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أْى اٜفبد ٔاأليشاع انز ٙرظٛت انزٍٛ
ٚظبة انز ٍٛثؼذح افبد ٔايشاع كًب ٚه/ ٙ
حششح انز ٍٛانشًؼٛخ "انجشة" Ceroplastes rusci
لهٛهخ انظٕٓس ٔشكهٓب اثٛغ َجًٚ ٙزحٕل انٗ َظف كشٔ٘ يغطٗ ثمششح شًؼٛخ ثٛؼبء .
ٔانحششح رفشص يبدح ػغهٛخ ثكضشح رؤد٘ انٗ ًَٕ انؼفٍ االعٕد ٔرمٕو ثبيزظبص انؼظبسح فزؼؼف انشجشح
ٔرشِٕ انضًبس ٔرؤد٘ انٗ رغبلطٓب .
انًكبفحخ :
انزخهض يٍ االفشع انًظبثخ ثمذس انًغزطبع ًٔٚكٍ اعزخذاو انضٕٚد انًؼذَٛخ ف ٙفزشح انغكٌٕ أ اعزخذاو
انًجٛذاد انحششٚخ كبنغٕثشص ٌٕٛيغ انضٚذ أانًبسشبل ٔٚكٌٕ انشػ ثؼذ فمظ انجٛغ ف ٙشٓش . 6 ٔ 5
ثغٛال انزTrioza buxtoni : ٍٛ
رزٕاجذ انحششح ػهٗ انغطح انغفه ٙنالٔساق ٔرزغزٖ ػهٗ انؼظبسح ٔرؤد٘ انٗ حذٔس اَزفبخبد ػهٗ انغطح
انؼهٕ٘ ًَٕٔاد ثٛؼبء ػهٗ انغطح انغفه ْٙٔ ٙرمؼ ٙثٛبرٓب انشزٕ٘ يخزجئخ ث ٍٛاالفشع ػهٗ شكم حششاد
كبيهخ ٔف ٙانشثٛغ رجذا ثٕػغ انجٛغ ْٔ ٙعشٚؼخ انحشكخ ٔيٍ انظؼت يشبْذرٓب .
انًمبٔيخ:
يالص3 ٌٕٛعى يكؼت/انهزش ٔٚفؼم خهطّ يغ صٚذ يؼذَ ٙثًؼذل 5عى يكؼت  /انهزش .
كًب ًٚكٍ اعزخذاو فٛشرًٛك أثٛشَكظ أ دسعجبٌ أ انزجشٚغ ثبنكَٕفٛذٔس .
انؼُبكت ٔانحهى :
ٚظبة انز ٍٛثبنؼُكجٕد االحًش ٔ Tetranychus urticaانحهى ٔٚؤد٘ انٗ ظٕٓس ثمغ طذئٛخ خشُخ ػهٗ
االٔساق ركٌٕ طغٛشح ٔلذ ركجش ْٔ ٙرًزض انؼظبسح ٔرؤد٘ انٗ رغبلؾ االٔساق ٔاحٛبَب انضًبس انظغٛشح اٚؼب
ٔانحهى  Aceria ficiػجبسح ػٍ حٕٛاٌ يخشٔؽٚ ٙزٕاجذ ػبدح ػهٗ انغطح انغفه ْٕٔ ٙطغٛش الٚشٖ ثبنؼٍٛ
انًجشدح .
انًكبفحخ:
 لنتكس سوبر او بلكتراى بوعدل  0.0سن هكعب/اللتر– َٛشٌٔ  1,5عى يكؼت /انهزش
كًب ًٚكٍ اعزخذاو فٛشرًٛك وبروبال .

حفبس عبق انز: Batocera ruformaculata ٍٛ
حششح كجٛشح اكضش يٍ  5عى ٔلشَٔٓب اؽٕل يُٓب نَٕٓب اعٕد يضسق أ يخؼش ٔانٛشلخ ثٛؼبء انهٌٕ أعطٕاَٛخ
انشكم سأعٓب ثُ ٙغبيك ٔٚجهغ ؽٕنٓب ػُذ اكزًبل ًَْٕب يبٚمشة يٍ  11عى.رظٓش انحششح انكبيهخ ف ٙشٓش
حضٚشاٌ ٔرُجزة خالل ؽٛشآَب ف ٙانهٛم َحٕ األَٕاس انمشٚجخ يُٓب .
دخهذ انٗ غضح ف ٙيُزظف انضًبَُٛبد يغ االخشبة انز ٙلزفذ انٗ انشبؽئ ٔادد انٗ انمؼبء ػهٗ يؼظى
اشجبس انز. ٍٛ
انؼشس ٔأػشاع اإلطبثخ:
رحفش انٛشلبد أَفبق كجٛشح ف ٙجزع انشجشح ٔفشٔػٓب انشئٛغٛخ انزٚ ٙضٚذ لطشْب ػٍ  8عىٔ ،رؤد٘ انٗ ػؼف
انشجشح ٔرذْٕسْب أيٕرٓب ػُذيب ٚضداد ػذد انٛشلبد انًٓبجًخ ٔٚظبحت رنك ظٕٓس َشبسح انخشت ػزذ
انفزحبد ٔػهٗ االسع كًب رزغزٖ انحششح انكبيهخ ػهٗ لهف االشجبس انظغٛشح ٔػهٗ انضًبس انظغٛشح .
انًكبفحخ :جًغ انحششح انكبيهخ ٔلزهٓب خظٕطب لجم انزكبصش ٔاعزخذاو عهك ثٕالد نمزم انٛشلخ ٔاخشاجٓب يغ
ٔػغ لطغ لطٍ أ خشق يشجؼخ ثبنجُضٔ ٍٚالفبل انضمت ثطُٛخ اؽفبل أ أ٘ ؽشٚمخ اخشٖ .
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رثبثخ صًبس انزLonchae aristella : ٍٛ
رؼزجرش يررٍ حشررشاد انزرر ٍٛانخطٛرشح فرر ٙيُطمزُررب حٛررش رزغرزٖ انٛشلرربد ػهررٗ االصْربس ٔرغرجت عررمٕؽ انضًرربس ػهررٗ
األسع كًب أٌ انضًبس انُبػجخ ػُذ إطبثزٓب ثٓزِ انحششح ررزؼفٍ ْٔر ٙػهرٗ األشرجبس ًٚٔ ،كرٍ يالحظرخ انضمرٕة
ف ٙانضًبس انًظبثخ انًزغبلطخ ػهٗ االسع ٔػُذ فزح انضًشح انًظبثخ َالحع ٔجٕد انٛشلبد .
انًكبفحخ:
 رجًغ انضًبس انًظبثخ ٔانًزغبلطخ ػهٗ األسع ٔرحشق نٛجبعٛذ أ دٚفٛجبٌ ثًؼذل 1عى يكؼت /انهزشطذا انز: ٍٛ
ٔٚؤد٘ انٗ ظٕٓس ثمغ ػهٗ االٔساق ركٌٕ طغٛشح ثهٌٕ اطفش انٗ ثشرمبن ٙال رهجش اٌ رزغغ لهٛال ٔركٌٕ ثضشاد
ػبدح ػهٗ انغطح انغفهٔ ٙرظجح يزؼذدح ٔٚؤد٘ احٛبَب انٗ رغبلؾ االٔساق ٔرذْٕس انضًبس
انًكبفحخ :
3
سستاى بوعدل 0.0سن/3اللتر  -بايكور بوعدل 0سن هكعب أ عكٕس ثًؼذل  1 – ,5عى /انهزش
األيشاع انفٛغٕٛنٕجٛخ :
 رشمك انضًبسٚٔ :حذس رنك َزٛجخ ػذو اَزظبو انش٘ أ صٚبدرّ ٔرؤد٘ انٗ رشمك انضًشح خظٕطب حٕل انفزحخ نفحخ انشًظ :رؤد٘ انٗ رشمك انمهف ٔركبفح ػٍ ؽشٚك ؽالء جزٔع األشجبس ثبنشٛذ ف ٙانحشاسح انؼبنٛخ . عمٕؽ انضًبس ٔ :رزغجت ػٍ االطبثخ ثبالفبد انًخزهفخ خظٕطب رثبثخ انزر ٍٛأ ثغرجت انجفربو أٔ ػرذو اَزظربوانررش٘ أٔ اسرفرربع دسجررخ انحررشاسح ثشرركم كجٛررش ٔرنررك الٌ صًرربس انزرر ٍٛثكشٚررخ أ٘ رؼمررذ ثررذٌٔ رهمررٛح ؽجؼررب االطررُبو
انًزذأنخ نالكم .
انًكبفحخ /
 ارا كبٌ انغجت يٍ االفبد ٚزى ػالجٓب ارا نى ٚكٍ انغجت يٍ االفبد ًٚكٍ اٌ َمٕو ثبنحذ يٍ ْزِ انظبْشح ثبعزخذاو :ثٛشٚهكظ ثًؼذل  2لشص نكم  111نزش يبء ٔرشػ ثؼرذ يُزظرف شرٓش يربسط أ ػُرذيب ٚكرٌٕ لطرش انضًرشح يرٍ
 15 – 11يى كًب ًٚكٍ اعزخذاو يبدح دٔسع ٙأ دٔسيكظ فُٚ 31-15 ٙبٚش ثًؼذل . %3
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