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دورة الحياة ومراحل التكون 



ن دورة الحياة ومراحل التكو: تابع

أيام حسب الظروف الجوية المحيطة4–3تقريباً من 



اة دورة الحي: تابع

يوم حسب الظروف الجوية المحيطة15–10تقريباً من 



دورة الحياة ومراحل التكون: تابع

أيام حسب الظروف الجوية المحيطة7–5تقريباً من 



دورة الحياة ومراحل التكون: تابع

اتصورة توضح مراحل نمو الحوريات األربعة والحشرة الكاملة على ورقة نب



أوراقعلىبتغذيتهامباشرةخسارةالبيضاءالذبابةتسبب

لمجموعامنالنباتيةالعصارةوامتصاصبثقبوذلكالنباتات

بعضتالنباعلىوالحورياتالذبابةتغذيةوتسببالخضري،

:مثلالفسيولوجيةالظواهر

النباتوتقزمالنموضعف1.

تجعدهامسببةاألوراقسطحعلىإصابةنقاطتكون2.

ممايةالنباتللعصارةالذبابةالمتصاصنتيجةوتساقطها

فيبيركفقدوبالتاليالثمارإنتاجعلىالنباتقدرةيقلل

المحصول

األضرار وأعراض اإلصابة



االضرار واعراض االصابة: تابع

:مثلالمباشرةغيراألضرارإلىباالضافة

الفيروسيةلألمراضنقلها1.

الطورينوخاصةأطوارهابجميعالعسليةالندوةإفراز2.

يةالسكرالمادةهذهتتراكمبحيثالحورياتمناألخيرين

يالهبابالعفنفطرياتعليهالتنمواألوراقسطحعلى

الضوئیيلالتمثعمليةتمنعوبالتاليالغبارعليهاويترسب

أخرىفسيولوجيةوعمليات



األضرار وأعراض اإلصابة: تابع

بابيالندوة العسلية واإلصابة بالعفن اله ثيفةمخلفات االنسالخات بعد االصابة الك



األضرار وأعراض اإلصابة: تابع

ضاءفيروس تجعد أوراق الطماطم الناتج عن اإلصابة بالذبابة البي



االضرار واعراض االصابة: تابع

اأعراض الورقة الفضية على الكوس أعراض فيروس تبرقش الكوسا



شرهالمباوإصابتهاحياتهافترةقصروكذلكجيل12–10السنهفيأجيالهالتعددنظرا  

اتخاذيتوجبلذااإلصابهمنللحدكبيرتحديتعتبرالمكافحهفانالسفليةاألوراقعلى

وتقليلهاانتشارمنللحدلآلفهالمتكاملهاإلدارهأسلوبواعتمادمتكاملهوقائيهتدابير

.أضرارها

طرق المراقبة والمكافحة المتكاملة لآلفة

اآلفهتقليليفمشكلةأكبريعتبرللمكافحةوحيدكأسلوبالكيمائيةالمكافحهاعتمادإن

.سريعةبصورةمقاومةلسالالتلتطويرهاوذلك

طنالتوعلىالعاليةبقدرتهامالئمة،جديدةمنطقةإلىدخولهاوبمجرداآلفةتمتاز

.والوسائلالطرقبمختلفالواسعواالنتشارالسريع

ومنهمرةنمأكثرتستخدموالتيالتعبئةعبواتعبراالنتقالاآلفةألطواريمكنأنهثبت

.جديدةأخرىأماكنإلىاإلصابةتنتقل

فحصها أيضا  قد تبقى بعض األطوار الحورية معلقة على مالبس وأدوات العمال، ولذا يجب

وتنظيفها قبل التنقل من مكان الى آخر



آلفةطرق المراقبة والمكافحة المتكاملة ل: تابع



فةطرق المراقبة والمكافحة المتكاملة لآل: تابع

التفحص والمشاهدة بالعين المجردة  . 1

النباتعلىاءالبيضللذبابةالكاملةلآلفةالمباشرةبالمشاهدةاإلصابةتحديديتم

نموهمراحلمختلفخالل

المصائد. 2



فةطرق المراقبة والمكافحة المتكاملة لآل: تابع

العمليات الزراعية

استعمال األصناف المقاومة. 1

لعوائل  إزالة الحشائش باستمرار لتقليل ا. 2

األخرى

شدةجمع وحرق النباتات المصابة ب. 3

زراعة أحزمة من النباتات الجاذبة أو . 5

الطاردة

نظام الدورات الزراعية . 4

التسميد والري الجيدين. 6

ة المراقبة المستمرة للصحة العام. 7

للنباتات واإلصابات بها



آلفةطرق المراقبة والمكافحة المتكاملة ل: تابع

:استعمال المفترسات، مثل. 10



:أساليب إدارة اآلفة في المشتل

آلفةطرق المراقبة والمكافحة المتكاملة ل: تابع

لمحصولامكانفيالمشتلانشاءتجنبمعاألعشابمنخاليةمعقمةنظيفةتربةفيمعزولمشتلاختيار✓

.اإلمكانقدرالمصابةاألرضفيالسابق

.(شمسيتعقيم)رهالمتعذوالحشراتوالنيماتوداالمرضيةالمسبباتلقتلبالنايلونوتعقمجيدا  التربةتهيئة✓

يداتمبإستعمالوتجنبميكانيكياالمشتلوحولداخلالموجودةيدويا  األعشابجميعمنالتخلص✓

.األعشاب

سك عمل بابين لكل مشتل باب رئيسي وباب صغير أمامي موضوع في مدخله أوراق الصقة صفراء لم✓

.الحشرات الدخيلة

.عليهاالمحددةبالنسبالمتوفرةالمناسبةبالمبيداتالتربةتعقيم✓



يرهفي حالة اللجوء الى استخدم المبيدات الكيماوية يحرص على رش المبيدات  ذات فترة األمان القص✓

رفوالغوالمداخلالمراوحتغطيةفيالحمايةشاشواستعمالوالجوانباألطرافمنالفتحاتإغالقإحكام✓

التبريدألواحمنطقةفي

:ةأساليب إدارة اآلفة في البيوت المحمي

آلفةطرق المراقبة والمكافحة المتكاملة ل: تابع

تعقيم تربة البيت قبل الزراعة بالمبيدات المناسبة ✓

إزالة جميع بقايا النباتات والتخلص منها بالطرق السليمة✓

فتحمثومناألولالمدخلإغالقويتمبابينشكلعلىتكونوأنعليهاالحمايةشبكووضعالمداخلأحكام✓

المحميبالبيتالفتحاتجميعوإغالقالثانيالمدخل

مراقبة وجود الحشره باستخدام المصائد الالصقة الصفراء  ✓

إزالة والتخلص من النبات أو األوراق المصابة وابعادها عن محيط النباتات في البيت ✓

ابةإحرص على استخدام الرش بالمبيدات العضوية المناسبة في المراحل األولى من ظهور أعراض اإلص✓

المعاملة الجيدة لألشتال في المشتل يعطي نتائج مجدية في الوقايه من اآلفة✓



القصيرةاألمانترةفذاتالكيميائيةالمبيداتثمالمناسبةالعضويةالمبيداتأوال  استخدمالكثيفهاإلصابهعند✓
.لآلفةكثافةمنللتقليل

آلفةطرق المراقبة والمكافحة المتكاملة ل: تابع

أساليب إدارة اآلفة في الحقل المكشوف

إزالة جميع بقايا الموسم السابق والتخلص منها بصوره مناسبة ✓

إزالة جميع أنواع األعشاب الضارة في الحقل قبل الزراعة وخالل مراحل نمو النباتات المختلفة✓

استخدام نظام الدورات الزراعية✓

لزراعةنقل األشتال بصورة سليمة وجيدة وزراعتها بعد مد الجريل وشبكة الري لتغطيتها مباشرة بعد ا✓

استخدم المصائد الالصقة الصفراء لمراقبة اآلفة ومكافحتها✓




