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Vالتو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

تقديـــــم

تعتـــر مكافحـــة الآفـــات مـــن اأهم العنا�صـــر املوؤثـــرة فى عملية الإنتـــاج الزراعي وذلك لأنها ت�صـــاعد فـــى حماية اإنتاجية املحا�صـــيل 
وبالتايل حتقيق عائد جمزي للمزارع. لقد تطورت عملية مكافحة الآفات اإلى ا�صتخدام جمموعة من التقنيات احلديثة بتوافق دقيق 
يعتمـــد علـــى الإ�صـــتفادة الق�صـــوى من الو�صـــائل الطبيعية واحليويـــة من خالل منظور بيئى واقت�صـــادى واجتماعـــى اأو ما يطلق عليه 
املكافحـــة املتكاملـــة لالآفـــات. ويعتمد هذا النظام على اإدارة تعداد الآفات وعـــدم التدخل باملبيدات الكيميائية اإل عند ال�صرورة، وهو ما 
يتفـــق مـــع �صيا�صة واإ�صرتاتيجية وزارة الزراعـــة وا�صت�صالح الأرا�صى، مع الأخذ فى الإعتبار اإختيار املبيد املنا�صب �صد الآفة امل�صتهدفة 
وباجلرعـــة املثلـــى وفـــى التوقيت الأمثل لتعظيم املنافع واحلد مـــن الأ�صرار والتكاليف. وتهدف برامج املكافحـــة املتكاملة لالآفات اإلى 
احلفاظ على ن�ص���اط الأعداء احليوية وعدم الإ�ص���رار ب�ص���حة الإن�ص���ان و�ص���امة البيئة مع زيادة القدرة التناف�ص���ية لت�صدير منتجات 

زراعية نظيفة من خالل الإلتزام باحلدود الق�صوى امل�صموح بها ملتبقيات املبيدات على هذه املنتجات.

لقد جاء ا�صـــتخدام وزارة الزراعة لنظم املكافحة املتكاملة لالآفات كح�صـــيلة للبحوث العلمية التى يتم اإجرائها فى مركز البحوث 
الزراعيـــة بالتعـــاون مـــع اجلامعـــات والهيئات البحثية الأخـــرى، وذلك من خالل الفـــرق التي تبحث فى بناء برامـــج مكافحة متكاملة 

تت�صم بالديناميكية والقدرة على التواءم مع تغريات البيئة الزراعية.

لقد جاء اإ�صدار كتاب »التو�صيات املعتمدة ملكافحة الآفات الزراعية 2019« ليحقق اأحد املتطلبات الرئي�صة فى ال�صتخدام 
الر�صيد ملبيدات الآفات الزراعية، ومن هذا املنطلق فاإنه يت�صمن نبذة عن مكافحة الآفات بكافة عنا�صرها مع اإلقاء بع�ض ال�صوء على 
املكافحة املتكاملة لالآفات والإ�صـــارة اإلى التو�صـــيات املعتمدة ملكافحة الآفات الزراعية خا�صـــة املكافحة الكيميائية.ويعتر هذا الكتاب 
دليـــاًل اإر�صـــادياً لـــكل املهتمـــني مبكافحة الآفات الزراعية، وخا�صـــة الأخـــوة الزراع ورجال الإر�صـــاد الزراعى والباحثني فـــى كافة مواقع 

البحث العلمي الزراعي.

واإننـــي اإذ اأقـــدم لهـــذه الوثيقـــة الهامة فال يفوتني اأن اأ�صـــكر جلنة مبيدات الآفات الزراعية على ما تقوم به من جهود خمل�صـــة فى 
جمال اإدارة مبيدات الآفات فى م�صـــر لالإرتقاء بالإنتاج الزراعي، داعياً اهلل عز وجل اأن يوفق كل اجلهود التى تبنى م�صـــر فى عهدها 

اجلديد.

مع متنيات وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صي لكافة العاملني فى املجال الزراعى بتحقيق اإنتاج زراعى وفري ومتميز واآمن يحقق 
مل�صرنا احلبيبة كل ما ترجوه من نه�صة وتقدم واإزدهار.

واهلل ولى التوفيق

اأ.د./ عز الدين اأبو �صتيت

وزير الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى
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تمهيد

النظيفة مع  الزراعة  اإطار منظومة  الزراعية فى  املحا�صيل  اأهمية دورها فى حماية  الزراعية على  الآفات  توؤكد جلنة مبيدات 

احلفاظ على �صحة الإن�صان والبيئة ودعم ال�صتخدام الآمن والفعال للمبيدات من خال برامج املكافحة املتكاملة لاآفات مع تعزيز 

دور الإر�صاد الزراعي والعمل على �صرورة التناغم مع املنظمات والهيئات العاملية املعنية بنظم ت�صجيل وا�صتخدام وتداول املبيدات 

واأهمية التوافق مع مدونة ال�صلوك الدولية اخلا�صة بتوزيع املبيدات وا�صتعمالها وال�صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة 

لاأمم املتحدة. كما تعمل اللجنة على دعم نظم التدريب لكافة امل�صتغلني باملبيدات مبا يتفق مع املتطلبات الدولية واملحلية، اإ�صافة 

اإلى �صرورة دعم وتقوية النظام املعلوماتي فى جمال املبيدات بني وزارة الزراعة وكافة العاملني بالقطاعات التي تعمل فى جمال 

املبيدات على م�صتوياتها املحلية والإقليمية والعاملية.

توؤكد جلنة مبيدات الآفات الزراعية على اأهمية اإتاحة حق املعرفة للجميع ودعم الوعي والإعالم مبنظومة اإدارة املبيدات، ولهذا 

و�صعت اللجنة �صمن اأولوياتها اإعداد �صل�صلة من الإ�صدارات التي تهم العاملني فى جمال مكافحة الآفات من الباحثني والدار�صني 

وجتار املبيدات واملر�صدين الزراعيني وجمهور الزراع والعاملني فى �صناعة املبيدات وكافة املهتمني ب�صالمة و�صحة الإن�صان وحماية 

البيئة على امل�صتوى القومي.

»التو�صيات املعتمدة ملكافحة الآفات الزراعية 2019« واحد من اأهم اإ�صدارات جلنة مبيدات الآفات  ويعتر هذا العمل 

اأثبتت جتارب  التي  التو�صيات باملبيدات  التفا�صيل فيما يخ�ض  الزراعية بعد ت�صكيلها اجلديد فى نوفمرب2015 والذي ي�صم كافة 

التقييم احليوي كفاءتها وفاعليتها اإ�صافة اإلى اأمان هذه املبيدات الن�صبي على �صحة الإن�صان واحليوان والنظام البيئي غري احلي 

 )MRL( لكل مبيد على كل حم�صول وكذا قيمة اأق�صى متبقي م�صموح به )PHI( وقد مت فى هذا الإ�صدار اإ�صافة قيم ما قبل احل�صاد

املبيدات  جلان  ت�صكيات  فى  الأع�صاء  كافة  اإلى  والعرفان  التقدير  بخال�ص  للتقدم  املنا�صبة  هذه  ننتهز  م�صبوق.  غري  اإجناز  وهو 

ال�صابقة والتي �صاهمت بجهود متميزة فى هذا الإ�صدار، كما ل يفوتنا اأن ن�صكر اأع�صاء الأمانات الفنية باللجنة على جهودهم فى 

املرجوة نحو ممار�صة  الفائدة  اأن يحقق  القدير  العلى  باآخر نتمنى من اهلل  ولي�ض  الإ�صدار.واأخرياً  كتابة ومراجعة حمتويات هذا 

�صليمة ل�صتخدام مبيدات الآفات الزراعية باأق�صى قدر من الأمان والفاعلية.  

واهلل ويل التوفيق

                  اأ.د./ حممد اإبراهيم عبد املجيد

 رئي�ض جلنة مبيدات الآفات الزراعية  
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إهـــــــداء

مكافحة  جمال  فى  امل�صتغلني  كافة  اإلى  الإ�صدار  هذا  الزراعية  الآفات  مبيدات  جلنة  تهدى   

الآفات الزراعية فى جمهورية م�صر العربية راجني من اهلل عز وجل اأن يجدون فيه ما يدعمهم فى 

معركتهم �صد الآفات التى ت�صيب حما�صيلهم الزراعية . مع احلفاظ على �صحة الإن�صان و�صالمة 

البيئة.

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى
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الباب الأول

مكافحة الآفات الزراعية

اأوًل: اأ�سا�سيات مكافحة الآفات
تعرف الآفة باأنها اأى كائن حى ي�صبب اأ�صراراً لالإن�صان اأو ممتلكاته وتتبع الآفات مدى وا�صع من الكائنات احلية منها 
الفطريات  كذلك  )احل�صائ�ص(–  فيها  املرغوب  غري  والنباتات  والنيماتودا  والقوار�ص  والقواقع  والأكارو�صات  احل�صرات 

والبكترييا والڤريو�صات والتي حتدث اأمرا�ض نباتية وغريها.
يق�صد مبكافحة الآفات العمل على تقليل ال�صرر الذي حتدثه الآفة وذلك باإبعادها اأو منع و�صولها اإلى العائل اأو بتهيئة 
ظروف غري منا�صبة لتكاثرها اأو باإعدامها اإل اأنه ينجو من عملية املكافحة مهما بلغت دقتها عدد من الأفراد ميكنه اأن يعاود 

الن�صاط والتكاثر عندما تتح�صن الظروف املحيطة.
اأهمية درا�صة الآفة قبل مكافحتها: 

يجب قبل القيام مبكافحة اأى اآفة احل�صول على معلومات كافية ووافية عن كل ما يتعلق بها �صواء طريقة تغذيتها ودورة 
حياتها. وعوائلها املف�صلة.. الخ من املعلومات الهامة التي متهد ال�صبيل اإلى مكافحة الآفة بطريقة عملية وفعالة وفيما يلي 

اأهم املعلومات الأ�صا�صية التي يلزم معرفتها قبل اإجراء عملية املكافحة:– 
1- الأهمية الإقت�صادية لالآفة

تبني الأهمية الإقت�صادية لالآفة اإلى اأى مدى تكون مكافحتها جمدية من الناحية الإقت�صادية وفى هذا ال�صدد ل يكفى 
اأن نقدر متو�صط التلف الذى حتدثه احل�صرة ملح�صول ما فى عدد من ال�صنني بل يجب تقدير احلد الأق�صى من اخل�صارة 
التي ت�صببها الآفة فى اأ�صد حالتها– وذلك لأنه قد مير عدد من ال�صنني بدون اأن تظهر اأهمية اإقت�صادية لالآفة ثم فجاأة 
تنت�صر الآفة ب�صكل وبائي قد يهدد املح�صول. يجب اأن ل تقت�صر الدرا�صة على مدى اإنت�صار الآفة فح�صب بل يتحتم اأي�صاً 

درا�صة القيمة الإقت�صادية للمح�صول الذي ت�صيبه.
2- تعريف الآفة:

قد يكون ال�صبب الأ�صا�صي فى ف�صل مكافحة اآفة ما هو اخلطاأ فى تعريفها لذلك يجب توخي الدقة فى تعريف الآفات 
قبل البدء فى عملية املكافحة.

3- موعد وكيفية اإجراء عملية املكافحة :
يعتمد جناح مكافحة اآفة ما اإلى حد كبري على اإختيار املوعد والطريقة املنا�صبتني لإجراء العملية وقد يكون التوفيق فى 
هذا الإختيار اأهم بكثري من اإنتخاب املبيد املنا�صب والرتكيز امل�صتعمل وميكن حتديد موعد وطريقة اإجراء عملية املكافحة 

بدرا�صة �صلوك وبيئة اإنت�صار الآفة حتى ميكن الوقوف على اأ�صعف نقطة ميكن اأن تكافح عندها الآفة.

ثانيًا: طرق مكافحة الآفات
اأو ممتلكاته من نبات  باأنها العمليات التي من �صاأنها تقليل خ�صارة الآفات التي ت�صببها لالإن�صان  تعرف طرق املكافحة 
وحيوان وذلك باحلد من اإنت�صارها وتكاثرها بقدر الإمكان ومن املعروف اأنه من امل�صتحيل الق�صاء على نوع معني من الآفات 
فى جميع بقاع العامل وقد اأمكن فى حالت كثرية التغلب على بع�ض الآفات اخلطرة وحتويلها اإلى اآفات ثانوية �صعيفة الأثر. 
اأو غري ممكنة بالن�صبة لاآفة  اإلى جعل احلياة �صعبة  ت�صمل مكافحة الآفات فى نطاقها الوا�صع جميع الطرق التي توؤدى 

وجترى عملية املكافحة بعدة طرق ميكن تق�صيمها كالأتي:–
01 العوامل الطبيعية :

تتكون من جمموعة من العوامل الطبيعية التي حتد من اإنت�صار الآفات اأو تقلل من اأعدادها دون تدخل الإن�صان فيها. 
تعتمد املكافحة الطبيعية على اأنه ل يوجد نوع من الآفات ميكن اأن يزداد باإ�صطراد اإلى ما ل نهاية اإذا لبد من وجود بع�ض 
العوامل الطبيعية التي حتد من هذا الزدياد وحتافظ على التوازن الطبيعي بني تعداد الآفة والظروف التي حتيط بها ومن 
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اأهم العوامل الطبيعية
101  العوامل اجلوية:

ت�صمل احلرارة والرطوبة والرياح والأمطار وب�صفة عامة ت�صمل جميع العوامل التي يطلق عليها ما ي�صمى بالطق�ص. 
201  العوامل الطبوغرافية:

ت�صمل العوائق الطبيعية اإلى حتد من اإنت�صار الآفات مثل اجلبال وال�صحارى فكثرياً ما تقف هذه العوائق حائًا دون 
اإنت�صار الآفة من بقعة اإلى اأخرى وتكون مبثابة الوقاية الطبيعية �صد غزو الآفات املهاجرة مثل اجلراد كما اأن نوع الرتبة 
يتدخل فى تكاثر احل�صرات خ�صو�صاً تلك التي تتخري اأماكن معينة لو�صع البي�ص اأو تلك التي ترتبى فى الرتبة مثل الآفات 

غمدية الأجنحة التي تف�صل الرتبة اله�صة اخلفيفة والديدان ال�صلكية التي تف�صل الرتبة اجلافة ن�صبياً.  
301  العوامل احليوية:

يق�صد بها الأعداء احليوية لاآفات احل�صرية مثل الطفيليات واملفرت�صات والأمرا�ص وقد ظهرت اأهمية تلك العوامل 
عقب ا�صتعمال املبيدات احلديثة على نطاق وا�صع مما اأثر على الطفيليات واملفرت�صات فقلبت التوازن الطبيعي بني الآفة 
واأعدائها الطبيعية ل�صالح الآفة ونتيجة لذلك اإنت�صرت كثري من الآفات مل تكن معروفة من قبل كاآفات لها خطرها فمثًا 

ظهر العنكبوت الأحمر واملن على كثري من العوائل النباتية وانت�صرت ب�صكل وبائي عقب ا�صتعمال املركبات الكلورونية. 
تلعب الأعداء احليوية دوراً كبرياً فى تقليل اأعداد احل�صرات ال�صارة بالنبات وكثري من الطفيليات واملفرت�صات تتبع رتب 

غمدية الأجنحة وغ�صائية الأجنحة وذات اجلناحني. 
10301 الطفيليات : 

هي كائنات تتطفل داخلياً اأو خارجياً على اأو فى ج�صم اأو بي�ص احل�صرات واأطوارها املختلفة ويطلق على احل�صرة واأطوارها 
نتيجة  العائل  موت  ي�صرتط  ول  الطفيل  من  حجماً  واأكرب  واأن�صط  اأقوى  العائل  يكون  وعادة   Host العائل  اأ�صم  املختلفة 
للتطفل ولو اأنه يحدث موت العائل فى معظم الأحيان– ول يحتاج الطفيل لعدد كبري من العوائل لإمتام دورة حياته وغالباً 

ما يكتفى بعائل واحد اأو عائلني على الأكرث لكي يتمم دورة حياته )اأنظر امللحق الأول(. 
20301 املفرت�صات:

هى كائنات تفرت�ص احل�صرات واأطوارها املختلفة ويطلق عليها فى هذه احلالة ال�صحية Prey وفى العادة يكون املفرت�ض
Predator اأكرب حجماً واأن�صط واأقوى من ال�صحية– ويحتاج املفرت�ض اإلى عدد كبري من ال�صحايا خالل دورة حياته ويعقب 

الإفرتا�ض دائماً موت ال�صحية )اأنظر امللحق الأول(. 
30301 الأمرا�ض احل�صرية : 

تتعر�ص احل�صرات لاإ�صابة بالأمرا�ص ومنها الڤريو�صية مثل مر�ص الذبول الذى ي�صيب يرقات فرا�ص التفاح ومر�ص 
الـ Polyhedrosis الذى ي�صيب دودة ورق القطن والأمرا�ض البكتريية التي ت�صيب يرقات اخلنف�صاء اليابانية والأمرا�ض 

الفطرية التى ت�صيب الذباب املنزلى.
40301 العوامل الغذائية :

من احل�صرات ما يتغذى على عوائل عديدة ومنها ما يتغذى على عوائل حمدودة فى عائلة نباتية معينة ومنها ما يتغذى 
على عائل واحد– كلما حرمت احل�صرة من عائلها املف�صل كلما �صاعد ذلك على احلد من تكاثرها واإنت�صارها. 

2- املكافحة التطبيقية:    
ا�صتفاد الإن�صان  هى تلك الطرق التى جترى بوا�صطة الإن�صان ملكافحة الآفات التي تفلت من العوامل الطبيعية ولقد 
من ذلك حلد كبري مبا لحظه فى الطبيعة مثل العوامل التى حتد من اإنت�صار الآفات كاحلرارة والربودة والأعداء احليوية 
والعوائل املقاومة واأ�صاف اإلى ذلك مبيدات الآفات - من البديهي اأن املكافحة الطبيعية ل تق�صى متاماً على الآفات بل ينجو 
منها بع�ص الأفراد التي تعاود ن�صاطها وتكاثرها خ�صو�صاً اإذا ما توفرت الظروف املنا�صبة لها مما يجعلها م�صدر خطر فى 
بيئتها وعلى ذلك ي�صطر الإن�صان اإلى التدخل ملكافحة الآفات والإقالل من اأعدادها ويطلق على هذا التدخل ب�صوره املختلفة 

املكافحة التطبيقية.
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وتنق�صم املكافحة التطبيقية اإلى :–
1- املكافحة امليكانيكية        2- املكافحة الزراعيـــــة        3- املكافحة احليــويـــة

4- املكافحة الت�صريعية        5- املكافحة الكيميائية        6- املكافحة ال�صلوكية
102 املكافحة الكيميائية

10102 مقدمة عامة
اإنتاجها وفائدتها العظيمة فى حتقيق  باأ�صلوب علمي �صليم لإرتفاع تكلفة  اإ�صتخدام املبيدات الكيميائية  من ال�صروري 
النه�صة الزراعية عالوة على ت�صاوؤل فر�ض احل�صول على مركب جديد. ول يجب اأن يكون �صوء التطبيق عاماًل يوؤدى اإلى 
اإختفاء العديد من املبيدات الكيميائية حتت زعم عدم فاعليتها. وت�صري الإح�صائيات اإلى ظاهرة اإزدياد اإ�صتهاك املبيدات 
امل�صتغلون فى جمال مكافحة  املنطلق حدد  التطبيق. من هذا  ل�صوء  امل�صاحبة  امل�ص�اكل  العديد من  الكيميائية رغم ظهور 
الآفات فل�صفة خا�صة تعتمد على اإعتبارات عديدة تتمثل فى النواحى الإقت�صادية وال�صحية واجلمالية وال�صيا�صية والبيئية 
والنف�صية والأخالقية. وهذه الإعتبارات يجب مراعاتها لإتخاذ قرار اإ�صتخدام املبيدات الكيميائية. ومن هذا املنطلق جتدر 
الإ�صارة اإلى حقيقة ل جدال فيها وهى اأن جميع املبيدات وبدون اإ�صتثناء- مواد �صامة ولكنها تتفاوت فى �صميتها تفاوتاً كبرياً 
اإيجاد توزان بني املنافع من جانب واملخاطر من  اأن تكون عدمية ال�صرر ومن ال�صعوبة  تبعاً لرتكيبها، ومن ثم ل نتوقع 
جانب اآخر، فلكل من هذه اجلوانب اإعتبارات، ولذا ي�صعب اإتخاذ القرار و�صط هذه الظروف البالغة التعقيد. ويبقى احلل 

دائماً فى اإتخاذ القرار احلا�صم املدرو�ض مع حماولة حتقيق التوازن بني املنافع واملخاطر.   
تعرف املكافحة الكيميائية باأنها تلك الو�صيلة من املكافحة التي ت�صتخدم فيها املواد الكيمائية اأو ما ي�صمى مبيدات الآفات 
عند ف�صل العوامل الطبيعية والو�صائل التطبيقية فى حتقيق مكافحة فعالة ومر�صية. كما يعرف مبيد الآفات الكيميائي 
اأو تقليل �صرر الآفة  اإبعاد  اأو  اأو منع  باأنه عبارة عن مادة كيميائية تعامل منفردة اأو خملوطة مع مواد اأخرى بغر�ض قتل 

جمال املكافحة وهناك �صروط لبد من توافرها فى املبيد الكيميائي الناجح وهى: 
منخف�ض. وبرتكيز  امل�صتهدفة  الآفة  �صد  فعال  يكون  • اأن 
معقولة.  اإقت�صادية  تكلفة  ذو  الإ�صتعمال  �صهل  يكون  • اأن 

الآمنة. احلدود  فى  الغذائية  املادة  على  خملفاته  تكون  • اأن 
والطيور  احليوية  الأعداء  مثل  النافعة  احلية  الكائنات  اأو  املزرعة  حيوانات  اأو  امل�صتهلك  �صحة  على  يوؤثر  ل  اأن   •

والأ�صماك. 
فيها.   تعي�ص  التي  النافعة  احلية  والكائنات  الزراعية  الرتبة  على  �صاراً  تاأثرياً  يوؤثر  ل  • اأن 

2 .1 .2 اأق�صام املبيدات الكيميائية: 
يعنى اإ�صطالح Pesticides قاتل لالآفة   Killer of Pest حيث اأن املقطع Cide م�صتق من الكلمة الاتينية Cida وتعنى القتل 

وفيما يلى اأهم اأق�صام املبيدات الكيميائية: 

• تبعًا لنوع الآفة 
1- مبيد ح�صرى       Insecticide  ي�صتخدم للق�صاء على احل�صرات

2- مبيد اأكارو�صى    Acaricide   ي�صتخدم للق�صاء على احللم
3- مبيد نيماتودى  Nematicide  ي�صتخدم للق�صاء على النيماتودا

4- مبيد قوار�ض   Rodenticide  ي�صتخدم للق�صاء على القوار�ض
5- مبيد قواقع  Moulluscicide  ي�صتخدم للق�صاء على القواقـع

6- مبيد فطرى   Fungicide  ي�صتخدم للق�صاء على الفطريات
7- مبيد بكتريى   Bactericide  ي�صتخدم للق�صاء على البكرتيـا
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8- مبيد ع�صبى )ح�صائ�ص(   Herbicide  ي�صتخدم للق�صاء على الأع�صاب
لالإ�صتحالب– حمببات  قابل  للبلل– مركز  قابل  م�صحوق  امل�صتح�صر:  لطبيعة  • تبعاً 

الر�ض– التعفري– التبخري   : الإ�صتعمال  طريقة  لـ  • تبعاً 

2 .1 .2 .1 املبيدات احل�صرية: 

اأو توؤثر على بع�ص الأجهزة  توؤثر املبيدات احل�صرية على الآفات احل�صرية اإما بفعلها ال�صام الفوري فتقتلها فى احلال 
احليوية للح�صرة فتموت ببطء. وتق�صم املبيدات احل�صرية وفقاً: 

1- التق�صيم وفقًا لطريقة دخول املبيد ج�صم احل�صرة: 
1 . 1- �صموم معدية: مبيدات تدخل عن طريق الفم وتوؤدى اإلى قتل احل�صرة بعد اإمت�صا�صها فى املعدة.

املبيدات  الكيوتيكل، وت�صمل  املبا�صر للجليد وتخرتق  اللم�ص  1 . 2-  �صموم مام�صة: مبيدات تقتل احل�صرة عن طريق 
الع�صوية الطبيعية وامل�صنعة.

1 .3- �صموم مدخنة: مبيدات فى �صورة غازية تدخل ج�صم احل�صرة عن طريق الثغور التنف�صية مثل املدخنات.  

2- التق�صيم وفقًا لطريقة تاأثري املبيد على احل�صرة: 
اأق�صامها : الزيوت التي  1 . 2-  �صموم ذات تاأثري طبيعي: حتدث فعلها على احل�صرة دون تفاعات كيميائية. ومن اأهم 

تغطى ج�صم احل�صرة بغطاء رقيق يحرمها من اأك�صچني الهواء فتموت باخلنق. 

2 .2- �صموم بروتوبالزمية: تاأثريها م�صحوب برت�صيب بروتني اخللية وبذلك تتلف الروتوبالزم مثل املبيدات املعدنية. 

2 .3- �صموم تنف�صية: تاأثريها م�صحوب بتثبيط اإنزميات التنف�ص اخللوي)ال�صيتوكروم– ال�صك�صنيك ديهيدروجنيز(. 

الع�صبي مثل  التي لها عاقة مبا�صرة باجلهاز  الإنزميية  النظم  بالتاأثري على  تاأثريها مرتبط  2 . 4-  �صموم ع�صبية: 
الكولني ا�صرتيز)املبيدات الع�صوية احلديثة(

3- التق�صيم وفقًا للرتكيب الكيميائي: 
3. 1-  املبيدات احل�صرية غري الع�صوية : مثل مركبات الكربيت والنحا�ص املعدين.

3. 2-  املبيدات احل�صرية الع�صوية الطبيعية : مثل بع�ص زيوت الر�ص.

4 . 2-   املبيدات احل�صرية الع�صوية املخلقة: مثل غازات التدخني واملبيدات الكلورونية الع�صوية  والفو�صفورية الع�صوية 
والكاربامات والبريوثريدات.

2 .1 .2. 2 املبيدات الأكارو�صية )مبيدات احللم(: 

تعتر جمموعة احللم من املجاميع الكبرية التي تقع حتت �صعبة مف�صلية الأرجل وتوجد فى �صف العنكبوتيات يبلغ 
تعداد اأنواعه حوالى30 األف نوع ت�صبب اأ�صرار خطرية على املحا�صيل الزراعية حيث متت�ض الع�صارة املائية من الأوراق 

والثمار مما ي�صبب جفاف وموت الأجزاء امل�صابة.  

�صد  املنخف�صة  و�صميتها  ن�صاط متبقياتها  العايل وطول فرتة  وثباتها  النوعي  بالتخ�ص�ص  الأكارو�صية  املبيدات  تتميز 
اأو احلوريات اأو احليوان الكامل. وهناك بع�ض املبيدات التي توؤثر على  الثدييات. وقد توؤثر هذه املبيدات على البي�ض 
ومركبات  الكريت  ومركبات  الزيوت  منها  خمتلفة  كيميائية  جماميع  حتت  احللم  مبيدات  وتندرج  الأطوار.  جميع 

الداينيرتوفينول واملبيدات الكلورونية الع�صوية واملبيدات الفو�صفورية الع�صوية. 
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2 .1 .2. 3  املبيدات النيماتودية: 
والتنوع.  العدد  حيث  من  احل�صرات  �صف  بعد  اخلايا  عديدة  احليوانية  املجموعات  اأكرب  من  النيماتودا  �صعبة  تعترب 
وتعتر نيماتودا النبات من اأهم الآفات التى تهاجم املحا�صيل الزراعية. وعلى الرغم من اأن النيماتودا قد ت�صيب خمتلف 
اأجزاء النبات اإل اأن اأغلبها يتطفل على اجلذور ويق�صى معظم حياته فى الرتبة اأو فى اجلذور اأو فى الأجزاء املوجودة 

حتت �صطح الرتبة كالدرنات والريزومات. 
تت�صمن مكافحة النيماتودا ا�صتخدام بع�ض ال�صبل غري الكيمائية مثل احلجر الزراعي والنظافة الب�صتانية واإ�صتخدام 
اأ�صناف نباتية مقاومة والتعقيم ال�صم�صى للرتبة قبل الزراعة والت�صميد اجليد للرتبة واإزالة النباتات امل�صابة، ويطلق 
على املركبات الكيميائية التي ت�صتخدم فى مكافحة النيماتودا باملبيدات النيماتودية. وتتميز املبيدات النيماتودية بقدرتها 
على خف�ض الكثافة العددية للنيماتودا فى الرتبة خالل فرتة زمنية قليلة بحيث ميكن بعدها زراعة املح�صول اإ�صافة 
اإلى اأن املبيدات النيماتودية عادة ما يتم اإ�صتعمالها عن طريق معاملة الرتبة مما قد يكون له تاأثري كبري على اآفات الرتبة 
احل�صرية والفطرية والع�صبية. ومن اأخطر عيوب هذه املبيدات اأن ا�صتخدامها يتطلب خربات واأدوات على م�صتوى فنى 

راقى اإ�صافة اإلى اإرتفاع �صعرها ن�صبياً.  

العوامل التى يجب اأن توؤخذ فى الإعتبار عند اإ�صتخدام املبيدات النيماتودية فى الرتبة : 
 • �صرورة اإختيار املبيد الكيميائي املنا�صب وذلك لإختالف ح�صا�صية اأنواع النيماتودا للمبيدات الكيميائية، وعموماً يف�صل 
العايل  التطاير  ذات  املبيدات  واإ�صتخدام  اأن�صجة اجلذور  داخل  املتطفلة  النيماتودا  ملكافحة  املبيدات اجلهازية  اإ�صتخدام 

ملكافحة النيماتودا املتطفلة خارجياً فى الرتبة.
القيمة  قليلة  املحا�صيل  على  املدخنة  النيماتودية  املبيدات  اإ�صتخدام  جتنب  يراعى  للمح�صول:  الإقت�صادية  القيمة   •  
الإقت�صادية لإرتفاع اأ�صعارها وميكن فى مثل هذه احلالت اللجوء اإلى املبيدات النيماتودية غري املدخنة لرخ�ض ثمنها. 

وميكن ا�صتخدام املدخنات على املحا�صيل ذات القيمة الإقت�صادية العالية وفى البيوت املحمية وامل�صاتل.  
 • تتوقف طريقة املعاملة على طبيعة املبيد الكيميائية حيث تو�صع املبيدات ذات التطاير العالى فى الرتبة على عمق15–
ب�صكل  ت�صتخدم  والتي  املتطايرة  املبيدات غري  اأما  تغطيتها مب�صمعات با�صتيكية.  فعالة مع �صرورة  تكون  20�صم حتى 

�صوائل اأو حمببات فتو�صع على �صطح الرتبة. 
 • تختلف اجلرعة امل�صتخدمة باإختالف نوع الرتبة حيث حتتاج الرتبة الثقيلة اإلى كمية من املبيد اأكر من الرتبة اخلفيفة، 

كما ت�صتخدم جرعات اأعلى عندما يكون املح�صول النامى ذو جذور عميقة مقارنة باملح�صول ذو اجلذور ال�صطحية.

2 .1 .2 .4 مبيدات القوار�ض 
 تعتر القوار�ض من الآفات اخلطرية التي تهاجم اأ�صجار املحا�صيل النباتية اإ�صافة اإلى ما تنقله من  اأمرا�ض خطرية. 

ورغم �صرعة توالد القوار�ض اإل اأنها كانت تتعر�ض لفتك الطيور اجلارحة، وبعد التو�صع فى اإ�صتخدام املبيدات الكيميائية 
غري املتخ�ص�صة ومع عدم اإتباع اأ�صاليب النظافة اإنت�صرت القوار�ص ب�صكل يدعو اإلى �صرورة وجود برامج منتظمة ملكافحتها. 
وتعتمد عملية مكافحة القوار�ض على طرق الوقاية والعالج. وترتكز طرق الوقاية على حرمان الفاأر من م�صادر الغذاء 
اأو الهبوط باإعداده بالطرق املختلفة. وتتم هذه العملية فى احلقول الزراعية واملن�صاآت الريفية اأو احل�صرية– وتعتمد على 

و�صائل خمتلفة منها الو�صائل الكيميائية. 
وتنق�صم الو�صائل الكيميائية ملكافحة القوار�ض اإلى اإ�صتعمال التبخري اأو ال�صموم املعدية، وفى جميع احلالت يلزم توافر 
م�صاد الت�صمم املنا�صب لكل مادة كيميائية. ويتم اإ�صتعمال ال�صموم املعدية بطريقتي التعفري والطعوم ال�صامة والأخرية اأكرث 
اإ�صتخداماً. وتنق�صم ال�صموم فى الطعوم ال�صامة وفقاً ل�صرعة الإبادة اإلى �صموم �صريعة املفعول و�صموم بطيئة املفعول والذي 

اأفرد لها ملحق منف�صل )امللحق ال�صاد�ض(. 
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2 .1 .2 .5  املبيدات الفطرية : 
تعتر الفطريات من اأكرث الكائنات امل�صببة لالأمرا�ض النباتية اأهمية من الناحية الإقت�صادية، وت�صبب الفطريات اأنواع 
للنبات فت�صبب  الأمرا�ض فقد ت�صيب املجموع اجلذري فت�صبب عفن اجلذور، وقد ت�صيب املجموع اخل�صري  خمتلفة من 
اأو تعفن الثمار. وهناك بع�ض الفطريات التي ت�صيب  اأو جفاف وموت الأوراق والأزهار  اأو تبقعاً فى الأوراق  لل�صاق  تقرحاً 
الأوعية اجلهازية فى اجلذور وال�صاق وتوؤدى اإلى ذبول النبات ومن ثم موته. وللتمكن من مكافحة الفطريات يجب معرفة 
دورة حياة الفطر معرفة دقيقة، والعوامل التي ت�صاعد على منوه واإنت�صاره. وميكن القول اأن الأمرا�ص الفطرية التي ت�صيب 
املجموع اخل�صري من ال�صهل مكافحتها ن�صبياً بوا�صطة املبيدات الفطرية اإذا ما قورنت بالإ�صابات اجلهازية، ولعل اكت�صاف 

جمموعة من املبيدات اجلهازية فى األآونة الأخرية جعل مكافحتها اأمر ممكناً. 
تتنوع طرق مكافحة الفطريات منها املكافحة امليكانيكية والزراعية واحليوية والت�صريعية والكيميائية. وتعترب املكافحة 
الكيميائية )املبيدات الفطرية Fungicides( من اأو�صع طرق املكافحة اإنت�صاراً حتى الآن ل�صهولة تداول املبيدات الفطرية 

وتطبيقها ونتائجها ال�صريعة واملبا�صرة. 

تعريف املبيد الفطري : 
اإ�صتق اإ�صطالح Fungicide من مقطعان لتينيان هما Cida ويعنى القتل، Fungus ويعنى الفطر. ومن هنا فاإن املبيد 
الفطري هو اأي مادة اأو عامل له القدرة على قتل الفطر، وتبعاً لهذا املعنى فاإن العوامل الطبيعية مثل احلرارة والأ�صعة فوق 
اأن اإ�صتخدامه حمدد  Fungicides ولو اأن هذا التعبري غري دقيق فى هذا املجال حيث  البنف�صجية. ميكن اأن يطلق عليها 

فقط على املواد الكيميائية. ولذا فاإن هذا الإ�صطاح يعرب عن املواد الكيميائية القادرة على قتل الفطر.  

اأق�صام املبيدات الفطرية: 

1-  تق�صيم وفقًا لطريقة الفعل: 

1 .1 مبيدات وقائية : 

مبيدات تعمل على وقاية النبات قبل اأن ي�صاب باملر�ض وهى تعمل على منع العدوى بجراثيم الفطر على ال�صطح املعامل 
�صواء بقتلها اأو بتهيئة ظروف ف�صيولوچية غري منا�صبة لإنبات اجلراثيم اأو تعمل على قتل الهيفات اأثناء حماولتها اإخرتاق 
اإلى قدرتها على الإلت�صاق ب�صطح العائل  اأثر ممتد اإ�صافة  اأن يكون لها  الورقة. واملبيدات امل�صتعملة فى هذه احلالة يجب 

ومقاومة فعل العوامل اجلوية التى تعمل على اإزالتها.  

ومن اجلدير بالذكر اأن املبيدات الفطرية الوقائية تعامل قبل مالم�صة جراثيم الفطر ل�صطح النبات، ويحتاج ذلك حتى 
ميكن تنفيذه بنجاح اإلى معلومات دقيقة عن تاأثري العوامل اجلوية على اإنت�صار املر�ص مع �صرورة توفر جهاز حتذير فعال 

ملعرفة م�صتوى اإنت�صار املر�ص. وتعترب املبيدات الفطرية الوقائية الو�صيلة املف�صلة فى املكافحة.  

1 . 2 مبيدات عالجية : 
اإذا اخرتقت هيفات الفطر اأن�صجة النبات ومنا املي�صليوم بني الكيوتيكل والب�صرة لبد من التدخل مببيدات عاجية تعمل 
على منع عدوى جديدة وعدم اإ�صتفحال اإنت�صار املر�ص ومنع اأي منوات فطرية جديدة وقتل مي�صليوم الفطر احلديثة النمو.

1 .3 مبيدات م�صتاأ�صلة : 
وهى مركبات تق�صى على الفطر بعد ظهور اأعرا�ض املر�ض، ومتام تكاثر م�صبب املر�ض وهى مرحلة متقدمة عن احلالة 
اإليه  ال�صابقة حيث اأن املر�ض فى هذه احلالة قد متكن من توفري اأماكن احلماية له داخل النبات بحيث ي�صعب الو�صول 
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والق�صاء عليه. وقد تنجح املبيدات امل�صتاأ�صلة فى حالة البيا�ض الدقيقى الذى ينمو فى �صطح الورقة. اأما الفطريات التى 
تنمو فى عمق الن�صيج فمن ال�صعب الو�صول اإليها اإل باإ�صتخدام املبيدات اجلهازية.  

2-  تق�صيم وفقًا لطريقة التطبيق : 
2 .1 مبيدات تعامل على املجموع اخل�صرى : 

حيث يعامل النبات على �صورة حماليل ر�ص اأو م�صاحيق تعفري ويراعى فى اإ�صتعمالها نف�ص ال�صروط واملوا�صفات اخلا�صة 
باملبيدات احل�صرية. 

2 .2 مبيدات للبذور : 
تعامل البذور والدرنات والكورمات باملبيدات الفطرية بغر�ض قتل م�صبب املر�ض على اأو داخل البذرة وحماية البذور من 
الإ�صابة بفطريات الرتبة. فقد تغمر البذور فى م�صتح�صر �صائل وت�صمى املعاملة املبللة للبذور اأو حتاط مب�صحوق املبيد 

وت�صمى املعاملة اجلافة للبذور اأو تر�ض البذور مبحلول املبيد وت�صمى املعاملة الرطبة للبذور. 
2 .3 مبيدات الرتبة: 

اإلى  اأو داخلها بغر�ض الق�صاء على الفطريات امل�صتوطنة فى الرتبة. وبالتايل توؤدى  مبيدات تعامل على �صطح الرتبة 
وتعتمد فى  اأو حمببات  تعفري  اأو م�صاحيق  �صوائل  تعامل فى �صورة  الفطريات، وقد  زراعتها من غزو  البذور عند  حماية 
اأحداثها للفعل على قدرتها على التطاير اأو �صفاتها اجلهازية. وقد تعامل فى �صورة مواد تدخني. وعموماً حتتاج معاملة 

الرتبة اإلى معدلت عالية من املبيد. 
3-  تق�صيم وفقًا للرتكيب الكيميائي : 

اأن كثري من املبيدات يعمل  كمبيدات م�صتاأ�صلة، وفى  تعتر طرق التق�صيم ال�صابقة طرق عرفية ولي�صت واقعية حيث 
نف�ض الوقت كمبيدات وقائية ح�صب الرتكيز امل�صتعمل. كما اأن بع�ض املبيدات ي�صلح لالإ�صتعمال على الأوراق والثمار. وفى 

نف�ض الوقت ي�صلح ملعامالت البذور اأو معامالت الرتبة وهكذا. 
الفطرية  املبيدات  تق�صيم  ميكن  حيث  دقة  التق�صيم  طرق  اأكرث  هو  الكيميائي  الرتكيب  ح�صب  فالتق�صيم  ذلك  وعلى 

امل�صتعملة اإلى:
• الفينولت. الكريت.     • عن�صر 

النني.  • الأ�صيل  النحا�ض.     • مركبات 
اميدز. • الكربوك�صى  اإ�صتخدامها(.   )اأوقف  الزئبق  • مركبات 

• البنزاميدوزول  ثيوكاربامات.    الداى  • مركبات 
• البريدينات. النيرتوچينية   الع�صوية  • املركبات 

احليوية.  • امل�صادات  • الكينونات.     

2. 1. 2. 6  مبيدات الأع�صاب )احل�صائ�ض(: 
تعترب الأع�صاب )احل�صائ�ص( من اأهم عوائق الإنتاج الزراعي بتاأثريها املبا�صر وغري املبا�صر على عنا�صر الرثوة الزراعية 
من حما�صيل وحيوان زراعي. كما ميتد تاأثريها اإلى الإ�صرار بالإن�صان نف�صه. فاحل�صائ�ص تاأوي احل�صرات وتعول م�صببات 
اأمرا�ص النبات كما تاأوي الزواحف والقوار�ص وتعطل املوا�صات  الربية والنهرية، وت�صبب انت�صار احلرائق. وتعرف الأع�صاب 

باأنها نباتات تنمو فى غري مكانها اأو نباتات غري مرغوبة اأو نباتات تتناف�ض مع الإن�صان فى الأر�ض املنزرعة. 
الطرق  احلرق(-  احل�ص-  العزيق-احلرث-  باليد-  )الإقتاع  امليكانيكية  الطرق  فى  احل�صائ�ص  مكافحة  طرق  تنح�صر 
الطرق  احل�صائ�ص(-  من  خالية  نظيفة  تقاوي  ا�صتعمال  اأو  احل�صي�صة  منو  تنا�صب  ل  زراعية  دورات  )اإ�صتعمال  الزراعية 
مبيدات  باإ�صتخدام  الكيميائية  والفطريات(-الطرق  احل�صرات  مثل  احل�صائ�ص  تهاجم  عوائل  ون�صر  )اإدخال  البيولوچية 

احل�صائ�ص والتي ت�صكل43% من املبيدات امل�صتعملة. 
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تعريف املبيد الع�صبي : 
مركب كيميائي يعمل على قتل اأو منع اأو تثبيط منو احل�صائ�ص. 

اأف�صلية ا�صتخدام مبيدات الأع�صاب:
ميكن اإيجاز فوائد ومميزات املكافحة الكيميائية مببيدات الأع�صاب فيما ياأتي :

لاأع�صاب. امليكانيكية  املكافحة  عمليات  وتكاليف  اأجور  توفري  طريق  عن  املكافحة  تكاليف  • خف�ص 
املحا�صيل  جذور  تقطيع  اإلى  يوؤدى  الذي  العزيق  نتيجة  املح�صول  نبات  اإ�صرار  • عدم 

امليكانيكية.  بالو�صائل  مقارنة  املح�صول  اإنتاجية  • زيادة 
الرتايازين. مبيدات  ا�صتخدام  عند  النخيليات  فى  الروتني  زيادة  مثل  املحا�صيل  �صفات  بع�ض  ترفع من جودة  • قد 

تق�صيم  مبيدات الأع�صاب:
هناك طرق عديدة لتق�صيم مبيدات الأع�صاب، ويبدو اأنه من ال�صعب اإتباع نظام معني فى تق�صيم مبيدات  الأع�صاب مع 
التي تق�صى  الكيميائية ودرجة �صميتها ونوعية احل�صائ�ص  تباين �صفاتها  اإلى  بالإ�صافة  با�صتمرار  اأعدادها  تنوعها وتزايد 

عليها وعموما تق�صم مبيدات احل�صائ�ص وفقاً للغر�ص من التق�صيم اإلى: 
 : التطبيق  مليعاد  • وفقًا 

1- مبيدات قبل الزراعة: 
وفيها ي�صتخدم املبيد الع�صبي بعد جتهيز الأر�ص للزراعة وقبل زارعة املح�صول.

2- مبيدات قبل النبثاق: 
مبيدات تر�ض على الرتبة بعد زراعة املح�صول وقبل ظهور البادرات فوق �صطح الرتبة.

3- مبيدات بعد النبثاق: 
يجرى التطبيق بعد اأن تنبثق بادرات املح�صول اأو احل�صائ�ص فوق �صطح الرتبة.

 : املبيد  لإختيارية  وفقًا  •  التق�صيم 
1- مبيدات متخرية: 

ت�صتخدم ملكافحة الأع�صاب النامية مع املح�صول دون اإحداث �صرر للمح�صول. 
2- مبيدات غري متخرية: 

ت�صتخدم ملكافحة الأع�صاب فى حالة عدم وجود حم�صول نامي حيث تقتل جميع النباتات دون متييز مثل الباراكوت. 
 : الإ�صتعمال  ومكان  لطريقة  وفقًا  •  التق�صيم 

ت�صتخدم مبيدات الأع�صاب ر�صاً اأو تعفرياً وتق�صم وفقاً ملكان الإ�صتعمال اإلى: 
1- الإ�صتعمال على الرتبة: 

وذلك اإما بالر�ص اأو التعفري على الطبقة ال�صطحية للرتبة اأو بخلط املبيد بالرتبة وقد يكون اخللط  �صطحي اأو عميق. 
2- الإ�صتعمال على املجموع اخل�صري:

اأما بالتطبيق العام على كل امل�صاحة اأو تطبيق موجه بتوجيه التطبيق للح�صائ�ص فقط. 
 : النبات  فى  املبيد  حلركة  وفقًا  •  التق�صيم 

1- مبيدات مالم�صة:  
تقتل النباتات التي تالم�صها ولي�ض لها القدرة على الإنتقال اأو التخلل فى الأن�صجة النباتية -  كما ل تتخلف اآثارها فى 

الرتبة، ولهذا ل تقتل احل�صائ�ص التي قد تنبت وتنمو بعد الر�ص.
2- مبيدات جهازية:  

لها خا�صية الإنتقال داخل النبات وتتخلل فى الأن�صجة النباتية،وحتدث اأ�صرار ملناطق بعيدة عن منطقة الإمت�صا�ض.
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3- مبيدات معقمة للرتبة:  
املبيدات  نباتى–وتتميز  منو  اأى  معينة  لفرتة  ومتنع  النامية  النباتات  جميع  على  الرتبة– تق�صى  فى  ثابتة  مبيدات 

امل�صتخدمة بقلة ذوبانها فى املاء.
 : التاأثري  طريقة  ح�صب  على  • التق�صيم 

4- مانعات اإنق�صام اخلاليا.  1- منظمات النمو.   
5- مانعات اإنتاج الكلوروفيل. 2- مانعات الأك�صدة.   

6- معوقات متثيل الأحما�ض الأمينية. 3- مانعات التمثيل ال�صوئي.  
 : الكيميائي  للرتكيب  وفقًا  •  التق�صيم 

)  اأ (   مركبات معدنية. 
) ب ( مركبات ع�صوية: 

مركبات غري نيرتوچينية 
مركبات ع�صوية نيرتوچينية: 

4-  م�صتقات الفينول ال�صتبدالية.   1- مركبات اليوريا الإ�صتبدالية.   
5- م�صتقات التوليويدين.   2- مركبات الكاربامات والثيوكاربامات.  

 3- امل�صتقات النيرتوچينية احللقية. 
اإر�صادات هامة عند اإ�صتخدام املبيدات 

1- يختار املبيد املنا�صب لكل حم�صول بناء على تو�صيات وزارة الزراعة مع مراعاة عدم اإ�صتخدام اأى تو�صية ملح�صول على 
حم�صول اآخر. 

اإتباع جميع الإر�صادات الواردة فى التو�صيات من حيث املعدل وطريقة  اإ�صم املبيد امل�صتخدم والتاأكد من  2- التاأكد من 
الر�ض وميعاد الر�ض وكمية املياه الالزمة بدقة. 

3- التاأكد من �صالحية الأدوات امل�صتخدمة فى الر�ض من ر�صا�صات وموتورات وعدم وجود ثقوب بها اأو بخراطيمها حتى 
ل يحدث ت�صرب منها اأثناء عملية الر�ض.

4- ا�صتخدام مياه نظيفة حتى ل يحدث اإن�صداد للب�صابري
5- يراعى اإذابة املبيد وخا�صة املبيدات امل�صحوقة فى جردل خارجي به كمية منا�صبة من املاء مع التقليب اجليد ثم ي�صاف 

املحلول للخزان وي�صتكمل باملياه مع اإ�صتمرار التقليب.
6- ا�صتخدام معايري ومكاييل �صليمة للمبيدات عند التح�صري. 

7- جتنب التقليب باليد مع اإمكان ا�صتخدام ع�صا اأو فرع �صجرة، وذلك حماية للقائم بالتنفيذ من الت�صمم وال�صرر. 
8- الر�ض باإ�صتخدام عمالة مدربة. 

9- انتظام وجتان�ض الر�ض بحيث ل ترتك اأماكن بدون ر�ض وعدم الر�ض فى بع�ض امل�صاحات دون الأخرى حتى ل يوؤدى 
ذلك اإلى زيادة تركيز املبيد فى تلك امل�صاحات مما يحدث اأثر �صيء على املح�صول.

10- التاأكد من عمر الأ�صجار فى حالة التطبيق فى حدائق الفاكهة طبقاً للتو�صيات حيث اأن الأ�صجار ال�صغرية العمر 
اأكرث ح�صا�صية للمبيدات.  

ال�صقيع،  احلرارة،  درجة  فى  الإرتفاع  مثل  منا�صبة  غري  ظروف  حتت  النباتات  وجود  حالة  فى  املبيدات  ر�ض  عدم   -11
العط�ص، �صيام الأ�صجار، امللوحة الزائدة، الأرا�صي الغدقة. 

12- عدم الر�ص اأثناء هبوب الرياح عموماً اأو اإبتال النباتات بالندى اأو عند توقع �صقوط املطر حيث يوؤجل الر�ص حلني 
ا�صتقرار الأحوال اجلوية. 
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13- بالن�صبة لالأرا�صي الرملية وخا�صة فيما يتعلق باملبيدات الأر�صية يراعى عدم زيادة املعدل املو�صى به باأى حال من 
الأحوال حيث اأن اأى زيادة نتيجة لتكرار الر�ض اأو عدم تغطية امل�صاحة طبقاً للتو�صيات ينتج عنها اأ�صرار بالغة للنبات، 

وذلك لأن اخلا�صية الإختيارية قليلة بالن�صبة للمبيدات الأر�صية فى الأرا�صي الرملية.  

ثالثًا: م�ستح�سرات املبيدات
جتهـيز  عليه  يطلق  ما  اأو  للتطبيــق  �صاحلــة  �صورة  فى  جتهيزه  مرحلة  اإلى  ينتقل  نقية  �صورة  فى  املبيد  ت�صنيــع  بعد 
امل�صتح�صرات. وتهدف عملية جتهـيز املبيد الكيماوي اإلى حت�صـني خوا�ض تخزين املبيد وتداوله وتطبيقه وفعاليته واأمانه. 
وتطلق كلمة امل�صتح�صر على التجهيز التجاري للمبيد قبل تطبيقه )قبل تخفيف املبيد فى جهاز التطبيق(. يعتمد جناح 
املبيد فى مكافحة اآفة ما على ال�صورة التي ي�صتخدم عليها املبيد، وعلى الظروف املنا�صبة لبقاء املبيد فعاًل اأثناء تواجد الآفة. 
توجد  قد  املثال  �صبيل  على  النقى.  للمركب  الكيماوية  الطبيعية  ال�صفات  على  املبيدات  م�صتح�صرات  جتهيز  ويعتمد 
املركبات النقية فى �صورة �صائلة والأخرى فى �صورة �صلبة ومن حيث الثبات بع�صها ثابت حتت الظروف اجلوية وبع�صها 
اأو عدمي التطاير. من حيث درجة  يتحلل ومن حيث درجة التطاير بع�صها له قدرة على التطاير والبع�ض الآخر �صعيف 
الزيوت. هذه اخل�صائ�ض  املاء ول  الآخر ل يذوب فى  والبع�ض  الزيوت  والبع�ض يذوب فى  املاء  الذوبان بع�صها يذوب فى 

املتباينة متثل اأهم  ال�صعوبات التي تواجه القائم بعملية جتهيز امل�صتح�صر. 
اأهم �صور امل�صتح�صرات

•املدخنات ال�صائلة    •امل�صتح�صرات 
•الأيرو�صالت اجلافة    •امل�صتح�صرات 

ال�صامة •الطعوم  •املحببات    
ال�صائلة • امل�صتح�صرات 

املبيدات  �صائلة مثل  تعامل فى �صورة م�صتح�صرات  الكيميائية  املبيدات  اأن حوالى75% من  املعروف  ومن  ر�صاً  ت�صتخدم 
احل�صرية والفطرية والع�صبية ومن اأهم �صورها:

1- املركزات القابلة لالإ�صتحالب
عبارة عن مركزات زيتية للمبيد النقي م�صاف اإليها مواد م�صاعدة لالإ�صتحالب والتي ت�صاعد املركز الزيتي للمبيد 

على اخللط باملاء مبا�صرة عند الر�ص. 
2- مركزات زيتية

م�صتح�صرات زيتية حتتوى على تركيز عايل من املادة الفعالة ت�صتخدم دون تخفيف فى مكافحة اآفات ال�صحة العامة. 
3- حماليل زيتية

املنزلية مثل  م�صتح�صرات زيتية خمففة )5% مادة فعالة( جاهزة للتطبيق الفوري– ت�صلح فى مكافحة احل�صرات 
حماليل البريوثريدات فى الزيوت. 

4- حماليل مائية
وهى حماليل حقيقية عبارة عن مركزات املبيد الذائبة فى املاء. 

اجلافة • امل�صتح�صرات 
فيها يتم خلط املادة الفعالة من املبيد ميكانيكياً مع املادة اخلاملة املخففة ثم تطحن حتى ي�صل حجم اجلزيئات من30-3 
ميكرون- لي�صت جميع املركبات الكيميائية قابلة لالإ�صتعمال فى �صورة جافة بل اأن املركبات ال�صاحلة هى تلك التي تكون 

بللورات وتتمتع بقدر عايل من ال�صالبة حتى تالئم عملية الطحن. 
ومن اأهم امل�صتح�صرات اجلافة:–

1- امل�صاحيق املركزة
هى م�صاحيق حتتوى على تركيز عايل من املادة الفعالة )من25–75%( ونادراً ما ت�صتخدم مبا�صرة ولكنها تخفف عادة 
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مبادة خمففة خاملة. وهناك م�صاحيق مركزة تعامل مبا�صرة مثل الكريت. 

2- م�صاحيق تعفري عادية )خمففة(
هى م�صاحيق حتتوى على تركيز منخف�ض من املادة الفعالة )من%10-1(. 

3- م�صاحيق قابلة للبلل
م�صاحيق جمهزة باملاء حيث تكون معلق ثابت Suspension وتعتر هذه ال�صورة من اأكفاأ �صور امل�صتح�صرات اجلافة 

اأن يتوفر  اأو العادية. يلزم  اإ�صتعمالها وثباتها العايل على ال�صطح املعامل مقارنة مب�صاحيق التعفري املركزة  ل�صهولة 

فى امل�صحوق القابل للبلل قدرة الثبات اأثناء التخزين– �صرعة تكوين املعلق- �صهولة التوزيع والتغطية على ال�صطح 

املعامل-البقاء على الأ�صطح املعاملة لفرتة كافية. 

4- امل�صاحيق القابلة لالإن�صياب فى املاء
يطلق عليها املعلقات املركزة اأو املركزات القابلة لالإن�صياب فى املاء، وتتكون من جزيئات دقيقة جداً من املبيد ل يذوب 

فى املاء ولكنها تنت�صر فيه. حجم احلبيبات �صغري يرتاوح بني2-3 ميكرون. 

الر�ض حملول  فى  الإ�صافية  • املواد 
ت�صاف هذه املواد اإلى م�صتح�صرات املبيد لتح�صني النوعية اأو ال�صفات املرتبطة بالتاأثري على الآفة واأهم هذه املواد:  

1- املواد املبللة والنا�صرة
مواد ت�صاعد على مام�صة حملول الر�ص لل�صطح املعامل. فمن املعروف اأن املاء الذى ي�صقط على اأوراق النبات يتجمع 

فى قطرات كبرية ثم ينزلق تاركا �صطح الورقة جافاً. وتعمل هذه املواد على خف�ض التوتر ال�صطحي للماء مما يوؤدى 

اإلى اإنخفا�ض زاوية متا�ض املحلول مع ال�صطح امل�صتقبل للمحلول.  

2- املواد الال�صقة

البقاء فوق  املتبقيات على  املعامل لبد من وجود مواد ل�صقة تزيد من قدرة  الكامل لل�صطح  البلل  اأن يتحقق  بعد 

اإلى حماليل الر�ص عند معاملة اخل�صروات  اإ�صافتها  الأ�صطح النباتية املعاملة خا�صة ال�صمعية. ومن غري املرغوب 

والفواكه حتى ل يبقى املبيد فرتة طويلة. من اأمثلة املواد الال�صقة زيت بذرة القطن– الأ�صماغ– التوين. 

3- عوامل الإ�صتحالب
امل�صتحلبات Emulsifiers هي مواد م�صئولة عن تثبيت امل�صتحلب Emulsion ل�صمان الإنت�صار املتجان�ص للمبيد املذاب 

فى مذيب ع�صوي فى البيئة املائية.  

4- املن�صطات
مواد ت�صاف مل�صتح�صر املبيد لزيادة كفاءته الإبادية وهى غري �صامة عند معاملتها منفردة. من اأهم هذه املن�صطات 

البرونيل بيوتك�صيد وال�صي�صامني والروبيل اأي�صوم.

5- املواد املوؤمنة
تعمل هذه املواد على الإحتاد مع املركبات التي ت�صبب ال�صرر وحتولها اإلى مواد غري �صامة مثل اإ�صافة اجلري اإلى بع�ض 

 .Correctors امل�صتح�صرات وقد يطلق على هذه املواد امل�صححات
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�صور م�صتح�صرات املبيدات ال�صائعة

ت�صم القائمة التالية �صور م�صتح�صرات مبيدات الآفات الزراعية ال�صائعة املن�صورة فى دليل تطوير واإ�صتعمال موا�صفات 

منظمة FAO وWHO للمبيدات ال�صادر فى روما عام2002واملعدل عام 2010.

م�صل�صل

 No.
 الكود

Code

امل�صطلح

Term

التعريف

Definition

1CSكب�صولت معلقة
Capsule suspension

معلق ثابت من كب�صولت فى �صائل ت�صتخدم عادة بعد التخفيف 
باملاء

2DCمركز قابل لاإنت�صار
Dispersible concentrateصائل متجان�ض ملادة �صلبة قابلة لاإنت�صار عند التخفيف باملاء�

3DPم�صحوق تعفري
Dustable powderم�صحوق قابل للتعفري

4DSم�صحوق للمعاملة اجلافة للبذور
Powder for dry seed treatmentم�صحوق لالإ�صتخدام املبا�صر ب�صورة جافة مع البذور

5DTاأقرا�ض للمعاملة املبا�صرة
Tablets for direct applicationم�صتح�صر فى �صورة اأقرا�ض للمعاملة املبا�صرة

6ECمركز قابل لالإ�صتحالب
Emulsifiable concentrateصائل متجان�ض ي�صتخدم كم�صتحلب عند التخفيف باملاء�

7EGحبيبات قابلة لالإ�صتحالب
Emulsifiable granules

حبيبات قد حتتوى على مواد ل تذوب فى املاء ت�صتخدم فى 
�صورة م�صتحلب  زيت/ماء عند التخفيف باملاء

8EPم�صحوق قابل لالإ�صتحالب
Emulsifiable powder

ت�صاف  املاء  فى  تذوب  ل  مواد  على  يحتوى  جمهز  م�صحوق 
كم�صتحلب زيت فى املاء للمادة الفعالة تنت�صر فى املاء فى �صورة 

م�صتحلب

9ESم�صتحلب ملعاملة البذور
Emulsion for seed treatmentم�صتحلب ثابت ملعاملة البذور مبا�صرة اأو بعد التخفيف باملاء

10EWم�صتحلب زيت فى املاء
Emulsion، oil in water

�صائل غري متجان�ض يحتوى على حملول املبيد فى مذيب ع�صوى 
مكوناً كريات زيتية منت�صرة فى الو�صط املائى

11FS
مركز اإن�صيابى ملعاملة البذور

Flowable concentrate for seed 
treatment

معلق ثابت ملعاملة البذور مبا�صرة اأو بعد التخفيف باملاء

12GRحبيبات
Granules

حبيبات �صلبه اإن�صيابية ذات جمال حجمى حمدد لالإ�صتخدام 
املبا�صر

13LSحملول ملعاملة البذور
Solution for seed treatment

�صائل رائق ملعاملة البذور مبا�صرة اأو بعد التخفيف باملاء )ال�صائل 
قد يحتوى على جمهزات غري ذائبة فى املاء(

14MEم�صتحلب دقيق
Micro-emulsion

مركز �صائل رائق يحتوى على زيت وماء ي�صتخدم مبا�صرة اأو بعد 
التخفيف باملاء مكوناً م�صتحلباً دقيقاً اأو م�صتحلباً عادياً

15ODمركز زيتى قابل لاإنت�صار
Oil dispersion

وقد  باملاء  ممتزج  غري  �صائل  فى  الفعالة  للمادة  ثابت  معلق 
يحتوى على مواد فعالة اأخرى وينت�صر عندما يخفف باملاء عند 

ال�صتخدام
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16OLصائل زيتى قابل لالإمتزاج�
Oil miscible liquid

م�صتح�صر �صائل متجان�ض ي�صتخدم بعد التخفيف فى �صائل 
ع�صوى

17SC
معلق مركز

Suspension concentrate = )Flowable 
concentrate(

معلق ثابت من املادة الفعالة يخفف باملاء قبل ال�صتخدام

18SEمعلق م�صتحلب
Suspo-emulsion

�صائل غري متجان�ص يحتوى على مادة فعالة منت�صرة فى �صورة 
كريات �صلبة فى الو�صط املائى

19SGحبيبات قابلة للذوبان فى املاء
Water soluble granules

م�صتحلب فى �صورة حبيبات تذوب فى املاء مكونة حملول 
حقيقى

20SLمركز قابل للذوبان
Soluble concentrate

�صائل رائق اإلى متالألأً ي�صتخدم كمحلول حقيقى من املادة الفعالة 
بعد التخفيف باملاء

21SPم�صحوق قابل للذوبان فى املاء
Water soluble powderم�صحوق قابل للذوبان فى املاء عند الإ�صتخدام

22SS
م�صحوق قابل للذوبان فى املاء ملعاملة البذور

Water soluble powder for seed 
treatment

م�صحوق يذاب فى املاء قبل معاملة البذور

23STاأقرا�ض قابلة للذوبان فى املاء
Water soluble tablets

اأقرا�ض قابلة للذوبان فى املاء ت�صتخدم فى �صورة منفردة مكونة 
حملول مائى )املحلول قد يحتوى على جمهزات غري ذائبة فى 

املاء(

24ULحملول الر�ض للحجم املتناهى فى ال�صغر
Ultra-Low volume liquid

متناهى  الر�ض  فى  متخ�ص�صة  باآلت  حملول متجان�ض ي�صتخدم 
ال�صغر

25WG Waterحبيبات قابلة لاإنت�صار فى املاء
dispersible granulesحبيبات تتفكك وتنت�صر عند خلطها باملاء

26WPم�صحوق قابل للبلل
Wettable powderم�صحوق ي�صتخدم كمعلق بعد انت�صاره فى املاء

27WS
م�صحوق قابل لاإنت�صار فى املاء ملعاملة البذور

Water dispersible powder for slurry 
seed treatment

على  ا�صتخدامه  قبل  املاء  فى  عالية  برتكيزات  ينت�صر  م�صحوق 
البذور فى �صكل عجينة

28WT Waterاأقرا�ص قابلة لاإنت�صار فى املاء
dispersible tablets

تنت�صر  �صورة منفردة  فى  ت�صتخدم  اأقرا�ض  �صكل  فى  م�صتح�صر 
املادة الفعالة فى املاء بعد حتللها

29ZC
م�صتح�صر خملوط من كب�صولت معلقة 

ومعلقات مركزة
A mixed formulation of CS & SC

بعد  ت�صتخدم  مركزة  ومعلقات  معلقة  كب�صولت  من  ثابت  معلق 
التخفيف باملاء

30ZE
م�صتح�صر خملوط من كب�صولت معلقة 

ومعلقات م�صتحلبة
A mixed formulation of CS & SE

فى  منت�صرة  الفعالة  للمادة  كب�صولت  من  متجان�ص  غري  �صائل 
�صورة كريات �صلبة فى و�صط مائى وتخفف قبل الإ�صتخدام

31ZW
خملوط من كب�صولت معلقة وم�صتحلبات 

زيت فى املاء
A mixed formulation of CS & EW

�صائل غري متجان�ص يتكون من املادة الفعالة منت�صرة فى �صورة 
تخفف  لالإ�صتحالب  قابلة  �صورة  فى  دقيقة  وكريات  كب�صولت 

باملاء قبل الإ�صتخدام
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رابعًا: طرق ا�ستخدام مبيدات الآفات

هناك طرق كثرية لتطبيق ومعاملة املبيدات الكيماوية اأهمها التعفري والر�ض والتدخني والأيرو�صولت والطعوم ال�صامة 
واملحببات. كما توجد طرق اأخرى حمدودة الإٍ�صتخدام مثل معاملة التقاوى ومعاملة قلف الأ�صجار وحقن اجلذع ومعاملة 

اأعمدة التليفونات. وفيما يلي عر�صاً موجزاً لأهم طرق املعاملة وو�صائل التطبيق. 
1- التعفري

ما  وغالباً  التطبيق.  اإجراء  �صهولة  من حيث  اقت�صاداً  واأكرثها  الآفات  مكافحة  فى  املبيدات  اإ�صتعمال  اأب�صط طرق  من 
الإ�صتعمال  �صائعة  الو�صيلة  وهذه  بالعفارة.  امل�صتخدمة  الآلة  وت�صمى  املبا�صر.  لالإ�صتعمال  جمهزة  التعفري  م�صاحيق  تكون 
فى مكافحة بع�ض الآفات التى ت�صيب احليوانات وبع�ض املحا�صيل واخل�صر كما ت�صتخدم فى مكافحة اآفات احلبوب واملواد 

املخزونة وح�صرات املنازل.   

العوامل املحددة لنجاح عملية التعفري
1- كفاءة جتهيز م�صاحيق التعفري

2- اخلوا�ض الطبيعية للمادة الفعالة من حيث �صكل وحجم وكثافة احلبيبات.  
3-  قد متنع الرياح التوزيع املالئم للم�صحوق كما اأن اجلو اجلاف ل ي�صاعد على الت�صاق التعفري جيداً بال�صطح املعامل. 

عموماً يف�صل هدوء الرياح وتبلل اأوراق النبات بالندى وهذه الظروف ل تتوافر اإل فى ال�صباح الباكر.  

مزايا عملية التعفري
1- �صهولة اإجراء عملية التعفري فى املناطق التي ي�صعب احل�صول على مياه لعمليات الر�ض. 

2- اآلت التعفري اأخف فى الوزن واأ�صهل ت�صغيًا واأرخ�ص ثمناً من األآت الر�ص.
3- م�صاحيق التعفري معدة لالإ�صتعمال مبا�صرة دون تخفيف مما يقلل من اجلهد ويوفر العمالة.  

4-  امل�صاحيق تكون غالباً اأقل �صرراً لالإن�صان اأو احليوان اأو النبات من امل�صتحلبات حيث ت�صاعد املذيبات على المت�صا�ض 
ال�صريع داخل الأن�صجة احليوانية اأو النباتية

2- الر�ض
من اأكرث الطرق امل�صتعملة فى مكافحة الآفات �صيوعاً خا�صة على النبات، وفيها تكون املادة الفعالة من املبيد حممولة فى 
املاء اإما فى �صورة معلقات اأو م�صتحلبات اأو حماليل حقيقية. ت�صمى الآلت امل�صتخدمة فى عملية الر�ض بالر�صا�صات، تعتمد 
اآلت الر�ض على القوة امليكانيكية لطرد �صائل الر�ض فى �صورة قطرات �صغرية حجمها بني30-200 ميكرون توزع باإنتظام 
على ال�صطح املعامل. بعد املعاملة يتبخر املبيد على ال�صطح املر�صو�ص فى �صورة غ�صاء رقيق. ويقع نظام الر�ص حتت الطرق 
الآتية وهو مبنى على اأ�صا�ض كمية املاء الالزم للتخفيف اأما حجم املادة الفعالة بالن�صبة لوحدة امل�صاحة فهو ثابت فى الطرق 

املختلفة:    

2. 1-  الر�ض باحلجم الكبري: فى هذه الطريقة تخفف املبيدات تخفيفاً كبرياً باملاء )400-600 لرت/فدان(- ومتتاز 
بخروج حملول الر�ض على حالــة قطرات مائية كبرية احلجــم )200-400 ميكرون( تعــم جميع الأجزاء املر�صو�صة 
لدرجة ت�صبه الغ�صيل. ت�صتعمل بغر�ص مكافحة احل�صرات التي تق�صى معظم حياتها فى بقعه واحدة اأو احل�صرات 
بطيئة احلركة اأو التي حتتمي بطبقة �صمعية مثل احل�صرات الق�صرية والبق الدقيقى. جترى هذه الطريقة فى 
ر�ص نباتات اخل�صر واأ�صجار الفاكهة، وت�صتعمل فى ذلك اآلة ر�ص قوية ذات �صغط عايل حتى تدفع حملول الر�ص 

اإلى جميع اأجزاء ال�صجرة )موتورات الر�ص(. 
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2 .2- الر�ض باحلجم ال�صغري: فى هذه الطريقة ت�صل ن�صبة التخفيف باملاء )40–50 لرت/فدان(– وي�صل حجم 
اأنه كلما �صغر حجم الرذاذ كلما اأمكن توزيع �صوائل الر�ص توزيعاً متجان�صاً. متتاز  القطرات اإلى150ميكرون. ياحظ 
احلركة  ال�صريعة  احل�صرات  ملكافحة  الطريقة  هذه  وت�صتعمل  لها  الازمة  املياه  وترك  اإجرائها  ب�صهولة  الطريقة  هذه 
من  ميكنها  امل�صتمر  احل�صرة  ن�صاط  لأن  النباتي  لل�صطح  الكاملة  التغطية  الأمر  ي�صتلزم  ول  الورق– اجلراد(  )ديدان 

مالم�صة املبيد.  
2 .3- الر�ض باحلجم املتناهي فى ال�صغر: فى هذه الطريقة جترى عملية الر�ص مبادة املبيد فقط دون التخفيف 
باملاء اأو بعد تخفيفها بكمية قليلة من املاء بحيث ل تزيد عن10لرت/فدان ول ت�صتعمل امل�صاحيق القابلة للبلل فى هذه 

الطريقة لإحتمال ان�صداد الب�صابري. وعادة ت�صتخدم هذه الطريقة مع الطائرات. 
العوامل املحددة لنجاح عملية الر�ض

1- تغطية ال�صطح املعامل
يتوقف ذلك على ما ياأتي

2. 1-  حجم منا�صب من قطرات الر�ص )يتحكم فى ذلك نوع الب�صبورى( ويزداد معدل تغطية ال�ص�طح املعامل مبحلول 
الر�ض مع نق�ض حجم قطرات الر�ض. 

2 .2- التوزيع املتجان�ض للمبيد ويتحكم فى ذلك نوع الآلة امل�صتخدمة وطريقة ا�صتعمالها )حركة القائم بالعملية(.  
2- العوامل اجلوية

2. 1-  تعترب الرياح من اأهم العوامل املوؤثرة على جناح عملية الر�ص حيث ت�صبب حمل الرذاذ اإلى م�صافات بعيدة عن مكان 
املعاملة. 

2. 2- يلزم جتنب الر�ص اأثناء �صقوط الأمطار تافياً لإزالة خملفات الر�ص
2. 3- يراعى البدء فى الر�ض طول النهار اإل فى حالة اإرتفاع درجة احلرارة 

3- كفاءة عملية الر�ض
3. 1- تتوقف كفاءة الر�ض على الإ�صتهالك التام لكمية املحلول املخ�ص�صة مل�صاحة معينة

3. 2- يجب الر�ض بالطريقة ال�صحيحة التي ت�صمن �صري العامل بخطوات منتظمة طول العملية
3. 3- يراعى البدء فى الر�ض طول النهار اإل فى حالة اإرتفاع درجة احلرارة 

مزايا عملية الر�ض
1- ل يلزم توفر ظروف جوية معينة اأثناء الر�ض بينما يلزم هدوء الرياح ووجود الندى فى حالة التعفري. 

2-  تلت�صق حماليل الر�ض بال�صطوح املعاملة ملدة اأطول من م�صاحيق التعفري مما يجعلها اأكرث كفاءة فى الق�صاء على 
الآفة. 

3- قلة الفاقد من املبيد مقارنة بالتعفري.
عيوب عملية الر�ض

 • ي�صعب اإجراء عملية الر�ض فى املناطق التى تعانى من نق�ض املياه.
 • األآت الر�ض اأقل وزناً واأكرث تعقيداً واأغلى ثمناً من اآلت التعفري. 
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معدات التطبيق
 • يتم اإختيار املعدات اجليدة لتكون منا�صبة لأداء العمليات املطلوبة منها.

الدائمة لأى ت�صرب للمبيد يتم من  املطلوب مع املالحظة  توؤدى دورها  املعدات فى حالة جيدة حتى  اأن تكون  • يجب 
خاللها. 

التايل. لليوم  الآلة  فى  املبيدات  بقايا  برتك  اإطالقاً  ت�صمح  ول  عمل  يوم  كل  نهاية  فى  جيداً  املعدات  • تنظف 
كما  املائية  املجارى  اأو  ال�صرب  ملياه  تلوثاً  ي�صبب  ل  بحيث  املعدات  غ�صيل  فى  ي�صتخدم  الذي  املاء  من  التخل�ص  • يتم 
يجب اأن يتم ح�صاب كميات م�صتح�صر الر�ض بدقة ما اأمكن واإذا تبقى منه �صيء يعاد ر�ض بع�ض اأجزاء حواف احلقل املعامل 

مرة اأخرى بهذا الفائ�ض.
تعترب معدات الر�ص عامًا مهماً فى كفاءة التطبيق فال�صغط ومكان الب�صبورى وحتديد اإجتاه الر�ص، وحجم الب�صبورى 

ونوعه ومعدل خروج املحلول كلها عوامل ذات اأهمية.
النظيفة  املياه  باإ�صتخدام  ال�صابق للر�ض  اليوم  الفح�ض فى  اإجراء  الآلة ب�صورة منتظمة ويف�صل  اأن يتم فح�ض  ويجب 
وحتت الظروف احلقلية، وت�صبب م�صتح�صرات امل�صاحيق القابلة للبلل اإن�صداد الب�صابري واإجنراف حملول الر�ص عن م�صاره 

بعد فرتة ق�صرية من الإ�صتخدام كما اأنها ت�صبب تغيرياً فى حجم حبيبات الر�ض اإذا مل يتم تنظفيها جيداً.  
معايرة معدات التطبيق:

تعتر املعايرة ال�صليمة ملعدات التطبيق من العوامل الهامة التى حتدد كفاءة املبيد فى مكافحة الآفة، وميكن اأن ت�صبب 
املعايرة اخلاطئة اأ�صراراً �صامة للنبات اأو زيادة للمتبقيات عند احل�صاد اأو تلوثاً بيئياً بالإ�صافة اإلى اإهدار املبيدات امل�صتخدمة. 
وقبل البدء فى املعاملة باملبيد يجب التاأكد من اأداء معدة التطبيق بالن�صبة للحجم وامل�صاحة املطلوب معاملتها. وقبل املعايرة 
يجب فح�ص الأج�زاء امليكانيكية لآلة الر�ص والب�صابري مع مراعاة عدم اإن�صداد الفاتر والت�ص�رب وال�صغط اخلاطئ و�صبط 

معدلت خروج �صائل الر�ض.
معدات التطبيق

1- اآلت الر�ض:
اإذا كان للر�صا�صة عديد من الب�صابري وحتى نح�صل على توزيع مت�صاو يجب اأن يكون معدل �صريان �صائل الر�ص من كل 
تلك الب�صابري مت�صاوى وميكن اإختبار ذلك مبلء ن�صف الر�صا�صة باملاء وت�صغيل امل�صخة و�صبطها على �صغط منا�صب 
وقيا�ص حجم املاء اخلارج من كل ب�صبورى فى وعاء منا�صب لفرتة زمني�ة حمددة ، واإذا اأختلف حج�م املاء اخلارج من 
اآلة  اأو القائم بحمل  1% عن متو�ص�ط باق�ي الب�صابري يلزم اإ�صاحه. ت�صبط �ص����رعة اجلرار  كل ب�ص�بورى باأكرث من 

الر�ض بحيث تكون كمية ال�صائل املر�صو�ض لوحدة امل�صاحات هى املعدل املطلوب واملحدد. 
2- اآلت التعفري:

تختلف م�صاحيق التعفري فى كثافتها مما قد يوؤثر على معدل املعاملة وذلك حتت ظروف نف�ض الآلة وقبل البدء فى 
عملية التعفري ين�صح باإختبار معدل اإن�صياب امل�صحوق من اآلة التعفري. 

وميكن الو�صول اإلى خف�ص اأو زيادة كمية م�صحوق التعفري للفدان عن طريق تغيري �صرعة اآلة اجلر اأو مراعاة �صبط 
منظم التغذية باآلة التعفري وتكرر هذه العملية حتى ميكن �صبط الكمية املقررة للفدان. 

ملحوظة: للح�صول على مزيد من معلومات فى هذا ال�صاأن ميكن الرجوع اإلى املراجع املخت�صة باإ�صتخدام و�صيانة 
اآلت تطبيق املبيدات. 

3-  املحببات 
تعتر املحببات من اأكرث ال�صور �صيوعاً فى مكافحة اآفات الرتبة وفى التخلل اإلى البادرات ال�صغرية وحمايتها من 
احل�صرات املا�صة كما تفيد فى مكافحة ثاقبات الذرة واحل�صرات املائية كالبعو�ص. املحببات ال�صائعة فى الوقت احلالى 
حتتوى على مبيدات جهازية غالباً وذلك ملكافحة النيماتودا التى ت�صكن الرتبة. تتميز املحببات بكر حجم حبيباتها 
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)400-500 ميكرون(، تختلف ن�صبة املادة الفعالة فى املحببات من1–25%. وحت�صر بتحميل املبيد �صواء كان �صائاًل اأو 
�صلباً مذاباً فى مذيب منا�صب على املادة احلاملة التى تتميز بقدرتها على الإمت�صا�ض مثل البنتونيت والدياتوميت. 

وت�صتعمل املحببات بالطرق الآتية:
1-   املعاملة اجلانبية بو�صع املحببات بجوار النباتات والأ�صجار.

2-  النرث حيث يتم نرث املحببات على �صطح الرتبة يدوياً اأو ميكانيكياً. 
3-   و�صع املحببات فى خنادق الرتبة ملكافحة النمل الأبي�ض.

4-  الطعوم ال�صامة
م�صتح�صرات خا�صة جمهزة جلذب وقتل بع�ص اأنواع احل�صرات والقوار�ص بالقرب من اأو فى البيئة الطبيعية وي�صتعمل 
فى �صورة �صلبة اأو �صائلة. فى هذه الطريقة يكون اإ�صتعمال املبيد خملوطاً مع الطعام املف�صل الذى يجذب احل�صرة مثل 
اأو املحاليل ال�صكرية عند مكافحة  اأو الأرز عند مكافحة اجلراد والنطاط والديدان القار�صة  اأو جري�ص الذرة  النخالة 

الذباب. ت�صتخدم الطعوم ال�صامة ملكافحة احل�صرات التى قد ل ي�صلح معها الر�ص اأو التعفري. يتكون الطعم ال�صام من: 
1- القاعدة اأو الأ�صا�ض

من اأهمها الردة مبفردها اأو خملوطة مع ن�صارة اخل�صب اأو جري�ص الذرة اأو ك�صب بذرة القطن.

2- ال�صم )املبيد(
مثل  ع�صوية  �صموم  اأو  القوار�ض   ملكافحة  الزنك  فو�صفيد  مثل  الع�صوية  غري  ال�صموم  الغر�ض  لهذا  وي�صتعمل 

الدامييثويت فى مكافحة ذباب الفاكهة. 

3- املادة احلاملة
املاء هو املادة احلاملة فى الطعوم ال�صائلة والرطبة اأما فى حالة الطعوم ال�صلبة ت�صتعمل القاعدة اأو الأ�صا�ض كمادة 

حاملة. 

4- املادة اجلاذبة
قد ت�صاف اإلى الطعم ال�صام مادة تعمل على جذب الآفة وي�صتعمل املول�ض فى حت�صري الطعم كما ت�صتخدم املواد املتخمرة 

فى حت�صري طعم ذباب الفاكهة.

العوامل الواجب مراعاتها عند اإ�صتعمال الطعوم ال�صامة
1- طريقة توزيع الطعم

يتم غالباً نرثاً باليد مع مراعاة اأن يكون النرث منتظماً وفى طبقة رقيقة قدر الإمكان مع جتنب وجود كتل ظاهرة حتى 
ل جتذب الطيور. 

2- التوقيت املنا�صب لتوزيع الطعم
يراعى دائماً اأن يتم توزيع الطعم قبل وقت ن�صاط الآفة مثل: 

1.2-  فى حالة اجلراد والنطاط ينرث الطعم فى ال�صباح الباكر )قبل �صروق ال�صم�ص( لأن احل�صرات تتغذى ب�صراهة فى 
هذا الوقت. 

2.2-  فى حالة احلفار ينرث الطعم قبل الغروب ب�صرط اأن تروى نهاراً لإجبار احلفار على اخلروج من النفق
3.2-   فئ حالة الديدان القار�صة ينرث الطعم عند الغروب لأن الريقات تتغذى ليًا. 



جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى 20

5-  التدخني
العادي( وهذا  العادية وال�صغط اجلوى  املبيد على �صورة جزيئات غازية )على درجة احلرارة  الفعالة من  املادة  تعترب 
يوؤهلها للحركة والإنت�صار وتخلل املواد املراد تدخينها حتى ت�صل اإلى الآفة وتقتلها كما يوؤهلها لاإنت�صار خارج املواد املعاملة 
بعد اإنتهاء العملية وت�صمى طريقة اإ�صتعمال املدخنات بعملية التدخني وتعتر من اأهم الطرق امل�صتعملة فى مكافحة الآفات 
التي ي�صعب الو�صول اإليها بالطرق الأخرى وهى الآفات التي تختبئ داخل احلبوب اأو املواد الغذائية املخزونة اأو داخل الرتبة 

اأو املحمية حتت ق�صور �صمعية )احل�صرات الق�صرية(

طرق جتهيز وتداول مواد التدخني
1- مواد �صائلة مثل كريتور الكربون ويجرى تداوله على حالة �صائلة.

2- مواد غازية مثل اإيكوفيوم )الفو�صفني( ويجرى توزيع الغاز عند الإ�صتعمال برفع ال�صغط عن الغاز امل�صال.
3-  مواد �صلبة يجرى تداولها على �صورة م�صاحيق اأو اأقرا�ض وذلك فى احلالت التي يتم فيها تفاعل املادة ال�صلبة مع 

الرطوبة اجلوية فينفرد الغاز ال�صام مثل الفو�صفني )يباع على �صورة فو�صفيد املونيوم اأو مغن�صيوم(. 
طرق اإ�صتعمال مواد التدخني

التدخني حتت ال�صغط اجلوى العادى:

1- تدخني املنازل واملطاحن اخلالية
2- تدخني احلبوب واملواد الغذائية

3-  تدخني الأ�صجار: تتم حتت خيام خا�صة غري منفذة للغاز وت�صمى اأحياناً طريقة القدور وتفيد فى مكافحة احل�صرات 
الق�صرية

اأو كغازات حتت  اأو باحلقن فى الرتبة  4-  تدخني الرتبة وفيها ت�صتخدم املدخنات على �صورة �صائلة بطريقة مو�صعية 
اأغطية. 

التدخني الفراغى:
يجرى عادة فى احلجر الزراعي اجلمركي فى احلالت التي تتطلب ال�صرعة حيث تتم فى اأ�صطوانات حديدية حمكمة 
�صميكة اجلدار مت�صلة مب�صخة تفريغ. متتاز هذه الطريقة بق�صر فرتة تعري�ض الغاز )12-24 �صاعة فى حالة التدخني حتت 
ال�صغط اجلوى العادي(. بينما ترتاوح بني 2-4 �صاعات فى حالة التدخني الفراغى(. يرجع ذلك اإلى اأن نق�ض الأك�صجني 
فى الفراغ املعامل ي�صرع من تنف�ص احل�صرات وبالتايل ي�صرع من اإلتقاطها للغاز وت�صممها كما اأن لل�صغط املنخف�ص تاأثري 

ميكانيكي قاتل للح�صرات.

6- الأيرو�صولت

الأيرو�صولت عبارة عن مذيب يحتوى على جزيئات دقيقة جداً من املبيد )1- ميكرون( وميكن القول اأن الأيرو�صولت 

عبارة عن حماليل للمادة الفعالة فى املذيب املنا�صب بالإ�صافة اإلى املادة الغازية احلاملة والتي قد تكون ذائبة فى حملول 

املبيد اأو موجودة حتت �صغط . تو�صع هذه املحاليل فى اإ�صطونات جمهزة بفتحة �صيقة لتجزئة ال�صائل عند مروره خالها 

جتزئة  يتم  امليثايل  كلوريد  اأو  الفوريون  مثل  منخف�صة  غليان  درجة  لها  حماليل  اأو  الكربون  اأك�صيد  ثانى  غاز  وبوا�صطة 

املحلول، وعند خروج ال�صائل فى الهواء يتبخر ال�صائل تاركاً املبيد فى �صورة جزيئات دقيقة معلقة فى الهواء. 
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من اجلدير بالذكر اأن جزيئات املبيد اإذا كانت على احلالة ال�صائلة يكون املبيد الناجت على �صورة �صباب اأما اإذا كانت جزيئات 
املبيد على احلالة ال�صلبة يكون املبيد على �صورة دخان. تختلف هذه الطريقة عن الر�ض فى اأن جزيئات املبيد تكون اأقل حجماً 
من قطرات الر�ض وذلك مما يجعلها قادرة على التعلق فى الهواء لفرتة حمدودة )10-30 دقيقة( تكفى لقتل احل�صرات الطائرة 
التى متر خاللها. كما تختلف عن التدخني فى اأن جزيئات املبيد �صواء على ال�صورة ال�صلبة اأو ال�صائلة غري قابلة للتخلل داخل 
املواد املعاملة بل ترت�صب فى النهاية على ال�صطوح املعاملة موؤثرة على احل�صرات وعموماً يعاب على الأيرو�صولت اأنه ل ميكن 

للهواء اأن يحملها بعيداً عن اأماكن املعاملة وت�صتخدم ملكافحة اآفات ال�صحة العامة الطيارة )الذباب املنزيل(. 

7- طرق اأخرى لال�صتعمال:

1- معاملة التقاوى

اأو غريها من  اأو احل�صرات  النيماتودا  اأو  الرتبة  ت�صكن  التي  الفطريات  التقاوى من مهاجمة  وت�صتخدم بهدف حماية 
الآفات وكذلك حماية املجموع اخل�صرى واجلذرى من الآفات ذات الفم الثاقب املا�ض مثل الرتب�ض واملن والعنكبوت الأحمر 

عن طريق ا�صتخدام املبيدات اجلهازية التي ت�صرى فى الع�صارة النباتية. من اأهم طرق معاملة البذور:–

اأ- طريقة النقع

حيث يتم نقع البذور فى حملول املبيد ملدة زمنية تختلف باإختالف نوع املبيد ونوع البذور.

ب- طريقة التغليف
حيث يتم تغليف البذرة باملبيد املحمل على مادة �صلبة مع وجود مادة ل�صقة.

2- معاملة قلف الأ�صجار
متتاز بالفعل املتخ�ص�ص العالى- ذات تكاليف مرتفعة- ت�صتخدم على اأ�صجار الفواكه ونباتات الزينة- من ال�صائع معاملة 
القلف ببع�ص املبيدات الفطرية اأو املبيدات احل�صرية اجلهازية ملكافحة البق الدقيقى والعنكبوت الأحمر. وفى حالة املبيدات 
�صريعة التطاير يف�صل تغطيتها اأما غري املتطايرة فتعامل بدهان جذوع الأ�صجار بالفر�صاه وهذه ميكن تطبيقها فى الب�صاتني 

املحتوية على عدد قليل من الأ�صجار.

3- معاملة اأعمدة التليفونات واألواح اخل�صب احلبيبى
ميكن معاملة اأعمدة التليفونات واألواح اخل�صب احلبيبي وغريه واأثاثات املباين اخل�صبية فى املناطق التي ينت�صر فيها النمل 
التحلل  ال�صديد �صد عوامل  بثباتها  ا�صتخدام مبيدات متتاز  ي�صتدعى  البعيد مما  املدى  الإ�صابة على  الأبي�ص بهدف جتنب 

والنهيار )املركبات الكلورونية الع�صوية  والبريوثريدات امل�صنعة( وتفيد هذه الطريقة كذلك فى الوقاية من الفطريات.

4- معاملة املبيد فى اجلذع
لتقليل الفقد الذى يحدث للمبيد بطريقة معاملة القلف يتم معاملة جذوع الأ�صجار من الداخل بعمل نفق فى القلف 
يو�صع فيه املبيد برتكيز معني. وتتم حتت ظروف اأ�صبه بالتعقيم حيث يدهن القلف فى البداية وقبل القطع مبادة مطهرة 
ثم يجرى القطع لعمق 3،5�صم باآلة حادة معينه وبزاوية 45˚ عن املحور الأ�صا�صي لل�صجرة. وبعد و�صع املبيد اجلهازى يغلق 
القطع ويغطى بغطاء خ�صبي اأو معدين رقيق يثبت بخيط يدهن بعد ذلك بطبقة من ال�صمع النباتي. وحتتاج هذه العملية 

عناية فائقة اأثناء التنفيذ.
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خام�سًا: الآمان وال�سالمة فى اإ�ستخدام املبيدات

1-  الإحتياطات الواجب مراعاتها عند حت�صري حماليل الر�ض:
1 .1-  عند حت�صري حماليل الر�ض من املبيدات القابلة للبلل توزن الكمية الالزمة وت�صاف اإلى جردل به ماء بالتدريج مع 
التقليب بع�صاه حتى ي�صبح القوام على هيئة عجينة �صائلة ثم تخفف العجينة باملاء تدريجياً مع ا�صتمرار التقليب 
اإ�صتمرار  مع  باملاء  وي�صتكمل  الر�ض  اآله  اأو خزان  للرميل  املركز  املعلق  هذا  وي�صاف  معلق متجان�ض،  يتكون  حتى 

التقليب.
1 .2-  عند حت�صري حماليل الر�ض من املركزات القابلة لال�صتحالب توؤخذ الكمية الالزمة من املبيد با�صتعمال مكيال 
�صعة لرت، ثم ي�صاف املبيد اإلى �صعف كميته من املاء فى جردل مع التقليب امل�صتمر، ي�صاف امل�صتحلب املركز للرميل 
اأو خزان اآله الر�ض وي�صتكمل باملاء مع اإ�صتمرار التقليب. حتى نح�صل على م�صتحلب لبنى القوام متجان�ض ال�صفات، 

وي�صتدل على ذلك بتكوين رغوة وافرة وعدم وجود بقع زيتية على ال�صطح.

2-  الحتياطيات الواجب مراعاتها اأثناء عملية الر�ض
2 .1- ا�صتعمال املبيدات باجلرعة املو�صى بها مع التخفيف باملاء باملعدلت املقررة.

2 .2- حت�صري املحاليل اأوًل باأول ومبا يتنا�صب وامل�صاحات املطلوب عالجها.
2 .3- عدم تقليب حماليل املبيدات باليد وال�صتعانة بقطعة من اخل�صب للتقليب.

2 .4- جتنب ا�صتعمال مياه ماحلة فى حت�صري املركزات القابلة لال�صتحالب لأنها ل ت�صاعد على عملية ال�صتحالب.
2 .5-  البدء فى عملية الر�ض فى ال�صباح بعد تطاير الندى وال�صتمرار طوال اليوم وعند ا�صتداد احلرارة تتوقف العملية 

خالل �صاعات الظهرية.
2 .6- يراعى عدم ر�ص املبيدات والنباتات فى حالة عط�ص، وفى هذه احلالة يجب الرى والنتظار حتى جتف الأر�ص.

2 .7- الر�ض بالطريقة ال�صحيحة التى ت�صمن �صري العامل بخطوات منتظمة هادئة.
توزيع  ت�صمن  حتى  النباتات  قمة  من  ارتفاع30–40�صم  وعلى  الأر�ص،  ل�صطح  موازى  الب�صابري  حامل  يكون  اأن    -8. 2

حملول الر�ض توزيعاً منتظماً على النباتات.
2. 9- جتنب ان�صداد الب�صابري وعند ان�صداد اإحداها يجب اإيقاف عملية الر�ص حتى يتم تنظيفه.

2 .10 -  ا�صتعمال الر�صا�صات ال�صاحلة والتي حتتفظ ب�صغط الهواء داخلها– والتخزين اجليد لآلت الر�ض وال�صيانة 
الدائمة لها ل�صمان �صالحيتها اأطول فرتة ممكنة.

2 .11-  جتنب الر�ص �صد الريح تافياً ل�صقوط املبيد بعيداً عن ال�صطح املطلوب معاملته وجتنباً  لتعر�ص القائم بعملية 
الر�ض لرذاذ املبيد.

2 .12- �صرورة ا�صتهالك كمية حملول الر�ض املخ�ص�ض مل�صاحة معينة �صماناً لنجاح العملية.

3-  الإحتياطات اخلا�صة بالوقاية من خطر الت�صمم باملبيدات
3 .1- حظر نقل املبيدات اأو عر�صها مع املواد الغذائية لالإن�صان واحليوان.

3 .2-  يتم تداول املبيدات فى عبواتها الأ�صلية من ال�صركة املنتجة وحظر و�صع املبيدات داخل عبوات اأخرى غري العبوات 
املخ�ص�صة لها.

3 .3- يحظر ا�صتعمال العبوات الفارغة فى حفظ املاأكولت اأو امل�صروبات.
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3 .4- غلق عبوة املبيد جيداً قبل نقلها اإلى مكان اآخر.
3 .5-  اأن يكون عمال الر�ض اأ�صحاء اأج�صامهم خالية من اجلروح وخالية من الأمرا�ض املزمنة.

3 .6-  لب�ص رداء خا�ص وقفاز وحذاء من الكاوت�صوك.
3 .7-   فتح عبوات املبيدات تدريجياً ملنع خروج الغازات املحبو�صة دفعة واحدة.

3 .8- و�صع لفتات على امل�صاحات املر�صو�صة حلظر دخولها وتناول ما بها من مواد غذائية )خ�صر اأو فاكهه(.
3 .9- جتنب التدخني اأو تناول اأى طعام اأو �صراب اأثناء العمل.

3 .10-  جتنب اإلقاء بقايا حماليل الر�ض فى قنوات الري وامل�صارف.
3 .11-  تنظيف مهمات الوقاية ال�صخ�صية امل�صتخدمة بعناية، ويغ�صل اجل�صم جيداً باملاء وال�صابون  بعد انتهاء العمل.

3 .12- عدم غ�صل املالب�ض امللوثة باملبيدات فى قنوات الري.
3 .13-  اإ�صتبعاد حيوانات املزرعة من احلقول عند القيام بعمليات الر�ض لوقايتها من رذاذ واأبخرة املبيدات.

3 .14- جتنب جمع الثمار قبل انق�صاء فرتة الأمان اأو النتظار امل�صموح  بها بعد املعاملة باملبيد.
3 .15- جتنب ا�صتعمال احل�صائ�ص النامية فى احلقول املعاجلة فى تغذية احليوان.

3 .16- يجب تخزين املبيدات فى خمازن م�صتوفاة لل�صروط القيا�صية.
3 .17-  �صرورة وجود �صنطة اإ�صعاف مع كل فريق من رجال املكافحة حتتوى على بع�ض املواد لعمل الإ�صعافات الأولية قبل 

نقل امل�صاب بالت�صمم اإلى امل�صت�صفى للعاج.

4-  العوامل الواجب مراعاتها عند تخزين املبيدات
4 .1- تكون م�صتودعات مبيدات الآفات بعيدة عن املناطق ال�صكنية وم�صانع الأغذية وخمازن الأعالف.

4 .2 -  ل ي�صمح بت�صرب املياه امل�صتخدمة فى عمليات مكافحة احلريق مب�صتودعات املبيدات اإلى املجارى املائية اأو الرك 
اأو اآبار اأو خزانات املياه اأو املزارع اأو قنوات الري اأو املن�صاآت الأخرى.

4 .3- مينع تخزين املبيدات مع الأ�صمدة املوؤك�صدة مثل �صماد نرتات الأمونيوم.
4 .4- تخزن املبيدات فى اأماكن ذات موا�صفات خا�صة حتددها اجلهات املخت�صة ول ي�صمح بتخزين اأى مواد اأخرى معها.
4 .5-  تخزن املبيدات �صديدة ال�صمية واملبيدات القابلة للتطاير والقابلة لال�صتعال فى مكان ميكن التحكم فيه وتاأمينه 

بطريقة �صليمة.
4 .6-  متيز اأماكن تخزين املبيدات بالفتات وا�صحة وبارزة يتم تثبيتها بطريقة تلفت النظر عن وجود  مبيدات، مع كتابة 

خطر وو�صع الرمز »اجلمجمة والعظمتني املتعاك�صتني« متبوعاً بكلمة �صام باللغتني العربية والإجنليزية.
4 .7-  جتمع العبوات التي يحدث بها ت�صرب اأو تلف، اأو املواد امللوثة باملبيدات فى مكان منف�صل بعيداُ عن العبوات الأخرى، ويتم 

التخل�ض منها ومن املواد املت�صربة طبقاُ لإر�صادات امل�صانع املو�صحة على العبوات اأو ال�صادرة من قبل اجلهات املخت�صة.
4 .8- تخزين املبيدات بعيداً عن الأر�ص على اأر�صيات خ�صبية اأو اأرفف.

4 .9- �صرورة تخزين كل نوع من املبيدات على حده منف�صاًل عن املبيدات الأخرى ل�صهولة التداول والتخل�ض.
– وتزود املخازن  اأو تلف للمبيدات  اأثناء التخزين للك�صف عن حدوث ت�صرب  اإجراء فح�ص دوري على العبوات    -10. 4

مبواد مالئة مثل اجلري  والرمل ون�صارة اخل�صب ل�صتخدامها فى حالت الطوارئ  الناجمة عن الت�صرب.
4 .11- �صرورة اتخاذ الحتياطات اخلا�صة بالدفاع املدين ومكافحة احلرائق.
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 5- التخل�ض من عبوات املبيدات الفارغة :  
قبل التخل�ض من عبوات املبيدات الفارغة يجب تفريغ حمتويات العبوة وترتك لت�صفى ملدة ل تقل عن30 ثانية ثم تغ�صل العبوة 
على الأقل ثالث مرات بكمية من املاء ل تقل عن10% من �صعة العبوة ثم يو�صع ماء الغ�صيل فى اآلة الر�ض. يتم توزيعه على اأكر 
م�صاحة ممكنة من الأر�ض. ثم يتم التخل�ض من العبوات ال�صغرية باحلرق اإذا كانت قابلة لذلك بحيث يراعـى عدم حرق التي كانت 

حتتوى على مركبات قابلة لالنفجار مثل الكلورات. ميكن عمل ثقوب فى العبوات املعدنية وتك�صري العبوات الزجاجية.
اإلى  اإلى البائع واإر�صالها  اإرجاعها  اأما العبوات الكبرية التي ل ميكن حرقها ) يرتاوح حجمها من50-200لرت( فيمكن 

اأماكن دفن خا�صة بعد ثقبها وتخفي�ض حجمها. 
6- �صمية املبيدات:

تعنى ال�صمية التاأثري ال�صار اأو املعاك�ص الذي حتدثه اأى مادة اأو خملوط من عدة مواد على الكائن احلي وتنق�صم اإلى:
• ال�صمية احلادة وهى التاأثري ال�صار الذى يحدث فى الكائن احلي بعد التعر�ض للمبيد لفرتة ق�صرية وملرة واحدة 

اأو مرات متعددة خالل فرتة ق�صرية.
• ال�صمية حتت احلادة وهى التاأثري ال�صار الذي يحدث للكائن احلي نتيجة لتكرار اأو ا�صتمرار التعر�ض للمبيد ملدة 

30 اإلى90 يوماً.
• ال�صمية املزمنة وهى التاأثري ال�صار الذي يحدث للكائن احلي نتيجة لتكرار اأو ا�صتمرار التعر�ض للمبيد  مدة اأطول 

من ن�صف فرتة حياة هذا الكائن.
وب�صفة عامة ميكن اعتبار جميع املبيدات مواداً �صامًة، وتختلف درجة �صمية مركب ما تبعاً للجرعة وح�صا�صية الكائن 
احلي �صواء كان اإن�صاناً اأو نباتاً اأو حيواناً كما تختلف القدرة على اإحداث الت�صمم واخلطورة باإختالف العمر واجلن�ض والنوع 
 LD50 الن�صف مميتة  الكيميائية مبعيار اجلرعة  املادة  امل�صتح�صر. ويتم قيا�ض �صمية  ال�صحية والتغذية و�صورة  واحلالة 
وت�صتخدم  التجارب.  تقتل50% من جمتمع حيوانات  التى  ويعر عنها بوحدات جمم/كجم من وزن اجل�صم وهى اجلرعة 
فئران املعمل البي�صاء كحيوانات جتارب لتحديد تلك اجلرعة ويتم مقارنة ال�صمية للمواد املختلفة بناء على قيم LD50 لها 

عن طريق الفم واجللد وال�صتن�صاق. وكلما زادت قيمة LD50 دل ذلك على الأمان الن�صبي للمركب والعك�ض �صحيح.
ول تتمثل خطورة املبيد فقط بتناوله عن طريق الفم ولكن ميكن اأن ميت�ص من خال اجللد والعني والرئتني وترتبط 
خطورة املبيد باإختالف �صورة امل�صتح�صر وتزداد خطورته مع زيادة تركيز املادة الفعالة. وكقاعدة عامة فاإن م�صتح�صر املبيد 
املجهز فى �صورة �صائلة اأو مركز قابل لالإ�صتحالب يكون اأكرث خطورة عما اإذا كان امل�صتح�صر لنف�ض املادة الفعالة فى �صورة 

م�صحوق قابل للبلل اأو حمببات وبناء على ذلك ميكن ترتيب خطورة م�صتح�صرات املبيدات تنازلياً:
مركزات قابلة لالإ�صتحالب < م�صاحيق قابلة للبلل < حمببات.

جدول يو�صح تق�صيم املبيدات ح�صب درجة �صميتها على الثدييات طبقاً جلداول منظمة ال�صحة العاملية.

التق�صيملون بطاقة البيانات الإ�صتدلليةالعالمة الإر�صاديةال�صمية على الثدييات

Iaحمراءجمجمة وعظمتني�صديدة ال�صمية
Ibحمراءجمجمة وعظمتني�صام جداً

II�صفراءعالمة X�صار
IIIزرقاءعالمة Xحتذير
Uخ�صراءعالمة Xحتذير

ويتم حتديد لون البطاقة على اأ�صا�ض ال�صمية احلادة للم�صتح�صر وفقاً ملا جاء فى كتاب اإر�صادات خماطر املبيدات ملنظمة 
ال�صحة العاملية فى 2009.
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7- الت�صمم والإ�صعافات الأولية:
ال�صريعة  املعاجلة  الأحيان  بع�ض  وفى  الأولية  والإ�صعافات  الت�صمم  اأعرا�ض  للمبيدات  الإ�صتدللية  البطاقات  تت�صمن 

للت�صمم وميكن الإ�صارة اإليها فيما يلى:
للت�صمم: امل�صاحبة  العامة   • الأعرا�ض 

اأعرا�ض اأولية: دوار-ا�صطراب - �صداع- اإجهاد- غثيان - قىء- عرق غزير- �صيق فى التنف�ض.
اأعرا�ض و�صطية: زغللة فى العني - اإ�صهال - زيادة فى اإفراز اللعاب - تدميع العني- اإثارة زائدة -تقل�صات فى ع�صالت 

اجلفون - انقبا�ص حدقة العني - بداية الت�صوي�ص الذهنى.
اأعرا�ض متاأخرة: �صوائل فى ال�صدر- رع�صة - تقل�صات - غيبوبة - فقدان القدرة على التحكم فى الإخراج- ف�صل فى 

القلب واجلهاز التنف�صي.
الأولية:  • الإ�صعافات 

فى حالة الت�صمم اأو ال�صتباه فى الت�صمم ي�صتدعى فوراً الطبيب املخت�ض وتعر�ض عليه البطاقة املل�صقة على عبوة املبيد 
اأو يبلغ باأ�ص���ماء املبيدات التى تعر�ص لها امل�صاب فى هذا الوقت وما قبله ويف�صل اإخطاره بالإ�صم ال�صائع املوجود على 

البطاقة ال�صتدللية.
الإ�صعافات الأولية عند ظهور اأعرا�ض ت�صمم ب�صيطة:

الت�صمم. م�صدر  عن  املري�ض  اإبعاد  • يتم 
م�صتمرة. ب�صورة  وتهدئته  املري�ض  طماأنة  • يجب 

وال�صابون. البارد  باملاء  امللوث  اجللد  ويغ�صل  امللوثة  املالب�ض  • تنزع 
التقيوؤ  اإلى  يدفع  األ  يجب  ع�صوي  مذيب  فى  مبيد  حملول  اأو  لالإ�صتحالب  قابل  مركز  املري�ض  ابتالع  حالة  •  فى 
ابتاعه  حالة  فى  اأما  وفرية  بكميات  الن�صا  من  حملول  اأو  امل�صروب  البي�ص  بيا�ص  اأو  املانيزيا  حملول  اإعطائه  قبل 
م�صتح�صرات اأخرى اأو خماليط منها يتم دفع املري�ص للتقيوؤ من خال دفع اإ�صبع فى احللق ويكرر ذلك حتى ي�صبح 

القيء رائقاً وخالياً من رائحة املبيدات.
•  فى حالة عدم حدوث التقيوؤ يعطى امل�صاب ثاثة ماعق كبرية من الفحم النباتي املن�صط فى ن�صف كوب من املاء 

وتكرر العملية قدر الإمكان حلني و�صول الطبيب.
ي�صل  اأن  اإلى  الأقل  على  دقيقة  ع�صر  خم�صة  ملدة  جارى  نظيف  مباء  العني  تغ�صل  العني  اإلى  املبيد  رذاذ  و�صل  •  اإذا 

الطبيب.
الإ�صعافات عند ظهور اأعرا�ض ت�صمم حادة:

الفم. طريق  عن  �صيء  اأى  له  يعطى  فال  الوعي  عن  غائباً  املري�ض  كان  واإذا  �صديدة  مراقبة  املري�ض  •يراقب 
فوراً. للقلب  تدليك  اإجراء  يلزم  توقف  فاإذا  النب�ض  •قيا�ض 

بنف�صه. الإ�صرار  من  املري�ص  حماية  على  العمل  يجب  ت�صنج  حدوث  حالة  •فى 
اإلى  الراأ�ض  وخف�ض  الركبتني  ثنى  مع  اجلنب  على  الرقود  و�صع  فى  وهو  للوعي  الفاقد  املري�ض  ونقل  عالج  • يف�صل 

اخللف.

القلب: •تدليك 
عند توقف حركة التنف�ض يجب و�صع املري�ض راقداً على ظهره على �صطح �صلب م�صتو وخف�ض راأ�صه اإلى الوراء والبدء 
بعمل التنف�ض ال�صناعي مع مراعاة و�صع منديل بني فمك وفم امل�صاب حلمايتك من التلوث اأثناء عملية التنف�ض ال�صناعي.
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ولإجراء عملية تدليك القلب يتم اإتباع الآتي:
اأركع على ركبتيك بجانب امل�صاب بحيث يكون ج�صمك بالكامل بجانب راأ�صه و�صع راحة اإحدى يديك على نهاية القف�ض 
ال�صدري مع و�صع راحة اليد الأخرى فوقها، ا�صتخدم ثقل ج�صمك مع الإحتفاظ بذراعيك مفرودتني وا�صغط لأ�صفل مل�صافة 
ل تزيد عن 5 �صم على القف�ض ال�صدري باإنتظام مبعدل حوالى60 مرة فى الدقيقة. ومن ال�صروري اأن ترفع يديك متاماً 

بعد كل �صغطه اإلى اأ�صفل وعادة ما يعود القلب والتنف�ض للعمل خالل30 دقيقة.
ملحوظة: للح�صول على معلومات اأكرث فى هذا ال�صاأن ميكن الرجوع اإلى اأي مرجع لاإ�صعافات الأولية فى حالت الت�صمم 

باملبيدات.

�ساد�سًا :اأ�سا�سيات املكافحة املتكاملة لالآفات

يق�صد باملكافحة املتكاملة لالآفات اإ�صتخدام بع�ض اأو كل الطرق والو�صائل املعروفة فى مكافحة الآفات والتي تتوافق مع 
بع�صها ول تتعار�ض وبتن�صيق كامل فيما بينها بحيث توؤدي اإلى خف�ض اأعداد الآفة دون م�صتوى احلد الإقت�صادي احلرج.

وتتميز املكافحة املتكاملة لاآفات باأنها ل توؤ�ص�ص لعلم جديد م�صتقل بل اإنها تبحث عن الروابط والعاقات بني عدة اأفرع 
من بع�ص العلوم اآخذاً فى العتبار اأن الهدف الأ�صا�صي هو احلفاظ على �صامة البيئة.

وحتى ميكن تطبيق املكافحة املتكاملة بنجاح يجب الإملام ببع�ض الأ�صا�صيات ومن اأهمها:
1- الت�صخي�ص الدقيق لتحديد نوع الآفة، ومعرفة دورة حياتها.

2- حتديد اأنواع الأعداء الطبيعية املوجودة ودرا�صة ن�صاطها.
3- حتديد م�صتوى الإ�صابة بالآفة اأو الآفات املوجودة مع تقدير الأ�صرار الناجمة عن هذه الإ�صابة.

4- حتديد الطور ال�صار.
5- معرفة الظروف البيئية املالئمة لزيادة اأعداد الآفة واأعدائها احليوية.

6- حتديد احلد الإقت�صادي احلرج.
7- ال�صتخدام الر�صيد للمبيدات ويق�صد بذلك:

اأ - اإ�صتخدام مبيدات اإختيارية.
ب- اإ�صتخدام مبيدات ل ت�صبب ظهور �صفة املقاومة ب�صرعة ملحوظة.

ج- اإ�صتخدام مبيدات قليلة التلوث للبيئة اإما ل�صرعة حتللها ن�صبياً اأو باإ�صتعمالها بجرعات منخف�صة.
د- ل ت�صبب زيادة فى اأعداد بع�ض الآفات الأولية اأو الثانوية عقب الر�ض.

وتعتمد فل�صفة املكافحة املتكاملة لالآفات على اأنه من الطبيعي وجود الآفة مب�صتويات معينة ل ت�صبب �صرراً اإقت�صادياً 
ملمو�صاً وعلى اأن خط الدفاع الأول هو الإعتماد على الأعداء الطبيعية، واإتباع طرق وممار�صات زراعية تفوق وحتد من زيادة 
اأعداد الآفة، وعند حدوث زيادة فى اأعداد الآفة بحيث ت�صبب �صرراً اإقت�صادياً ملمو�صاً اأكر من تكاليف املكافحة )اأعلى من 

احلد الإقت�صادي احلرج(، يجب حينئذ التدخل باإ�صتخدام املبيدات.

عنا�صر املكافحة املتكاملة لالآفات:
1- املكافحة بالو�صائل الزراعية:

وتت�صمن العمليات التي توؤدي اإلى منو النبات ب�صحة جيدة مما يجعل النبات اأكرث قدرة على مقاومة الآفة مثل:
 اأ- الزراعة فى ميعاد منا�صب.
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ب- اتباع الطرق الزراعية اجليدة من حيث اإختيار ال�صنف املنا�صب واإنتظام مواعيد الري، جتهيز الأر�ض جيدا والتخل�ض 
من احل�صائ�ص مع الت�صميد باملعدلت املقررة....الخ.

ج- مراعاة الكثافة النباتية فى وحدة امل�صاحة.
د- اإتباع دورة زراعية منا�صبة.

هـ- اإ�صتعمال امل�صائد النباتية بزراعة نباتات على اأطراف احلقل تتميز باأنها اأكرث جاذبية لنمو وتكاثر الآفة بالإ�صافة 
اإلى توفري ماأوى منا�صب لالأعداء الطبيعية.

و- التخل�ض ال�صريع من بقايا وخملفات املح�صول.
ز- اإ�صتخدام اأ�صناف نباتية مقاومة لالآفات.

2- املكافحة امليكانيكية:
يطلق عليها اأحياناً املكافحة الآلية حيث ميكن اإ�صتخدام اآلت اأو اأدوات اأخرى مثل:

اأ- حرث الأر�ص والتي توؤدي اإلى قتل بع�ص الآفات بدفنها اأو تعري�صها لأ�صعة ال�صم�ص اأو للمفرت�صات والطيور وينطبق 
هذا اإلى حد ما على عمليات العزيق.

ب- اإ�صتعمال امل�صائد مثل م�صائد الفئران وامل�صائد الا�صقة للح�صرات وم�صائد ال�صباك للطيور.
ج- اإ�صتعمال اأدوات حتدث اأ�صواتاً مزعجة لإبعاد الطيور.

د- اإ�صتعمال �صباك متنع دخول احل�صرات.
هـ- جمع كتل البي�ض يدوياً كما فى حالة لطع دودة ورق القطن.

يت�صح مما �صبق اأن املكافحة امليكانيكية هي طريقة اإقت�صادية �صديقة للبيئة، لذلك يف�صل اللجوء اإليها كلما اأمكن.
3-املكافحة احليوية:

ميكن اأن تظل م�صتويات الإ�صابة بالآفات اأقل من احلد الإقت�صادي احلرج لالأ�صباب الآتية:
اأ- ظروف جوية غري مالئمة.

ب- م�صادر غذائية غري كافية.
ج- وجود الأعداء احليوية من طفيليات ومفرت�صات واأمرا�ض.

وتعتر املكافحة احليوية من اأكرث الطرق اأماناً فى التطبيق من الناحية البيئية وهي اأحد املكونات الهامة فى برامج 
املكافحة املتكاملة.

ومن اأهم و�صائل املحافظة على الأعداء احليوية املوجودة فى الطبيعة هو جتنب اإ�صتعمال املبيدات لأطول فرتة ممكنة، 
مع اإ�صتعمال مبيدات اإختيارية والتي تتميز باأنها اأكرث فعالية على الآفة مقارنة بالأعداء احليوية.

بالإعتماد على تلك  اإما طبيعياً  امل�صتهدفة بطريقتني  اإ�صتخدام الأعداء احليوية لالآفات  املكافحة احليوية على  تعتمد 
املوجودة فعا فى الطبيعة اأو بتدخل الإن�صان بالعمل على ت�صجيع واكثار هذه الأعداء فى املعمل واإطاقها فى احلقول ومن 

اأهم مميزات هذه الطريقة:
والبيئة. بالإن�صان  لت�صر  •اآمنة 

طبيعياً. اأعدادها  تتكاثر  حيث  •م�صتدمية 
الأخرى. املكافحة  بطرق  مقارنة  •اإقت�صادية 

التطبيق. •�صهلة 
ميكن الإعتماد على هذه الطريقة طاملا كانت م�صتويات الإ�صابة اأقل من احلد الإقت�صادي احلرج، اأما اإذا زادت الإ�صابة 

عن هذا احلد فيجب حينئذ اللجوء اإلى ا�صتخدام املبيدات الإختيارية.
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عنا�صر املكافحة احليوية:
1- الطفيليات.
2- املفرت�صات.

3- م�صببات الأمرا�ض مثل البكرتيا والفطر.
4- اإ�صتخدام احل�صرات كاأعداء حيوية فى مكافحة احل�صائ�ص.

الكيماوية: •املكافحة 
تعترب املكافحة  الكيماوية اأخر خط دفاعي �صد الآفة ول يتم اللجوء اإليه اإل عندما تف�صل الو�صائل الأخرى من خف�ص 

م�صتويات الإ�صابة اإلى دون احلد القت�صادي احلرج، وفى جميع احلالت يف�صل اإ�صتعمال مبيدات اإختيارية.
اإ�صتعمال الفريومونات:

الفريمونات مواد طبيعية تفرزها احل�صرات جلذب اجلن�ص الآخر لإمتام عملية اجلماع، ومن طبيعة هذه املواد اأنها �صديدة 
التخ�ص�ص وقد متكن الإن�صان من معرفة الرتكيب الكيماوي لها وتخليقها فى املعمل اأو تخليق م�صابهات لها وا�صتعمالها فى 

عمليات املكافحة بطريقتني اأ�صا�صيتني:
اأ- اإ�صتخدام الفريومون فى تق�صي اأعداد الآفة فى الطبيعة، وهذه الطريقة ت�صاعد كثرياً فى معرفة احلد الإقت�صادي 

احلرج وبالتايل حتديد ميعاد املعاجلة الكيماوية.
ب - اإ�صتخدام الفريومون مبا�صرة فى املكافحة عن طريق اإ�صتعمال تركيزات مرتفعة توؤدي اإلى حدوث خلل واإرباك فى 

الت�صرف على اجلن�ص الآخر وبالتايل ف�صل حدوث عملية اجلماع وبالتايل و�صع بي�ص غري خم�صب.

ج- اإ�صتعمال مبيد مع الفريومون حيث يتولى الفريومون جذب احل�صرة ويتولى املبيد قتلها.
ومن الناحية التطبيقية يوجد بع�ض الت�صاوؤلت والتي يجب اأن توؤخذ فى الإعتبار عند اللجوء اإلى املكافحة الكيماوية:

- ما هي املعلومات ال�صرورية التي يجب الإملام بها قبل البدء فى عملية املكافحة؟
- ماذا يجب اأن تعلم عن املبيد املزمع اإ�صتخدامه فى املكافحة؟

- ما هي اجلرعة املو�صى بها والطريقة ال�صحيحة لإ�صتخدام املبيد؟
- ما هي فرتات الأمان بعد الر�ض وقبل احل�صاد؟

- ما هو احلد الإقت�صادي احلرج؟
- كيف حتدد فرتات الفح�ض الدوري؟

- طريقة ت�صجيل النتائج.
اأي�صًا تت�صمن املعلومات التي يجب الإملام بها قبل اإجراء املكافحة:

املبيد. حتديد  فى  كبرياً  دوراً  يلعب  والذي  املح�صول  •نوع 
مكافحتها. املراد  الآفة  •نوع 

والآفة. املح�صول  منو  •اأطوار 
الع�صل. ونحل  نافعة  ح�صرات  وجود  •مدى 

املح�صول. فى  املبيد  •متبقيات 
ال�صائدة. اجلوية  •الأحوال 

اأخرى للمكافحة قبل اتخاذ قرار املكافحة الكيميائية؟ طرق  اإلى  اللجوء  مت  •هل 



البــــاب الثانى

التوصيات المعتمدة

  لمكافحة اآلفات الحشرية واألكاروسية

واألمراض والنيماتودا والقوارض

اأوًل: اآفات املحا�صيل احلقلية

        ثانياً: اآفات حما�صيل اخل�صر

                ثالثاً: اآفات حما�صيل الفاكهة

                          رابعاً: اآفات حما�صيل متنوعة
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اأوًل: اآفات املحا�صيل احلقلية

)  أ  ( آفات محاصيل الحقل الشتوية

القمـــح

الـمّن
الآفة : احل�صرات

مظهر الإ�صابة : 

فى حالة املن الأخ�صر على القمح تظهر بقع حمراء ذات مراكز �صوداء 
للمادة  تدمري  يحدث  ثــم  الأر�ـــض  �صطح  مــن  القريبة  الأوراق  ن�صل  على 
اخل�صراء ومتوت الأوراق امل�صابة وفى حالة الإ�صابة بح�صرات منَّ ال�صوفان 
ياحظ وجود اإفرازات ع�صلية وجتمع للعفن الأ�صود على الأوراق والأغماد 

امل�صابة ونق�ض امتالء احلبوب وتقزم للنباتات �صديدة الإ�صابة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

الــرتبــة  الـــبـــادرات فـــوق �صطح  اأن تظهر الإ�ــصــابــة عــقــب ظــهــور  ميــكــن 
اعتدال  بعد  اإل  وا�صحة  ب�صورة  ع��ادة  ولكن ل تظهر احل�صرات  باأ�صبوعني 

درجات احلرارة.

توقيت املكافحة:

يعتر احلد الإقت�صادى الذى تبداأ فيه املكافحة باملبيد هو عند وجود 30 ح�صرة / نبات من النباتات التى مت اإختيارها 
ع�صوائيا قبل فرتة التزهري ول ين�صح با�صتخدام املبيدات متى دخلت النباتات مرحلة التزهري.

اإر�صادات خا�صة:

يجب عدم اللجوء اإلى املعاملة باملبيدات بعد ظهور ال�صنابل.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية طبقًا 

WHO للـ
فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

73EC %50 صوميثيون�Fenitrothion
 250 �صم100/3 

لرت ماء
Mod

II30-0.053

المّنالقمح

القمح
الحشرات اآلفة:

المّن

فى حالة المن األخضر علي القمح تظهر بقع حمراء ذات مراآز
سوداء على نصل األوراق القريبة من سطح األرض ثم يحدث
تدمير للمادة الخضراء وتموت األوراق المصابة وفى حالة
اإلصابة بحشرات من الشوفان يالحظ وجود إفرازات عسلية
وتجمع للعفن األسود على األوراق واألغماد المصابة ونقص

امتالء الحبوب وتقزم للنباتات شديدة اإلصابة.

يمكن أن تظهر اإلصابة عقب ظهور البادرات فوق سطح التربة
بأسبوعين ولكن ال تظهر الحشرات عادة بصورة واضحة إال بعد

اعتدال درجات الحرارة.

يعتبر الحد اإلقتصادي الذي تبدأ فيه المكافحة بالمبيد هوعند
وجود 30 حشرة/نبات من النباتات التي تم إختيارها عشوائيا قبل
فترة التزهير وال ينصح باستخدام المبيدات متي دخلت النباتات

مرحلة التزهير.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يجب عدم اللجوء إلي المعاملة بالمبيدات بعد ظهور السنابل.

التوصيات المعتمدة

DG  %50معالجة البؤر المصابة فقط31.2جم/ 100 لتر ماءافوآس

EC  %50 معالجة البؤر المصابة فقط250 سم3 /  100لتر ماءسوميثيون

FS  %60 240 سم3/ 100 آجم بذرةنوبريد
 (معاملة بذرة)

Page 1
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الآفة : الفطريات
التفحم ال�صائب فى القمح

مظهر الإ�صابة : 
يظهر على جميع اأجزاء ال�صنبلة عدا حمور ال�صنبلة ويحولها اإلى كتلة م�صحوقيه 
�صوداء من جراثيم الفطر الداكنة. وعادًة تطرد ال�صنابل امل�صابة قبل ال�صليمة 
بب�صعة اأيام. تنت�صر الإ�صابة بالرياح بنقلها جلراثيم الفطر التي تهاجم ال�صنابل 
ال�صليمة فى مرحلة الإزهار. يظهر حمور ال�صنابل امل�صابة عارياَ متاماَ من اأي 

�صنابل فى نهاية املو�صم
ميعاد ظهور الإ�صابة: عند طرد ال�صنابل حيث تطرد ال�صنابل امل�صابة مبكراَ.

توقيت املكافحة:
معاملة التقاوي قبل الزراعة:

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري 
للمبيد والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1886 FS% 6بري�صرفTebuconazole0.6 �صم3/ كجم تقاوي
Low
III0.150.30.15

1845 FS% 6جيزموTebuconazole0.6 �صم3/ كجم تقاوي
Low
III0.150.30.15

ديفيديند اك�صرتمي1945
FS % 11.5  

Difenoconazole 9.2%
+

Metalaxyl-M 2.3%
1.2Low �صم3/ كجم تقاوي

III
0.02
0.05

0.1
0.01

0.1
0.2

467 FS%2.5راك�صيلTebuconazole1.2 �صم3/ كجم تقاويU0.150.30.15
2154SC%2.5 صنزول�Triticonazole2 �صم3/ كجم تقاويU-0.010.01

2370 FS% 6 كينيTebuconazole0.6 �صم3/ كجم تقاويLow
III0.150.30.15

1871 FS% 6هاتريكTebuconazole0.7 �صم3/ كجم تقاوي
Low
III0.150.30.15

البيا�ض الدقيقى فى القمح
مظهر الإ�صابة : 

يتكون  اللون  بي�صاء  رمادية  باهتة  بقع  �صكل  علي  الأوراق  علي  الإ�صابة  تظهر 
بعدها املظهر الدقيقي املميز لهذا املر�ض علي ال�صطح العلوي لالأوراق ثم ينتقل 
اإيل ال�صطح ال�صفلي بتقدم الإ�صابة . عند ا�صتداد الإ�صابة تظهر اأج�صام �صغرية 

�صوداء اللون وهي عبارة عن الأج�صام الثمرية للفطر.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

اأواخر �صهر فراير وبداية �صهر مار�ض.
توقيت املكافحة:

عند بداية ظهور الإ�صابة:

 التفحم السائب في القمح
یظھر على جمیع أجزاء السنبلة عدا محور السنبلة ویحولھا إلى كتلة  :األعراض

وعادًة تطرد السنابل المصابة قبل السلیمة .  سوداء من جراثیم الفطر الداكنةمسحوقیھ

تنتشر اإلصابة بالریاح بنقلھا لجراثیم الفطر التي تھاجم السنابل السلیمة . ببضعة أیام

یظھر محور السنابل المصابة عاریَا تمامَا من أي سنابل في . ي مرحلة اإلزھارف

 نھایة الموسم

 
 
 

 عند طرد السنابل حیث تطرد السنابل المصابة مبكرَا :میعاد طھور اإلصابة

 معاملة التقاوي قبل الزراعة: بدایة المكافحة

 

 البیاض الدقیقي في القمح

تظھر اإلصابة علي األوراق علي شكل بقع باھتة رمادیة بیضاء اللون  :األعراض 

یتكون بعدھا المظھر الدقیقي الممیز لھذا المرض علي السطح العلوي لألوراق ثم 

عند اشتداد اإلصابة تظھر أجسام صغیرة  . اإلصابة السطح السفلي بتقدم إليینتقل 

 .وھي عبارة عن األجسام الثمریة للفطرسوداء اللون 

 
  مارس وبدایة شھر شھر فبرایرأواخر میعاد طھور اإلصابة

 عند بدایة ظھور اإلصابة: بدایة المكافحة
 
 

القمح                                                                                                                                                                     التفحم ال�صائب
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري 
للمبيد والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1594EC% 25 اأبات�صىPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU350.090.090.3
2089EC% 25فارم زولPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU350.090.090.3

2147EC% 41 مينارا
Cyproconazole 16%

+
Propiconazole 25%

200Low �صم3/فدان
III420.08

0.09
0.1

0.09
0.5
0.3

ال�صداأ الأ�صفر املخطط
مظهر الإ�صابة : 

ظهور برثات بارزة قليا عن �صطح الورقة لونها اأ�صفر - دائرية ال�صكل - مرتبة 
وتظهر   . املخطط  بال�صداأ  �صمى  ول��ذا  ال��ورق��ة  ملحور  م��وازي��ة  طولية  �صفوف  ف��ى 
ال�صنابل(.   - الأوراق  اأغماد   - �صيقان   - )اأوراق  النبات  اأجــزاء  جميع  على  البرثات 

وعند م�صح الورقة امل�صابة باليد ترتك اأثار على هيئة م�صحوق اأ�صفر اللون.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
عند توفر الظروف البيئية املنا�صبة فى بداية الن�صف الثانى من �صهر فراير 
يبداأ ظهور اأعرا�ص املر�ص على الأ�صناف القابلة لاإ�صابة، ويحدث تطور وتك�صف 

للمر�ض خالل �صهرى مار�ض واإبريل.
توقيت املكافحة:  عند ظهور الإ�صابة:

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2090SC%28 امي�صتار اك�صرتا
Azoxystrobin 20%

+
Cyproconazole 8%300 �صم3/فدان

Mod
II350.2

0.08
0.5
0.1

0.2
0.05

1844SE%18.3 اأوبرا
Epoxiconazole 5%

+
Pyraclostrobin13.3%

-500U35 �صم3/فدان
0.2

0.6
0.2

-
0.02

974 EW%12.5 اإميننتTetraconazole100 �صم100/3لرتماءU40-0.1-

1546EC%25 بيلزولPropiconazole200 �صم3/فدانU350.090.090.3
20EC%25 تلتPropiconazole25 �صم3/ 100لرتماءU300.090.090.3

927 WP%12.5فنج�صوDiniconazole15 جم/ 100لرتماءU--0.01-

1319EC%25 كروانPropiconazoleصم3/ 100لرتماء�  30U350.090.090.3
1802 EC%25كينولPropiconazole25  �صم3/ 100لرتماءU350.090.090.3

2147 EC% 41مينارا
Cyproconazole 16%

+
Propiconazole25%200 �صم3/فدان

Low
III420.08

0.09
0.1

0.09
0.05
0.3

1437EC% 30 مونتورو
Difenoconazole 15%

+
Propiconazole 15%40 �صم3/ 100لرتماء

Low
III-

0.02
0.09

0.1
0.09

0.1
0.3

1619EC%25 ن�صرزولPropiconazole30  �صم3/ 100لرتماءU350.090.090.3

الصدأ األصفر المخططالقمح

الفطريات اآلفة:
الصدأ األصفر المخطط

ظهور بثرات بارزة قليال عن سطح الورقة لونها أصفر –دائرية
الشكل –مرتبه في صفوف طولية موازية لمحور الورقة ولذا

سمي بالصدأ المخطط . وتظهر البثرات علي جميع أجزاء النبات
(أوراق-سيقان -أغماد األوراق -السنابل).  وعند مسح الورقة

المصابة باليد تترك أثار علي هيئة مسحوق أصفر اللون.

عند توفر الظروف البيئية المناسبة في بداية النصف الثاني من
شهر فبراير يبدأ ظهور أعراض المرض علي األصناف القابلة
لإلصابة ،ويحدث تطور وتكشف للمرض خالل شهري مارس و

إبريل.

عند ظهور اإلصابة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EW  %12.5 100 سم3 /100 لتر ماءايمننت

EC   %40 18.75 سم3 /  100 لتر بانش
ماء

EC  %25 25 سم3 /  100 لتر ماءتلت

EC  %5 35 سم3 /  100 لتر ماءسومى ايت
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اأمرا�ض الفيوزاريوم فى القمح
مظهر الإ�صابة : 

الأرا�صى خارج  اأنواع  التى مت ر�صدها فى بع�ض  الثانوية  هو من المرا�ض 
من  ما  حد  اإلى  تعانى  التى  الأرا�صى  اأو  امل�صت�صلحة(  )الأرا�صى  الوادى 
اجلفاف. وتظهر العرا�ض فى �صورة تلون بنى فى املجموع اجلذرى ومنطقة 
التاج وعند اإ�صتداد الإ�صابة يتحول اإلى اللون ال�صود واإ�صابة البادرات توؤدى 

اإلى موتها واإ�صابة النبات البالغ ت�صبب جفاف ال�صنابل قبل اإكتمال العقد. 

ميعاد ظهور الإ�صابة:
يظهر هذا املر�ض فى مرحلة البادرة و النبات البالغ.

توقيت املكافحة: معاملة التقاوي قبل الزراعة:

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2016FS%5 صيلي�صت اإك�صرتا�
Difenoconazole 2.5%

+
Fludioxonil 2.5%

2  �صم3/كجم تقاوى
Low
III-

0.02
-

0.1
0.01

0.1
-

    اأعفان اجلذور وموت البادرات
مظهر الإ�صابة:

البذيره  جذيره  ي�صاب  وفيه  الرتبة،  �صطح  فوق  البادرة  ظهور  قبل  البذور  ي�صيب 
النباتية بالعفن مبجرد خروجه من البذرة وفى هذه احلالة ل تظهر البادرات فوق 
فى  البادرات  الفطر  يهاجم  حيث  الرتبة  �صطح  فوق  البادرات  ت�صاب  الرتبة  �صطح 
م�صتوى �صطح الرتبة اأو اأ�صفله بقليل مما ي�صبب تعفن ال�صويقة فال تقوى على حمل 

الأجزاء التي تعلوها.
ميعاد ظهور الإ�صابة:الفطر ي�صبب موت النباتات قبل ظهورها فوق �صطح الرتبة،اأو 

متوت مبجرد ظهورها فوق �صطح الرتبة.
توقيت املكافحة:عند ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2489  FS% 2.5برمي�ض الرتاTriticonazole2.5 �صم3/كجم تقاويU--0.010.01

2641FS% 2بانوراميك�ض
Trichoderma harzianum

+Bacillus megaterium
+Bacillus subtilis

-4U  �صم3/كجم تقاوي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

القمح                                                                                                                                                              امرا�ض الفيوزاريوم
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الـمّنالآفة : احل�صرات
مظهر الإ�صابة : 

الإ�صابة  وبتقدم  للنباتات  النامية  القمم  ف��ى  متجمعة  احل�صرات  وج��ود 
وتزايد اأعداد احل�صرات تقوم باإفراز ندوة ع�صلية ينمو عليها فطر العفن الأ�صود 

فت�صود الأوراق الطرفية للنباتات.
ميعاد ظهور الإ�صابة:  عقب ظهور البادرات فوق �صطح الأر�ض باإ�صبوع

توقيت املكافحة:   عند ظهور اإ�صابات باأى اأعداد للمن.
اإر�صادات خا�صة:

اإكت�صاف الإ�صابة باملن فى مراحلها الأولى والتعامل معها فى �صورة  اأهمية 
بوؤر - نظرا لقيام ح�صرات املن بنقل اأمرا�ص فريو�صية موؤثرة فى اإنتاجية الفول 
ب�صدة - ل��ذا فمن املهم امل��رور ال��دورى عقب ظهور ال��ب��ادرات ف��وق �صطح الأر���ص 

والتعامل مع بوؤر الإ�صابة الإبتدائية باحد املبيدات املتخ�ص�صة املو�صى بها.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1091 SG%20اأو�صنيDinotefuran50 جم/100 لرت ماءU2-0.01-

1259 EC%20مار�صالCarbosulfan100 �صم3/فدان Mod  II7-0.005-

1783EC % 57 مال�صون/اك�صرتا Malathion150 �صم100/3 لرت ماءLow
III720.02-

2235   WG%70وارنتImidacloprid30 جم/100 لرت ماء 
Mod

II7-2-

الآفة : الفطريات
التبقع البنى

مظهر الإ�صابة : 
بقع لونها بنى حممر خمتلفة الأ�صكال والأحجام على الأوراق ال�صفلية ثم 
ت�صبح حافة البقعة اأدكن من و�صطها ومتتد الإ�صابة اإلى اأعناق الأوراق وال�صاق 

على �صكل بقع م�صتطيلة.
ميعاد ظهور الإ�صابة: �صهر دي�صمرب وت�صتد خال يناير وفرباير

توقيت املكافحة: عند ظهور الإ�صابة:
اإر�صادات خا�صة:

الإ�صابة مع  للحد من  �صهرى فرباير ومار�ص  الرى خال  الإحتياط فى 

مراعاة تخفي�ص �صغط حملول الر�ص عند التزهري.

المّنالفول البلدى

الفول البلدى
الحشرات اآلفة:

المّن

وجود الحشرات متجمعة في القمم النامية للنباتات وبتقدم اإلصابة
وتزايد أعداد الحشرات تقوم بإفراز ندوة عسلية ينمو عليها فطر

العفن األسود فتسود األوراق الطرفية للنباتات

عقب ظهور البادرات فوق سطح األرض بإسبوع.

عند ظهور إصابات بأي أعداد للمن.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
أهمية إآتشاف اإلصابة بالمن في مراحلها األولي والتعامل معها في صورة بؤر -نظرا لقيام حشرات
المن بنقل أمراض فيروسية مؤثرة في إنتاجية الفول بشدة -لذا فمن المهم المرور الدوري عقب ظهور
البادرات فوق سطح األرض والتعامل مع اإلصابة اإلبتدائية باحد المبيدات المتخصصة الموصي بها.

التوصيات المعتمدة

DG  %50معالجة البؤر المصابة فقط50جم / 100 لتر ماءافوآس

SG  %20 100 جم / فداناوشين 

EC  %20 معالجة البؤر المصابة فقط100سم3/ فدانمارشال
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الفول البلدى

التبقع البنىالفول البلدى

الفطريات اآلفة:
التبقع البنى

بقع لونها بنى محمر مختلفة األشكال واألحجام على األوراق
السفلية ثم تصبح حافة البقعة أدآن من وسطها وتمتد اإلصابة إلى

أعناق األوراق والساق على شكل بقع مستطيلة

شهر ديسمبر وتشتد خالل يناير وفبراير

عند ظهور اإلصابة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
اإلحتياط فى الرى خالل شهرى فبراير ومارس للحد من اإلصابة مع مراعاة تخفيض ضغط محلول

الرش عند التزهير

التوصيات المعتمدة

بيوأرك 6%  مسحوق (25
مليون خلية/  جم)

250 جم / 100 لتر ماء

بيوزيد 2.5%  مسحوق (10
مليون جرثومة/  جم)

250 جم / 100 لتر ماء

WP  %80250 جم/100 لتر ماءترايدآس
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1088WP% 2.5بيوزيدTrichoderma album250 جم/100 لرت ماء U----

411WP% 80ترايدك�ضMancozeb250 جم/100 لرت ماءU14-0.15
1764WP% 80 ريت�ص Mancozeb250 جم/100 لرت ماءU21-0.15

البصل
الآفة : احل�صرات

الرتب�ض
مظهر الإ�صابة : 

اإ�صفرار النباتات فى حالة الإ�صابات ال�صديدة مع ظهور بقع ف�صية على 
اأن�صال الأوراق وتتقارب هذه البقع فى حالة �صدة الإ�صابة حيث تتحول البقع 
اإلى اللون الرمادى فالبنى ثم جتف - ت�صاهد احلوريات ال�صفراء والربتقالية 

فى قلب النبات وكذلك الأفراد املجنحة داكنة اللون.
ميعاد ظهور الإ�صابة: مبجرد الإنبات

توقيت املكافحة: عند و�صول الأعداد اإلى 10 حورية وح�صرة كاملة / 
بادرة من البادرات التى مت فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة: ميكن اأن يبداأ العالج بعد �صهر من الزراعة على اأن يكرر 
الر�ض بعد 15 يوم من الر�صة الأولى عند ال�صرورة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2057ME%3.4بروف بل�ضEmamectin benzoate25 �صم100/3 لرت ماءLow
III7-0.01-

2675SC%48ثياكلومك�ضThiacloprid50 �صم100/3 لرت ماءMod
II14-0.01-

2552WG% 25 ديليجيتSpinetoram50 جم/فدانU10.010.052

1329SC% 12 رادينتSpinetoram120 �صم3/فدانU70.010.052

1259EC% 20 مار�صالCarbosulfan
200 �صم3/فدان)احلبة 

ال�صوداء(
Mod

II7-0.002-

1281WP% 25 مار�صالCarbosulfan
150 جم/فدان)احلبة 

ال�صوداء(
Mod

II10-0.002-

التربسالبصل

البصل
الحشرات اآلفة:

التربس

إصفرار النباتات فى حالة اإلصابات الشديدة مع ظهور بقع
فضية على أنصال األوراق وتتقارب هذه البقع فى حالة شدة

اإلصابة حيث تتحول البقع الى اللون الرمادى فالبنى ثم
تجف.-تشاهد الحوريات الصفراء والبرتقالية فى قلب النبات

وآذلك األفراد المجنحة داآنة اللون.

بمجرد اإلنبات

عند وصول األعداد إلي  10 حورية وحشرة آاملة /بادرة من
البادرات التي تم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يمكن أن يبدأ العالج بعد شهر من الزراعة على أن يكرر الرش بعد 15 يوم من الرشة األولى عند

الضرورة.

التوصيات المعتمدة

SC  %12 120 سم3/ فدانرادينت

WP  %25 في البصل الحبة السوداء150 جم / 100 لتر ماءمارشال
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الآفة : الفطريات
البيا�ض الزغبى

مظهر الإ�صابة : 
لون  ذات  احلجم  خمتلفة  ال�صكل  اإ�صطوانية  مطاولة  اأو  بي�صاوية  بقع 
اأخ�صر �صاحب - وتظهر جراثيم الفطر الأرجوانية على �صطح البقع - ل 
فى  الأوزة  رقبة  �صكل  وتاأخذ  وتلتوى  النورات  حمل  على  ال�صماريخ  تقوى 

الب�صل املروى.
ميعاد ظهور الإ�صابة: جميع مراحل منو النبات ح�صب الظروف البيئية 

ال�صائدة فى مناطق الزراعة املختلفة.
توقيت املكافحة: عند ظهور الإ�صابة:

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1713
اكروبات مانكوزيب

WG % 69

Dimethomorph 9%
+

Mancozeb 60%
250U70.6 جم/100 لرت ماء

0.5
0.6
1

0.6
1.5

1192SC% 32.5 اأمي�صتارتوب
Azoxystrobin 20%

+
Difenoconazole 12.5%300 �صم3/فدانLow

III10-
0.1

10
0.5

1
0.2

1738WG% 70 اأنرتاكولPropineb200 جم/100 لرت ماءU70.50.05-

743WP% 72 تازولني
Mancozeb 64%

 +
Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod

II80.5
2

1
0.5

1.5
3

693 L%23.5 دل كب Copper sulfate1 لرت/فدانMod
II6-5-

ريدوميل جولد بال�ض763
WP% 71.5

Copper oxychloride 69%
+

Matalaxyl-M2.5%200 جم/100لرتماءMod
II14-

2
5

0.5
-
3

2250WP%72 صيم- ميلديو�Cymoxanil 8%
+

Mancozeb 64%150 جم/100لرتماءMod
II5-

0.5
0.01

1
0.05
1.5

1214WG%57.6 صامب دى بى� Copper hydroxide180 جم/100لرتماءLow
III3-5-

1271SC%53.75 فوليوجولد
Chlorothalonil 50%

+
 Metalaxyl-M3.79%

1Mod لرت/فدان
II141.5

2
0.01
0.5

0.5
3

304WP%84 كوبوك�ض Copper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II8-5-

1234SC%45 كون�صنتو
 Fenamidone 7.5%

+
Propomocarb  hydrochlo-

ride 37.5%
200Low�صم100/3لرتماء

III140.15
2

0.2
2

0.2
-

1639WP% 70.56 ماتريتوب
Copper oxychlpride 25%

 +
 Copper sulfate 25.56%

+
Mancozeb 20%

225Low جم/100 لرت ماء
III10

-
-

0.5

5
5
1

-
-

1.5

2259WP%69 مولر
Dimethomorph 9%

+
 Manco zeb 60%

250U210.6 جم/100 لرت ماء
0.5

0.6
1

0.6
1.5

البياض الزغبىالبصل

الفطريات اآلفة:
البياض الزغبى

بقع بيضاوية أو مطاولة إسطوانية الشكل مختلفة الحجم ذات لون
أخضر شاحب- وتظهر جراثيم الفطر األرجوانية على سطح

البقع- ال تقوى الشماريخ على حمل النورات وتلتوى وتأخذ شكل
رقبة األوزة فى البصل المروى.

جميع مراحل نمو النبات حسب الظروف البيئية السائدة فى
مناطق الزراعة المختلفة.

عند ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP  %69 250جم / 100لتر ماءاآروبات مانكوزيب

SC  %32.5 300 سم3/ فداناميستار توب

1لتر/ فداندل آب 6%  سائل

WG  %57.6 180 جم / 100 لتر ماءشامب دي بي

SC  %53.75 1لتر/ فدانفوليو جولد
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العفن الأبي�ض

مظهر الإ�صابة : 

النباتات امل�صابة تكون فى �صكل بقع متناثرة باحلقل و تظهر الأعرا�ض فى �صورة ا�صفرار ثم ذبول و موت الأوراق من 
الداخلية  الأوراق  اإلى  امل�صنة  الأوراق اخلارجية  لأ�صفلها ومن  الورقة  قمة 
اقتالع  وعند  اأعفان  الرتبة  �صطح  حتت  اجلذور  على  .وتظهر  احلديثة 
النباتات امل�صابة ي�صاهد على الأب�صال امل�صابة منو اأبي�ص قطني  و تتكون 

عليها اأج�صام حجرية �صوداء �صغرية فى حجم راأ�ض الدبو�ض. 

ميعاد ظهور الإ�صابة:

يناير  اأوائـــل  و  دي�صمر  �صهر  اأواخـــر  فى  الإ�صابة  اأعــرا�ــض  ظهور  يبداأ 
وي�صتمر حتى اأواخر �صهر فراير و اأوائل مار�ض ثم يتوقف املر�ض بعد هذا 
التوقيت نتيجة ارتفاع درجة احلرارة الغري مالئمة حلدوث وتطور املر�ض.

توقيت املكافحة:

غم�ص ال�صتات قبل الزراعة باملطهرات الفطرية مع اإجراء الر�ص بهذه 
املطهرات بعد 6 و 12 اأ�صبوع من الزراعة:

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1715EW%25 ترا�صتTebuconazole
25 �صم100/3 لرت ماءغمر ال�صتات قبل 
الزراعة+ الر�ض مبعدل 187.5�صم100/3 

لرت ماء مرتني
U150.150.150.2

2216EW% 25 تيبوزينTebuconazole 100�صم100/3 لرت ماءU70.150.150.2

2422EC% 25 صوبركور�Tebuconazole
25 �صم100/3 لرت ماء غمرال�صتات قبل 
الزراعة+ الر�ض مبعدل187.5�صم100/3  

لرت ماء مرتني
U70.150.150.2

360EC% 25  فوليكورTebuconazole
25 �صم100/3 لرت ماء غمرال�صتات قبل 
الزراعة+ الر�ض مبعدل187.5�صم100/3 

لرت ماء مرتني
U280.150.150.2

2475SC% 43فارماتيبازولTebuconazole)15 �صم3/لرت ماء )غمر �صتالتLow
III150.150.150.2

           في البصلاألبیضمرض العفن 
  : مظھر اإلصابة

ص��ورة  ف��ي األع��راضتظھ��ر و  بق��ع متن��اثرة بالحق��ل  تك��ون ف��ي ش��كل  النبات��ات المص��ابة 
 الخارجی�ة المس�نة إل�ى    األوراق وم�ن  ألس�فلھا  م�ن قم�ة الورق�ة    األوراق م�وت  و ث�م ذب�ول   اص�فرار 
 النبات��ات اق�تالع وعن�د  ن اعف� أالترب�ة  عل�ى الج�ذور تح�ت س�طح      تظھ�ر و. الداخلی�ة الحدیث�ة   األوراق

 أجس�ام حجری�ة س�وداء     علیھا تتكونو  قطنيالمصابة نمو أبیض   بصالاألیشاھد على   و  المصابة  
 .صغیرة في حجم رأس الدبوس

                    
  على األبصالاإلصابةمظھر 

 : اإلصابةمیعاد ظھور
 أواخ�ر  ىویس�تمر حت�   ین�ایر  لأوائ و  أواخر شھر دیسمبرفي  أعراض اإلصابةیبدأ ظھور 

 درجة الحرارة الغیر ارتفاعئل مارس ثم یتوقف المرض بعد ھذا التوقیت نتیجة     او أ شھر فبرایر و  
 . لحدوث وتطور المرض مالئمة

 :توقیت المكافحة
 ٦ھذه المطھرات بعد ب مع إجراء الرش غمس الشتالت قبل الزراعة بالمطھرات الفطریة     

 . أسبوع من الزراعة١٢و 
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اللطعة الأرجوانية

مظهر الإ�صابة : 

تظهر الإ�صابة على الأوراق وال�صماريخ الزهرية فى �صورة بقع بي�صاوية اأو 
وذات  بع�صها  دوائر متداخلة فى  بها  �صكل تقرحات غائرة  تاأخذ  م�صتديرة 
امل�صابة  الأن�صجة  وجتف   ، باهتة  �صفراء  وحافة  م�صود  اأو  اإرجوانى  و�صط 

وتتحول اإلى اللون القرمزي ثم البني . 

ميعاد ظهور الإ�صابة:

يظهر هذا املر�ض فى اأواخر �صهر فراير واأوائل �صهر مار�ض ، وغالبا ما 
يظهر هذا املر�ض م�صاحبا ملر�ض البيا�ض الزغبى.

توقيت املكافحة:

اإجراء الر�ض بعد 45 - 60 يوم من الزراعة اأو عند بداية الإ�صابة اأو توفر الظروف البيئية املنا�صبة:

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2380WG%62.5 فلدوماك�ض
Cyprodinil 37.5%

+
Fludioxonil 25%

50 جم/100 لرت ماء 
Low
III

7
-

0.50.3
0.5

0.6
0.5

1712SC%40 لونا اك�صرين�ض
Fluopyram 20%

+
Tebuconazole 20%

100 �صم100/3 لرت ماء
Low
III

70.07
0.15

0.1
0.15

-
0.2

1630SC% 70 ميكرورام Copper oxychloride250  �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
7-5-

     : في البصلاألرجوانیةمرض اللطعة 
   :مظھر اإلصابة

 والش�ماریخ الزھری�ة ف�ي ص�ورة بق�ع بیض�اویة أو مس�تدیرة          األوراقتظهر اإلصابة عل�ى     
 وحاف�ة  دأو مس�و بعض�ها وذات وس�ط إرج�وانى     ف�ي تأخذ شكل تقرحات غ�ائرة به�ا دوائ�ر متداخل�ة        

  . البني ثم القرمزين  المصابة وتتحول إلى اللواألنسجةصفراء باھتة ، وتجف 

 
 األرجوانیة على األوراق اللطعة أعراض

 :میعاد ظھور اإلصابة     
یظهر ھذا المرض في أواخر شهر فبرایر وأوائل ش�هر م�ارس ، وغالب�ا م�ا یظه�ر ھ�ذا             

 .المرض مصاحبا لمرض البیاض الزغبى
 :توقیت المكافحة

عن�د ظه�ور ب�دایات اإلص�ابة أو عن�د ت�وفر         یوم من الزراعة أو  ٦٠-٤٥بعد  إجراء الرش   
 .الظروف البیئیة المناسبة 
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الآفة : احل�صرات
خنف�صاء البنجر ال�صلحفائية

مظهر الإ�صابة : 

ب�صطح  ث��ق��وب��اً  املختلفة  ال��ريق��ي��ة  واأع��م��اره��ا  الكاملة  احل�����ص��رات  حت��دث 
الورقة  ت�صبح  الإ���ص��اب��ة  ا�صتداد  وعند  ال��ن��ارى  الطلق  ي�صبه  فيما  الأوراق 

ممزقة ومهلهلة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

تبداأ الإ�صابة فى الظهور من اأول مار�ض

توقيت املكافحة:

عندما ي�صل متو�ص��ط عدد الريقات املختلف����ة الأعم���ار اإلى 15 يرقة / 
100 نبات من النباتات التى مت فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:

تظهر الإ�صابة مبكرة فى الأرا�صى التى ل تتبع دورة زراعية �صليمة كما 
ت�صتد فى الزراعات املتاأخرة. ويراعى تغطية املجموع اخل�صرى مبحلول الر�ص.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1762SG%5 اإميامك�ضEmamectin benzoate150 جم/فدانMod
II3-0.01-

1488EC% 48 تاكChlorpyrifos1  لرت/فدانMod
II30.050.051

2180EC% 48 تروفو�ضChlorpyrifos1  لرت/فدانMod
II70.050.051

1734EC% 48 دوراChlorpyrifos1  لرت/فدانMod
II70.050.051

1329SC% 12 رادينتSpinetoram100 �صم3/فدانU50.010.050.75

1259EC% 20 مار�صالCarbosulfan250 �صم3/فدانMod
II70.30.01-

خنفساء البنجر السلحفائيةبنجر السكر

بنجر السكر
الحشرات اآلفة:

خنفساء البنجر السلحفائية

تحدث الحشرات الكاملة وأعمارها اليرقية المختلفة ثقوبًا بسطح
األوراق فيما يشبه الطلق النارى  وعند اشتداد اإلصابة تصبح

الورقة ممزقة ومهلهلة.

تبدأ اإلصابة فى الظهور من أول مارس.

عندما يصل متوسط عدد اليرقات المختلفة األعمار إلى 15 يرقة
/100نبات من النباتات التي تم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تظهر اإلصابة مبكرة فى األراضى التى ال تتبع دورة زراعية سليمة آما تشتد فى الزراعات المتأخرة.

ويراعي تغطية المجموع الخضري بمحلول الرش.

التوصيات المعتمدة

EC  %48 1 لتر/ فدانتاك

SC  %12 100 سم3/ فدانرادينت
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دودة ورق القطن
مظهر الإ�صابة : 

ميكن اأن تبداأ الريقات ال�صغرية فى التغذية على الأوراق الفلقية وتهاجم 
اإلى موت بع�ض  البادرات الغ�صة مما يوؤدى  الأوراق احلقيقية والراعم و�صوق 

النباتات فى اجلور امل�صابة اأو فقد النباتات بها فى هذا الوقت املبكر فى النمو.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
املبكرتني  ال��ع��روت��ني  ن��ب��ات��ات  ع��ل��ى  ال��ق��ط��ن  ورق  ب����دودة  الإ���ص��اب��ة  ت�صتد 
�صهر من  بعد  وذلك  البادرات  عليه موت  و�صبتمر( مما يرتتب  )اأغ�صط�ض 
زراعــات  التالفة خا�صة  �صتال للجور  الــزراعــة  اإعـــادة  ذلــك  الــزراعــة فيتطلب 

البنجر املجاورة حلقول القطن.

توقيت املكافحة:
النباتات  نبات من   100  / لطعة   10 اللطع  عدد  متو�صط  ي�صل  عندما 

التى مت فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:
معاجلة البوؤر امل�صابة فقط. مع مراعاة الر�ص على الفق�ص احلديث.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2406SC% 36 اأبهولد
Methoxyfenozide 30%

+
Spinetoram 6%

125U7 �صم3/فدان
0.3

0.01

0.3

0.05

0.5

-

1253
EC%15 اأفانتIndoxacarb100 �صم3/فدان

Mod
II

7-0.10.3

1394EC% 10 اإكيوNovaluron60 �صم100/3 لرت ماءU3-0.01-

1947SG% 5.7 اأمازونEmamectin benzoate80 جم/فدانMod
II10-0.01-

1948EC%5.7 اأوبالEmamectin benzoate100 �صم3/فدانMod
II7

-
0.01

-

2001SC%15 اأولك�ضIndoxacarb105 �صم3/فدانMod
II7-0.10.3

دودة ورق القطنبنجر السكر

دودة ورق القطن

يمكن أن تبدأ اليرقات الصغيرة فى التغذية على األوراق الفلقية
وتهاجم األوراق الحقيقية و البراعم وسوق البادرات الغضة مما

يؤدى إلى موت بعض النباتات فى الجور المصابة أو فقد النباتات
بها فى هذا الوقت المبكر من النمو.

تشتد اإلصابة بدودة ورق القطن على نباتات العروتين المبكرتين
(أغسطس وسبتمبر) مما يترتب عليه موت البادرات وذلك بعد

شهر من الزراعة فيتطلب ذلك إعادة الزراعة شتًال للجور التالفة
خاصة زراعات البنجر المجاورة لحقول القطن.

عندما يصل متوسط عدد اللطع 10لطعة/100 نبات من النباتات
التي تم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
معالجة البؤر المصابة فقط. مع مراعاة الرش على الفقس الحديث.

التوصيات المعتمدة

EC  %10 60 سم3/ 100 لتر ماءإآيو

WP   %6.5 250 جم / فداناجرين

SC  %15 105 سم3 /  فدانافانت

EC  %48 1 لتر/ فدانتاك

SG  %5 20 جم/ 100 لتر ماءداينامو

EC  %0.5 150 سم3/ 100 لتر ماءراديكال

SC  %24 37.5 سم3/ 100 لتر ماءرنر

SC  %24 200  سم3 /  فدانشالنجر سوبر

EC  %5 160سم3/ فدانآليفرون

SC  %20 60 سم3/ فدانآوراجن

SP  %90  300 جم/فدانالنيت

EC  %5 160 سم3 /  فدانماتش

SC  %15 50 سم3 /  100 لتر ماءنومولت
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1957EC%5 اأونرLufenuron160 �صم3/فدانU7-0.02-

2466WG%30 ايندوميك�ضIndoxacarb80 جم/فدانMod
II7-0.10.3

1180EC%50 بيليو Pyridalyl50 �صم100/3 لتر ماءU7-0.01-

1488EC%48 تاكChlorpyrifos1 لرت/فدانMod
II30.050.051

1668SP%90 جولدبنيMethomyl300  جم/فدانHigh
Ib7-0.010.2

1362SG% 5 دايناموEmamectin benzoate20 جم/100 لرت ماءMed
II5-0.01-

1962SC%48 دفلوك�ض Diflubenzuron125 �صم3/فدانU7-0.05-

1636SP%90 دايراكوميلMethomyl300  جم/فدانHigh
Ib7-0.010.2

1101SC%48 دميليلنيDiflubenzuron125 �صم3/فدانU3-0.05-

1212EC%0.5 راديكالEmamectin benzoate150 �صم100/3 لرت ماءU7-0.01-

2438SC%24 رانوMethoxyfenozide37.5 �صم100/3 لرت ماءU30.30.30.5
1052SC%24 رنرMethoxyfenozide37.5 �صم100/3 لرت ماءU30.30.30.5
1732EC%10 روك�صىNovaluron60 �صم100/3 لرت ماءU7-0.01-

1606EC%5 صاميك�ض�Lufenuron160 �صم3/فدانU3-0.02-

1583WG%5.7 صبيدو�Emamectin benzoate150  جم/فدانMed
II3-0.01-

2009SC%15 صوكارد�Indoxacarb25 �صم100/3 لرت ماءMed
II3-0.10.3

1420SC%24 صالنجر �صوبر�Chlorfenapyr50 �صم100/3 لرت ماءMed
II10-0.01-

1597SC%15 فالك�ضIndoxacarb105 �صم3/فدانMed
II3-0.10.3

2390EC%5 فريارىLufenuron160 �صم3/فدانU14-0.02-

1098SC%5 فريتوChromafenozide400 �صم3/فدانU5-0.01-

2493EC%10 كا�صتلوLufenuron80 �صم3/فدانU7-0.02-

2575SC%40كان كونTriflumuron120 �صم3/فدانU7-0.05-

1325EC%5 كليفرونLufenuron160 �صم3/فدانU3-0.02-

1404SC%20 كوراجنChlorantraniliprole60 �صم3/فدانU3-0.02-

609EC%5 مات�صLufenuron160 �صم3/فدانU14-0.02-

2344EC%5 ماجيك �صمارتLufenuron160 �صم3/فدانU7-0.02-

1073SC%15 نومولتTeflubenzuron50 �صم100/3 لرت ماءU28-0.01-

2269SC%48 نيوبنزيرونDiflubenzuron125 �صم3/فدانU7-0.05-
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ذبابة اأوراق البنجر
مظهر الإ�صابة : 

�صورة  فى  متداخلة  اأنفاق  هيئة  على  البنجر  اأوراق  بذبابة  الإ�صابة  تظهر 
بقع باهتة اللون ناجتة عن تلف م�صاحات كبرية من اأن�صجة الأوراق اخل�صراء.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

تظهر الإ�صابة بذبابة اأوراق البنجر فى الفرتة من )نوفمر - اإبريل( 
ويو�صع البي�ض فى جمموعات غالباً على ال�صطح ال�صفلى لالأوراق

توقيت املكافحة:

100 نبات  40 ورقة م�صابة /  اإلى  عندما ت�صل الإ�صابة فى الأوراق 
من النباتات التى مت فح�صها ع�صوائياً.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1003WG%25 اأكتاراThiamethoxam20 جم/100 لرت ماءU30-0.02-

2546SC% 35 اإمياتريدImidacloprid300 �صم3/فدان
Mod

II7-5  .00.05

1625WG% 25 بيليك�صامThiamethoxam125  جم/فدانU7-0.02-

1233EC% 1.8 جولدAbamectin40 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II7-0.010.01

2310WG% 25 دودىThiamethoxam20 جم/100 لرت ماءU7-0.02-

1447EC% 50 ريلوزدChlopyrifos-methyl1 لرت/فدانU7-0.05-

300EC % 50 صوميثيون كزد� Fenitrothion1 لرت/فدان
Mod

II2-0.01-

1402SC% 35 صينوك�Imidacloprid300 �صم3/فدان
Mod

II5-0.50.05

466EC% 1.8 فرييتميكAbamectin40 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II14-0.010.01

2341WG% 25 موبيكتارThiamethoxam25 جم/100 لرت ماءU7-0.02-

ذبابة أوراق البنجربنجر السكر

ذبابة أوراق البنجر

تظهر اإلصابة بذبابة أوراق البنجر على هيئة أنفاق متداخلة في
صورة بقع باهتة اللون ناتجة عن تلف مساحات آبيرة من أنسجة

األوراق الخضراء.

تظهر اإلصابة بذبابة البنجر فى الفترة من (نوفمبر –  إبريل)
ويوضع البيض فى مجموعات غالبًا على السطح السفلي

لألوراق.

عندما تصل اإلصابة فى األوراق إلى 40ورقة مصابة/
100نبات من النباتات التي تم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WG  %25 20 جم/ 100 لتر ماءاآتارا

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءجولد

EC  %50 1 لتر / فدانسوميثيون آزد

SC  %35 300 سم3/ فدانشينوك

EC  %1.8  40 سم3/ 100 لتر ماءفيرتيميك
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الآفة :  الفطريات
تبقع ا لأوراق

مظهر الإ�صابة : 
تظهر اأعرا�ض الإ�صابة باملر�ض على هيئة بقع حمدودة احلافة دائرية على 
الأوراق امل�صنة ذات قطر 2 - 5 �صم وهذه البقع تكون بنية اللون وذات حافة 
بنف�صجية وتتكون اأي�صا على اأعناق الأوراق على هيئة بقع م�صتطيلة وبتقدم 
الإ�صابة يزداد انت�صار هذه البقع وتلتحم مع بع�صها وت�صمل جزء كبري من 
�صطح الورقة وقد ت�صبب جفاف الورقة وموتها وتبقى مت�صلة مبنطقة التاج 

اأما اأوراق القلب فعادة ما تخلو من الإ�صابة.
ميعاد ظهور الإ�صابة: الظروف املنا�صبة ابتداء من �صهر دي�صمر وحتى �صهر فراير 
مع الأرتباط بعمر النبات )من ثاثة �صهور اإلى اأربعة �صهور( - كما اأن هذه الظروف 
املنا�صبة لظهور املر�ض تتواءم مع العروات املبكرة )اأ�صهر اأغ�صط�ض و�صبتمر واأكتوبر(.

توقيت املكافحة:  عند ظهور الإ�صابة.
اإر�صادات خا�صة: زراعة الأ�صناف املقاومة للمر�ض مع احل�صول على تقاوى 

�صليمة من م�صادر موثوق فيها ويجمع خملفات املح�صول ال�صابق واإعدامها باحلرق حيث يكمن فيها امل�صبب املر�صى ويفيد 
اإتباع دورة زراعية منا�صبة يراعى فيها عدم تكرار زراعة البنجر فى نف�ض الأر�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1844SE% 18.3  اأوبرا
Epoxiconazole 5%

+
Pyraclostrobin 13.3%

-500U7 �صم3/فدان
0.2

0.1
0.2

-
0.02

1419SC%12.5 اأوب�ضEpoxiconazole400 �صم3/فدانU5-0.1-

1900WG% 48.9 اإيرون
Copper hydroxide24.5%

+
Copper oxychloride 24.4%

325Low جم/100 لرت ماء
III14-

-
5
5

-
-

947EW% 12.5 اإميننتTetraconazole100 �صم100/3 لرت ماءU21-0.050.05
247  WP%70 توب�صني اإم Thiophanate-methyl200 جم/فدانU7-1  .00.2
1638EC%25 دايفى كورDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU70.20.20.3
2348EW%12.5  دراجونTetraconazole100 �صم100/3 لرت ماءU7-0.050.05
1656SC%12.5 ر�ض اآبEpoxiconazole400 �صم3/فدانU7-0.1-

945EC%25 صكور�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU140.20.20.3
360EC%25 فوليكورTetraconazole50 �صم100/3 لرت ماءU7-0.050.05

2469EC%50 فينوزونDifenoconazole 25%
+

Propiconazole 25%30 �صم100/3 لرت ماءLow
III70.2

0.02
0.2

0.15
0.3
0.3

2321SL%2 كازومنيKasugamycin250 �صم100/3 لرت ماءU7-0.01-

1082 SP%25.63 كران�ص Copper Sulfate500 جم/فدانMod II 5-5-

1437EC%30 مونتورو
Difenoconazole 15%

+
Propiconazole 15%50 �صم100/3 لرت ماء

Low
III30.2

0.02
0.2

0.15
0.3
0.3

تبقع األوراقبنجر السكر

الفطريات اآلفة:
تبقع األوراق

تظهر أعراض اإلصابة بالمرض على هيئة بقع محدودة الحافة
دائرية على األوراق المسنة ذات قطر 2 -5 سم وهذة البقع تكون
بنية اللون وذات حافة بنفسجية وتتكون أيضا على أعناق األوراق
على هيئة بقع مستطيلة وبتقدم اإلصابة يزداد انتشار هذة البقع

وتلتحم مع بعضها وتشمل جزء آبير من سطح الورقة وقد تسبب
جفاف الورقة وموتها وتبقى متصلة بمنطقة التاج  أما أوراق

القلب فعادة ما تخلو من اإلصابة.

الظروف المناسبة ابتداء من شهر ديسمبر وحتى شهر فبراير مع
االرتباط بعمر النبات (من ثالثة شهور إلى أربعة شهور) –  آما
أن هذه الظروف المناسبة لظهور المرض تتواءم مع العروات

المبكرة (أشهر أغسطس وسبتمبر وأآتوبر).

عند ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
زراعة األصناف المقاومة للمرض مع الحصول على تقاوي سليمة من مصادر موثوق فيها ويجمع

مخلفات المحصول السابق وإعدامها بالحرق حيث يكمن فيها المسبب المرضى ويفيد إتباع دورة زراعية
مناسبة يراعى فيها عدم تكرار زراعة البنجر في نفس األرض.

التوصيات المعتمدة

SC  %12.5 400 سم3 /  فداناوبص

EW  %12.5 100 سم3 /100 لتر ماءايمننت

1.5لتر/ فداندل آب 6%  سائل

EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور

SP  %10 500جم/ فدانآرانش

EC  %30 50سم3/ 100 لتر ماءمونتورو
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الآفة :  النيماتودا
نيماتودا تعقد اجلذور

مظهر الإ�صابة : 

فى  با�صفرار  م�صحوبه  والــدرنــات  اجلـــذور  على  نيماتوديه  عقد  ظهور 
الأوراق وزبول وتقزم للنباتات.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

بعد الزراعه ب�صهر وت�صتد اأثناء مو�صم النمو

توقيت املكافحة:

بعد 4 ا�صابيع من الزراعة.

اإر�صادات خا�صة:

ي�صتعمل املبيد ر�صا على الرتبة قبل الرى مبا�صره.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2523EC%40 ديل مايرFenamiphos)3 لرت/فدان )ر�صتنيHigh
Ib45-0.1-

1099CS% 20 راجبىCadusafos4.5 لرت/فدانMod
II70-0.01-

2383GR% 10 كريفو�ضEthoprophos30  كجم/فدانMod
II60-0.02-

بنجر ال�صكر                                                                                                                                                 نيماتودا تعقد اجلزور
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البرسيم
الآفة : احل�صرات

دودة ورق القطن

مظهر الإ�صابة : 

تغذية الريقات على املجموع اخل�صرى - وجود الأعمار الريقية الكبرية 
والعذارى فى الرتبة حتت النباتات.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

الإ�صابات  حالة  وفــى  اأكتوبر  �صهر  فى  املبكر  خا�صة  الر�صيم  زراعــة  مع 
ال�صديدة يوؤدى الأمر اإلى اإعادة الزراعة.

توقيت املكافحة:

عند ظهور الإ�صابة فى الر�صيم حديث الإنبات.

اإر�صادات خا�صة:

يتم ر�ض امل�صتح�صر على الفق�ض احلديث.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1245DF%6.4  دايبل دى اإفBacillus thuringiensis200 جم/فدانU--0.01-

510WP% 6.4 اإك�ض -200U--0.01 جم/فدانBacillus thuringiensisدايبل 2 

2247SP% 90 كوبرتMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib7-0.05-

1018WP% 25لنيتMethomyl200 جم/100 لرت ماءMod
II3-0.05-

دودة ورق القطنالبرسيم

البرسيم
الحشرات اآلفة:

دودة ورق القطن

تغذية اليرقات على المجموع الخضرى- وجود األعمار اليرقية
الكبيرة والعذارى فى التربة تحت النباتات.

مع زراعة البرسيم خاصة المبكر فى شهر أآتوبر وفى حالة
اإلصابات الشديدة يؤدى األمر إلى إعادة الزراعة.

عند ظهور اإلصابة فى البرسيم حديث اإلنبات.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش المستحضر علي الفقس الحديث.

التوصيات المعتمدة

SC  %15 105 سم3 /  فدانافانت

WP  %6.4 200 جم / فداندايبل 2أآس 

WG  %6.4 200جم/ فداندايبل دي إف

SP  %90 300 جم/ فدانسيرابلكس

SP  %90  300 جم/فدانالنيت
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) ب ( آفات محاصيل الحقل الصيفية

القطن

الآفة : احل�صرات

احلفـــــــار
مظهر الإ�صابة : 

كذلك  النزع،  �صهلة  يجعلها  مما  بالرتبية  مت�صلة  وهى  النباتات  ذبول 
 1 )قطرها  الرتبة  �صطح  عن  قليال  ومرتفعة  متعرجة  تغذية  اأنفاق  وجود 
- 1.5�صم( خا�صة فى بطن اخلط ومتجهة نحو اجلورة وتزداد الإ�صابة فى 

احلقول امل�صمدة باأ�صمدة بلدية اأو القريبة من القرى.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

ميكن اأن تبداأ من و�صع البذرة.

توقيت املكافحة:

عند ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة:

ي�صتخدم املبيد كطعم �صام ويتم اإعداده كالآتى: 15 كجم جري�ص ذرة اأو �صر�ص بلدى + 20 لرت ماء + املبيد املو�صى به 
ثم تروى الأر�ص فى ال�صباح ثم يو�صح الطعم ال�صام �صر�صبه بني اخلطوط عند الغروب. 

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2088EC%4.6 اأ�صيتاثرين الن�صر
Acetamiprid 1.6%

+
Lambda-cyhalothrin 3%

250Mod �صم3/فدان)طعم �صام(
II

120
0.7

-

0.7

0.2

0.6

0.05

1822EC% 2.5 صوت�Deltamethrin)400 �صم3/فدان)طعم �صامU120-0.020.04

1281WP% 25 مار�صالCarbosulfan)1 كجم/فدان )طعم �صامMod
II

1200.050.1-

الحفارالقطن

القطن
الحشرات اآلفة:

ذبول النباتات وهى متصلة بالتربة مما يجعلها سهلة النزع,
آذلك وجود أنفاق تغذية متعرجة ومرتفعة قليال عن سطح التربة
(قطرها 1-1.5 سم)خاصة في بطن الخط ومتجهة نحو الجورة
و تزداد اإلصابة فى الحقول المسمدة بأسمدة بلدية أو القريبة من

القرى.

يمكن أن تبدأ من وضع البذرة.

عند ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يستخدم المبيد آطعم سام , ويتم إعداده آآالتي: 15آجم جريش ذرة او سرس بلدي + 20 لتر ماء +
المبيد الموصى به. ثم تروى األرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط  عند

الغروب.يستخدم المبيد آطعم سام , ويتم إعداده آآالتي: 15آجم جريش ذرة او سرس بلدي + 20 لتر
ماء + المبيد الموصى به. ثم تروى األرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط

عند الغروب.

الحفار

التوصيات المعتمدة

WP  %25 1 آجم / فدان (طعم سام)مارشال
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الدودة القار�صة
مظهر الإ�صابة : 

تقر�ض الريقات البادرات ال�صغرية عند م�صتوى �صطح الرتبة اإما قر�صا كامال فتموت البادرة اأو جزئيا فتميل وتذبل. ظهور 
قطع �صغرية خ�صراء مفتتة قر�صتها الدودة ومل تاأكلها. تظهر الإ�صابة فى بوؤر ول 

تعم احلقل كله.
ميعاد ظهور الإ�صابة:اأثناء طور البادرة وقبل اأن يتخ�صب ال�صاق.

توقيت املكافحة:
عند ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة:
ي�صتخدم املبيد كطعم �صام يتم اإعداده كالآتى: 25 كجم ردة ناعمة + 20 لرت 
ماء + املبيد املو�صى به لكل فدان. يوزع الطعم املجهز تكبي�صا بجوار اجلور عند 

الغروب.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2296EC% 2.5 صبوتني�Cypermethrim)250 �صم3/فدان)طعم �صامMod
II100

-

-
0.20.05

1822EC% 2.5 صوت�Deltamethrin)400 �صم3/فدان)طعم �صامU120-0.020.04

1281WP% 25 مار�صالCarbosulfan)1 كجم/فدان )طعم �صامMod
II1200.050.1-

الرتب�ض
مظهر الإ�صابة : 

ظهور بقع ف�صية على ال�صطح ال�صفلى لاأوراق - وجود براز احل�صرات على 
ال�صطح ال�صفلى لالأوراق - با�صتداد الإ�صابة تتجعد الأوراق ومتوت.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

مبجرد الإنبات

توقيت املكافحة:عند ظهور الإ�صابة بالرتب�ض

اإر�صادات خا�صة:

فى حالة معاملة البذور تندى البذور باملاء ثم تخلط جيداً باملبيد وترتك 

الدودة القارضةالقطن

تقرض اليرقات البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما
قرضا آامال فتموت البادرة أو جزئيا فتميل وتذبل.   ظهور قطع

صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأآلها. تظهر
اإلصابة في بؤر وال تعم الحقل آله.

أثناء طور البادرة وقبل أن يتخشب الساق.

عند ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يستخدم المبيد آطعم سام يتم إعداده آآالتي: 25 آجم ردة ناعمة + 20لتر ماء + المبيد الموصى به

لكل فدان.

الدودة القارضة

التوصيات المعتمدة

WP  %25 يوزع الطعم المجهز تكبيشا بجوار1آجم/ فدان (طعم سام)مارشال
الجور عند الغروب.

ظهور بقع فضية على السطح السفلى لألوراق- وجود براز
الحشرات على السطح السفلى لألوراق- بإشتداد اإلصابة تتجعد

األوراق وتموت.

بمجرد اإلنبات.

عند ظهور اإلصابة بالتربس.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
في حالة معاملة البذور تندي البذور بالماء ثم تخلط جيدًا بالمبيد وتترك لتجف ثم تزرع مباشرة أو يتم

خلطها ميكانيكًا مع المبيد.

التربس

التوصيات المعتمدة

WS  %70 معاملة بذور.7 جم/ آجم بذرةجاوشو

EC  %95 يتم رش النباتات رشا آامال.1.75 لتر/ 100 لتر ماءآزد اويل
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الدودة القارضةالقطن

تقرض اليرقات البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما
قرضا آامال فتموت البادرة أو جزئيا فتميل وتذبل.   ظهور قطع

صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأآلها. تظهر
اإلصابة في بؤر وال تعم الحقل آله.

أثناء طور البادرة وقبل أن يتخشب الساق.

عند ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يستخدم المبيد آطعم سام يتم إعداده آآالتي: 25 آجم ردة ناعمة + 20لتر ماء + المبيد الموصى به

لكل فدان.

الدودة القارضة

التوصيات المعتمدة

WP  %25 يوزع الطعم المجهز تكبيشا بجوار1آجم/ فدان (طعم سام)مارشال
الجور عند الغروب.

ظهور بقع فضية على السطح السفلى لألوراق- وجود براز
الحشرات على السطح السفلى لألوراق- بإشتداد اإلصابة تتجعد

األوراق وتموت.

بمجرد اإلنبات.

عند ظهور اإلصابة بالتربس.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
في حالة معاملة البذور تندي البذور بالماء ثم تخلط جيدًا بالمبيد وتترك لتجف ثم تزرع مباشرة أو يتم

خلطها ميكانيكًا مع المبيد.

التربس

التوصيات المعتمدة

WS  %70 معاملة بذور.7 جم/ آجم بذرةجاوشو

EC  %95 يتم رش النباتات رشا آامال.1.75 لتر/ 100 لتر ماءآزد اويل
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لتجف ثم تزرع مبا�صرة اأو يتم خلطها ميكانيكا مع املبيد.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

509WS%70 جاو�صوImidacloprid)7جم/كجم بذرة )معاملة بذورMod
II--16

174EC% 95كزد اأويلMineral oil1.75لرت/100 لرت ماءU--0.01-

الذبابة البي�صاء
مظهر الإ�صابة : 

جتعد وانحناء حواف الأوراق ل�صفل - م�صاهدة الأطوار الكاملة للح�صرة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
اإلى منت�صف مايو - ومن الن�صف الأول من �صهر  من منت�صف مار�ض 

يوليو اإلى اآخر املو�صم.

توقيت املكافحة:
التى مت  النباتات  نبات من  الإ�صابة من  7-10ح�صرات /  عند و�صول 

فح�صها ع�ص����وائيا. وعند تعليق امل�صائد ال�صفراء عندما يكون التعداد 50 

ح�صرة )العدد الرتاكمى(.

اإر�صادات خا�صة:
يتم الر�ض على املجموع اخل�صرى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

538 SC %25 ابلوودBuprofezin600�صم3/فدانU--0.50.35

1536 SC  %24.7اجنيو
Lambda-Cyhalothrin 10.6%

+
Thiamethoxam 14.1%

160Mod�صم3/فدان
II-

-

-

0.2

0.02

0.05

0.1

174 EC %95 كزد اأويلMineral oil1لرت/100 لرت ماءU--0.01-

الجاسيدالقطن

ذبول وانحناء حواف األوراق وتأخذ الشكل الفنجالى المقلوب مع
احتراق حواف األوراق.

بعد شهر ونصف من الزراعة.

عند وصول التعداد إلي 60 حشرة (أطوار آاملة +
حوريات)/100 ورقة من األوراق التي تم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تعفير فى الصباح الباآر.

الجاسيد

التوصيات المعتمدة

سوريل زراعى/سمارك %98
D

10 آجم / فدان

D  %98 10 آجم / فدانآبريدست

تجعد وانحناء حواف األوراق السفل-مشاهدة األطوار الكاملة
للحشرة

من منتصف مارس إلى منتصف مايو -   و من النصف األول
من شهر يوليو إلي آخر الموسم.

عند وصول اإلصابة من7-10 حشرات /نبات من النباتات التي
تم فحصها عشوائيا. وعند تعليق المصائد الصفراء عندما يكون

التعداد 50حشرة (العدد التراآمي).

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم الرش على المجموع الخضرى.

الذبابة البيضاء

التوصيات المعتمدة

SC  %25 600 سم3 /  فدانابلوود

WP  %25 75 جم/ 100 لتر ماءبست
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جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى 50

الـمّن
مظهر الإ�صابة : 

الأتربة  بها  تلت�صق  ع�صلية  مادة  اإفراز  ل�صفل.  الأوراق  حواف  وانحناء  جتعد 
وينمو عليها العفن الأ�صود. وبا�صتداد الإ�صابة يتغري لون الأوراق اإلى اللون الأ�صود.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
من اآخر مار�ض اإلى اآخر مايو ومن منت�صف يونيو اإلى منت�صف اأغ�صط�ض ويبداأ 

الفح�ض فى حواف احلقل املواجهة للرياح اأو املجاورة للزراعات الأخرى.

توقيت املكافحة:
معاجلة  وتتم  احلقول  داخل  البوؤر  اأو  احلقل  بحواف  الإ�صابة  اكت�صاف  بدء  عند 

البوؤر امل�صابة والنباتات املحيطة بها.

اإر�صادات خا�صة:
خلطها  يتم  اأو  مبا�صرة  تزرع  ثم  لتجف  وترتك  باملبيد  جيداً  تخلط  ثم  باملاء  البذور  تندى  البذور  معاملة  حالة  فى 

ميكانيكيا مع البذور
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

509 WS%70 جاو�صوImidacloprid 7 جم/كجم بذرة )معاملة
بذرة(

Mod
II--16

2432SP% 20نيو�صيتAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II600.70.70.6

دودة ورق القطن )فق�ض حديث(

مظهر الإ�صابة : 
الفق�ض هذا وقد  رائحة   - الأوراق  اأكل فى  اآثار   - وجود يرقات متحركة 

يحدث العمر الأول والثانى نحتا فى الب�صرة ال�صفلى لاأوراق.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

الإ�صابة  ت�صتمر  ثم  يونيه  �صهر  وبداية  مايو  �صهر  من  الأخري  الأ�صبوع 
باجليل الأول على القطن وذلك ح�صب ميعاد الزراعة والظروف اجلوية.

توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور الفق�ض احلديث املتجمع فى مكان اللطع.

اإر�صادات خا�صة:
لبقية  وبالن�صبة  احلديث  الفق�ض  ظهور  عند  احليوية  املبيدات  ر�ض  يتم 

املبيدات يتم الر�ض عند حتول لون اللطع اإلى الرمادى

الذبابة البيضاءالقطن

EC  %95 1 لتر / 100 لتر ماءآزد اويل

تجعد وانحناء حواف األوراق السفل. إفراز مادة عسلية تلتصق
بها األتربة وينمو عليها العفن األسود.و بإشتداد اإلصابة يتغير

لون األوراق إلى اللون األسود.

من أخر مارس إلي أخر مايو و من منتصف يونيو إلي منتصف
أغسطس ويبدأ الفحص في حواف الحقل المواجهة للرياح أو

المجاورة للزراعات األخري.

عند بدء اآتشاف اإلصابة بحواف الحقل أو البؤر داخل الحقول
تتم معالجة البؤر المصابة والنباتات المحيطة بها.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
في حالة معاملة البذور تندي البذور بالماء ثم تخلط جيدًا بالمبيد وتترك لتجف ثم تزرع مباشرة أو يتم

خلطها ميكانيكًا مع البذور

المّن

التوصيات المعتمدة

WS  %70 معاملة بذرة.7 جم/ آجم بذرةجاوشو

وجود لطع علي األوراق.

األسبوع األخير من شهر مايو وبداية شهر يونيو ثم تستمر
اإلصابة حسب ميعاد الزراعة والظروف الجوية.

وجود 50 لطعة/ فدان في الشراقي أو 100 لطعة/ فدان في
المروي.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش المبيدات الحيوية عند ظهور الفقس الحديث وبالنسبة لبقية المبيدات يتم الرش عند ظهور لطع

البيض.

دودة ورق القطن ( لطع)

التوصيات المعتمدة

SC  %12 25سم3/ فدنرادينت

Page 4

دودة ورق القطن (فقس حديث)القطن

وجود يرقات متحرآة -آثار أآل فى األوراق- رائحة الفقس هذا
وقد يحدث العمر األول والثاني نحتا فى البشرة السفلي لألوراق.

األسبوع األخير من شهر مايو وبداية شهر يونيه ثم تستمر
اإلصابة بالجيل األول علي القطن وذلك حسب ميعاد الزراعة

والظروف الجوية.

عند بداية ظهور الفقس الحديث المتجمع في مكان اللطع.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش المبيدات الحيوية عند ظهور الفقس الحديث وبالنسبة لبقية المبيدات يتم الرش عند تحول لون

اللطع إلي الرمادي.

دودة ورق القطن ( فقس حديث)

التوصيات المعتمدة

WP   %6.5 250 جم / فداناجرين 

WP  %9.4 300جم / فدانبروتكتو

WG  %6.4 200جم/ فداندايبل دي إف

EC  %10200 سم3 /  فدانديميرون

SC  %48 125 سم3/ فدانديميلين

EC  %0.5 200 سم3 /  100 لتر راديكال 
ماء

SC  %12 35سم3/ فدانرادينت

SC  %24 50 سم3 /  فدانسبنتور
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

580 WP%6.5 اأجريينBacillus thuringiensis250جم/فدانU--0.01-

1387 WP%9.4 بيوتكتBacillus thuringiensis300جم/فدانU--0.01-

 دودة ورق القطن
مظهر الإ�صابة : 

وجود يرقات متحركة - اآثار اأكل فى الأوراق - رائحة الفق�ض هذا وقد يحدث العمر 
الريقات فيحدث  الثالث من  العمر  اأما  ال�صفلى لاأوراق  الب�صرة  والثانى نحتا فى  الأول 
ثقوب قطرها اأقل من 1 �صم اأما العمر الرابع فيحدث ثقوبا اكر من 1 �صم بينما العمرين 

اخلام�ض وال�صاد�ض تاأكل معظم اأو كل الأوراق.
ميعاد ظهور الإ�صابة: الأ�صبوع الأخري من �صهر مايو وت�صتد الإ�صابة خال �صهر يونيه 

وهذا ميثل اجليل الأول على القطن.
توقيت املكافحة: عندما ي�صل عدد الفرا�صات التى يتم ا�صطيادها فى امل�صائد املائية 

اإلى معدل 50 فرا�صة خالل ثالثة اأيام كاملة.
اإر�صادات خا�صة: يتم الر�ض على املجموع اخل�صرى عند ظهور الفق�ض احلديث فى 

املبيدات احليوية وعند ظهور لطع البي�ض فى املبيدات التقليدية.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1219SC% 48 ال�صي�صتنيTriflumuron100 �صم3/فدانU60-0.2-

2646WG%30ايزوIndoxacarb60 جم/فدانMod
II60112

1049EC%5 توبرونChlorfluazuron400 �صم3/فدانU--0.01-

1962SC% 48 دفلوك�ضDiflubenzuron125 �صم3/فدانU60-0.050.2

2035EC%72 دلريون الن�صرProfenofos750 �صم3/فدانMod
II14332

25  EC%48 دور�صبان اإت�صChlorpyrifos1لرت/فدانMod
II300.30.050.2

1226EC%10 دميريونHexaflumuron200 �صم3/فدانU--0.01-

2202WP%25دمييفرونDiflubenzuron250 جم/فدانU60-0.050.2
1101  SC%48 دميلنيDiflubenzuron125 �صم3/فدانU--0.050.2
2390EC%5 فريارىLufenuron160 �صم3/فدانU60-0.02-

1379EC%5 كابري�ضChlorfluazuron400 �صم3/فدانU60-0.01-

1325EC%5 كليفرونLufenuron100 �صم3/فدانU60-0.02-

609EC%5 مات�صLufenuron100 �صم3/فدانU60-0.02-

2269 SC%48نيوبنزيرونDiflubenzuron125 �صم3/فدانU60-0.050.2

القطن                                                                                                                                        دوده ورق القطن )فق�ض حديث(
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ديدان اللوز القرنفلية وال�صوكية
مظهر الإ�صابة : فى حالة اإ�صابة اللوز حديثا بدودة اللوز القرنفلية ي�صعب 

حتديد اللوز امل�صاب من املظهر اخلارجى - وجود ثقوب باللوز دللة على خروج 
ديدان اللوز القرنفلية للتعذير كما اأن ديدان اللوز ال�صوكية قد حتدث ثقب 

باللوزة للخروج اأو الدخول اإلى لوزة اأخرى اأو للتعذير ويتميز ثقبها بحوافه 
املتعرجة ويكون ملوثا مبخلفات الريقة.

ميعاد ظهور الإ�صابة: اعتبارا من اأول يوليو يبداأ تقييم ظهور الإ�صابات بديدان 
اللوز على اللوز املتكون

توقيت املكافحة: يتم الر�ض فى نف�ض اليوم الذى ت�صل فيه ن�صبة الإ�صابة فى 
اللوز املفحو�ض 3% ماأخوذة ع�صوائياً من وحدة الفح�ص )30 فدان( اأو عند 

اإ�صطياد عدد 8 فرا�صات فى 3 ليالى متتالية باإ�صتخدام امل�صائد الورقية اعتبارا 
من اأول يوليو ويتم الر�ص فورا فى حالة الإ�صابات باأعمار يرقية حديثة »الأحجام ال�صغرية« - وفى حالة الإ�صابات 

باأعمار يرقية متقدمة »الأحجام الكبرية« ميكن التاأخر فى الر�ص حتى اأ�صبوع من تقدير الإ�صابة.
اإر�صادات خا�صة: ميكن خلط املبيدات الفو�صفورية مع اأحد مانعات الإن�صاخ عند تزامن ظهور ووجود دودة ورق 

القطن مع الر�صة الأولى لديدان اللوز باملبيدات الفو�صفورية ويتم الر�ض على املجموع اخل�صرى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1593 EC%5 اأجري�صتار Lambda-cyhalothrin375 �صم3/فدانMod
II30-0.20.05

1426EC% 1.9 اأك�صلنتEmamectin benzoate300 �صم3/فدانLow
III300.0020.010.025

1172EC% 2.5اكتونLambda-cyhalothrin750 �صم3/فدانMod
II21-2  .00.05

1239EC% 5 اإك�صونLambda-cyhalothrin375 �صم3/فدانMod
II--2 .00.05

1634EC%10 الفازدAlpha-cypermethrin250 �صم3/فدانMod
II35-0.20.5

1042EC%10 الفا�صيرAlpha-cypermethrin250 �صم3/فدانMod
II--0.20.5

1536SC%24.7 اجنيو
Lambda-cyhalothrin 10.6%

+
Thiamethoxam 14.1%

160Mod �صم3/فدان
II21-

-
0.2

0.02
0.05
0.1

2011WG%5.7 اندرو�ضEmamectin benzoate80 جم/فدانMod
II300.0020.010.025

2365EC% 10 اإمي الن�صرAlpha-cypermethrin250 �صم3/فدانMod
II14-0.20.5

1237EC%1.9  با�صاEmamectin benzoate300 �صم3/فدانLow
III300.0020.010.025

1109SG%5 اأفريمEmamectin benzoate80 جم/فدانMod
II300.0020.010.025

729EC%48 ب�صتبانChlorpyrifos1 لرت/فدانMod
II130.30.050.2

480SC%12.5 بولدوكBeta-cyfluthrin150 �صم3/فدانMod
II-0.70.021

657EC%48 برييبان اإيهChlorpyrifos1 لرت/فدانMod
II300.30.050.2

758EC%48 برييفو�ض الن�صرChlorpyrifos1 لرت/فدانMod
II140.30.050.02

ديدان اللوز القرنفلية والشوآيةالقطن

فى حالة إصابة اللوز حديثًا بدودة اللوز القرنفلية يصعب تحديد
اللوز المصاب من المظهر الخارجى -وجود ثقوب باللوز داللة
على خروج ديدان اللوز القرنفلية للتعذير آما أن ديدان اللوز
الشوآية قد تحدث ثقب باللوزة للخروج أو الدخول إلى لوزة
أخرى أو للتعذير ويتميز ثقبها بحوافه المتعرجة ويكون ملوثا

بمخلفات اليرقة.

اعتبارا من أول يوليو يبدأ تقييم ظهور اإلصابات بديدان اللوز
على اللوز المتكون

يتم الرش فى نفس اليوم الذى تصل فيه نسبة اإلصابة في اللوز
المفحوص 3% لكل 100 لوزة مأخوذة عشوائيًا من وحدة

الفحص  (30 فدان) أو عند إصطياد عدد 8 فراشات فى 3 ليالي
متتالية بإستخدام المصائد المائية اعتبارا من أول يوليو. ويتم
الرش فورًا فى حالة اإلصابات بأعمار يرقية حديثة "األحجام

الصغيرة"  –وفى حالة اإلصابات بأعمار يرقية متقدمة "  األحجام
الكبيرة"  يمكن التأخر فى الرش حتى أسبوع من تقدير اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يمكن خلط المبيدات الفوسفورية مع أحد مانعات اإلنسالخ عند تزامن ظهور ووجود دودة ورق القطن

مع الرشة األولى لديدان اللوز بالمبيدات الفوسفورية. ويتم الرش على المجموع الخضرى.

ديدان اللوز القرنفلية والشوآية

التوصيات المعتمدة

EC  %2.5 750 سم3/ فداناآتون

EC  %1.9 300 سم3/ فداناآسلنت

EC  %5 375سم3/ فداناآسون

EC  %10 250سم3/ فدانالفاسيبر

EC  %5 375 سم3/ فدانبالسار

EC  %48 1 لتر / فدانبستبان

EC  %15 165 سم3/ فدانبستوآس

SC  %12.5 150 سم3 /  فدانبولدوك 

EC  %48 1 لتر/ فدانبيربان إيه

EC  %48 1 لتر / فدانبيريفوس النصر
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1309EC%2.5 بيالرماداLambda-cyhalothrin750 �صم3/فدانMod II--0.20.05

730EC%72 تيلتيونProfenofos750 �صم3/فدانMod II14332

1734EC%48  دوراChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II300.30.050.2

25EC%48 دور�صبان اإت�صChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II300.30.050.2

751EC%48 دور�صيلChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II130.30.050.2

2495EC%5 دولف-اإك�ضLambda-cyhalothrin375 �صم3/فدانMod II30-0.20.05

29EC%2.5 دي�صيزDeltamethrin350 �صم3/فدانU42-0.020.04

2264EC%48  رينوكامChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II300.30.050.2

844 EC%25صباركيل�Cypermethrin375 �صم3/فدانMod II--0.20.5

1050SC%24 صبنتور�Spinosad50 �صم3/فدانU300.010.020.02

845EC%10 صوبر الفا�Alpha-cypermethrin250 �صم3/فدانMod II--0.20.5

233EC%5 صومى الفا كزد�Esfenvalerate400 �صم3/فدانMod II210.050.050.2

601EC%20 صومى جولد كزد�Esfenvalerate150 �صم3/فدانMod II210.050.050.2

478EC%20 صيركو�Cypermethrin300 �صم3/فدانMod II--0.20.5

2452EC%10 صيجرون�
Alpha-cypermethrin7%

+
Flufenoxuron 3%

-250Mod II30 �صم3/فدان
-

0.2

0.05
0.5

822EC%72 صيليان�Profenofos750 �صم3/فدانMod II4332

1307CS%6 فانتك�ضGamma-cyhalothrin100 �صم3/فدانMod II30-0.010.05

2196EC%5 كاترونLambda-cyhalothrin375 �صم3/فدانMod II30-0.20.05

2022EC%2.5كاريلوت الن�صرLambda-cyhalothrin750 �صم3/فدانMod II--0.20.05

2188EC%10 كام يرونHexaflumuron200 �صم3/فدانU30-0.01-

1317EC%72 كامكرونProfenofos750 �صم3/فدانMod II30332

1680EC%2.5 كفروثرينDeltamethrin350 �صم3/فدانU30-0.020.04

662EC%48 كلورزانChlorpyrios1 لرت/فدانMod II-0.30.050.2

1496EC%29 كلورو-بال�ض
Chlorpyrios 24%

+
Cypermethrin 5%

750Mod II350.3 �صم3/فدان
-

0.05
0.2

0.2
0.5

1730EC%48 كلوروزدChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II300.30.050.2

740EC%72 كوردProfenofos750 �صم3/فدانMod II14332

1743EC%5 ملداثرينLambda-cyhalothrin375 �صم3/فدانMod II30-0.010.05

1973EC%25 ن�صرثرينCypermethrin250 �صم3/فدانMod II14-0.20.5

2571EC%10ن�صرثرين �صوبرCypermethrin600 �صم3/فدانLow III14-0.20.5

589SP%90 نيوميلMethomyl300 جم/فدانHigh Ib14-0.20.5

742EC%48 هلبانChlorpyrifos1 لرت /فدانMod II130.30.050.2

القطن                                                                                                                                        ديدان اللوز القرنفلية وال�صوكية
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الآفة : الأكارو�صات

العنكبوت الأحمر
مظهر الإ�صابة : 

ظهور بقع بي�صاء باهتة على ال�صطح العلوى لالأوراق تبداأ حول العرق الو�صطى للورقة ومتتد اإلى اخلارج. يلى ذلك 
ظهور لون بنف�صجى حممر على ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

منت�صف مار�ض اإلى منت�صف مايو وحتى نهاية املو�صم .

توقيت املكافحة:

ميكن اأن تبداأ فى مرحلة البادرة عند وجود من 3-4 اأفراد على النبات 
على  افراد   4 متو�صط  وجود  عند  والإزهار  اخل�صرى  النمو  مرحلة  وفى 

الورقة من جممل الأوراق التى مت فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:

�صطحى  وتغطية  املبيد  و�صول  ل�صمان  املروحى  بالر�ض  املعاملة  تتم 
الأوراق العلوى وال�صفلى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1159 EC%5اأورت�ض �صوبرFenpyroximate50 �صم100/3 لرت ماء
Low

III
--0.010.1

1020EC% 1.8 بريمكتنيAbamectin40 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
220.010.010.02

1420SC% 24 صالنجر �صوبر�Chlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
90-0.02-

466EC% 1.8 فريتيميكAbamectin40 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
-0.010.010.02

العنكبوت األحمرالقطن

األآاروسات اآلفة:

ظهور بقع بيضاء باهتةعلي السطح العلوي لألوراق تبدأ حول
العرق الوسطى للورقة وتمتد إلى الخارج. يلي ذلك ظهور لون

بنفسجي محمر علي السطح السفلي لألوراق.

منتصف مارس إلي منتصف مايو وحتى نهاية الموسم.

يمكن أن تبدأ في مرحلة البادرة عند وجود من 3 -  4 أفراد علي
النبات وفي مرحلة النمو الخضري واإلزهار عند وجود متوسط

4 افراد علي الورقة من مجمل األوراق التي تم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تتم المعاملة بالرش المروحي لضمان وصول المبيد وتغطية سطحي األوراق العلوي والسفلي.

العنكبوت األحمر

التوصيات المعتمدة

EC  %5 50 سم3/ 100 لتر ماءاورتس سوبر

EC  %1.8 40 سم3 /  100 لتر ماءبيرمكتين

SC%36 40 سم3 /  100لتر ماءشالنجر

SC  %24 60 سم3/ 100 لتر ماءشالنجر سوبر

EC  %1.8 40 سم3 /  100 لتر ماءفابكومك

EC  %1.8  40 سم3 /  100 لتر ماءفيرتيميك
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الآفة : الفطريات

اعفان اجلذور وموت البادرات
مظهر الإ�صابة : 

غياب اجلور نتيجة عدم اإنبات البذور وعند نب�ص اجلورة تظهر البذور النابتة فى حالة تعفن. وقد تظهر البادرات فوق 
الفطرية  النموات  اللون عليها  بنية  الرتبة مائلة مع ظهور قرحة  �صطح 
)ع����ر�ص  �ص������قوط  دون  البادرات  متوت  وقد  املفاجىء(  ال�صقوط  )عر�ص 
وجـــود قرحة  الإ�صابة مع  النبـــــــاتات  تتحمل  اأن  البــــادرات( وميكن  لفحة 
بنية اللــــون على اأحـــــد جانبى ال�صاق بالقرب من �صطح الرتبة عند اإرتفاع 

احلرارة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

من تاريخ الزراعة وحتى عمر 4 اأ�صابيع عقب الإنبات وقد ي�صتمر ظهور 
الأعرا�ض باأعفان اجلذور حتى عمر �صهرين.

توقيت املكافحة:

معاملة التقاوى قبل الزراعة.

اإر�صادات خا�صة:

لزراعـــــات  املجاورة  والأرا�صى  البارد  الزراعـــة فى اجلو  الزراعة خا�صــــة عند تبكري  باملبيـــــدات قبل  التقــــــاوى  تعامـــل 
الأرز.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1586SS%11.1 دفندرCopper sulfate anhydrous5 جم/ كجم تقاوىLow
III--30-

70WP% 50 ريزولك�ض تى
Thiram 30%

+
Tolclofos-methyl 20%

3Mod جم/  كجم تقاوى
II-

-

-

0.1
0.01

-
-

764FS% 3.5ماك�صيم اإك�ض اإل
Fludioxonil 2.5%

+Metalaxyl-M 1%2 �صم3/ كجم تقاوىU-0.05
0.05

0.01
0.01

0.05
0.1

1045WP% 25 مون كتFlutolanil2 جم/  كجم تقاوىU--0.010.02

اعفان الجذور وموت البادراتالقطن

الفطريات اآلفة:

غياب الجور نتيجة عدم إنبات البذور وعند نبش الجورة تظهر
البذور النابتة في حالة تعفن. وقد تظهر البادرات فوق سطح

التربة مائلة مع ظهور قرحة بنية اللون عليها النموات الفطرية
(عرض السقوط المفاجئ) وقد تموت البادرات دون سقوط

(عرض لفحه البادرات) ويمكن أن تتحمل النباتات اإلصابة مع
وجود قرحة بنية اللون علي أحد جانبي الساق بالقرب من سطح

التربة عند إرتفاع الحرارة.

من تاريخ الزراعة وحتى عمر 4 أسابيع عقب اإلنبات وقد
يستمر ظهور األعراض بأعفان الجذور حتى عمر شهرين.

معاملة التقاوى قبل الزراعة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تعامل التقاوى بالمبيد قبل الزراعة خاصة عند تبكير الزراعة في الجو البارد واألراضي المجاورة

لزراعات األرز.

اعفان الجذور وموت البادرات

التوصيات المعتمدة

WP  %50 3 جم / آجم تقاويريزولكس تى

WP  %25 3 جم / آجم تقاويمونسرين
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األرز

الآفة : احل�صرات
الديدان الدموية )فى الأرز ال�صتل(

مظهر الإ�صابة : 
البادرات  ال�صغري مما ي�صبب جتمع هذه  الأرز  بادرات  تتغذى الريقات على 

فوق �صطح املاء فى اأركان احلو�ض تاركة مكانها بقعاً خالية من النباتات.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

اأول �صهر مايو على بادرات الأرز ال�صغرية. فى احلقول التى تروى مبياه 
ال�صرف اأو مياه خملوطة بها.

توقيت املكافحة:
اأو  ال�صرف  مباء  تروى  التى  امل�صاتل  فى  خا�صة  الإ�صابة  ظهور  عند 

الأماكن عالية امللوحة
اإر�صادات خا�صة:

يتم الر�ص اأو نرث املحببات بعد بدار امل�صتل بيوم واحد وعدم �صرف املاء به ملدة 
ا�صبوع مع اإ�صتعوا�ض الفاقد من املياه.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1703  GR%10 اأك�صرتا كابEthoprophos3 كجم/ فدانMod
II100-0.02-

73EC% 50 صوميثيون�Fenitrothion1 لرت/ فدانMod
II100-0.05-

2670  WG فريتاكو %40 
Chlorantraniliprole 20%

+
Thiamethoxam 20%

35Lowجم/ فدان
III50

0.4

-

0.4

0.01

0.15

-

1069EC% 50 فينثيونFenitrothion1.5 لرت/ فدانMod
II15-0.05-

2435GR% 10 كلور�ضChlorpyrifos4 كجم /فدانMod
II1005  .00.05-

377GR% 10 موكابEthoprophos3 كجم/فدانMod
II100-0.02-

1430GR% 10 مريتيانEthoprophos3 كجم/فدانMod
II100-0.02-

1495GR% 10 نيماجولدEthoprophos3 كجم/فدانMod
II100-0.02-

الديدان الدموية (في األرز الشتل)األرز

األرز
الحشرات اآلفة:

الديدان الدموية ( في األرز الشتل)

تتغذى اليرقات علي بادرات األرز الصغيرة مما يسبب تجمع
هذه البادرات فوق سطح الماء  في أرآان الحوض تارآة

مكانها بقعًا خالية من النباتات.

أول شهر مايو علي بادرات األرز الصغيرة.   في الحقول
التي تروى بمياه الصرف أو مياه مخلوطة بها.

عند ظهور اإلصابة خاصة في المشاتل التي تروي بماء
الصرف أو األماآن عالية الملوحة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم الرش أو نثر المحببات بعد بدار المشتل بيوم واحد وعدم
صرف الماء به لمدة إسبوع مع إستعواض الفاقد من المياه.

التوصيات المعتمدة

G  %5 10 آجم / فدانديازينوآس

EC  %50 1 لتر / فدانسوميثيون

EC  %50 1.5 لتر / فدانفينثيون

GR  %10 3 آجم/ فدانموآاب

GR  %10 3 آجم/ فدانميريتان
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الآفة : الفطريات
اللفحــــــــــــــة

مظهر الإ�صابة : 

تظهر الإ�صابة على الأوراق على هيئة بقع �صغرية مغزلية ال�ص��������كل )3 
�صم طول * 1 �صم عر�ض( لونها بنى مييل للزرقة وعندما تكر البقع ي�صبح 
ال�صــــــاق  على  الإ�صابة  تظهر   - داكنة  بنية  وحافتها  رمادى  لون  ذا  مركزها 
خناق  م�صببة  فاحت  اأو  داكن  رمادى  لونها  بقع  هيئة  على  ال�صنبلة(  )حامل 

الرقبة وقد متتد الإ�صابة اإلى اأغلفة احلبوب وتتلون بلون اأبي�ض باهــــت.

ميعاد ظهور الإ�صابة:    جميع مراحل منو النبات من امل�صتل حتى 
طرد ال�صنابل

توقيت املكافحة:     مبجرد ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1161  WP% 75 اأكتيمTricyclazole)100 جم/ فدان)ر�صتنيMod
II--0.013

197WP% 75 بيمTricyclazole)100 جم/ فدان)ر�صتنيMod
II35-0.013

535EC% 40 فوجى-وانIsoprothiolane)400 �صم3/فدان)ر�صتني
Low
III30-5-

1581EC% 45 ليدرProchloraz400 �صم100/3 لرت ماء
Low
III30-1-

2157WP%75 ن�صر�صيالزولTricyclazole)100 جم/ فدان)ر�صتني
Mod

II30-0.013

 التفحم الكاذب
مظهر الإ�صابة : 

تظهر الأعرا�ض على حبوب فردية )3-4 حبوب / �صنبلة( وعادة على عدد 
قليل من ال�صنابل ح�صب �صدة الإ�صابة. واملظهر النموذجى لالإ�صابة يكون 
1 �صم( لونها فى البداية ا�صفر  على �صكل كرة جرثومية )قطرها حوالى 
برتقالى يتحول مبرور الوقت اإلى الزيتونى الداكن، هذه الكرة اجلرثومية 
تكون مغلفة للحبة الفردية حيث حتتل منوات الفطر امل�صبب للمر�ص حمل 
م�صدر  اجلرثومية  الكرة  هذه  وتكون  الداخلية.  احلبة  اأن�صجة  مكونات 
التالى من خالل  املو�صم  اأو فى  املو�صم لل�صنابل املجاورة  للعدوى فى نف�ض 

التقاوى امللوثة بها .
ميعاد ظهور الإ�صابة: بعد طرد ال�صنابل بحوالى اأ�صبوعني.

توقيت املكافحة: قبل طرد ال�صنابل بحوالى اإ�صبوع:

اللفحةاألرز

الفطريات اآلفة:
اللفحة

تظهر اإلصابة على األوراق على هيئة بقع صغيرة مغزلية
الشكل (3سم طول × 1سم عرض) لونها بنى يميل للزرقة
وعندما تكبر البقع يصبح مرآزها ذا لون رمادى وحافتها
بنية داآنة- تظهر اإلصابة على الساق (حامل السنبلة) على
هيئة بقع لونها رمادى داآن أو فاتح مسببة خناق الرقبة وقد
تمتد اإلصابة إلى أغلفة الحبوب وتتلون بلون أبيض باهت.

جميع مراحل نمو النبات من المشتل حتي طرد السنابل.

بمجرد ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP % 75 الرش مرتين األولي عند ظهور100 جم/ فدان (رشتين)اآتيم
االصابة علي األوراق والثانية

عند طرد السنابل.

WP  %75 بالرش مرتين األولي عند ظهور100 جم / فدان (رشتين)بيم
االصابة علي األوراق والثانية

عند طرد السنابل.

EC  %40 بالرش مرتين األولي عند ظهور400 سم3 /  فدان (رشتين)فوجي -  وان
االصابة علي األوراق والثانية

عند طرد السنابل.
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التفحم الكاذباألرز

التفحم الكاذب

تظهر األعراض على حبوب فردية (3-4 حبوب / سنبلة ) و
عادة على عدد قليل     من السنابل حسب شدة اإلصابة .

والمظهر النموذجى لإلصابة يكون علي شكل آرة جرثومية
( قطرها حوالى 1سم) لونها فى البداية اصفر برتقالى يتحول
بمرور الوقت الى الزيتونى الداآن ، هذه الكرة الجرثومية
تكون مغلفة للحبة الفردية حيث تحتل نموات الفطر المسبب
للمرض محل مكونات أنسجة الحبة الداخلية . وتكون هذه
الكرة الجرثومية مصدر للعدوى فى نفس الموسم للسنابل

المجاورة أو فى الموسم التالى من خالل التقاوي الملوثة بها.

بعد طرد السنابل بحوالي أسبوعين

قبل طرد السنابل بحوالي إسبوع.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP  %50 1آجم / فدانآوبرال

التبقع البنى

مرض فطرى يظهر على شكل بقع بنية اللون فى حجم رأس
عود الكبريت على األوراق وآذلك تظهر هذه البقع على

الحبوب فتشوه مظهرها وال يؤدى هذا المرض إلى فقد آبير
فى المحصول تحت الظروف العادية.

في جميع مراحل نمو النبات حتي طرد السنابل.

عند بداية ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تظهر اإلصابة عادة عند الزراعة في اراضي ضعيفة أو عند

إستخدام مياه المصارف في الري و خاصة في األصناف
القابلة للإلصابة.

التوصيات المعتمدة

1 لتر / 100 لتر ماءدل آب 6%  سائل
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

602  WP% 84.3 كوبرالCopper oxychloride1 كجم/ فدان
Mod

II16-10-

الآفة : الطحالب
                        الريــــــــم

مظهر الإ�صابة : 
ظهور منوات خ�صراء على �صطح املياه بامل�صتل اأو حقول الأرز البدار.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
توقيت املكافحة: عقب �صتل الأرز بع�صرة اأيام وعند ظهور الرمي.

اإر�صادات خا�صة:
يجب اأن جتفف الأر�ض ملدة يومني قبل العالج. والعالج مرتني اأو ثالثة بني 

املرة والأخرى 15 يوم حتى يختفى الرمي.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

باركوب 97 %  بللورات 608
Copper sulfate
pentahydrate1 كجم/ فدان

Mod
II--10-

الآفة : احل�صرات
الدودة القار�صة

مظهر الإ�صابة : 
- تهاجم بادرات الذرة فى مراحل منوها الأولى 

- وجود قر�ض تام فى �صوق البادرات ال�صغرية عند م�صتوى �صطح الرتبة اأو اأعلى 
قليال  مما يوؤدى اإلى ذبول النباتات امل�صابه ثم موتها و�صقوطها على الأر�ض 

منف�صلة عن اجلذور 
- عند البحث اأ�صفل النباتات امل�صابة ت�صاهد الريقات ال�صمراء املقو�صة على �صكل 

 C حرف
ميعاد ظهور الإ�صابة:

فى مراحل النمو الولى للبادرات.

الريماألرز

الطحالب اآلفة:
الريم

ظهور نموات خضراء على سطح المياه بالمشتل أو حقول
األرز البدار.

عقب شتل األرز بعشرة أيام وعند ظهور الريم.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يجب أن تجفف األرض لمدة يومين قبل العالج. والعالج

مرتين أو ثالثة بين المرة واألخرى 15 يوم حتى يختفى الريم

التوصيات المعتمدة

2.5 آجم / فدانبارآوب 97%  بللورات
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الذرة الشامية

 نظافة الحقل من الحشائش مع التخلص من النباتات المعمرة مثل االسیجة

 

  الدودة القارضة–الذرة الشامیة 
 :ظھر االصابةم

  تھاجم بادرات الذرة في مراحل نموھا األولى -

مما یؤدى إلى  وجود قرض تام فى سوق البادرات الصغیرة عند مستوى سطح التربة أو أعلى قلیال  -
 ذبول النباتات المصابھ ثم موتھا وسقوطھا على األرض منفصلة عن الجذور 

 

 

 

 

 
 

ع -
 لیرقات السمراء المقوسة ند البحث أسفل النباتات المصابة تشاھد ا

 

 توقیت المكافحة

 فى مراحل النمو االولى للبادرات

 :ارشادات خاصة

 لعنایھ بالعملیات الزراعیھ مثل الحرث والعزیق وإزالة الحشائشا.  
 عدم اإلفراط فى إستخدام التسمید العضوى.  
 إستخدام المصائد الضوئیھ.

الرز                                                                                                                                                                        التفحم الكاذب
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ار�صادات خا�صة:
• العنايه بالعمليات الزراعيه مثل احلرث والعزيق واإزالة احل�صائ�ص. 

• عدم الإفراط فى اإ�صتخدام الت�صميد الع�صوى. 
• اإ�صتخدام امل�صائد ال�صوئيه.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

844  EC% 25صباركيل�Cypermethrin)250 �صم3/فدان)طعم �صامMod II6-0.30.05

1705EW% 10 فيورىZeta-cypermethrin)100 �صم3/فدان)طعم �صامMod II90-0.30.05

1799EC% 50 كيرثينCypermethrin)100 �صم3/فدان)طعم �صامMod II90-0.30.05

الـمّن

مظهر الإ�صابة : 
ت�صاب نباتات العروات النيلية فقط اأما النباتات املنزرعة فى العروات ال�صيفية فتهرب من الإ�صابة - وبالن�صبة لاإ�صابة 
تهاجم  ثم  النباتات  قلب  داخل  اأول  املجنحة  الأفراد  ت�صاهد  حيث  يوم   40 عمر  بعد  النباتات  ت�صاب  ال�صامية  الذرة  مبن 

احل�صرات  تتحرك  الإ�صابة  بتقدم   - الطرفية  والأوراق  املذكرة  النورات 
ل�صفل على النباتات وت�صيب املنطقة الو�صطى فى النبات واأغلفة الكيزان 
والأغماد  ال�صاق  على  الأفراد  تتواجد  ال�صوفان  مبّن  لاإ�صابة  بالن�صبة   -
وباأعداد قليلة ونتيجة لتجمع الأعداد الكبرية من امل�صتعمرات تكرث جلود 
الن�صالخ والإفرازات الع�صلية التى ينمو عليها الأعفان مما يوؤدى لإلت�صاق 
اأفرع النورات املذكرة وا�صودادها وظهور الإ�صابات ال�صديدة مما يوؤثر على 
التلقيح والتمثيل الغذائى لاأوراق - تظهر ح�صرات منَّ القطن على الأوراق 

�صمن م�صتعمرات منَّ الذرة ال�صامية.
ميعاد ظهور الإ�صابة: خالل اأ�صهر يوليو - اأغ�ض  ط�ض و�صبتمر بالذات 
فى الزراعات النيلية  وذلك على النباتات التى تتعدى 40 يوم من الزراعة.

توقيت املكافحة: عند تواجد من 10 اإلى 15 ح�صرة غري جمنحة / ع�صرة 
نباتات يتم فح�صها ع�صوائيا وذلك قبل ظهور النورات بثاثة ا�صابيع.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

مال�صون/كيميينوفا152
  EC  %  57

Malathion 100لرت ماء �صم3/   150
Low
III30.0588

المّنالذرة الشامية

الذرة الشامية
الحشرات اآلفة:

المّن

تصاب نباتات العروات النيلية فقط أما النباتات المنزرعة فى
العروات الصيفية فتهرب من اإلصابة - وبالنسبة لإلصابة
بمن الذرة الشامية تصاب النباتات بعد عمر 40 يوم حيث
تشاهد األفراد المجنحة أوال داخل قلب النباتات ثم تهاجم

النورات المذآرة واألوراق الطرفية -بتقدم اإلصابة تتحرك
الحشرات السفل علي النباتات وتصيب المنطقة الوسطى في
النبات وأغلفة الكيزان - بالنسبة لإلصابة بمّن الشوفان تتواجد

 األفراد على الساق واألغماد وبأعداد قليلة ونتيجة لتجمع
األعداد الكبيرة من المستعمرات تكثر جلود االنسالخ

واإلفرازات العسلية التى ينمو عليها األعفان مما يؤدى
إللتصاق أفرع النورات المذآرة واسودادها وظهور

اإلصابات الشديدة مما يؤثر على التلقيح والتمثيل الغذائي
لألوراق -تظهر حشرات مّن القطن على األوراق ضمن

مستعمرات مّن الذرة الشامية.

خالل أشهر يوليو –أغسطس وسبتمبر بالذات في الزراعات
النيلية وذلك على النباتات التي تتعدي 40 يوم من الزراعة.

عند تواجد من 10 إلى 15 حشرة غير مجنحة/ عشرة نباتات
يتم فحصها عشوائيا وذلك قبل ظهور النورات بثالثة اسابيع.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC  %50 200 سم3 /100لتر ماءسوميثيون
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دودة ورق القطن
مظهر الإ�صابة : 

النباتات.  على  املختلفة  باأعمارها  الريقات  وجود  الأوراق.  اأن�صال  على  لطع  وجود 
وجود اآثار التغذية على الأوراق. وجود براز الريقات فى اإبط الأوراق.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
40 يوماً من الزراعة.  - بعد 30 

توقيت املكافحة:
عند الو�صول اإلى 10% نباتات م�صابة مع وجود يرقة واحدة فى املتو�صط 

للنبات امل�صاب.

اإر�صادات خا�صة:
ت�صاب الذرة ال�صامية املجاورة حلقول اخل�صر والرب�صيم ب�صدة فى 

�صهرى اأغ�صط�ض و�صبتمر.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1668  SP% 90جولدبنيMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib70.020.010.1

1013SP% 90 بيالرميتMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib180.020.010.1

ثاقبات الذرة
مظهر الإ�صابة : 

وجود اللطع على ال�صطح ال�صفلى لالأوراق - وجود ثقوب دخول الريقات 
على ال�صاق - ميل النورة املذكرة نتيجة ك�صر جزئى بها.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
بعد حوالى 45 يوم من الزراعة.

توقيت املكافحة:
عند و�صول اأعداد اللطع اإلى 25 لطعة / 100 نبات على ال�صطح ال�صفلى 

لاأوراق التى يتم بح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:
به  املو�صى  الزراعة  مبيعاد  الإلتزام  يجب  الإ�صابة  من  النباتات  حلماية 
15 يونيو تقريبا(. كما يجب التغطية الكاملة  من قبل الوزارة )15 مايو - 

ل�صطحى اأوراق النبات مبحلول الر�ض.

دودة ورق القطنالذرة الشامية

دودة ورق القطن

وجود لطع على أنصال األوراق. وجود اليرقات بأعمارها
المختلفة على النباتات. وجود آثار التغذية على األوراق.

وجود براز اليرقات في إبط األوراق.

بعد 30-40 يومًا من الزراعة.

عند الوصول إلي 10% نباتات مصابة مع وجود يرقة
واحدة فى المتوسط للنبات المصاب.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تصاب الذرة الشامية المجاورة لحقول الخضر والبرسيم بشدة

في شهري أغسطس وسبتمبر.

التوصيات المعتمدة

SP  %90 يتم الرش على المجموع الخضرى300 جم / فدانبيالرميت

SP  %90  يتم الرش على المجموع الخضرى300 جم/فدانالنيت

ثاقبات الذرة

وجود اللطع على السطح السفلى لألوراق- وجود ثقوب
دخول اليرقات على الساق- ميل النورة المذآرة نتيجة آسر

جزئى بها.

بعد حوالى 45 يوم من الزراعة.

عند وصول أعداد اللطع إلي 25 لطعة / 100 نبات علي
السطح السفلي لألوراق من األوراق التي يتم فحصها

عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
لحماية النباتات من اإلصابة يجب اإللتزام بميعاد الزراعة

الموصى به من قبل الوزارة (15 مايو - 15 يونيو تقريبا).
آما يجب التغطية الكاملة لسطحى أوراق النبات بمحلول الرش.

التوصيات المعتمدة

EC  %48 1 لتر / فدانبستبان

EC  %48 1.25 لتر/ فدانبيكلورآس
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دودة ورق القطنالذرة الشامية

دودة ورق القطن

وجود لطع على أنصال األوراق. وجود اليرقات بأعمارها
المختلفة على النباتات. وجود آثار التغذية على األوراق.

وجود براز اليرقات في إبط األوراق.

بعد 30-40 يومًا من الزراعة.

عند الوصول إلي 10% نباتات مصابة مع وجود يرقة
واحدة فى المتوسط للنبات المصاب.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تصاب الذرة الشامية المجاورة لحقول الخضر والبرسيم بشدة

في شهري أغسطس وسبتمبر.

التوصيات المعتمدة

SP  %90 يتم الرش على المجموع الخضرى300 جم / فدانبيالرميت

SP  %90  يتم الرش على المجموع الخضرى300 جم/فدانالنيت

ثاقبات الذرة

وجود اللطع على السطح السفلى لألوراق- وجود ثقوب
دخول اليرقات على الساق- ميل النورة المذآرة نتيجة آسر

جزئى بها.

بعد حوالى 45 يوم من الزراعة.

عند وصول أعداد اللطع إلي 25 لطعة / 100 نبات علي
السطح السفلي لألوراق من األوراق التي يتم فحصها

عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
لحماية النباتات من اإلصابة يجب اإللتزام بميعاد الزراعة

الموصى به من قبل الوزارة (15 مايو - 15 يونيو تقريبا).
آما يجب التغطية الكاملة لسطحى أوراق النبات بمحلول الرش.

التوصيات المعتمدة

EC  %48 1 لتر / فدانبستبان

EC  %48 1.25 لتر/ فدانبيكلورآس
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

729EC% 48ب�صتبانChlorpyrifos1 لرت/فدانMod
II120.050.050.05

1115EC% 48 بيكلورك�ضChlorpyrifos1.25 لرت/فدانMod
II250.050.050.05

655EC% 48 تافابانChlorpyrifos1 لرت/فدانMod100.050.050.05

1388WG% 20 تاكومىFlubendiamideجم/فدان  100Mod
II30.020.020.03

2460EC% 30 متبو-اك�ض اإل
Chlorpyrifos 25%

+
Lufenuron 5%

500Mod �صم3/فدان
II600.05

-
0.05
0.05

0.05
-

742EC% 48 هلبانChlorpyrifosلرت/فدان  1Mod
II100.050.050.05

الآفة : الفطريات

اعفان اجلذور وموت البادرات
مظهر الإ�صابة : 

الرتبة  من  ظهورها  مبجرد  اأو  قبل  احلديثة  البادرات  الفطر  يقتل 
حيث يهاجم القمم النامية للبادرة وقد يظهر عليها قبل موتها تلون بنى 
الغائبة  ن�صبة اجلور  زيادة  الرئي�صى هو  والعر�ض  ومناطق ميتة متحللة 

نتيجة موت البادرات.

�صعف  البقع  هذه  وت�صبب  بنية  بقع  النباتات  جذور  على  تظهر 
يوؤدى ل�صقوطها وموتها وي�صهل  الإ�صابة مما  البادرة فى منطقة  �صاق 

اقتالعها.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

 اإبتداء من مرحلة الإنبات.
توقيت املكافحة: 

  معاملة التقاوى قبل الزراعة.

ثاقبات الذرةالذرة الشامية

EC  %48 1 لتر/ فدانتافابان

WG  %20 100 جم/ فدانتاآومى

EC  %481.25 لتر/ فدانآلورفيت

الفطريات اآلفة:
اعفان الجذور وموت البادرات

يقتل الفطر البادرات الحديثة قبل او بمجرد ظهورها من
التربة حيث يهاجم القمم النامية للبادرة وقد يظهر عليها قبل
موتها تلون بني ومناطق ميتة متحللة والعرض الرئيسى هو

زيادة نسبة الجور الغائبة نتيجة موت البادرات.
تظهر علي جذور النباتات بقع بنية وتسبب هذه البقع ضعف
ساق البادرة في منطقة اإلصابة مما يؤدي لسقوطها وموتها

ويسهل اقتالعها.

إبتداء من مرحلة اإلنبات.

معاملة البذور قبل الزراعة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

FS  %2.5 معاملة تقاوى5 سم3 /  آجم تقاويبريمس

FS  %42.7 معاملة تقاوى3 سم3 /  آجم تقاوىفلوسان

WP  %75   (200) معاملة تقاوى2.5 جم / آجم تقاويفيتافاآس

FS  %40  (200) معاملة تقاوى3.5سم3 /آجم بذرةفيتافاآس

FS   % 3.5 معاملة تقاوى1 سم3 /  آجم تقاويماآسيم إآس إل
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2149FS% 10 اليفن
Fludioxonil 4%

+
Tebuconazole 6%

0.8U90 �صم3/كجم تقاوى
-

-

0.01
0.02

-
0.05

2489FS% 2.5 برمي�ض الرتاTriticonazole2.5 �صم3/كجم تقاوىU60-0.010.01

1562FS% 40 تندرو
Thiram 20%

+Carboxin 20%3.5 �صم3/كجم تقاوى
Mod

II90
2
-

0.05
0.01

-
0.2

1586SS% 11.1 دفندرCopper sulfate anhy-
drous5 جم/كجم تقاوى

Low
III90-10-

1105FS% 42.7 فلو�صانThiram3 �صم3/كجم تقاوى
Mod

II9020.05-

2091SC% 2.5 فن�صتFlutriafol4 �صم3/كجم تقاوىU900.010.010.01

681FS%40 )200(فيتافك�ض
Thiram 20%

+Carboxin 20%3.5 �صم3/كجم تقاوى
Mod

II902
-

0.05
0.01

-
0.2

1534SC% 38 ميتازد
Thiram 30%

+
Metalaxyl  8%

3 �صم3/كجم تقاوى
Mod

II902
-

0.05
0.02

-
0.1

1871FS% 6 هاتريكTebuconazole1 �صم3/كجم تقاوىU90-0.020.05

الآفة :احل�صرات
احل�صرة الق�صرية الرخوة

مظهر الإ�صابة : 

تتواجد احل�صرة على ال�صطح ال�صفلى لاأوراق وبزيادة الإ�صابة تتواجد 
الع�صارة مما  باإمت�صا�ص  تتغذى  العلوى حيث  ال�صطح  اطوار احل�صرة على 
الأ�صود، مع  العفن  التى ينمو عليها فطر  الع�صلية  الندوة  اإلى ظهور  يوؤدى 

تراكم الأتربة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
بداية من �صهر يوليو وتكون قمة الإ�صابة فى منت�صف اأغ�صط�ض وبعده.

توقيت املكافحة:
عند اكت�صاف الإ�صابة.

الجعالقصب السكر

قصب السكر
الحشرات اآلفة:

الجعال

اصفرار فى اوراق النباتات وقد يصل الي موت القمة النامية

عند ظهور اعراض االصابة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم فج الخطوط في المناطق المصابة جمع الحشرات الكاملة
واليرقات باليد. واذا دعت الضرورة يتم نثر المبيد في مناطق

الفج ثم التغطية قبل الري مباشرة.

التوصيات المعتمدة

G  %5 30 آجم/ فدانديازينوآس

الحشره القشرية الرخوة

تتواجد الحشرة على السطح السفلي لألوراق وبزيادة اإلصابة
تتواجد أطوار الحشرة على السطح العلوي حيث تتغذى

بإمتصاص العصارة مما يؤدي الى ظهورالندوة العسلية التي
ينمو عليها فطر العفن األسود، مع تراآم األتربة.

بداية من شهر يوليو وتكون قمة اإلصابة في منتصف
أغسطس وبعده.

عند إآتشاف اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC  %10 في حالة اإلصابة المتوسطة.50 سم3 /  100 لتر ماءادميرال

SC  %70 في حالة اإلصابة المتوسطة.200 سم3/ 100 لتر ماءسولفان

EC  %57  في حالة اإلصابة الشديدة.250 سم3 /  100 لتر ماءمالتوآس

SP  %20 في حالة اإلصابة المتوسطة.30 جم / 100 لتر ماءموسبيالن

Page 8

قصب السكر

الذره ال�صامية                                                                                                                                 اعفان اجلذور وموت البادرات



63التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقًا  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2141  EC% 10 ادمافنيPyriproxyfen50�صم100/3 لرت ماءU10-0.051.1

2597SP% 20 اإميبوكAcetamiprid35�صم100/3 لرت ماءMod
II10-0.01-

1511EW% 10 ادمريالPyriproxyfen50�صم100/3 لرت ماءU10-0.051.1

2364EC% 10 جردوPyriproxyfen50�صم100/3 لرت ماءU7-0.051.1

1963EC% 10 جل�صتريPyriproxyfen50�صم100/3 لرت ماءU7-0.051.1

585EC% 57 مالتوك�ضMalathion250�صم100/3 لرت ماءLow
III12-0.02-

2465SG% 20 مو�صبيالنAcetamiprid25جم/100 لرت ماءMod
II10-0.01-

959SP%20 مو�صبيالنAcetamiprid30جم/100لرت ماءMod
II10-0.01-

2509EC% 10 موليجانPyriproxyfen50�صم100/3 لرت ماءU7-0.051.1

الفول السودانى

الآفة : الأكارو�صات
العنكبوت الأحمر

مظهر الإ�صابة : 
حيث  لالأوراق  ال�صفلى  ال�صطح  على  الأحمر  العنكبوت  اأفراد  تتواجد 
�صفراء  بقع  ظهور  اإلى  يوؤدى  مما  النباتية  الع�صارة  باإمت�صا�ض  تتغذى 
م�صتديرة و�صغرية فتظهر الأوراق باللون الرونزى وعند اإ�صتداد الإ�صابة 
تتحول الأوراق اإلى اللون البنى كما ميكن م�صاهدة اأفراد العنكبوت بالعني 

املجردة تتحرك على ال�صطح ال�صفلى للورقة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
بالعنكبوت  ال�صديدة  لاإ�صابة  ال�صودانى  الفول  حم�صول  يتعر�ص 
املختلفة بدءا من  النمو  الأخ�صر والأحمر خالل مراحل  الأحمر بنوعيه 

طور البادرة حتى احل�صاد.

توقيت املكافحة:

عند وجود 5 اأفراد متحركة على ال�صطح ال�صفلى للورقة املركبة.

العنكبوت األحمرالفول السودانى

الفول السودانى
األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

تتواجد أفراد العنكبوت األحمر على السطح السفلي لألوراق
حيث تتغذى بإمتصاص العصارة النباتية مما يؤدي إلى

ظهور بقع صفراء مستديرة وصغيرة فتظهر األوراق باللون
البرونزي وعند إشتداد اإلصابة تتحول األوراق الى اللون
البني آما يمكن مشاهدة أفراد العنكبوت بالعين المجردة

تتحرك على السطح السفلي للورقة.

يتعرض محصول الفول السودانى لإلصابة الشديدة
بالعنكبوت األحمر  بنوعيه األخضرواألحمر خالل مراحل

النمو المختلفة بدءا من طور البادرة حتى الحصاد

عند وجود 5 أفراد متحرآة على السطح السفلى للورقة
المرآبة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC  %1.8 يتم رش النباتات مع تغطية40 سم3/ 100 لتر ماءابامكس
السطح السفلى لألوراق
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التو�صيات املعتمدة

اعفان الجذور وموت البادراتالفول السودانى

الفطريات اآلفة:
اعفان الجذور وموت البادرات

غياب الجور- موت البادرات قبل أو بعد ظهورها  فوق
سطح التربة نتيجة أعفان الجذور.

بعد اإلنبات.

معاملة البذور قبل الزراعة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يراعي عند نقع البذور إستخدام ماء خالى من الكلور مثل ماء
الترعة أو البئر اإلرتوازى. وفي حالة إستخدام ماء الصنبور
فيجمع قبل ليلة ويترك الماء في وعاء واسع (طست) لضمان
تطاير الكلور. آما يراعي في جميع األحوال أستخدام أوانى

نظيفة أثناء األستعمال.

التوصيات المعتمدة

ريزو-إن (30مليون خلية/جم)
مسحوق

تنقع التقاوي لمدة 12 ساعة.4 جم/ لتر ماء

WP  %50 معاملة تقاوى.3 جم / آجم تقاويريزولكس تى

WP  %50 معاملة تقاوى.3 جم/ آجم تقاوىريزوميت

FS   % 3.5 معاملة تقاوى.1 سم3 /  آجم تقاويماآسيم إآس إل

WP  %50 معاملة تقاوى.4 جم/ آجم تقاوينوباليت
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

976  EC% 1.8 اأبامك�ضAbamectin40 �صم100/3لرت ماء
Mod

II170.0050.010.01

الآفة : الفطريات

اعفان اجلذور وموت البادرات

مظهر الإ�صابة : 

الرتبة  �صطح  فوق  ظهورها  بعد  اأو  قبل  البادرات  موت   - اجلور  غياب 
نتيجة اأعفان اجلذور.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

بعد الإنبات

توقيت املكافحة:

معاملة البذور قبل الزراعة.

اإر�صادات خا�صة:

يراعى عند نقع البذور اإ�صتخدام ماء خالى من الكلور مثل ماء الرتعة 
اأو البئر الإرتوازى. وفى حالة اإ�صتخدام ماء ال�صنبور فيجمع قبل ليلة ويرتك املاء فى وعاء وا�صع )ط�صت( ل�صمان تطاير 

الكلور. كما يراعى فى جميع الأحوال ا�صتخدام اأوانى نظيفة اأثناء الأ�صتعمال. 

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2114 WP% 50 ترياماكTolclofos-methyl3 جم/ كجم تقاوىU100-0.01-

70WP% 50 ريزولك�ض- تى
Thiram 30%

+
Tolclofos-methyl 20%

3 جم/ كجم تقاوى
Mod

II-
0.1

-
0.1

0.01-

1490WP% 50 ريزوميتTolclofos-methyl3 جم/ كجم تقاوىU70-0.01-

1119WP% 50 نوباليتThiram4جم/ كجم تقاوى
Mod

II1530.10.1-

الفول ال�صودانى                                                                                                                                                  العنكبوت الحمر
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تبقع الأوراق
مظهر الإ�صابة : 

بقع لونها بنى على الأوراق حماطة بهاله �صفراء تلتحم مع بع�صها 

عند اإ�صتداد الإ�صابة مما يوؤدى اإلى جفاف الأوراق و�صقوطها.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

بعد �صهرين من الزراعة ح�صب م�صتوى الرطوبة الن�صبية.

توقيت املكافحة:

عند ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1958SC % 18 امريالداإن اآرجى
Azoxystrobin 10%

+
Tetraconazole 8%70 �صم100/3 لرت ماء U70.2

0.15
0.2

0.02
0.2

0.03

2583EC% 25 ريوكDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU100.010.05-

945EC% 25 صكور�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU220.010.05-

1501EC% 25 كريفDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU70.010.05-

اأعفان الثمار
مظهر الإ�صابة : 

املر�صي  امل�صبب  لنوع  تبعا  الظاهرية  املر�صية  الأعرا�ض  تختلف  
ومظهر القرون امل�صابة من عفن  اأو تقرحات بنية اأو عفن وردي اللون اأو 

تكون فى �صورة انهيار تام للثمرة نتيجة ل�صدة الأعفان.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

يبداأ ظهور  فى احلقل عند احل�صاد وتتطور الإ�صابة فى املخزن وعند 
النقل وال�صحن وبخا�صة عند توفر ظروف غري جيدة التهوية فى املخازن 

اأو احلاويات وال�صفن اأثناء ال�صحن والنقل للت�صدير للخارج.
توقيت املكافحة:

املطهرات  باأحد  الزراعة  من  يوم   50 بعد  امل�صابة  الرتبة  تعامل 
الفطرية املو�صي بها.

تبقع األوراقالفول السودانى

تبقع األوراق

بقع لونها بني علي األوراق محاطة بهاله صفراء تلتحم مع
بعضها عند إشتداد اإلصابة مما يؤدى إلى جفاف األوراق

وسقوطها

بعد شهرين من الزراعة حسب مستوى الرطوبة النسبية.

عند ظهور اإلصابة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

250 سم3 /  100 لتر ماءدل آب 6%  سائل

EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور

النيماتودا اآلفة:
نيماتودا تعقد الجذور

ظهور أورام صغيرة علي الجذور الثانوية-اصفرار وضعف
المجموع الخضري.

عند تكون المجموع الجذري.

بعد الزراعة وقبل رية المحاياة  ينثر المبيد  ويقلب في التربة
ثم تروي االرض مباشرة .

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

GR  %10 30 آجم / فدانموآاب

G  %1012.5 آجم / فداننيماثورين
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                            : في الفول السودانيأمراض أعفان الثمار

   :مظھر اإلصابة
 لن��وع المس��بب المرض��ي ومظھ��ر الق��رون    تبع��اتختل��ف  األع��راض المرض��یة الظاهری��ة   

  أو تك�ون ف�ي ص�ورة انھی�ار ت�ام للثم�رة       الل�ون عف�ن وردي  المصابة من عف�ن  أو تقرح�ات بنی�ة أو       
 .نتیجة لشدة األعفان

 
 :یعاد ظھور اإلصابةم

وتتط�ور اإلص��ابة ف�ي المخ��زن وعن�د النق��ل والش��حن     ف�ي الحق��ل عن�د الحص��اد   ظھ��ور  یب�دأ  
وبخاص�ة عن��د ت��وفر ظ��روف غی�ر جی��دة التھوی��ة ف��ي المخ�ازن أو الحاوی��ات والس��فن أثن��اء الش��حن     

 . والنقل للتصدیر للخارج
 :توقیت المكافحة

  بأحد المطھرات الفطریة الموصي بھا  یوم٥٠ بعد الزراعة من تعامل التربة المصابة
 
 
 
 
 

 

الفول ال�صودانى                                                                                                                                                         تبقع الوراق
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقًا  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1376SC % 7.5U100.10.10.3 لرت/فدانChlorothalonilبالري 50 

1045WP % 400U40-0.010.5 جم/فدانFlutolanilمون كت  25 

الآفة : احل�صرات

الدودة القار�صة
مظهر الإ�صابة : 

تقر�ض البادرات ال�صغرية عند م�صتوى �صطح الرتبة اإما كامال فتموت 
مفتتة  خ�صراء  �صغرية  قطع  ظهور  مع  وتذبل  فتميل  جزئيا  اأو  البادرة 

قر�صتها الدودة ومل تاأكلها. وتظهر الإ�صابة فى بوؤر ول تعم احلقل كله.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

اأثناء طور البادرة وقبل اأن يتخ�صب ال�صاق

توقيت املكافحة:

عند ظهور ال�صابة.

اإر�صادات خا�صة:

ي�صتخدم املبيد كطعم �صام كالآتى: 25 كجم ردة ناعمة + 20 لرت ماء + املبيد يو�صع تكبي�ص بجوار اجلور عند الغروب. 

التو�صيات املعتمدة

رقم الت�صجيل
ال�صم التجاري للمبيد 

والرتكيز
معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

655EC  % 1 لرت/فدان )طعم �صام(Chlorpyrifosتافابان 48 
Mod

II140.10.050.3

الدودة القارضةفول الصويا

فول الصويا
الحشرات اآلفة:

الدودة القارضة

تقرض البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة إما آامال
فتموت البادرة أو جزئيا فتميل وتذبل مع ظهور قطع صغيرة
خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأآلها. وتظهر اإلصابة

في بؤر وال تعم الحقل آله.

أثناء طور البادرة وقبل أن يتخشب الساق

عند ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يستخدم المبيد آطعم سام آآالتي: 25 آجم ردة ناعمة +

20لتر ماء + المبيد.يوضع تكبيش بجوار الجور عند الغروب.
التوصيات المعتمدة

EC  %48 1 لتر/ فدانتافابان
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دودة ورق القطن
مظهر الإ�صابة : 

وجود اللطع اأو وجود الريقات اأو م�صاحات ماأكولة من الأوراق.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
فى  وت�صتد  الأول  للجيل  يوليو  منت�صف  حوالى  فى  الإ�صابة  تبداأ 

اأغ�صط�ص باجليل الثانى - وي�صاب النبات فى مراحل منوه املختلفة.

توقيت املكافحة:
عند اإ�صتهالك 25% من املجموع اخل�صرى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقًا  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2031SP % 300 جم/فدانMethomyl�صمايل 90 
High

Ib
150.20.20.2

1198SP % 300 جم/فدانMethomylميثو كام 90 
High

Ib
140.20.20.2

الآفة : الأكارو�صات

العنكبوت الأحمر
مظهر الإ�صابة : 

ظهور بقع �صفراء باهتة على ال�صطح العلوى لالأوراق حول العرق 
الو�صطى ومتتد للخارج ثم تتحول اإلى اللون البنى وعند اإ�صتداد الإ�صابة 

تذبل الأوراق ومتوت.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  من طور البادرة

توقيت املكافحة: 

عند وجود عدد 5 اأفراد على الورقة كمتو�صط فى الأوراق التى يتم 
فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:

 الر�ض عند ظهور ال�صابة ويكرر الر�ض عند احلاجة ويكون الر�ض 
متجان�ض مع تغطية ال�صطح ال�صفلى لالأوراق. 

صانعات األنفاقفول الصويا

صانعات األنفاق

ظهور انفاق خيطية على االوراق نتيجة تغذية اليرقات على
النسيج األخضر بين بشرتى الورقة حيث تتجه اليرقة الى
العرق الوسطى ثم الساق مسببة موت البادرات وفى حالة

االصابة المتأخرة للنباتات تنتقل اليرقات الى الفروع
والسيقان وتتغذى غلى محتوياتها ويموت آثيرا منها وقد

تؤدى االصابة الى ذبول آامل للنباتات.

بعد اسبوعين من الزراعة فى البادرات او عند التزهير فى
االصابة المتأخرة.

عند وصول االصابة الى 5% من النباتات  التي يتم فحصها
عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم عالج المجموع الخضري.

التوصيات المعتمدة

EC  %601 لتر / فدانديازينوآس 

دودة ورق القطن

وجود اللطع أو وجود اليرقات أومساحات مأآولة من
األوراق.

تبدأ اإلصابة في حوالى منتصف يوليو للجيل األول وتشتد
في أغسطس بالجيل الثاني-ويصاب النبات في مراحله

المختلفة تبعًا لما ذآر.

%25 استهالك من المجموع الخضري.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SP  %90 300 جم / فدانميثوآام

SP  %90300 جم/فداننيوميل
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العنكبوت األحمرفول الصويا

األآاروسات اآلفة:
العنكبوت األحمر

ظهور بقع صفراء باهتة على السطح العلوى لألوراق حول
العرق الوسطى وتمتد للخارج ثم تتحول إلى اللون البنى

وعند إشتداد اإلصابة تذبل األوراق وتموت

من طور البادرة

عند وجود عدد 5 أفراد على الورقة آمتوسط  في األوراق
التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
الرش عند ظهور االصابة ويكررالرش عند الحاجة ويكون

الرش متجانس  مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

SC  %5 50 سم3 /  100 لتر ماءاورتس

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءجولد

EC  %97 1 لتر/ 100 لتر ماءدايفر

WP  %20 100 جم/100 لتر ماءسانميت

EC  %94 1 لتر / 100 لتر ماءسوبر مصرونا
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1635EC% 1.8 اكروماك�ضAbamectin40 �صم100/3لرت ماء
Mod

II100.0050.01-

2369WP% 40  انتى- مايتPyridaben50 جم/100لرت ماء
Low
III10-0.05-

514SC% 5 اأورت�ض
Fenpyroxi-

mate200 �صم3/فدان
Low
III12-0.01-

1767EC% 97 تايجرMineral oil4 لرت/فدانU10-0.01-

1233EC% 1.8 جولدAbamectin40 �صم100/3لرت ماء
Mod

II100.0050.01-

2073 SC %  20 داني�صراباCyflumetofen30 �صم100/3لرت ماءU7---

1039EC%97 دايفرMineral oil4 لرت/فدانU10-0.01-

553WP% 20 صامنيت�Pyridaben100 جم/100لرت ماء
Low
III15-0.05-

237EC% 94 صوبر م�صرونا�Mineral oil1 لرت/100لرت ماءU12-0.01-

1643EC% 20 هلب �صتارPyridaben100 �صم100/3لرت ماء
Low
III10-0.05-

فول ال�صويا                                                                                                                                                        العنكبوت الحمر
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ثانيًا: اآفات حما�صيل اخل�صر

احلفــــارالآفة : احل�صرات
مظهر الإ�صابة : 

يتغذى احلفار على ال�صعريات اجلذرية للنباتات حتت �صطح الرتبة مما يوؤدى 
اجلور.  اإلى  متجهة  اخلط  بطن  فى  التغذية  اأنفاق  وت�صاهد   - النباتات  ذبول  اإلى 
وتكرث الإ�صابة فى العروة ال�صيفية والنيلية عن العروة ال�صتوية وت�صتد الإ�صابة 

فى الأرا�صى اخلفيفة اأو فى احلقول امل�صمدة باأ�صمدة بلدية.

ميعاد ظهور الإ�صابة: بعد نقل ال�صتات لاأرا�صى امل�صتدمية.
توقيت املكافحة: عند م�صاهدة اأنفاق التغذية فى باطن اخلط وبعد الرى.

15كجم  كالآتى:  اإعداده  ويتم  �صام  كطعم  املبيد  ي�صتخدم  خا�صة:  اإر�صادات 
فى  الأر�ض  تروى  به.  املو�صى  املبيد   + ماء  لرت   20  + بلدى  �صر�ص  اأو  ذرة  جري�ص 

ال�صباح ثم يو�صح الطعم ال�صام �صر�صبة بني اخلطوط عند الغروب.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
التسجيل

االسم التجاري للمبيد 
والتركيز

معدل اإلستخداماالسم العام

تصنيف 
السمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فترة 
األمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1313  EC% 48كلورفانChlorpyrifos)1 لرت/فدان )طعم �صام
Mod

II
--0.01-

الدودة القار�صة

مظهر الإ�صابة : 
ت�صتد الإ�صابة فى العروة ال�صتوية وفى الربيع - ويظهر قر�ص تام فى �صوق 
النباتات عند م�صتوى �صطح الرتبة - كما يحدث موت للنباتات امل�صابة خا�صة 
فى طور البادرة. وت�صاهد الريقات املتكورة اأ�صفل النباتات امل�صابة وعادة تكون 

الإ�صابة فى بوؤر من  احلقل.
ميعاد ظهور الإ�صابة: اأثناء طور البادرة وحتى تتخ�صب ال�صوق.

توقيت املكافحة: عند بدء ظهور الإ�صابة.
اإر�صادات خا�صة: ي�صتخدم املبيد كطعم �صام ويتم اإعداده كالآتى: 

25كجم جري�ص ذرة اأو �صر�ص بلدى + 20 لرت ماء + املبيد باملعدل املو�صى 
به. ويو�صع الطعم ال�صام تكبي�صا بجوار اجلور عند الغروب.

الحفارالطماطم

الطماطم
الحشرات اآلفة:

الحفار

يتغذى الحفارعلى الشعيرات الجذرية للنباتات تحت سطح
التربة مما يؤدى إلى ذبول النباتات- وتشاهد أنفاق التغذية فى

بطن الخط متجهة إلى الجور. وتكثر اإلصابة فى العروة
الصيفية والنيلية عن العروة الشتوية وتشتد اإلصابة في
األراضي الخفيفة أو فى الحقول المسمدة بأسمدة بلدية.

بعد نقل الشتالت لألراضي المستديمة.

عند مشاهدة أنفاق التغذية في باطن الخط وبعد الري.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يستخدم المبيد آطعم سام ويتم إعداده آآالتي: 15آجم جريش ذرة او سرس بلدي + 20 لتر
ماء + المبيد الموصى به. تروى األرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين

الخطوط  عند الغروب.

التوصيات المعتمدة

EC  %48 1لتر/ فدانآلورفان

Page 1

الدودة القارضةالطماطم

الدودة القارضة

تشتد اإلصابة فى العروة الشتوية وفى الربيع-   ويظهر قرض
تام فى سوق النباتات عند مستوى سطح التربة- آما يحدث
موت  للنباتات المصابة خاصة فى طور البادرة. وتشاهد

اليرقات المتكورة أسفل النباتات المصابة وعادة تكون اإلصابة
فى بؤر من الحقل.

أثناء طور البادرة وحتى تتخشب السوق.

عند بدء ظهور اإلصابة .

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يستخدم المبيد آطعم سام ويتم إعداده آآالتي: 25 آجم ردة ناعمة + 20لتر ماء + المبيد

بالمعدل الموصي به.   ويوضع الطعم السام تكبيشا بجوار الجور عند الغروب.

التوصيات المعتمدة

EC  %48 1.25 لتر / فدانتيراجارد
EC   %48 1لتر / فداندورسبان إتش

EC  %48 1 لتر/ فدانآلوربان
WP  %25 600 جم/ فدانمارشال
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الطماطم
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

657  EC % 48  برييبان اإيهChlorpyrifos)1 لرت/فدان )طعم �صامMod II60-0.01-

692EC% 48 ترياجاردChlorpyrifos)1.25 لرت/فدان)طعم �صامMod II30-0.01-

2239EC% 2.5 جنرتاثرينDeltamethrin)400 �صم3/فدان )طعم �صامU450.30.070.2

25EC% 48 دور�صبان اإت�صChlorpyrifos)1 لرت/فدان )طعم �صامMod II--0.01-

2673EC%10 صباركيل اإت�ص�Cypermethrin)600 �صم3/فدان )طعم �صامMod II600.20.50.2

845EC% 10 صوبر الفا�Alpha-cypermethrin)250 �صم3/فدان )طعم �صامMod II600.20.50.2

2588EC% 48 فويلChlorpyrifos)1 لرت/فدان )طعم �صامMod II60-0.01-

2505EC%72 فيبوكرونProfenofos)750 �صم3/فدان )طعم �صامMod II601010-

1680EC% 2.5 كفروثرينDeltamethrin)250 �صم3/فدان )طعم �صامU600.30.070.2

740EC% 72 كوردProfenofos)750 �صم3/فدان )طعم �صامMod II601010-

الذبابة البي�صاء

مظهر الإ�صابة : 

تتمثل الأ�صرار املبا�صرة فى جتعد الأوراق واإ�صفرارها وذبول و�صعف عام عند �صدة الإ�صابة - ظهور ندوة ع�صلية فى 
حالة زيادة التعداد - ظهور اأعرا�ض املر�ض الفريو�صى TYLC بعد نقل ال�صتات لاأر�ص امل�صتدمية مبدة ترتاوح بني 30-20 
يوماً تبعاً لدرجات احلرارة وتتمثل فى جتعد واإلتفاف الأوراق واإ�صفرارها وتقزم النباتات وت�صوهها وقلة الإزهار والعقد 

و�صغر حجم الثمار وعدم ن�صجها واإنخفا�ض حاد فى املح�صول.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 

اإبتداء من مايو وحتى اآخر نوفمرب فى امل�صاتل واحلقول.

توقيت املكافحة: 

اإ�صابة امل�صاتل متاماً. ويجب الإ�صتمرار فى  يجب منع احل�صرات الكاملة من 
مكافحة احل�صرة فى احلقول وخا�صة بعد نقل ال�صتات وملدة 45 يوماً على الأقل 

وذلك ملكافحة اإنت�صار فريو�ص جتعد واإلتفاف واإ�صفرار اأوراق الطماطم.

اإر�صادات خا�صة:

يتم الر�ض على املجموع اخل�صرى.

الذبابة البيضاءالطماطم

الذبابة البيضاء

تتمثل األضرار المباشرة فى تجعد األوراق وإصفرارها وذبول
وضعف عام عند شدة اإلصابة. - ظهور ندوة عسلية فى حالة

زيادة التعداد. - ظهور أعراض المرض الفيروسى TYLC بعد
نقل الشتالت لألرض المستديمة بمدة تتراوح بين 20-30يومًا

تبعًا لدرجات الحرارة وتتمثل في تجعد وإلتفاف األوراق
وإصفرارها وتقزم النباتات وتشوهها وقله اإلزهار والعقد

وصغرحجم الثمار وعدم نضجها وإنخفاض حاد فى المحصول

إبتداء من مايو وحتى آخر نوفمبر فى المشاتل والحقول.

يجب منع الحشرات الكاملة من إصابة المشاتل تمامًا. ويجب
اإلستمرار فى مكافحة الحشرة فى الحقول وخاصة بعد نقل
الشتالت ولمدة 45 يومًا على االقل وذلك لمكافحة إنتشار

فيروس تجعد وإلتفاف وإصفرار أوراق الطماطم.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم الرش على المجموع الخضرى

التوصيات المعتمدة

SP  %20 25 جم/ 100 لتر ماءأسيتاعيد
SP  %20 25جم/ 100 لتر ماءاسيتامور

EC   % 0.15 750 سم3 /   فداناشوك
WG  %25 20 جم / 100 لتر ماءاآتارا
WG  %25 معاملة تربة350 جم / فداناآتارا

EC  %50 375 سم3 /100 لتر ماءاآتيليك
WG  %70 30 جم/ 100 لتر ماءاميدامكس

SG  %20 125جم / 100 لتر ماءاوشين
SC  %35 75 سم3/ 100 لتر ماءايماآسي
SC  %20 125 سم3/ 100 لتر ماءايميدازد

WP  %25 75 جم/ 100 لتر ماءبست
WP  %25 100جم / 100 لتر ماءبستيدور

EC  %30 26.5 سم3 /  100 لتر ماءتريبون
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1820SC%18.56اجرى فليك�ض
Abamectin 3.32%

+Thiamethoxam 15.24%240 �صم3/ فدانMod
II70.01

0.5
0.09
0.2

0.02
0.25

2472 SP% 20اآ�ض الن�صرAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II70.20.50.2

2412SP% 20 اأ�صيتااإك�ضAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II70.20.50.2

1311SP% 20 ا�صيتامورAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II100.20.50.2

957EC% 0.15 اأ�صوكAzadirachtin750 �صم3/ فدانU1-1-

555SP% 50 اأفي�صكت اإ�ضThiocyclam hydrogen 
oxalate500 جم/فدانMod

II5-0.01-

1991WG%70 اإفينيوImidacloprid120 جم/فدانMod
II70.50.51

2561WG% 70 الفادورImidacloprid200 جم/فدانMod
II80.50.51

1003WG% 25 اكتاراThiamethoxam 350 جم/فدان)معاملة
تربة(

U60.50.20.25

2548SP% 20 اك�صبالنAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II100.20.50.2

1434WG%70 اميدامك�ضImidacloprid30 جم/100 لرت ماءMod
II100.50.51

2440EC% 5 انفينيتىEtofenprox175 �صم100/3 لرت ماءU5-1-

1999SP% 70 اأودك�ضAcetamiprid50 جم/ فدانMod
II70.20.50.2

1091SG% 20 اأو�صنيDinotefuran125 جم/100 لرت ماءU10.50.010.7

2458EC% 3.2 اأويكو�ضAzadirachtin100 �صم100/3 لرت ماءU1-1-

1263SC% 35 امياك�صىImidacloprid75 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.50.51

1339SC% 20 امييدازدImidacloprid125 �صم100/3 لرت ماءMod
II80.50.51

1688SC% 10 برميوEtofenprox187.5 �صم3/ فدانU7-1-

1148WP% 25 ب�صتImidacloprid75 جم/100 لرت ماءMod
II70.50.51

1028WP% 25 ب�صتدورImidacloprid100جم/100 لرت ماءMod
II300.50.51

2379SP% 20 بل جرينAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II70.20.50.2

2618EC% 10 بالنتاPyriproxyfen75 �صم100/3 لرت ماءU7-10.8

1663SC% 48 بان�صThiacloprid120 �صم3/فدانMod
II70.50.5-

2385OD% 10 بنيفياCyantraniliprole75 �صم100/3 لرت ماءU3-12

2056WG% 25 بيلوتThiamethoxam80 جم/ فدانU70.50.20.25

1625WG% 25 بيليك�صامThiamethoxam30 جم/100 لرت ماءU70.50.20.25

التو�صيات املعتمدة

الطماطم                                                                                                                                                              الذبابة البي�صاء
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2006SP% 20 تلفا�صتAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II100.20.50.2

2545SP% 20 تولنAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II100.20.50.2

2092SC% 12 جات فا�صت
Abamectin 2%

+
Thiamethoxam 10%

200Mod II80.01 �صم3/فدان
0.5

0.09
0.2

0.02
0.25

1928WG% 70 راوتر-اك�ضImidacloprid30 جم/100 لرت ماءMod II60.50.51

1832WG% 25 رينوفاThiamethoxam20 جم/100 لرت ماءU70.50.20.25

2223SP% 20 صيزاماك�Acetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II70.20.50.2

1221SP% 20 فولىAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II100.20.50.2

2095SC% 35 فى �صرتوImidacloprid50 �صم100/3 لرت ماءMod II70.50.51

2611SP% 20 فينولAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II100.20.50.2

2621WG% 25 فيتاراThiamethoxam30 جم/100 لرت ماءU70.50.20.25

1149SC% 48 كاليب�صوThiacloprid120 �صم3/فدانMod II40.50.5-

1776SP%20 كذابالنAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II70.20.50.2

2352SC% 24 كلوزرSulfoxaflor100 �صم3/فدانU7-0.30.05

1887SC % 48 كوادراImidacloprid25 �صم100/3 لرت ماءMod II70.50.51

2236SL%20 كوبراAcetamiprid100 �صم3/فدانMod II70.20.50.2

1267SC%35 كوماندوImidacloprid75 �صم100/3 لرت ماءMod II50.50.51

1577SC% 35 كوندوبريدImidacloprid120 �صم3/فدانMod II70.50.51

1486OD% 20 كونفيدورImidacloprid50 �صم100/3 لرت ماءLow III70.50.51

1647WG% 25 ليك�ضThiamethoxam20 جم/100 لرت ماءU70.50.20.25

2640WG% 70 ماجنوكImidacloprid70 جم/100 لرت ماءMod II70.50.51

2465SG% 20 مو�صبيالنAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II100.20.50.2

959SP% 20 مو�صبيالنAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II10.20.50.2

1757SC% 10 موفينتوSpirotetramat75 �صم100/3 لرت ماءU7-22.5

2662WG% 70 مريك �صوبرImidacloprid30 جم/100 لرت ماءMod II70.50.51

2688WG% 25 ميدالThiamethoxam20 جم/100 لرت ماءU70.50.20.25

2235WG% 70 وارنتImidacloprid30 جم/100 لرت ماءMod II70.50.51

2414SC% 35 ياكImidacloprid75 �صم100/3 لرت ماءMod II30.50.51

الطماطم                                                                                                                                                              الذبابة البي�صاء
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حشرة توتا ابسليوتاالطماطم

حشرة توتا ابسليوتا

تتغذى اليرقات صانعة انفاقا فى االوراق وفى الثمار مسببة
تلفها وتتعذراليرقات فى التربة.

فى العروة الصيفية بداية من شهر ابريل وفى العروة النيلية
بداية من شهر سبتمبر.

عند وصول اعداد االنفاق ٢-٣ نفق فى الورقة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم الرش على المجموع الخضرى

التوصيات المعتمدة

SG  %5 120 جم/ فدانبروآليم
WG  %6.4 400جم/ فداندايبل دي إف

دودة ورق القطن

تظهر التغذية على بشرة السطح السفلى لألوراق فى مساحات
دائرية بواسطة الفقس الحديث.-فى حالة اإلصابة باليرقات

الكبيرة تقرض األوراق مباشرة وتعمل ثقوبًا وتتغذى فى بعض
األحيان على الثمار والقمم النامية.

طوال العام فى المشاتل وفى األرض المستديمة.

عند بدء ظهور اإلصابة .

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم العالج بعد الري وتحمل التربة للسير عليها. وتتم تغطية النباتات بمحلول الرش تغطية
آاملة.

التوصيات المعتمدة

SP  %90 300 جم / فداناجرنيت
EC  %50 1 لتر / فداناآتان

SP  %90 300جم/ فداناآوميل
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املــــن

مظهر الإ�صابة : 
تنت�صر الأفراد من خمتلف اأعمار الآفة على ال�صطح ال�صفلى لاأوراق وتتغذى 
ينمو  التى  الع�صلية  الندوة  تظهر  الإ�صابة  ا�صتداد  وعند  الع�صارة  بامت�صا�ض 

عليها فطر العفن الأ�صود.
ميعاد ظهور الإ�صابة: 

من نهاية مار�ض حتى مايو وخالل اأغ�صط�ض و�صبتمر.
توقيت املكافحة:  عندما ت�صل الإ�صابة اإلى 1-2 فرد/نبات من النباتات التى 

يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة: يتم عالج البقع امل�صابة من احلقل. وتتم تغطية النباتات 
مبحلول الر�ض تغطية كاملة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1853    WP% 50ايتوك�ضPirimicarb200 جم/فدانMod II7-0.5-

2506SP% 20 بوتيغونAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II100.20.50.2

1148WP% 25 ب�صتImidacloprid100 جم/100 لرت ماءMod II70.50.51

1221SP% 20فولىAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod II100.20.50.2

1066SC% 35 كونفيديتImidacloprid75 �صم100/3 لرت ماءMod II30.50.51

1260SC% 35 ماليتImidacloprid50 �صم100/3 لرت ماءMod II30.50.51

ح�صرة توتا اب�صليوتا

مظهر الإ�صابة:

وتتعذر  تلفها  م�صببه  الثمار  وفى  الأوراق  فى  اأنفاقاً  �صانعة  الريقات  تتغذى 
الريقات فى الرتبة.

ميعاد ظهور الإ�صابة: فى العروة ال�صيفية بداية من �صهر اإبريل وفى العروة 
النيلية بداية من �صهر �صبتمر.

توقيت املكافحة: عند و�صول اأعداد الأنفاق 2-3 نفق فى الورقة.

اإر�صادات خا�صة: يتم الر�ض على املجموع اخل�صري.

الذبابة البيضاءالطماطم

WG  %50 240 جم/ فدانتشيس
SC  %48 120 سم3/ فدانآاليبسو
SC  %35 75سم3/ 100 لتر ماءآوماندو

OD  %20 50 سم3/ 100 لتر ماءآونفيدور
SC  %20 125 سم3 /  100 لتر ماءآونفيدور
SP  %20 25 جم/ 100 لتر ماءموسبيالن

SP  %20 25 جم/ 100 لتر ماءڤولى

المّن

تنتشر األفراد من مختلف أعمار االفة على السطح السفلي
لألوراق وتتغذى بإمتصاص العصارة وعند اشتداد اإلصابة

تظهر الندوة العسلية التي ينمو عليها فطر العفن األسود.

من نهاية مارس حتى مايو وخالل أغسطس وسبتمبر.

عندما تصل اإلصابة إلي 1-2 فرد/ نبات من النباتات التي يتم
فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم عالج البقع المصابة من الحقل. وتتم تغطية النباتات بمحلول الرش تغطية آاملة.

التوصيات المعتمدة

SC  %35 75 سم3 /  100 لتر ماءآونفيديت
SC  %35 50 سم3/ 100 لتر ماءماليت
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1364WG% 50اأجرىBacillus Thuringiensis500 جم/ فدانU--0.01-

1253EC% 15 اأفانتIndoxacarb100 �صم3/فدانMod
II70.50.50.5

1109SG% 5 افريمEmamectin benzoate120 جم/فدانMod
II50.0070.020.02

1426EC% 1.9 اك�صلنتEmamectin benzoate300 �صم3/فدانLow
III50.0070.020.02

1394EC%10 اكيوNovaluron40 �صم3/ 100 لرت ماءU3-11

1829SC% 24الفريدىMetaflumizone100 �صم3/ 100 لرت ماءU70.60.60.6

2480WG%30 اندوبرميIndoxacarb15 جم/ 100 لرت ماءMod
II70.50.50.5

1884SG% 5 اميا�صتEmamectin benzoate120 جم/فدانMod
II70.0070.020.02

2639SC%30فوليام فليك�صى
Chlorantraniliprole 10%

+Thiamethoxam 20%120 �صم3/فدانU7-
0.5

0.6
0.2

1.4
0.25

1753WG%40فوليام فليك�صى
Chlorantraniliprole20%

+
Thiamethoxam 20%

-80U10 جم/فدان
0.5

0.6
0.2

1.4
0.25

1388WG%20 تاكومىFlubendiamide50 جم/100 لرت ماءU720.2-

1910WP% 75 تريجاردCyromazine50 جم/100 لرت ماءU7-0.60.5

2396SP% 40 توي�صت رايدAcetamiprid20 جم/100 لرت ماءMod
II70.20.50.2

1245DF%6.4دايبل دى اإفBacillus Thuringiensis400 جم/ فدانU--0.01-

1226EC% 10 دميريونHexaflumuron200 �صم3/فدانU7-0.01-

1329SC% 12 رادينتSpinetoram100 �صم3/فدانU50.060.50.4

2188EC% 10 كام يرونHexaflumuron200 �صم3/ فدانU15-0.01-

1404SC% 20 كوراجنChlorantraniliprole60 �صم3/ فدانU7-0.61.4

2325EC% 5 ليفوكيمLufenuron80 �صم100/3 لرت ماءU70.40.5-
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دودة ورق القطن
مظهر الإ�صابة : 

دائرية  م�صاحات  فى  لاأوراق  ال�صفلى  ال�صطح  ب�صرة  على  التغذية  تظهر 
بوا�صطة الفق�ض احلديث - فى حالة الإ�صابة بالريقات الكبرية تقر�ض الأوراق 

مبا�صرة وتعمل ثقوباً وتتغذى فى بع�ض الأحيان على الثمار والقمم النامية.
ميعاد ظهور الإ�صابة:   طوال العام فى امل�صاتل وفى الأر�ص امل�صتدمية.

توقيت املكافحة:   عند بدء ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة:

يتم العالج بعد الرى وحتمل الرتبة لل�صري عليها. وتتم تغطية النباتات 
مبحلول الر�ض تغطية كاملة.

التو�صيات املعتمدة

حشرة توتا ابسليوتاالطماطم

حشرة توتا ابسليوتا

تتغذى اليرقات صانعة انفاقا فى االوراق وفى الثمار مسببة
تلفها وتتعذراليرقات فى التربة.

فى العروة الصيفية بداية من شهر ابريل وفى العروة النيلية
بداية من شهر سبتمبر.

عند وصول اعداد االنفاق ٢-٣ نفق فى الورقة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم الرش على المجموع الخضرى

التوصيات المعتمدة

SG  %5 120 جم/ فدانبروآليم
WG  %6.4 400جم/ فداندايبل دي إف

دودة ورق القطن

تظهر التغذية على بشرة السطح السفلى لألوراق فى مساحات
دائرية بواسطة الفقس الحديث.-فى حالة اإلصابة باليرقات

الكبيرة تقرض األوراق مباشرة وتعمل ثقوبًا وتتغذى فى بعض
األحيان على الثمار والقمم النامية.

طوال العام فى المشاتل وفى األرض المستديمة.

عند بدء ظهور اإلصابة .

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم العالج بعد الري وتحمل التربة للسير عليها. وتتم تغطية النباتات بمحلول الرش تغطية
آاملة.

التوصيات المعتمدة

SP  %90 300 جم / فداناجرنيت
EC  %50 1 لتر / فداناآتان

SP  %90 300جم/ فداناآوميل
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1002  SP% 90 اأجرنيتMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib210.010.2

2689 ME% 5 اأب�صولنيEmamectin benzoate75 �صم3/فدانMod
II50.0070.020.02

2406SC% 36 ابهولد
Methoxyfenozide 30%

+Spinetoram 6%125 �صم3/فدانU72
0.06

2
0.5

2
0.4

1109SG% 5 اأفريمEmamectin benzoate60 جم/ فدانMod
II30.0070.020.02

1426EC% 1.9 اك�صلنتEmamectin benzoate250 �صم3/فدانLow
III50.0070.020.02

1067SP% 90 اكوميلMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib710.010.2

2549SL% 20 الفانتMethomyl1.25 لرت/فدانMod
II710.010.2

1524EC% 2 اليكتورEmamectin benzoate20 �صم100/3 لرت ماءLow
III70.0070.020.02

2011 WG% 5. 7 اأندرو�ضEmamectin benzoate60 جم/فدانMod
II70.0070.020.02

2442EC% 1.9 اأندرو�صالEmamectin benzoate250 �صم3/فدانLow
III30.0070.020.02

2531WG% 5.7 ايفوكتEmamectin benzoate60 جم/فدانMod
II50.0070.020.02

1609EC% 2 ايفيماكEmamectin benzoate80 �صم3/فدانLow
III70.0070.020.02

1587EC% 2.15 اميازواتEmamectin benzoate150 �صم3/فدانLow
III70.0070.020.02

1884SG% 5 اميا�صتEmamectin benzoate60 جم/فدانMod
II70.0070.020.02

2387WG% 5.7 اإميى- مايرنEmamectin benzoate60 جم/ فدانMod
II50.0070.020.02
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1237EC% 1.9 با�صاEmamectin benzoate250 �صم3/فدانLow
III90.0070.020.02

1876SC% 8 -8باىBacillus Thuringiensis200 �صم3/فدانU--0.01-

1629SG% 5 برواكتEmamectin benzoate60 جم/ 100 لرت ماءMod
II30.0070.020.02

1279EC% 50  بريودانChlorpyrifos-methyl1 لرت/ فدانU310.5-

2238WG% 5 بي�صت كليمEmamectin benzoate200 جم/ فدانMod
II50.0070.020.02

1180EC% 50  بيليوPyridalyl100 �صم3/فدانU2-11

1388WG% 20 تاكومىFlubendiamide100 جم/ فدانU720.2-

1057SC% 24  تري�صرSpinosad50 �صم3/فدان
U30.30.70.4)فق�ض حديث(

2460EC% 30 متبواك�ض اإل
Chlorpyrifos 25%

+
Lufenuron 5%

500Mod �صم3/فدان
II7.

0.4
0.01
0.5

-
-

1740EC% 5 جراندLufenuron50 �صم100/3 لرت ماءU60.40.5-

1668SP% 90  جولدبنيMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib710.010.02

2541SP% 90 جيتوMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib710.010.02

1245DF%6.4دايبل دى اإفBacillus Thuringiensis200 جم/فدانU--0.01-

1636SP% 90  ديراكوميلMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib710.010.2

1302WP% 25 ديفلوريتDiflubenzuron70 جم/ 100 لرت ماءU7-0.05-

1675SC% 15  رايديرIndoxacarb 100/326.5 �صم
لرت ماء

Mod
II70.50.50.5

1052SC% 15  رنرMethoxyfenozide 100/337.5 �صم
U1222لرت ماء

1732EC% 10 روك�صىNovaluron200 �صم3/فدانU3-11

1447EC% 50  ريلوزدChlorpyrifos-methyl1 لرت/فدانU710.5-

1583WG% 5.7  صبيدو�Emamectin benzoate80 جم/فدانMod
II70.0070.020.02

1303DC% 10  فلوك�صيتFlufenoxuron200 �صم3/فدانU10-0.5-

1098SC% 5  فريتوChromafenozide400 �صم3/فدانU2-0.01-

2345SP% 90 كاربا- ورمMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib710.010.2

2672SC%15كاربودوك�ضIndoxacarb26.5 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.50.50.5

1816SG% 5  كامرىEmamectin benzoate60 جم/فدانMod
II30.0070.020.02

1404SC% 20  كوراجنChlorantraniliprole60 �صم3/فدانU7-0.61.4

1807SP% 90  كونتكMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib710.010.2
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531SP% 90  كويكMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib310.010.2

1572WG% 5.7 كينج كيمEmamectin benzoate30 جم/فدانMod
II100.0070.020.02

1018WP% 25  لنيتMethomyl1.08كجم/فدانMod
II110.010.2

114SP% 90  لنيتMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib310.010.2

1333SP% 90  لينتونMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib1310.010.2

1288EC% 48  لينكرChlorpyrifos250 �صم100/3 لرت ماءMod
II15-0.01-

609EC% 5  مات�صLufenuron160 �صم3/فدانU70.40.5-

1556WG%5  مينوكليمEmamectin benzoate60 جم/فدانMod
II30.0070.020.02

2427DC%10  نوفوFlufenoxuron200 �صم3/فدانU10-0.5-

1061SP% 90  هوياجنMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib510.010.2

1875SP% 90  وانتMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib710.010.2

دودة اللوز الأمريكية

مظهر الإ�صابة:
- تتلف الريقات اأع�صاء التكاثر فى النباتات مثل الراعم والأزهار.

- تتميز الإ�صابة على الثمار بوجود فوهة الثقوب دائرية ال�صكل.
-  تف�صل الريقة ثمار الطماطم اخل�صراء غري النا�صجة وتتغذى عند اإت�صال 
العنق بالثمرة حيث يظهر مقدم ج�صم الريقة داخل الثمرة وموؤخر اجل�صم 
اإلى تعفن  يوؤدى  النفق مما  خارجها مع وجود ف�صالت على فوهة مدخل 

الثمار وتلفها.
ميعاد ظهور الإ�صابة:عند بداية عقد الثمار وبداية ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة:
- النظافة الزراعية والتخل�ص من احل�صائ�ص التي ت�صيبها الآفة

- جمع الثمار اخل�صراء امل�صابة واإعدامها مبا فيها من يرقات
- اإ�صتخدام م�صايد الفرمون لذكور فرا�صات دودة اللوز الأمريكية )دودة 

ثمار الطماطم(

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقًا  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1329SC% 12  رادينتSpinetoram80 �صم3/ فدانU50.060.50.4

 الطماطم-دودة اللوز االمریكیة 
 :مظھر االصابة

  واإلزھار النباتات مثل البراعم يالتكاثر ف أعضاءتتلف الیرقات  

  ةالثقوب دائری على الثمار بوجود فوھة اإلصابةتتمیز 

  الشكل

  تفضل الیرقة ثمار الطماطم الخضراء غیر الناضجة

 حیث یظھر مقدم جسم ةالعنق بالثمروتتغذى عند اتصال 

الیرقة داخل الثمرة ومؤخر الجسم خارجھا مع وجود 

ھة مدخل النفق مما یؤدى إلى تعفن الثمار  فوبراز على

  وتلفھا

 

 

 

 

 

 توقیت المكافحة

 عند بدایة عقد الثمار وبدایة ظھور االصابة

 :ارشادات خاصة

  .  النظافة الزراعیة والتخلص من الحشائش التي تصیبھا اآلفة-

  .اء المصابة وإعدامھا بما فیھا من یرقات جمع الثمار الخضر-

  .)دودة ثمار الطماطم( استخدام مصاید الفرمون لذكور فراشات دودة اللوز األمریكیة -

 الفلفل-دودة ورق القطن

الطماطم                                                                                                                                                             دودة ورق القطن
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ديدان ثمار الطماطمالطماطم

ديدان ثمار الطماطم

تلف في الثمار وثقوب نتيجة لتغذية اليرقات.

خالل فترةاإلثمار.

عند بدء ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC  %10 40 سم3/ 100 لتر ماءإآيو
EC  %0.5 80 سم3/ 100 لتر ماءامبريور

EC  %1.9 250 سم3/ فدانباشا
SG  %5 80 جم / فدانبروآليم

SG  %5 80 جم/ فدانهيبيرون

صانعات األنفاق ( جنس ليرومايزا)

تتغذى اليرقات بين بشرتي الورقة مكونة أنفاقا متعرجة رقيقة
تتسع تدريجيا مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج الورقي
ذات لون شفاف يتحول الى اللون البني نتيجة لموت خاليا

البشرة.

مارس- أبريل- مايو و أغسطس - سبتمبر.

عند وصول أعداد األنفاق إلي 2-3 نفق/ ورقة من األوراق
التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم الرش على المجموع الخضرى

التوصيات المعتمدة

WP  %75 15 جم/ 100 لتر ماءتريفاب
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءفابكومك
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ديدان ثمار الطماطم
مظهر الإ�صابة : 

تلف فى الثمار وثقوب نتيجة لتغذية الريقات.
ميعاد ظهور الإ�صابة:
خالل فرتة الإثمار.

توقيت املكافحة:
عند بدء ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1394EC% 10 اكيوNovaluron40 �صم100/3 لرت ماءU3-11

1301EC% 0.5امريورEmamectin benzoate80 �صم100/3لرت ماءU70.0070.020.02

1237EC% 1.9 با�صاEmamectin benzoate250 �صم3/فدانLow
III30.0070.020.02

1109SG% 5 اأفريمEmamectin benzoate80 جم/ فدانMod
II30.0070.020.02

�صانعات الأنفاق )جن�ض لريومايزا(

مظهر الإ�صابة : 

تتغذى الريقات بني ب�صرتى الورقة مكونة اأنفاقا متعرجة رقيقة تت�صع تدريجيا 
مكونة فى نهايتها بقع خالية من الن�صيج الورقى ذات لون �صفاف يتحول اإلى اللون 

البنى نتيجة ملوت خايا الب�صرة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

مار�ض - اأبريل - مايو - اأغ�صط�ض - �صبتمر.

توقيت املكافحة:

عند و�صول اأعداد الأنفاق اإلى 2-3 نفق/ ورقة من الأوراق التى يتم 
فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:

يتم الر�ض على املجموع اخل�صرى.

ديدان ثمار الطماطمالطماطم

ديدان ثمار الطماطم

تلف في الثمار وثقوب نتيجة لتغذية اليرقات.

خالل فترةاإلثمار.

عند بدء ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC  %10 40 سم3/ 100 لتر ماءإآيو
EC  %0.5 80 سم3/ 100 لتر ماءامبريور

EC  %1.9 250 سم3/ فدانباشا
SG  %5 80 جم / فدانبروآليم

SG  %5 80 جم/ فدانهيبيرون

صانعات األنفاق ( جنس ليرومايزا)

تتغذى اليرقات بين بشرتي الورقة مكونة أنفاقا متعرجة رقيقة
تتسع تدريجيا مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج الورقي
ذات لون شفاف يتحول الى اللون البني نتيجة لموت خاليا

البشرة.

مارس- أبريل- مايو و أغسطس - سبتمبر.

عند وصول أعداد األنفاق إلي 2-3 نفق/ ورقة من األوراق
التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم الرش على المجموع الخضرى

التوصيات المعتمدة

WP  %75 15 جم/ 100 لتر ماءتريفاب
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءفابكومك
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

555 SP% 50اأفي�صكت اإ�ضThiocyclam
hydrogen oxalate500 جم/فدان

Mod
II5-0.01-

2580   EC% 1.8اإيتاميكAbamectin200 �صم3/فدان
Mod

II70.050.090.02

1458WP% 75 تريفابCyromazine15 جم/100 لرت ماءU3-0.60.4

الآفة : الأكارو�صات
العنكبوت الأحمر

مظهر الإ�صابة : 

تتغذى اأفراد العنكبوت الأحمر على ال�صطح ال�صفلى لالأوراق حيث يظهر 
ويتحول  وتلتحم  تت�صع  اللون  برونزية  بقع  العلوى  ال�صطح  الأوراق من  على 
من  الإ�صابة  ومييز  الورقة  خاليا  موت  نتيجة  البنى  اللون  اإلى  الورقة  لون 
اإ�صتداد  وعند  العنكبوت.  اأفراد  عليها  تتحرك  عنكبوتية  خيوط  وجود  اأ�صفل 

الإ�صابة تظهر الأعرا�ض على الثمار.

ميعاد ظهور الإ�صابة:   خالل �صهر يوليو.
توقيت املكافحة: عند و�صول متو�صط اأعداد العنكبوت اإلى عدد 7 اأفراد 

على الورقة من الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة: يتم ر�ض النباتات مع تغطية ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2332ME % 5 ابانتني �صوبرAbamectin20 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

1691SC % 8.4 اجرمييك جولدAbamectin60 �صم3/فدانMod
II70.050.090.02

2554SC % 40Mod �صم3/فدانAbamectinا�صيميك �صوبر 8.4 
II50.050.090.02

1363SC% 48 اكراميتBifenazate35 �صم100/3 لرت ماءU80.50.52
2476SC %50 اك�صكالرClofentezine50 �صم100/3 لرت ماءU50.50.2-

1426EC % 1.9اك�صلنتEmamectin benzoate70 �صم3/فدانLow
III50.0070.020.02

العنكبوت األحمرالطماطم

األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

تتغذى أفراد العنكبوت األحمر على السطح السفلي لألوراق
حيث يظهر على األوراق من السطح العلوي بقع برونزية

اللون تتسع وتلتحم ويتحول لون الورقة الى اللون البني نتيجة
موت خاليا الورقة ويميز اإلصابة من أسفل وجود خيوط

عنكبوتية تتحرك عليها أفراد العنكبوت. وعند إشتداد اإلصابة
تظهر األعراض على الثمار.

خالل شهر يوليو.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي عدد 7 أفراد على
الورقة من األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

SC  %48 35 سم3/ 100 لتر ماءاآراميت
EC  %1.9 70 سم3/ فداناآسلنت

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءجولد
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءسوبرآين

SC  %70 200 سم3/ 100 لتر ماءسولفان
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءفاستيريك
EC  %1.8  40 سم3/ 100 لتر ماءفيرتيميك
WP  %10 20 جم/ 100 لتر ماءماآوميت

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءميكتى
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1215SC%24 اأوبريونSpiromesifen40 �صم100/3 لرت ماءU3-1-

2241EC% 1.8 ايزومكتنيAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

2456EC% 1.8 ايفركنيAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

1582SC% 25 بيرولوردBuprofezin400 �صم3/فدانU3112

1672EC% 5 بيومكتنيAbamectin20 �صم100/3لرت ماءMod
II70.050.090.02

1233EC% 1.8جولدAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

1956EC% 10 دلتاكريHexythiazox50 �صم100/3 لرت ماءU70.10.50.5

1179SC% 7.5  دمليتSulfur1 لرت/فدانLow
III3---

1930EW% 1.8  ديفاAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

1497EC% 3.6 زوروAbamectin25 �صم100/3 لرت ماءMod
II80.050.090.02

1365EC% 1.8  صوبركني�Abamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

2532SC% 24 صولو�Bifenazate80 �صم100/3 لرت ماء U50.50.52

2340SC% 24  صارك�Chlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءMod
II7-0.011

2282SC% 36 صاريد�Chlorfenapyr40 �صم100/3 لرت ماءMod
II7-0.011

2151EC% 1.8 فارم اأكتنيAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

1550EC% 1.8 فاليوAbamectin40 �صم100/3  لرت ماءMod
II80.050.090.02

2122SC% 24 فانتىChlorfenapyr240 �صم3/فدانMod
II7-0.011

1925CS% 5 فيجوAbamectin25 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

466EC% 1.8 فريتيميكAbamectin160 �صم3/فدانMod
II140.050.090.02

1658EC%1.8 فريمنيAbamectin160 �صم3/فدانMod
II50.050.090.02

1522SC% 15 كانى مايتAcequinocyl100 �صم100/3لرت ماءU10-0.20.7

2642SC% 8.4 كام ميك �صوبرAbamectin60 �صم3/فدانMod
II70.050.090.02

2586EC% 1.8 كومودوAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

1665EC%1.8 كورميتAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

1019WP%10 ماكوميتHexythizox20 جم/100 لرت ماءU60.10.50.5

1355EC% 1.8 ميكتىAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.050.090.02

2590EC% 1.8 ميكتيامAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II80.050.090.02

2609EC% 40U70.10.50.5 �صم100/3 لرت ماءHexythiazoxن�صر�صيازوك�ض5.45  

1955SC% 36 وندرChlorfenapyr180 �صم3/فدانMod
II7-0.011

الطماطم                                                                                                                                                            العنكبوت الحمر
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الآفة : الفطريات

اعفان الثمار

مظهر الإ�صابة : 
تتكون بقع �صلبة غائرة لونها خمتلف ح�صب امل�صبب املر�صى فى املناطق 

التى تالم�ض فيها الثمار الرتبة اأو املعر�صة للرطوبة املرتفعة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
تظهر الأعرا�ض عند توفر الظروف اجلوية من حرارة معتدلة ورطوبة 

مرتفعة منذ �صهر �صبتمر.

توقيت املكافحة:    عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم

)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

938SC% 50  تيلدورFenhexamid600 �صم3/ فدانU7222

اعفان اجلذور وموت البادرات

مظهر الإ�صابة : 

ي�صببها فطريات عديدة وينتج عنيها غياب اجلور فى الفرتة الأولى من 
اإلى  اأو بعد ظهورها فوق �صطح الرتبة مما يوؤدى  عمر النبات قبل الإنبات 

نق�ض النباتات القائمة باحلقل.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

فى بداية عمر النبات وفى اأى مرحلة من مراحل النمو.

توقيت املكافحة:

معاملة البذور اأو ال�صتات قبل الزراعة.

اعفان الثمارالطماطم

الفطريات اآلفة:

اعفان الثمار

تتكون بقع صلبة غائرة لونها مختلف حسب المسبب المرضي
في المناطق التى تالمس فيها الثمار التربة أو المعرضة

للرطوبة المرتفعة.

تظهر األعراض عند توفر الظروف الجوية من حرارة معتدلة
و رطوبة مرتفعة منذ شهر سبتمبر.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SC  %50 600 سم3 /  فدانتيلدور

اعفان الجذور وموت البادرات

يسببها فطريات عديدة وينتج عنها غياب الجور في الفترة
األولي من عمر النبات قبل اإلنبات أو بعد ظهورها فوق سطح

التربة مما يؤدى إلى نقص النباتات القائمة بالحقل .

فى بداية عمر النبات وفى أى مرحلة من مراحل النمو.

معاملة البذور أو الشتالت قبل الزراعة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SL  %72.2 معاملة بذرة بالمشتل1سم3 /  لتر ماءاراآيور

فيتافاآس (200)   %75
WP

معاملة بذرة بالمشتل1.5 جم / آجم بذرة

WP  %25 معاملة بذرة بالمشتل3 جم / آجم بذرةمون آت

SE  %39 - 390 معاملة تربة بعد الزراعة650سم3/ فدانيونيفورم
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اعفان الثمارالطماطم

الفطريات اآلفة:

اعفان الثمار

تتكون بقع صلبة غائرة لونها مختلف حسب المسبب المرضي
في المناطق التى تالمس فيها الثمار التربة أو المعرضة

للرطوبة المرتفعة.

تظهر األعراض عند توفر الظروف الجوية من حرارة معتدلة
و رطوبة مرتفعة منذ شهر سبتمبر.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SC  %50 600 سم3 /  فدانتيلدور

اعفان الجذور وموت البادرات

يسببها فطريات عديدة وينتج عنها غياب الجور في الفترة
األولي من عمر النبات قبل اإلنبات أو بعد ظهورها فوق سطح

التربة مما يؤدى إلى نقص النباتات القائمة بالحقل .

فى بداية عمر النبات وفى أى مرحلة من مراحل النمو.

معاملة البذور أو الشتالت قبل الزراعة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SL  %72.2 معاملة بذرة بالمشتل1سم3 /  لتر ماءاراآيور

فيتافاآس (200)   %75
WP

معاملة بذرة بالمشتل1.5 جم / آجم بذرة

WP  %25 معاملة بذرة بالمشتل3 جم / آجم بذرةمون آت

SE  %39 - 390 معاملة تربة بعد الزراعة650سم3/ فدانيونيفورم
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2564WP%80 اتريوDifenoconazole2 جم/10 لرت ماءLow
III450.620.6

1012SL% 72.2 اأراكيورPropamocarb hydrochlo-
ride

1 �صم3/لرت ماء )معاملة 
U15242بذرة بامل�صتل(

1808SL%84بريفيكيور انريجى

Propamocorb hydrochlo-
ride 53%

+
Fosetyl Aluminium 31%

3 �صم3/لتر ماء 
)اأر�ض م�صتدمية(

Low
III60

2

-

4
100

2
-

1898 SL% 30بينك اأ�ضHymexazole 1�صم3/لرت ماء)معاملة
U45-1بذرة بامل�صتل(

1553WG% 80 تيكوFosetyl Aluminium 3 جم/ لرت ماء)معاملة
-U55-100بذرة بامل�صتل(

2153WP% 56 دبل
Hymexazole 16%

+Thiophanate-methyl 40%
1 جم/ لرت ماء)معاملة 

-U45-1بذرة بامل�صتل(

2361WP%56 ري�صتارت
 Hymexazole 16%

+Thiophanate-methyl 40% 400 جم/فدانU45-
-

1
1

-
-

2278EW%25 صا�صكو�Tebuconazole50 �صم100/3 لرت ماءU600.70.91.3

1045WP%25 مون كتFlutolanil3 جم/كجم بذرةU--0.01-

1236SE% 39  يونيفورم
Azoxystrobin 28.2%

+Metalaxyl-M 10.8%650 �صم3/فدانMod
II-

-
0.5

3
0.3

0.02
1

البيا�ض الدقيقى
مظهر الإ�صابة : 

على  يقابلها  زاهية  �صفراء  بقع  لالأوراق  العلوية  الأ�صطح  على  تظهر 
ومع  خفيف  رمادى  اأو  اأبي�ص  لونها  رهيفة  دقيقة  منوات  ال�صفلى  ال�صطح 

اإ�صتداد الإ�صابة تتحول هذه البقع اإلى اللون البنى وجتف.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

بعد �صهرين من الزراعة وح�صب عروة الزراعة.
توقيت املكافحة:

عند بداية ظهور الأعرا�ض.
اإر�صادات خا�صة: 

لبد من و�صول حملول الر�ض اإلى ال�صطح العلوى وال�صفلى لالأوراق.

البياض الدقيقىالطماطم

البياض الدقيقى

تظهر على األسطح العلوية لألوراق بقع صفراء زاهية يقابلها
على السطح السفلى نموات دقيقية رهيفة لونها أبيض أو رمادى
خفيف ومع إشتداد اإلصابة تتحول هذه البقع إلى اللون البنى

وتجف.

بعد شهرين من الزراعة وحسب عروة الزراعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
البد من وصول محلول الرش إلي السطح العلوي والسفلي لألوراق.

التوصيات المعتمدة

D   %98  تعفير30 آجم/ فداناآتابريت

EC  %10  (100) 25 سم3 /100 لتر ماءتوباس
EC  %10 50سم3 /100 لتر ماءدومارك

WG  %80 250 جم / 100 لتر ماءسلفونار
سوريل زراعى/سمارك %98

D
تعفير30 آجم/ فدان

سوريل ميكرونى/سمارك
WP 70%

250 جم/100 لتر ماء

DP  %96 تعفير.30 آجم/ فدانسيروآو

WG  %80 250 جم/100 لتر ماءآبريتول
D  %98 تعفير.15 آجم/ فدانآبريدست

EC  %25 تعفير.150سم3/ 100 لتر ماءماستر
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2564WP%80 اتريوDifenoconazole15 جم/100 لرت ماءLow
III30.620.6

2047SC%24 اإ�صكودو جولد
Azoxystrobin 8%

+Tebuconazole 16%
125 �صم100/3 لرت 

-U3ماء
0.7

3
0.9

0.02
1.3

675DP % 98 اأكتابريتSulfur 30 كجم/فدان
)تعفري(

Low
III10---

1527WG% 80 اأيفكو�صلفرSulfur250 جم/100 لرت ماء
Low
III3---

1791SC%32 برونتو
Azoxystrobin 12%

+Tebuconazole 20%400 �صم3/فدانU3-
0.7

3
0.9

0.2
1.3

2226SC%42.5 بيوجيل �صى اإك�ض
Cymoxanil 5%

+Chlorothalonil 37.5%
200 �صم100/3 لرت 

ماء
Low
III7-

5
0.4
6

0.2
5

1679WG%80ثيوفينال �صوبرSulfur3 كجم/فدان
Low
III3---

583EC% 10 دوماركTetraconazole50 �صم100/3 لرت ماءU3-0.1-

1787DP%98 صوريل زراعي كزد�Sulfur 30 كجم/ فدان
)تعفري(

Low
III3---

1281DC% 14 صيدلى توب�
Difenoconazole 12.5%

+Cyflufenamid 1.5%250 �صم3/فدانU50.6
-

2
0.02

0.6
-

2578DP%98 كريد�صت-دSulfur15 كجم/ فدانLow
III3---

2522EW% 45 مارفيلProchloraz75 �صم100/3 لرت ماء
Low
III10-0.05-

2040DP% 98 نيو�صلفرSulfur 30 كجم/فدان
)تعفري(

Low
III3---

الندوة املبكرة )البدرية(

مظهر الإ�صابة : 
بوجود  وتتميز  العليا  لالأوراق  متتد  ال�صفلى  الأوراق  �صطح  على  بقع 
حلقات دائرية حول مركزها، وتقرحات على ال�صاق وبقع على الثمار خا�صة 
اأي�صا. وذات لون بنى  عند العنق تتميز بوجود حلقات دائرية حول مركزها 

م�صود اإلى اأ�صود.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

تظهر الإ�صابة على الأوراق وال�صوق والثمار فى فرتات احلرارة املعتدلة 
والرطوبة العالية.

توقيت املكافحة:
عند ظهور الإ�صابة خا�صة فى العروة ال�صيفية.

الندوة المبكرة (البدرية)الطماطم

الندوة المبكرة ( البدرية)

بقع على سطح األوراق السفلى تمتد لألوراق العليا وتتميز
بوجود حلقات دائرية حول مرآزها، وتقرحات على الساق

وبقع على الثمار خاصة عند العنق تتميز بوجود حلقات دائرية
حول مرآزها أيضا. وذات لون أسود إلى بنى مسود.

تظهر اإلصابة على األوراق والسوق والثمار فى فترات
الحرارة المعتدلة والرطوبة العالية.

عند ظهور اإلصابة خاصة فى العروة الصيفية.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP   %70 300 جم / 100 لتر ماءانتراآول
WP % 28.5 250 جم/ 100 لتر ماءاوآسى بالس
DF   %80 250 جم/100 لتر ماءبوليرام دى إف
بيوأرك 6%  مسحوق (25

مليون خلية/  جم)
250 جم / 100 لتر ماء

WG  %75 200 جم/100 لتر ماءترايدآس  سوبر
WP  %80250 جم/100 لتر ماءترايدآس

WP  %46 250 جم/100لتر ماءجالبين نحاس
WP  %80 250جم/ 100 لتر ماءدايكوزيب

250 سم3 /  100 لتر ماءدل آب 6%  سائل
WP  %72 250 جم / 100 لتر ماءرادو النصر

ريدوميل جولد ام زد %68
WG

200 جم/ 100 لتر ماء

WP  %25 2007 250 جم/ 100 لتر ماءزووم
EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور

WG  %60 150جم / 100 لتر ماءسيرينو
WG  %50 20جم / 100 لتر ماءفلنت

FS  %42.7 200 سم3 /100 لتر ماءفلوسان
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1877WP  %80 250U5232.5 جم/100 لرت ماءMancozebاأروم 80   

1041WP% 50 اأروميل بل�ض
Copper oxychloride 35%

+
Metalaxyl 15%150جم/100 لرت ماءMod

II21-
0.5

5
0.3

-
1

1792SC% 25 اأزو�صتارAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU3-30.2

1569EC%25 اأطل�ضDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU80.620.6

1564WP%69 اأكروزيل
Dimethomoroh 9%

+
Mancozeb 60%

-250U10 جم/100 لرت ماء
2

1
3

1.5
2.5

2039SC%69      اأناكوبلCopper oxychloride200 �صم100/3 لرت ماءLow
III3-5-

49WP% 70 انرتاكولPropineb300 جم/100 لرت ماءU322-

1856SC% 72  اأوبنChlorothalonil350 �صم100/3 لرت ماءU3565

1146WP %47.89 اأوك�صى بل�ضCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءLow
III--5-

2434WP% 72 ايفر-زد
Mancozeb 64%

+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod
II72

0.5
3

0.3
2.5
1

1653WP% 91.3 بورميك�ض
Bordeaux mixture 88.3%

+Cymoxanil 3%400 جم/100 لرت ماءMod
II7-

-
50
0.4

-
0.02

298DF% 80)بولريام)دى اإفMetiram250 جم/100 لرت ماءU723-

1087WP% 6 بيو اأركBacillas megaterium250 جم/100 لرت ماءU----

1088WP% 2.5  بيوزيدTrichoderma  aulbum250 جم/100 لرت ماءU----

743WP% 72  تازولني
Mancozeb 64%

+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod
II82

0.5
3

0.3
2.5
1

411WP% 80 ترايدك�ضMancozeb250 جم/100 لرت ماءU14232.5

410WG% 80ترايدك�ض �صوبرMancozeb200 جم/100 لرت ماءU3232.5

85WP%69.8جالنب نحا�ض
Benalaxyl 11%

+
Copper oxychloride 58.8%

250Low جم/100 لرت ماء
III200.2

-
0.5
5

-
-

1967WP% 80  جنرتا باورMancozeb250 جم/100 لرت ماءU5232.5

2519WG% 75 جنفوMancozeb200 جم/100 لرت ماءU7232.5
1801WP% 80  جينوزيبMancozeb250 جم/100 لرت ماءU5232.5
735WP% 80 دايكوزيبMancozeb250 جم/100 لرت ماءU10232.5

1804EC%25  دراجو �صتارDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU30.620.6

2219WP% 50  دملا
Mancozeb 45%

+Tebuconazole 5%200 جم/100 لرت ماءU72
1

3
0.9

2.5
1.3

1485WP%72 رادوالن�صر
Mancozeb 64%

+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod
II72

0.5
3

0.3
2.5
1

الطماطم                                                                                                                                                 الندوة املبكرة )البدرية(
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1774SC% 50 ريفا�ض توبDifenoconazole 25%
+Mandipropamid 25%200 �صم3/فدانLow

III70.6
0.3

2
3

0.6
1

1943WP%75 ريكونيلChlorothalonil350جم/100 لرت ماءU7565

1651WG%30 رمييكDimethomorph 22%
+Metalaxyl 8%150 جم/100 لرت ماءLow

III7-
0.5

1
0.3

1.5
1

1141 WP  % 250Low جم/100 لرت ماءCopper hydroxideزووم)2007(38.37 
III--5-

1800WP% 70 صتوب فينج�Propineb300 جم/100 لرت ماءU322-

945EC% 25 صكور�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU200.620.6

1075WG% 60 صريينو�Fenamidone 10%
+Mancozeb 50%150 جم/100 لرت ماءLow

III72
2

1
3

1
2.5

1626WP% 80 صينو�صني�Mancozeb250 جم/100 لرت ماءU7232.5

2613WP% 75  فابولو�ضChlorothalonil 62.5%
+Tebuconazole 12.5%70 جم/100 لرت ماءLow

III25
1

6
0.9

5
1.3

1026WG% 50 فلنتTrifloxystrobin20 جم/100 لرت ماءU70.70.70.5

1105FS% 42.7 فلو�صانThiram200 �صم100/3 لرت ماءMod
II323-

674WP%77فنجيوران اأو ات�صCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II10-5-

2062SC%60 فولر �صى تىChlorothalonil 50%
+Dimethomorph 10%250 �صم100/3 لرت ماءU75

-
6
1

5
1.5

1089WP% 77 كوبره�صيدCopper  hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II3-5-

1758WG% 57 كوبوكوDimethomorph 13%
+Propineb 44%جم/100 لرت ماء  200U7-

2
1
2

1.5
-

640DF%53.8)2000(كو�صيدCopper  hydroxideجم/100 لرت ماء  80Mod
II6-5-

1969WP% 80 لمارميبMancozeb250 جم/100 لرت ماءU5232.5

1982WG% 52.5 ماجماCymoxanil 30%
+Famoxadone 22.5%50 جم/100 لرت ماءLow

III7-
2

0.4
2

0.2
1

1478WP% 72 مانكوك�صيلMancozeb 64%
+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod

II102
0.5

3
0.3

2.5
1

1528WP% 80 مانوزدMancozeb250 جم/100 لرت ماءU7232.5

1534SC% 38 ميتازد
Metalaxyl 8%

+
Thiram 30%

250Mod �صم100/3 لرتماء
II7

0.5

2

0.3

3

1

-

1119WP% 50 نوباليتThiram200 جم/100 لرت ماءMod
II123-

1386WG% 70 نوفيكيورCopper sulfate tribasic175 جم/100 لرت ماءMod
II7-5-

2342WP% 85 نيوكوبرCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II3-5-

1678WP% 80 يوثانMancozeb250 جم/100 لرت ماءU5232.5

1737EC% 25 يوروزولDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءMod
II30.620.6
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الندوة املتاأخرة
مظهر الإ�صابة : 

تتكون بقع كبرية غري منتظمة مائية خم�صرة داكنة على ال�صوق والأوراق 
والثمار - بينما تكر هذه البقع ويتحول لونها اإلى البنى الداكن وفى الطق�ض 
بهذه  يحيط  رمادى  زغبى  منو  لاأوراق  ال�صفلى  ال�صطح  على  يتكون  الرطب 

البقع.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

ينت�صر املر�ص فى الرطوبة العالية واحلرارة املنخف�صة.
توقيت املكافحة:

عند ظهور الإ�صابة خا�صة فى العروة النيلى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

اأكروبات مانكوزيب1713
WG%69

Dimethomorph 9%
+Mancozeb 60%250 جم/100 لرت ماءU7-

2
1
3

1.5
2.5

اأكروبات نحا�ض 546
WP%73.2

Copper oxychloride 67.2%
+

Dimethomorph 6%
150 جم/100 لرت ماء

Mod
II9-

-
5
1

-
1.5

691WG%69اكروب�صت الرتا
Dimethomorph 9%

+
Mancozeb  60%250 جم/100 لرت ماءU10-

2
1
3

1.5
2.5

744WP% 80 اأنادولMancozeb250 جم/100 لرت ماءU8232.5

1403SL% 72.2 بريفيك�ض اإن
Propamocarb
hydrochloride 250�صم100/3لرت ماءU4242

270SL% 72.2بريفيكيور- ن
 Propamocarb
hydrochloride250�صم100/3لرت ماءU4242

2254WP% 72 بالزموك�صيل
Chlorothalonil 64%

+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماء
Mod

II75
0.5

6
0.3

5
1

2156WP% 50 بلوكوبرCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod II3-5-

1353WP% 85  بيلكوبCopper oxychloride250 جم/100لرت ماءMod II12-5-

1088WP% 2.5 بيوزيدTrichoderma album250 جم/100 لرت ماءU----

1789WP%72  بيوك�صان
Cymoxanil 8%

+Mancozeb 64%150 جم/100 لرت ماءMod
II8-

2
0.4
3

0.2
2.5

411WP% 80 ترايدك�ضMancozeb250 جم/100 لرت ماءU14232.5
410WG% 75ترايدك�ض �صوبرMancozeb200 جم/100 لرت ماءU3232.5

2492WP%72 توربو
Cymoxanil 8%

+
Mancozeb 64%150 جم/100 لرت ماءMod

II10-
2

0.4
3

0.2
2.5

1064WP% 60 جالنب اآر
Benalaxyl 4%

+Copper oxychloride 56%500 جم/100لرت ماء
Low
III240.2

-
0.5
5

-
-

الندوة المبكرة (البدرية)الطماطم

WP  %77 250 جم /100لتر ماءفنجيوران أو أتش
آوسيد (2000)   %53.8

DF
180 جم / 100 لتر ماء

SC  %45 250سم3/ 100لتر ماءآونسنتو
WP  %72 250 جم / 100 لتر ماءمانكوآسيل

WP  %50 200 جم/ 100 لتر ماءنوباليت
WG  %70 175جم/ 100 لتر  ماءنوفيكيور

الندوة المتأخرة

تتكون بقع آبيرة غير منتظمة مائية مخضرة داآنة على السوق
واألوراق والثمار–  بينما تكبر هذه البقع ويتحول لونها إلى
البنى الداآن وفى الطقس الرطب يتكون على السطح السفلى

لألوراق نمو زغبى رمادى يحيط بهذه البقع.

ينتشر المرض فى الرطوبة العالية والحرارة المنخفضة.

عند ظهور اإلصابة خاصة فى العروة النيلى.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

اآروبات مانكوزيب %69
WP

250جم/ 100 لتر ماء

WP  %46 150 جم/ 100 لتر ماءاآروبات نحاس
WP  %80 250 جم / 100 لترماءانادول

SL  %72.2 250 سم3 /  100 لتر ماءبريفيكس ان
SL  %72.2 250 سم3 /  100 لتر ماءبريفيكيور ن

WP  %85 250 جم /100 لتر ماءبيلكوب
بيوأرك 6%  مسحوق (25

مليون خلية/  جم)
250 جم / 100 لتر ماء

بيوزيد 2.5%  مسحوق (10
مليون جرثومة/  جم)

250 جم / 100 لتر ماء

WG  %75 200 جم/100 لتر ماءترايدآس  سوبر
WP  %80250 جم/100 لتر ماءترايدآس
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85WP%69.8 جالنب نحا�ض
Benalaxyl 11%

+Copper oxychloride 58.8%250 جم/100 لرت ماءLow
III200.2

-
0.5
5

-
-

189WP % 80  45 دايثني اإمMancozeb250 جم/100 لرت ماءU10232.5

1062WP% 50 رولك�ض
Copper oxychloride  35%

+
Metalaxyl  15%

150Mod جم/100 لرت ماء
II15-

0.5
5

0.3
-
1

1103WP% 74 ريدوكوبر
Copper oxychloride 59%

+Metalaxyl  15%150 جم/100 لرت ماءMod
II7-

0.5
5

0.3
-
1

1211
ريدوميل جولد اإم زد

WG%68
Mancozeb 64%

+Metalaxyl . M 4%200 جم/100 لرت ماءMod
II112

0.5
3

0.3
2.5
1

ريدوميل جولدبال�ض763
WP% 71.5 

Copper oxychloride 69%
+Metalaxyl 2.5%200 جم/100 لرت ماءMod

II3-
0.5

5
0.3

-
1

1275SL% 72.2 زيو�ضPropamocarb hydrochlo-
ride250�صم100/3 لرت ماءU7242

2171WP% 50 صاندوكوبر�
Copper oxychloride 35%

+Metalaxyl 15%150 جم/100 لرت ماءMod
II15-

0.5
5

0.3
-
1

1075WG% 60 صريينو�
Fenamidone 10%

+Mancozeb 50%150 جم/100 لرت ماءLow
III72

2
1
3

1
2.5

1489WP% 35 فاكوميلMetalaxyl75 جم/100 لرت ماءLow III70.50.31

1001WP%50 فاكوميل بل�ض
Copper oxychloride 35%

+Metalaxyl 15%150 جم/100 لرت ماءMod
II14-

0.5
5

0.3
-
1

2524WG% 44 فورتينا جولد
Cymoxanil 4%

+Mancozeb 40%250 جم/100 لرت ماءMod
II10-

2
0.4
3

0.2
2.5

1371WP%72كرو�صات جولد
Cymoxanil 8%

+Mancozeb 64%150 جم/100 لرت ماءMod
II12-

2
0.4
3

0.2
2.5

1171WG% 60 كريوتوب
Metiram 55%

+Pyraclostrobin 5%200 جم/100 لرت ماءU62
0.3

0.4
0.3

-
1.4

1839EC% 11.2 كريوديو
Dimethomorph 7.2%

+Pyraclostrobin 4%200 �صم100/3 لرت ماءU7-
0.3

1
0.3

1.5
1.4

2102WP% 70 كتاجنامان
Fosetyl-Aluminium 35%

+Mancozeb 35%250 جم/100 لرت ماءU7-
2

100
3

-
2.5

1338WP% 75 كلورثيتChlorothalonil250 جم/100 لرت ماءU5565

2394SC% 50 كلوروتو�صيبChlorothalonil125 �صم100/3 لتر ماءU5565

1542DF% 77 كوبرنكوCopper hydroxide150 جم/100 لرت ماءMod II5-5-

1096WP% 73.15 كريزيت اآر
Copper oxychloride 68.95%

+
Cymoxanil 4.2%

250 جم/100 لرت ماء
Mod

II3-
-

5
0.4

-
0.2

2048WP% 70 كيمونيبPropineb250 جم/100 لرت ماءU722-

1008WP% 84.04 كيو-كوبرCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod II12-5-

1071WP% 74.5 كيور-بال�ض
Copper oxychloride 59.5%

+
Metalaxyl 15%

150 جم/100 لرت ماء
Mod

II21
-

0.5

5
0.3

-
1

2152WP%80 لمنكوMancozeb250 جم/100 لرت ماءU7232.5

2213WP% 50 ما�صرتكوبرCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod II3-5-
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الآفة : النيماتودا 
نيماتودا تعقد اجلذور

مظهر الإ�صابة : 
تظهر عقد على اجلذور يتبعها ا�صفرار فى الأوراق وذبول وتقزم للنباتات 

وتدهور فى املح�صول.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
من طور ال�صتلة ال�صغرية اإلى النبات املثمر.

توقيت املكافحة:
اأى تعداد فى الرتبة فى بداية املو�صم يعتربو خطرياً ويجب بدء  اإكت�صاف 

العالج فوراً.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

1927SL% 24اأوك�صنيم الن�صرOxamyl
3 لرت/ فدان )ر�صتني( فى حالة عدم 

معاملة ال�صتات باأحد مبيدات النيماتودا
High Ib4020.012

2458EC% 3.2 اأويكو�ضAzadirachtin)400 �صم3/فدان )�صتالت معاملةU1-1-

1616SC%2 تريفيجوAbamectin)2.5 لرت/ فدان )�صتالت معاملةMod II30.050.090.02
1701EC%40 دينتوFenamiphos)3 لرت/ فدان )ر�صتنيHigh Ib65-0.04-

1099CS%20 راجبىCadusafos1.5 لرت/ فدانMod II--0.01-

564GR% 10 فايديتOxamyl20 كجم/فدانMod II1520.012

122SL% 24 فايديتOxamyl2 لرت/ فدان )ر�صتني( �صتالت معاملة
3High Ib1020.012 لرت/فدان )ر�صتني( �صتالت غري معاملة

2415SL% 24 فيروتكتOxamyl)3 لرت/ فدان )ر�صتنيHigh Ib5020.012
1283GR%10 فيناتودFenamiphos20 كجم/ فدانMod II--0.04-

1139GR%10 نيماثورينFosthiazate12.5 كجم/ فدانMod II--0.020.02

1395EC% 20 نيماكابEthoprophos 2.5 لرت/100 لرت ماء ر�ض على
-Mod II450.010.02اخلطوط قبل الزراعة

1437EC% 30 مونتورو
Difenoconazole 15%

+
Propiconazole 15%

50 �صم100/3 لرت ماء
Low
III70.6

3
2
3

0.6
3

2139WP% 49.2 مي�صن تربل
Benalaxyl 6%

+Cymoxanil 3.2
+Mancozeb 40%

250 جم/100 لرت ماء
Low
III7

0.2
-
2

0.5
0.4
3

-
0.2
2.3

2594WG% 70 نيومورف
Cymoxanil 20%

+
Dimethomorph 50%

75 جم/100 لرت ماء
Mod

II10-
-

0.4
1

0.2
1.5

1661WP%77 هيدروميكرونCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءLow
III3-5-

2324SC%25 هريو�ضAzoxystrobin75 �صم100/3 لرت ماءU7-32.5 نيماتودا تعقد الجذورالطماطم

النيماتودا اآلفة:

نيماتودا تعقد الجذور

تظهرعقد علي الجذور يتبعها اصفرار في األوراق وذبول
وتقزم للنباتات وتدهور في المحصول.

من طور الشتلة الصغيرة إلي النبات المثمر.

إآتشاف أي تعداد في التربة في بداية الموسم يعتبر خطيرًا
ويجب بدء العالج فورًا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

CS  %20 1.5 لتر / فدانراجبى
GR  %10 توزع آمية المبيد فى الجور مع20 آجم / فدانفايديت

الشتالت أو نثرًا على سطح الخط
فى مكان الزراعه ويخلط فى

التربه ويعقبها الرى.
فايديت SL  %24 ( شتالت

غير معاملة)
في حالة عدم معاملة الشتالت3 لتر/ فدان (رشتين)

بأحد المبيدات النيماتودية.
فايديت SL  %24 ( شتالت

معاملة)
فى حالة معاملة المشتل بأحد2 لتر/ فدان (رشتين)

المبيدات النيماتودية.
GR  %10 توضع آمية المبيد فى الجور مع 20 آجم/ فدانفيناتود

الشتالت أو نثرًا على سطح الخط
فى مكان الزراعه ويقلب فى

التربه ويعقبها الرى.
G  %10توضع آمية المبيد فى الجور مع12.5 آجم/ فداننيماثورين

الشتالت أو نثرًا على سطح الخط
فى مكان الزراعه ويقلب فى

التربه ويعقبها الرى.
EC  %20 2.5 لتر / 100 لتر ماءنيماآاب
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البطاطس
الآفة : احل�صرات

احلفـــــار
مظهر الإ�صابة : 

يتغذى احلفار على قطع التقاوى وعلى ال�صعريات اجلذرية للنباتات حتت �صطح الرتبة مما يوؤدى اإلى ذبول النباتات 
- كما يتغذى على درنات البطاط�ض املتكونة ويحدث بها ثقوب اأو فجوات مما 
يقلل من قيمتها القت�صادية. وت�صاهد اأنفاق التغذية فى بطن اخلط متجهة 
اإلى اجلور. وتكرث الإ�صابة فى العروة ال�صيفية والنيلية عن العروة ال�صتوية 
احلقول  فى  الإ�صابة  وتزداد  الرتبة.  لطبيعة  تبعا  تقل  اأو  الإ�صابة  وت�صتد 

امل�صمدة باأ�صمدة بلدية والأرا�صى اخلفيفة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
من اأول و�صع قطع التقاوى فى الأر�ض وحتى جمع املح�صول.

توقيت املكافحة:
عند م�صاهدة اأنفاق التغذية فى باطن اخلط وبعد الرى.

اإر�صادات خا�صة:
ي�صتخدم املبيد كطعم �صام ويتم اإعداده كالآتى: 15كجم جري�ص ذرة اأو �صر�ص بلدى + 20لرت ماء + املبيد املو�صى به. 

تروى الأر�ص فى ال�صباح ثم يو�صع الطعم ال�صام �صر�صبة بني اخلطوط عند الغروب.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم

)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

657EC% 48 برييبان اإيهChlorpyrifos1 لرت/فدانMod
II1520.010.05

25EC% 48 دور�صبان ات�صChlorpyrifos1.25 لرت/ فدان
Mod

II-20.010.05

2070EC% 2.5 دومانيتBeta-cyfluthrin250 �صم3/ فدان
Mod

II70.010.040.01

662EC%48 كلورزانChlorpyrifos1 لرت/ فدان
Mod

II5020.010.05

1030EC%48 كلورفو�ضChlorpyrifos1 لرت/ فدان
Mod

II-20.010.05

1496EC% 29 كلوروبال�ض
Chlorpyrifos 24%

+Cypermethrin 5%250 �صم3/ فدانMod
II602

-
0.01
0.05

0.05
0.1

الحفارالبطاطس

البطاطس
الحشرات اآلفة:

الحفار

يتغذى الحفار على قطع التقاوى وعلى الشعيرات الجذرية
للنباتات تحت سطح التربة مما يؤدى إلى ذبول النباتات- آما
يتغذى على درنات البطاطس المتكونة ويحدث بها ثقوب أو
فجوات مما يقلل من قيمتها اإلقتصادية. وتشاهد أنفاق التغذية
فى بطن الخط متجهة إلى الجور. وتكثر اإلصابة فى العروة

الصيفية والنيلية عن العروة الشتوية وتشتد اإلصابة أو تقل تبعا
لطبيعة التربة. وتزداد اإلصابة فى الحقول المسمدة بأسمدة

بلدية واألراضي الخفيفة.

من أول وضع قطع التقاوى فى األرض وحتى جمع المحصول.

عند مشاهدة أنفاق التغذية في باطن الخط وبعد الري.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يستخدم المبيد آطعم سام ويتم إعداده آآالتي: 15آجم جريش ذرة او سرس بلدي + 20 لتر
ماء + المبيد الموصى به. تروى األرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين

الخطوط  عند الغروب.

التوصيات المعتمدة

EC  %48 1 لتر/ فدانبيربان إيه
EC   %48 1.25 لتر/ فداندورسبان إتش

EC  %48 1.25 لتر/ فدانآلوربان
EC  %48 1 لتر/ فدانآلورزان

EC  %48 1لتر / فدانآلورفوس
EC  %29 250 سم3/ فدانآلورو-بالس
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الدودة القار�صة
مظهر الإ�صابة : 

قر�صا  اإما  الرتبة  �صطح  م�صتوى  عند  ال�صغرية  البادرات  الريقات  تقر�ض 
اأو جزئيا فتميل وتذبل مع ظهور قطع �صغرية خ�صراء  البادرة  كامال فتموت 

مفتتة قر�صتها الدودة ومل تاأكلها. تظهر الإ�صابة فى بوؤر ول تعم احلقل كله.
ميعاد ظهور الإ�صابة: اأثناء طور البادرة وقبل اأن يتخ�صب ال�صاق.

توقيت املكافحة:    عند ظهور الإ�صابة.
اإر�صادات خا�صة:

 20  + ناعمة  ردة  25كجم  كالآتى:  اإعداده  ويتم  �صام  كطعم  املبيد  ي�صتخدم 
لرت ماء + املبيد املو�صى به. تروى الأر�ض فى ال�صباح ثم يو�صع الطعم ال�صام 

�صر�صبة بني اخلطوط عند الغروب.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

2660EC% Chlorpyrifos 50%اأتيفو�ض �صوبر  55  
+Cypermethrin 5%1 لرت/فدانMod II602

-
0.01
0.05

0.05
0.1

1765   EC % 5افكت باورLambda-cyhalothrin200 �صم3/فدانMod II60-0.020.02

1144EC%48 اكتافو�ضChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II20.010.05
1239EC%5 اك�صونLambda-cyhalothrin200 �صم3/فدانMod II60-0.020.02
1993EC% 2.5 ايجى ثرينDeltamethrin400 �صم3/فدانU700.010.30.04
2479EC%50 اإيجي�صبانChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II6020.010.05
1337EC% 5 بال�صارLambda-cyhalothrin200 �صم3/فدانMod II70-0.020.02
729EC% 48  ب�صتبانChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II620.010.05

1913EC% 48 بيتافو�ضChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II1520.010.05
2630EC% 25  تليكامBifenthrin200 �صم3/فدانMod II600.050.050.05
2161EC% 5  توب �صتارLambda-cyhalothrin200 �صم3/فدانMod II60-0.020.02
751EC%48 دور�صيلChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II6020.010.05

2495EC%5  دولف- اإك�ضLambda-cyhalothrin400 �صم3/فدانMod II60-0.020.02
822EC% 72 صيليان�Profenofos500 �صم3/فدانMod II60-0.01-

1307CS% 6 فانتك�ضGamma-cyhalothrin100 �صم3/فدانMod II7-0.020.02
1317EC%72 كامكرونProfenofos750 �صم3/فدانMod II60-0.01-

1313EC% 48 كلوورفانChlorpyrifos1 لرت/فدانMod II6020.010.05
2595EC% 5  لمبافالLambda-cyhalothrin200 �صم3/فدانMod II60-0.020.02
2359EC% 5 نيوباورLambda-cyhalothrin200 �صم3/فدانMod II60-0.020.02

الدودة القارضةالبطاطس

الدودة القارضة

تقرض اليرقات البادرات الصغيرة عند مستوى سطح التربة
إما قرضا آامال فتموت البادرة أو جزئيا فتميل وتذبل مع

ظهور قطع صغيرة خضراء مفتتة قرضتها الدودة ولم تأآلها.
تظهر اإلصابة في بؤر وال تعم الحقل آله.

أثناء طور البادرة وقبل أن يتخشب الساق.

عند ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يستخدم المبيد آطعم سام ويتم إعداده آآالتي: 25 آجم ردة ناعمة + 20لتر ماء + المبيد
الموصى به. تروى األرض فى الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط  عند

الغروب.

التوصيات المعتمدة

EC  %48 1لتر/ فداناآتافوس  

EC  %5 200 سم3/ فدانبالسار
EC  %48 1 لتر / فدانبستبان
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الـمّن
مظهر الإ�صابة : 

ظهور بقع �صفراء باهتة - جتعد والتفاف الأوراق - الندوة الع�صلية - ذبول 
نباتات  ظهور   - املجنحة  والأفراد  احلوريات  وجود   - وموتها  وجفافها  الأوراق 

م�صابة بالفري�ص بعد الإ�صابة بح�صرات املن.
ميعاد ظهور الإ�صابة: تبداأ فى الظهور من فرايــر وحتـــى �صــهر اأبريل وذلك 

خـــالل العروة ال�صيفى.
توقيت املكافحة: لبد من العاج الوقائى حيث تعترب احل�صرات الكاملة ملن 

اخلوخ ناقل رئي�صى ملر�ض التفاف الأوراق الفريو�صى وفريو�ض Y فى البطاط�ض.
اإر�صادات خا�صة: يتم العالج باملبيد املو�صى به عند وجود اأى اأعداد من 

احل�صرة على النبات. ويجب تغطية �صطحى الأوراق مبحلول الر�ص.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

اجرى فليك�ض1820
SC%18.56 

Abamectin 3.32%
+

Thiamethoxam 15.24%
240Mod II14 �صم3/فدان

0.005
-

0.01
0.07

0.01
0.25

130EC%50 اكتيلكPirimiphos-methyl375 �صم100/3 لرت ماءLow
III15-0.01-

2500ES%60 اميدافارمImidacloprid)200�صم3/طن)معاملة تقاويMod II65-0.50.4
1663SC% 48 بان�صThiacloprid30 �صم100/3 لرت ماءMod II30.020.02-

2265SC%48 تربوبردThiacloprid20 �صم100/3 لرت ماءMod II90.20.02-

1235WG% 50 ت�صي�صPymetrozine20 جم/100 لرت ماءU2-0.020.02
2034WG% 50  تيبيكىFlonicamid20 جم/100 لرت ماءMod II7-0.090.2
509WS% 70 جاو�صوImidacloprid)150 جم/طن )معاملة تقاويMod II--0.50.4

1690WG% 70  صينودور�Imidacloprid40 جم/100 لرت ماءMod II7-0.50.4

1149SC%48 كاليب�صوThiacloprid20 �صم100/3 لرت ماءMod II30.020.02-

كروزرماك�ض بوتيتو1908
FS%42

Fludioxonil 8.4%
+

Thiamethoxam 33.6%)240 �صم3/طن )معاملةتقاويLow
III605

-
5

0.07
6

0.25
2478WG%50كلوثياميك�ضClothanidin200 جم/فدانU70.20.030.3
2352SC% 24 كلوزرSulfoxaflor50 �صم3/فدانU70.20.030.3
2343WG% 25 ليبنويدThiamethoxam20 جم/100 لرت ماءU6-0.070.25
1918WG% 50 ت�صي�صPirimicarb200 جم/فدانMod II3-0.5-

1918WG% 50 موتيفPirimicarb200 جم/فدانMod II3-0.5-

1385FS%37 مون�صرين جى
Imidacloprid 12%

+
Pencycuron 25%)0.6�صم3/طن)معاملة تقاوي Mod II70- 0.5

0.1
0.4

-

2242SC%48 نافيجاتورThisacloprid20 �صم100/3 لرت ماءMod II70.20.2-

المّنالبطاطس

المّن

ظهور بقع صفراء باهتة -تجعد والتفاف األوراق -الندوة
العسلية-ذبول األوراق وجفافها وموتها-وجود الحوريات

واألفراد المجنحة -ظهور نباتات مصابة بالفيرس بعد اإلصابة
بحشرات المن.

تبدأ فى الظهور من فبراير وحتى شهر أبريل وذلك خالل
العروة الصيفى.

البد من العالج الوقائي حيث تعتبر الحشرات الكاملة لمن
الخوخ  ناقل رئيسي لمرض التفاف األوراق الفيروسي

وفيروس Y  في البطاطس.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم العالج بالمبيد الموصي به عند وجود أي أعداد من الحشرة علي النبات. ويجب تغطية

سطحى األوراق بمحلول الرش.

التوصيات المعتمدة

WG  %25 20 جم/ 100 لتر ماءاآتارا
EC  %50 375 سم3/ 100 لتر ماءاآتيليك
EC%30 440 سم3/ فدانبايريثرم
WG  %50 20 جم/ 100 لتر ماءتشيس
WS  %70 معاملة تقاوى.150جم / طن تقاوىجاوشو

EC  %50 1 لتر/ فدانريلدان
SC  %48 20 سم3/ 100 لتر ماءآاليبسو

SC  %20 50 سم3 /  100 لتر ماءآونفيدور
FS  %37 معاملة تقاوى.0.6 سم3/ آجم تقاوىمونسرين جى
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دودة درنات البطاط�ض )فى احلقل(
مظهر الإ�صابة : 

ف�صية  الأنفاق  هذه  وتبدو  الورقة  �صطحى  بني  مفلطحة  كبرية  اأنفاق  ظهور 
�صفافة ت�صببها يرقات احل�صرة. وت�صيب الدرنات املك�صوفة القريبة من �صطح الرتبة 
فى احلقل حيث تدخل الريقات داخل الدرنات وت�صنع اأنفاق بداية من عيون الدرنات 

وت�صتمر للداخل.

ميعاد ظهور الإ�صابة: تظهر الإ�صابة خالل الفرتة من اإبريل حتى نوفمر من كل 
عام واأ�صد العروات اإ�صابة باحل�صرة هى زراعات العروة ال�صيفى وال�صيفى املتاأخرة.

توقيت املكافحة: عند و�صول الإ�صابة اإلى 5% من النباتات التى مت فح�صها ع�صوائيا.
اإر�صادات خا�صة: يتم الر�ض على املجموع اخل�صرى قبل الغروب مع تكرار الر�ض 

عند اللزوم.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم

)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

1253EC%5   افانتIndoxacarb25 �صم100/3 لرت ماءMod II 70.020.020.01

2093WG%30  اأفو�صتIndoxacarb50 جم/فدانMod II 70.020.020.01
2389EC% 5 بيدلي�ضLufenuron160 �صم3/ فدانU70.010.05-

1960SC%9 بينى
Emamectin benzoate 1.5%

+
Indoxacarb 7.5%

200Mod II 7 �صم3/فدان
-

0.02
0.01
0.02

-

0.01

1057SC% 24 تري�صرSpinosad30 �صم100/3 لرت ماءU100.010.0210
2322SP% 90 داى اأبMethomyl300 جم/فدانHigh Ib60.020.010.2
510WP%6.4دايبل 2 اإك�ضBacillus thuringiensis200 جم/فدانU--0.01-

2393SC% 15 دلتارابIndoxacarb26 �صم100/3 لرت ماءMod II 70.020.020.01

1052SC%24 رنرMethoxyfenozide 37.5 �صم100/3 لرت
U7-0.010.02ماء

1732EC%10  روك�صىNovaluron300 �صم3/فدانU30.010.20.01
300EC%50 صومثيون كزد�Fenitrothion1.5 لرت/فدانMod II 3-0.01-

1404SC% 20 كوراجنChloranraniliprole60 �صم3/فدانU7-0.020.3
609EC%5 مات�صLufenuron160 �صم3/فدانU210.010.05-

1340EC% 57 مالثنيMalathion500 �صم100/3 لرت ماءLow III7-0.028

مال�صون/كوروماندل588
EC% 57

Malathion2 لرت/ فدانLow III7-0.028

2329WG% 30 هاى دوك�ضIndoxacarb15 جم/100 لرت ماءMod II 70.020.020.01

1061SP% 90 هوياجنMethomyl300 جم/فدانHigh Ib50.020.010.2
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الذبابة البي�صاء 
مظهر الإ�صابة:

�صدة  عند  عام  و�صعف  وذبول  واإ�صفرارها  الأوراق  جتعد  فى  الأ�صرار  تتمثل 
واإلتفاف  التعداد- وتتمثل فى جتعد  زيادة  الإ�صابة- ظهور ندوة ع�صلية فى حالة 

الأوراق واإ�صفرارها وتقزم النباتات وت�صوهها واإنخفا�ص حاد فى املح�صول.
ميعاد ظهور الإ�صابة: اإبتداء من مايو وحتى اآخر نوفمر.

توقيت املكافحة: يجب الأ�صتمرار فى مكافحة احل�صرة فى احلقول وذلك ملكافحة 
اإنت�صار ڤريو�ص جتعد واإلتفاف واإ�صفرار الأوراق.

اإر�صادات خا�صة: يتم الر�ض على املجموع اخل�صري.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

2627WG % 25 ثياميك�ضThiamethoxam80 جم/فدانU7-0.070.25

دودة ورق القطن
مظهر الإ�صابة : 

وجود لطع البي�ض على الأوراق - تغذية الريقات على القمم النامية ووجود ثقوب 
فى الأوراق.

ميعاد ظهور الإ�صابة: زراعات اأكتوبر ونوفمرب خال العروتني النيلى وال�صتوى.
توقيت املكافحة: عند ظهور مناطق م�صابة باللطع والفق�ض احلديث.

على  ر�صا  عليها  لل�صري  الرتبة  وحتمل  الرى  بعد  العالج  يتم  خا�صة:  اإر�صادات 
املجموع اخل�صرى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

2115  EC % -100Low III7-0.01 �صم3/فدانEmamectin benzoateامياتوك�ض 2 

1726SC%14.5 بيتافانتIndoxacarb110 �صم3/فدانMod II70.020.020.01
1279EC%50  بريودانChlorpyrifos methyl1 لرت/فدانU30.010.05-

1812ME% 3.5 جا�صرEmamectin benzoate120 �صم3/ فدانLow III7-0.01-

2363EC%5 صنيورون�Lufenuron160 �صم3/فدانU70.010.05-
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

1379EC% 5 كابري�ضChlorfluazuron400 �صم3/فدانU14-0.01-

2445EC% 48  كامياChlorpyrifos1 لرت/فدانMod
II720.010.05

2538EC% 5 كومات�ص اك�صLufenuron160 �صم3/فدانU70.010.05-

531SP% 90  كويكMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib50.020.010.2

2615SP% 40 كويك جولدMethomyl675 جم/فدانHigh
Ib70.020.010.2

609EC%5 مات�صLufenuron160 �صم3/فدانU210.010.05-

1890SP%90  ميثوماك�ضMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib70.020.010.2

1060SP% 90 ميثوميتMethomyl300 جم/فدانHigh
Ib60.020.010.2

1073SC% 15 نومولتTeflubenzuron50 �صم100/3 لرت ماءU50.050.05-

الآفة : الأكارو�صات
العنكبوت الأحمر

مظهر الإ�صابة : 
وجود نباتات م�صفرة اللون فى و�صط احلقل - ظهور بقع �صفراء اأو بنية 
 - امل�صفرة  الورقة  �صطح  - خ�صونة  الورقة  تعم  ما  �صرعان  الورقة  �صطح  على 

ذبول الأوراق وجفافها.
ميعاد ظهور الإ�صابة: تظهر الإ�صابة فى البطاط�ض ال�صيفى خالل �صهر 

اأبريل. وتظهر فى البطاط�ض النيلى اأوائل �صهر �صبتمر.
توقيت املكافحة:

من  الورقة  على  اأفراد   5 عدد  اإلى  العنكبوت  اأعداد  متو�صط  و�صول  عند 
الأوراق التى بتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة: يتم ر�ض النباتات مع تغطية ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

1093EC%1.8 اأبالونAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod II70.0050.010.01

1977SC%24 اأ�صينابريChlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءMod II7-0.01-

1532EC%1.8  افدال مكتنيAbamectin160 �صم3/ فدانMod II50.0050.010.01

2632SC% 24اكرك�ضChlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءMod II7-0.01-

دودة ورق القطنالبطاطس

EC  %50 1لتر/ فدانبيرودان
EC  %50 1لتر / فدانريلدان
SP  %90 300 جم/ فدانآويك

SP  %90  300 جم/فدانالنيت
EC  %5 160 سم3 /  فدانماتش

SP  %90 300 جم / فدانميثوميت
SC  %15 50 سم3/ 100 لتر ماءنومولت

األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

وجود نباتات مصفرة اللون فى وسط الحقل -ظهور بقع
صفراء أو بنية على سطح الورقة سرعان ما تعم الورقة -

خشونة سطح الورقة المصفرة -ذبول األوراق وجفافها.

تظهر اإلصابة في البطاطس الصيفي خالل شهر أبريل.
وتظهر في البطاطس النيلي أوائل شهر سبتمبر.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي عدد 5 أفراد على
الورقة من األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءأآوميك
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءابالون
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءجولد

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءديمكتين
SC%36 40 سم3/ 100 لتر ماءشالنجر

SC  %24 60 سم3/ 100 لتر ماءشالنجر سوبر
EC  %1.8  40 سم3/ 100 لتر ماءفيرتيميك

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءآام ميك
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

955EC% 1.8 اكوميكAbamectin40 �صم3/ 100 لرت ماءMod II150.0050.010.01

1696EC%5 اأوبالتنيAbamectin20 �صم100/3 لرت ماءMod II70.0050.010.01

2092SC% 12 جات فا�صتAbamectin 2%
+Thiamethoxam 10%160 �صم3/فدانMod II70.005

0.3
0.01
0.07

0.01
0.25

1233EC% 1.8  جولدAbamectin40 �صم3/ 100 لرت ماءMod II90.0050.010.01

1251EC% 1.8 دميكتنيAbamectin160 �صم3/فدانMod II70.0050.010.01

1420SC%24 صالنجر�صوبر�Chlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءMod II10-0.01-

2336SC% 24  كابيتولChlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءMod II7-0.01-

1136EC%1.8 كام ميكAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod II140.0050.010.01

1137EC%3.37  كراترAbamectin30 �صم100/3 لرت ماءMod II120.0050.010.01

2439EC% 1.8 كرومكAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod II70.0050.010.01

2320EC%24 كونكوردChlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءMod II10-0.01-

1450EC% 1.8 ل�صيوAbamectin40 �صم100/3 لتر ماءMod II30.0050.010.01

2023EC% 1.8 نو�صبيدرAbamectinماء لرت  40Mod II70.0050.010.01 �صم100/3 

\الآفة : الفطريات

الق�صرة ال�صوداء )فطريات الرتبة(

مظهر الإ�صابة : 

تقرحات بنية داكنة حتيط بال�صاق جزئيا اأو كليا اأعلى �صطح الرتبة. تكون 

بقع داكنة على الدرنات امل�صابة مع وجود اأج�صام حجرية �صوداء.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
فرتة �صب الدرنات.

توقيت املكافحة:
معاملة الدرنات قبل الزراعة.

العنكبوت األحمرالبطاطس

EC  %3.37 30 سم3/ 100 لتر ماءآراتر
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءالسيو

الفطريات اآلفة:
القشرة السوداء ( فطريات التربة)

تقرحات بنية داآنة تحيط بالساق جزئيا أو آليا أعلى سطح
التربة. تكون بقع داآنةعلى الدرنات المصابة مع وجود أجسام

حجرية سوداء.

فترة صب الدرنات.

معاملة الدرنات قبل الزراعة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SC  %25 معاملة درنات1سم3/ آجم تقاوىمومنتو

FS  %37 معاملة درنات0.6 سم3/ آجم تقاوىمونسرين جى

الندوة المبكرة ( البدرية)

تظهر األعراض على صورة بقع مستديرة منتظمة الشكل لونها
بنى مع وجود حلقات متداخلة داخل البقع تظهر بوضوح عند
تعريض االوراق ألشعة الشمس وتظهر األعراض أيضا على

السوق فى صورة بقع طولية بنية اللون.

عند مالئمة الظروف الجوية, 25 إلى 30  درجة حرارة
مئوية, مع رطوبة نسبية عالية.

عند ظهور اإلصابة خاصة فى العروة الصيفية.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WG  %52.5 40 جم / 100 لتر ماءاآواجن برو
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

1710SC%25  امي�صتوAzoxystrobin1لرت/ طن درناتU-778

2455FS%5  امي�صتوبراميPenflufen40 �صم100/3كجم درناتU65-0.010.01

1718
T34 بيوكونرتول

WP %12
Trichoderma asperellum 250 جم/ طن درناتU----

1718T34 بيوكونرتول
WP %12Trichoderma asperellum250 جم/فدان رى بعد الزراعةU----

1182FS%10 صيلي�صت�Fludioxonil200 �صم3/طن درناتU-556

681
فيتافاك�ض

FS%40 )200(

Carboxin 20%
+

Thiram 20%
750Mod �صم3/طن درنات

II60
-

0.2
0.05
0.3

-

-

كروزرماك�ض بوتيتو1908
FS%42

Fludioxonil 8.4%
+Thiamethoam 33.6%240 �صم3/طن درناتLow

III60
5
-

5
0.07

6
0.25

1385
مون�صرين جى

FS% 37 

Imidacloprid 12%
+Pencycuron 25% 0.6 �صم3/كجم درناتMod

II70-
-

0.5
0.1

0.4
-

1411SC%25 مومنتوPencycuron 1 �صم3/كجم درناتU--0.1-

الندوة املبكرة )البدرية(

مظهر الإ�صابة : 

مع  بنى  لونها  ال�صكل  منتظمة  م�صتديرة  بقع  �صورة  على  الأعرا�ص  تظهر 

الأوراق  تعري�ض  عند  بو�صوح  تظهر  البقع  داخل  متداخلة  حلقات  وجود 

بقع طولية  ال�صوق فى �صورة  اأي�صا على  الأعرا�ص  وتظهر  ال�صم�ص  لأ�صعة 

بنية اللون.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

عند مالئمة الظروف اجلوية 25 اإلى 30 درجة حرارة مئوية مع رطوبة 

ن�صبية عالية.

توقيت املكافحة:

العنكبوت األحمرالبطاطس

EC  %3.37 30 سم3/ 100 لتر ماءآراتر
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءالسيو

الفطريات اآلفة:
القشرة السوداء ( فطريات التربة)

تقرحات بنية داآنة تحيط بالساق جزئيا أو آليا أعلى سطح
التربة. تكون بقع داآنةعلى الدرنات المصابة مع وجود أجسام

حجرية سوداء.

فترة صب الدرنات.

معاملة الدرنات قبل الزراعة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SC  %25 معاملة درنات1سم3/ آجم تقاوىمومنتو

FS  %37 معاملة درنات0.6 سم3/ آجم تقاوىمونسرين جى

الندوة المبكرة ( البدرية)

تظهر األعراض على صورة بقع مستديرة منتظمة الشكل لونها
بنى مع وجود حلقات متداخلة داخل البقع تظهر بوضوح عند
تعريض االوراق ألشعة الشمس وتظهر األعراض أيضا على

السوق فى صورة بقع طولية بنية اللون.

عند مالئمة الظروف الجوية, 25 إلى 30  درجة حرارة
مئوية, مع رطوبة نسبية عالية.

عند ظهور اإلصابة خاصة فى العروة الصيفية.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WG  %52.5 40 جم / 100 لتر ماءاآواجن برو
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

698
اكواجن برو

WG  52.5%
Cymoxanil 30%

+
Famoxadone 22.5%

40Low جم/100 لرت ماء
III15-

2
0.01
0.02

0.05
0.02

2577WP%70 الكوPropineb300 جم/100 لرت ماءU70.20.2-

744WP%80  انادولMancozeb250 جم/100 لرت ماءU100.20.30.2

1035WP%77 اأندك�ضCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II5-5-

1503EC%25اأوبتيماDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU540.14

1795WP%72 اأى بى كور
Cymoxanil 8%

+
Mancozeb 64%

250Low جم/100 لرت ماء
III3-

0.2
0.01
0.3

0.05
0.2

1900WG%48.9 اأيرون
Copper hydroxide 24.5%

+
Copper oxychloride 24.4%

50Low �صم100/3 لرت ماء
III7-

-
5
5

-
-

1598WG%75  اميثانMancozeb300 جم/100 لرت ماءU70.20.30.2

1646SC% 45 بروك�صانيل
Cymoxanil 5%

+
Propamocarb hydrochloride 40%

250 �صم100/3 لرت 
ماء

Low
III3-

0.3
0.01
0.3

0.05
0.06

2280SL% 72.2  بريفاكيمPropamocab hydrochloride 250 �صم100/3 لرت
U70.30.30.06ماء

بولريام )دى اأف(298
DF%80

Metiram200 جم/100 لرت ماءU140.20.30.2

946WP%40 بيللكيوتIminoctadine tris )albesilate(100جم/100 لرت ماءLow
III7-0.01-

بيوجيل �صى اك�ض2226
SC%42.5

Chlorothalonil 37.5%
+

Cymoxanil 5%
200 �صم100/3 لرت 

ماء
Low
III7

-

-

0.01
0.01

0.1
0.05

743WP%72 تازولني
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

250Mod جم/100 لرت ماء
II140.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

411WP%80 ترايدك�ضMancozeb250 جم/100 لرت ماءU70.20.30.2

ترايدك�ض �صوبر 410
WG%75

Mancozeb200 جم/100 لرت ماءU30.20.30.2

1946 SC 35Low �صم100/3 لرت ماءTebuconazoleتوليدو   %43 
III5-0.02-

1291EC%25  جاردنرDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU1040.14

2378WP%50  جاجنر
Fosetyl-Aluminium 28%

+
Mancozeb 22%

-300U7 جم/100 لرت ماء
0.2

30
0.3

-
0.2

2299WP%72جينك�ض
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

250Mod جم/100 لرت ماء
II70.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

1803EC%25 دايفازولDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU1440.14
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

1638EC%25 دايفى كورDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU740.14

693L%23.5  دل كبCopper sulfate250 �صم100/3 لرت ماءMod II22-5-

2219WP% 50  دملا
Mancozeb 45%

+
Tebuconazole 5%

200U70.2 جم/100 لرت ماء
-

0.3
0.02

0.2
-

1706SC% 32.5  دي�صنت
Azoxystrobin 20%

+
Difenoconazole 12.5%

300Low �صم3/ فدان
III37

4
7

0.1
8
4

1644WG%73 ديوت اإم
Cymoxanil 5%

+
Mancozeb 68%

150Mod جم/100 لرت ماء
II3-

0.2
0.01
0.3

0.05
0.2

2237WP%72 روك�صيل اإم
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

250Mod جم/100 لرت ماء
II70.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

روك�صيل بل�ض 1327
WP%68.9

Copper oxychloride 53.9%
+

Metalaxyl 15%
150Mod جم/100 لرت ماء

II7-
0.05

5
0.02

-
0.5

2274WP%72 ريدوزين
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

250Mod جم/100 لرت ماء
II70.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

1774WG%65 ريفا�ض اإم زد
Mancozeb 60%

+ 
Mandipropamid 5%

1U70.2 كجم/ فدان
0.01

0.3
0.01

0.2
0.01

1651WG%30 رمييك
Dimethomorph 22%

+
Metalaxyl 8%

200Low جم/100 لرت ماء
III70.05

0.05
0.3

0.02
0.05
0.5

1439WP%72 صاندكيور�
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

250Modجم/100 لرت ماء
II3

0.2
0.05

0.3
0.02

0.2
0.5

1976EC%25 صاندوزول�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU740.14

2357EC%25 صبيد �صايد�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU740.14

1584WP%80 صبرييت�Mancozeb250جم/100 لرت ماءU70.20.20.3

1576WG%50 صتون�Dimethomorph50جم/100 لرت ماءU70.050.050.05

2436WP%76 صكرات�ص�
Cymoxamil 6%

+
Propineb 70%

350Modجم/100 لرت ماء
II70.01

0.2
-

0.2
0.05

-

945EC%25 صكور�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU1440.14

2159EC%25 صكوربيو�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU740.14

1455WP% 72 صوجات�
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl  8%

250Mod جم/100 لرت ماء
II70.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

1075WG%60  صريينو�
Fenamidone 10%

+
Mancozeb 50%

150Low جم/100 لرت ماء
III90.02

0.2
0.01
0.3

0.02
0.2

1526WG%75  صنكوزيب�Mancozeb200 جم/100 لرت ماءU70.20.30.2

2648WG%50  فاجنوPyraclostrobin70 جم/100 لرت ماءU70.020.020.04
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاي للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)kg/mg(

CodexEUEPA
Tolerance

1026WG%50 فلنتTrifloxystrobin20 جم/100 لرت ماءU70.020.020.04

1704WG%80 فلو اأى زدFolpet150 جم/100 لرت ماءU100.10.06-

360EC%25 فوليكورTebuconazole60 �صم100/3 لرت ماءU10-0.02-

2634WP%72 فو�صتوك
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl  8%

250Mod جم/100 لرت ماء
II70.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

2558WG%52.5 فونيل
Cymoxanil  30%

+
Famoxadone  22.5%

40 جم/100 لرت ماء
Low

III
7-

0.02
0.01
0.02

0.05
0.02

1600WP%80  كاديالكMancozeb250 جم/100 لرت ماءU70.20.30.2

1171WG% 60 كريوتوب
Metiram 55%

+
Pyraclostrobin 5%

200U50.2 جم/100 لرت ماء
0.02

0.03
0.02

0.2
0.04

كريوديو1839
EC% 11.2  

Dimethomorph7.2%
+

Pyraclostrobin 5%
250U100.05 �صم100/3 لرت ماء

0.02
0.05
0.02

0.05
0.04

كوبر�ض كزد 372
WP%56.35

Cuprous oxide250 جم/100 لرت ماءMod
II11-5-

1588WP%77 كوبربروCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II7-5-

1758WG%57 كوبوكو
Dimethomorph13%

+
Propineb 44%

150U30.05 جم/100 لرت ماء
0.2

0.05
0.2

0.05
-

كو�صيد )2000( 640
DF%53.8

Copper hydroxide180جم/100 لرت ماءMod
II5-5-

1234SC%45 كون�صنتو
Fenamidone 7.5%

+
Propamocarb

 hydrochloride 37.5%
200U70.02 �صم100/3 لرت ماء

0.3
0.01
0.3

0.02
0.06

1501EC%25 كريفDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU540.14

734WP%72 كيور اإم
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

250Modجم/100 لرت ماء
II140.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

لوناترانكيوليتى 1994
SC%50

Fluopyram 12.5%
+

Pyrimethanil 37،5%
87.5 �صم100/3 لرت 

ماء
Low
III100.03

0.05
0.1

0.05
0.02
0.05

1645WP%72 ماتكوجولد
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

250Mod جم/100 لرت ماء
II30.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

1982WG%52.5 ماجما
Cymoxanil 30%

+Fanaoxadone 22.5%50 جم/100 لرت ماءLow
III3-

0.02
0.01
0.02

0.05
0.02

2200EC%50 مورانو
Difenoconazole 25%

+Propiconazole 25%30 �صم100/3 لرت ماءLow
III74

-
0.1

0.01
4
-

1386WG%70 نوفيكيورCopper sulfate )tribasic(175 جم/100 لرت ماءMod
II3-5-

1523WP % 70 نيموPropineb300 جم/100 لرت ماءU30.20.2-

1863WP % 80 يوروتكMancozeb250 جم/100 لرت ماءU100.20.30.2

1988WP%72 يومنيل
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl  8%

200Mod جم/100 لرت ماء
II70.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5
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الندوة املتاأخرة
مظهر الإ�صابة : 

اللون،  رمادية  منتظمة،  غري  بقع  �صورة  فى  الأوراق  على  املر�ض  اأعرا�ض  تظهر 
البقع  ال�صفلى لهذه  ال�صطح  اأو �صفراء خم�صرة، ويوجد على  حماطة بهالة �صفراء 
منو زغبى اأبي�ص اأو رمادى عبارة عن احلوامل اجلرثومية للفطر امل�صبب والإ�صابة 
على اأعناق الأوراق وال�صوق على هيئة بقع طولية، رمادية اللون وفى الإ�صابة ال�صديدة 

يحدث ك�صر لل�صوق فى حالة وجود تيار هوائى قوى اأو رياح �صديدة.
ميعاد ظهور الإ�صابة: 

عند تالم�ض النباتات فى احلقل واإرتفاع الرطوبة واإنخفا�ض احلرارة.
توقيت املكافحة:

عند ظهور الإ�صابة خا�صة فى العروة النيلى اأو فى مناطق الرى بالر�ض.
اإر�صادات خا�صة: من ال�صرورى اأن يغطى حملول الر�ض كل  من ال�صطح 

العلوى وال�صفلى لالأوراق.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1040WP% 72 اأروميل اأم زد
Mancozeb 64%

+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماء
Mod

II
50.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

اأكروبات مانكوزيب1713
WG%69

Dimethomorph 9%
+Mancozeb 60%250 جم/100 لرت ماءU70.05

0.2
0.05
0.3

0.05
0.2

اأكروبات نحا�ض546
WP% 73.2

Gopper oxychloride 67.2%
+Dimethomorph 6%

250 جم/100 لرت ماء
Mod

II
20-

0.05
5

0.05
-

0.05

2429WG%46اكروب�صت بل�ض
Gopper oxychloride 40%

+Dimethomorph 6%250 جم/100 لرت ماء
Low
III

9-
5
1

-
1.5

اكواجن برو698
WG%  52.5

Cymoxanil 30%
+Famoxadone 22.5%40 جم/100 لرت ماء

Low
III

15-
2

0.01
0.02

0.05
0.02

2014WG%75  اليكت�ض
Mancozeb 66.7%

+Zoxamide 8.3%200 جم/100 لرت ماءU70.2
0.02

0.3
0.02

0.2
0.06

49WP%70  انرتاكولPropenib250 جم/100 لرت ماءU30.20..2-

1262SC%68.75انفينيتو
Fluopicolide6.25%

+
 Propamocarb hydrochloride

62.5%

125 �صم100/3
لرت ماء

U8-
0.3

0.03
0.3

0.02
0.06

1997SC%52.5 اأورفيجو
Ametoctradin 30%

+Dimethomorph 22.5%80 �صم100/3 لرت ماءU70.05
0.05

0.05
0.05

0.05
0.05

1146WP% 47.89اأوك�صى بل�ضCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءLow
III--5-

1396SC%72  برادوChlorothalonil875 �صم3/فدانU5-0.010.1

الندوة المتأخرةالبطاطس

الندوة المتأخرة

تظهر أعراض المرض على األوراق فى صورة بقع غير
منتظمة، رمادية اللون، محاطة بهالة صفراء أو صفراء

مخضرة، ويوجد على  السطح السفلى لهذه البقع نمو زغبى
أبيض أو رمادى عبارة عن الحوامل الجرثومية للفطر المسبب
و اإلصابة على أعناق األوراق والسوق على هيئة بقع طولية،
رمادية اللون وفى اإلصابة الشديدة يحدث آسر للسوق فى حالة

وجود تيار هوائى قوى أو رياح شديدة.

عند تالمس النباتات فى الحقل وإرتفاع الرطوبة وإنخفاض
الحرارة.

عند ظهور اإلصابة خاصة فى العروة النيلى أو فى مناطق
الرى بالرش

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
البد أن يغطي محلول الرش السطحين العلوي والسفلي لألوراق.

التوصيات المعتمدة

اآروبات مانكوزيب %69
WP

250 جم/100 لتر ماء

WP  %46 250 جم/100 لتر ماءاآروبات نحاس
WG  %52.5 40 جم / 100 لتر ماءاآواجن برو

SC  %25 50 سم3/ 100 لتر ماءاميستار
WP   %70 250 جم/ 100 لتر ماءانتراآول

SC  %68.75 125سم3/ 100 لتر ماءانفينيتو
WP % 28.5 250 جم/ 100 لتر ماءاوآسى بالس

SC  %72 875 سم٣/ فدانبرادو
SL  %72.2 250سم3 /100 لتر ماءبروبالنت
SL  %72.2 250سم3/ 100 لتر ماءبروآيور

SL  %72.2 250 سم3 /  100 لتر ماءبريفيكيور ن
WG  %75 200 جم/100 لتر ماءترايدآس  سوبر

WP  %80250 جم/100 لتر ماءترايدآس
WP  %58 250 جم/100 لتر ماءجالبين مانكوزيب
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1914SC%55 برافوتوب
Chlorothalonil  50%

+
Difenoconazole 5%

500 �صم3/فدان
Low
III

3-
4

0.01
0.01

0.1
4

699SL% 72.2  بروبالنتPropamocarb hydrochloride250 �صم100/3 لرت ماءU140.30.30.06

1324SL% 72.2  بروكيورPropamocarb hydrochloride250 �صم100/3 لرت ماءU30.30.30.06

1403SL% 72.2  بريفك�ض اأنPropamocarb hydrochloride250 �صم100/3 لرت ماءU100.30.30.06

270SL% 72.2  يريفيكور-نPropamocarb hydrochloride250 �صم100/3 لرت ماءU30.30.30.06

1851
برمييتوك�ض فورت

WP % 41

Copper Complex 21%
+

Mancozeb 20%
250 جم/100 لرت ماء

Mod
II

7-
0.2

5
0.3

-
0.2

551L)بالنتجارد)30 مليون خلية/ملTrichoderma harzianum250 �صم100/3 لرت ماءU----

1813SC%50  بوكاجىFliazinam50 �صم100/3 لرت ماءU5-0.020.02

411WP%80 ترايدك�ضMancozeb250 جم/100 لرت ماءU70.20.30.2

410WG%75 ترايدك�ض �صوبرMancozeb200 جم/100 لرت ماءU30.20.30.2

1921WP  % ترابوماك�ض  66 
Copper oxychloride 50%

+
Cymoxanil 4%

+
Mancozeb 12%

250 جم/100 لرت ماء
Mod

II
7

-
-

0.2

5
0.01
0.3

-
0.05
0.2

84WP%58 جالنب مانكوزيب
Benalaxyl 10%

+
Mancozeb 48%

-250U14 جم/100 لرت ماء
0.2

0.05
0.3

-
0.2

جالنب نحا�ض85
WP% 69.8

Benalaxyl 11%
+

Copper oxychloride 58.8%
250 جم/100 لرت ماء

Low
III

200.02
-

0.05
5

-
-

1724WP%69 جولد �صتون
Dimethomorph  9%

+Mancozeb 60%250 جم/100 لرت ماءU30.05
0.2

0.05
0.3

0.05
0.2

دايثني اأم189
WP%80-45 

Mancozeb250 جم/100 لرت ماءU150.20.30.2

735WP%80 دايكوريبMancozeb250 جم/100 لرت ماءU80.20.30.2

2281WG%68 دودجو
Mancozeb 64

+
Metalaxyl-M 4%

200 جم/100 لرت ماء
Mod

II
210.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

رادو الن�صر1485
WP % 72 

Mancozeb 64%
+

Metalaxyl  8%
300 جم/100 لرت ماء

Mod
II

100.2
0.05

0.3
0.02

0.2
0.5

2066SC%40 رامنانCyazofamid30 �صم100/3 لرت ماءU70.010.010.2

1062WP% 50 رولك�ض
Copper oxychloride 35%

+
Metalaxyl  15%

150 جم/100 لرت ماء
Mod

II
10-

0.5
5

0.02
-

0.5

ريدوميل جولد ام زد 1211
WG%68

Mancozeb 64%
+

Metalaxyl-M 4%
200 جم/100 لرت ماء

Mod
II

80.2
0.05

0.3
0.02

0.2
0.5

ريدوميل جولد بال�ض763
WP % 71.5 

Cooper oxychloride 69%
+

Metalaxyl  2.5%
200 جم/100 لرت ماء

Mod
II

7-
0.05

5
0.02

-
0.5

1220SC%25 ريفا�ضMandipropamid50 �صم100/3 لرت ماءU30.010.010.01
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1774SC%50 ريفا�ض توب
Difenoconazole 25%

+
Mandipropamid 25%

200 �صم3/فدان
Low
III

34
0.01

0.1
0.01

4
0.01

1354
ريفا�ض اإم زد 
WG%65

Mancozeb 60%
+ Mandipropamid 25%1 كجم/فدانU70.2

0.01
0.3

0.01
0.2

0.01

1873SL%72.2 ريفالPropamocarb hydrochloride 250 �صم100/3 لرت
U70.30.30.06ماء

2292SC%50  زانFluazinam50 �صم100/3 لرت ماءU7-0.020.02

1953SC%50 زجنالFluazinam50 �صم100/3 لرت ماءU7-0.020.02

1141WP % 38.37)2007( زوومCopper hydroxide250جم/100 لرت ماء
Low
III

--5-

2420WP%80 صرتوك�Mancozeb250جم/100 لرت ماءU70.20.30.2

2108SC%25 صرتوماك�Azoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU777-

1075WG%60 صريينو�
Fenamidone 10%

+
Mancozeb 50%

150 جم/100 لرت ماء
Low
III

90.02
0.2

0.01
0.3

0.02
0.2

2243SC%10 صيفومان�Cyazofamid120 �صم100/3 لرت ماءU70.010.010.02

�صامب دى بى 1214
WG%57.6

Copper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II1-5-

1102SC%50 صريلن�Fluazinam50 �صم100/3 لرت ماءU7-0.020.02

2276WP% 69 فنجى مورث
Dimethomorph9%

+
Pyraclostrobin 60%

250U70.05 جم/100 لرت ماء
0.2

0.05
0.3

0.05
0.2

فنحيوران اأو اأت�ص674
WP%77

Copper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II7-5-

2433WP%44.2 فوبي�صى
Benalaxyl  6%

+Cymoxanil  3.2%
+Folpet  35%

250 جم/100 لرت ماء
Low
III

7
0.02

-
0.1

0.05
0.01
0.06

-
0.05

-

2560WP%25 فورت - برو
Cymoxanil  5%

+
Dimethomorph20%

80 جم/100 لرت ماء
Low
III

7-
0.05

0.01
0.05

0.05
0.05

2015WP%69 فولر اأم زد
Dimethomorph 9%

+
Mancozeb 60%

250U70.05 جم/100 لرت ماء
0.2

0.05
0.3

0.05
0.2

2635SC%40 فولى �صتارDimethomorph 20%
+Fluazinam 20%300 �صم3/فدانU70.05

-
0.05
0.02

0.05
0.02

فوليوجولد 1271
SC%53.75

Chlorothalonil  50%
+

Metalaxyl-M  3.75%
300 �صم100/3 لرت ماء

Mod
II

7-
0.05

0.01
0.02

0.1
0.5

2045WG%15فيجى كلنيBenthiavalicarb-isopropyl50 جم/100 لرت ماءU7-0.02-

1620WP%84 فيرنCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II7-5-
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2298WP%85 كباكيتCopper oxychloride250جم/100 لرت ماءMod
II5-5-

1839EC%11.2 كريوديو
Dimethomorph 7.2%

+
Pyaclostrobin  4%

250U100.05 �صم100/3 لرت ماء
0.02

0.05
0.02

0.05
0.04

2268WP%85 كوماCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II5-5-

1234SC%45  كون�صنتو
Fanamidone 7.5%

+
Propamocarb hydrochloride 

37.5%
250 �صم100/3 لرت ماء

Low
III

70.02
0.3

0.01
0.3

0.02
0.06

1111SC % 64.61 كينجCopper sulfate )tribasic(200 �صم100/3 لرت ماءMod
II23-5-

1071WP%74.5 كيوربال�ض
Copper oxychloride 59.5%

+
Metalaxyl  15%

150 جم/100 لرت ماء
Mod

II
23-

0.05
5

0.02
-

0.5

2079SC% 20 ليماىAmisulbrom40 �صم100/3 لرت ماءU7-0.01-

1814WG%75  مانفيلMancozeb200 جم/100 لرت ماءU70.20.30.2

1079WP%80 مانكوMancozeb250 جم/100 لرت ماءU100.20.30.2

1410WP%80 مانكو الن�صرMancozeb250 جم/100 لرت ماءU50.20.30.2

مانكو�صيل بال�ض1277
WP%50

Copper oxychloride  35%
+

Metalaxyl  15%
50 جم /100 لرت ماء

Mod
II

15-
0.05

5
0.02

-
0.5

2168WP%80 مرتودك�ضMancozeb250جم/100 لرت ماءU70.20.30.2

1570WG%71.3 مورفى
Dimethomorph 11.3%

+
Folpet  60%

800U140.05 جم/ فدان
0.1

0.05
0.06

0.05
-

1437EC%30 مونتورو
Difenoconazole 15%

+
Propiconazole 15%

50 �صم100/3 لرت ماء
Low
III

74
-

0.1
0.01

4
-

2481WP%72 ميتاملان
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl  8%

 250جم/100 لرت ماء
Mod

II
70.2

0.05
0.3

0.02
0.2
0.5

2529SC%25 ميكرو�صتارAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU777-

1417SC%50 ناندوFluazinam50 �صم100/3 لرت ماءU7-0.020.02

1386WG%70 نوفيكيورCopper sulfate )tribasic(125 جم/100 لرت ماء
Mod

II
3-5-

هاى كوجني وان 2431
WP%52.5

Cymoxanil  30%
+

Famoxadone  22.5
40 جم/100 لرت ماء

Low
III

7-
0.2

0.01
0.02

0.05
0.02

2272SC%53.75 ويرن جولد
Chlorothalonil 50%

+
Metalaxyl-M  3.75%

300�صم100/3 لرت ماء
Mod

II
7-

0.05
0.01
0.02

0.1
0.5
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الآفة : النيماتودا
 نيماتودا تعقد اجلذور

مظهر الإ�صابة : 

- على املجموع اجلذري: يوجد اأورام ذات اأحجام واأ�صكال خمتلفة.

- على الدرنات: يوجد تورمات تظهر معها الدرنة مليئة بالبثور اأو الثاآليل 
ويوجد على ن�صيج الدرنة من الداخل بقع بنية داكنة اللون.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

 مع انت�صار املجموع اجلذري وتكوين الدرنات.

توقيت املكافحة: عند زراعة التقاوي .

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1616SC % 2.5Mod لرت/فدانAbameetinتريفيجو 2  
II450.010.0050.01

1869 GR % 10 نيمايوكEthoprophos30 كجم/فدان
Mod

II
900.020.050.02

نيماتودا التقرح

مظهر الإ�صابة : وجود تقرحات على اجلذور الثانوية.

ميعاد ظهور الإ�صابة:    بعد الزراعة بحوالى �صهر.

توقيت املكافحة: عند الزراعة.

اإر�صادات خا�صة:  

ي�صتعمل املبيد عند الزراعة تكبي�صاً مع التقاوى ثم الرى مبا�صرة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

WHO  طبقاً  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

377GR % 10  موكابEthoprophos30 كجم/فدان
Mod

II
-0.050.050.02

2628EC % 20  نيمافتEthoprophos2 لرت/فدان
Mod

II
-0.050.050.02

 بنیماتودا تعقد الجذور على البطاطسمظھر اإلصابة 
 

 
 

 : صابةاإلمظھر 
 . یوجد أورام ذات أحجام وأشكال مختلفة: المجموع الجذريعلى -
یوجد تورمات تظھر معھا الدرنة ملیئة بالبثور أو الثآلیل : على الدرنات -

 .ویوجد على نسیج الدرنة من الداخل بقع بنیة داكنة اللون
 

 :صابةمیعاد ظھور اإل
 . المجموع الجذري وتكوین الدرناتانتشارمع  
 

 :توقیت المكافحة
 . عند زراعة التقاوي

 
 :إرشادات خاصة

 .ال یوجد
 

 
 

 
 

نيماتودا التقرحالبطاطس

النيماتودا اآلفة:

نيماتودا التقرح

وجود تقرحات علي الجذور الثانوية.

بعد الزراعة بحوالي شهر.

عند الزراعة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يستعمل المبيد عند الزراعة تكبيشًا مع التقاوي ثم الري مباشرة.

التوصيات المعتمدة

GR  %10 30 آجم / فدانموآاب
G  %1012.5 آجم/ فداننيماثورين
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الفلفــــل
الآفة : احل�صرات

الرتب�ض  

مظهر الإ�صابة : 
تبقعات  والثمار م�صببة  والراعم  الأوراق  الرتب�ض على  افراد  تتغذى 
ي�صبب  كما  الأ�صود  اللون  اإلى  البقع  هذه  تتحول  فاحتة  ف�صية   - بي�صاء 

الرتب�ص �صقوط الأزهار وعدم تكونها..

توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور الأفراد على الأوراق والأزهار.

اإر�صادات خا�صة:
امل�صائد  ا�صتخدام  مع  احل�صائ�ص  من  والتخل�ص  الزراعية  النظافة 

الزرقاء الا�صقة للك�صف عن وجود الآفة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1329SC% 12  رادينتSpinetoram100 �صم3/فدانU6-0.50.5

 الذبابة البي�صاء

مظهر الإ�صابة : وجود احل�صرات الكاملة على ال�صطح ال�صفلى لاأوراق 
وتظهر بقع �صفراء بدء الإ�صابة ناجتة عن الثقب والإمت�صا�ض يبتعها 
اإ�صفرار وجتعد الأوراق نتيجة الإ�صابة الڤريو�صية. ومع تقدم الإ�صابة 
يحدث تقزم للنباتات وخ�صونة الأوراق و�صهولة تق�صفها ويتبع ذلك قلة 

املح�صول.كما تظهر الندوة الع�صلية عند �صدة الإ�صابة.

ميعاد ظهور الإ�صابة: فى العروة ال�صيفية املتاأخرة وت�صتد فى العروة 
النيلية بداية من �صهر اأغ�صط�ض وحتى �صهر دي�صمر.

توقيت املكافحة: عند اإكت�صاف الإ�صابة باحلوريات على الأوراق اأو عند 
اإكت�صاف عدد 2 ح�صرة كاملة/نبات فى النباتات التى يتم فح�صها ع�صوائياً.

الذبابة البيضاءالخيار

الخيار
الحشرات اآلفة:

الذبابة البيضاء

وجود الحشرات الكاملة على السطح السفلى لألوراق وعند
بداية اإلصابة تظهر بقع صفراء على السطح العلوى  ويمكن
رؤية األطوار غير الكاملة ( الحوريات) بإستخدام عدسات

حقل 10X آما أن زيادة اإلصابة تؤدى الى تجعد األوراق ثم
ذبولها وإصفرار النبات وضعفه.

من مايو الى نوفمبر أى خالل العروة الصيفى المتأخرة والنيلى
والشتوى المبكرة.

عند متوسط 5 حشرات آاملة على الورقة في األوراق التي يتم
فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

تتم المعاملة رشًا عامًا علي النباتات ويراعي تغطية سائل الرش للنباتات المعاملة تغطية آاملة
آما يراعي تكرار الرش عند اللزوم.

التوصيات المعتمدة

EC  %10 75 سم3/ 100 لتر ماءادميرال
SC  %24 240 سم3 /  فداناوبيرون

SC  %35 30 سم3/ 100 لتر ماءماليت
EC  %4.5 75 سم3/ 100 لتر ماءنيمكس
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التو�صيات املعتمدة

 

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيزرقم الت�صجيل
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1003WG%25  اكتاراThiamethoxam80 جم/فدانU970.70.25

1954WG%50تيدوPymetrozine50 جم/100 لرت ماءU3-30.2

 الـمّن
مظهر الإ�صابة : 

ثم  الأوراق  على  �صفراء  بقع  وظهور  النامية  والقمم  الأوراق  جتعد 
ذبولها - ت�صوه النباتات وخا�صة القمم النامية والأوراق ال�صغرية ال�صن - 

ظهور الأمرا�ص الفريو�صية واأنت�صارها.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

مار�ض وابريل - اأغ�صط�ض و�صبتمر.

توقيت املكافحة:

1-2 فرد للورقة فى الأوراق التى يتم فح�صها  عند وجود متو�صط من 
ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:
تتم املعاملة ر�صا على النباتات مع تغطية النباتات املعاملة تغطية كاملة ب�صائل الر�ض.

التو�صيات املعتمدة

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيزرقم الت�صجيل
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2362 SC%48 1 صوبر توك�ض�Clothianidin200 �صم3/فدانU50.50.040.8

المّنالخيار

المّن

تجعد األوراق والقمم النامية و ظهور بقع صفراء على
األوراق ثم ذبولها-تشوه النباتات وخاصة القمم النامية
واألوراق الصغيرة السن-ظهور األمراض الفيروسية

وأنتشارها.

مارس وابريل –  أغسطس وسبتمبر.

عند وجود متوسط من 1-2 فرد للورقة في األوراق التي يتم
فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تتم المعاملة رشا على النباتات مع تغطية النباتات المعاملة تغطية آاملة بسائل الرش.

التوصيات المعتمدة

EC%30 440 سم3/ فدانبايريثرم
WG  %50 80جم/ فدانتشيس

EC  %50 1لتر/ فدانسوميثيون
SP  %20 25 جم/ 100 لتر ماءموسبيالن

SP  %20 25 جم/ 100 لتر ماءموسبيليديت
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الآفة : الفطريات

البيا�ض الدقيقى
مظهر الإ�صابة : 

ال�صفلى  ال�صــــطح  على  يقابلها  للورقـــة  العلوى  ال�صطح  على  اللون  �صفـــراء  يقع 
منوات زغبية بي�صاء اللون تتحول الأوراق اإلى اللون البنى ومتوت عند اإ�صتداد الإ�صابة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  فى حالة توافر الظروف البيئية املنا�صبة لظهور الإ�صابة.
توقيت املكافحة: عند بداية ظهور الأعرا�ض.

اإر�صادات خا�صة:
لبد اأن يغطى حملول الر�ض ال�صطحني العلوى وال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2564WP%80 اتريوTebuconazole20 جم /100 لرت ماءLow
III410.61.3

1856SC%72   اأوبنChlorothalonil250 �صم3 /100 لرت ماءU770.016

2395SC%56  با�صتيل
Azoxystrobin 6%

+
Chlorothalonil 50%

250U1030 �صم3 /100 لرت ماء 
7

3
0.01

3
6

2613WP%75 فابولو�ض
Chlorothalonil 62.5%

+
Tebuconazole 12.5%

75Low جم /100 لرت ماء 
III37

1
0.01
0.6

6
1.3

الآفة : الأكارو�صات
                        العنكبوت الأحمر   

مظهر الإ�صابة : 
ظهور بقع �صفراء اإلى بنية على  الأوراق. ا�صفرار وذبول الأوراق. جفاف 

الأوراق و�صقوطها فى حالة �صدة الإ�صابة وجفاف اجلو.
ظهور الإ�صابة:مايو - يونيو.

توقيت املكافحة: عند و�صول متو�صط اعداد العنكبوت اإلى 5 اأفراد على 
الورقة فى الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا..

اإر�صادات خا�صة:
يتم ر�ض حملول املبيد على النباتات مع تغطية ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

البياض الدقيقىالفلفل

الفطريات اآلفة:

البياض الدقيقى

بقع صفراء اللون على السطح العلوى للورقة يقابلها على
السطح السفلى نموات زغبية بيضاء اللون تتحول األوراق إلى

اللون البنى وتموت عند إشتداد اإلصابة.

فى حالة توافر الظروف البيئية المناسبة لظهور اإلصابة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
البد أن يغطي محلول الرش السطحين العلوي والسفلي لألوراق.

التوصيات المعتمدة

EC  %10  (100) 25 سم3 /100 لتر ماءتوباس
EC  %12 25 سم3 /  100 لتر ماءروبيجان
WG  %80 250 جم / 100 لتر ماءسلفوالك
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العنكبوت األحمرالباذنجان

الباذنجان
األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

ظهور بقع صفراء ألي بنية على األوراق .اصفرار وذبول
األوراق .جفاف األوراق وسقوطها فى حالة شدة اإلصابة

وجفاف الجو.

مايو –  يونيو.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي5 أفراد على الورقة
في األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش محلول المبيد علي النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

EC  %5 50 سم3/ 100 لتر ماءاورتس سوبر
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1215SC%24   اأوبريونSpiromesifen50 �صم3 /100 لرت ماءU7-0.5-

1159EC%5 اأورت�ض �صوبرFenpyroximate50 �صم3 /100 لرت ماءLow
III10.20.20.2

1582SC%25 بيرولوردBuprofezin400 �صم3/ فدانLow
III30.712

2684SC%10 صبيرن�Abamectin10 �صم3/ 100 لرت ماءLow
III30.050.090.02

الآفة : احل�صرات
 الذبابة البي�صاء

مظهر الإ�صابة:
وجود احل�صرات الكاملة على ال�صطح ال�صفلى لاأوراق وعند بداية الإ�صابة تظهر 
)احلوريات(  الكاملة  الأطوار غري  روؤية  العلوي وميكن  ال�صطح  على  �صفراء  بقع 
ثم  الأوراق  اإلى جتعد  توؤدى  الإ�صابة  زيادة  اأن  كما   10× عد�صات حقل  باإ�صتخدام 

ذبولها واإ�صفرار النبات و�صعفه.
ميعاد ظهور الإ�صابة:من مايو اإلى نوفمر اأي خالل العروة ال�صيفية املتاأخرة 

والنيلي وال�صتوي املبكرة.
توقيت املكافحة:عند متو�صط 5 ح�صرات كاملة على الورقة فى الأوراق التي يتم 

فح�صها ع�صوائياً.
اإر�صادات خا�صة:تتم املعاملة ر�صاً عاماً على النباتات ويراعى تغطية �صائل الر�ض 

للنباتات املعاملة تغطية كاملة كما يراعى تكرار الر�ض عند اللزوم.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1991WG%70   اأفينيوImidacloprid120 جم /فدانMod
II5110.5

2283EC%10 انتيفالىPyriproxyfen75 �صم3 /100 لرت ماءU10-0.10.1

1215SC%24 اأوبريونSpiromesifen240 �صم3/ فدانU3-0.3-

2444SL%20 اأوتلوكAcetamiprid25 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.30.30.5

الخيار الذبابة البيضاءالخيار

الخيار
الحشرات اآلفة:

الذبابة البيضاء

وجود الحشرات الكاملة على السطح السفلى لألوراق وعند
بداية اإلصابة تظهر بقع صفراء على السطح العلوى  ويمكن
رؤية األطوار غير الكاملة ( الحوريات) بإستخدام عدسات

حقل 10X آما أن زيادة اإلصابة تؤدى الى تجعد األوراق ثم
ذبولها وإصفرار النبات وضعفه.

من مايو الى نوفمبر أى خالل العروة الصيفى المتأخرة والنيلى
والشتوى المبكرة.

عند متوسط 5 حشرات آاملة على الورقة في األوراق التي يتم
فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

تتم المعاملة رشًا عامًا علي النباتات ويراعي تغطية سائل الرش للنباتات المعاملة تغطية آاملة
آما يراعي تكرار الرش عند اللزوم.

التوصيات المعتمدة

EC  %10 75 سم3/ 100 لتر ماءادميرال
SC  %24 240 سم3 /  فداناوبيرون

SC  %35 30 سم3/ 100 لتر ماءماليت
EC  %4.5 75 سم3/ 100 لتر ماءنيمكس
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2551SC%30.5  ايكوميداImidacloprid60 �صم3 /100 لرت ماءMod
II5110.5

2649SP%20 بورتنAcetamiprid50 جم/100 لرت ماءMod
II70.30.30.5

2124EC%10 جرنالPyriproxyfen75 �صم3 /100 لرت ماءU7-0.10.1

2190WG%35 كب اك�صرتا
Thiamethoxam

15%
+

Pymetrozine 20%
160U70.5 جم/ فدان

-
0.5
1

0.2
0.1

1260SC%35  ماليتImidacloprid30 �صم3 /100 لرت ماءMod
II5110.5

2567SC%35  ياما�صوImidacloprid200�صم3/فدانMod
II5110.5

املـــن
مظهر الإ�صابة:

جتعد الأوراق والقمم النامية وظهور بقع �صفراء على الأوراق ثم ذبولها- 
ت�صوه النباتات وخا�صة القمم النامية والأوراق ال�صغرية ال�صن- ظهور الأمرا�ص 

الڤريو�صية واإنت�صارها.
ميعاد ظهور الإ�صابة: مار�ض واإبريل- اأغ�صط�ض و�صبتمر.

توقيت املكافحة:
فح�صها  يتم  التي  الأوراق  فى  للورقة  فرد  من2-1  متو�صط  وجود  عند 

ع�صوائياً.
اإر�صادات خا�صة:تتم املعاملة ر�صاً على النباتات مع تغطية النباتات املعاملة 

تغطية كاملة مبحلول الر�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1878SP%20 اأ�صيتاAcetamiprid25 جم /100 لرت ماءMod
II70.30.30.5

2669SP%20 ا�صيتوبارAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II70.30.30.5

1780SP%20 افدال افيرتيدAcetamiprid25 جم /100 لرت ماءMod
II70.30.30.5

1289SC%35 امييدورImidacloprid75 �صم100/3 لرت ماءMod
II7110.5

1235WG%50 ت�صي�صPymetrozine80 جم /فدانU3-10.1

2002WG%70 جاونImidacloprid35 جم/ فدانMod
II5110.5

1592SP%20  جن اك�ضAcetamiprid25 جم /100 لرت ماءMod
II70.30.30.5

اخليار                                                                                                                                                                   الذبابة البي�صاء
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2142EC%10 جنرتا�صيتاAcetamiprid50 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.30.30.5

1832WG%25 رينوفاThiamethoxam80 جم/فدانU70.50.50.2

1859SL%20 صيتام�Acetamiprid25 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.30.30.5

1915SP%20 صيتامرت�Acetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II70.30.30.5

959SP%20 مو�صبيالنAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II30.30.30.5

1070SP%20 مو�صبيليديتAcetamiprid25 جم/100 لرت ماءMod
II30.30.30.5

2518SL%20 مريفاAcetamiprid25 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.30.30.5

 �صانعات الأنفاق
مظهر الإ�صابة : 

تت�صع  رقيقة  متعرجة  اأنفاقاً  مكونة  الورقة  ب�صرتى  بني  الريقات  تتغذى 
�صفاف  لون  ذات  الورقى  الن�صيج  من  خالية  بقع  نهايتها  فى  مكونة  تدريجيا 

يتحول اإلى اللون البنى نتيجة ملوت خايا الب�صرة.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 

اأكتوبر ونوفمر - مار�ض واأبريل.

توقيت املكافحة: 

عند وجود  2-3نفق/ورقة فى الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:

يتم الر�ض على املجموع اخل�صرى للنباتات.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

975EC % 30Mod �صم3 /100 لرت ماءAbamectinرومكتني 1.8 
II80.030.040.05

2137WG%25  صيمو�Thiamethoxam80 جم /فدانU70.50.50.2

1647WG%25  ليك�ضThiamethoxam60 جم /فدانU70.50.50.2

صانعات األنفاقالخيار

صانعات األنفاق

تتغذى اليرقات بين بشرتي الورقة مكونة أنفاقًا متعرجة رقيقة
تتسع تدريجيا مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج الورقي
ذات لون شفاف يتحول الى اللون البني نتيجة لموت خاليا

البشرة

أآتوبر و نوفمبر- مارس و أبريل.

عند وجود 2 -3 نفق/ ورقة في األوراق التي يتم فحصها
عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم الرش على المجموع الخضرى للنباتات.

التوصيات المعتمدة

EC  %1.8 30 سم3/ 100 لتر ماءرومكتين

األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

ظهور بقع صفراء ألي بنية على األوراق .اصفرار وذبول
األوراق .جفاف األوراق وسقوطها فى حالة شدة اإلصابة

وجفاف الجو.

الخيار الصيفي : أبريل ومايو- الخيار النيلي: شهري يوليو
وأغسطس.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي عدد من 5 -7 أفراد
على الورقة في األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءابالون
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءابانتين
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الآفة : الأكارو�صات

العنكبوت الأحمر
مظهر الإ�صابة : 

ظهور بقع �صفراء اإلى بنية على الأوراق. ا�صفرار وذبول الأوراق. جفاف 
الأوراق و�صقوطها فى حالة �صدة الإ�صابة وجفاف اجلو.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

اخليار ال�صيفى: اأبريل ومايو - اخليار النيلى: �صهرى يوليو واأغ�صط�ض.

توقيت املكافحة:

عند و�صول متو�صط اأعداد العنكبوت اإلى عدد من 5-7 اأفراد على الورقة فى 
الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:

يتم ر�ض النباتات مع تغطية ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1899EC%1.8 ابازينAbamectin50 �صم3/ 100 لرت  ماءMod
II30.030.040.05

1093EC%1.8 ابالونAbamectin40 �صم3/ 100 لرت  ماءMod
II70.030.040.05

1345EC%1.8 اأبانتنيAbamectin40 �صم3/ 100 لرت  ماءMod
II70.030.040.05

1648EC%10 برن�ضHexythiazox20 �صم3/ 100 لرت  ماءU70.050.5-

1771EC%1.8 صامكوتني�Abamectin40 �صم3/ 100 لرت  ماءMod
II70.030.040.05

2300SC%50 ف�صرتوClofentezine30 �صم100/3 لرت ماءU70.50.2-

466EC%1.8 فريمتيكAbamectin160 �صم3/ فدانMod
II70.030.040.05

174EC%95 كزد اأويلMineral oil1 لرت/100 لرت ماءU12-0.01-

1912WP%5 كريوك�ضHexythiazox40 جم/100 لرت ماءU70.050.5-

1078EC%1.8 كيلميتAbamectin40 �صم3/ 100 لرت  ماءMod
II80.030.040.05

1719EC%1.8 ماري�صولAbamectin40 �صم3/ 100 لرت  ماءMod
II70.030.040.05

2651SC%8 ماك�صميكAbamectin20 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.030.040.05

1019WP%10 ماكوميتHexythiazox20 جم/100 لرت ماءU60.050.5-

1116EC%1.8 ميداميكAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II40.030.040.05

1423EC%5 ني�صورانHexythiazox40 �صم100/3 لرت ماءU70.050.5-

صانعات األنفاقالخيار

صانعات األنفاق

تتغذى اليرقات بين بشرتي الورقة مكونة أنفاقًا متعرجة رقيقة
تتسع تدريجيا مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج الورقي
ذات لون شفاف يتحول الى اللون البني نتيجة لموت خاليا

البشرة

أآتوبر و نوفمبر- مارس و أبريل.

عند وجود 2 -3 نفق/ ورقة في األوراق التي يتم فحصها
عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم الرش على المجموع الخضرى للنباتات.

التوصيات المعتمدة

EC  %1.8 30 سم3/ 100 لتر ماءرومكتين

األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

ظهور بقع صفراء ألي بنية على األوراق .اصفرار وذبول
األوراق .جفاف األوراق وسقوطها فى حالة شدة اإلصابة

وجفاف الجو.

الخيار الصيفي : أبريل ومايو- الخيار النيلي: شهري يوليو
وأغسطس.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي عدد من 5 -7 أفراد
على الورقة في األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءابالون
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءابانتين
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الآفة : الفطريات
اعفـان الثمـــار

مظهر الإ�صابة : 

تتكون بقع �صلبة غائرة على الثمار لونها خمتلف ح�صب امل�صبب املر�صى 

فى املناطق التى تالم�ض فيها الثمار الرتبة اأو املعر�صة للرطوبة املرتفعة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

تظهر الأعرا�ض عند توفر الظروف اجلوية من حرارة معتدلة ورطوبة 

مرتفعة منذ �صهر �صبتمر.

توقيت املكافحة:     عند ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1735SC % 40 بريو�ضPyrimethanil100 �صم100/3 لرت ماءU70.70.7-

938SC % 50تيلدورFenhexamid600 �صم3/فدانU8112

 اعفان اجلذور وموت البادرات
مظهر الإ�صابة : 

الأولى من  الفرتة  فى  اجلور  غياب  عنه  وينتج  ت�صببه فطريات عديدة 
اإلى  اأو بعد ظهورها فوق �صطح الرتبة مما يوؤدى  عمر النبات قبل الإنبات 

نق�ض النباتات باحلقل.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

فى مرحلة عمر البادرات من 21 - 30 يوم.

توقيت املكافحة:

معاملة البذور قبل الزراعة - اأو معاملة ال�صتات اأو الرتبة بعد الزراعة.

اإر�صادات خا�صة: 

تعامل الرتبة باملبيد ر�صا حول البادرات ويجب العناية بالرى وعدم الإ�صراف فيه.

العنكبوت األحمرالخيار

سوريل ميكرونى/سمارك
WP 70%

250 جم/ 100 لتر ماء

EC  %1.8  40 سم3/ 100 لتر ماءفيرتيميك
EC  %95 1 لتر/ 100 لتر ماءآزد اويل
EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءآيلميت

WP  %10 20 جم/ 100 لتر ماءماآوميت
EC  %5 40 سم3/ 100 لتر ماءنيسوران

الفطريات اآلفة:

اعفان الثمار

تتكون بقع صلبة غائرة علي الثمار لونها مختلف حسب
المسبب المرضي في المناطق التى تالمس فيها الثمار التربة أو

المعرضة للرطوبة المرتفعة.

تظهر األعراض عند توفر الظروف الجوية من حرارة معتدلة
و رطوبة مرتفعة منذ شهر سبتمبر.

عند ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SC  %50 600 سم3 /  فدانتيلدور
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اعفان الجذور وموت البادراتالخيار

اعفان الجذور وموت البادرات

تسببه فطريات عديدة وينتج عنه غياب الجور في الفترة األولي
من عمر النبات قبل اإلنبات أو بعد ظهورها فوق سطح التربة

مما يؤدى إلى نقص النباتات القائمة بالحقل .

في مرحلة عمر البادرات من 21 -  30 يوم.

معاملة البذور قبل الزراعة- أو معاملة الشتالت أو التربة بعد
الزراعة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يجب العناية بالرى وعدم اإلسراف فيه.

التوصيات المعتمدة

SL  %72.2 معاملة تربة- رشًا علي التربة2.5 سم3/   لتر ماءبريفيكيور ن
حول البادرات

SL  %30 معاملة تربة- رشًا علي التربة1 سم3/ لتر ماءتشجارين
حول البادرات

WP   %70 معاملة تربة- رشًا علي التربة1 جم/ لتر ماءتوبسين إم
حول البادرات

فيتافاآس (200)   %75
WP

نقع البذور في المحلول لمدة 124 جم/ لتر ماء
24 ساعة ساعة ثم آمرها لمدة
اخري بين طبقات من القماش
مبلل بنفس المحلول ثم الزراعة

مباشرة.
SL  %30 معاملة تربة- رشًا علي التربة1سم3/ لتر ماءهيميكست

حول البادرات
SE  %39 - 390 معاملة تربة- رشًا علي التربة650سم3/ فدانيونيفورم

حول البادرات
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2683SC%44.7 اأزوك�صام
 Azoxystrobin 32.2%
Metalaxyl-M 12.5%500 �صم3/ فدانMod

II251
0.5

1
0.5

0.3
1

بريفيكيور-ن 270
SL%72.2

 Propamocarb
hydrochloride2.5 �صم1/3 لرت  ماءU7551.5

2474SC%39.1 برمييام
Azoxystrobin 28.2%

+Metalaxyl-M 10.9%650 �صم3/ فدانMod
II451

0.5
1

0.5
0.3
1

1898SL%30 بينك ا�ضHymexazole1 �صم3/ 1 لرت  ماءU45-0.05-

1590SL%30 تاجيكمHymexazole1.5 �صم3/ 1 لرت  ماءU45-0.05-

687SL%30 ت�صجارينHymexazole1 �صم3/ 1 لرت  ماءU20-0.05-

247WP%70 توب�صني اإمThiophanate-methyl1 جم/1 لرت ماءU--0.11

1586SS%11.1 دفندر
Copper sulfate anhy-

drous2.5 جم/ 1 لرت  ماءLow
III50-5-

2682SL%30 دلتا جرينHymexazole1 �صم3/ 1 لرت  ماءU45-0.05-

2271SL%50 ريفانول
 8-Hychoxyquinoline

sulfate1 �صم3/ 1 لرت  ماءLow
III50-0.01-

1506WP%70 كومبينك�ضThiophanate-methyl1 جم/ 1 لرت ماءU45-0.11

1058SL%30 هيميك�صتHymexazole1 �صم3/ 1 لرت  ماءU--0.05-

1236SC%39  يونيفورم
 Azoxystrobin 28.2%
Metalaxyl-M 10.8%650 �صم3/ فدانMod

II61
0.5

1
0.5

0.3
1

 البيا�ض الدقيقى

مظهر الإ�صابة : 

اللون  اأبي�ض  دقيقى  تتغطى مب�صحوق  الأوراق  اأو �صفراء على  باهتة  بقع 
وتت�صع البقع وتعم �صطحى الورقة التى جتف ثم متوت .

ميعاد ظهور الإ�صابة:

يظهر بعد حوالى 30-35 من الزراعة.

توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور الأعرا�ض.

البياض الدقيقىالخيار

البياض الدقيقى

بقع باهتة او صفراء علي األوراق تتغطى بمسحوق دقيقي
ابيض اللون وتتسع البقع وتعم سطحى الورقة التي تجف ثم

تموت.

يظهر بعد حوالي 30-35 من الزراعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP  %80 250جم/ 100 لتر ماءافدال سلفر
SC  %8 100سم3 /  100 لتر ماءباندل

SL  %6 400سم3/ 100 لتر ماءبريف -  ايه ام
EC  %10 25سم3/ 100 لتر ماءبينازول

بيوأرك 6%  مسحوق (25
مليون خلية/  جم)

250 جم / 100 لتر ماء

EC  %15 25 سم3/ 100 لتر ماءتريفيمين
EC  %10 50سم3/ 100 لتر ماءدومارك
EW  %5 20 سم3/ 100 لتر ماءريتريب

WG  %80 200 جم/ 100 لتر ماءسلفونيل
WP  %50 60 جم / 100 لتر ماءسندو

EC  %5 35 سم3 /  100 لتر ماءسومى ايت
SC  %10 100 سم3 /  100 لتر ماءفيكترا
SC  %30 50 سم3 /  100 لتر ماءآوليز

ميكروثيول سبيشيال %80
WG

250 جم/100 لتر ماء
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1083SC%8 باندلSulfur100 �صم3/ 100 لرت  ماء
Low
III

3---

1453SL%6 بريف-ايه اأم
Orange oil

)d-limonene(
---400U1 �صم3/ 100 لرت  ماء

946WP%40 بيللكيوت
 Iminoctadine tris

)albesilate(
50 جم/ 100 لرت  ماء

Low
III

3-0.01-

1438EC%10 بينازولPenconazole25 �صم3/ 100 لرت  ماءU7-0.1-

1087WP%6 بيواأركBacillus megaterium250 جم/100 لرت ماءU----

1088WP%2.5 بيوزيدTrichoderma album250 جم/100 لرت ماءU----

1300EC%20 تاليندوProquinazid25 �صم3/ 100 لرت  ماءU5-0.05-

1054EC%15 تريفيمنيTriflumizole25 �صم3/ 100 لرت  ماء
Low
III

50.50.20.5

2453EW%12.5 تريتانTetraconazole40 �صم3/ 100 لرت  ماءU7-0.2-

583EC%10 دوماركTetraconazole50 �صم3/ 100 لرت  ماءU7-0.2-

1265EW%5 ريرتيبCyflufenamid20 �صم3/ 100 لرت  ماءU9-0.040.07

1152WG%80 صلفونيل�Sulfur200 جم/100 لرت ماء
Low
III

3---

1537WG%80 صولبيك�ض�Sulfur200 جم/100 لرت ماء
Low
III

3---

521SC%10 فيكرتاBromuconazole100 �صم100/3 لرت ماء
Low
III

14-0.05-

1097SC%30 كوليز
Boscalid 20%

+
 Kresoxim-methyl

10%
50U33 �صم100/3 لرت ماء

0.05
4

0.05
0.5
0.4

1778EC%10 مرياكلPenconazole25 �صم100/3 لرت ماءU50.10.1-

ميكروثيول �صبي�صيال 597
WG%80

Sulfur250 جم/100 لرت ماء
Low
III

3---

1560WG%75 ناتيفو
Tebuconazole  50%

+
Trifloxystrobin  25%

125 جم/فدان
Mod

II
70.2

0.3
0.6
0.3

0.4
0.5
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البياض الزغبىالخيار

البياض الزغبى

بقع صفراء ذات زوايا علي األوراق تتسع بسرعة وتندمج
ويظهر علي السطح السفلي لهذه البقع نمو زغبي رمادي اللون.

فى أى عمر من نمو النبات.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
البد من وصول محلول الرش إلي السطحين العلوي والسفلي لألوراق.

التوصيات المعتمدة

WP  %46 150 جم/ 100 لتر ماءاآروبات نحاس
SC  %25 50 سم3 /  100 لتر ماءاميستار

SC  %68.75 125 سم3 /100 لتر ماءانفينيتو
WP  %85 250 جم /100 لتر ماءايجى آب

SL  %72.2 250 سم3 /  100 لتر ماءبريفيكيور ن
WP  %46 250 جم/100لتر ماءجالبين نحاس

250 سم3 /  100 لتر ماءدل آب 6%  سائل
ريدوميل جولد ام زد %68

WG
200 جم/ 100 لتر ماء

ريدوميل جولد بالس
WP 42.5%

200 جم / 100 لتر ماء

SC  %25 50 سم3 /  100 لتر ماءريفاس
WG  %60 150جم / 100 لتر ماءسيرينو

SC  %53.75 300سم3/ 100لتر ماءفوليو جولد
WP  %35 200 جم / 100 لتر ماءآوبرازين
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البيا�ض الزغبى

مظهر الإ�صابة : 
بقع �صفراء ذات زوايا على الأوراق تت�صع ب�صرعة وتندمج ويظهر على ال�صطح 

ال�صفلى لهذه البقع منو زغبى رمادى اللون.

ميعاد ظهور الإ�صابة: فى اأى عمر من منو النبات.
توقيت املكافحة: عند بداية ظهور الأعرا�ض.

اإر�صادات خا�صة:
يراعى و�صول حملول الر�ض اإلى ال�صطحني العلوى وال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1874SC%25 اأ�صرتوAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU3-10.3

546WP%73.2اأكروبات نحا�ض
 Copper oxychloride

67.2%
+

Dimethomorph 6%
150 جم/100 لرت ماء

Mod
II

9-
0.5

5
0.03

-
0.5

1027SC%25 اأمي�صتارAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU3-10،3

1710SC%25 اأمي�صتوAzoxystrobin50 �صم3/ 100 لرت ماءU3-10.3

1262SC%68.75 انفينيتو
Fluopicolide 6.25%

+
 Propamocarb hydrochloride

62.5%

125 �صم100/3 لرت 
U80.5ماء

5
0.5
5

0.5
1.5

2228SL%72.2 برايفيت-اأنPropamocarb hydro-
chloride

250 �صم100/3 لرت 
U7551.5ماء

1504SL%72.2 بروباكيورPropamocarb hydro-
chloride

250 �صم100/3 لرت 
U7551.5ماء

270SL%72.2بريفيكيور-نPropamocarb hydro-
chloride

250 �صم100/3 لرت 
U7551.5ماء

1808SL%84 بريفيكيور انريجى
Fosetyl Aluminium 31%

+
Propamocarb

 hydrochloride 53%
250 �صم100/3 لرت 

-U3ماء
5

75
5

-
1.5

1810SC%25 بالنكAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت  ماءU3-10.3

2608WP%45 بولدن اأم
  Cooper oxychloride

40%
+

Metalaxyl-M 5%

150 جم/ 100 لرت  
ماء

Mod
II

10-
0.5

5
0.5

-
1

1684SL%72.2 بريكورPropamocarb hydro-
chloride

250 �صم100/3 لرت 
U7551.5ماء
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2378WP%50 جاجنر
Fosetyl Aluminium 28%

+Mancozeb 22%
250 جم/100 لرت  

-U7ماء
2

75
2

-
2

1558WP%72 جولدميل
Cymoxanil 8%

+Mancozeb 64%250 جم/100 لرت ماءMod
II7-

2
0.08

2
0.05

2

1211WG%68 ريدوميل جولد ام زد
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl-M 4%

200Mod جم/100 لرت ماء
II102

0.5
2

0.5
2
1

ريدوميل جولد بال�ض 763
WP%71.5

Cooper oxychloride 69%
+

Metalaxyl-M 2.5%
200Mod جم/100 لرت ماء

II3-
0.5

5
0.5

-
1

1220SC%25 ريفا�ضMandipropamid50 �صم100/3 لرت ماءU100.20.20.6

1873SL%72.2 ريفالPropamocarb hydro-
chloride

250 �صم100/3 لرت 
U3551.5ماء

1651WG%30 رمييك
Dimethomorph 22%

+
Metalaxyl 8%

150Low جم/100 لرت ماء
III70.5

0.5
0.03
0.5

0.5
1

1702SC%25 زوك�صريAzoxystrobin50 �صم3/ 100 لرت  ماءU3-10.3
1846SC%25 صاردو�Azoxystrobin50 �صم3/ 100 لرت  ماءU3-10.3

1075WG%60 صريينو�
Fenamidone 10%

+Mancozeb 50%150جم/ 100 لرت  ماءLow
III80.2

2
0.01

2
0.15

2

1698WP%69 فانتك ام
Benalaxyl 4%

+Mancozeb 65%250 جم/ 100 لرت  ماءU7-
2

0.05
2

-
2

1271SC%53.75 فوليوجولد
Chlorothalonil 50%

+
Metalaxyl-M 3.75%

300Mod �صم3/ 100 لرت  ماء
II143

0.5
5

0.5
5
1

2163WP%80 فيوليتFosetyl-Aluminium250 جم/ 100 لرت  ماءU3-75-

2356WP%40 كابكت
Copper oxychloride 30%

+
Cymoxanil 10%

250Mod جم/ 100 لرت  ماء
II7-

-
5

0.08
-

0.05

2275WP%50 كا�صرتنيCymoxanil50 جم/ 100 لرت  ماءLow
III7-0.080.05

2394SC%50 كلوروتو�صيبChlorothalonil125 �صم3/ 100 لرت  ماءU7355

2654WP%72 كوانتي�ض
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

250Mod جم/100 لرت ماء
II72

0.5
2

0.5
2
1

1657WP%61.5 كوبرابلوزدCopper oxychloride200 جم/ 100 لرت  ماءLow
III7-5-

1108WP%58.8 كوبرازينCopper oxychloride200 جم/ 100 لرت  ماءLow
III15-5-

2068SC%25 كيوراتيفبنيAzoxystrobin50 �صم3/ 100 لرت  ماءU3-10.3

2620WP%50 كيورزانتونCymoxanil50 جم/100 لرت  ماءLow
III7-0.080.05

2257WP%44 لكينيا
Cymoxanil 4%

+
Mancozeb 40%

150Mod جم/ 100 لرت  ماء
II5-

2
0.08

2
0.05

2

2550SC%36.4 لينجر بل�ض
Chlorothalonil 33.1%

+
Metalaxyl-M 3.3%

300Mod �صم3/ 100 لرت  ماء
II153

0.5
5

0.5
5
1
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2326SC%25 ماي�صرتوجرينAzoxystrobin50 جم/100 لرت  ماءU3-10.3

1938WP%72 ميك�صالMancozeb 64%+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod
II72

0.5
2

0.5
2
1

2617WP%76 منتاكول كومبى
Cymoxanil  6%

+Propineb 70%200 جم/ 100 لرت  ماء
Mod

II
7-

2
0.08

2
0.05

2

2409WP%72 ن�صراأوك�صانيل
Cymaxanil 8%

+Mancozeb 64%250 جم/100 لرت ماء
Mod

II
10-

2
0.08

2
0.05

2

1741WP%72 يوبى لك�ض
Mancozeb 64%

+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماء
Mod

II
72

0.5
2

0.5
2
1

لفحة ال�صاق ال�صمغية
مظهر الإ�صابة : 

ال�صويقة  اأ�صيبت  ما  اإذا  ال�صغرية  للنباتات  �صريع  املر�ض موت  ي�صبب 
العمر  فى  الكبرية  النباتات  على  وتظهر  الفلقية.  الأوراق  اأو  اجلنينية 
5مم  اإ�صود ي�صل قطرها حلوالى  بقع م�صتديرة ذات لون اأحمر قامت اإلى 
من  الإ�صابة  تبداأ  اأن  وميكن  �صفراء.  بهالة  الأحيان  بع�ض  فى  حماطة 
حواف الأوراق ب�صكل ذبول يتقدم للداخل نحو مركز الورقة لت�صبب فى 
وت�صققات  والفروع  ال�صاق  على  تقرحات  وتظهر  الأوراق.  لفحة  النهاية 
بنى  اأو  اأحمر  لون  ذات  اإفرازات �صمغية  ي�صيل منها  بنى  لون  ذات  طولية 
اللون  ذات  ال�صغرية  الثمرية  الفطر  اأج�صام  اأحياناً  فيها  منغم�صاً  حممر 
الأ�صود. وميكن اأن يتجلى هذا التعر�ض فى منطقة تاج النبات فى النهاية 
منطقة  اأعلى  النبات  عرو�ض  وموت  املناطق  لهذه  وتطويق  جتعد  يحدث 
اإلى بي�صاوية ذات  الإ�صابة. مع ظهور بقع �صبه مائية �صغرية م�صتديرة 

لون بنى على الثمار تتحول للون الأ�صود وقد يظهر على هذه البقع الإفرازات ال�صمغية واأج�صام الفطر ال�صوداء كعالمات 
مميزة وموؤكدة لهذا املر�ض.

ميعاد ظهور الإ�صابة: فى اأى مرحلة من مراحل منو النبات خا�صة فى بداية العمر.

توقيت املكافحة: عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1335SC % 72   داكونيلChlorothalonil250 �صم3 /100 لرت ماءU3355

945EC % 25  صكور�Difenoconazole50 �صم3 /100 لرت ماءU-0.20.30.7

1924WP %75  كلوروكالChlorothalonil250 جم /100 لرت ماءU5355

لفحة الساق الصمغيةالخيار

لفحة الساق الصمغية

يسبب المرض موت سريع للنباتات الصغيرة إذا ما أصيبت
السويقة الجنينية أو األوراق الفلقية. وتظهر على النباتات

الكبيرة فى العمر بقع مستديرة ذات لون أحمر قاتم إلى إسود
يصل قطرها لحوالى 5 مم محاطة فى بعض األحيان بهالة
صفراء. و يمكن أن تبدأ اإلصابة من حواف األوراق بشكل
ذبول يتقدم للداخل نحو مرآز الورقة لتسبب فى النهاية لفحة
األوراق . وتظهر تقرحات على الساق والفروع وتشققات
طولية ذات لون بنى يسيل منها إفرازات صمغية ذات لون
أحمر أو بنى محمر منغمسًا فيها أحيانًا أجسام الفطر الثمرية
الصغيرة ذات اللون األسود .يمكن أن يتجلى هذا العرض فى

منطقة تاج النبات فى النهاية يحدث تجعد وتطويق لهذه
المناطق وموت عروش النبات أعلى منطقة اإلصابة. مع

ظهور بقع شبه مائية صغيرة مستديرة إلى بيضاوية ذات لون
بنى على الثمار تتحول للون األسود وقد يظهر على هذه البقع
اإلفرازات الصمغية وأجسام الفطر السوداء آعالمات مميزة

ومؤآدة لهذا المرض.

فى أى مرحلة من مراحل نمو النبات خاصة في بداية العمر.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SC  %72 250 سم3 /100 لتر ماءداآونيل
EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور
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الكوســـة

الآفة : الفطريات

 البيا�ض الدقيقى

مظهر الإ�صابة : 

بقع بي�صاء دقيقية على �صطحى الورقة تتحول اإلى اللون البنى وجتف مع 
تقدم الإ�صابة ونادرا ما تظهر على الثمار. وتوؤدى الإ�صابة ال�صديدة اإلى موت 

الأوراق.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

بعد 3-4 اأ�صابيع من الزراعة.

توقيت املكافحة:

عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

603 WP  % 250 جم /100 لرت ماءSulfurاأت�ص �صلفر  80 
Low
III

3---

1662EC%10  اجروزولPenconazole25 �صم3 /100 لرت ماءU3-0.1-

295EC % -25U7-0.1 �صم3 /100 لرت ماءPenconazoleتوبا�ض)100(     10 

1482WG % 80 زد �صلفرSulfur250 جم /100 لرت ماء
Low
III

3---

1998WG% 250 جم /100 لرت ماءSulfurكابيدو  80 
Low
III

3---

1733EC % -25U10-0.1 �صم3 /100 لرت ماءPenconazoleكول اإى زد 10 

العنكبوت األحمرالكوسة

الكوسة
األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

ظهور بقع صفراء  على االوراق تتحول الى اللون البنى مع
وجود خيوط عنكبوتية على السطح السفلى لالوراق عند اشتداد

االصابة مما يسبب ذبول االوراق وجفافها.

يونيو واغسطس.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي اآثر من 8 أفراد على
السطح السفلى للورقة في األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

بيوسكت (32 مليون خلية/
WP  (جم

200 جم/ 100 لتر ماء

الفطريات اآلفة:

البياض الدقيقى

بقع بيضاء دقيقية على سطحى الورقة تتحول إلى اللون البنى
وتجف مع تقدم اإلصابة ونادرا ما تظهر على الثمار. وتؤدى

اإلصابة الشديدة إلى موت األوراق.

بعد 3-4 أسابيع من الزراعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP  %80250 جم / 100 لتر ماءاتش-سلفر
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البطيخ
الآفة : احل�صرات

دودة ورق القطن
مظهر الإ�صابة : 

- الثقوب التى حتدثها الريقات عند التغذيه عل الأوراق الفلقيه واحلقيقيه 

- قد ت�صيب الريقات الثماروحتدث فجوات بها تقلل من قيمتها الت�صويقيه.

ميعاد ظهور الإ�صابة: مايو - يونيو.
توقيت املكافحة: عند بدء ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة :
- الإهتمام بخدمة الأر�ص باحلرث والعزيق ومكافحة احل�صائ�ص.

- اإ�صتخدام امل�صائد ال�صوئيه اجلاذبه وبها مواد متخمره وجاذبات جن�صيه 
جتذب اإليها الفرا�صات ثم تعدم.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1753WG% 40 فوليام فليك�صى
Chlorantraniliprole 20%

+
Thiamethoxam 20%

80Low جم /فدان
III30.3

0.5
0.3

0.15
0.5
0.2

الآفة : الأكارو�صات
 العنكبوت الأحمر

مظهر الإ�صابة : 
ظهور بقع �صفراء اإلى بنية على �صطح الورقة وخا�صة فى مناطق التف�صي�ض 
عند  وجفافها  الأوراق  وا�صفرار  والتفافها  الأوراق  ذبول  الو�صطى.  العرق  قرب 

�صدة الإ�صابة.
ميعاد ظهور الإ�صابة:
بداية من �صهر مايو.

توقيت املكافحة:
عند و�صول متو�صط اعداد العنكبوت اإلى 5 اأفراد متحركة على �صطحى الورقة 

فى الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.
اإر�صادات خا�صة:

يتم ر�ض النباتات مع تغطية ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

 على البطیخ دودة ورق القطن
 :مظھر االصابة

 

الثقوب التى تحدثھا الیرقات عند  -
 التغذیھ عل األوراق الفلقیھ والحقیقیھ 

ثماروتحدث قد تصیب الیرقات ال -
فجوات بھا تقلل من قیمتھا 

 .التسویقیھ

 توقیت المكافحة

  یونیو-مایو 

 :ارشادات خاصة

 .اإلھتمام بخدمة األرض بالحرث والعزیق ومكافحة الحشائش -
إستخدام المصائد الضوئیھ الجاذبھ وبھا مواد متخمره وجاذبات جنسیھ تجذب إلیھا الفراشات ثم  -

 .تعدم
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2418EC%1.8 اترامكتنيAbamectin50 �صم3/ 100 لرت  ماءMod II50.010.010.005

1748SC%20 اجرن
Abamectin 2%

+
Sprodiclofen 18%

80High Ib50.01 �صم3/ فدان
-

0.01
0.02

0.005
-

1788SC%5 اكاروت�ضFenpyroximate50 �صم3/ 100 لرت  ماءLow
III10-0.010.1

514SC%5 اأورت�ضFenpyroximate50 �صم3/ 100 لرت  ماءLow
III3-0.010.1

1648EC%10 برن�ضHexythiazox20 �صم3/ 100 لرت  ماءU30.050.5-

1020EC%1.8 بريمكتنيAbamectin40 �صم3/ 100 لرت  ماءMod II50.010.010.005

1135EC%1.8 تران�ض اكتAbamectin50 �صم3/ 100 لرت  ماءMod II50.010.010.005

2684SC%10 صبيرن�Abamectin15 �صم3/ 100 لرتماءMod II70.010.010.005

1937EC%5 فيتوAbamectin15 �صم3/ 100 لرت ماءMod II50.010.010.005

1911CS%15 كوجن�صت
Abamectin 3%

+
Imidacloprid 12%

30Mod II70.01 �صم3/ 100 لرت ماء
0.2

0.01
0.2

0.005
0.5

1591EC%1.8 ماجيك ميكAbamectin40 �صم3/ 100 لرت ماءMod II30.010.010.005

1019WP%10 ماكوميتHexythiazox20 جم/ 100 لرت ماءU30.050.5-

1423EC%5 ني�صورانHexythiazox40 �صم3/ 100 لرت ماءU50.050.5-

2507EC%5 هيك�صيمايتHexythiazox200 �صم3/ فدانU30.050.5-

1641EC%1.8 يوروماكAbamectin50 �صم3/ 100 لرت ماءMod II70.010.010.005

الآفة : الفطريات
 البيا�ض الدقيقى

مظهر الإ�صابة : 
تظهر الإ�صابة على هيئة بقع �صفراء بنية غري منتظمة على ال�صطح العلوي 
لاأوراق بتقدم الإ�صابة تنت�صر البقع على كل من �صطحي الورق وفى ال�صباح 
الباكر تتحول البقع املوجودة على ال�صطح ال�صفلى للورقة اإلى اللون الرمادي 
وتختفى هذه البقع فى اجلو اجلاف ثم تزداد البقع اأت�صاعاً وتتحول اإلى اللون 

الأ�صود وتعم �صطح الورقة بالكامل مما يوؤدى اإلى موت الأوراق امل�صابة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
اإذا توفرت الظروف املائمة من   يظهر املر�ص فى كل مراحل منو النبات 

رطوبة ودرجة حرارة.

البطيخ                                                                                                                                                                العنكبوت الحمر
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توقيت املكافحة: 
يتم الر�ض عند بداية ظهور الإ�صابة على اأن يغطى حملول الر�ض ال�صطح ال�صفلى والعلوي للورقة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

583EC% 10 دوماركTetraconazole50 �صم3/ 100 لرت  ماءU7-0.05-

2514WG%80 صن فليك�ض�Sulfur250 جم/ 100 لرت  ماءLow
III10---

1097SC%30 كوليز
Boscalid 20%

+Kresoxim-methyl 10%50 �صم3/ 100 لرت  ماءU73
-

3
0.3

1.6
0.4

540WG%80 كومولو�ض ا�ضSulfur250 جم/ 100 لرت  ماءLow
III10---

2677EW% 12.5 ليراTetraconazole50 �صم3/ 100 لرت  ماءU7-0.05-

1581EC%45 ليدرProchloraz75 �صم3/ 100 لرت  ماءLow
III7-0.05-

البيا�ض الزغبي
مظهر الإ�صابة : 

تظهر ال�صابة على هيئة بقع �صفراء بنيه غري منتظمه على ال�صطح العلوى 

لاأوراق بتقدم الأ�صابه تنت�صر البقع على كل من �صطحى الورق و فى ال�صباح 

الباكر تتحول البقع املوجوده على ال�صطح ال�صفلي للورقه الى اللون الرمادى، 

اإت�صاعاً وتتحول اإلى اللون  وتختفى هذه البقع فى اجلو اجلاف ثم تزداد البقع 

الأ�صود وتعم �صطح الورقه بالكامل مما يوؤدى الى موت الأوراق امل�صابه.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

يظهر هذا املر�ص فى كل مراحل منو النبات اذا توافرت الظروف املائمة من 

رطوبة ودرجة حرارة.

توقيت املكافحة:

 يتم الر�ض عند بداية  ظهور ال�صابة علي ان يغطي حملول الر�ض ال�صطح ال�صفلي و العلوي للورقة.

البطيخ                                                                                                                                                                البيا�ض الدقيقى
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2131WG%  18.7 مافن
Dimethomorph 12%

+
Pyraclostrobin 6.7%

100U70.5 جم/ 100 لرت  ماء
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

 لفحة ال�صاق ال�صمغية
مظهر الإ�صابة : 

ي�صبب املر�ض موت �صريع للنباتات ال�صغرية اإذا ما اأ�صيبت ال�صويقة اجلنينية اأو 
الأوراق الفلقية. وتظهر على النباتات الكبرية فى العمر بقع م�صتديرة ذات لون 
اأحمر قامت اإلى اأ�صود ي�صل قطرها حلوايل 5 مم حماطة فى بع�ض الأحيان بهالة 
للداخل  ب�صكل ذبول يتقدم  الأوراق  الإ�صابة من حواف  تبداأ  اأن  �صفراء. وميكن 
نحو مركز الورقة لت�صبب فى النهاية لفحة الأوراق. وتظهر تقرحات على ال�صاق 

والفروع وت�صققات طولية ذات لون بني 
حممر  بني  اأو  اأحمر  لون  ذات  �صمغية  اإفرازات  منها  اإفرازات  منها  ي�صيل 
الأ�صود. ميكن  اللون  ذات  ال�صغرية  الثمرية  الفطر  اأج�صام  اأحياناً  فيها  منغم�صاً 
اأن يتجلى هذا العر�ض فى منطقة تاج النبات فى النهاية يحدث جتعد وتطويق 

لهذه املناطق وموت عرو�ض النبات اأعلى منطقة الإ�صابة. مع ظهور بقع �صبه مائية �صغرية م�صتديرة اإلى بي�صاوية ذات 
لون بني على الثمار تتحول للون الأ�صود وقد يظهر على هذه البقع الإفرازات ال�صمغية واأج�صام الفطر ال�صوداء كعالمات 

مميزة وموؤكدة لهذا املر�ض.

ميعاد ظهور الإ�صابة: فى اأى مرحلة من مراحل منو النبات خا�صة فى بداية العمر.

توقيت املكافحة: عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2226SC%  42.5 بيوجيل �صى اك�ض
 Chlorothalonil

37.5%
+

Cymoxanil 5%
200 �صم100/3 لرت  ماء

Low
III7-

-
1

0.4
5

0.05

البطيخ                                                                                                                                                                البيا�ض الذغبى
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الشمـام
الآفة : الأكارو�صات

العنكبوت الأحمر
مظهر الإ�صابة : 

ظهور بقع �صفراء باهتة ل تلبث اأن تتجمع وتتحول اإلى اللون البنى.

ميعاد ظهور الإ�صابة: مايو - يونيو.
توقيت املكافحة:

عند و�صول متو�صط اعداد العنكبوت اإلى 5 اأفراد متحركة على �صطحى الورقة 
فى الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:
تكرار  يراعى  كما  كاملة  تغطية  املعاملة  للنباتات  الر�ض  �صائل  تغطية  يراعى 

الر�ض عند اللزوم.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

466EC  % 40 �صم3/ 100 لرت  ماءAbamectinفرييتميك  1.8 
Mod

II
140.010.010.05

الآفة : الفطريات

البيا�ض الدقيقى
مظهر الإ�صابة:

الفطر  الأوراق والأعناق وال�صيقان مغطاه بجراثيم  �صاحبة على  بقع �صفراء 
الأوراق  وجتف  البني  ثم  الأ�صفر  اللون  اإلى  تتحول  التي  امل�صحوقية  البي�صاء 

ومتوت عند اأ�صتداد الإ�صابة.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 

يظهر هذا املر�ص فى كل مراحل منو النبات اإذا توافرت الظروف املائمة من 
رطوبة ن�صبية مرتفعة ودرجة حرارة معتدلة )°30-25(.

توقيت املكافحة:
يتم الر�ض عند بداية ظهوراأعرا�ض الإ�صابة.
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2402SC % 22.6  نيتور
Chlorothalonil 16.6%

+
Tebuconazole 6%

250U5 �صم100/3 لرت  ماء
2

0.15

1

0.2

5

0.4

لفحة ال�صاق ال�صمغية فى ال�صمام
مظهر الإ�صابة : 

يظهر على الأوراق الفلقية و�صاق البادرة بقع �صغرية م�صتديرة اأو غري 
منتظمة ال�صكل ، بنف�صجية الى �صوداء يظهر املر�ص على النباتات الكبرية 
النمو تقريبا فى �صكل بقع مركزية بنف�صجية تتحول  فى منت�صف مو�صم 
اإلى بنية قامتة على الأوراق وعندما تنت�صر جراثيم الفطر ت�صيب النباتات 
الكبرية عند نقطة تفرع ال�صاق وينتج عن ذلك تقرحات على ال�صاق لونها بني 
داكن اأو اأ�صـود حتتوي على الأج�صام الثمرية ال�صوداء ، م�صحوبة باإفرازات 
�صمغية. وجتف الأوراق ال�صفلية اأول ثم ينت�صر ذبول وجفاف الأوراق من 
اأ�صفل اإلى اأعلى حيث ميوت املجموع اخل�صري باأكمله. تتكون بقع م�صبعة 
باملاء على الثمار  تت�صع هذه البقع اإلى حجم غري حمدود وت�صبب عفن فائر 

فى الثمرة كما تظهر عليها اإفرازات �صمغية واأج�صام ثمرية �صوداء .

ميعاد ظهور الإ�صابة:
خال فرتة منو النبات خا�صة فى املراحل الأويل من النمو.

توقيت املكافحة:
عند ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة:

ينت�صر املر�ص عامة فى املناطق الدافئة واحلارة وعند توفر الرطوبة املرتفعة

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1856SC % 72  اأوبنChlorothalonil250 �صم100/3 لرت  ماءU3215

ال�صمام                                                                                                                                                                البيا�ص الدقيقى
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الكانتالوب

الآفة : الأكارو�صات
                          العنكبوت الأحمر

مظهر الإ�صابة : 

 - الو�صطى  العرق  الورقة خا�صة قرب  �صطح  بنية على  اأو  بقع �صفراء  ظهور 
ا�صفرار الأوراق وجفافها عند �صدة الإ�صابة.

ميعاد ظهور الإ�صابة: خالل �صهر مايو.

توقيت املكافحة: عند و�صول متو�صط اعداد العنكبوت اإلى 5 اأفراد متحركة 
على �صطحى الورقة فى الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة: يتم ر�ض النباتات مع تغطية ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1892WP % -20U70.050.5 جم/ 100 لرت  ماءHexythiazoxدامييت 10 

الآفة : الفطريات
البيا�ض الدقيقى

مظهر الإ�صابة : 
مغطاه  وال�صيقان  والأعناق  الأوراق  على  �صاحبة  �صفراء  بقع  ظهور 
للون  تدريجياً  الأوراق  تتحول  ثم  امل�صحوقية  البي�صاء  الفطر  بجراثيم 
الأوراق  من  كثري  موت  حمدثة  امل�صابة  الأجزاء  وجتف  البنى  ثم  الأ�صفر 

ونادرا ما تظهر هذه الأعرا�ض على الثمار.

ميعاد ظهور الإ�صابة: يالئم املر�ض درجات احلرارة املعتدلة اإلى حد ما 
ودرجات الرطوبة املتو�صطة اإلى املرتفعة.

توقيت املكافحة: عند بداية ظهور الأعرا�ض.

اإر�صادات خا�صة: يراعى عدم ر�ض مركبات الكريت فى اأوقات احلرارة 
العالية بحيث ميكن الر�ض فى ال�صباح الباكر اأو بعد الظهر.

البياض الدقيقىالكانتالوب

الفطريات اآلفة:

البياض الدقيقى

ظهور بقع صفراء شاحبة على األوراق واألعناق والسيقان
مغطاه بجراثيم الفطر البيضاء المسحوقية ثم تتحول األوراق

تدريجيًا للون األصفر ثم البنى وتجف األجزاء المصابة محدثة
موت آثير من األوراق ونادرًا ما تظهر هذه األعراض على

الثمار.

يالئم المرض درجات الحرارة المعتدلة إلى حد ما ودرجات
الرطوبة المتوسطة إلى المرتفعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يراعي عدم رش مرآبات الكبريت في أوقات الحرارة العالية بحيث يمكن الرش في الصباح

الباآر أو بعد الظهر.

التوصيات المعتمدة

EC  %10  (100) 25سم3 /  100 لتر ماءتوباس
WG  %80 250 جم / 100 لتر ماءثيوفيت جيت

Page 47
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1024WG % 250 جم/ 100 لرت  ماءSulfurثيوفيت جيت80  
Low
III14---

295EC  % -25U70.10.1�صم100/3 لرت  ماءPenconazoleتوبا�ض)100(10 

الآفة : الفطريات

البيا�ض الزغبى
مظهر الإ�صابة : 

ال�صفلى منو  ال�صطح  على  يقابلها  لاأوراق  العلوى  ال�صطح  على  باهتة  �صفراء  بقع 
زغبى رمادى اللون فى  البداية ثم يتحول بعد ذلك اإلى اللون الغامق اأو امل�صود عبارة عن 

احلوامل اجلرثومية للفطر امل�صبب للمر�ض خارجة من الثغور.

ميعاد ظهور الإ�صابة:   فى اأى مرحلة من مراحل منو النبات.
توقيت املكافحة: عند بداية ظهور الأعرا�ض.

اإر�صادات خا�صة: يجب و�صول حملول الر�ض اإلى ال�صطحني العلوى 
وال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2468SC% 28 اأزوميك�ض بل�ض
Azoxystrobin 20%

+
Cyproconazole 8%

300Mod �صم3/ فدان
II71

-
1

0.05
0.3

-

1706SC%32.5 دي�صنت
Azoxystrobin 20%

+
Difenoconazole 12.5%

200Low �صم3/ فدان
III71

0.7
1

0.2
0.3
0.7

1774SC%50 ريفا�ض توبDifenoconazole 25%
+Mandipropamid 25%200 �صم3/ فدانLow

III70.7
0.5

0.2
3

0.7
0.6

2530WP%45 زيفو
Copper oxychloride 40%

+
Metalaxyl-M  5%

200Mod جم/ 100 لرت  ماء
II12-

0.2
5

0.2
-
1

2436WP%76 صكرات�ص�
Cymoxonil 6%

+Propineb 70%250 جم/ 100 لرت  ماءMod
II5-

-
0.4
1

0.05
-

1901WP%85 كبتوك�ضCopper oxychloride250 جم/ 100 لرت  ماءMod
II3-5-

2643WP% 32.5 ما�صرتبن
Azoxystrobin 20%

+
Difenoconazole 12.5%

200Low �صم3/ فدان
III101

0.7
1

0.2
0.3
0.7
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                                                     لفحة ال�صاق ال�صمغية.
مظهر الإ�صابة : 

ي�صبب املر�ض موت �صريع للنباتات ال�صغرية اإذا ما اأ�صيبت ال�صويقة اجلنينية 
اأو الأوراق الفلقية. وتظهر على النباتات الكبرية فى العمر بقع م�صتديرة ذات 
لون اأحمر قامت اإلى اأ�صود ي�صل قطرها حلوالى 5مم حماطة فى بع�ض الأحيان 
اأن تبداأ الإ�صابة من حواف الأوراق ب�صكل ذبول يتقدم  بهالة �صفراء. وميكن 
للداخل نحو مركز الورقة لت�صبب فى النهاية لفحة الأوراق. وتظهر تقرحات 
على ال�صاق والفروع وت�صققات طولية ذات لون بنى ي�صيل منها اإفرازات �صمغية 
الثمرية  الفطر  اأج�صام  اأحياناً  فيها  منغم�صاً  حممر  بنى  اأو  اأحمر  لون  ذات 
ال�صغرية ذات اللون الأ�صود. ميكن اأن يتجلى هذا العر�ض فى منطقة تاج النبات 
اأعلى  النبات  املناطقة وموت عرو�ض  النهاية يحدث جتعد وتطويق لهذه  فى  
منطقة الإ�صابة. مع ظهور بقع �صبه مائية �صغرية م�صتديرة اإلى بي�صاوية ذات 

لون بنى على الثمار تتحول للون الأ�صود وقد يظهر  على هذه البقع الإفرازات ال�صمغية واأج�صام الفطر ال�صوداء كعالمات 
مميزة وموؤكدة لهذا املر�ض.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  

فى اأى مرحلة من مراحل منو النبات خا�صة فى بداية العمر.

توقيت املكافحة:  

عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2395SC % با�صتيل 56 
Azoxystrobin 6%

+
Chlorothalonil 50%

250U71 �صم100/3 لرت  ماء
2

1
1

0.3
5

 

لفحة الساق الصمغيةالبطيخ

لفحة الساق الصمغية

يسبب المرض موت سريع للنباتات الصغيرة إذا ما أصيبت
السويقة الجنينية أو األوراق الفلقية. وتظهر على النباتات

الكبيرة فى العمر بقع مستديرة ذات لون أحمر قاتم إلى إسود
يصل قطرها لحوالى 5 مم محاطة فى بعض األحيان بهالة
صفراء. و يمكن أن تبدأ اإلصابة من حواف األوراق بشكل
ذبول يتقدم للداخل نحو مرآز الورقة لتسبب فى النهاية لفحة
األوراق . وتظهر تقرحات على الساق والفروع وتشققات
طولية ذات لون بنى يسيل منها إفرازات صمغية ذات لون
أحمر أو بنى محمر منغمسًا فيها أحيانًا أجسام الفطر الثمرية
الصغيرة ذات اللون األسود .يمكن أن يتجلى هذا العرض فى

منطقة تاج النبات فى النهاية يحدث تجعد وتطويق لهذه
المناطق وموت عروش النبات أعلى منطقة اإلصابة. مع

ظهور بقع شبه مائية صغيرة مستديرة إلى بيضاوية ذات لون
بنى على الثمار تتحول للون األسود وقد يظهر على هذه البقع
اإلفرازات الصمغية وأجسام الفطر السوداء آعالمات مميزة

ومؤآدة لهذا المرض.

فى أى مرحلة من مراحل نمو النبات خاصة في بداية العمر.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SC  %72 250سم3/ 100 لتر ماءمورفوس
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الفاصوليا

الآفة : احل�صرات

 الـمــّن
مظهر الإ�صابة : 

اأعرا�ض الإ�صابة فى �صورة جتعد واإلتفاف الأوراق-وموت القمم  تظهر 
والإمت�صا�ض  الثقب  نتيجة  �صفراء  بقع  البادرة-ظهور  طور  فى  النامية 
و�صعف عام للنبات وذبول الأوراق وموتها-مع وجود الأفراد واحلوريات غري 
وظهور  بها  الأتربة  واإلت�صاق  الع�صلية  والندوة  املجنحة-  والأفراد  املجنحة 

العفن الأ�صود- اأي�صاً ظهور اأمرا�ض املوزايك.

ميعاد ظهور الإ�صابة: طول العام وخا�صة العروة ال�صيفى وبداية 
ال�صتوي.ويقل ن�صبياً خال العروة اخلريفي.

توقيت املكافحة: ،عند و�صول متو�صط اأعداد اأفراد احل�صرة من 6-8 
حوريات/ورقة فى الأوراق التي يتم فح�صها ع�صوائياً.

اإر�صادات خا�صة: تتم تغطية املجموع اخل�صري مع الرتكيز على ال�صطح 
ال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيزرقم الت�صجيل
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

537DG % 50اأفوك�ضPirimicarb50 جم/100 لرت ماءMod II15-0.2-

2382WG%50اأوريزونPymetrozine20 جم/100 لرت ماءU10-0.05-

1235WG%50 ت�صي�صPymetrozine20 جم/100 لرت ماءU10-0.05-

1492EC%40دانكوثويتDimethoate150 �صم100/3 لرت ماءMod II5-0.012

2362SC%48 -1 صوبرتوك�ض�Clothianidin200 �صم3/فدانU720.02-

1770SC%35صن كلوبريد�Imidacloprid75 �صم100/3 لرت ماءMod II3-2-

1080WP%50 مالتوك�ضMalathion250 جم/100 لرت ماءLow III820.028

1918WG%50 موتيفPirimicarb200 جم/فدانMod II7-0.2-

المّنالفاصوليا

الفاصوليا
الحشرات اآلفة:

المّن

تجعد وإلتفاف األوراق - وتشوه األوراق وموت القمم النامية
في طور البادرة- ظهور بقع صفراء نتيجة الثقب واإلمتصاص
وضعف عام للنبات وذبول األوراق وموتها - مع وجود األفراد
والحوريات غير المجنحة واالفراد المجنحة - والندوة العسلية
وإلتصاق األتربة بها وظهور العفن األسود - أيضا ظهور

أمراض الموزايك.

طوال العام وخاصة العروة الصيفى وبداية الشتوى. ويقل نسبيا
خالل العروة النيلى.

عند وصول متوسط أعداد أفراد الحشرة من 6- 8 حوريات/
ورقة في األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

تتم تغطية المجموع الخضرى مع الترآيز على السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

DG  %5050 جم/ 100 لتر ماءافوآس
WG  %25 80 جم / فداناآتارا
EC  %50 375 سم3/ 100 لتر ماءاآتيليك
WG  %50 20 جم/ 100 لتر ماءتشيس
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الآفة : الأكاو�صات
 العنكبوت الأحمر

مظهر الإ�صابة : 
اإلى بنية فى منطقة العرق الو�صطى  تبقع الأوراق حيث تظهر بقع �صفراء 
القرون  اإلى  الأفراد  متتد  الإ�صابة  �صدة  حالة  فى   - وذبولها  الأوراق  جفاف   -

وتخد�صها م�صببة وجود بقع �صفراء.
ميعاد ظهور الإ�صابة:  خالل اأبريل ومايو.

توقيت املكافحة:  عند و�صول متو�صط اعداد العنكبوت اإلى 5 اأفراد متحركة 
على �صطحى الورقة فى الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:
مت تغطية املجموع اخل�صرى مع الرتكيز على ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

688SC% 10 باروكEtoxazole25 �صم100/3 لرت ماءU15-0.01-

1019WP% 10 ماكوميتHexythiazox20 جم/100 لرت ماءU10-0.50.4

الآفة: الفطريات
ال�صداأ

مظهر الإ�صابة:
قطرها  يبلغ  الإ�صابة  من  اأيام   5 خالل  برثات  الأوراق  اأ�صطح  على  تظهر 
2-1مم وتكون بي�صاء اللون ومرتفعة قلياًل مع تقدم الإ�صابة تتحول البرثات 
اإلى اللون البني املحمر ومع اإ�صتمرار تقدم الإ�صابة ت�صبح ذات لون بني �صارب 

اإلى ال�صواد ي�صاحب ذلك اإ�صفرار الأوراق امل�صابة ثم جفافها و�صقوطها. 
ميعاد ظهور الإ�صابة: تظهر الإ�صابة فى العروة النيلي بعد 35-30 يوم من الزراعة.

توقيت املكافحة: 
عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

583EC% 10 دوماركTetraconazole50 �صم100/3 لرت ماءU15-0.02-

2677EW% 12.5 ليراTetraconazole50 �صم100/3 لرت ماءU15-0.02-

صانعات األنفاقالفاصوليا

صانعات األنفاق

ظهور أنفاق خيطية علي األوراق وأنفاق علي الساق مع
مشاهدة إنتفاخات عند أعناق األوراق وساق النبات (توجد بها

يرقات وعذاري).

فى بداية العروة النيلى زراعات يوليو وأغسطس.

عند الوصول إلي نسبة إصابة من 3- 5 % في األوراق التي
يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

SL  %10 850سم3/فدانتريجارد
EC  %40 150 سم3/ 100 لتر ماءدانكو ثويت

األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

تبقع األوراق حيث تظهر بقع صفراء إلى بنية فى منطقة
العرق الوسطى-جفاف األوراق وذبولها.-فى حالة شدة اإلصابة

تمتد األفراد إلى القرون وتخدشها مسببة وجود بقع صفراء.

خالل أبريل ومايو.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي 5 أفراد متحرآة على
سطحي الورقة في األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تتم تغطية المجموع الخضرى مع الترآيز على السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

SC  %1025 سم3/ 100 لتر ماءباروك
WP  %10 20 جم/ 100 لتر ماءماآوميت
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الصدأالفاصوليا

الفطريات اآلفة:

الصدأ

تظهر علي أسطح األوراق بثرات خالل 5 أيام من اإلصابة
يبلغ قطرها 1-2 مم وتكون بيضاء اللون ومرتفعة قليال مع
تقدم اإلصابة تتحول البثرات إلى اللون البنى المحمر ومع

استمرار تقدم اإلصابة تصبح ذات لون بني ضارب إلى السواد
يصاحب ذلك إصفرار األوراق المصابة ثم جفافها وسقوطها .

تظهر اإلصابة فى العروة النيلى بعد 30-35 يوم من الزراعة.

عند بداية ظهور األعراض

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC  %10 50سم3 /100 لتر ماءدومارك
سوريل ميكرونى/سمارك

WP 70%
250 جم/100 لتر ماء

EC  %5 35 سم3 /  100 لتر ماءسومى ايت

تبقع األوراق

تتكون بقع على األوراق الفلقية للنباتات الصغيرة وتموت
السوق بمجرد خروجها فوق سطح التربة.

بعد 30 -  40 يوم من الزراعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور
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 تبقع الأوراق
مظهر الإ�صابة : 

ال�صوق مبجرد  ال�صغرية ومتوت  للنياتات  الفلقية  الأوراق  تتكون بقع على 
خروجها فوق �صطح الرتبة.

ميعاد ظهور الإ�صابة: بعد 30-40 يوم من الزراعة.

توقيت املكافحة:

عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

954EC% 25 صكور�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU200.71-

2652SC%30 فابريك
Kresoxim-methyl 15%

Tebuconazole 15%
35U7 �صم100/3 لرت ماء

-

0.3
0.01

2
-

0.1

اأعفان اجلذور وموت البادرات
مظهر الإ�صابة : 

فوق  ظهورها  قبل  مبكرة  البادرات  وموت  جذور  باأعفان  الإ�صابة  حتدث 
�صطح الرتبة على هيئه غياب اجلور اأو موت للبادرات بعد ظهورها فوق �صطح 
البادرات مع وجود  الأحيان تظهر اختناقات متميزة على  الرتبة وفى بع�ض 

تقرحات بنية اللون على اأحد جانبي ال�صاق بالقرب من �صطح الرتبة.
ميعاد ظهور الإ�صابة: بعد الإنبات.

توقيت املكافحة: معامله البذرة قبل الزراعة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1718WP % 12 T34 بيوكنرتولTrichoderma asperellum2 جم/ كجم تقاوىU----

1871 FS%6 هاتريكTebuconazole1 �صم3/ كجم تقاوىU500.320.1

 بادرات الفاصولیا وموت مظھر اإلصابة بأعفان جذور
 
 

 
 

 :صابةاإلمظھر 
 التربة قبل ظھورھا فوق سطح مبكرةعفان جذور وموت البادرات أ ب صابةاإل تحدث  

 وف�ي بع�ض   أو موت للبادرات بعد ظھورھا فوق سطح التربة على ھیئھ غیاب الجور  
د تقرحات بنیة اللون على أحد مع وجو  على البادراتمتمیزة تظھر اختناقات   األحیان

 .جانبي الساق بالقرب من سطح التربة 
 

 :صابةمیعاد ظھور اإل
 . بعد اإلنبات

 
 :توقیت المكافحة

 .معاملھ البذرة قبل الزراعة
 

 :إرشادات خاصة
 .ال یوجد
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البسلة
الآفة : احل�صرات

املـــــن
مظهر الإ�صابة : 

جتعد الأوراق ووجود الندوة الع�صلية مما ي�صب تقزم النباتات.

توقيت املكافحة: عند بداية ظهور  الأفراد الأعرا�ض.

اإر�صادات خا�صة:   

التخل�ص من احل�صائ�ص، وا�صتخدام امل�صائد ال�صفراء الا�صقة جلمع الأفراد 
املجنحة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1474EC%40 ن�صرثويتDimethoate150 �صم3/ 100 لرت ماءMod II510.012

1883 EC%48 نوفافو�ضChlorpyrifos250 �صم3/ 100 لرت ماءMod II70.010.050.05

دودة ورق القطن

مظهر الإ�صابة : تتغذى الريقات على الأوراق والثمار م�صببة ثقوب وتاأكل 
لاأوراق وت�صوهات للقرون.

توقيت املكافحة: عند بداية ظهور الريقات اأو اأعرا�ض الإ�صابة وبعد 
مرور �صهر من الزراعة.

اإر�صادات خا�صة:  التخل�ص من احل�صائ�ص، وعدم الزراعة بجوار حما�صيل 
ت�صاب بالآفة ب�صدة

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1835EC % 5 ورماتنيLufenuron160 �صم3/ فدانU10-0.02-
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الآفة : الفطريات
البيا�ض الدقيقى

مظهر الإ�صابة : 
اإلى الرمادى  اأبي�ص �صارب  تظهر اأعرا�ص الإ�صابة على �صورة منو فطرى 
فى مناطق حمددة على ال�صطح ال�صفلى للورقة �صرعان ما تزداد هذه البقع فى 
امل�صاحة لتت�صل ببع�صها وتغطى �صطح الورقة كلها ويعقب ذلك اإ�صفرار الأوراق 
جراثيم  عن  عبارة  �صا�صل  فى  منوه  اأثناء  �صطحى  مي�صليوم  ينتج  وحتللها. 
كونيدية مع تقدم املر�ض ت�صاب ال�صوق والقرون ومتوت النباتات وتوؤدى اإ�صابة 
القرون اإلى تلون البذور بلون رمادى اأو بنى وتظهر بقع بنية مبعرثة على الثمار.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 
مع  طويلة  لفرتة  نهارا  املرتفعة  واحلرارة  الدافىء  اجلو  الإ�صابة  ينا�صب 
�صباحاً  النباتات  على  الندى  بتكثيف  ي�صمح  الذى  القدر  اإلى  ليال  اإنخفا�صها 

بالإ�صافة اإلى درجات الرطوبة املرتفعة.
توقيت املكافحة:

عند بداية ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

WHO  طبقاً  للـ
فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

295EC % -25U14-0.05 �صم3/ 100 لرت ماءPenconazoleتوبا�ض )100( 10 

2032 WG%80 صيلفجن�Sulfur250 جم/ 100 لرت ماءLow III3---

ال�صــــداأ
مظهر الإ�صابة : 

برثات �صغرية بي�صاء اللون مرتفعة نوعا عن الب�صرة ثم تنفجر بعد ذلك 
اجلراثيم  من  كبري  عدد  على  وحتتوى  حممر  بنى  ولونها  م�صتديرة  وت�صبح 
وعند  املو�صم  نهاية  فى  الأ�صود  اللون  اإلى  البرثات  هذه  تتحول  ثم  اليوريدية 

ا�صتداد الإ�صابة تذبل النباتات وحترتق الأوراق.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
تنت�صر الإ�صابة فى اأوائل الربيع وينا�صبها احلرارة املنخف�صة 18-25 درجة 

مئوية والرطوبة املرتفعة.

توقيت املكافحة:عند بداية ظهور الأعرا�ض.

الصدأالبسلة

الصدأ

بثرات صغيرة بيضاء اللون مرتفعة نوعا عن البشرة ثم تنفجر
بعد ذلك وتصبح مستديرة ولونها بنى محمر وتحتوى على عدد
آبير من الجراثيم اليوريدية ثم تتحول هذه البثرات إلى اللون
األسود فى نهاية الموسم وعند اشتداد اإلصابة تذبل النباتات

وتحترق األوراق.

تنتشر اإلصابة فى أوائل الربيع ويناسبها الحرارة المنخفضة
25-18  درجة مئوية والرطوبة المرتفعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

زراعة أصناف مقاومة مع مراعاة دفن بقايا النباتات فى التربة سريعًا بعد الحصاد للتخلص من
جراثيم الفطر وتقليل اإلصابة فى الموسم التالى.

التوصيات المعتمدة

WG  %80 250 جم /100 لتر ماءثيوفيت جيت
D  %98 تعفير.15 آجم/ فدانهلب-سلفر

لفحة األسكوآيتا

بقع آبيرة  على األوراق والسوق والقرون لونها بنى فاتح
وجلدية ذات مرآز رمادى اللون ثم تظهر األوعية البكنيدية
على هيئة دوائر داخل البقع - قد تكون البقع مسودة وذات

حواف أرجوانية.

بعد 30 -  40 يوم من الزراعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP  %75 250 جم / 100 لتر ماءبيالريتش
EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور
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البياض الدقيقىالبسلة

البسلة
الفطريات اآلفة:

البياض الدقيقى

تظهر أعراض اإلصابة على صورة نمو فطرى أبيض ضارب
إلى الرمادى فى مناطق محددة على السطح السفلى للورقة

سرعان ماتزداد هذه البقع في المساحة لتتصل ببعضها وتغطى
سطح الورقة آلها ويعقب ذلك إصفرار األوراق وتحللها. ينتج

ميسليوم سطحى أثناء نموه في سالسل عبارة عن جراثيم
آونيدية مع تقدم المرض تصاب السوق والقرون وتموت

النباتات وتؤدى إصابة القرون إلى تلون البذور بلون رمادى أو
بنى وتظهر بقع بنية مبعثرة على الثمار .

يناسب اإلصابة الجو الدافئ والحرارة المرتفعة نهارا لفترة
طويلة مع إنخفاضها ليًال إلى القدر الذى يسمح بتكثيف الندى

على النباتات صباحًا باإلضافة إلي درجات الرطوبة المرتفعة.

عند بداية ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC  %10  (100) 25سم3 /  100 لتر ماءتوباس
WP  %80 250جم/ 100 لتر ماءميسترال
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اإر�صادات خا�صة:
بعد احل�صاد للتخل�ض من جراثيم الفطر  النباتات فى الرتبة �صريعاً  اأ�صناف مقاومة مع مراعاة دفن بقايا  زراعة 

وتقليل الإ�صابة فى املو�صم التالى.

 التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1024 WG% 80ثيوفيت جيتSulfur250 جم/100 لرت ماءLow III14---

2301 WG%80داكو اإ�ضSulfur250 جم/100 لرت ماءLow III3---

1656 SC%12.5ر�ض اآبEpoxiconazole400 �صم3/فدان U7-0.1-

1505 WG%80صلفاجرو�Sulfur200 جم/100 لرت ماءLow III3---

1763 SC %80صوفرفت�Sulfur200 �صم100/3 لرت ماء Low III3---

1529 WG%80 ميكروثواتSulfur250 جم/100 لرت ماءLow III3---

604DP%98هلب �صلفرSulfur)15 كجم/ فدان )تعفريLow III3---

 لفحة الأ�صكوكيتا
مظهر الإ�صابة : 

بقع كبرية على الأوراق وال�صوق والقرون لونها بنى فاحت وجلدية ذات 
مركز رمادى اللون ثم تظهر الأوعية البكنيدية على هيئة دوائر داخل البقع 

- قد تكون البقع م�صودة وذات حواف اأرجوانية.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
بعد  30-40يوم من الزراعة.

توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1273SC% 50تكتوThiabendazole150 �صم100/3 لرت ماءU3-0.01-

945 EC%25 صكور�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماء U140.71-

86 WP%80نيم�صبورMancozeb250 جم/100 لرت ماء U14-0.1-

الصدأالبسلة

الصدأ

بثرات صغيرة بيضاء اللون مرتفعة نوعا عن البشرة ثم تنفجر
بعد ذلك وتصبح مستديرة ولونها بنى محمر وتحتوى على عدد
آبير من الجراثيم اليوريدية ثم تتحول هذه البثرات إلى اللون
األسود فى نهاية الموسم وعند اشتداد اإلصابة تذبل النباتات

وتحترق األوراق.

تنتشر اإلصابة فى أوائل الربيع ويناسبها الحرارة المنخفضة
25-18  درجة مئوية والرطوبة المرتفعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

زراعة أصناف مقاومة مع مراعاة دفن بقايا النباتات فى التربة سريعًا بعد الحصاد للتخلص من
جراثيم الفطر وتقليل اإلصابة فى الموسم التالى.

التوصيات المعتمدة

WG  %80 250 جم /100 لتر ماءثيوفيت جيت
D  %98 تعفير.15 آجم/ فدانهلب-سلفر

لفحة األسكوآيتا

بقع آبيرة  على األوراق والسوق والقرون لونها بنى فاتح
وجلدية ذات مرآز رمادى اللون ثم تظهر األوعية البكنيدية
على هيئة دوائر داخل البقع - قد تكون البقع مسودة وذات

حواف أرجوانية.

بعد 30 -  40 يوم من الزراعة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP  %75 250 جم / 100 لتر ماءبيالريتش
EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور
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الكرنب
دودة ورق القطنالآفة : احل�صرات

مظهر الإ�صابة :  تتغذى الريقات على الأوراق حمدثة ثقوبا مع وجود براز 
للح�صرة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  اأكتوبر - نوفمر - مار�ض - اأبريل.

توقيت املكافحة: عند بداية ظهور الأعرا�ض.

اإر�صادات خا�صة:

يتم ر�ض النباتات مع تغطية ال�صطح ال�صفلى لالأوراق.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2262EC% 1.9 اأك�صبو�ضEmamectin benzoate250 �صم3/فدانLow III10-0.010.05

1237 EC %1.9  با�صاEmamectin benzoate250 �صم3/فدانLow III10-0.010.05

1109 SG%5 اأفريمEmamectin benzoate60 جم/فدانMod II7-0.010.05

2083  SG%5 بروميدEmamectin benzoate60 جم/فدانMod II10-0.010.05

1329SC %12 رادينتSpinetoram35 �صم3/فدانU30.30.05-

الآفة : احل�صرات
          دودة ورق القطن

مظهر الإ�صابة : 
تتغذى الريقات حديثة الفق�ص على الب�صرة ال�صفلى لاأوراق.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 
نوفمر ودي�صمر - مار�ض واأبريل.

توقيت املكافحة:
عند ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة:
يتم الر�ض على املجموع اخل�صرى.

دودة ورق القطنالكرنب

الكرنب
الحشرات اآلفة:

دودة ورق القطن

تتغذى اليرقات على األوراق محدثة ثقوبا مع وجود براز
للحشرة.

أآتوبر - نوفمبر- مارس –  أبريل.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC  %1.9 رشا على المجموع الخضرى.250 سم3/ فدانباشا

SG  %5 رشا على المجموع الخضرى.60 جم / فدانبروآليم

SP  %90رشا على المجموع الخضرى.300 جم / فداننيوميل
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دودة ورق القطنالفراولة

الفراولة
الحشرات اآلفة:

دودة ورق القطن

تتغذى اليرقات حديثة الفقس على البشرة السفلى لألوراق.

نوفمبو وديسمبر -   مارس وابريل

عند ظهور االصابة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم الرش على المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة

WG  %50 250 جم/ فدانأجرى

األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

ظهور بقع صفراء على األوراق -خشونة سطح الورقة فى
مناطق تواجد األفراد -اصفرار سطح الورقة وذبولها.

على فترتين األولى أواخر أآتوبر و أوائل نوفمبر.الثانية
منتصف مارس وخالل شهر أبريل.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي عدد 5 أفراد متحرآة
على سطحي الورقة في األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

SC  %48 35 سم3/ 100 لتر ماءاآراميت
SC  %1025 سم3/ 100 لتر ماءباروك
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 التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1364WG% 50 اأجرىBacillus thuringiensis)250 جم/فدان )فق�ض حديثU--0.01-

1732 EC%10 روك�صىNovaluron300 �صم3/فدان U100.50.01-

الآفة : الأكارو�صات
                          العنكبوت الأحمر

مظهر الإ�صابة : 
ظهور بقع �صفراء على الأوراق - خ�صونة �صطح الورقة فى مناطق تواجد الأفراد - 

ا�صفرار �صطح الورقة وذبولها.
ميعاد ظهور الإ�صابة:    على فرتتني الأولى اأواخر اأكتوبر واأوائل نوفمر. 

الثانية منت�صف مار�ض وخالل �صهر اأبريل.
توقيت املكافحة: عند و�صول متو�صط اأعداد العنكبوت اإلى عدد > اأفراد متحركة 

على �صطحى الورقة فى الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.
اإر�صادات خا�صة:     يتم الر�ض على املجموع اخل�صرى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1691SC% 8.4اجرمييك جولدAbamectin60 �صم3/فدانMod II100.150.150.05
1363 SC%48اكراميتBifenazate35 �صم100/3 لرت ماءU520.11.5
688SC%10باروكEthoxazole25�صم100/3 لرت ماء U15-0.05-

1798 WP%20بايروميتPyridaben100 جم/100 لرت ماءLow III10-0.052.5

2612WP%40تامبوPyridaben100جم/100 لرت ماءLow III10-0.052.5
2197 EC %1.8دلتامكAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod II70.150.150.05
2483 EC%0.93 صينيوفر�Milbemectin50 �صم100/3 لرت ماءU7-0.1-

466 EC%1.8فريتيميكAbamectin60 �صم100/3 لرت ماءMod II70.150.150.05

1078 EC%1.8كيلميتAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod II80.150.150.05

1719 EC%1.8ماري�صولAbamectin50 �صم100/3 لرت ماءMod II60.150.150.05
1019 WP%10ماكوميتHexythiazox20جم/100 لرت ماءU460.051

1814SC% 24ميرتوChlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءMod II7-0.051

1285 EC%1.8 ن�صر اكتنيAbamectin30 �صم100/3 لرت ماءMod II60.150.150.05

1643 EC%20هلب �صتارPyridaben100 �صم100/3 لرت ماءLow III10-0.052.5

2071 WP%10هيك�صاناHexythiazox80 جم/فدانU760.051
2486EW% 5هيك�صيجرينHexythiazox40 �صم100/3 لرت ماءU760.051

دودة ورق القطنالفراولة

الفراولة
الحشرات اآلفة:

دودة ورق القطن

تتغذى اليرقات حديثة الفقس على البشرة السفلى لألوراق.

نوفمبو وديسمبر -   مارس وابريل

عند ظهور االصابة

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم الرش على المجموع الخضرى.

التوصيات المعتمدة

WG  %50 250 جم/ فدانأجرى

األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

ظهور بقع صفراء على األوراق -خشونة سطح الورقة فى
مناطق تواجد األفراد -اصفرار سطح الورقة وذبولها.

على فترتين األولى أواخر أآتوبر و أوائل نوفمبر.الثانية
منتصف مارس وخالل شهر أبريل.

عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلي عدد 5 أفراد متحرآة
على سطحي الورقة في األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

SC  %48 35 سم3/ 100 لتر ماءاآراميت
SC  %1025 سم3/ 100 لتر ماءباروك
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الآفة : الفطريات
 اعفان الثمار

مظهر الإ�صابة : 

يت�صبب من فطريات عديدة منها ما ي�صبب العفن الطرى والعفن اجلاف 
والعفن اجللدى والعفن الرمادى على الثمار.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 

مع بداية العقد وفى مراحل منو الثمار املختلفة.

توقيت املكافحة:  

عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2046WG% 50برولكت�ضFenpyrazmine75 جم/100 لرت ماءLow
III3-33

2270SC%40 بريمدولPyrimethanil100�صم100/3 لرت ماءU3-0.05-

1087WP%6 بيواأركBacillus megaterium250جم/100 لرت ماءU--0.01-

2279 SC%50 رينجرFenhexamid150 �صم100/3 لرت ماءU2100.053

1004 WG %62.5 صويت�ص�
Cyprodinil 37.5

+Fluolioxonil 25%75جم/100 لرت ماءLow
III3-

3
0.1

0.05
-
-

1994SC%50 لوناترانكيوليتى
Fluopyram 12.5%

+Pyrimethanil 37.5%120 �صم100/3 لرت ماءLow
III70.4

-
0.1

0.05
1.5

-

1631WP%20 ماي�صتكPyrimethanil400 جم/100 لرت ماءU5-0.05-

البيا�ض الدقيقى

مظهر الإ�صابة : 
امللعقة  �صكل  تاأخذ  حيث  لأعلى  الأوراق  جتعد  �صورة  فى  الأعرا�ض  تظهر 

وغالبا ما متيل اإلى اللون الأرجوانى وال�صطح ال�صفلى لاأوراق عليه منو ابي�ص 

دقيقى والذى ينت�صر بعد ذلك على ال�صطح العلوى وفى حالة الإ�صابة ال�صديدة 

النموات  اأوقد تظهر  الأبي�ض  النمو  واأعناقها حيث يظهر عليها  الأزهار  ت�صاب 

البي�صاء على  الثمار فى مراحل النمو املختلفة.

العنكبوت األحمرالفراولة

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءفيراآتين
EC  %1.8  60 سم3/ 100 لتر ماءفيرتيميك

EC  %1.8 40 سم3/ 100 لتر ماءآيلميت
WP  %10 20 جم/ 100 لتر ماءماآوميت

EC  %1 50 سم3/ 100 لتر ماءميلبكنوك
EC  %1 50سم3 /  100 لتر ماءميلبميت

EC  %1.8 30سم3/ 100 لتر ماءنصر اآتين

الفطريات اآلفة:

اعفان الثمار

يتسبب من فطريات عديدة منها ما يسبب العفن الطري والعفن
الجاف والعفن الجلدي والعفن الرمادي علي الثمار.

مع بداية العقد وفى مراحل نمو الثمار المختلفة.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

بيوأرك 6%  مسحوق (25
مليون خلية/  جم)

250 جم / 100 لتر ماء

بيوزيد 2.5%  مسحوق (10
مليون جرثومة/  جم)

250 جم / 100 لتر ماء

WP  %50 90 جم/   100 لتر ماءروفرال
WG   %62.5 75 جم / 100 لتر ماءسويتش
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البياض الدقيقى

تظهر األعراض في صورة تجعد األوراق ألعلي حيث تأخذ
شكل الملعقة وغالبا ما تميل إلى اللون األرجواني والسطح

السفلي لألوراق عليه نمو ابيض دقيقي والذي ينتشر بعد ذلك
علي السطح العلوي  وفي حالة اإلصابة الشديدة تصاب

األزهار واعناقها حيث يظهر عليها النمو األبيض اوقد تظهر
النموات البيضاء على الثمار فى مراحل النمو المختلفة.

تنتشر اإلصابة فى الجو الدافىء والرطوبة العالية.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP   %70 60 جم / 100 لتر ماءتوبسين إم
EC  %5 25 سم3 /  100 لتر ماءسومى ايت

تبقع األوراق

بقع أرجوانية ذات مرآز رمادى حوافها حمراءمزرقة. تظهر
على األوراق وأعناقها وأعناق الثمار وقد تصل إلى آئوس

األزهار آما تظهر بقع دائرية أو بيضاوية أو مثلثة الشكل لونها
بنى محمر ذات حواف بنفسجية.

في أي مرحلة من مراحل نمو النبات.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور
WP  %33.6 250 جم / 100 لتر ماءآوبار
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ميعاد ظهور الإ�صابة:

تنت�صر الإ�صابة فى اجلو الدافىء والرطوبة العالية.

توقيت املكافحة:

عند بداية ظهور الأعرا�ض.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1610WP% 70 اكتاميلThiophanate methyl60 جم/100 لرت ماءU3-0.17

2447 WP%70 توب�صني اإمThiophanate methyl60 جم/100 لرت ماءU3-0.17

2193 WP%70ثيو�صيوتيكاThiophanate methyl80 جم/100 لرت ماءU3-0.17

1659 SL%29صيل ماتريك�ض�Potassium silicate750 �صم100/3 لرت ماءU--0.1-

1552 WP %70صن توب الن�صر�Thiophanate methyl80جم/100 لرت ماء U7-0.17

2060 WP%70 نوفا�صاتThiophanate methyl80 جم/100 لرت ماءU3-0.17

تبقع الأوراق

مظهر الإ�صابة : 
الأوراق  اأرجوانية ذات مركز رمادى حوافها حمراء مزرقة. تظهر على  بقع 
واأعناقها واأعنــــاق الثمار وقد ت�صل اإلى كئـــــو�ض الأزهار كما تظهر بقع دائريـــــة اأو 

بي�صاوي�����ة اأو مثلثة ال�ص������كل لونها بنى حمم�����ر ذات ح�����واف بنف�صجية.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
فى اأى مرحلة من مراحل منو النبات.

توقيت املكافحة:
عند بداية ظهور الأعرا�ض.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1502WG% 80 فولتاك�ضFolpet200 جم/100 لرت ماء U550.15

1817 WP%50 كورتيانوCaptan200 جم/100 لرت ماء U7150.120

البياض الدقيقىالفراولة

البياض الدقيقى

تظهر األعراض في صورة تجعد األوراق ألعلي حيث تأخذ
شكل الملعقة وغالبا ما تميل إلى اللون األرجواني والسطح

السفلي لألوراق عليه نمو ابيض دقيقي والذي ينتشر بعد ذلك
علي السطح العلوي  وفي حالة اإلصابة الشديدة تصاب

األزهار واعناقها حيث يظهر عليها النمو األبيض اوقد تظهر
النموات البيضاء على الثمار فى مراحل النمو المختلفة.

تنتشر اإلصابة فى الجو الدافىء والرطوبة العالية.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

WP   %70 60 جم / 100 لتر ماءتوبسين إم
EC  %5 25 سم3 /  100 لتر ماءسومى ايت

تبقع األوراق

بقع أرجوانية ذات مرآز رمادى حوافها حمراءمزرقة. تظهر
على األوراق وأعناقها وأعناق الثمار وقد تصل إلى آئوس

األزهار آما تظهر بقع دائرية أو بيضاوية أو مثلثة الشكل لونها
بنى محمر ذات حواف بنفسجية.

في أي مرحلة من مراحل نمو النبات.

عند بداية ظهور األعراض.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

التوصيات المعتمدة

EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور
WP  %33.6 250 جم / 100 لتر ماءآوبار
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الزراعات المحمية
الآفة : النيماتودا

 نيماتودا الرتبة )معقمات(
مظهر الإ�صابة : 

الأوراق وذبول  اإ�صفرار فى  تظهر عقد على اجلذور )فى اخليار( يتبعها 
وتقزم للنبات.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

من طور ال�صتلة اإلى النبات املثمر.

توقيت املكافحة:

التعقد  معامل  يكون  عندما  �صهر  بحوالى  الزراعة  قبل  الرتبة  تعقم 
اجلذرى 2 على الأقل فى املح�صول ال�صابق. وتتم املكافحة عند معامل تعقد 

اأقل من 2 فى املح�صول ال�صابق وعند زراعة ال�صتات.

اإر�صادات خا�صة:
ت�صتخدم نف�ض املعامالت فى حالة الإ�صابة بالأنواع الأخرى من النيماتودا مثل النيماتودا الكلوية.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1747
اأجرو�صيلون اإن اإى

EC% 94.1

1.3 Dichloropropene 
60.8%

+
Chloropicrin 33.3%

31�صم3/مرت2 )الفراولة- تعقيم 
تربة اأرا�صى مفتوحة(

Mod II--
0.05

0.01
-

1965  EC%94.8بالدينDimethyl disulfide)50 جم/مرت2)تعقيم تربة اأرا�صى مفتوحةMod II--0.01-

1392 SL%69تاميفيومMetam potassium)100�صم3/مرت2)تعقيم تربة- �صوب Mod II--0.1-

1130 SL%51صول�صان�Metam Sodium)100 �صم3/مرت2)تعقيم تربة- �صوبMod II--0.1-

2097 MG %98لوزرDazomet)50 جم/مرت2)تعقيم تربة - �صوبMod II75-0.1-

نيماتودا التربة (معقمات)الزراعات المحمية

الزراعات المحمية
النيماتودا اآلفة:

نيماتودا التربة ( معقمات)

تظهر عقد علي الجذور (في الخيار) يتبعها إصفرار في
األوراق وذبول وتقزم للنبات.

من طور الشتلة إلي النبات المثمر.

تعقم التربة قبل الزراعة بحوالي شهر عندما يكون معامل
التعقد الجذرى 2 علي األقل في المحصول السابق. وتتم

المكافحة عند معامل تعقد أقل من 2 في المحصول السابق
وعند زراعة الشتالت.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

تستخدم نفس المعامالت في حالة اإلصابة باألنواع األخري من النيماتودا مثل النيماتودا الكلوية.

التوصيات المعتمدة

GR  %98 قبل الزراعة بحوالي 1 شهر.50 جم /م2باساميد

SL  %69 قبل الزراعة بحوالي 1 شهر.100سم3 /  متر2تاميفيوم

SL  %51 قبل الزراعة بحوالي 1 شهر.100سم3 /  متر2سناالى

SL  %51قبل الزراعة بحوالي 1 شهر.100 سم3/ متر2سوالسان

Page 61



139التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

 نيماتودا الرتبة )مكافحة(

مظهر الإ�صابة : 
اجلذور  على   التقرحات  بع�ص  مثل  ال�صتات  على  ب�صيطة  ا�صابات  ظهور 

الثانوية، كما يظهر ا�صفرار ب�صيط علىالأوراق واملجموع اخل�صرى.
ميعاد ظهور الإ�صابة: من طور ال�صتلة اإلى النبات املثمر.

توقيت املكافحة: 
عند زراعة ال�صتلة فى حالة تلوث الرتبة بدرجة ب�صيطة )اأقل من 2 معامل تعقد 

جذرى( اأو بع�ض الأنواع النيماتودية الأخرى ال�صارة.
اإر�صادات خا�صة:

الرتبة  تلوث  حالة  فى  النباتات  ت�صيب  التى  ال�صارة  النيماتودا  مكافحة  يتم   
بدرجة ب�صيطة بنيماتودا تعقد اجلذور اأو بع�ض الأنواع الأخرى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

594GR% 10 راجبىCadusafos)5 جم/مرت2 )ال�صوبMod
II--0.01-

1099CS%20راجبىCadusafos)2.5 �صم3/مرت2 )ال�صوبMod
II--0.01-

الآفة : احل�صرات

اجلعال
مظهر الإ�صابة:

- اإ�صفرار النباتات ويكون الإ�صفرار فى �صورة بقع غري منتظمة.
- عند رفع النجيل امل�صاب ينف�صل عن الرتبة ويرتفع عن الأر�ض كاأنه �صجادة

توقيت املكافحة:
- يف�صل اإجراء املكافحة الكيماوية قبل زراعة امل�صطح

-   جترى عملية املكافحة عند بداية اأعرا�ص الإ�صابة على النباتات اأو م�صاهدة 
الريقات.

اإر�صادات خا�صة:
العناية بالعمليات الزراعية وعدم اإ�صتخدام اأ�صمدة بلدية حديثة حتتوى على 

يرقات الآفة

المسطحات الخضراء

نيماتودا التربة (معقمات)الزراعات المحميةالزراعات املحمية                                                                                                                                 نيماتودا الرتبة )مكافحة(

الزراعات المحمية
النيماتودا اآلفة:

نيماتودا التربة ( معقمات)

تظهر عقد علي الجذور (في الخيار) يتبعها إصفرار في
األوراق وذبول وتقزم للنبات.

من طور الشتلة إلي النبات المثمر.

تعقم التربة قبل الزراعة بحوالي شهر عندما يكون معامل
التعقد الجذرى 2 علي األقل في المحصول السابق. وتتم

المكافحة عند معامل تعقد أقل من 2 في المحصول السابق
وعند زراعة الشتالت.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:

تستخدم نفس المعامالت في حالة اإلصابة باألنواع األخري من النيماتودا مثل النيماتودا الكلوية.

التوصيات المعتمدة

GR  %98 قبل الزراعة بحوالي 1 شهر.50 جم /م2باساميد

SL  %69 قبل الزراعة بحوالي 1 شهر.100سم3 /  متر2تاميفيوم

SL  %51 قبل الزراعة بحوالي 1 شهر.100سم3 /  متر2سناالى

SL  %51قبل الزراعة بحوالي 1 شهر.100 سم3/ متر2سوالسان
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2495EC% 5 دولف- اأك�ضLambda-cyhalothrin 375 �صم3/فدانMod
II----

1848 CS%10 صيميتار�Lambda-cyhalothrin 350 �صم3/فدانMod
II----

1826 WG%25 مرييديانThiamethoxam350 جم/فدانU----

الآفة : الفطريات
تبقع اأوراق

مظهر الإ�صابة :

يظهر ال�صرر على الأوراق ب�صكل حلقات دائرية اأواهليلجية غامقة تتطور على 
اأو �صمراء مع  اأرجوانية  اأو  الن�صل وال�صيقان بع�ض بقع الأوراق ت�صبح حمراء 
حدود غامقة ي�صبح لون املرج بني م�صفر عند التطور املر�صي وي�صبح نحياًل 
وميكن اأن ميوت املرج . وهناك اأي�صاً مر�ض تبقع الأوراق الدولري و �صمي بهذا 
لوجود بقع بنية بلون بحجم الدولر الف�صي فى الأر�ض ما تلب�ض ان تطور و 

تاأخذ النباتات لون الق�ص كما ميكن ماح�صة البقع علي الأوراق.

الظروف املالئمة: قلة الري و الت�صميد الأزوتي مع اإرتفاع فى درجة احلرارة 
وزيادة الرطوبة و يحدث غالباً فى ف�صلي الربيع واخلريف.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2346EC% 16.65 هيدواى
Azoxystrobin 6.25%

+
Propiconazole 10.4

----3.75U لرت/فدان

امل�صطحات اخل�صراء                                                                                                                                                           اجلعال
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المــــــوالح
الآفة:  احل�صرات

البق الدقيقى
مظهر الإ�صابة : 

النمل  الأ�صود - وجود  العفن  الكاملة واحلوريات - منو  وجود احل�صرات 
الذى يتغذى على الندوة الع�صلية التى تفرزها احل�صرات.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 
تظهر احل�صرات الكاملة طوال العام. معظم اأنواع البق الدقيقى حمتمى 
فى ال�صتاء فى �صقوق القف اأو على اجلذور ثم تزحف فى الربيع نحو النموات 

اجلديدة.
توقيت املكافحة:

عند اإ�صابة 5% من عدد اأ�صجار احلديقة مع الأخذ فى العتبار ن�صبة 
الأ�صجار امل�صابة اإلى ال�صليمة كذلك نف�ض الن�صبة لعدد الأوراق امل�صابة 

بال�صجرة الواحدة.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1003WG% 25  اأكتاراThiamethoxam25 جم/100 لرت ماءU320.50.150.4

2285 SC% 32.8 رومكتني جولد
Abamectin 2.8%

+Imidacloprid 30%85 �صم100/3 لرت ماءMod
II100.02

1
0.015

1
0.02
0.7

2366WG% 25 فابيانThiamethoxam25 جم/100 لرت ماءU50.50.150.4

احل�صرات الق�صرية
مظهر الإ�صابة : 

والأوراق  الأفرع  على  البي�ص  واأكيا�ص  الكاملة  واحل�صرات  احلوريات  وجود 
منو   - ال�صفلى  ال�صطح  خا�صة  الو�صطى  العروق  امتداد  على  احل�صرات  وتتجمع 
على  يتغذى  الذى  النمل  وجود   - والثمار  الأوراق  على  الأ�صود  العفن  فطر 
عند  الأوراق،ذبولها  ا�صفرار   - بغزارة  احل�صرة  تفرزها  التى  الع�صلية  الإفرازات 

الإ�صابة ال�صديدة  �صغر حجم الثمار املتكونة وت�صوهها.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  تظهر طوال العام ولها 4-5 اأجيال فى ال�صنة - 
ت�صيب املواح خا�صة الليمون البلدى.

توقيت املكافحة:   عند وجود اإ�صابة على 5% من عدد الأ�صجار التى يتم 
فح�صها ع�صوائيا باحلديقة.

اإر�صادات خا�صة: عند الر�ض يراعى اأن تكون الأر�ض مروية - ا�صتخدام 

البق الدقيقىالموالح

الموالح
الحشرات اآلفة:

البق الدقيقى

تظهر الحشرات الكاملة طوال العام. معظم أنواع البق الدقيقى
محتمى في الشتاء في شقوق القلف أو على الجذور ثم تزحف

فى الربيع نحو النموات الجديدة.

%5 من عدد أشجار الحديقة مع األخذ في االعتبار نسبة
األشجار المصابة إلى السليمة آذلك نفس النسبة لعدد األوراق

المصابة بالشجرة الواحدة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

وجود الحشرات الكاملة والحوريات.-نمو العفن األسود -وجود
النمل الذي يتغذى علي الندوة العسلية التى تفرزها الحشرات.

WG  %25 25 جم/100لتر ماءاآتارا
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موتور ذو قالب �صليم - الر�ض فى ال�صباح الباكر بعد تطاير الندى. تراعى اإر�صادات ا�صتخدام الزيوت )امللحق الثانى(.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

538SC% 25 ابلوودBuprofezin600 �صم3/فدانU511-

-2.5U8-0.01 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صتوي(Mineral oilالبوليوم80%  مايونيز176

1465 WP%50اأميدانPhosmet140 جم/100 لرت ماء Mod II1035  .05

2381 EC %10بروفىPyriproxyfen50 �صم100/3 لرت ماءU70.50.60.5

1727 EC%10 بروك�صيموPyriproxyfen50 �صم100/3 لرت ماءU100.50.60.5

1148 WP%25ب�صتImidacloprid100 جم/100 لرت ماءMod II7110.7

1767 EC%97تايجرMineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صيفىU12-0.01-

2175 WG%50تران�صفورمSulfoxaflor125 جم/فدانLow III70.80.80.7

1492EC % 40  دانكوثويتDimethoate150 �صم100/3 لرت ماءMod II1050.015

1039EC% 97  دايفرMineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صيفىU12-0.01-

1935 EC%22.5 ريلدانChlorpyrifos-methyl300 �صم100/3 لرت ماءU720.5-

1284 EC%98صتار اأويل�Mineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صيفىU12-0.01-

89 EC%95صوبر رويال�Mineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء)ر�ص�صيفىU12-0.01-

237 EC%94صوبرم�صرونا�Mineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صيفىU12-0.01-

1402  SC% 35صينوك�Imidacloprid75 �صم100/3 لرت ماءMod II7110.7

1857 EC%96.46فر�صالMineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صيفىU12-0.01-

-1.5U8-0.01 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صتوى(Mineral oilكا�صتو 82% مايونيز1858

174 EC%95كزد اأويلMineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صيفىU12-0.01-

1486 OD%20كونفيدورImidacloprid 100 �صم100/3 لرت ماءLow III7110.7

-2.5U8-0.01 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صتوى(Mineral oilم�صرونا85%   مايونيز236

1757 SC%10  موفينتوSpirotetramat40 �صم100/3 لرت ماءU70.510.6

1445 EC%95 نيو-اأويلMineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء)ر�ض �صيفىU12-0.01-

2596 SC%25 ن�صر فيزنBuprofezin150 �صم100/3 لرت ماءU511-

املوالح                                                                                                                                                                احل�صرات الق�صرية
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ذباب الفاكهة
مظهر الإ�صابة : 

ظهور وخزات على ج�صم الثمرة مع تغري فى لون املنطقة املحيطة بالوخزات 
ولني داخل الثمرة نتيجة لتجول الريقات وبال�صغط عليها يخرج ال�صائل منها 

وي�صاهد ت�صاقط للثمار حول ال�صجرة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  فى �صهرى اأكتوبر ونوفمر

توقيت املكافحة:    عند ظهور اإ�صابات بالثمار.

اإر�صادات خا�صة:
يجب التخل�ض من الثمار املت�صاقطة بالدفن اأو احلرق فوًرا. تراعى اإر�صادات 

احلزم القاتلة والر�ض اجلزئى )امللحق الثانى(

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2482EC% 40 ايفرثويتDimethoateمادة جاذبة 75Mod II750.015 �صم20/3 لرت ماء+%5 

150EC% 40  برفيكثيونDimethoateمادة جاذبة 75Mod II1550.015 �صم20/3 لرت ماء+%5 

738 EC%40داميتوك�ضDimethoateمادة جاذبة 75Mod II750.015 �صم20/3 لرت ماء+%5 

151 EC%40صايدون/كيمينوفا�Dimethoateمادة جاذبة 75Mod II1050.015 �صم20/3 لرت ماء+%5 

1194 EC%57كامثيونMalathionمادة جاذبة 100Low III7728 �صم20/3 لرت ماء+%5 

1344CB%0.024كون�صرفSpinosad500 �صم10/3 لرت ماءU10.30.3-

585 EC%57مالثوك�ضMalathionمادة جاذبة 100Low III8728 �صم20/3 لرت ماء+%5 

1080WP%50مالثوك�ضMalathionمادة جاذبة 100Low III6728 جم/20 لرت ماء+%5 

654 EC%57مالثيتMalathionمادة جاذبة 100Low III3728 �صم20/3 لرت ماء+%5 

1340EC%57 مالثنيMalathionمادة جاذبة 100Low III3728 �صم20/3 لرت ماء+%5 

152EC% مادة جاذبةMalathionمال�صون/كيمينوفا 57  100Low III3728 �صم20/3 لرت ماء+%5 

1474 EC%40 ن�صر ثويتDimethoateمادة جاذبة 100Mod II350.015 �صم20/3 لرت ماء+%5 

ن�صرلثيون/كيمينوفا2027
 EC%57Malathionمادة جاذبة 100Low III7728 �صم20/3 لرت ماء+%5 

ذباب الفاآهةالموالح

ذباب الفاآهة

في شهري أآتوبر ونوفمبر.

عند ظهور إصابات بالثمار.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فورا. تراعى إرشادات الحزم القاتلة والرش

الجزئى (الملحق الثانى).
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ظهور وخزات علي جسم الثمرة مع تغير في لون المنطقة
المحيطة بالوخزات ولين داخل الثمرة نتيجة لتجول اليرقات

وبالضغط عليها يخرج السائل منها ويشاهد تساقط للثمار حول
الشجرة.

EC  %40 75 سم3/ 20 لتر ماء +برفيكثيون
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

EC  %40 75 سم3/ 20 لتر ماء +دايمتوآس
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

EC  %40 75 سم3/ 20 لتر ماء +سايدون/آيمينوفا
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

EC  %57 100سم 3 /  20 لتر ماء +فابثيون
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

EC  %57 100سم 3 /  20 لتر ماء +آامثيون
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

CB  %0.024 رش جزئى.500 سم3/ 10 لتر ماءآونسرف

EC  %57  100 سم3 /  20 لتر ماء +مالتوآس
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

WP  %50 100جم / 20 لتر ماء +مالتوآس
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

EC  %57 100 سم3 /  20 لتر ماء +مالثيت
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

EC  %57 100 سم3/ 20 لتر ماء +مالثين
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

EC  %40 100 سم3/ 20 لتر ماء +نصر ثويت
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.
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�صانعات الأنفاق
مظهر الإ�صابة : 

وجود الأنفاق على اأى من �صطحى الورقة نتيجة تغذية الريقات بني ب�صرتى 
الورقة والإ�صابة ال�صديدة توؤدى اإلى جفاف الأوراق وقد ت�صاب ال�صيقان الغ�صه 

حديثة النمو وتظهر فيها الأنفاق بو�صوح.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
فى  تكرث  وكذلك  احلديثة  الغ�صه  النموات  بوجود  وجودها  ويرتبط  العام  طوال  الإ�صابة 

امل�صتل اأكرث منها فى الأ�صجار امل�صتدمية.

توقيت املكافحة:عند ظهور الإ�صابة.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1345EC% 1.8 ابانتنيAbamectin30 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.020.0150.02

1691 SC%8.4 اجرمييك جولدAbamectin15 �صم100/3 لرت ماءMod
II100.020.0150.02

1978 SC%35اأكوابرميوImidacloprid75 �صم100/3 لرت ماءMod
II7110.7

1074 SL%20بتيكولAcetamiprid0.5 �صم3/�صتلة عمرعامMod
II-10.91

1251 EC %1.8دميكتنيAbamectin25 �صم100/3 لرت ماءMod
II110.020.0150.02

174 EC%95 كزد-اأويلMineral oil1.5 لرت/100 لرت ماءU12-0.01-

الآفة:  الأكارو�صات

 اكارو�ض املوالح البنى
مظهر الإ�صابة : 

ظهور بقع �صفراء - على ال�صطح العلوى لالأوراق - تتحول اإلى اللون البنى 
امت�صا�ص  نتيجة  اخل�صراء  الثمار  فى  الكلورفيل  ن�صبة  وتقل  وت�صقط.  وجتف 
الثمار ال�صفراء  اأما  امللم�ض.  الثمرة بلون باهت وناعم  الع�صارة وبالتالى تظهر 

فتظهر عليها بقع بنية اللون بازدياد الإ�صابة.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

تبداأ الإ�صابة فى مار�ض وتزداد فى يوليو حتى فراير التالى.

توقيت املكافحة:  عند وجود 5 اأفراد فاأكرث على الورقة من جمموعة 
الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

514SC%5 اأورت�ضFenpyroximate50 �صم100/3 لرت ماءLow
III140.50.50.5

1672EC%5بيومكتنيAbamectin20 �صم100/3 لرت ماءMod
II100.020.0150.02

2025SC%55دمرFenbutatin oxide100�صم100/3 لرت ماءU35520

1548EC %5ماجنيفيكوHexythiazox40 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.510.35

2203EC%10هاى بوينت
Abamectin 1%

+
Hexythiazox 9%

30Mod �صم100/3 لرت ماء
II7

0.02

0.5

0.015

1

0.02

0.35

اكارو�ض املوالح الحمر
مظهر الإ�صابة : 

- يتواجد هذا النوع على ال�صطح ال�صفلى لالوراق وي�صبب ا�صفرارها ثم ينتقل 
الى الثمار وي�صبب جفافها 

- حدوث ت�صققات للثمار وتتحول الى اللون البنى القامت

- ظهور البقع الف�صية الباهتة الغائرة )الي�صار(.

ميعاد ظهور الإ�صابة: مار�ض اإلى اأغ�صط�ض

توقيت املكافحة: عند بداية ظهور ال�صابة.
اإر�صادات خا�صة:

نظافة احلقل من احل�صائ�ص مع التخل�ض من النباتات املعمرة مثل ال�صيجة

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1748SC%20 اأجرن
Abamectin 2%

+
Spirodiclofen 18%

30 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
7

0.02

0.4

0.015

0.5

0.02

0.5

1159EC%5 اأورت�ض �صوبرFenpyroximate50 �صم100/3 لرت ماء
Low

III
140.50.50.5
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اكارو�ض �صداأ املوالح
مظهر الإ�صابة : 

ظهور بقع �صدئية اللون على ال�صطح ال�صفلى لالأوراق يبداأ ظهورها من حافة 
الورقة ثم باإزدياد الإ�صابة تعم �صطح الورقة ال�صفلى. اأما على الثمار فتظهر على 
اأحد جوانبها بقع �صدئية اللون �صغرية تبداأ فى الزيادة حتى تاأخذ �صكال �صدئًيا 
حول و�صط الثمرة وفى حالة �صدة الإ�صابة تاأخذ �صكا �صدئيا يعم كل الثمرة وفى 

حالة الليمون يظهر لوًنا ف�صًيا على الأوراق والثمار.
يوليو  فى  وتزداد  مايو  �صهر  منت�صف  فى  الإ�صابة  تبداأ  الإ�صابة:  ظهور  ميعاد 
واأغ�صط�ض وتقل فى �صهر اأكتوبر. وقد تظهر الإ�صابة مبكرة جدا اإبتداء من �صهر يناير.

توقيت املكافحة:  عند وجود 5 اأفراد على الورقة اأو الثمرة من جمموعة 
الأوراق اأو الثمار التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:   الر�ض عند ظهور الإ�صابة ويكرر  الر�ض عند احلاجة 
ويكون الر�ض متجان�ض

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

984EC% 1.8 اجرومكتنيAbamectin30 �صم100/3 لرت ماءMod
II70.020.0150.02

1632EC% 3.6 اركومنيAbamectin15 �صم100/3 لرت ماءMod
II90.020.0150.02

1838SC%50 اكارى �صتوبClofentezine40 �صم100/3 لرت ماءLow
III150.50.5-

1150SC  % 30U100.40.50.5 �صم100/3 لرت ماءSpirodiclofenانفيدور  24 

1159EC  %  5 اأورت�ض �صوبرFenpyroximate100 �صم100/3 لرت ماءLow
III140.50.50.5

975EC%1.8 رومكتنيAbamectin30 �صم100/3 لرت ماءMod
II80.020.0150.02

553WP%20 صامنيت�Pyridaben50 جم/100 لرت ماءLow
III7-0.50.5

1990EC  % 200Low �صم100/3 لرت ماءPyridaben�صرتوجارد  15 
III7-0.50.5

1959SC%24 صما�ض�Spirodiclofen30 �صم100/3 لرت ماءU140.40.50.5

466EC % 30Mod �صم100/3 لرت ماءAbamectinفريتيميك 1.8  
II100.020.0150.02

1400EC%1.8 فريمك�ضAbamectin30 �صم100/3 لرت ماءMod
II90.020.0150.02

1986SC%24كونكورSpirodiclofen30 �صم100/3 لرت ماءU70.40.50.5

2297SC%24 لي�صتوميدSpirodiclofen30 �صم100/3 لرت ماءU50.40.50.5

2374EC%1.8 م�صرت جرينAbamectin30 �صم100/3 لرت ماءMod
II100.020.0150.02

1809EC%5.4 هاى كنيAbamectin15 �صم100/3 لرت ماءMod
II100.020.0150.02

اآاروس صدأ الموالحالموالح

اآاروس صدأ الموالح

تبدأ اإلصابة فى منتصف شهر مايو وتزداد فى يوليو
وأغسطس وتقل فى شهر أآتوبر. وقد تظهر اإلصابة مبكرة

جدا إبتداًء من شهر يناير.

عند وجود 5 أفراد على الورقة أو الثمرة من مجموعة
األوراق أو الثمارالتي يتم فحصها عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
الرش عند ظهور االصابة ويكررالرش عند الحاجة ويكون الرش متجانس.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ظهور بقع صدئية اللون على السطح السفلي لألوراق يبدأ
ظهورها من حافة الورقة ثم بازدياد اإلصابة تعم سطح الورقة
السفلي. أما على الثمار فتظهر على أحد جوانبها بقع صدئيه
اللون صغيرة تبدأ فى الزيادة حتى تأخذ شكال صدئيًا حول

وسط الثمرة وفى حالة شدة اإلصابة تأخذ شكًال صدئيا يعم آل
الثمرة وفى حالة الليمون يظهر لونًا فضيًا على األوراق

والثمار.

EC  %1.8 30 سم3/ 100 لتر ماءاجرومكتين
SC  %24 30 سم3/ 100 لتر ماءانفيدور

EC  %5 100 سم3/ 100 لتر ماءاورتس سوبر
EC  %1.8 30 سم3 /  100 لتر ماءرومكتين
WP  %20 50 جم/100 لتر ماءسانميت

سوريل ميكرونى/سمارك
WP 70%

250 جم/100 لتر ماء

EC  %1.8  30 سم3 /  100 لتر ماءفيرتيميك
EC  %1.8 30 سم3/ 100 لتر ماءفيرمكس

WP  %80 250 جم / 100 لتر ماءميكروفيت
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األشنةالموالح

األشنة

في أي وقت من السنة.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
ترش النباتات بمجرد ظهور اإلصابة ويوقف الرش قبل الحصاد بفتره آافية.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

نموات حرشفية مختلفة األلوان (أو صدفية تميل إلى اللون
األصفر المخضر) على األفرع والنموات الحديثة تزداد بزيادة

الرطوبة.

WP  %30 500 جم/ 100 لتر ماءسوآونج

WP  %50 500 جم / 100 لتر ماءآوبرال
WP  %50 250 جم / 100 لتر ماءآوبرس آزد

WP  %85500 جم/ 100 لتر ماءآوبرين
WP  %50 300 جم/100 لتر ماءآوبوآس

WP  %50500 جم /100 لتر ماءيوني آوبر

التصمغ

فى أى وقت من السنة.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

وجود بقع صمغية على جزع الشجرة لها لون بنى ذات رائحة
مميزة.

WP  %80 رشا.250 جم/100 لتر ماءالييت

دهان.1 آجم / فدانالييت WP  %80 ( دهان)
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اأعفان ثمار املوالحالآفة:  الفطريات
مظهر الإ�صابة : 

نهاية  خا�صة  و  الثمرة  �صطح  علي  �صوداء  بقع  هيئة  على  ال�صابة  تظهر 
ق�صرة  على  مائية )طريه(  لينة  بقع  �صورة  فى  تظهر  ان  كما ميكن  الثمرة. 
الثمرة فى مو�صع الإ�صابة ثم تت�صع هذه البقع ب�صرعة ويظهرعلى �صطحها 
منو فطرى ابي�ص يتبعه ظهور لون اأخ�صر زيتونى اأو اأزرق رمادى او لون بني 

و هو عبارة عن جراثيم الفطريات امل�صببة للعفن
ميعاد ظهور الإ�صابة: يظهر هذا املر�ض فى احلقل فى مرحلة ن�صج الثمار 

كما بظهر فى املخزن فى حالة التخزين  حتت ظروف تخزين �صيئة
توقيت املكافحة: عند بدء ظهور ال�صابة فى احلقل او بعد اجلمع و الفرز 

قبل التخزين.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1273SC%50 تكتوThiabendazole)900 �صم100/3 لرت ماء )بعد اجلمعU27710

الأ�صــــــــنة
مظهر الإ�صابة : 

الأ�صفر  اللون  اإلى  متيل  �صدفية  )اأو  الألوان  خمتلفة  حر�صفية  منوات 
املخ�صر( على الأفرع والنموات احلديثة تزداد بزيادة الرطوبة.

ميعاد ظهور الإ�صابة: فى اأى وقت من ال�صنة.

توقيت املكافحة: عند بدء ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة: تر�ض النباتات مبجرد ظهور الإ�صابة ويوقف الر�ض قبل 
احل�صاد بفرتة كافية.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1571WP% 85 ا�صيكوبCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II10-20-

1035WP % 350Mod جم/100 لرت ماءCopper hydroxideاأندك�ض 77 
II15-20-

2323 WP%85دوجر بيكرCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II21-20-
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رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1933WP%85فلوران�ضCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II7-20-

602WP %84.3كوبرالCopper oxychloride500 جم/100 لرت ماءMod
II20-20-

1154WP%85كوبرينCopper oxychloride500 جم/100 لرت ماءMod
II20-20-

304WP %84كوبوك�ضCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II10-20-

1565WP %85ماجيكان كوCopper oxychloride500 جم/100 لرت ماءMod
II10-20-

الت�صمغ

مظهر الإ�صابة : 
وجود بقع �صمغية على جزع ال�صجرة لها لون بنى ذات رائحة مميزة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
    فى اأى وقت من ال�صنة.

توقيت املكافحة:
عند بدء ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

45WP% 80 الييتFosetyl-Aluminium)ً250جم/100 لرتماء)ر�صاU--75-

45WP% 80 الييتFosetyl-Aluminium)1 كجم/فدان )دهانU--75-

2416 WG%80برويتFosetyl-Aluminium)ً250 جم/100 لرت ماء)ر�صاU7-75-

1553 WG%80تيكوFosetyl-Aluminium)1 كجم/فدان )دهانU7-75-

1919 WP %80فا�صرتتوبFosetyl-Aluminium)1 كجم/فدان )دهانU7-75-

1904 WP% 40فيوزيكورFosetyl-Aluminium500 جم/100 لرت ماءU7-75-

2217 WG %80كاتنجا اك�صري�ضFosetyl-Aluminium)ً250 جم/100 لرت ماء)ر�صاU7-75-

2535 WP %80ميكرفنيFosetyl-Aluminium)1 كجم/فدان )دهانU7-75-

2107WP% 80 هكتورFosetyl-Aluminium)250جم/100 لرت ماء )دهانU3-75-

2107WP% 80 هكتورFosetyl-Aluminium)ً150جم/100 لرت ماء)ر�صاU3-75-

األشنةالموالح

األشنة

في أي وقت من السنة.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
ترش النباتات بمجرد ظهور اإلصابة ويوقف الرش قبل الحصاد بفتره آافية.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

نموات حرشفية مختلفة األلوان (أو صدفية تميل إلى اللون
األصفر المخضر) على األفرع والنموات الحديثة تزداد بزيادة

الرطوبة.

WP  %30 500 جم/ 100 لتر ماءسوآونج

WP  %50 500 جم / 100 لتر ماءآوبرال
WP  %50 250 جم / 100 لتر ماءآوبرس آزد

WP  %85500 جم/ 100 لتر ماءآوبرين
WP  %50 300 جم/100 لتر ماءآوبوآس

WP  %50500 جم /100 لتر ماءيوني آوبر

التصمغ

فى أى وقت من السنة.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

وجود بقع صمغية على جزع الشجرة لها لون بنى ذات رائحة
مميزة.

WP  %80 رشا.250 جم/100 لتر ماءالييت

دهان.1 آجم / فدانالييت WP  %80 ( دهان)
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الآفة:  النيماتودا

نيماتودا التدهور البطئ )فى الأ�صجار املثمرة(

مظهر الإ�صابة : 
ف�صل  �صهولة   - اجلذرى  املجموع  على  ت�صلخات   - الطرفية  الأفرع  موت 

الرتبة  حبيبات  الت�صاق   - الوعائية  احلزمة  عن  اجلذور  فى  الق�صرة  منطقة 

باجلذور الثانوية املغذية.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 
ل تظهر الأعرا�ض على اأ�صجار املوالح اإل بعد مرور عدة �صنوات من اإ�صابتها 

على �صكل موت الأطراف وجفاف الأفرع العلوية.

توقيت املكافحة:
عند تواجد عدد 4000 فرد فى 250 جم تربة فى بداية املو�صم )فراير 

ومار�ض(.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1894EC% 40 جافلنيFenamiphos)3 لرت/فدان )مرتني
High

Ib60-0.02-

1677 GR% 10 جوبيرتاك�ضFosthiazate12.5 كجم/فدان
Mod

II80-0.02-

594GR%10راجبىCadusafos
24 كجم/فدان نرثاً على �صطح 

الرتبة واخللط اجليد والري بعد 
املعاملة خالل فراير ومار�ض

Mod
II100-0.01-

2536EC%40 صمارت-ان�Ethoprophos)5 لرت/فدان )مرتني
Mod

II35-0.02-

122SL%24فايديتOxamyl)4 لرت/فدان )مرتني
High

Ib750.013

2470 SL %24فورنيماOxamyl)4 لرت/فدان )مرتني
High

Ib6050.013

2373EC%75كرينكلFosthiazate2 لرت/فدان
Mod

II80-0.02-

2487EC%40مات�ص فو�صFenamiphos3 لرت/فدان
High

Ib35-0.02-

1442EC% 40 نيمافو�ضFenamiphos)3 لرت/فدان )مرتني
High

Ib150-0.02-

2587EC%40نامل�ضFenamiphos)3 لرت/فدان )مرتنيHigh
Ib35-0.02-

نيماتودا التدهور البطيء (في األشجار المثمرة)الموالح

النيماتودا اآلفة:
نيماتودا التدهور البطيء ( في األشجار المثمرة)

ال تظهر األعراض على أشجار الموالح إال بعد مرور عدة
سنوات من إصابتها علي شكل موت األطراف وجفاف

األفرع العلوية.

عند تواجد عدد 4000 فرد في 250 جم تربة في بداية
الموسم (فبراير ومارس).

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

موت األفرع الطرفية.-تسلخات علي المجموع الجذري -
سهولة فصل منطقة القشرة في الجذور عن الحزمة

الوعائية.-التصاق حبيبات التربة بالجذور الثانوية المغذية.

GR  %10 يستعمل نثرا علي سطح التربة24 آجم / فدانراجبى
حول االشجار علي ان يخلط
بالتربة جيدا وتروي االرض

مباشرة بعد المعاملة وذلك خالل
شهري فبراير ومارس.

SL  %24 رشا على سطح التربة حول4 لتر / فدان (مرتين)فايديت
األشجار.

G  %1012.5 آجم/ فداننيماثورين
EC  %40 3 لتر/ فدان (مرتين)نيمافوس
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نيماتودا التدهور البطئ )فى الغر�ض احلديث(
مظهر الإ�صابة : 

ف�صل  �صهولة   - اجلذرى  املجموع  على  ت�صلخات   - الطرفية  الأفرع  موت 
الرتبة  حبيبات  الت�صاق   - الوعائية  احلزمة  عن  اجلذور  فى  الق�صرة  منطقة 

باجلذور الثانوية املغذية.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

وت�صمل  الإ�صابة  تنت�صر  ثم  املوالح  اأ�صجار  من  حمدود  عدد  على  الأعرا�ص  تظهر 
معظم الأ�صجار بعد عدة �صنوات.

توقيت املكافحة: عند تواجد عدد  2400 فرد فى 250 جم فى بداية املو�صم.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1865EC%40 نيماكورFenamiphos)4 لرت/فدان )مرتنيHigh
Ib--0.02-

60GR%10 نيماكورFenamiphos 25 كجم/فدان نرثاً على �صطح الرتبة
واخللط اجليد والري مبا�صرة

Mod
II--0.02-

الموالح )البرتقال(

الآفة:  الفطريات\\
                          عفن ال�صرة

مظهر الإ�صابة : 
اللون  اإمتداد  ي�صاهد  طوليا  الثمرة  �صق  وعند  ال�صرة  منطقة  فى  اإ�صوداد 

الأ�صود.
ميعاد ظهور الإ�صابة: اإبتداء من يونيو.

توقيت املكافحة: ر�ض وقائى اإعتبارا من اأول مايو.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2113EC% 30 ديروDifenoconazole40 �صم100/3 لرت ماءLow
III150.60.60.6

2315 EC%30كرافت
Difenoconazole 15%

+
Propiconazole 15%

40Low �صم100/3 لرت ماء
III100.6

-
0.6
5

0.6
8

1437 EC%30مونتورو
Difenoconazole 15%

+Propiconazole 15%40 �صم100/3 لرت ماءLow
III100.6

-
0.6
5

0.6
8

عفن السرةالموالح (البرتقال)

الموالح (البرتقال)
الفطريات اآلفة:

عفن السرة

إبتداء من يونيو.

رش وقائي إعتبارا من أول مايو.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

إسوداد في منطقة السرة وعند شق الثمرة طوليا يشاهد إمتداد
اللون األسود.

250 سم3 /  100 لتر ماءدل آب 6%  سائل
EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور

EC  %30 40سم3/ 100 لتر ماءمونتورو
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نيماتودا التدهور البطيء (في األشجار المثمرة)الموالح

النيماتودا اآلفة:
نيماتودا التدهور البطيء ( في األشجار المثمرة)

ال تظهر األعراض على أشجار الموالح إال بعد مرور عدة
سنوات من إصابتها علي شكل موت األطراف وجفاف

األفرع العلوية.

عند تواجد عدد 4000 فرد في 250 جم تربة في بداية
الموسم (فبراير ومارس).

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

موت األفرع الطرفية.-تسلخات علي المجموع الجذري -
سهولة فصل منطقة القشرة في الجذور عن الحزمة

الوعائية.-التصاق حبيبات التربة بالجذور الثانوية المغذية.

GR  %10 يستعمل نثرا علي سطح التربة24 آجم / فدانراجبى
حول االشجار علي ان يخلط
بالتربة جيدا وتروي االرض

مباشرة بعد المعاملة وذلك خالل
شهري فبراير ومارس.

SL  %24 رشا على سطح التربة حول4 لتر / فدان (مرتين)فايديت
األشجار.

G  %1012.5 آجم/ فداننيماثورين
EC  %40 3 لتر/ فدان (مرتين)نيمافوس
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الآفة:  احل�صرات :
البق الدقيقى

مظهر الإ�صابة:
الأ�صود-  الفطر  منو  بي�صاء-  �صمعية  باإفرازات  مغطاه  احل�صرات  وجود 

تواجد النمل الذى يتغذى على الإفراز الع�صلي للح�صرات.
حيث  ال�صتاء  ف�صل  فى  وتقل  العام  طوال  الإ�صابة  الإ�صابة:  ظهور  ميعاد 
تختفى الأطوار املتو�صطة البالغة فى ال�صقوق فى املناطق ال�صفلى من ال�صجرة.

توقيت املكافحة:
% من عدد الأ�صجار وتوؤخذ فى الإعتبار ن�صبة الأوراق  عند اإ�صابة حوايل 5 

امل�صابة بال�صجرة الواحدة.
اإر�صادات خا�صة: تراعى اإحتياطات ر�ض الزيوت )امللحق الثاين(

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل 

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

-2U8-0.01 لرت/100 لرت ماء) ر�ض �صتوى(Mineral oilم�صرونا   85%مايونيز236

 

احل�صرات الق�صرية

مظهر الإ�صابة : 
اإلى  يوؤدى  مما  الورقة  من  الع�صارة  باإمت�صا�ض  واحلوريات  الإناث  تقوم 
يكون  االرخوة  الق�صرية  للح�صرات  بالن�صبة   - بالأوراق  الأ�صفر  اللون  ظهور 
مظهر الإ�صابة م�صحوبا بفطر العفن الأ�صود الذى ينمو على الندوة الع�صلية 

التى تفرزها احل�صرات.
ميعاد ظهور الإ�صابة:  تتواجد الإ�صابة طوال العام وت�صتد من يونيو حتى 

اأغ�صط�ض.
توقيت املكافحة:

عند بلوغ الإ�صابة لاأوراق بال�صجرة الواحدة 10% وعند اإ�صابة 10% من 
الأ�صجار باحلديقة من جمموعة الأوراق اأو الأ�صجار التى يتم فح�صها ع�صولئيا.

اإر�صادات خا�صة: تراعى احتياطات ر�ض الزيوت )امللحق الثانى(

الحشرات القشريةالمانجو

الحشرات القشرية

تتواجد اإلصابة طوال العام وتشتد من يونيو حتى أغسطس.

عند بلوغ اإلصابة لألوراق بالشجرة الواحدة 10% وعند
إصابة 10% من األشجار بالحديقة من مجموعة األوراق أو

األشجارالتي يتم فحصها عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تراعى احتياطات رش الزيوت (الملحق الثانى).

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

تقوم اإلناث والحوريات بامتصاص العصارة من الورقة مما
يؤدى إلى ظهور اللون األصفر باألوراق-بالنسبة للحشرات
القشرية الرخوة يكون مظهر اإلصابة مصحوبًا بفطر العفن

األسود الذي ينمو على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات.

EC  %97 رش شتوى.1.5 لتر/ 100 لتر ماءدايفر

رش شتوى.2.5 لتر /100 لتر ماءمصرونا 85%  مايونيز

ذباب الفاآهة

في شهري يوليو وأغسطس

ظهور اإلصابة

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
ييجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فورا. تراعى إرشادات الحزم القاتلة والرش

الجزئى (الملحق الثانى).
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ظهور وخزات في جسم الثمرة مع سائل صمغي في الثمار
الغير تامة النضج ولين في منطقة الوخز وخروج العصارة

بالضغط عليها.

EC  %40 75 سم3/ 20 لتر ماء +دايمتوآس
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى

EC  %40 75 سم3 /  20 لتر ماء +روجر-ل
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى
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المــــــانجو البق الدقيقىالمانجو

المانجو
الحشرات اآلفة:

البق الدقيقى

طوال العام وتقل اإلصابة في فصل الشتاء حيث تختفي
األطوار المتوسطة البالغة فى الشقوق في المناطق السفلي من

الشجرة.

عند إصابة حوالي 5% من عدد األشجار وتؤخذ في االعتبار
نسبة األوراق المصابة بالشجرة الواحدة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تراعى احتياطات رش الزيوت (الملحق الثانى).

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

وجود الحشرات مغطاة بإفرازات شمعية بيضاء -نمو الفطر
األسود -تواجد النمل الذي يتغذى علي اإلفراز العسلى

للحشرات.

رش شتوى.2لتر /100 لتر ماءمصرونا 85%  مايونيز
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1767EC% 97 تايجرMineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء) ر�ض �صيفىU10-0.01-

1039EC%97 دايفرMineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء )ر�ض �صيفىU12-0.01-

89EC%95صوبر رويال�Mineral oil)1.5 لرت/100 لرت ماء )ر�ض �صيفىU12-0.01-

-2.5U8-0.01 لرت/100 لرت ماء )ر�ض �صتوى(Mineral oilم�صرونا 85%مايونيز236

ذباب الفاكهة

مظهر الإ�صابة : 
ظهور وخزات فى ج�صم الثمرة مع �صائل �صمغى فى الثمار الغري تامة 

الن�صج ولني فى منطقة الوخز وخروج الع�صارة بال�صغط عليها.
ميعاد ظهور الإ�صابة: فى �صهرى يوليو واأغ�صط�ض

توقيت املكافحة:  ظهور الإ�صابة
اإر�صادات خا�صة:

تراعى  فوًراآ.  احلرق  اأو  بالدفن  املت�صاقطة  الثمار  من  التخل�ض  يجب 
اإر�صادات احلزم القاتلة والر�ض اجلزئى )امللحق الثانى(.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

150EC% 40 برفكثيونDimethoateمادة جاذبة 75�صم20/3 لرت ماء+ %5 
Mod

II
310.01-

738EC%40داميتوك�ضDimethoateمادة جاذبة 75�صم20/3 لرت ماء+ %5 
Mod

II
1510.01-

83EC%40روجر-لDimethoateمادة جاذبة 75�صم20/3 لرت ماء+ %5 
Mod

II
710.01-

585EC%57مالتوك�ضMalathionمادة جاذبة 100�صم20/3 لرت ماء+ %5 
Low
III

6-0.028

1080WP%50مالتوك�ضMalathionمادة جاذبة 100جم/20 لرت ماء+%5 
Low
III

3-0.028

الحشرات القشريةالمانجو

الحشرات القشرية

تتواجد اإلصابة طوال العام وتشتد من يونيو حتى أغسطس.

عند بلوغ اإلصابة لألوراق بالشجرة الواحدة 10% وعند
إصابة 10% من األشجار بالحديقة من مجموعة األوراق أو

األشجارالتي يتم فحصها عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تراعى احتياطات رش الزيوت (الملحق الثانى).

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

تقوم اإلناث والحوريات بامتصاص العصارة من الورقة مما
يؤدى إلى ظهور اللون األصفر باألوراق-بالنسبة للحشرات
القشرية الرخوة يكون مظهر اإلصابة مصحوبًا بفطر العفن

األسود الذي ينمو على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات.

EC  %97 رش شتوى.1.5 لتر/ 100 لتر ماءدايفر

رش شتوى.2.5 لتر /100 لتر ماءمصرونا 85%  مايونيز

ذباب الفاآهة

في شهري يوليو وأغسطس

ظهور اإلصابة

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
ييجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فورا. تراعى إرشادات الحزم القاتلة والرش

الجزئى (الملحق الثانى).
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ظهور وخزات في جسم الثمرة مع سائل صمغي في الثمار
الغير تامة النضج ولين في منطقة الوخز وخروج العصارة

بالضغط عليها.

EC  %40 75 سم3/ 20 لتر ماء +دايمتوآس
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى

EC  %40 75 سم3 /  20 لتر ماء +روجر-ل
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى

Page 13

املاجنو                                                                                                                                                               احل�صرات الق�صرية



153التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

الآفة:  الفطريات

البيا�ض الدقيقى

مظهر الإ�صابة : 

والثمار  الزهرية  وال�صماريخ  الأوراق احلديثة  اأبي�ص دقيقى على  م�صحوق 
ال�صغرية يوؤدى اإلى موت الأن�صجة امل�صابة وتلونها باللون البنى.

ميعاد ظهور الإ�صابة: منذ خروج الأوراق وال�صماريخ احلديثة.

توقيت املكافحة: عند بدء الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

603WP% 80 ات�ص �صلفرSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III3---

1781SC % 25ا�صكودوAzoxystrobin45 �صم100/3 لرت ماءU70.70.72

2585SC%30اإليمينات
Azoxystrobin 12%

+Difenoconazole 18%50 �صم100/3 لرت ماءLow
III150.7

0.07
0.7
0.1

2
0.01

1323WP%80امراطور �صلفرSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III3---

2220EC% 50U100.070.10.01 �صم100/3 لرت ماءDifenoconazoleانتاليا25 
1825EC % 25 ايكوبروPropiconazole20 �صم100/3 لرت ماءU20-0.01-

2112EC%25 بروبيماك�ضPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU19-0.01-

2631EC% 25بروبيكاPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU7-0.01-

1862WP%70بيالرتوب اإمThiophanate-methyl60 جم/100 لرت ماءU7-1-

1438EC % 10 بينازولPenconazole25 �صم100/3 لرت ماءU10-0.05-

1088WP%2.5بيوزيدTrichoderma album250 جم/100 لرت ماءU----

20EC%25 تلتPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU19-0.01-

247WP % 70 توب�صني اإمThiophanate-methyl60 جم/100 لرت ماءU14-1-

1931WP%70 تومىThiophanate-methyl60 جم/100 لرت ماءU15-1-

2043EC%25 تيليوزدPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU10-0.01-

1549 WP%80ثيوفك�ضSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III3---

1024WG%80 ثيوفيت جيتSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III14---

1731WP%70 دميك�ضThiophanate-methyl65 جم/100 لرت ماءU7-1-

2098SC%32.5 دينوك�صى
Azoxystrobin 20%

+
Difenoconazole 12.5%

60 �صم100/3 لرت ماء
Low
III

150.7
0.07

0.7
0.1

2
0.01

ذباب الفاآهةالمانجو

EC  %57  100 سم3 /  20 لتر ماء +مالتوآس
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

WP  %50 100 جم / 20 لتر ماء +مالتوآس
%5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى

الفطريات اآلفة:
البياض الدقيقى

منذ خروج األوراق والشماريخ الحديثة.

عند بدء اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

مسحوق أبيض دقيقي على األوراق الحديثة والشماريخ
الزهرية والثمار الصغيرة يؤدي إلي موت األنسجة المصابة

وتلونها باللون البني.

WP  %80 250جم/ 100 لتر ماءامبراطور سلفر
EC   %40 6 سم3 /  100 لتر ماءبانش

EC  %10 25سم3/ 100 لتر ماءبينازول
بيوأرك 6%  مسحوق (25

مليون خلية/  جم)
250 جم / 100 لتر ماء

بيوزيد 2.5%  مسحوق (10
مليون جرثومة/  جم)

250 جم / 100 لتر ماء

EC  %25 15سم3 /  100 لتر ماءتلت
EC  %10  (100) 25 سم3 /100 لتر ماءتوباس

WP   %70 60 جم / 100 لتر ماءتوبسين إم
WG  %80 250 جم /100 لتر ماءثيوفيت جيت
سوريل ميكرونى/سمارك

WP 70%
250 جم/100 لتر ماء

WP  %80 250 حم/100 لتر ماءسولفكس
EC  %24 22 سم3 /  100 لتر ماءسيسثين

SC  %10 40 سم3 /  100 لتر ماءفيكترا
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1823EC% 25زولPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU10-0.01-

2584EC % 25صان جولد�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU100.070.10.01

2167WG % 80صاوبولو�Sulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III3---

341WP%80 صولفك�ض�Sulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III3---

1380EC % 24  صي�صثني�Myclobutanil22 �صم100/3 لرت ماءU14--0.02
2183EC % 25 فاجنPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU19-0.01-

521SC%10  فيكرتاBromuconazole40 �صم100/3 لرت ماءLow
III20-0.05-

1319EC %25 كراونPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU10-0.01-

1023WP%70 ه�صتاThiophanate-methyl65 جم/100 لرت ماءU15-1-

2230EC%25 يورو زولك�ضPropiconazole17 �صم100/3 لرت ماءU10-0.01-

لفحة الأزهار )الأنرثاكنوز(

مظهر الإ�صابة :  ذبول ال�صماريخ الزهرية وموت الأزهار مل�صابة وتلونها 
باللون البنى ثم الأ�صود.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

منذ اأوائل ابريل.

توقيت املكافحة:

عند بدء ظهور الإ�صابة.

 التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

1781SC% 25 ا�صكودوAzoxystrobin45 �صم100/3 لرت ماءU70.70.72

49WP %70اأنرتاكولPropineb300 جم/100 لرت ماءU720.05-

298DF%80 )بولريام)دى اأفMetiram400 جم/100 لرت ماءU1422-

2459WP %70 ريزو�صني
Thiophanate-methyl 30%

+Thiram 40%150 جم/100 لرت ماءMod
II60-

2
1
2

-
-

945EC% 25 صكور�Difenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU300.070.10.01

640DF%53.8)2000(كو�صيدCopper hydroxide300 جم/100 لرت ماءMod
II21-20-

2574SC%23ن�صر �صرتوبنيAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU70.70.72

1523WP %70  نيموPropineb300 جم/100 لرت ماءU720.05-

البياض الدقيقىالمانجو

EC  %25 15سم3/ 100 لتر ماءآراون
SC%55.16 400 سم3 /  100 لتر ماءماجيستك

WP  %80 250 جم/100 لتر ماءميكروفيت
EC  %25 40 سم3 /100 لتر ماءنمرود

WP  %70 65 جم / 100 لتر ماءهستا

لفحة األزهار ( األنثراآنوز)

منذ أوائل ابريل.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ذبول الشماريخ الزهرية وموت األزهار المصابة وتلونها
باللون البني ثم األسود.

WP   %70 300 جم / 100 لتر ماءانتراآول
DF   %80 400 جم/100 لتر ماءبوليرام دى إف

EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور
SC  %33.6 250 سم3 /  100 لتر ماءآوبر وان

آوسيد (2000)   %53.8
DF

300 جم / 100 لتر ماء
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155التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

العنـــب
الآفة:  احل�صرات

البق الدقيقى
مظهر الإ�صابة : 

ظهور ح�صرات بي�صاء اللون على الورق والقلف. ثم ي�صبح القلف �صائًبا 
الإ�صابة  القلف ثم تظهر  الأفراد حتت  ب�صهولة مع تواجد  ويتم تق�صريه 
باللون  ال�صيقان  وتغطى  الع�صلية  الندوة  على  ينمو  الذى  الأ�صود  بالعفن 

الأ�صود.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

يتواجد فى ال�صتاء خمتفًيا حتت القلف فى منطقة اجلذع من اأ�صفل. 
وفى الربيع تظهر الأفراد على ال�صيقان وتتجه اإلى العناقيد �صيًفا.

توقيت املكافحة:   وجود مظهر الإ�صابة

اإر�صادات خا�صة:   بعد تقليم ال�صجرة ين�صح بتق�صري القلف وحرق خملفات التقليم. وعند الر�ص يكون الب�صبورى فى 
�صورة �صم�صية مع مراعاة عدم الر�ض اثناء التزهري والعقد.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU

EPA
Tolerance

1820SC%18.56اجرىفليك�ضAbamectin 3.32%
+Thiamethoxam 15.24%40�صم100/3 لرت ماء 

Mod

II

اأوراق   28

وثمار

0.01
-

0.01
0.4

0.02
0.3

1775SC % 35 اأميى باورImidacloprid75 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
7 اأوراق
3 ثمار

111

1148WP%25ب�صتImidacloprid100جم/100 لرت ماء 
Mod

II
10 اوراق

7111 ثمار

 2لرت/100 لرت ماء)ر�ض Mineral oilزيت رويال82%مايونيز80
45 اوراقU�صتوى(

-0.01-90 ثمار

 2.5لرت/100 لرت ماء)ر�ض Mineral oilزيت فولك 82  %مايونيز279
45 اوراقU�صتوى(

-0.01-90 ثمار

1757SC%10موفينتوSpirotetramat80 �صم100/3 لرت ماءU10 اوراق
3223 ثمار

البق الدقيقىالعنب

العنب
الحشرات اآلفة:

البق الدقيقى

يتواجد في الشتاء مختفيًا تحت القلف في منطقة الجذع من
أسفل. وفي الربيع تظهر األفراد علي السيقان وتتجه إلي

العناقيد صيفًا.

وجود مظهر اإلصابة

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
بعد تقليم الشجرة ينصح بتقشير القلف وحرق مخلفات التقليم. وعند الرش يكون البشبوري في صورة

شمسية مع مراعاة عدم الرش اثناء التزهير والعقد.
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ظهور حشرات بيضاء اللون على الورق والقلف. ثم يصبح
القلف سائبًا ويتم تقشيره بسهولة مع تواجد األفراد تحت القلف
ثم تظهر اإلصابة بالعفن األسود الذي ينمو علي الندوة العسلية

و تغطى السيقان باللون األسود.

زيت معدنى- رش شتوى.2.5 لتر /100 لتر ماءزيت فولك 82%  مايونيز
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ذباب الفاكهة
مظهر الإ�صابة : 

- وجود ندب داكنة اللون على �صطح الثمرة امل�صابة يخرج منها افراز �صمغى 
وحتول منطقة الوخز الى منظقة رخوة متخمرة م�صببا العفن و�صقوط الثمار.

- ت�صيب الثمار قرب الن�صج حيث تتلف الثمار و توؤدى اإلى تعفنها .
توقيت املكافحة:

عند بدء ظهور ال�صابة
اإر�صادات خا�صة:

ال�صاقطة  امل�صابة  الثمار  وجمع  ال�صابة  ملنع  للثمار  املبكر  اجلمع   -
واعدامها.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1344CB  % 500 �صم4/3 لرت ماءSpinosadكون�صرف 0.024 
1 يوم لالأوراق U)ر�ض جزئي(

والثمار
0.50.50.5

دودة ثمار العنب

مظهر الإ�صابة : 

تقوم الريقة بعمل جمموعة من اخليوط احلريرية تربط بها ثمار العنب فى 
جميع اأطوار النمو )براعم زهرية - ثمار غري تامة الن�صج - ثمار تامة الن�صج( 

وت�صنع بذلك كتلة من الثمار تتغذى من داخلها الريقة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  بداية من �صهر اأبريل وحتى �صهر يوليو ولها ثالثة اأجيال.

الن�صج  تامة  غري  الثمار  على  والثانى  الزهرية  الراعم  على  اأول  جيل 
واجليل الثالث وهو اأخطرها على الثمار تامة الن�صج.

توقيت املكافحة:عند بدء ظهور الإ�صابة.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1253EC%15 اأفانتIndoxacarb25 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
7 اأوراق
3 ثمار

222

1219    SC % 48 ال�صي�صتنيTriflumuron26.25 �صم100/3 لرت ماءU
15اأوراق
10 ثمار

-0.2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقیت المكافحة

 عند بدایة عقد الثمار وعند ظھور االصابة

 :ارشادات خاصة

 بمجرد ظھور اإلصابة وإعدامھا بما فیھا من یرقاتجمع الثمار المصابة . 

       االهتم��ام بالعملی��ات الزراعی��ة المختلف��ة م��ن عزی��ق وتس��مید وإزال��ة الحش��ائش وال��ري المن��تظم لتقوی��ة

 . النباتات ومقاومتھا لإلصابة

                   بعد جم�ع المحص�ول ف�ى حق�ل مص�اب تع�دم الثم�ار المص�ابة وتح�رق الع�روش وتع�زق األرض جی�دا

 . للقضاء على العذارى التي بالتربةوتترك للتشمیس

 

 

 

 

 

  العنب-ذباب الفاكھة 
 :مظھر االصابة

دودة ثمار العنبالعنب

دودة ثمار العنب

بداية من شهر أبريل وحتى شهر يوليو ولها ثالثة أجيال.
جيل أول علي البراعم الزهرية والثاني علي الثمار غير تامة
النضج والجيل الثالث وهو أخطرها علي الثمار تامة النضج.

عند بدء ظهور اإلصابة .

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

تقوم اليرقة بعمل مجموعة من الخيوط الحريرية تربط بها
ثمار العنب في جميع أطوار النمو (براعم زهرية-ثمار غير
تامة النضج- ثمار تامة النضج) وتصنع بذلك آتلة من الثمار

تتغذى من داخلها اليرقة.

EC  %15 25 سم3/ 100 لتر ماءافانت
SC  %24 20 سم3 /  100 لتر ماءتريسر

WG  %6.4 300جم/ فداندايبل دي إف

SC  %12 20 سم3/ 100 لتر ماءرادينت
SC  %24 25 سم3 /  100 لتر ماءرنر

EC  %10.5 100 سم3/ 100 لتر ماءلوفوآس
EC  %5 40 سم3 /  100 لتر ماءماتش
EC  %5 40 سم3/ 100 لتر ماءمانى
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2308 EC%2.3بينزا فا�صت
 Emamectin

benzoate
40Low �صم100/3 لرت ماء

III
10اأوراق
70.030.050.03 ثمار

1057 SC%24تري�صرSpinosad20 �صم100/3 لرت ماءU150.50.50.5

دايبل)دى اإف(1245
 DF%6.4Bacillus Thuringiensis300 جم/فدانU--0.01-

1329SC%12 رادينتSpinetoram20 �صم100/3 لرت ماءUاأوراق  7
50.30.50.5 ثمار

1052 SC%24رنرMethoxyfenozide25 �صم100/3 لرت ماءU7 اأوراق
111و ثمار

1606EC%5 صاميك�ض�Lufenuron40 �صم100/3 لرت ماءU15 اأوراق
-1-3 ثمار

2109 EC%5صيجاتوب�Lufenuron40 �صم100/3 لرت ماءU14-1-

2581 EC%5 صيمرا�Lufenuron40 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-1-7ثمار

2227EC%5 غلورىLufenuron40 �صم100/3 لرت ماءU12اأوراق
-1-3 ثمار

1597SC% 15 فالك�ضIndoxacarb25 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
10اأوراق

7222ثمار

فوليام فليك�صى1753
WG  %40 

Chlorantraniliprole 20%
+Thiamethoxam 20%80جم/فدان

Low
III

15اأوراق
10ثمار

-
-

1
0.4

2.5
-

2493 EC%10 كا�صتلوLufenuron20 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-1-3 ثمار

2575SC %40   كان كونTriflumuron30 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-0.2-7ثمار

2288 EC%5 لينوفالجLufenuron40 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-1-7 ثمار

2284WG%30 ميتاروIndoxacarbجم/100 لرت ماء  13.5
Mod

II
15اأوراق
10222ثمار

الآفة:  الأكارو�صات
العنكبوت الأحمر

مظهر الإ�صابة : 
وجود بقع �صفراء على ال�صطح العلوى لالأوراق وبتقدم الإ�صابة تتحول اإلى 

اللون البنى ثم جتف الأوراق وت�صقط.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 
حتى  تدريجًيا  الإ�صابة  وتزداد  اأبريل  مار�ض،  فى  الأوراق  ظهور  بداية  مع 

اأغ�صط�ض و�صبتمر.

توقيت املكافحة: عند وجود 5 اأفراد على ال�صطح ال�صفلى للورقة من جمموعة 
الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائًيا.

ال�صفلى  ال�صطح  تغطية  مع  املبيد  مب�صتح�صر  النباتات  ر�ض  يتم  خا�صة:  اإر�صادات 
لالأوراق.

العنكبوت األحمرالعنب

األآاروسات اآلفة:
العنكبوت األحمر

مع بداية ظهور األوراق فى مارس، أبريل وتزداد اإلصابة
تدريجيًا حتى أغسطس وسبتمبر.

عند وجود 5 أفراد على السطح السفلي للورقة من مجموعة
األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش النباتات بمستحضر المبيد مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

وجود بقع صفراء على السطح العلوي لألوراق وبتقدم
اإلصابة تتحول إلى اللون البني ثم تجف األوراق وتسقط.

EC  %5 50 سم3/ 100 لتر ماءاورتس سوبر
EC  %1.8 50 سم3/ 100 لتر ماءتينام

SC%36 40 سم3 /  100لتر ماءشالنجر

SC  %24 60 سم3/ 100 لتر ماءشالنجر سوبر

الفطريات اآلفة:
اعفان الثمار

من أول يونية إلى نهاية الموسم.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

توقف نمو الحبات وتشقق غشائها- ظهور نموات مختلفة
األلوان تبعا للمسبب- تهتك غشاء الحبة وخروج العصارة

الداخلية مع تغير لونها.

SC  %50 100 سم3/ 100 لتر ماءاوآسيدور
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Tolerance

2624SC %24اإك�ض مايتChlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
15اأوراق
-0.01-10 ثمار

1159EC%5اأورت�ض �صوبرFenpyroximate50 �صم100/3 لرت ماء
Low
III

14اأوراق
و ثمار

0.10.31

2349EC % 40U14111 �صم100/3 لرت ماءHexythiazoxبروكار5 

2405 SC%5تروجولدFenpyroximate75 �صم100/3 لرت ماءLow
III

15اأوراق
ثمار  100.10.31

1391  EC%1.8تينامAbamectin50 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
15اأوراق
120.010.010.02 ثمار

2532 SC %24صولو�Bifenazate70 �صم100/3 لرت ماءUاأوراق  7 
ثمار   30.70.70.75

1420SC%24 صالنجر �صوبر�Chlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءModII
 21اأوراق 

ثمار  7-0.01-

2122  SC%24فانتىChlorefenapyr150 �صم100/3 لرت ماءMod
II7-0.01-

2166SC%20.8  فلواب
Abamectin 0.5%

+
Clofentezine 20.3%

150 �صم100/3 لرت ماء
Mod

II
15اأوراق
ثمار  10

0.01

2

0.01

0.02

0.02

1

2320 SC%24كونكوردChlorfenapyr60 �صم100/3 لرت ماءMod
II

15اأوراق
ثمار  10-0.01-

1548EC%5 ماجنيفيكوHexythiazox40 �صم100/3 لرت ماءUاأوراق  7  
ثمار  3111

الآفة:  الفطريات
اعفان الثمار

مظهر الإ�صابة : 
تبعا  الألوان  خمتلفة  منوات  ظهور   - غ�صائها  وت�صقق  احلبات  منو  توقف 

للم�صبب - تهتك غ�صاء احلبة وخروج الع�صارة الداخلية مع تغري لونها.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
من اأول يونية اإلى نهاية املو�صم.

توقيت املكافحة:
عند بدء ظهور الإ�صابة.

العنكبوت األحمرالعنب

األآاروسات اآلفة:
العنكبوت األحمر

مع بداية ظهور األوراق فى مارس، أبريل وتزداد اإلصابة
تدريجيًا حتى أغسطس وسبتمبر.

عند وجود 5 أفراد على السطح السفلي للورقة من مجموعة
األوراق التي يتم فحصها عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم رش النباتات بمستحضر المبيد مع تغطية السطح السفلى لألوراق.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

وجود بقع صفراء على السطح العلوي لألوراق وبتقدم
اإلصابة تتحول إلى اللون البني ثم تجف األوراق وتسقط.

EC  %5 50 سم3/ 100 لتر ماءاورتس سوبر
EC  %1.8 50 سم3/ 100 لتر ماءتينام

SC%36 40 سم3 /  100لتر ماءشالنجر

SC  %24 60 سم3/ 100 لتر ماءشالنجر سوبر

الفطريات اآلفة:
اعفان الثمار

من أول يونية إلى نهاية الموسم.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

توقف نمو الحبات وتشقق غشائها- ظهور نموات مختلفة
األلوان تبعا للمسبب- تهتك غشاء الحبة وخروج العصارة

الداخلية مع تغير لونها.

SC  %50 100 سم3/ 100 لتر ماءاوآسيدور
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1083SC%8 باندلSulfur125 �صم100/3 لرت ماءU
اأوراق  1 

و ثمار
---

2046 EC %50 برولكت�ضFenpyrazmine50 جم/100 لرت ماء
Low
III

10اأوراق
3  ثمار

-33

1123 WG%38بيليزBoscalid 25.2%
+Pyraclostrobin 12.8%50 جم/100 لرت ماءU15

5
2

5
1

8.5
2

1718WP%12 T34 بيوكونرتول
 Trichoderma

asperellum
----85U جم/100 لرت ماء

1617 WP %52 تريل اف
Benalaxyl 8%

+
Folpet 44%

250U28 جم/100 لرت ماء
0.3
10

0.3
6

-

50

938SC %50 تيلدورFenhexamid50 �صم100/3 لرت ماءU1015154

2610WG %50 روكانوBoscalid100 جم/100 لرت ماءU
اأوراق  15
10 ثمار

558.5

1004 WG %62.5 صويت�ص�
Cyprodinil 37.5%

+
Fludioxonil 25%

50 جم/100 لرت ماء
Low
III

21
2
3

5
3

2
5

2464SC  %50 فيناميك�ضFenhexamid50 �صم100/3 لرت ماءU
اأوراق  10

3  ثمار
15154

460 WP %50كابتان الرتاCaptan300 جم/100 لرت ماءU28250.0325

1796WG %50 كانتو�ضBoscalid100 جم/100 لرت ماءU
10اأوراق
7 ثمار

558.5

البيا�ض الدقيقى
مظهر الإ�صابة : 

م�صحوق اأبي�ض دقيقى على جميع الأجزاء امل�صابة )اأوراق - اأزهار - ثمار(.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  عند خروج الأوراق والأزهار وعقد الثمار.

توقيت املكافحة:

عند بدء ظهور الإ�صابة.

اإر�صادات خا�صة:يبداأ الر�ض عند بلوغ النموات احلديثة حوالى 30 �صم ويكرر 
ح�صب �صدة الإ�صابة.

اعفان الثمارالعنب

SC  %50 150 سم3 /100 لتر ماءايبون
SC  %8 125سم3 /  100 لتر ماءباندل

WG  %38 50 جم/ 100 لتر ماءبيليز
SC  %50 50 سم3 /  100 لتر ماءتيلدور

WP  %50 150 جم  / 100 لتر ماءروفرال

WG   %62.5 50 جم / 100 لتر ماءسويتش
WP  %50 300 جم / 100 لتر ماءآابتان الترا

البياض الدقيقى

عند خروج األوراق واألزهار وعقد الثمار.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يبدأ الرش عند بلوغ النموات الحديثة حوالى 30 سم ويكرر حسب شدة اإلصابة.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

مسحوق أبيض دقيقي على جميع األجزاء المصابة (أوراق-
أزهار-ثمار).

WG  %85 65جم/ 100 لتر ماءاآوتوب
WG   %80 200 جم/100 لتر ماءاآودال

SC  %32.5 75سم3/ 100 لتر ماءاميستار توب
WG  %80 200جم/ 100 لتر ماءانسف

WG  %58  - 10 3 جم/ 100 لتر ماءايه آيو
SC  %8 125سم3 /  100 لتر ماءباندل

EC   %40 3 سم3 /  100 لتر ماءبانش
WP  %50 50جم / 100 لتر ماءبندازين

WG  %38 50 جم/ 100 لتر ماءبيليز
EC  %20 20سم3/ 100 لتر ماءتاليندو

EC  %10  (100) 10 سم3 /100 لتر ماءتوباس
WP   %70 80 جم / 100 لتر ماءتوبسين إم
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رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

603WP %80 اأت�ص �صلفرSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III5---

1674EC  %25 ا�صبتTriadimenol50 �صم100/3 لرت ماءLow
III

10اأوراق
-10.30.3 ثمار

1610WP %70اكتاميلThiophanate-methyl80 جم/100 لرت ماءU10اأوراق
0.15-7 ثمار

1452WG %85اكوتوبThiophanate-methyl65 جم/100 لرت ماءU14-0.15

980WG %80اكودالSulfur200 جم/100 لرت ماءLow
III7---

2260EC %10 الرتازولPenconazole15 �صم100/3 لرت ماءU15اأوراق
-70.20.4  ثمار

1710SC %25اأمي�صتوAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
3232  ثمار

2058EW%5  اندارFebuconazole60 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
7111  ثمار

1250WG%80اأن�صفSulfur200 جم/100 لرت ماءLow
III

اأوراق  5
---3  ثمار

2186EC%25 اونيلTriadimenol35 �صم100/3 لرت ماءLow
III

15اأوراق
-70.30.3  ثمار

1083SC%8 باندلSulfur125 �صم100/3 لرت ماءU1اأوراق
و ثمار

---

2085EC%25 بروجرابPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-0.3-7  ثمار

1885WP%70 بروزينThiophanate-methyl80 جم/100 لرت ماءU10اأوراق
و ثمار

-0.15

1761EC%10 بلنت زولPenconazole10 �صم100/3 لرت ماءU15اأوراق
-70.20.4  ثمار

1867WP%70 برنماك�ضThiophanate-methyl80 جم/100 لرت ماءU7-0.15

1621EC % 10 بوينت ما�ضPenconazole10 �صم100/3 لرت ماءU15اأوراق
-30.20.4 ثمار

946WP%40 بيللكيوتIminoctadine 
tris)albesilate(

50Low جم/100 لرت ماء
III5-0.1-

1123WG%38بيليز
Boscalid 25.2%

+Pyraclostrobin 12.8%50 جم/100 لرت ماءU155
2

5
1

8.5
2

2521EC%25بينوزدPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-0.3-7  ثمار

1300EC%20تاليندوProquinazid20 �صم100/3 لرت ماءU18اأوراق
0.50.5-14  ثمار

التو�صيات املعتمدة
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2222EC%10 ترميك�ضPenconazole30 �صم100/3 لرت ماءU15اأوراق
-30.20.4 ثمار

2461EC%25  ترينولTriadimenol50 �صم100/3 لرت ماءLow
III100.30.3-

295EC%10توبا�ضPenconazole10 �صم100/3 لرت ماءU15اأوراق
-30.20.4  ثمار

247WP%70 توب�صني اإمThiophanate-methyl80 جم/100 لرت ماءU14-0.15

1320SC%71.76 تيولنيSulfur100 �صم100/3 لرت ماءLow
III

5اأوراق
---3 ثمار

2614WG%80 ثريوفانSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

3اأوراق
---3  ثمار

1322WG%80 ثيوفانSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

5اأوراق
---3 ثمار

1024WG%80 ثيوفيت جيتSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

3اأوراق
---2  ثمار

2579EC%5 جاتنيFlutianil20 �صم100/3 لرت ماءU15اأوراق
-0.01-10  ثمار

1830WP%70 جينرتاك�صيلThiophanate-methyl80 جم/100 لرت ماءU10اأوراق
0.15-3  ثمار

2423WP%80 دايوفانSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

5اأوراق
---3 ثمار

2400EC%25 دلتاماك�ضPropiconazole50 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-0.3-7 ثمار

2645EC%25 دلتادومDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
7334  ثمار

583EC%10 دوماركTetraconazole40 �صم100/3 لرت ماءU11اأوراق
0.50.2-3  ثمار

2125WG%60 ديفيد
Metiram 55%

+
Pyraclostrobin 5%

15اأوراق100U جم/100 لرت ماء
10  ثمار

5
2

5
1

5
2

1642EC%25 دمياكDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU21334

2208DC%9 دينالى
Cyflufenamid 3%

+Difenoconazole 6%250 �صم3/فدانUاأوراق  21
و ثمار

-
3

0.15
3

0.3
4

1265EW % 5  ريرتيبCyflufenamid15 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
0.150.3-7 ثمار

�صوريل ميكرونى كزد1950
 WP%70

Sulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

 3 اأوراق
---3 ثمار

1763SC % 80  صوفرفت�Sulfur200 �صم100/3 لرت ماءLow
III

5اأوراق
---3 ثمار

1104 WG%80صوجلرين�Sulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III5---

1827SC%70 صولفان كزد�Sulfur150 �صم100/3 لرت ماءLow
III

3اأوراق
---3 ثمار
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2313 WG%80صولى �صلفر�Sulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

5اأوراق
---3 ثمار

1380EC%24  صي�صثني�Myclobutanil17 �صم100/3 لرت ماءU140.911

1552WP%70صن توب الن�صر�Thiophanate-methyl80 جم/100 لرت ماءU17-0.15

2514WG%80 صن فليك�ض�Sulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

 5 اأوراق
---3 ثمار

1026WG%50 فلنتTrifloxystrobin20 جم/100 لرت ماءU35332

2589WG%60 فلوبني
Pyraclostrobin 5%

+
Metiram 55%

100U152 جم/100 لرت ماء
5

1
5

2
5

927WP%12.5 فنج�صوDiniconazole15 جم/100 لرت ماءU15-0.01-

1076WP%70 فنجيكورThiophanate-methyl100 جم/100 لرت ماءU10اأوراق
0.15-8  ثمار

1615EC%25 فيتPropiconazole10 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-0.3-7  ثمار

1754SC % 50 فيفاندوMetrafenone20 �صم100/3 لرت ماءUاأوراق  21
750.014.5 ثمار

521 SC%10 فيكرتاBromuconazole30 �صم100/3 لرت ماءLow
III15-0.5-

1171  WG%60كريوتوبPyraclostrobin 5%
+Metiram 55%100 جم/100 لرت ماءU355

2
5
1

5
2

1319  EC%25كراونPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءUاأوراق  15
-0.3-3  ثمار

1097 SC%30كوليز
Boscalid 20%

+Kresoxim-methyl 10%50 �صم100/3 لرت ماءU105
1

5
1

8.5
1

1506 WP%70كومبينك�ضThiophanate-methy80 جم/100 لرت ماءU10اأوراق
0.15-7 ثمار

540WG%80 كومولو�ض اإ�ضSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III10---

1793SC%25 كون�صبتFlutriafol
45Low �صم100/3 لرت ماء

III
اأوراق  10

70.80.81.5 ثمار

2131WG%18.7 مافن
Dimethomorph 12%

+Pyraclostrobin 6.7%100 جم/100 لرت ماءU21اأوراق
15 ثمار

3
2

3
1

3
2

2229EC%25ماى درا جونMyclobutanil130 �صم100/3 لرت ماءUاأوراق  21
و ثمار

0.911

2375 EC%25 مايكو�صامPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءUاأوراق  10
-0.3-7 ثمار

2511WP%12.5مورينجوDiniconazole15 جم/100 لرت ماءU15-0.01-

1699EC%25 ميتادورPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU10اأوراق
-0.3-7 ثمار
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1331WG%80  مرياج �صلفرSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III25---

1374WP%80 ميكروباجنSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

 5 اأوراق
---3 ثمار

ميكروثيول �صبي�صيال597
WG%80Sulfur250 جم/100 لرت ماءLow

III7---

1368WG%80 ميكرو�صلفرSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

 5 اأوراق
---3 ثمار

1897WP%80 ميكروفيت-كزدSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

اأوراق  3
---3 ثمار

2569WP%80ميكرونايت-اأ�ضSulfur500 جم/100 لرت ماءLow
III

اأوراق 5
---3 ثمار

1507WG%80 ميلفيتSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

 5 اأوراق
---3 ثمار

1560WG%75 ناتيفو
Tebuconazole 50%

+Trifloxystrobin 25%125 جم/فدانMod
II

15اأوراق
3  ثمار

6
3

0.5
3

5
2

1421EC%12.5 نيلبوMyclobutanil40 �صم100/3 لرت ماءU12اأوراق
70.911  ثمار

1554WG%80هاى فيتSulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III

اأوراق  4
---3  ثمار

1023WP%70ه�صتاThiophanate-methyl65 جم/100 لرت ماءUاأوراق  10
0.15-8  ثمار

2591EC%30 هوت �صوت
Difenoconazole 15%

+
Propiconazole 15%

50Low �صم100/3 لرت ماء
III

15اأوراق
7 ثمار

3
-

3
0.3

4
-

1266SC%70هيليو�صوفرSulfur125�صم100/3 لرت ماءLow
III

5اأوراق
---3 ثمار

البيا�ض الزغبى

مظهر الإ�صابة : 
بقع �صفراء على ال�صطح العلوى لاأوؤراق وظهور منو زغبى على ال�صطح 

ال�صفلى.

ميعاد ظهور الإ�صابة: 

من الن�صف الثانى من مايو اإلى نهاية املو�صم.

توقيت املكافحة:

عند بدء ظهور العرا�ض.

البياض الدقيقىالعنب

WP  %80 250 جم /100 لتر ماءويتاسول

البياض الزغبى

من النصف الثاني من مايو إلى نهاية الموسم.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

بقع صفراء على السطح العلوي لألوراق وظهور نمو زغبي
على السطح السفلي.

WP  %50 150 جم / 100 لتر ماءاروميل بلص
اآروبات مانكوزيب %69

WP
125 جم/100 لتر ماء

WP  %46 150 جم/ 100 لتر ماءاآروبات نحاس

SC  %25 50 سم3 /  100 لتر ماءاآسترا
WG  %52.5 30 جم /100 لتر ماءاآواجن برو

SC  %25 50 سم3 /  100 لتر ماءاميستار
WP  %80 250جم / 100لتر ماءانادول

WP   %70 300 جم / 100 لتر ماءانتراآول
WP  %77 250 جم / 100 لتر ماءاندآس
WP  %85 250 جم/ 100 لتر ماءاوآسى

WG  %50 300 جم / 100 لتر ماءاوآسي آب
SC  %30 200سم3/ 100 لتر ماءباترول

WP  %50 150 جم/ 100 لتر ماءبرونوآس
WG  %50 250 جم/ 100 لتر ماءبلوجيت

WP  %20 300جم/ 100 لتر ماءبوردو آافارو

DF   %80 200 جم/100 لتر ماءبوليرام دى إف
WG  %27 400جم/ 100 لتر ماءبيرجادو سى

WP  %72 250 جم / 100 لتر ماءتازولين
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1792SC%25 اأزو�صتارAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءUاأوراق  12
3232 ثمار

1516WP % 87افدال باكريو�ضCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
-50-6 ثمار

1756WP % 80 45افدال ماكو امMancozeb250 جم/100 لرت ماءU15 اأوراق
3551.5 ثمار

اكروبات نحا�ض 72.3 % 546
WP

Copper oxychloride 67.7%
+Dimethomorph 6%150 جم/100 لرت ماءMod

II
20 اأوراق

1 ثمار
-
3

50
3

-
3

1357SC%  25 اأك�صرتاAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU7232

698 WG%52.5 اكواجن برو
Cymoxanil 30%

+Famoxadone 22.5%30 جم/100 لرت ماءLow
III

25-
2

0.3
2

0.1
4

1027SC%25 اأمي�صتارAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU6اأوراق
6232ثمار

744 WP%80انادولMancozeb250 جم/100 لرت ماءU10 اأوراق
7551.5 ثمار

2039SC%69 اناكوب لCopper oxychloride200�صم100/3 لرتماءLow
III

10 اأوراق
-50-3 ثمار

49 WP%70 انرتاكولPropineb300 جم/100 لرت ماءU1051-

1035WP%77 اندك�ضCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II20-50-

1525WP % 80 15 اأوراق250U جم/100 لرت ماءMancozebاندوفيل ام 45 
3551.5ثمار

1138WP%85 اأوك�صىCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II21-50-

1900WG%48.9 ايرون
Copper hydroxide 24.4%

+
Copper oxychloride24.5%

250Low جم/100 لرت ماء
III

15 اأوراق
7 ثمار

-
-

50
50

-
-

1208WG  %84اأوك�صى كبCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
-50-6 ثمار

1451 SC%46 باترولCopper hydroxide200�صم100/3 لرتماءLow
III

 15 اأوراق
5-50-

2681SL%72.2بروموتPropamocarb hydrochloride250�صم100/3لرتماءU15 اأوراق
-0.01-7 ثمار

1142WG%85 بلوجيتCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II20-50-

1258WP%74.81 بوردو كافاروBordeaux mixture300 جم/100 لرت ماءU19-50-

1416WP%85ترا�صت كوبرCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
-50-6 ثمار

1427WP%80 تراى كامMancozeb250 جم/100 لرت ماءU10اأوراق
7551.5 ثمار

411WP%80ترايدك�ضMancozeb250 جم/100 لرت ماءU30551.5
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ترايدك�ض �صوبر 410
WG%75Mancozeb200 جم/100 لرت ماءU10551.5

1617WP%52 تريل اف
Benalaxyl 8%

+
Folpet 44%

15 اأوراق250U جم/100 لرت ماء
10 ثمار

0.3
10

0.3
6

-
50

جالبني مانكوزيب 84
WP%58

Benalaxyl 10%
+Mancozeb 48%150 جم/100 لرت ماءU140.3

5
0.3
5

-
1.5

2378WP% 50 جاجنر
Fosetyl-Aluminium 28%

+Mancozeb 22%250 جم/100 لرت ماءUاأوراق  7
3 ثمار

-
5

100
5

-
1.5

1836WP%72 جنرتاميك�ضMancozeb 64%+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
3 ثمار

5
1

5
2

1.5
2

1752WP% 80 دايامMancozeb250 جم/100 لرت ماءU15 اأوراق
3551.5 ثمار

دايثني ام45 80 % 189
WPMancozeb250 جم/100 لرت ماءU10 اأوراق

7551.5 ثمار

2174WG% 15 اأوراق50U جم/100 لرت ماءDimethomorphدايروف50 
3333 ثمار

735WP%80 دايكوزيبMancozeb250 جم/100 لرت ماءU12551.5

693L%23.5 دل كبCopper sulfate 250 �صم100/3 لرت
ماء

Mod
II20-50-

روك�صيل بال�ض 1327
WP%68.9

Copper hydroxide 53.9%
+Metalaxyl 15%150 جم/100 لرت ماءMod

II
21 اأوراق
12 ثمار

-
1

50
2

-
2

1062WP% 50 رولك�ض
Copper oxychloride 35%

+Metalaxyl 15%150 جم/100 لرت ماءMod
II15-

1
50
2

-
2

2644WP%69روباك
Dimethomorph 9%

+
Mancozeb 60%

10 اأوراق250U جم/100 لرت ماء
7 ثمار

3
5

3
5

3
1.5

2477WP%72 روميل
Mancozeb 64%

+
Metalaxyl 8%

200Mod جم/100 لرت ماء
II

15 اأوراق
10 ثمار

5
1

5
2

1.5
2

2143WP%72 ريدوفاك
Mancozeb 64%

+Metalaxyl 8%200 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
10 ثمار

5
1

5
2

1.5
2

2530WP%45 زيفو
Copper oxychloride 40%

+
Metalaxy-M 5%

200Mod جم/100 لرت ماء
II

15 اأوراق
10 ثمار

-
1

50
2

-
2

2512WP%72 صاندبيالور�
Cymoxanil 8%

+Mancozeb 64%150 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
10 ثمار

-
5

0.3
5

0.1
1.5

1585WP%72 صاندفالور�
Cymoxanil 8%

+Mancozeb 64%150 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
10 ثمار

-
5

0.3
5

0.1
1.5

1439WP%72 صاندكيور�Mancozeb 64%
+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod

II
7 اأوراق
3 ثمار

-
1

50
2

-
2

2261DF%52.5صبيدول�
Cymoxanil 30%

+
Famoxadone 22.5%

40Low جم/100 لرت ماء
III

15 اأوراق
10 ثمار

-
2

0.3
2

0.1
4

1852SC%25 صتار�Azoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU15 اأوراق
7232 ثمار

1256WP%50 صتاركوبر�Copper oxychloride250 جم/100 لرت ماءLow
III

14 اأوراق
-50-1 ثمار
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1903WP%85 صمارت كوبر�Copper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II21-50-

1455WP%72 صوجات�Mancozeb 64%
+Metalaxyl  8%250 جم/100 لرت ماءMod

II
7 اأوراق
3 ثمار

5
1

5
2

1.5
2

626WP%84 صولكوك�ض�Copper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II

20 اأوراق
-50-20 ثمار

1422WP%25.5 صيكيكو�
Cymoxanil 3%

+
Bordeaux mixtare  22.5%

300Mod جم/100 لرت ماء
II

21 اأوراق
10 ثمار

-
-

0.3
50

0.1
-

375WP%77 صامبيون�Copper hydroxide180 جم/100 لرت ماءMod
II23-50-

1698WP%69 فانتك امBenalaxyl  4%
+Mancozeb 65%250 جم/100 لرت ماءU15 اأوراق

7 ثمار
0.3
5

0.3
5

-
1.5

2629WP%80 فان جيبMancozeb200 جم/100 لرت ماءU5551.5

1231WG%62 فاجنى كبCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II21-50-

623SC%60.06 فلورامCopper oxychloride300�صم100/3لرتماءLow
III20-50-

2433WP%44.2 فوبي�صى

Benalaxyl 6%
+

Cymoxanil 3.2%
+

Folpet  35%

250Low جم/100 لرت ماء
III28

0.3
-

10

0.3
0.3
6

-
0.1
50

1261SL%53.6 فو�صرتولPhoshorous acid salts250�صم100/3لرتماءU----

1517WP%73 فولر
Copper oxychloride 67%

+Dimethomorph 6%150 جم/100 لرت ماءMod
II

12اأوراق
3ثمار

-
3

50
3

-
3

1238WP%74 فريدرامBordeaus mixture300 جم/100 لرت ماءU15اأوراق
-50-5ثمار

460WP%50 كابتان الرتاCaptan240 جم/100 لرت ماءU28250.325

1694WG%80 كابتان الرتاCaptan150 جم/100 لرت ماءU21اأوراق
10250.325ثمار

2356WP%40 كابكت
Copper oxychloride30%

+Cymoxanil 10%250 جم/100 لرت ماءMod
II

15اأوراق
10ثمار

-
-

50
0.3

-
0.1

2619WG%73.15 كايروزاد
Copper oxychloride 68.95%

+
Cymoxanil 4.2%

200Mod جم/100 لرت ماء
II

15 اأوراق
10 ثمار

-
-

50
0.3

-
0.1

1901WP%85 كبتوك�ضCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II

14اأوراق
-50-14ثمار

1232WG%85 كروماكCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II19-50-

1839EC%11.2 كريوديوDimethomorph 7.2%
+Pyraclostrobin 4%200 �صم100/3 لرتماءU283

2
3
1

3
2

1082SP%25.63 كران�صCopper sulfate125 جم/100 لرت ماءMod
II

12اأوراق
-50-16ثمار

1815WP%77 كوب جاردCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II

10اأوراق
-50-3ثمار

2266WP%77 كوبراك�ضCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II

14اأوراق
-50-5ثمار

2411WP%85 كوبر-زدCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II

10اأوراق
-50-3ثمار

610WP%84 كوبراريخCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II19-50-

1108WP%58.8 كوبرازينCopper oxychloride200 جم/100 لرت ماءLow
III20-50-
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602WP%84.3 كوبرالCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II21-50-

1089WP%77 كوبره�صيدCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II21-50-

307FL%34.5 كوبروك�صاتCopper sulfate )tribasic(300�صم100/3لرتماءMod
II

15 اأوراق
-50-9 ثمار

كوبروكفارو 624
WP%86.04Copper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod

II20-50-

2515WP%77 كو�صتCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
-50-10 ثمار

1096WP%73.15 كريزيت اآر
Copper oxychloride 

68.95%
+

Cymoxanil 4.2%
200Mod جم/100 لرت ماء

II
10 اأوراق

7 ثمار
-
-

50
0.3

-
0.1

920WP%85 كرينوك�ضCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II

21 اأوراق
-50-21 ثمار

1111SC%64.61 كينجCopper sulfate )tribasic(150�صم100/3 لرت ماءMod
II

20 اأوراق
-50-6 ثمار

1008WP%84.04 كيو-كوبرCopper oxychloride300 جم/100 لرت ماءMod
II

21 اأوراق
-50-6 ثمار

1071WP%74.5 كيور-بال�ضCopper oxychloride 59.5%
+Metalaxyl 15%150 جم/100 لرت ماءMod

II21-
1

50
2

-
2

734WP%72  كيور اإمMancozeb 64%
+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod

II155
1

5
2

1.5
2

1410WP%80 مانكو الن�صرMancozeb250 جم/100 لرت ماءU10 اأوراق
7551.5 ثمار

1568WP%80 مانكودك�ض اإمMancozeb250 جم/100 لرت ماءU10اأوراق
7551.5 ثمار

2446WP%70 مانكولك�ضMancozeb 60%
+Metalaxyl 10%200 جم/100 لرت ماءMod

II
15 اأوراق
10 ثمار

5
1

5
2

1.5
2

2101WP%72 مانوميتاMancozeb 64%
+Metalaxyl 8%250 جم/100 لرت ماءMod

II
15 اأوراق
10 ثمار

5
1

5
2

1.5
2

1707WP% 72 مانيك�ضCymoxanil 8%
+Metalaxyl 64%150 جم/100 لرت ماءMod

II
15 اأوراق
10 ثمار

-
5

0.3
5

0.1
0.5

1543SC%25 موبي�صتارAzoxystrobin50 �صم100/3 لرت ماءU15 اأوراق
7223 ثمار

2139WP%49.2 مي�صن تربل
Banalaxyl 6%

+Cymoxanil 3.2%
+Mancozeb 40%

250Low جم/100 لرت ماء
III

15 اأوراق
10 ثمار

0.3
-
5

0.3
0.3
5

-
0.1
1.5

1021WP%74 ميلور-كوCopper oxychloride59%
+Metalaxyl 15%150 جم/100 لرت ماءMod

II20-
1

50
2

-
2

1578WP%85 نوفاكرCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
-50-7 ثمار

1889WG%30 نوفو�صتارAzoxystrobin 20%
+Dimethomorph 10%50 جم/100 لرت ماءU15 اأوراق

7 ثمار
2
3

3
3

2
3

1386WG%70 نوفيكيورCopper sulfate )tribasic(250 جم/100 لرت ماءMod
II

19 اأوراق
-50-5 ثمار

1566WP%85 هاى كوبرCopper oxychloride250 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
-50-3 ثمار

1153WP%77 هيدروكوبCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II20-50-

1660WP%77 هيدروكيوCopper hydroxide250 جم/100 لرت ماءMod
II

15 اأوراق
-50-6 ثمار

1274SC%62 هيليوكوفرCopper hydroxide125�صم100/3 لرتماءMod
II21-50-

العنب                                                                                                                                                                    البيا�ض الزغبى
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الآفة:  النيماتودا 
نيماتودا تعقد اجلذور

مظهر الإ�صابة : 

عقد على اجلذور - ا�صفرار املجموع اخل�صرى.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

من طور ال�صتات حتى نهاية املو�صم.

توقيت املكافحة:

اأى اأعداد فى بداية املو�صم فى الرتبة تعتر خطرية وت�صتحق العالج.

اإر�صادات خا�صة:

ي�صاب العنب بنيماتودا املوالح وت�صتخدم نف�ض املعامالت فى العالج.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2117SL%24 اأوكزانيمOxamyl)5 لرت/فدان )ر�صتنيHigh
Ib15-0.01-

1677GR  %10جوبيرتاك�ضFosthiazate12.5 كجم/فدانMod
II

45اأوراق
-0.02-و ثمار

2148EC%40دايفيتFenamiphos6 لرت/فدانHigh
Ib15-0.030.01

1868GR%10 فايرماك�ضEthoprophos40 كجم/فدانMod
II

80-0.02-

1370SL %24 فيتك�ضOxamyl)5 لرت/فدان )ر�صتنيHigh
Ib--0.01-

2373EC%75 كرينكلFosthiazate)2.5 لرت/فدان )ر�صتنيMod
II

اأوراق  60 
-0.02-و ثمار

377GR%10 موكابEthoprophos40 كجم/فدانMod
II40-0.02-

2074GR%10  نيمازيتFosthiazate12.5 كجم/فدانMod
II30-0.02-

1442EC%40نيمافو�ضFenamiphos)2.5 لرت/فدان )ر�صتنيHigh
Ib

اأوراق  60 
-0.03-و ثمار

نيماتودا تعقد الجذورالعنب

النيماتودا اآلفة:
نيماتودا تعقد الجذور

من طور الشتالت حتى نهاية الموسم.

أي أعداد في بداية الموسم في التربة تعتبر خطيرة وتستحق
العالج.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يصاب العنب بنيماتودا الموالح وتستخدم نفس المعامالت في العالج.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

عقد علي الجذور-اصفرار المجموع الخضري.

بيوأرك 6%  مسحوق (25
مليون خلية/  جم)

يستعمل نثرا خالل شهر مارس40 آجم / فدان
علي ان يتم الري عقب المعاملة

مباشرة
بيوزيد 2.5%  مسحوق (10

مليون جرثومة/  جم)
يستعمل نثرا خالل شهر مارس40 آجم / فدان

علي ان يتم الري عقب المعاملة
مباشرة

SL  %24 يستعمل خالل شهرى مارس و5 لتر/ فدان (رشتين)فايديت
إبريل.

SL  %24 يستعمل خالل شهرى مارس و5لتر/ فدان (رشتين)فيتكس
إبريل.

GR  %10 يستعمل نثرا خالل شهر مارس40 آجم / فدانموآاب
علي ان يتم الري عقب المعاملة

مباشرة
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النخيل
الآفة:  احل�صرات

�صو�صة النخيل احلمراء
مظهر الإ�صابة : 

خروج �صائل لونه بنى لزج امللم�ض كريه الرائحة من ثقوب على جذوع 
الأ�صجار - ومع تقدم الإ�صابة تظهر فجوات واأنفاق داخل جذوع الأ�صجار 
 - والأ�صجار  للف�صائل  النامية  القمة  - جفاف  احل�صرة  اأطوار  بها جميع 

�صقوط راأ�ص النخلة - جفاف الأوراق اخلارجية للنخلة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:   طوال العام
توقيت املكافحة:     وجود مظاهر الإ�صابة

اإر�صادات خا�صة:
يحقن حملول املبيد املو�صى به داخل ثقب يتم عملة مب�صمار طويل 
بقطر 1.5�صم فى اأعلى منطقة الإ�صابة بحوالى 10-15�صم. ي�صتمر احلقن 
حتى يرتد املبيد من الثقب ثم يتابع احلقن بعد 5-7 اأيام. يتم عالج كل 

مو�صع اإ�صابة على حدة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

758EC%48 برييفو�ض الن�صرChlorpyrifos4 �صم1/3 لرت ماءMod
II15-0.05-

655EC 3Mod �صم1/3 لرت ماءChlorpyrifosتافابان%48 
II7-0.05-

1488EC%48تاكChlorpyrifos3 �صم1/3 لرت ماءMod
II7-0.05-

622EC%48  كلورزانChlorpyrifos3 �صم1/3 لرت ماءMod
II15-0.05-

1030EC %48 كلورفو�ضChlorpyrifos3 �صم1/3 لرت ماءMod
II15-0.05-

1106EC%48 مدبانChlorpyrifos3 �صم1/3 لرت ماءMod
II15-0.05-

2086EC%48 مريوك�ضChlorpyrifos3 �صم1/3 لرت ماءMod
II7-0.05-

589SP%90  نيوميلMethomyl2 جم/1 لرت ماءHigh
Ib15-0.01-

1468EC%15هات�صى هات�صىTolfenpyrad3 �صم1/3 لرت ماءMod
II7-0.01-

 

سوسة النخيل الحمراءالنخيل

سوسة النخيل الحمراء

طوال العام

وجود مظاهر اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يحقن محلول المبيد الموصى به داخل ثقب يتم عملة بمسمار طويل بقطر 1.5 سم فى أعلى منطقة
اإلصابة بحوالى  10 -  15 سم. يستمر الحقن حتى يرتد المبيد من الثقب ثم يتابع الحقن بعد 5 -7

أيام. يتم عالج آل موضع إصابة على حدة.
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

خروج سائل لونه بنى لزج الملمس آريه الرائحة من ثقوب
علي جذوع األشجار - ومع تقدم االصابة تظهر فجوات

وأنفاق داخل جذوع األشجار بها جميع أطوار الحشرة-جفاف
القمة النامية للفسائل واألشجار - سقوط رأس النخلة- جفاف

األوراق الخارجية للنخلة.

EC  %48 4 سم3/ 1 لتر ماءبيريفوس النصر
EC  %48 3 سم3 /  1 لتر ماءتافابان

EC  %48 3 سم3/ 1 لتر ماءتاك
EC  %60 3 سم3 /  1 لتر ماءديازيت

EC  %603 سم3 /  1 لتر ماءديازينوآس
EC  %48 3 سم3 /  1 لتر ماءرينوبان
EC  %50 3 سم3 /  1 لتر ماءفينثيون

EC  %48 3 سم3 /  1 لتر ماءآلورزان
EC  %48 3 سم3 /  1 لتر ماءآلورفوس

SL  %20 3 سم3 /  1 لتر ماءميثوليت

SP  %902 جم / 1 لتر ماءنيوميل
EC  %15 3 سم3/ 1لتر ماءهاتشى هاتشى
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الزيتــون
الآفة : احل�صرات

احل�صرات الق�صرية

مظهر الإ�صابة :  توجد الأعمار املختلفة على ال�صوق - الأفرع - الأوراق - الثمار - ت�صبب جفاف الأوراق و�صقوطها حيث 
الرئي�صية ثم موت  الأفرع  الأفرع الطرفية ثم  الق�صرية موت  الزيتون  الإ�صابة بح�صرة  النباتية - ت�صبب  الع�صارة  متت�ص 
ال�صجرة - ت�صبب بقع حمراء على الثمار مكان الإ�صابة بح�صرة الزيتون الق�صرية - بالن�صبة حل�صرت الزيتون الرخوة فاإنها 

تفرز ندوة ع�صلية.
ميعاد ظهور الإ�صابة: توجد اأطوار خمتلفة من احل�صرات على الأ�صجار امل�صابة طوال العام - بالن�صبة حل�صرة الزيتون 
الرخوة يكون اأكرث الفرتات ن�صاطا هو اأغ�صط�ص و�صبتمرب - اأما ح�صرتى الزيتون املحارية والق�صرية فلها ثاث اأجيال فى 

العام.
توقيت املكافحة:  بعد احل�صاد وعند التخزين.

اإر�صادات خا�صة: تراعى احتياطات ر�ض الزيوت )امللحق الثانى(
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

237EC%94 صوبر م�صرونا�Mineral oil1.5 لرت/100 لرتماءU12-0.01-

دودة اأوراق الزيتون

مظهر الإ�صابة :  - تتغذى الريقات على الوراق والراعم والزهار والثمار
- تلف النموات احلديثة والراعم الزهرية و�صقوطها قبل عقد الثمار

توقيت املكافحة:  بداية من �صهر مايو مع تكرار الر�ض �صهريا.
اإر�صادات خا�صة: 

 التخل�ص من احل�صائ�ص والوراق املت�صاقطة ملنع تعذر الريقات بها.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

510DF%6.4)دايبل )دى اأفBacillus thuringiensis200جم/ فدانU--0.01-

الحشرات القشريةالزيتون

الزيتون
الحشرات اآلفة:

الحشرات القشرية

توجد أطوار مختلفة من الحشرات علي األشجار المصابة
طوال العام -بالنسبة لحشرة الزيتون الرخوة يكون أآثر

الفترات نشاطا هو أغسطس وسبتمبر -أما حشرتي الزيتون
المحارية والقشرية فلها ثالث أجيال في العام.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
تراعى احتياطات رش الزيوت (الملحق الثانى).

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

توجد األعمار المختلفة علي السوق- األفرع- األوراق- الثمار
-تسبب جفاف األوراق وسقوطها حيث تمتص العصارة النباتية
-تسبب اإلصابة بحشرة الزيتون القشرية موت األفرع الطرفية
ثم األفرع الرئيسية ثم موت الشجرة -تسبب بقع حمراء علي
الثمار مكان اإلصابة بحشرة الزيتون القشرية -بالنسبة لحشرة

الزيتون الرخوة فإنها تفرز ندوة عسلية.

EC  %94 زيت معدنى يستخدم بعد التقليم1.5 لتر/100 لتر ماءسوبر مصرونا
مباشرة
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  تصیب الثمار قرب النضج حیث تتلف الثمار و تؤدى إلى تعفنھا -

وجود ندب داكنة اللون على سطح الثمرة المصابة یخرج منھا افراز صمغى وتحول منطقة الوخز  -

 .الثمارمسببا العفن وسقوط ة الى منظقة رخوة متخمر

 

 

 

 

 

 توقیت المكافحة

 عند بدایة عقد الثمار وعند ظھور االصابة

 :ارشادات خاصة

 الجمع المبكر للثمار لمنع االصابة وجمع الثمار المصابة الساقطة واعدامھا -

 

 

 

 

  دودة اوراق الزیتون-الزیتون
 :مظھر االصابة

 تتغذى الیرقات على االوراق والبراعم واالزھار والثمار -

 نموات الحدیثة والبراعم الزھریة وسقوطھا قبل عقد الثمارتلف ال -
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ذبابة ثمار الزيتون
مظهر الإ�صابة : 

تغذية  نتيجة  الفاحت  الرمادى  باللون  الثمرة  من  امل�صاب  اجلزء  يتلون 
الريقات على حمتويات الثمرة الداخلية وت�صبح اأماكن الإ�صابة ب�صكل ن�صيج 

اأ�صفنجى ويحدث ت�صقق للثمار الغري نا�صجة و�صقوطها.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

اأوائل  اإلى  �صبتمرب  ونهاية  ال�صمالى  ال�صاحل  فى  يوليو  �صهر  من  بداية 
اأكتوبر فى منطقة الفيوم.

توقيت املكافحة:
عند 7-10%  ثمار م�صابة من جممل الثمار التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة:
يتم اإ�صتخدام امل�صائد القاتلة والر�ض اجلزئى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

609   EC%5 مات�صLufenuron صم3 مبيد+  800 �صم3 مادة�  160
-U5-0.01جاذبة/40 م�صيدة/فدان

الآفة : الفطريات
تبقع الأوراق

مظهر الإ�صابة : 

بقع بنيه داكنة اللون على الأوراق حماطة بهالة �صفراء ت�صبه عني الطائر.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

من الن�صف الثانى من اأغ�صط�ض.

توقيت املكافحة:

عند ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

306WP%85 ن�صر كوبرCopper oxychloride250 جم/100 لرتماءMod
II21-30-

ذبابة ثمار الزيتونالزيتون

ذبابة ثمار الزيتون

بداية من شهر يوليو فى الساحل الشمالى ونهاية سبتمبر الى
أوائل أآتوبر فى منطقة الفيوم.

10-7 % ثمار مصابة من مجمل الثمار التي يتم فحصها
عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم إستخدام المصائد القاتلة والرش الجزئي.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

: يتلون الجزء المصاب من الثمرة باللون الرمادى الفاتح
نتيجة تغذية  اليرقات على محتويات الثمرة الداخلية وتصبح

اماآن االصابة بشكل نسيج اسفنجى ويحدث تشقق للثمار الغير
ناضجة وسقوطها .

EC  %5 160 سم3 +800 سم3 مادةماتش
جاذبة لكل 40 مصيدة / فدان

الفطريات اآلفة:
تبقع األوراق

من النصف الثاني من أغسطس.

عند ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ببقع بنيه داآنة اللون على األوراق محاطة بهالة صفراء تشبه
عين الطائر.

WP  %50 250 جم / 100 لتر ماءآوبرونيكا
WP  %50250 جم/100 لتر ماءنصر آوبر
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ذبابة ثمار الزيتون

بداية من شهر يوليو فى الساحل الشمالى ونهاية سبتمبر الى
أوائل أآتوبر فى منطقة الفيوم.

10-7 % ثمار مصابة من مجمل الثمار التي يتم فحصها
عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم إستخدام المصائد القاتلة والرش الجزئي.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

: يتلون الجزء المصاب من الثمرة باللون الرمادى الفاتح
نتيجة تغذية  اليرقات على محتويات الثمرة الداخلية وتصبح

اماآن االصابة بشكل نسيج اسفنجى ويحدث تشقق للثمار الغير
ناضجة وسقوطها .

EC  %5 160 سم3 +800 سم3 مادةماتش
جاذبة لكل 40 مصيدة / فدان

الفطريات اآلفة:
تبقع األوراق

من النصف الثاني من أغسطس.

عند ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ببقع بنيه داآنة اللون على األوراق محاطة بهالة صفراء تشبه
عين الطائر.

WP  %50 250 جم / 100 لتر ماءآوبرونيكا
WP  %50250 جم/100 لتر ماءنصر آوبر
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الجوافة

الآفة : احل�صرات

احل�صرة الق�صرية الرخوة )البولفيناريا(
مظهر الإ�صابة : 

وجود احل�صرات الكاملة واحلوريات على الأوراق والأفرع والثمار - منو 

فطر العفن الأ�صود - وجود النمل الذى يتغذى على الندوة الع�صلية التى 

تفرزها هذه احل�صرات.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

ظهور احل�صرات الكاملة واحلوريات طوال العام مع  ق�صاء فرتة ال�صتاء 

على هيئة اأكيا�ص بي�ص اأو ح�صرات بالغة فى ال�صقوق والأجزاء ال�صفلى من 

ال�صجر ة والأفرع الداخلية.

توقيت املكافحة:

عند و�صول الإ�صابة حوالى 5% من جممل الأ�صجار التى يتم فح�صها 

ع�صوائيا مع الأخذ فى العتبار ن�صبة الإ�صابة بال�صجرة الواحدة. 

اإر�صادات خا�صة:

ب�صائل الر�ص بالب�صبورى مع عدم الر�ص فى اجلو احلار ويف�صل الر�ص فى فرتة الربيع عند  غ�صيل الأ�صجار جيداً 

تواجد اأكر ن�صبة من تعداد الأطوار الغري كاملة. تراعى احتياطات ر�ض الزيوت )امللحق الثانى(.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

-2.5U8-0.01 لرت/100 لرتماء ()ر�ض �صتوي(Mineral oilالبوليوم  80 % مايونيز176

174EC%95 كزد اأويلMineral oil)1.5 لرت/100 لرتماء)ر�ض �صيفيU12-0.01-

الحشره القشرية الرخوةالجوافة

الجوافة
الحشرات اآلفة:

الحشره القشرية الرخوة

ظهور الحشرات الكاملة والحوريات طوال العام مع قضاء
فترة الشتاء علي هيئة أآياس بيض أو حشرات بالغة فى
الشقوق واألجزاء السفلي من الشجرة واألفرع الداخلية.

عند وصول اإلصابة حوالي 5% من عدد األشجار من مجمل
األشجار التي يتم فحصها عشوائيا مع األخذ في االعتبار نسبة

اإلصابة بالشجرة الواحدة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
غسيل األشجار جيدًا بسائل الرش بالبشبوري مع عدم الرش في الجو الحار ويفضل الرش في فترة
الربيع عند تواجد أآبر نسبة من تعداد األطوار الغير آاملة. تراعى احتياطات رش الزيوت (الملحق

الثانى).
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

وجود الحشرات الكاملة والحوريات على األوراق واألفرع
والثمار -نمو فطر العفن األسود -وجود النمل الذي يتغذى

علي الندوة العسلية التى تفرزها هذه الحشرات.

زيت معدنى- رش شتوى.2.5 لتر/ 100 لتر ماءالبوليوم 80%  مايونيز

EC  %95 زيت معدنى- رش صيفى.1.5 لتر/100 لتر ماءآزد اويل
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ذباب الفاكهة
مظهر الإ�صابة : 

ظهور وخزات بلون اأخ�صر داكن على ج�صم الثمرة ولني فى منطقة الوخز 
الثمار  فى  الثقوب  �صائل من  الثمرة مع خروج  داخل  الريقات  تغذية  نتيجة 

الكاملة الن�صج.
ميعاد ظهور الإ�صابة: فى �صهرى اأغ�صط�ض و�صبتمر.

توقيت املكافحة: عند ظهور الإ�صابة
اإر�صادات خا�صة:يجب التخل�ض من الثمار املت�صاقطة بالدفن اأو احلرق 

فورا. تراعى اإر�صادات احلزم القاتلة والر�ض اجلزئى )امللحق الثانى(.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

% مايونيز176 -2.5U8-0.01 لرت/100 لرتماء ()ر�ض �صتوي(Mineral oilالبوليوم  80 

174EC%95 كزد اأويلMineral oil)1.5 لرت/100 لرتماء)ر�ض �صيفيU12-0.01-

151EC%40 صايدون/كيمينوفا�Dimethoateمادة جاذبة 75Mod�صم20/3 لرتماء + %5  
II10-0.01-

588EC%57 مال�صون/كوروماندلMalathionمادة جاذبة 100Low�صم20/3 لرتماء + %5 
III3-0.028

تبقع الأوراق 
مظهر الإ�صابة:

اأو الفطر   Cercospora psidii هذا املر�ض ينتج عن الإ�صابة بالفطر 
الأوراق  على  بي�صاء  بقع  ظهور  تكون  والأعرا�ض   Cercospora sawadae
م�صتديرة اأو غري منتظمة مكونة لون بني حممر اأو بني وعادة ما ت�صاب الأوراق 

القدمية وعند �صدة الإ�صابة تتجعد هذه الأوراق وت�صقط.
ميعاد ظهور الإ�صابة:يزداد املر�ض من دي�صمر اإلى فراير

توقيت املكافحة:عند ظهور املر�ض

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1192SC % امي�صتار توب - 32.5 
Azoxystrobin 20%

+
Difenoconazole 12.5

50Low �صم100/3 لرتماء
III7-

-
0.01
0.1

2
-

ذباب الفاآهةالجوافة

ذباب الفاآهة

في شهري أغسطس وسبتمبر

عند ظهور اإلصابة

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يجب التخلص من الثمار المتساقطة بالدفن أو الحرق فورا. تراعى إرشادات الحزم القاتلة والرش

الجزئى  (الملحق الثانى).
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ظهور وخزات بلون أخضر داآن علي جسم الثمرة ولين في
منطقة الوخز نتيجة تغذية اليرقات داخل الثمرة مع خروج

سائل من الثقوب في الثمار الكاملة النضج.

EC  %40 75 سم3 /  20 لتر ماء  +اجروثويت
٪5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى

EC  %40 75 سم3 /  20 لتر ماء  +روجر-ل
٪5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى

EC  %40 75 سم3 /  20 لتر ماء  +سايدون/آيمينوفا
٪5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى

EC  %57 100 سم3 /  20 لتر ماء +مادونيس
٪5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.

مالسون/  آوروماندل %57
EC

100 سم3 /  20 لتر ماء +
٪5 مادة جاذبة

حزم قاتلة + رش جزئى.
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التفــــاح

الآفة : الأكارو�صات

الأكارو�ض الأحمر الأوروبى )البي�ض ال�صتوى(
مظهر الإ�صابة : 

من  جتمعات  لوجود  الرباعم  اإبط  وفى  والدوابر  الفروع  على  اأحمر  لون 
البي�ض ذو اللون الأحمر الداكن.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

اأول اأكتوبر

توقيت املكافحة:

 عند وجود 10 بي�صات على دابرة بها برعم طرفى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1811SC % 50Low �صم100/3 لرتماءFenpyroximateابرو�ض  5 
III300.30.030.3

1150SC%24 انفيدورSpirodiclofen25 �صم100/3 لرتماءU30.80.82.4

174EC%95 كزد اأويلMineral oil1.5 لرت/100 لرتماءU10-0.01-

الأكارو�ض الأحمر الأوروبي )الطوار املتحركة(

مظهر الإ�صابة : 
يبداأ الفق�ض وخروج الريقات ذات اللون الأحمر اأواخر �صهر فراير واأوائل 
الى  الأمر  ي�صل  وقد  وتتلفها  الزهرية  الراعم  تهاجم  والتى  مار�ض   �صهر 
الأطوار  ثم  والثانية  الأولى  احلوريات  الى  الريقات  هذه  وتتحول  تدمريها 
الكاملة ويتم التلقيح بني الأنثى والذكر لو�صع البي�ض املخ�صب الذى يعطى 
ال�صطح  على  النوع  هذا  ويتواجد  ب�صدة  احلديثة  الأوراق  تهاجم  واإناث  ذكور 
العلوى لاأوراق وفى حالة الإ�صابة ال�صديدة على ال�صطحني ال�صفلى والعلوى 

تتزايد الأفراد تدريجياً حتى ت�صل لأق�صى ذروة لها فى �صبتمر 

األآاروس األحمر األوروبي (البيض الشتوى)التفاح

األآاروسات اآلفة:
األآاروس األحمر األوروبي ( البيض الشتوى)

أول أآتوبر.

عند وجود 10بيضات  على دابرة بها برعم طرفى.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

لون أحمر على الفروع والدوابر وفى إبط البراعم لوجود
تجمعات من البيض ذو اللون األحمر الداآن.

SC  %24 25 سم3/ 100 لتر ماءانفيدور

EC  %95 1.5 لتر / 100 لتر ماءآزد اويل

العنكبوت األحمر

حسب الظروف البيئية فى منطقة الزراعات- خالل مارس،
أبريل، مايو.

عند وجود 5 أفراد فأآثر على الورقة من مجموعة األوراق
التي يتم فحصها عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يراعى تغطية السطح المعامل بسائل الرش تغطية آاملة.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

بقع صفراء باهتة على السطح العلوى لألوراق وحول العروق
الوسطية وبتقدم االصابة يحدث أصفرار شامل لألوراق

والجفاف والسقوط.

EC  %1.8 50 سم3/ 100 لتر ماءاجروميك
EC  %1.8 40سم3/ 100 لتر ماءارو

EC  %5 50 سم3/ 100 لتر ماءاورتس سوبر
SC  %1025 سم3 /  100 لتر ماءباروك
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ميعاد ظهور الإ�صابة:
اأواخر �صهر فراير واأوائل �صهر مار�ض ويبداأ الفق�ض وخروج الريقات ذات  ي�صتمر البي�ض موجود على الأفرع حتى 

اللون الأحمر والتى تهاجم الراعم الزهرية وتتلفها فى ذات الفرتة ال�صابقة.

توقيت املكافحة: تبداأعمليات املكافحة بداية من �صهر يناير حتى مار�ض
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2100EC  % 150Low �صم100/3 لرت ماءPyridabenاكاروتني  15 
III15-0.50.5

2073SC  % 40U7-0.40.3 �صم100/3 لرت ماءCyflumetofenداني�صرابا 20 

2096 SC % 24 فاني�صرChlorfenapyr100 �صم100/3 لرت ماءMod
II7-0.01-

2166SC  % Abamectin 0.5%فلواب 20.8 
+Clofentezine 20.3%150 �صم100/3 لرت ماءMod

II70.01
0.5

0.03
0.5

0.2
0.5

2233EC%10 مينوهك�صاHexythiazox50 �صم100/3 لرت ماءU70.410.4

العنكبوت الأحمر
مظهر الإ�صابة : 

الو�صطية  العروق  لالأوراق وحول  العلوى  ال�صطح  على  باهتة  �صفراء  بقع 
وبتقدم الإ�صابة يحدث اأ�صفرار �صامل لاأوراق واجلفاف وال�صقوط.

ميعاد ظهور الإ�صابة: ح�صب الظروف البيئية فى منطقة الزراعات - خالل 
مار�ض، اأبريل، مايو.

توقيت املكافحة: عند وجود 5 اأفراد فاأكرث على الورقة من جمموعة 
الأوراق التى يتم فح�صها ع�صوائيا.

اإر�صادات خا�صة: تراعى تغطية ال�صطح املعامل ب�صائل الر�ض تغطية كاملة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1175EC%1.8 اجروميكAbamectin50 �صم100/3 لرت ماءMod
II90.01-0.02

1286EC % 40Mod �صم100/3 لرت ماءAbamectinاأرو 1.8 
II90.01-0.02

2017 EC%5 اأكارى زدFenpyroximate50 �صم100/3 لرت ماءLow
III30.30.30.3

1159EC%5 اأورت�ض �صوبرFenpyroximate50 �صم100/3 لرت ماءLow
III140.30.30.3

األآاروس األحمر األوروبي (البيض الشتوى)التفاح

األآاروسات اآلفة:
األآاروس األحمر األوروبي ( البيض الشتوى)

أول أآتوبر.

عند وجود 10بيضات  على دابرة بها برعم طرفى.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

لون أحمر على الفروع والدوابر وفى إبط البراعم لوجود
تجمعات من البيض ذو اللون األحمر الداآن.

SC  %24 25 سم3/ 100 لتر ماءانفيدور

EC  %95 1.5 لتر / 100 لتر ماءآزد اويل

العنكبوت األحمر

حسب الظروف البيئية فى منطقة الزراعات- خالل مارس،
أبريل، مايو.

عند وجود 5 أفراد فأآثر على الورقة من مجموعة األوراق
التي يتم فحصها عشوائيا.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يراعى تغطية السطح المعامل بسائل الرش تغطية آاملة.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

بقع صفراء باهتة على السطح العلوى لألوراق وحول العروق
الوسطية وبتقدم االصابة يحدث أصفرار شامل لألوراق

والجفاف والسقوط.

EC  %1.8 50 سم3/ 100 لتر ماءاجروميك
EC  %1.8 40سم3/ 100 لتر ماءارو

EC  %5 50 سم3/ 100 لتر ماءاورتس سوبر
SC  %1025 سم3 /  100 لتر ماءباروك
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2582WP%10جرينوHexythiazox20 جم/100 لرت ماءU30.410.4
688SC %10 باروكEtoxazole25 �صم100/3 لرت ماءU150.070.070.2

1930EW%1.8 ديفاAbamectin40 �صم100/3 لرت ماءMod
II80.010.030.02

2041SC%24 صبريوتك�ض�Spirodiclofen30 �صم100/3 لرت ماءU70.80.82.4

2532SC%24  صولو�Bifenazate70 �صم100/3 لرت ماءU7-7  .01.2

1911SC%15كوجن�صتAbamectin 3%
+Imidacloprid 12%40 �صم100/3 لرت ماءMod

II70.01
0.5

0.03
0.5

0.02
0.5

1986SC%24كونكورSpirodiclofen30 �صم100/3 لرت ماءU70.80.82.4

1019WP%10ماكوميتHexythiazox20 جم/100 لرت ماءU120.410.4

البيا�ض الدقيقى
مظهر الإ�صابة : 

بقع بي�صاء م�صحوقية علي جميع اأجزاء النبات فوق �صطح الأر�ض )اأوراق - 
اأزهار(.

ميعاد ظهور الإ�صابة:   منذ ظهور النموات اخل�صرية والأزهار.

توقيت املكافحة:   عند بداية ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2647SC%12.5اإيبوميك�ضEpoxiconazole60 �صم100/3 لرت ماءU7--0.05

1123WG%38 بيليز
Boscalid 25.2% 

+
Pyraclostrobin 12.8%

30U92 جم/100 لرت ماء
0.5

2
0.5

3
1.5

1401EC % -25U70.20.2 �صم100/3 لرت ماءPenconazoleبينكو 10 

1054EC%15 تريفيمنيTriflumizole17.5 �صم100/3 لرت ماءLow
III7-0.50.5

247WP%70  توب�صني امThiophanate-methyl65 جم/100 لرت ماءU3-0.52

1906EW %25تومفيك�ضTebuconazole50 �صم100/3 لرت ماءU1010.30.05

2562SC%40  دايفوراCyproconazole30 �صم100/3 لرت ماءMod
II7--0.1

2080 WP%95صوريل كزد�Sulfur 10 كجم/100 لرت
ماء)دهان الأفرع(

Low
III30---

2294WG%50 صيفرون�Kresoxim-methyl50 جم/100 لرت ماءU30.20.20.5

2648WG%50  فاجنوPyraclostrobin50 جم/100 لرت ماءU70.50.51.5

العنكبوت األحمرالتفاح

WP  %10 20 جم / 100 لتر ماءماآوميت

الفطريات اآلفة:
البياض الدقيقى

منذ ظهور النموات الخضرية واألزهار.

عند بداية ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

بقع بيضاء مسحوقيه على جميع أجزاء النبات فوق سطح
األرض (أوراق- أزهار).

WG  %38 30 جم/ 100 لتر ماءبيليز
EC  %10 25 سم3 /  100 لتر ماءبينكو

EC  %15 17.5 سم3 /  100 لتر ماءتريفيمين
WP   %70 65 جم/100 لتر ماءتوبسين إم

سوريل قابل للبلل/سمارك
WP 95%

10 آجم + 250 جم صابون
رخو / 100 لتر ماء

تدهن السوق واألفرع أثناء التزهير.

سوريل ميكرونى/سمارك
WP 70%

250 جم/100 لتر ماء

SC  %30 50سم3/ 100 لتر ماءآريسو
EC  %10 25سم3/ 100 لتر ماءآونازول
SC  %50 50 سم3 /  100 لتر ماءآيمدازد

ميكروثيول سبيشيال %80
WG

250 جم/100 لتر ماء

WP  %50 60 جم /100 لتر ماءنصر زيم
EC  %25 40 سم3 /100 لتر ماءنمرود
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2671WG%50  كا�صوKresoxim-methyl50 جم/100 لرت ماءU150.20.20.5
1319EC%25  كراونPropiconazole15 �صم100/3 لرت ماءU8-0.15-

1294SC%30 كري�صوKresoxim-methyl50 �صم100/3 لرت ماءU70.20.20.5
1308 EC% 10كونازولPenconazole25 �صم100/3 لرت ماءU50.20.2-

2556WP%70 ميجاتوبThiophanate-methyl65 جم/100 لرت ماءU7-0.52

ميكروثيول �صبي�صيال 597
WG%80

Sulfur250 جم/100 لرت ماءLow
III7---

1023WP%70  ه�صتاThiophanate-methyl65 جم/100 لرت ماءU8-0.52

اجلــــــــــرب

مظهر الإ�صابة : 
م�صاحات  ظهور  مع  البنى  اللون  اإلى  تتحول  الأوراق  على  جلدية  بقع 

مغايرة اللون خ�صنة امللم�ص واملظهر على الثمار.

ميعاد ظهور الإ�صابة: بعد عقد الثمار.

توقيت املكافحة: عند بدء ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1602WP%70ابوكاليب�ضThiophanate-
methyl65 جم/100 لرت ماءU7-0.52

1431SC 50% اكوبىKresoxim-methyl10 �صم100/3 لرت ماءU210.20.20.5
1454WG%80الفاكابتانCaptan200 جم/100 لرت ماءU21-1025

2206WP%70 اأون�صتThiophanate-
methyl65 جم/100 لرت ماءU14-0.52

1847EC %25ترو�صتريDifenoconazole50 �صم100/3 لرت ماءU7-0.81

2437WP%70ثيوجروThiophanate-
methyl65 جم/100 لرت ماءU7-0.52

2140WG%80 صبال�ض�Captan150 جم/100 لرت ماءU7-1025
460WP%50 كابتان الرتاCaptan200 جم/100 لرت ماءU21-1025

1694WG%80 كابتان الرتاCaptan125 جم/100 لرت ماءU7-1025

372WP%56.35 كوبر�ض كزدCuprous oxide250 جم/100 لرت ماءMod
II12-5-

2132WG%50  نو�صكيبKresoxim-methyl10 جم/100 لرت ماءU210.20.20.5

2667WP%70هيماتوبThiophanate-
methyl65 جم/100 لرت ماءU7-0.52

الجربالتفاح

الجرب

بعد عقد الثمار.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

بقع جلدية علي األوراق تتحول إلي اللون البني مع ظهور
مساحات مغايرة اللون خشنة الملمس والمظهر علي الثمار.

SC  %50 10 سم3 /100 لتر ماءاآوبى
WG  %80 200جم/ 100 لتر ماءالفاآابتان

WP  %50 75جم / 100 لتر ماءبندازين
WG  %38 30 جم/ 100 لتر ماءبيليز

DC  %19 150 سم3 /100 لتر ماءسابرول
EC   %25 50 سم3 /  100 لتر ماءسكور
SC  %40 140سم3/ 100 لتر ماءسيليت

WP  %50 200 جم / 100 لتر ماءآابتان الترا
WP  %50 50 جم / 100 لتر ماءآاربنديت

WP  %50 250 جم / 100 لتر ماءآوبرس آزد

WP  %50 50 جم / 100 لتر ماءآيمازد
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الكمثـرى

الآفة : الفطريات
الأ�صنة

مظهر الإ�صابة : 
الأ�صفر  اللون  اإلى  متيل  �صدفية  )اأو  الألوان  خمتلفة  حر�صفية  منوات 

املخ�صر( - على الأفرع والنموات احلديثة - تزداد بزيادة الرطوبة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
فى اأى وقت من ال�صنة.

توقيت املكافحة:
عند بدء ظهور الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

304WP % 500Mod جم/100 لرتماءCopper oxychlorideكوبوك�ض 84 
II10-5-

الآفة : البكترييا

اللفحة النارية
مظهر الإ�صابة : 

الأزهار  لون  يتحول  حيث  الأزهار  ميا�صم  طريق  عن  الإ�صابة  حتدث 
والأوراق بالدابرة اإلى اللون الأ�صود مع وجود الإفرازات البكتريية على اأعناق 
 %80 بن�صبة  مرتفعة  جوية  رطوبة  توفر  حالة  فى  وذلك  والأوراق  الأزهار 
فاأكرث مع �صقوط الأمطار. ومتتد الإ�صابة اإلى قاعدة الدابرة ثم اإلى الأفرع 
احلاملة للدوابر فى �صورة تقرحات والتى متتد حتى الأفرع وجذوع الأ�صجار 

فى الإ�صابات ال�صديدة.
ميعاد ظهور الإ�صابة:

تظهر الإ�صابة فى الربيع خا�صة فى الأ�صبوع الثانى من �صهر اأبريل - حيث 
الظروف اجلوية املنا�صبة لتكاثر وانت�صار اللقاح البكتريى - وذلك بعد تفتح 

الأزهار حيث تذبل وتتحول اإلى اللون الأ�صود.

األشنةالكمثرى

الفطريات اآلفة:
األشنة

في أي وقت من السنة.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

نموات حرشفية مختلفة األلوان (أو صدفية تميل إلى اللون
األصفر المخضر)-  على األفرع والنموات الحديثة- تزداد

بزيادة الرطوبة.

WP  %50 500 جم/100 لتر ماءآوبوآس
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اللفحة الناريةالكمثرى

البكتيريا اآلفة:
اللفحة النارية

تظهر اإلصابة فى الربيع خاصة فى األسبوع الثانى من شهر
أبريل-   حيث الظروف الجوية المناسبة لتكاثر وانتشار اللقاح
البكتيرى- وذلك بعد تفتح األزهار حيث تذبل وتتحول إلى

اللون األسود.

يعتبر ظهور أول بقعة إصابة فى الحقل هى العامل المحدد
لتطبيق البرنامج العالجى.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

تحدث اإلصابة عن طريق مياسم األزهارحيث يتحول لون
األزهار واألوراق بالدابرة إلى اللون األسود مع وجود

اإلفرازات البكتيرية على أعناق األزهار واألوراق وذلك فى
حالة توفر رطوبة جوية مرتفعة بنسبة 80% فأآثر مع سقوط

األمطار. وتمتد اإلصابة إلى قاعدة الدابرة ثم إلى األفرع
الحاملة للدوابر فى صورة تقرحات والتي تمتد حتى األفرع

وجذوع األشجار فى اإلصابات الشديدة.

WP  %21.3 50 جم / 100 لتر ماءستربترول
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توقيت املكافحة:
يعتر ظهور اأول بقعة اإ�صابة فى احلقل هى العامل املحدد لتطبيق الرنامج العالجى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1056WP % 150Low جم/100 لرتماءOxolinic acid�صتارنر  20 
III7---

1261SL%53.6 فو�صرتولPhosphorous acids salts250 �صم100/3 لرتماءU----

2637WP % -200U7-0.01 جم/100 لرتماءKasugamycinنريو�صني  6 

الآفة : احل�صرات
ذباب الفاكهة

مظهر الإ�صابة : 
• ظهور نقط �صمغية مكان الوخذات فى الثمار الغري نا�صجة. 

يتحول مكان الوخز اإلى لون خمتلف وي�صبح  النا�صجة  الثمار  • فى 
ليناً ويخرج منه �صائل عند ال�صغط على الثمرة ، وين�صاأ هذا ال�صرر 
من جتوال الذبابة داخل الثمرة وتغذيتها على حمتوياتها وكذلك 

ت�صرب البكترييا والفطريات داخل الثمرة . 
ميعاد ظهور الإ�صابة:  مايو ويونيو

توقيت املكافحة:  عند بداية ظهور ال�صابة.
ار�صادات خا�صة: 

• عدم زراعة اأ�صناف الفاكهة التى تعترب عوائل لهذه احل�صرة 
خمتلطة مع اأ�صجار الرقوق .

حفر  فى  بو�صعها  واإعدامها  املت�صاقطة  الثمار  من  التخل�ض  • يتم 
عميقة وتردم .

. م�صتمرة  ب�صفة  احلديقة  وتنظيف  • عزيق 
جمع املح�صول لقتل العذارى املتبيقة فى الرتبة . بعد  الغزير  • الرى 

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 

 )PHI(
يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

665EC % مادة جاذبةMalathionاكتاثيون  57  100 �صم20/3 لرت ماء+ %5 
)حزم قاتلة + ر�ض جزئي(

Low
III7-0.028

البرقوق

 ذباب الفاكھة على البرقوق

 :مظھر االصابة

 ظھور نقط صمغیة مكان الوخذات فى الثمار الغیر ناضجة 
.  

  فى الثمار الناضجة یتحول مكان الوخز إلى لون مختلف
ویصبح لینًا ویخرج منھ سائل عند الضغط على الثمرة ، 
وینشأ ھذا الضرر من تجوال الذبابة داخل الثمرة وتغذیتھا 

اتھا وكذلك تسرب البكتیریا والفطریات داخل على محتوی
  . الثمرة

 

 

 

 :میعاد ظھور االصابة

 مایو ویونیو

 توقیت المكافحة

 عند بدایة ظھور االصابة

 :ارشادات خاصة

 عدم زراعة أصناف الفاكھة التى تعتبر عوائل لھذه الحشرة مختلطة مع أشجار البرقوق . 
 بوضعھا فى حفر عمیقة وتردمیتم التخلص من الثمار المتساقطة وإعدامھا  . 
 عزیق وتنظیف الحدیقة بصفة مستمرة . 
 الرى الغزیر بعد جمع المحصول لقتل العذارى المتبیقة فى التربة . 

 

الكمرثى                                                                                                                                                                 اللفحة النارية
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الآفة : احل�صرات
املـــــن

مظهر الإ�صابة : 
الطرفية  وخا�صة  لالأوراق  احلديثة  النموات  ظهور  مع  الإ�صابة  ظهور  يبداأ 

منها م�صببة جتعدها والتفافها
الأراق  الأتربة على  تراكم  ي�صاعد على  الع�صلية مما  الندوة  تفرز  - احل�صرات 

فيقل التمثيل ال�صوئى..

توقيت املكافحة:  عند بداية ظهور الأفراد على النباتات فى �صهر مار�ض.
ار�صادات خا�صة: التخل�ص من احل�صائ�ص وا�صتخدام امل�صائد ال�صفراء 

الال�صقة جلمع الأفراد املجنحة من على الأ�صجار.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1954WG % -20U10-0.03 جم/100 لرتماءPymetrozineتيدو 50 

الآفة : الأكارو�صات

العنكبوت الأحمر
مظهر الإ�صابة : 

الو�صطية  العروق  وحول  لالأوراق  العلوى  ال�صطح  على  باهتة  �صفراء  بقع 
وبتقدم الإ�صابة يحدث اأ�صفرار �صامل لاأوراق واجلفاف وال�صقوط.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
ح�صب الظروف البيئية فى منطقة الزراعات - خالل مار�ض، اأبريل، مايو.

توقيت املكافحة: عند وجود 5 اأفراد فاأكرث على الورقة.
اإر�صادات خا�صة:

يراعى تغطية ال�صطح املعامل باملحلول تغطية كاملة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1850SC%24 صبريو�Spirodiclofen30 �صم100/3 لرتماءU3221

العنكبوت األحمرالخوخ

الخوخ
األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

حسب الظروف البيئية فى منطقة الزراعات -خالل مارس ،
أبريل ، مايو.

عند وجود 5 أفراد فأآثر على الورقة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يراعى تغطية السطح المعامل بالمحلول تغطية آاملة.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

بقع صفراء باهتة على السطح العلوى لألوراق وحول العروق
الوسطية وبتقدم االصابة يحدث أصفرار شامل لألوراق

والجفاف والسقوط.

SC%36 40 سم3 /100 لتر ماءشالنجر
SC  %24 60 سم3 /  100 لتر ماءشالنجر سوبر

الفطريات اآلفة:
البياض الدقيقى

عند بدء خروج النموات الخضرية واألزهار وعقد الثمار.

عند بدء ظهور أعراض اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

نموات بيضاء مسحوقيه على جميع أجزاء النبات فوق سطح
األرض (أوراق- أزهار).

EC  %10  (100) 25 سم3 /100 لتر ماءتوباس
سوريل قابل للبلل/سمارك

WP 95%
10 آجم /100 لتر ماء
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1420SC % 60Mod �صم100/3 لرتماءChlorfenapyr�صالنجر �صوبر24 
II10-0.010.01

1673SC%24صن فنبري�Chlorfenapyr60 �صم100/3 لرتماءMod
II7-0.010.01

2203EC%10 هاى بوينت
Abamectin 1%

+
Hexythiazox 9%

25Mod �صم100/3 لرتماء
II70.03

0.3
0.02

1
0.09

1

الآفة : الفطريات

البيا�ض الدقيقى
مظهر الإ�صابة : 

منوات بي�صاء م�صحوقية على جميع اأجزاء النبات فوق �صطح الأر�ص )اأوراق 
- اأزهار(.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
عند بدء خروج النموات اخل�صرية والأزهار وعقد الثمار.

توقيت املكافحة: عند بدء ظهور اأعرا�ض الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2150EW % -75Low III5-0.05 �صم100/3 لرتماءProchlorazفنجابرو45 

1581EC%45ليدرProchloraz75 �صم100/3 لرتماءLow III7-0.05-

�صداأ اخلوخ
مظهر الإ�صابة : 

تظهر العرا�ض علي هيئه بقع �صفراء علي ال�صطح العلوي للورقة يقابلها 
التي  الفطر  جلراثيم  تراكمات  عن  عباره  برتقايل  لون  ال�صفلي  ال�صطح  علي 

تتحول ايل اللون البني الداكن مع تطور ال�صابه.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
خالل الفرته من مار�ض ايل ابريل.

توقيت املكافحة:
بدايه من مار�ض.

العنكبوت األحمرالخوخ

الخوخ
األآاروسات اآلفة:

العنكبوت األحمر

حسب الظروف البيئية فى منطقة الزراعات -خالل مارس ،
أبريل ، مايو.

عند وجود 5 أفراد فأآثر على الورقة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يراعى تغطية السطح المعامل بالمحلول تغطية آاملة.

التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

بقع صفراء باهتة على السطح العلوى لألوراق وحول العروق
الوسطية وبتقدم االصابة يحدث أصفرار شامل لألوراق

والجفاف والسقوط.

SC%36 40 سم3 /100 لتر ماءشالنجر
SC  %24 60 سم3 /  100 لتر ماءشالنجر سوبر

الفطريات اآلفة:
البياض الدقيقى

عند بدء خروج النموات الخضرية واألزهار وعقد الثمار.

عند بدء ظهور أعراض اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

نموات بيضاء مسحوقيه على جميع أجزاء النبات فوق سطح
األرض (أوراق- أزهار).

EC  %10  (100) 25 سم3 /100 لتر ماءتوباس
سوريل قابل للبلل/سمارك

WP 95%
10 آجم /100 لتر ماء
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2562SC%40  دايفوراCyproconazole30 �صم100/3 لرت ماءMod II3-0.1-

1604EC % 25U730.52�صم100/3 لرت ماءMyclobutanilمايتونيل 25 

جتعد اأوراق اخلوخ
مظهر الإ�صابة : 

باقى  من  �صمكا  اأكرث  متفرقة  املظهر  جلدية  اللون  داكنة  مناطق  ظهور 
املناطق على الأوراق وت�صبح الورقة متموجة.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
من منت�صف مار�ض.

توقيت املكافحة:
عند بدء ظهور اأعرا�ض الإ�صابة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقاً  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

375WP % -180Mod II12-5 جم/100 لرت ماءCopper hydroxide�صامبيون 77 

الآفة : الفطريات
البيا�ض الدقيقى

مظهر الإ�صابة : 
اأجزاء النبات فوق �صطح الأر�ض  اأبي�ض دقيقى املظهر على جميع  م�صحوق 

يوؤدى اإلى موت وتلون الأن�صجة امل�صابة باللون البنى.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
منذ خروج النموات احلديثة والأزهار والثمار.

توقيت املكافحة:
عند بدء ظهور الإ�صابة.

البياض الدقيقىالخوخ

EC  %25 40 سم3 /100 لتر ماءنمرود

تجعد أوراق الخوخ

من منتصف مارس.

عند بدء ظهور أعراض اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

ظهور مناطق داآنة اللون جلدية المظهر متفرقة أآثر سمكا
من باقى المناطق علي األوراق وتصبح الورقة متموجة.

WP  %77250 جم / 100 لتر ماءشامبيون
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البياض الدقيقىالمشمش

المشمش
الفطريات اآلفة:

البياض الدقيقى

منذ خروج النموات الحديثة واألزهار والثمار.

عند بدء ظهور اإلصابة.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

مسحوق أبيض دقيقي المظهر على جميع أجزاء النبات فوق
سطح األرض يؤدي إلى موت وتلون األنسجة المصابة باللون

البني.

EW  %12.5 25 سم3 /100 لتر ماءايمننت
EC  %10  (100) 25 سم3 /100 لتر ماءتوباس

Page 41

المشمش

اخلوخ                                                                                                                                                                           �صداأ اخلوخ



183التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

974EW % -25U14-0.1�صم100/3 لرت ماءTetraconazoleاميننت 12 

2317EC % -25U7-0.1�صم100/3 لرت ماءPenconazoleتوبكول  10 

2677EW % -25U10-0.1�صم100/3 لرت ماءTetraconazoleليرا  12.5 

المــوز
الآفة : الفطريات

اعفان الثمار
مظهر الإ�صابة : 

وجود تلون بني فى منطقة الطرف الزهرى لالأ�صابع اأو املنطقة التاج اأو اأى 
جزء به جرح من الكف ثم ميتد لي�صمل معظم الإ�صبع، ويكون اجلزء الداخلى 

لالأ�صابع طرى ولونه بنى داكن.

ميعاد ظهور الإ�صابة:
تظهر الإ�صابة عند بداية ن�صج الأ�صابع اأثناء التخزين والإن�صاج اأو الت�صويق.

توقيت املكافحة:
يجب اأن تتم املعاملة باملطهرات الفطرية بعد القطف وقبل التخزين للثمار 

�صليمة املظهر.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1273SC % 100�صم100/3لرت ماءTetraconazoleتكتو 50 
غمر الثمار  ملدة  15 دقائق بعد اجلمع

U2563

الآفة : النيماتودا
نيماتودا تعقد اجلذور

مظهر الإ�صابة : 
عقد على اجلذور - ا�صفرار الأوراق - تقزم النباتات - قلة املح�صول - قد ي�صحبها اأعفان على املجموع اجلذرى.

ميعاد ظهور الإ�صابة: طوال مو�صم النمو وخا�صة فى بداية مو�صم النمو للجذور.

توقيت املكافحة:
 عند تواجد اأى اأعداد من يرقات نيماتودا تعقد اجلذور فى الرتبة فى بداية املو�صم.

اعفان الثمارالموز

الموز
الفطريات اآلفة:

اعفان الثمار

تظهر اإلصابة عند بداية نضج األصابع أثناء التخزين
واإلنضاج أو التسويق.

يجب أن تتم المعاملة بالمطهرات الفطرية بعد القطف وقبل
التخزين للثمار سليمة المظهر.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

وجود تلون بني في منطقة الطرف الزهري لألصابع أو
المنطقة التاج أو أي جزء به جرح من الكف ثم يمتد ليشمل
معظم اإلصبع, ويكون الجزء الداخلي لألصابع طري ولونه

بني داآن.

SC  %50 غمر الثمار بعد الجمع في المطهر100سم3/ 100 لتر ماءتكتو
الفطري لمدة 10 دقائق.
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اإر�صادات خا�صة:

يف�صل اإ�صافة مبيدات النيماتودا فى حالة عدم وجود حم�صول على الأ�صجار. كما 
ي�صاب املوز ببع�ض اأنواع النيماتودا ال�صارة مثل النيماتودا احللزونية ونيماتودا 
املوالح فيو�صى باإ�صتخدام نف�ض املعامالت والتو�صيات. وتو�صع كميــة املبــيد فى 
اجلورة مرتني الأولى فى �صــهر مايو والأخرى بعد اأربع �صـــــهور ثم تروى الأر�ض 

بعــــد املعاملة مبا�صرة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2355GR % 15High Ib7-0.010.3 �صم3/جورة )مرتني(Oxamylاأوك�صاميتود 24 

2077GR % 10   اإيثوكيلEthoprophos)30 جم/جورة )على دفعتنيMod II70.020.020.02

594GR%10راجبىCadusafos)20 جم/جورة )مرتنيMod II-0.010.010.01

1099CS%20 راجبىCadusafos)10 �صم3/جورة )مرتنيMod II-0.010.010.01

2145GR %10روت فور�ضEthoprophos)30 جم/جورة )على دفعتنيMod II70.020.020.02

122SL%24 فايديتOxamyl)15 �صم3/جورة )مرتنيHigh Ib7-0.010.3

2138SL%24 فيفاOxamyl)15 �صم3/جورة )مرتنيHigh Ib7-0.010.3

377GR%10  موكابEthoprophos)30 جم/جورة )على دفعتنيMod II80.020.020.02

1139GR%10نيماثورينFosthiazate23 جم/ مرتMod II3-0.05-

1495GR%10 نيما جولدEthoprophos)30 جم/جورة )على دفعتنيMod II70.020.020.02

60GR%10  نيماكورFenamiphos)30 جم/جورة )على دفعتنيMod II60-0.030.1

1442EC%40 نيمافو�ضFenamiphos)12 �صم3/جورة )على دفعتنيHigh Ib7-0.030.1

1869GR%10 نيمايوكEthoprophos)30 جم/جورة )على دفعتنيMod II80.020.020.02

1595SL%24 هايديت �صتارOxamyl)15 �صم3/جورة )مرتنيHigh Ib7-0.010.3

2536EC %40 صمارت-ان�Ethoprophos)10 �صم3/جورة )مرتنيMod II70.020.020.02

2605SL%24 هايريدOxamyl)15 �صم3/جورة )مرتنيHigh Ib7-0.010.3

نيماتودا تعقد الجذورالموز

النيماتودا اآلفة:
نيماتودا تعقد الجذور

طوال موسم النمو وخاصة في بداية موسم النمو للجذور.

عند تواجد أي أعداد من يرقات نيماتودا تعقد الجذور في
التربة في بداية الموسم.

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يفضل إضافة مبيدات النيماتودا في حالة عدم وجود محصول علي األشجار. آما يصاب الموز ببعض
أنواع النيماتودا الضارة مثل النيماتودا الحلزونية ونيماتودا الموالح فيوصي بإستخدام نفس المعامالت
والتوصيات. وتوضع آمية المبيد في الجورة مرتين األولي في شهر مايو واألخري بعد أربع شهورثم

تروي األرض بعد المعاملة مباشرة.
التوصيات المعتمدة

مظهر_اإلصابة:

عقد علي الجذور -اصفرار األوراق-تقزم النباتات-قلة
المحصول-قد يصحبها أعفان علي المجموع الجذري.

GR  %10 20 جم / الجورة (مرتين)راجبى
CS  %20 10 سم3 /  جورة (مرتين)راجبى
SL  %24 15 سم3 /  للجورة (مرتين)فايديت
GR  %10 30 جم / للجورة (مرتين)موآاب
G  %103 جم/ متر2نيماثورين
GR  %1030 جم / للجورةنيماآور
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الحاصالت الزراعية المخزونة
الآفة : احل�صرات

ح�صرات احلبوب املخزونة
مظهر الإ�صابة : 

 - التخزين  اأماكن  فى  واخلناف�ض  الفرا�صات  من  كاملة  اأطوار  وجود 
وجود حبوب مثقوبة اأو متاآكلة - وجود م�صحوق دقيقى على �صطح الأجولة 
- وجود براز احل�صرات فى احلبوب - ظهور رائحة كريهة - اإرتفاع فى درجة 

حرارة حبوب املخزن ون�صبة ثانى اأك�صيد الكربون.
ميعاد ظهور الإ�صابة:      طول العام

توقيت املكافحة:  عند بداية التخزين )امللحق الثالث(.
اإر�صادات خا�صة: يتم العالج عند بداية التخزين للوقاية من الإ�صابة 

وليتم تداولها اإل من خالل املخت�صني.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل ال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
الإ�صتخدام

ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقاً  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1264Tab% 56 األوفو�ضAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1463 GA%100اإيكوفيوم
Phosphine 2%

+
Carbon Dioxide 98%

50High جم/ م3
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1381 Tab%56ب�صتوك�صنيAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1029Pellets%56 ب�صتوك�صنيAluminium phosphide 15 بلية/ م3 )وزن
البلية 0.6 جم(

High
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

4 Tab%57 جا�صتوك�صنيAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

2425 Tab%56رويال فو�ضAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1633 Tab%56زانفو�صانAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1195Tab%56 صانفو�ض�Aluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1667Tab %56 صوبرفو�ض�Aluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

673Tab %57 صيلفو�ض�Aluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

2498Tab %57 فالفومAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

حشرات الحبوب المخزونةالحاصالت الزراعية المخزونة

الحاصالت الزراعية المخزونة

الحشرات اآلفة:

التوصيات المعتمدة

حشرات الحبوب المخزونة
وجود أطوار آاملة من الفراشات والخنافس في أماآن التخزين-

وجود حبوب مثقوبة أو متآآلة- وجود مسحوق دقيقي على
سطح االجولة - وجود براز الحشرات فى الحبوب-ظهور

رائحة آريهة -ارتفاع في درجة حرارة حبوب المخزن ونسبة
ثاني اآسيد الكربون.

طول العام.

عند بداية ظهور اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم العالج عند بداية التخزين للوقاية من اإلصابة.

GA  %100 تدخين الحبوب المصابة.50 جم/ متر3إيكوفيوم

تدخين الحبوب المصابة.3أقراص/ م3الوفوس 56%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة.3 أقراص/ م3بستوآسين 56%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة15 بلية/ م3بستوآسين 56%  بلى

تدخين الحبوب المصابة.3 أقراص / م3جاستوآسين 57%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة.3 قرص / م3سانفوس 56%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة.3 أقراص / م3سيلفوس 57%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة.3أقراص/ م3سيلفوآسين 56%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة.3 أقراص / م3شينفوس 56%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة.3 أقراص/ م3فوسجارد 56%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة.5 بلية/ م3فوسفيد النصر 56%  بلى

تطهير المخازن والمراآب.3 أقراص/ م3فومكسين 57%  أقراص

تدخين الحبوب المصابة.3 أقراص/ م٣فومكسين 57%  أقراص
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445Tab %56 فو�صتوك�صنيAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1459Tab %56 فو�صجاردAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1457Pellets% 5High بلية/ مAluminium phosphide3فو�صفيدالن�صر56 
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1530Tab%56 فو�صفيد الن�صرAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

--0.050.1

1932Tab%56فو�صفيفولAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

2559Tab%57فومافو�ضAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1255Tab%57فومك�صنيAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

565Tab%57كويكفو�ضAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

275Tab%66ماجتوك�صنيMagnesium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1272Tab%56ماجيك اأوك�صامAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

1449Tab%56هوك�صنيAluminium phosphide33 اأقرا�ض/ مHigh
Ib

التهوية ملدة كافية 
بعد املعاملة

-0.050.1

النمل األبيضالمباني في الريف والحضر

المباني في الريف والحضر

الحشرات اآلفة:

التوصيات المعتمدة

النمل األبيض
وجود أنفاق طينية على الجدران-وجود تأآل فى األخشاب أو

المواد السيليلوزية-وعند تكسر الخشب تظهر األنفاق والحشرات
بداخلها.

طوال العام.

وجود مظاهر اإلصابة.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
وصول المبيد ألنفاق الحشرات بالحقن والرش الغزير حيث يتم عمل خندق حول منطقة اإلصابة

بعرض 30 سم ويرش بمستحضر المبيد بمعدل 4 لتر/ متر طولى ثم تحقن منطقة اإلصابة بمعدل 4
لتر/ ثقب على مسافات 1 متر.

EC  %48 2 لتر/100 لتر ماءبيربان إيه

EC  %48 2 لتر / 100 لتر ماءآلورزان

EC  %48 2 لتر / 100 لتر ماءهلبان
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المبانى فى الريف والحضر

الآفة : احل�صرات
النمل الأبي�ض

مظهر الإ�صابة : 

املواد  اأو  الأخ�صاب  تاأكل فى  - وجود  اأنفاق طينية على اجلدران  وجود 
ال�صيليلوزية - وعند تك�صر اخل�صب تظهر الأنفاق واحل�صرات بداخلها.

ميعاد ظهور الإ�صابة:  طوال العام.

توقيت املكافحة:   وجود مظاهر الإ�صابة

اإر�صادات خا�صة:

و�صول املبيد لأنفاق احل�صرات باحلقن والر�ص الغزير حيث يتم عمل خندق 
حول منطقة الإ�صابة بعر�ض 30 �صم وير�ض مب�صتح�صر املبيد مبعدل 4 لرت / 
مرت طولى ثم حتقن منطقة الإ�صابة مبعدل 4 لرت / ثقب على م�صافات 1 مرت.

احلا�صات الزراعية املخزولة                                                                                                               ح�صرات احلبوب املخزونة
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

657EC% 48 برييبان اإيهChlorpyrifos2لرت/100 لرت ماءMod II----

2020EC% 48جولدن فو�ضChlorpyrifos2لرت /100 لرت ماءMod II----

1222EC% 48 رينوبانChlorpyrifos2لرت /100 لرت ماءMod II----

2372EC% 48 فو�صليدChlorpyrifos2لرت /100 لرت ماءMod II----

662EC% 48 كلورزانChlorpyrifos2لرت /100 لرت ماءMod II----

742EC% 48 هلبانChlorpyrifos2لرت /100 لرت ماءMod II----

الآفة : الفقاريات
الفئــــــران

مظهر الإ�صابة : 
زراعتها  عند  والبذور  احلبوب  على  الفئران  تتغذى  الزراعية  احلقول  فى 
على  الفئران  تتغذى  الفاكهة  حدائق  وفى  الثمار.  ثم  البادرات  على  وكذلك 

الراعم احلديثة وتقر�ض قلف الأ�صجار وتتغذى على الثمار.
ميعاد ظهور الإ�صابة: طوال العام.

توقيت املكافحة: من بداية الزراعة اإلى احل�صاد.
الزراعة  بدء  منذ  للدم  امل�صيلة  املبيدات  ا�صتخدام  يتم  خا�صة:  اإر�صادات 

اأ�صبوعيا حتى يتوقف اإ�صتهالك الطعم ال�صام امل�صتخدم.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2195P% 80 راتوك�ضZinc phosphide0.7 كجم/ فدانHigh Ib----

2251P% 80  راتونارZinc phosphide0.7 كجم/ فدانHigh Ib----

2240P% 80 صوبرراتك�ض�Zinc phosphide0.7 كجم/ فدانHigh Ib----

�صوبر كاييد كزد  157%0.005
----1.85U كجم/ فدانBromadioloneطعم حممل على قمح �صليم

102P % ----0.7High Ib كجم/ فدانZinc phosphideفو�صفيد زنك الن�صر 80 

الحقول والمزارع وحدائق الفاكهة

الفئرانالحقول والمزارع وحدائق الفاآهه

الحقول والمزارع وحدائق الفاآهه

الفقاريات اآلفة:

التوصيات المعتمدة

الفئران
فى الحقول الزراعية تتغذى الفئران علي الحبوب والبذور عند
زراعتها وآذلك  علي البادرات ثم الثمار. و في حدائق الفاآهة

تتغذى الفئران علي البراعم الحديثة وتقرض قلف األشجار
وتتغذى علي الثمار.

طول العام.

من  بداية الزراعة إلي الحصاد.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يتم استخدام هذه المبيدات المسيلة للدم منذ بدء الزراعة  أسبوعيا حتى يتوقف إستهالك الطعم السام

المستخدم.

DP  %80 0.7 آجم/ فدانراتول

سوبر آاييد آزد 0.005%  طعم (قمح
صحيح)

1.85 آجم / فدان
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الآفة : الالفقاريات

القواقـــــع
مظهر الإ�صابة : 

بها  الغ�صة وتلحق  الأجزاء  النباتية خا�صة  الأجزاء  القواقع جميع  تهاجم 
اأ�صرار كبرية كما تلت�صق بجذوع و�صيقان النباتات والأ�صجار اأثناء ف�صل ال�صيف 
وقد ي�صل التعداد اإلى حد تغطية هذه الأجزاء النباتية مما يوؤثر على حيويتها. 
فى حالة اإ�صابة ثمار الفواكه فهى تلت�صق بها وت�صبب ت�صوهات للثمرة وبالتالى 

التاأثري ال�صيىء على جودتها الت�صويقية.

ميعاد ظهور الإ�صابة:

القواقع الأر�صية حيوانات ليلية الن�صاط، واأطول مو�صم لن�صاطها - كاآفة 
- هو مو�صم الربيع يليه اخلريف وال�صتاء، ويزداد ن�صاط القواقع حيث ترتفع 

الرطوبة الأر�صية وتعتدل درجة احلرارة، اأما خالل اأ�صهر ال�صيف فاإن 
اأغلب القواقع تلت�صق على الدعامات وال�صيقان النباتية والأفرع والنخيل حيث تدخل فى طور راحة وتقف عن احلركة 

والغذاء، وتغلق فتحة ال�صدفة بغ�صاء يحمى ج�صم القوقع من فقد الرطوبة..

توقيت املكافحة:

يتم تطبيق برنامج املكافحة الكيميائية باإ�صتخدام الطعم ال�صام خال فرتات ن�صاط القواقع خ�صو�صا خال الفرتة 
من فراير وحتى �صهر مايو.

اإر�صادات خا�صة:

ي�صاف للكمية الالزمة للفدان 5 كجم ردة ون�صف كجم ع�صل اإ�صود وتخلط مع حوالى 2.5 لرت ماء لعمل الطعم ال�صام. 
ي�صاف الطعم تكبي�صا بني النباتات اأو حول جذوع الأ�صجار فوق تربة رطبة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف ال�صمية 

طبقاً  للـ  
WHO

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1203GR% 2 كجم/فدان )نرثاً(Metaldehydeجا�صرتوتوك�ض اإى5 
Low
III

----

1032SL% 20  نيوميلMethomyl1 لرت/ فدان
Mod

II
----

القواقعالحقول والمزارع وحدائق الفاآهه

الحقول والمزارع وحدائق الفاآهه

الالفقاريات اآلفة:

التوصيات المعتمدة

القواقع
تهاجم القواقع جميع األجزاء النباتية خاصة األجزاء الغضة

وتلحق بها أضرار آبيرةا آما تلتصق بجذوع وسيقان النباتات
واألشجار أثناء فصل الصيف وقد يصل التعداد إلى حد تغطية
هذه األجزاء النباتية مما يؤثر علي حيويتها. في حالة إصابة
ثمار الفواآه فهى تلتصق بها وتسبب تشوهات للثمرة وبالتالي

التأثير السيئ علي جودتها التسويقية.

القواقع األرضية حيوانات ليلية النشاط، وأطول موسم لنشاطها
- آآفة- هو موسم الربيع يليه الخريف والشتاء ، ويزداد نشاط
القواقع حيث ترتفع الرطوبة األرضية وتعتدل درجة الحرارة ،

أما خالل أشهر الصيف فإن أغلب القواقع تلتصق على
الدعامات والسيقان النباتية واألفرع والنخيل حيث تدخل في
طور راحة وتقف عن الحرآة والغذاء ، وتغلق فتحة الصدفة

بغشاء يحمى جسم القوقع من فقد الرطوبة.

يتم تطبيق برنامج المكافحة الكيميائية باستخدام الطعم السام
خالل فترات نشاط القواقع خصوصا خالل الفترة من فبراير

وحتى شهر مايو.

مظهر اإلصابة:

ميعاد ظهور اإلصــابة:

توقيت المكافحة:

معدل اإلستخدامالمبيـــد

إرشـــــادات خاصــــــة:
يضاف للكمية الالزمة للفدان 5 آجم ردة و نصف آجم عسل إسود وتخلط مع حوالى 2.5 لتر ماء

لعمل الطعم السام. يضاف الطعم تكبيشا بين النباتات أو حول جذوع األشجار فوق تربة رطبة.

2 آجم / فدانجاستروتوآس إى G  %5 ( طعم سام)

RB  %2 4 آجم/ فدانميزورول ار بى

1 لتر / فداننيوميلSL  %20 ( طعم سام)
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لمكافحة الحشائش 

)اأ(: املحا�صيل احلقلية

)ب( : حما�صيل اخل�صر

)جـ(: حما�صيل الفاكهة



جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى 190

) أ (: المحاصيل الحقلية

القمح

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1399 )1( DF %75  اونو�صتارTribenuron-methyl8 جم/ فدانU120-0.010.05

2539WG % برودواى �صتار8.5 
)5( SL % 72)صيوفر)مادة نا�صرة� +

Florasulam 1.42%
+

Pyroxsulam 7.08%
90جم/فدان

+
200 �صم3 مادة نا�صرة

Low
III90

-

-

0.01
0.01

0.01
0.01

2473) )2( EC%24برومو بل�ضBromoxynil octanoate1 لرت/ فدانMod
II90-0.050.05

244)2( EC%24 برومنيال دبليوBromoxynil octanoate1 لرت/ فدانMod
II--0.050.05

1280)1( DF%75ترايبونيتTribenuron-methyl8 جم/ فدانU-0.010.05

2602)1(WP  % توجون 20 
Fluroxypyr 17.3%

+
Tribenuron-methyl 2.7%

120U100 جم/فدان
-

-

0.1

0.01

0.5

-

2547)4(  OD %36 تريجو�ض
Florasulam 1%

+
MCPA-sodium 35%

250Mod �صم3/ فدان
II100-

0.2
0.01
0.2

0.01
1

1290)1( DF % 8U--0.010.05 جم/ فدانTribenuron-methylجرانارى 75 
1939)1( WG %75جريو�صتارTribenuron-methyl8 جم/ فدانU120-0.010.05

872)3( SC%17.5دربى
Florasulam 7.5%

+
Flumetsulam 10%

--30U �صم3/ فدان
-

0.01
0.01

0.01
-

2668)3( SC  % ديك�صى ماك 17.5 
Florasulam 7.5%

+Flumetsulam 10%30 �صم3/فدانU90-
-

0.01
0.01

0.01
0.05

الحشائش الحولية عريضة األوراقالقمح

القمح
الحشائش الحولية عريضة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الجعضيض السلق

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

8 جم/ فدان DF  %75 اونو ستار
رشا عاما عندما يكون القمح فى طور 2-4 أوراق.

1 لتر / فدان EC  %24 برومينال دبليو
رشا عاما عندما يكون القمح فى طور 3-5 أوراق.

8 جم/ فدان DF  %75 ترايبونيت
رشا عاما بعد إآتمال إنبات القمح.

8 جم/ فدان DF  %75 جراناري
رشا عاما عندما يكون القمح فى طور 2-4 أوراق..

8 جم/ فدان DF  %75جرانستار
رشا عاما بعد إآتمال إنبات القمح.

30 سم3 /  فدان SC  %17.5 دربى
رشا عاما قبل رية المحاياة بيوم واحد (رية المحاياة بعد 20-25 يوم من الزراعة).

8 جم/ فدان WG  %75 سكايال
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 2-4 أوراق.
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الحشائش الحولية عريضة األوراقالقمح

القمح
الحشائش الحولية عريضة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الجعضيض السلق

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

8 جم/ فدان DF  %75 اونو ستار
رشا عاما عندما يكون القمح فى طور 2-4 أوراق.

1 لتر / فدان EC  %24 برومينال دبليو
رشا عاما عندما يكون القمح فى طور 3-5 أوراق.

8 جم/ فدان DF  %75 ترايبونيت
رشا عاما بعد إآتمال إنبات القمح.

8 جم/ فدان DF  %75 جراناري
رشا عاما عندما يكون القمح فى طور 2-4 أوراق..

8 جم/ فدان DF  %75جرانستار
رشا عاما بعد إآتمال إنبات القمح.

30 سم3 /  فدان SC  %17.5 دربى
رشا عاما قبل رية المحاياة بيوم واحد (رية المحاياة بعد 20-25 يوم من الزراعة).

8 جم/ فدان WG  %75 سكايال
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 2-4 أوراق.
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2533SL  % 250Low �صم3/فدانDicambaدميو اأب 48 
III100222

2528)1(        SP%40 روندو
Bromoxynil 20%

+
MCPA-sodium 20%

600Mod جم/ فدان
II100-

0.2
0.05
0.2

0.051

1412)1(      WG%75 صكايال�Tribenuron-methyl8 جم/ فدانU60-0.010.05

2600)1(WP  % فولدك�ض 28 
Carfentrazone-ethyl 12%

+
Tribenuron-methyl 16%

-35U100جم/فدان
-

0.05
0.01

0.08
-

1640)1(  WG%75كا�ض كولTribenuron-methyl8 جم/ فدانU120-0.010.05

2534)1(  WP%55موور
Fenoxprop-P-ethyl 45%

+
Tribenuron-methyl 8%

+
Thifensulfuron methyl 2%

100U90 جم/ فدان
-
-
-

0.1
0.01
0.01

-
0.05

-

)1( ر�صاً عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 2-4 ورقات.
)2( ر�صاًعاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 3-5 ورقات

)3( ر�صاً قبل ريه املحاياه بيوم
)4( ر�صاً عاما عندما تكون احل�صائ�ص احلولية فى طور 2-4 ورقات

)5( ر�صاً عاما بعد 25-35 يوماً من الزراعة

ار�صادات خا�صة : ر�صا عاماً خالل  10 - 15 يوم فى الزراعة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2386EC % بوك�سرجولد 92 
Prosulfocarb 80%

+
S-metolachlor 12%

1 لرت/فدان
Mod

II
120

-

-

0.01
0.05

-

-

�صامة �صامة

حشيشة الصامة

القمح                                                                                                                                     احل�صائ�ص احلولية عري�صة الأوراق
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الحشائش النجيلية الحولية

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1736)1(  WG %40 اأفالن�صTralkoxydim250 جم/ فدانLow
III120-0.010.02

1257)2(  EC %4.5  اإك�صيالPinoxaden550 �صم3/ فدانU--11.3

2504)2(EC %5     اإك�صيالPinoxaden500 �صم3/ فدانU90-11.3

1287)3(WP % 140U--0.020.02 جم/ فدانClodinafop-propargylاأك�صن  15 

1406)3(  EC%24 اكوبيك �صوبرClodinafop-propargyl
100 �صم3/ فدان

U120-0.020.02

1794)3(    WP % 140U120-0.020.02جم/ فدانClodinafop-propargylالدو15 

2255)4(EW  % 500U120-0.10.05 �صم3/ فدانFenoxaprop-P-ethylالرم  7.5 

2539
 WG %8.5برودواى �صتار

+
�صيوفر)مادة نا�صرة(

)5(SL % 72

Florasulam 1.42%
+

Pyroxsulam 7.08%
110 جم/فدان+ 200 

�صم3مادة نا�صرة
Low
III

90
-

-

0.01
0.01

0.01
0.01

2598)3(    WP%15 برييو�ض
Clodinafop-propargyl 10%

+
Tribenuron-methy 15%

-200U100 جم/ فدان
-

0.02
0.01

0.02
-

2218)3(   EC%10      انتيلوبClodinafop-propargyl200 �صم3/ فدانU120-0.020.02

الحشائش النجيلية الحوليةالقمح

الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الصامة الزمير

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

20 جم/ فدان WG  %70 افرست
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 2-4 أوراق.

550  سم3/ فدان EC  %4.5 اآسيال
رشا عاما  خالل 15 يوم بعد رية المحاياة.

140 جم/ فدان WP  %15 اآشن
رشا عاما  خالل شهر بعد رية المحاياة.

100 سم3/ فدان EC  %24 اآوبيك سوبر
رشا عاما  خالل شهر بعد رية المحاياة.

1 لتر/ فدان EC  %36 ايلوآسان
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات.

500 سم3/ فدان EW  %7.5 بوما سوبر
رشا عاما  عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات.

500 سم3/ فدان EC  %4.5 تراآسوس
رشا عاما  خالل 15 يوم بعد رية المحاياة.

140 جم/ فدان WP  %15 ترنى
رشا عاما  خالل شهر بعد رية المحاياة.

140 جم / فدان WP   %15 توبيك
رشا عاما  خالل شهر بعد رية المحاياة.
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الحشائش النجيلية الحوليةالقمح

الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الصامة الزمير

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

20 جم/ فدان WG  %70 افرست
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 2-4 أوراق.

550  سم3/ فدان EC  %4.5 اآسيال
رشا عاما  خالل 15 يوم بعد رية المحاياة.

140 جم/ فدان WP  %15 اآشن
رشا عاما  خالل شهر بعد رية المحاياة.

100 سم3/ فدان EC  %24 اآوبيك سوبر
رشا عاما  خالل شهر بعد رية المحاياة.

1 لتر/ فدان EC  %36 ايلوآسان
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات.

500 سم3/ فدان EW  %7.5 بوما سوبر
رشا عاما  عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات.

500 سم3/ فدان EC  %4.5 تراآسوس
رشا عاما  خالل 15 يوم بعد رية المحاياة.

140 جم/ فدان WP  %15 ترنى
رشا عاما  خالل شهر بعد رية المحاياة.

140 جم / فدان WP   %15 توبيك
رشا عاما  خالل شهر بعد رية المحاياة.
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582)4(EW%7.5 بوما �صوبرFenoxaprop-P-ethyl500 �صم3/ فدانU--0.10.05

1373 )2(  EC%4.5  تراك�صو�ض
Clodinafop-propargyl

+
Pinoxaden

500U60-0.02 �صم3/ فدان
1

0.02
1.3

2484)2(  EC%5تراك�صو�ض
Clodinafop-propargyl

+
Pinoxaden

500U90-0.02 �صم3/ فدان
1

0.02
1.3

2267)3( WP%15توبكانClodinafop-propargyl140 جم/ فدانU110-0.020.02

690)3(   WP%15توبيكClodinafop-propargyl140 جم/ فدانU-0.020.02

2491)1(     EC%17.5 صانتو�
 Fenoxaprop-P-ethyl

7.5%
+

Tralkoxydim 10%
400U100 �صم3/ فدان

-
-
-

0.1
0.01

0.05
0.02

1693)4( EC%36فاكتوDiclofop-methyl 750 �صم3/ فدانLow
III120-0.050.1

2067)4( EW%6.9فوك�صرتوتFenoxaprop-P-ethyl500 �صم3/ فدانU120-0.10.05

2424)1( EW%7.5فيوت�صرFenoxaprop-P-ethyl500 �صم3/ فدانU90-0.10.05

2513)1( EW%7.5كا�صرتو اأبFenoxaprop-P-ethyl500 �صم3/ فدانU100-0.10.05

1934)3(    EC%24كلودميك�ضClodinafop-propargyl 105 �صم3/ فدانU120-0.020.02

1513)3(   WP%15كلومب�ضClodinafop-propargyl 140 جم/ فدانU60-0.020.02

2502)3( WP%15كلونافارمClodinafop-propargyl 140 جم/ فدانU90-0.020.02

2517)3(  EC%24كوباكClodinafop-propargyl100  �صم3/ فدانU90-0.020.02

2029)3(  EC%24هربينوClodinafop-propargyl 100 �صم3/ فدانU120-0.020.02

1510)3( WP%15هوكClodinafop-propargyl 140 جم/ فدانU60-0.020.02

2028)3(  WP%15هريوClodinafop-propargyl 140 جم/ فدانU120-0.020.02

1920)3(  WP%15وان تات�صClodinafop-propargyl 140 جم/ فدانU95-0.020.02

)1( ر�صا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 4-5 ورقات

)2( ر�صا عاما خالل 15 يوم بعد ريه املحاياه

)3( ر�صاً عاما خالل �صهر بعد ريه املحاياه

)4( ر�صا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 2-4 ورقات

)5( ر�صا عاما بعد 25-35 يوماً من الزراعة

القمح                                                                                                                                                احل�صائ�ص النجيلية احلولية
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

ال�صم العام
معدل 

الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1472)1( OD % 1.2 اطالنت�ض
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.2%

+
Mesosulfuron-methyl sodium 1%

-400U120 �صم3/فدان
-

0.01

0.01

0.02

0.03

1334)2( OD % 160U60-0.010.01�صم3/فدانPyroxsulamبال�ض 4.5 

)1( ر�صاً عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 2-4 ورقات.
)2( ر�صاًعاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 3-5 ورقات

الفول البلدى

اإر�صادات خا�صة: ر�صا عاماً عندما تكون نباتات احل�صائ�ص فى طور 2-4 ورقات

الحشائش النجيلية الحوليةالفول البلدى

الفول البلدى
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

فالريس قمح العصافير

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

250 سم3 /  فدان EC  %12.5 سلكت سوبر
رشا عاما عندما تكون نباتات الحشائش في طور 2-4 ورقات.
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الحشائش النجيلية الحوليةالفول البلدى

الفول البلدى
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

فالريس قمح العصافير

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

250 سم3 /  فدان EC  %12.5 سلكت سوبر
رشا عاما عندما تكون نباتات الحشائش في طور 2-4 ورقات.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالقمح

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السريس النفل

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

400 سم3/ فدان OD  %1.2 اطالنتس
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات

600 سم3 /  فدان SC  %55 بانتر
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات مع إعطاء رية خفيفة قبل أو بعد الرش

بيومين وال يستخدم المبيد في األراضي الرملية والحقول المصابة بشدة بالزمير.

160 سم3/ فدان OD  %4.5 بالس
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور3-5 ورقات.

1.5 لتر/فدان SC%50 تيورنكس
.رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات مع إعطاء رية خفيفة قبل أو بعد الرش

بيومين وال يستخدم المبيد في األراضي الرملية والحقول المصابة بشدة بالزمير.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالقمح

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السريس النفل

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

400 سم3/ فدان OD  %1.2 اطالنتس
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات

600 سم3 /  فدان SC  %55 بانتر
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات مع إعطاء رية خفيفة قبل أو بعد الرش

بيومين وال يستخدم المبيد في األراضي الرملية والحقول المصابة بشدة بالزمير.

160 سم3/ فدان OD  %4.5 بالس
رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور3-5 ورقات.

1.5 لتر/فدان SC%50 تيورنكس
.رشا عاما عندما تكون نباتات القمح في طور 2-4 ورقات مع إعطاء رية خفيفة قبل أو بعد الرش

بيومين وال يستخدم المبيد في األراضي الرملية والحقول المصابة بشدة بالزمير.
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الحشائش النجيلية الحولية 

القمح                                                                                                                        احل�صائ�ص احلولية عري�صة و�صيقة الوراق
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1627 EC % 300U45223.5 �صم3/فدانClethodimتوميك�ض �صوبر 24 

697 EC% 250U65223.5 �صم3/فدانClethodim�صلكت �صوبر 12.5 

الب�صل الفتيل

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1840)2(   EC%24اأوك�صيفنOxyfluorfen750 �صم3/فدانU30-0.050.05

1473)1(  EC  % 2Low لرت/فدانPendimethalinاأوميجا 33 
III30-0.050.1

2655)1(  EC  % 33 بنديتPendimethalin2 لرت/فدانLow
III45-0.050.1

1989)2(  SC%48  جول4 اإفOxyfluorfen400 �صم3/فدانU30-0.050.05

2199)2(    EC%24  جولنيكOxyfluorfen750 �صم3/فدانU30-0.050.05

1443)1( CS % 1.5Low لرت/فدانPendimethalin�صتومب اك�صرتا 45.5 
III75-0.050.1

2601)1( EC % 2.5Low لرت/فدانPendimethalin�صوبرتوب 33 
III30-0.050.1

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالبصل

البصل
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

فجل الجمل خلة شيطانى

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا بعد تجهيز األرض وتخطيطها ثم رية الزراعة والشتل.

2 لتر/ فدان EC  %33 اوميجا

1.5 لتر/ فدان CS  %45.5 ستومب اآسترا

Page 8

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالبصل

البصل
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

فجل الجمل خلة شيطانى

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا بعد تجهيز األرض وتخطيطها ثم رية الزراعة والشتل.

2 لتر/ فدان EC  %33 اوميجا

1.5 لتر/ فدان CS  %45.5 ستومب اآسترا

Page 8

الحشائش الحولية عريضة وضيفة األوراق

الفول البلدى                                                                                                                                   احل�صائ�ص النجيلية احلولية
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2258)2(   EC%24  فلوروOxyfluorfen750 �صم3/فدانU40-0.050.05

2467)2(  EC% 24  فن فنOxyfluorfen750 �صم3/فدانU30-0.050.05

2537)2( EC% 24 فارمافنيOxyfluorfen750 �صم3/فدانU30-0.050.05

2638)2( EC%24 ن�صر جول �صوبرOxyfluorfen750 �صم3/فدانU30-0.050.05

 )1( ر�صاً بعد جتهيز الأر�ص وتخطيطها ثم رية الزراعة وال�صتل
 )2( ر�صاً عاماً بعد 21 يوم من ال�صتل

اإر�صادات خا�صة: يبداأ ر�ض املبيد بعد 20-25 يوم من ال�صتل

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1178SC % -200U30-0.02 �صم3/فدانPyraflufen-ethylايكوبارت 2 

خبيزةنفل

الحشائش الحولية عريضة األوراق

الب�صل الفتيل                                                                                                           احل�صائ�ص احلولية عري�صة و�صيقة الوراق



197التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

جنيل بلدى

اإر�صادات خا�صة:  يبداأ ر�ض املبيد بعد 21 يوم من ال�صتل
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1293EC % 2U30-0.30.5 لرت/فدانHaloxyfop-P-butylايزوفوب 12.5 

992EC % -200Low III350.020.02 �صم3/فدانHaloxyfop-P-methylجالنت �صوبر 10.8 

1821EC % -650Low III350.020.02 �صم3/فدانHaloxyfop-P-methylجياكو 10.8 

ورق واحل�صائ�ص املعمرة بطول 10-15 �صم.    4  - اإر�صادات خا�صة:  ر�صا عاما عندما تون نباتات احل�صائ�ص احلولية فى طور 2 
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1821EC % 1.25U28-0.30.5 لرت/فدانFluazifop-P- butylفيوزيليد فورتى  15 

الحشائش النجيلية الحولية

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

ديل القط�صامة

جنيل بلدى فالر�ض

الب�صل الفتيل                                                                                                                                   احل�صائ�ص النجيلية احلولية
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بنجر ال�صكر

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1611)1(OD % 20.9 بيتانال ماك�ض برو

Desmedipham 4.7%
+Ethofumesate 7.5%
+Phenmedipham 6%
+Lenacil 2.7%

500U70 �صم3/فدان 
-
-
-
-

05.0
0.2

0.05
0.1

0.1
0.3
0.1

-

1891)2( SE % 40 بي�صون
Desmedipham 5%

+Ethofumesate 20%
+Phenmedipham 15%

1.25U70 لرت/فدان 
-
-
-

05.0
0.2

0.05

0.1
0.3
0.1

1541)2( EC % 27.4 جترو
Desmedipham 7.1%

+Ethofumesate 11.2%
+Phenmedipham 9.1%

1U60 لرت/فدان
-
-
-

0.05
0.2

0.05

0.1
0.3
0.1

1397)3( SC % 70 جولتك�ضMetamitron 2 لرت/فدانMod
II120-0.2-

1398)1( SC % 50جولتك�ض بل�ض
Ethofumesate 15%

+Metamitron 35% 1.5 لرت/فدانLow
III120-

-
0.2
0.2

-
-

2485)3( SC % 56.5 ريفينج
Metamitron 52.5%

+Quinclorac 4%1.25 لرت/فدانLow
III70-

-
2.0
0.2

0.3
-

1669)1( WG % 41 كرو�ض
Ethofumesate 6.5%

+Metamitron 28%
+Phenmedipham 6.5%

2.5Low كجم/فدان 
III70

-
-
-

0.01
0.2

0.05

0.3
-

0.1

)1( ر�صاً عاماً فى طور 3-6  ورقات حقيقية لنبات البنجر متبوعاً بعزقه واحدة بعد �صهر من املعاملة باملبيد
)2( ر�صاً عاماً فى طور ورقتني حقيقيتني لنبات البنجر متبوعاً بعزقه واحدة بعد �صهر من املعاملة باملبيد

)3( ر�صاً بعد الزراعة وقبل الرى مع اإجراء عزقه واحدة بعد �صهر من املعاملة باملبيد

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقبنجر السكر

بنجر السكر
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

آبر آيس الراعى

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2 لتر/ فدان SC  %70 جولتكس
رشا بعد الزراعة وقبل الرى مع إجراء عزقة واحدة بعد شهر من المعاملة بالمبيد.

1.5 لتر/ فدان SC  %50 جولتكس بلس
رشا عاما فى طور ٤-٦ ورقات حقيقية لنبات البنجر متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من المعاملة

بالمبيد.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقبنجر السكر

بنجر السكر
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

آبر آيس الراعى

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2 لتر/ فدان SC  %70 جولتكس
رشا بعد الزراعة وقبل الرى مع إجراء عزقة واحدة بعد شهر من المعاملة بالمبيد.

1.5 لتر/ فدان SC  %50 جولتكس بلس
رشا عاما فى طور ٤-٦ ورقات حقيقية لنبات البنجر متبوعا بعزقة واحدة بعد شهر من المعاملة

بالمبيد.

Page 9



199التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2303)1(EC  % اإيثوميك�ض27.4 
Desmedipham 7.1%

+Ethofumesate 11.2%
+Phenmedipham 9.1%

1U90 لرت/فدان
-
-
-

0.05
0.2

0.05

0.1
0.3
0.1

1870)2(WG% 20U65-0.010.05+20 جم/فدانTriflusulfuron-methylبوب-اإ�ض50 

1649)3(  SC  % بيتا �صانا ترايو20.5  
Desmedipham 1.5%

+Ethofumesate 11.5%
+Phenmedipham 7.5%

900U60+900 �صم3/فدان
-
-
-

0.05
0.2

0.05

0.1
0.3
0.1

2158)1(EC  % بيتو 27.4 
Desmedipham 7.1%

+Ethofumesate 11.2%
+Phenmedipham 9.1%

-1U60 لرت/فدان
0.05
0.2

0.05

0.1
0.3
0.1

1541)1(EC جترو 27.4 % 
Desmedipham 7.1%

+
Ethofumesate 11.2%

+
Phenmedipham 9.1%

1U60 لرت/فدان
-
-
-

0.05
0.2

0.05

0.1
0.3
0.1

1515)1(WG  % 12U65-0.010.05 جم/فدانTriflusulfuron-methyl�صفارى50 

)1( ر�صاً عاماً فى طور ورقتني حقيقيتني لنبات البنجر متبوعاً بعزقه واحدة بعد �صهر من املعاملة 

)20جم  املعدل  بنف�ض  املعاملة  تكرر  اأيام   8 وبعد  للفدان  جم   20 مبعدل  البنجر  لنبات  حقيقيتني  ورقتني  طور  فى  عاماً  )2(  ر�صاً 
للفدان( متبوعاً بعزقه واحدة بعد �صهر من املعاملة الأخرية باملبيد

)3(  ر�صاً عاماً فى طور ورقتني حقيقيتني لنبات البنجر مبعدل 900 �صم3/للفدان وبعد 8 اأيام تكرر املعاملة بنف�ض املعدل )900 �صم3/
للفدان( متبوعاً بعزقه واحدة بعد �صهر من املعاملة باملبيد

الحشائش الحولية عريضة األوراق
الحشائش الحولية عريضة األوراقالبصل (الفتيل)

(الفتيل) البصل
الحشائش الحولية عريضة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

عين القط فجل برى

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

200 سم3/ فدان SC  %2 ايكوبارت
رشا عاما بعد ٢٠-٢٥ يوم من الشتل.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة نجيل النمر الدفيرة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو المعمرة بطول 10 -  15 سم.

600 سم3/ فدان EC  %5 ارامو

1.25 لتر/ فدان EC  %15 فيوزيليد فورتي

Page 7

الحشائش الحولية عريضة األوراقالبصل (الفتيل)

(الفتيل) البصل
الحشائش الحولية عريضة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

عين القط فجل برى

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

200 سم3/ فدان SC  %2 ايكوبارت
رشا عاما بعد ٢٠-٢٥ يوم من الشتل.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة نجيل النمر الدفيرة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو المعمرة بطول 10 -  15 سم.

600 سم3/ فدان EC  %5 ارامو

1.25 لتر/ فدان EC  %15 فيوزيليد فورتي

Page 7
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1992)1( EC % 200Low �صم3/فدانHaloxyfop-P-methylجالنت �صوبر10.8 
III700.40.2-

1821)1(  EC % 500Low �صم3/فدانHaloxyfop-P-methylجياكو 10.8 
III700.40.2-

697)2(  EC % 500U700.10.50.2 �صم3/فدانClethodim�صلكت �صوبر 12.5 

2542)1(  EC % 500Low �صم3/فدانHaloxyfop-P-methylهالوتوب 10.8 
III500.40.2-

)2( ر�صا عاما فى طور 2-4 ورقات للح�صائ�ص النجيلية )1( ر�صا عاما فى طور ورقتني حقيقتني لنبات البنجر  

الرب�صيم )امل�صرى(

 

اإر�صادات خا�صة: ر�صا قبل رية الزراعة مبا�صرة ول ي�صتخدم فى الأرا�صى الرملية.

زمري ديل القط

لبينة

الحشائش النجيلية الحولية 

الحشائش الحولية عريضة وضيفة األوراق

بنجر ال�صكر                                                                                                                                      احل�صائ�ص النجيلية احلولية
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2178SC % 40  كريب فلوPropyzamide1.25 لرت/فدانU30-0.05-

 القطن

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل الإ�صتخدامال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

245)1( EC % 2.5Low لرت/فدان Butralinاأميك�ض 48 
III188-0.02-

2358)2( EC % 1.7Low لرت/فدان Pendimethalinبيندازد 50 
III90-0.050.1

1547)2( EC % 1.7Low لرت/فدانPendimethalin�صتولني 50 
III90-0.050.1

1443)2( CS % 1.7Low لرت/فدان Pendimethalin�صتومب اك�صرتا 45.5 
III--0.050.1

)1(  ر�صا على اخلطوط بعد زراعة البذور وقبل الري وين�صح باإجراء العزيق ال�صطحي مرة واحدة وذلك بعد �صهر من 
املعاملة باملبيد

)2( ر�صا بعد الزراعة وقبل الري

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالقطن

القطن
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

تيل شيطانى حمرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر / فدان EC  %48 اميكس
رشا على الخطوط بعد زراعة البذور وقبل الري وينصح بإجراء العزيق السطحي مرة واحدة وذلك

بعد شهر من المعاملة بالمبيد.

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة السعد السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

8 جم/ فدان WG  %75 انفوك
رشا عاما علي نباتات المحصول وحشيشة السعد عندما يصل طول نبات القطن 10 سم.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالقطن

القطن
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

تيل شيطانى حمرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر / فدان EC  %48 اميكس
رشا على الخطوط بعد زراعة البذور وقبل الري وينصح بإجراء العزيق السطحي مرة واحدة وذلك

بعد شهر من المعاملة بالمبيد.

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة السعد السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

8 جم/ فدان WG  %75 انفوك
رشا عاما علي نباتات المحصول وحشيشة السعد عندما يصل طول نبات القطن 10 سم.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

الرب�صيم )امل�صرى(                                                                                                  احل�صائ�ص احلولية عري�صة و�صيقة الوراق



جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى 202

 

اإر�صادات خا�صة: ر�صاً عاماً عندما تكون احل�صائ�ص احلولية فى طور2-4 ورقات.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1151EC% 500U--0.150.1 �صم3/فدان Quizalofop-P-tefurylبانتريا 4 

الأرز

اإر�صادات خا�صة: يخلط املبيد بالرتاب الناعم اأو اجلب�ص الزراعى وينرث املخلوط بعد 7-10 يوم من الزراعة. 

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرةالقطن

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة نعيم الصليب بادرة دفيرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

500 سم3/ فدان EC  %4 بانتيرا
رشا عاما  عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو المعمرة بطول 10 -  15 سم.
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الحشائش النجيلية الحولية والمعمرةالقطن

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة نعيم الصليب بادرة دفيرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

500 سم3/ فدان EC  %4 بانتيرا
رشا عاما  عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو المعمرة بطول 10 -  15 سم.
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حشائش مشاتل األرز (الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)األرز

األرز
( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة) حشائش مشاتل األرز

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

العجيرة بادرة عجيرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

750 سم3 /  فدان EC  %25 رونستار
يخلط المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد 7-8 يوم من زراعة التقاوي المكمورة وفى وجود مياه

الغمر بإرتفاع  1 سم.

2 لتر/ فدان EC  %50 آفروساتيرن
يخلط بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد 7-10 يوم من زراعة الحبوب.

حشائش األرز الشتل ( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة الدنيبة الدنيبة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

35 سم3/ فدان SC  %24 جرانيت
رشا بعد الشتل ب4 أيام.
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حشائش مشاتل األرز (الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)األرز

األرز
( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة) حشائش مشاتل األرز

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

العجيرة بادرة عجيرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

750 سم3 /  فدان EC  %25 رونستار
يخلط المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد 7-8 يوم من زراعة التقاوي المكمورة وفى وجود مياه

الغمر بإرتفاع  1 سم.

2 لتر/ فدان EC  %50 آفروساتيرن
يخلط بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد 7-10 يوم من زراعة الحبوب.

حشائش األرز الشتل ( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة الدنيبة الدنيبة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

35 سم3/ فدان SC  %24 جرانيت
رشا بعد الشتل ب4 أيام.
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الحشائش النجيلية الحولية 

حشائش مشاتل األرز )الدنيبة - أبو ركبة - العجيرة(

القطن                                                                                                                                               احل�صائ�ص النجيلية احلولية
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

267EC 50% كفرو�صاترينThiobencarb 2 لرت/فدانLow
III20-0.010.2

 

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2555)1( EC % -1.25U100-0.01 لرت/فدانPretilachlorاإريجان 12 

1200)2( SC % 35U--0.010.02 �صم3/فدانPenoxulamجرانيت 24 

261)3( EC % 2Low لرت/فدانThiobencarb�صاترين 50 
III--0.010.02

1310)3( EC % 2Low لرت/فدانThiobencarb�صاينو 50 
III90-0.010.02

1207)3( EC % 2Low لرت/فدانThiobencarb�صيرتون 50 
III85-0.010.02

267)3( EC % 2Low لرت/فدانThiobencarbكفرو�صاترين 50 
III20-0.010.1

)1( يتم اإجراء الر�ص بعد يوم من نقل ال�صتات )الأرز ال�صتل( اإلى الأر�ص امل�صتدمية
)2(يتم اإجراء الر�ص بعد ال�صتل باأربعة اأيام

)3( ر�صا عاماً اأو خلطا بالرتاب الناعم اأو اجلب�ص الزراعي وينرث املخلوط بعد ال�صتل بفرتة ل تتجاوز �صبعة اأيام

حشائش مشاتل األرز (الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)األرز

األرز
( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة) حشائش مشاتل األرز

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

العجيرة بادرة عجيرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

750 سم3 /  فدان EC  %25 رونستار
يخلط المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد 7-8 يوم من زراعة التقاوي المكمورة وفى وجود مياه

الغمر بإرتفاع  1 سم.

2 لتر/ فدان EC  %50 آفروساتيرن
يخلط بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد 7-10 يوم من زراعة الحبوب.

حشائش األرز الشتل ( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة الدنيبة الدنيبة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

35 سم3/ فدان SC  %24 جرانيت
رشا بعد الشتل ب4 أيام.
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حشائش مشاتل األرز (الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)األرز

األرز
( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة) حشائش مشاتل األرز

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

العجيرة بادرة عجيرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

750 سم3 /  فدان EC  %25 رونستار
يخلط المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد 7-8 يوم من زراعة التقاوي المكمورة وفى وجود مياه

الغمر بإرتفاع  1 سم.

2 لتر/ فدان EC  %50 آفروساتيرن
يخلط بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد 7-10 يوم من زراعة الحبوب.

حشائش األرز الشتل ( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة الدنيبة الدنيبة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

35 سم3/ فدان SC  %24 جرانيت
رشا بعد الشتل ب4 أيام.
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حشائش األرز الشتل )الدنيبة - أبو ركبة - العجيرة(

الرز                                                                                                         ح�صائ�ص م�صاتل الآرز )الدنيبة - اأبو ركبة - العجرية(
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اإر�صادات خا�صة: ر�صا عاما من عمر 2 ورقة حتى بداية التفريع لالأرز
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري 
للمبيد والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2249OD % بندار13.6 
Penoxsulam 1.6%

+
Triclopyr-butotyl 12%

900Low �صم3/فدان
III100-

-
0.01

1
0.02
0.3

دنيبهاأبو ركبة حشائش األرز الشتل (الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)األرز

750 سم3 /  فدان EC  %25 رونستار
يخلط المبيد بالتراب الناعم  وينثر المخلوط بعد 7-8 يوم من الشتل وفى وجود مياه الغمر بإرتفاع  1

سم.

2 لتر/ فدان EC  %50 ساتيرن
رشا عاما او خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة أيام.

2لتر/ فدان EC  %50ساينو
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة  أيام.

2 لتر/ فدان EC  %50 سيترون
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة  أيام.

2 لتر/ فدان EC  %50 شنيل
رشا عاما او خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة أيام.

2 لتر/ فدان EC  %50 آفروساتيرن
رشا عاما او خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة أيام.

حشائش األرز الشتل ( العجيرة - السمار- السعد-عريضة األوراق)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

سويدة السمار

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

20 جم/ فدان WG  %75 انبول
رشا بعد 12 -  15 يوم من الشتل مع 120 لتر ماء للفدان مع ضرورة صرف المياه من الحقل قبل

الرش بيوم واحد ثم الري في اليوم التالي للرش.
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حشائش األرز الشتل (الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)األرز

750 سم3 /  فدان EC  %25 رونستار
يخلط المبيد بالتراب الناعم  وينثر المخلوط بعد 7-8 يوم من الشتل وفى وجود مياه الغمر بإرتفاع  1

سم.

2 لتر/ فدان EC  %50 ساتيرن
رشا عاما او خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة أيام.

2لتر/ فدان EC  %50ساينو
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة  أيام.

2 لتر/ فدان EC  %50 سيترون
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة  أيام.

2 لتر/ فدان EC  %50 شنيل
رشا عاما او خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة أيام.

2 لتر/ فدان EC  %50 آفروساتيرن
رشا عاما او خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة ال تتجاوز

سبعة أيام.

حشائش األرز الشتل ( العجيرة - السمار- السعد-عريضة األوراق)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

سويدة السمار

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

20 جم/ فدان WG  %75 انبول
رشا بعد 12 -  15 يوم من الشتل مع 120 لتر ماء للفدان مع ضرورة صرف المياه من الحقل قبل

الرش بيوم واحد ثم الري في اليوم التالي للرش.
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حشائش األرز الشتل )دنيبة - أبو ركبة(

حشائش األرز الشتل
)العجيرة - السمار- السعد- عريضة األوراق

الرز                                                                                                                               ح�صائ�ص الآرز  ال�صتل )دنيبة - اأبو ركبة(
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2525)4( WP % 20U100-0.010.05 جم/فدانHalosulfuron-methylاأميبون 75 

1205)4( WG % 20U--0.010.05 جم/فدانHalosulfuron-methylانبول 75 

1985)1( AS % 1.5Low لرت/فدانBentazoneايزى رن 48 
III100-0.010.05

2104)1( AS % 1Low لرت/فدانBentazoneبنتا �صمارت 48 
III100-0.010.05

2126)1( AS % 1.5Low لرت/فدانBentazoneبنتوماك�ض 48 
III90-0.010.05

2249)2(OD % بندار 13.6 
Penoxsulam 1.6%

+Triclopyr-butotyl 12%900 �صم3/فدانLow
III100-

-
0.01

1
0.02
0.3

1849)1( AS % 1.5Low لرت/فدانBentazoneتورنادو 48 
III90-0.010.05

1209)3( WG % -12U--0.01 جم/فدانAzimsulfuronجوليفار 50 

1881)4( WG % 20U100-0.010.05 جم/فدانHalosulfuron-methylدميوند 75 

782)6( WP % ----80U جم/فدانPyrazosulfuron-ethyl�صريي�ض 10 

2128)6( WP % ---80U100 جم/فدانPyrazosulfuron-ethylفايرتن 10 

2686)1( SL % 1.5Low لرت/فدانBentazoneكور�صار 48 
III90-0.010.05

1744)1(  AS % 1.5Low لرت/فدانBentazoneنتارو 48 
III100-0.010.05

1923)5( WG % 50U100-0.010.02 جم/فدانBensulfuron-methylنيمفيك�ض60 

)1( ر�صاً عاماً اأو خلطاً بالرتاب الناعم اأو اجلب�ص الزراعي وينرث املخلوط بعد �صرف مياه الغمر وذلك بعد 15-14 يوم 

من ال�صتل

)2( ر�صاً عاماً من عمر 2 ورقة وحتى بداية التفريع لالأرز. 

)3( ر�صاً عاماً بعد ال�صتل باأ�صبوع وحتى تفريع نباتات الأرز وباإ�صتخدام 200 لرت ماء

)4( ر�صاً بعد 15-45 يوم من ال�صتل  

)5( ر�صاً عاماً بعد 15-10 من ال�صتل مع �صرورة �صرف املياه من احلقل قبل الر�ص بيوم ثم الرى فى اليوم التايل

)6( يخلط املبيد بالرتاب الناعم اأو اجلب�ص الزراعي وينرث املخلوط بعد 5-10 يوم من ال�صتل فى وجود املاء باإرتفاع 5-3 

�صم على اأن يظل الغمر باملاء ملدة 4-5 اأيام من املعاملة

الرز                                                                                           ح�صائ�ص الآرز  ال�صتل)العجرية - ال�صمار - ال�صعد - عري�صة الوراق(
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2333)1( SL % 800U90-0.010.02 �سم3/فدانBispyribac-sodiumاأفويد 2 
2133)1(  SC % 42U100-0.010.02 �سم3/فدانBispyribac-sodiumاأورينتال 40 
2516)1(    SL % 2  بريلونBispyribac-sodium800 �سم3/فدانU100-0.010.02

1880)3( OD % توب �صوت 6 
Penosxulam 1%

+
Cyhalofop-butyl 5%

1U90 لرت/فدان
-

-
0.01
0.01

0.02
0.4

1984)1(  SC % 160U100-0.010.02 �سم3/فدانBispyribac-sodiumرايزوباك 10 

1126)3(    OD % 400U--0.010.02 �سم3/فدانPenoxsulamرينبو 2.5 

2337)4( EC % 2Low III90-0.010.2 لرت/فدانThiobencarb�صاتو الن�صر50 

261)4( EC % 2Low III--0.010.2 لرت/فدانThiobencarb�صاترين 50 

1745)2( EC % 4Low III100-0.0110 لرت/فدانPropanil�صتيم 36 

1207)4( EC % 2Low III85-0.010.2 لرت/فدانThiobencarb�صيرتون 50 

1460)1(  SC  % 800U90-0.010.02 �سم3/فدانBispyribac-sodium�صن بي�صى 2 

267 EC  % كفرو�صاترين50 
)4(Thiobencarb2 لرت/فدانLow III20-0.010.2

696)1( SL % -800U85 �سم3/فدانBispyribac-sodiumنومينى 2 
-0.010.02

1382)1( SL  % 400U90-0.010.02 �سم3/فدانBispyribac-sodiumنومينى 3 

1902)1(   SL % 800U100-0.010.02 �سم3/فدانBispyribac-sodiumنومينى كزد  2 

1987)1( SL % 400U100-0.010.02 �سم3/فدانBispyribac-sodiumنومينى كزد 3 

)1( يتم �صرف املياه من احلقل بعد 14-18 يوم من بدار التقاوي وذلك قبل الر�ض بيومني على اأن يعاد الغمر باملياه بعد يومني من 
الر�ص وترتك باإرتفاع يغطى احل�صائ�ص ملدة  3-5يوم على الأقل.

)2( ر�صاً عاماً فى طور 3-5 ورقات لنبات الأرز مع جتفيف الأر�ض قبل الر�ض بيومني ثم الرى بعد الر�ض بيومني.

حشائش األرز الشتل (العجيرة - السمار- السعد-عريضة األرز

1.5 لتر/ فدان AS  %48 بازاجران
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد صرف مياة الغمر وذلك

بعد 12-15 يوم من الشتل.

12 جم/ فدان DF  %50 جوليفار
رشا عاما بعد الشتل بإسبوع وحتي تفريع نباتات األرز وبإستخدام 200 لتر ماء للفدان.

80 جم /فدان WP  %10 سيريس
يخلط المبيد بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد 5- 10 يوم من الشتل في وجود

الماء بارتفاع 3-5سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة 4-5 أيام من المعاملة.

63جم/ فدان WG  %50 آليون
رشا بعد ١٠ أيام من الشتل وذلك بعد صرف المياه بيوم واحد ثم الرى بعد الرش بيوم واحد.

حشائش األرز البدار ( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة أبورآبة نورة الدنيبة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

400 +  400 سم3 /  فدان EC  %25 رونستار
يخلط 400 سم3 من المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد التلويط مباشرة وبعد 4 أيام يتم بدار
التقاوى المكمورة ثم إضافة مخلوط 400 سم3 األخري من المبيد مع التراب بعد 7 -  8 يوم من

الزراعة وفي وجود الماء بإرتفاع 1سم.

400 سم3 /  فدان OD  %2.5 رينبو
رشا عاما علي أن يتم ذلك بعد الزراعة ب 8 -  15 يوم.

2 لتر/ فدان EC  %50 ساتيرن
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط علي أن يتم ذلك بعد 7-10 يوم

من الزراعة.
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حشائش األرز الشتل (العجيرة - السمار- السعد-عريضة األرز

1.5 لتر/ فدان AS  %48 بازاجران
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد صرف مياة الغمر وذلك

بعد 12-15 يوم من الشتل.

12 جم/ فدان DF  %50 جوليفار
رشا عاما بعد الشتل بإسبوع وحتي تفريع نباتات األرز وبإستخدام 200 لتر ماء للفدان.

80 جم /فدان WP  %10 سيريس
يخلط المبيد بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد 5- 10 يوم من الشتل في وجود

الماء بارتفاع 3-5سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة 4-5 أيام من المعاملة.

63جم/ فدان WG  %50 آليون
رشا بعد ١٠ أيام من الشتل وذلك بعد صرف المياه بيوم واحد ثم الرى بعد الرش بيوم واحد.

حشائش األرز البدار ( الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة أبورآبة نورة الدنيبة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

400 +  400 سم3 /  فدان EC  %25 رونستار
يخلط 400 سم3 من المبيد بالتراب الناعم وينثر المخلوط بعد التلويط مباشرة وبعد 4 أيام يتم بدار
التقاوى المكمورة ثم إضافة مخلوط 400 سم3 األخري من المبيد مع التراب بعد 7 -  8 يوم من

الزراعة وفي وجود الماء بإرتفاع 1سم.

400 سم3 /  فدان OD  %2.5 رينبو
رشا عاما علي أن يتم ذلك بعد الزراعة ب 8 -  15 يوم.

2 لتر/ فدان EC  %50 ساتيرن
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط علي أن يتم ذلك بعد 7-10 يوم

من الزراعة.
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حشائش األرز البدار
)الدنيبة - أبو ركبة - العجيرة(

الرز                                                                                                         ح�صائ�ص الآرز  البدار )الدنيبة - اأبو ركبة - العجرية(
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)3( ر�صاً عاماً بعد الزراعة بـ 8-15 يوم على اأن ت�صرف املياه من احلقل قبل الر�ض بيوم ويتم الرى بعد الر�ض بيوم واحد .
)4( ر�صاً عاماً اأو خلطا بالرتاب اأو اجلب�ص الزراعي وينرث املخلوط على اأن يتم ذلك بعد 7-10 يوم من الزراعة.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1697)1( EC % 1.2U100-0.010.4 لرت/فدانCyhalofop-butylبازوكا 10 

2249)2( OD % بندار 13.6 
Penoxsulam1.6%

+
Triclopyr-butotyl 12%

900Low �صم3/فدان
III100

-

-

0.01
0.1

0.2
0.3

2110)3( WP % 70U100-0.010.02 جم/فدانBispyribac-soduimفوجال 30 

1739)4( WG % 300Low جم/فدانQuincloracكوين 75 
III100-55

663)5( EW  % 350U--0.010.05 �صم3/فدانFenoxaprop-P-ethylويب �صوبر 7.5 

)1( ر�صاً عاماً بعد 15-20 يوم من الزراعةعلىاأن ت�صرف املياه  من احلقل قبل الر�ض 2-3 يوم ثم الرى بعد12 �صاعةمن الر�ض مع 
تواجد املياه باحلقل ملدة 3-4 يوم.

)2( ر�صاً عاماً من عمر 2 ورقة وحتى بداية التفريع لالأرز.
)3( يتم �صرف املياه من احلقل بعد 14-18 يوم من بدار التقاوى وذلك قبل ر�ض املبيد بيومني على اأن يعاد الغمر باملياه بعد يومني 

من الر�ص مع ترك املياه باإرتفاع يغطى احل�صائ�ص ملدة 3-5 اأيام على الأقل
)4( ر�صاً بعد 10-12 يوم من الزراعة على اأن ت�صرف املياه من احلقل قبل الر�ض بيومني ثم الري بعد 12 �صاعة من الر�ض مع تواجد 

املياه باحلقل ملدة 3 اأيام.
اإلى نهاية مرحلة التفرع مع مراعاة جتفيف  4 ورقات  120 لرتمياه للفدان عندما تكون نباتات الأزر فى طور  )5( ر�صاً عاماً مع 

الأرا�صي قبل وبعدالر�ض بيومني

حشائش األرز البدار (العجيرة - السمار- السعد-عريضة األرز

80 جم /فدان WP  %10 سيريس
يخلط المبيد بالتراب الناعم أو الرمل أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد 10 أيام من الزراعة في

وجود الماء بارتفاع 3-5سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة 4-5 أيام من المعاملة.

( الدنيبة- أبو رآبة) حشائش األرز البدار النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

أبو رآبة بادرة أبو رآبة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

350 سم3 /  فدان EW  %7.5ويب سوبر
رشا عاما مع 120 لتر مياه للفدان عندما تكون نباتات األرز في طور 4 ورقات إلى نهاية مرحلة

التفريع مع مراعاة تجفيف األرض قبل وبعد الرش بمدة يومين.
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حشائش األرز البدار (العجيرة - السمار- السعد-عريضة األرز

80 جم /فدان WP  %10 سيريس
يخلط المبيد بالتراب الناعم أو الرمل أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد 10 أيام من الزراعة في

وجود الماء بارتفاع 3-5سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة 4-5 أيام من المعاملة.

( الدنيبة- أبو رآبة) حشائش األرز البدار النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

أبو رآبة بادرة أبو رآبة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

350 سم3 /  فدان EW  %7.5ويب سوبر
رشا عاما مع 120 لتر مياه للفدان عندما تكون نباتات األرز في طور 4 ورقات إلى نهاية مرحلة

التفريع مع مراعاة تجفيف األرض قبل وبعد الرش بمدة يومين.
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حشائش األرز البدار )دنيبة - أبو ركبة(
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1205)1( WG % 20U100-0.010.05 جم/فدانHalosulfuron-methylانبول 75 
142)2( AS % 1.5Low لرت/فدانBentazoneبازاجران 48 

III70-0.10.05

2249)3( OD % بندار 13.6 
Penoxsulam 1.6%

+
Tricloyr-butotyl 12%

900Low �صم3/فدان
III100

-

-

0.01
0.1

0.02
0.3

2024)2( SL % 1.5Low لرت/فدانBentazoneدريبل48 
III100-

-0.10.05

2311)4( TB % ريبري18 
Quinclorac 16.5%

+
Bensulfuron-methyl 1.5%

1.25Lowكجم/فدان
III100

-

-

5
0.01

5
0.02

2339)5( WP % ---80U100 جم/فدانPyrazosulfuron-ethyl�صتاررايز 10 

782)5( WP % ----80U جم/فدانPyrazosulfuron-ethyl�صريي�ض 10 

)1( ر�صاً عاماً بعد 12-15 يوم من الزراعة مع 120  لرت ماء للفدان مع �صرورة �صرف املياه من احلقل قبل الر�ض بيوم 
واحد ثم الري فى التايل للر�ض.

اأو خلطاً بالرتاب الناعم اأو اجلب�ص الزراعي وينرث املخلوط بعد �صرف مياه الغمر على اأن يتم ذلك بعد  )2( ر�صاً عاماً 
12-15 يوم من الزراعة.

)3( ر�صاً عاماً من عمر 2 ورقة لنبات الأرز وحتى بداية تفريعه.
)4(ر�صاً عاماً على اأن يتم ذلك بعد الزراعة من 8-12 يوم من الزراعة.

املاء  الزراعة فى وجود  اأيام من   10 الزراعي وينرث املخلوط بعد  اأو اجلب�ص  اأو الرمل  الناعم  املبيد بالرتاب  )5( يخلط 
باإرتفاع 3-5 �صم على اأن يظل الغمر باملاء ملدة 4-5 يوم من املعاملة باملبيد.

حشائش األرز البدار
)العجيرة - السمار - السعد - عريضة األوراق(

حشائش األرز البدار (الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)األرز

2 لتر / فدان EC  %50 سيترون
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط علي أن يتم ذلك بعد 7-10 يوم

من الزراعة.

800 سم3/ فدان SC  %2 صن بيشى
يتم صرف المياة من الحقل بعد 14-18 يوم من بدار التقاوي وذلك قبل الرش بيومين على أن يعاد
الغمر بالمياة بعد يومين من الرش على األقل وتترك بارتفاع يغطي الحشائش لمدة 3-5 يوم على

األقل.

2 لتر/ فدان EC  %50 آفروساتيرن
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط علي أن يتم ذلك بعد 7-10 يوم

من الزراعة.

800 سم3/ فدان SL  %2 نوميني
يتم صرف المياة من الحقل بعد 14-18 يوم من بدار التقاوي وذلك قبل الرش بيومين على أن يعاد
الغمر بالمياة بعد يومين من الرش على األقل وتترك بارتفاع يغطي الحشائش لمدة 3-5 يوم على

األقل.

٤٠٠ سم3/ فدان SL  %3 نومينى
يتم صرف المياة من الحقل بعد 14-18 يوم من بدار التقاوي وذلك قبل الرش بيومين على أن يعاد
الغمر بالمياة بعد يومين من الرش على األقل وتترك بارتفاع يغطي الحشائش لمدة 3-5 يوم على

األقل.

حشائش األرز البدار ( العجيرة - السمار- السعد-عريضة األوراق)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

عصا الخولى رجل الحمام

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1.5 لتر / فدان AS  %48 بازاجران
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد صرف مياة الغمر علي أن

يتم ذلك بعد 12-15 يوم من الزراعة.
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حشائش األرز البدار (الدنيبة- أبو رآبة- العجيرة)األرز

2 لتر / فدان EC  %50 سيترون
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط علي أن يتم ذلك بعد 7-10 يوم

من الزراعة.

800 سم3/ فدان SC  %2 صن بيشى
يتم صرف المياة من الحقل بعد 14-18 يوم من بدار التقاوي وذلك قبل الرش بيومين على أن يعاد
الغمر بالمياة بعد يومين من الرش على األقل وتترك بارتفاع يغطي الحشائش لمدة 3-5 يوم على

األقل.

2 لتر/ فدان EC  %50 آفروساتيرن
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط علي أن يتم ذلك بعد 7-10 يوم

من الزراعة.

800 سم3/ فدان SL  %2 نوميني
يتم صرف المياة من الحقل بعد 14-18 يوم من بدار التقاوي وذلك قبل الرش بيومين على أن يعاد
الغمر بالمياة بعد يومين من الرش على األقل وتترك بارتفاع يغطي الحشائش لمدة 3-5 يوم على

األقل.

٤٠٠ سم3/ فدان SL  %3 نومينى
يتم صرف المياة من الحقل بعد 14-18 يوم من بدار التقاوي وذلك قبل الرش بيومين على أن يعاد
الغمر بالمياة بعد يومين من الرش على األقل وتترك بارتفاع يغطي الحشائش لمدة 3-5 يوم على

األقل.

حشائش األرز البدار ( العجيرة - السمار- السعد-عريضة األوراق)

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

عصا الخولى رجل الحمام

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1.5 لتر / فدان AS  %48 بازاجران
رشا عاما أو خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد صرف مياة الغمر علي أن

يتم ذلك بعد 12-15 يوم من الزراعة.

Page 15

الرز                                                                                           ح�صائ�ص الآرز  البدار )العجرية - ال�صمار - ال�صعد - عري�صة الوراق(



209التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

الحشائش الحولية عريضة األوراق (الشبيط- الرجلة- أم الذرة الشامية

الذرة الشامية
( الشبيط- الرجلة- أم اللبن- العليق) الحشائش الحولية عريضة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الشبيط الرجلة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

200 سم3 /  فدان EC  %20 ستارين
رشا عاما بعد أسبوعين من الزراعة أو عندما يكون الشبيط في مرحلة 2-5 ورقات.

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

عنب الديب ملوخية

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان EC  %84 اسيتوب
رشا بعد الزراعة وقبل الرى.

750 سم3/ فدان OD  %2.25 ايكويب
رشا قبل رية المحاياة بيوم واحد.
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الذرة ال�صامية

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2024)1( SL % 750U90-0.10.05 �سم3/فدان Bentazoneدريبل 48 

311)2( EC % 200U30-0.050.02 �سم3/فدانFluroxypyr�ستارين 20 

2078)2( EC % 200U90-0.050.02 �سم3/فدانFluroxypyr-meptylكليرن 20 

)1( ر�صاً عاماً عندما يكون نباتات الذرة فى طور 3-4 ورقات
)2( ر�صاً عاماً بعد اأ�صبوعني من الزراعة اأو عندما يكون ال�صبيط فى طور 2-5 ورقات.

حشائش عريضة األوراق
)الشبيط - الرجلة - أم اللبن - العليق(
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل ال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEU
EPA

Toler-
ance

2129)1( WG % 50U90-0.010.1 جم/فدانNicosulfuronاأتازان 75 
2118)1(   SC % 400U30-0.010.1 �صم3/فدانNicosulfuronاكتيف 6 
1361)2( OD % -750U90-0.01 �صم3/فدانForamsulfuronايكويب 2.25 

2497)3( EC % 300Low �صم3/فدانS-metolachlor )اأرا�صى رملية(جاردو 96 
III90-0.05-

1435)1( WG % دوراميك�ض بل�ض82.5 
Nicosulfuron 70%

+
Thifensulfuron-methyl 12.5%

25U90-0.01 جم/فدان
0.01

0.1
-

1443)4( CS % 1.5Low لرت/فدانPendimethalin�صتومب اإك�صرتا 45.5 
III--0.050.1

2273)2( OD  % 400U90-0.010.1 �صم3/فدانNicosulfuron�صيلد4  

1393)4( WG % 300Modجم/فدانMetribuzinمارين الن�صر70 
II90-0.10.05

1970)1( OD % ماي�صرتوباور4.53 

Foramsulfuron-soduim 3.35%
+

Iodosulfuron-methyl- sodi-
um0.11%

+
Thiencarbazone-methyl  1.07%

500U90 �صم3/فدان

-

-

-

0.01
0.01
0.01

-
0.03
0.01

2072)5( SE % مون�صرت 35 
Bromoxynil 10%

+
Terbuthylazine 25%

500Mod �صم3/فدان
II90

-

-

0.1
0.1

0.05
-

)4( ر�صاً بعد الزراعة وقبل الرى )1( ر�صاً عاماً فى طور 2-6 ورقات للذرة    
)5( ر�صاً عاما بعد 10-15 يوم من الزراعة )2( ر�صاً قبل ريه املحاياه بيوم واحد.    

)3( ر�صاً عاماً بعد الزراعة وقبل الري بالأرا�صي اجلديدة.

اإر�صادات خا�صة:  ر�صاً عاماً عندما تكون ح�صي�صة ال�صعد فى طور 2-3ورقات.

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالقطن

القطن
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

تيل شيطانى حمرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر / فدان EC  %48 اميكس
رشا على الخطوط بعد زراعة البذور وقبل الري وينصح بإجراء العزيق السطحي مرة واحدة وذلك

بعد شهر من المعاملة بالمبيد.

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة السعد السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

8 جم/ فدان WG  %75 انفوك
رشا عاما علي نباتات المحصول وحشيشة السعد عندما يصل طول نبات القطن 10 سم.
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حشيشة السعد

الذرة ال�صامية                                                                                                           احل�صائ�ص احلولية عري�صة و�صيقة الوراق



211التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1205WG % 25U90-0.010.05 جم/فدان Halosulfuron-methylاأنبول 75 

ق�صب ال�صكر

اإر�صادات خا�صة:  ر�صاً عاماً على املح�صول واحل�صائ�ص عندما تكون نباتات الق�صب الربيعي باإرتفاع حوايل 40-60 �صم.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقًا  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

351EC % 400Mod �صم3/فدانTriclopyr-butotylجارلون-48.4 
II35-0.1-

311EC % -400U-0.05 �صم3/فدانFluroxypyr�صتارين 20 

2510 % �صوبر تراى 83.4 
ECTriclopyr-butotyl250 �صم3/فدانMod

II30-0.1-

الحشائش عريضة األوراق
)الشبيط - الرجلة - أم اللبن - العليق(

عليق�صت احل�صن

الذرة ال�صامية                                                                                                                                                         ح�صي�صة ال�صعد
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اإر�صادات خا�صة:  ر�صاً بعد الزراعة وقبل الري.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2304SL % لوماك�ض 53.75 

Mesotrione 3.75%
+

S-metolachlor 37.5%
+

Terbuthylazine12.5%

1.7 لرت/فدان
Low

III
60

0.01

-

-

0.01

0.05

0.05

0.01

-

-

الفول ال�صودانى
الحشائش النجيلية الحوليةالفول السودانى

الفول السودانى
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السيفون حشيشة األرانب

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سيلفوب
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نجيل بلدى معمر بادرة نعيم الصليبة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو الحشائش  المعمرة عندما تكون

بطول 10 -  15  سم.

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سلكت سوبر

1.5 لتر/ فدان EC  %12.5 فيوزيليد ماآس
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الحشائش الحولية عريضة وضيفة األوراق

مديدنعيم ال�صليب

الحشائش النجيلية  الحولية

ق�صب ال�صكر                                                                                                             احل�صائ�ص احلولية عري�صة و�صيقة الوراق
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4 اأوراق.  - اإر�صادات خا�صة:   ر�صا عاما عندما تكون احل�صائ�ص احلولية فى طور 2 

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1559EC % 1U50-0.011.5 لرت/فدانFluazifop-P-butylجرا�ض كيل12.5 

1369EC % 1U--0.011.5 لرت/فدانFluazifop-P-butyl�صليفوب 12.5 

1692EC % 1U60-0.011.5 لرت/فدانFluazifop-P-butylفيوزك�ض 15 

2172EC % 1U60-0.011.5 لرت/فدانFluazifop-P-butylفيوزهد 15 

2633EC % كوروكى 18 
Clomazone 11%

+Fomesafen 5.5%
+Quizalofop-P-ethyl 1.5%

1.25U90 لرت/فدان 
-
-
-

0.02
0.2
0.1

-
-
-

اإر�صادات خا�صة:   ر�صا بعد الزراعة وقبل الرى.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2119EC % 2Low لرت/فدانPendimethalinكابيتال33 
III90-0.050.1

فم ال�صمكةذقن ال�صيخ

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

الفول ال�صودانى                                                                                                                                احل�صائ�ص النجيلية احلولية
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الحشائش النجيلية  الحولية والمعمرة

اإر�صادات خا�صة: 

ر�ص���ا عاما عندم���ا تكون احل�ص���ائ�ص احلولية فى طور 2-4 اأوراق اأو احل�صائ�ص املعمرة عندما تكون بطول 10-15�صم.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2462EC % 1.5U60-0.011.5 لرت/فدانFluazifop-P-butylايفرفوب 15 

2134EC % 500U90553 �صم3/فدانClethodim�صلكت الرتا 24 

697EC % 1U-553 لرت/فدانClethodim�صلكت �صوبر 12.5 

2211EC % فاين 22.5 
Clethodim 15%

+
Haloxyfop-P-methyl 7.5%

400Mod �صم3/فدان
II1005

5
5

0.01
3
-

1156EC % 1.5U--0.011.5 لرت/فدانFluazifop-P-butylفيوزيليد ماك�ض 12.5 

2136EC % -1U90-0.05 لرت/فدانQuizalofop-P-ethylمو�صن 5 

1936EC % 1U60-0.011.5 لرت/فدانFluazifop-P-butylوان �صايد 15 

1926EC % ويك اب ميك�ض 22.5 
Clethodim 15%

+
Haloxyfop-P-methyl 7.5%

400Mod �صم3/فدان
II905

5
5

0.01
3
-

الحشائش النجيلية الحوليةالفول السودانى

الفول السودانى
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السيفون حشيشة األرانب

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سيلفوب
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نجيل بلدى معمر بادرة نعيم الصليبة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو الحشائش  المعمرة عندما تكون

بطول 10 -  15  سم.

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سلكت سوبر

1.5 لتر/ فدان EC  %12.5 فيوزيليد ماآس
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الحشائش النجيلية الحوليةالفول السودانى

الفول السودانى
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السيفون حشيشة األرانب

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سيلفوب
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نجيل بلدى معمر بادرة نعيم الصليبة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو الحشائش  المعمرة عندما تكون

بطول 10 -  15  سم.

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سلكت سوبر

1.5 لتر/ فدان EC  %12.5 فيوزيليد ماآس
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) ب (: محاصيل الخضر

الطماطم

اإر�صادات خا�صة:  ر�صا عام عندما تكون احل�صائ�ص ن�صطة فى طور 2-5 اأوراق.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2430EC% 10 بروميك�ضPropaquizafop500 �صم3/فدانU45-0.05-

926EC  %5تارجا �صوبرQuizalofop-P-ethyl500 �صم3/فدانU30-0.4-

1708EC % -350U45-0.05 �صم3/فدانPropaquizafopتاندرا 10 

1992EC %10.8جالنت �صوبرHaloxyfop-P-methyl300 �صم3/فدانLow
III45-0.01-

2061EC%22.5     جرانوف
Clethodim 15%

+
Haloxyfop-P-methyl 7.5%

400Mod �صم3/فدان
II501

-
1

0.01
1
-

697EC%12.5  صلكت �صوبر�Clethodim500 �صم3/فدانU25111

1650EC%12 صيكريت�Clethodim500 �صم3/فدانU45111

2144EC%12.5 صينو�صوبر�Clethodim500 �صم3/فدانU45111

1854EC%12.5 صنوديوم �صوبر�Clethodim500 �صم3/فدانU60111

2211EC%22.5  فاين
Clethodim 15%

+
Haloxyfop-P-methyl 7.5%

400Mod �صم3/فدان
II451

-
1

0.01
1
-

الحشائش النجيلية الحوليةالطماطم

الطماطم
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ديل القط برومس

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش نشطه فى طور 2-5 اوراق.

500 سم3 /  فدان EC  %5 تارجا سوبر

500 سم3 /  فدان EC  %12.5 سلكت سوبر

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ملوخية إبليس الزربيح

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما بعد الشتل باسبوعين.

1.7 لتر/ فدان EC  %50 جروستوب
رشا بعد تجهيز األرض وتخطيطها وقبل رية الزراعة والشتل.
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الحشائش النجيلية الحوليةالطماطم

الطماطم
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ديل القط برومس

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش نشطه فى طور 2-5 اوراق.

500 سم3 /  فدان EC  %5 تارجا سوبر

500 سم3 /  فدان EC  %12.5 سلكت سوبر

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ملوخية إبليس الزربيح

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما بعد الشتل باسبوعين.

1.7 لتر/ فدان EC  %50 جروستوب
رشا بعد تجهيز األرض وتخطيطها وقبل رية الزراعة والشتل.
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الحشائش النجيلية  الحولية 
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1983EC%24  فرينوClethodim260 �صم3/فدانU60111

2520EC%5  كويزا ميك�ضQuizalofop-P-ethyl500 �صم3/فدانU45-0.4-

2690EC%12.5   ميوراQuizalofop-P-ethyl200 �صم3/فدانU30-0.4-

الحشائش  الحولية عريضة وضيفة األوراق

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1681)1(WG%75  اأرماداMetribuzin240جم/فدانMod
II60-0.10.1

1512)1(  WP %70 متوزينMetribuzin300جم/فدانMod
II45-0.10.1

1487)2( EC %50 جرو�صتوبPendimethalin1.7 لرت/فدانLow
III60-0.050.1

1687)1( SC %60 صنكور�Metribuzin350 �صم3/فدانMod
II45-0.10.1

1133)1(  WP%70 صنيور�Metribuzin300جم/فدانMod
II15-0.10.1

2287)1( WP % 300Modجم/فدانMetribuzinمرتى70 
II60-0.10.1

2094)2( EC%33ميثا- تومبPendimethalin2 لرت/فدانLow
III70-0.050.1

383)1( WG%70 يونيماركMetribuzin300جم/فدانMod
II45-0.10.1

)1( ر�صا عاما بعد ال�صتل با�صبوعني
)2(  ر�صا بعد جتهيز الأر�ص وتخطيطها وقبل رية الزراعة وال�صتل.

الحشائش النجيلية الحوليةالطماطم

الطماطم
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ديل القط برومس

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش نشطه فى طور 2-5 اوراق.

500 سم3 /  فدان EC  %5 تارجا سوبر

500 سم3 /  فدان EC  %12.5 سلكت سوبر

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ملوخية إبليس الزربيح

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما بعد الشتل باسبوعين.

1.7 لتر/ فدان EC  %50 جروستوب
رشا بعد تجهيز األرض وتخطيطها وقبل رية الزراعة والشتل.
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الحشائش النجيلية الحوليةالطماطم

الطماطم
الحشائش النجيلية الحولية

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ديل القط برومس

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش نشطه فى طور 2-5 اوراق.

500 سم3 /  فدان EC  %5 تارجا سوبر

500 سم3 /  فدان EC  %12.5 سلكت سوبر

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ملوخية إبليس الزربيح

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما بعد الشتل باسبوعين.

1.7 لتر/ فدان EC  %50 جروستوب
رشا بعد تجهيز األرض وتخطيطها وقبل رية الزراعة والشتل.
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الحشائش  النجيلية الحولية  والمعمرة

اإر�صادات خا�صة: 
15 �صم  - ر�ص����ا عاما عندما تكون احل�صائ�ص احلولي����ة فى طور 2 - 4 اأوراق اأو احل�ص����ائ�ص املعمرة عندما تكون بطول 10 

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1156EC% 12.5 فيوزيليدماك�ضFluazifop-P-butyl1.5 لرت/فدانU--0.1-

663EW  % 7.5ويب �صوبرFenoxaprop-P-butyl500 �صم3/فدانU30-0.1-

البطاط�ض

الحشائش  الحولية عريضة وضيفة األوراق

اإر�صادات خا�صة:  ر�صا على منوات احل�صائ�ص قبل ظهور بادرات البطاط�ص.

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالبطاطس

البطاطس
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الخبيزة أم اللبن

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش قبل ظهور بادرات البطاطس.

25 جم / فدان DF  %25 تيتوس
رشا عاما في طور 2 -  4 أوراق حقيقية لنبات البطاطس.

1.25 لتر / فدان SC  %50 جيساجارد
الرش حتي 5% إنبات لتقاوي البطاطس.

450 سم3/ فدان SC  %70 رومتري

300 جم/ فدان WP  %70 سنكور

300جم/ فدان WP  %70 فابكور
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالبطاطس

البطاطس
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الخبيزة أم اللبن

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش قبل ظهور بادرات البطاطس.

25 جم / فدان DF  %25 تيتوس
رشا عاما في طور 2 -  4 أوراق حقيقية لنبات البطاطس.

1.25 لتر / فدان SC  %50 جيساجارد
الرش حتي 5% إنبات لتقاوي البطاطس.

450 سم3/ فدان SC  %70 رومتري

300 جم/ فدان WP  %70 سنكور

300جم/ فدان WP  %70 فابكور
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالطماطم

300 جم/ فدان WP  %70 سنكور

300 جم/ فدان WP  %70 سنيور

300جم/ فدان WDG  %70 يونيمارك

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ساندبار نورة فالرس

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو الحشائش  المعمرة عندما تكون

بطول 10 -  15  سم.

1.5 لتر/ فدان EC  %12.5 فيوزيليد ماآس

500 سم3 /  فدان EW  %7.5ويب سوبر
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالطماطم

300 جم/ فدان WP  %70 سنكور

300 جم/ فدان WP  %70 سنيور

300جم/ فدان WDG  %70 يونيمارك

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

ساندبار نورة فالرس

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 أوراق أو الحشائش  المعمرة عندما تكون

بطول 10 -  15  سم.

1.5 لتر/ فدان EC  %12.5 فيوزيليد ماآس

500 سم3 /  فدان EW  %7.5ويب سوبر
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نورة فالرس ساندبار

الطماطم                                                                                                                            احل�صائ�ص النجيلية احلولية واملعمرة
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل ال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2457)1( WP% 70 ايجي�صكورMetribuzin300 جم/ فدان
Mod

II
60-0.10.6

1491)2( DF  %25تيتو�ضRimsulfuron25 جم/ فدانU60-0.010.1

2059)1( WP  %70داكورMetribuzin300 جم/ فدان
Mod

II
14-0.10.6

2371)3( CS %45   ر�صبكتPendimethalin1.5 لرت/ فدان
Low
III

60-0.050.1

1282)1(SC%48   رومرتىMetribuzin450صم3/ فدان� 
Mod

II
--0.10.6

1254)1( SL% 1.5 لرت/ فدانDiquat dibromideريجلون )200( 20 
Mod

II
100.10.10.1

1589)1( WG  %70صتاركور�Metribuzin300 جم/فدان
Mod

II
60-0.10.6

1687)1( SC%60  صنكور�Metribuzin350 �صم3/ فدان
Mod

II
60-0.10.6

1909)1( WG%70 صيتى كور�Metribuzin300 جم/ فدان
Mod

II
70-0.10.6

2397)1( WP%70صينوزد�Metribuzin300 جم/ فدان
Mod

II
60-0.10.6

2633EC % 18  كوروكى

Clomazone 11%
+

Fomesafen 5.5%
+

Quizalofop-P-ethyl 1.5%
1U60 لرت/ فدان

-
-
-

0.01
0.01
0.2

-
0.025

-

1393)1(WG%70  مارين الن�صرMetribuzin300 جم/ فدان
Mod

II
60-0.10.6

2687)1( WP%70 ميرتوكورMetribuzin300 جم/ فدان
Mod

II
60-0.10.6

2232)1( WP%70 ميرتيتMetribuzin300 جم/ فدان
Mod

II
60-0.10.6

2471)1( SC%48 منيدورMetribuzin450 �صم3/فدان
Mod

II
60-0.10.6

)1( ر�صاً على منوات احل�صائ�ص قبل ظهور بادرات البطاط�ص
)2( ر�صاً عاماً فى طور 2-4 ورقات حقيقية لنبات البطاط�ض

)3( ر�صاً على الأر�ض الناعمة بعد زراعة الدرنات ويف�صل الري بعد املعاملة مبا�صرة

البطاط�ص                                                                                                                 احل�صائ�ص احلولية عري�صة و�صيقة الوراق
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اإر�صادات خا�صة:  ر�صا على منوات احل�صائ�ص قبل ظهور بادرات البطاط�ص.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1178SC % 2  اإيكوبارتPyrafluefn-ethyl250 �صم3/فدانU60-0.020.02

الحشائش  النجيلية الحولية  والمعمرة

اإر�صادات خا�صة: 
ر�صا عاما عندما تكون احل�صائ�ص احلولية فى طور 2-4 ورقات اأو عندما تكون احل�صائ�ص املعمرة بطول10-15  �صم.

ملوخية اإبلي�ض�صر�ض العجوز

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرةالبطاطس

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الصيفية قمح العصافير (بوا)

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 ورقات أو عندما تكون الحشائش  المعمرة

بطول 10 -  15  سم.

600 سم3/ فدان EC  %5 ارامو

500 سم3/ فدان EC  %4 بانتيرا

1.4 لتر/ فدان EC  %15 فيوزيليد فورتي

تجفيف المجموع الخضري للنبات

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

البطاطس بعد المعاملة البطاطس قبل المعاملة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1.5 لتر/ فدان SL  %20 ريجلون
رشا عاما علي نباتات البطاطس قبل الحصاد بإسبوعين.
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الحشائش النجيلية الحولية والمعمرةالبطاطس

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الصيفية قمح العصافير (بوا)

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 ورقات أو عندما تكون الحشائش  المعمرة

بطول 10 -  15  سم.

600 سم3/ فدان EC  %5 ارامو

500 سم3/ فدان EC  %4 بانتيرا

1.4 لتر/ فدان EC  %15 فيوزيليد فورتي

تجفيف المجموع الخضري للنبات

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

البطاطس بعد المعاملة البطاطس قبل المعاملة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1.5 لتر/ فدان SL  %20 ريجلون
رشا عاما علي نباتات البطاطس قبل الحصاد بإسبوعين.
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الحشائش  الحولية عريضة األوراق
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

معدل ال�صم العامال�صم التجاري للمبيد والرتكيز
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1151EC% 4 بانترياQuizalofop-P-tefuryl500 �صم3/فدانU--0.2-

1992EC  %10.8جالنت �صوبرHaloxyfop-P-methyl400 �صم3/فدانLow
III45-0.01-

2289EC% 2U60-0.151 لرت/فدانFluazifop-P-butyl�صن اأزيفوب �صوبر12.5 

1110EC %15 فيوزيليد فورتىFluazifop-P-butyl1.4 لرت/فدانU56-0.151

1936EC %15 وان �صايدFluazifop-P-butyl1.4 لرت/فدانU60-0.151

تجفيف المجموع الخضرى للنبات

اإر�صادات خا�صة: ر�صا عاما على نباتات البطاط�ض قبل احل�صاد باأ�صبوعني.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2000SL% 20 بريكDiquat dibromide1.5 لرت/فدانMod
II70.10.10.1

1833SL  %20برين اأوتGlufosinate ammonium1.5لرت/فدانU70.10.030.8

2572SL  %20روك�صانDiquat dibromide1.5 لرت/فدانMod
II70.10.10.1

ريجلون)200(%20  1254
SLDiquat dibromide1.5لرت/فدانMod

II100.10.10.1

1768SL%20 صن فور�ض�Diquat dibromide1.5 لرت/فدانMod
II70.10.10.1

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرةالبطاطس

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الصيفية قمح العصافير (بوا)

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا عاما عندما تكون الحشائش الحولية في طور 2 -  4 ورقات أو عندما تكون الحشائش  المعمرة

بطول 10 -  15  سم.

600 سم3/ فدان EC  %5 ارامو

500 سم3/ فدان EC  %4 بانتيرا

1.4 لتر/ فدان EC  %15 فيوزيليد فورتي

تجفيف المجموع الخضري للنبات

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

البطاطس بعد المعاملة البطاطس قبل المعاملة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1.5 لتر/ فدان SL  %20 ريجلون
رشا عاما علي نباتات البطاطس قبل الحصاد بإسبوعين.
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حشيشة السعد

 اإر�صادات خا�صة: : ر�صاً عاماً فى طور 3-4 ورقات حقيقية للبطاط�ض.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقًا  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1711WG% 25 بروندRimsulfuron25 جم/فدانU60-0.010.1
1966WG  %25رمييك�ضRimsulfuron25 جم/فدانU60-0.010.1

الب�صلة
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

اإر�صادات خا�صة: ر�صاً بعد الزراعة وقبل الري )الزراعة العفري( اأو قبل الرية الكدابة )الزراعة احلراتى( مع اإجراء عزقة 
واحدة بعد املعاملة ب�صهر واحد.

 التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقًا  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

245EC% 48  اأميك�ضButralin2.5لرت/فدانLow
III45-0.01-

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالقطن

القطن
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

تيل شيطانى حمرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر / فدان EC  %48 اميكس
رشا على الخطوط بعد زراعة البذور وقبل الري وينصح بإجراء العزيق السطحي مرة واحدة وذلك

بعد شهر من المعاملة بالمبيد.

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة السعد السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

8 جم/ فدان WG  %75 انفوك
رشا عاما علي نباتات المحصول وحشيشة السعد عندما يصل طول نبات القطن 10 سم.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالقطن

القطن
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

تيل شيطانى حمرة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر / فدان EC  %48 اميكس
رشا على الخطوط بعد زراعة البذور وقبل الري وينصح بإجراء العزيق السطحي مرة واحدة وذلك

بعد شهر من المعاملة بالمبيد.

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة السعد السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

8 جم/ فدان WG  %75 انفوك
رشا عاما علي نباتات المحصول وحشيشة السعد عندما يصل طول نبات القطن 10 سم.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالبسلة

البسلة
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الدحريج ضرس العجوز

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر/ فدان EC  %48 اميكس
رشا بعد الزراعة وقبل الرى (الزراعة العفير) أو قبل الرية الكدابة (الزراعة الحراتى) مع اجراء

عزقة واحدة بعد المعاملة بشهر واحد.
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البسلة
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الدحريج ضرس العجوز

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر/ فدان EC  %48 اميكس
رشا بعد الزراعة وقبل الرى (الزراعة العفير) أو قبل الرية الكدابة (الزراعة الحراتى) مع اجراء

عزقة واحدة بعد المعاملة بشهر واحد.
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الحشائش الحولية عريضة األوراق

اإر�صادات خا�صة: ر�صاً عاما فى طور2-4 ورقات  للب�صلة.
التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف ال�صمية 
WHO  طبقًا  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2135AS% 48  الفاجرانBentazoneصم3/فدان�  500Low III601.50.31

الفا�صوليا

اإر�صادات خا�صة: ر�صاً عاما عندما تكون احل�صائ�ص احلولية فى طور2-4 ورقات واحل�صائ�ص املعمرة بطول 10-15 �صم
 التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2377EC% 12.5  فيوزيكيمFluazifop-P-butyl1.5 لرت/فدانU45-4-

دفرية

جع�صي�ض

اأبو النجف

ب�صلة �صيطانى

الحشائش  النجيلية الحولية والمعمرة

الب�صلة                                                                                                                                   احل�صائ�ص احلولية عري�صة الوراق
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)جـ( محاصيل الفاكهة
املوالح

الحشائش  الحولية  والمعمرة

اإر�صادات خا�صة:  ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة بارتفاع 10-15 �صم بالر�صا�صة الظهرية ذات الب�صبورى 
TK1 مبعدل 125 لرت ماء للفدان.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1818SL% 47.6 اليجورى
Glyphosate isopropylammonium

+
MCPA-isopropylammonium

1Modلرت/فدان
II10-

-
5

0.05
5
-

2121SL  %48اأجري�صاتGlyphosate isopropylammmonium2.5 لرت/فدانU15-5  .05  .0

741SL  %48بارونGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

2318SL %48 براونداك�ضGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05 .0

2021SG%75.7  بيتا اأبGlyphosate ammonium1.5 كجم/فدانU10-5  .05  .0

1044SL%48  بيالر�صاتوGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05 .0

2176SL%48تيلرGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU30-5  .05  .0

الحشائش الحولية والمعمرةالموالح

الموالح
الحشائش الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

باميا شيطاني غاب

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع 10-15 سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى

TK1 بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

2.5 لتر / فدان SL  %48 بارون

2.5 لتر / فدان SL  %48 بيالرساتو

2.5 لتر / فدان SL  %48 جاليسيت

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب

2.5 لتر/ فدان SL  %48 صن أب

2.5 لتر/ فدان SL  %48 آريديت

2.5 لتر/ فدان AC  %48 آلينيك

2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد

2.5 لتر / فدان SL  %48 هيرفوسيت
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1806SL%62 جاليفو�صيوتيكاGlyphosate isopropylammonium1.25 لرت/فدانU10-5  .05  .0

1047SL%48  جالي�صيتGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU20-5  .05  .0

2368SL%48 جاليفوكريGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

1784SL%24  جليفو �صمارتGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5 .05  .0

1980SL%48 جى براند اأبGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

2192SL%48دلتا �صتارGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

33WSC%48  راوندابGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

2653SL%48جالتريينGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU2-5  .05 .0

2401SL%48  جاليفوهريبGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

1879SL%48  صان وايت�Glyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05 .0

2105SL%48 صكراب�Glyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU15-5  .05  .0

1555SL%48 صينو اأب�Glyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

679SL%48 صن اأب�Glyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU20-5  .05  .0

1895SL%48  كام�صاتوGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

1494SL%48 كريديتGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5 .05  .0

682SL%48 كلينيكGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

2224SL%48 ليفازGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

2338SL%48 مامبا ماك�ضGlyphosate isopropylammonium1.8 لرت/فدانU12-5  .05  .0

1872SL%48 نا�صاGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

469WSC%48 هربازدGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

1671SL%48  هرب�صاتGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

1964SL%48  هريب اأوفGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

733SL%48 هريفو�صيتGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU20-5  .05  .0

2376SG %74.7ويدكيلرGlyphosate ammonium1.25 كجم/فدانU10-5  .05  .0

2082SL%48 وييد �صتوبGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

1971SL%48 يورو�صاتGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-5  .05  .0

املوالح                                                                                                                                                 احل�صائ�ص احلولية واملعمرة
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املوالح                                                                                                                       احل�صائ�ص احلولية  عري�صة و�صيقة الأوراق

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

اإر�صادات خا�صة:
ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة فى  الأعمار الأولى مع عدم و�صول حملول الر�ص لأ�صجار املح�صول.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1759SL%48  جلويدGlyphosate isopropylammonium1 لرت/فدانU10-0.50.5

2338SL%60.8مامبا ماك�ضGlyphosate dimethyl-ammmonium750 �صم3/فدانU10-5  .05  .0

2666ME % لوكر 17 
Glufosinate ammonium14.2%

+
Oxyfluorfen 2.8%

1.5U100.05 لرت/فدان
-

0.05
0.05

0.15
1

حشيشة السعد حشيشة السعدالموالح

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السعد درنات السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب
الرش بعد شهر من العزيق عندما يكون السعد بارتفاع 10 –15 سم بالرشاشات الظهرية ذات

البشبورى TK1  بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة حلفا بادرة الحجنة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا علي نموات الحشائش الخضراء النشطة في طور 3 -  4 أوراق للحشائش الحولية أو عندما تكون

الحشائش  المعمرة  بطول 10 -  15  سم.

2 لتر/ فدان EC  %12.5 ايزوفوب

2 لتر/ فدان EC  %12.5 سيلفوب
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حشيشة السعدالموالح

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السعد درنات السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب
الرش بعد شهر من العزيق عندما يكون السعد بارتفاع 10 –15 سم بالرشاشات الظهرية ذات

البشبورى TK1  بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة حلفا بادرة الحجنة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا علي نموات الحشائش الخضراء النشطة في طور 3 -  4 أوراق للحشائش الحولية أو عندما تكون

الحشائش  المعمرة  بطول 10 -  15  سم.

2 لتر/ فدان EC  %12.5 ايزوفوب

2 لتر/ فدان EC  %12.5 سيلفوب
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراققصب السكر

قصب السكر
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة الرجله داتورة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2 آجم/ فدان DF  %90 ديفو
رشا بعد الزراعة وقبل الري.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراققصب السكر

قصب السكر
الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة الرجله داتورة

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2 آجم/ فدان DF  %90 ديفو
رشا بعد الزراعة وقبل الري.

Page 19
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اإر�صادات خا�صة:
ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة بارتفاع 10-15 �صم بالر�صا�صة الظهرية ذات الب�صبورى TK1 مبعدل 

125 لرت ماء للفدان.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

33WSC% 48 راوند اأبGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.50.5

الحشائش  النجيلية الحولية والمعمرة

اإر�صادات خا�صة: ر�صاً عاما عندما تكون احل�صائ�ص احلولية فى طور3-4 اأوراق للح�صائ�ص احلولية اأو عندما تكون احل�صائ�ص 
املعمرة  بطول 10-15 �صم

 التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 

)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1293EC% 12.5  ايزوفوبFluazifop-P-butyl2 لرت/فدانU5-0.010.03

1369EC% 12.5  صيلفوب�Fluazifop-P-butyl2 لرت/فدانU5-0.010.03

2127EC%5  فوب �صوبرQuizalofop-P-ethyl1.25 لرت/فدانU10-0.05-

حشيشة السعدالموالح

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السعد درنات السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب
الرش بعد شهر من العزيق عندما يكون السعد بارتفاع 10 –15 سم بالرشاشات الظهرية ذات

البشبورى TK1  بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة حلفا بادرة الحجنة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا علي نموات الحشائش الخضراء النشطة في طور 3 -  4 أوراق للحشائش الحولية أو عندما تكون

الحشائش  المعمرة  بطول 10 -  15  سم.

2 لتر/ فدان EC  %12.5 ايزوفوب

2 لتر/ فدان EC  %12.5 سيلفوب
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حشيشة السعدالموالح

حشيشة السعد

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

السعد درنات السعد

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب
الرش بعد شهر من العزيق عندما يكون السعد بارتفاع 10 –15 سم بالرشاشات الظهرية ذات

البشبورى TK1  بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

بادرة حلفا بادرة الحجنة

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا علي نموات الحشائش الخضراء النشطة في طور 3 -  4 أوراق للحشائش الحولية أو عندما تكون

الحشائش  المعمرة  بطول 10 -  15  سم.

2 لتر/ فدان EC  %12.5 ايزوفوب

2 لتر/ فدان EC  %12.5 سيلفوب
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املوالح                                                                                                                                                                      ح�صي�صة ال�صعد
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الحشائش  الحولية عريضة األوراق

اإر�صادات خا�صة: 
ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة فى  الأعمار الأولى مع جتنب و�صول حملول الر�ص لاأ�صجار.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1178SC%2  ايكوبارتPyraflufen-ethyl250 �صم3/فدانU60-0.02-

الحشائش  الحولية عريضة  وضيقة األوراق والعليق

اإر�صادات خا�صة: 
ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة فى  الأعمار الأولى مع جتنب و�صول حملول الر�ص لاأ�صجار.

رطريط احلندقوق

العليق ل�صان حمد

املوالح                                                                                                                                     احل�صائ�ص احلولية عري�صة الوراق
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التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2225EC%12  دوك�صرOxadiazonلرت/فدان  2.5U10-0.05-

العنب

اإر�صادات خا�صة: 
ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة بارتفاع 10-15 �صم بالر�صا�صة الظهرية ذات الب�صبورى TK1 مبعدل 125 

لرت ماء للفدان.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1224SL% 36 اكو�صاتGlyphosate isopropyammionium2.5 لرت/فدانU10-0.5-

2563SL  10اأوراق2.5U لرت/فدانGlyphosate isopropyammioniumتراك اأب%48 
ثمار   10-0.5-

1759SL  10اأوراق2.5U لرت/فدانGlyphosate isopropyammioniumجلويد%48 
ثمار   8-0.5-

1448SL% -2.5U10-0.5 لرت/فدانGlyphosate isopropyammioniumجليفو الن�صر48 

الحشائش الحولية والمعمرةالعنب

العنب
الحشائش الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

شوك الجمل نشاش الدبان

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع 10-15 سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى

TK1 بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

2.5 لتر / فدان SL  %36 اآوسات

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب

2.5 لتر/ فدان SL  %48 روفوسيت

2.5لتر/ فدان SL  %48 سات أب

2.5لتر / فدان SL  %48 صن أب

2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد
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الحشائش الحولية والمعمرةالعنب

العنب
الحشائش الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

شوك الجمل نشاش الدبان

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع 10-15 سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى

TK1 بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

2.5 لتر / فدان SL  %36 اآوسات

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب

2.5 لتر/ فدان SL  %48 روفوسيت

2.5لتر/ فدان SL  %48 سات أب

2.5لتر / فدان SL  %48 صن أب

2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد
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الحشائش  الحولية  والمعمرة

املوالح                                                                                                          احل�صائ�ص احلولية عري�صة و�صيقة الوراق والعليق
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2305SL  10اأوراق2.5U لرت/فدانGlyphosate isopropyammioniumجي�صت%48 
ثمار   10-0.5-

33WSC%48 راوندابGlyphosate isopropyammionium2.5 لرت/فدانU10-0.5-

542SL%48 روفو�صيتGlyphosate isopropyammionium2.5 لرت/فدانU10-0.5-

1479SL%48 صات اأب�Glyphosate isopropyammionium2.5 لرت/فدانU10-0.5-

2391SG%75.5 صامورى�Glyphosate ammonium1.2 كجم/فدانU10اأوراق 
ثمار   10-0.5-

679SL%48 صن اب�Glyphosate isopropyammionium2.5 لرت/فدانU20-0.5-

469WSC%48 هربازدGlyphosate isopropyammionium2.5 لرت/فدانU20-0.5-

2146SL%48 هريبى �صيتGlyphosate isopropyammionium2.5 لرت/فدانU10اأوراق 
ثمار   10-0.5-

733SL%48هريفو�صيتGlyphosate isopropyammionium2.5 لرت/فدانU10اأوراق 
ثمار   10-0.5-

2417SG%95 هانتوك�ضGlyphosate ammonium1 كجم/فدانU10اأوراق 
ثمار   10-0.5-

الحشائش  الحولية  عريضة وضيقة األوراق

اإر�صادات خا�صة: 
ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة مع جتنب و�صول حملول الر�ص لأ�صجار العنب.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

33WSC%48  راوند اآبGlyphosate isopropylammonium1 لرت/فدانU10-0.5-

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالعنب

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

حميض القريص

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة مع عدم وصول محلول الرش الشجار العنب.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة الحجنة خدنى معاك ـ شبطه

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سلكت سوبر
رشا على نموات الحشائش النجيلية الخضراء النشطة عندما تكون الحشائش الحولية فى طور من 2 -

5  ورقات  او الحشائش المعمرة بطول 10 -  15 سم.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالعنب

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

حميض القريص

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة مع عدم وصول محلول الرش الشجار العنب.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة الحجنة خدنى معاك ـ شبطه

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سلكت سوبر
رشا على نموات الحشائش النجيلية الخضراء النشطة عندما تكون الحشائش الحولية فى طور من 2 -

5  ورقات  او الحشائش المعمرة بطول 10 -  15 سم.
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العنب                                                                                                                                                  احل�صائ�ص احلولية واملعمرة
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الحشائش النجيلية  الحولية  والمعمرة

اإر�صادات خا�صة:  ر�صا على منوات احل�صائ�ص النجيلية اخل�صراء الن�صطة عندما تكون احل�صائ�ص احلولية فى طور2-5  ورقات 
احل�صائ�ص املعمرة  بطول 10-15 �صم

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية طبقًا  

WHO  للـ

فرتة الأمان 
)PHI( يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

697EC%12.5  صلكت �صوبر�Clethodim1 لرت/فدانU--1-

2018EC%12  كل�صكClethodim2.5 لرت/فدانU60اأوراق 
ثمار   60-1-

1926EC%22.5 ويك اأب ميك�ض
Clethodim 15%

+
Haloxyfop-P-methyl 7.2%

700Low �صم3/فدان
III

 60اأوراق
ثمار   60

-
0.02

1
0.01

-
-

حدائق الفاكهة )احللويات  وذات النواة احلجرية(

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالعنب

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

حميض القريص

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة مع عدم وصول محلول الرش الشجار العنب.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة الحجنة خدنى معاك ـ شبطه

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سلكت سوبر
رشا على نموات الحشائش النجيلية الخضراء النشطة عندما تكون الحشائش الحولية فى طور من 2 -

5  ورقات  او الحشائش المعمرة بطول 10 -  15 سم.
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الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراقالعنب

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

حميض القريص

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة مع عدم وصول محلول الرش الشجار العنب.

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

نورة الحجنة خدنى معاك ـ شبطه

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:

1 لتر/ فدان EC  %12.5 سلكت سوبر
رشا على نموات الحشائش النجيلية الخضراء النشطة عندما تكون الحشائش الحولية فى طور من 2 -

5  ورقات  او الحشائش المعمرة بطول 10 -  15 سم.
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الحشائش الحولية والمعمرةحدائق الفاآهة (الحلويات وذات النواة الحجرية)

(الحلويات وذات النواة الحجرية) حدائق الفاآهة
الحشائش الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الكوخيا عرف الديك

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع 10-15 سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى

TK1 بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

2.5 لتر/ فدان SL  %39.6 اوراجان فور

2.5 لتر/ فدان SL  %22 ايليكو

2.5 لتر/ فدان SL  %48 بارون

2.5 آجم/ فدان SG  %24بوجى

2.5 لتر / فدان SL  %48 جراوند أب

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 جليالكا

2.5 لتر/ فدان SL  %48 جليفو النصر

2.5 لتر/ فدان SL  %44.1 راوند أب ستار

1.2 آجم/ فدان SG  %75 راوند أب ماآس

2.5لتر/ فدان SL  %48 سانجليفو

2.5 لتر/ فدان SL  %48 آالش
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الحشائش الحولية والمعمرةحدائق الفاآهة (الحلويات وذات النواة الحجرية)

(الحلويات وذات النواة الحجرية) حدائق الفاآهة
الحشائش الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الكوخيا عرف الديك

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع 10-15 سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى

TK1 بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

2.5 لتر/ فدان SL  %39.6 اوراجان فور

2.5 لتر/ فدان SL  %22 ايليكو

2.5 لتر/ فدان SL  %48 بارون

2.5 آجم/ فدان SG  %24بوجى

2.5 لتر / فدان SL  %48 جراوند أب

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 جليالكا

2.5 لتر/ فدان SL  %48 جليفو النصر

2.5 لتر/ فدان SL  %44.1 راوند أب ستار

1.2 آجم/ فدان SG  %75 راوند أب ماآس

2.5لتر/ فدان SL  %48 سانجليفو

2.5 لتر/ فدان SL  %48 آالش

Page 31

الحشائش  الحولية  والمعمرة

العنب                                                                                                                                  احل�صائ�ص النجيلية احلولية واملعمرة
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اإر�صادات خا�صة: 
ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة فى  الأطوار الأولى مع عدم و�صول حملول الر�ص لأ�صجار  املح�صول.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2302SL% 48 ا�صتنجرGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

1224SL  %36اكو�صاتGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

1166SL  %39.6اأوراجان فورGlyphosate diammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

741SL % 2.5U10-0.10.2 لرت/فدانGlyphosate isopropylammoniumبارون 48 

567SG%24  بوجىGlyphosate ammonium2.5 كجم/فدانU10-0.10.2

1721SL%48تراجلىGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

516WSC%48  جليالكاGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

1448SL%48 جليفو الن�صرGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

2064SL%48 جليفوعيدGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

2316SL%48 جليفو ابGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

2392SL%48 جليفوتوك�ضGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

1304SL%44.1 راونداب �صتارGlyphosate potassium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2
1122SG % 75 راونداب اأب ماك�ضGlyphosate monoammonium1.2 كجم/فدانU20-0.10.2
1695SL%48 صويب�Glyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2
1390SL%48 ديك�صوGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

2443SL%48 فيلد ابGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

1213SL%48 كال�ضGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

2666ME%17 لوكر
Glufosinate ammonium 14.2%

+
Oxyfluorfen 2.8%

2U70.15 لرت/فدان
-

0.15

0.05

0.25

0.05

2448SL%48 ن�صرهريبGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU7-0.10.2

2417SG%95 هانتوك�ضGlyphosate ammonium1كجم/فدانU10-0.10.2

469WSC%48 هربازدGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU10-0.10.2

1241SL%36 ويد ما�صرت ديو
Glyphosate isopropylammonium 

and monoammonium salt
2.5U10-0.10.2 لرت/فدان

حدائق الفاكهة )احللويات وذات النواة احلجرية(                                                                               احل�صائ�ص احلولية واملعمرة
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الحشائش  الحولية عريضة وضيقة األوراق

اإر�صادات خا�صة: 
ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة فى  الأطوار الأولى مع عدم و�صول حملول الر�ص لأ�صجار  املح�صول.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

2636SG% 80 اتراك�صن
Glyphosate ammonium75%

+
MCPA sodium 5%

1Mod كجم/فدان
II10-

-
0.1

0.05
0.2

-

1181SL 1.8U10-0.10.2 لرت/فدانGlyphosate monopotassiumتات�ص داون هاى تك%50 

2693SL  %50جليفوالن�صر جولدGlyphosate monopotassium2لرت/فدانU10-0.10.2

1240WSC  %24جليفونGlyphosate isopropylammonium1.5 لرت/فدانU10-0.10.2

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

الحشائش الحولية والمعمرةحدائق الفاآهة (الحلويات وذات النواة الحجرية)

2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد

2.5 لتر/ فدان SL  %36 ويدماستر ديو

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

رشاد البر الحريق

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة في األطوار األولي مع عدم وصول محلول الرش ألشجار

المحصول.

1.8 لتر/ فدان SL  %50 تاتش داون هاي تك

1.5 لتر/ فدان WSC  %24 جليفون

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الحجنة بادرة نجيل بلدى معمر

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:
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2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد

2.5 لتر/ فدان SL  %36 ويدماستر ديو

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

رشاد البر الحريق

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة في األطوار األولي مع عدم وصول محلول الرش ألشجار

المحصول.

1.8 لتر/ فدان SL  %50 تاتش داون هاي تك

1.5 لتر/ فدان WSC  %24 جليفون

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الحجنة بادرة نجيل بلدى معمر

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:
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الحشائش الحولية والمعمرةحدائق الفاآهة (الحلويات وذات النواة الحجرية)

2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد

2.5 لتر/ فدان SL  %36 ويدماستر ديو

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

رشاد البر الحريق

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة في األطوار األولي مع عدم وصول محلول الرش ألشجار

المحصول.

1.8 لتر/ فدان SL  %50 تاتش داون هاي تك

1.5 لتر/ فدان WSC  %24 جليفون

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الحجنة بادرة نجيل بلدى معمر

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:
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الحشائش الحولية والمعمرةحدائق الفاآهة (الحلويات وذات النواة الحجرية)

2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد

2.5 لتر/ فدان SL  %36 ويدماستر ديو

الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

رشاد البر الحريق

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة في األطوار األولي مع عدم وصول محلول الرش ألشجار

المحصول.

1.8 لتر/ فدان SL  %50 تاتش داون هاي تك

1.5 لتر/ فدان WSC  %24 جليفون

الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

الحجنة بادرة نجيل بلدى معمر

التوصيات المعتمدة
إرشادات خاصة:
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حدائق الفاكهة )احللويات وذات النواة احلجرية(                                                            احل�صائ�ص احلولية عري�صة و�صيقة الوراق
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 اإر�صادات خا�صة: 
 ر�صا على منوات احل�صائ�ص النجيلية اخل�صراء الن�صطة  وهى باإرتفاع  7-10 �صم

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

926EC  % -1.25U10-0.2 لرت/فدانQuizalofop-P-ethylتارجا �صوبر 5 

2155EC  % -2U10-0.1 لرت/فدانFluazifop-P-butylفوتاليد 12.5 

امل�صطحات اخل�صراء

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل الإ�صتخدامال�صم العام
ت�صنيف 

ال�صمية طبقًا  
WHO  للـ

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

1905WG% 65 باريكيدProdiamine400 جم/فدانU----

زيتةنبات حم�ض

الحشائش  الحولية الصيفية عريضة وضيقة األوراق

حدائق الفاكهة )احللويات وذات النواة احلجرية(                                                                  احل�صائ�ص النجيلية احلولية واملعمرة
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جوانب اجل�صور وامل�صارف

اإر�صادات خا�صة: 
4 ورقة للحولى  بالر�صا�صة الظهرية   - ر�صا على منوات احل�صائ�ص اخل�صراء الن�صطة بطول 15-10 �صم للمعمر اأو 2 

ذات الب�صبورى TK1 مبعدل 125 لرت ماء / للفدان.

التو�صيات املعتمدة

رقم 
الت�صجيل

ال�صم التجاري للمبيد 
والرتكيز

معدل ال�صم العام
الإ�صتخدام

ت�صنيف 
ال�صمية 

طبقًا  للـ  
WHO

فرتة 
الأمان 
 )PHI(

يوم

MRL’s قيم
)mg/kg(

CodexEUEPA
Tolerance

741SL% 48 بارونGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU----

33WSC% 48 راوندابGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU----

469WSC% 48 هربازدGlyphosate isopropylammonium2.5 لرت/فدانU----

الحشائش الحولية والمعمرةجوانب الجسور والمصارف

جوانب الجسور والمصارف
الحشائش الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

البرنوف الحلفا

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع 10-15 سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى

TK1 بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

2.5 لتر/ فدان SL  %48 بارون

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب

2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد
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الحشائش الحولية والمعمرةجوانب الجسور والمصارف

جوانب الجسور والمصارف
الحشائش الحولية والمعمرة

معدل اإلستخدام إسم المبيـــد

البرنوف الحلفا

التوصيات المعتمدة

إرشادات خاصة:
رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع 10-15 سم بالرشاشة الظهرية ذات البشبورى

TK1 بمعدل 125 لتر ماء للفدان.

2.5 لتر/ فدان SL  %48 بارون

2.5 لتر/ فدان WSC  %48 راوند أب

2.5 لتر/ فدان WSC  %48هربازد
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الحشائش  الحولية والمعمرة



البــــاب الرابع
المالحق
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امللحق الأول

مكافحة الآفات با�صتخدام الأعداء احليوية
ت�صتخدم الأعداء الطبيعية فى املكافحة احليوية بوجودها الطبيعي املعتاد وهي اإحدى طرق املكافحة الطبيعية، اأو بتدخل الإن�صان 
ا�صتخدام  ويتطلب  التطبيقية  احليوية  باملكافحة  الو�صيلة  هذه  تعرف  احلالة  هذه  وفى  الأعداء  هذه  واإكثار  ت�صجيع  على  بالعمل 
اأ�صلوب املكافحة احليوية لالآفات معرفة تامة بتاريخ حياة الآفة املراد مكافحتها ودرا�صة لالأعداء الطبيعية امل�صاحبة لها فى مناطق 
انت�صارها وكذلك تقييم الدور الذى تلعبه هذه الأعداء ولذلك يتطلب ا�صتخدام هذا الأ�صلوب فى املكافحة بع�ص الوقت واجلهد قبل 

احل�صول على نتائج ملمو�صة من الإعتماد عليها.

وهناك اأمثلة كثرية ناجحة يتفوق فيها اأ�صلوب املكافحة احليوية على غريه من و�صائل املكافحة الأخرى التي ي�صتخدمها الإن�صان ومع 
ذلك وعلى الرغم من املزايا العديدة للمكافحة احليوية فاإنه لي�ض من احلكمة على الإطالق عند التعامل مع اآفة هامة اإقت�صادياً فى 
م�صاحة كبرية اأو فى مناطق جديدة اأن يتم العتماد كلية على املكافحة احليوية فى حل امل�صكلة، كذلك ل ميكن العتماد عليها بنجاح 
�صد كل الآفات، ول ميكن اعتبارها ال�صالح الوحيد اأو حتى الأكرث فاعلية من وجهة النظر التطبيقية، ولذلك تطورت وتكاملت نظم 
مكافحة الآفات احلديثة اإلى ما يعرف باملكافحة املتكاملة اأو برامج اإدارة الآفات، وهي تطبيق لكل اأ�صاليب املكافحة املتاحة منفردة اأو 
جمتمعة فى برنامج واحد يحقق اأكر ا�صتفادة من جميع الطرق فى خف�ض اأعداد الآفات وفى نف�ض الوقت يحقق تر�صيد اإ�صتخدام 

املبيدات ويحافظ على الأعداء الطبيعية، والأهم هو تقليل فر�ص تلوث البيئة واحلا�صات الزراعية النباتية واحليوانية.

تعريف املكافحة احليوية:

هي الإعتماد على اأو اإ�صتخدام الكائنات احلية )الأعداء الطبيعية( للتقليل من كثافة اأعداد الآفات احليوانية والنباتية اإلى ما دون 
احلد الإقت�صادى لل�صرر.

مميزاتها:

1-اآمنة ل ت�صر بالإن�صان والبيئة وهو �صرط اأ�صا�صي لإختيارها ورعايتها وا�صتخدامها.
2- م�صتدمية، حيث تتكاثر اأعدادها طبيعيا.

3- اقت�صادية، رخي�صة التكاليف مقارنة بطرق املكافحة الأخرى.
4- �صهلة التطبيق ول حتتاج اإلى اأيدي عاملة كثرية.

عنا�صرها:

3- م�صببات الأمرا�ض    2-املفرت�صات    1- الطفيليات    

التطفل:

الكائن  النهاية ويعرف  اآخر يازمه ويتغذي عليه وي�صبب موته فى  اأو على كائن حي  هي ظاهرة يعي�ص فيها كائن حي داخل 
املهاجم بالطفيل والكائن املتطفل عليه بالعائل.

الفرتا�ض:
هي ظاهرة مهاجمة كائن حي لكائن حي اآخر بغر�ض التغذي عليه لفرتة حمددة، ثم ينتقل منه اإلى كائن حي اآخر وهكذا حتى 

نهاية فرتة التغذية. يعرف الكائن احلي املهاجم باملفرت�ض واملتهجم عليه بالفري�صة.
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امل�صبب املر�صي:
هو كائن حي دقيق ممر�ض ي�صبب موت الآفات نتيجة لالإ�صابة املر�صية ومن اأمثلتها البكرتيا والڤريو�ض والفطر والروتوزوا  

والنيماتودا.

التمييز بني التطفل والإفرتا�ض:

ي�صتند التمييز بني عمليات التطفل والإفرتا�ض على مظاهر متعددة منها:

الكامل  التغذية  اأو طور  الكامل )احلوريات والريقات(  التغذية غري  التغذية: طور  اأحد طوري  للعائل خالل  الطفيل  1- مالزمة 
)احل�صرات الكاملة(، وعموما فاإن الطفيليات اأكرث تخ�ص�صاً من املفرت�صات حيث يتغذى املفرت�ض على اأكرث من فرد من فرائ�صه. 

2- التحورات املورفولوچية حيث يحدث حتور فى بع�ض اأع�صاء العدو احليوي خلدمة العمليات احليويــة مثل اآلة و�صـع البي�ض فى 
الطفيليات وحتـور اأجزاء الفم لالفرتا�ض كمـا هو احلـال فى اأ�صد املن اأو الأرجل للقن�ض كما هو احلال فى فر�ض النبي لت�صاعد 

فى القب�ض على الفري�صة.

حجم  يكون  بينما  عائلة  حجم  من  بكثري  اأ�صغر  الطفيل  حجم  يكون  ما  وعادة  ال�صحية  حلجم  بالن�صبة  احليوي  العدو  حجم   -3
املفرت�ض اأكر من حجم فري�صته.

4- مدى ال�صرر الذي يطراأ على ال�صحية حيث ل ي�صبب التطفل موت فورى للعائل بينما ي�صبب الإفرتا�ض موت فوري لفري�صته.

)ب�صفة عامة تعتر ظاهرة املالزمة اأهم ما يعتمد عليه فى التمييز بني الطفيليات واملفرت�صات(.

اأول: الطفيليات

تق�صم الطفيليات على عدة اأ�ص�ض منها:

1- طور العائل الذى يتم التطفل عليه:

التطفل على البي�ض:
طفيل  مثل  العائل  بي�ض  يفق�ض  ل  وبالتايل  داخله  حياتها  دورة  وت�صتكمل  العائل  بي�ض  داخل  بي�صها  الطفيل  اأنثي  ت�صع  وفيه 
العائل وبداخله  اأخرى يفق�ص بي�ص  العديد من احل�صرات حر�صفية الأجنحة، فى حالت  الرتايكوجراما الذي يتطفل على بي�ص 
بي�ص الطفيل حيث تتغذى يرقة الطفيل على يرقة العائل فتوؤدى اإلى موتها، ثم تتكون عذراء الطفيل وتخرج منها احل�صرة الكاملة 

مثل طفيل الكيلون�ض  والذي يتطفل على بي�ض دودة ورق القطن. 
التطفل على الريقات:

وينق�صم اإلى:
اأ- تطفل خارجي:

وفيه ت�صع اأنثى الطفيل بي�صها خارجيا على ج�صم يرقة العائل بعد تخديرها، يفق�ض بي�ض الطفيل وتتغذى يرقاته خارجياً 
اأي�صا على يرقة العائل حتى ت�صتكمل دورة حياتها مثل طفيل الراكون والذي يتطفل على يرقات دودة اللوز القرنفلية وثاقبات 

الذرة.
ب- تطفل داخلي:

وفيه ت�صع اأنثي الطفيل بي�صها داخل اأو خارج ج�صم العائل، يفق�ض بي�ض الطفيل وتخرتق يرقاته ج�صم العائل وتبقي بداخلة 
لتتغذى على املحتويات الداخلية حتى ت�صتكمل الطور املتغذي )الريقة( بعدها تتطور اإلى عذارى غالباً خارج ج�صم العائل مثل 
طفيل امليكروبليت�ض اأو ذبابة التاكينا اللذان يتطفالن على يرقات دودة ورق القطن اأو الطفيليات التي تتطفل داخلياً على الذباب 

الأبي�ض.
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التطفل على العذارى:

وفية ت�صع اأنثى الطفيل بي�صها داخل عذارى العائل وترتبى الأطوار غري الكاملة للطفيل داخل عذراء العائل حتى يخرج 
الطفيل الكامل منها مثل طفيل الراكيماريا الذي يتطفل على عذارى اأبو دقيق الكرنب.

التطفل على احل�صرات الكاملة:

حيث ت�صع اأنثى الطفيل بي�صها على ج�صم احل�صرة الكاملة وعندما يفق�ص البي�ص تدخل الريقات لتتغذى على املحتويات 
الداخلية للح�صرة الكاملة، ومن اأمثلتها طفيليات املن )تتحول فيه احل�صرات الكاملة من املن اإلى ما يعرف باملوميات(.

2- ت�صل�صل املهاجمة:

التطفل الأولى: وهو مهاجمة الطفيل لالآفة دون غريها.

التطفل املفرط: وفيه يهاجم الطفيل طفيل اآخر )خارجى اأو داخلها( على الآفة، وينق�صم اإلى تطفل ثانوي وثالثي واأحياناً 
رباعي كما يحدث فى بع�ض اأنواع طفيليات املن.

3- عدد اأفراد الطفيل الناجتة من فرد واحد متت التغذية عليه من العائل:

تطفل فردى: وفيه ينجح فرد واحد فقط من الطفيل فى اأن يتغذى وينمو على اأو داخل فرد واحد من العائل.

تطفل جماعي: وفيه يتغذى وينمو اأكرث من فرد من الطفيل على اأو داخل فرد واحد من العائل، )قد  ي�صل عدد اأفرادالطفيل 
اخلارجة من فرد واحد من العائل اإلى ب�صعة مئات(.

هذا وتنتمي معظم احل�صرات الطفيلية اإلى رتب غ�صائية الأجنحة وذات اجلناحني.

ثانيا- املفرت�صات: 

ت�صم معظم اأنواع املفرت�صات احل�صرية املجاميع التالية:

1- اخلناف�ض املفرت�صة: )تتبع رتبة غمديه الأجنحة( مثل:

- اخلناف�ض الأر�صية  مثل خنف�صاء الكالو�صوما التي تهاجم لياًل يرقات حر�صفية الأجنحة والعذارى املوجودة فى الرتبة)مثل 
يرقات وعذارى دودة ورق القطن وغريها من حر�صفية الأجنحة(.

اأبو  خناف�ض  وتفرت�ض   والروداليا  وال�صكمن�ض  والأ�صود  ال�صمني  العيد  واأبو  نقطة  العيد11  اأبو  مثل  - خنف�صاء اأبو العيد :  
العيد الريقات واحل�صرات الكامل للمن والذباب الأبي�ص واحل�صرات الق�صريةوالبق الدقيقي والبي�ص 

والفق�ض احلديث لعديد من حر�صفية الأجنحة.

الأجنحة،  حر�صفية  ح�ص�رات  من  للعدي�د  احلديث  والفق��ص  والبي��ص  ال�صغ�رية  واحل�صرات  املن  تفرت�ص  2- احل�صرة الرواغة:  
وتكرث فى حقول الر�صيم والقطن والذرة.

والبق  الق�صرية  احل�صرات  وبع�ص  املن  يرقاته  تفرت�ص  ال�ص�ريف��ص:  ذباب  مثل  اجلناحني(  ذات  رتبة  3- الذباب املفرت�ض: )يتبع 
الدقيقي. بينما تتغذى احل�صرات الكاملة على رحيق الأزهار.

4- فر�ض النبى:  )يتبع رتبة م�صتقيمة الأجنحة( مثل فر�ض النبي الكبري وال�صغري، يفرت�ض اخلناف�ض والنمل والذباب.

5- ح�صرات اأ�صد املّن:  )تتبع رتبة �صبكية الأجنحة( تفرت�ص يرقاته املّن والرتب�ص والذباب الأبي�ص واحل�صرات الق�صرية والفق�ص 
احلديث للعديد من حر�ص�فية الأجنحة، بينما تعي�ص احل�صرات الكاملة فى معظم الأنواع معي�صة حرة غري 

مفرت�صة.



جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى 240

6- ح�صرات اأ�صد النمل: )تتبع رتبة �صبكية الأجنحة( تفرت�ض يرقاته النمل ب�صفة اأ�صا�صية.

الأجنحة  العديد من حر�صفية  يرقات وعذارى  اأر�صية تفرت�ص  ليلية   الأجنحة( ح�صرات  رتبة جلدية  )تتبع  7- اإبرة العجوز:  

املوجودة فى الرتبة وكذلك بع�ض الديدان واخلناف�ض الأر�صية.

8- الزنابري املفرت�صة: وهى تتبع رتبة غ�صائية الأجنحة وتعي�ص غالباً فى معي�صة اجتماعية واأحياناً  اإنفرادية ومن اأمثلتها: 

- الزنابري الزرقاء: والتي تفرت�ض النحل وبع�ض اأنواع الزنابري الأخرى.

- زنبور البلح وذئب النحل والزنبور الأ�صفر: وتفرت�ض نحل الع�صل.

- زنابري الطني البانية: تفرت�ض يرقات حر�صفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن.

9- الأكارو�صات املفرت�صة:  تفرت�ض بع�ض اأنواع الرتب�ض والعناكب والأكارو�صات النباتية ال�صارة.

10- العناكب احلقيقية:  تعترب اأحد جماميع املفرت�صات الهامة وال�صائعة فى جميع الأو�صاط البيئية   الزراعية، تفرت�ص بكفاءة 

العديد من اأنواع الفرائ�ض �صواء الطائرة اأو الزاحفة.

11- الفقاريـات املفرت�صـة: مثل الأ�صماك والطيور والزواحف والتى تفرت�ص جزئياً اأو كلياً العديد من اأنواع احل�صرات.

ثالثًا: م�صببات الأمرا�ض:

تتواجد الكائنات الدقيقة مثل البكترييا والفطر والڤريو�ض والروتوزوا والنيماتودا فى البيئات الزراعية

املكافحة  فى  اأي�صاً  الكائنات  هذه  وت�صتخدم  موتها،  م�صببة  احل�صرية  الآفات  اأنواع  من  كثري  طبيعياً  بع�صها  يهاجم  حيث  املختلفة 

احليوية التطبيقية باإكثارها �صناعياً ور�صها فى الطبيعة بنف�ص طرق ر�ص املبيدات فتنت�صر العدوى بني احل�صرات وتفتك بها نتيجة 

التغذية على الأجزاء النباتية امللوثة بجراثيم هذه امل�صببات حمدثة العدوى عن طريق املعدة اأو من خالل الثغور التنف�صية.

مميزات املكافحة امليكروبية:

1- املبيدات امليكروبية اأقل خطراً على الإن�صان واحليوان من املبيدات الكيميائية لآن معظم هذه امليكروبات متخ�ص�صة على احل�صرات 
ول ت�صيب الإن�صان.

2- ندرة حدوث الطفرات ال�صارة فى م�صببات الأمرا�ض امليكروبية.

3- ي�صتمر الأثر الباقي للمبيدات امليكروبية فرتات طويلة.

للمبيدات  املكافحة يقلل من احتمال ظهور �صاللت مقاومة  الكيميائية فى  املبيدات  بالتبادل مع  امليكروبية  املبيدات  ا�صتخدام   -4

الكيماوية.

عيوبها:

1- مازالت تكلفة ت�صنيعها عالية ن�صبياً باملقارنة باملبيدات الكيميائية.

2- يحتاج ا�صتخدامها اإلى ظروف جوية خا�صة فالفطريات مثال حتتاج اإلى رطوبة ن�صبية عالية، كما اأن بع�ض الڤريو�صات حتتاج اإلى 

حرارة عالية اأو منخف�صة.

3- لي�ص مل�صببات الأمرا�ص القدرة على النت�صار واحلركة من مكان اإلى اآخر بعك�ص احل�صرات املتطفلة واملفرت�صة.
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التطفل الداخلى : Encarsia sp - تطفل داخلى

على حوريات الذباب الأبي�ض

التطفل على العذارى : طفيل الراكيماريا داخل عذراء 
اأبو دقيق الكرنب

على  تتطفل  الطفيل  اأنثى   : الكاملة  احل�صرات  على  التطفل 
املن  موميات  من  الطفيليات  خروج   - )اأعلى(  املن  م�صتعمرة 
العائل  يرقة  ج�صم  خارج  الطفيل  �صرانق   - ميني(  )اأ�صفل 

)اأ�صفل �صمال(

تطفل خارجى

على الريقات

تطفل على البي�ض
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خنف�صاء الروداليا
خنف�صاء الكالو�صوما

اأبو العيد

املفرت�صــــات

اأ�صد املن: ح�صرة كاملة : )اأعلى( 
والريقة : )اأ�صفل(

الرواغة

خنف�صاء  ال�صكمن�ض

ذبابة ال�صريف�ص : ح�صرة كاملة

)اأعلى( والريقة )اأ�صفل(
اأ�صد النمل



243التو�صيات املعتمدة  ملكافحــة الآفــات الزراعيــة

امللحق الثانى
اإر�صادات ملكافحة اآفات املوالح والب�صاتني

تهدف �صيا�صة وزارة الزراعة واإ�صت�صالح الأرا�صي اإلى احلد من اإ�صتخدام املبيدات الكيميائية فى مكافحة الآفات الزراعية 
عامة واآفات حما�صيل الب�صاتني واخل�صر خا�صة للحفاظ على البيئة والأعداء احليوية التي تهاجم الآفات وجتنب الآثار 

ال�صامة ملتبقيات تلك املبيدات بالثمار لتكون �صاحلة لال�صتهالك املحلى والت�صدير.

اإر�صادات ا�صتخدام الزيوت ال�صيفية �صد احل�صرات الق�صرية والبق الدقيقي:

1- اأن تكون الأر�ض مروية.

2-  رج عبوة الزيت قبل ال�صتخدام.

3- ا�صتخدام موتور ر�ض ذو قالب �صليم.

4- مراعاة الر�ض فى ال�صباح الباكر اأو بعد الظهر.

5- يجب عدم ا�صتخدام الزيوت املعدنية قبل اأو بعد املعاملة بالكريت اإل بعد م�صى15يوم على الأقل ول تطبق فى حالة عط�ص 

الأ�صجار.
6- يجب اأن يوقف الر�ض اإذا ارتفعت احلرارة عن 32 درجة مئوية.

7- يجب جتنب الر�ض اأثناء هبوب الرياح.

ويتم العاج ال�صتوي با�صتخدام اأحد الزيوت ال�صتوية فى حالة وجود ن�صبة اإ�صابة مرتفعة اأثناء ال�صتاء.

اإر�صادات مكافحة ذباب الفاكهة:
يعترب ذباب الفاكهة من اأهم واأخطر الآفات احل�صرية على ثمار الفاكهة عموماً حيث ت�صبب اأ�صراراً كبرية للثمار اإذا مت 
الثمرة مما يتعذر معه مكافحتها بعد حدوث  البي�ص داخل  املنا�صب وذلك لأن احل�صرة ت�صع  الوقت  اإهمال مكافحتها فى 

الإ�صابة.

وملكافحة هذه الآفة الهامة يتبع الآتي:

1- ت�صتخدم امل�صائد الفرمونية مبعدل م�صيدة واحدة لكل 5 اأفدنة وذلك لتقدير التعداد احل�صري الذي تبداأ عنده اإجراءات 

اأو  مكافحة ذباب الفاكهة كيميائيا ومن الأهمية مبكان ا�صتخدام تلك امل�صائد فى حدائق املاجنو واجلوافة املجاورة 
املختلطة مع املوالح وبكثافة اأكر للتنبوؤ مبدى تواجد الذبابة فى حدائق املوالح.

2- ي�صتخدم املبيد م�صافا للمادة اجلاذبة ملكافحة هذه الآفة دون حدوث تلوث للثمار ويتم ذلك على النحو التايل:

 –الر�ض اجلزئي:
اأي ملء ر�صا�صة  باملاء  اإلى20 لرت  املبيد+5% مادة جاذبة ويكمل املحلول  املو�صى به من  الر�ض اجلزئي باملعدل  ي�صتخدم 
ظهرية20 لرت ويتم ر�ص اجلذوع الرئي�صة لكل اأ�صجار احلديقة اأو ير�ص خط من الأ�صجار ويرتك اآخر اأو ير�ص خط ويرتك 

خطان ويتوقف عدد خطوط الأ�صجار املعاملة وكذلك عدد الر�صات فى املو�صم على كثافة الذباب فى امل�صائد.
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القاتلة: – احلزم 
وهي عبارة عن قطع من كي�ص خي�ص مربومة بطول20�صم وقطر10�صم وحم�صوة اأي�صا باخلي�ص ويتم

غمر الأكيا�ص فى املخلوط ال�صابق ذكره فى الر�ص اجلزئي لفرتة ل تقل عن4 �صاعات حتى يتم الت�صبع ثم تعلق على الأ�صجار 
بحيث ل تام�ص الثمار اإطاقا ويجب اأن تظل الأكيا�ص مبللة دائما وذلك باإ�صتمرار تزويدها باملخلوط.

القاتلة  احلزم  ت�صتخدم  ل  لكن  للمكافحة  تامة  كطريقة  فقط  اجلزئي  الر�ص  اإ�صتخدام  ميكن  اأنه  اإلى  الإ�صارة  وجتدر 
مبفردها واإمنا ت�صتخدم بجانب الر�ص اجلزئي.

lجمع وكمر الثمار املت�صاقطة:

الكيميائية بحيث  بالأ�صمدة  البال�صتيك اخلا�صة  �صكائر  وتو�صع فى  للت�صويق  ت�صلح  والتي ل  املت�صاقطة  الثمار  جتمع 
تكون هذه الأكيا�ص �صليمة غري مثقوبة وتغلق جيداً وترتك على امل�صايات معر�صة لأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة فيوؤدى ذلك اإلى 
اإرتفاع درجة حرارتها الداخلية ومن ثم موت يرقات ذبابة الفاكهة فى تلك الثمار بل واأي�صا موت اأي اآفات اأخرى بالثمار مما 
يقلل من تكرار الإ�صابة ومن ال�صروري تطبيق هذا الإجراء فى حدائق املاجنو واجلوافة املجاورة اأو املختلطة بحدائق موالح 

لأن هذين العائلني هما م�صدر اإ�صابة املوالح بذبابة الفاكهة.

l غمر احلديقة باملاء:
تغمر احلديقة بعد جمع املح�صول مبا�صرة مع �صرورة اإجراء هذه املعاملة اأول فى حدائق املاجنو واجلوافة املجاورة اأو 
املختلطة بحدائق املوالح بهدف قتل الريقات والعذارى املوجودة فى تربة احلديقة وذلك يقلل من اإنتقال الذبابة اإلى حدائق 
املوالح  كما يوؤدى غمر حدائق املوالح بعد جمع املح�صول اإلى احلد من انتقال الذبابة اإلى العوائل الأخرى على األ تتعار�ض 

هذه املعاملة مع التو�صيات الب�صتانية.

اإر�صادات مكافحة �صانعات اأنفاق اأوراق املوالح:
تقوم الريقة بحفر اأنفاق متعرجة داخل الأوراق الغ�صة احلديثة النمو وتتغذى على حمتوياتها الداخلية مما يقلل من 
كفاءتها فى القيام بعملية التمثيل ال�صوئي، وفى النهاية جتف الأجزاء امل�صابة فى الأوراق والأفرع الغ�صة وتنثني الأوراق 

احلديثة النمو على نف�صها.

ويتم عالج هذه الآفة على النحو التايل:
1- عالج الأ�صجار احلديثة وال�صتالت:

يتم ر�ص الأ�صجار احلديثة وال�صتات ب�صفة دورية كل2-3 اأ�صابيع على ح�صب �صدة الإ�صابة باأحد الزيوت ال�صيفية.

2- عالج الأ�صجار البالغة:
حتدث الإ�صابة ال�صديدة فى الأ�صهر الدافئة اأي خال ال�صيف واخلريف، ونظراً لأن ن�صبة منوات دورة ال�صيف حمدودة 
باملقارنة بدورات النمو التي حتدث فى الربيع واخلريف، كما اأن درجات احلرارة ال�صائدة اأثناء دورة منو الربيع تكون غري 
اأثناء هذه الفرتة مما ي�صاعد على  ولذا ل ين�صح باملكافحة  منا�صبة لن�صاط احل�صرة، ولذلك تكون الإ�صابة حمدودة جداً 

اإعطاء فر�صة لالأعداء احليوية لهذه الآفة للتكاثر والزيادة فى العدد.

اأما بخ�صو�ص منوات اخلريف فيجب العناية مبكافحة الآفة خال هذه الفرتة لأهمية منوات اخلريف فى حمل ثمار 
العام التايل، ولذلك تكافح الآفة خالل هذه الفرتة بنف�ض املعاملة امل�صتخدمة لالأ�صجار احلديثة.

وب�صفة عامة يجب مراعاة الت�صميد املتوازن خا�صة الت�صميد البوتا�صي وعدم املغالة فى الت�صميد الأزوتي، وكذلك يجب 
اأن يكون التقليم متوازن.
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امللحق الثالث
اإر�صادات ملكافحة النمل الأبي�ض

يعي�ص النمل الأبي�ص معي�صة اجتماعية فى �صكل م�صتعمرات وهي تختلف عن النمل العادي فى كثري من الأمور وتهاجم 
على  املحتوى  واملوكيت  والأب�صطة  واملفرو�صات  والأقم�صة  الأوراق  تهاجم  اأ�صكالها حيث  كافة  فى  ال�صليلوزية  املواد  احل�صرة 
احل�صرة  وت�صبب  الأثاث  ح�صو  فى  امل�صتخدم  ال�صناعي  الأ�صفنج  فى  معّي�صة  لأنفاق  حافرة  �صوهدت  قد  بل  قطنى  خملوط 

خ�صائر كبرية بل واإنهيارات لبع�ص البيوت التي تعتمد على الأخ�صاب فى دعمها.

ول ميكن م�صاهدة ح�صرة النمل الأبي�ص ب�صكل مبا�صر بل من خال اآثار تدمريها ومظاهر الإ�صابة التي ت�صببها فقط 
حيث تعي�ص بطريقة خفية حتت �صطح الأر�ص اأو داخل قطع الأثاث والأر�صيات والعروق اخل�صبية وتقوم مبهاجمة اأهدافها 
عن طريق اأنفاق متتد من اأ�صفل �صطح الأر�ض اإلى اأعلى فى �صكل اأنابيب على احلوائط اأو الأ�صجار بعيداً عن ال�صوء واجلفاف.

وتنق�صم اأنواع النمل الأبي�ض اإلى:

1- النمل الأبي�ض الفوق اأر�صى: وهو من اأنواع النمل الأبي�ص التي تعي�ص وتهاجم الأخ�صاب اجلافة �صواء اخلام اأو امل�صنعة 
اأو الأ�صجار بعد جفافها وتتميز ببع�ص خوا�ص ناخرات الأخ�صاب )اخلناف�ص ال�صاحقة للخ�صب( ويرتاوح تعداد الأفراد فى 

م�صتعمراتها بني100-300 فرد ولي�ض لها عالقة بالرتبة.

2- النمل الأبي�ض التحت اأر�صي: واأنواع هذه املجموعة خطرية جداً حيث تعي�ص مرتبطة بالرتبة ارتباطاً وثيقاً ويرتاوح 
عدد اأفراد امل�صتعمرة من50000 اإلى ب�صعة مايني وتهاجم اأي مادة �صليلوزية اأو م�صتقاتها فوق �صطح الأر�ص اأو خالها.

مظاهر الإ�صابة بالنمل الأبي�ض:

1 - وجود فتحات ثقوب �صغرية فى الأخ�صاب وهى عادة دليل خروج احل�صرات الكاملة فى فرتات الإنت�صار والتكاثر )الربيع 
واخلريف( خا�صة بالقرب من الأبواب وال�صبابيك.

2 - وجود م�صحوق كحبيبات الرمل املكورة اأ�صفل قطع الأثاث اخل�صبية امل�صابة وعادة يكون لونه كرميي فاحت اأو غامق ح�صب 

نوع اخل�صب الذى �صنع الأثاث منه وهذا امل�صحوق احلبيبي هو اإخراجات امل�صتعمرة ويوجد نف�ص امل�صحوق احلبيبي اأحياناً 
بارزاً فوق بع�ض املواقع فى الباركيه امل�صاب.

3 - تغذية النمل الأبي�ص على �صرائح التنب التي تربط حبيبات الطني فى قالب الطوب.

4 - �صعف فى بع�ص املواقع على �صطح الأثاث اأو الباركيه والأر�صيات اخل�صبية نتيجة حفر وتغذية احل�صرة حتت ال�صطح.

تربط  التي  التنب  �صرائح  على  الأبي�ص  النمل  تغذية  نتيجة  »النيئ«  اللنب  الطوب  من  املبنية  احلوائط  واإنهيار  تفكك   -  5

حبيبات الطني فى قالب الطوب. 
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6 - تاآكل الأثاثات اخل�صبية والعروق اخل�صبية التى حتمل ال�صقف.
7- �صماع �صوت فى الأ�صقف امل�صنوعة من فلوق النخيل واأحطاب الذرة.

8- وجود اأنابيب طينية على احلوائط من الداخل واخلارج فى املبنى امل�صاب امل�صنوع من الطوب اللنب اأو املبنى با�صتخدام 
الطني املخلوط مع التنب كمادة رابطة ل�صفوف الطوب اأو احلجر امل�صتخدم  فى  البناء.

9-  وجود اأجنحة رقيقة وباأعداد كبرية واأحياناً ح�صرات النمل املجنحة امليتة على اأماكن ن�صر الإ�صابة اجلديدة.
10- الت�صاق الأب�صطة واحل�صر واملوكيت بالأر�ض.

11- اإ�صفرار الأ�صجار امل�صابة وذبولها كما تظهر كتل طينية على اجلذع.

طرق الوقاية :

1- التخل�ص من املواد ال�صليلوزية وبقايا النباتات  فى الأر�ص املزمع اإقامة من�صاأة عليها.
2- عند اإقامة املباين الريفية يجب عمل دكه )ح�صرية اأ�صا�ض( اأ�صمنتية لالأر�ض عند اإقامة مبنى عليها وذلك بعد عمل ر�ض 

وقائي للرتبة حتتها مببيد له �صفة الثبات ن�صبيا.
3- فى حالة املباين اخلر�صانية  يجب معاملة الأ�صا�ص وكذلك اأخ�صاب البناء باملبيدات قبل اإ�صتكمال البناء.

4- فى الأماكن امل�صابة يجب عدم ا�صتخراج ت�صريح بالبناء اإل بعد قيام اأخ�صائي املكافحة مبديرية الزراعة بفح�ض الأر�ض 
وعالجها فى حالة اإ�صابتها.

5- ميكن ا�صتعمال م�صائد النمل الأبي�ص للك�صف عن الإ�صابة.
6- يجب عمل وقاية للمن�صاآت ال�صناعية التي تنتج املواد ال�صليلوزية.

طريقة العالج:

1- يتم حت�صري م�صتح�صر من املبيد املو�صى باإ�صتخدامه مبعدل20�صم3 لكل لرت ماء.
2- فى املنازل واملن�صاآت امل�صابة يتم عمل خندق حتت جدران املبنى متاماً وحول املبنى بعمق30�صم وعر�ض30�صم ويجب اأن 

تت�صل بداية اخلندق بنهايته ثم يعامل كل مرت طويل بـ 4 لرت من م�صتح�صر املبيد املخفف.
3- يتم عمل جور بقطر30�صم وعمق 30�صم على م�صافات مرت واحد بني كل منها فى املنازل ذات الأر�صية الرتابية.

4- معاجلة الأخ�صاب امل�صتخدمة لل�صبابيك اأو الأبواب مب�صتح�صر املبيد املذاب فى الكريو�صني مبعدل 1% قبل تركيبها.
5- ميكن الت�صال باملتخ�ص�صني فى مكافحة النمل الأبي�ض مبديريات الزراعة لالإ�صراف على عمليات املكافحة.

6- يتم تك�صري الأنابيب الطينية من على احلوائط والأ�صجار.
7- يتم عمل خندق مثل ال�صابق حول الأ�صجار �صد احل�صرة على اأن يكون حول ال�صجرة وبعيداً عن اجلذع بحوايل50 �صم.

8- فى ال�صون واملخازن يجب عمل طبايل من اخل�صب املعامل باملبيدات لتخزين املواد واحلبوب الغذائية.

مالحظات هامة:

 1- عدم ر�ص احلوائط والأ�صقف باملبيدات على الإطاق خلطورة ذلك على قاطني امل�صاكن وعدم جدواه.
 2- عدم اإجراء معامات كيماوية بالقرب من م�صادر املياه )حنفيات ال�صرب، طلمبات املياه، الرتع  وامل�صارف(.

 3-  يجب عدم خلط املبيد بالأ�صمنت فى البناء ما مل يتوافر خوا�ص معينة لاأ�صمنت حتى ل يتدهور املبيد ويفقد فاعليته.
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امللحق الرابع

اإر�صادات ملكافحة الفئران

ترجع اأهمية الفئران كاآفة اإلى اأنها حيوانات �صغرية احلجم �صريعة التكاثر ي�صهل اختبائها ومعي�صتها حتت الظروف البيئية 
املختلفة، وهي تنتقل م�صاحبة الإن�صان من مكان اإلى اآخر ول تقف احلواجز واملوانع الطبيعية اأو ال�صناعية بني البلدان كحائل 

مينعها بل جتتازه ب�صهولة حيث تتغذى على غذائه وتتلف ممتلكاته  وناقلة لالأمرا�ض الوبائية التي ت�صيب الإن�صان.
ظل  فى  البقاء  على  ت�صاعدها  التي  العامة  وقدراتها  طبيعتها  تفهم  على  الآفة  لهذه  الناجحة  املكافحة  خطة  وتعتمد 
الظروف البيئية املختلفة، وكذلك تفهم اإحتياجاتها الفعلية للمعي�صة عامة واحتياجات كل نوع من اأنواعها خا�صة. فالقوار�ص 
مثل اأي حيوان حتتاج اإلى توافر ثاثة عوامل حيوية هامة لبقائها وهي: املاء والغذاء واملخباأ املائم ملعي�صتها والذي تختبئ 
فيه من اأعدائها ويحميها من تقلبات اجلو اخلارجية. فاإذا مل تتوفر هذه العوامل الثالثة فى مكان ما اأو نق�ض عامل واحد 

منها فاإن هذا املكان يكون غري �صالح ملعي�صة وتكاثر الفئران.
وحتى تتم عملية املكافحة بنجاح يجب اأن نتعرف على العوامل الأ�صا�صية التي حتد من بقاء وتكاثر هذه الآفة فى ظل 

الظروف البيئية املختلفة.

كيفية ال�صتدلل على وجود الفئران:

ي�صتدل على وجود الفئران مب�صاهدة الفئران احلية تتجول ليا، اأو نهاراً اإذا كانت الكثافة العددية عالية وكذلك بوجود 
ال�صيقان وال�صاميات كما فى  املن�صاآت الريفية الأخرى والتي ت�صمل قر�ص  اأو  اأو املخزن  مظاهر الإ�صابة �صواء فى احلقل 
اإلى وجود الرباز  اأ�صجار الفاكهة ومهاجمة الثمار بالإ�صافة  اأفرع  القمح وال�صعري والأرز ومهاجمة القمم النامية وقر�ص 
الالمع الطري واجلحور العمالة والتي يتواجد فى مداخلها اآثار الأرجل والذيل ووجود بع�ض املواد الغذائية عند مدخل 
اجلحر. وكذلك بوجود اآثار القر�ص وفتات احلبوب ومتزق العبوات فى ال�صون واملخازن وكذلك ظاهرة التحفز التى تبديها 

احليوانات الأليفة فى البيوت.

كيفية الوقاية من اأ�صرار الفئران: 

تعتمد طرق الوقاية على :

 1- حرمان الفاأر من م�صادر الغذاء واملاء.
 2- حرمان الفاأر من امل�صكن املنا�صب.

اأوًل الوقاية فى احلقول الزراعية:

1- اإزالة وحرق الأع�صاب واحل�صائ�ص وخا�صة على اجل�صور.
2- التخل�ض من بقايا النباتات اأو املواد املهملة فى احلقول والب�صاتني.

3- اإزالة اأكوام القمامة فى القرى.
4- اإزالة خملفات احلبوب فى الأجران اأو اأماكن التخزين وعدم ترك اأدوات مرتاكمة اأو فوارغ م�صتهلكة حيث تكون ماأوى 

للفئران وتطهريها.
5- ح�صر اجلحور وهدمها اأو غمرها باملياه لقتل ال�صغار.
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ثانيًا : الوقاية فى املن�صاآت الريفية اجلديدة:

1- عمل دكه لالأر�صيات باملونة الأ�صمنتية ب�صمك10�صم تقريباً.
2- عدم اإقامة مباين بالطوب اللنب )النيئ( وعلى الأخ�ص الأ�صا�ص ويبنى بارتفاع مرت عن �صطح الأر�ص بالطوب الأحمر 

مع مراعاة تبطينه.
3- اإحكام الأ�صقف وعدم ترك فجوات بها.

4- يجب األ يقل ارتفاع فتحات النوافذ فى الدور الأر�صي عن75�صم اإذ اأن مقدرة الفاأر على القفز ل تتعدى ن�صف مرت تقريباً.
5- اإحكام الأبواب وال�صبابيك بحيث ل يرتك فراغ بينها وبني الأر�صيات اأو اجلدران.

6- عدم ترك ف�صالت اأو مهمالت حول املبنى.
7- عدم ترك اأفرع اأ�صجار الظل تتدلى على املباين حتى ل ت�صبح ج�صراً تنتقل عليه الفئران اإلى داخل املنازل.

8- يبنى الثلث الأ�صفل على الأقل من اأبراج احلمام بالطوب الأحمر بعد طالئه بطبقة مل�صاء ل ت�صمح بت�صلق الفئران عليها.

ثالثًا : الوقاية فى املن�صاآت الريفية القائمة:

1- البحث عن اجلحور وال�صقوق و�صدها بالأ�صمنت والزجاج املك�صور.
2- عمل رفوف حول اأبراج احلمام من اخلارج والداخل من ال�صاج اأو الزنك بطول حوايل ن�صف مرت ويعمل بزاوية حادة مع 

اجلدران وتغطية الأبواب والنوافذ بال�صلك.

اأهم الو�صائل املتبعة فى مكافحة الفئران:

اأوًل : املكافحة بالإعتماد على الأعداء احليوية والعوامل الطبيعية:

1- ا�صتعمال احليوانات املفرت�صة )مثل القطط – الكالب– الطيور اجلارحة(.
2- تغيري طبيعة املكان )بالتحكم فى العوامل الازمة ملعي�صة الآفة- اأ�صمن واأقل تكلفة على املدى الطويل(.

ثانيًا : املكافحة امليكانيكية:

1- امل�صائد )ممتازة فى حالة وجود اأعداد قليلة جداً من الفئران– مكلفة وحتتاج اإلى عمالة كثرية(.
2- الأجهزة ذات املوجات فوق ال�صوتية والإلكرتومغناطي�صية.)طرد موؤقت– مكلفة– ل حتقق النجاح الكافى فى احلقول(.

3- الأ�صطح الال�صقة. )داخل املباين– املخازن– دهان �صوق الأ�صجار(.
4- احلواجز والأ�صوار والأ�صالك املكهربة. )م�صمونة للوقاية– باهظة التكاليف(.

ثالثًا : املكافحة الكيميائية: 

1- املواد الطاردة )لي�صت موؤثرة بدرجة كافية– طرد بالرائحة/الطعم(.
2- الغازات ال�صامة )املخازن/اجلحور(– مثل الفو�صفني

3- مبيدات القوار�ض: 
وهي اأف�صل الطرق واأكرثها �صيوعاً وجناحاً فى مكافحة القوار�ص )الفئران( لذلك �صوف يتم تناولها بالتف�صيل مع ذكر 
الظروف املنا�صبة ل�صتعمال كل مبيد وكذا ا�صتعمال حمطات الطعوم الثابتة واأهميتها فى مكافحة الفئران وكذلك اأهم 
العوامل التي توؤدى اإلى جناح اأو ف�صل برنامج املكافحة احلقلية للقوار�ص با�صتعمال هذه املبيدات حتى ميكن اأخذها فى 

العتبار اأو تالفيها ل�صمان  كفاءة واقت�صادية الرنامج.
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مبيدات القوار�ض: تق�صم مبيدات القوار�ض املعروفة اإلى ق�صمني بناء على �صرعة تاأثريها كما يلي:-
اأ- مبيدات �صريعة املفعول: 

وهي مواد �صديدة ال�صمية للحيوانات الثديية ذات كفاءة عالية فى قتل الفئران فاإذا ما مت خلطها باملادة الغذائية املالئمة 
واملقبول طعمها من الفئران والتي ميكنها اإخفاء طعم ورائحة املادة الكيميائية اأ�صبحت من اأكفاأ الطعوم ال�صامة فى عملية 

املكافحة.
عادة ما تكون الفئران فى غاية احلر�ض واحلذر عند اختيار غذائها. فاإذا ما وجدت الطعم ال�صام فى بيئتها لأول مرة فهي 
حتتاط عند القرتاب منه ثم تتذوق اآثار ب�صيطة جداً منه فى اأول الأمر فاإذا ما �صعرت بتوعك اأو اآلم من جراء تناول املادة 
الكيميائية ال�صامة فى الطعم فاإنها ل تقرتب منه مرة اأخرى لأنها تربط فى ذاكرتها بني طعم املادة ال�صامة والأثر املر�صى 
الذي �صببته وبذلك ل تقبل على تناول الطعم ال�صام اأو حتى اأي طعم اآخر �صواء �صام اأو غري �صام ا�صتخدم فى حت�صريه هذه 
املادة ال�صامة اأو الغذاء ال�صام الذي مت خلطه بها. وبذلك تف�صل عملية املكافحة نتيجة لهذه احلالة وت�صمى بحالة حتا�صى 

.BAIT SHYNESS )الطعم )�صواء �صام اأو غري �صام
وحتى ميكن التغلب على ظاهرة حتا�صى الطعم هذه يجب اأن ن�صبق و�صع الطعم ال�صام بو�صع كميات مماثلة من نف�ض 
الطعم دون اإ�صافة املادة ال�صامة اإليه  ويوزع هذا الطعم غري ال�صام فى نف�ض اأماكن التوزيع التي �صوف يوزع بها الطعم ال�صام 
وذلك ملدة2-3 ليايل قبل توزيع الطعم ال�صام مبا�صرة ويف�صل ترك يوم فا�صل بينهم بدون طعوم ثم يوزع الطعم ال�صام. وفى 
هذه احلالة فاإن الفئران �صوف تعتاد على تناول الطعم غري ال�صام وتقبل عليه ب�صهية فاإذا اأبدلناه بالطعم ال�صام بعد ذلك فاإن 
اإقبال الفئران على تناوله بعد التعود عليه يكون قد و�صل اإلى ذروته مما يوؤدى اإلى جناح عملية املكافحة بحيث ميكن الق�صاء 

على اأعداد الفئران فى املنطقة فى نف�ض الليلة. ويف�صل ا�صتعمال مبيدات القوار�ض �صريعة املفعول فى احلالت الآتية:
 1- عند ازدياد اأعداد الفئران بدرجة عالية جداً فى املنطقة مما ي�صتدعى الق�صاء عليها ب�صرعة تالفيا ل�صررها.

 2- فى حالة انت�صار الأوبئة والأمرا�ص التي تنقلها الفئران.
 3- فى حالة مكافحة الفئران فى املجارى ومقالب القمامة وبع�ض املخازن.

 4- اإذا كانت درجة الرطوبة اجلوية عالية مما يخ�صى منها على �صامة الطعوم بطيئة املفعول.

وجترى املكافحة بطعم فو�صفيد الزنك على النحو التايل :

وذلك  والفاكهة  النخيل  اأ�صجار  وحتت  الري  وقنوات  وامل�صارف  واجل�صور  الرتع  على  الإ�صابة  بوؤر  وحتدد  ت�صتك�صف   -1  

مبالحظة عالمات تواجدها.
 2- جتر�ض حبوب الذرة جر�صاً متو�صطاً مع مراعاة اأن تكون الكمية التي �صوف جتر�ض منا�صبة حلجم الأيدي العاملة التي 

�صوف تقوم بالعمل حتى ل يخزن جري�ص الذرة مدة طويلة ويفقد خا�صية جذبه للفئران.
 3- يخلط جري�ص الذرة بفو�صفيد الزنك وذلك على دفعات كل دفعة حتتوى على واحد كجم من جري�ص الذرة حتى يكون 
اخللط متجان�صا وبحيث يكون تركيز فو�صفيد الزنك فيه1،5% �صيفاً و2% �صتاًء مع اإ�صافة زيت طعام بن�صبة1% فى ال�صتاء 

فقط على اأن يتم اإ�صافة الزيت بعد خلط اجلري�ص بفو�صفيد الزنك.
 4- جترى عملية املكافحة بو�صع طعم فو�صفيد الزنك بوا�صطة ملعقة بجرعات حوايل10-15جم داخل اجلحر ولي�ض خارجه.

 5- جترى عمليات املكافحة فى امل�صاء وقبل خروج الفئران لياًل للبحث عن غذائها وذلك حتى ل ي�صتمر و�صع الطعم مدة 
طويلة قبل خروج الفئران مع مالحظة اأن تتم الإ�صافة داخل كل فتحات اجلحور.

بنف�ص  الزنك  فو�صفيد  طعم  و�صع  ميكن  واحل�صائ�ص  احللفا  اأماكن  مثل  اجلحور  متييز  فيها  يتعذر  التي  الأماكن  فى   -6
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اجلرعات فى قراطي�ض من الورق داخل هذه الأماكن.
7- جترى عمليات املكافحة بطعم فو�صفيد الزنك مرتني فى ال�صنة )كل �صتة �صهور( وذلك بعد ح�صاد املحا�صيل ال�صتوية 

واملحا�صيل ال�صيفية.
ويكتفى  احليواين  الإنتاج  وحمطات  واملخازن  ال�صون  داخل  الزنك  فو�صفيد  بطعم  الفئران  مكافحة  عمليات  جترى  ل   -8

بالعاج فى خارج وحول تلك املن�صاآت.
9- وقد ي�صتخدم طعم فو�صفيد الزنك فى املنازل وذلك بو�صعه على قطع الطماطم واخليار والطعمية وال�صمك املقلي.

ب- مبيدات القوار�ض مانعة التجلط: 

وهي املبيدات املانعة لتجلط الدم وهي ذات تاأثري تراكمي فى اجل�صم، فالفاأر عادة ما يحتاج اإلى اأن ياأخذ منها3-4 جرعات 
)وجبات( حتى ميوت وهذا ما يجعل تلك امل�صتح�صرات اأكرث اأماناً لالإن�صان وحيوانات املزرعة فوزن الإن�صان اأكر من وزن 
الفاأر مئات املرات لذا يحتاج  اإلى جرعة اأكر بنف�ض الن�صبة كي توؤثر عليه وكذلك احليوانات الأخرى. وهذا التاأثري الرتاكمي  
لتلك املبيدات يتطلب بقاءها فى احلقل اأمام الفئران مدة كافية لتناول اجلرعة القاتلة حتى تق�صى على جميع الفئران فى 

املنطقة )حوايل اأ�صبوعني على الأقل(.
الفئران لأن  الق�صاء على  ذو كفاءة عالية جدا فى  املختلفة ي�صبح  الغذائية  بالطعوم  املبيدات عند خلطه  النوع من  وهذا 
الفاأر ل يكت�صف طعم املادة املانعة للتجلط فى الطعم ب�صهولة كما اأنه ل يربط بني طعم املادة الكيماوية واأثرها فى ج�صمه 
لأن اأثرها املميت متاأخر وغري مبا�صر وهو النزيف الداخلي اأو اخلارجي ول عالقة له بعملية التغذية اأو طعم الغذاء لذلك 
ل حتدث حالة تفادى الطعم عند ا�صتعمال هذه املبيدات- كذلك ل حتتاج اأي�صاً اإلى و�صع طعم غري �صام قبل ن�صر الطعام 
ال�صام كما ذكر فى حالة الطعوم ال�صامة التي ت�صتخدم مبيدات �صريعة املفعول لأن فرتة و�صع الطعم ال�صام فى احلقل طويلة 
وكافية لتعود الفئران على الأكل منه والإقبال والتعود عليه– ويحدث عادة اأول موت بعد املعاملة بحوايل3-4 اأيام ح�صب 

نوع املبيد ونوع الفاأر.
والأنواع احلديثة من هذه املواد تعطى التاأثري القاتل بعد جرعة تغذية واحدة واإن كان املوت ل يحدث اإل بعد3-4 اأيام.

واأهم اأنواع املبيدات املانعة للتجلط عديدة اجلرعات Multiple doses: الكوماترتاليل– الكلوروفا�صينون. 
ومن املبيدات مانعة التجلط وحيدة اجلرعة Single dose  الرومادايولون– الرودايفكوم. 

اأهمية اإ�صتعمال حمطات الطعوم فى املكافحة مببيدات القوار�ض:

حمطات الطعوم امل�صتعملة عبارة عن �صناديق خمتلفة احلجم م�صنوعة من الكرتون اأو اخل�صب اأو البا�صتيك ويو�صع فيها 
والفكرة  خروجها.  ثم  بداخلها  والتغذية  الفئران  بدخول  ت�صمح  بفتحات  وتزود  حلجمها  منا�صبة  بكميات  القوار�ض  مبيد 
الأ�صا�صية لهذه املحطات اأنها توفر للفاأر الظروف املنا�صبة الآمنة لختبائه اأثناء تغذيته. فالفئران عادة ل تقبل على الغذاء 
املو�صوع فى مكان مك�صوف ظاهر بل تف�صل التغذية فى الأماكن املغطاة البعيدة عن الأنظار حتى ل تكون معر�صة ملهاجمة 
اأعداءها احليوية. ومع توفري اأماكن الختباء با�صتخدام حمطات الطعوم وتزويدها بالطعم املنا�صب تزداد قابلية الفئران 

على تناول الطعوم ال�صامة بدرجة كبرية.
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ول�صتعمال هذه املحطات فوائد كثرية منها:-

1-التوفري فى ا�صتخدام الطعوم ال�صامة بنرثها فى املحطات فقط.
2- حماية الطعوم من الف�صاد والتحلل وذلك لعدم تعر�صها للعوامل اجلوية مبا�صرة كالأمطار واأ�صعة ال�صم�ص.

3- حماية الإن�صان واحليوانات الأليفة من اإحتمال التناول اخلطاأ للمبيد ال�صام حيث اأن املبيد حم�صور داخل املحطة.
4- كفاءة اأعلى فى عملية املكافحة لأنها توفر املخباأ املالئم للفئران اأثناء التغذية فتاأكل كمية كافية لقتلها.

كيفية تنفيذ برنامج املكافحة املتكاملة للقوار�ض:

عند تقييم الأ�صرار والتعرف على اأعداد القوار�ص فى املزارع اأو احلقول اأو املن�صاآت لأول مرة ميكن اإتباع الربنامج الآتي:
1- التعرف على اأنواع الفئران فى املنطقة .

2- التعرف على مظهر الإ�صابة اخلا�ص بالفئران فى املنطقة ومتييزها عن الإ�صابات الأخرى امل�صابهة.
3- بعد اكت�صاف الفئران والتاأكد من مظهر الإ�صابة نبداأ فى تقدير مدى احلاجة لإجراء املكافحة ال�صاملة– اقت�صاديات 
املكافحة- وهل ي�صتدعى الأمر اإجراءها اأم ل. وفى حالة الفئران فاإن اأقل عدد منها ي�صكل �صرراً ي�صتدعى املكافحة خا�صة 

اإذا علمنا قدرتها الهائلة على النتقال واحلركة من مكان اإلى اآخر اإ�صافة اإلى قدرتها العالية للتكاثر.
اأهمية و�صرورة املكافحة نبداأ فى ا�صتعرا�ض البدائل املتاحة منها مثل تغيري طبيعة املكان والنظافة احلقلية،  اإذا ثبت   -4

وا�صتعمال امل�صائد، وا�صتعمال احلواجز اأو ال�صحائف املعدنية اأو اإ�صتعمال املبيدات الكيميائية .. الخ.
5- بعد ذلك نبداأ فى درا�صة مدى مالئمة و�صائل املكافحة املتاحة للفئران املوجودة بحيث نختار اأن�صب الطرق التي تعطينا 

اأف�صل النتائج فى التخل�ض من الآفة وباأقل التكاليف واأقل �صرر للبيئة واأقل خماطر على ال�صحة العامة.
املعاجلة.  املنطقة  فى  اأخرى  مرة  ظهورها  لحتمال  م�صتمرة  مراقبة  عملية  اإجراء  يجب  الفئران  من  التخل�ض  بعد   -6
فالفئران عادة ما تهاجر وتنتقل من املناطق امل�صابة اإلى ال�صليمة املجاورة والتي ت�صبح م�صدر جذب للفئران. وهنا يبداأ 

دور املكافحة الوقائية.
  تتم املكافحة الوقائية بتوزيع حمطات الطعوم فى املنطقة بنف�ض الطريقة التي اإ�صتعملت بها فى املكافحة. يتم تزويد هذه 
اأو اأ�صبوعني ملعرفة هل نق�ض الطعام اأم ل كدليل على وجود  املحطات بطعم غري �صام )قمح/ذرة( وفح�صها كل اأ�صبوع 
وزيارة الفئران. وجمرد اكت�صاف النق�ص نعرف اأن الفئران قد عادت اإلى املكان مرة اأخرى وفى هذه احلالة ن�صع الطعم 

ال�صام فى املحطات بدل من غري ال�صام وذلك للق�صاء على الفئران املت�صللة اأوًل باأول حتى ن�صمن حماية املكان.
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مظهر الإ�صابة بالفئران فى املحا�صيل املختلفة
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فوؤيرة املنازل

الفاأر املت�صلق

الفاأر الرنويجى



جلنة مبيـدات الآفــات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى 254

امللحق اخلام�ض
اإر�صادات ملكافحة القواقع والبزاقات الأر�صية

مقدمة 
 تنتمي القواقع الأر�صية Land snails والزاقات Slugs اإلى �صعبة احليوانات الرخوة Phylum: Mollusca  وغلى طائفة 
Order: Stylo Class: Gastropoda حتت طائفة الرئويات Sub class: Pulmonata  طرفية الأعني -  للبطنقدميات واإلى

اأو وجود ظروف  البزاقات بوجود �صدفة جريية على الظهر تختبئ داخلها عند اخلطر  القواقع عن  matophora تتميز 
بيئية غري منا�صبة اأما البزاقات فهي عارية )لها �صدفة خمتزله داخلية �صغرية(. وتعتر القواقع الأر�صية والبزاقات من 
اأوقات العام. وقد  الآفات التي تهاجم �صتى املزروعات فى م�صر ل �صيما فى املناطق ال�صاحلية حيث تعتدل احلرارة معظم 
اأخذت هذه الآفة فى الظهور والأنت�صار ب�صكل وبائي فى احلقول الزراعية ومزارع الفاكهة واخل�صار وم�صاتل الزينة فى بع�ص 
املناطق الزراعية بالأرا�صي اجلديدة  غرب الإ�صكندرية حيث درجات احلرارة املنا�صبة والرطوبة العالية وقد اأمتد ن�صاطها 

حالياً فى بع�ض حمافظات م�صر الو�صطى والوجه القبلي الأمر الذي ي�صتدعى الت�صدي لها للحد من خطورتها.

العوامل التى �صاعدت على اإنت�صار هذه الآفة بال�صكل الوبائى
1- نقل ال�صتات والرتبة اإلى املناطق غري املوبوءة

 2- نقل البو�ض والغاب امللت�صق به قواقع وا�صتخدامه ك�صياج حول الب�صاتني.
3- اإهمال مكافحة احل�صائ�ص حيث اأنها اأحد العوائل املهمة لهذه الآفة، كما اأن احل�صائ�ص الكثيفة النمو توفر البيئة الرطبة 

والأماكن الظليلة املالئمة لنمو القواقع بكثافة.
 4- الإ�صراف فى عملية الري  مما يوفر الرطوبة املنا�صبة لوقت طويل.

 5- عدم الهتمام بعملية خدمة الأر�ص الزراعية قبل الزراعة وعدم تعر�صها مدة كافية لل�صم�ص.
 6- ا�صتمرار زراعة الأر�ض الزراعية طوال املو�صم مما اأتاح تنوع املحا�صيل الزراعية وا�صتمرارها طوال العام و�صاعد على وجود 

بيئات منا�صبة لنموها وتكاثرها.
 7- عدم الإملام ومعرفة دورة حياه هذه الآفة.

 8- عدم اإمتام عملية املكافحة املتكاملة لها واإهمال جمع القواقع اأثناء ال�صيف والتخل�ض منها.

اأنواع القواقع والبزاقات
ميكن تق�صيم القواقع فى البيئة الزراعية امل�صرية اإلى عدة اأنواع ح�صب نوعية الغذاء

Herbivorous اأوًل: القواقع اأكلة احل�صائ�ض والنباتات

 Monach sp 1. قوقع الرب�صيم الزجاجي 
وهو الأكرث �صيوعاً وينت�صر باأعداد كبرية فى حقول الرب�صيم واخل�صروات والقطن والقمح وبع�ص نباتات الزينة ويق�صى 
هذا النوع فرتة الراحة ال�صيفية خمتبئاً اأ�صفل احل�صائ�ص على ج�صور الرتع وامل�صارف والقني والبتون على اأعماق ت�صل 
و�صمى  الأخرى  الزراعية  الربيع فى احلقول  نهاية مو�صم  بداية مو�صم اخلريف وحتى  ن�صاطه مع  يبداأ  ثم  �صم   5 اإلى 

بالزجاجي للونه الأبي�ص ن�صف ال�صفاف. 
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Helicella vestalis 2. قوقع الرمال ال�صغري 
ويتميز هذا النوع بوجود �صرة ومييل لون ال�صدفة اإلى الأبي�ض وعليها حلزون ملون بو�صوح والقمة

�صوداء وينت�صر هذا النوع على العديد من اأ�صجار الفاكهة مثل اجلوافة واملوالح واملاجنو واملوز والنخيل ويزداد �صرر هذا 
النوع من القواقع خالل اأ�صهر الربيع واخلريف.  

Eobania vermiculata  3. قوقع احلدائق البنى
وهو قوقع كبري احلجم ذو �صدفة قوية ويحيط ال�صدفة �صفة عري�صة ويوجد على ال�صدفة خم�ص لفات حلزونية لونها 

بنى غامق وال�صرة غري وا�صحة وينت�صر هذا النوع على معظم ا�صجار الفاكهة ونباتات الزينة واخل�صار.

 Helix sp )4. قوقع احلدائق الأوروبية)البنى ذو ال�صفة
ي�صبه القوقع ال�صابق ولكن بدون وجود ال�صفة العري�صة وال�صدفة كروية ال�صكل عليها خطوط لونها ما بني الزيتوين اإلى البنى 
النوبارية  منطقة  فى  وخا�صة  الفاكهة  واأ�صجار  الزينة  نباتات  على  القوقع  هذا  وينت�صر  لفات   4 اإلى  ت�صل  اللفات  وعدد  املحمر 
وال�صاحل ال�صمايل الغربي ويق�صى فرتة بياته خمتبئاً بني احل�صائ�ص اأو ملت�صقاً باأ�صجار الفاكهة وين�صط مع حلول  مو�صم الربيع.

 Theba pisana )5. قوقع احلدائق الأبي�ض )اأبو �صفة بنف�صجى
بنى م�صود  لونها  �صرائط حلزونية  باهت عليها  بنى  اأو  اأبي�ص  لونها  الك�صر  �صهلة  ذو �صدفة ه�صة  قوقع �صغري احلجم 

وينت�صر بكرثة فى احلدائق وامل�صاتل ونباتات الزينة وبع�ص املحا�صيل احلقلية. 

 Cochlicella acuta )6. قوقع النخيل )الأبراج ال�صغري
وين�صط خال مو�صم  الفاكهة  اأ�صجار  واأفرع  باأعداد كبرية على جذوع  ويلت�صق  ال�صكل �صغري احلجم  قوقع خمروطي 

الربيع.

 Lehmannia marginata  7. بزاقة

 Deroceras reticulatum 8.  بزاقة

 Deroceras Leave 9. بزاقة

وتنت�صر هذه البزاقات بكرثة على نباتات الزينة وداخل ال�صوب اخل�صبية ومعظم اأ�صجار الفاكهة

Carnivorous  ثانيًا: القواقع اأكلة اللحوم والن�صجة احليوانية

Oxychilus sp   القواقع الزجاجية ال�صدفية
Omnivorous ثالثًا: القواقع اأكلة كل �صىء

 Rumoina decollate )linne ( القوقع املكرونى
ومن اأ�صماء هذا القوقع  القوقع املكرونى- اأو القوقع امل�صطوف القمة

دورة حياه القواقع والبزاقات:

القواقع والبزاقات حيوانات خنثوية Hermaphordite ولكن لبد من تقابل حيوانني معاً لكي يحدث الخ�صاب ويتم تبادل 
احليوانات املنوية فيما بينهما وغالباً ما تن�صج احليوانات قبل البوي�صات فى معظم الأنواع اأو بعد عملية لقاء احليوانني 

ويتم ذلك خالل اخلريف والربيع.
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الأنواع من 3-10�صم  املفككة وهى حفرة �صطحية فى معظم  بعد عملية الإخ�صاب يقوم كل حيوان ببناء حفرة فى الرتبة 
اإلى 200 ح�صب نوع  البي�ض ما بني 50  البي�ض فيها. ويرتاوح عدد  اأنفاقاً عميقة لو�صع  الأنواع الأخرى قد حتفز  وبع�ض 

القوقع. وبعد اإمتام و�صع البي�ض يقوم احليوان بتغطيته مبادة خماطبة يقوم بفرزها ثم تغطيته بالرتبة .
بعد حوالى10-21 يوم ح�صب النوع يقف�ص البي�ص معطياً اأفراد �صغرية ت�صبه الأمهات متاماً ولكنها غري نا�صجة جن�صياً ويتم 

الفق�ص اأواخر اخلريف وبداية ال�صتاء.
فى  املوجودة  الدوبالية  واملواد  للنباتات  اجلذرية  ال�صعريات  وعلى  البي�ص  غطاء  على  تتغذى  مبا�صرة  ال�صغار  خروج  عند 
الرتبة. ت�صتمر فى تكوين حلقات ال�صدفة بالتدريج اإلى اأن ت�صل اإلى نهايتها عند بلوغها مرحلة الن�صج اجلن�صي وذلك فى 
فرتة ترتاوح بني 10-12 �صهر. وتعي�ص القواقع والبزاقات مدداً خمتلفة باإختاف نوعها وقد ت�صل اإلى ما يقرب من ثاث 

�صنوات ويتوقف نا�صطها وتكاثرها على درجة احلرارة والرطوبة للو�صط املحيط. 

�صلوك القواقع والبزاقات
حيوانات تنمو وتن�صط فى وجود درجة احلرارة املعتدلة والرطوبة املرتفعة ولذا جندها تن�صط خال ف�صل اخلريف والربيع 
ويتوقف ن�صاطها اأو يقل خال ف�صل ال�صيف وتعترب حيوانات ليلية الن�صاط حيث يزداد ن�صاطها وتغذيتها على النباتات فى 
الظام وكذلك ال�صاعات املتاأخرة من الليل حيث تختبئ بالرتبة اأو تقوم بالإلت�صاق باأفرع الأ�صجار عند ظهور اأ�صعة ال�صم�ص 

وا�صتداد درجات احلرارة.

املكافحة املتكاملة للقواقع الأر�صية والبزقات:

اأوًل: الطرق الزراعية
وهى عمليات مهمة واأكرث تاأثرياً ومن هذه العمليات:

1- احلرث والعزيق وتقليب الرتبة لتعري�ص البي�ص وال�صغار لل�صم�ص وجفافها وموتها.
2- العناية بالأر�ص والتخل�ص من احل�صائ�ص اأوًل باأول.

3- التخل�ض من بقايا املحا�صيل ال�صابقة وخملفاتها لق�صاء بع�ض اأنواع القواقع فرتة الراحة ال�صيفية على هذه املخلفات.
اأ�صجار  اإلى فتح قلب  4- العناية بتقليم الأفرع امل�صابة والتخل�ض منها بحرقها واأختيار طرق الرتبية املنا�صبة التي توؤدى 

الفاكهة وتعري�صها لل�صم�ص يقلل من الإ�صابة بالقواقع. 
5- الهتمام بنظافة م�صدات الرياح وال�صجار املحيطة باملزرعة.

6- اإطالة فرتة الري وعدم الإ�صراف لتقليل ن�صبة الرطوبة الأر�صية واجلوية وبالتايل تقليل ن�صاط القواقع. 

ثانيًا: الطرق امليكانيكية
1- جمع القواقع يدوياً من حتت ال�صجار والفرع واجلذوع وحرقها

2- و�صع اأكوام ال�صماد البلدى فى اأركان احلقول امل�صابة لتنجذب القواقع اإليها ثم جمعها وحرقها.
3- و�صع اأجولة من اخل�ض املبلل اأو اأ،راق اجلرائد املبللة باملاء حتت ال�صجار لتتجمع عليها القواقع ثم حرقها 

4- و�صع طعوم جذابة مثل خليط الردة والع�صل )95:5( اأو البطاط�ض امل�صلوقة واملهرو�صة فى اأوانى فخارية وو�صعها على 
القنى والبتون مع الغروب ثم املرور عليها �صباحاً جلمع القواقع منها وحرقها.

5- ح�ص الرب�صيم قبل الغروب وتوزيعه على هيئة اأكوام �صغرية مع رفع هذه الكوام فى ال�صباح التالى وجمع القواقع من 
حتتها وحرقها.
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ثالثًا: الطرق الكيميائية
قبل اإجراء عملية املكافحة الكيميائية يجب مراعاة الآتى:

1- درا�صة العوامل البيئية املحيطة باحلقول املجاورة واملراد مكافحة الآفة بها
2- اإجراء عملية ح�صر لأنواع القواقع املنت�صرة باملنطقة

3- درا�صة التذبذب املو�صمي لتعداد هذه الأنواع ومعرفة فرتة الن�صاط والراحة والبيات لكل نوع من التعرف على 
الأماكن التى يق�صى احليوان فيها فرتة البيات والراحة لتحديد الوقت املنا�صب لعمليات املكافحة

4- ا�صتخدام املبيد الذى يتنا�صب وطبيعة املح�صول املنزرع

املركبات الكيميائية امل�صتخدمة فى عملية املكافحة للقواقع

وفيها ي�صتخدم مبيد للقواقع مثل امليتالدهيد وامليثوكارب وامليثوميل، ولكن مركب امليتالدهيد )مثل جا�صرتوك�صى اإى %5( 
ي�صبب فقدان القواقع والبزاقات ن�صبة كبرية من املياه عند تناولها اأو مالم�صة احليوان لها نتيجة الإفرازات امل�صتمرة مما 
ينتج عنه جفاف احليوان وموته ولكن يعيب هذا املركب عدم جدواه فى البيئات الرطبة مثل ال�صوب وامل�صاتل لقدرة احليوان 

على تعوي�ض املاء املفقود من ج�صمه.

طريقة اإعداد الطعوم ال�صامة:

يتم اإعداد الطعم باإ�صافة بع�ص املبيدات احل�صرية بن�صبة 2 جزء اإلى خملوط من الع�صل والردة بن�صبة 3 جزء ع�صل +95 
جزء ردة واإ�صافة املاء امل�صاف اإليه لتكوين عجينة مع اإ�صافة مادة جاذبة للحيوانات عبارة عن واحد كيلو من م�صحوق مادة 

طالء اجلدران الزرقاء.
تو�صع الطعوم فى حالة الب�صاتني على قطع من البال�صتيك حول ا�صجار الفاكهة اأما فى حالة حقول الر�صيم واخل�صار 

فتو�صع فى اأوانى فخارية على القنى والبتون.

ال�سروط الواجب اإتباعها عند و�سع الطعوم ال�سامة فى احلقول الزراعية: 

1- و�صع الطعوم فى ال�صباح الباكر اأو عند غروب ال�صم�ص.
2- اأن يكون بالرتبة كمية منا�صبة من الرطوبة.

3-  عدم اإجراء عمليات الري بعد و�صع الطعم ملدة خم�صة اأيام.
4- اأن يو�صع الطعم �صر�صبة على هيئة دوائر حول ال�صجر وعلى قطع با�صتيك.

5- و�صع الطعم تكبي�صاً حول النباتات التي تزرع على م�صافات كبرية مثل البطاط�ص واخلر�صوف والبطيخ والكرنب.
6- و�صع الطعم بني النباتات وبني الأ�ص�ض والق�صارى فى حالة املكافحة داخل ال�صوب.

ومن الو�صائل احلديثة فى جمال املكافحة الكيميائية لرخويات الرتبة ا�صتخدام طرق لي�ض لها تاأثريات �صارة على البيئة 
اإلى ر�صها  وذلك من خال ا�صتخدام حملول اليوريا ر�صاً فوق جذوع الأ�صجار وخ�صو�صاً فى فرتة عدم الن�صاط بالإ�صافة 
فوق احل�صائ�ص حيث توجد القواقع بكرثة ولكن ب�صرط عدم و�صول حملول اليوريا )من10 اإلى12%( اإلى املجموع اخل�صري 
لاأ�صجار اأو اأى حم�صول اآخر ولقد مت ن�صر هذا البحث من خال جمموعة العمل مبحطة وقاية النباتات عام 2009 كما 
اإلى  اليوريا  املول�ص كمادة جاذبة لاإ�صراع من و�صول حمول  اأو  الأ�صود  الع�صل  باإ�صافة  املكافحة هذه  تن�صيط طرق  اأمكن 

القوقع وبهذه الطريقة ميكن الق�صاء على القواقع امللت�صقة على جذوع الأ�صجار والدعامات واحل�صائ�ص بن�صبة %100.
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قوقع احل�صائ�ص )القوقع ابو �صرة او قوقع الرمال ال�صغري(
Sand snail، Helicella vestalis

القوقع الوروبي ) ابو �صفة بني (
European snail، Helix sp

القوقع املخروطي ال�صغري )قوقع النخيل – قوقع البراج(
Small conical snail )Cochelicella acuta(

قوقع الر�صيم
Monacha sp 

القوقع احللزوين الكبري )القوقع املكروين – القوقع امل�صطوف ال�صدفة(
Rumina decollate desertorum

القوقع ال�صحراوي والحياء الدقيقة
Desert snail، Ermina 
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مظهر اإ�صابة بالقواقع على اأفرع النبات مظهر اإ�صابة بالقواقع على �صيقان و�صنابل القمح

مظهر اإ�صابة بالقواقع على درنة البطاط�ضمظهر اإ�صابة بالقواقع على اأفرع النبات

مظهر اإ�صابة بالقواقع
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امللحق ال�صاد�ض
اآلت واأجهزة التطبيق

وباأقل  الإ�صابة  املبيد على مكان  توزيع متجان�ض ومنتظم من جزيئات  اإعطاء  املبيدات  اآلت تطبيق  اإ�صتخدام  الغر�ض من 
قدر من الفقد اأو تلويث املزروعات غري امل�صتهدفة اأو م�صادر املياه اأو الرتبة اأو البيئة بوجه عام. اأ�صهر اآلت واأجهزة تطبيق 

املبيدات هي اآلت ر�ض املحاليل واأجهزة تعفري امل�صاحيق.
يجب اأن تكون اآلت واأجهزة تطبيق املبيدات ماأمونة وقادرة على العمل بكفاءة حتت الظروف احلقلية، وينبغي التاأكد من عدم 

حدوث ت�صريب للمبيد، كما ينبغي اأن تكون الآلة �صهلة التنظيف من الداخل واخلارج.
حجوم الر�ض الأر�صي ال�صائعة الإ�صتخدام:

1- حجم الر�ض القليل:
اإ�صتخدام  ويف�صل  الظهرية،  الر�ض  وموتورات  اليدوية  الر�صا�صات  فيه  وت�صتخدم  مابني4،1–60لرت/فدان  يرتاوح 
حما�صيل  اآفات  ملكافحة  عادة  وت�صتخدم  املاء،  فى  لالأ�صتحالب  القابلة  اأو  حقيقي  ذوبان  الذائبة  املبيدات  م�صتح�صرات 

اخل�صر واملحا�صيل احلقلية.
2- حجم الر�ض املتو�صط:

اأنواع  جلميع  وي�صلح  واجلرارات  والأر�صية  الظهرية  الر�ض  موتورات  فيه  وت�صتخدم  6-600لرت/فدان  مابني  يرتاوح 
م�صتح�صرات املبيدات وذلك ملكافحة الآفات الب�صتانية واملحا�صيل احلقلية.

3- حجم الر�ض العايل:
اآفات الأ�صجار وال�صجريات وفى حالت  الر�ص الأر�صية واجلرارات ملكافحة  باإ�صتخدام موتورات  من200-600لرت/فدان 

الإ�صابات العالية.
4- ح�صابات الر�ض:

l كمية املبيد امل�صتخدم ملعاجلة منطقة معينة– معدل اجلرعة للمبيد )لرت/فدان( ×عدد الأفدنة.
l حجم حملول الر�ض امل�صتخدم ملعاجلة منطقة معينة= حجم حملول الر�ض املو�صى به باللرتات /فدان × عدد الأفدنة.

l حجم املبيد الداخل فى حجم حملول الر�ض= حجم حملول الر�ض باللرتات– حجم املاء باللرتات.

اإنتاجية اآلة الر�ض )فدان/�صاعة(:
-  امل�صاحة املعاملة باملرت املربع/دقيقة= عر�ض جمر الر�ض )باملرت( ×�صرعة ال�صري )م/دقيقة(.

- اإنتاجية الآلة بالفدان/�صاعة = امل�صاحة املعاملة باملرت املربع/ دقيقة × 60
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 4200  
- معدل الت�صرف لالآلة)احلجم امل�صتخدم/اآلة ر�ض/دقيقة(= اإنتاجية الآلة بالفدان/�صاعة× حجم الر�ض.

حجم الر�ض )لرت/فدان( =  4200 × معدل الت�صرف )لرت/دقيقة(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�صرعة ال�صري )م/دقيقة( × عر�ض جمر الر�ض )م(
- معدل الت�صرف )لرت/دقيقة(= عر�ض جمر الر�ض )م(× �صرعة ال�صري )م/دقيقة(× حجم الر�ض)لرت/فدان( ÷ 4200)م2(.

÷
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-  كمية املبيد الالزم اإ�صافتها فى كل ملوة خزان ر�صا�صة =
معدل اإ�صتخدام املبيد )لرت/فدان( × حجم خزان الر�صا�صة )باللرت(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الر�ض )لرت/فدان(
مثال:

1لرت/فدان معدل اإ�صتخدام املبيد/للفدان  
80لرت/فدان حجم الر�ض  

20 لرت حجم خزان الر�صا�صة 
كمية املبيد فى كل ملوة ر�صا�صة =    1 × 20 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 0،25 لرت

80

اأى يوؤخذ 0،25 لرت مبيد + 19،75 لرت ماء فى كل ملوة ر�صا�صة.
خطوات معايرة اآلت الر�ض الأر�صية:

النقاط  تعنى  واملعايرة  الر�ص  فى  امل�صتخدمة  الآلة  معايرة  فاإنه يجب  بطريقة �صحيحة  الر�ص  تتم عملية  اأن  حتى ميكن 
الرئي�صية التالية:

1- حتديد �صغط الر�صا�صة على ال�صغط املنا�صب ح�صب نوع املبيد امل�صتخدم وغالباً ما تكون30 �صربة لذراع الر�ض/دقيقة 
هى املنا�صبة عندما حتمل الر�صا�صة ب�صبورى واحد،40 �صربة عندما يكون هناك اأكرث من ب�صبورى على حامل الر�صا�صة.

2- �صرعة �صري القائم بالر�ض )مرت/دقيقة(
3- عر�ض جمر الر�ض )باملرت(

4- اإرتفاع الر�ض/مرت وهو امل�صافة من الب�صبورى اإلى قمة النبات املعامل
5- معدل ت�صرف ب�صبورى الر�ص )لرت/دقيقة( 

ويوؤدى ذلك اإلى معرفة حجم حملول الر�ض للفدان )لرت/فدان( ومعرفة الزمن الالزم لر�ض الفدان وكم فدان يتم ر�صها 
بوا�صطة الر�صا�صة كل �صاعة؟

خطوات معايرة موتورات الظهر عند ر�ض اأ�صجار الب�صاتني:
1- يتم ح�صاب عدد الأ�صجار بالفدان.

2- يتم ق�صمة حجم الر�ض )لرت/فدان( على عدد الأ�صجار بالفدان لإعطاء اجلرعة الالزمة لكل �صجرة.
3- يتم ح�صاب الوقت املنق�صى لر�ض �صجرة واحدة من كل الإجتاهات مع مالحظة اأن يكون الوقت كايف لو�صول تيار الهواء 

واملحمول بالر�ض داخل اأعلى منطقة فى الأوراق.
4- يتم ح�صاب معدل الت�صرف املطلوب والذى يتم�صى مع اجلرعة الازمة للفدان. 

القائم على  األ تقل م�صافة  الر�ص ويجب  ال�صجرة ل�صمان توزيع حملول  اأ�صفل لأعلى  الهواء من  يف�صل حتريك خرطوم 
الر�ص عن حميط ال�صجرة عن1مرت ل�صمان تو�صيل الر�ص لأعلى جزء من ال�صجرة.

اأهمية معايرة اآلة الر�ض امل�صتخدمة فى ر�ض زراعات اخل�صر والب�صاتني:
اإن الهدف من اإ�صتخدام اآلة الر�ض هو تو�صيل كمية معلومة من املبيد )اجلرعة املوؤثرة( اإلى وحدة امل�صاحات على ال�صطح 

املعالج ، وعليه يجب اأن يراعى الآتي:
1- اإذا كان معدل اإ�صتخدام مبيد معني هو )لرت/فدان( عند اإ�صتخدام املوتور العادى مع400 لرت ماء ومت اإ�صتبدال هذا املوتور 
باآلة ر�ض اأخرى ميكنها اأن تغطى نف�ض الفدان بكمية من حملول الر�ض تبلغ100لرت فقط، فاإن هذا يعنى اإ�صافة نف�ص 
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معدل الإ�صتخدام وهو )لرت/فدان( اإلى كمية املاء99 لرت بحيث ي�صبح حملول الر�ض100لرت/فدان مع ثبات كافة ظروف 
املعايرة وخ�صو�صاً �صرعة الر�ض.

2- اإذا كان الهدف هو ر�ص نباتات حديثة الزراعة فاإنه ياحظ اأن الآلة املعايرة لر�ص م�صاحة كاملة للفدان �صوف تكفى لر�ص 
ثاثة اأو اأربعة اأفدنة لأن النباتات احلديثة الإنبات اأو امل�صتولة حديثاً ل متثل فى الواقع فى جمموعها �صوى3/1 اأو 4/1 

م�صاحة الفدان.
3- اإذا ا�صتخدمت اآلة لر�ص اأ�صجار الب�صاتني وتاحظ اأن كل 100 لرت حملول ر�ص تكفى لر�ص ع�صرة اأ�صجار فقط )اأطوال 

خمتلفة( فاإنه يتم معايرة الآلة اجلديدة باإ�صتخدام املاء ملعرفة كمية املاء الالزمة لتغطية نف�ض العدد من الأ�صجار.
يجب اأن ت�صمن دائماً تو�صيل كمية ثابتة من املبيد على ال�صطح املعالج ب�صرف النظر عن نوع الآلة امل�صتخدمة اأو حجم املاء 

امل�صتعمل مع مراعاة ظروف املعايرة من �صرعة �صري القائم بالر�ص وال�صغط ..... األخ.
اخلطوات الواجب اإتباعها قبل اإجراء الر�ض:

1- حتديد الآفة ملعرفة املبيد املو�صى به ملكافحتها
2- حتديد امل�صاحة املطلوب ر�صها فى الوقت املنا�صب للعالج.

3- حتديد الكمية املطلوبة من املبيد لر�ض فدان واحد وذلك من البيانات املل�صقة على عبوة املبيد.
4- املبيد املطلوب  لر�ض امل�صاحة امل�صابة= املبيد املطلوب  لر�ض فدان واحد×عدد الأفدنة امل�صابة.

5- ملء خزان الر�صا�صة املتاحة باملاء كاماًل.
6- يتم ر�ض كمية املاء املوجودة فى اخلزان على املح�صول املراد عالجه.

7- مما �صبق ميكن معرفة امل�صاحة املر�صو�صة التى ميكن اأن تغطيها ملوة الر�صا�صة.
8- اإذا كانت امل�صاحة املر�صو�صة ت�صاوى اأربعة قراريط مثًا فاإنه لر�ص فدان واحد يلزم ملء خزان الر�صا�صة �صت مرات.
9- من خطوات معايرة الآلة يتم معرفة حجم حملول الر�ض الالزم للفدان اأى عدد امللوات الالزمة لر�ض فدان واحد.

الإحتياطات الواجب مراعاتها عند اإعداد الر�صا�صة للعمل:
1- يجب اأن يقوم الإن�صان بالتعامل مع الر�صا�صة بحر�ض �صديد جداً حيث اأن حمتوى الر�صا�صة مادة �صامة للغاية وت�صبب 

اأمرا�صاً خطرية واأثاراً جانبية �صيئة ويوؤدى الإ�صراف فى اإ�صتخدامها اإلى تلوث البيئة. 
2- اإذا حدث واإن�صكب جزء من حمتوى الر�صا�صة على اخلزان من اخلارج فاإنه �صينتقل اإلى الإن�صان عن طريق مالب�صه املبللة 

باملاء والعرق لتفادى ذلك يجب غ�صل خزان الر�صا�صة جيداً من اخلارج.
3- جتنب ملء الر�صا�صة متاماً حتى الفوهة

4- يتم حمل الر�صا�صة بعناية لتفادى التلوث 
اأو  املالم�صة  خالل  من  التلوث  لتفادى  والأقنعة  الواقية  املالب�ض  اإرتداء  يجب  الر�ض  لبدء  التح�صري  عمليات  اأثناء   -5

الأ�صتن�صاق.
6- حتديد امل�صاحة املطلوب ر�صها فى الوقت املنا�صب للعالج.

اإجراء عملية الر�ض:
امل�صافة املنا�صبة بني ب�صبورى الر�ص والنباتات من العوامل الهامة ل�صمان توزيع حملول الر�ص توزيعاً متجان�صاً على جميع 

اأجزاء النبات.
l يجب املحافظة على �صرعة ال�صري واإنتظامه اأثناء الر�ض كما كانت وقت معايرة الآلة.

l يجب عدم التوقف اأو التحدث اأثناء الر�ض مع الآخرين وزناد الر�ض مفتوح.
l يجب مراعاة انتظام عدد ال�صربات كما كانت فى املعايرة.
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l عند مالحظة حدوث اأى ت�صرب من الر�صا�صة يجب التوقف فوراً لإ�صالح اأى خلل طراأ على الر�صا�صة.
l عند ماحظة اأى اإن�صداد اأو عدم اإنتظام خمروط الر�ص يجب التوقف وتنظيف الب�صابري بالطريقة ال�صحيحة وبف�صل اأن 

يكون لدى القائم بالر�ص ب�صابري جديدة غري م�صتعملة حتى ل يتعطل اأثناء العمل.
l يجب عدم ال�صري فى مناطق �صبق ر�صها ويراعى عدم دخول اأفراد فى مواجهه رزاز الر�ض. 

عالقة الظروف اجلوية بعمليات الر�ض:

تلعب الرياح دور هام فى ف�صل اأو جناح عمليات الر�ص ويو�صح اجلدول الآتي عاقة قوة الرياح باأ�صاليب الر�ص املختلفة:-

ر�ض و�صف حالة الرياحقوة الرياح
اإجنرافى

ر�ض 
هدفى

ر�ض مبيدات 
ح�صائ�ض

يرتفع الدخان راأ�صياًل توجد رياح

حركة الدخان منحرفةرياح خفيفة

حركة ثابتة لالأفرع والأوراق رياح متو�صطة

تتحرك الفروع ال�صغرية وترتفعرياح �صديدة

مينع الر�ص عند �صقوط الأمطار ويبداأ الر�ص بعد تطاير الندى من على النباتات.
الن�صبية  اأو قلة الرطوبة  املعدنية  الزيوت  اإرتفعت درجة احلرارة عن36°م فى الظل وخا�صة فى حالة  اإذا  الر�ض  كما يوقف 

عن%50.
العامل املحدد لإ�صتمرار الر�ص الإجنرافى هو وجود رياح كافية لتحريك راية قما�ص بطول 1م وعر�ض 10-15�صم مثبتة على 
�صارى خ�صب بطول2م لتحديد م�صار القائم بالر�ض وعدم اإنحرافه وبيان �صدة واإجتاه الرياح. اأما فى حالة التعفري يف�صل 

وجود الندى على النباتات للم�صاعدة على اإلت�صاق املبيد على ال�صطح املعامل.

تنظيف اآلة الر�ض والب�صابري:

l يتم تفريغ خزان الر�ص متاماً من املبيدات املتبقية بعد الر�ص بعيداً عن قنوات الرى واحل�صائ�ص اخل�صراء التي قد يتغذى 
عليها اأى حيوان.

جتفف  ثم  الآلة  اأجزاء   كافة  من  املبيدات  بقايا  كافة  اإزالة  اإلى  لالإطمئنان  مرات  عدة  ونظيفة  نقية  مياه  ر�ض  يراعى   l
الر�صا�صة جيداً قبل التخزين.

l يجب اأن تكون الب�صابري دائماً نظيفة وذات فوهة �صليمة وميكن تنظيف الب�صابري امل�صدودة بغمرها فى املاء اأو تعري�صها 
لتيار هواء �صديد �صادر من اآله �صغط الهواء اأو بفر�صاة اأ�صنان قدمية. ومن اخلطاأ تنظيفها بالنفخ بالفم اأو باإ�صتخدام 

اأ�صاك اأو دبابي�ص اأو اأى اأ�صياء حادة حيث يغري كل هذا من �صفات الب�صابري.
l يجب تغيري الب�صابري عند عدم �صاحيتها للعمل للح�صول دائماً على ر�ص جيد.

l بالن�صبة للب�صابري امل�صتخدمة يف�صل فك الأجزاء املختلفة وتنظيف كل جزء وجتميعه مرة اأخرى. 

✕

✕✕

✕

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓
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امللحق ال�صابع
اإر�صادات ملكافحة الثعابني واخلفافي�ض والعر�ض

 

الثعابني واخلفافي�ص والعر�ص من احليوانات التي عادة ما يتخذ الإن�صان منها موقفاً عدائياً نظراً ل�صكلها غري املحبب 
اأفرادها، ولكنها تعترب من الكائنات احلية النافعة فى البيئة  اأو ل�صدة �صمية بع�ص  اأن طبيعتها فى التغذية مقززة له  كما 
التي تعي�ص فيها فالثعابني والعر�ص تتغذى على الفئران ب�صراهة وعادة ما تنت�صر فى البيئات التي تكرث فيها الفئران. اأما 
اخلفافي�ص فمعظم اأنواعها تتغذى على احل�صرات الطائرة وهي بهذا تنقي اجلو من اأعداد كبرية من الآفات احل�صرية و�صوف 
نتعر�ض الآن اإلى دورة احلياة والأماكن املف�صلة لكل من هذه احليوانات وطبيعة تغذيتها بالإ�صافة اإلى طرق املكافحة فى 

حالة اإذا ما �صببت لاإن�صان قلقا اأو اأحدثت �صرراً فى البيئة التي تعي�ص فيها.

اأوًل : الثعابني

الثعابني Snakes اإحدى رتب الزواحفSquamanta وهى منت�صرة فى جميع اأنحاء العامل ويوجد منها حوايل 3000 نوع وحتت 
النوع. وهى حيوانات ل ت�صمع الأ�صوات املنقولة فى الهواء لكنها قادرة على الإح�صا�ض برتددات الأ�صوات من الأر�ض املالم�صة لها.

طبيعة املكان املف�صل ملعي�صة الثعابني:

الثعابني حيوانات بطيئة احلركة وهي تعي�ص فى اأماكنها املف�صلة والتي يتوفر فيها الغذاء املنا�صب لها- فبع�صها يعي�ص فى 
�صقوق الرتبة وعادة تكون من الأنواع �صغرية احلجم، والبع�ص فوق الأ�صجار وبني الأع�صاب الكثيفة، وبع�صها الآخر يعي�ص 

فى البحريات وامل�صتنقعات واجلبال. وعموماً فهي تف�صل الأماكن الباردة الرطبة املظلمة فى الريف واملدينة وي�صهل العثور 
عليها فى الأماكن املهملة وحتت املخلفات املرتاكمة وفى اأحوا�ص الزهور وعلى جوانب الرتع وامل�صارف وبني الأع�صاب 

الكثيفة الرطبة فى احلقول املهملة وفى قواعد املنازل الريفية و�صقوق احلوائط وجدران مزارع املوا�صي املت�صققة واأي�صا 
فى مزارع الأ�صماك– وعموماً فهى تف�صل الأماكن التي تزداد فيها اأعداد الفئران وال�صفادع التى تتغذى عليها.

طبيعة الثعابني الغذائية:

الثعابني باأنواعها املختلفة تعتر حيوانات مفرت�صة، كل نوع يتغذى على اأنواع الغذاء التي تتنا�صب مع حجمه. وميكنها 
افرتا�ض حيوانات اأكر حجما من حجم راأ�صها مبراحل، فالفك العلوي وال�صفلى غري ملتحمني معاً اأو مع عظام اجلمجمة 
مما ي�صمح بانف�صالهما عند ابتاع الفرائ�ص الكبرية. ويتكون غذائها عادة من اأنواع القوار�ص ال�صغرية املنت�صرة فى بيئتها 
وخا�صة الفئران، ومن بي�ص الطيور، و�صغار الطيور املوجودة فى الع�صو�ص، ويتغذى بع�صها على ال�صفادع واحل�صرات املختلفة 
وديدان الأر�ص وال�صحايل. اأما الثعابني التي تعي�ص فى املاء فتتغذى اأ�صا�صاً على ال�صفادع والأ�صماك. وعملية اله�صم بطيئة 
جداً عند الثعابني وقد ي�صتغرق ه�صم الوجبة الواحدة عدة اأ�صابيع. وهي تقوم به�صم كل اأع�صاء الفري�صة حتى العظام ول 

ينجو منها اإل الأ�صنان والري�ص وميكن معرفة ما تغذت عليه الثعابني من فح�ص برازها )بلعتها(.
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دورة احلياة والتكاثر للثعابني:
الثعابني  حيوانات متخ�ص�صة لها ج�صم اأنبوبي طويل بدون اأرجل ولها اأذنني من اخلارج اأو الداخل ولي�ض لها جفون. كل 
اأع�صاء اجل�صم الداخلية م�صتطيلة ولها ل�صان طويل م�صقوق وهي ت�صتخدمه فى ال�صم فهو يلتقط جزيئات الغازات الناجتة 
عن الروائح املختلفة ويدخل الفم حيث يتم حتليل هذه اجلزيئات وتعريفها عن طريق املخ للتعرف على بيئتها وما يحيط بها.
ولأنها من ذوات الدم البارد فاإن حرارة اجل�صم يتم حفظها عند الدرجات املنا�صبة نتيجة للتغريات فى �صلوك احليوان 
ولي�ض لتغريات ف�صيولوچية داخلية ولهذا فالثعابني ل ميكنها حتمل درجات احلرارة العالية جداً اأو املنخف�صة جداً وعادة ما 
متر مبرحلة بيات خال اأ�صهر ال�صتاء الباردة اأو خال اأ�صهر ال�صيف احلارة وفى احلالتني فهي ل ت�صتهلك غذاء اأو القليل 

جداً من الغذاء خالل هذه الفرتات.
بع�ض الثعابني ت�صع بي�صاً وبع�صها الآخر يحمل البي�ض الذي يفق�ض داخل ج�صمها وبي�صها يلد اأحياء وهي عادة ترتك 
البي�ض بدون رعاية حيث يفق�ض بعد3 اأيام اإلى3 اأ�صهر فى بع�ض الأنواع - وثعبان الكوبرا من الأنواع القليلة التي قد تعتني 

بالبي�ض لفرتة. وتن�صلخ الثعابني كلما زادت فى احلجم وتغري جلدها القدمي بجلد حديث ويتم الإن�صالخ 3 مرات �صنوياً.
اأ�صرار الثعابني:

لكنها  الإن�صان  تهاجم  عادة ل  فى منتهي اخلطورة وهى  واأحياناً  �صام  اأنواعها  والقليل من  �صام  الثعابني معظمها غري 
قد ت�صطر اإلى ذلك اإذا ما هاجمها ويظهر رد فعلها عادة عن طريق اأن تتظاهر باملوت اأو ت�صدر اأ�صواتاً خافتة وتفتح فمها 
لالإرهاب اأو قد تلتف حول نف�صها وتهجم على املهاجم وتع�صه لكنها فى معظم الأحيان حتاول الهرب اإلى اأقرب خمباأ اآمن 
واإذا واجه الإن�صان ثعباناً فاإنه من ال�صعب عليه اأن يظل متما�صكاً حتى يفرق بني النوع ال�صام وغري ال�صام، وتنح�صر اأ�صرار 

الثعابني لالإن�صان فى الع�ض والت�صمم.
بع�ض اأنواع الثعابني
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كيفية الوقاية من اأ�صرار الثعابني:

كما ذكرنا من قبل فاإن الثعابني تلعب دوراً هاماً فى احلد من اأعداد القوار�ص فى البيئات التي تعي�ص فيها لذلك فى 
معظم الأحيان ميكن اإعتبارها من الكائنات النافعة لكن اإذا زاد عددها فى بع�ض املناطق فاإنها ت�صبب اأ�صرارا واإزعاجا لالإن�صان 

لذا يجب تنظيم اأعدادها حتى ميكن تالفى هذه الأ�صرار.

الوقاية:

البو�صة  الأكر من ربع  الفتحات  الدخول، ميكن �صد جميع  الثعابني من  الفئران مينع  املباين والأ�صوار �صد  حت�صني 
باإحكام كذلك اأركان الأبواب والنوافذ وحول املوا�صري فى احلوائط اخلارجية كذلك ال�صقوق املختلفة من احلوائط والأ�صوار.

تغيري طبيعة املكان:

الغذاء الرئي�صي للثعابني فى البيئات الزراعية هو القوار�ض باأنواعها خا�صة الفئران وللتخل�ض من الثعابني يجب اأن 
اأماكن جتمع وتغذية الفئران مثل جتمعات القمامة  اإزالة  نغري من الظروف البيئية املف�صلة للفئران فى املنطقة، مبعنى 

وتراكمات املخلفات واحل�صائ�ص املتبقية على جوانب الرتع وامل�صارف والأماكن الرطبة املظلمة والأماكن غري املاأهولة.

الطعوم ال�صامة:

فى الأماكن ذات م�صادر املياه املحدودة ميكن ا�صتعمال طعم مكون من 1 جزء �صلفات نيكوتني 4% م�صاف اإلى250 جزء ماء 
بحيث يو�صع فى طبق معدين م�صطح وتوزع الأطباق اأو الأوعية فى احلقل وفى مناطق جتمع الثعابني. كما ميكن اإ�صافة 

قليل من اللنب املتخمر للطعم كمادة جاذبة للثعابني. 

وميكن حقن بي�ض الدجاج باأحد مبيدات الفقاريات ال�صريعة املفعول )مثل فو�صفيد الزنك( ويتم توزيع البي�ض املعامل 
فى املكان الذى �صوهدت فيه الثعابني.

الغازات ال�صامة:

ميكن تبخري جحور الثعابني باأحد الغازات ال�صامة امل�صتعملة فى التبخري.

و�صائل خمتلفة للتخل�ض من الثعابني:

ميكن التخل�ص من الثعابني فى جحورها با�صتعمال خرطوم من الكاوت�صوك بطول وقطر منا�صب واإدخاله فى اجلحر 
ثم ي�صب فيه كمية من اجلازولني وب�صخ الهواء فى طرفه اخلارجي يعمل على �صرعة مرور اجلازولني وغمره للثعابني فى 

اجلحر والق�صاء عليها.

كما ميكن جذب الثعابني فى املنطقة بعمل عدة اأكوام من اخلي�ص املبلل باملاء وتوزيع الأكوام على امل�صاحة املوبوءة، ثم 
تغطى كل كومة بقطع من اخلي�ص اجلاف للتقليل من فقدان املاء بالتبخري ولاإظام. ترتك الأكوام ملدة اأ�صبوع اأو اإثنني فى 
املنطقة فتتجمع الثعابني داخل الأكوام الرطبة املظلمة، بعد ذلك جتمـع الأكوام باحرتا�ض اأثناء النهار حتى ن�صمـن وجـود 

الثعـابني داخـل الأكـوام ثم تقـلب فى حفـرة عميـقة حيث يتم التخل�ض من الثعابني باحلرق.

ميكن ا�صتعمال الأ�صطح الال�صقة امل�صتخدمة فى مكافحة الفئران ل�صيد الثعابني وذلك بفرد املادة الال�صقة على لوحة 
من اخل�صب وو�صعها فى جمال حركة الثعابني فيلت�صق بها وي�صهل التخل�ص منها.
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امل�صائد:
اإلى ن�صف  اأ�صهر امل�صائد امل�صتعملة ل�صيد الثعابني هي امل�صيدة القمعية امل�صنوعة من ال�صلك �صعة ثقوبه من ربع  من 
بو�صة )6-12مم( وبطول 75 �صم وارتفاع 60�صم لالأجنحة )وت�صتخدم لتوجيه الثعبان للدخول من فتحة القمع(  والقمع 

اأبعاده 30× 12�صم )كما فى ال�صكل املرفق(.

ثانيًا : اخلفافي�ض

اخلفافي�ص Bats وهى احليوانات الثديية الوحيدة التي لها القدرة على الطريان وهى تتبع رتبة Chiroptera     وهى ثاين 
الرتب الثديية من حيث عدد الأفراد )بعد رتبة القوار�ض(، وت�صم هذه الرتبة 18 عائلة يتبعها حوايل 900 نوع منت�صرة فى 
خمتلف البيئات فى العامل. معظم هذه الأنواع يتغذى على احل�صرات وبع�صها يتغذى على ثمار الفاكهة وهناك عدة اأنواع 

ما�صة للدماء.
تعي�ص اخلفافي�ص فى جماعات حيث تتخذ من الأماكن املهجورة القريبة من احلدائق ومن الكهوف ماأوى لها. ويعي�ص 

بع�صها الآخر على حالة اإنفرادية فى الأ�صجار الكثيفة و�صقوق املباين.
طبيعة املكان املف�صل للخفافي�ص:

امل�صكونة وهي عادة  واملباين غري  القدمية  واملناجم  الكثيفة  الكهوف والأ�صجار  ملعي�صة اخلفافي�ص هي  املف�صلة  الأماكن 
الأثرية  واملباين  املناطق  فى  كذلك  املباين،  وحول  واحلقول  والغابات  احلدائق  وفى  املياه  م�صادر  حول  غذائها  عن  تبحث 
املهجورة والقاع ودور العبادة. وعادة ما يبداأ ن�صاطها عند غروب ال�صم�ص وهي تتجه مبا�صرة بعد مغادرتها لأماكن الختباء 

اإلى اأقرب م�صدر مائي لل�صرب.

طبائع التغذية:
الكمية  �صجلت  وقد  ب�صراهة،  الطائرة  احل�صرات  على  يتغذى  ومعظمها  لاإن�صان  �صرراً  ت�صبب  ل  اخلفافي�ص  معظم 
امل�صتهلكة من احل�صرات لعدد500 خفا�ض فوجد اأنها حوالى500،000 ح�صرة طائرة فى الليلة الواحدة. وهي ن�صطة جداً فى 

مهاجمة الفرائ�ض، ولها قدرة فائقة على املناورة فى اجلو.
ويعي�ص هذا احليوان باأعداد كبرية فى الأماكن املهجورة وقد يلجاأ اإلى مهاجمة الثمار والتغذية عليها فى اأ�صجار الفاكهة 

مثل الربتقال واملاجنو والزيتون وامل�صم�ص والتفاح والكمرثى والبلح والعنب والتني.. الخ.
وتن�صط اخلفافي�ص بعد غروب ال�صم�ص حيث تبحث عن الثمار للتغذية عليها كما ت�صاهد وهي تهاجم ثمار البلح املت�صاقطة 

واأثناء ن�صره للتجفيف وميتد ن�صاطها طوال العام ليا حيث تختبئ نهاراً فى الأماكن املهجورة.
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دورة احلياة والتكاثر:

تكوين  يتم  حيث  الربيع  مو�صم  حتى  للذكور  املنوية  باحليوانات  الإناث  وحتتفظ  وال�صتاء  اخلريف  فى  التزاوج  يتم 
اأى مكان  اأو فى  املهجورة  واملباين  واملناجم  الكهوف  داخل  الإناث احلوامل فى جماعات  تتجمع  ثم  والإخ�صاب.  البوي�صات 

مظلم اآمن- وهي ل تبنى اأع�صا�ص- وتلد �صغارها من اإبريل اإلى يوليو.

معظم الإناث تلد فرد واحد فى اخللفة والبع�ض يلد فردين بينما تلد ن�صبة ب�صيطة جداً من 3-4 اأفراد. تنمو ال�صغار 
ب�صرعة وميكنها الطريان بعد3 اأ�صابيع من الولدة. وبعد مرحلة الفطام فى يوليو واأغ�صط�ض تبداأ جماعات الإناث وال�صغار 

فى النت�صار واحتال اأماكن جديدة.

بع�ص اخلفافي�ص يهاجر مل�صافات كبرية جداً ت�صل اإلى1600 كيلو مرت، وبع�صها مير مبرحلة بيات ويعي�ص اخلفا�ص فى 
املتو�صط حوايل10 �صنوات وبالبع�ض ي�صل عمره اإلى 29-30 �صنة.

ت�صدر اخلفافي�ص اأ�صواتاً ذات ترددات عالية غري م�صموعة من الإن�صان حيث ت�صطدم هذه الأ�صوات بالعوائق املختلفة 
التي توجد فى اجلو اأثناء طريان اخلفا�ض وينعك�ض الرتدد فت�صتقبله اأع�صاء ال�صمع احل�صا�صة للخفا�ض فيتجنب العوائق. 
وبنف�ص الطريقة ميكن للخفا�ص اأن يحدد مكان الفري�صة احل�صرية الطائرة فيفرت�صها اأثناء الطريان وي�صاحب ذلك �صرعة 

هائلة وقدرة فائقة على املناورة والنق�صا�ض.

طرق املكافحة والعالج:

اأوًل : عند معرفة اأوكارها:

تدخني الأوكار بحرق الكريت30 جم +1 جم �صطة �صوداين لكل مرت مكعب من الفراغ وميكن ا�صتعمال بع�ض املبيدات 
لقتل اخلفافي�ص مع  الهيدروچني)الفو�صفني(  فو�صفيد  تنتج غاز  وكلها  والكويكفو�ص  الفو�صتوك�صني واجلا�صتوك�صني  مثل 

اتخاذ الإجراءات الالزمة للوقاية والأمان من الغاز وذلك ملدة من 24-48 �صاعة مع اإحكام غلق املكان متاماً.

ثانياً : عند عدم معرفة اأوكارها:

يتم حت�صري طعم �صام من عجوة خالية من النوى+ فو�صفيد زنك بن�صبة 3% بالوزن )3جم فو�صفيد زنك/100 جم عجوة( 
ويعلق الطعم على الأ�صجار فى اأماكن ظاهرة.

ثالثًا: العــر�ض

العر�ض Weasels تتبع عائلة Mustelidae التى حتتوى على اأ�صغر املفرت�صات فى العامل واأفراد هذه العائلة حتتل كل 
البيئات من اأق�صى ال�صمال اإلى املناطق ال�صتوائية. ولأفراد هذه العائلة دور هام فى النظام البيئي حيث تتغذى ب�صراهة على 

الكائنات احلية ال�صارة املماثلة لها فى احلجم اأو الأقل حجما وخا�صة القوار�ض.

وتتميز العر�ص بج�صمها الطويل الأ�صطواين واأرجلها الق�صرية ن�صبياً، والأذنني امل�صتديرتني وكذلك بالغدد ال�صرجية 
التي تفرز رائحة كريهة مميزة. وذكور هذه احليوانات اأكر بو�صوح من الإناث.
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طبيعة املكان املف�صل للعر�ض:

تتواجد العر�ص فى الأماكن التي تتوفر فيها فرائ�صها فهي تف�صل املعي�صة فى مزارع الدواجن والبط وامل�صاكن الريفية 
التي توجد بها هذه احليوانات كذلك فى الأماكن التي يزداد فيها اأعداد الفئران خا�صة املدن الكرى مثل القاهرة ويعزو 

البع�ض عدم زيادة اأعداد الفئران فى هذه املدن بدرجة كبرية اإلى وجود العر�ض.

طبيعة التغذية وال�صلوك املميز:

العر�ص حيوانات ليلية تبداأ فى الن�صاط والبحث عن الغذاء بعد غروب ال�صم�ص ولكن ميكن م�صاهدتها فى و�صح النهار 
اإذا زاد عددها واحتاجت للتغذية. ونظراً ل�صغر حجم العر�صة وا�صتطالة ج�صمها فهي تفقد طاقة حرارية مبعدل اأكر من 
احليوانات ذات �صكل اجل�صم العادي واحلجم املماثل لذلك فا بد لها من اأن تعو�ص هذا الفقد احلراري امل�صتمر بال�صراهة 

ال�صديدة فى التغذية والفرتا�ص.

ت�صري العر�ض فى جماعات وهي ت�صدر اأ�صواتاً مزعجة خا�صة عند مهاجمتها للفري�صة مما ي�صبب �صلال وقتيا لها في�صهل 
افرتا�صها. كذلك فهي ت�صدر اأ�صواتاً عند وقوعها فى امل�صائد وعادة ما تكون م�صحوبة باإفراز رائحة كريهة منفرة. والإناث 

اأ�صهل فى ال�صيد من الذكور.

وي�صاعد الفرق فى احلجم بني الذكور والإناث على ظهور نوع من التكامل بينهما فى التغذية على الفرائ�ض املتنوعة 
الأحجام فى نف�ض املكان ول يوجد تناف�ض فى التغذية بني اجلن�صني فى نف�ض املكان على الرغم من �صراهة هذا احليوان و�صدة 

احتياجاته الغذائية مما ي�صاعد على زيادة كفاءتها فى الفرتا�ض.

الوقاية من اأ�صرار العر�ض:

و�صائل التح�صني �صد هجوم الفئران فى املباين واملزارع كافية ملنع دخول العر�ض. فهى تدخل من الفتحات التى ت�صنعها 
الفئران فى احلوائط والأبواب. كذلك فاإن اإزالة الأماكن التى تف�صلها الفئران وجعل املكان غري منا�صب ملعي�صتها �صواء فى 

القرية اأو احلقل اأو املدينة ي�صاعد على خف�ض اأعداد الفئران وبالتايل العر�ض املتغذية عليها.

اأو  الطازج  اللحم  املنا�صب وهو قطع  الطعم  ا�صتعمال  العر�ض مع  بالفئران فى �صيد  امل�صائد اخلا�صة  ا�صتعمال  ميكن 
الكبدة، مع اإ�صافة قليل من فو�صفيد الزنك اأو اأحد املبيدات �صريعة املفعول اإلى الطعوم داخل امل�صيدة.
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امللحق الثامن

)Minor crops( املحا�صيل ذات امل�صاحات اأقل من 50 األف فدان

اإنطاقاً من دور جلنة مبيدات الآفات الزراعية امل�صار اإليه فى قانون الزراعة رقم 53 ل�صنة 1966 والقرارات الوزارية 

املنظمة واآخرها القرار الوزاري رقم 974 ل�صنة 2017 تعمل اللجنة جاهدة على تغطية كافة املحا�صيل امل�صرية بتو�صيات فنية 

ملبيدات الآفات الزراعية بهدف مكافحة الآفات الزراعية ب�صتى �صورها مع التاأكيد على ال�صتخدام الآمن والفعال للمبيدات 

مبا ي�صمن و�صول غذاء نظيف اإلى املواطن امل�صري و�صامة البيئة امل�صرية، وكذلك احلفاظ على �صمعة ال�صادرات الزراعية 

امل�صرية اإلى خارج البالد، ومن هذا املنطلق قامت اللجنة مبراجعة كافة املحا�صيل والفات القت�صادية التي ت�صيبها وما 

يتوافر لدى اللجنة من تو�صيات مبيدات اآفات زراعية ملكافحتها، حيث تبني وجود عدد من املحا�صيل التي يتم زراعتها فى 

م�صاحات تقل عن 50 األف فدان والتي يطلق عليها م�صطلح )Minor Crops( والتي ل تتوفر لها اأي تو�صيات لالآفات التي 

ت�صيبها، وترى اللجنة �صرورة واأهمية توافر تو�صيات لها ا�صتكماًل ملنظومة اإدارة الآفات فى م�صر، وفيما يلي بيان بهذه 

املحا�صيل وامل�صاحات املنزرعة منها فى م�صر نظري كل منها ومناذج لبع�ص املبيدات التي ميكن النظر فى جتريبها متهيداً 

للتو�صية بها، وحتقيقاً لوجود تو�صيات معتمدة لكافة املحا�صيل ميكن اعتبار املحا�صيل الواردة فى كل بند )جدول( من 

البنود التالية كمجموعة حم�صولية بحيث يتم التو�صية باملبيد فى حالة اجتيازه حلدود الرتقية على املجموعة املح�صولية 

ولي�ض على حم�صول منفرد.
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trobin – D
ithianon - M

etiram

العنكبوت الحمر
 A

bam
ectin– Pyridaben -

Spirodiclofen
تبقع الأوراق

Propiconazole – Epoxicon
-

azole – C
opper sulfate

جلا�صيد
ا

Sulfur
نيماتودا تعقد 

جلذور
ا

–
 Ethoprophos – O

xam
yl

 –
 A

bam
ectin

Paecilom
yceslilacinus

020
ف

خر�صــو
40841

املن

Pym
etrozine – Flonica-

–
 m

id – Pirim
icarb

A
cetam

iprid

جلذور 
اأعفان ا

وموت البادرات

 Fludioxonil - M
etalaxyl-M

 –
Flutolanil - Tebuconazole

– �صامة- 
الر�ض 

– ف
ري 

زم
حمي�ض- جع�صي�ض- 
خلة- �صر�ض العجوز- 

– زربيح 
ر- �صلق 

�صري�ض- ك
حلندقوق 

–ا
خلبيزة 

– ا
– النفل املر

Fluazifop
-P

-

butyl
Pendim

ethalin
C

lethodim
Butralin

طن
دودة ورق الق

 Em
am

ectin benzoate –
 Lufenuron – Indoxacarb

- Bacillus thuringiensis
العفن الأبي�ض 
الإ�صكلروتيني

 Fludioxonil – Tebuconazole -
Tebuconazole

خلبارزي
اأبو دقيق ا

 M
ethom

yl – Lufenuron -
Indoxacarb

ذبابة القرطم
Spinosad - Spinetoram

يل
الإجما

52433

ضر متنوعة
و - خ
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ف
لأليا

ز - ا

ت
ح - البقوليا م.

ح�صول
امل

حة 
امل�صا

)فدان(

جيلها
متهيدًا لت�ص

جتريبها 
ميكن 

حتها والتي 
حة ملكاف

رت
ت املق

ت التي قد ت�صيبها وبع�ض املبيدا
لآفا

ا

ت
حل�صرا

ا
ت

املبيدا
لأمرا�ض

ا
ت

املبيدا
حل�صائ�ض

ا
ت

املبيدا

021
الكتان

14404

املن
Pirim

icarb – M
ethom

yl - 
Pym

etrozine
جلذور 

اأعفان ا
وموت البادرات

Triticonazole – Flutolanil
ح�صائ�ص �صتوية:

– �صامة- حمي�ض- 
الر�ض 

– ف
ري 

زم
جع�صي�ض- خلة- �صر�ض العجوز- 

 –
– زربيح 

ر- �صلق 
�صري�ض- ك

– النفل املر
حلندقوق 

– ا
خلبيزة 

ا

Betazone – 
Brom

oxynil 
– C

lethodim
 

- Fluazifop
-P

-
butyl

دودة ثمار الكتان 
)النفا�صيا(

D
inotefuran - Pyridalil

البيا�ض 
الدقيقي

Propiconazole - C
ypro-

conazole

الديدان القار�صة
Teflubenzuron –
 D

eltam
ethrin

ال�صداأ
A

zoxystrobin - C
yfluf-

enam
id

أ
 

-

م.
ح�صول

امل
حة 

امل�صا

)فدان(

جيلها
متهيدًا لت�ص

جتريبها 
ميكن 

حتها والتي 
حة ملكاف

رت
ت املق

ت التي قد ت�صيبها وبع�ض املبيدا
لآفا

ا

ت
حل�صرا

ا
ت

املبيدا
لأمرا�ض

ا
ت

املبيدا
حل�صائ�ض

ا
ت

املبيدا

022
العــد�ض

2510

الدودة القار�صة
Lam

bda-cyhalothrin – 
C

hlorpyrifos -
 Ethoprophos

اأعفان 
جلذوروالذبول

ا

Fludioxonil – M
etalaxyl - Te-

buconazole
ح�صائ�ص �صتوية:

– �صامة- 
الر�ض 

– ف
ري 

زم
حمي�ض- جع�صي�ض- خلة- �صر�ض 
 –

ر- �صلق 
العجوز- �صري�ض- ك

حلندقوق 
– ا

خلبيزة 
– ا

زربيح 
– النفل املر

ح�صائ�ص �صيفية:

ط- دقن ال�صيخ- 
رجلة- �صبي

رية- ح�صي�صة 
مديد- ابوركبه- دف

ب
الران

Pendim
ethalin - 

Fluazifop
-P

-butyl 
 C

lethodim
 - 

Butralin

رتب�ض
ال

Spinetoram
 - Em

am
ectin 

benzoate
ال�صداأ 

Tetraconazole - Propicon
-

azole

�صانعات الأنفاق

A
bam

ectin –

 C
yrom

azine - 

Th
iam

ethoxam

العفن الرمادي
Pyraclostrobin – Boscalid - 
D

im
ethom

orph

تبقع الأوراق

D
ifenoconazole - A

zoxys-
trobin - Tetraconazole - Ep

-
oxiconazole

023
حللبة

ا
8216

الذبابة البي�صاء
Pirim

iphos m
ethyl -

 D
iontefuron

،

024
حلمـ�ض

ا
4522

العنكبوت الأحمر
A

bam
ectin

025
اللوبيا

18264
املن

Pym
etrozine -

 Flonicam
id

026
رتمـ�ض

ال
496

دودة قرون اللوبيا
Spinetoram

 – 
M

ethoxyfenozide

يل
الإجما

34008
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م.
ح�صول

امل
حة 

امل�صا

)فدان(

جيلها
متهيدًا لت�ص

جتريبها 
ميكن 

حتها والتي 
حة ملكاف

رت
ت املق

ت التي قد ت�صيبها وبع�ض املبيدا
لآفا

ا

ت
حل�صرا

ا
ت

املبيدا
لأمرا�ض

ا
ت

املبيدا
حل�صائ�ض

ا
ت

املبيدا

027
ب

الكرن
46137

املن
Pym

etrozine -  Flonica-
m

id
 - Pirim

icarb

جلذور 
اأعفان ا

والذبول
Fludioxonil – D

ifenoconazole 
– Triticonazole – 
Tebuconazole – 

– �صامة -  
الر�ض 

– ف
ري 

زم

حمي�ض- جع�صي�ض- خلة- 

– �صري�ض 
�صر�ض العجوز 

– زربيح 
ر- �صلق 

- ك

 –
حلندقوق 

– ا
خلبيزة 

- ا

النفل املر

Pendim
ethalin  

Butralin – 
M

etribuzin – 
C

lethodim
 -Fluazi-

fop
-P

-butyl

الذبابة البي�صاء
Buprofezin - 
A

cetam
iprid

البيا�ض الزغبي
A

zoxystrobin – D
ifenocon

-

azole – D
im

ethom
orph - 

M
andipropom

id

طن
دودة ورق الق

Th
iam

ethoxam
 - 

Em
am

ectin benzoate –
Lufenuron - Indoxacarb

البيا�ض 

الدقيقي
Pyraclostrobin – Boscalid–
A

zoxystrobin –
 D

ifenoconazole - M
etiram

028
ط
القرنبي

13752
ب

حفار �صاق الكرن
C

hlorantraniliprole – 
Indoxacarb – Spinosad

العفن البي�ض 

الأ�صكلروتيني
Fludioxonil – Fluazinam

 - 
Tebuconazole

029
روكلي

ال
519

العنكبوت الحمر
A

bam
ectin – Pym

etro-
zine - Spirodiclofen

تبقعات الوراق

C
opper sulfate  

- Spirotetram
at

ب
اأبو دقيق الكرن

Spinetoram
 - 

M
ethoxyfenozide

يل
الإجما

60408

ط – بروكلي(
ب – قنبي

خ�سر )كرن
ط - 
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م.
ح�صول

امل
حة 

امل�صا

)فدان(

جيلها
متهيدًا لت�ص

جتريبها 
ميكن 

حتها والتي 
حة ملكاف

رت
ت املق

ت التي قد ت�صيبها وبع�ض املبيدا
لآفا

ا

ت
حل�صرا

ا
ت

املبيدا
لأمرا�ض

ا
ت

املبيدا
حل�صائ�ض

ا
ت

املبيدا

030
خ�ض

10744
طن

دودة ورق الق
Em

am
ectin benzoate – 

Indoxacarb - Lufenuron
جلذور 

اأعفان ا
وموت البادرات

Fludioxonil –Tebuconazol

ح�صائ�ص �صتوية:
الر�ض 

– ف
ري 

زم
– �صامة- حمي�ض- 

جع�صي�ض- خلة- 
�صر�ض العجوز- 

ر- �صلق 
�صري�ض- ك

 –
خلبيزة 

– ا
– زربيح 

– النفل املر
حلندقوق 

ا
ح�صائ�ص �صيفية:

ط- دقن 
رجلة- �صبي

ال�صيخ- مديد- 
رية- 

ابوركبه- دف
ب

ح�صي�صة الران

Pendim
eth

-

alin – Butralin 
– Bentazone 
-M

etribuzin 
– C

lethodim
 

-Fluazifop
-P

-

butyl

031
ملوخية

10484
املن

Pym
etrozine – Flonicam

id - 
A

cetam
iprid

الذبول
D

ifenoconazole - 
Triticonazole

032
بقدون�ض

5474
الذبابة البي�صاء

Th
iam

ethoxam
 – Buprofezin 

- A
cetam

iprid
العفن البي�ض 
الأ�صكلروتيني

Fludioxonil – Fluazinam

033
�صبانخ

5284
�صانعات النفاق

C
yrom

azine - Th
iam

eth
-

oxam

تبقع الوراق
D

ifenoconazole – Propicon
-

azole – Epoxiconazole -
 C

opper sulfate

034
�صبت

4411
رتب�ض

ال
Spinetoram

 – Spirotetram
at - 

Em
am

ectin benzoate

البيا�ض 
الدقيقي

Pyraclostrobin – Boscalid 
– M

etiram
 - A

zoxystrobin – 
Penconazole - Prochloraz

035
ري

جرج
4092

خلنف�صاء 
ا

رغوثية
ال

Em
am

ectin benzoate - 
Spinetoram

البيا�ض الزغبي
A

zoxystrobin – D
ifenocon

-

azole – D
im

ethom
orph–

C
opper oxychloride -

 M
etalaxyl

036
كرات م�صري

2194
ذبابة اأوراق 

البنجر

Th
iam

ethoxam
 – C

hlorpyri-
fos m

ethyl
037

كرات اأبو �صو�صة
24

ذبابة الب�صل
Spinetoram

 - Spinosad
38.

رة )خ�صراء + جافة(
ك�ص

5345
39.

كرف�ض
150

040
�صلق

61
041

خبازي
55

يل
الإجما

48318

خ�صر ورقية
ي - 
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م.
ح�صول

امل
حة 

امل�صا

)فدان(

جيلها
متهيدًا لت�ص

جتريبها 
ميكن 

حتها والتي 
حة ملكاف

رت
ت املق

ت التي قد ت�صيبها وبع�ض املبيدا
لآفا

ا

ت
حل�صرا

ا
ت

املبيدا
لأمرا�ض

ا
ت

املبيدا
حل�صائ�ض

ا
ت

املبيدا

042
ريحان

141
املن

Pym
etrozine - Flonica-

m
id – Pirim

icarb - A
cet-

am
iprid

اأعفان جذور والذبول
Flutolanil  - Fludioxonil 
– Tebuconazole - Bacillus 
subtilis

املحا�صيل ال�صتوية:
– نعناع فلفلي 

بردقو�ض 
– �صيح 

– مرمرية 
رت 

–ع
– �صمر 

– كراوية 
جن 

بابو
– حبة 

– كمون 
– يان�صون 

ركة - قرنفل
ال

ح�صائ�ص �صتوية:
– �صامة- 

الر�ض 
– ف

ري 
زم

حمي�ض- جع�صي�ض- 
خلة- �صر�ض العجوز- 

– زربيح 
ر- �صلق 

�صري�ض- ك
حلندقوق 

– ا
خلبيزة 

– ا
– النفل املر

املحا�صيل ال�صيفية:
 –

– نعناع بلدي
ريحان

رت 
– زع

ح�صي�صة الليمون 
حلناء - 

– ا
– املورينجا 

كركديه
ح�صائ�ص �صيفية:

ك 
ف الدي

ط- عر
رجلة- �صبي

ين - دقن 
طا

– امللوخية ال�صي
حلمارة - 

نب ا
ال�صيخ- ل

رية
ابوركبه- دف

Pendim
ethalin 

– Butralin 
 Bentazone 
C

lethodim
 

Fluazifop P
-butyl

043
بردقو�ض

3425
رتب�ض

ال
Spinetoram

 - Em
am

ectin 
benzoate – Spirotetram

at
البيا�ض الدقيقي

O
range- oil – Sulfur - 

Trichoderm
a harzianum

 - 
Bacillus m

egaterium

044
نعناع بلدي

2324
الذبابة البي�صاء

Buprofezin - Th
iam

eth
-

oxam
 - A

cetam
iprid

البيا�ض الزغبي
C

opper H
ydroxide -

 C
opper oxychloride - 

Th
richoderm

a album

045
نعناع فلفلي

1854
البق الدقيقي

Spirotetram
at – Th

ia-
m

ethoxam
 – M

ineral oil
تبقع الأوراق

D
ifenoconazole- Propi-

conazole – Tebuconazole – 
C

opper sulfate

046
رت

ع
4565

طن
دودة ورق الق

Em
am

ectin benzoate – 
Lufenuron - Bacillus 
thuringiensis

ال�صداأ
Pyraclostrobin – Tetracon

-

azole - Epoxiconazole

047
ح�صي�صة الليمون

551
ني

العنكبوت ذو البقعت
H

exythiazox – A
bam

ectin 
- Pyridaben

العفن البي�ض 
الأ�صكلروتيني

Fludioxonil - Fluazinam

048
رت

زع
532

الدودة القار�صة
Lam

bda cyhalothrin - 
C

hlorpyrifos
ف وعفن 

جلاا
العفن ا

قاعدة ال�صاق
Tolclofos m

ethyl – Th
iram

 
– Fludioxonil -  M

etalaxyl-M
 

- Tebuconazole

049
مرمرية

137
�صانعات الأنفاق

A
bam

ectin – C
yrom

azine 
- Th

iam
ethoxam

050
املورينجا

60
رغوثية

خلنف�صاء ال
ا

Em
am

ectin benzoate – 
Spinetoram

051
حلناء

ا
842

052
جن

�صيح البابو
15071

053
الكراوية

14653

054
الكركديه

12051

055
ال�صمر

4355

056
اليان�صون

2816

057
الكمون

2587

058
ركة

حبة ال
862

059
قرنفل

3

يل
الإجما

66829

طرية
طبية والع

ت ال
ك- النباتا
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م.
ح�صول

امل
حة 

امل�صا

)فدان(

جيلها
متهيدًا لت�ص

جتريبها 
ميكن 

حتها والتي 
حة ملكاف

رت
ت املق

ت التي قد ت�صيبها وبع�ض املبيدا
لآفا

ا

ت
حل�صرا

ا
ت

املبيدا
لأمرا�ض

ا
ت

املبيدا
حل�صائ�ض

ا
ت

املبيدا

060
ورد بلدي

98

املن
Pym

etrozine - 
Flonicam

id – Pirim
icarb - 

A
cetam

iprid

اأعفان جذور 
والذبول واأعفان 

القاعدة

Fludioxonil –
- M

etalaxyl M
 

– Tebuconazole - Flutolanil

ح�صائ�ص �صتوية:
– �صامة- 

الر�ض 
– ف

ري 
زم

حمي�ض- جع�صي�ض- خلة- 
�صر�ض العجوز- �صري�ض- 

خلبيزة 
– ا

– زربيح 
ر- �صلق 

ك
– النفل املر

حلندقوق 
– ا

ح�صائ�ص �صيفية:
ك 

ف الدي
ط- عر

رجلة- �صبي
ين - دقن 

طا
– امللوخية ال�صي

حلمارة - 
نب ا

ال�صيخ- ل
رية

ابوركبه- دف

Pendim
eth

-

alin – Butra-
lin – Bentazone 
- C

lethodim
 -Flu

-

azifop
-P

-butyl

061
داليا

50

رتب�ض
ال

Spinetoram
 - Em

am
ectin 

benzoate – 
Spirotetram

at

تبقع الأوراق ولفحة 
الأزهار

D
ifenoconazole – Propi-

conazole – A
oxystrobin - 

Epoxiconazole

062
بنف�صج �صتوي

41
الذبابة البي�صاء

Buprofezin - Th
iam

eth
-

oxam
 - A

cetam
iprid

البيا�ض الدقيقي
O

range- oil – Sulfur - 
Trichoderm

a harzianum
 - 

Bacillus m
egaterium

063
جلنة

ع�صفور ا
15

البق الدقيقي
Spirotetram

at – Th
ia-

m
ethoxam

 – M
ineral oil

ال�صداأ
Pyraclostrobin – Tetracon

-

azole - Epoxiconazole

064
الأقحوان 
)�صتوي(

1195

حل�صرات الق�صرية
ا

Buprofezin –
 Pyriproxyfen – M

ineral 
oil

النيماتودا
Ethoprophos – O

xam
yl - 

C
adusafos

065
ني 

اليا�صم
)�صيفي(

403

جعل الورد الزغبي
C

hlorpyrifos -
 Ethoprophos

لفحة البوترايت�ض
Pyraclostrobin – Boscalid 
– D

im
ethom

orph - D
ifeno-

conazole

066
الأرول

10
�صانعات الأنفاق

A
bam

ectin – C
yrom

a-
zine - Th

iam
ethoxam

الذبول 
الفيورازيومي

Fludioxonil – M
etalaxyl-M

 - 
Flutolanil  - Tetraconazole

067
الديو�ض

ج
7

العنكبوت ذو 
ني

البقعت
H

exythiazox –
 A

bam
ectin - Pyridaben

068
ال

جي�صوفي
6

069
رج�ض

ا�ص
4

070
�صولوداجو

3

071
القرنفل

4

يل
الإجما

1836 ت الزينة
ل - نباتا
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