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The enemy of your enemy's enemy 
 



 افات الرمان



 

 

 عثة  ثمار  الرمان

Deudorix(Virachola) livia  
 
 

لرمان وتسطيع أن التي تهاجم ثمار على الفات أهم من تعتبر 

كبيرةتحدث خسائر   

:تهاجم أيضا  

(.أحيانا أزهار الزيتون) النخيل، االكاسيا، بعض اصناف الخوخ،  

 أجيال 8-6مابين للحشرة 

  ثمار  قشرة   و    براعم األزهار  ىعلالبيض البالغات  تضع
الرمان والتي سرعان ماتفقس الى يرقات تبدأ بالدخول الى داخل 

 .  الثمرة والتغذي على محتوياتها

 







 المكافحة

 جمع الثمار المتساقطة والتخلص منها بطريقة مناسبة

 عدم ابقاء اية ثمار على االشجار

 تكييس الثمار ؟

 يمكن رش عدد من المبيدات الكيماوية مثل

Indoxacarb, lamda-cyhalothrin ,Spinosad 

  

Bacillus thuringiensis 

   

 (االلتزام بتعليمات االستخدام االمن والتوقيت المناسب) 



 من الرمان 

 الرمان على االفات اهم من عالميا

 المناطق بحسب االصابة شدة تتفاوت محليا

 

 االوراق عصارة بامتصاص المن وأعراض أضرار تتمثل

 اانكماشهو (العقد السيماحديثة) الثمار و واألزهار  

   

 الضوئي التمثيل  عملية تعيق التي العسلية الندوة افراز الى اضافة

 الهبابي العفن وتسبب  

 الثمار ونوعية بكمية واالضرار المصابة األجزاء تشوه



 المكافحة

 مناسبة بطريقة منها والتخلص بأول اوال (Suckers)ازالةالسرطانات

 

حول أشجار الرمان أو على أطراف البستان ( تأخير موعد الزراعه) نباتات الفول زراعة 

 .لجذب األعداء الحيوية لمن الرمان

 

 على البرسيم أو كالفصة مزهرة نباتات زراعة

 لجذب المصاطب من قريب أو البساتين أطراف  

 .فعاليتها وزيادة الحيوية األعداء  

 

وأسد المن وبعض المتطفالت غير  (ladybird)ذباب السرفيد وحشرات أبو العيد   

 المصنفه من أهم األعداء الحيوية التي تهاجم من الرمان في األردن

 





 

 Fruit Cracking( Splitting)تشقق الثمار 
 

 بسببثمار الثمار تتشقق 

عدم انتظام الري خصوصا عند ارتفاع درجات الحرارة واالصابة  

 الشمسبلفحة 

 المتوازنوعدم اعطاء التسميد  

 العناصرواغفال بعض  

االصناف ذات القشرة تبد ويلعب الصنف المزروع دورا كبيرا اذ  

 .  السمكية نسبة تشقق أقل من االصناف ذات القشرة الرقيقه

تتشقق بعض االصناف الحولة ذات القشرة الصفراء والرقيقة بنسبة 

 .عاليه جدا حتى بانتظام الري والتسميد المتوازن

 





 :للتقليل من نسبة التشقق في ثمار الرمان يراعي مايلي
 

 اختيار األصناف ذات القشرة السميكة

انتظام مواعيد الري وتجنب الري خالل ساعات النهار التي ترتفع 

يفضل الري في الصباح الباكر أو بعد انحسار )بها دراجات الحرارة 
 (ساعات الحر أثناء النهار

 تقريب فترات الري ما أمكن

 حماية األشجارمن االصابة بلفحة الشمس 

التسميد المتوازن المبني على تحليل التربة والذي يشمل كافة 

 العناصر الرئيسية مع التركيز على عنصري البوتاسيوم والكالسيوم



تعتبر الثمار المتالصقه بيئة مناسبة النتشار بعض االفات 

واألمراض كالبق الدقيقي لذا ينصح بازالة الثمار الملتصقه واالبقاء 

 .على واحده فقط

في مناطق زراعة التفاح والعنب يتوقع االصابة بذبابة الفاكهة 

 (ذبابة البحرالمتوسط)

Ceratitis capitata 

هذه الحالة يفضل استخدام المصائد الغذائيه  الجاذبه  اضافة وفي 

 .Spinosadالى استخدام بعض المبيدات مثل 

 



 

 sunburnالشمس( لطخة)لطعة 
 

االصابة بلطعة الشمس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتعرض تحدث 

الثماربشكل مباشر ألشعة الشمس وتتسبب بتغيير لون الثمرة أو 

 .حرقها في مكان تعرضها ألشعة الشمس

 خسارةتسبب االصابة االصابة بلطعة الشمس  

 المحصولمن % 50-40تقدر ب 

  

 :والتخفيف من لطعة الشمس للوقاية 

 تقليم االشجار بطريقه مناسبة واعتبار مسافات 

 .  في المناطق ذات الحرارة العالية( المسافاتتقريب )الزراعة

 





أو تغطية الثمار ( non-woven fabric)تغطية األشجار بأغطية 

وهذه األغطية تسمح بحركة (وهذا يتطلب جهدا وكلفا اضافية)

 .الهواء وتحمي االشجار من الغبار واألتربة

 

خالل موسم  Kaolin M-99-099رش الثمار ببعض المواد مثل 

 .الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة





 افات العنب 

 

   Planococcus vitis  الدقيقيبق العنب 

 :األضرار

 االوراقفي نمو األشجار وتساقط ضعف 

 .نتيجة إمتصاص الحشرة للعصارة النباتية 

 

األشجار نتيجة األسود         ضعف العفن ندوة عسلية         نمو 
 .عدم قدرتها على القيام بعملية التمثيل الضوئي

 :دورة الحياة

الربيع         النموات (       بيض او حوريات)بيات شتوي 
 عدة أجيال(        حزيران-تكل تطورها ايار)الجديديه 

 



 المكافحة

 المكافحة الحيوية

  , .Anagyrus spp) : المتطفالت

Lepotomastix dactylopii) 

 

 

 

 (أبو العيد  Coccinellidae)بعض االنواع التابعة : المفترسات

 :المكافحة الكيميائية

  Imidaclopridكلورووبيد أميدا  الربيعفي 

 Thiamethoxam  +Lambada cyhalothrinالصيف  في



 Lobesia botranaعثة هريان العنب 

 :دورة الحياة

 منتصف في األول الجيل ظهور يبدأ ، السنة في أجيال 3 الحشرة لهذه
  الزهرية الحوامل وعلى األوراق على بيضها الحشرة تضع حيث نيسان

 الثاني الجيل أما  واألزهار األوراق على الفقس بعد اليرقات تتغذى.
 على بيضها الحشرة وتضع الثمار عقد بعد وحزيران أيار في فيظهر
 على بيضها وتضع واب تموز في فيظهر الثالث الجيل أما ، الثمار
 .الثمار

 :األضرار

 .عدم عقد الثمار نتيجة تغذية الجيل األول على العناقيد الزهرية

 تلف قطوف العنب نتيجة تغذية اليرقات على الثمارز

 .عدم قابلية ثمار العنب للتسويق

 





 :المكافحة
تقشير اللحاء جيداً بعد التقليم وجمع األوراق القديمة عن سطح التربة 

 .وإحراقها
 .حراثة التربة حراثة سطحية في بداية الربيع

إستعمال المصائد الفرمونية لتحديد موعد خروج العثث وتحديد أعدادها  
 .وتحديد الموعد المناسب للمكافحة

 .رش األشجار بعد عقد الثمار
 .إستخدام المبيدات المانعة لالنسالخ

 :يوصى بإستخدام المبيدات التالية
Azadirachtin, Flubendiamide, Indoxacarb , Spinosad 

  
 



 التربس

 

 ولون أسود الكاملة الحشرة لون ، الجسم مستطيلة صغيرة حشرة
 مم 1 عن يزيد ال طولها أحمر الحوريات

 والضرر اإلصابة مظهر

 لألوراق السفلى السطح على فضية شاحبة بقع وجود

 القشرة تشبه تشوهات بها فتحدث النضج تامة غير الثمار تهاجم
 فاتح بني لونها

 كما األوراق على حمراء بقعة شكل على الحوريات تجمعات تظهر
 أو الحشرة براز تكون أن إما البقع وهذه أسود بلون بقع تظهر

 .نفسها الكاملة الحشرة

 





 اآلفة تواجد موعد

 على تظهر المحصول جمع بعد وكذلك األوراق على الربيع في
 .النضج تامة غير الثمار

 المكافحة

 .األعشاب من التخلص

 .الالصقة و الفرمونية المصائد استخدام

 .وحرقها التربة سطح على المتساقطة األوراق جمع

 قتلها أحل من الشمس ألشعة العذارى لتعريض التربة حراثة



 حلم العنب

 
 تشوه يسبب كما لألفرع تشوه يسبب حيث واألوراق األفرع يصيب

 يقابلها للورقة العلوي السطح علي بثرات بها تظهر بصورة لألوراق
 .السفلي السطح علي اللون بيضاء بخيوط مكسوة تجاويف

 
 

 :المكافحة
 .إزالة األوراق واألجزاء المصابة وحرقها

 .تقشير القلف بعد التقليم وحرقه
يستخدم أحد مبيدات العناكب كما يساعد استخدام الكبريت في الحد من 

 .اإلصابة



 افات الزيتون

  Bactrocera olea الزيتونذبابة ثمار 

 :أعراض اإلصابة والضرر

 ،سقوط الثمار المصابة على األرض قبل نضجها 

 الكاملةوجود ثقوب على الثمرة في مكان خروج الحشرة  

 . ووجود أنفاق داخل لب الثمرة وكذلك تعفن الثمرة 

 





 المكافحة
موعد ظهورها في البستان وذلك عن طريق استخدام مراقبة  -

وذلك من اجل ( الجنسية)المصائد الجاذبة الغذائية او الفرمونية 
  . للمكافحةتحديد الموعد المناسب 

 والخميرةاالمونياك سلفات  

األرض في نهاية الموسم حراثة سطحية ألن الحشرة تقوم حراثة  -

سم تحت  5-2بقضاء فصل الشتاء على شكل عذارى على عمق 

وعن طريق الحراثة يتم تعريض هذه العذارى . سطح التربة
 .  للعوامل الجوية والقضاء عليها

جمع الثمار المتساقطة أوال بأول وإتالفها ألنها تحتوي على  -

 .األطوار غير الكاملة للحشرة



  Prays olea الزيتونعثة  

  :والضرر اإلصابة أعراض

 وبراعم وأفرع أوراق من الحديثة النموات على اليرقات تتغذى
 ،األزهار وعلى

 والنموات الصغيرة األشتال على بوضوح الحشرة ضرر ويظهر 
   .الحديثة

 الخيوط من نسيج ووجود األوراق على أنفاق وجود يالحظ
   .الحديثة النموات على الحريرية

 تحدث اليرقة ألن وذلك النضج قبل الثمار تساقط الحشرة تسبب كما
 تخترق وكذلك بالحامل الثمرة إتصال منطقة عند الثمرة في ثقباً 

   .لها الداخلي المحتوى على وتتغذى البذرة اليرقة

 



 المكافحة

   

جمع الثمار المتساقطة اوالً بأول والتخلص منها وذلك الحتوائها على  -
 .يرقات الحشرة

لف قطع من الخيش حول األفرع والساق وذلك كمصائد لجمع اكبر  -
 .  عدد من اليرقات والعذارى وإتالفها باإلضافة الى مراقبة شدة اإلصابة

إن عملية الرش الجزئي او الكلي لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون مفيدة  -
 .جداً في خفض اإلصابة بالجيل الثمري للعثة

يجب أن توجه المكافحة للحشرة الكاملة وذلك بمراقبتها بواسطة  -
اسبوع /مصيدة/حشرة 35المصائد الفرمونية وعندما تصل األعداد الى 

تجرى عملية المكافحة الكيماوية ألنه ال جدوي من مكافحة اليرقة عندما 
 تكون داخل البذرة



 ذبابة أغصان الزيتون

األفرع المصابة وصغر حجم الثمار وسقوطها  جفاف: أعراض اإلصابة والضرر
تختار الذبابة األغصان التي تحتوي على جروح وتشققات لوضع . قبل النضج

وتتميز منطقة اإلصابة بتحول لون القلف الى بني داكن او بنفسجي مع . البيوض
 .  انخفاض في مستوى القلف في منطقة اإلصابة وتشققه

 :  طرق المكافحة

 .عدم إحداث جروح لألفرع واألغصان أثناء عمليات الخدمة -

 (.ماستيك)تغطية مكان تقليم األفرع الكبيرة بمعجون التطعيم  -

يجب قص األفرع المصابة وحرقها وعدم تركها داخل البستان لمنع تطور  -
اليرقات التي تكون تحت القلف الى حشرات كاملة، على أن يتم ذلك خالل اشهر 

 .حزيران، تموز وتشرين أول

في المناطق الموبؤة يمكن رش األشجار في بداية الربيع وذلك لتخفيض أعداد  -
 الحشرات الكاملة قبل البدء بوضع البيض بأحد المبيدات البايروثرويدية



 افات التفاح

 Zeuzera pyrina حفارساق  التفاح 

 يهاجم العديد من االشجار االقتصادية تفاح كمثرى زيتون

 الرمان السفرجل

تحفر يرقات هذه الحشرة في الساق الرئيسية واالغصان للشجرة 

 المصابة

 ضعف عام وجفاف وموت الشجرة

يميل لونه )يستدل على الحشرة من نشارة الخشب وبراز الحشرة 

 (.لالحمرار

 



 



 (فردي او في مجموعات)بيضة  800-200تضع الحشرة من 

تنتقل اليرقات من االنسجة الغضه الى االغصان االكثر سمكا مع 

 تقدمها بالعمر

 (متعرج في اشجار الزيتون) يتم الحفر باتجاه االعلى 

فتحة )تهيء اليرقات مايسمى  بغرفة التعذر وتجهيز فتحة الخروج 

 (  الدخول 

 



 المكافحة

 رصد ومراقبة الحشرة الكاملة

 مصائد فرمونية -

 مصائد ضوئية-

 

 مراقبة وضع اللبيض وهجرة اليرقات

 

 (صحة النبات)العمليات الزراعية 

 االصناف المقاومة ؟

 .........جمع الحشرات الكاملة و



 .........جمع الحشرات الكاملة و

 قص االفرع المصابة والجافة

 استخدام السلك المعدني

 (قماش او سلك معدني)استخدام المصائد يدوية الصنع 

 المبيدات الكيماوية المتخصصة ؟

 



 

 عثة ثمار التفاح

 
 تنتشر في معظم مناطة زراعة التفاح في العالم

 تسبب خسائر كبيرة على التفاح واالجاص والسفرجل و الجوز 

)  تهاجم يرقاتها ثمار التفاح من مرحلة العقد وحتى النضج التام 

 (تواصل التغذي على البذور

 تنتقل من ثمرة الى اخرى

 تسبب االصابة تساقط الثمار 

 يستدل عليها من ثقب خروج اليرقه

 او من االنسجة الميتة  وبراز اليرقه



 



 تنشط الحشرة الكاملة مساءا

 تضع الحشرات بيوضها في الربيع على االوراق والثمار

 للمكافحة

 (صحة الشجرة ونظافة البساتين)العماليات ت الزراعية -

 (اسبوع\عثث  35)استخدام المصائد الجنسية او الضوئية -

 ز............................دورسبان دسيس -

 

 



 حفار رائق االجنحة

Synanthedon myopaeformis 
  

 تضع االنثى بيوضها في االماكن 

 شقوق الجروح واماكن التقليم)المحمية 

 .على جذوع وافرع االشجار

 تعيش اليرقات لمدة عام بين االفرع وخشب االشجار

 تحفر اليرقات في المناطق القريبة من

 التاج

 تنشط خالل النهار للتزاوج ووضع 

 البيض

 للحشرة اكثر من جيلين في العام



 تالحظ االصابة 

 )....(.من خالل االعداد الكبيرة لجلود العذارى على السيقان واالفرع 

 مخلفات اليرقة  تحت القلف في المنطقه المصابه والتي تتضخم بشكل واضح

 يتشقق القلف حول المنطة المصابة ويصبع عرضه لنمو االعفان

 يمكن مشاهدة اليرقات عند نزع القلف

 :للمكافحة

 تقص االغصان المصابة

 استخدام السلك المعدني لقتل اليرقات

 استعمال المبيدات المتخصصة ومراعاة فترة نشاط الحشرة

deltarnetrine  alphacypermetrin  

 



 :للمكافحة

 تقص االغصان المصابة

 اليرقاتاستخدام السلك المعدني لقتل 

 استخدام المصائد الجنسية

 مكافحة حيوية باستخدام البكتيريا والنيماتودا والفطريات

  Liotryphon crassisetaبعض المتطفالت 

 المبيدات المتخصصة ومراعاة فترة نشاط الحشرةاستعمال 

Deltarnetrine  alphacypermetrin 

 


