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 4102/4102للعام الجاهعى  الثانىنوـوذج اإلجابـت إلهتحاى الفصل الدراسى                  
  إقتصاديتحشراث الوادة: خطت قديوت                  -نباث أهراض رابعتال الفرقت:                وقايت النباث:قسن 

                       
  

 لول  إجابــــــة الســــؤال األ

 Orthoptera    الرتبة           Gryllotalpa gryllotalpaألوال  الحفار  اإلسم العممى  

 طرق المكافحة   

، ثـم يـتم نثـر الطعـم السـام بـين الخطـلوط بعـ  إلجبار حشرات الحفار عمى الخرلوج من أنفاقيا يتم رى األرض نيارا
 الظير. لويتركب الطعم السام مما يمى 

كجـم ر ة ناعمـة 59%( يضاف إلـى 6;% ألو نلوفاكرلون 4:% ألو تمارلون 84بي  )ىلوستاثيلون لترا من الم 1.25
حتــى مــا التيميــب ألو جــريش ةرة ك كميــة مناســبة مــن العســل األســلو  ثــم يضــاف إلــى ىــةا الخمــيط المــا  تــ ريجيا 

 يتكلون الطعم من عجينة يمكن نثرىا. 
  Orthopteraالرتبة       Schistocerca gregariaثانيا  الجرا  الصحرالوى  اإلسم العممى  

 طرق المكافحة 
 حرث لوتيميب التربة لتعريض كتل البيض لئلفتراس بلواسطة الحشرات المفترسة لوالطيلور. -5

ريـات لمجـرا  بلواسـطة المفترسـات لو كمـا تفتـرس الحشـرات الكاممـة لوالح ،ىناك حشـرات متطفمـة عمـى البـيض -6
 . يييية لوالطيلورمثل فرس النبى لو بلور الطين البانى لوالعناكب الح

كجــــم نخالــــة خشــــنة مضــــافا إلييــــا 69إلــــى  59نثــــر الطعــــلوم الســــامة، لويكــــلون تركيــــب الطعــــم الســــام مــــن  -7
( ثم يضـاف المـا  حتـى نحصـل عمـى عجينـة مناسـبة يسـيل نثرىـا فـى الصـباح البـاكر سابق ةكرهمبي )كال

 .لور المزرعة إليوحلول الحيلول لوقنلوات الرى لوالمصارف، ما مراعاة ع م لوصلول أى من حيلوانات ألو طي

   Lepidopteraالرتبـــــة                         Agrotis ipsilonثالثا  ال لو ة اليارضة   
 فى حالة الحفار. هةكر  سابقينثر الطعم السام بنفس التركيب ال     طرق المكافحة   

 إجابـــــة الســـــؤال الثانـــــــى 
 األضرار التى يسببيا    Hemipteraمن رتبة     Rhopalosiphum maidis       ألوال  مـــــــــن الةرة 

فــراز النــ لوة العســمية التــى تمتصــق عمييــا األتربــة فتســ  ســلوجــلو  أفــرا  المــن عمــى ال -5 طح الســفمى لــؤللورا ق لواز
 الثغلور التنفسية مما يؤثر عمى عممية التنفس لمنبات.

مـب اليمـة الناميـة لوتتجمـا عمـى النـلورات المـةكرة بع  اشت ا  اإلصابة بمن الـةره تـ خل حشـرات المـن إلـى ق -6
لوتفــرز النــ لوة العســمية بغــزارة فتمتصــق بيــا حبــلوب الميــاح لوييــل التميــيح لوبالتــالى تيــل أعــ ا  الكيــزان لوييــل 

 المحصلول الناتج.
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 فن األسلو  بغزارة عمى الن لوة العسمية. لعنملو فطر ا -7

 ن الةرة ـــــــــــطرق مكافحة م      
 مميات الزراعية ما التسمي  المتلوازن لتنتج نباتات سميمة قلوية تستطيا تحمل اإلصابة.اإلىتمام بالع -5

 حرث لوتيميب التربة لوالتخمص من الحشائش خاصة الحشائش النجيمية. -6

 .Aphidiidaeلوالمتطفمة من  ىناك الع ي  من الحشرات المفترسة لممن منيا أس  المن لوةباب السيرفس -7

% 94لتــــــر مــــــا ( ألو أكتيميــــــك ᵌ/544ســــــم694% )94مثــــــل ســــــلوميثيلون  إســــــتخ ام المبيــــــ ات الكيمالويــــــة -8
 )لتر/ف ان(

 لتر ما (. ᵌ/544سم94;5% )9=مستحمب  ألو كز  ألويل
 األضرار التى تسببيا   Lepidopteraالرتبة       Sesamia creticaثانيا   لو ة اليصب الكبيرة     

 ثيلوب خمف بعضيا فى األلوراق الممتفة لمبا رات. -5

 ل حتى الجةلور مسببة ملوت البا رات.أنفاق ألسف -6

 أنفاق متجية ألعمى فى النباتات الكبيرة لتيضى فترة البيات الشتلوى فى قمة النبات. -7

 طرق المكافحة 
 إزالة نباتات الغاب لوالبلوص.-6التخمص من الحشائش خاصة النجيمية حتى ال تضا عمييا البيض.  -5

 استعمال أحطاب الةرة لتغطية الخضرلوات.ع م  -8براير.  التخمص من أحطاب الةرة قبل شير ف -6
 يلونيلو. 9 مايلو حتى 64زراعة الةرة خبلل الفترة بين  -:        إستعمال تيالوى قصب سميمة.     -9
 زراعة سبلالت ميالومة من الةرة. ->إستخ ام الةرة كمصائ  لآلفة فى حيلول اليصب.          -;
 إستخ ام طفيل الترايكلوجراما. -54            خما النباتات المصابة ألول الملوسم لوحرقيا. -=

 .     Braconمن المتطفبلت الخارجية عمى اليرقات تمك من جنس   -55
% 8جم/فــــــــ ان، ألو اســــــــتخ ام المبيــــــــ  ثيــــــــلو ان محبــــــــب 744% بمعــــــــ ل 4=الــــــــرش بالمبيــــــــ  النيــــــــت  -56

 كجم/ف ان(.;)
 بة .عن  قطا النباتات فى نياية الملوسم تيطا من أسفل سطح التر  -57

 رق اليطن الصغرى ثالثا   لو ة لو    
 تغةية اليرقات الصغيرة عمى األسطح السفمى لؤللوراق. -5األضرار  
  تغةية اليرقات الكبيرة عل األلوراق بالكامل.-6          
 عن  الزيا ة الع  ية الكبيرة لميرقات ت خل فى قمب العي ان.-7       

 طرق المكافحة 
 التخمص من الحشائش. -6                         حرث لوتيميب التربة.     -5

 .Tachina larvarum لو  Microplitis rufuventrisعمى اليرقات   اخميةمن المتطفبلت ال -6
  (.جم/ف ان744)% 4=ألو نيلو ين % 4=النيت  المكافحة الكيمالوية  بالرش بأى من المبي ين -3
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 -أجابة السؤال الثالث:
 ة درنات البطاطسمظهر اإلصابة بفراش-1)أ(: 

 .المصابة لوتمف أماكن ىةه األنفاق حفر اليرقات في ألوراق النبات إلي ح لوث أنفاق في األلوراقيؤ ي  -1
 .يؤ ي الحفر في األفرع إلي ةبلولياكما  -6
أما في حالة أصابة اليرقات لم رنات فيتكلون  ائما نسيج فميني حلول األنفاق الناتجة كما تتملوث ىـةه األنفـاق  -7 

 . ا يؤ ي إلي تعفن األجزا  المصابة ة بالبكتريا لوالفطر ممعا
لوفي الطماطم أيضا تحفر اليرقات في األلوراق لواألفرع كما تحفر في الثمار عن  العنق ، لوق  تحفر في الجز   -8

 .مما يؤ ي إلي تعفن الجز  المصاب المحمي
 مظهر اإلصابة بخنفساء القثاء -2
من السطح السفمي كما تتغةى الحشرات الكاممة عمي األلوراق من السطح تتغةى اليرقات عمي األلوراق  -5

العملوي غالبا لوتكلون النتيجة ح لوث ثيلوب في األلوراق المصابة لوعن  اشت ا  اإلصابة تفتك الحشرات بأجزا  
 . النبات، حيث يؤ ي ةلك إلي ضعف النبات

اممة تعيش م ة تصل إلي حلوالي شير تظل لومما يزي  من األضرار الناتجة عن ىةه اآلفة أن حشراتيا الك -6
لوفي نياية الملوسم تياجم الحشرات الثمار الصغيرة  تتغةى خبلل ىةه الفترة كميا عمي ألوراق النبات العائل.

 .مح ثة بيا ثيلوبا
 مظهر اإلصابة بذبابة الفاكهة-3
سـيلولة العـ لوي بـبعض   خال آلة لوضا البيض في قشرة الثمرة للوضا البـيض الـيإتؤ ي الجرلوح الناتجة من  -5

 أنلواع الفطر لوالبكتريا.
صابة ثمار الحملويات لوىي صـغيرة الحجـم الـي سـيلوط ىـةه الثمـار، أمـا فـي حالـة بـاقي العلوائـل فـأن إكما تؤ ي -6

 الثمرة ال تسيط.

  المحمـي لمثمـرة لوتتـرك مخمفاتيـا البرازيـة  اخـل الثمـرة ممـا يـؤ ي الـي فسـا  الجـز  يجتتغةي اليرقات  اخل النسـ -7
 المصاب حيث يصبح رخلوا لواةا ضغط عمي الثمرة عن  ىةا المكان يخرج سائل من ثيب لوضا البيض.

في حالة زيا ة ع   اليرقات في ثمرة لواح ة فأن ىةه الثمرة عـا ة مـا تتمـف تمامـا لوتصـبح رخـلوة لوغيـر صـالحة  -8
نــات ال قييــة لوفــي النيايــة لمتغةيــة عمييــا حيــث عــا ة مــا تصــبح الثمــرة مــن الــ اخل متخمــرة نتيجــة  خــلول الكائ

 . تتعفن ىةه الثمار
***************************** 

 تابع أجابة السؤال الثالث
 -)ب(: أحدي آفات المواد الغذائية المخزونة األولية:

      Sitophilus oryzae والمخزنأسوستي اآلرز  -
Sitophilus granaeius  Order: Coleoptera Fam: Curculionidae 

 طلور  كاملالت
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 اليرقات لوالحشرات الكاممة الطور الضار:
 قارضة في اليرقات لوقارضة ممت ة عمي خرطلوم لؤلمام في الحشرات الكاممة أجزاء الفم:

 -أهم األضرار التي تسببها:
لويحـــ ث ةلـــك نتيجـــة اســـتيبلك اآلفـــات لنســـبة مـــن ىـــةه الحبـــلوب عـــن طريـــق  ،نيـــص لوزن الحبـــلوب المخزلونـــة -5

 .التغةية عمييا
إنخفاض نسبة األنبات لويأتي ةلك كنتيجة طبيعية لبلصابة عبللوة عمي أن ىناك لعض اآلفات الحشرية مثـل  -6

 .خنفسا  الكا ل لوخنافس ال قيق تتغةي عمي جنين الحبلوب التي تصيبيا
إنخفــاض الييمــة التجاريــة لمحبــلوب المصــابة حيــث كثيــرا مــا تــؤ ي األصــابة الــي أكتســاب الحبــلوب المصــابة  -7

ق المصاب لرائحة غير ميبلولة عبللوة عمي أفراز بعض اآلفات الحشرية لخيلوط تـؤ ي الـي تكتـل الـ قيق لوال قي
 .لوكةلك تؤ ي األصابة الي إنخفاض الخلواص الصناعية لمحبلوب

صــلواما الــي رفــا  رجــة حــرارة الحبــلوب لوتبخــر المــا  الكمــا تــؤ ي األصــابة الشــ ي ة لمحبــلوب المخزلونــة  اخــل  -8
ا يسـبب إنبـات الحبـلوب لوتعفنيـا مـرة ثم تكثف ىـةا المـا  فـي األمـاكن البـار ة مـن الحبـلوب منتيجة أرتفاع الحرا

  .عبللوة عمي تكتل ىةه الحبلوب لوتكلون النتيجة النيائية ىي في  الييمة التجارية لمحبلوب نتيجة األصابة
 -دورة الحياة:

فكييــا حفــرا صــغيرا  تضــا االنثــي المميحــة بيضــيا فر يــا حيــث عنــ  لوضــا البــيض تحفــر االنثــي بلواســطة
مست يرة عمي الحبـلوب ثـم تضـا فـي كـل حفـرة بيضـة لواحـ ة ثـم تغطييـا بلواسـطة افـراز ىبلميـا تفـرزة بلواسـطة الغـ   

ةات رأس لواضحة لوأجزا  فم قارضة رجل بع  الفيس تخرج اليرقة ع يمة األ .االضافية المرتبطة بالجياز التناسمي
لوعنــ  اصـابة الحشــرة لحبــلوب اليمـح فعــا ة مــا تلوجــ  . ي عمـي الجنــينلوتتغـةي عمــي ان لوســبرم الحبـة لولكنيــا ال تتغــة

تظـل اليرقـة تتغـةي  اخـل الحبـة  .يرقة لواح ة  اخل الحبة أما حبة الـةرة فيمكنيـا أن تعـلول عـ  ا أكبـر مـن اليرقـات
ة لوبعــ  تمــام طــلور العــةرا  تتحــلول الــي حشــرة كاممــ .لوالتغا رىــا مطميــا لحــين تحلوليــا  اخــل الحبــة إلــي عــةرا  حــرة

 .(548)شكل الحياة لوتعي   لورةارجيا ختثيب الحبة بع  بيائيا  اخل الحبة يلوما ألو يلومين لتخرج ف
يرقـــات اليمكـــن الجـــزم بنصـــابتيا ألنيـــا تكـــلون  اخـــل الحبـــة البيض ألو اللويبلحـــظ أن الحبـــلوب المصـــابة بـــ

لويصـــعب مبلحظـــة نيـــرة لوضـــا البـــيض ألنيـــا تغطـــي بالمـــا ة اليبلميـــة ،أمـــا بعـــ  خـــرلوج الحشـــرات الكاممـــة فيســـيل 
تصل م ة الجيل الي حلوالي شير صـيفا لوتطـلول المـ ة  .اكتشاف االصابة حيث تشاى  ثيلوب خرلوج ىةه الحشرات

 .شرة ليا حلوالي ستة أجيال في السنةعن ةلك في الشتا  لوالح
 مظهر اإلصابه والضرر:

 .تفي  الحبلوب المصابة جز ا كبيرا من ان لوسبرم الحبة حيث يتلوقف م ي الفي  عمي ش ة االصابة -5
 .تؤ ي االصابة أيضا إلي خفض نسبة االنبات عبللوة عمي الفي  الةي يح ث في الييمة الغةائية لمحبلوب -6
ةي تح ثة اليرقات بلواسطة الحشرات الكاممة التي تتغةي أيضا عمي الحبـلوب خـبلل فتـرة حيـاة يز ا  الضرر ال -7

لوتعمـل الحشـرات أثنـا  تغـةيتيا نيـرا صـغيرة غيـر منتظمـة لوغيـر  ،الحشرة الكاممة التي تصل إلـي سـبعة أشـير
 . اال أن كمية الضرر الةي تح ثة الحشرات الكاممة ييل كثيرا عما تح ثة اليرقات ،عميية
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 :ةــالمكافح
 أوال: المكافحة الميكانيكية

لويجب مبلحظة أن الحشرات يمكنيا أن تبيي في  ،التخزين في مخازن نظيفة خالية من الحشرات لوجافة -5
 .المخزن طلوال الصيف  لون تغةية

 ثانيا: المكافحة الزراعية
لةلك ينصح  ،ل رطلوبةيبلحظ أن الحشرة تصيب األرز الغير ميشلور أكثر من األرز الميشلور الةي يكلون أق -6

 .بتيشير األرز لوتخزينة ميشرا في مخازن جافة لونظيفة
يمكن تنضيف الحبلوب من طريق الغربمة ما مراعاة التخمص من الفضبلت الناتجة عن الغربمة بسرعة  -7

 .حتي التصبح مص را لمع لوي
ألونصف  ف 9 574 – 564ساعات عمي  :يمكن قتل أطلوار الحشرة بتسخين الحبلوب لم ة  :التسخين -8

 .ف 9 575ساعة عمي 
الميثيل ألو غاز حمض  ي لويتم ةلك في الصلواما المع ة ليةا الغرض باستعمال غاز برم: التبخير -9

 .األي رلوسيانيك
 
 
 

 -أجابة السؤال الرابع :
 اوال ذبابة الفاكهة  ثانيا خنفساء القثاء—)أ(

 )ب(:برنامج مكافحة متكامل لذبابة الفاكهة
 ةأوال: المكافحة الزراعي

عنــ  التخطــيط لعمــل بســاتين الفاكيــة يجــب مراعــاة اختيــار أقــل عــ   مــن أنــلواع اشــجار الفاكيــة التــي تصــاب  -5
نااسـب ليـةه اآلفـة عمـي مـ ار السـنة، لوبـالطبا فأنـو مـن االفضـل زراعـة  بةبابة الفاكية حتي ال نلوفر العائـل المن

 البستان بنلوع من لواح  من اشجار الفاكية.
ئل الثانلوية ليةه اآلفـة فـي نفـس منطيـة البسـتان لوكـان مـن الصـعب الـتخمص منيـا فأنـو اةا لوج ت بعض العلوا -6

 يجب جما ثمار ىةه العلوائل قبل تمام النضج حتي ال تكلون مص را لمع لوي بيةه اآلفة.
العمــل عمــي جمــا الثمــار المصــابة بيــةه اآلفــة قبــل خــرلوج اليرقــات لوســيلوطيا فــي التربــة ثــم الــتخمص مــن ىــةه  -7

 ن تحرق بما تحلوية من يرقات اآلفة.الثمار بأ
زراعــة اصــناف معرلوفــة بميالومتيــا ليــةه اآلفــة كــأن تكــلون قشــرتيا ســميكة ألو قابمــة لمجمــا فــي  لور مبكــر مــن  -8

 النضج.
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لوي عمـي مـلوا  متخمـرة لوالتـي تجـةب الحشـرات الكاممـة تـيمكن استعمال بعض أنـلواع المصـائ  الجاةبـة التـي تح -9
المبي ات لومن الملوا  المستعممة  اخل ىةه المصـائ  ىـلو مخمـلوط مـن ثبلثـة أجـزا  ثم تع م ىةه الحشرات بأح  

 من مستخمص الر ة المتخمرة الي جز  من الخل. 
يمكن استعمال حزم من أفرع نباتية تحتلوي عمي محملول سكري بو ما ة سامة فتأتي الحشرات الكاممـة لمتغةيـة  -:

 عمية فتملوت نتيجة لةلك. 
المحصلول لوةلك لميضا  عمي أطلوار الحشرة الملوجلو ة في الثمـار  ماة بالما  بع  إنتيا  جغمر ح يية الفاكي -;

 المتساقطة.
 ثانيا: المكافحة الكيماوية

 معدل األستخدام صورة األستخدام التركيز المادة
 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 544 مركز قابل لبلستحبلب % ;9 أجرلوثيلون

 ما ة جاةبة
 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 544 ز قابل لبلستحبلبمرك % ;9 فابثيلون

 ما ة جاةبة
 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 544 مركز قابل لبلستحبلب % ;9 مبلتلوكس

 ما ة جاةبة
 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 544 مركز قابل لبلستحبلب % ;9 مبلثيت

 ما ة جاةبة
 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 544 مركز قابل لبلستحبلب % ;9 مبلنلون

 ما ة جاةبة
 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 544 مركز قابل لبلستحبلب % ;9 مبليثلون

 ما ة جاةبة
 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 544 مركز قابل لبلستحبلب % ;9 ميبلريثلون

 ما ة جاةبة
نصر 
 الثيلون

 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 544 مركز قابل لبلستحبلب % ;9

 جاةبةما ة 
 7سم 694لتر ما  ك  64/  7سم 694 مركز قابل لبلستحبلب % 94 ليباسي 

 ما ة جاةبة
لوالحزم الياتمة عبارة عن كيس من الخيش بطلول جميا المبي ات السابية تستخ م حزم قاتمة ك رش جزئي 

شــجار سـاعات ثــم تعمـق عمـي األ 8ســم مممـؤ بيـش األرز لوتغمــر فـي مخمـلوط المحمــلول لمـ ة  54سـم لوعـرض  59
بــين األفــرع فتنجــةب الييــا الةبابــة بغــرض التغةيــة ألو بغــرض التــزالوج فتمــلوت الةبابــة نتيجــة التغةيــة. لوتســتخ م ىــةه 

 الحزم الياتمة عمي جميا أنلواع العلوائل النباتية ليةه اآلفة.
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 -برنامج مكافحة حشرة من التفاح الزغبي:-2
 أوال: المكافحة الزراعية

يمة الخالية تماما من أي مظير لبلصابة بمننا التفاح الصلوفي، ما غمر أي شتمة يجب إختيار الشتبلت السم -5
صــابييا بيــةه اآلفــة فــي محمــلول المبلثيــلون ليتــل مــا قــ  يلوجــ  بيــا مــن الحشــرات قبــل زراعتيــا فــي إيشــك فــي 

 األرض المست يمة.
 ر التفاح.إزالة أشجار الحلور من حلول بساتين التفاح حتي ال تنتيل منيا الع لوي الي أشجا -6
نااسب لؤلشجار لوالعناية بيا حتي تكلون األشجار قلوية قا رة عمي تحمل االصابة ما  -7 التيميم الجي  لوالتسمي  المن

  .مراعاة نظافة بساتين التفاح لوالكمثري من الحشائش
 ثانيا: المكافحة الكيماوية

 معدل األستخدام صورة األستخدام التركيز المادة
 لتر ماء 611لتر /  6.6 ز قابل لالستحالبمرك % 55 زيت كيميسول
 لتر ماء 611لتر /  6.5 مركز قابل لالستحالب % 54 زيت مصرونا
 لتر ماء 611لتر /  6.5 مركز قابل لالستحالب % 55 زيت رويال

 لتر ماء 611لتر /  6.5 مركز قابل لالستحالب % 55 زيت كزد أويل
 
 -مكافحة حفار ساق التفاح:-3

 افحة الزراعيةأوال: المك
تــي تصــبح قلويــة قــا رة عمــي تحمــل االصــابة حالعنايــة بحالــة األشــجار  -5

لوميالومتيــا حيــث تعمــل العصــارة الغزيــرة لؤلشــجار اليلويــة عمــي معاكســة 
  فعل اليرقات في عمل األنفاق.

 زراعة األصناف المعرلوفة بميالومتيا لآلفة. -6
 .قطا األفرع المصابة لوحرقيا بما تحلوية من يرقات -7
إعــ ام األشــجار الشــ ي ة االصــابة حيــث عــا ة مــا تمــلوت ىــةه األشــجار فــي النيايــة بفعــل شــ ة االصــابة كمــا  -8

 تصبح مص را لع لوي بيية األشجار.
 .يمكن استخ ام سمك م بب ي خل من فتحة النفق حتي يصل الي اليرقة  اخل النفق لوييتميا -9
فتحـة النفـق ثـم يسـ  عمييـا بـالطين ممـا يـؤ ي الـي مـلوت يمكن استخ ام البنزين حيث يصـب كميـة منـو  اخـل  -:

 اليرقة باالختناق .
 يمكن جما العةاري الملوجلو ة باليرب من فتحات األنفاق ثم أع اميا. -;
 

 ثانيا: المكافحة الحيوية
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ـــة فـــي مكافحـــة ىـــةه الحشـــرة لوةلـــك بن خاليـــا فـــي النفـــق فتيـــاجم يرقـــات اآلفـــة اســـتخ ا م النيمـــاتلو ا المتطفم
 ييا كلوسيمة من لوسائل المكافحة البيلوللوجية.لوتيضي عم

 ثالثا: المكافحة الكيماوية
 معدل االستخدام صورة االستخدام التركيز المادة

 لتر ماء 611/  3سم 311 مركز قابل لالستحالب % 61 باسودين
 لتر ماء 611/  3سم 311  % 61 باسودين

 تر ماءل 611/  3سم 311 مركز قابل لالستحالب % 61 ديازينوكس
 دهان حول الجزع سائل % 26 ستيمكس

ســم فـي شـكل حميــة حـلول محــيط  84 – 74تيمكس  ىـان حيــث يـتم  ىــان األشـجار المصـابة بأرتفــاع مـن سـ -5
  .مرات كل شير إبت ا  من آخر إبريل 8الجةع لوكةلك األماكن األخري المصابة بمع ل 

 .ة بيا يرقات ( بلواسطة مس س خاصزلوللون معجلون حيث يتم حين الثيلوب المصابة ) الملوجلو  -6
 -بق الموالح الدقيقي:-4

 أوال: المكافحة الحيوية
ناث الكاممة ليةه اآلفة بلواسطة يرقات أس  المننا لوالفي اليا لوأبي العيـ   كمـا يتطفـل عمييـا إلتفترس الحلوريات لوا -5

 بعض المتطفبلت الحشرية من رتبة غشائية األجنحة.
 ثانيا: المكافحة الكيماوية

 معدل األستخدام صورة األستخدام التركيز المادة
 لتر ما  544لتر /  6.9 مركز قابل لبلستحبلب % 4> زيت البلوليلوم
 لتر ما  544لتر /  6.9 مركز قابل لبلستحبلب % 6> زيت رلويال
 لتر ما  544لتر /  5.9 مركز قابل لبلستحبلب % 9= كز  ألويل
 لتر ما  544لتر /  6.9 بمركز قابل لبلستحبل % 4> كيمي ألويل
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 مكافحة ذبابة ثمار الزيتون-5

 أوال: المكافحة الزراعية
يجــب العنايــة بعــزق التربــة لوتيمــيم األشــجار حتــي يتخمــل الضــلو  لواليــلوا  األشــجار مــا حــرق األجــزا  التــي تــم  -5

 تيميميا.
 لواستيبلكيا. جما الثمار المتساقطة تحت األشجار -6
 من الثمار لوع م تكلويميا  اخل المعاصر.سرعة استخراج الزيت  -7
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األسراع في جما الزيتلون الةي قارب النضج لوحصا ة في أقرب فرصة حتي التتساقط منو العةاري عمي  -8
 األرض لويكلون مص را لمع لوي.

 التلوسا في زراعة أصناف الزيتلون الميالومة لمحشرة. -9
% حيث أن األملونيا تجةب الييا  7ملونيلوم تلوزع مصائ  زجاجية جاةبة لمةباب تحتلوي عمي فلوسفات أ -:

 الةبابة.
 ثانيا: المكافحة الميكانيكية

عمي نلوافة معاصر الزيتلون لمن الحشرات الكاممة لةبابة الزيتلون  لوضا شباك من السمك الضيق الفتحات
 من الخرلوج ألو ال خلول من لوالي المعصرة.

 ثالثا: المكافحة الكيماوية
 معدل االستخدام امصورة االستخد التركيز المادة
 لتر ماء 611/  3سم 651 مستحمب % 51 أكتمك
 لتر ماء 611/  3سم 211 مستحمب % 33 انثيو

 
 

 

 

 


