا عاما فى طور  6-3ورقات حقيقية لنبات البنجر متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة باملبيد
رشا عاما فى طور  6-3ورقات حقيقية لنبات البنجر متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة باملبيد
(األراضى اجلديدة) رشا بعد الزراعة وقبل الرى متبوعا بغرفة واحدة بعد شهر من املعاملة باملبيد
رشا بعد الزراعة وقبل الرى متبوعا بغرفة واحدة بعد شهر من املعاملة باملبيد

احلشائش احلولية عريضة األوراق
)(ϞϴΘϔϟ) (ϞϴΘϔϟ
ϞμΒϟ ϞμΒϟ

بنجر السكر

ϕέϭϷ Δπϳήϋ
ϕέϭϷ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

(ϞϴΘϔϟ) ϞμΒϟ
(ϞϴΘϔϟ) ϞμΒϟ

احلشائش احلولية عريضة األوراق

ϕέϭϷ Δπϳήϋ
ϕέϭϷ ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϯήΑ ϞΠϓ ϯήΑ ϞΠϓ
:ΔλΎΧ
·ΕΩΎηέ
:ΔλΎΧ
·ΕΩΎηέ
املعتمدة
التوصيات
·Ϣγ

ςϘϟ Ϧϴϋ ςϘϟ Ϧϴϋ

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟΕΎϴλϮΘϟ
·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
معدل اإلستخدام
				
املبيد

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

SC
%2
ΕέΎΑϮϜϳ
		
SCلتر /فدان
1 %2ECΕέΎΑϮϜϳ
%27٫4
إيثوميكس
ϡϮϳ
Ϧϣ ϡϮϳ
˹˻ΪόΑ˻˾-
ΎϣΎϋ%50
Ύηέ
ΪόΑ
Ϧϣن		 .ϞΘθϟرشا عاما فى طور ورقتني حقيقيتني لنبات البنجر مبعدل 20جم للفدان وبعد  8أيام تكرر املعاملة بنفس املعدل
 .ϞΘθϟفدا
˹˻˻˾-جم/
20+20
WG
ΎϣΎϋإس
Ύηέبوب -

200
/3Ϣγ
ϥΪϓ
ϥΪϓبعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة
 /3Ϣγمتبوعا
لنبات البنجر
حقيقيتني
200ورقتني
رشا عاما فى طور

(20جم) للفدان) متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة األخيرة باملبيد.
						ΓήϤόϤϟϭ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ
رشا عاما فى طور ورقتني حقيقيتني لنبات البنجر وتكرر بعد  8أيام متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة
بيتا سانا ترايو  900+900 SC %20.5سم /3فدان
رشا عاما فى طور ورقتني حقيقيتني لنبات البنجر متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة
		
 1لتر /فدان
		
بيتو EC %27٫4
رشا عاما فى طور ورقتني حقيقيتني لنبات البنجر متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة
		
 1لتر /فدان
		
جترو EC %27٫4
رشا عاما فى طور ورقتني حقيقيتني لنبات البنجر متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من املعاملة
		
 12جم /فدان
		
سفارى WG %50

احلشائش احلولية النجيلية
ήϤϨϟ ϞϴΠϧήϤϨϟ
ΓέϮϧ ϞϴΠϧ ΓέϮϧ

ΓήϴϓΪϟ
ΓήϴϓΪϟ
·:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ
·:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ
.Ϣγ 15 - .Ϣγ
10 ϝϮτΑ
15 - 10
ΓήϤόϤϟ
ϝϮτΑ
ϭ ΓήϤόϤϟ
ϕέϭ 4ϭ-ϕέϭ
2 έϮσ
4 ϲϓ
- 2ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϲϓ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟΕΎϴλϮΘϟ

·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

EC %5 Ϯϣέ
EC %5 Ϯϣέ

600/3Ϣγ 600
ϥΪϓ /3ϢγϥΪϓ

EC %15EC
ϲΗέϮϓ
%15
ΪϴϠϳίϮϴϓ
ϲΗέϮϓ ΪϴϠϳίϮϴϓ

ϥΪϓ /ήΘϟ 1.25
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.25
زمير
زمير

القط
ديل القط
ديل

التوصيات املعتمدة

املبيد			

		
جالنت سوبر EC %10.8
		
جياكو EC %10.8
		
سلكت سوبر EC %12.5

معدل اإلستخدام

 200سم  /فدان
 500سم /3فدان
 500سم /3فدان
3

Page 7

Page 7

رشا عاما عند ظهور ورقتني حقيقتني لنبات البنجر
رشا عاما عند ظهور ورقتني حقيقتني لنبات البنجر
رشا عاما فى طور  4 - 2أوراق للحشائش

التو�صيات املعتمدة
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احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

البرسيم

)البرسيم (المصرى

لبينة

سريس
معدل اإلستخدام

.رشا قبل رية الزراعة مباشرة واليستخدم فى األراضى الرملية
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

التوصيات املعتمدة

				املبيد

		
 فدان/ لتر1.25

SC %40 كيرب فلو

القطن
ϦτϘϟ ϦτϘϟ

ϦτϘϟ

ϦτϘϟ

ϕέϭϷ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟاحلولية
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ζΎθΤϟ
األوراق
وضيقة
عريضة
احلشائش

ϰϧΎτϴη ϞϴΗ
ϰϧΎτϴη ϞϴΗ
ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
معدل اإلستخدام

ΓήϤΣ ΓήϤΣ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

التوصيات املعتمدة
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

				املبيد

EC %48
EC
βϜϴϣ
%48 βϜϴϣ
2.5/ ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ / ήΘϟϥΪϓ
الرى
البذور
زراعة
 بعدϲΤτδϟ
اخلطوط
على
رشا
فدانϞΒϗϭ
/لتر
2.5
EC Ύηέ
%48
اميكس
ϚϟΫϭوقبل
ΓΪΣϭ
ϚϟΫϭ
Γήϣ
ΓΪΣϭ
ϲΤτδϟ
Γήϣ
ϖϳΰόϟ ˯ήΟΈΑ
ϖϳΰόϟ
μϨϳϭ
˯ήΟΈΑ ϱήϟ
μϨϳϭ
ϱήϟ
έϭάΒϟ
ϞΒϗϭΔϋέί
έϭάΒϟΪόΑ
Δϋέί
ρϮτΨϟ
ΪόΑ ϰϠϋ
ρϮτΨϟ
ϰϠϋ
Ύηέ
وينصح بإجراء العزيق السطحى مرة واحدة وذلك
.ΪϴΒϤϟΎΑ ΔϠϣΎόϤϟ
.ΪϴΒϤϟΎΑ Ϧϣ
ΔϠϣΎόϤϟ
ήϬη Ϧϣ
ΪόΑ ήϬη ΪόΑ

بعد شهر من املعاملة باملبيد
رشا بعد الزراعة وقبل الرى
رشا بعد الزراعة وقبل الرى
رشا بعد الزراعة وقبل الرى

Ϊόδϟ ΔθϴθΣ
Ϊόδϟ ΔθϴθΣ

 فدان/ لتر1.7
 فدان/ لتر1.7
 فدان/ لتر1.7

EC %50 بيندازد
EC %50 ستولني
CS %45.5 ستومب اكسترا

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

Ϊόδϟ ΓέϮϧ
Ϊόδϟ ΓέϮϧ
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Ϊόδϟ

Ϊόδϟ

احلشائش النجيلية احلولية واملعمرة

القطن

ΓήϤόϤϟϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

ϦτϘϟ

واملعمرة
احلولية
النجيلية
احلشائش
ΓήϤόϤϟϭ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ

ΐϴϠμϟ Ϣϴόϧ
ΐϴϠμϟ
ΓέϮϧ Ϣϴόϧ ΓέϮϧ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ϦτϘϟ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ΓήϴϓΩ ΓέΩΎΑΓήϴϓΩ ΓέΩΎΑ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
املعتمدة
التوصيات

 معدل اإلستخدامEC %4 ήϴΘϧΎΑ
ECاملبيد
%4 ήϴΘϧΎΑ
500/3Ϣγ 500
ϥΪϓ /3Ϣγ ϥΪϓ
.Ϣγ 15 - 10
.Ϣγ ϝϮτΑ
15 - ΓήϤόϤϟ
10 ϝϮτΑ
ϭ ΓήϤόϤϟ
ϕέϭ 4ϭ- ϕέϭ
2 έϮσ4 ϲϓ
- 2ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϲϓ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
3

 سم15 - 10  أوراق أو املعمرة بطول4 - 2 رشا عاما عندما تكون احلشائش احلولية فى طور

 فدان/  سم500

األرز

(ΓήϴΠόϟ -ΔΒϛέ
(ΓήϴΠόϟ
ϮΑ -ΔΒϴϧΪϟ)
-ΔΒϛέ ίέϷ
ϮΑ -ΔΒϴϧΪϟ)
ϞΗΎθϣ ζΎθΣ
ίέϷ ϞΗΎθϣ ζΎθΣ

EC %4 بانتيرا
ίέϷ

ίέϷ

ίέϷ
)العجيرة
-ίέϷ
 أبو ركبة- حشائش مشاتل األرز (الدنيبة

(ΓήϴΠόϟ -(ΔΒϛέ
ΓήϴΠόϟ
ϮΑ--ΔΒϛέ
ΔΒϴϧΪϟ
ϮΑ
) ίέϷ
-ΔΒϴϧΪϟ
ϞΗΎθϣ
) ίέϷ
ζΎθΣ
ϞΗΎθϣ ζΎθΣ

ΓήϴΠόϟ

ΓήϴΠόϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ΓήϴΠϋ ΓέΩΎΑ
ΓήϴΠϋ ΓέΩΎΑ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
املعتمدة
التوصيات

EC %25 EC
έΎΘδϧϭέ
%25 έΎΘδϧϭέ
750
/ 3Ϣγ 750
ϥΪϓ / 3ϢγϥΪϓ
معدل اإلستخدام
			
املبيد
ϩΎϴϣ ΩϮΟϭ ϰϓϭ
ϩΎϴϣ ΩϮΟϭ
ΓέϮϤϜϤϟ
ϰϓϭϱϭΎϘΘϟ
ΓέϮϤϜϤϟ
Δϋέί
ϱϭΎϘΘϟ
Ϧϣ ϡϮϳ
Δϋέί
8-7ϦϣΪόΑ
ϡϮϳ
ρϮϠΨϤϟ
8-7 ΪόΑ
ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϢϋΎϨϟήΜϨϳϭ
ΏήΘϟΎΑ
ϢϋΎϨϟ
ΪϴΒϤϟ
ΏήΘϟΎΑ
ςϠΨϳ ΪϴΒϤϟ ςϠΨϳ
1 ωΎϔΗέΈΑ
.Ϣγ
1
ήϤϐϟ
ωΎϔΗέΈΑ ήϤϐϟ
يخلط املبيد بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد
 فدان/ لتر2.Ϣγ EC
%50
كفروساتيرن

.الزراعة
يوم
10-7
Page
11من
Page
11
EC %50 EC
ϥήϴΗΎγϭήϔϛ
%50 ϥήϴΗΎγϭήϔϛ
ϥΪϓ /ήΘϟ
2ϥΪϓ
/ήΘϟ
2
.ΏϮΒΤϟ Δϋέί
.ΏϮΒΤϟ
Ϧϣ ϡϮϳ
Δϋέί
10-7
Ϧϣ ΪόΑ
ϡϮϳ ρϮϠΨϤϟ
10-7 ΪόΑ
ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭβΒΠϟ
ϰϋέΰϟ
ϭ ϢϋΎϨϟ
βΒΠϟ
ΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟ
ςϠΨϳ
ΏήΘϟΎΑ ςϠΨϳ

(ΓήϴΠόϟ -(ΔΒϛέ
ΓήϴΠόϟ
ϮΑ--ΔΒϛέ
ΔΒϴϧΪϟ
ϮΑ
) ϞΘθϟ
-ΔΒϴϧΪϟ
ίέϷ
) ϞΘθϟ
ζΎθΣ
ίέϷ ζΎθΣ
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التو�صيات املعتمدة

ΓήϴΠόϟ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓήϴΠϋ ΓέΩΎΑ
·:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ϥΪϓ / 3Ϣγ 750
ϩΎϴϣ ΩϮΟϭ ϰϓϭ ΓέϮϤϜϤϟ ϱϭΎϘΘϟ Δϋέί Ϧϣ ϡϮϳ 8-7 ΪόΑ ρϮ

األرز

·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

EC %25 έΎΘδϧϭέ
50
ί Ϧϣ ϡϮϳ 8-7 ΪόΑ ρϮϠΨϤϟ ήΜϨϳϭ ϢϋΎϨϟ ΏήΘϟΎΑ ΪϴΒϤϟ ςϠΨϳ
.Ϣγ 1 ωΎϔΗέΈΑ ήϤϐϟ

حشائش األرز الشتل (الدنيبة  -أبو ركبة  -العجيرة)

EC %50 ϥήϴΗΎγϭήϔϛ
ϥΪϓ /ήΘϟ 2
Θϟ 2
7 ΪόΑ ρϮϠΨϤϟ ήΜϨϳϭ ϰϋέΰϟ βΒΠϟ ϭ ϢϋΎϨϟ ΏήΘϟΎΑ ςϠΨϳ
.ΏϮΒΤϟ Δϋέί
حشائش ϡϮϳ
10-7 ΪόΑ ρϮϠΨϤϟ ήΜϨϳϭ ϰ
(الدنيبة  -أبو ركبة  -العجيرة)
األرزϦϣالشتل

(ΓήϴΠόϟ -ΔΒϛέ ϮΑ -ΔΒϴϧΪϟ) ϞΘθϟ ίέϷ ζΎθΣ

(ΓήϴΠόϟ -ΔΒϛέ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮ

ΔΒϴϧΪϟ ΓέΩΎΑ

ΔΒϴϧΪϟ
·:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ

املعتمدة
التوصيات
ϥΪϓ /3Ϣγ 35
املبيد		

معدل اإلستخدام

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

SC %24 ΖϴϧήΟ

.ϡΎϳ 4Ώ ϞΘθϟ ΪόΑ Ύηέ

جرانيت SC %24

 35سم /3فدان
 2لتر /فدان

رشا بعد الشتل بـ  4أيام.
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى
وينثر املخلوط بعد الشتل بفترة التتجاوز سبعة أيام.

ساينو EC %50

 2لتر /فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى
وينثر املخلوط بعد الشتل بفترة التتجاوز سبعة أيام.

سيترون EC %50

 2لتر /فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى
وينثر املخلوط بعد الشتل بفترة التتجاوز سبعة أيام.

شنيل EC %50

 2لتر /فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى
وينثر املخلوط بعد الشتل بفترة التتجاوز سبعة أيام.

كفروساتيرن EC %50

 2لتر /فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى
وينثر املخلوط بعد الشتل بفترة التتجاوز سبعة أيام.

كنجارد WDG %75

 200جم /فدان

يتم صرف املياه من احلقل بعد  3أسابيع من الشتل وذلك
قبل رش املبيد بيومني على أن يعاد الغمر باملياه بعد يومني
من الرش مع ترك املياه بارتفاع يغطى احلشائش ملدة 5
أيام على األقل

Page 12

ساتيرن EC %50
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) أبو ركبه- حشائش األرز الشتل (دنيبه

األزز

) أبو ركبه- حشائش األرز الشتل (دنيبه

(ΓήϴΠόϟ -ΔΒϛέ
(ΓήϴΠόϟ
ϮΑ -ΔΒϴϧΪϟ)
-ΔΒϛέ ϮΑϞΘθϟ
-ΔΒϴϧΪϟ)
ίέϷϞΘθϟ
ζΎθΣ
ίέϷ ζΎθΣ

ίέϷ

ίέϷ

EC %25
EC
έΎΘδϧϭέ
%25 έΎΘδϧϭέ
ϥΪϓ / 3Ϣγ
ϥΪϓ
750
/ 3Ϣγ 750
1 ωΎϔΗέΈΑ
1 ήϤϐϟ
ωΎϔΗέΈΑ
ϩΎϴϣήϤϐϟ
ΩϮΟϭϩΎϴϣ
ϰϓϭΩϮΟϭ
ϞΘθϟϰϓϭ
Ϧϣ ϞΘθϟ
ϡϮϳ 8-7
Ϧϣ ϡϮϳ
ΪόΑ ρϮϠΨϤϟ
8-7 ΪόΑ ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϢϋΎϨϟ
ήΜϨϳϭ
ΏήΘϟΎΑ
ϢϋΎϨϟΪϴΒϤϟ
ΏήΘϟΎΑ
ςϠΨϳ
ΪϴΒϤϟ ςϠΨϳ
.Ϣγ
.Ϣγ
EC %50
EC
ϥήϴΗΎγ
%50 ϥήϴΗΎγ
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2 /ήΘϟ 2
ίϭΎΠΘΗ ϻίϭΎΠΘΗ
ΓήΘϔΑ ϞΘθϟ
ϻ ΓήΘϔΑ
ΪόΑϞΘθϟ
ρϮϠΨϤϟ
ΪόΑ ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭ ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ ϭ βΒΠϟ
ϢϋΎϨϟ ΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟΎτϠΧ
ΏήΘϟΎΑ
ϭ ΎϣΎϋ
ΎτϠΧΎηέ
ϭ ΎϣΎϋ Ύηέ
.ϡΎϳ ΔόΒγ.ϡΎϳ ΔόΒγ
EC %50ϮϨϳΎγ
EC %50ϮϨϳΎγ

ϥΪϓ /ήΘϟ2
ϥΪϓ /ήΘϟ2

ίϭΎΠΘΗ ϻίϭΎΠΘΗ
ΓήΘϔΑ ϞΘθϟ
ϻ ΓήΘϔΑ
ΪόΑϞΘθϟ
ρϮϠΨϤϟ
ΪόΑ ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭ ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ ϭ βΒΠϟ
ϢϋΎϨϟ ΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟΎτϠΧ
ΏήΘϟΎΑ
ϭ ΎϣΎϋ
ΎτϠΧΎηέ
ϭ ΎϣΎϋ Ύηέ
.ϡΎϳ
ΔόΒγ
.ϡΎϳ ΔόΒγ
أبو ركبه
دنيبه
EC %50
EC
ϥϭήΘϴγ
%50 ϥϭήΘϴγ
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2 /ήΘϟ 2
ίϭΎΠΘΗ ϻίϭΎΠΘΗ
ΓήΘϔΑ ϞΘθϟ
ϻ ΓήΘϔΑ
ΪόΑϞΘθϟ
ρϮϠΨϤϟ
ΪόΑ ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭ ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ ϭ βΒΠϟ
ϢϋΎϨϟ ΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟΎτϠΧ
ΏήΘϟΎΑ
ϭ ΎϣΎϋ
ΎτϠΧΎηέ
ϭ ΎϣΎϋ Ύηέ
.ϡΎϳ ΔόΒγ
.ϡΎϳ ΔόΒγ

التوصيات املعتمدة

.لألرز

EC %50
EC
ϞϴϨη
%50
ϞϴϨη
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2 /ήΘϟ
2
اإلستخدام
معدل
				
املبيد
ίϭΎΠΘΗ ϻίϭΎΠΘΗ
ΓήΘϔΑ ϞΘθϟ
ϻ ΓήΘϔΑ
ΪόΑϞΘθϟ
ρϮϠΨϤϟ
ΪόΑ ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭ ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ ϭ βΒΠϟ
ϢϋΎϨϟ ΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟΎτϠΧ
ΏήΘϟΎΑ
ϭ ΎϣΎϋ
ΎτϠΧΎηέ
ϭ ΎϣΎϋ Ύηέ
.ϡΎϳOD
ΔόΒγ
.ϡΎϳ ΔόΒγ
 ورقة حتى بداية التفريع2 رشا عاما من عمر
		
 فدان/3 سم900
			
%13.6
بندار

ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2 /ήΘϟ 2

EC %50
EC
ϥήϴΗΎγϭήϔϛ
%50 ϥήϴΗΎγϭήϔϛ

ίϭΎΠΘΗ ϻίϭΎΠΘΗ
ΓήΘϔΑ ϞΘθϟ
ϻ ΓήΘϔΑ
ΪόΑϞΘθϟ
ρϮϠΨϤϟ
ΪόΑ ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭ ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ ϭ βΒΠϟ
ϢϋΎϨϟ ΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟΎτϠΧ
ΏήΘϟΎΑ
ϭ ΎϣΎϋ
ΎτϠΧΎηέ
ϭ ΎϣΎϋ Ύηέ
.ϡΎϳ ΔόΒγ.ϡΎϳ ΔόΒγ

) عريضة األوراق-  السعد-  السمار- حشائش األرز الشتل (العجيرة

(ϕέϭϷ(ϕέϭϷ
- )ΓήϴΠόϟ
Δπϳήϋ-Δπϳήϋ
Ϊόδϟ --έΎϤδϟ
Ϊόδϟ --έΎϤδϟ
ΓήϴΠόϟ
ϞΘθϟ )ίέϷ
ϞΘθϟζΎθΣ
ίέϷ ζΎθΣ

ΓΪϳϮγ

ΓΪϳϮγ

ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

έΎϤδϟ έΎϤδϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
املعتمدة
التوصيات

WG %75
WG
ϝϮΒϧ
%75
ϝϮΒϧ
20 /ϢΟ
20
ϥΪϓ /ϢΟ ϥΪϓ
اإلستخدام
معدل
				
املبيد
ϞΒϗ ϞϘΤϟϞΒϗ
Ϧϣ ϞϘΤϟ
ϩΎϴϤϟ Ϧϣ
ϑήλ
ϩΎϴϤϟΓέϭήο
ϑήλ ϊϣ
Γέϭήο
ϥΪϔϠϟ ϊϣ
˯ΎϣϥΪϔϠϟ
ήΘϟ 120
˯Ύϣ ήΘϟ
ϊϣ 120
ϞΘθϟ ϊϣ
Ϧϣ ϞΘθϟ
ϡϮϳ 15
Ϧϣ-ϡϮϳ
1215
ΪόΑ -Ύηέ
12 ΪόΑ Ύηέ
.εήϠϟ
ϲϟΎΘϟ
.εήϠϟ
ϡϮϴϟ
ϲϟΎΘϟ
ϲϓ
ϱήϟ
ϡϮϴϟ
ϲϓ
ϢΛ
ΪΣϭ
ϱήϟ
ϡϮϴΑ
ϢΛ
ΪΣϭ
εήϟ
ϡϮϴΑ εήϟ
 لتر ماء للفدان مع ضرورة صرف120  يوم بعد الشتل مع15 - 12 رشا بعد

.املياه من احلقل قبل الرش بيوم واحد ثم الرى فى اليوم التالى للرش

Page
13أوPage
13
بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد
خلطا
رشا عاما
. يوم من الشتل15 - 12 صرف مياه الغمر وذلك بعد
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 فدان/ جم20

WG %75 انبول

 فدان/ لتر1.5

AS %48 ايزى رن

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

بازاجران AS %48

 1.5لتر /فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد
صرف مياه الغمر وذلك بعد  15 - 12يوم من الشتل.

بنتاسمارت AS %48

 1لتر /فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد
صرف مياه الغمر وذلك بعد  15 - 12يوم من الشتل.

بنتوماكس AS %48

 1.5لتر /فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد
صرف مياه الغمر وذلك بعد  15 - 12يوم من الشتل.

بندار OD %13.6

900سم /3فدان

رشا عاما من عمر  2ورقة وحتى بداية التفريع لألرز.

تورنادو AS %48

 1.5لتر /فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد
صرف مياه الغمر وذلك بعد  15 - 12يوم من الشتل.

جرانيت SC %24

70سم /3فدان

رشا عاما بعد الشتل بـ  20 - 6يوم على أن يتم صرف املياه من احلقل
قبل الرش بيوم واحد ويتم رى األرض بعد الرش بيومني.

جوليفار WG %50

 12جم /فدان

رشا عاما بعد الشتل بأسبوع وحتى تفريع نباتات األرز وباستخدام 200
لتر ماء للفدان.

دميوند WG %75

 20جم /فدان

رشا بعد  45 - 15يوم من الشتل.

 50جم /فدان

رشا عاما بعد  15 - 10يوم من الشتل مع ضرورة صرف املياه من احلقل قبل الرش
بيوم ثم الرى فى اليوم التالى.

 80جم /فدان

يخلط املبيد بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد  10 - 5يوم من الشتل
فى وجود املاء بارتفاع  5-3سم على أن يظل الغمر باملاء ملدة  5 - 4أيام من املعاملة.

 80جم /فدان

يخلط املبيد بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد  10 - 5يوم من الشتل
فى وجود املاء بارتفاع  5-3سم على أن يظل الغمر باملاء ملدة  5 - 4أيام من املعاملة.

 63جم /فدان

رشا بعد  10أيام من الشتل وذلك بعد صرف املياه بيوم واحد ثم الرى بعد
الرش بيوم واحد.

900سم /3فدان

رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد - 3
 5يوم من الشتل فى وجود املاء بارتفاع  5-3سم على أن يظل الغمر باملاء ملدة
 48ساعة من املعاملة.
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط بعد صرف مياه
الغمر وذلك بعد  15 - 12يوم من الشتل

 50جم /فدان

رشا عاما بعد  15-10يوم من الشتل مع ضردره صرف املياه من احلقل
قبل الرش بيوم واحد ثم الرى فى اليوم التالى.

ريتو WG %60
سيريس WP %10
فايرتن WP %10
كليون WG %50
كلوميكس بلص EC %47.5

 1.5لتر /فدان

نتارو AS %48
نيمفيكس WG %60
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Δπϳήϋ-Ϊόδϟ
Δπϳήϋ-Ϊόδϟ
-έΎϤδϟ - ΓήϴΠόϟ)
-έΎϤδϟ -ϞΘθϟ
ΓήϴΠόϟ)
ίέϷϞΘθϟ
ζΎθΣ
ίέϷ ζΎθΣ

ίέϷ

ίέϷ

AS %48
AS
ϥήΟίΎΑ
%48 ϥήΟίΎΑ
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
1.5/ήΘϟ 1.5
ϚϟΫϭ ήϤϐϟ
ϚϟΫϭ
ΓΎϴϣήϤϐϟ
ϑήλ
ΓΎϴϣΪόΑ
ϑήλ
ρϮϠΨϤϟ
ΪόΑ ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭ ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ ϭβΒΠϟ
ϢϋΎϨϟ ϭ
ΏήΘϟΎΑ
ϢϋΎϨϟΎτϠΧ
ΏήΘϟΎΑ
ϭ ΎϣΎϋ
ΎτϠΧΎηέ
ϭ ΎϣΎϋ Ύηέ
.ϞΘθϟ Ϧϣ.ϞΘθϟ
ϡϮϳ 15-12
Ϧϣ ϡϮϳ ΪόΑ
15-12 ΪόΑ
DF %50
DF
έΎϔϴϟϮΟ
%50 έΎϔϴϟϮΟ
ϥΪϓ /ϢΟ ϥΪϓ
12 /ϢΟ 12
.ϥΪϔϠϟ ˯Ύϣ
.ϥΪϔϠϟ
ήΘϟ 200
˯Ύϣ ήΘϟ
ϡΪΨΘγΈΑϭ
200 ϡΪΨΘγΈΑϭ
ίέϷ ΕΎΗΎΒϧ
ίέϷ
ϊϳήϔΗ
ΕΎΗΎΒϧ
ϲΘΣϭ
ϊϳήϔΗ
ωϮΒγΈΑ
ϲΘΣϭϞΘθϟ
ωϮΒγΈΑ
ΪόΑϞΘθϟ
ΎϣΎϋ ΪόΑ
ΎηέΎϣΎϋ Ύηέ

ϥΪϓ/ ϢΟ ϥΪϓ/
80 ϢΟ 80

WP %10
WP
βϳήϴγ
%10 βϳήϴγ

ΩϮΟϭ ϲϓΩϮΟϭ
ϞΘθϟ ϲϓ
ϦϣϞΘθϟ
ϡϮϳ 10
Ϧϣ -5
ϡϮϳΪόΑ
10ρϮϠΨϤϟ
-5 ΪόΑ ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭ ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ ϭβΒΠϟ
ϢϋΎϨϟ ϭ
ΏήΘϟΎΑ
ϢϋΎϨϟΪϴΒϤϟ
ΏήΘϟΎΑ
ςϠΨϳ
ΪϴΒϤϟ ςϠΨϳ
.ΔϠϣΎόϤϟ .ΔϠϣΎόϤϟ
Ϧϣ ϡΎϳ 5-4
Ϧϣ ϡΎϳ
ΓΪϤϟ5-4
˯ΎϤϟΎΑΓΪϤϟ
ήϤϐϟ
˯ΎϤϟΎΑ
Ϟψϳ
ήϤϐϟ
ϥ ϰϠϋ
Ϟψϳ Ϣγ5-3
ϥ ϰϠϋωΎϔΗέΎΑ
Ϣγ5-3˯ΎϤϟ
ωΎϔΗέΎΑ ˯ΎϤϟ

ϥΪϓ /ϢΟ63
ϥΪϓاألرز
/ϢΟ63
) العجيرة-  أبو ركبة- (الدنيبة
البدار
حشائش

WG %50
WG
ϥϮϴϠϛ
%50
األرزϥϮϴϠϛ

.ΪΣϭ ϡϮϴΑ
.ΪΣϭ
εήϟ
ϡϮϴΑ
ΪόΑεήϟ
ϯήϟ ΪόΑ
ϢΛ ΪΣϭ
ϯήϟ ϡϮϴΑ
ϢΛ ΪΣϭ
ϩΎϴϤϟϡϮϴΑ
ϑήλ
ϩΎϴϤϟΪόΑ
ϑήλ
ϚϟΫϭ ΪόΑ
ϞΘθϟ
ϚϟΫϭ
ϦϣϞΘθϟ
ϡΎϳ ˺˹
Ϧϣ ΪόΑ
ϡΎϳΎηέ
˺˹ ΪόΑ Ύηέ

- ركبةϮΑ
- (الدنيبة
البدار
األرز
حشائش
()العجيرة
ΓήϴΠόϟ(ΓήϴΠόϟ
-ΔΒϛέ
-أبو
ΔΒϛέ
-ΔΒϴϧΪϟ
ϮΑ )-ΔΒϴϧΪϟ
έΪΒϟ
)ίέϷ
έΪΒϟ
ζΎθΣ
ίέϷ
ζΎθΣ

ΔΒϛέϮΑ ΓέϮϧ
ΔΒϛέϮΑ ΓέϮϧ
ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϝΪόϣ

ΔΒϴϧΪϟ ΓέϮϧ
ΔΒϴϧΪϟ ΓέϮϧ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

التوصيات املعتمدة
ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
معدل اإلستخدام
				املبيد

/ 3Ϣγ
+ 400 + 400
ϥΪϓ / 3Ϣγ
ϥΪϓ400

Ϣγ·

EC %25
EC
έΎΘδϧϭέ
%25 έΎΘδϧϭέ

وذلك قبل
التقاوى
بدار
 منΓήηΎΒϣ
يوم
- ςϳϮϠΘϟ
14ΓήηΎΒϣ
احلقل بعد
من
املياهΪόΑ
صرف
 يتمϢϋΎϨϟ
فدان
/3 سمΪϴΒϤϟ
800
SL3Ϣγ
%2
أفويد
έΪΑ
ϢΘϳ ϡΎϳ
έΪΑ4ϢΘϳ
ΪόΑϭ
ϡΎϳ
4 18
ΪόΑϭ
ΪόΑ
ςϳϮϠΘϟ
ρϮϠΨϤϟ
ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ήΜϨϳϭ
ΏήΘϟΎΑ
ϢϋΎϨϟ
ΏήΘϟΎΑ
Ϧϣ ΪϴΒϤϟ
3Ϣγ 400
Ϧϣ
ςϠΨϳ
400 ςϠΨϳ
الرش بيومني على أن يعاد الغمر باملياه بعد يومني من الرش على األقل
Ϧϣ ϡϮϳ 8Ϧϣ
ϡϮϳ
7
ΪόΑ
8
ΏήΘϟ
7
ΪόΑ
ϊϣ
ΏήΘϟ
ΪϴΒϤϟ
ϊϣ
Ϧϣ
ΪϴΒϤϟ
ϱήΧϷ
Ϧϣ
3Ϣγ
ϱήΧϷ
400
3Ϣγ
ρϮϠΨϣ
400
ΔϓΎο·
ρϮϠΨϣ
ϢΛ
ΔϓΎο·
ΓέϮϤϜϤϟ
ϢΛ
ΓέϮϤϜϤϟ
ϯϭΎϘΘϟ
ϯϭΎϘΘϟ
. يوم على األقل5-3 وتترك بارتفاع يغطى احلشائش ملدة
 يوم من بدار التقاوى وذلك قبل18 - 14 يتم صرف املياه من احلقل بعد
يومني من الرش على األقلϥΪϓ
باملياه بعد
الغمر
يعاد
على أن400
الرش بيومني
ϥΪϓ400
/ 3Ϣγ
/ 3Ϣγ
. يوم على األقل5-3 وتترك بارتفاع يغطى احلشائش ملدة

.Ϣγ1 ωΎϔΗέΈΑ
.Ϣγ1˯ΎϤϟ
ωΎϔΗέΈΑ
ΩϮΟϭ
˯ΎϤϟ
ϲϓϭ
ΩϮΟϭ
Δϋέΰϟ
ϲϓϭ Δϋέΰϟ

 فدان/3 سم42

SC %40 أورينتال

OD %2.5
ODϮΒϨϳέ
%2.5 ϮΒϨϳέ

.ϡϮϳ 15 .ϡϮϳ
-8Ώ
15Δϋέΰϟ
- 8 Ώ ΪόΑ
Δϋέΰϟ
ϚϟΫ ϢΘϳ
ΪόΑϥ
ϚϟΫ
ϲϠϋ
ϢΘϳ ΎϣΎϋ
ϥ ϲϠϋ
ΎηέΎϣΎϋ Ύηέ

 أوراق لنبات األرز مع جتفيف األرض قبل الرش5 - 3 رشا عاما فى طور
 فدان/ لتر4 EC
EC %50
%36EC
سينت
بروباϥήϴΗΎγ
ϥήϴΗΎγ
%50
ϥΪϓ
ϥΪϓ
/ήΘϟ
2 بعد/ήΘϟ
بيومني
الرش
ثم الرى2بيومني
ϡϮϳ 10-7
ϡϮϳ
ΪόΑ
10-7
ϚϟΫ
ϢΘϳ
ΪόΑϥ
ϚϟΫ
ϢΘϳيوم
ρϮϠΨϤϟ
ϥ
ρϮϠΨϤϟ
βΒΠϟ ϭβΒΠϟ
ϢϋΎϨϟ/لتر
ϭ
ΏήΘϟΎΑ
ϢϋΎϨϟ
ΏήΘϟΎΑ
ΎϣΎϋ
ΎτϠΧ
Ύηέ
ϭ توب
ΎϣΎϋ Ύηέ
احلقل قبل
من
يصرف املياه
أنϲϠϋ
على
15ϲϠϋ
- 8 بـήΜϨϳϭ
 الزراعةϰϋέΰϟ
 بعدήΜϨϳϭ
رشا عاماϰϋέΰϟ
فدان
1 ΎτϠΧ
ODϭ%6
شوت
الرش بيوم ويتم الرى بعد الرش بيوم واحد
.Δϋέΰϟ .Δϋέΰϟ
Ϧϣ
Ϧϣ
 يوم من بدار التقاوى وذلك قبل18 - 14 يتم صرف املياه من احلقل بعد
الرش بيومني على أن يعاد الغمر باملياه بعد يومني من الرش على األقل
. يوم على األقل5-3 وتترك بارتفاع يغطى احلشائش ملدة
. يوم15 - 8 ذلك بعد الزراعة ب
رشا عاما على أن يتم
Page 14 Page 14
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط على
.يوم من الزراعة10-7 أن يتم ذلك بعد
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط على أن
. يوم من الزراعة10 - 7 يتم ذلك بعد
 أوراق لنبات األرز مع جتفيف األرض قبل الرش5 - 3 رشا عاما فى طور
بيومني ثم الرى بعد الرش بيومني
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط على
.يوم من الزراعة10-7 أن يتم ذلك بعد
 يوم من بدار التقاوى وذلك قبل18 - 14 يتم صرف املياه من احلقل بعد
الرش بيومني على أن يعاد الغمر باملياه بعد يومني من الرش على األقل
. يوم على األقل5-3 وتترك بارتفاع يغطى احلشائش ملدة
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط على
.يوم من الزراعة10-7 أن يتم ذلك بعد
 يوم من بدار التقاوى وذلك قبل18 - 14 يتم صرف املياه من احلقل بعد
الرش بيومني على أن يعاد الغمر باملياه بعد يومني من الرش على األقل
. يوم على األقل5-3 وتترك بارتفاع يغطى احلشائش ملدة
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ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

 فدان/3 سم160

SC %10 رايزوباك

 فدان/3 سم400
 فدان/ لتر2

OD %2٫5 رينبو
EC %50 ساتو النصر

 فدان/ لتر2

EC %50 ساتيرن

 فدان/ لتر4

EC %36 ستيم

 فدان/ لتر2

EC %50 سيترون

 فدان/3 سم800

SC %2 صن بيشى

 فدان/ لتر2

EC %50 كفروساتيرن

 فدان/3 سم800

SL %2 نومينى

(ΓήϴΠόϟ
-ΔΒϛέ ϮΑ
-ΔΒϴϧΪϟ)
έΪΒϟ ίέϷ ζΎθΣ
(ΓήϴΠόϟ -ΔΒϛέ
ϮΑ -ΔΒϴϧΪϟ)
έΪΒϟ
ίέϷ ζΎθΣ

ίέϷ

ίέϷ

%50 ϥϭήΘϴγ
ϥΪϓ / ήΘϟ 2
EC %50 EC
ϥϭήΘϴγ
ϥΪϓ / ήΘϟ 2
ϥ ϲϠϋήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ήΜϨϳϭβΒΠϟ
ϰϋέΰϟ
βΒΠϟΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟ
ΏήΘϟΎΑ
ΎτϠΧ
ϭ ΎϣΎϋ Ύηέ
ϡϮϳ 10-7 ϡϮϳ
ΪόΑ 10-7
ϚϟΫ ϢΘϳΪόΑ
ϥ ϚϟΫ
ϲϠϋϢΘϳ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ϭ ϢϋΎϨϟ
ΎτϠΧ
ϭ ΎϣΎϋ
Ύηέ
.Δϋέΰϟ Ϧϣ
.Δϋέΰϟ Ϧϣ
SC Ϧλ
%2 ϰθϴΑ Ϧλ
SC %2 ϰθϴΑ
ϥΪϓ /3Ϣγ ϥΪϓ
800/3Ϣγ 800
ΩΎόϳ
ϥ ϰϠϋ
ϦϴϣϮϴΑ
εήϟϱϭΎϘΘϟ
ϞΒϗ ϚϟΫϭ
ϱϭΎϘΘϟ
έΪΑ
Ϧϣ ϡϮϳ
ΪόΑ ΓΎϴϤϟ
ϞϘΤϟϑήλ
Ϧϣ ΓΎϴϤϟ
ΩΎόϳ ϥ ϰϠϋ
ϦϴϣϮϴΑ
εήϟ
ϞΒϗ ϚϟΫϭ
έΪΑ
Ϧϣ ϡϮϳ
18-14
ΪόΑ18-14
ϞϘΤϟ Ϧϣ
ϢΘϳ ϑήλ ϢΘϳ
الزراعية
ـات
لآفـωΎϔΗέΎΑ
ـدات اϞϗϷ
مبيϙήΘΗϭ
جلنة
ϰϠϋΓΪϤϟ
ϡϮϳ ζΎθΤϟ
5-3 ΓΪϤϟϲτϐϳ
ζΎθΤϟ
ϲτϐϳ
ϞϗϷ ϰϠϋ
εήϟ ΪόΑ
Ϧϣ ΓΎϴϤϟΎΑ
ϦϴϣϮϳ ήϤϐϟ
ΪόΑ ΓΎϴϤϟΎΑ ήϤϐϟ
ϰϠϋ ϡϮϳ 5-3
ωΎϔΗέΎΑ
ϙήΘΗϭ
ϰϠϋ εήϟ
Ϧϣ ϦϴϣϮϳ
.ϞϗϷ
.ϞϗϷ
%50 ϥήϴΗΎγϭήϔϛ
EC %50 EC
ϥήϴΗΎγϭήϔϛ
ϥΪϓ /ήΘϟ 2ϥΪϓ /ήΘϟ 2
ϥ ϲϠϋήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ήΜϨϳϭβΒΠϟ
ϰϋέΰϟ
βΒΠϟΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟ
ΏήΘϟΎΑ
ΎτϠΧ
ϭ ΎϣΎϋ Ύηέ
ϡϮϳ 10-7 ϡϮϳ
ΪόΑ 10-7
ϚϟΫ ϢΘϳΪόΑ
ϥ ϚϟΫ
ϲϠϋϢΘϳ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ϭ ϢϋΎϨϟ
ΎτϠΧ
ϭ ΎϣΎϋ
Ύηέ
.Δϋέΰϟ
.Δϋέΰϟ Ϧϣ
) العجيرة-  أبو ركبة- حشائش األرز البدار (الدنيبة
 األرزϦϣ

SL
%2 ϲϨϴϣϮϧ
ϥΪϓ
/3Ϣγ
800
800
 من بدار التقاوى وذلك قبلϥΪϓ
 يوم18/3Ϣγ
- 14 بعد
احلقل
املياه من
يتم صرف
 فدان/3 سم400 SL %2SLϲϨϴϣϮϧ
%3 نومينى
األقل
على
الرش
من
يومني
بعد
باملياه
الغمر
يعاد
أن
على
بيومني
الرش
ΩΎόϳ
ϥ ϰϠϋ
ϦϴϣϮϴΑ
εήϟϱϭΎϘΘϟ
ϞΒϗ ϚϟΫϭ
ϱϭΎϘΘϟ
έΪΑ
Ϧϣ ϡϮϳ
ΪόΑ ΓΎϴϤϟ
ϞϘΤϟϑήλ
Ϧϣ ΓΎϴϤϟ
ΩΎόϳ ϥ ϰϠϋ
ϦϴϣϮϴΑ
εήϟ
ϞΒϗ ϚϟΫϭ
έΪΑ
Ϧϣ ϡϮϳ
18-14
ΪόΑ18-14
ϞϘΤϟ Ϧϣ
ϢΘϳ ϑήλ ϢΘϳ
.األقل
 يوم5-3
احلشائش
يغطى
بارتفاع
وتترك
ϰϠϋ
ϡϮϳعلى
5-3
ΓΪϤϟملدة
ζΎθΤϟ
ϲτϐϳ
ωΎϔΗέΎΑ
ϙήΘΗϭ
ϞϗϷ ϰϠϋ
εήϟ ΪόΑ
Ϧϣ ΓΎϴϤϟΎΑ
ϦϴϣϮϳ ήϤϐϟ
ΪόΑ ΓΎϴϤϟΎΑ ήϤϐϟ
ϰϠϋ ϡϮϳ 5-3
ΓΪϤϟ
ζΎθΤϟ
ϲτϐϳ
ωΎϔΗέΎΑ
ϙήΘΗϭ
ϞϗϷ
ϰϠϋ εήϟ
Ϧϣ ϦϴϣϮϳ
 يوم من بدار التقاوى وذلك قبل18 - 14 يتم صرف املياه من احلقل بعد
 فدان/3 سم800
SL %2 .ϞϗϷ
نومينى كزد.ϞϗϷ
الرش بيومني على أن يعاد الغمر باملياه بعد يومني من الرش على األقل
SL %3 ϰϨϴϣϮϧ
SL %3 ϰϨϴϣϮϧ
.يوم على األقل
5-3/3Ϣγ
احلشائش ملدة
˹˹˽ يغطى
وتترك بارتفاع
ϥΪϓ
ϥΪϓ
˽˹˹/3Ϣγ
3
التقاوى
 منϦϴϣϮϴΑ
 يوم18
14 بعدϱϭΎϘΘϟ
احلقل
 منέΪΑ
املياهϱϭΎϘΘϟ
صرف
يتمέΪΑ
ΩΎόϳ
ϥبدار
ϰϠϋ
εήϟ
ϞΒϗ ϚϟΫϭ
Ϧϣ
ϡϮϳ
ΪόΑ ΓΎϴϤϟ
ϞϘΤϟ
Ϧϣ كزد
ΓΎϴϤϟ
ϑήλ ϢΘϳ
ΩΎόϳ قبل
ϥ وذلك
ϰϠϋ
ϦϴϣϮϴΑ
εήϟ
ϞΒϗ- ϚϟΫϭ
Ϧϣ ϡϮϳ
18-14
ΪόΑ
ϞϘΤϟ
ϢΘϳ
فدان
/18-14
سم
400Ϧϣ
SLϑήλ
%3
نومينى
الرشΓΪϤϟ
يومني من
باملياه
 الغمرωΎϔΗέΎΑ
أن يعادϲτϐϳ
علىϙήΘΗϭ
بيومني
الرش
ϰϠϋ
ϡϮϳ
5-3بعدΓΪϤϟ
ζΎθΤϟ
ωΎϔΗέΎΑ
ϙήΘΗϭ
ϞϗϷ ϰϠϋ
εήϟ ΪόΑ
Ϧϣ ΓΎϴϤϟΎΑ
ϦϴϣϮϳ ήϤϐϟ
ΪόΑ ΓΎϴϤϟΎΑ ήϤϐϟ
ϰϠϋاألقل
ϡϮϳعلى
5-3
ζΎθΤϟ
ϲτϐϳ
ϞϗϷ
ϰϠϋ εήϟ
Ϧϣ ϦϴϣϮϳ
. يوم على األقل5-3 وتترك بارتفاع يغطى احلشائش ملدة
.ϞϗϷ
.ϞϗϷ

)األوراق
عريضة
- السعد
- السمار
- (العجيرة
األرز
حشائش
(Δπϳήϋ
-Ϊόδϟ
-) ΓήϴΠόϟ
) έΪΒϟ
(ϕέϭϷ
-Ϊόδϟ
-έΎϤδϟ
--έΎϤδϟ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ίέϷ
ζΎθΣ
ΓήϴΠόϟ
έΪΒϟالبدار
ίέϷ
ζΎθΣ

ϰϟϮΨϟ Ύμϋ
ϰϟϮΨϟ Ύμϋ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ϡΎϤΤϟ ϞΟέϡΎϤΤϟ ϞΟέ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

معدل اإلستخدام
				
املبيد
AS %48 AS
ϥήΟίΎΑ
%48
ϥήΟίΎΑ
ϥΪϓ / ήΘϟ 1.5
ϥΪϓ / ήΘϟ 1.5
للفدان مع
120 معΓΎϴϣ
الزراعة
يوم بعد
15-12
 بعدήΜϨϳϭ
رشا عاما
ϥ ϲϠϋ
ήϤϐϟ
ΓΎϴϣلترϑήλ
ΪόΑ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ
ϭ ϢϋΎϨϟ
ΏήΘϟΎΑ
ΎτϠΧ
ϭWG
ΎϣΎϋ
Ύηέ
ϥ ماء
ϲϠϋ
ήϤϐϟ
ϑήλ
ΪόΑήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
βΒΠϟ
ϭ 20
ϢϋΎϨϟ
ΏήΘϟΎΑ
ΎτϠΧ
ϭأنبول
ΎϣΎϋ Ύηέ
فدان
/جم
%75
 ضرورة صرف املياة فى احلقل قبل الرش بيوم واحد ثم الرى فى.Δϋέΰϟ Ϧϣ
ϡϮϳ 15-12
ΪόΑ15-12
ϚϟΫ ϢΘϳΪόΑ ϚϟΫ ϢΘϳ
.Δϋέΰϟ
Ϧϣ ϡϮϳ
.اليوم التالى للرش
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط
.يوم من الزراعة15-12 بعد صرف مياه الغمر على أن يتم ذلك بعد

 فدان/ لتر1.5

AS %48 بازاجران

Page
.وحتى بداية التفريع لألرز
 ورقة15
2  عمرPage
 عاما من15
رشا

 فدان/3سم900
 فدان/ جم12
 فدان/ لتر1.5

OD %13.6 بندار
WG %50 جوليفار
SL %48 دريبل

. يوم من الزراعة12 - 8 رشا عاما على أن يتم ذلك بعد الزراعة ب

 فدان/كجم1.25
 فدان/ جم80

TB %18 ريبير

WP %10 ستاررايز

 فدان/ لتر1.5

SL %48 ستاليون

 فدان/ جم25

WG %75 سوبرانبو

 فدان/ جم80

WP %10 سيريس

 أوراق لنبات األرز وحتى بداية تفريعه3 رشا فى طور
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط
.يوم من الزراعة15-12 بعد صرف مياه الغمر على أن يتم ذلك بعد
يخلط املبيد بالتراب الناعم أو الرمل أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط
 سم على أن يظل5-3  أيام من الزراعة فى وجود املاء بارتفاع10 بعد
. يوم من املعاملة5-4 الغمر باملاء ملدة
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط
.يوم من الزراعة15-12 بعد صرف مياه الغمر على أن يتم ذلك بعد
 لتر ماء للفدان مع120  يوم بعد الزراعة مع15-12 رشا عاما بعد
ضرورة صرف املياة فى احلقل قبل الرش بيوم واحد ثم الرى فى
.اليوم التالى للرش
يخلط املبيد بالتراب الناعم أو الرمل أو اجلبس الزراعى وينثر املخلوط
 سم على أن يظل5-3  أيام من الزراعة فى وجود املاء بارتفاع10 بعد
. يوم من املعاملة5-4 الغمر باملاء ملدة

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
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Δπϳήϋ-ΪόδϟΔπϳήϋ-Ϊόδϟ
-έΎϤδϟ - ΓήϴΠόϟ)
-έΎϤδϟ
έΪΒϟ
- ΓήϴΠόϟ)
ίέϷ ζΎθΣ
έΪΒϟ ίέϷ ζΎθΣ

ίέϷ

ϥΪϓ/ ϢΟ 80
ϥΪϓ/ ϢΟ 80

ίέϷ

WP %10 WP
βϳήϴγ
%10 βϳήϴγ

)ركبةϲϓأبو
- (الدنيبة
البدار
األرز
حشائش
Δϋέΰϟ
ϲϓ
ϦϣΔϋέΰϟ
ϡΎϳ 10
Ϧϣ
ΪόΑ ϡΎϳ
ρϮϠΨϤϟ
10 ΪόΑ
ήΜϨϳϭ
ρϮϠΨϤϟ
ϰϋέΰϟ
ήΜϨϳϭ
βΒΠϟ
ϰϋέΰϟ
ϭ Ϟϣήϟ
βΒΠϟ
ϭ ϭ
ϢϋΎϨϟ
Ϟϣήϟ
ΏήΘϟΎΑ
ϭ ϢϋΎϨϟ
ΪϴΒϤϟ
ΏήΘϟΎΑ
ςϠΨϳ ΪϴΒϤϟ ςϠΨϳ

األرز

.ΔϠϣΎόϤϟ Ϧϣ.ΔϠϣΎόϤϟ
ϡΎϳ 5-4Ϧϣ
ΓΪϤϟ
ϡΎϳ˯ΎϤϟΎΑ
5-4ήϤϐϟ
ΓΪϤϟ ˯ΎϤϟΎΑ
Ϟψϳ ϥ
ήϤϐϟ
ϰϠϋϞψϳ
Ϣγ5-3
ϥ ϰϠϋ
ωΎϔΗέΎΑ
Ϣγ5-3
˯ΎϤϟωΎϔΗέΎΑ
ΩϮΟϭ ˯ΎϤϟ ΩϮΟϭ

)ركبة
 أبو-έΪΒϟ
(الدنيبة
البدار
حشائش
(ΔΒϛέ ϮΑ (-ΔΒϛέ
ΔΒϴϧΪϟϮΑ
) ΔϴϟϮΤϟ
-ΔΒϴϧΪϟ
)ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ίέϷέΪΒϟ
ζΎθΣ
ίέϷاألرز
ζΎθΣ

ΔΒϛέ ϮΑ

ΔΒϛέ ϮΑ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΔΒϛέ ϮΑ ΓέΩΎΑ
ΔΒϛέ ϮΑ ΓέΩΎΑ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

التوصيات املعتمدة

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

 معدل اإلستخدامEW %7.5ήΑϮγ
				
EW %7.5ήΑϮγ
ΐϳϭ
ΐϳϭ املبيد
350/ 3Ϣγ 350
ϥΪϓ / 3Ϣγ ϥΪϓ
ΔϠΣήϣ
ΔϠΣήϣ
ϰϟ·أنΕΎϗέϭ
ΔϳΎϬϧالزراعة
4
ϰϟ·έϮσ
ΕΎϗέϭ
420-15
έϮσΕΎΗΎΒϧ
ϲϓبعد
ίέϷ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ ϥϮϜΗ
ϥΪϔϠϟΎϣΪϨϋ
ϩΎϴϣ ήΘϟ
ϥΪϔϠϟ
120
ϩΎϴϣ
ϊϣήΘϟ
ΎϣΎϋ
120
Ύηέϊϣ ΎϣΎϋ Ύηέ
من احلقل
 املياهΔϳΎϬϧ
تصرف
على
منϲϓيومίέϷ
عاماΕΎΗΎΒϧ
رشا
لتر
1.2
EC %10
.ϦϴϣϮϳ ΓΪϤΑ .ϦϴϣϮϳ
εήϟ ΪόΑϭ
ΓΪϤΑ ϞΒϗ
εήϟ
νέϷ
ΪόΑϭ ϞΒϗ
ϒϴϔΠΗ
νέϷ
ΓΎϋήϣ
ϒϴϔΠΗ
ϊϣ ϊϳήϔΘϟ
ΓΎϋήϣ ϊϣ ϊϳήϔΘϟ
 ساعة من الرش مع تواجد املياة12  يوم ثم الرى بعد3-2 قبل الرش
. أيام4 - 3 باحلقل ملدة
. ورقة وحتى بداية التفريع لألرز2 رشا عاما من عمر
 يوم من بدار التقاوى وذلك18-14 يتم صرف املياه من احلقل بعد
قبل رش املبيد بيومني على أن يعاد الغمر باملياه بعد يومني من الرش
 أيام على األقل5-3 مع ترك املياه بإرتفاع يغطى احلشائش ملدة
 يوم من الزراعة على أن تصرف املياه من احلقل12-10 رشا بعد
 ساعة من الرش مع تواجد املياه12 قبل الرش بيومني ثم الرى بعد
 أيام3 باحلقل ملدة
 لتر مياه للفدان عندما تكون نباتات األرز فى طور120 رشا عاما مع
 ورقات إلى نهاية مرحلة التفرع مع مراعاة جتفيف األرض قبل4
.وبعد الرش مبدة يومني

 فدان/

بازوكا

 فدان/3سم900
 فدان/ جم70

OD %13.6 بندار
WP %30 فوجال

 فدان/ جم300

WG %75 كوين

 فدان/3سم350

EW %7.5 ويب سوبر

الذرة الشامية

ϡ -ΔϠΟήϟϕέϭϷ
-ςϴΒθϟ)
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ϡ -ΔϠΟήϟ -ςϴΒθϟ)
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ
ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ

Γέάϟ
16
ΔϴϣΎθϟ
Γέάϟ
) العليق-Page
اللنب16أمΔϴϣΎθϟ
-Page
الرجلة
- احلشائش عريضة األوراق (الشبيط

ϡ --ΔϠΟήϟ
) ϕέϭϷ
ζΎθΤϟ
(ϖϴϠόϟ (-ϖϴϠόϟ
ϦΒϠϟ ϡ-ϦΒϠϟ
-ΔϠΟήϟ
ςϴΒθϟ)-ςϴΒθϟ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

ςϴΒθϟ

ςϴΒθϟ

ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ

ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

ΔϠΟήϟ ΔϠΟήϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

EC
%20 ϦϳέΎΘγ
ϥΪϓ / 3Ϣγ 200
EC %20
ϦϳέΎΘγ
.ΕΎϗέϭ
5-2
ΔϠΣήϣ
ϲϓ
ςϴΒθϟ
ϥϮϜϳ
ΎϣΪϨϋ
ϭ
Δϋέΰϟ
Ϧϣ
ϦϴϋϮΒγ
ΪόΑ ΎϣΎϋ Ύηέ
.ΕΎϗέϭ 5-2 ΔϠΣήϣ ϲϓ ςϴΒθϟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϭ Δϋέΰϟ Ϧϣ ϦϴϋϮΒγ ΪόΑ ΎϣΎϋ Ύηέ

/ 3Ϣγآفــات
200
التو�صيات املعتمدة ملكافحــة ال
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ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

ϡ -ΔϠΟήϟ -ςϴΒθϟ)
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϡ -ΔϠΟήϟ
-ςϴΒθϟ)
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ ΔϴϣΎθϟ Γέάϟ

الزراعية
فــاتΓέάϟ
جلنة مبيـدات الآ
ΔϴϣΎθϟ
ΔϴϣΎθϟ
Γέάϟ

(ϖϴϠόϟ -ϦΒϠϟ
ϡ --ΔϠΟήϟ
(ϖϴϠόϟ
ϦΒϠϟ ϡ-ςϴΒθϟ
-ΔϠΟήϟ) -ϕέϭϷ
ςϴΒθϟ)Δπϳήϋ
ϕέϭϷΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

) العليق- أم اللنب- الرجلة- احلشائش عريضة األوراق (الشبيط

الذرة الشامية

التوصيات املعتمدة

معدل اإلستخدام

			املبيد

SL %48 دريبل

 فدان/3سم750

. ورقات4-3 رشا عاما عندما يكون نباتات الذرة فى طور
. ورقات5-2 مرحلة
يكون الشبيط فى
رشا عاما بعد أسبوعني من الزراعة أو عندما
ςϴΒθϟ
ςϴΒθϟ

 فدان/3سم200 ΔϠΟήϟ ECΔϠΟήϟ
%20 ستارين

. ورقات5-2 رشا عاما بعد أسبوعني من الزراعة أو عندما يكون الشبيط فى مرحلة

 فدان/3سم200

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

EC %20 كلينر

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

EC %20 EC
ϦϳέΎΘγ
200
ϥΪϓ / 3ϢγϥΪϓ
%20 ϦϳέΎΘγ
/ 3Ϣγ 200
.ΕΎϗέϭ 5-2
ΔϠΣήϣ
ϲϓ
ςϴΒθϟ
ϥϮϜϳ
ΎϣΪϨϋ
ϭ
Δϋέΰϟ
Ϧϣ
ϦϴϋϮΒγ
ΪόΑ
ΎϣΎϋ
Ύηέ
.ΕΎϗέϭ 5-2 ΔϠΣήϣ ϲϓ ςϴΒθϟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϭ Δϋέΰϟ Ϧϣ ϦϴϋϮΒγ ΪόΑ ΎϣΎϋ Ύηέ

احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷΔπϳήϋ
ΔϘϴοϭΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ΐϳΪϟ ΐϨϋ ΐϳΪϟ ΐϨϋ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ϥΪϓ /ήΘϟ 1ϥΪϓ /ήΘϟ 1اإلستخدام

الرى
الزراعة
رشا
ϥΪϓوقبل
/3Ϣγ
750بعد
ϥΪϓ
/3Ϣγ 750

. أوراق للذرة6 - 3 رشا عاما فى طور

ΔϴΧϮϠϣ
ΔϴΧϮϠϣ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
املعتمدة
التوصيات

معدل

EC %84 EC
ΏϮΘϴγ
%84
			
 املبيدΏϮΘϴγ

 فدان/ لتر1

OD %2.25 ΐϳϮϜϳ

فدان

.ϯήϟ ϞΒϗϭ.ϯήϟ
Δϋέΰϟ
ΪόΑΔϋέΰϟ
Ύηέ
ϞΒϗϭ
ΪόΑ Ύηέ
EC
%84
اسيتوب
OD %2.25 ΐϳϮϜϳ

ΓΎϳΎΤϤϟϡϮϴΑ
ΔϳέΓΎϳΎΤϤϟ
ϞΒϗ Ύηέ
Δϳέ ϞΒϗ Ύηέ
/جم.ΪΣϭ
50 ϡϮϴΑ .ΪΣϭ
WG
%75
أتازان

 فدان/3 سم400

SC %6 أكتيف

 فدان/3 سم750

OD %2.25 ايكويب

. أوراق للذرة6 - 3 رشا عاما فى طور

 فدان/ جم25

WG %82.5 دوراميكس بلص

رشا بعد الزراعة وقبل الرى

 فدان/ لتر1.5

CS %45.5 ستومب اكسترا

رشا عام قبل رية احملاياة بيوم واحد

 فدان/3 سم400

OD %4 شيلد

. أوراق للذرة6 - 2 رشا عاما فى طور

 فدان/3 سم500

OD %4.53 مايسترو باور

رشا بعد الزراعة وقبل الرى

 فدان/ لتر1

EC %84 هارنس

. أوراق للذرة5 - 3 رشا عاما فى طور
Page 17
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قصب السكر
احلشائش عريضة األوراق (الشبيط  -الرجلة  -أم اللنب  -العليق)

ست احلسن

التوصيات املعتمدة

عليق

املبيد			

معدل اإلستخدام

جارلون EC %48-4

 400سم /3فدان

ستارين EC %20

 400سم /3فدان

رشاً عاماً على احملصول واحلشائش عندما تكون نباتات القصب الربيعى
بارتفاع حوالى 40-60سم
رشاً عاماً على احملصول واحلشائش عندما تكون نباتات القصب الربيعى
بارتفاع حوالى 40-60سم

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϦτϘϟ

احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

قصب السكرϦτϘϟ

ϦτϘϟ ϦτϘϟ
األوراق
وضيقة
عريضة
احلولية
احلشائش
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

مديد

نعيم الصليب
ΓήϤΣ
ΓήϤΣ
:ΔλΎΧ
:ΔλΎΧ
ΕΩΎηέ·
املعتمدةΕΩΎηέ·
التوصيات

ϰϧΎτϴη ϞϴΗ
ϰϧΎτϴη ϞϴΗ
ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
اإلستخدام
معدل
ΕΎϴλϮΘϟ

 فدان/ لتر1.7

الرى
الزراعة
بعد2.5
رشا
/ ήΘϟϥΪϓ
2.5/ ήΘϟ
ϥΪϓوقبل

			
املبيد
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

SE
%53.75
لوماكس
EC
%48
βϜϴϣ
EC
%48
βϜϴϣ

ϚϟΫϭ ΓΪΣϭ
ΓήϣΓΪΣϭ
ϲΤτδϟ
ϞΒϗϭϱήϟ
έϭάΒϟ
Δϋέί
ρϮτΨϟ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ
ϚϟΫϭ
Γήϣ ϖϳΰόϟ
ϲΤτδϟ˯ήΟΈΑ
ϖϳΰόϟμϨϳϭ
˯ήΟΈΑϱήϟ
μϨϳϭ
ϞΒϗϭ
έϭάΒϟΪόΑ
Δϋέί
ΪόΑ ϰϠϋ
ρϮτΨϟ
.ΪϴΒϤϟΎΑ ΔϠϣΎόϤϟ
ήϬη ΪόΑ
.ΪϴΒϤϟΎΑϦϣ
ΔϠϣΎόϤϟ
Ϧϣ ήϬη ΪόΑ

حشيشة السعد

Ϊόδϟ ΔθϴθΣ
Ϊόδϟ ΔθϴθΣ

Ϊόδϟ ΓέϮϧ
Ϊόδϟ ΓέϮϧ
ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

8 /ϢΟ 8
ϥΪϓ /ϢΟ ϥΪϓ

معدل اإلستخدام

Ϊόδϟ
Ϊόδϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

			املبيد

WG %75
ϙϮϔϧ
WG
%75 ϙϮϔϧ

ًرشاً عاما
 ورقات3 -.Ϣγ
2 طور
السعدΕΎΒϧ
حشيشة
تكونϞμϳ
عندماΎϣΪϨϋ
 فدان/جم
25 ΕΎΗΎΒϧ ϲϠϋWG
%75
10فىϦτϘϟ
ϝϮσ
Ϊόδϟ
ΔθϴθΣϭ
ΎϣΎϋ
Ύηέأنبول
.Ϣγ 10
ϦτϘϟ
ΕΎΒϧ ϝϮσ
Ϟμϳ
ΎϣΪϨϋ
Ϊόδϟ ϝϮμΤϤϟ
ΔθϴθΣϭ ϝϮμΤϤϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ϲϠϋ
ΎϣΎϋ Ύηέ

Page 10 Page 10
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الفول السودانى

ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

ϰϧΩϮδϟ
ϰϧΩϮδϟ
ϝϮϔϟ ϝϮϔϟ

ϥϮϔϴδϟ ϥϮϔϴδϟ

ϰϧΩϮδϟ ϝϮϔϟ
ϰϧΩϮδϟ ϝϮϔϟ

احلولية
النجيلية
احلشائش
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ
ζΎθΤϟ

ΐϧέϷ ΔθϴθΣ
ΐϧέϷ ΔθϴθΣ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

. أوراق4 - 2 طور
احلولية فى
احلشائش
 رشا عاما عندما تكون:خاصة
إرشادات
ΓΪϤΘόϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

التوصيات املعتمدة

EC %12.5
EC ΏϮϔϠϴγ
%12.5 ΏϮϔϠϴγ
1 /ήΘϟ 1
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
معدل اإلستخدام
				املبيد
.ϕέϭ 4 .ϕέϭ
- 2 έϮσ
4 -ϲϓ2 ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϲϓζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ

 فدان/ لتر1
EC %12.5 سيلفوب
ΓήϤόϤϟϭΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟζΎθΤϟ
 فدان/ لتر1
EC %15 فيوزكس
 فدان/ لتر1
EC %15 فيوزهد

.احلشائش احلولية عريضة وضيقة األورق

ήϤόϣ ϯΪϠΑήϤόϣ
ϞϴΠϧϯΪϠΑ ϞϴΠϧ

ΔΒϴϠμϟ Ϣϴόϧ
ΔΒϴϠμϟ
ΓέΩΎΑϢϴόϧ ΓέΩΎΑ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ΓήϤόϤϟ
ΎϣΪϨϋ ζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟ ϭ
ζΎθΤϟ
ϕέϭ ϭ
4 -ϕέϭ
2 έϮσ
4 -ϲϓ2 ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϲϓζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
الشيخ
ذقن
فم السمكة
.Ϣγ 15 -.Ϣγ
10 15
ϝϮτΑ
- 10 ϝϮτΑ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
.الرى
 رشا بعد الزراعة وقبل:خاصة
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ إرشادات
Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

1 /ήΘϟ 1
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ

معدل اإلستخدام
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
1.5 /ήΘϟ 1.5
 فدان/ لتر1.5

 فدان/ لتر2

Page 20 Page 20
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ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

EC %12.5
EC ήΑϮγ
%12.5
ΖϜϠγ
ήΑϮγ ΖϜϠγ
املعتمدة
التوصيات

				املبيد

EC %12.5
EC βϛΎϣ
%12.5
ΪϴϠϳίϮϴϓ
βϛΎϣ ΪϴϠϳίϮϴϓ

CS %45.6 فيست سوبر
EC %33 كابيتال

ϥϮϔϴδϟ ϥϮϔϴδϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟΕΎϴλϮΘϟ

ΐϧέϷ ΔθϴθΣ
ΐϧέϷ ΔθϴθΣ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

 النجيلية احلولية واملعمرةϥΪϓ
احلشائش
/ήΘϟ 1
ϥΪϓ /ήΘϟ 1

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

السودانى
الفول
EC %12.5
ECΏϮϔϠϴγ
%12.5
ΏϮϔϠϴγ

.ϕέϭ 4 .ϕέϭ
- 2 έϮσ
4 ϲϓ
- 2ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϲϓ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ

احلشائش النجيلية احلولية واملعمرة
ΓήϤόϤϟϭΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

ήϤόϣ ϯΪϠΑήϤόϣ
ϞϴΠϧϯΪϠΑ ϞϴΠϧ

ΔΒϴϠμϟ Ϣϴόϧ
ΔΒϴϠμϟ
ΓέΩΎΑ Ϣϴόϧ ΓέΩΎΑ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΓήϤόϤϟ
ΎϣΪϨϋζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟ ϭ
ζΎθΤϟ
ϕέϭ 4
ϭ -ϕέϭ
2 έϮσ
4 ϲϓ
- 2ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϲϓ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
.Ϣγ 15 -.Ϣγ
10 15
ϝϮτΑ
- 10 ϝϮτΑ

:إرشادات خاصة
ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟΕΎϴλϮΘϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
.سم15-10 املعمرة عندما تكون بطول
احلشائش
أو
أوراق
4-2
طور
فى
احلولية
ـــائش
ش
احل
تكون
ـــا
م
عند
عاما
ـــاήΑϮγ
 رشΖϜϠγ
EC %12.5
ECήΑϮγ
%12.5
ΖϜϠγ
ϥΪϓ /ήΘϟ 1
ϥΪϓ /ήΘϟ 1
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5
معدل اإلستخدام

التوصيات املعتمدة

EC %12.5
ECβϛΎϣ
%12.5
ΪϴϠϳίϮϴϓ
βϛΎϣ ΪϴϠϳίϮϴϓ

					املبيد

/لتر201
Page 20فدان
Page

EC %12.5 سلكت سوبر

 فدان/ لتر1

EC %5 موشن

 فدان/3 سم500

EC %24 سلكت الترا

 فدان/ لتر1٫5

EC %12.5 فيوزيليدماكس

 فدان/3 سم400

EC %22.5 ويك أب ميكس

 فدان/ لتر1

EC %15 وان سايد

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
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(ب) محاصيل الخضر
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

الطماطم

ϢσΎϤτϟ ϢσΎϤτϟ

ϢσΎϤτϟ

احلشائش النجيلية احلولية

ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

ςϘϟ ϞϳΩ

ςϘϟ ϞϳΩ

.أوراق

ϢσΎϤτϟ

ϢσΎϤτϟ

ϢσΎϤτϟ

βϣϭήΑ
βϣϭήΑ
ϢσΎϤτϟ ϢσΎϤτϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ
5-2
طور5-2
نشطة فى
احلشائش
تكون
عندما
عام
رشا
:خاصة
إرشادات
.ϕέϭ
έϮσ
ϰϓ
Ϫτθϧ
ζΎθΤϟ
ϥϮϜΗ
ΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ
Ύηέ
.ϕέϭ 5-2 έϮσ ϰϓ Ϫτθϧ ζΎθΤϟ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ Ύηέ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
اإلستخدام
معدل
				
املبيد
EC %5 ήΑϮγ
ECΎΟέΎΗ
%5
ήΑϮγ ΎΟέΎΗ
ϥΪϓ / 3Ϣγ 500
ϥΪϓ / 3Ϣγ 500
3
 فدان/  سم500
EC %5 تارجا سوبر
EC %12.5EC
ήΑϮγ
ΖϜϠγ ήΑϮγ ΖϜϠγ
%12.5
ϥΪϓ / 3Ϣγ 500
ϥΪϓ / 3Ϣγ
500
3
 فدان/  سم350
تاندرا
EC
%10
3
فدانϕέϭϷ
/  سم300ΔϘϴοϭ
جالنت سوبر
EC %10.8
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
 فدان/3 سم400
EC %22٫5 جرانوف
 فدان/3 سم500
EC %12 سينوسوبر
ςϘϟ ϞϳΩ
ςϘϟ ϞϳΩ
βϣϭήΑ
βϣϭήΑ
3
 فدان/  سم500
سلكت سوبر
EC %12.5
:ΔλΎΧ
ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ
ΕΩΎηέ·
3
.ϕέϭفدان
5-2/
.ϕέϭ
έϮσ
5-2
Ϫτθϧ
έϮσ
ζΎθΤϟ
ϰϓ Ϫτθϧ
ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ ϥϮϜΗ
ΎϣΎϋ
Ύηέ
ΎϣΪϨϋسيكريت
ΎϣΎϋ Ύηέ
 سمϰϓ
500
EC %12
3ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
 فدان/ΕΎϴλϮΘϟ
 سم500
سوبر
EC %12.5
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·صنوديوم
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
3
EC %5 ήΑϮγ
EC
%5
ήΑϮγفاين
ΎΟέΎΗ
500/ 3Ϣγ
ϥΪϓ / 3Ϣγ ϥΪϓ
فدان500
/  سم400
ECΎΟέΎΗ
%22.5
3
 فدان/  سم260
EC %24 فرينو
EC %12.5EC
ήΑϮγ
%12.5
ΖϜϠγ ήΑϮγ ΖϜϠγ
ϥΪϓ / 3Ϣγ ϥΪϓ
500/ 3Ϣγ 500

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

األوراق
وضيقة
عريضة
احلولية
احلشائش
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϴΑέΰϟ
ϴΑέΰϟ

βϴϠΑ· ΔϴΧϮϠϣ
βϴϠΑ· ΔϴΧϮϠϣ

:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
.ϦϴϋϮΒγΎΑ ϞΘθϟ
ΪόΑ ΎϣΎϋ
ΎηέΪόΑ ΎϣΎϋ Ύηέ
.ϦϴϋϮΒγΎΑ
ϞΘθϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

EC %50 ΏϮΘγϭήΟ
EC %50 ΏϮΘγϭήΟ
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.7
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.7
.ϞΘθϟϭ Δϋέΰϟ
Δϳέ Δϋέΰϟ
ϞΒϗϭ ΎϬτϴτΨΗϭ
ΰϴϬΠΗ
ΪόΑ Ύηέ
.ϞΘθϟϭ
Δϳέ ϞΒϗϭνέϷ
ΎϬτϴτΨΗϭ
νέϷ
ΰϴϬΠΗ ΪόΑ Ύηέ

βϴϠΑ· ΔϴΧϮϠϣ
βϴϠΑ· ΔϴΧϮϠϣ

Page 21

Page 21

ϴΑέΰϟ
ϴΑέΰϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
.ϦϴϋϮΒγΎΑ ϞΘθϟ
.ϦϴϋϮΒγΎΑ
ΪόΑ ΎϣΎϋ
ϞΘθϟ
ΎηέΪόΑ ΎϣΎϋ Ύηέ

ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ الزراعيــة
ϝΪόϣ آفــاتΓΪϤΘόϤϟ
التو�صيات املعتمدة ملكافحــة ال
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Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

EC %50 ΏϮΘγϭήΟ
EC %50 ΏϮΘγϭήΟ
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.7
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.7
.ϞΘθϟϭ Δϋέΰϟ
.ϞΘθϟϭ
ΔϳέΔϋέΰϟ
ϞΒϗϭ ΎϬτϴτΨΗϭ
Δϳέ ϞΒϗϭνέϷ
ΎϬτϴτΨΗϭ
ΰϴϬΠΗ
νέϷ
ΪόΑ Ύηέ
ΰϴϬΠΗ ΪόΑ Ύηέ
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

الطماطم

:إرشادات خاصة
رشا عاما بعد الشتل باسبوعني

معدل اإلستخدام

رشا بعد جتهيز األرض وتخطيطها وقبل
.رية الزراعة والشتل

التوصيات املعتمدة

				املبيد

 فدان/ جم240
 فدان/ جم300
 فدان/ لتر1.7

 فدان/3 سم350
 فدان/ جم300
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
فدان
/ جم300
ϥΪϓ /ϢΟ 300
ϥΪϓ /ϢΟ
300
رشا بعد جتهيز األرض وتخطيطها وقبل ريه الزراعة والشتل
 فدان/ لتر2
ϥΪϓ /ϢΟ 300
ϥΪϓ /ϢΟ 300
 فدان/ جم300
ϥΪϓ /ϢΟ300
ϥΪϓ /ϢΟ300

WG %75 أرمادا
WP %70 متوزين

EC %50 جروستوب
SC %60 سنكور

سنيور
WP %70
ϢσΎϤτϟ

ϢσΎϤτϟ

 مترىέϮϜϨγ
WPWP
%70%70
WP %70
έϮϜϨγ
EC %33 تومب-ميثا

WP %70 WP
έϮϴϨγ%70 έϮϴϨγ

WG %70 يونيمارك

WDG %70
WDG
ϙέΎϤϴϧϮϳ
%70 ϙέΎϤϴϧϮϳ

واملعمرة
احلولية
النجيلية
احلشائش
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ

έΎΑΪϧΎγ

έΎΑΪϧΎγ

αέϼϓ ΓέϮϧαέϼϓ ΓέϮϧ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ϥϮϜΗ
ΓήϤόϤϟ
ΎϣΪϨϋ
ζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟϭ ζΎθΤϟ
ϕέϭ 4 ϭ
ϕέϭ
-2
έϮσ4ϲϓ- 2
ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ζΎθΤϟ
ϲϓ ΔϴϟϮΤϟ
ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ:خاصة
ϥϮϜΗ
ΎϣΎϋ Ύηέ
ΎϣΪϨϋ
ΎϣΎϋ Ύηέ
إرشادات
.Ϣγ 15 - 10
.Ϣγ ϝϮτΑ
15 - 10 ϝϮτΑ

 أوراق أو احلشــــائش املعمرة عندما تكون بطول4 - 2 رشــــا عاما عندما تكون احلشائش احلوليــــة فى طور
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
 سم15 - 10
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5

EC %12.5
EC
βϛΎϣ
%12.5
ΪϴϠϳίϮϴϓ
βϛΎϣ ΪϴϠϳίϮϴϓ

ϥΪϓ / 3Ϣγ ϥΪϓ
500/ 3Ϣγ 500

EW %7.5ήΑϮγ
EW %7.5ήΑϮγ
ΐϳϭ
ΐϳϭ

معدل اإلستخدام

التوصيات املعتمدة

				املبيد

 فدان/ لتر1.5

EC %12.5 فيوزيليدماكس

 فدان/3 سم500

EW %7.5 ويب سوبر

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
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البطاطس

Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭϕέϭϷ
ΔπϳήϋΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

βσΎτΒϟ

βσΎτΒϟ

βσΎτΒϟβσΎτΒϟ
األوراق
وضيقة
عريضة
احلولية
احلشائش
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ

ΓΰϴΒΨϟ

ΓΰϴΒΨϟ

ϦΒϠϟ ϡ
ϦΒϠϟ ϡ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
.βσΎτΒϟ
ΕέΩΎΑ
έϮϬχ ϞΒϗ
ζΎθΤϟ
.βσΎτΒϟ ΕέΩΎΑ
έϮϬχ
ϞΒϗ ζΎθΤϟ
ΕϮϤϧ
ϰϠϋ ΕϮϤϧ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ

. رشا على منوات احلشائش قبل ظهور بادرات البطاطس:إرشادات خاصة

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

التوصيات املعتمدة

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

DF %25 αϮΘϴΗ
DF %25 αϮΘϴΗ
ϥΪϓ / ϢΟ 25
ϥΪϓ / ϢΟ 25
معدل اإلستخدام
				املبيد
.βσΎτΒϟ
2 έϮσ
.βσΎτΒϟ ΕΎΒϨϟ
ΔϴϘϴϘΣ ΕΎΒϨϟ
ϕέϭΔϴϘϴϘΣ
4 - 2ϕέϭ
έϮσ 4
ϲϓ- ΎϣΎϋ
Ύηέϲϓ ΎϣΎϋ Ύηέ

ϥΪϓ / ήΘϟ 1.25
ϥΪϓ / ήΘϟ 1.25

. أوراق حقيقية لنبات البطاطس4 - 2 رشا عاما فى طور

 فدان/ لتر1 SC %50 ΩέΎΟΎδϴΟ
EC %45 الترا أفالون
SC %50 ΩέΎΟΎδϴΟ

.βσΎτΒϟ
ΕΎΒϧ·εήϟ
%5 ϲΘΣ εήϟ
.βσΎτΒϟ ϱϭΎϘΘϟ
ΕΎΒϧ·ϱϭΎϘΘϟ
%5 ϲΘΣ

 فدان/ جم25

ϥΪϓ /3Ϣγ 450
ϥΪϓ /3Ϣγ 450

 فدان/ جم300

ϥΪϓ /ϢΟ 300
ϥΪϓ /ϢΟ 300

رشا على األرض الناعمة بعد زراعة الدرنات ويفضل الرى
/ϢΟ300
ϥΪϓ /ϢΟ300
مباشرةϥΪϓ
املعاملة
بعد

Page 23
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ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

 فدان/ لتر1.5
 فدان/3 سم450

DF %25 تيتوس

SC %70 ϱήΘϣϭέ
SC %70 ϱήΘϣϭέ

WP %70 داكور

WP %70 έϮϜϨγ
WP %70 έϮϜϨγ

CS %45 رسبكت

WP %70 έϮϜΑΎϓ
WP %70 έϮϜΑΎϓ

SC %48 رومترى

 فدان/ لتر1.5

SL %20 )200(ريجلون

 فدان/3 سم350

SC %60 سنكور

 فدان/ جم300

WG %70 ستاركور

 فدان/ جم300

WG %70 سيتى كور

 فدان/ جم300

WP %70 سينوزد

 فدان/ جم300

WP %70 مارين النصر

 فدان/ جم300

WP %70 ميتريت

Page 23

التو�صيات املعتمدة

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

احلشائش النجيلية احلولية واملعمرة

البطاطس

احلشائش احلولية عريضة األوراق

ملوخية إبليس

ضرس العجوز

. رشا على منوات احلشائش قبل ظهور بادرات البطاطس:إرشادات خاصة

التوصيات املعتمدة
معدل اإلستخدام

				املبيد

 فدان/3 سم250
ΓήϤόϤϟϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

SC %2 ايكوبارت
βσΎτΒϟ

βσΎτΒϟ

واملعمرة
احلولية
النجيلية
احلشائش
ΓήϤόϤϟϭ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ

Δϴϔϴμϟ Δϴϔϴμϟ

(ϮΑ) ήϴϓΎμόϟ
(ϮΑ) Ϥϗ
ήϴϓΎμόϟ Ϥϗ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:خاصة
إرشادات
ΓήϤόϤϟ ζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟ ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ϭ ΕΎϗέϭ
ΎϣΪϨϋ ϭ
4 ΕΎϗέϭ
- 2 έϮσ
4 -ϲϓ2ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϲϓ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ
ΎϣΎϋ Ύηέ
.Ϣγ
15
.Ϣγ
10
15
ϝϮτΑ
10
. سم15-10  ورقات أو عندما تكون احلشائش املعمرة بطول4-2  رشا عاما عندما تكون احلشائش احلولية فى طورϝϮτΑ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

600
/3Ϣγ 600
ϥΪϓ /3ϢγϥΪϓ
معدل اإلستخدام

EC %5 Ϯϣέ
ECاملبيد
%5
				

فدان500
/  سم500
ϥΪϓ /3ϢγϥΪϓ
500
/3Ϣγ

 فدان/ لتر1.4
 فدان/ لتر1.4

Ϯϣέ

EC ήϴΘϧΎΑ
%4
EC %4
EC بانتيرا
%4 ήϴΘϧΎΑ

3

ϥΪϓ /ήΘϟ 1.4
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.4

املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

EC %15 فيوزيليد فورتى
EC %15 وان سايد

EC %15EC
ϲΗέϮϓ
%15
ΪϴϠϳίϮϴϓ
ϲΗέϮϓ ΪϴϠϳίϮϴϓ

ΕΎΒϨϠϟ ϱήπΨϟ
ΕΎΒϨϠϟ ϱήπΨϟ
ωϮϤΠϤϟωϮϤΠϤϟ
ϒϴϔΠΗ ϒϴϔΠΗ

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
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Δϴϔϴμϟ Δϴϔϴμϟ

(ϮΑ) ήϴϓΎμόϟ
(ϮΑ) Ϥϗ
ήϴϓΎμόϟ Ϥϗ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ΓήϤόϤϟ ζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟ ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ϭ ΕΎϗέϭ
ΎϣΪϨϋ ϭ
4 ΕΎϗέϭ
- 2 έϮσ
4 -ϲϓ2 ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϲϓζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ΎϣΎϋΎϣΪϨϋ
Ύηέ ΎϣΎϋ Ύηέ
.Ϣγ 15 -.Ϣγ
10 15
ϝϮτΑ
- 10 ϝϮτΑ

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

حشيشة السعد

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

600
/3Ϣγ 600
ϥΪϓ /3ϢγϥΪϓ

EC %5 EC
Ϯϣέ%5 Ϯϣέ

ϥΪϓ /3ϢγϥΪϓ
500
/3Ϣγ 500

EC %4 EC
ήϴΘϧΎΑ%4 ήϴΘϧΎΑ

البطاطس

ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
1.4 /ήΘϟ 1.4

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

EC %15EC
ϲΗέϮϓ
%15
ΪϴϠϳίϮϴϓ
ϲΗέϮϓ ΪϴϠϳίϮϴϓ
ϦτϘϟ

ϦτϘϟ
جتفيف املجموع اخلضرى للنبات

ΕΎΒϨϠϟ ϱήπΨϟ
ωϮϤΠϤϟωϮϤΠϤϟ
ϒϴϔΠΗ ϒϴϔΠΗ
ϦτϘϟ ϦτϘϟΕΎΒϨϠϟ ϱήπΨϟ
ϕέϭϷ ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ζΎθΤϟ

ΔϠϣΎόϤϟ ΪόΑ
ΔϠϣΎόϤϟ
βσΎτΒϟ
ΪόΑ βσΎτΒϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ϰϧΎτϴη ϞϴΗ
ϰϧΎτϴη ϞϴΗ

ΔϠϣΎόϤϟ ϞΒϗ
ΔϠϣΎόϤϟ
βσΎτΒϟ
ϞΒϗ βσΎτΒϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

ΓΪϤΘόϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
.بأسبوعني
احلصاد
البطاطس قبل
 رشا عاما على نباتات:خاصة
إرشادات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
ΓήϤΣ

ΓήϤΣ

SL
%20SL
ϥϮϠΠϳέ
%20 ϥϮϠΠϳέ
1.5 /ήΘϟ 1.5
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
املعتمدة
التوصيات
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
.ϦϴϋϮΒγΈΑ
.ϦϴϋϮΒγΈΑ
ΩΎμΤϟ
ΩΎμΤϟ
βσΎτΒϟ
ϞΒϗ βσΎτΒϟ
ΕΎΗΎΒϧ ϲϠϋ
ΕΎΗΎΒϧ
ΎϣΎϋ ϲϠϋ
Ύηέ
اإلستخدام
معدلϞΒϗ
				
املبيدΎϣΎϋ Ύηέ
ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

 فدان/ لتر1.5
SL %20 بريك
Page 24 Page 24
EC
βϜϴϣ
SL%48
%20
أوت%48
 بيرنβϜϴϣ
2.5/ ήΘϟ 2.5 فدان/ لتر1.5
ϥΪϓ / ήΘϟϥΪϓ
EC
SL
%20 )200
/ϞΒϗϭ
 لتر1.5
(ريجلون
ϚϟΫϭ ΓΪΣϭ
ΓήϣΓΪΣϭ
ϲΤτδϟ
ϱήϟ
έϭάΒϟ
Δϋέί
ρϮτΨϟ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ
ϚϟΫϭ
Γήϣ ϖϳΰόϟ
ϲΤτδϟ˯ήΟΈΑ
ϖϳΰόϟμϨϳϭ
˯ήΟΈΑفدان
μϨϳϭ
ϱήϟ
ϞΒϗϭ
έϭάΒϟΪόΑ
Δϋέί
ΪόΑ ϰϠϋ
ρϮτΨϟ
SL
%20
 فدان/ لتر1.5
فورس
صن
.ΪϴΒϤϟΎΑ ΔϠϣΎόϤϟ
ήϬη ΪόΑ
.ΪϴΒϤϟΎΑϦϣ
ΔϠϣΎόϤϟ
Ϧϣ
ήϬη ΪόΑ

السعدΔθϴθΣ
حشيشة
Ϊόδϟ
Ϊόδϟ ΔθϴθΣ

Ϊόδϟ ΓέϮϧ
Ϊόδϟ ΓέϮϧ
ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
معدل اإلستخدام

Ϊόδϟ
Ϊόδϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

املعتمدةΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
التوصيات
Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

				املبيد

WG %75
ϙϮϔϧ
8 /ϢΟ 8
ϥΪϓ /ϢΟ ϥΪϓ
WG
%75 ϙϮϔϧ
.للبطاطس
حقيقية10
ورقات
4-3
فىϝϮσ
عاما
رشا
فدان
/جمϝϮμΤϤϟ
25
WG
%25
بروند
.Ϣγ
10 ϦτϘϟ
ΕΎΒϧ
ϝϮσطور
Ϟμϳ
ΎϣΪϨϋ
Ϊόδϟ
ΔθϴθΣϭ
ΕΎΗΎΒϧ ϲϠϋ
ΎϣΎϋ
Ύηέ
.Ϣγ
ϦτϘϟ
ΕΎΒϧ
Ϟμϳ
ΎϣΪϨϋ
Ϊόδϟ
ΔθϴθΣϭ
ϝϮμΤϤϟ
ΕΎΗΎΒϧ
ϲϠϋ
ΎϣΎϋ Ύηέ

. ورقات حقيقية للبطاطس4-3 رشا عاما فى طور
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 فدان/ جم25

10املعتمدة
لآفــات الزراعيــةPage
ملكافحــة ا
Pageالتو�صيات
10

WG %25 رمييكس

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

البسلة

ΔϠδΒϟ

ΔϠδΒϟ

ΔϠδΒϟ ΔϠδΒϟ
احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷΔπϳήϋ
ΔϘϴοϭΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ΞϳήΣΪϟ

ΞϳήΣΪϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ίϮΠόϟ αήο
ίϮΠόϟ αήο
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

التوصيات املعتمدة

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ املبيد
Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
معدل اإلستخدام
				
EC %48
EC
βϜϴϣ
%48 βϜϴϣ
/ήΘϟوقبل
2.5
2.5
ϥΪϓ الرى
ϥΪϓ
(الزراعة العفير) أو قبل الرية الكدابة
الزراعة/ήΘϟ
رشا بعد
 فدان/ لتر2.5
EC %48
اميكس
˯ήΟ
ϊϣ (ϰΗήΤϟ
˯ήΟبعدϊϣ
Δϋέΰϟ)
(ϰΗήΤϟ
ΔΑΪϜϟ
Δϋέΰϟ)
ΔϳήϟΔΑΪϜϟ
ϞΒϗ
ϭΔϳήϟ
(ήϴϔόϟ
ϞΒϗΔϋέΰϟ)
ϭ (ήϴϔόϟϯήϟ
Δϋέΰϟ)
ϞΒϗϭ Δϋέΰϟ
ϯήϟ ϞΒϗϭ
ΪόΑΔϋέΰϟ
Ύηέ ΪόΑ Ύηέ
.بشهر واحد
املعاملة
واحدة
إجراء عزقة
احلراتى) مع
(الزراعة
.ΪΣϭ ήϬθΑ.ΪΣϭ
ΔϠϣΎόϤϟ
ήϬθΑ
ΪόΑΔϠϣΎόϤϟ
ΓΪΣϭ Δϗΰϋ
ΪόΑ ΓΪΣϭ Δϗΰϋ

احلشائش احلولية عريضة األوراق

جعضيض

بسلة شيطانى

:إرشادات خاصة
. أوراق للبسلة4-2 رشـــا عاما فى طور
معدل اإلستخدام

التوصيات املعتمدة

					املبيد

 فدان/3 سم500
Page 25

Page 25

AS %48 الفاجران
وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
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الفاصوليا
احلشائش النجيلية احلولية واملعمرة

دفيرة

التوصيات املعتمدة

املبيد				

فيوزيكيم EC %12.5

أبو النجف

معدل اإلستخدام

 1.5لتر /فدان

رشا عاما عندما تكون احلشائش احلولية في طور  4 - 2ورقات
واحلشائش املعمرة بطول 15 - 10سم.

الجزر
احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

فجل برى

ديل القط

التوصيات املعتمدة

املبيد				

التر أفالون SC %45

معدل اإلستخدام

 500سم /3فدان

رشا عاما في طور  3 - 2ورقات للجزر

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

(جـ) محاصيل الفاكهة
ΓήϤόϤϟϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΓήϤόϤϟϭ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

الموالــــح

ϟϮϤϟϟϮϤϟ

ϟϮϤϟ

ϟϮϤϟ

واملعمرة
احلولية
احلشائش
ΓήϤόϤϟϭ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ζΎθΤϟ

ϲϧΎτϴη ΎϴϣΎΑ
ϲϧΎτϴη ΎϴϣΎΑ

ΏΎϏ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:خاصة
إرشادات
ϯέϮΒθΒϟϯέϮΒθΒϟ
ΕΫ ΔϳήϬψϟ
ΕΫ ΔηΎηήϟΎΑ
ΔϳήϬψϟ ΔηΎηήϟΎΑ
Ϣγ 15-10
Ϣγ ωΎϔΗέΎΑ
15-10ΔτθϨϟ
ωΎϔΗέΎΑ˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟ ˯ήπΨϟ
ζΎθΤϟ ζΎθΤϟ
ΕϮϤϧ
ϰϠϋ
ΕϮϤϧ
Ύηέ
ϰϠϋ Ύηέ
.ϥΪϔϠϟ
˯Ύϣ.ϥΪϔϠϟ
ήΘϟ
125
˯Ύϣ ήΘϟ
ϝΪόϤΑ
125
TK1
TK1  سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى15-10 النشطة بارتفاع
اخلضراء
احلشائش
منوات
علىϝΪόϤΑ
 رشاTK1
ϡΪΨΘγϹ ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϝΪόϣ

ΏΎϏ

ΓΪϤΘόϤϟΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
.ماء للفدانΪ˰˰˰ϴΒϤϟ
 لتر125Ϣγ·
 مبعدلϢγ·

ϥΪϓ / ήΘϟϥΪϓ
2.5/ ήΘϟ 2.5

SL %48SL
ϥϭέΎΑ
%48 ϥϭέΎΑ

معدل اإلستخدام
ϥΪϓ / ήΘϟϥΪϓ
2.5/ ήΘϟ 2.5

التوصيات املعتمدة

				
املبيد
SL %48SL
ϮΗΎγέϼϴΑ
%48
ϮΗΎγέϼϴΑ

 فدان/ لتر1
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2.5 /ήΘϟ 2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2.5 /ήΘϟ 2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2.5 /ήΘϟ 2.5
 فدان/ لتر1.25
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2.5 /ήΘϟ 2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ ϥΪϓ
2.5 /ήΘϟ 2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ / ήΘϟϥΪϓ
2.5/ ήΘϟ 2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ / ήΘϟϥΪϓ
2.5/ ήΘϟ 2.5

SL %47.6 أليجورى
SL %48 أجريسات
SL
WSC %48
WSC
Ώ%48
%48
Ϊϧϭέبارون
Ώ Ϊϧϭέ
SL %48 براونداكس
SL SL
%48
SL
Ώبيالرساتو
%48
Ϧλ Ώ Ϧλ
%48
تيلر
SL
%48
SL %48SL
ΖϳΪϳήϛ
%48 ΖϳΪϳήϛ
SL %62 جليفوسيوتيكا
AC
AC
ϚϴϨϴϠϛ
%48 ϚϴϨϴϠϛ
جاليفوكير
SL%48
%48
SL %48 جاليسيت
WSC %48ΩίΎΑήϫ
WSC %48ΩίΎΑήϫ
SL %48 جنترا أب
سمارت
%48
SLSL
%48
SL
ΖϴγϮϓήϴϫ
%48 جليفو
ΖϴγϮϓήϴϫ
SL %48 جى براند أب
SL %48 دلتاستار
WSC %48 راوند آب
SL %48 سان وايت
SL %48 سينوأب

SL %48SL
ΖϴδϳϼΟ
%48 ΖϴδϳϼΟ

Page 27 Page 27
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املوالح

صن آب SL %48
فيناش SL %48
كريديت SL %48
كلينيك AC %48
كامساتو SL %48
مامباماكس SL %60٫8
ناسا SL %48
هربازد WSC %48
هربسات WSC %48
هيرب أوف SL %48
هيرفوسيت SL %48
ويدكيلر SG %74.7
وييدستوب SL %48
يوروسات SL %48
ήϜδϟ ΐμϗήϜδϟ ΐμϗ
سكراب SL %48

 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 1.8لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 1.5كجم /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان
 2.5لتر /فدان

احلشائش احلولية واملعمرة

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ήϜδϟ ΐμϗ
ήϜδϟ ΐμϗ
األوراق
وضيقة
عريضة
احلولية
احلشائش
ϕέϭϷ
ϕέϭϷ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
Δπϳήϋ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ

ϪϠΟήϟ ΓέΩΎΑ
ϪϠΟήϟ ΓέΩΎΑ

ΓέϮΗΩ ΓέϮΗΩ
·:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ
·:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ

ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
محلول
ϝΪόϣوصول
األولى مع عدم
ϡΪΨΘγϹ
ϡΪΨΘγϹ
خاصة :رشا على منوات احلشائش اخلضراء النشطة فى األعمار ϝΪόϣ
إرشادات Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
·Ϣγ
·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ
احملصول.
ألشجار
ϮϔϳΩالرش
DF %90
DF
ϮϔϳΩ%90
2 /ϢΠϛ 2
ϥΪϓ /ϢΠϛϥΪϓ
.ϱήϟ ϞΒϗϭ
.ϱήϟ
Δϋέΰϟ
ϞΒϗϭΪόΑ
Δϋέΰϟ
Ύηέ ΪόΑ Ύηέ
املعتمدة
التوصيات

املبيد				
جلويد SL %48

مامبامكس SL %60.8

معدل اإلستخدام

 1لتر /فدان

 750سم /3فدان
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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حشيشة
Ϊόδϟالسعد
ΔθϴθΣ
Ϊόδϟ
ΔθϴθΣ
Ϊόδϟ ΔθϴθΣ
Ϊόδϟ ΔθϴθΣ

Ϊόδϟ
Ϊόδϟ

 املوالحϟϮϤϟ
ϟϮϤϟ
ϟϮϤϟ
ϟϮϤϟ

السعد
حشيشة
Ϊόδϟ
ΔθϴθΣ
Ϊόδϟ
ΔθϴθΣ
Ϊόδϟ
ΔθϴθΣ
Ϊόδϟ
ΔθϴθΣ

Ϊόδϟ
Ϊόδϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5

Ϊόδϟ
Ϊόδϟ
Ϊόδϟ ΕΎϧέΩ
ΕΎϧέΩ
Ϊόδϟ
:ΔλΎΧ
:ΔλΎΧ

معدل اإلستخدام

ΕΎϧέΩ
ΕΎϧέΩ
ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ
ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ΕΩΎηέ·

املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

			املبيد

WSC %48
WSC
Ώ Ϊϧϭέ
%48 Ώ Ϊϧϭέ

WSC %48
WSC
Ώ Ϊϧϭέ
%48 Ώ Ϊϧϭέ
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
 سم15-10
بارتفاع
يكون السعدΕΎηΎηήϟΎΑ
عندما
العزيق10
شهر من
 بعد10
الرش
فدان
/لتر
2.5ΎϣΪϨϋ
WSC
آب
راوند
ΕΫ
ΔϳήϬψϟ
ΕΫΕΎηΎηήϟΎΑ
ΔϳήϬψϟ
Ϣγ 15–
Ϣγ
15–
ωΎϔΗέΎΑ
Ϊόδϟ
ωΎϔΗέΎΑ
ϥϮϜϳ
Ϊόδϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜϳ
ϖϳΰόϟ
Ϧϣ
ϖϳΰόϟ
ήϬη%48
ΪόΑ
Ϧϣεήϟ
ήϬη
ΪόΑ εήϟ
ΕΫ ماء
ΔϳήϬψϟ
ΕΫمبعدل
ΕΎηΎηήϟΎΑ
ΔϳήϬψϟ
ΕΎηΎηήϟΎΑ
Ϣγ 15–
10
Ϣγ ωΎϔΗέΎΑ
15–
10
Ϊόδϟ
ωΎϔΗέΎΑ
ϥϮϜϳ
Ϊόδϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜϳ
ϖϳΰόϟ
ΎϣΪϨϋ
Ϧϣ
ϖϳΰόϟ
ήϬη
ΪόΑ
Ϧϣ
εήϟ
ήϬη
ΪόΑ εήϟ
.للفدان
 لتر125
TK1 البشبورى
الظهرية ذات
بالرشاشات
.ϥΪϔϠϟ ˯Ύϣ.ϥΪϔϠϟ
ήΘϟ 125
˯Ύϣ ϝΪόϤΑ
ήΘϟ 125
TK1
ϝΪόϤΑ
ϯέϮΒθΒϟ
TK1 ϯέϮΒθΒϟ

.ϥΪϔϠϟ ˯Ύϣ.ϥΪϔϠϟ
ήΘϟ 125
˯Ύϣ ϝΪόϤΑ
ήΘϟ 125
TK1
ϝΪόϤΑ
ϯέϮΒθΒϟ
TK1 ϯέϮΒθΒϟ

ΓήϤόϤϟϭ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ
واملعمرة
احلولية
النجيلية
احلشائش
ΓήϤόϤϟϭ
ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ζΎθΤϟ

ΎϔϠΣ ΓέΩΎΑ ΎϔϠΣ ΓέΩΎΑ

ΔϨΠΤϟ ΓέΩΎΑ
ΔϨΠΤϟ ΓέΩΎΑ
:ΔλΎΧ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ΎϔϠΣ ΓέΩΎΑ ΎϔϠΣ ΓέΩΎΑ
ΔϨΠΤϟ ΓέΩΎΑ
ΔϨΠΤϟΕΩΎηέ·
ΓέΩΎΑ
ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΎϣΪϨϋ ϭ
ζΎθΤϠϟ
ΔϴϟϮΤϟ ϕέϭ
ζΎθΤϠϟ
4 -ϕέϭ
3 έϮσ
4 ϲϓ
- 3ΔτθϨϟ
έϮσ ϲϓ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟ ζΎθΤϟ
˯ήπΨϟ ΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ΕϮϤϧ
Ύηέ ϲϠϋ
Ύηέ
:ΔλΎΧϲϠϋ
ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ
ΕΩΎηέ·
.Ϣγ 15 -.Ϣγ
10 15
ϝϮτΑ
- 10
ΓήϤόϤϟ
ϝϮτΑ
ζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟ
ζΎθΤϟ
:إرشادات خاصة

ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΎϣΪϨϋ ϭ
ζΎθΤϠϟ
ΔϴϟϮΤϟ ϕέϭ
ζΎθΤϠϟ
4 -ϕέϭ
3 έϮσ
4 ϲϓ
- 3ΔτθϨϟ
έϮσ ϲϓ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟ ζΎθΤϟ
˯ήπΨϟ ΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ϲϠϋΕϮϤϧ
Ύηέ ϲϠϋ Ύηέ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
.Ϣγ
15
.Ϣγ
10
15
ϝϮτΑ
10
ΓήϤόϤϟ
ϝϮτΑ
ζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟ
ζΎθΤϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·

 أوراق للحشائش احلولية أو عندما تكون احلشائش4-3 رشا على منوات احلشائش اخلضراء النشطة فى طور
ΕΎϴλϮΘϟΕΎϴλϮΘϟ EC %12.5
EC
ΏϮϓϭΰϳ
%12.5
ΏϮϓϭΰϳ
2
2
ϥΪϓ /ήΘϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ϥΪϓ /ήΘϟ ΓΪϤΘόϤϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·
. سم15-10
بطولϢγ·
املعمرة
/ήΘϟ 2
ϥΪϓ
ϥΪϓ /ήΘϟ 2
ϥΪϓ /ήΘϟ 2
ϥΪϓ /ήΘϟ 2
ϥΪϓ /ήΘϟ 2
ϥΪϓ /ήΘϟ 2
Page 28
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 فدان/ لتر2
 فدان/ لتر2
Page 28
 فدان/ لتر1٫25
Page 28

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

EC %12.5
ECΏϮϓϭΰϳ
%12.5
ΏϮϓϭΰϳ
املعتمدة
التوصيات
EC %12.5
ECΏϮϔϠϴγ
%12.5
ΏϮϔϠϴγ

			املبيد

EC %12.5
ECΏϮϔϠϴγ
%12.5 ΏϮϔϠϴγ

EC %12.5 ايزوفوب
EC %12.5 سيلفوب
EC %5 فوب سوبر
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احلشائش احلولية عريضة األوراق

املوالح

احلشائش احلولية عريضة األوراق

احلندقوق

التوصيات املعتمدة

املبيد				

ايكوبارت SC %2

رطريط

معدل اإلستخدام

 250سم /3فدان

رشا على منوات احلشائش اخلضراء النشطة في األعمار األولى مع
جتنب وصول محلول الرش لألشجار.

احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق والعليق

لسان حمد

التوصيات املعتمدة

املبيد				

دوكسر EC %12

العليق

معدل اإلستخدام

 2.5لتر /فدان

رشا على منوات احلشائش اخلضراء النشطة في األعمار األولى مع
جتنب وصول محلول الرش لألشجار.

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة
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ΓήϤόϤϟϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΓήϤόϤϟϭ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

العنب
ΐϨόϟ ΐϨόϟ

ΐϨόϟ

ΐϨόϟ

احلشائش احلولية واملعمرة

ΓήϤόϤϟϭΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϞϤΠϟ ϙϮη
ϞϤΠϟ ϙϮη

ϥΎΑΪϟ εΎθϧ
ϥΎΑΪϟ εΎθϧ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ϯέϮΒθΒϟ ΕΫ
ϯέϮΒθΒϟ
ΔϳήϬψϟ
ΕΫΔηΎηήϟΎΑ
ΔϳήϬψϟ Ϣγ
ΔηΎηήϟΎΑ
15-10ϢγωΎϔΗέΎΑ
15-10
ΔτθϨϟ
ωΎϔΗέΎΑ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟ ζΎθΤϟ
˯ήπΨϟΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ϰϠϋΕϮϤϧ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ
:خاصة
إرشادات
.ϥΪϔϠϟ ˯Ύϣ.ϥΪϔϠϟ
ήΘϟ 125
˯Ύϣ ϝΪόϤΑ
ήΘϟ 125
TK1
ϝΪόϤΑ TK1

TK1 بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى
سم15-10
النشطة بارتفاع
رشا على منوات احلشائش اخلضراء
ΓΪϤΘόϤϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

. لتر ماء للفدان125 مبعدل

ϥΪϓ / ήΘϟ ϥΪϓ
2.5 / ήΘϟ 2.5

SL %36 SL
ΕΎγϮϛ
%36 ΕΎγϮϛ

ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5

WSC %48
WSC
Ώ Ϊϧϭέ
%48 Ώ Ϊϧϭέ

التوصيات املعتمدة

معدل اإلستخدام

ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5

				املبيد

 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ2.5  فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ / ήΘϟ2.5
ϥΪϓ / ήΘϟ2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5  فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ كجم1.2
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
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SL %48 SL
ΖϴγϮϓϭέ
%48 ΖϴγϮϓϭέ

SL %36 اكوسات

SL %48
Ώ
ΕΎγ
%48
Ώ ΕΎγ
جلويد
SLSL
%48

SL %48 جيست

SL %48 SL
Ώ Ϧλ
%48 Ώ Ϧλ

WSC %48 راوند آب

WSC %48ΩίΎΑήϫ
WSC %48ΩίΎΑήϫ

SL %48 روفوسيت

SL %48 سات آب

SG %75.7 سامورى
SL %48 صن آب

WSC %48 هربازد

SL %48 هيربي سيت
SL %48 هيرفوسيت
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احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷ
Δπϳήϋ
ΔϘϴοϭ
ΔϴϟϮΤϟ
Δπϳήϋ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

العنب
ΐϨόϟ

ΐϨόϟ

األوراق
وضيقة
عريضة
احلولية
احلشائش
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷΔπϳήϋ
ΔϘϴοϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ΐϨόϟ ζΎθΤϟ
ΐϨόϟ
ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷΔπϳήϋ
ΔϘϴοϭΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ξϴϤΣ

ξϴϤΣ

ξϴϤΣ

ξϴϤΣ

ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

κϳήϘϟ κϳήϘϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ κϳήϘϟ

κϳήϘϟ
املعتمدة
التوصيات
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

WSC %48
WSC
Ώ 		
Ϊϧϭέ
%48 Ώ
Ϊϧϭέ
ϥΪϓ /ήΘϟ 1ϥΪϓ /ήΘϟ 1
معدل اإلستخدام
املبيد
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϣγ·
.ΐϨόϟ έΎΠηϻ
.ΐϨόϟ
εήϟ
έΎΠηϻ
ϝϮϠΤϣ
εήϟ
ϝϮλϭ
ϝϮϠΤϣ
ϡΪϋϝϮλϭ
ϊϣ ΔτθϨϟ
ϡΪϋ ϊϣ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟζΎθΤϟ
˯ήπΨϟΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ϰϠϋΕϮϤϧ
Ύηέ
ϰϠϋ Ύηέ

رشا على منوات احلشائش اخلضراء النشطة مع عدم وصول
 فدان/ لتر1 WSC %48 راوند آب
WSC
%48
WSC
Ώ
Ϊϧϭέ
%48ζΎθΤϟ
Ώ Ϊϧϭέ
/ήΘϟ
1
/ήΘϟ
1
ϥΪϓ
ϥΪϓ
.محلول الرش ألشجار العنب
ΓήϤόϤϟϭ ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ
.ΐϨόϟ έΎΠηϻ
.ΐϨόϟ
εήϟ
έΎΠηϻ
ϝϮϠΤϣ
εήϟ
ϝϮλϭ
ϝϮϠΤϣ
ϡΪϋϝϮλϭ
ϊϣ ΔτθϨϟ
ϡΪϋ ϊϣ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟζΎθΤϟ
˯ήπΨϟΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ϰϠϋΕϮϤϧ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ

احلشائش النجيلية احلولية واملعمرة

ΓήϤόϤϟϭ ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ

ΔϨΠΤϟ ΓέϮϧ
ΔϨΠΤϟ ΓέϮϧ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΔϨΠΤϟ ΓέϮϧ
ΔϨΠΤϟ ΓέϮϧ

ϪτΒη ˰ ϙΎόϣ
ϪτΒη
ϰϧΪΧ
˰ ϙΎόϣ ϰϧΪΧ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

ϪτΒη ˰ ϙΎόϣ
ϪτΒη
ϰϧΪΧ
˰ ϙΎόϣ ϰϧΪΧ
EC %12.5
ECήΑϮγ
%12.5
ΖϜϠγήΑϮγ ΖϜϠγ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

ϥΪϓ /ήΘϟ 1ϥΪϓ /ήΘϟ 1
- 2 Ϧϣ έϮσ
- 2ϰϓ
ϦϣΔϴϟϮΤϟ
έϮσ ϰϓ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋϥϮϜΗ
ΔτθϨϟ
ΎϣΪϨϋ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟΔϴϠϴΠϨϟ
˯ήπΨϟ
ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ϰϠϋΕϮϤϧ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
.Ϣγ
15
10
.Ϣγ
ϝϮτΑ
15
ΓήϤόϤϟ
10
ϝϮτΑ
ζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟ
ϭ
ζΎθΤϟ
ΕΎϗέϭ
5 ΕΎϗέϭ
5
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ ϭ
Ϣγ·
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

التوصيات املعتمدة

معدل اإلستخدام

		املبيد

EC %12.5
EC
ήΑϮγ
%12.5
ΖϜϠγήΑϮγ ΖϜϠγ
ϥΪϓ /ήΘϟ 1ϥΪϓ /ήΘϟ 1
عندما
النشطة
اخلضراء
احلشائش
منوات
على
 رشاΔϴϠϴΠϨϟ
فدانζΎθΤϟ
/ΔϴϠϴΠϨϟ
 لتر1 ΕϮϤϧ
EC ϰϠϋ
%12.5
- 2احلشائش
Ϧϣ έϮσ
-تكون
2ϰϓϦϣ
ΔϴϟϮΤϟ
έϮσ
ϰϓ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟالنجيلية
ϥϮϜΗ
ζΎθΤϟ
ΎϣΪϨϋ
ϥϮϜΗ
ΔτθϨϟ
ΎϣΪϨϋ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟ
˯ήπΨϟ
ζΎθΤϟ
ΕϮϤϧ
Ύηέسوبر
ϰϠϋسلكت
Ύηέ
15فى- احلولية
10
.Ϣγ ϝϮτΑ
15 - ΓήϤόϤϟ
10 ϝϮτΑ
ζΎθΤϟ
ΓήϤόϤϟϭζΎθΤϟ
ΕΎϗέϭ ϭ5 ΕΎϗέϭ 5
. سم15-10  ورقات أو احلشائش املعمرة بطول5 - 2.Ϣγ
طور من

رشا على منوات احلشائش النجيلية اخلضراء النشطة عندما تكون احلشائش
30
. سم15-10 ورقات أو احلشائش املعمرة بطولPage
5 - 2 30
طور منPage
احلولية فى
رشا على منوات احلشائش النجيلية اخلضراء النشطة عندما تكون احلشائش
. سم15-10  ورقات أو احلشائش املعمرة بطول5 - 2 احلولية فى طور من
Page 30
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Page 30

التو�صيات املعتمدة

 فدان/ لتر1

EC %12 كلسك

 فدان/3سم700

EC %22.5 ويك أب ميكس

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

حدائق الفاكهة

)وذات النواة الحجرية
(الحلويات
(ΔϳήΠΤϟ
ΓϮϨϟ
(ΔϳήΠΤϟ
ΕΫϭ ΓϮϨϟ
ΕΎϳϮϠΤϟ)
ΕΫϭΔϬϛΎϔϟ
ΕΎϳϮϠΤϟ)
ϖΪΣ
ΔϬϛΎϔϟ ϖΪΣ

ΓήϤόϤϟϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΓήϤόϤϟϭ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

(ΔϳήΠΤϟ
(ΔϳήΠΤϟ
ΓϮϨϟ ΕΫϭ
ΓϮϨϟΕΎϳϮϠΤϟ)
ΕΫϭ ΕΎϳϮϠΤϟ)
ΔϬϛΎϔϟ ΔϬϛΎϔϟ
ϖΪΣ ϖΪΣ
احلشائش احلولية واملعمرة
ΓήϤόϤϟϭΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ΎϴΧϮϜϟ

ΎϴΧϮϜϟ

ϚϳΪϟ ϑήϋ
ϚϳΪϟ ϑήϋ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
ϯέϮΒθΒϟ ϯέϮΒθΒϟ
ΕΫ ΔϳήϬψϟ
ΕΫΔηΎηήϟΎΑ
ΔϳήϬψϟ Ϣγ
ΔηΎηήϟΎΑ
ϢγωΎϔΗέΎΑ
15-10
15-10ΔτθϨϟ
ωΎϔΗέΎΑ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟ ˯ήπΨϟ
ζΎθΤϟ ΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ϰϠϋ
ΕϮϤϧ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ
:خاصة
إرشادات
.ϥΪϔϠϟ ˯Ύϣ.ϥΪϔϠϟ
ήΘϟ 125
˯Ύϣ ϝΪόϤΑ
ήΘϟ
125
TK1
ϝΪόϤΑ
TK1

TK1 بالرشاشة الظهرية ذات البشبورىΓΪϤΘόϤϟ
 سم15-10
النشطة بارتفاع
رشا على منوات احلشائش اخلضراء
ΓΪϤΘόϤϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ΕΎϴλϮΘϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
.للفدان
ماء
لتر
125
SL %39.6
SLέϮϓ
%39.6
ϥΎΟέϭ
έϮϓمبعدل
ϥΎΟέϭ
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5

التوصيات املعتمدة

ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5

معدل اإلستخدام

ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5

 فدان/ لتر2.5

ϥΪϓ /ϢΠϛϥΪϓ
2.5/ϢΠϛ 2.5

 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ / ήΘϟϥΪϓ
2.5/ ήΘϟ 2.5  فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
 فدان/ كجم2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5  فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ϢΠϛϥΪϓ
1.2/ϢΠϛ 1.2  فدان/ لتر2
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ2.5
 فدان/ لتر2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5

SL %22SL
ϮϜϴϠϳ
%22 ϮϜϴϠϳ

				املبيد

SL %48SL
ϥϭέΎΑ
%48 ϥϭέΎΑ

SL %36 أكوسات
اوراجان فور
%39.6
SLSL
%48
SL
Ώ %48
ΪϧϭήΟ
Ώ ΪϧϭήΟ
SL %48 بارون
WSC %48
WSC
ΎϜϟΎϴϠΟ
%48
بوجىΎϜϟΎϴϠΟ
SG
%24
SL %48 تراجلى
SL %48SL
ήμϨϟ
%48
ϮϔϴϠΟ
ήμϨϟ ϮϔϴϠΟ
SL %48 جراوند آب
جليالكا
%48
SL %44.1
SLWSC
έΎΘγ
%44.1
Ώ
Ϊϧϭέ
έΎΘγ
Ώ Ϊϧϭέ
SL %48 جليفو النصر
SG %75SG
βϛΎϣ
Ώ Ϊϧϭέ
βϛΎϣ
Ώ Ϊϧϭέ
جليفوعيد
SL%75
%62
SL %48 جليفو أب
SL %48SL
ϮϔϴϠΠϧΎγ
%48 ϮϔϴϠΠϧΎγ
SL %48 جليفو توكس

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى
Page 31 Page 31

SL %48 استنجر

SG %24ϰΟϮΑ
SG %24ϰΟϮΑ

SL %48SL
εϼϛ
%48 εϼϛ
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)حدائق الفاكهة (احللويات وذات النواة احلجرية
 فدان/ لتر2.5
SL %44٫1 راوند آب ستار
SL %62 رميبمبر
 فدان/ لتر2
 فدان/ لتر2٫5
SL %36 ويد ماستر ديو
 فدان/ كجم1.2
SG %75 راوند آب ماكس
 فدان/ لتر2.5
SL %48 سويب
SL %48 ديكسو
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ كجم1.2
SG %71 فيناش باور
SL %48 كالش
 فدان/ لتر2.5
 فدان/ لتر2.5
WSC %48 هربازد
(ΔϳήΠΤϟ ΓϮϨϟ
(ΔϳήΠΤϟ
ΕΫϭ ΕΎϳϮϠΤϟ)
ΓϮϨϟ ΕΫϭ
ΔϬϛΎϔϟ
ΕΎϳϮϠΤϟ)
ϖΪΣΔϬϛΎϔϟ ϖΪΣ
 فدان/ لتر2.5
SL %48 وى يوجن

ΓήϤόϤϟϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΓήϤόϤϟϭ
ζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 2.5

WSC %48ΩίΎΑήϫ
WSC %48ΩίΎΑήϫ

SL %36 SL
ϮϳΩ ήΘγΎϣΪϳϭ
%36 ϮϳΩ ήΘγΎϣΪϳϭ

احلشائش احلولية عريضة وضيقة األوراق

ϕέϭϷ ΔϘϴοϭ
ϕέϭϷΔπϳήϋ
ΔϘϴοϭ ΔϴϟϮΤϟ
ΔπϳήϋζΎθΤϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ

ήΒϟ ΩΎηέ ήΒϟ ΩΎηέ

ϖϳήΤϟ
ϖϳήΤϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
έΎΠηϷ εήϟ
έΎΠηϷ
ϝϮϠΤϣ
εήϟ
ϝϮλϭ
ϝϮϠΤϣ
ϡΪϋϝϮλϭ
ϊϣ ϲϟϭϷ
ϡΪϋ έϮσϷ
ϊϣ ϲϟϭϷ
ϲϓέϮσϷ
ΔτθϨϟ ϲϓ
˯ήπΨϟ
ΔτθϨϟ ζΎθΤϟ
˯ήπΨϟΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ϰϠϋΕϮϤϧ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ
:خاصة
إرشادات
.ϝϮμΤϤϟ
.ϝϮμΤϤϟ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ϡΪΨΘγϹ
ϡΪΨΘγϹ
ϝΪόϣ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ
Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·
.احملصول
ألشجارϝΪόϣ
محلول الرش
منوات احلشائش اخلضراء النشطة فى األطوار األولى مع عدم وصول
علىϢγ·رشا

ϥΪϓ /ήΘϟ 1.8
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.8

SL %50 SL
ϚΗ ϱΎϫ
%50
ϥϭΩ
ϚΗ ζΗΎΗ
ϱΎϫ ϥϭΩ ζΗΎΗ

ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5

WSC %24
WSC
ϥϮϔϴϠΟ
%24 ϥϮϔϴϠΟ

التوصيات املعتمدة

معدل اإلستخدام

				املبيد

ΓήϤόϤϟϭ ΓήϤόϤϟϭ
ΔϴϟϮΤϟ ΔϴϠϴΠϨϟ
ΔϴϟϮΤϟ ζΎθΤϟ
ΔϴϠϴΠϨϟ ζΎθΤϟ
 فدان/ لتر1.8
SL %50 تاتش داون هاى تك

 فدان/ لتر1.5
 فدان/ لتر1
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WSC %24 جليفون

EC %24 رول إكسترا

التو�صيات املعتمدة
ήϤόϣ ϯΪϠΑ ήϤόϣ
ϞϴΠϧ ϯΪϠΑ
ΓέΩΎΑϞϴΠϧ ΓέΩΎΑ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·

ήΒϟ ΩΎηέ

ήΒϟ ΩΎηέ

ϖϳήΤϟ
ϖϳήΤϟ
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
:ΔλΎΧ ΕΩΎηέ·
έΎΠηϷ εήϟ
έΎΠηϷ
ϝϮϠΤϣεήϟ
ϝϮλϭ
ϝϮϠΤϣ
ϡΪϋ ϝϮλϭ
ϊϣ ϲϟϭϷ
ϡΪϋέϮσϷ
ϊϣ ـات
ϲϟϭϷ
έϮσϷ
ΔτθϨϟ
ϲϓ ΔτθϨϟ
ζΎθΤϟ
˯ήπΨϟ
ΕϮϤϧ
ζΎθΤϟ
ϰϠϋ ΕϮϤϧ
Ύηέ ϰϠϋ Ύηέ
الزراعية
لآفـϲϓ
ـدات ا
˯جلنة مبيήπΨϟ
.ϝϮμΤϤϟ .ϝϮμΤϤϟ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ
ϡΪΨΘγϹ ϝΪόϣ

ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎϴλϮΘϟ

ϥΪϓ /ήΘϟ 1.8
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.8

النجيلية احلولية واملعمرة
احلشائش
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5
ϥΪϓ /ήΘϟ 1.5

Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ· Ϊ˰˰˰ϴΒϤϟ Ϣγ·

SL %50 ϚΗ
SL
ϱΎϫ
%50
ϥϭΩϚΗ
ζΗΎΗ
ϱΎϫ ϥϭΩ ζΗΎΗ

)وذات النواة احلجرية
(احللوياتWSC
الفاكهة
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امللحق األول
مكافحة اآلفات باستخدام األعداء احليوية
عادة ما يكون لكل كائن حي كائن أو كائنات أخرى تنافسية تناصبة العداء ويرتبط وجودها مبهاجمته أو التطفل
والتغذية عليه .تسمى تلك الكائنات باألعداء احليوية لذلك الكائن .وتأسيساً على هذه القاعدة تستخدم هذه األعداء
احليوية فى مكافحة أو خفض تعداد ومن ثم أضرار اآلفات.
تستخدم األعداء احليوية في املكافحة بوجودها الطبيعي املعتاد وهي إحدى طرق املكافحة الطبيعية ،أو بتدخل
اإلنسان بالعمل على تشجيع وإكثار هذه األعداء وفي هذه احلالة تعرف هذه الوسيلة باملكافحة احليوية التطبيقية
ويتطلب استخدام أسلوب املكافحة احليوية لآلفات معرفة تامة بتاريخ حياة اآلفة املراد مكافحتها ودراسة لألعداء
احليوية املصاحبة لها في مناطق انتشارها وكذلك تقييم الدور الذي تلعبه هذه األعداء ولذلك يتطلب استخدام هذا
األسلوب في املكافحة بعض الوقت واجلهد قبل احلصول على نتائج ملموسة من اإلعتماد عليها.
وهناك أمثلة كثيرة ناجحة يتفوق فيها أسلوب املكافحة احليوية على غيره من وسائل املكافحة األخرى التي
يستخدمها اإلنسان ومع ذلك وعلى الرغم من املزايا العديدة للمكافحة احليوية فإنه ليس من احلكمة على اإلطالق
عند التعامل مع آفة هامة إقتصادياً في مساحة كبيرة أو في مناطق جديدة أن يتم االعتماد كلية على املكافحة
احليوية في حل املشكلة ،كذلك ال ميكن االعتماد عليها بنجاح ضد كل اآلفات ،وال ميكن اعتبارها السالح الوحيد أو
حتى األكثر فاعلية من وجهة النظر التطبيقية ،ولذلك تطورت وتكاملت نظم مكافحة اآلفات احلديثة إلى ما يعرف
باملكافحة املتكاملة أو برامج إدارة اآلفات ،وهي تطبيق لكل أساليب املكافحة املتاحة منفردة أو مجتمعة في برنامج
واحد يحقق أكبر استفادة من جميع الطرق في خفض أعداد اآلفات وفي نفس الوقت يحقق ترشيد إستخدام املبيدات
ويحافظ على األعداء الطبيعية ،واألهم هو تقليل فرص تلوث البيئة واحلاصالت الزراعية النباتية واحليوانية.
يعتبر اجتاه استخدام احلشرات أو مسببات األمراض النباتية في مكافحة احلشائش أحد صور املكافحة احليوية،
فقد الحظ اإلنسان أن بعض أنواع احلشرات قد تخصصت في التغذية والتكاثر وإكمال دورة حياتها على حشائش
معينة دون غيرها من العوائل النباتية .وقد استغلت هذه الظاهرة بنجاح في املكافحة احليوية لبعض أنواع احلشائش
ومنها على سبيل املثال استخدام نوعان من السوس يتبعان جنس ( Neochetinaرتبة غمديه األجنحة) في املكافحة
احليوية لنباتات ورد النيل ،الذي يهدد املجارى املائية في مناطق كثيرة من العالم ،كذلك استخدام احلشرات في
مكافحة بعض أنواع احلشائش الشوكية التي تنمو على الطرق وفى املراعي ،حيث إستغلت ظاهرة تخصص حشرة
 Parthen coleoporaicaمن رتبة حرشفية األجنحة في مهاجمة احلشائش الشوكية «سلسوالكالي» في مكافحتها
حيويا بنجاح في مصر.
تعريف املكافحة احليوية:
هي اإلعتماد على أو إستخدام الكائنات احلية (األعداء احليوية) للتقليل من كثافة أعداد اآلفات احليوانية
والنباتية إلى ما دون احلد اإلقتصادى للضرر.
التو�صيات املعتمدة
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مميزاتها:
 -1آمنة ال تضر باإلنسان والبيئة وهو شرط أساسي إلختيارها ورعايتها واستخدامها.
 -2مستدمية ،حيث تتكاثر أعدادها طبيعيا.
 -3اقتصادية ،رخيصة التكاليف مقارنة بطرق املكافحة األخرى.
 -4سهلة التطبيق وال حتتاج إلى أيدي عاملة كثيرة.
عناصرها:
-2املفترسات		

 -1الطفيليات

 -3مسببات األمراض

التطفل:
هي ظاهرة يعيش فيها كائن حي داخل أو على كائن حي آخر يالزمه ويتغذي عليه ويسبب موته في النهاية ويعرف
الكائن املهاجم بالطفيل والكائن املتطفل عليه بالعائل.
االفتراس:
هي ظاهرة مهاجمة كائن حي لكائن حي آخر بغرض التغذي عليه لفترة محددة ،ثم ينتقل منه إلى كائن حي آخر
وهكذا حتى نهاية فترة التغذية .يعرف الكائن احلي املهاجم باملفترس واملتهجم عليه بالفريسة.
املسبب املرضي:
هو كائن حي دقيق ممرض يسبب موت اآلفات نتيجة لإلصابة املرضية ومن أمثلتها البكتريا والڤيروس والفطر
والبروتوزوا والنيماتودا.
التمييز بني التطفل واإلفتراس:
يستند التمييز بني عمليات التطفل واإلفتراس على مظاهر متعددة منها:
 -1مالزمة الطفيل للعائل خالل أحد طوري التغذية :طور التغذية غير الكامل (احلوريات واليرقات) أو طور
التغذية الكامل (احلشرات الكاملة) ،وعموما فإن الطفيليات أكثر تخصصاً من املفترسات.
 -2التحورات املورفولوچية حيث يحدث حتور في بعض أعضاء العدو احليوي خلدمة العمليات الهجومية مثل آلة
وضـع البيض في الطفيليات وحتـور أجزاء الفم لالفتراس كمـا هو احلـال فى أسد املن أو األرجل للقنص كما
هو احلال فى فرس النبي لتساعد فى القبض على الفريسة.
 -3حجم العدو احليوي بالنسبة حلجم الضحية وعادة ما يكون حجم الطفيل أصغر بكثير من حجم عائلة بينما
يكون حجم املفترس أكبر من حجم فريسته.
 -4مدى الضرر الذي يطرأ على الضحية حيث ال يسبب التطفل موت فورى للعائل بينما يسبب اإلفتراس موت
فوري لفريسته.
(بصفة عامة تعتبر ظاهرة املالزمة أهم ما يعتمد عليه في التمييز بني الطفيليات واملفترسات).
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أوال :الطفيليات
تقسم الطفيليات على عدة أسس منها:
 -1طور العائل الذى يتم التطفل عليه:
التطفل على البيض :وفيه تضع أنثي الطفيل بيضها داخل بيض العائل وتستكمل دورة حياتها داخله وبالتالي ال يفقس بيض
العائل مثل طفيل الترايكوجراما الذي يتطفل على بيض العديد من احلشرات حرشفية األجنحة ،في حاالت أخرى يفقس
بيض العائل وبداخله بيض الطفيل حيث تتغذى يرقة الطفيل على يرقة العائل فتؤدى إلى موتها ،ثم تتكون عذراء الطفيل
وتخرج منها احلشرة الكاملة مثل طفيل الكيلونس (طفيل بيض  -يرقة) والذي يتطفل على بيض دودة ورق القطن.
التطفل على اليرقات :وينقسم إلى:
(أ ) تطفل خارجي :وفيه تضع أنثى الطفيل بيضها خارجيا على جسم يرقة العائل بعد تخديرها (حالة شلل)،
يفقس بيض الطفيل وتتغذى يرقاته خارجياً أيضا على يرقة العائل حتى تستكمل دورة حياتها مثل طفيل
البراكون والذي يتطفل على يرقات دودة اللوز القرنفلية وثاقبات الذرة.
(ب) تطفل داخلي :وفيه تضع أنثي الطفيل بيضها داخل أو خارج جسم العائل ،يفقس بيض الطفيل وتخترق
يرقاته جسم العائل وتبقي بداخلة لتتغذى على احملتويات الداخلية حتى تستكمل الطور املتغذي (اليرقة) بعدها
تتطور إلى عذارى غالباً خارج جسم العائل مثل طفيل امليكروبليتس أو ذبابة التاكينا اللذان يتطفالن على
يرقات دودة ورق القطن أو الطفيليات التي تتطفل داخلياً على الذباب األبيض.
التطفل على العذارى :وفية تضع أنثى الطفيل بيضها داخل عذارى العائل وتتربى األطوار غير الكاملة للطفيل داخل
عذراء العائل حتى يخرج الطفيل الكامل منها مثل طفيل البراكيماريا الذي يتطفل على عذارى أبو دقيق الكرنب.
التطفل على احلشرات الكاملة :حيث تضع أنثى الطفيل بيضها داخل جسم احلشرة الكاملة وعندما يفقس
البيض تدخل اليرقات لتتغذى على احملتويات الداخلية للحشرة الكاملة ،ومن أمثلتها طفيليات املن (تتحول فيه
احلشرات الكاملة من املن إلى ما يعرف باملوميات).
 -2تسلسل املهاجمة:
التطفل األولى :وهو مهاجمة الطفيل لآلفة دون غيرها.
التطفل املفرط :وفيه يهاجم الطفيل طفيل آخر (خارجى أو داخلها) على اآلفة ،وينقسم إلى تطفل ثانوي وثالثي
وأحياناً رباعي كما يحدث في بعض أنواع طفيليات املن.
 -3عدد أفراد الطفيل الناجتة من فرد واحد متت التغذية عليه من العائل:
تطفل فردى :وفيه ينجح فرد واحد فقط من الطفيل في أن يتغذى وينمو على أو داخل فرد واحد من العائل.
تطفل جماعي :وفيه يتغذى وينمو أكثر من فرد من الطفيل على أو داخل فرد واحد من العائل( ،قد يصل عدد
أفراد الطفيل اخلارجة من فرد واحد من العائل إلى بضعة مئات).
هذا وتنتمي معظم احلشرات الطفيلية إلى رتب غشائية األجنحة وذات اجلناحني.
التو�صيات املعتمدة
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ثانيا -املفترسات:
تضم معظم أنواع املفترسات احلشرية املجاميع التالية:
 -1اخلنافس املفترسة( :تتبع رتبة غمديه األجنحة) مثل:
 اخلنافس األرضية :مثل خنفساء الكالوسوما التي تهاجم لي ًال يرقات حرشفية األجنحة والعذارى املوجودة
في التربة (مثل يرقات وعذارى دودة ورق القطن وغيرها من حرشفية األجنحة).
 خنفساء أبو العيد  :مثل أبو العيد 11نقطة وأبو العيد السمني واألسود والسكمنس والروداليا وتفترسخنافس أبو العيد احلوريات واحلشرات الكامل للمن والذباب األبيض واحلشرات القشرية والبق الدقيقي
والبيض والفقس احلديث لعديد من حرشفية األجنحــة.
 -2احلشرة الرواغـة :تفترس املن واحلشـــرات الصغـيرة والبيــض والفقــس احلديث للعديــد من حشــــرات حرشفية
األجنحة ،وتكثر في حقول البرسيم والقطن والذرة.
 -3الذباب املفترس( :يتبع رتبــة ذات اجلناحني) مثل ذباب الســيرفـس :تفترس يرقاته املن وبعض احلشرات
القشرية والبق الدقيقي .بينما تتغذى احلشرات الكاملة على رحيق األزهار.
 -4فرس النبـي( :يتبع رتبة مستقيمة األجنحة) مثل فرس النبي الكبير والصغير ،يفترس اخلنافس والنمل
والذباب.
املن والتربس والذباب األبيض واحلشرات
املن( :تتبع رتبة شبكية األجنحة) تفترس يرقاته ّ
 -5حشرات أسد ّ
القشرية والفقس احلديث للعديد من حرشـفية األجنحة ،بينما تعيش احلشرات الكاملة في معظم األنواع
معيشة حرة غير مفترسة.
 -6حشرات أسد النمل( :تتبع رتبة شبكية األجنحة) تفترس يرقاته النمل بصفة أساسية.
 -7إبــرة العجـــوز( :تتبع رتبة جلدية األجنحة) حشرات ليلية أرضية تفترس يرقات وعذارى العديد من حرشفية
األجنحة املوجودة في التربة وكذلك بعض الديدان واخلنافس األرضية.
 -8الرعاشــات( :تتبع رتبة الرعاشات) مثل الرعاش الكبير والصغير ،تفترس حورياتها الديدان واحلشرات املائية
كما تفترس حشراتها الكاملة العديد من أنواع احلشرات أثناء الطيران.
 -9التربس املفترس( :يتبع رتبة هدبية األجنحة) يفترس غالباً أنواع التربس والعنكبوت األحمر.
 -10البق املفترس( :يتبع رتبة نصفية األجنحة) مثل بقة األزهار (األوريس) وهو مفترس للتربس واملن والعنكبوت
األحمر والذباب األبيض والبيض والفقس احلديث للعديد من حشرات حرشفية األجنحة.
 -11الزنابير املفترسة :وهى تتبع رتبة غشائية األجنحة وتعيش غالباً في معيشة اجتماعية وأحياناً إنفرادية
ومن أمثلتها:
 الزنابير الزرقاء :والتي تفترس النحل وبعض أنواع الزنابير األخرى.250
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 زنبور البلح وذئب النحل والزنبور األصفر :وتفترس نحل العسل. زنابير الطني البانية :تفترس يرقات حرشفية األجنحة مثل دودة ورق القطن. -12األكاروسات املفترسة :تفترس بعض أنواع التربس والعناكب واألكاروسات النباتية الضارة.
 -13العناكب احلقيقية :تعتبر أحد مجاميع املفترسات الهامة والشائعة فى جميع األوساط البيئية الزراعية،
تفترس بكفاءة العديد من أنواع الفرائس سواء الطائرة أو الزاحفة.
 -14الفقاريـات املفترسـة :مثل األسماك والطيور والزواحف والتى تفترس جزئياً أو كلياً العديد من أنواع
احلشرات.

ثالث ًا :مسببات األمراض:
تتواجد الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطر والڤيروس والبروتوزوا والنيماتودا (املفترسة  ..واملمرضة للحشرات)
فى البيئات الزراعية املختلفة حيث يهاجم بعضها طبيعياً كثير من أنواع اآلفات احلشرية مسببة موتها ،وتستخدم
هذه الكائنات أيضاً فى املكافحة احليوية التطبيقية بإكثارها صناعياً وتطبيقها حقلياً فتنتشر العدوى بني احلشرات
وتفتك بها نتيجة التغذية على األجزاء النباتية امللوثة بجراثيم هذه املسببات محدثة العدوى عن طريق املعدة أو من
خالل الثغور التنفسية.
مميزات املكافحة امليكروبية:
 -1املبيدات امليكروبية أقل خطراً على اإلنسان واحليوان من املبيدات الكيميائية آلن معظم هذه امليكروبات
متخصصة على احلشرات وال تصيب اإلنسان.
 -2ندرة حدوث الطفرات الضارة فى مسببات األمراض امليكروبية.
 -3يستمر األثر الباقي للمبيدات امليكروبية فترات طويلة.
 -4استخدام املبيدات امليكروبية بالتبادل مع املبيدات الكيميائية في املكافحة يقلل من احتمال ظهور سالالت
مقاومة للمبيدات الكيماوية.
عيوبها:
 -1مازالت تكلفة تصنيعها عالية نسبياً باملقارنة باملبيدات الكيميائية.
 -2يحتاج استخدامها إلى ظروف جوية خاصة فالفطريات مثال حتتاج إلى رطوبة نسبية عالية ،كما أن بعض
الڤيروسات حتتاج إلى حرارة عالية أو منخفضة.
 -3ليس ملسببات األم ��راض ال �ق��درة على االن�ت�ش��ار واحل��رك��ة م��ن مكان إل��ى آخ��ر بعكس احل �ش��رات املتطفلة
واملفترسة.
التو�صيات املعتمدة
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تطفل على البيض

تطفل خارجى
على اليرقات

التطفل الداخلى  - Encarsia sp :تطفل داخلى
على حوريات الذباب األبيض

التطفل على العذارى  :طفيل البراكيماريا داخل عذراء
أبو دقيق الكرنب
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التطفل على احلشرات الكاملة  :أنثى الطفيل تتطفل على
مستعمرة املن (أعلى)  -خروج الطفيليات من موميات املن
(أسفل ميني)  -شرانق الطفيل خارج جسم يرقة العائل
(أسفل شمال)

خنفساء الروداليا

أبو العيد
خنفساء الكالوسوما

املفترســــات

خنفساء السكمنس
أسد املن :حشرة كاملة ( :أعلى)
واليرقة ( :أسفل)

الرواغة

ذبابة السيرفس  :حشرة كاملة
(أعلى) واليرقة (أسفل)

أسد النمل

التو�صيات املعتمدة
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الزنابير املفترسة

املفترســــات

أطوار غير كاملة للمفترس
أبوالعيبد  11نقطة

الرعاش

العناكب احلقيقية
بقة األوريس

إبرة العجوز الصغيرة

أكاروس مفترس

أطوار غير كاملة ملفترس أسد املن
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إبرة العجوز الكبيرة

امللحق الثانى
إرشادات ملكافحة آفات املوالح والبساتني
تهدف سياسة وزارة الزراعة وإستصالح األراضي إلى احلد من إستخدام املبيدات الكيميائية في مكافحة اآلفات
الزراعية عامة وآفات محاصيل البساتني واخلضر خاصة للحفاظ على البيئة واألعداء احليوية التي تهاجم اآلفات
وجتنب اآلثار السامة ملتبقيات تلك املبيدات بالثمار لتكون صاحلة لالستهالك احمللى والتصدير.
إرشادات استخدام الزيوت الصيفية ضد احلشرات القشرية والبق الدقيقي:
 -1أن تكون األرض مروية.
 -2رج عبوة الزيت قبل االستخدام.
 -3استخدام موتور رش ذو قالب سليم.
 -4مراعاة الرش في الصباح الباكر أو بعد الظهر.
 -5يجب عدم استخدام الزيوت املعدنية قبل أو بعد املعاملة بالكبريت إال بعد مضى15يوم على األقل وال تطبق
فى حالة عطش األشجار.
 -6يجب أن يوقف الرش إذا ارتفعت احلرارة عن  32درجة مئوية.
 -7يجب جتنب الرش أثناء هبوب الرياح.
ويتم العالج الشتوي باستخدام أحد الزيوت الشتوية في حالة وجود نسبة إصابة مرتفعة أثناء الشتاء.
إرشادات مكافحة ذبابة الفاكهة:
تعتبر ذبابة الفاكهة من أهم وأخطر اآلفات احلشرية على ثمار الفاكهة عموماً حيث تسبب أضراراً كبيرة للثمار
إذا مت إهمال مكافحتها في الوقت املناسب وذلك ألن احلشرة تضع البيض داخل الثمرة مما يتعذر معه مكافحتها
بعد حدوث اإلصابة.
وملكافحة هذه اآلفة الهامة يتبع اآلتي:
 -1تستخدم املصائد الفرمونية مبعدل مصيدة واحدة لكل  5أفدنة وذلك لتقدير التعداد احلشري الذي تبدأ
عنده إجراءات مكافحة ذبابة الفاكهة كيميائيا ومن األهمية مبكان استخدام تلك املصائد في حدائق املاجنو
واجلوافة املجاورة أو املختلطة مع املوالح وبكثافة أكبر للتنبؤ مبدى تواجد الذبابة في حدائق املوالح.
 -2يستخدم املبيد مضافا للمادة اجلاذبة ملكافحة هذه اآلفة دون حدوث تلوث للثمار ويتم ذلك على النحو التالي:
 الرش اجلزئي :يستخدم الرش اجلزئي باملعدل املوصى به من املبيد250+سم 3مادة جاذبة ويكمل احمللولإلي 20لتر باملاء أي ملء رشاشة ظهرية 20لتر ويتم رش اجلذوع الرئيسة لكل أشجار احلديقة أو يرش خط
من األشجار ويترك آخر أو يرش خط ويترك خطان ويتوقف عدد خطوط األشجار املعاملة وكذلك عدد
الرشات في املوسم على كثافة الذبابة في املصائد.
التو�صيات املعتمدة
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 احلزم القاتلة :وهي عبارة عن قطع من كيس خيش مبرومة بطول20سم وقطر10سم ومحشوة أيضاباخليش ويتم غمر األكياس في املخلوط السابق ذكره في الرش اجلزئي لفترة ال تقل عن 4ساعات حتى
يتم التشبع ثم تعلق على األشجار بحيث ال تالمس الثمار إطالقا ويجب أن تظل األكياس مبللة دائما وذلك
باستمرار تزويدها باملخلوط.
وجتدر اإلشارة إلى أنه ميكن إستخدام الرش اجلزئي فقط كطريقة تامة للمكافحة لكن ال تستخدم احلزم
القاتلة مبفردها وإمنا تستخدم بجانب الرش اجلزئي.
 جمع وكمر الثمار املتساقطة :جتمع الثمار املتساقطة والتي ال تصلح للتسويق وتوضع في شكائر البالستيكاخلاصة باألسمدة الكيميائية بحيث تكون هذه األكياس سليمة غير مثقوبة وتغلق جيداً وتترك على
املشايات معرضة ألشعة الشمس املباشرة فيؤدى ذلك إلى إرتفاع درجة حرارتها الداخلية ومن ثم موت
يرقات ذبابة الفاكهة في تلك الثمار بل وأيضا موت أي آفات أخرى بالثمار مما يقلل من تكرار اإلصابة ومن
الضروري تطبيق هذا اإلجراء في حدائق املاجنو واجلوافة املجاورة أو املختلطة بحدائق موالح ألن هذين
العائلني هما مصدر إصابة املوالح بذبابة الفاكهة.
 غمر احلديقة باملاء :تغمر احلديقة بعد جمع احملصول مباشرة مع ضرورة إجراء هذه املعاملة أوال في حدائقاملاجنو واجلوافة املجاورة أو املختلطة بحدائق املوالح بهدف قتل اليرقات والعذارى املوجودة في تربة احلديقة
وذلك يقلل من إنتقال الذبابة إلى حدائق املوالح كما يؤدى غمر حدائق املوالح بعد جمع احملصول إلى احلد
من انتقال الذبابة إلى العوائل األخرى على أال تتعارض هذه املعاملة مع التوصيات البستانية.
إرشادات مكافحة صانعات أنفاق أوراق املوالح:
تقوم اليرقة بحفر أنفاق متعرجة داخل األوراق الغضة احلديثة النمو وتتغذى على محتوياتها الداخلية مما يقلل
من كفاءتها في القيام بعملية التمثيل الضوئي ،وفي النهاية جتف األجزاء املصابة في األوراق واألفرع الغضة وتنثني
األوراق احلديثة النمو على نفسها.
ويتم عالج هذه اآلفة على النحو التالي:
 -1عالج األشجار احلديثة والشتالت :يتم رش األشجار احلديثة والشتالت بصفة دورية كل 3-2أسابيع على
حسب شدة اإلصابة بأحد الزيوت الصيفية.
 -2عالج األشجار البالغة :حتدث اإلصابة الشديدة في األشهر الدافئة أي خالل الصيف واخلريف ،ونظراً
ألن نسبة منوات دورة الصيف محدودة باملقارنة بدورات النمو التي حتدث في الربيع واخلريف ،كما أن
درجات احلرارة السائدة أثناء دورة منو الربيع تكون غير مناسبة لنشاط احلشرة ،ولذلك تكون اإلصابة
محدودة جداً ولذا ال ينصح باملكافحة أثناء هذه الفترة مما يساعد على إعطاء فرصة لألعداء احليوية
لهذه اآلفة للتكاثر والزيادة في العدد.
أما بخصوص منوات اخلريف فيجب العناية مبكافحة اآلفة خالل هذه الفترة ألهمية منوات اخلريف في حمل
ثمار العام التالي ،ولذلك تكافح اآلفة خالل هذه الفترة بنفس املعاملة املستخدمة لألشجار احلديثة.
وبصفة عامة يجب مراعاة التسميد املتوازن خاصة التسميد البوتاسي وعدم املغاالة في التسميد األزوتي ،وكذلك
يجب أن يكون التقليم متوازن.
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امللحق الثالث
إرشادات ملكافحة آفات احلبوب واملواد املخزونة
تعتبر اآلفات احلشرية من أهم األسباب التي حتدث ضرراً للمخزون السلعي من احلبوب والبذور في جمهورية
مصر العربية حيث يبلغ الفقد في وزن حبوب القمح والشعير الناجت من اإلصابة احلشرية  %55-35وفي الذرة
الشامية %25وفي الذرة الرفيعة %45أما في حالة البقول فيكون الفقد في الوزن.%16
وميكن تقسيم حشرات املخازن حسب طبيعة إصابتها للحبوب إلى ما يلي:
أو ً
ال  :حشرات أولية:
وهي احلشرات التي لها القدرة على إصابة احلبة السليمة ومنها-:
 -1حشرات تصيب احلبوب النجيلية:

 : 1-1سوسة األرز.
 : 2-1سوسة القمح.
 : 3-1ثاقبة احلبوب الصغرى.
 : 4-1خنفساء الدقيق.
 : 5-1فراش احلبوب
 -2حشرات تصيب احلبوب البقولية:

 : 1-2خنفساء البقول الكبيرة.
 : 2-2خنفساء العدس.
 : 3-2خنفساء البرسيم.
 : 4-2خنفساء البقول الصغيرة.
 : 5-2خنفساء اللوبيا.
وتسبب هذه احلشرات أضراراً كبيرة حيث أنها تتغذى على جنني وإندوسبرم احلبة فتقلل من نسبة اإلنبات عالوة
على الفقد في الوزن.

التو�صيات املعتمدة
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ثاني ًا :حشرات ثانوية:
وهي احلشرات التي تلي احلشرات األولية
في إصابة احلبة أى التي تكمل إصابة حبوب
مصابة ولهذه املجموعة أهمية كبيرة بالنسبة
ملنتجات احلبوب وكذا الفواكه املجففة واملكسرات
والشيكوالتة وأهمها:
 - 1خنفساء الدقيق الكستنائية.
 - 2خنفساء الدقيق املتشابهة.
 - 3خنفساء السورينام.
 - 4خنفساء الكادل.
 - 5فراش دقيق البحر األبيض املتوسط.
 - 6فراش جريش الذرة.
اإلرشادات اخلاصة بالوقاية والعالج:
وقاية احلبوب املخزونة من اإلصابة تتبع سلسلة متكاملة من اإلجراءات ميكن ترتيبها كما يلي:
أو ً
ال  :احملافظة على سالمة املخزون قبل التخزين:

ويكون ذلك عن طريق :
 - 1اإلسراع بحصاد احملاصيل عند نضجها.
 -2التجفيف اجليد للمحصول وخفض نسبة رطوبته إلى احلد اآلمن.
 - 3تخزين احلبوب السليمة والنظيفة (درجة نظافة  23.5قيراط).

 - 4إعدام املخلفات السابقة في الصوامع واملخازن والشون مع تنظيف وتطهير تلك املخازن والشون دورياً بني
التخزين والتفريغ وإعادة التخزين.

 - 5استخدام غرارات جديدة وتطهير املستعملة من اإلصابة احلشرية السابقة باستخدام أحد املطهرات
الواقية.
 - 6تطهير آالت الدراس والغربلة ووسائل النقل املختلفة من مخلفات احملاصيل السابقة.
ثاني ًا :تطهير أماكن التخزين:

يتم تطهير أماكن التخزين وذلك بتنظيفها ميكانيكياً ثم تعريضها للشمس ملدة أسبوع على األقل قبل التخزين أو قد
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تستخدم أحد املطهرات وأهمها مستحلبات املالثيون  %57أو البرمييفوس ميثايل  ،%50ويحتاج املتر املربع إلى جرام
مادة نقية في ربع لتر ماء ويراعى عدم استخدام املخزن قبل مرور أسبوع -على األقل -من املعاملة.
ثالث ًا :وقاية احلبوب بخلطها باملواد الواقية:
تخلط احلبوب باملساحيق وتنقسم طريقة عملها حسب طبيعة أثرها على احلشرات إلى:
 -1مساحيق خاملة :وهي التي تقتل احلشرات بخواصها الطبيعية مثل صخر الفوسفات والسيلكا الغروية والتربة
الدايتومية وتراب الفرن والرمل وغيرها ويستخدم أغلبها بنسبة تتراوح من 1.5 -1كجم/أردب.
 -2مساحيق غير خاملة (تستخدم ملعاملة التقاوي فقط) :وهي التي تقتل احلشرات بخواصها الكيميائية من
خالل تفاعالت تخل بالعمليات احليوية وتسبب
تسمم احلشرات وإهالكها ،وأهمها مسحوق املالثيون %1بجرعة قدرها 8جزء في املليون ويجب أن
تتوافر في املسحوق ما يلي:
 - 1أن ال يضر بصحة املستهلك.
 - 2أن ال يؤثر على حيوية التقاوى.
 - 3أن يكون له أثر باقي مناسب.
 - 4أن ال يكسب احلبوب رائحة غير مرغوبة أو غير مقبولة جتارياً.
 -5أن يكون سهل الفصل من احلبوب.
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رابع ًا :الطرق العالجية:
تعتبر عملية تبخير احلبوب املصابة حشرياً من أحسن الطرق املتبعة وأجنحها للقضاء على اإلصابة حيث تدخل
مواد التبخير إلى جسم احلشرة على احلالة الغازية خالل ثغورها التنفسية وتنتشر في دم احلشرة مسببة تسممها
وموتها.
ومتتاز عمليات التبخير بتخلل الغازات للحبوب فتميت األطوار احلشرية التي تعيش داخلها .كما أن تخلل الغازات
داخل الشقوق وبني احلبوب متيت أيضا احلشرات املختبئة.
إال أن هذه العملية حتتاج إلى خبرة وعناية خاصة حتت إشراف متخصصني ،وميكن إجرائها في جميع وسائل
التخزين املختلفة من شون ومخازن وصوامع وحتت ظروف مختلفة من الضغط اجلوى.
وأهم الغازات املستخدمة غاز الفوسفني ويستخدم في صورة أقراص فوسفيد األلومنيوم أو املاغنسيوم ويستخدم
بجرعات 5-3قرص (وزن القرص 3جم) لكل متر مكعب.

تغطية اكوام األجوله استعدادا للتبخير
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امللحق الرابع
إرشادات ملكافحة النمل األبيض
يعيش النمل األبيض معيشة اجتماعية في شكل مستعمرات وهي تختلف عن النمل العادي في كثير من األمور
وتهاجم احلشرة املواد السليلوزية في كافة أشكالها حيث تهاجم األوراق واألقمشة واملفروشات واألبسطة واملوكيت
احملتوى على مخلوط قطنى بل قد شوهدت حافرة ألنفاق مع ّيشة فى األسفنج الصناعي املستخدم فى حشو األثاث
وتسبب احلشرة خسائر كبيرة بل وإنهيارات لبعض البيوت التي تعتمد على األخشاب فى دعمها.
وال ميكن مشاهدة حشرة النمل األبيض بشكل مباشر بل من خالل آثار تدميرها ومظاهر اإلصابة التي تسببها
فقط حيث تعيش بطريقة خفية حتت سطح األرض أو داخل قطع األثاث واألرضيات والعروق اخلشبية وتقوم
مبهاجمة أهدافها عن طريق أنفاق متتد من أسفل سطح األرض إلى أعلى في شكل أنابيب على احلوائط أو األشجار
بعيداً عن الضوء واجلفاف.
وتنقسم أنواع النمل األبيض إلى:
 -1النمل األبيض الفوق أرضى :وهو أنواع النمل األبيض التي تعيش وتهاجم األخشاب اجلافة سواء اخلام
أو املصنعة أو األشجار بعد جفافها وتتميز ببعض خواص ناخرات األخشاب (اخلنافس الساحقة للخشب)
ويتراوح تعداد األفراد فى مستعمراتها بني 300-100فرد وليس لها عالقة بالتربة.

 -2النمل األبيض التحت أرضي :وأنواع هذه املجموعة خطيرة جداً حيث تعيش مرتبطة بالتربة ارتباطاً وثيقاً
ويتراوح عدد أفراد املستعمرة من 50000إلى بضعة ماليني وتهاجم أي مادة سليلوزية أو مشتقاتها فوق سطح
األرض أو خاللها.

مظاهر اإلصابة بالنمل األبيض:

 - 1وجود فتحات ثقوب صغيرة فى األخشاب وهى عادة دليل خروج احلشرات الكاملة فى فترات اإلنتشار
والتكاثر (الربيع واخلريف) خاصة بالقرب من األبواب والشبابيك.
 - 2وجود مسحوق كحبيبات الرمل املكورة أسفل قطع األثاث اخلشبية املصابة وعادة يكون لونه كرميي فاحت أو
غامق حسب نوع اخلشب الذى صنع األثاث منه وهذا املسحوق احلبيبي هو إخراجات املستعمرة ويوجد نفس
املسحوق احلبيبي أحياناً بارزاً فوق بعض املواقع فى الباركيه املصاب.
 - 3تغذية النمل األبيض على شرائح التنب التي تربط حبيبات الطني فى قالب الطوب.
 - 4ضعف فى بعض املواقع على سطح األثاث أو الباركيه واألرضيات اخلشبية نتيجة حفر وتغذية احلشرة حتت السطح.
 - 5تفكك وإنهيار احلوائط املبنية من الطوب اللنب «النيئ» نتيجة تغذية النمل األبيض على شرائح التنب التي
تربط حبيبات الطني فى قالب الطوب.
 - 6تآكل األثاثات اخلشبية والعروق اخلشبية التى حتمل السقف.
التو�صيات املعتمدة
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 - 7سماع صوت في األسقف املصنوعة من فلوق النخيل وأحطاب الذرة.
 - 8وجود أنابيب طينية على احلوائط من الداخل واخلارج في املبنى املصاب املصنوع من الطوب اللنب أو املبنى
باستخدام الطني املخلوط مع التنب كمادة رابطة لصفوف الطوب أو احلجر املستخدم فى البناء.
 - 9وجود أجنحة رقيقة وبأعداد كبيرة وأحياناً حشرات النمل املجنحة امليتة على أماكن نشر اإلصابة اجلديدة.
 -10التصاق األبسطة واحلصر واملوكيت باألرض.
 -11إصفرار األشجار املصابة وذبولها كما تظهر كتل طينية على اجلذع.

طرق الوقاية :

 - 1التخلص من املواد السليلوزية وبقايا النباتات في األرض املزمع إقامة منشأة عليها.
 - 2عند إقامة املباني الريفية يجب عمل دكه (حصيرة أساس) أسمنتية لألرض عند إقامة مبنى عليها وذلك بعد
عمل رش وقائي للتربة حتتها مببيد له صفة الثبات نسبيا.
 - 3في حالة املباني اخلرسانية يجب معاملة األساس وكذلك أخشاب البناء باملبيدات قبل إستكمال البناء.
 - 4في األماكن املصابة يجب عدم استخراج تصريح بالبناء إال بعد قيام أخصائي املكافحة مبديرية الزراعة
بفحص األرض وعالجها في حالة إصابتها.
 - 5ميكن استعمال مصائد النمل األبيض للكشف عن اإلصابة.
 - 6يجب عمل وقاية للمنشآت الصناعية التي تنتج املواد السليلوزية.

طريقة العالج:

 - 1يتم حتضير مستحضر من املبيد املوصى بإستخدامه مبعدل20سم 3لكل لتر ماء.
 - 2في املنازل واملنشآت املصابة يتم عمل خندق حتت جدران املبنى متاماً وحول املبنى بعمق30سم وعرض30سم
ويجب أن تتصل بداية اخلندق بنهايته ثم يعامل كل متر طولي بـ  4لتر من مستحضر املبيد املخفف.

 - 3يتم عمل جور بقطر30سم وعمق 30سم على مسافات متر واحد بني كل منها في املنازل ذات األرضية الترابية.
معاجلة األخشاب املستخدمة للشبابيك أو األبواب مبستحضر املبيد املذاب في الكيروسني مبعدل  %1قبل تركيبها.
ميكن االتصال باملتخصصني في مكافحة النمل األبيض مبديريات الزراعة لإلشراف على عمليات املكافحة.
يتم تكسير األنابيب الطينية من على احلوائط واألشجار.

يتم عمل خندق مثل السابق حول األشجار ضد احلشرة على أن يكون حول الشجرة وبعيداً عن اجلذع بحوالي 50سم.
في الشون واملخازن يجب عمل طبالي من اخلشب املعامل باملبيدات لتخزين املواد واحلبوب الغذائية.
مالحظات هامة:
عدم رش احلوائط واألسقف باملبيدات على اإلطالق خلطورة ذلك على قاطني املساكن وعدم جدواه.
عدم إجراء معامالت كيماوية بالقرب من مصادر املياه (حنفيات الشرب ،طلمبات املياه ،الترع واملصارف).
يجب عدم خلط املبيد باألسمنت فى البناء ما لم يتوافر خواص معينة لألسمنت حتى ال يتدهور املبيد ويفقد فاعليته.
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امللحق اخلامس
إرشادات ملكافحة ناخرات األخشاب
ناخرات األخشاب هي مجموعة من اآلفات التي تهاجم األخشاب اجلافة واألشجار اخلشبية وأشجار الزينة
وتسبب لها أضراراً اقتصادية كبيرة ومن هذه الناخرات احلشرات الناخرة ،الطيور،البكتريا ،الفطريات ،ومفصليات
األرجل البحرية عالوة على النمل األبيض والذى أفرد له ملحق منفصل (ملحق.)4
وترجع خطورة الناخرات إلى عدم القدرة على تعويض اخلسارة الناجتة عنها .وأهم مجموعة من الناخرات التي
تسبب أضراراً اقتصادية للخشب في مصر هي مجموعة خنافس اخلشب الساحقة والتي تهاجم األرضيات اخلشبية
(الباركيه) والتجليدات اخلشبية واألثاث والتحف األثرية واملوميات القدمية واألخشاب اخلام.
أهم مظاهر اإلصابة بالناخرات:

 -1وجود بودرة خشب ناعمة ومتساقطة أسفل األخشاب املصابة وبنفس لون اخلشب (لون فاحت).
 -2وجود بودرة خشب ناعمة كمسحوق الدقيق فاحتة اللون في شكل أكوام صغيرة عند إصابة خشب الباركيه.

 -3وجود ثقوب كثيرة في اخلشب املصاب مما يدل على وجود أكثر من جيل للحشرة وعادة تكون الثقوب كبيرة نسبياً.
 -4في بعض أنواع احلشرات الناخرة يسمع صوتاً أثناء الليل أو في الهدوء صادر من اخلشب املصاب.

 -5تتهشم بعض األخشاب املصابة حتت أقل ضغط عليها.

أهم طرق الوقاية من الناخرات:

 -1االهتمام بعملية احلجر الزراعي على منافذ دخول األخشاب املستوردة من اخلارج والتأكد من سابق معاملتها
وتبخيرها.
 -2إجراء عمليات تطهير ملخازن األخشاب من أول مخازن امليناء املخصص الستقبال األخشاب ثم مخازن
الشركات املستوردة إلى مخازن جتار اجلملة وورش النجارة.
 -3إجراء عمليات التبخير لألخشاب وذلك بتعريضها لدرجة حرارة 58م °في وجود رطوبة عالية في حجرات
خاصة باحلجر الزراعي والشركات املنتجة للمصنوعات اخلشبية.
 -4إجراء عمليات وقاية لألخشاب املصنعة والباركيه قبل إجراء عملية الدهانات املختلفة للخشب.

 -5الفحص الدوري ملخازن األخشاب وحرق األخشاب املصابة فوراً.

طريقة الوقاية والعالج:

يتم إستخدام املبيد املوصى به مبعدل 3سم/3لتر كيروسني حيث يتم دهان سطح اخلشب مبحلول املبيد مستخدماً
فرشاة حتى درجة التشبع مع األخذ في االعتبار إزالة البالستيك أو الالكيه من على اخلشب قبل إجراء العملية
وكذلك حقن الثقوب حتى إرجتاع سائل احلقن.
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امللحق السادس
إرشادات ملكافحة الفئران

ترجع أهمية الفئران كآفة إلى أنها حيوانات صغيرة احلجم سريعة التكاثر يسهل اختبائها ومعيشتها حتت
الظروف البيئية املختلفة ،وهي تنتقل مصاحبة اإلنسان من مكان إلى آخر وال تقف احلواجز واملوانع الطبيعية أو
الصناعية بني البلدان كحائل مينعها بل جتتازه بسهولة حيث تتغذى على غذائه وتتلف ممتلكاته وناقلة لألمراض
الوبائية التي تصيب اإلنسان.
وتعتمد خطة املكافحة الناجحة لهذه اآلفة على تفهم طبيعتها وقدراتها العامة التي تساعدها على البقاء في ظل
الظروف البيئية املختلفة ،وكذلك تفهم احتياجاتها الفعلية للمعيشة عامة واحتياجات كل نوع من أنواعها خاصة.
فالقوارض مثل أي حيوان حتتاج إلى توافر ثالثة عوامل حيوية هامة لبقائها وهي  :املاء والغذاء واملخبأ املالئم
ملعيشتها والذي تختبئ فيه من أعدائها ويحميها من تقلبات اجلو اخلارجية .فإذا لم تتوفر هذه العوامل الثالثة في
مكان ما أو نقص عامل واحد منها فإن هذا املكان يكون غير صالح ملعيشة وتكاثر الفئران.
مما سبق يتضح أن أفضل وسيلة للوقاية من هجمات الفئران هي جعل املكان أو املنطقة أو احلقل املراد حمايته
منها غير مناسب ملعيشتها ،فالوقاية أفضل وأقل تكلفة من العالج .فمثال في األرض الزراعية عادة ما يتوفر املاء
والغذاء الالزمني حلياة الفئران لكن إذا أهتم املزارع بإزالة املخلفات املتراكمة في حقله ونواجت تطهير الترع واملصارف
احمليطة به– والتي توفر أماكن مناسبة الختباء ومعيشة الفئران– فإن عدد الفئران سوف يتناقص في احلقل بدرجة
كبيرة .كذلك فإن العمليات الزراعية السليمة والنظافة احلقلية من حرث وتقليب مستمر لألرض وإزالة جتمعات
احلشائش الكثيفة وحرقها– وهي أيضا أماكن اختباء ومعيشة– كلها تؤدى إلى نفس الهدف وهو خفض أعداد الفئران
وبالتالي تقليل ضررها على احملاصيل املزروعة ،وكذلك خفض تكاليف املكافحة.
وحتى تتم عملية املكافحة بنجاح يجب أن نتعرف على العوامل األساسية التي حتد من بقاء وتكاثر هذه اآلفة في
ظل الظروف البيئية املختلفة.
كيفية االستدالل على وجود الفئران:
يستدل على وجود الفئران مبشاهدة الفئران احلية تتجول ليال ،أو نهاراً إذا كانت الكثافة العددية عالية وكذلك
بوجود مظاهر اإلصابة سواء في احلقل أو املخزن أو املنشآت الريفية األخرى والتي تشمل قرض السيقان والسالميات
كما في القمح والشعير واألرز ومهاجمة القمم النامية وقرض أفرع أشجار الفاكهة ومهاجمة الثمار باإلضافة إلى
وجود البراز الالمع الطري واجلحور العمالة والتي يتواجد في مداخلها آثار األرجل والذيل ووجود بعض املواد الغذائية
عند مدخل اجلحر .وكذلك بوجود آثار القرض وفتات احلبوب ومتزق العبوات في الشون واملخازن وكذلك ظاهرة
التحفز التى تبديها احليوانات األليفة في البيوت.
كيفية الوقاية من أضرار الفئران:
تعتمد طرق الوقاية على :

 - 1حرمان الفأر من مصادر الغذاء واملاء.
 - 2حرمان الفأر من املسكن املناسب.
أو ً
ال الوقاية في احلقول الزراعية:

 - 1إزالة وحرق األعشاب واحلشائش وخاصة على اجلسور.
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 - 2التخلص من بقايا النباتات أو املواد املهملة في احلقول والبساتني.
 - 3إزالة أكوام القمامة في القرى.
 - 4إزالة مخلفات احلبوب في األجران أو أماكن التخزين وعدم ترك أدوات متراكمة أو فوارغ مستهلكة حيث
تكون مأوى للفئران وتطهيرها.
 - 5حصر اجلحور وهدمها أو غمرها باملياه لقتل الصغار.
ثاني ًا  :الوقاية في املنشآت الريفية اجلديدة:

 - 1عمل دكه لألرضيات باملونة األسمنتية بسمك10سم تقريباً.
 - 2عدم إقامة مباني بالطوب اللنب (النيئ) وعلى األخص األساس ويبنى بارتفاع متر عن سطح األرض بالطوب
األحمر مع مراعاة تبطينه.
 - 3إحكام األسقف وعدم ترك فجوات بها.
 - 4يجب أال يقل ارتفاع فتحات النوافذ فى الدور األرضي عن75سم إذ أن مقدرة الفأر على القفز ال تتعدى
نصف متر تقريباً.
 - 5إحكام األبواب والشبابيك بحيث ال يترك فراغ بينها وبني األرضيات أو اجلدران.
 - 6عدم ترك فضالت أو مهمالت حول املبنى.
 - 7عدم ترك أفرع أشجار الظل تتدلى على املباني حتى ال تصبح جسراً تنتقل عليه الفئران إلى داخل املنازل.
 - 8يبنى الثلث األسفل على األقل من أبراج احلمام بالطوب األحمر بعد طالئه بطبقة ملساء ال تسمح بتسلق
الفئران عليها.
ثالث ًا  :الوقاية في املنشآت الريفية القائمة:

 - 1البحث عن اجلحور والشقوق وسدها باألسمنت والزجاج املكسور.
 - 2عمل رفوف حول أبراج احلمام من اخلارج والداخل من الصاج أو الزنك بطول حوالي نصف متر ويعمل بزاوية
حادة مع اجلدران وتغطية األبواب والنوافذ بالسلك.
أهم الوسائل املتبعة في مكافحة الفئران:
أو ً
ال  :املكافحة باإلعتماد على األعداء احليوية والعوامل الطبيعية:

 - 1استعمال احليوانات املفترسة (مثل القطط – الكالب– الطيور اجلارحة).
 - 2تغيير طبيعة املكان (بالتحكم في العوامل الالزمة ملعيشة اآلفة– أضمن وأقل تكلفة على املدى الطويل).
ثاني ًا  :املكافحة امليكانيكية:

 - 1املصائد (ممتازة في حالة وجود أعداد قليلة جداً من الفئران– مكلفة وحتتاج إلى عمالة كثيرة).
 - 2األجهزة ذات املوجات فوق الصوتية واإللكترومغناطيسية(.طرد مؤقت– مكلفة– ال حتقق النجاح الكافي في احلقول).
 - 3األسطح الالصقة( .داخل املباني– املخازن– دهان سوق األشجار) .مع مالحظة عدم وجود رطوبة عالية أو غبار.
 - 4احلواجز واألسوار واألسالك املكهربة( .مضمونة للوقاية– باهظة التكاليف).
ثالث ًا  :املكافحة الكيميائية:

 - 1املواد الطاردة (ليست مؤثرة بدرجة كافية– طرد بالرائحة/الطعم).
 - 2الغازات السامة (املخازن/اجلحور)– مثل الفوسفني
 - 3مبيدات القوارض :وهي أفضل الطرق وأكثرها شيوعاً وجناحاً في مكافحة القوارض (الفئران) لذلك سوف يتم
تناولها بالتفصيل مع ذكر الظروف املناسبة الستعمال كل مبيد وكذا استعمال محطات الطعوم الثابتة وأهميتها
التو�صيات املعتمدة
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في مكافحة الفئران وكذلك أهم العوامل التي تؤدى إلى جناح أو فشل برنامج املكافحة احلقلية للقوارض
باستعمال هذه املبيدات حتى ميكن أخذها في االعتبار أو تالفيها لضمان كفاءة واقتصادية البرنامج.

مبيدات القوارض:

تقسم مبيدات القوارض املعروفة إلى قسمني بناء على سرعة تأثيرها كما يلي-:
أ -مبيدات سريعة املفعول:

وهي مواد شديدة السمية للحيوانات الثديية ذات كفاءة عالية في قتل الفئران إذا ما مت خلطها باملادة الغذائية
املالئمة واملقبول طعمها للفئران والتي ميكنها إخفاء طعم ورائحة املادة الكيميائية أصبحت من أكفأ الطعوم السامة
في عملية املكافحة.
عادة ما تكون الفئران في غاية احلرص واحلذر عند اختيار غذائها .فإذا ما وجدت الطعم السام في بيئتها ألول
مرة فهي حتتاط عند االقتراب منه ثم تتذوق آثار بسيطة جداً منه في أول األمر فإذا ما شعرت بتوعك أو آالم من
جراء تناول املادة الكيميائية السامة في الطعم فإنها ال تقترب منه مرة أخرى ألنها تربط في ذاكرتها بني طعم املادة
السامة واألثر املرضى الذي سببته وبذلك ال تقبل على تناول الطعم السام أو حتى أي طعم آخر سواء سام أو غير
سام استخدم في حتضيره هذه املادة السامة أو الغذاء السام الذي مت خلطه بها .وبذلك تفشل عملية املكافحة نتيجة
لهذه احلالة وتسمى بحالة حتاشى الطعم (سواء سام أو غير سام) .BAIT SHYNESS
وحتى ميكن التغلب على ظاهرة حتاشى الطعم هذه يجب أن نسبق وضع الطعم السام بوضع كميات مماثلة من
نفس الطعم دون إضافة املادة السامة إليه ويوزع هذا الطعم غير السام في نفس أماكن التوزيع التي سوف يوزع
بها الطعم السام وذلك ملدة 3-2ليالي قبل توزيع الطعم السام مباشرة ويفضل ترك يوم فاصل بينهم بدون طعوم ثم
يوزع الطعم السام .وفي هذه احلالة فإن الفئران سوف تعتاد على تناول الطعم غير السام وتقبل عليه بشهية فإذا
أبدلناه بالطعم السام بعد ذلك فإن إقبال الفئران على تناوله بعد التعود عليه يكون قد وصل إلى ذروته مما يؤدى إلى
جناح عملية املكافحة بحيث ميكن القضاء على أعداد الفئران في املنطقة في نفس الليلة .ويفضل استعمال مبيدات
القوارض سريعة املفعول في احلاالت اآلتية:
 - 1عند ازدياد أعداد الفئران بدرجة عالية جداً في املنطقة مما يستدعى القضاء عليها بسرعة تالفيا لضررها.
 - 2في حالة انتشار األوبئة واألمراض التي تنقلها الفئران.
 - 3في حالة مكافحة الفئران في املجارى ومقالب القمامة وبعض املخازن.
 - 4إذا كانت درجة الرطوبة اجلوية عالية مما يخشى منها على سالمة الطعوم بطيئة املفعول.
وجترى املكافحة بطعم فوسفيد الزنك على النحو التالي :

 - 1تستكشف وحتدد بؤر اإلصابة على الترع واجلسور واملصارف وقنوات الري وحتت أشجار النخيل والفاكهة
وذلك مبالحظة عالمات تواجدها.
 - 2جترش حبوب الذرة جرشاً متوسطاً مع مراعاة أن تكون الكمية التي سوف جترش مناسبة حلجم األيدي
العاملة التي سوف تقوم بالعمل حتى ال يخزن جريش الذرة مدة طويلة ويفقد خاصية جذبه للفئران.
 - 3يخلط جريش الذرة بفوسفيد الزنك وذلك على دفعات كل دفعة حتتوى على واحد كجم من جريش الذرة
حتى يكون اخللط متجانسا وبحيث يكون تركيز فوسفيد الزنك فيه %1صيفاً و %1,5شتا ًء مع إضافة زيت طعام
بنسبة %1فى الشتاء فقط على أن يتم إضافة الزيت بعد خلط اجلريش بفوسفيد الزنك.
 - 4جترى عملية املكافحة بوضع طعم فوسفيد الزنك بواسطة ملعقة بجرعات حوالي15-10جم داخل اجلحر
وليس خارجه.
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 - 5جترى عمليات املكافحة في املساء وقبل خروج الفئران لي ً
ال للبحث عن غذائها وذلك حتى ال يستمر وضع
الطعم مدة طويلة قبل خروج الفئران مع مالحظة أن تتم اإلضافة داخل كل فتحات اجلحور.
 - 6في األماكن التي يتعذر فيها متييز اجلحور مثل أماكن احللفا واحلشائش ميكن وضع طعم فوسفيد الزنك
بنفس اجلرعات في قراطيس من الورق داخل هذه األماكن.
 - 7جترى عمليات املكافحة بطعم فوسفيد الزنك مرتني في السنة (كل ستة شهور) وذلك بعد حصاد احملاصيل
الشتوية واحملاصيل الصيفية.
 - 8ال جترى عمليات مكافحة الفئران بطعم فوسفيد الزنك داخل الشون واملخازن ومحطات اإلنتاج احليواني
ويكتفي بالعالج فى خارج وحول تلك املنشآت.
 - 9وقد يستخدم طعم فوسفيد الزنك في املنازل وذلك بوضعه على قطع الطماطم واخليار والطعمية والسمك املقلي.
ب -مبيدات القوارض مانعة التجلط:

املبيدات املانعة لتجلط الدم وذات تأثير تراكمي في اجلسم ،فالفأر عادة ما يحتاج إلى أن يأخذ منها 4-3جرعات
(وجبات) حتى ميوت وهذا ما يجعل تلك املستحضرات أكثر أماناً لإلنسان وحيوانات املزرعة فوزن اإلنسان أكبر
من وزن الفأر مئات املرات لذا يحتاج إلى جرعة أكبر بنفس النسبة كي تؤثر عليه وكذلك احليوانات األخرى .وهذا
التأثير التراكمي لتلك املبيدات يتطلب بقاءها في احلقل أمام الفئران مدة كافية لتناول اجلرعة القاتلة حتى تقضى
على جميع الفئران في املنطقة (حوالي أسبوعني على األقل).
وهذا النوع من املبيدات عند خلطه بالطعوم الغذائية املختلفة يصبح ذو كفاءة عالية جدا في القضاء على الفئران
ألن الفأر ال يكتشف طعم املادة املانعة للتجلط في الطعم بسهولة كما أنه ال يربط بني طعم املادة الكيماوية وأثرها
في جسمه ألن أثرها املميت متأخر وغير مباشر وهو النزيف الداخلي أو اخلارجي وال عالقة له بعملية التغذية أو
طعم الغذاء لذلك ال حتدث حالة تفادى الطعم عند استعمال هذه املبيدات– كذلك ال حتتاج أيضاً إلى وضع طعم غير
سام قبل نشر الطعام السام كما ذكر فى حالة الطعوم السامة التي تستخدم مبيدات سريعة املفعول ألن فترة وضع
الطعم السام في احلقل طويلة وكافية لتعود الفئران على األكل منه واإلقبال والتعود عليه– ويحدث عادة أول موت
بعد املعاملة بحوالي 4-3أيام حسب نوع املبيد ونوع الفأر.
واألنواع احلديثة من هذه املواد تعطى التأثير القاتل بعد جرعة تغذية واحدة وإن كان املوت ال يحدث إال بعد 4-3أيام.
وأهم أنواع املبيدات املانعة للتجلط عديدة اجلرعات  :Multiple dosesالكوماتتراليل– الكلوروفاسينون.
ومن املبيدات مانعة التجلط وحيدة اجلرعة  Single doseالبرومادايولون– البرودايفكوم.
الصور املختلفة ملبيدات القوارض:
تتوفر هذه املبيدات في األسواق على عدة أشكال تستخدم كل منها في احلاالت املالئمة لالستخدام وهي كما يلي:
 -1الطعوم املائية :وفيها يكون املبيد أو أحد أمالحه ذائباً في املاء ويفضل استعماله على هذه احلالة في األماكن
التي تقل فيها مصادر املياه في املنطقة املصابة بالفئران كما في مخازن احلبوب والشون حيث تكون فرصة
اإلقبال على الطعوم احململة على مواد غذائية ضعيفة لتشابها مع املواد املخزنة مع شدة إحتياج الفئران إلى
مصدر ماء للشرب فتقبل على تناول املبيد السائل .وتستعمل في تقدمي املبيد السائل أواني بالستيك مثل
املستعملة في عنابر الدواجن.
 -2الطعوم السامة املخلوطة باحلبوب :وفيها حتمل املادة الفعالة من املبيد على أحد احلبوب املفضلة للفئران
(قمح أو ذرة) أو على مجروش هذه احلبوب وتخلط مع مادة الصقة مثل زيت الطعام وقد يضاف بعض السكر
كجاذب إضافي تقبل عليه الفئران وهذه الصورة التجهيزية هي املستعملة حالياً في احلقول الزراعية.
 -3الطعوم على شكل مسحوق أو بودرة :وفيها يخفف تركيز املبيد باستعمال أحد املساحيق املناسبة مثل بودرة
التو�صيات املعتمدة
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التلك وغيرها .ويفضل استعمال هذه الطعوم في املباني واملخازن التي ال يخشى من تلوث املخزون فيها
(البضائع) بحيث يتم نثر املسحوق في أماكن مرور الفئران مبحاذاة احلوائط واألسوار ،وعندما متر الفئران
عليها فإن حبيبات املسحوق تعلق بشعيرات جسمها وعندما تنظف جسمها باللعق (وهو سلوك معروف عنها)
تأخذ اجلرعة السامة بطريق غير مباشر ومتوت .وميكن استعمال املبيد على هذه الصورة في احلقول وذلك
باستعمال محطات طعوم مناسبة  BAIT BOXESبها طعم غذائي غير سام ومفضل بحيث ترش أرضيتها
الطعم أو املبيد ألن ُ
باملبيد املسحوق .وفي هذه احلالة ال يتوقع أن تتجنب الفئران ُ
الطعم املوجود خالي من
املادة السامة ،كما أن الفئران تلعق جسمها عادة بعيداً عن مصدر الطعام هذا ويجب عدم نثر أو إستخدام هذه
املساحيق فى األماكن شديدة التيارات الهوائية أو التى فيها نظم تكييف.
 -4املبيد على هيئة قطع صلبة :وفيه يخلط املبيد السام بأحد الطعوم املفضلة (قمح ،شعير ،أرز) ويضغط على
شكل قطع صلبة صغيرة أو متوسطة احلجم توضع في األماكن املراد عالجها بحيث ميكن للفئران التقاطها
والتغذية عليها .ومتتاز هذه احلالة بسهولة إستعمالها وتوزيعها ،كذلك بتوفير املادة احلاملة التي تفضلها
الفئران في القرض.
 -5املبيد على هيئة بلوكات شمعية :حيث يخلط املبيد السام باملادة الغذائية ثم يضاف إليهما الشمع املصهور
ويخلط جيدا ثم يصب في قوالب ويقطع على هيئة بلوكات صغيرة ويوزع على األماكن املصابة .ويفضل
استعمال هذه الطريقة في معاجلة فئران املجارى حتى ال يتأثر املبيد بالرطوبة واملياه .كذلك على حواف الترع
واملصارف كما ميكن تعليق البلوكات الشمعية على األشجار أو األسوار بسهولة خاصة في مناطق األمطار بدون
خوف من انسكابها أو وقوعها لكن يفضل عدم وضعها حتت أشعة الشمس املباشرة أو في املناطق احلارة.
أهمية استعمال محطات الطعوم في املكافحة مببيدات القوارض:
محطات الطعوم املستعملة عبارة عن صناديق مختلفة احلجم مصنوعة من الكرتون أو اخلشب أو البالستيك
ويوضع فيها مبيد القوارض بكميات مناسبة حلجمها وتزود بفتحات تسمح بدخول الفئران والتغذية بداخلها ثم
خروجها .والفكرة األساسية لهذه احملطات أنها توفر للفأر الظروف املناسبة اآلمنة الختبائه أثناء تغذيته .فالفئران
عادة ال تقبل على الغذاء املوضوع في مكان مكشوف ظاهر بل تفضل التغذية في األماكن املغطاة البعيدة عن األنظار
حتى ال تكون معرضة ملهاجمة أعداءها احليوية .ومع توفير أماكن االختباء باستخدام محطات الطعوم وتزويدها
بالطعم املناسب تزداد قابلية الفئران على تناول الطعوم السامة بدرجة كبيرة.
والستعمال هذه احملطات فوائد كثيرة منها-:

 - 1التوفير في استخدام الطعوم السامة بنثرها في احملطات فقط.
 - 2حماية الطعوم من الفساد والتحلل وذلك لعدم تعرضها للعوامل اجلوية مباشرة كاألمطار وأشعة الشمس.
 - 3حماية اإلنسان واحليوانات األليفة من احتمال التناول اخلطأ للمبيد السام حيث أن املبيد محصور داخل احملطة.
 - 4كفاءة أعلى في عملية املكافحة ألنها توفر املخبأ املالئم للفئران أثناء التغذية فتأكل كمية كافية لقتلها.
بعض العوامل التي تسبب فشل عملية املكافحة بالطعوم السامة:
عند مكافحة الفئران في منطقة ما باستعمال الطعوم السامة فإن هناك حالتني يجب أن ننتبه إليهما بعد عملية
توزيع الطعوم في احلقل.
أو ً
ال  :في حالة ما إذا كان الطعم املستعمل ذا كفاءة عالية ومقبول وجاذب للفئران:
قد تفشل عملية املكافحة في هذه احلالة :

 - 1إذا كانت فترة تعرض الفئران للطعم السام قصيرة فإن الفئران قد تلتهم الطعم بدون أن تأخذ الكمية الكافية
من املبيد لقتلها.
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 - 2إذا كان تركيز املبيد املستعمل أقل من التركيز املطلوب للقتل.
 - 3إذا كانت كمية الطعم السام املستعملة قليلة وغير كافية للتزويد في األيام التالية.
 - 4إذا كان عدد أماكن التوزيع قليل بالنسبة ملساحة املنطقة ومتباعد إلى حد كبير.
 - 5إذا لم يغطى برنامج املكافحة املساحة الكلية املصابة مما يجعل الفئران تنتقل من املساحات
 - 6املعاجلة إلى املساحات املجاورة أو يحدث استهالك الطعوم من حيوانات أخرى (مثل الطيور).
 - 7ظهور صفة املقاومة للمبيدات املانعة للتجلط (وهذا أمر ضعيف االحتمال حتت ظروفنا املصرية) .وكذا تغذية
الفئران على محاصيل زراعية ذات نسبة عالية من فيتامني ك (مضاد للمواد املانعة للتجلط).
ثاني ًا  :في حالة الطعوم الرديئة التي ال تقبل الفئران على تناولها:
تفشل عملية املكافحة في هذه احلالة حيث أن:

 - 1الطعم املستعمل غير مفضل للفئران أو غير نظيف (مخلوط بحبوب مصابة بالتسوس مثال).
 - 2وجود مصادر غذائية منافسة للطعم في الطبيعة ذات جاذبية عالية للفئران.
 - 3أماكن توزيع الطعم السام غير مناسبة أو غير مطروقة من الفئران.
 - 4استعمال طعم سام قدمي أو مخزون ملدة طويلة بحيث تكون قد انتهت فعاليته.
 - 5تعفن الطعم لتعرضه لرطوبة اجلو أو األرض أو إصابته باحلشرات (النمل).
 - 6عدم خلط املبيد بالطعم السام خلطاً متجانساً مما ينشأ عنه تركيز كبير للمبيد في جزء من الطعم فيصبح
غير مستساغ وتركيز ضعيف في بقية الطعم فيصبح غير مؤثر.
 - 7عدم توعية الفالح بالطريقة املثلى الستعمال الطعم السام مما يجعله يحجم عن استعماله خوفا من اإلضرار
بحيوانات املزرعة.
كيفية تنفيذ برنامج املكافحة املتكاملة للقوارض:
عند تقييم األضرار والتعرف على أعداد القوارض في املزارع أو احلقول أو املنشآت ألول مرة ميكن إتباع البرنامج اآلتي:
 - 1التعرف على أنواع الفئران في املنطقة .
 - 2التعرف على مظهر اإلصابة اخلاص بالفئران في املنطقة ومتييزها عن اإلصابات األخرى املشابهة.
 - 3بعد اكتشاف الفئران والتأكد من مظهر اإلصابة نبدأ في تقدير مدى احلاجة إلجراء املكافحة الشاملة– اقتصاديات
املكافحة– وهل يستدعى األمر إجراءها أم ال .وفي حالة الفئران فإن أقل عدد منها يشكل ضرراً يستدعى املكافحة
خاصة إذا علمنا قدرتها الهائلة على االنتقال واحلركة من مكان إلى آخر إضافة إلى قدرتها العالية للتكاثر.
 - 4إذا ثبت أهمية وضرورة املكافحة نبدأ في استعراض البدائل املتاحة منها مثل تغيير طبيعة املكان والنظافة
احلقلية ،واستعمال املصائد ،واستعمال احلواجز أو الصحائف املعدنية أو إستعمال املبيدات الكيميائية  ..الخ.
 - 5بعد ذلك نبدأ في دراسة مدى مالئمة وسائل املكافحة املتاحة للفئران املوجودة بحيث نختار أنسب الطرق التي
تعطينا أفضل النتائج في التخلص من اآلفة وبأقل التكاليف وأقل ضرر للبيئة وأقل مخاطر على الصحة العامة.
 - 6بعد التخلص من الفئران يجب إجراء عملية مراقبة مستمرة الحتمال ظهورها مرة أخرى في املنطقة املعاجلة.
فالفئران عادة ما تهاجر وتنتقل من املناطق املصابة إلى السليمة املجاورة والتي تصبح مصدر جذب للفئران.
وهنا يبدأ دور املكافحة الوقائية.
تتم املكافحة الوقائية بتوزيع محطات الطعوم في املنطقة بنفس الطريقة التي إستعملت بها في املكافحة .يتم تزويد
هذه احملطات بطعم غير سام (قمح/ذرة) وفحصها كل أسبوع أو أسبوعني ملعرفة هل نقص الطعام أم ال كدليل على وجود
وزيارة الفئران .ومجرد اكتشاف النقص نعرف أن الفئران قد عادت إلى املكان مرة أخرى وفي هذه احلالة نضع الطعم
السام في احملطات بدال من غير السام وذلك للقضاء على الفئران املتسللة أوالً بأول حتى نضمن حماية املكان.
التو�صيات املعتمدة
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فؤيرة املنازل

الفأر املتسلق

الفأر النرويجى
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امللحق السابع
إرشادات ملكافحة القواقع والبزاقات األرضية
تنتمى القواقع االرضية  Land snailsوالبزاقات  Slugsالى شعبة احليوانات الرخوه Phylum: Mollusca
والى طائفة البطنقدميات والى  Class: Gastropodaحتت طائفة الرئويات Sub class: Pulmonataوالى رتبة
طرفية األعني  Order: Stylommatophoraتتميز القواقع عن البزاقات بوجود صدفة جيرية علي الظهر تختبئ
داخلها عند اخلطر او وجود ظروف بيئية غير مناسبة اما البزاقات فهي عارية (لها صدفة مختزله داخليه صغيره).
وتعتبر القواقع االرضية والبزاقات من االفات التي تهاجم شتي املزروعات السيما في املناطق الساحلية حيث تعتدل
احلرارة معظم اوقات العام وقد اخذت هذة االفة في الظهور واالنتشار بشكل وبائي في احلقول الزراعية ومزارع
الفاكهة واخلضار ومشاتل الزينة في بعض املناطق الزراعية باالراضي اجلديدة غرب االسكندرية حيث درجات
احلرارة املناسبة والرطوبة العالية وقد امتد نشاطها حاليا في بعض محافظات مصر الوسطى والوجه القبلى االمر
الذي يستدعي التصدي لها للحد من خطورتها.
•العوامل التي ساعدت علي انتشار هذه االفة بالشكل الوبائي.
1 .1نقل الشتالت و التربة املصابة الي املناطق غير املوبوءة.
2 .2نقل البوص والغاب امللتصق بة قواقع واستخدامة كسياج حول البساتني.
3 .3اهمال مكافحة احلشائش حيث انها احد العوائل املهمة لهذة االفة  ,كما ان احلشائش الكثيفة النمو توفر
البيئة الرطبة واالماكن الظليلة املالئمة لنمو القواقع بكثافة.
4 .4االسراف في عملية الرى مما يوفر الرطوبة املناسبة لوقت طويل.
5 .5عدم االهتمام بعملية خدمة االرض الزراعية قبل الزراعة وعدم تعرضها مدة كافية للشمس.
6 .6استمرار زراعة االرض الزراعية طوال املوسم مما اتاح تنوع احملاصيل الزراعية واستمرارها طوال العام
وساعد علي وجود بيئات مناسبة لنموها وتكاثرها.
7 .7عدم االملام ومعرفة دورة حياة هذه االفة.
8 .8عدم امتام عملية املكافحة املتكاملة لها وأهمال جمع القواقع اثناء الصيف والتخلص منها.
•انواع القواقع والبزاقات
ميكن تقسيم القواقع في البيئة الزراعية املصرية الي عدة انواع حسب نوعية الغذاء
أو ً
ال -القواقع اكلة احلشائش والنباتات Herbivorous

 -1قوقع البرسيم الزجاجي :Monacha sp
وهو االكثر شيوعا وينتشر باعداد كبيرة في حقول البرسيم واخلضروات والقطن والقمح وبعض نباتات الزينة
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ويقضي هذا النوع فترة الراحة الصيفية مختبئا أسفل احلشائش علي جسور الترع واملصارف والقني والبتون علي
اعماق تصل الي  5سم ثم يبدأ نشاطة مع بداية موسم اخلريف وحتي نهاية موسم الربيع في احلقول الزراعية االخري
وسمي بالزجاجي للونة االبيض نصف الشفاف.
 - 2قوقع الرمال الصغير :Helicella vestalis
ويتميز هذا النوع بوجود سرة ومييل لون الصدفة الي االبيض وعليها حلزون ملون بوضوح والقمة سوداء وينتشر
هذا النوع على العديد من اشجار الفاكهة مثل اجلوافة واملوالح واملاجنو واملوز والنخيل ويزداد ضرر هذا النوع من
القواقع خالل اشهر الربيع واخلريف.
 - 3قوقع احلدائق البني ذو الشفة :Eobania vermiculata
وهو قوقع كبير احلجم ذو صدفة قوية ويحيط الصدفة شفه عريضة ويوجد علي الصدفة خمس لفات حلزونية
لونها بني غامق والسرة غير واضحة وينتشرهذ النوع علي معظم اشجار الفاكهة ونباتات الزينة واخلضار.
 - 4قوقع احلدائق االوروبية ( البني ذو الشفة) : Helix sp
يشبة القوقع السابق ولكن بدون وجود الشفة العريضة  ,والصدفة كروية الشكل عليها خطوط لونها مابني
الزيتوني الي البني احملمر وعدد اللفات تصل الي  4لفات وينتشر هذا القوقع علي نباتات الزينة واشجار الفاكهة
وخاصة في منطقة النوبارية والساحل الشمالي الغربي ويقضي فترة بياته مختبي ًئا بني احلشائش او ملتصقا باشجار
الفاكهة وينشط مع حلول موسم الربيع.
 - 5قوقع احلدائق االبيض ( ابو شفة بنفسجي ) : Theba pisana
قوقع صغير احلجم ذو صدفة هشة سهلة الكسر لونها ابيض او بني باهت عليها شرائط حلزونية لونها بني مسود
وينتشر بكثرة في احلدائق واملشاتل ونباتات الزينة وبعض احملاصيل احلقلية.
 - 6قوقع النخيل ( االبراج الصغير) : Cochileceella acuta
قوقع مخروطي الشكل صغير احلجم ويلتصق باعداد كبيرة علي جذوع وافرع اشجار الفاكهة وينشط خالل موسم الربيع.

 - 7بزاقة Lehmannia marginata
 - 8بزاقة Deroceras reticulatum
 - 9بزاقة Deroceras leave
وتنتشرهذه البزاقات بكثره على نباتات الزينه وداخل الصوب اخلشبيه ومعظم أشجار الفاكهة.
ثانيا – القواقع آكلة اللحوم واالنسجة احليوانية

Carnivorous

 .1القواقع الزجاجية الصدفية .Oxychilus sp
ثالثا – القواقع آكلة كل شيئ

Omnivorous

 .1القوقع املكرونى)Rumina decollate (linne
ومن اسماء هذا القوقع القوقع املكروني – او القوقع املشطوف القمة
التو�صيات املعتمدة
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•دورة حياة القواقع والبزاقات
القواقع والبزاقات حيوانات خنثويه Hermaphorditeولكن البد من تقابل حيوانني معا لكي يحدث االخصاب
ويتم تبادل احليوانات املنوية فيما بينهما وغالبا ماتنضج احليوانات قبل البويضات في معظم االنواع او بعد عملية
لقاء احليوانني ويتم ذلك خالل اخلريف والربيع.
بعد عملية االخصاب يقوم كل حيوان ببناء حفرة في التربة املفككة وهي حفرة سطحية في معظم االنواع من
10-3سم وبعض االنواع االخري قد حتفر انفا ًقا عميقه لوضع البيض فيها .ويتراوح عدد البيض مابني  50الي200
حسب نوع القوقع .وبعد امتام وضع البيض يقوم احليوان بتغطيته مبادة مخاطية يقوم بفرزها ثم تغطيها بالتربة.
بعد حوالي  21-10يوم حسب النوع يفقس البيض معطيا افراد صغيرة تشبة االمهات متاماولكنها غير ناضجة
جنسياً ويتم الفقس اواخر اخلريف وبداية الشتاء.
عند خروج الصغارمباشرة تتغذي علي غطاء البيض وعلي الشعيرات اجلذرية للنباتات واملواد الدوبالية املوجودة
في التربة  .تستمر في تكوين حلقات الصدفة بالتدريج الي ان تصل الي نهايتهاعند بلوغها مرحلة النضج اجلنسي
وذلك في فترة تتراوح بني  12-10شهر .وتعيش القواقع والبزاقات مد ًدا مختلفة باختالف نوعها وقد تصل الي
مايقرب من ثالث سنوات ويتوقف نشاطها وتكاثرها على درجة احلرارة والرطوبة للوسط احمليط بها.
•األضرار الناجمة عن االصابة بالقواقع والبزاقات
نظرا ملهاجمة القواقع جلميع االجزاء النباتية ( اجلذور -السيقان -االزهار -الثمار -البذور) والسيما االجزاء
الغضة منها مما يؤدي الي اتالف جميع اجزاء النبات وعالوة علي رطوبة جسمها ووجود املادة اللزجة مما يجعل
اجلسم مرت ًعا جلميع انواع امليكروبات ومسببات االمراض فعند تنقلها مابني النباتات يجعلها من اهم الناقالت
امليكانيكية لالمراض في البيئة الزراعية وكذلك متهيد الطريق لالصابات باملسببات املرضية عن طريق اماكن نهش
االجزاء النباتية .وميكن تلخيص االضرار الناجمة عن القواقع والبزاقات فيما يلي:
.1احملاصيل احلقلية واخلضر

اتالف البرسيم وتركه رائحة كريهة عليه بسبب املادة اللزجة املفروزة من القوقع وعدم استساغتة بالنسبة
للحيوانات .وبالنسبة لباقي احملاصيل يتغذي علي البادرات والنباتات الصغيرة وعلي القمم النامية.
 .2مزارع الفاكهة

تتغذي صغار القواقع علي الشعيرات اجلذرية مسببة خسائر لالشجاروالشتالت  .وعند تغطية القواقع الكبيرة
لالشجار باعداد كثيرة عليها يعوق عملية النتح والتنفس وكذلك اصابتها بالفطريات مما يؤثر علي العمليات احليوية
وينعكس ذلك علي احملصول.وعند اصابة ثمار الفواكه ينتج عن ذلك تقليل صفات اجلودة لها مما يؤثر علي القيمة
التسويقية لها.
 .3اشجار الزينة واملشاتل

تتغذي صغار القواقع علي الشعيرات اجلذرية واوراق النبات مسببة خسائر لالشجاروالشتالت .مما يقلل من
قيمتها التجارية.
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 .4املخازن

ونظرا لتوفر الرطوبة ودرجة احلرارة االقل داخل املخازن عن اخلارج في املزارع تنتشر القواقع بكثرة وخاصة
البزاقات وتتغذي علي احلبوب املخزنه بها واملنتجات الزراعية والغذائية مسببة خسائر مادية كبيرة.
سلوك القواقع والبزاقات
حيوانات تنمو وتنشط في وجود درجة احلرارة املعتدلة والرطوبة املرتفعه و لذا جندها تنشط خالل فصل اخلريف
والربيع ويتوقف نشاطها او يقل خالل فصل الصيف .وتعتبر حيوانات ليلية النشاط حيث يزداد نشاطها وتغذيتها علي
النباتات في الظالم وكذلك الساعات املتأخرة من الليل حيث تختبئ بالتربة او تقوم بااللتصاق بافرع االشجارعند
ظهور اشعة الشمس واشتداد درجات احلرارة.
أهم التوصيات الفنية لتفادي االصابة بالقواقع والبزاقات

1 .1جتنب زراعة املشاتل ونباتات الزينة بجوار احملاصيل احلقلية واخلضر حيث انها عوائل مفضلة للقواقع.
2 .2التخلص من احلشائش واالعشاب املعمرة.
3 .3جتنب نقل التربة او السماد البلدي من املناطق املوبوءة الي احلقول غير املصابة.
4 .4عدم استخدام البوص املصاب بالقواقع في عمل اسيجة حول املزارع والبساتني
5 .5االهتمام بنظافة االشجار احمليطة باملزارع ومصدات الرياح ودهانها مبواد طاردة للقواقع مثل عجينة
بوردو..
املكافحة املتكاملة للقواقع والبزاقات
اوال -الطرق الزراعية

وهي عمليات مهمة واكثر تأثيرا ومن هذه العمليات:
1 .1احلرث والعزيق وتقليب التربة لتعريض البيض والصغار للشمس وجفافها وموتها.
2 .2العناية باالرض والتخلص من احلشائش اوال باول .
 3 .3التخلص من بقايا احملاصيل السابقة ومخلفاتها لقضاء بعض انواع القواقع فترة الراحة الصيفية علي هذه
املخلفات.
4 .4العناية بتقليم االفرع املصابة والتخلص منها بحرقها واختيار طرق التربية املناسبة التي تؤدي الي فتح قلب
اشجار الفاكهة وتعريضها للشمس يقلل من االصابة بالقواقع.
5 .5االهتمام بنظافة مصدات الرياح واألشجار احمليطة باملزرعة .
6 .6اطالة فترة الري وعدم االسراف لتقليل نسبة الرطوبة االرضية واجلوية وبالتالي تقليل نشاط القواقع.
التو�صيات املعتمدة
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ثانيا -الطرق امليكانيكية

1 .1جمع القواقع يدويا من حتت االشجار واالفرع واجلذوع وحرقها.
2 .2وضع اكوام السماد البلدي في اركان احلقول املصابة لتنجذب القواقع اليها ثم جمعها وحرقها.
3 .3وضع اجوله من اخلس املبلل او اوراق اجلرائد املبللة باملاء حتت االشجار لتتجمع عليها القواقع ثم حرقها .
4 .4وضع طعوم جذابة مثل خليط الردة والعسل ( )95:5او البطاطس املسلوقة واملهروسة في اواني فخارية
ووضعها علي القني والبتون مع الغروب ثم املرور عليها صباحا جلمع القواقع منها وحرقها.
5 .5حش البرسيم قبل الغروب وتوزيعة علي هيئة اكوام صغيرة مع رفع هذة االكوام في الصباح التالي وجمع
القواقع من حتتها وحرقها.
ثالثا -الطرق الكيميائية

قبل اجراء عملية املكافحه الكميائية يجب مراعاة االتي:
1 .1دراسة العوامل البيئية احمليطة باحلقول املجاورة واملراد مكافحة االفة بها.
2 .2إجراء عملية حصر النواع القواقع املنتشرة باملنطقة .
3 .3دراسة التذبذب املوسمي لتعداد هذة االنواع ومعرفة فترة النشاط والراحة والبيات لكل نوع مع التعرف علي
االماكن التي يقضي احليوان فيها فترة البيات والراحة لتحديد الوقت املناسب لعمليات املكافحة.
4 .4استخدام املبيد الذي يتناسب وطبيعة احملصول املنزرع.
املركبات الكيميائية املستخدمة في عملية املكافحة للقواقع
وفيها يستخدم مبيد للقواقع مثل امليتالدهيد وامليثوكارب وامليثوميل ،ولكن مركب امليتالدهيد (مثل جاستروكس
اى )%5يسبب فقدان القواقع والبزاقات نسبة كبيرة من املياة عند تناولها او مالمسة احليوان لها نتيجة االفرازات
املستمرة مما ينتج عنة جفاف احليوان وموتة ولكن يعيب هذا املركب عدم جدواه في البيئات الرطبة مثل الصوب
واملشاتل لقدرة احليوان علي تعويض املاء املفقود من جسمة.
كيفية إعداد الطعوم السامة للقواقع

يتم اعداد الطعم باضافة بعض املبيدات احلشرية بنسبة  2جزء الي مخلوط من العسل والردة بنسبة 3جزء عسل
 95 +جزء ردة واضافة املاء املضاف الية لتكوين عجينة مع إضافة مادة جاذبة للحيوانات عبارة عن واحد كيلو من
مسحوق مادة طالء اجلدران الزرقاء.
توضع الطعوم في حالة البساتني علي قطع من البالستيك حول اشجار الفاكهة أما في حالة حقول البرسيم
واخلضار فتوضع في اواني فخارية علي القني والبتون.
الشروط الواجب اتباعها عند وضع الطعوم السامة في احلقول الزراعية:
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1 .1وضع الطعوم في الصباح الباكرأوعند غروب الشمس.
2 .2أن يكون بالتربة كمية مناسبة من الرطوبة.
3 .3عدم اجراء عمليات الري بعد وضع الطعم ملدة خمسة أيام.
4 .4إزالة احلشائش قبل وضع الطعم.
5 .5أن يوضع الطعم سرسبة علي هيئة دوائر حول الشجر وعلي قطع بالستيك.
ً
تكبيشا حول النباتات التي تزرع علي مسافات كبيرة مثل البطاطس واخلرشوف والبطيخ
6 .6وضع الطعم
والكرنب.
7 .7وضع الطعم بني النباتات وبني االصص والقصاري في حالة املكافحة داخل الصوب.
ومن الوسائل احلديثة فى مجال املكافحة الكيمائية لرخويات التربة إستخدام طرق ليس لها تأثيرات ضارة على
البيئة وذلك من خالل إستخدام محلول اليوريا رشا فوق جذوع األشجار وخصوصا فى فترة عدم النشاط باإلضافة
إلى رشها فوق احلشائش حيث توجد القواقع بكثرة ولكن بشرط عدم وصول محلول اليوريا (من  10إلى  )% 12إلى
املجموع اخلضرى لألشجار أو أى محصول آخر ولقد مت نشر هذا البحث من خالل مجموعة العمل مبحطة بحوث
وقاية النباتات عام  2009كما أمكن تنشيط طرق املكافحة هذه بإضافة العسل األسود أو املوالس كمادة جاذبة
لإلسراع من وصول محلول اليوريا إلى القوقع وبهذه الطريقة ميكن القضاء على القواقع امللتصقة على جذوع األشجار
والدعامات واحلشائش بنسبة .% 100
أنواع القواقع األرضيه املنتشره فى البيئه املصريه

(قوقع احلدائق البني (قوقع احلدائق الكبير)
Brown garden snail, Eobania vermiculata

التو�صيات املعتمدة
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قوقع احلشائش (القوقع ابو سرة او قوقع الرمال الصغير)
Sand snail, Helicella vestalis

القوقع االوروبي ( ابو شفة بني )
European snail, Helix sp

القوقع املخروطي الصغير (قوقع النخيل – قوقع االبراج)
)Small conical snail (Cochelicella acuta

قوقع البرسيم
Monacha sp

القوقع احللزوني الكبير (القوقع املكروني – القوقع املشطوف الصدفة)
Rumina decollate desertorum
278
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القوقع الصحراوي واالحياء الدقيقة
Desert snail, Ermina

القواقع زجاجية الصدفة Oxychillus sp
وهو قوقع يتغذى على القواقع االخرى

القواقع عدمية الصدفة (البزاقات) Slugs Limax sp
وهي قواقع اختيارية التغذية تهاجم جذور النباتات
العطرية والزينة في املشتل وتتغذى على املادة العضوية

فقس حديث للقواقع

بيض القواقع داخل التربة

التو�صيات املعتمدة
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مظهر إصابة بالقواقع على سيقان وسنابل القمح

مظهر إصابة بالقواقع على أفرع النبات
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مظهر إصابة بالقواقع على أفرع النبات

مظهر إصابة بالقواقع على درنة البطاطس

امللحق الثامن
آالت وأجهزة التطبيق

الغرض من إستخدام آالت تطبيق املبيدات إعطاء توزيع متجانس ومنتظم من جزيئات املبيد على مكان اإلصابة
وبأقل قدر من الفقد أو تلويث املزروعات غير املستهدفة أو مصادر املياه أو التربة أو البيئة بوجه عام .أشهر آالت
وأجهزة تطبيق املبيدات هي آالت رش احملاليل وأجهزة تعفير املساحيق.
يجب أن تكون آالت وأجهزة تطبيق املبيدات مأمونة وقادرة على العمل بكفاءة حتت الظروف احلقلية ،وينبغي
التأكد من عدم حدوث تسريب للمبيد ،كما ينبغي أن تكون اآللة سهلة التنظيف من الداخل واخلارج.

حجوم الرش األرضي الشائعة اإلستخدام:
حجم الرش القليل :يتراوح مابني60–4,1لتر/فدان وتستخدم فيه الرشاشات اليدوية وموتورات الرش الظهرية،
ويفضل إستخدام مستحضرات املبيدات الذائبة ذوبان حقيقي أو القابلة لألستحالب فى املاء ،وتستخدم عادة
ملكافحة آفات محاصيل اخلضر واحملاصيل احلقلية.
حجم الرش املتوسط :يتراوح مابني 600-6لتر/فدان وتستخدم فيه موتورات الرش الظهرية واألرضية واجلرارات
ويصلح جلميع أنواع مستحضرات املبيدات وذلك ملكافحة اآلفات البستانية واحملاصيل احلقلية.
حجم الرش العالي :من600-200لتر/فدان بإستخدام موتورات الرش األرضية واجلرارات ملكافحة آفات األشجار
والشجيرات وفى حاالت اإلصابات العالية.
حسابات الرش
< كمية املبيد املستخدم ملعاجلة منطقة معينة= معدل اجلرعة للمبيد (لتر/فدان) ×عدد األفدنة.
< حجم محلول الرش املستخدم ملعاجلة منطقة معينة= حجم محلول الرش املوصى به باللترات /فدان × عدد األفدنة.
< حجم املبيد الداخل فى حجم محلول الرش= حجم محلول الرش باللترات– حجم املاء باللترات.
إنتاجية آلة الرش الرش (فدان/ساعة):
 املساحة املعاملة باملتر املربع/دقيقة= عرض مجر الرش (باملتر) ×سرعة السير (م/دقيقة).املساحة املعاملة باملتر املربع /دقيقة × 60
 إنتاجية اآللة بالفدان/ساعة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4200

 معدل التصرف لآللة(احلجم املستخدم/آلة رش/دقيقة)= إنتاجية اآللة بالفدان/ساعة× حجم الرش. × 4200معدل التصرف (لتر/دقيقة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجم الرش (لتر/فدان) =
سرعة السير (م/دقيقة) × عرض مجرى الرش (م)
 معدل التصرف (لتر/دقيقة)= عرض مجرى الرش (م)× سرعة السير (م/دقيقة)× حجم الرش (لتر/فدان) ÷ (4200م.)2 كمية املبيد الالزم إضافتها فى كل ملوة خزان رشاشة= معدل إستخدام املبيد (لتر/فدان) × حجم خزان الرشاشة (باللتر)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجم الرش (لتر/فدان)
التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

281

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

مثال:
معدل إستخدام املبيد/للفدان
حجم الرش
حجم خزان الرشاشة
كمية املبيد فى كل ملوة رشاشة =

1لتر/فدان
80لتر/فدان
 20لتر
20 * 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  0.25لتر
80

أى يؤخذ  4/1لتر مبيد ويضاف إليه  19,75لتر ماء فى كل ملوة رشاشة.
خطوات معايرة آالت الرش األرضية:
حتى ميكن أن تتم عملية الرش بطريقة صحيحة فإنه يجب معايرة اآللة املستخدمة فى الرش واملعايرة تعنى
النقاط الرئيسية التالية:
 - 1حتديد ضغط الرشاشة على الضغط املناسب حسب نوع املبيد املستخدم وغالباً ما تكون 30ضربة لذراع
الرش/دقيقة هى املناسبة عندما حتمل الرشاشة بشبورى واحد 40،ضربة عندما يكون هناك أكثر من بشبورى
على حامل الرشاشة.
 - 2سرعة سير القائم بالرش (متر/دقيقة)
 - 3عرض مجر الرش (باملتر)
 - 4إرتفاع الرش/متر وهو املسافة من البشبورى إلى قمة النبات املعامل
 - 5معدل تصرف بشبورى الرش (لتر/دقيقة)
ويؤدى ذلك إلى معرفة حجم محلول الرش للفدان (لتر/فدان) ومعرفة الزمن الالزم لرش الفدان وكم فدان يتم
رشها بواسطة الرشاشة كل ساعة؟

خطوات معايرة موتورات الظهر عند رش أشجار البساتني:
 - 1يتم حساب عدد األشجار بالفدان.
 - 2يتم قسمة حجم الرش (لتر/فدان) على عدد األشجار بالفدان إلعطاء اجلرعة الالزمة لكل شجرة.
 - 3يتم حساب الوقت املنقضى لرش شجرة واحدة من كل اإلجتاهات مع مالحظة أن يكون الوقت كافي لوصول
تيار الهواء واحملمول بالرش داخل أعلى منطقة فى األوراق.
 - 4يتم حساب معدل التصرف املطلوب والذى يتمشى مع اجلرعة الالزمة للفدان.
يفضل حتريك خرطوم الهواء من أسفل ألعلى الشجرة لضمان توزيع محلول الرش ويجب أال تقل مسافة القائم
على الرش عن محيط الشجرة عن1متر لضمان توصيل الرش ألعلى جزء من الشجرة.

أهمية معايرة آلة الرش املستخدمة فى رش زراعات اخلضر والبساتني:
إن الهدف من إستخدام آلة الرش هو توصيل كمية معلومة من املبيد (اجلرعة املؤثرة) إلى وحدة املساحات على
السطح املعالج  ،وعليه يجب أن يراعى اآلتي:
 - 1إذا كان معدل إستخدام مبيد معني هو (لتر/فدان) عند إستخدام املوتور العادى مع 400لتر ماء ومت إستبدال
هذا املوتور بآلة رش أخرى ميكنها أن تغطى نفس الفدان بكمية من محلول الرش تبلغ100لتر فقط ،فإن هذا يعنى
إضافة نفس معدل اإلستخدام وهو (لتر/فدان) إلى كمية املاء 99لتر بحيث يصبح محلول الرش100لتر/فدان مع
ثبات كافة ظروف املعايرة وخصوصاً سرعة الرش.
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 - 2إذا كان الهدف هو رش نباتات حديثة الزراعة فإنه يالحظ أن اآللة املعايرة لرش مساحة كاملة للفدان
سوف تكفى لرش ثالثة أو أربعة أفدنة ألن النباتات احلديثة اإلنبات أو املشتولة حديثاً ال متثل فى الواقع فى
مجموعها سوى 3/1أو  4/1مساحة الفدان.
 - 3إذا استخدمت آلة لرش أشجار البساتني وتالحظ أن كل  100لتر محلول رش تكفى لرش عشرة أشجار فقط (أطوال
مختلفة) فإنه يتم معايرة اآللة اجلديدة بإستخدام املاء ملعرفة كمية املاء الالزمة لتغطية نفس العدد من األشجار.
يجب أن تضمن دائماً توصيل كمية ثابتة من املبيد على السطح املعالج بصرف النظر عن نوع اآللة املستخدمة أو
حجم املاء املستعمل مع مراعاة ظروف املعايرة من سرعة سير القائم بالرش والضغط  .....ألخ.
اخلطوات الواجب إتباعها قبل إجراء الرش:
 - 1حتديد اآلفة ملعرفة املبيد املوصى به ملكافحتها
 - 2حتديد املساحة املطلوب رشها فى الوقت املناسب للعالج.
 - 3حتديد الكمية املطلوبة من املبيد لرش فدان واحد وذلك من البيانات امللصقة على عبوة املبيد.
 - 4املبيد املطلوب لرش املساحة املصابة= املبيد املطلوب لرش فدان واحد×عدد األفدنة املصابة.
 - 5ملء خزان الرشاشة املتاحة باملاء كام ً
ال.
 - 6يتم رش كمية املاء املوجودة فى اخلزان على احملصول املراد عالجه.
 - 7مما سبق ميكن معرفة املساحة املرشوشة التى ميكن أن تغطيها ملوة الرشاشة.
 - 8إذا كانت املساحة املرشوشة تساوى أربعة قراريط مث ً
ال فإنه لرش فدان واحد يلزم ملء خزان الرشاشة ست مرات.
 - 9من خطوات معايرة اآللة يتم معرفة حجم محلول الرش الالزم للفدان أى عدد امللوات الالزمة لرش فدان واحد.

اإلحتياطات الواجب مراعاتها عند إعداد الرشاشة للعمل:
 - 1يجب أن يقوم اإلنسان بالتعامل مع الرشاشة بحرص شديد جداً حيث أن محتوى الرشاشة مادة سامة للغاية
وتسبب أمراضاً خطيرة وأثاراً جانبية سيئة ويؤدى اإلسراف فى إستخدامها إلى تلوث البيئة.
 - 2إذا حدث وإنسكب جزء من محتوى الرشاشة على اخلزان من اخلارج فإنه سينتقل إلى اإلنسان عن طريق
مالبسه املبللة باملاء والعرق لتفادى ذلك يجب غسل خزان الرشاشة جيداً من اخلارج.
 - 3جتنب ملء الرشاشة متاماً حتى الفوهة
 - 4يتم حمل الرشاشة بعناية لتفادى التلوث
 - 5أثناء عمليات التحضير لبدء الرش يجب إرتداء املالبس الواقية واألقنعة لتفادى التلوث من خالل املالمسة أو األستنشاق.
 - 6حتديد املساحة املطلوب رشها فى الوقت املناسب للعالج.

إجراء عملية الرش:
املسافة املناسبة بني بشبورى الرش والنباتات من العوامل الهامة لضمان توزيع محلول الرش توزيعاً متجانساً على
جميع أجزاء النبات.
< يجب احملافظة على سرعة السير وإنتظامه أثناء الرش كما كانت وقت معايرة اآللة.
< يجب عدم التوقف أو التحدث أثناء الرش مع اآلخرين وزناد الرش مفتوح.
< يجب مراعاة انتظام عدد الضربات كما كانت فى املعايرة.
< عند مالحظة حدوث أى تسرب من الرشاشة يجب التوقف فوراً إلصالح أى خلل طرأ على الرشاشة.
< عند مالحظة أى إنسداد أو عدم إنتظام مخروط الرش يجب التوقف وتنظيف البشابير بالطريقة الصحيحة
وبفضل أن يكون لدى القائم بالرش بشابير جديدة غير مستعملة حتى ال يتعطل أثناء العمل.
< يجب عدم السير فى مناطق سبق رشها ويراعى عدم دخول أفراد فى مواجهه رزاز الرش.
التو�صيات املعتمدة
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عالقة الظروف اجلوية بعمليات الرش:
تلعب الرياح دور هام فى فشل أو جناح عمليات الرش ويوضح اجلدول اآلتي عالقة قوة الرياح بأساليب الرش املختلفة-:
قوة الرياح

وصف حالة الرياح

رش إجنرافى

رش هدفى

رش مبيدات حشائش

ال توجد رياح

يرتفع الدخان رأسياً



رياح خفيفة

حركة الدخان منحرفة

رياح متوسطة

حركة ثابتة لألفرع واألوراق



رياح شديدة

تتحرك الفروع الصغيرة وترتفع

☑
☑
☑

☑
☑
☑

☑
☑





مينع الرش عند سقوط األمطار ويبدأ الرش بعد تطاير الندى من على النباتات.
كما يوقف الرش إذا إرتفعت درجة احلرارة عن°36م فى الظل وخاصة فى حالة الزيوت املعدنية أو قلة الرطوبة
النسبية عن.%50
العامل احملدد إلستمرار الرش اإلجنرافى هو وجود رياح كافية لتحريك راية قماش بطول 1م وعرض 15-10سم
مثبتة على سارى خشب بطول2م لتحديد مسار القائم بالرش وعدم إنحرافه وبيان شدة وإجتاه الرياح .أما فى حالة
التعفير يفضل وجود الندى على النباتات للمساعدة على إلتصاق املبيد على السطح املعامل.
تنظيف آلة الرش والبشابير:
ً
< يتم تفريغ خزان الرش متاماً من املبيدات املتبقية بعد الرش بعيدا عن قنوات الرى واحلشائش اخلضراء التي
قد يتغذى عليها أى حيوان.
< يراعى رش مياه نقية ونظيفة عدة مرات لإلطمئنان إلى إزالة كافة بقايا املبيدات من كافة أجزاء
اآللة ثم جتفف الرشاشة جيداً قبل التخزين.
< يجب أن تكون البشابير دائماً نظيفة وذات فوهة سليمة وميكن تنظيف البشابير املسدودة بغمرها فى املاء أو
تعريضها لتيار هواء شديد صادر من آله ضغط الهواء أو بفرشاة أسنان قدمية.
< ومن اخلطأ تنظيفها بالنفخ بالفم أو بإستخدام أسالك أو دبابيس أو أى أشياء حادة حيث يغير كل هذا من
صفات البشابير.
ً
< يجب تغيير البشابير عند عدم صالحيتها للعمل للحصول دائما على رش جيد.
< بالنسبة للبشابير املستخدمة يفضل فك األجزاء املختلفة وتنظيف كل جزء وجتميعه مرة أخرى.
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امللحق التاسع
إرشادات ملكافحة الطيور الضارة
من أهم الطيور املتلفة للمحاصيل العصفور النيلي وهو من الطيور املتوطنة كما توجد أنواع أخرى من الطيور
املهاجرة للبالد في أواخر اخلريف من وسط وجنوب أوروبا هربا من برودة الشتاء وسعيا وراء الغذاء وتعتبر األخيرة
من أشد الطيور خطرا على الزراعة املصرية لكثرة أعدادها وشراهتها في التهام الطعام بعد وقبل رحلتها الطويلة
ومنها الزرزور والعصفور األحمر والرشروش والكركى  ..وغيرها.
تعيش العصافير حياة اجتماعية وتتكاثر حيث يوجد الغذاء واملاء وتنشط في الصباح الباكر وقرب الغروب .وتهاجم
الطيور بذور احملاصيل احلقلية مثل الفول البلدي والقمح والشعير والذرة الرفيعة والشامية وذلك عند زراعتها حيث
تلتقط البذور من التربة وأيضا عندما تتكون احلبوب فى السنابل والكيزان حيث تتغذى عليها وهي في الطور اللبني
حتى متام النضج .ويختلف مقدار الضرر باختالف نوع احملصول وطور النضج حيث تكون اإلصابة شديدة جداً في
محصول الذرة الرفيعة عن باقي احملاصيل كما أن الطور اللبني من أكثر األطوار عرضة لإلصابة .كما تهاجم الطيور
احلبوب في الشون واملخازن املكشوفة مسببة خسائر كبيرة بها عالوة على ذلك فإنها تهاجم ثمار الفاكهة خاصة البلح
والعنب مسببة خسائر فادحة بها.

املكافحة:
تكافح الطيور بطرق تختلف كثيراً عن مكافحة احلشرات وغيرها من اآلفات الزراعية وذلك لسرعة حركتها
وذكائها وقدرتها على الطيران ملسافات طويلة ومما يزيد من صعوبة املكافحة نظام الهجرة الذي تعرف به الطيور
ومن أهم طرق مكافحتها:
 - 1صيد الطيور بالشباك أو اخلرطوش وخاصة في الصباح الباكر وعند الغروب.
 - 2املكافحة اجلماعية بإحداث ضوضاء عامة أو بأجهزة لإلزعاج بحيث تضمن استمرار طيران العصافير ملدة
متصلة وكافية ملوتها.
 - 3صيد العصافير باستعمال مادة الدبق التي تستخرج من ثمار أشجار املخيط وتتلخص في توفير  5كجم من
ثمار املخيط احلديثة تامة النضج باإلضافة إلى كيلو جرام عسل أسود +لتر ماء :حيث توضع الثمار في وعاء
مناسب ثم تهرس باليد وتدعك جيدا باملاء الذي يصب عليها تدريجياً ثم يخلط احمللول الناجت بالعسل األسود
املسخن تسخيناً هيناً بتركه قلي ً
ال في الشمس ويقلب تقليباً مستمراً حتى يصبح احمللول كثيفاً .ويحضر احمللول
قبل استعماله مباشرة حتى ال يتلف عند تخزينه ويفضل استعمال أفرع أشجار التوت لسهولة التصاق هذا
احمللول بها حيث تغمس هذه األفرع دون جزء من طرفيها بعد نزع أوراقها وتغمس في احمللول ثم تترك عمودية
من2–1ساعة لتجف ثم يعاد غمسها حتى تتشرب باحمللول ويتكون عليها طبقة الصقة .وتستعمل هذه األفرع
املعاملة في صيد العصافير على هذه األفرع.
 - 4جمع وتدمير األعشاش وجمع بيض وأفراخ العصافير ويلزم لذلك احلصول على معلومات كافية عن أماكن
جتمع العصافير ومواعيد بدأها لوضع البيض واألماكن التي تتركز فيها العشوش.
وميكن أن جتمع العشوش بصفة دورية مرة كل  25يوما فى املدة من أول إبريل إلى نهاية يونيو.
التو�صيات املعتمدة
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وتتلخص اخلطوات فيما يلي:
 حصر األشجار. تكوين فرق من األوالد تقوم بجمع العشوش من األشجار وإعدامها. يكرر العمل كل  25يوما حيث تكون أكبر نسبة من العشوش قد مت تكوينها ووضع البيض بها خالل املدة املشارإليها .
هذا ويتوفر حالياً لإلستخدام اخلاص بعض املواد التى تطرد الطيور جارى إختبارها لتسجيلها كما لوحظ أن
بعض املبيدات التى تستخدم ملكافحة األمراض الفطرية منفرة وطاردة للطيور.

بعض أنواع الطيور الضارة
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امللحق العاشر
إرشادات ملكافحة الثعابني واخلفافيش والعرس

الثعابني واخلفافيش والعرس من احليوانات التي عادة ما يتخذ اإلنسان منها موقفاً عدائياً نظراً لشكلها غير
احملبب كما أن طبيعتها في التغذية مقززة له أو لشدة سمية بعض أفرادها ،ولكنها تعتبر من الكائنات احلية النافعة
في البيئة التي تعيش فيها فالثعابني والعرس تتغذى على الفئران بشراهة وعادة ما تنتشر في البيئات التي تكثر
فيها الفئران .أما اخلفافيش فمعظم أنواعها تتغذى على احلشرات الطائرة وهي بهذا تنقي اجلو من أعداد كبيرة
من اآلفات احلشرية وسوف نتعرض اآلن إلى دورة احلياة واألماكن املفضلة لكل من هذه احليوانات وطبيعة تغذيتها
باإلضافة إلى طرق املكافحة في حالة إذا ما سببت لإلنسان قلقا أو أحدثت ضرراً في البيئة التي تعيش فيها.
ً
أوال  :الثعابني
الثعابني  Snakesإحدى رتب الزواحف  Squamantaوهى منتشرة في جميع أنحاء العالم ويوجد منها حوالي 3000
نوع وحتت النوع .وهى حيوانات ال تسمع األصوات املنقولة فى الهواء لكنها قادرة على اإلحساس بترددات األصوات
من األرض املالمسة لها.
طبيعة املكان املفضل ملعيشة الثعابني:

الثعابني حيوانات بطيئة احلركة وهي تعيش في أماكنها املفضلة والتي يتوفر فيها الغذاء املناسب لها– فبعضها
يعيش في شقوق التربة وعادة تكون من األنواع صغيرة احلجم ،والبعض فوق األشجار وبني األعشاب الكثيفة ،وبعضها
اآلخر يعيش فى البحيرات واملستنقعات واجلبال .وعموماً فهي تفضل األماكن الباردة الرطبة املظلمة في الريف
واملدينة ويسهل العثور عليها في األماكن املهملة وحتت املخلفات املتراكمة وفي أحواض الزهور وعلى جوانب الترع
واملصارف وبني األعشاب الكثيفة الرطبة في احلقول املهملة وفي قواعد املنازل الريفية وشقوق احلوائط وجدران
مزارع املواشي املتشققة وأيضا فى مزارع األسماك– وعموماً فهى تفضل األماكن التي تزداد فيها أعداد الفئران
والضفادع التى تتغذى عليها.
طبيعة الثعابني الغذائية:

الثعابني بأنواعها املختلفة تعتبر حيوانات مفترسة ،كل نوع يتغذى على أنواع الغذاء التي تتناسب مع حجمه.
وميكنها افتراس حيوانات أكبر حجما من حجم رأسها مبراحل ،فالفك العلوي والسفلى غير ملتحمني معاً أو مع
عظام اجلمجمة مما يسمح بانفصالهما عند ابتالع الفرائس الكبيرة .ويتكون غذائها عادة من أنواع القوارض
الصغيرة املنتشرة في بيئتها وخاصة الفئران ،ومن بيض الطيور ،وصغار الطيور املوجودة في العشوش ،ويتغذى بعضها
على الضفادع واحلشرات املختلفة وديدان األرض والسحالي .أما الثعابني التي تعيش فى املاء فتتغذى أساساً على
الضفادع واألسماك .وعملية الهضم بطيئة جداً عند الثعابني وقد يستغرق هضم الوجبة الواحدة عدة أسابيع .وهي
تقوم بهضم كل أعضاء الفريسة حتى العظام وال ينجو منها إال األسنان والريش وميكن معرفة ما تغذت عليه الثعابني
من فحص برازها (بلعتها).
التو�صيات املعتمدة
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دورة احلياة والتكاثر للثعابني:
الثعابني حيوانات متخصصة لها جسم أنبوبي طويل بدون أرجل ولها أذنني من اخلارج أو الداخل وليس لها جفون.
كل أعضاء اجلسم الداخلية مستطيلة ولها لسان طويل مشقوق وهي تستخدمه في الشم فهو يلتقط جزيئات الغازات
الناجتة عن الروائح املختلفة ويدخل الفم حيث يتم حتليل هذه اجلزيئات وتعريفها عن طريق املخ إلى الروائح املختلفة
للتعرف على بيئتها وما يحيط بها.
وألنها من ذوات الدم البارد فإن حرارة اجلسم يتم حفظها عند الدرجات املناسبة نتيجة للتغيرات في سلوك
احليوان وليس لتغيرات فسيولوچية داخلية ولهذا فالثعابني ال ميكنها حتمل درجات احلرارة العالية جداً أو املنخفضة
جداً وعادة ما متر مبرحلة بيات خالل أشهر الشتاء الباردة أو خالل أشهر الصيف احلارة وفي احلالتني فهي ال
تستهلك غذاء أو القليل جداً من الغذاء خالل هذه الفترات.
بعض الثعابني تضع بيضاً وبعضها اآلخر يحمل البيض الذي يفقس داخل جسمها وبيضها يلد أحياء وهي عادة
تترك البيض بدون رعاية حيث يفقس بعد 3أيام إلى 3أشهر فى بعض األنواع – وثعبان الكوبرا من األنواع القليلة
التي قد تعتني بالبيض لفترة .وتنسلخ الثعابني كلما زادت في احلجم وتغير جلدها القدمي بجلد حديث ويتم اإلنسالخ
 3مرات سنوياً.
أضرار الثعابني:

الثعابني معظمها غير سام والقليل من أنواعها سام وأحياناً في منتهي اخلطورة وهى عادة ال تهاجم اإلنسان لكنها
قد تضطر إلى ذلك إذا ما هاجمها ويظهر رد فعلها عادة عن طريق أن تتظاهر باملوت أو تصدر أصواتاً خافتة وتفتح
فمها لإلرهاب أو قد تلتف حول نفسها وتهجم على املهاجم وتعضه لكنها في معظم األحيان حتاول الهرب إلى أقرب
مخبأ آمن وإذا واجه اإلنسان ثعباناً فإنه من الصعب عليه أن يظل متماسكاً حتى يفرق بني النوع السام وغير السام،
وتنحصر أضرار الثعابني لإلنسان فى العض والتسمم.

بعض أنواع الثعابني
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كيفية الوقاية من أضرار الثعابني:
كما ذكرنا من قبل فإن الثعابني تلعب دوراً هاماً في احلد من أعداد القوارض في البيئات التي تعيش فيها لذلك
في معظم األحيان ميكن إعتبارها من الكائنات النافعة لكن إذا زاد عددها في بعض املناطق فإنها تسبب أضرارا
وإزعاجا لإلنسان لذا يجب تنظيم أعدادها حتى ميكن تالفى هذه األضرار.
الوقاية:

حتصني املباني واألسوار ضد الفئران مينع الثعابني من الدخول ،ميكن سد جميع الفتحات األكبر من ربع البوصة
بإحكام كذلك أركان األبواب والنوافذ وحول املواسير في احلوائط اخلارجية كذلك الشقوق املختلفة من احلوائط
واألسوار.

تغيير طبيعة املكان:

الغذاء الرئيسي للثعابني في البيئات الزراعية هو القوارض بأنواعها خاصة الفئران وللتخلص من الثعابني يجب أن
نغير من الظروف البيئية املفضلة للفئران في املنطقة ،مبعنى إزالة أماكن جتمع وتغذية الفئران مثل جتمعات القمامة
وتراكمات املخلفات واحلشائش املتبقية على جوانب الترع واملصارف واألماكن الرطبة املظلمة واألماكن غير املأهولة.
الطعوم السامة:

في األماكن ذات مصادر املياه احملدودة ميكن استعمال طعم مكون من  1جزء سلفات نيكوتني  %4مضاف إلى250
جزء ماء بحيث يوضع في طبق معدني مسطح وتوزع األطباق أو األوعية في احلقل وفي مناطق جتمع الثعابني .كما
ميكن إضافة قليل من اللنب املتخمر للطعم كمادة جاذبة للثعابني.
وميكن حقن بيض الدجاج بأحد مبيدات الفقاريات السريعة املفعول (مثل فوسفيد الزنك) ويتم توزيع البيض
املعامل في املكان الذى شوهدت فيه الثعابني.
الغازات السامة:

ميكن تبخير جحور الثعابني بأحد الغازات السامة املستعملة فى التبخير.

وسائل مختلفة للتخلص من الثعابني:

ميكن التخلص من الثعابني في جحورها باستعمال خرطوم من الكاوتشوك بطول وقطر مناسب وإدخاله في
اجلحر ثم يصب فيه كمية من اجلازولني وبضخ الهواء فى طرفه اخلارجي يعمل على سرعة مرور اجلازولني وغمره
للثعابني في اجلحر والقضاء عليها.
كما ميكن جذب الثعابني في املنطقة بعمل عدة أكوام من اخليش املبلل باملاء وتوزيع األكوام على املساحة املوبوءة،
ثم تغطى كل كومة بقطع من اخليش اجلاف للتقليل من فقدان املاء بالتبخير ولإلظالم .تترك األكوام ملدة أسبوع أو
إثنني فى املنطقة فتتجمع الثعابني داخل األكوام الرطبة املظلمة ،بعد ذلك جتمـع األكوام باحتراس أثناء النهار حتى
نضمـن وجـود الثعـابني داخـل األكـوام ثم تقـلب في حفـرة عميـقة حيث يتم التخلص من الثعابني باحلرق.
ميكن استعمال األسطح الالصقة املستخدمة في مكافحة الفئران لصيد الثعابني وذلك بفرد املادة الالصقة على
لوحة من اخلشب ووضعها في مجال حركة الثعابني فيلتصق بها ويسهل التخلص منها.
التو�صيات املعتمدة
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املصائد:
من أشهر املصائد املستعملة لصيد الثعابني هي املصيدة
القمعية املصنوعة من السلك سعة ثقوبه من ربع إلى نصف
بوصة (12-6مم) وبطول  75سم وارتفاع 60سم لألجنحة
(وتستخدم لتوجيه الثعبان للدخول من فتحة القمع) والقمع
أبعاده 12 ×30سم (كما فى الشكل املرفق).
ثاني ًا :اخلفافيش
اخلفافيش  Batsوهى احليوانات الثديية
الوحيدة التي لها القدرة على الطيران وهى
تتبع رتبة  Chiropteraوهى ثاني الرتب
الثديية من حيث عدد األفراد (بعد رتبة
القوارض) ،وتضم هذه الرتبة  18عائلة
يتبعها حوالي  900نوع منتشرة فى مختلف
البيئات في العالم .معظم هذه األنواع يتغذى
على احلشرات وبعضها يتغذى على ثمار
الفاكهة وهناك عدة أنواع ماصة للدماء.
تعيش اخلفافيش فى جماعات حيث
تتخذ من األماكن املهجورة القريبة من
احلدائق ومن الكهوف مأوى لها .ويعيش
بعضها اآلخر على حالة إنفرادية في
األشجار الكثيفة وشقوق املباني.
طبيعة املكان املفضل للخفافيش:

األماكن املفضلة ملعيشة اخلفافيش
هي الكهوف واألشجار الكثيفة واملناجم
القدمية واملباني غير املسكونة وهي عادة
تبحث عن غذائها حول مصادر املياه وفي
احلدائق والغابات واحلقول وحول املباني،
كذلك في املناطق واملباني األثرية املهجورة
والقالع ودور العبادة .وعادة ما يبدأ نشاطها
عند غروب الشمس وهي تتجه مباشرة بعد
مغادرتها ألماكن االختباء إلى أقرب مصدر
مائي للشرب.
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طبائع التغذية:

معظم اخلفافيش ال تسبب ضرراً لإلنسان ومعظمها يتغذى على احلشرات الطائرة بشراهة ،وقد سجلت الكمية
املستهلكة من احلشرات لعدد 500خفاش فوجد أنها حوالى 500,000حشرة طائرة فى الليلة الواحدة .وهي نشطة
جداً في مهاجمة الفرائس ،ولها قدرة فائقة على املناورة فى اجلو.
ويعيش هذا احليوان بأعداد كبيرة في األماكن املهجورة وقد يلجأ إلى مهاجمة الثمار والتغذية عليها في أشجار
الفاكهة مثل البرتقال واملاجنو والزيتون واملشمش والتفاح والكمثرى والبلح والعنب والتني ..الخ.
وتنشط اخلفافيش بعد غروب الشمس حيث تبحث عن الثمار للتغذية عليها كما تشاهد وهي تهاجم ثمار البلح
املتساقطة وأثناء نشره للتجفيف وميتد نشاطها طوال العام ليال حيث تختبئ نهاراً في األماكن املهجورة.

دورة احلياة والتكاثر:
يتم التزاوج في اخلريف والشتاء وحتتفظ اإلناث باحليوانات املنوية للذكور حتى موسم الربيع حيث يتم تكوين
البويضات واإلخصاب .ثم تتجمع اإلناث احلوامل فى جماعات داخل الكهوف واملناجم واملباني املهجورة أو في أى
مكان مظلم آمن– وهي ال تبنى أعشاش– وتلد صغارها من إبريل إلى يوليو.
معظم اإلناث تلد فرد واحد في اخللفة والبعض يلد فردين بينما تلد نسبة بسيطة جداً من  4–3أفراد .تنمو
الصغار بسرعة وميكنها الطيران بعد 3أسابيع من الوالدة .وبعد مرحلة الفطام فى يوليو وأغسطس تبدأ جماعات
اإلناث والصغار في االنتشار واحتالل أماكن جديدة.
بعض اخلفافيش يهاجر ملسافات كبيرة جداً تصل إلى 1600كيلو متر ،وبعضها مير مبرحلة بيات ويعيش اخلفاش
في املتوسط حوالي 10سنوات وبالبعض يصل عمره إلى  30 –29سنة.
تصدر اخلفافيش أصواتاً ذات ترددات عالية غير مسموعة من اإلنسان حيث تصطدم هذه األصوات بالعوائق
املختلفة التي توجد في اجلو أثناء طيران اخلفاش وينعكس التردد فتستقبله أعضا السمع احلساسة للخفاش فيتجنب
العوائق .وبنفس الطريقة ميكن للخفاش أن يحدد مكان الفريسة احلشرية الطائرة فيفترسها أثناء الطيران ويصاحب
ذلك سرعة هائلة وقدرة فائقة على املناورة واالنقضاض.
طرق املكافحة والعالج:

أو ً
ال  :عند معرفة أوكارها:

تدخني األوكار بحرق الكبريت 30جم  1+جم شطة سوداني لكل متر مكعب من الفراغ وميكن استعمال بعض املبيدات
مثل الفوستوكسني واجلاستوكسني والكويكفوس وكلها تنتج غاز فوسفيد الهيدروچني(الفوسفني) لقتل اخلفافيش مع
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية واألمان من الغاز وذلك ملدة من  48 – 24ساعة مع إحكام غلق املكان متاماً.
ثاني ًا  :عند عدم معرفة أوكارها:

يتم حتضير طعم سام من عجوة خالية من النوى +فوسفيد زنك بنسبة  %3بالوزن (3جم فوسفيد زنك 100/جم
عجوة) ويعلق الطعم على األشجار في أماكن ظاهرة.
ثالث ًا  :العــرس
العرس  Weaselsتتبع عائلة  Mustelidaeالتى حتتوى على أصغر املفترسات في العالم وأفراد هذه العائلة حتتل
كل البيئات من أقصى الشمال إلى املناطق االستوائية .وألفراد هذه العائلة دور هام في النظام البيئي حيث تتغذى
التو�صيات املعتمدة
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بشراهة على الكائنات احلية الضارة املماثلة لها في احلجم أو األقل حجما وخاصة القوارض.

وتتميز العرس بجسمها الطويل األسطواني وأرجلها القصيرة نسبياً ،واألذنني املستديرتني وكذلك بالغدد الشرجية
التي تفرز رائحة كريهة مميزة .وذكور هذه احليوانات أكبر بوضوح من اإلناث.
طبيعة املكان املفضل للعرس:

تتواجد العرس في األماكن التي تتوفر فيها فرائسها فهي تفضل املعيشة في مزارع الدواجن والبط واملساكن
الريفية التي توجد بها هذه احليوانات كذلك في األماكن التي يزداد فيها أعداد الفئران خاصة املدن الكبرى مثل
القاهرة ويعزو البعض عدم زيادة أعداد الفئران في هذه املدن بدرجة كبيرة إلى وجود العرس.
طبيعة التغذية والسلوك املميز:

العرس حيوانات ليلية تبدأ في النشاط والبحث عن الغذاء بعد غروب الشمس ولكن ميكن مشاهدتها فى وضح
النهار إذا زاد عددها واحتاجت للتغذية .ونظراً لصغر حجم العرسة واستطالة جسمها فهي تفقد طاقة حرارية مبعدل
أكبر من احليوانات ذات شكل اجلسم العادي واحلجم املماثل لذلك فال بد لها من أن تعوض هذا الفقد احلراري
املستمر بالشراهة الشديدة فى التغذية واالفتراس.

تسير العرس في جماعات وهي تصدر أصواتاً مزعجة خاصة عند
مهاجمتها للفريسة مما يسبب شلال وقتيا لها فيسهل افتراسها .كذلك
فهي تصدر أصواتاً عند وقوعها في املصائد وعادة ما تكون مصحوبة
بإفراز رائحة كريهة منفرة .واإلناث أسهل في الصيد من الذكور.

ويساعد الفرق فى احلجم بني الذكور واإلناث على ظهور نوع من
التكامل بينهما في التغذية على الفرائس املتنوعة األحجام في نفس
املكان وال يوجد تنافس في التغذية بني اجلنسني فى نفس املكان على
الرغم من شراهة هذا احليوان وشدة احتياجاته الغذائية مما يساعد
على زيادة كفاءتها فى االفتراس.
الوقاية من أضرار العرس:

وسائل التحصني ضد هجوم الفئران في املباني واملزارع كافية
ملنع دخول العرس .فهى تدخل من الفتحات التى تصنعها الفئران
فى احلوائط واألبواب .كذلك فإن إزالة األماكن التى تفضلها الفئران
وجعل املكان غير مناسب ملعيشتها سواء في القرية أو احلقل أو املدينة
يساعد على خفض أعداد الفئران وبالتالي العرس املتغذية عليها.
ميكن استعمال املصائد اخلاصة بالفئران فى صيد العرس مع
استعمال الطعم املناسب وهو قطع اللحم الطازج أو الكبدة ،مع إضافة
قليل من فوسفيد الزنك أو أحد املبيدات سريعة املفعول إلى الطعوم
داخل املصيدة.

العرس
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امللحق احلادى عشر
إرشادات ملكافحة آفات نحل العسل
وحماية الطوائف من التسمم باملبيدات

إن استخدام املبيدات الكيميائية خاصة ذات السمية احلادة العالية ملكافحة آفات احملاصيل البستانية ميكن أن
يؤثر تأثيراً شديداً على طوائف نحل العسل خاصة إذا كان استعمال هذه املبيدات مباشرة وبالذات فى وجود النحل
السارح (النحل احلقلي) وقد يؤدى ذلك إلى فقد عدد كبير من طوائف نحل العسل باإلضافة إلي ضعف الطوائف
الباقية.
فعلى الرغم من وقوع مسئولية تلك األضرار على القائمني بتطبيق املبيدات بصفة أساسية ما لم يتبعوا الوسائل
التحذيرية الواجبة ،إال أن مربى النحل البد أن يكون ملماً بعمليات املكافحة في املنطقة واملبيدات املستخدمة
وتركيزها والوقت الذي ستجرى فيه قبل إجراء عملية املكافحة حتى يقل الضرر.
يحتم هذا أن يكون التعاون كام ً
ال بني القائمني بتطبيق املبيدات ومربى النحل لتقليل الضرر لطوائف النحل .وقد
يكون من الصعب على مربى النحل جتنب أضرار املبيدات كلياً– ويعتبر عامل التوقيت في استخدام املبيدات من
العوامل الهامة واملؤثرة في مدى حدوث الضرر فيجب إعالم مربي النحل مبيعاد الرش حتى يتمكن من قفل خالياه
قبل رش املبيدات ويجب الرش في األوقات التي يقل فيها سروح النحل جلمع الغذاء من الرحيق وحبوب اللقاح ،وميكن
معاملة النباتات املزهرة – كيماوياً أخر النهار حيث يقل نشاط النحل.
كما يجب على مربى النحل نقل الطوائف بعيداً عن أماكن رش املبيدات عند تكرار الرش وقد يكون نقل الطوائف
عدة أيام أمر ضروري لتجنب التأثير املباشر للمبيد وتأثيره الباقي وذلك للحد من الضرر -على الرغم من أن عملية
نقل الطوائف تتطلب من مربى النحل مجهوداً كبيراً وتكلفة وقد تفقد بعض امللكات أثناء عملية النقل .وإذا تعذر نقل
الطوائف يجب على النحال (املربى) غلق أبواب اخلاليا حلني االنتهاء من عملية الرش فى األماكن املجاورة للمنحل
وأن تزود الطوائف باحمللول السكري مع وضع صندوق تهوية خالل فترة الغلق خاصة في فصل الصيف.
وعلى مربى النحل أن يقوم بتسجيل منحله لدى مديرية الزراعة التابع لها بعدد طوائف النحل وأن يحدد مكان
املنحل ،ووضع عالمات باملنحل تبني اسم صاحب املنحل وعنوانه وطريقة اإلتصال السريع به ألن هذه البيانات
ضرورية خلدمة من يقوم بعملية املكافحة.
كما يجب على املزارع أن يختار املبيدات ذات التأثير منخفض السمية على النحل ويكون االستعمال بالتركيز
املطلوب وأن يبلغ صاحب املنحل مبيعاد الرش واملبيدات املستخدمة.
ومن املفضل أن تستخدم مع املبيدات مواد طاردة ،لطرد النحل عن منطقة الرش أو التعفير وأن يستمر تأثيرها
لفترة طويلة .كما أن استخدام املركبات االختيارية ذات السمية املنخفضة للنحل يقلل إلى حد كبير من خطورة
املبيدات.
وإذا أجريت عمليات املكافحة باملبيدات أثناء النمو اخلضري قبل اإلزهار للنبات فإن الضرر الواقع على النحل
ميكن إهماله حيث أن الضرر يقع أساسا في فترات التزهير.
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ويجب رفع أقراص حبوب اللقاح من اخللية إذا تأثرت احلضنة والنحل الصغير ،نتيجة النتقال املبيد مع حبوب
اللقاح ألن استمرار وجودها يسبب موت احلضنة وجتمع هذه األقراص في خلية خاصة إلى أن يخرج النحل ثم تؤخذ
هذه األقراص وتغمر فى ماء ملدة  24ساعة وتزال حبوب اللقاح منها ثم يعاد استخدام هذه األقراص بعد ذلك.
التوصيات اخلاصة بعالج أهم أمراض وآفات نحل العسل:

تعتمد خطة وزارة الزراعة واستصالح األراضي على استخدام املواد الطبيعية ومستخلصاتها في صورها املختلفة
ملكافحة أمراض وآفات النحل حيث أن هذه املواد أثبتت فعاليتها جيداً في العالج باإلضافة إلى أنها ال تضر النحل
نفسه أو منتجاته وليس لها تأثيرات جانبية ضارة عالوة على توفرها ورخص سعرها وسهولة العمل بها لدى مربى
النحل.
 - 1طفيل الفاروا:

يستخدم حامض الفورميك بتركيز %60بحيث يتم تبخير من  8–6سم 3من احلامض خالل 24ساعة لكل صندوق
تربية وذلك إذا كانت درجة حرارة اجلو º 30م أو أقل حتى ال يزيد البخر وهنا قد تتوقف امللكة عن وضع البيض
أو قد متوت نسبة من النحل خاصة صغير السن وميتاز هذا احلامض بأنه يؤثر على الطفيل سواء فى احلضنة أو
على النحل البالغ أما إذا إرتفعت درجة احلرارة عن º 30م يستخدم حامض األوكساليك بتركيز %3رشاً على النحل
فى صورة ضباب خفيف مبعدل2سم/3برواز نحل من اجلهتني وتكرر املعاملة 4مرات بني كل مرة واألخرى 5أيام
ويستخدم أبيجارد  (Thymol) Gel %25مبعدل طبق/خلية.
 - 2مرض النوزميا:

يستعمل الفالچيل مبعدل2.5سم 3لكل250سم 3محلول سكري (1سكر2:ماء) أو الشيح مبعدل10جم /طائفة
تضاف– بعد غليها فى املاء– على احمللول السكري للتغذية وتكرر املعاملة  4مرات بني كل مرة واألخرى من 5–4
أيــــام.
 - 3دبور البلح األحمر:

 : 1-3مكافحة ملكات الدبور عن طريق االهتمام بإصطيادها وذلك في فصل الربيع (مارس– إبريل) حيث أن
القضاء على ملكة الدبور يعنى القضاء على العش بأكمله.
 : 2-3االهتمام بتسميم العشوش باستخدام احد مستحضرات امليثوميل SP % 90مبعدل  7–5جم/كيلو عسل
اسود أو حرق هذه العشوش .
 : 3-3االهتمام بعمل مصائد سلكية– أو املصائد احملورة من خلية النحل (تصميم هذه األنواع من املصائد
يوجد بقسم بحوث النحل).
 : 4-3ميكن تقليل أعداد مستعمرة الدبور بشكل ملحوظ عن طريق تغذية أفراد الدبور على أسماك السلمون
املهروسة واملخلوطة مببيد مناسب ويوضع على شكل قطع صغيرة فى أماكن جتمعات الدبور حول
املنحل.
 : 5-3تركيب قطعة من حواجز امللكات على مداخل اخلاليا ملنع دخول الدبور.
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U

U

Low III

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

U

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الفطريات

603 Sulfur

2129 Nicosulfuron

1602 Thiophanate-methyl

538 Buprofezin

1811 Fenpyroximate

2332 Abamectin

1345 Abamectin

976 Abamectin

1899 Abamectin

Agrinate 90% SP

H- Sulphur 80% WP

Atazan 75% WG

Apocalypse 70% WP

Applaud 25% SC

Abroch 5% SC

Abantin 5% EC

Abantin 1.8% EC

Abamax 1.8% EC

Abazeen 1.8% EC

Apache 25% EC

EC % 40 اجروثويت

SC % 25 ابلوود

SC % 5 ابرو�ش

ME % 5 ابانتني �سوبر

EC % 1.8 ابانتني

EC % 1.8 ابامك�س

EC % 1.8 ابازين

EC % 25 ابات�شى

الإ�سم التجاري للم�ستح�ضر
باللغة العربية

U
الفطريات

1002 Methomyl

Agrothoate 40% EC

EC % 10 اجروزول

الإ�سم التجاري للم�ستح�ضر
باللغة الإجنليزية

Low III
احل�رشات

732 Dimethoate

Agrozole 10% EC

جمموعة
الآفات
امل�ستهدفة

High Ib
احل�رشات

1662 Penconazole

ت�صنيف ال�سمية
طبقا
WHO للـ

Mod II
الفطريات

1747 1.3-dichloropropene - Chloropicrin Agrocelhone NE 94.1% EC

رقم
الت�سجيل
الإ�سم ال�شائع
املحلي
للم�ستح�ضر
1594 Propiconazole

U

تعقيم تربة

U

Mod II

Mod II

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

2121 Glyphosate Isopropylammonium

1820 Abamectin - Thiamethoxam

1364 Bacillus thuringiensis

1175 Abamectin

984 Abamectin

Agristar 5% EC

Agrisate 48% SL

Agri Flex 18.56% SC

Agree 50% WG

Agromec 1.8% EC

Agromectin 1.8% EC

EC % 5 اجري�ستار

SL % 48 اجري�سات

EC % 94.1 اجرو�سيلون ان اى

SP % 90 اجرنيت

WP % 80�سلفر-ات�ش

WG % 75 اتازان

WP % 70 ابوكاليب�س

Mod II

Mod II

احل�شائ�ش

1593 Lambda-Cyhalothrin

EC % 1.8 اجرومكتني

U

احل�رشات

SC % 18.56 اجرى فليك�س

WG % 50 اجرى

EC % 1.8 اجروميك

Mod II
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U

U

Low III

U

U

Low III

U

Low III

Mod II

U

Mod II

Mod II

Mod II

U

U

U

U

High Ib

Mod II

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�رشات

2088 Acetamiprid - Lambda-Cyhalothrin Acetathrin Alnasr 4.6% EC

1878 Acetamiprid

2047 Azoxystrobin - Tebuconazole

1781 Azoxystrobin

1533 pendimethalin

2302 Glyphosate Isopropylammonium

1874 Azoxystrobin

1674 Triadimenol

1792 Azoxystrobin

1041 Copper oxychloride - Metalaxyl

1040 Mancozeb - Metalaxyl

1877 Mancozeb

1286 Abamectin

1681 Metribuzin

1632 Abamectin

1012 Propamocarb hydrochloride

1511 Pyriproxyfen

2141 Pyriproxyfen

580 Bacillus thuringiensis

1748 Abamectin - Spirodiclofen

1691 Abamectin

Aceta 20% SP

Escudo Gold 24% SC

Escudo 25% SC

Stong 33% EC

Stinger 48% SL

Astro 25% SC

Spit 25% EC

Azostar 25% SC

Aromil plus 50% WP

Aromil MZ 72% WP

Arom 80 80% WP

Arrow 1.8% EC

Armada 75% WG

Arcomin 3.6% EC

Aracur 72.2% SL

Admiral 10% EW

Admafin 10% EC

Agerine 6.5% WP

Ignar 20% SC

Agrimec Gold 8.4% SC

SC % 25 ا�سكودو

EC % 33 ا�ستوجن

SL % 48 ا�ستنجر

SC % 25 ا�سرتو

EC % 25 ا�سبت

WP % 50 اروميل بل�ص

WP % 72 اروميل ام زد

WP % 80 80 اروم

EC % 1.8 ارو

WG % 75 ارمادا

EC % 3.6 اركومني

SL % 72.2 اراكيور

EW % 10 ادمريال

EC % 10 ادمافني

WP % 6.5 اجريين

SC % 8.4 اجرمييك جولد

Mod II

احل�رشات

EC % 4.6 ا�سيتاثرين الن�رص

SP % 20 ا�سيتا

SC % 24 ا�سكودو جولد

SC % 25 ازو�ستار

SC % 20اجرن

Mod II
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U

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

U

Mod II

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

U

Mod II

U

Mod II

Low III

Low III

Mod II

Mod II

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

555 thiocyclam hydrogen oxalate

2333 Bispyribac - sodium

537 Pirimicarb

2093 Indoxacarb

1765 Lambda-Cyhalothrin

1532 Abamectin

1756 Mancozeb

1516 Copper oxychloride

1780 Acetamiprid

1253 Indoxacarb

1736 Tralkoxydim

957 Azadirachtin

1977 Chlorfenapyr

1571 Copper oxychloride

1446 Acetochlor

1311 Acetamiprid

1484 Acetamiprid

Avoid 2% SL

Aphox 50% DG

Aphost 30% WG

Effect power 5% EC

Efdal mectin 1.8% EC

Efdal Maco M-45 80% WP

Efdal Bakirox 87% WP

Efdal Afitrid 20% SP

Avaunt 15% EC

Avalanche 40% WG

1472 Iodosulfuron-methyl-sodium - M - Atlantis 1.2% OD
sosulfuron-methyl-sodium
1569 Difenoconazole
Atlas 25% EC

1676 Fipronil

Evisect S 50% SP

Achilis 5% EC

Achook 0.15% EC

Acinapyr 24% SC

Acicop 85% WP

Acetop 84% EC

Acetamore 20% SP

Acetagro 20% SP

DG % 50افوك�س

WG % 30 افو�ست

EC % 5 افكت باور

WP % 80 45 افدال ماكو ام

WP% 87 افدال باكريوك�س

EC % 0.15 ا�شوك

SC % 24 ا�سينابري

WP % 85 ا�سيكوب

EC % 84 ا�سيتوب

SP % 20 ا�سيتامور

SP % 20 ا�سيتاجرو

SP % 50 افي�سكت ا�س

SL % 2 افويد

EC % 1.8 افدال مكتني

SP % 20 افدال افيرتيد

EC % 15 افانت

WG % 40 افالن�ش

EC % 25 اطل�س

OD % 1.2 اطالنت�س

EC % 5 ا�شيلي�س

Mod II
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U

Mod II

Low III

U

U

Mod II

U

U

Low III

Low III

Low III

Low III

Low III

Low III

Mod II

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

احل�رشات

1713 Mancozeb - Dimethomorph

1363 Bifenazate

1161 Tricyclazole

130 Pirimiphos methyl

2118 Nicosulfuron

1610 Thiophanate-methyl

1144 Chlorpyrifos

2331 Carbendazim

1003 Thiamethoxam

665 Malathion

675 Sulfur

1838 Clofentezine

2017 Fenpyroximate

2100 Pyridaben

1788 Fenpyroximate

1991 Imidacloprid

Acrobate MZ 69% WG

Acramite 48% SC

Icteem 75% WP

Actellic 50% EC

Active 6% SC

Actamyl 70% WP

Ictafos 48% EC

Ictazim 50% WP

Actara 25% WG

Ictathion 57% EC

Ictaprite 98% D

Acaristop 50% SC

Acari Z 5% EC

Acaronien 15% EC

Acarots 5% SC

Avenue 70% WG

WG % 69 اكروبات مانكوزيب

SC % 48 اكراميت

WP % 75 اكتيم

EC % 50 اكتيليك

WP % 70 اكتاميل

EC % 48 اكتافو�س

WP % 50 اكتازمي

WG % 25 اكتارا

EC % 57 اكتاثيون

DP % 98 اكتابريت

SC % 50 اكارى �ستوب

EC % 5 اكارى زد

EC % 15 اكارونني

SC % 5 اكاروت�س

WG % 70 افينيو

EC % 1.8 اكروماك�س

WP % 69 اكروزيل

WP % 73.2 اكروبات نحا�س

SC % 6 اكتيف

U
U

الفطريات

Akromax 1.8% EC

WP % 69 اكروبات مانكوزيب
Mod II

الفطريات

1635 Abamectin

الفطريات

U

الأكارو�سات

504 Mancozeb - Dimethomorph
Acrobate Mancozeb 69%
WP
546 Copper oxychloride
- Dim - Acrobat copper 73.2% WP
thomorph
1564 Mancozeb - Dimethomorph
Acrozell 69% WP
Mod II
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U

U

U

U

U

U

High Ib

High Ib

Mod II

U

U

Low III

Mod II

U

U

Mod II

Low III

Mod II

U

Low III

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

1634 Alpha-Cypermethrin

1219 Triflumuron

2260 Penconazole

1539 Linuron

176 Mineral oil

2255 Fenoxaprop-p-ethyl

1394 Novaluron

1067 Methomyl

955 Abamectin

1574 Bromoxynil octanoate

1224 Glyphosate Isopropylammonium

1406 Clodinafop-propargyl

698 Cymoxanil - Famoxadone

1978 Imidacloprid

1287 Clodinafop-propargyl

1257 Pinoxaden

1239 Lambda-Cyhalothrin

1426 Emamectin benzoate

1703 Ethoprophos

1357 Azoxystrobin

2262 Emamectin benzoate

Alphazed 10% EC

Alsystin 48% SC

Altrazole 10% EC

Ultra Afalon 45% SC

Alboleum 80% mayonaise

Alarm 7.5% EW

Equo 10% EC

Aakomyl 90% SP

Aakomec 1.8% EC

Akocynil 32.75% EC

Akosate 36% SL

Akopic Super 24% EC

Equation Pro 52.5% WG

Aquaprimo 35% SC

Action 15% WP

Axial 4.5% EC

Axon 5% EC

Excellent 1.9% EC

Extra cap 10% GR

Extra 25% SC

Exboss 1.9% EC

EC % 10 الفا زد

SC % 48 ال�سي�ستني

EC % 10 الرتازول

SC % 45 الرتا افالون

 مايونيز% 80 البوليوم

EW % 7.5 االرم

EC % 10 اكيو

SP % 90 اكوميل

EC % 1.8 اكوميك

WP 15% اك�شن

EC % 4.5 اك�سيال

EC % 5 اك�سون

EC % 1.9 اك�سلنت

GR % 10 اك�سرتا كاب

SC % 25 اك�سرتا

EC % 1.9 اك�سبو�س

EC % 32.75 اكو�سينيل

SL % 36 اكو�سات

EC % 24 اكوبيك �سوبر

WG % 52.5 اكواجن برو

SC % 35اكوابرميو

Mod II
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U

U

Low III

High Ib

U

U

Mod II

Low III

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

1524 Emamectin benzoate

2014 Mancozeb - Zoxamide

1829 Metaflumizone

1454 Captan

1042 Alpha-Cypermethrin

2135 Bentazone

Electis 75% WG

1818 Glyphosate Isopropylammonium - Allegory 47.6% SL
MCPA-isopropylammonium
2149 Fludioxonil - Tebuconazole
Eleven 10% FS

1264 Aluminium Phosphide

Elector 2% EC

Aluphos 56% Tablets

Alverde 24% SC

Alpha captan 80% WG

Alphacyper 10% EC

Alfagran 48% AS

EC % 2 اليكتور

WG % 75 اليكت�س

SL % 47.6 اليجورى

 �أقرا�ص% 56 الوفو�س

EC % 10 الفا�سيرب

AS % 48 الفاجران

Mod II

U

Low III

U

Mod II

Mod II

U

Low III

Mod II

U

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

1710 Azoxystrobin

1192 Azoxystrobin - Difenoconazole

2090 Azoxystrobin - Cyproconazole

1027 Azoxystrobin

2293 Amitraz

1958 Azoxystrobin - Tetraconazole

1465 Phosmet

1434 Imidacloprid

1301 Emamectin benzoate

1323 Sulfur

1947 Emamectin benzoate

45 Fosetyl-Aluminium

Amisto 25% Sc

Amistar Top 325 - 32.5% SC

Amistar Xtra 28% SC

Amistar 25% SC

Amizatine 20% EC

Emerald NRG 18% SC

Imidan 50% WP

Imidamex 70% WG

Emperor 0.5% EC

Empratour sulfur 80% WP

Amazon 5.7% SG

Aliette 80% WP

SC % 25 امي�ستار

EC % 20 اميزاتني

WG % 70 اميدامك�س

EC % 0.5 امربيور

SG % 5.7 امازون

WP % 80 الييت

FS % 10 اليفن

SC % 24 الفريدى

WG % 80 الفاكابتان

Low III

Low III

الفطريات

SC % 25امي�ستو

SC % 32.5 - 325 امي�ستار توب

SC % 28 امي�ستار اك�سرتا

SC % 18 امريالد ان ار جى

WP % 50 اميدان

WP % 80 امرباطور �سلفر

U
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Mod II

Mod II

U

U

Low III

U

U

U

U

Low III

U

U

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

2099 Fipronil

1035 Copper hydroxide

2011 Emamectin benzoate

2283 Pyriproxyfen

2369 Pyridaben

1738 Propineb

49 Propineb

2220 Difenoconazole

1205 Halosulfuron-methyl

2039 Copper oxychloride

744 Mancozeb

245 Butralin

Insecto 5% SC

Index 77% WP

Andraws 5.7% WG

1536 Lambda-Cyhalothrin - Thiamethoxam Engeo 24.7%SC

2218 Clodinafop-propargyl

Envidor 24% SC

Antilope 10% EC

Antiflay 10% EC

Anti-Mite 40% WP

Antracol 70% WG

Antracol 70% WP

Antalia 10% EC

Inpul 75% WG

Inacop L 69% SC

Anadol 80% WP

Amex 48% EC

SC % 24 انفيدور

SC % 5 ان�سكتو

WP % 77 اندك�س

SC % 24.7 اجنيو

EC % 10 انتيلوب

EC % 10 انتيفالى

WP % 40  مايت- انتى

WG % 70 انرتاكول

WP % 70 انرتاكول

EC % 25 انتاليا

WG % 75 انبول

SC % 69 اناكوب ل

WP % 80 انادول

EC % 48 اميك�س

Mod II

U

U

Mod II

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

1503 Difenoconazole

1696 Abamectin

Opera 18.3% SE

Optima 25% EC

Opaltin 5% EC

SE % 18.3 اوبرا

EC % 25 اوبتيما

EC % 5 اوبالتني

WG % 5.7 اندرو�س

Low III
احل�رشات

1150 Spirodiclofen

Mod II

الفطريات

1844 Pyraclostrobin - Epoxiconazole

EC % 5.7 اوبال

SC % 68.75 انفينيتو

U

الفطريات

1262 Propamocarb hydrochloride - Fl - Infinito 68.75% SC
opicolide
1948 Emamectin benzoate
Opal 5.7% EC

U

التو�صيات املعتمدة
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Mod II

U

Low III

Low III

High Ia

High Ib

High Ib

U

U

U

U

Low III

Low III

Mod II

U

Mod II

U

U

U

Mod II

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

النيماتودا

النيماتودا

النيماتودا

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

1473 pendimethalin

2001 Indoxacarb

1840 Oxyfluorfen

1146 Copper oxychloride

1138 Copper oxychloride

1927 Oxamyl

2355 Oxamyl

2117 Oxamyl

1091 Dinotefuran

2133 Bispyribac - sodium

2382 Pymetrozine

1997 Dimethomorph - Ametoctradin

1159 Fenpyroximate

514 Fenpyroximate

1888 Fipronil

1166 Glyphosate-diammonium

1999 Acetamiprid

1215 Spiromesifen

1856 Chlorothalonil

1419 Epoxiconazole

1700 Flusilazole

Omega 33% EC

Olax 15% SC

Oxyfen 24% EC

Oxyplus 47.89% WP

Oxy 85% WP

Oxineem El-Nasr 24% SL

Oxamytod 24% SL

Oxanem 24% SL

Oshin 20% SG

Oriental 40% SC

Orizon 50% WG

Orvego 52.5% SC

Ortus super 5% EC

Ortus 5% SC

Orbit 20% SC

Ouragan 4 - 39.6% SL

Odax 70% SP

Oberon 24% SC

Open 72% SC

Opus 12.5% SC

Option 40% EC

EC % 33 اوميجا

SC % 15 اوالك�س

SL % 24 اوك�ساميتود

SL % 24 اوكزانيم

SG % 20 او�شني

SC % 40 اورينتال

WG % 50 اوريزون

SC % 52.5 اورفيجو

EC % 5 اورت�س �سوبر

SC % 5 اورت�س

SC % 20 اوربت

SC % 12.5 اوب�ص

EC % 40 اوب�شن

EC % 24 اوك�سيفن

WP % 47.89 اوك�سى بل�س

WP % 85 اوك�سى

SL % 24 اوك�سنيم الن�رص

SL % 39.6 اوراجان فور

SP % 70 اودك�س

SC % 24 اوبريون

SC % 72 اوبن

Low III

304

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

U

Low III

Low III

Low III

Low III

Mod II

U

Low III

U

U

Mod II

Mod II

U

Low III

Low III

U

Mod II

U

U

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

النيماتودا

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

1463 Phosphine Gas - Carbon Dioxide

1178 Pyraflufen-ethyl

1609 Emamectin benzoate

1622 Copper oxychloride

1527 Sulfur

1985 Bentazone

2241 Abamectin

2077 Ethoprophos

1853 Pirimicarb

1346 Iprodione

1795 Mancozeb - Cymoxanil

2186 Triadimenol

1399 Tribenuron-methyl

1499 Flusilazole

2206 Thiophanate-methyl

1957 Lufenuron

Ecopart 2% SC

Evimac 2% EC

Eufcco copper 47% WP

Eufcco Sulfur 80% WG

Easyrun 48% AS

Isomectin 1.8% EC

1900 Copper hydroxide - Copper ox - Airone 48.9% WG
chloride
1293 Fluazifop-p- butyl
Isofop 12.5% EC

2303 Ethofumesate - Desmedipham
Phenmedipham
1993 Deltamethrin

Eco2Fume100% GA

Egythrin 2.5% EC

- Ethomex 27.4% EC

Ethokill 10% GR

Etox 50% WP

Ippon 50% SC

I.B. Core 72% WP

Onil 25% EC

Ownostar 75% DF

Only one 40% EC

Onest 70% WP

Owner 5% EC

SC % 2 ايكوبارت

EC % 2 ايفيماك

WP % 47 ايفكوكوبر

WG % 80 ايفكو �سلفر

EC % 1.8 ايزومكتني

EC % 12.5 ايزوفوب

EC % 2.5 ايجى ثرين

EC % 27.4ايثوميك�س

GR % 10 ايثوكيل

WP % 50 ايتوك�س

SC % 50 ايبون

DF % 75 اونو �ستار

EC % 40 اونلى وان

WP % 70 اون�ست

EC % 5 اونر

GA % 100 ايكوفيوم

AS % 48 ايزى رن

WG % 48.9 ايرون

WP % 72 اى بى كور

EC % 25 اونيل

High Ib

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

305

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

U

U

U

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

Mod II

U

U

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

U

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

الطحالب

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

1697 Cyhalofop-butyl

142 Bentazone

1905 Prodiamine

741 Glyphosate Isopropylammonium

688 Ethoxazole

608 Copper Sulfate Pentahydrate

1289 Imidacloprid

1339 Imidacloprid

1775 Imidacloprid

2387 Emamectin benzoate

974 Tetraconazole

1598 Mancozeb

1762 Emamectin benzoate

1263 Imidacloprid

1575 Emamectin benzoate

1884 Emamectin benzoate

1587 Emamectin benzoate

2115 Emamectin benzoate

2365 Alpha-Cypermethrin

1361 Foramsulfuron

Bazooka 10% EC

Basagran 48% AS

Barricade 65% WG

Baron 48% SL

Baroque 10% SC

Parcop 97% Crystals

Imidor 35% SC

Imidazed 20% SC

Imipower 35% SC

Emmy - Miner 5.7% WG

Eminent 12.5% Ec

Emthane 75% WG

Emamex 5% SC

Imaxi 35% SC

Emaskem 1.9% EC

Emacit 5% SG

Emmzoate 2.15% EC

Ematox 2% EC

Aim El Nasr 10% EC

Equip 2.25% OD

EC % 10 بازوكا

AS % 48 بازاجران

WG % 65 باريكيد

SL % 48 بارون

SC % 10باروك

SC % 35 امييدور

SC % 20 امييدازد

SC % 35 اميى باور

EW % 12.5 اميننت

WG % 75اميثان

SG % 5 اميامك�س

SC % 35 امياك�سي

EC % 10 امي الن�رص

OD % 2.25 ايكويب

 بللورات% 97 باركوب

WG % 5.7  مايرن- اميى

EC % 1.9 اميا�سكيم

SG % 5 اميا�ست

EC % 2.15 اميازوات

EC % 2 امياتوك�س

Low III

احل�شائ�ش

MG % 96 با�ساميد

U

Basamid 96%MG
تعقيم تربة

343 Dazomet

Low III
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Low III

Low III

Mod II

U

Mod II

U

U

Low III

U

Mod II

Mod II

Low III

U

Low III

Low III

U

U

Mod II

Low III

U

U

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

1504 Propamocarb hydrochloride

1518 Propanil

1629 Emamectin benzoate

1648 Hexythiazox

150 Dimethoate

2228 Propamocarb hydrochloride

2318 Glyphosate Isopropylammonium

1914 Difenoconazole - Chlorothalonil

1396 Chlorothalonil

1074 Acetamiprid

2036 Fipronil

1798 Pyridaben

1876 Bacillus thuringiensis

364 Flusilazole

1083 Sulfur

1151 Quizalofop-P-tefuryl

1376 Chlorothalonil

1337 Lambda-Cyhalothrin

1237 Emamectin benzoate

1514 Carbendazim

2395 Azoxystrobin - Chlorothalonil

Propacure 72.2% SL

Propasint 36% EC

Broact 5% SG

Prince 10% EC

Perfekthion 40% EC

Private N 72.2% SL

Bround X 48% SL

Bravo Top 55% SP

Brado 72% SC

Beticol 20% SL

Pteranil 2.5% EC

Pyromite 20% WP

Bay-8 8% SC

Punch 40% EC

Pandel 8% SC

Pantera 4% EC

Balear 50% SC

Pulsar 5% EC

Pasha 1..9% EC

Basten 80% WP

Pastel 56% SC

SL % 72.2 بروباكيور

EC % 36 بروبا�سينت

SG % 5 برواكت

EC % 10 برن�س

EC % 40 برفيكثيون

SL % 72.2 برايفيت ان

SL % 48 براوند اك�س

SC % 55 برافو توب

SC % 72 برادو

SL % 20 بتيكول

EC % 2.5 بتريانيل

WP % 20 بايروميت

SC % 8 -8باى

EC % 40 بان�ش

SC % 8 باندل

EC % 4 بانتريا

SC % 50 بالري

EC % 5 بال�سار

EC % 1.9 با�شا

WP % 80 با�ستني

SC % 56 با�ستيل
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U

U

Low III

U

U

Mod II

Mod II

Low III

U

Mod II

U

Low III

U

U

Low III

U

U

U

U

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

1403 Propamocarb hydrochloride

2280 Propamocarb hydrochloride

1453 Orange oil (d-limonene)

1886 Tebuconazole

1711 Rimsulfuron

1791 Azoxystrobin - Tebuconazole

244 Bromoxynil octanoate

2083 Emamectin benzoate

2046 Fenpyrazmine

1324 Propamocarb hydrochloride

1109 Emamectin benzoate

2381 Pyriproxyfen

2057 Emamectin benzoate

2085 Propiconazole

541 Bacillus thuringiensis Kurstaki

2112 Propiconazole

699 Propamocarb hydrochloride

Prevachem 72.2% SL

Prev-AM 6% SL

Preserve 6% FS

Brond 25% WG

Pronto 32% SC

Brominal W 24% EC

Promed 5% SG

Prolectus 50% WG

Procure 72.2% SL

Proclaim 5% SG

1646 Propamocarb hydrochloride - C - Proxanil 45% SC
moxanil
1727 Pyriproxyfen
Proximo 10% EC

2349 Hexythiazox

Prevex N 72.2% SL

Procar 5% EC

Provy 10% EC

Prove plus 3.4% ME

Progrape 25% EC

Protecto 9.4% WP

Propimax 25% EC

Proplant 72.2% SL

SL 72.2% بريفيك�س ان

SL % 72.2 بريفاكيم

SL % 6  ايه ام- بريف

FS % 6 بري�رسف

WG % 25 بروند

SC% 32 برونتو

WG % 50 برولكت�س

SL % 72.2 بروكيور

SG % 5 بروكليم

EC % 10 بروك�سيمو

EC % 5 بروكار

EC % 10 بروفى

EC % 25 بروجراب

WP % 9.4 بروتكتو

EC % 25 بروبيماك�س

SL % 72.2 بروبالنت

EC % 24 برومينال دبليو

SG % 5 بروميد

SC % 45 بروك�سانيل

ME % 3.4 بروف بل�س

U
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Mod II

Mod II

High Ib

High Ib

Mod II

Mod II

Mod II

U

Mod II

Low III

Low III

ح�رشى
ونيماتودى
الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

1334 pyroxsulam

2254 Metalaxyl - Chlorothalonil

1965 Dimethyl disulfidde

2379 Acetamiprid

1029 Aluminium Phosphide

1381 Aluminium Phosphide

1028 Imidacloprid

729 Chlorpyrifos

1148 Imidacloprid

1688 Etofenprox

Plasmoxyl 72% WP

Paladin 94.8% EC

Bel Green 20% SP

pastoxin 56% pellets

Pestoxin 56% Tablets

Pestidor 25% WP

Pestban 48% EC

Best 25% WP

Primo 10% SC

1808 Propamocarb hydrochloride - Fos - Previcur Energy 84% SL
tyl-Aluminium
2000 Diquat dibromide
Break 20% SL

270 Propamocarb hydrochloride

Pallas 4.5% OD

EC 94.8% بالدين

SP 20% بل جرين

 بلى56% ب�ستوك�سني

 �أقرا�ص56% ب�ستوك�سني

WP 25% ب�ستدور

EC 48% ب�ستبان

WP 25% ب�ست

SC 10% برميو

SL 72.2% ن-بريفيكيور

Mod II
احل�شائ�ش

551 Trichoderma harzianum

SL 20% بريك

WP 72% بالزموك�سيل

OD 4.5% بال�س

U

U

Mod II

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

2156 Copper oxychloride

1142 Copper oxychloride

1761 Penconazole

1810 Azoxystrobin

1663 Thiacloprid

Bentasmart 48% AS

Blue Copper 50% WP

Blue Jet 85% WG

Plant Zoul 10% EC

Blanc 25% SC

AS % 48 بنتا�سمارت

WP 50% بلوكوبر

WG 85% بلوجيت

EC 10% بلنت زول

) مل/ خلية6^10×30( بالنت جارد
�سائل
SC 48% بالن�ش

Mod II

الفطريات

2104 Bentazone

Previcur N 72.2% SL

U
الفطريات

SL 84% بريفيكيور انريجى

U

Plant guard (30 × 10^6)
Cell/ mL Liquid
Blanch 48% SC

Mod II

احل�شائ�ش

SC 25% بالنك

Low III
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U

Mod II

U

U

U

U

Low III

Low III

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

1653 Cymoxanil - Bordeaux mixture

1258 Bordeaux mixture

1563 Mancozeb - Metalaxyl

567 Glyphosate ammonium

1870 Triflusulfuron-methyl

2385 Cyantraniliprole

1037 Carbendazim

2249 Penoxsulam - Triclopyr - Butotyl

2126 Bentazone

Bordeaux Caffaro 74.81%
WP
Bormix 91.3% WP

Podu 72% WP

Buggy 24% SG

Pop-S 50% WG

Benevia 10% OD

Bendazin 50% WP

Pindar 13.6% OD

Bentomax 48% AS

WP % 72بوديو

SG % 24 بوجى

WG % 50  ا�س- بوب

OD % 10 بنيفيا

WP % 50 بندازين

OD % 13.6 بندار

AS % 48 بنتوماك�س

Low III

U

U

U

Mod II

Mod II

U

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

1649 Ethofumesate - Desmedipham
Phenmedipham
1726 Indoxacarb

1582 Buprofezin

1621 Penconazole

582 Fenoxaprop-p-ethyl

298 Metiram Complex

480 Beta-Cyfluthrin

2386 S-metolachlor

1813 Fluazinam

Petaphos 48% EC

Betavant 14.5% SC

Buprolord 25% SC

Point mass 10% EC

Puma Super 7.5% EW

Polyram DF 80% DF

Bulldock 12.5% SC

Boxer Gold 92% EC

Poka G 50% SC

EC % 48 بيتافو�س

SC % 14.5 بيتافانت

SC % 25 بيربولورد

EC % 10 بوينت ما�س

EW % 7.5 بوما �سوبر

SC % 12.5 بولدوك

EC % 92 بوك�رس جولد

WP % 91.3 بورميك�س

WP % 74.81 بوردو كافارو

Mod II

U

احل�رشات

1913 Chlorpyrifos

20.9%

SC % 50 بوكا جى

Mod II

احل�رشات

MaxxPro

OD % 20.9 بيتانال ماك�س برو

SC % 20.5 بيتا�سانا ترايو

DF % 80 )بولريام (دى �إف

Mod II

احل�شائ�ش

- Betanal
OD

- Betasana trio 20.5% SC

U

1611 Ethofumesate - Desmedipham
Phenmedipham - Lenacil
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Mod II

U

U

Mod II

U

U

U

Mod II

Mod II

Mod II

U

U

U

Mod II

U

U

U

U

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

1123 Pyraclostrobin - Boscalid

2056 Thiamethoxam

1353 Copper oxychloride

1546 Propiconazole

1405 Chlorothalonil

1309 Lambda-Cyhalothrin

1044 Glyphosate Isopropylammonium

1891 Ethofumesate - Desmedipham
Phenmedipham
1862 Thiophanate-methyl

2238 Emamectin benzoate

758 Chlorpyrifos

657 Chlorpyrifos

1735 Pyrimethanil

1279 Chlorpyrifos-methyl

1833 Glufosinate-ammonium

1020 Abamectin

2270 Pyrimethanil

1684 Propamocarb hydrochloride

2158 Ethofumesate - Desmedipham
Phenmedipham
2389 Lufenuron

Bellis 38% WG

Pilote 25% WG

Bilcop 85% WP

Bilzole 25% EC

Pilarich 75% WP

Pilarmda 2.5% EC

Pilarsato 48% SL

Pilartop M 70% WP

Best Claim 5% WG

Pyrifos El Nasr 48% EC

Pyriban A 48% EC

Pyrus 40% SC

Pyrodan 50% EC

Burnout 20% SL

Bermectine 1.8% EC

Pyrimdol 40% SC

Pircore 72.2% SL

Bedlis 5% EC

- Beto 27.4% EC

WG % 38 بيليز

WG % 25 بيلوت

WP % 85 بيلكوب

EC % 25 بيلزول

WP % 75 بيالريت�ش

EC % 2.5 بيالرمادا

SL % 48 بيالر�ساتو

SC % 40 بريو�س

EC % 50 بريودان

SL % 20 برين اوت

EC % 1.8 بريمكتني

SC % 40 بريمدول

SL % 72.2 بريكور

EC % 5 بيدالي�س

EC % 27.4 بيتو

WP % 70 بيالرتوب ام

SE % 40 بي�سون

WG % 5 بي�ست كليم

EC % 48 برييفو�س الن�رص

EC % 48 برييبان �إيه

U

الفطريات

- Bison 40% SE

U
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U

U

Mod II

U

Mod II

U

U

Low III

U

U

Mod II

U

Low III

Low III

U

Mod II

U

Low III

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

743 Mancozeb - Metalaxyl

926 Quizalofop-P-ethyl

1590 Hymexazole

1181 Glyphosate monopotassium salt

1672 Abamectin

1718 Trichoderma asperellum

1789 Mancozeb - Cymoxanil

1916 Spinosad

1088 Trichoderma album

2226 Cymoxanil - Chlorothalonil

1387 Bacillus thuringiensis

1087 Bacillus megaterium

1960 Emamectin benzoate - Indoxacarb

1898 Hymexazole

2308 Emamectin benzoate

2358 pendimethalin

1438 Penconazole

197 Tricyclazole

1180 Pyridalyl

1625 Thiamethoxam

Tazolen 72% WP

Targa Super 5% EC

Touchdown Hi Tech 50%
SL
Tachichem 30% SL

Biomectin 5% EC

Biocontrol T34 12% WP

Bioxan 72% WP

Biosad 22.8% SC

Bio Zeid 2.5% WP

Pugil CX 42.5% SC

Biotect 9.4% WP

Bio Arc 6% WP

Penny 9% SC

Pink-S 30% SL

Benzafast 2.3% EC

Pendazed 50% EC

Penazole 10% EC

Beam 75% WP

Pleo 50% EC

Pelexam 25% WG

WP % 72 تازولني

EC % 5 تارجا �سوبر

WP% 72 بيوك�سان

SC % 22.8 بيو�ساد

WP % 2.5 بيوزيد

SC % 42.5 بيوجيل �سى اك�س

WP % 9.4 بيوتكت

WP % 6 بيو�أرك

EC % 2.3 بينزافا�ست

EC % 50 بيندازد

EC % 10 بينازول

WP % 75 بيم

EC % 50 بيليو

WG % 25 بيليك�سام

U

الفطريات

SL % 30 تاجيكم

SL % 50 تات�ش داون هاي تك

EC % 5 بيومكتني

WP 12 % T34 بيوكونرتول

SC % 9 بينى

SL % 30 بينك ا�س

Low III
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Mod II

U

U

Mod II

U

Low III

Mod II

Mod II

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

ح�رشى
ونيماتودى
احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

1541 Ethofumesate - Desmedipham - Tegro 27.4% EC
Phenmedipham
1721 Glyphosate Isopropylammonium
Tragli 48% SL

1612 Dimethoate

1767 Mineral oil

1708 Propaquizafop

1392 Metam-potassium

1300 Proquinazid

1388 Flubendiamid

1488 Chlorpyrifos

655 Chlorpyrifos

Tepro-one 40% EC

Tiger 97% EC

Tundra 10% EC

Tamifume 69% SL

Talendo 20% EC

Takumi 20% WG

Tak 48% EC

Tafaban 48% EC

EC % 97 تايجر

EC % 10 تاندرا

SL % 69 تاميفيوم

EC % 20 تاليندو

WG % 20 تاكومى

EC % 48 تافابان

U
احل�شائ�ش

1715 Tebuconazole

U

U

Low III

Mod II

U

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

410 Mancozeb

411 Mancozeb

1427 Mancozeb

2175 Sulfoxaflor

1135 Abamectin

1373 Clodinafop-propargyl - Pinoxaden

Tridex 80% WP

Tricam 80% WP

Transform 50% WG

Transact 1.8% EC

Traxos 4.5% EC

WP % 80 ترايدك�س

WP % 80 تراى كام

WG % 50 تران�سفورم

EC % 1.8 تران�س اكت

EC % 4.5 تراك�سو�س

EW % 25 ترا�ست

SL % 48 تراجلى

EC % 27.4 جترو

EC % 40 تربو وان

EC % 48 تاك

U
الفطريات

U

الفطريات

1921 Copper oxychloride - Mancozeb - Triomax 66% WP
Cymoxanil
2265 Thiacloprid
Tirbo prid 48% SC

Trust 25% EW

U

Mod II

احل�رشات

1847 Difenoconazole

Trostir 25% EC

EC % 25 ترو�ستري

SC % 48 تربوبرد

WP % 66 ترايوماك�س

WG % 75 ترايدك�س �سوبر

Mod II

الفطريات

Tridex Super 75% WG

U
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U

U

U

U

Mod II

Low III

Mod II

Mod II

U

U

U

U

U

Low III

U

U

U

U

U

Mod II

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

2267 Clodinafop-propargyl

247 Thiophanate-methyl

1049 Chlorfluazuron

295 Penconazole

1880 Penoxsulam - Cyhalofop-butyl

2161 Lambda-Cyhalothrin

1562 Thiram - Carboxin

1512 Metribuzin

2006 Acetamiprid

20 Propiconazole

1273 Thiabendazole

1235 Pymetrozine

687 Hymexazole

2222 Penconazole

1054 Triflumizole

1458 Cyromazine

1057 Spinosad

1910 Cyromazine

1228 Cyromazine

513 Etofenprox

2180 Chlorpyrifos

Topkan 15% WP

Topsin-M 70% WP

Topron 5% EC

Topas (100) 10% EC

Top Shot 6% OD

Top Star 5% EC

Tendro 40% FS

Tmozin 70% WP

Telfast 20% SP

Tilt 25% EC

Tecto 50% SC

Chess 50% WG

Tachigaren 30% SL

Trimex 10% EC

Trifimine 15% EC

Trivap 75% WP

Tracer 24% SC

Trigard 75% WP

Trigard 10% SL

Trebon 30% EC

Truefos 48% EC

WP % 15 توبكان

WP % 70 توب�سني �إم

OD % 6 توب �شوت

EC % 5 توب �ستار

FS % 40تندرو

WP % 70 متوزين

SP % 20 تلفا�ست

EC % 25 تلت

SC % 50 تكتو

WG % 50 ت�شي�س

SL % 30 ت�شجارين

EC % 10 ترميك�س

EC % 15 تريفيمني

WP % 75 تريفاب

SC % 24 تري�رس

WP % 75 تريجارد

SL % 10 تريجارد

EC % 30 تريبون

EC % 48 تروفو�س

EC % 5 توبرون

EC % 10 )100( توبا�س

U

314

وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى

U

U

U

Mod II

U

Mod II

U

U

Mod II

U

Low III

U

U

Mod II

Low III

Low III

U

U

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

النيماتودا

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

2043 Propiconazole

730 Profenofos

2176 Glyphosate Isopropylammonium

938 Fenhexamid

1553 Fosetyl-Aluminium

1616 Abamectin

2114 Tolclofos-methyl

692 Chlorpyrifos

1954 Pymetrozine

1491 Rimsulfuron

2034 Flonicamid

2216 Tebuconazole

2396 Acetamiprid

1627 Clethodim

1931 Thiophanate-methyl

1628 Emamectin benzoate

1946 Tebuconazole

1849 Bentazone

690 Clodinafop-propargyl

2317 Penconazole

Teliozed 25% EC

Teleton 72% EC

Tiller 48% SL

Teldor 50% SC

Teko 80% WG

Tervigo 2%SC

Teramac 50% WP

Terragaurd 48% EC

Tedo 50% WG

Titus 25% DF

Teppeki 50% WG

Tebuzyn 25% EW

Twistrid 40% SP

Tomex super 24% EC

Tommy 70% WP

Tomaguard 5% SG

Toledo 43% SC

Tornado 48% AS

Topik 15% WP

Topcol 10% EC

EC % 25 تيليوزد

EC % 72 تيليتون

SC % 50 تيلدور

WG % 80 تيكو

SC % 2 تريفيجو

WP % 50 ترياماك

EC % 48 ترياجارد

WG % 50 تيدو

DF % 25 تيتو�س

WG % 50 تيبيكى

EW % 25 تيبوزين

SP % 40 توي�ست رايد

WP % 70 تومى

SG % 5 توماجارد

SC % 43 توليدو

AS % 48 تورنادو

WP % 15 توبيك

EC % 10 توبكول

SL % 48تيلر

EC % 24 توميك�س �سوبر

Mod II

الفطريات

EC % 1.8 تينام

U

Tinam 1.8% EC
الأكارو�سات

1391 Abamectin

Mod II
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Mod II

U

Low III

Low III

Low III

U

Low III

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

1291 Difenoconazole

2092 Abamectin - Thiamethoxam

1679 Sulfur

1024 Sulfur

1549 Sulfur

1322 Sulfur

2193 Thiophanate-methyl

1320 Sulfur

Gardner 25% EC

Gate Fast 12% SC

Thiovinal super 80% WG

Thiovit Jet 80% WG

Thiofex 80% WP

Thiofan 80% WG

Thioceutica 70% WP

Tiolene 71.76% SC

EC % 25 جاردنر

SC % 12 جات فا�ست

WG % 80 ثيوفينال �سوبر

WG % 80 ثيوفيت جيت

WP % 80 ثيوفك�س

WG % 80 ثيوفان

WP % 70 ثيو�سيوتيكا

SC % 71.76 تيولني

Mod II
الفقاريات

Javelin 40% EC

U
Low III
احل�رشات

1894 Fenamiphos

Galben R 60% WP

WP % 58 جالبني مانكوزيب

EC % 48 -4جارلون

High Ib
النيماتودا

1064 Copper oxychloride - Benalaxyl

Galben Mancozeb 58% WP

WP % 69.8 جالبني نحا�س

Garlon-4 48% EC

High Ib
الفطريات

84 Mancozeb - Benalaxyl

Galben Copper 69.8% WP

EC % 10.8 جالنت �سوبر

351 Triclopyr - Butotyl

Low III
الفطريات

85 Copper oxychloride - Benalaxyl

Gallant super 10.8% EC

WP % 50 جاجنر

احل�شائ�ش

U

الفطريات

1992 Haloxyfop-P-methyl

Ganger 50% WP

WS % 70 جاو�شو

G % 5 جا�سرتوتوك�س �إى

Low III

احل�شائ�ش

2378 Mancozeb - Fosetyl-Aluminium

Gaucho 70% WS

WG % 70 جاون

Gastrox E 5% G

Low III

الفطريات

509 Imidacloprid

Joun 70% WG

1203 Metaldehyde

U

احل�رشات

2002 Imidacloprid

Grap Guard 40% EC

 �أقرا�ص% 57 جا�ستوك�سني

Mod II

احل�رشات

1720 Flusilazole

Granary 75% DF

Gastoxin 57% Tablet

Mod II

الفطريات

1290 Tribenuron-methyl

4 Aluminium Phosphide

Mod II

احل�شائ�ش

DF % 75 جراناري

EC% 40 جراب جارد

WP % 60 جالبني �آر

EC % 40 جافلني

U
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Mod II

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Low III

U

U

Mod II

U

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

1677 Fosthiazate

2124 Pyriproxyfen

1592 Acetamiprid

1240 Glyphosate Isopropylammonium

2064 Glyphosate Isopropylammonium

1784 Glyphosate Isopropylammonium

2392 Glyphosate Isopropylammonium

2316 Glyphosate Isopropylammonium

1448 Glyphosate Isopropylammonium

516 Glyphosate Isopropylammonium

1759 Glyphosate Isopropylammonium

1963 Pyriproxyfen

2368 Glyphosate Isopropylammonium

1806 Glyphosate Isopropylammonium

1047 Glyphosate Isopropylammonium

2364 Pyriproxyfen

1487 pendimethalin

1016 Glyphosate Isopropylammonium

1200 Penoxsulam

2061 Clethodim - Haloxyfop-P-methyl

1740 Lufenuron

Jubitar-X 10% G

General 10% EC

Jinx 20% SP

Glyfon 24% WSC

Glypho Eid 48% SL

Glyphosmart 48% SL

Glyphotox 48% SL

Glypho up 48% SL

Glypho Elnasr 48% SL

Glialka 48% WSC

Glyweed 48% SL

Glister 10% EC

Glyphokare 48% SL

Glyphoceutica 62% SL

Glysate 48% SL

Grendo 10% EC

Grow stop 50% EC

Ground Up 48% SL

Granite 24% SC

Granof 22.5% EC

Grand 5% EC

G % 10 جوبيرت اك�س

EC % 10 جرنال

SP % 20 جن اك�س

WSC % 24 جليفون

SL % 48 جليفوعيد

SL % 48 جليفو�سمارت

SL % 48 جليفوتوك�س

SL % 48 جليفواب

WSC % 48 جليالكا

SL % 48 جلويد

EC % 10 جل�ستري

SL % 48 جالي�سيت

EC % 10 جريندو

EC % 50 جرو�ستوب

SL % 48 جراوند �أب

SC % 24 جرانيت

EC % 22.5 جرانوف

EC % 5 جراند

U

النيماتودا

SL % 48 جليفو الن�رص

SL % 48 جاليفوكري

SL % 62 جاليفو�سيوتيكا

Mod II
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U

U

Low III

U

U

U

Low III

U

Low II

U

U

Mod II

Low III

U

High Ib

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

U

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

2142 Acetamiprid

2204 Carbendazim

2239 Deltamethrin

1836 Mancozeb - Metalaxyl

1967 Mancozeb

2189 Glyphosate Isopropylammonium

2305 Glyphosate Isopropylammonium

1845 Tebuconazole

1939 Tribenuron-methyl

1821 Haloxyfop-P-methyl

1980 Glyphosate Isopropylammonium

1209 Azimsulfuron

2020 Chlorpyrifos

2319 Sulfur

1724 Mancozeb - Dimethomorph

1668 Methomyl

1558 Mancozeb - Cymoxanil

1233 Abamectin

1398 Metamitron - Ethofumesate

1397 Metamitron

1989 Oxyfluorfen

Gentrceta 10% EC

Gentrazim 50% WP

Gentrathrin 2.5% EC

Gentra Mix 72% WP

Gentra power 80% WP

Gentra -UP 48% SL

Jest 48% SL

Gizmo 6% FS

Gerostar 75% WG

Giako 10.8% EC

G Brand Up 48% SL

Gulliver 50% WG

Goldenfos 48% EC

Gilden Sulfur 80% WG

Goldstone 69% WP

Goldben 90% SP

Goldmil 72% WP

Gold 1.8% EC

Goltix Plus 50% SC

Goltix 70% SC

Goal 4 F 48% SC

EC % 10 جينرتا�سيتا

WP % 50 جينرتازمي

EC % 2.5 جينرتاثرين

WP % 72 جينرتا ميك�س

WP % 80 جينرتا باور

SL % 48 جي�ست

FS % 6 جيزمو

SL % 48 جى براند اب

WG % 50 جوليفار

EC % 48 جولدن فو�س

SP % 90 جولدبني

WP % 72 جولد ميل

SC % 70 جولتك�س

SC % 48  اف4 جول

SL % 48 جينرتا اب

WG % 75 جريو�ستار

EC % 10.8 جياكو

WG % 80 جولدن �سلفر

WP % 69 جولد�ستون

EC % 1.8 جولد

SC % 50 جولتك�س بل�س

Mod II
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High Ib

U

U

U

Mod II

U

U

U

U

High Ib

U

Mod II

U

Mod II

Low III

U

Mod II

U

U

الفطريات

النيماتودا

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

735 Mancozeb

2148 Fenamiphos

1638 Difenoconazole

1039 Mineral oil

1359 Mancozeb

2201 Diazinon

2174 Dimethomorph

189 Mancozeb

510 Bacillus
thuringiensis
Kurstaki)
1245 Bacillus thuringiensis

2322 Methomyl

2073 Cyflumetofen

1492 Dimethoate

1335 Chlorothalonil

2059 Metribuzin

2301 Sulfur

1801 Mancozeb

2299 Mancozeb - Metalaxyl

2182 Propamocarb hydrochloride

1830 Thiophanate-methyl

Dicozeb 80% WP

Divit 40% EC

Daify core 25% EC

Diver 97% EC

Disan 80% WP

Diazomax 60% EC

Diroof 50% WG

Dithane M-45 - 80% WP

Dipel DF 6.4% DF

(Subsp. Dipel 2 X 6.4% WP

Di Up 90% SP

Danisaraba 20% SC

Dancothoate 40% EC

Daconil 72% SC

Dacor 70% WP

Dako S 80% WG

Genozeb 80% WP

Genex 72% WP

Gentracure 72.2% SL

Gentraxil 70% WP

EC % 97 دايفر

WP % 80 داي�سان

EC % 60 دايزوماك�س

WG % 50 دايروف

DF % 6.4 دايبل دى اف

WP % 6.4 �أك�س2 دايبل

SC % 20 داني�رسابا

EC % 40 دانكو ثويت

SC % 72 داكونيل

WP % 70 داكور

WG % 80 داكو ا�س

WP % 80 جينوزيب

WP % 72 جينك�س

SL % 72.2 جينرتاكيور

WP % 70 جينرتاك�سيل

WP % 80 دايكوزيب

EC % 40 دايفيت

EC % 25 دايفى كور

WP % 80 - 45 دايثني �إم

SP % 90 داى اب

U
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U

Mod II

U

Mod II

U

Mod II

Mod II

U

Mod II

Mod II

U

Low III

U

U

U

Mod II

U

Mod II

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�رشات

2219 Mancozeb - Tebuconazole

2123 Carbendazim

2388 Carbendazim

2197 Abamectin

2400 Propiconazole

1882 Emamectin benzoate

1956 Hexythiazox

2393 Indoxacarb

2335 Fipronil

2192 Glyphosate Isopropylammonium

693 Copper sulfate

1586 Copper sulfate anhydrous

1962 Diflubenzuron

2024 Bentazone

872 Florasulam - Flumetsulam

2348 Tetraconazole

2153 Hymexazole - Thiophanate-methyl

1362 Emamectin benzoate

1892 Hexythiazox

738 Dimethoate

Dlemma 50% WP

Deltosal 50% WP

Deltosal 50% SC

Deltamec 1.8% EC

Deltamax 25% EC

Deltalym 5% EC

Deltacare 10% EC

Deltarab 15% SC

Deltagent 5% SC

Delta star 48% SL

Delcup 23.5% L

Defender 11.1% SS

Doflox 48% SC

Dribble 48% SL

Derby 17.5% SC

Dragon 12.5% EW

Double 56% WP

Dynamo 5% SG

Dimit 10% WP

Dimetox 40% EC

WP % 50 دملا

WP % 50 دلتو�سال

SC % 50 دلتو�سال

EC % 1.8 دلتامك

EC % 25 دلتاماك�س

EC % 5 دلتاالمي

EC % 10 دلتاكري

SC % 15 دلتاراب

SC % 5 دلتاجينت

SL % 48 دلتا �ستار

 �سائل% 23.5 دل كب

SS % 11.1 دفندر

SC % 48 دفلوك�س

SL % 48 دريبل

SC % 17.5 دربى

WP % 56 دبل

SG % 5 داينامو

WP % 10 دامييت

EC % 40 داميتوك�س

EW % 12.5 دراجون

U

الفطريات

SC % 7.5 دمليت

U

Delmite 7.5% SC
الأكارو�سات

1179 Sulfur

Low III
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Mod II

U

Mod II

U

Mod II

Mod II

U

Mod II

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

احل�رشات

2225 Oxadiazon

751 Chlorpyrifos

2025 Fenbutatin oxide

2035 Profenofos

Dorsil 48% EC

2281 Mancozeb - Metalaxyl-M (Mefeno - Dodjo 68% WG
am)
2310 Thiamethoxam
Dodi 25% WG

2323 Copper oxychloride

Doxar 12% EC

1435 Thifensulfuron methyl - Nicosulf - Doramex Plus 82.5% WG
ron
25 Chlorpyrifos
Dursban H 48% EC

1734 Chlorpyrifos

Domark 10% EC

Doger bakir 85% WP

Dumper 55% SC

Deliron El-Nasr 72% EC

EC % 10 دومارك

EC % 12 دوك�رس

EC % 48 دور�سيل

EC % 72 دلريون الن�رص

Mod II
احل�شائ�ش

583 Tetraconazole

EC % 48 دور�سبان ات�ش

WG % 82.5 دوراميك�س بل�ص

EC % 48 دورا

WG % 25 دودى

WG % 68 دودجو

WP % 85 دوجربيكر

SC % 55 دمرب

U
الفطريات

U

Mod II

Mod II

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

1860 Sulfur

511 Diazinon

497 Diazinon

1059 Diazinon

2070 Beta-Cyfluthrin

Depro 30% EC

Diaflex 80% WG

Diazinox 60% EC

Diazinox 5% GR

Diazate 60% EC

Dominant 2.5% EC

SP % 90 ديراكوميل

WG % 80 ديافلك�س

EC % 60ديازينوك�س

GR % 5 ديازينوك�س

EC % 60 ديازيت

Dora 48% EC

U

Mod II

الفطريات

2113 Difenoconazole

Derakomyl 90% SP

EC % 2.5 دومانيت

Low III

الفطريات

1636 Methomyl

EC % 30 ديربو

Low III

احل�رشات

SC % 32.5 دي�سنت

High Ib

Decent 32.5% SC
الفطريات

1706 Azoxystrobin - Difenoconazole

Low III

29 Deltamethrin

EC % 2.5 دي�سيز
احل�رشات

Decis 2.5% EC

U
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U

Mod II

U

Low III

U

U

Mod II

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الأكارو�سات

1226 Hexaflumuron

1881 Halosulfuron-methyl

1731 Thiophanate-methyl

1251 Abamectin

1302 Diflubenzuron

1930 Abamectin

Dimond 75% WG

Dimex 70% WP

Demectin 1.8% EC

1945 Difenoconazole - Metalaxyl-M (M - Dividend Extreme 11.5%
fenoxam)
FS
1390 Glyphosate Isopropylammonium
Dexo 48% SL

2125 Pyraclostrobin - Metiram

Dimeuron10% EC

Divide 60% WG

Diflorate 25% WP

Diva 1.8% EW

EC % 10دميريون

WG % 75 دميوند

WP % 70 دميك�س

EC % 1.8 دميكتني

EW 1.8% ديفا

U
احل�رشات

High Ib

High Ib

High Ib

Mod II

Low III

Mod II

U

U

U

النيماتودا

الفقاريات

الفقاريات

الفقاريات

الفطريات

الفطريات

النيماتودا

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

1099 Cadusafos

594 Cadusafos

2251 Zinc phosphide

1456 Zinc phosphide

2195 Zinc phosphide

1644 Mancozeb - Cymoxanil

2098 Azoxystrobin - Difenoconazole

1701 Fenamiphos

2208 Difenoconazole - Cyflufenamid

1101 Diflubenzuron

2202 Diflubenzuron

Rugby 20% CS

Rugby 10% G

Ratonar 80% DP

Ratol 80% DP

Ratox 80% DP

Duett-M 73% WG

Dinoxy 32.5% SC

Dento 40% EC

Dynali 9% DC

Dimilin 48% SC

Dimifuron 25% WP

CS % 20 راجبى

G % 10 راجبى

DP % 80 راتونار

DP % 80 راتول

DP % 80 راتوك�س

WG % 73 ديوت ام

SC % 32.5 دينوك�سى

EC % 40 دينتو

DC % 9 دينالى

SC % 48 دمييلني

SL % 48 ديك�سو

FS % 11.5 ديفيديند اك�سرتمي

WG % 60 ديفيد

WP % 25 ديفلوريت

U

Mod II

النيماتودا

WP % 25 دمييفرون

Mod II
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U

U

Mod II

Mod II

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

1329 Spinetoram

1212 Emamectin benzoate

1485 Mancozeb - Metalaxyl

1951 Fipronil

Radiant 12% SC

Radical 0.5% EC

Rado El Nasr 72% WP

Rado-x 80% WG

SC % 12 رادينت

EC % 0.5 راديكال

WP % 72 رادو الن�رص

WG % 80 اك�س-رادو

SL % 44.1 راوند �أب �ستار

FS % 2.5 راك�سيل

U
احل�رشات

Round Up Star 44.1% SL

SG % 75 راوند �أب ماك�س

Raxil 2.5% FS

Mod II
احل�شائ�ش

1304 Glyphosate-potassium salt

Round up Max 75% SG

467 Tebuconazole

U
احل�شائ�ش

1122 Glyphosate-monoammonium salt

Rideir 15% SC

SC % 10 رايزوباك

الفطريات

U
احل�شائ�ش

1675 Indoxacarb

Rizobac 10% SC

CS % 45 ر�سبكت

U

U
احل�رشات

1984 Bispyribac - sodium

Respect 45% CS

SC % 12.5 ر�ش اب

SC % 40 رامنان

Mod II
احل�شائ�ش

2371 pendimethalin

Rush up 12.5% SC

Ranman 40% SC

U
احل�شائ�ش

1656 Epoxiconazole

Runner 24% SC

GR % 10 روت فو�س

2066 Cyazofamid

Low III
الفطريات

1052 Methoxyfenozide

Root phos 10% GR

EC% 40 �إل- روجر

الفطريات

U

احل�رشات

2145 Ethoprophos

Roger-L 40% EC

WP % 50 روفرال

WG % 70  اك�س- راوتر

U

النيماتودا

83 Dimethoate

Rovral 50% Wp

SL % 48 روفو�سيت

Router - X 70% WG

Mod II

احل�رشات

42 Iprodione

Rophosate 48% SL

WP % 50 روفيون

1928 Imidacloprid

Mod II

الفطريات

542 Glyphosate Isopropylammonium

Rofione 50% WP

WSC % 48 راوند �أب

U

احل�شائ�ش

1618 Iprodione

Rock 50% SC

Round up 48% WSC

U

الفطريات

1685 Iprodione

33 Glyphosate Isopropylammonium

U

الفطريات

SC % 50 روك

SC % 24 رنر

SC % 15رايدير

U
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U

Mod II

Mod II

U

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

1282 Metribuzin

1062 Copper oxychloride - Metalaxyl

2065 Oxyfluorfen

1327 Copper hydroxide - Metalaxyl

2237 Mancozeb - Metalaxyl

1732 Novaluron

Romactin 1.8% EC

Rometri 48% SC

Rolex 50% WP

Roal Extra 24% EC

Roxyl plus 68.9%% WP

Roxyl M 72% WP

Roxy 10% EC

SC % 32.8 رومكتني جولد

EC % 1.8 رومكتني

SC % 48 رومرتى

WP % 50 رولك�س

EC % 10 روك�سى

Mod II
احل�شائ�ش
975 Abamectin

Romectin gold 32.8% SC

 مايونيز% 82 رويال

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

U

U

U

Low III

U

Mod II

Mod II

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

1211 Metalaxyl M - Mancozeb

2274 Mancozeb - Metalaxyl

1103 Copper oxychloride - Metalaxyl

1746 Fipronil

1254 Diquat dibromide

2084 Fipronil

1968 Bensulfuron-Methyl

1764 Mancozeb

1265 Cyflufenamid

2311 Quinclorac - Bensulfuron-Methyl

Ridomil Gold MZ 68% WG

Ridozeen 72% WP

Redo-Copper 74% WP

Regent 20% SC

Reglone (200) 20% SL

Regardnil 20% SC

Reto 60% WG

Rich 80% WP

Ritreap 5% EW

Repair 18% TB

WG % 60ريتو

WP % 80 ريت�ش

EW % 5 ريرتيب

TB % 18 ريبري

EC % 24 رول اك�سرتا

WP % 68.9 روك�سيل بل�س

WP % 72 روك�سيل ام

Mod II
الأكارو�سات

2285 Abamectin - Imidacloprid

Royal oil 82% Mayonaise

Mod II

الفطريات

82 Mineral oil

Mod II

الفطريات

WP % 71.5 ريدوميل جولد بال�س

WG % 68 ريدوميل جولد ام زد

WP % 72 ريدوزين

WP % 74 ريدو كوبر

SC % 20 ريجينت

SL % 20 )200( ريجلون

SC % 20 ريجاردنيل

Mod II

763 Copper oxychloride - Metalaxyl-M Ridomil gold plus 71.5%
(Mefenoxam)
WP
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Mod II

U

Mod II

U

U

U

U

Low III

U

U

U

Low III

U

Low III

U

U

U

U

Mod II

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

1633 Aluminium Phosphide

2292 Fluazinam

2264 Chlorpyrifos

1832 Thiamethoxam

1222 Chlorpyrifos

2279 Fenhexamid

1126 Penoxsulam

2103 Glyphosate Isopropylammonium

1966 Rimsulfuron

1651 Dimethomorph - Metalaxyl

1447 Chlorpyrifos-methyl

1935 Chlorpyrifos-methyl

1943 Chlorothalonil

2271 8- Hydroxyquinoline sulfate

1873 Propamocarb hydrochloride

1774 Difenoconazole - Mandipropamid

1354 Mancozeb - Mandipropamid

1220 Mandipropamid

2361 Hymexazole - Thiophanate-methyl

1490 Tolclofos-methyl

Zanphosan 56% Tablets

Zan 50% SC

Renocam 48% EC

Renova 25% WG

Renopan 48% EC

Ranger 50% SC

Rainbow 2.5% OD

Remember 62% SL

Rimex 25% WG

Remik 30% WG

Relozed 50% EC

Reldan 22.5% EC

Reconil 75% WP

Revanol 50% SL

Rival 72.2% SL

Revus Top 50% SC

Revus MZ 65% WG

Revus 25% SC

Restart 56% WP

Rizomate 50% WP

Rizolex T 50% WP

EC % 48 رينوكام

WG % 25 رينوفا

EC % 48 رينوبان

SC % 50 رينجر

OD % 2.5 رينبو

SL % 62 رمييمرب

WG % 25 رمييك�س

WG % 30 رمييك

EC % 50 ريلوزد

EC % 22.5 ريلدان

WP % 75 ريكونيل

SL % 50 ريفانول

SL % 72.2 ريفال

SC % 50 ريفا�س توب

WG % 65 ريفا�س ام زد

WP % 56 ري�ستارت

WP % 50 ريزوميت

WP % 50 ريزولك�س تى

70 Thiram - Tolclofos-methyl

U

احل�رشات

 �أقرا�ص% 56 زانفو�سان

SC % 50 زان

SC % 25 ريفا�س

High Ib
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Mod II

Mod II

U

U

Mod II

U

Low III

Low III

U

U

Low III

Low III

U

U

Mod II

Low III

U

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

1976 Difenoconazole

2171 Copper oxychloride - Metalaxyl

1439 Mancozeb - Metalaxyl

1585 Mancozeb - Cymoxanil

1879 Glyphosate Isopropylammonium

2391 Glufosinate-ammonium

1771 Abamectin

2278 Tebuconazole

261 Thiobencarb

2337 Thiobencarb

1479 Glyphosate Isopropylammonium

1275 Propamocarb hydrochloride

279 Mineral oil

1141 Copper hydroxide

1823 Propiconazole

1702 Azoxystrobin

1497 Abamectin

1482 Sulfur

1953 Fluazinam

Sanphos 56% Tablets

Sandozole 25% EC

Sando copper 50% WP

Sandcure 72% WP

Sand flower 72% WP

San white 48% SL

Samori 75.7% SG

Samcotin 1.8% EC

Sassco 25% EW

Saturn 50% EC

Sato EL-Nasr 50% EC

Satup 48% SL

Zeus 72.2% SL

Folk oil 82% Mayonaise

Zoom 2007 38.37% WP

Zol25% EC

Zoxis 25% SC

Zoro 3.6% EC

Z sulfur 80% WG

Zignal 50% SC

 �أقرا�ص% 56 �سانفو�س

EC % 25 �ساندوزول

WP % 72 �ساندكيور

WP % 72 �ساندفالور

SL % 48 �سان وايت

SG % 75.7 �سامورى

EC % 1.8 �سامكوتني

EW % 25 �سا�سكو

EC % 50 �ساترين

SL % 48 �سات �أب

SL % 72.2 زيو�س

 مايونيز% 82 زيت فولك

WP % 38.37 2007 زووم

SC % 25 زوك�سيز

EC % 3.6زورو

SC % 50 زجنال

Mod II

الفطريات

1195 Aluminium Phosphide

WP % 20 �سامنيت

WP % 50 �ساندو كوبر

EC % 50 �ساتو الن�رص

EC % 25 زول

WG % 80 زد �سلفر

U

احل�رشات

High Ib

Sanmite 20% WP
الأكارو�سات

553 Pyridaben

Low III
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Low III

U

Mod II

U

U

U

U

U

U

Low III

Mod II

U

U

U

Mod II

Low III

U

Mod II

Low III

احل�شائ�ش

بكتريى

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

2108 Azoxystrobin

2003 Bentazone

1056 Oxolinic acid

311 Fluroxypyr

1589 Metribuzin

2339 Pyrazosulfuron-ethyl

1852 Azoxystrobin

1284 Mineral oil

1584 Mancozeb

2041 Spirodiclofen

1850 Spirodiclofen

2261 Cymoxanil - Famoxadone

1583 Emamectin benzoate

2357 Difenoconazole

1050 Spinosad

2140 Captan

844 Cypermethrin

1310 Thiobencarb

1606 Lufenuron

151 Dimethoate

2167 Sulfur

Stromac 25% SC

Stalione 48% SL

Starner 20% WP

Starane 20% EC

Starcor 70% WG

Star rice 10% WP

Star 25% SC

Star oil 98% EC

Spirit 80% WP

Spirotex 24% SC

Spiro 24% SC

Spidoll 52.5% DF

Speedo 5.7% WG

Speedcide 25% EC

Spintor 24% SC

Splash 80% WG

Sparkill 25% EC

Sayno 50% EC

Saydon / Cheminova 40%
EC
Cymax 5% EC

Saupolo 80% WG

SC % 25 �سرتوماك

SL % 48 �ستاليون

EC % 20 �ستارنر

EC % 20 �ستارين

WG % 70 �ستاركور

WP % 10 �ستار رايز

EC % 98 �ستار اويل

WP % 80 �سبرييت

SC % 24 �سبريوتك�س

DF % 52.5 �سبيدول

WG % 5.7 �سبيدو

EC % 25 �سبيد�سايد

SC % 24 �سبنتور

WG % 80 �سبال�ش

EC % 25 �سباركيل

EC % 50�ساينو

EC % 5 �ساميك�س

WG % 80 �ساوبولو

Low III

الفطريات

SC % 25 �ستار

SC % 24 �سبريو

EC % 40  كيمينوفا/ �سايدون

U
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High Ib

U

U

U

Low III

Low III

Low III

U

U

U

U

U

U

Mod II

Low III

U

Low III

Low III

U

تعقيم تربة

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

1481 Carbendazim

1469 Metam-sodium

2031 Methomyl

1959 Spirodiclofen

697 Clethodim

2134 Clethodim

1152 Sulfur

1107 Sulfur

2179 Sulfur

1505 Sulfur

2159 Difenoconazole

945 Difenoconazole

2105 Glyphosate Isopropylammonium

1412 Tribenuron-methyl

1515 Triflusulfuron-methyl

2277 Emamectin benzoate

1745 Propanil

1576 Dimethomorph

1443 pendimethalin

1547 pendimethalin

1800 Propineb

Sendo 50% WP

Sanalai 51% SL

Smayel 90% SP

Smach 24% SC

Select super 12.5% EC

Selevt Ultra 24% EC

Sulfonil 80% WG

Sulfolac 80% WG

Sulfurcam super 80% WG

Sulfagro 80% WG

Scorpio 25% EC

Score 25% EC

Scrap 48% SL

Skylla 75% WG

Safari 50% WG

Surrender 5% SG

Steam 36% EC

Stone 50% WG

Stomp Extra 45.5% CS

Stolin 50% EC

Stop feng 70% WP

WP % 50 �سندو

SL % 51 �سناالى

SP % 90 �سمايل

SC % 24 �سما�ش

EC % 24 �سلكت الرتا

WG % 80 �سلفونيل

WG % 80 �سلفوالك

WG % 80 �سلفاجرو

EC % 25 �سكوربيو

EC % 25 �سكور

SL % 48 �سكراب

WG % 75 �سكايال

WG % 50 �سفارى

SG % 5 �رسيندر

EC % 36 �ستيم

WG % 50 �ستون

WP % 70 �ستوب فينج

Mod II

الفطريات

EC % 12.5 �سلكت �سوبر

WG % 80 �سلفركام �سوبر

CS % 45.5 �ستومب اك�سرتا

EC % 50 �ستولني

U
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Low III

Low III

Low III

Mod II

High Ib

Low III

U

U

High Ib

U

U

Mod II

Mod II

Mod II

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفقاريات

الفقاريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

2009 Indoxacarb

1763 Sulfur

2080 Sulfur

1787 Sulfur

1455 Mancozeb - Metalaxyl

1365 Abamectin

1667 Aluminium Phosphide

237 Mineral oil

2169 Mancozeb - Dimethomorph

157 Bromadiolone

2240 Zinc phosphide

2362 Clothianidin

2050 Halosulfuron-methyl

845 Alpha-Cypermethrin

1133 Metribuzin

1687 Metribuzin

Sokard 15% SC

Sufrevit 80% SC

Agricultural Soreil KZ 98%
D
Soreil KZ 95% WP

Sogaat 72% WP

Superkin 1.8% EC

Superphos 56% Tab

Super misrona 94% EC

Super caid KZ 0.005% Bait
on wheat grains
Super manco 69% WP

Super Ratex 80% DP

Supertox-1 48% SC

Super inpo 75% WG

Super Alpha 10% EC

Senior 70% WP

Sencor 60% SC

SL % 51�سوال�سان

SC % 15 �سوكارد

SC % 80 �سوفرڤت

WP % 72 �سوجات

EC % 1.8 �سوبركني

 �أقرا�ص% 56 �سوبرفو�س

EC % 94 �سوبر م�رصونا

SC % 48 1 - �سوبر توك�س

WG % 75 �سوبر انبو

EC % 10 �سوبر الفا

WP % 70 �سنيور

SC % 60 �سنكور

WP % 95 �سوريل كزد

D % 98 �سوريل زراعى كزد

 طعم% 0.05 �سوبر كاييد كزد
حممل على قمح �سليم
WP % 69 �سوبر مانكو

DP % 80 �سوبر راتك�س

U

احل�رشات

Solasan 51% SL

Mod II

1130 Metam-sodium

WG % 80 �سولبيك�س

Mod II

Sulpix 80% WG

ح�رشى
ونيماتودى
الفطريات

1537 Sulfur

Low III

1104 Sulfur

89 Mineral oil

EC % 95 �سوبر رويال
احل�رشات

Super Royal 95% EC

U

WG % 80 �سوجلرين
الفطريات

Sulgran 80% WG

Low III
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HighIb

U

U

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Low III

U

Low III

U

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

U

U

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

782 Pyrazosulfuron-ethyl

1461 Methomyl

2181 Difenoconazole - Cyflufenamid

2109 Lufenuron

1909 Metribuzin

1207 Thiobencarb

1915 Acetamiprid

1859 Acetamiprid

478 Cypermethrin

2063 Carbendazim - Thiram - Ziram

1596 Carbendazim

1004 Cyprodinil - Fludioxonil

1695 Glyphosate Isopropylammonium

300 Fenitrothion

73 Fenitrothion

601 Esfenvalerate

233 Esfenvalerate

2313 Sulfur

626 Copper oxychloride

341 Sulfur

1173 Sulfur

Sirius 10% WP

Ceraplex 90% SP

Cidely top 14% DC

Sega Top 5% EC

City Core 70% WG

Citron 50% EC

Cetamart 20% SP

Cetam 20% SL

Cyperco 20% EC

CTZ 80% WP

Swift 50% WP

Switch 62.5% WG

Sweep 48% SL

Sumithion KZ 50% EC

Sumithion 50% EC

Sumi-gold KZ 20% EC

Sumi-alpha (KZ) 5% EC

Soli Sulpher 80% WG

Sulcox 84% WP

Sulfex 80% WP

Solfan 70% SC

WP % 10 �سريي�س

SP % 90 �سريابلك�س

DC % 14 �سيدلى توب

EC % 50 �سيرتون

SP % 20 �سيتامرت

WP % 80 �سى تى زد

WP % 50 �سويفت

EC % 20 �سومي جولد كزد

EC % 5 �سومي الفا كزد

WG % 80 �سولى �سلفر

WP % 84 �سولكوك�س

WP % 80 �سولفك�س

SC % 70 �سولفان

EC % 5 �سيجاتوب

WG % 70 �سيتى كور

SL % 20 �سيتام

EC % 20 �سيربكو

WG % 62.5 �سويت�ش

SL % 48 �سويب

EC % 50 �سوميثيون كزد

EC % 50 �سوميثيون

U
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U

Mod II

Low III

Low III

Low III

Mod II

Mod II

U

High Ib

Low III

U

Mod II

U

U

U

Mod II

U

Mod II

U

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

1848 Lambda-Cyhalothrin

2137 Thiamethoxam

1268 Dodine

822 Profenofos

1573 Flusilazole

2032 Sulfur

673 Aluminium Phosphide

1369 Fluazifop-p- butyl

1659 Potassium silicate

1422 Cymoxanil - Bordeaux mixture

1650 Clethodim

2243 Cyazofamid

2294 Kresoxim-methyl

1599 Copper Sulfate Pentahydrate

1380 Myclobutanil

2223 Acetamiprid

1075 Mancozeb - Fenamidone

Simo 25% WG

2030 Difenoconazole - Thiamethoxam - Celest Top 31.25% FS
Fludioxonil
2250 Mancozeb - Cymoxanil
Sim - mildew 72% WP

2016 Difenoconazole - Fludioxonil

Simitar 10% CS

Celest Extra 5% FS

Syllit 40% SC

Sylian 72% EC

Selecta 40% EC

Sulfegin 80% WG

Celphos 57% Tablets

Selfop 12.5% EC

Sil matrix 59% SL

Cikeycu 25.5% WP

Secret 12% EC

Cyfomane 10% SC

Sevron 50% WG

Siscop 26.3% SC

Sythane 24% EC

Cezamac 20% SP

Sereno 60% WG

CS % 10 �سيميتار

WG % 25 �سيمو

SC % 40 �سيليت

EC % 72 �سيليان

EC % 40 �سيلكتا

WG % 80 �سيلفيجن

 �أقرا�ص% 57 �سيلفو�س

EC % 12.5 �سيلفوب

SL % 29 �سيل ماتريك�س

WP % 25.5 �سيكيكو

EC % 12 �سيكريت

SC % 10 �سيفومان

WG % 50 �سيفرون

SC % 26.3 �سي�سكوب

EC % 24 �سي�سثني

SP % 20 �سيزاماك

WG % 60 �سريينو

WP % 72  ميلديو- �سيم

FS % 31.25 �سيلي�ست توب

FS % 5 �سيلي�ست اك�سرتا

Mod II
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Low III

Low III

Mod II

U

U

U

U

Low III

Low III

Low III

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

U

U

Mod II

Mod II

U

Low III

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

679 Glyphosate Isopropylammonium

2314 Sulfur

2309 Sulfur

1402 Imidacloprid

2273 Nicosulfuron

1102 Fluazinam

1535 Iprodione

1822 Deltamethrin

1466 Thiobencarb

375 Copper hydroxide

1214 Copper hydroxide

1420 Chlorfenapyr

2282 Chlorfenapyr

2340 Chlorfenapyr

2296 Cypermethrin

1626 Mancozeb

2144 Clethodim

2397 Metribuzin

1690 Imidacloprid

1555 Glyphosate Isopropylammonium

2051 Fenpyroximate

Sun Up 48% SL

Safa micro 98.5% DP

Safa Sul 80% WG

Chinook 35% SC

Shield 4% OD

Shirlan 50% SC

Chipco 50% WP

Shot 2.5% EC

Schnell 50% EC

Champion 77% WP

Champ DP 57.6% WG

Challenger Super 24% SC

Charade 36% SC

Shark 24% SC

Cyotin 25% EC

Sinoseen 80% WP

Sino super 12% EC

Cynozed 70% WP

Sinodor 70% WG

Sinoup 48% SL

Sino-S 5% SC

WG % 80 �صفا �سول

SC % 35 �شينوك

OD % 4 �شيلد

SC% 50�شريالن

WP % 50 �شيبكو

EC % 2.5 �شوت

EC % 50 �شنيل

SC % 36 �شاريد

SC % 24 �شارك

EC % 25 �سيوتني

WP % 80 �سينو�سني

EC % 12 �سينو�سوبر

WP % 70 �سينوزد

WG % 70 �سينودور

SL % 48 �سينواب

SC % 5 �سينو ا�س

SL % 48 �صن �أب

DP % 98.5 �صفاميكرو

WP % 77�شامبيون

WG % 57.6 �شامب دي بي

SC % 24 �شالنجر �سوبر

U
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Low III

U

U

Mod II

U

U

Mod II

U

U

U

U

Mod II

Mod II

Mod II

U

U

U

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

1377 Mancozeb - Metalaxyl

1489 Metalaxyl

1693 Diclofop-methyl

1919 Fosetyl-Aluminium

2089 Propiconazole

2151 Abamectin

2183 Propiconazole

2366 Thiamethoxam

584 Abamectin

2227 Lufenuron

2363 Lufenuron

1854 Clethodim

1526 Mancozeb

1770 Imidacloprid

1768 Diquat dibromide

1673 Chlorfenapyr

2154 Triticonazole

1552 Thiophanate-methyl

1460 Bispyribac - sodium

Vacomil plus 50% WP

Vacomil MZ 72% WP

Vacomil 35% WP

Facto36% EC

Faster Top 80% WP

Farmzole 25% EC

Farmectin 1.8% EC

Vagen 25% EC

Fabyan 25% WG

Vapcomic 1.8% EC

Glory 5% EC

Sunuron 5% EC

Sunodim Super 12.5% EC

Suncozeb 75% WG

Suncloprid 35% SC

Sunforce 20% SL

Sun fenpyr 24% SC

Sunzole 2.5% SC

Suntop El-nasr 70% WP

Sunbishi 2% SC

WP % 50 فاكوميل بل�ص

WP % 72 فاكوميل ام زد

WP % 80 فا�سرت توب

EC % 25 فارم زول

EC % 1.8 فارم اكتني

EC % 25 فاجن

WG % 25 فابيان

EC % 1.8 فابكومك

WG % 75 �صنكوزيب

SC % 35�صن كلوبريد

SL % 20 �صن فور�س

SC % 24 �صن فنبري

SC % 2.5 �صن زول

SC % 2 �صن بي�شى

Low III

الفطريات

1001 Copper oxychloride - Metalaxyl

EC % 1.8 فاليو

WP % 35 فاكوميل

EC % 36 فاكتو

EC % 5 غلورى

EC % 5 �صنيورون

EC % 12.5 �صنوديوم �سوبر

WP % 70 �صن توب الن�رص

Low III

الفطريات

Low III

Value 1.8% EC
الأكارو�سات

1550 Abamectin

Mod II
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Low III

Low III

U

High Ib

Low III

Mod II

U

U

Low III

Mod II

U

High Ib

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

U

Mod II

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

النيماتودا

النيماتودا

النيماتودا

الأكارو�سات

الفطريات

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

2258 Oxyfluorfen

1933 Copper oxychloride

623 Copper oxychloride

1704 Folpet

2166 Abamectin - Clofentezine

2380 Cyprodinil - Fludioxonil

1597 Indoxacarb

2300 Clofentezine

1983 Clethodim

1857 Mineral oil

2211 Clethodim - Haloxyfop-P-methyl

2128 Pyrazosulfuron-ethyl

122 Oxamyl

564 Oxamyl

1868 Ethoprophos

2096 Chlorfenapyr

1231 Copper hydroxide

2122 Chlorfenapyr

1307 Gamma-cyhalothrin

1698 Mancozeb - Benalaxyl

1613 Indoxacarb

Flowro 24% EC

Florance 85% WP

Flowram 60.06% SC

Flow EZ 80% WG

Follow up 20.8% SC

Vldomax 62.5% WG

Flax 15% SC

Vistro 50% SC

Freno 24% EC

Versal 96.46% EC

Fine 22.5% EC

Fire ten 10% WP

Vaydate 24 % SL

Vaydate 10% G

Fibermax 10% GR

Vanishar 24% SC

Fungicop 62% WG

Vanty 24% SC

Vantex 6% CS

Fantic M 69% WP

Vantage 14.5% SC

WP % 85 فلوران�س

SC % 60.06 فلورام

WG % 80 فلو اى زد

SC % 20.8 فلو اب

WG % 62.5 فلدوماك�س

SC % 15 فالك�س

SC % 50 ف�سرتو

EC % 24 فرينو

EC % 22.5 فاين

WP % 10 فايرتن

SL % 24 فايديت

G % 10 فايديت

GR % 10 فايرب ماك�س

SC % 24 فاني�رش

SC % 24 فانتى

CS % 6 فانتك�س

WP % 69 فانتك ام

SC % 14.5 فانتاج

EC % 24 فلورو

EC % 96.46 فر�سال

WG % 62 فاجني كب

U
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High Ib

High Ib

High Ib

High Ib

High Ib

U

Low III

U

U

U

U

Mod II

U

U

Low III

U

Mod II

Mod II

احل�رشات

فقاريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

2372 Chlorpyrifos

1932 Aluminium Phosphide

102 Zinc phosphide

1530 Aluminium Phosphide

1457 Aluminium Phosphide

1459 Aluminium Phosphide

445 Aluminium Phosphide

1261 Phosphorous acids salts

535 Isoprothiolane

2110 Bispyribac - sodium

2155 Fluazifop-p- butyl

2127 Quizalofop-P-ethyl

2091 Flutriafol

674 Copper hydroxide

2276 Mancozeb - Dimethomorph

927 Diniconazole

2150 prochloraz

1303 Flufenoxuron

1105 Thiram

1725 Flusilazole

Foseled 48% EC

Phosphide El Nasr 56% Pe lets
Phosphide
El
Nasr
56%Tablets
Zinc phosphide El-Nasr
80% DP
Phosphifull 56% Tablets

Phosguard 56% Tab

Phostoxin 56% Tablets

Phostrol 53.6% SL

Fuji-one 40% EC

Vogal 30% WP

Votaled 12.5% EC

Fop super 5% EC

Vincit 2.5% SC

Funguran OH 77% WP

Fungi morth 69% WP

Fungshow 12.5% WP

Fungi - Pro 45% EW

Floxate 10% DC

Flowsan 42.7% FS

Fluzin 40% EC

SL % 53.6 فو�سرتول

EC % 40 وان-فوجى

EC % 12.5 فوتاليد

EC % 5 فوب �سوبر

SC % 2.5 فن�ست

WP % 69 فنجى مورث

WP % 12.5 فنج�شو

EW % 45 فنجابرو

DC % 10 فلوك�سيت

FS % 42.7 فلو�سان

EC % 40 فلوزين

High Ib

احل�رشات

EC % 48 فو�سيلد

 �أقرا�ص% 56 فو�سفيفول

DP % 80 الن�رص-فو�سفيد زنك

 �أقرا�ص% 56 فو�سفيد الن�رص

 بلى% 56 فو�سفيد الن�رص

 �أقرا�ص% 56 فو�سجارد

 �أقرا�ص% 56 فو�ستوك�سني

WP % 30 فوجال

WP % 77 فنجيوران �أو �أت�ش

Mod II
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U

Low III

Mod II

U

U

Mod II

Mod II

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

1753 Thiamethoxam
role
360 Tebuconazole

1221 Acetamiprid

2062 Dimethomorph - Chlorothalonil

Volley 20% SP

Volar CT 60% SC

2205 Copper oxychloride - Metalaxyl - Foxil Triple 88.85% WP
Folpet
1517 Copper oxychloride
- Dim - Volar73% WP
thomorph
2015 Mancozeb - Dimethomorph
Volar MZ 69% WP

WP % 88.85 فوك�سيل تريل

WP % 73 فوالر

WP % 69 فوالر ام زد

SC % 60 فوالر �سى تى

SP % 20 فولى

WG % 40 فوليام فليك�سى

Mod II

High Ib

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

High Ib

الأكارو�سات

الأكارو�سات

النيماتودا

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

2045 Benthiavalicarb-isopropyl

1925 Abamectin

1937 Abamectin

1370 Oxamyl

681 Thiram - Carboxin

1749 Fipronil

2054 Fipronil

2095 Imidacloprid

Ferari 5% EC

Vegeclean 15% WG

Fego 5% CS

Feto5% EC

Vytex 24% SL

Vitavax (200) 40% FS

Fipronil 20% SC

Fipro 5% SC

V-Citro 35% SC

1271 Chlorothalonil - Metalaxyl-M (M - Folio Gold 53.75% SC
fenoxam)
1255 Aluminium Phosphide
Fumixin 57% Tablets

CS % 5فيجو

EC % 5 فيتو

EC % 25 فوليكور

Mod II

الفطريات

2390 Lufenuron

Veractin 1.8% EC

SC % 53.75 فوليو جولد

U

احل�رشات

1297 Abamectin

Folicur 25% EC

- Chlorantranili - Voliam Flexi 40% WG

Mod II

U

الأكارو�سات

EC 8% .1 فرياكتني

EC % 5 فريارى

WG % 15 فيجى كلني

SL % 24 فيتك�س

FS % 40)200( فيتافاك�س

SC % 20 فيربومك�س

SC % 5 فيربو

SC % 35 فى �سرتو

 �أقرا�ص% 57 فومك�سني

High Ib
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U

U

Mod II

U

Mod II

U

Mod II

U

U

Mod II

Low III

U

High Ib

Low III

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

U

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

النيماتودا

الفطريات

الفطريات

النيماتودا

احل�شائ�ش

احل�رشات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

احل�رشات

2377 Fluazifop-p- butyl

1904 Fosetyl-Aluminium

2172 Fluazifop-p- butyl

1692 Fluazifop-p- butyl

1705 Zeta-cypermethrin

1664 Carbendazim

1620 Copper oxychloride

1896 Carbendazim

1069 Fenitrothion

2087 Glyphosate monopotassium salt

2053 Glyphosate Isopropylammonium

1283 Fenamiphos

521 Bromuconazole

1754 Metrafenone

2138 Oxamyl

2185 pendimethalin

2049 Fipronil

1658 Abamectin

1400 Abamectin

466 Abamectin

1098 Chromafenozide

Fusichem 12.5% EC

Fuzykor 40% WP

Fuse hd 15% EC

Phuzx 15% EC

Fury 10% EW

Fusion 50% WP

Vinner 84% WP

Fendozim 50% WP

Fenthion 50% EC

Vinash Power 71% SG

Vinash 48% SL

Fenatode 10% GR

Vectra 10% SC

Vivando 50% SC

Viva 24% SL

Fist super 45.6% CS

Ferogen 80% WG

Vermen 1.8% EC

Vermex 1.8% EC

Vertimec 1.8% EC

Virtu 5% SC

EC % 12.5 فيوزيكيم

WP % 40 فيوزيكور

EC % 15 فيوزهد

EC % 15 فيوزك�س

EW % 10 فيورى

WP % 50 فيوجن

WP % 84 فيرن

WP % 50 فيندوزمي

EC % 50 فينثيون

GR % 10 فيناتود

SC % 10 فيكرتا

SC % 50 فيفاندو

WG % 80 فريوجن

EC % 1.8 فريمني

EC % 1.8 فريمك�س

EC % 1.8 فريتيميك

SC % 5 فريتو

U

احل�شائ�ش

SG % 71 فينا�ش باور

SL % 48 فينا�ش

SL % 24 فيفا

CS % 45.6 في�ست �سوبر

U

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

337

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

U

Low III

Low III

U

Mod II

U

High Ib

U

U

Mod II

Low III

Mod II

Low III

Mod II

U

U

U

U

U

U

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

1149 Thiacloprid

1640 Tribenuron-methyl

1858 Mineral oil

2275 Cymoxanil

2321 Kasugamycin

2022 Lambda-Cyhalothrin

1476 Carbendazim

2345 Methomyl

1600 Mancozeb

2217 Fosetyl-Aluminium

2196 Lambda-Cyhalothrin

1998 Sulfur

2336 Chlorfenapyr

2119 pendimethalin

2356 Copper oxychloride - Cymoxanil

1379 Chlorfluazuron

1694 Captan

460 Captan

2163 Fosetyl-Aluminium

1156 Fluazifop-p- butyl

1110 Fluazifop-p- butyl

Calypso 48% EC

Cash cool 75% WG

Casto 82% Mayonnais

Caspertin 50% WP

Kasumin 2% SL

Karilot El-Nasr 2.5% EC

Carbendate 50% WP

Carba - Worm 90% SP

Cadilac 80% WP

Katanga Express 80% WG

Katron 5% EC

Capido 80% WG

Capitol 24% SC

Capital 33% EC

Kapect 40% WP

Caprice 5% EC

Captan Ultra 80% WG

Captan Ultra 50% WP

Veulet 80% WP

Fuzilade max 12.5% EC

Fusilade Forte 15 % EC

WG % 75 كا�ش كول

 مايونيز% 82 كا�ستو

WP % 50 كا�سربتني

WP % 50 كاربنديت

SP % 90  ورم- كاربا

WG % 80 كابيدو

SC % 24 كابيتول

EC % 33 كابيتال

WP % 40 كابكت

EC % 5 كابري�س

WG % 80كابتان الرتا

WP % 50 كابتان الرتا

EC % 12.5 فيوزيليد ماك�س

EC % 15 فيوزيليد فورتي

SC % 48 كاليب�سو

SL % 2 كازومني

EC % 2.5 كاريلوت الن�رص

WP % 80 كاديالك

WG % 80 كاتنجا اك�سربي�س

EC % 5 كاترون

WP % 80 فيوليت

Mod II
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Mod II

U

U

U

Low III

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

U

U

U

Mod II

U

Mod II

Low III

Mod II

U

Mod II

U

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

الفطريات

1137 Abamectin

1776 Acetamiprid

2102 Mancozeb - Fosetyl-Aluminium

1839 Pyraclostrobin - Dimethomorph

1171 Pyraclostrobin - Metiram

647 Sulfur

1232 Copper oxychloride

1371 Mancozeb - Cymoxanil

1901 Copper oxychloride

2298 Copper oxychloride

2190 Thiamethoxam - Pymetrozine

1522 Acequinocyl

1796 Boscalid

1317 Profenofos

1895 Glyphosate Isopropylammonium

1816 Emamectin benzoate

1194 Malathion

1330 Dimethoate

2188 Hexaflumuron

1136 Abamectin

1244 Carbendazim

Crater 3.37% EC

Kazaplan 20% SP

Katanga man 70% WP

Cabrio Duo 11.2% EC

Cabrio Top 60% WG

Cabritol 80% WG

Copromac 85% WG

Cuprosate Gold 72% WP

Cuptox 85% WP

Kpakit 85% WP

Cup Extra 35% WG

Kanemite15% SC

Cantus 50% WG

Camkron 72% EC

Camsato 48% SL

Camry 5% SG

Camthione 57% EC

Camethoate 40% EC

Cam-uron 10% EC

Cam-Mek 1.8% EC

Camzin 50% WP

EC % 3.37 كراتر

SP % 20 كذابالن

WP % 70 كتاجنا مان

EC % 11.2 كربيو ديو

WG % 60 كربيو توب

WG % 80 كربيتول

WG % 85 كربوماك

WP % 85 كبتوك�س

WP % 85 كباكيت

WG % 35 كب اك�سرتا

SC % 15 كانى مايت

WG % 50 كانتو�س

EC % 72 كامكرون

SL % 48 كام�ساتو

EC % 57 كامثيون

EC % 40 كامثويت

EC % 10 كام يرون

EC % 1.8 كام ميك

WP % 50 كام زين

WP % 72 كربو�سات جولد

SG % 5 كامرى

Mod II
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U

Low III

Low III

U

U

Mod II

Low III

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

2373 Fosthiazate

1294 Kresoxim-methyl

2008 Carbendazim

1319 Propiconazole

1082 Copper sulfate

2315 Difenoconazole - Propiconazole

Kreso 30% SC

1669 Metamitron - Ethofumesate - Phe - Cross 41% WG
medipham
1494 Glyphosate Isopropylammonium
Credit 48% SL

1908 Thiamethoxam - Fludioxonil

Krenkel 75% EC

Cruiser Max Potato 42% FS

Carbozed 50% SC

Crown 25% EC

Crunch 25.63% SP

Craft 30% EC

EC % 75 كرينكل

SC % 30 كري�سو

SL % 48 كريديت

SC % 50 كربوزد

EC % 25 كراون

EC % 30 كرافت

U
النيماتودا

Mod II

U

U

Low III

U

Low III

Low III

Mod II

U

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الأكارو�سات

1030 Chlorpyrifos

1313 Chlorpyrifos

662 Chlorpyrifos

1338 Chlorothalonil

1934 Clodinafop-propargyl

2018 Clethodim

1213 Glyphosate Isopropylammonium

1493 Emamectin benzoate

267 Thiobencarb

1680 Deltamethrin

174 Mineral oil

Chlorfos 48% EC

Chlorfan 48% EC

Chlorzan 48% EC

Chlorothate 75% WP

Clodimex 24% EC

Clisk 12% EC

Klash 48% SL

Clalazole 2% EC

Kafrosaturn 50% EC

Kafrothrin 2.5% EC

KZ oil 95% EC

EC % 48 كلورفو�س

EC % 48 كلورفان

EC % 48 كلورزان

WP % 75 كلورثيت

EC % 24 كلودميك�س

EC % 12 كل�سك

SL % 48 كال�ش

EC % 2 كالزول

EC % 50 كفرو�ساترين

EC % 2.5 كفروثرين

WG % 41 كرو�س

FS % 42 كروزر ماك�س بوتيتو

SP % 25.63 كران�ش

Mod II

Mod II

احل�رشات

EC % 95 كزد اويل

Mod II
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Mod II

Low III

High Ib

Low III

Mod II

Low III

U

U

U

Low III

U

Low III

Low III

U

U

Mod II

Mod II

U

Mod II

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

1657 Copper oxychloride

2236 Acetamiprid

1477 Copper oxychloride

2247 Methomyl

1815 Copper hydroxide

1887 Imidacloprid

1922 Quinclorac

1475 Orthosulfamuron

682 Glyphosate Isopropylammonium

2078 Fluazifop-p- butyl

1325 Lufenuron

1519 Flufenoxuron

1907 pendimethalin - Clomazone

1513 Clodinafop-propargyl

2352 Sulfoxaflor

1924 Chlorothalonil

1132 Chlorpyrifos

1730 Chlorpyrifos

2394 Chlorothalonil

1496 Chlorpyrifos - Cypermethrin

Cuprablau Z 61.5% WP

Cobra 20% SL

Copper one 33.6% SC

Copter 90% SP

Cop Guard 77% WP

Quadra 48% SC

Quinguard 75% WG

Kelion 50% WG

Clinic 48% AC

Cleaner 20% EC

Killefuron 5% EC

Klegron 10% DC

Chlomex Plus 47.5% EC

Columbus 15% WP

Closer 24% SC

Chlorocal 75% WP

Chlorofet 48% EC

Chlorozed 48% EC

Clortosip 50% SC

Chloro-plus 29% EC

WG % 75 كنجارد

WG % 50 كليون

AC % 48 كلينيك

EC % 20 كليرن

EC % 5 كليفرون

DC % 10 كليجرون

WP % 75 كلوروكال

EC % 48 كلوروفيت

EC % 48 كلوروزد

SC % 50 كلوروتو�سيب

EC % 29 بال�س-كلورو

WP % 61.5 كوبرابلوزد

SL % 20 كوبرا

SC % 33.6 كوبر وان

SP % 90 كوبرت

WP % 77 كوب جارد

SC % 48 كوادرا

EC % 47.5 كلوميك�س بل�ص

WP % 15 كلومب�س

SC % 24 كلوزر

Low III
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Mod II

Low III

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

Low III

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

1089 Copper hydroxide

1542 Copper hydroxide

372 Cuprous oxide

1588 Copper hydroxide

602 Copper oxychloride

2266 Copper hydroxide

1108 Copper oxychloride

610 Copper oxychloride

1551 Copper oxychloride

Copper-hycide 77% WP

Coprinco 77% DF

Cuprous KZ 56.35% WP

Copperpro 77% WP

Copral 84.3% WP

Coprax 77% WP

Cuprozin 58.8% WP

Cuprablau Z ultra 61.5%
WG
Cuprarikh 84% WP

WP % 77 كوبربرو

WP % 84.3 كوبرال

WP % 77 كوبراك�س

WG % 61.5 كوبرابلوزد الرتا

Mod II
الفطريات

Mod II

U

Mod II

Low III

Mod II

Mod II

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

1817 Captan

1404 Chlorantraniliprole

1709 Fipronil

1758 Propineb - Dimethomorph

304 Copper oxychloride

1154 Copper oxychloride

624 Copper oxychloride

307 Copper sulfate tribasic

Cord 72% EC

Cortiano 50% WP

Coragen 20% SC

Coach 20% SC

Coboko 57% WG

Cobox 84% WP

Copprine 85% WP

Cuprocaffaro 86.04% WP

Cuproxat 34.5% FL

WP % 50 كورتيانو

SC % 20 كوراجن

SC % 20 كوت�ش

WG % 57 كوبوكو

WP % 84 كوبوك�س

WP % 77 كوبره�سيد

DF % 77 كوبرنكو

WP % 56.35 كوبر�س كزد

WP % 58.8 كوبرازين

WP % 84 كوبراريخ

Mod II

U

الفطريات

740 Profenofos

Cormit 1.8% EC

FL % 34.5 كوبروك�سات

U

احل�رشات

1665 Abamectin

DF % 53.8 )2000( كو�سيد

EC % 1.8 كورميت

EC % 72 كورد

WP % 85كوبرين

WP % 86.04 كوبروكفارو

Mod II

الأكارو�سات

Mod II

Kocide (2000) 53.8 % DF
الفطريات

640 Copper hydroxide

Mod II
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U

High Ib

High Ib

Mod II

Mod II

Low III

Low III

Low III

U

Mod II

Mod II

High Ib

Low III

U

Mod II

Mod II

U

U

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

2178 Propyzamide

1799 Cypermethrin

1739 Quinclorac

565 Aluminium Phosphide

531 Methomyl

2320 Chlorfenapyr

1066 Imidacloprid

1486 Imidacloprid

1577 Imidacloprid

1911 Abamectin - Imidacloprid

1807 Methomyl

540 Sulfur

1506 Thiophanate-methyl

1267 Imidacloprid

2268 Copper oxychloride

1097 Boscalid - Kresoxim-methyl

1733 Penconazole

Kythrin 50% EC

Queen 75% WG

Quikphos 57% Tablet

Kuik 90% SP

Concord 24% SC

Confidate 35% SC

Confidor 20% OD

1234 Propamocarb hydrochloride - Fe - Consento 45% SC
amidone
1793 Flutriafol
Concept 25% SC

1344 Spinosad

Kerb Flo 40% SC

Conserve 0.024% CB

Condoprid 35% SC

Congest 15% CS

Contac 90% SP

Kumulus-S 80% WG

Combenix 70% WP

Commando 35% SC

Comma 85% WP

Collis 30% SC

Cool EZ 10% EC

SC % 40 كريب فلو

EC % 50 كيرثين

WG % 75 كوين

SC % 24 كونكورد

SC % 35 كونفيديت

OD % 20 كونفيدور

SC % 25 كون�سيت

CB % 0.024 كون�رسف

SC % 35 كوندوبريد

CS % 15 كوجن�ست

SP % 90 كونتك

WG % 80 كومولو�س ا�س

WP % 70 كومبينك�س

SC % 35 كوماندو

WP % 85 كوما

SC % 30 كوليز

EC % 10 كول اى زد

Mod II

احل�شائ�ش

 �أقرا�ص% 57 كويكفو�س

SP % 90 كويك

SC % 45 كون�سنتو

U

التو�صيات املعتمدة

ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

343

جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

U

U

Mod II

U

U

Mod II

Mod II

Mod II

U

Mod II

Mod II

U

U

U

Mod II

U

Mod II

U

Mod II

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

النيماتودا

الفطريات

الفطريات

114 Methomyl

1018 Methomyl

2152 Mancozeb

1969 Mancozeb

1450 Abamectin

2370 Tebuconazole

2068 Azoxystrobin

734 Mancozeb - Metalaxyl

1071 Copper oxychloride - Metalaxyl

1008 Copper oxychloride

1802 Propiconazole

1572 Emamectin benzoate

1111 Tribasic copper sulfat

2048 Propineb

1358 Carbendazim

447 Carbendazim

1078 Abamectin

1912 Hexythiazox

2383 Ethoprophos

1501 Difenoconazole

1096 Copper oxychloride - Cymoxanil

Lannate 90% SP

Lannate 25% WP

Lamanco 80% WP

Lamarmeb 80% WP

Lisu 1.8% EC

Keen 6% FS

Curativebin 25%SC

Cure M 72% WP

Cure-plus 74.5% WP

Q-copper 84.04% WP

Kinol25% EC

King chem 5.7% WG

King 64.61% SC

Chemoneb 70% WP

Kemdazed 50% SC

Kemazed 50% WP

Killmite1.8% EC

Kirox 5% WP

Care Fos 10% GR

Curve 25% EC

Curzate R 73.15% WP

SP % 90 النيت

WP % 25 النيت

WP % 80 المنكو

WP % 80 المارميب

WP % 74.5  بال�س-كيور

WP % 84.03 كوبر-كيو

WP % 70 كيمونيب

SC % 50 كيمدازد

WP % 50 كيمازد

EC % 1.8 كيلميت

WP % 5 كريوك�س

GR % 10 كريفو�س

WP % 73.15 كريزيت �أر

Mod II

احل�رشات

EC % 1.8 ال�سيو

FS % 6 كيني

SC % 25 كيوراتيفبني

WP % 72 كيور �إم

EC % 25 كينول

WG % 5.7 كينج كيم

SC % 64.61 كينج

EC % 25 كريف

High Ib
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Low III

Low III

Low III

Low III

Mod II

Mod II

Mod II

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

ح�رشى
ونيماتودى
احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

1581 prochloraz

2343 Thiamethoxam

1994 Pyrimethanil - Fluopyram

2097 Dazomet

1743 Lambda-Cyhalothrin

2257 Mancozeb - Cymoxanil

Lepinoide 25% WG

Luna tranquility 50% SC

2304 Terbuthylazine - Mesotrione - S- Lumax 53.75% SE
metolachlor
1712 Tebuconazole - Fluopyram
Luna Experience 40% SC

1464 Fenoxycarb + Lufenuron

Leader 45% EC

Lufox 10.5% EC

Loser 98% MG

Lamdathrin 5% EC

Laikenia 44% WP

SC % 24 لي�ستوميد

SC % 50 لونا ترانكيوليتى

SC % 40 لونا اك�سربين�س

EC % 10.5 لوفوك�س

MG % 98 لوزر

EC % 5 ملداثرين

WP % 44 اليكينيا

U

Low III

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

2007 Flusilazole

1333 Methomyl

2079 Amisulbrom

1647 Thiamethoxam

Linker 48% EC

Lingo 40% EC

Linnton 90% SP

Leimay 20% SC

Lex 25% WG

EC % 5 لينوفالج

EC % 48 لينكر

EC % 40 لينجو

SP % 90 لينتون

SC % 20 ليماى

WG % 25 ليك�س

EC % 45 ليدر

WG % 25 ليبنويد

SE % 53.75 لوماك�س

U
الفطريات

Listomed 24% SC

High Ib

الفطريات

1288 Chlorpyrifos

Lenoflag 5% EC

Low III

2297 Spirodiclofen

EC % 5 ليفو كيم

Low III

احل�رشات

2288 Lufenuron

Match 5% EC

WP % 72 ماتكو جولد

الأكارو�سات

Livo Chem 5% EC

Mod II

احل�رشات

609 Lufenuron

Matco gold 72% WP

 �أقرا�ص% 66 ماجتوك�سني

U

2325 Lufenuron

U

احل�رشات

1645 Mancozeb - Metalaxyl

Magtoxin 66% Tablets

احل�رشات

U

الفطريات

275 Magnesium Phosphide

U

Mod II

احل�رشات

EC % 5 مات�ش
High Ib
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U

Mod II

U

U

Low III

U

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

Mod II

U

High Ib

U

U

Low III

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

2338 Glyphosate dimethylammonium

1260 Imidacloprid

2131 Pyraclostrobin - Dimethomorph

2213 Copper oxychloride

1393 Metribuzin

1719 Abamectin

1281 Carbosulfan

1259 Carbosulfan

543 Malathion

1565 Copper oxychloride

1591 Abamectin

2344 Lufenuron

1272 Aluminium Phosphide

1413 Sulfur

1548 Hexythiazox

1982 Cymoxanil - Famoxadone

Mallet 35% SC

764 Fludioxonil - Mefenoxam (Metala - Maxim XL 3.5% FS
yl-M)
1019 Hexythiazox
Maccomite 10% WP

1601 Clodinafop-propargyl

Mamba Max 60.8% SL

Maxtop 15% WP

Maven 18.7% WG

Master copper 50% WP

Marine El Nasr 70% WG

Marisol 1.8% EC

Marshal 25% WP

Marshal 20% EC

Madonis 57% EC

Magican cu 85% WP

Magic mek1.8% EC

Magic smart 5% EC

Magic-Oxam 56% Tab

Magestic 55.16% SC

Magnifico 5% EC

Magma52.5% WG

WP % 15 ماك�ستوب

WG % 18.7 مافن

WP % 50 ما�سرت كوبر

WG % 70 مارين الن�رص

EC % 1.8 ماري�سول

WP % 25 مار�شال

EC % 20 مار�شال

EC % 57 مادوني�س

WP % 85 ماجيكان كو

EC % 1.8 ماجيك ميك

EC % 5 ماجيك �سمارت

Tab % 56 ماجيك اوك�سام

SC% 55.16 ماجي�ستك

EC % 5 ماجنبفيكو

WG % 52.5 ماجما

WP % 70.56 مانزيتوب

SL % 60.8 مامباماك�س

SC % 35 ماليت

WP % 10 ماكوميت

FS % 3.5 ماك�سيم �إك�س �إل

Low III

1639 Copper oxychloride - Copper sulfate Manzitop 70. 6WP
- Mancozeb
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Mod II

U

U

U

U

U

U

U

Mod II

Mod II

U

Mod II

Mod II

U

U

U

U

U

U

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

2374 Abamectin

2287 Metribuzin

2168 Mancozeb

2375 Propiconazole

1631 Pyrimethanil

2229 Myclobutanil

1707 Mancozeb - Cymoxanil

2101 Mancozeb - Metalaxyl

1528 Mancozeb

1478 Mancozeb - Metalaxyl

1277 Copper oxychloride - Metalaxyl

1568 Mancozeb

1429 Mancozeb

1440 Mancozeb

1410 Mancozeb

1079 Mancozeb

1814 Mancozeb

Metri 70% WP

Metrodex 80% WP

Mycosam 25% EC

Mystic 20% WP

1970 Iodosulfuron-methyl-sodium
- Maister Power 4.53% OD
Foramsulfuron - sodium - Thienca bazone - methyl
2326 Azoxystrobin
Maestro Green 25% SC

1604 Myclobutanil

Mister Green 1.8% EC

Mytonil 25% EC

Mydreagon 25% EC

Manex 72% WP

ManoMeta 72% WP

Manozed 80% WP

Mancoxyl 72% WP

Mancosil plus 50% WP

Mancodex M 80% WP

Mancothane 80% WP

Mancopan 80% WP

Manco El Nasr 80% WP

Manco 80% WP

Manfil 75% WG

WP % 80 مرتودك�س

EC % 25 مايكو�سام

WP % 20 ماي�ستك

WP % 72 مانيك�س

WP % 72 مانوميتا

WP % 80 مانوزد

WP % 72 مانكوك�سيل

WP % 50 مانكو�سيل بال�س

WP % 80 مانكودك�س ام

WP % 80 مانكوثني

WP % 80 مانكوبان

WP % 80 مانكو

WG % 75 مانفيل

EC % 1.8 م�سرت جرين

WP % 70 مرتى

SC % 25 ماي�سرتو جرين

OD % 4.53 ماي�سرت باور

EC % 25 مايتونيل

EC % 25 ماى دراجون

WP % 80 مانكو الن�رص

Mod II
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Mod II

Mod II

U

U

Mod II

Low III

Mod II

U

U

Low III

Low III

U

Low III

Low III

Low III

Low III

U

Low III

U

احل�شائ�ش

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

1757 Spirotetramat

2136 Quizalofop-P-ethyl

1070 Acetamiprid

959 Acetamiprid

1570 Dimethomorph - Folpet

1433 Chlorothalonil

2384 Chlorpyrifos - Fipronil

2200 Difenoconazole - Propiconazole

1918 Pirimicarb

2341 Thiamethoxam

1543 Azoxystrobin

152 Malathion

588 Malathion

1295 Malathion

1783 Malathion

1340 Malathion

654 Malathion

1080 Malathion

656 Malathion

585 Malathion

236 Mineral oil

Movento 10% SC

Motion 5% EC

Mospildate 20% SP

Mosiplan 20% SP

Morphee 71.3% WG

Morfus 72% SC

Mortal Plus 5.3% GR

Morano 50% EC

Motive 50% WG

Mobectar 25% WG

Mobestar 25% SC

Malason Cheminova 57% EC

Malason / Coromandel 57% EC

Malason\ Coromandel 1% D

Malason / Extra 57% EC

Malathin 57% EC

Malathate 57% EC

Malatox 50% WP

Malatox 1% DP

Malatox 57% EC

Misrona 85% Mayonaise

SP % 20 مو�سبيليديت

SP % 20 مو�سبيالن

WG % 71.3 مورفى

EC % 50 مورانو

WG % 50 موتيف

WG % 25 موبيكتار

SC % 25 موبي�ستار

EC % 57 كيمينوفا/مال�سون

EC % 57  كوروماندل/ مال�سون

D % 1  كوروماندل/ مال�سون

EC % 57  اك�سرتا/ مال�سون

EC % 57 مالثني

EC % 57 مالثيت

WP % 50 مالتوك�س

DP % 1 مالتوك�س

EC % 57 مالتوك�س

 مايونيز% 85 م�رصونا

U

احل�رشات

SC % 10 موفينتو

EC % 5 مو�شن

SC % 72 مورفو�س

GR % 5.3 مورتل بل�س

U
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High Ia

Mod II

U

Low III

High Ib

High Ib

Low III

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

U

Mod II

U

Low III

U

U

U

U

Mod II

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

النيماتودا

1826 Thiamethoxam

1430 Ethoprophos

2086 Chlorpyrifos

1778 Penconazole

1624 Copper hydroxide

1060 Methomyl

1198 Methomyl

2094 pendimethalin

2232 Metribuzin

1841 Chlorfenapyr

1534 Thiram - Metalaxyl

2284 Indoxacarb

1699 Propiconazole

1385 Imidacloprid - Pencycuron

1437 Difenoconazole - Propiconazole

1045 Flutolanil

1411 Pencycuron

2162 Iprodione - Dimethomorph

2259 Mancozeb - Dimethomorph

377 Ethoprophos

Meridian 25% WG

Meritan 10% GR

Merox 48% EC

Miracle 10% EC

Major30.72% SC

Methomate 90% SP

Methocam 90% SP

Metha-Tomp 33% EC

Meterit 70% WG

Metro 24% SC

Metazed 38% SC

Mettaro 30% WG

Metador 25% EC

Monceren G 37% FS

Monceren 25% WP

Montoro 30% EC

Moncut 25% WP

Momento 25% SC

Moment 40% SC

Mouler 69% WP

Mocap 10% G

WG % 25 مرييديان

GR % 10 مرييتان

EC % 48 مريوك�س

EC % 10 مرياكل

SC % 30.72 ميجور

SP % 90 ميثوميت

SP % 90 ميثوكام

EC % 33 تومب-ميثا

WG % 70 ميرتيت

SC % 24ميرتو

SC % 38 ميتازد

WG % 30 ميتارو

EC % 25 ميتادور

FS % 37 مون�رسين جى

WP % 25 مون�رسين

EC % 30 مونتورو

WP % 25 مون كت

SC % 25 مومنتو

SC % 40 مومنت

WP % 69 مولر

GR % 10 موكاب

54 Pencycuron

U
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Mod II

U

Mod II

U

Mod II

Low III

U

Low III

U

U

Low III

Low III

Low III

U

U

Low III

High Ib

Low III

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

الفطريات

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

الأكارو�سات

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

1744 Bentazone

1417 Fluazinam

2242 Thiacloprid

1872 Glyphosate Isopropylammonium

1560 Trifloxystrobin - Tebuconazole

2233 Hexythiazox

1556 Emamectin benzoate

2147 Propiconazole - Cyproconazole

694 Milbemectin

1938 Mancozeb - Metalaxyl

574 Sulfur

605 Sulfur

1897 Sulfur

1368 Sulfur

1630 Copper oxychloride

597 Sulfur

1529 Sulfur

1374 Sulfur

1355 Abamectin

Nasr Actin 1.8% EC

Nataro 48% AS

Nando 50% SC

Navigator 48% SC

Nasa 48% SL

Nativo 75% WG

Minohexa 10% EC

Minoclem 5% WG

Menara 41% EC

Milbecknok 1% EC

Mexal 72% WP

Micronite 80% WP

Microvit 80% WP

Microvit KZ 80% WP

Microsulfur 80% WG

Microrame 70% SC

Microthiol special 80% WG

Microthoate 80% WG

Microbagen 80% WP

Mecti 1.8% EC

AS % 48 نتارو

SC % 50 ناندو

WG % 75 ناتيفو

EC % 10 مينوهك�سا

WG % 5 مينوكليم

EC % 1 ميلبكنوك

WP % 72 ميك�سال

WP % 80 ميكرونايت

WP % 80 ميكروفيت

WP % 80  كزد- ميكروفيت

WG % 80 ميكرو�سلفر

WG % 80 ميكروثوات

WP % 80 ميكروباجن

WP % 49.2 مي�سن تربل

U

احل�شائ�ش

1285 Abamectin

2139 Mancozeb - Cymoxanil - Benalaxyl Micene triple 49.2 WP

Low III

الأكارو�سات

EC % 1.8 ن�رص اكتني

SC % 48 نافيجاتور

SL % 48 نا�سا

EC % 41 مينارا

SC % 70 ميكرورام

WG % 80 ميكروثيول �سبي�شيال

EC % 1.8 ميكتي

Mod II
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U

U

U

Mod II

U

Low III

Mod II

U

Mod II

Mod II

Low III

U

Mod II

Low III

Mod II

Mod II

Mod II

U

Mod II

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

1902 Bispyribac - sodium

1382 Bispyribac - sodium

696 Bispyribac - sodium

1073 Teflubenzuron

1386 Tribasic copper sulfat

1889 Azoxystrobin - Dimethomorph

1578 Copper oxychloride

1883 Chlorpyrifos

2132 Kresoxim-methyl

2023 Abamectin

1119 Thiram

164 Bupirimate

1619 Propiconazole

1973 Cypermethrin

2027 Malathion

306 Copper oxychloride

2157 Tricyclazole

1773 Diazinon

1342 Carbendazim

1474 Dimethoate

Nominee KZ 2% SL

Nominee 3% SL

Nominee 2% SL

Nomolt 15% SC

Novicure 70% WG

Novostar 30% WG

Novacopper 85% WP

Novaphos 48% EC

Noscab 50% WG

Nuspider 1.8% EC

No-Blight 50% WP

Nimrod 25% EC

Nasrzol 25% EC

Nasr Slazole 75% WP

Nasr Zinon 60% EC

Nasrzim 50% WP

Nasr thoate 40% EC

SL % 2 نومينى

SC % 15 نومولت

WG % 70 نوفيكيور

WG % 30 نوفو�ستار

WP % 85 نوفاكرب

EC % 48 نوفافو�س

WG % 50 نو�سكيب

EC % 1.8 نو�سبيدر

WP % 50 نوباليت

EC % 25 منرود

EC % 25 ن�رصزول

Nasr Lathion / Cheminova EC % 57  كيمينوفا/ ن�رص الثيون
57% EC
Nasrthrin 25% EC
EC % 25 ن�رصثرين

Nasr Copper 85% WP

SL % 3 نومينى

WP % 85ن�رص كوبر

WP % 75 ن�رص �سيالزول

EC % 60 ن�رص زينون

WP % 50 ن�رص زمي

EC % 40 ن�رص ثويت

SL % 2 نومينى كزد

U
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Mod II

Mod II

Low III

U

Mod II

U

U

U

U

Mod II

Mod II

Mod II

High Ib

Mod II

Mod II

Mod II

U

U

U

احل�رشات

الفقاريات

الفطريات

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

النيماتودا

النيماتودا

النيماتودا

النيماتودا

النيماتودا

النيماتودا

النيماتودا

الفطريات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

1871 Tebuconazole

589 Methomyl

1032 Methomyl

2342 Copper oxychloride

2040 Sulfur

2269 Diflubenzuron

2359 Lambda-Cyhalothrin

1445 Mineral oil

1523 Propineb

1923 Bensulfuron-Methyl

86 Mancozeb

1869 Ethoprophos

60 Fenamiphos

1395 Ethoprophos

1442 Fenamiphos

2074 Fosthiazate

1495 Ethoprophos

1139 Fosthiazate

1421 Myclobutanil

1423 Hexythiazox

1987 Bispyribac - sodium

Hattric 6% FS

Neomyl 90% SP

Neomyl 20% SL

New Copper 85% WP

New Sulfur 98% D

Newbenzeron 48% SC

New power 5% EC

New-oil 95% EC

Nemo 70% WP

Nimfix 60% WG

Nemespor 80% WP

Nimayuk 10% GR

Nemacur 10% GR

Nemacap 20% EC

Nemaphos 40% EC

Nimazate 10% GR

Nemagold 10% GR

Nemathorin10% G

Nilbu 12.5% EC

Nissorun 5% EC

Nominee KZ 3% SL

FS % 6 هاتريك

SP % 90نيوميل

SL % 20 نيوميل

EC % 5 نيو باور

EC % 95  اويل-نيو

WP % 70 نيمو

WG % 60 نيمفيك�س

WP % 80نيم�سبور

GR % 10 نيمايوك

GR % 10نيماكور

EC % 20 نيماكاب

EC % 40 نيمافو�س

GR % 10 نيمازيت

GR % 10 نيماجولد

G % 10نيماثورين

EC % 12.5 نيلبو

EC % 5 ني�سوران

SL % 3 نومينى كزد

High Ib

الفطريات

WP % 85 نيوكوبر

D % 98 نيو�سلفر

SC % 48 نيوبنزيرون

U
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Mod II

High Ib

High Ib

U

Mod II

Low III

Low III

U

U

Low III

U

U

High Ia

Mod II

Mod II

Mod II

Mod II

Low III

Mod II

الفطريات

احل�رشات

احل�رشات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�رشات

الأكارو�سات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

النيماتودا

الأكارو�سات

الفطريات

احل�رشات

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

احل�رشات

1660 Copper hydroxide

1153 Copper hydroxide

1441 Emamectin benzoate

1061 Methomyl

1449 Aluminium Phosphide

1510 Clodinafop-propargyl

742 Chlorpyrifos

1643 Pyridaben

604 Sulfur

2107 Fosetyl-Aluminium

1023 Thiophanate-methyl

2029 Clodinafop-propargyl

1671 Glyphosate Isopropylammonium

469 Glyphosate Isopropylammonium

1595 Oxamyl

1809 Abamectin

1566 Copper oxychloride

2329 Indoxacarb

2203 Abamectin - Hexythiazox

1125 Acetochlor

1468 Tolfenpyrad

Hydro Q 77% WP

Hidrocob 77% WP

Hyperon 5% SG

Huayang 90% SP

Hoxin 56% Tab.

Hock 15% WP

Helban 48% EC

Help star 20% EC

Helb Sulphur 98% D

Hector 80% WP

Hesta 70% WP

Herbeno 24% EC

Herbsate 48% WSC

Herbazed 48% WSC

Hidet star 24% SL

High Keen 5.4% EC

Hi-copper 85% WP

Highdox 30% WG

High Point 10% EC

Harnss 84% EC

Hachi Hachi 15% EC

WP % 77 هيدروكيو

WP% 77 هيدروكوب

SG % 5 هيبريون

SP % 90 هوياجن

 �أقرا�ص% 56 هوك�سني

WP % 15 هوك

EC % 48 هلبان

EC % 20 هلب �ستار

D % 98 �سلفر-هلب

WP % 80 هكتور

WP % 70ه�ستا

EC % 24 هربينو

WSC % 48 هرب�سات

WSC % 48هربازد

SL % 24 هايديت �ستار

EC % 5.4 هاى كني

WP % 85 هاى كوبر

WG % 30 هاى دوك�س

EC % 10 هاى بوينت

EC % 15 هات�شى هات�شى

Mod II

الفطريات

EC % 84 هارن�س

Mod II
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

U

U

Mod II

Low III

U

High Ib

U

U

Mod II

Mod II

Low III

U

U

U

U

U

U

Low III

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الأكارو�سات

احل�رشات

الفطريات

احل�رشات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�رشات

الفطريات

الفطريات

الأكارو�سات

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

الفطريات

الفطريات

2376 Glyphosate ammonium

1336 Sulfur

663 Fenoxaprop-p-ethyl

2130 Glyphosate Isopropylammonium

1955 Chlorfenapyr

1835 Lufenuron

1538 Carbendazim

1875 Methomyl

1936 Fluazifop-p- butyl

1920 Clodinafop-propargyl

2235 Imidacloprid

1274 Copper hydroxide

1266 Sulfur

2071 Hexythiazox

2324 Azoxystrobin

733 Glyphosate Isopropylammonium

2146 Glyphosate Isopropylammonium

1964 Glyphosate Isopropylammonium

2346 Azoxystrobin - Propiconazole

1661 Copper hydroxide

Weed Killer 74.7% SG

Wettasul 80% WP

Whip- super 7.5% EW

We young 48% SL

Wondr 36% SC

Wormatin 5% EC

Wang 50% WP

Wanet 90% SP

Onecide 15% EC

One touch 15% WP

Warrant 70% WG

Heliocuvre 62% SC

Heliosoufre 70% SC

Hexana 10% WP

Heros 25% SC

Herphosate 48% SL

Herbisate 48% SL

Herp off 48% SL

Headway 16.65% EC

Hydromicron 77% WP

SG % 74.7 ويد كيلر

WP % 80 ويتا�سول

SC % 36 وندر

EC % 5 ورماتني

WP % 50 واجن

SP % 90 وانت

EC % 15 وان �سايد

WP % 15 وان تات�ش

WG % 70 وارنت

SC % 62 هيليوكوفر

SC % 70 هيليو�سوفر

SL % 48 هريفو�سيت

SL % 48 هريبى �سيت

SL % 48 هريب اوف

EC % 16.95 هيدواى

WP % 77 هيدروميكرون

Low III

احل�شائ�ش

EW % 7.5ويب �سوبر

SL % 48 وى يوجن

WP % 10 هيك�سانا

SC % 25 هريو�س

U
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Mod II

U

Mod II

U

Mod II

Low III

U

الفطريات

الفطريات

الفطريات

الفطريات

احل�شائ�ش

الفطريات

احل�شائ�ش

احل�شائ�ش

1737 Difenoconazole

1863 Mancozeb

1655 Flusilazole

1678 Mancozeb

1741 Mancozeb - Metalaxyl

Eurozolex 25% EX

Eurozole 25% EC

Euro tech 80% WP

Uranch 40% EC

Uthane 80% WP

UPLax 72% WP

2272 Chlorothalonil - Metalaxyl-M (M - Winnergold 53.75% SC
fenoxam)
2082 Glyphosate Isopropylammonium
Weed stop 48% SL

EC % 25 يوروزولك�س

EC % 25 يوروزول

WP % 80 يوروتك

EC % 40 يوران�ش

WP % 80 يوثان

WP % 72 يو بى الك�س

SL % 36 ويدما�سرت ديو

U
الفطريات

2230 Propiconazole

Unimel 72% WP

WP % 72 يونيميل

WG % 70 يونيمارك

SE % 39 - 390 يونيفورم

EC % 1.8 يوروماك

SL % 48 يورو�سات

SL % 48 وييد�ستوب

SC % 53.75 ويرنجولد

EC % 22.5 ويك اب ميك�س

Mod II
الفطريات

1241 Glyphosate present as isopropyla - Weedmaster Duo 36% SL
monium and monoammonium salt
1926 Clethodim - Haloxyfop-P-methyl
Weak Up mix 22.5% EC

U

Euromac 1.8% EC

Eurosate 48% SL

1988 Mancozeb - Metalaxyl

1236 Azoxystrobin - Metalaxyl-M (M - Uniform 390- 39% SE
fenoxam)
1383 Metribuzin
Unimark 70% WG

1641 Abamectin

1971 Glyphosate Isopropylammonium

الأكارو�سات

احل�شائ�ش

Mod II
الفطريات

U
Mod II
احل�شائ�ش
الفطريات

Mod II
Low III

: مالحظة هامة

) ينتهى إستخدامها وتداولها فى السوقFipronil - Diazinan - Amitraz( مستحضرات املواد الفعالة
2019/6/30 احمللى
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تنبيه هـــــام
يجب أن يكون معلوم ًا لدى من يسترشد بكتاب «التوصيات املعتمدة
ملكافحة اآلفات الزراعية  »2018أن املبيدات املوصى بها مسجلة من
قبل جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصالح حتى
تاريخ هذا اإلصدار ،ويحظر إعادة طباعتها بأى شكل وفى أى
صورة دون أخذ إذن كتابى من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.
جلنة مبيدات اآلفات الزراعية
			
نائب أمني اللجنة
		
أ.د/مصطفى عبدالستار حماد

أمني اللجنة
أ.د /محمد عبدالله صالح رضوان

