
 عكار -ألهم الحشرات واألكاروز على التفاح المكافحة المتكاملة 

 المراقبة بواسطة المصائد

 المصائد الدونمفي عدد المصائد  الفترة الزمنية للمراقبة

 اللونية 1 أسبوعيا ً

 الغذائية 3 الحاجةبحسبً

 الفيرومونية 1 بحسبًالحاجة

 أو الهز اليدوي المراقبة بالعين المّجردة أو المكّبرجدول 
 البراعم، الورق، األغصان، الجذوع، الثمر: مراحل النمو خالل كل 

عدد األغصان من الشجرة 

 مراقبتهاالمتوجب 

 عدد األشجار 
 مراقبتهاالمتوجب 

 مساحة البستان

  دونم 10الى1ًً 10% 2

 دونمًومسطحة10ًأكثرًمنً 10 – 8 5الى3ًً

 مراحل
 نمو 
 النبات

 .والحشراتًاآلفات إدارة طريقًعن مستوياتهاًادنىًالى منخفضة مبيدات ترسبات ذاتًزراعي محصولًإلنتاجًالمتاحةًالتقنياتًكلًاستعمال هي المتكاملة المكافحة

 :للمكافحة« العتبة األقتصادية»لتحديد طرق المراقبة الحقلية 
 وهوًالحد أو الفترة الحرجة« العتبة األقتصادية» تبدأًالمكافحةًعندماًتتخطىًنسبةًاألصابة

 (راجع معلومات كل حشرة أو اصابة)الذيًمنًبعدهًتصبحًقيمةًاألضرارًأكبرًمنًكلفةًالمكافحةً

. ليترًمنًالمياه200ًكلغًكبريتًفي7ًًكلغًكلسًمع10ًًوضعً :المزيجتحضير    

 .لمدةًساعةًثمًتركهًليبردغلي المزيج ثمًومنً
 

 أألمراض من كبير قسم على للقضاء وقائيةو أساسية رشة هي الشتوية الرشة جدول

 والحشرات األكاروز وبيوض الفطرية

 التوقيت رش النسبة السبب

القضاءًعلىًاألمراضً

الموجودةًعلىًاألوراقً

 قبلًسقوطها

:    مزيجًًً ليتر200ً \يترل 20

 كبريتًوكلس

 نهايةًتشرينًالثاني

(الورقتساقطً)  

القضاءًعلىًبيوضً

والحشراتًالحشرات  

  شتوي  زيتً ليتر200ً \يترًل 3

 (معدني)

نهايةًكانونًاألولً

(علىًالحطب)  

القضاءًعلىًاألبواغً

 واألمراض

 /   جنزارة ليتر200ً \كلغ1ًً

أوكسيكلوريرً

 النحاس

انتفاخً)بدايةًالربيعً

(البرعمًالورقي  

القضاءًعلىًبيوضً

 الحشرات

 زيتًشتوي ليتر200ً \ترًلي 4

البتالت  سقوط  العقد  تفتح البراعم  الطربوش األحمر  األزهار  

* 

* 



 (بدءًالنضج)العقد الى مرحلة التلويح مرحلة بعد 
 وتنظيفهامراقبة عدد فراشات سوسة التفاح في المصيدة متابعةً

 :إستعمالًوسائلًمختلفةًللمكافحة 

فيروسًغرانولوز،ًالتشويشًالفرومونيًاهمهاًً:الكيميائيةغيرًالمكافحةً        

مماًيعيقً( الذكور)عبرًوضعًأشرطةًتبثًرائحةًتجذبًالفراشاتً( الجنسي)
 .منهاوحمايةًالثمارًالفراشاتًعمليةًتكاثرً

 منذ( حسبًكثافةًالمادةًالفّعالة)األشرطةًعلىًاألغصانًبكثافةًمعينةًتعلقً       
 فصلًالصيفوتبقىًفّعالةًطوالًالعقدً

:  بحالًاستمرارًاألصابةًبنفسًالنسبة،ًاستعمال: المكافحةًالكيميائية        

 كلوبيريفوس أتيل، او دلتامترين
 القطافً قبليومًبالتناوبًواحترامًفترةًاألمانًللمبيد20ًً-15الرشةًبعدًوتعادً      

 

   .مرحلة العقد لحين بلوغ الثمر حجم حبة البندق
 بواسطةًالمصائدًالفرومونيةسوسة التفاح ظهورعثةًأوًمراقبةً

 الجهةًالجنوبيةًالشرقيةوضعًالمصائدًعلىًاألشجارًمنً•

،ًيتمًالرشًبعدًالمصيدة في األسبوعفراشات في  3عندًاصتيادً 
وتعادً   ديفلوبنزرون، او أزينفوس ميتيل: أيامًباستعمال6ً

 .يومًبالتناوب20ً-15الرشةًبعدً

 

 ايار الى يسان ن -مرحلة تفّتح البراعم الى ما بعد العقد 

 :باستعمالالمكافحة ضرورة         % 1بنسبةًأطوارًبالغةًأوًوجودًحورياتً
 أسيتاميبريد :الطربوش األحمرعلى 
 (  أو تيامتوكسام)سيالوترين -كلوربيريفوس أيثيل أو المبدا :االزهارعند        

 .يومًمعًاحترامًفترةًاألمان20ًبالتناوب،ًعلىًانًيعادًالرشًبعدً

 عكار - على التفاح ألهم الحشرات واألكاروزالمكافحة المتكاملة 

 ،القطاف باسبوعين على األقلالرش قبل توقيف           

 القطافمنًمرحلةًالتلويحًالىًمرحلةًأي                   

 (بدءًالنضج) مرحلة بعد العقد الى مرحلة التلويح

 البستانالمصائدًالفيرومونّيةًلتحديدًوجودهاًضمنًالمراقبةًبواسطةً -

طرقًالمراقبةً»جدولً الجديدةًبحسبالمراقبةًبالعينًالمجّردةًللّطرودً -
 (بدءاًمنًأيار)«الحقلية

   :من الّطرود% 5اذا كانت األصابة على أكثر من 

 سيالوترين-سيفلوترين، دلتامترين، المبداباستعمال  المكافحة              

،ًشريطًمعدنيبواسطةًالّدودةًمنًداخلًالنفقًيمكنًازالةًأيلولًفيً -
  .وسّدًاألنفاقًبقطنةًمبلّلةًبالبنزينًوعزلهاًبالماستيك

 

 :مراقبةًاألوراقًواألفرعً:حزيرانابتداءاًمنً
          :ضرورة المكافحة باستعمال%         10وجودًحورياتًأوًأطوارًبالغةًبنسبةً

     بالتناوبًعلىًانًيعادًالرشًبعدأسيتاميبريد أو أو ديمتوات أيثيل كلوربيريفوس      
 .القطاف األمانًللمبيدًقبليومًمعًاحترامًفترة20ًً   

 الثمارمرحلة تطور 

فترةًالّرقودًبيوضًالمنًأثناءًللقضاءًعلىًًالشتويةاجراءًالرّشةًوجوبً
  «جدولًالرشةًالشتوية»توصياتًباستعمالًالزيتًالشتويًبحسبً

ألكاروزا  
 

 («الحقليةًالمراقبةًطرق» جدول)

 المن األخضر والّرمادي

 المن القطني 

 فراشة حفار الّساق 

 («الحقليةًالمراقبةًطرق» جدول) :المجّردة والعينًبالمجهرًلمراقبةا

« السوسة»عثة التفاح أو   

 :،ًمراقبةًالبيضمرحلة الرقود

 األكاروزمنًاألغصانًببيضً% 10عندًإصابةًأقلًمنً

 رش زيت شتوي           
 مراقبةًالبيضالطربوش األحمر، مرحلة  

 منًالبيضًًًًًًًًًًًاستعمالًمبيدًعناكبي% 50عندًفقسً

 البالغةواألطوارًالحورياتًمراقبةًمرحلة ما بعد سقوط البتالت، 
 األوراقًًًًًًًًًًًًمبيدًعناكبيًضدًالبيضًواليرقاتمنً% 60إصابةً: أيار –نيسانً

 األوراقًًًًًًًًًًًًمبيدًحشريًوعناكبيًمنً% 30إصابةً: آب –حزيرانً

 


