
 

 وقاٌة النبات:قسم

( شعبة زراعة وتربٌة)نموذج استرشادي المتحان حشرات اقتصادٌة للفرقة الرابعة 

 2014/ 2013الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً   

      

السؤال االول 

اصابة انواع متعددة ومختلفة من العوائل النباتٌة  لها القدرة اي كائن حً لة القدرة  هًمتعددة العوائل معنً افة -1

التً تنتمً بدورها الً عائالت نباتٌة مختلفة 

ومن القطن ومن الخوخ  الجراد والنطاطاتودودة ورق القطن  الحشرات المتعدة العوائل الحفار الدودة القارضة 

 :الفرق فى مظهر اإلصابة بٌن الدودة القارضة والحفار 

الة الدودة القارضة تظهر فى طور البادرة فوق سطح التربة مباشرة بالقرض الجزئً أو الكلى للبادرة اإلصابة فى ح• 
. ، أو حدوث ثقوب فى األوراق الفلقٌة فى حالة األعمار األولى

أما فى حالة الحفار فتظهر البادرة ذابلة وعند نزعها من التربة ال ٌظهر للبادرة جذر أو أن جزء كبٌر منه غٌر • 
 . وجودم

كٌلوجرام 25+لتر1.25بمعدل% 40الطعوم السامة المكونة من طعم هوستاثٌون  مكوناتةعمل الطعم السام وما هً 
 .عسل اسود للربط بٌن المكونات+ جرٌش ذرة مبللة بالماء

مكافحة البٌض بحرث األرض وعزقها جٌدا حتى ٌتم تعرٌض كتل البٌض للعوامل الجوٌة وفعل مفترسات البٌض كما -
ٌمكن جمع كتل البٌض وحرقها 

دود ة القصب الكبٌرة لها القدرة علً اصابة  الذرة فً عمر مبكر  وعدم اصابة اي نوع من الثاقبات علً اصابة -2
علً  لقصب الكبٌرة الوحٌدة التً لها القدرة علً اصابة السٌانٌد ودودة ا الذرة فً هذا العمر بسبب وجود حمض 

تحمل هذه المادة 

مل والطور الضار الٌرقة والعوائل النباتٌة الذرة الشامٌة الرفٌعة القصب  التشكل كا

تتغذي علً الحبوب  األوربٌةالذرة ن غٌر ممتلئة بالحبوب وذلك الن دودة سبب ظهور كٌزا-3

وحٌد العائل علً القصب العوائل النباتٌة بق القصب الدقٌقً -4

الطور الضار الحورٌة الحشرة الكاملة  

سنوات علً االقل 3طرٌق اتباع دورة زراعٌٌة  ال ٌزرع فٌها القصب لمدة تكافح عن 

سوسة ورق البرسٌم 

العوائل النباتٌة علً البرسٌم الفحل والبرسٌم الحجازي  



الطور الضار الٌرقة والحشرة الكاملة 

خضري لالمكافحة الٌفضل المكافحة بها وذلك الن البرسٌم ٌمكن ان ٌجدد النموا

فول ة اوراق الذباب

العوائل التً تصٌبها الفول الفاصولٌا واللوبٌا  

الطور الضار الٌرقة 

ذبابة البنجر  

العوائل البنجر  

الطور الضار الٌرقة 

 

السؤال الثاني 

Order: Lepidoptera 

Family: Gelechiidae 

Genus: Tuta 
 S.N: Tuta absoluta 

كامل  : التشكل 

الٌرقة : الطور الضار 

 :المكافحة

 استخدام المصائد الفرمونٌة: أوال
 

 وهً نوعان نوع للمراقبة ونوع للمكافحة
 

شدٌدة و هً تستخدم  هناك مصائد تعتمد على الفرمون كجاذب للحشرة و هً مصممة بحٌث تكون قوة الجذب غٌر
 للمراقبة و تحدٌد كثافة الحشرات

و هً تعتمد على وجود مواد  التً تستخدم للمكافحة Mass Trap هناك مصٌدة من نوع اخر و تسمى مصٌدة
فرمونٌة ذات قوة جذب عالٌة جدا و هً تقوم بجذب الذكور و التخلص منها و هً طبعا تستخدم فً الدفٌئات و الحقل 
. المفتوح ولكنها اكثر نجاعة فً الدفٌئات طبعا و باالخص عند وجود الشبك الواقً و الباب المزدوج المحكم االغالق 

 .المصائد فً اماكن مهمة و ٌستخدم عدد كافً من
 

تعتمد المصٌدة طبعا على جذب بواسطة الفرمون والقتل باستخدام مبٌد كٌمٌائً وبالتالً ستقل عملٌة التزاوج و ٌقل 
 .اسابٌع 8  –6عدد البٌض القابل للفقس وتظل المواد فعالة لفترة 



 المكافحة البٌولوجٌة: ثانٌا
 

 ٌمكن استخدام ما ٌلً
 

Trichogrammapertiosum 
Trichogrammaachaeae 
Macrolophuspygmaeus 

Nesidiocoristenuis 
Nabispseudoferus 

 
استخدمت فً المكافحة ووصلت النتٌجة الى تقلٌل الضرر بنسبة Trichogrammaachaeaeبٌوض المتطفل

ذلك فً جنوب  اٌام فً اغسطس و سبتمبر و 4-3لمدة  2م/ متطفل  75متطفل للنبات او  30عند استخدام %  91.74
 .2009شرق اسبانٌا سنة 

 
حورٌة من الطور  12-8فقد اعطت نتٌجة عالٌة على بٌض الحشرة عند اطالق Nabispseudoferusاما حشرة ال

فً مدٌنة كابللو  2009االول لكل نبات و كان ذلك فً المكان السابق فً جنوب شرق اسبانٌا سنة 

 المكافحة باستخدام البكتٌرٌا: ثالثا
 

وهً تعطً نتٌجة احسن عند استخدامها Bacillus thuringiensis var. kurstakiٌمكن استخدام بكتٌرٌاحٌث 
 .متاخرا

 المكافحة الكٌمٌائٌة:خامسا
 

 و من مركباته عندنPyrethroidاكتسبت الحشرة فً امرٌكا الجنوبٌة مقاومة ضد
وٌسمى تجارٌا Cyphenothrinمركباته عندناو من Pyrethroidاكتسبت الحشرة فً امرٌكا الجنوبٌة مقاومة ضد

 وٌسمى تجارٌا عندنا البرودكس تمارون و سمارون و بروتار وغٌرهMethamidophosعندنا باٌتروئٌد و
 

 و ٌمكن استخدام ما ٌلً
 

 اٌام 3(ثالثة)للدونم واثره الباقً  3سم 100و ٌفضل ان ٌتم بالتجرٌع مع ماء الري بكمٌة Imidaclopridكونفٌدور او
 اٌام 7لتر واثره الباقً  50  –20للدونم و محلول الرش  3سم 45  -30ٌكمٌة Indoxacarbافانت او

 اٌام 3لتر للدونم و اثره الباقً  40الدونم مع محلول رش /  3سم40بكمٌة  (Spinosad ) تراٌسر سوبر
 ٌوم 14للدونم و اثره الباقً  3سم 100  –50بكمٌة  (Deltamethrin )بسٌس

 بادل بٌن مبٌدٌن او اكثرٌفضل الت

 معنً حشرة قشرٌة مسلحة تحمً الحشر نفسها بجلود االنسالخ وبعض اإلفرازات الشمعٌة -ب

اما الغٌر مسلحة تغطً جسمها بطبقة من الشمع 

 الحشرة القشرٌة السوداء

  :-الضرر

عند اشتداد اإلصابة قد تغطى قشور الحشرات سطوح األوراق تماما وخاصة السطح السفلى كما ٌتسبب عن وجود هذه 

الحشرات ظهور خطوط صفراء على األوراق وٌصفر أٌضا موضع اإلصابة على الثمار وٌتشوه شكلها وال تصل إلى 

تصبح األغصان عارٌة تماما  الحجم الكامل وقد تتساقط األوراق والثمار نتٌجة لشدة اإلصابة ف

 حشرة التٌن الفنجانٌة



الضرر 

 . تتمٌز بأنها توجد داخل حفر وتهٌج األنسجة النباتٌة حول مكان الحشرة مما ٌعطً انطباعاً أنها توجد داخل فناجٌن

وتصٌب جذوع األشجار واألفرع واألعناق وعروق األوراق وتسبب جفاف األفرع وضعف األشجار وتقزم األرفع  

لسؤال الثالث ا

 :فراشة درنات البطاطس 

 النباتات التً تتبع العائلة الباذنجانٌة:النباتٌة  العوائل

األهمٌة االقتصادٌة 

وتعتبر البطاطس أهم العوائل . تصٌب هذه الحشرة البطاطس والباذنجان والطماطم والفلفل كما تصٌب الدخان والداتوره
البطاطس فً المخزن وٌالحظ أن العروةالصٌفٌة للبطاطس اشد العروات التً تصٌبها أما فً الحقل أو تصٌب درنات 

إصابة بهذه الحشرة وتتعرض الدرنات السطحٌة للبطاطس لإلصابة الشدٌدة عنالدرنات العمٌقة كما أن إصابة   الدرنات 
لى األوراق وتتمٌز اإلصابة على المجموع الخضري من وجود أنفاق ع.فً الحقل أكثر إصابة  من المجموع الخضري
وتؤدى هذه اإلصابة إلى ذبول األوراق واألفرع المصابة األمر الذي . المصابة حٌث توجد الٌرقة بٌن بشرى الورقة

وتتمٌز .الدرنات فً الحقل أكثر إصابة  من المجموع الخضري ٌؤدى إلى ضعف عام للنباتات المصابة وقله المحصول
وتؤدى . على األوراق المصابة حٌث توجد الٌرقة بٌن بشرى الورقةاإلصابة على المجموع الخضري من وجود أنفاق 

. هذه اإلصابة إلى ذبول األوراق واألفرع المصابة األمر الذي ٌؤدى إلى ضعف عام للنباتات المصابة وقله المحصول
ن مالحظة اإلصابة أما بالنسبة للدرنات المصابة فان الٌرقات حدٌثة الفقس تثقبها وتصنع لنفسها نفقا داخل الثمار وٌمك

من وجود براز الٌرقة خارج الثمرة أو الدرنة كما أن الدرنات المصابة تكون عرضة للعطب نتٌجة إصابتها بالبكترٌا أو 
. تتعرض درنات البطاطس داخل المخزن إلى أضرار كبٌرة تتوقف على مدة التخزٌن وطرٌقة التخزٌن.الفطر

 المكافحة 

ناف المتأخرة النضج وعدم تأخٌر تقلٌع المحصول بمجرد النضج الزراعة المبكرة وخاصة فى األص

سم والتردٌم حول الجور وتغطٌة الدرنات المكشوفة  15الزراعة على عمق 1-

عدم إتاحة الفرصة لتشقق التربة بعد صب الدرنات كذلك بالرى المتقارب والتردٌم حول الجور العزٌق 2-

 نبات بالمركبات اآلتٌة  100أوراق مصابة فى  10: أى وجود 10عند نسبة إصابة  ٌتم رش المجموع الخضرى-3 

 WP الفدان/ جم  200: بمعدل 6.5أجرٌن 

 WP الفدان/ جم  300: بمعدل 10بروتكتو 

 E Cالفدان / سم  750: بمعدل 72سلٌكرون 

بدون غطاء أثناء اللٌل وعدم التغطٌة بعرش البطاطس وتغطى بقش أرز جدٌد  عدم ترك البطاطس التى تم تقلٌعها4-

الفرز قبل التخزٌن واستبعاد الدرنات المصابة وإعدامها  5-

 ٌتم مكافحة دودة درنات البطاطس فى النواالت كما ٌلى 6–



 :6.5أجرٌن  WPالطن درنات /جم  150كجم بودرة تلك بمعدل  3تخلط مع 

  WPطن درنات / لنر ماء  1.25+ سم مادة ناشرة  2+ جم  150 : بمعدل10بروتكتو 

على أن تغطى الدرنات بقش أرز جدٌد بعد فرز الدرنات واستبعاد الدرنات المصابة وإعدامها فإنه ٌلزم أال ٌقل سمك 7-
الدرنات طبقات على أن ٌعاد تعفٌر  3سم على أن ٌتم تعفٌره بنفس مركبا ت تعفٌر الدرنات على شكل  50القش عن 

 بعد شهر بنفس المركبات الحٌوٌة 

م 57التخزٌن داخل الثالجات على درجة  8-

 .الفاكهة ذبابة

العوائل النباتٌة جمٌع نباتات الفاكهة مثل الخوخ المشمش البرتقال الجوافة 

االهمٌة االقتصادٌة  
انها تنتشر طول الموسم لوجود  وتقلل المحصول الناتج لجمٌع ثمار الفاكهة حٌثتسبب خسائر للمحاصٌل البستانٌة 

الفاكهة طول الموسم 
  :المكافحة

 :ٌمكن التقلٌل من أضرار هذه الحشرة باتباعماٌلً
 .سم أو حرقهاللتخلص من الٌرقات الموجودة ضمنها 20جمع الثمار المصابة ودفنها على عمق ماٌزٌد عن 1 -
 .أجٌال الحشرة على ثمارهاعدم زراعة بساتٌن مختلطة من أشجارالفاكهة حتى التتعاقب 2 -
% 5استعمال الطعوم السامةبرشها بمحلول مكون من الماء مع مبٌد فوسفوري وبروتٌن متحلل أو دبس بنسبة 3 -

 .وترشالشجرة من جهة الشرق أو الجهة الشمالٌة
 .ااستعمال المصائد الجاذبة لمعرفةوقت ظهور الحشرة ومكافحتها بجذبها الحشرات الكاملة إلى داخله4 -
ٌوم ابتداء من ظهوراإلصابة أو السوبر  15دٌمثوات على أن ٌتم الرش كل  –دٌمكرون  –الرشبالمبٌدات الجهازٌة 5 -

 .ماء.ل 100سم لكل  150أسٌد أو الدرسبان بمعدل 
 .استعمااللمكافحة الحٌوٌة بإطالق الذكور العقٌمة6 -

 
مع تمنياتي لكم بالتوفيق،،، 

د عادل عبد الحميد العطار .ا

رشا على الحصرى .د

 

 


