
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة العناكب وذبابة القرعيات 

 على محاصيل الخضروات 

 المدرب                                               

 م.  سميرعبداهلل العتبي                               

 



 

 املقدمة 

رغم مما حققته املبيدات من نجاح في مكافحة اآلفات الزراعية، إال أن استعمالها بشكل مكثف وواسع تسبب في بزوغ 

ا على سًلمة الغذاء،   عن تطور في سلوك اآلفات الزراعية، وبالتالي التأثير سلبا
ا

إن ذلك العديد من املشاكل البيئية، فضًل

جعل العالم يتجه لتطبيق استراتيجيات في مكافحة اآلفات الزراعية، والتقليل من تأثيراتها الجانبية، وفي الوقت نفسه 

 .ضمان إدارة فعالة واقتصادية لآلفات، واملحافظة على األنظمة )االيكولوجية( البيئية

اإلدارة املتكاملة لآلفات الزراعية هي إستراتيجية تقوم على أساس بيئي، وتشمل مجموعة من اإلجراءات  فإن نظام 

 .والتقنيات املناسبة، ضمن برامج تعتمد على عوامل املوت الطبيعي واإلرباك الفسيولوجي والسلوكي لآلفة

رصد واملراقبة لحركة وتطور اآلفة، كما تعتمد ربط جميع وأضاف العسوفي أن اإلدارة املتكاملة لآلفات تنتهج أساليب ال

املتغيرات وعًلقاتها مع بعض وتأثيرها على مجتمع اآلفة، مثل ظروف الطقس ونوع املحصول واألعداء الحيوية وكلف 

 .املكافحة الكيميائية، والعائد االقتصادي للمحصول وغيرها من العوامل

 

حتمية في نظم الزراعة، إال أن تأثيرها يعتمد على ظاهرة ) العناكب وذبابة القرعيات وغيرها (رغم أن اآلفات الزراعية و 

ا ا أم سلبا ا، سواء كان ذالك إيجابا  .االستراتيجيات واإلجراءات املتبعة على إدارة املحصول وبيئته واآلفة معا

 

قدر خسائر اإلنتاج الزراعي نتيجة اآلفات بحدود 
ُ
قدر كلف املكافحة بنحو  03وت

ُ
ا، فيما ت %  25% من جملة اإلنتاج عربيا

 عن األثر البيئي والصحي لعمليات املكافحة، 
ا

ن توجه العالم إلدارة اآلفات الزراعية، إمن مجمل تكاليف اإلنتاج، فضًل

ا، ُبغ  من التركيز على املبيدات، أصبح أمراا واضحا
ا

 .ية املحافظة على النظم البيئية وإعادة التوازن البيئي بكل مكوناتهبدال

 

العناكب وذبابة القرعيات كافحة في ملمبيدات لل العشوائي االستخدام موضوع وبناء على ماسبق ومن جانب اهمية 

جيا او قائيا وجب اآلمر الى االستخدام اآلمن للمبيدات من خًلل االهتمام بعدم استخدام املبيد اال في حالة عًل وغيرها 

الضروة القصوى وفي مستوى الضرر االقتصادي اوالحد الحرج االقتصادي ووفق التعليمات املحددة لك مبيد وبناءا 

بإجراءات اآلمن والسًلمة الكاملة  ن ، مع االهتمام الكبيرعلى االفة واملحصول والجرعة ومرحلة املحصول وفترة اآلما

للعاملين في مجال تطبيق املبيدات حتى نكون بهذا الصدد قد قمنا بإستخدام املبيد وفق ما نحتاج وبدون أي أضراربالبيئة 

 واالنسان على املستوى القريب او البعيد .
 

 املدرب        



العناكب األهمية والضرر 
والسيطرة 

العتبيسمير عبداهلل . م

وزارة البلدية 
إدارة الشؤون الزراعية 



كيف يتم مكافحة العناكب من
قبلنا في المزرعة ؟



:  األهمية 

شجار واألوالخضار الحقليةاملحاصيلمنالعديدتهاجمرئيسية،آفةالعناكب
راءاملادةالخضعلىلتغذيتهانتيجةالضرر واشجارالزينة،وينتجاملثمرة

 النباتفياملوجود(الكلوروفيل)
 
ماسرعان،اإلصفرارمندقيقةعالماتمسببا

.موتهاثمومنجفافهاوبالتاليالورقةكامللتغطيتنتشر 

وبالتاليرهاوتكاثلنشاطهاالظروفأفضلالعاليةوالحرارةالجافةالظروفتعتبر
.خطورتهامنتزيد

100الىاملحصول تدمر أنقادرةالعناكب%.

للمبيداتمقاومةتكتسبالتياالفاتمنالعناكب.

مكافحةجدوى ودون املبيداتمنكثير املزارعتكلفالعناكب

إدارةالىتحتاجوبائيةافةالعناكب.



!!!!!تذكـــر

ترىوالجداصغيرهكائناتمجموعهعنعبارههياألكاروسات

.النباتعلىاوالتربةفىتعيش,المجردةبالعينغالبا

.والحلماالعناكبهمالكائناتمنمجموعتينتضماألكاروسات

اتللنبمباشرضررتسببمنهاأنالىترجعاألكاروساتأهميه
يسببمماعصارتهتمتصاوالنباتأوراقعلىتتغذىحيث

.والذبولواالصفرارالضعف



االنواعبعض:مباشرغير ضرر تسبب
ىعلعنكبوتيغزل /خيوطبإفراز تقوم

قلوالتنالحركةفيلتستعملهاألوراق
سطحعلىاملتراكمةالخيوطلتلكونتيجة
الثغور وتسداألتربةتتراكمالورقة

ثلمالورقةتنفسفيصعبالتنفسية
لحاملواوأكارسالعادياالحمر العنكبوت

لسطحاعلىسواءالتربةفيوتعيشالبنى
أو اقطةاملتسالنباتيةاألوراقبينالخارجي

.التربةتحت

العناكب–األكار وسات 



واضرارهااالكاروساتبعض 

ون اللإلىاألوراقفتتحول النباتيةالعصارةتمتصحيث:البقعتينذواألحمرالعنكبوت•
سطحعلىيةعنكبوتخيوطإفرازعلىالقدرةولألفراد.وتسقطوتجفالبنىإلىثماألصفر
الحيويةكفاءتهالوتقفتتسخالورقةعلىاألتربة،وتتجمعتحتهااألفرادوتتغذىتعيشالورقة

.السنةفىجيال27حوالىالعادىاألحمروللعنكبوت

.حاملوالوثمارأوراقعلىمبدئيةبقعصورةفياألعراضتظهر:املوالحصدأأكاروس•

.الثماروتشوهاألوراقتجعدفياألعراضوتتمثل:املوالحبراعمأكاروس•

اشتدادعندو األوراقعلىباهتةصفراءبقعظهور فياألعراضتتمثل:البنياملوالحأكاروس•
.وتسقطتجفالتيالورقةسطحتعماإلصابة



واضرارهااالكاروساتبعض 

ملمسكون ويالثمارقشرةوعلىلألوراقالسفلىالسطحعلىرماديلون ظهور :املبططاملوالحأكاروس•
خشناملصابالجزء

.راقلألو السفلىالسطحعلىصدئيلون وظهور الحديثةاألفرعتقزم:املانجوأوراقصدأأكاروس•

.لألوراقالسفلىالسطحعلىأصفرلون ظهور :األحمراملانجوأكاروس•

.راقاألو تسقطاإلصابةاشتدادوعندالباهتاألصفرباللون األوراقتبقع:املبططالحلوياتأكاروس•

لون ويتشوهوتسقطاألوراقتصفراإلصابةاشتدادعندباهتةصفراءبقعظهور :املبططالرمانأكاروس•
الثمرة

عيراتشعليهااألوراقسطوحعلىمساحاتتظهركماشتاءالبراعمبعضتموت:الدوريالعنبأكاروس•
.اإلصابةاشتدادعنداألوراقوتتساقطرماديةأوبيضاءقطيفية



:بعض االكاروسات واضرارها

وتوقفعمالبراوموتالسفليةالسطوحعلىخاصةاألوراقعلىصدئيةبقعظهور :التينبراعمأكاروس•
.الثمارنمو

.والثماراألوراقعلىبثراتتكوين:الكمثرى بثراتأكاروس•

.اإلصابةاشتدادعندسطحهاتعماألوراقعلىصفراءبقعظهور :الطماطمفىاألحمراألكاروس•

سطوحلىعصغيرةصفراءبقعظهور :(كوسة–خيار–شمام–بطيخ)القرعياتعلىاألحمرالعنكبوت•
عنكبوتينسجالنباتيغطىاإلصابةاشتدادوعنداألوراق

.ساقطوتتتصفراإلصابةاشتدادوعنداألوراقسطحعلىصغيرةصفراءبقع:العنبفياالحمراألكاروس•

اشتدادندوعاألوراقعلىباهتةصفراءبقعظهور (نوفمبر–أبريلمن):الحلوياتفياالحمراألكاروس•
.الثمارلون يتشوهكماتتساقطاإلصابة

أورمادين لو ظهور .املحصول نهايةحتىالبراعمخروجمعظهورهميعاد:الخوخفيالفض يالخوخأكاروس•
.لألوراقالسفلىالسطحعلىفض ي



واضرارهااالكاروساتبعض 

.أبريلحتىمارسمن:البرسيمفياالحمرالعنكبوت•

بعدفيماتحول تلألوراقالسفلىالسطحعلىصفرابقعظهور .أبريلحتىمارسمن:البنياملوالحكاروس•
.األوراقتجفحتىاألصفراللون إلىذالكبعدلونهايتغيروالتياملحمراللون إلى

بطول تنتشرغيرةصصفراءبقعظهور املحصول نهايةحتىيوليهأول من):البصلفيالبنيالبصلأكاروس•
.وتنثنيوتجفالورقةتعمثماألنبوبيةاألوراق

.والبكتيريةتللفطريالإلصابةويعرضهااألبصالعلىيتغذىوالتخزيناملوسمأثناء:األبصالأكاروس•

وخالليفية،الصالزراعةفييونيهأوائلفياإلصابةتبدأ:والذرةالسودانيالفول فياالحمرالعنكبوت•
مبعثرةسطىالو العرق منقريبةمصغرةمساحاتتظهر.النيليةالزراعةفياملحصول نهايةحتىأغسطس

.وتموتوتجفاألوراقتصفرالشديدةاإلصابةحالةوفى–الورقةبطول 



واضرارهااالكاروساتبعض 

الصيفرشهخاللوالفلفلوالباذنجانالبطاطسفيتوجد:الدودىالحلمأكاروس–األحمرالعنكبوت•

أوالبسلةيفتوجداإلصابةاشتدادعندالسطحكلتشملاألوراقعلىصفراءبقعظهور األعراضوتشمل

سطحهاتعمقاألوراعلىصفراءبقعظهور األعراضوتشمل.أكتوبرحتىفبرايرمنواللوبياالفاصوليا

فبرايرمن(ةالكوس.الخيار.الشمام.البطيخ)القرعياتفيتوجد.النباتاتتغطىاإلصابةاشتدادوعند

وتغطىصابةاإل اشتدادعندالسطحتعمالورقةسطحعلىصفراءبقعظهور األعراضوتشملأكتوبرحتى

العنكبوتبنسجالنباتات



أعراض الضرر واإلصابة

األحمر،العنكبوتنهاميتغذىالتياملنطقةفيأيجافةبنيةمناطقشكلعلىللنباتالسفليالوريقةسطحعلىاألوليةالضرر أعراضتكون 
.زي البروناللون عليهايظهروقدللوريقة،السفليالسطحكامللتغطيهذهاإلصابةأعراضتنتشرالعنكبوتأعدادزيادةومع



لهاالعناكب 
 
عتبر"وساتاألكار"آخراسما

ُ
التيالزراعيةاآلفاتمنت

صيب
ُ
 27حواليلها.النباتاتعلىأوالتربةفيوتعيشالنباتاتت

 
فيجيال

ألوانهاأيواألصفركاألحمراألنواعمنالعديدمنهاويوجد،السنة
افق تطلبهاالتيالجافةالبيئةمعتتو

ةالزراعيللمحاصيلالعناكبلجلبمسببأكثرهيالغبارموجة.
اناألحيغالبيةفيبصعوبةالعناكبوجودعلىاالستداللويمكن

 
 
صوصا

ُ
ش يءرأكثالعناكبوجودمعرفةيتمقدلكنالحمراءالعناكبخ

تقلوينوأخرى ورقةبيناملمتدةالدقيقةالخيوطمنشبكةرؤيةعند
.الدقيقةالخيوطهذهمناملزيدببناءليقومبينهاالعنكبوت

اقبةخاللمناملبكر الكشف منلافضبأول اوال والنباتاتالحقلمر
.العنكبوتيالنسيجوجودحتىاالنتظار 

املحاصيلفيعناكبللاملناسبةبيئةال
النباتات؟أوراقوعلى



العناكباعراض



العناكبسلوك

منأكثرالصوبفيالخيارعلىاألحيانمنكثيرفيالعنكبوتيظهر•
الظروفأكثرإنشاءيتمالزراعيةالدفيئاتداخل.املفتوحلقالح

منالخضرواتحمايةالضروري منلذلك.وتكاثرهلتطويرهمواتية
.املحصول تدميرعلىقادرةهيوالتي،الخطرةاآلفاتهجوم

حجمهلصغرتالحظأنجداالصعبمنالخيارعلىالعنكبوت•
،حليبيأبيض:مختلًفااللون يكون أنيمكن.ملم1حوالييكون الذي

.محمربرتقالي،مصفرأخضر

 العناكبتأتي•
ً
صتموت.ونضارةاخضراراألكثرالنباتاتإلىأوال

.واملوتالجفافإلىوتؤدي،النباتيةالخاليامنارةالعص



العناكب؟تسببهاالتياألعراضما

يةالنباتالعصارةامتصاصعلىالزراعيةاآلفاتهذهتعمل•
 
ً
صوصا

ُ
بقعالمنالعديدورائهاتاركةاألوراقعلىاملوجودةوخ

ن اللو إلىاألخضراللون مناألوراقتتحول وعليه،الفضية
.لنباتابذلكمميتةوتسقطتجفثم  ومنالرصاص يالبرونزي 

هاكما• خيوطازإفر علىتعملحيثمباشرةغيرأضرارتسببأن 
ونتيجهوالتنقلالحركهفىلتستعملهاألوراقعلى"عنكبوتيغزل "

وتسدبةاألتر تتراكمالورقةسطحعلىاملتراكمهالخيوطلتلك
 الورقهتنفسفيصعبالتنفسيهالثغور 

ً
صوصا

ُ
عنكبوتالخ

وينبغي.بامتيازاملباشرةغيراملهمةبهذهالقياميمكنهاألحمر
عيةالربيالعروةفيتشتدالعناكببهذهاإلصابةأنمعرفة

والصيفية



Two spotted spider mite - Red spider mite

:الكاملالطور –

البطنهايةنومخضرغامقبلون بقعتينالجسمجانبيعلىتوجدومصفربنيبطنهاالبالغةاألنثى•
ألنثىاطول واللون أحمرالرسغواللون صفراءاألرجلواملخلبيةالفكوكمنطقةودائريةوعريضة
كوكالفوفيهالخلفيةالنهايةتستدقوصفراءبطنهالذكربينما.مم٠.٣٠عرضهاومم٠.٤٥حوالي

كما.مم٠.٢٠عرضهومم٠.٣٥حواليالذكرطول وحمراءاملخالبواللون صفراءاألرجلواملخلبية
علىيوجدو.املحمرالبنيواألصفرواألخضراللون منيتدرجإذالنباتيالعائلعلىعادةاللون يعتمد

فيالسفادعضوواألخرى،منأصغرمنهااألخيرةاألشعارمنزوج١٢األكاروسلجسمالظهريةالناحية
.األعلىنحومنحنيالذكور 



Two spotted spider mite - Red spider mite

البيض:

ضالبييوضع.الجنيننموبعدمصفرثموضعهعنداللون شفاف،مم٠.١٣حواليقطرهالشكلكروي•
.للورقةالسفليالسطحعلىمجاميعبشكل

اليرقة:

مدةتدومورهاظهعلىالبيضةمنتخرجوبفكوكهاالقشرةتثقبثماليرقةتتحركالبيضةفقسقبل•
واملخلبيةالفكوكمحمر،أصفرالبطنلون األرجل،منأزواج٣لليرقةكما.دقائق٨–٦بينالفقس
نببقعتيمتميزوأصفرالبطن:األولىالحورية–.مم٠.١٠حوالياألرجلطول يبلغواللون،بيضاءاألرجل

.مم٠.١٠حوالياألرجلطول يبلغو.اللون أحمرالرسغ.األرجلمنأزواج٤لها.مخضرةبنيةجانبيتين



Two spotted spider mite - Red spider mite

الثانيةالحورية:

املخلبيةالفكوك.األرجلمنأزواج٤لها.اللون داكنةجانبيتينببقعتينمتميزوللبنيمائلأصفرالبطن•
.مم٠.٢٠حوالياألرجلطول يبلغو.اللون أحمرالرسغ.اللون صفراءاألرجلو

e1وf1الشوكيةةالشعر بيناملوجودةالتخطيطاتمناملاسةيشبهنقشتمتلكالكاملةالصيفيةاألنثى•
.العجزي الجسمظهرعلىاملوجودة

.دائريةالغالبفيتكون املاسيةاملنطقةتخطيطاتعلىاملوجودةالفصوص•

األولىالرجلاقس.املزدوجةالشوكيةللشعرةقريبةتكون األولىالرجللرسغالقريبةاللمسيةالشعيرات•
.ملسيةشعيراتعشرةيحو

.املخلبتشبهاألولىالرجلوسادةأنيالحظالكاملةالذكور •



:دورة الحياة و الحياتية

الطور ويمتاز،(كـاملطور –حورية–يرقة–بيضة):التـاليةباألطـوارالعنكبـوتيمـر•
منأزواجعةبأربفيمتازاالكاملوالطور الحوريةبينمااألرجلمنأزواجثالثةبوجوداليرقي

لسفلياالسطحعلىالبيضاألنثىوتضعغامق،أحمرالكاملالطور لون ويكون األرجل،
إذاأمااليوم،فيبيضات7حواليالبيضومعدلمنخفضة،الرطوبةتكون عندمالألوراق
إلىعينأسبـو فترةفيالحياةدورةوتكتملاليوم،فيبيضات5األنثىفتضعالرطوبةازدادت
:الحرارةدرجةحسبوذلكأسـابيع،أربعـة

.مئويةدرجة٤٠–١٢بينتتراوحالتطور وللنمواملالئمةالحرارة•

الحرارةةدرجعندأسبوعمنأقلتستغرق الكاملالحيوانحتىالبيضةمنالزمنيةاملدةو•
.اإلناثمنأسرعتتطور وتنموالذكور و.مئويةدرجة٣٢–٣٠املثلى



:دورة الحياة و الحياتية

.التزاوجعمليةتحدثالساكنالحوريةطور مناإلناثخروجبمجرد•

والبيضوضعمعدليختلف.التزاوجمنأيام٣–٢بعدالبيضوضعفيتبدأو•
ويوم/اتبيضعشرةتضععادةو،الحرارةوالنباتيالعائلبإختالفالخصوبة

:أنثى)٣:١الجنسيةالنسبةتصلكما.حياتهافترةخاللبيضة٢١٧–٧٣
.(ذكر

مناألشخاصواألدواتوالهواءواملش يبواسطةالنوعهذاينتشركما•
.السليمةالنباتاتإلىاملصابةالنباتات

انخفاض،الغذاءشحة،القصيرالنهار:حالةفيشتوي بياتفترةاإلناثتدخل•
نهايةفيللتشتيةمحميةأماكنعنبالبحثاإلناثتبدأحيثالحرارةدرجة

.أحمرأوبرتقاليلون ذاتالتشتيةإناثو،الخريفبدايةوالصيف

البيضحضانةفترة–.يوما٢٨–١٧الذكرأما.يوما٤٠–١٨األنثىحياةمدة•
شتاءامرتفعةو(%١٥–١٠)صيفامنخفضةاملوتنسبةبينما.يوما١٢–٢
.(%٥٠تصلقد)

.يوما٢٠–٥(الحورياتمنطورين+يرقة)الكاملةغيراألطوارتطور فترة•



من إصابات العناكب؟حمايةكيف يتم 

السطحيةالطبقةإلىينتقلأنللعناكبيمكنحيث،األرضحرث

.للتربة

واآلفاتلألمراضالمقاومةالخيارأصنافاختياراألفضلمن.

للتقلي.المحصولوبقاياالخيارخيوطباستبداليوصى،الزراعةأثناء

.الهياكلوتعقيملآلفةالسريعاالنتشار

الحشائشمنالتخلصمنتأكد.

النمومنالحشراتيمنعالرطوبة.الريوضعمراقبة.



من إصابات العناكب؟حمايةكيف يتم 

 عد اإلجراء الذي يجعل النبات قوًيا ، من األفضل تنفيذه ب. تسميد التربة المفيد من

.ورسوف يسمح تخفيف اإلمداد باألكسجين والمواد المغذية بشكل أفضل للجذ. الري

 هذا سيزيد من مقاومة األمراض . األسمدة في الوقت المناسبوضعمن الضروري

.ويقاوم غزو اآلفات

ماذا تفعل إذا ظهر العنكبوت على الخيار؟ في. تأكد من فحص النباتات بشكل دوري

، يجب أن يتم نتفها وحرقها ، ويجب االصابةحالة اكتشاف عدد صغير من األوراق مع 

.وقائيمبيدبأي البيت / الحقل أن تعامل 



:يليكماهيالصوبفيالعنكبوتمكافحةتدابير
يئةالبتعتبر،للعناكببالنسبةالعالية،الرطوبة•

رطوبة٪80حواليالضارة
والهيكلجيدبشكلالنباتاتمعاملةمنتأكد•

.بأكمله
باستبدال،الحصادبعد،الخريففييوصى•

.عميقاوحرثهاالتربةمنالعلياالطبقة
.الفوسفاتعناصربالتربةتسميد•

تذكر ؟؟؟؟



مبادئ إدارة العناكب

من األفضل إعطاء وفي هذه الحالة . أن رش المبيدات الحشرية المختلفة في وجود العنكبوت ال طائل منه
.المبيدات المتخصصة

 يتم تنفيذها حسب. الجيل األصغر سناتدمرإعادة الرش ، والتي و. من الضروري القيام بالرش بطريقة فنية
:درجة الحرارة

.أيام9مرات مع فاصل 3درجة مئوية يتم رش النباتات 20+في -
.أيام4-3مرات مع استراحة 4درجة مئوية ، من الضروري الرش 30+ عند -
خالف . ارتفعت درجة حرارة الهواء بشكل كبير ، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من الرش بفاصل زمني أصغرإذا -

.أيام مطلوبة لوضع البيض4-3أن حرفيا هذا ما يفسر حقيقة . ذلك ، فإن مثل هذا اإلجراء ال طائل منه
 ، والسياج واشجار النخيل المحيطة في الصباح الباكر رش النباتات في المساء.
 الموصىيوصي العديد من الخبراء برش الخيار كعالج وقائي ، ألنه مع وجود عدد كبير من الحشرات ، فإن الجرعة

.إذا قمت بزيادة ذلك ، يمكن أن يؤثر سلبا على صحة اإلنسان. بها ستكون عديمة الفائدة
أن ومن المعروف أيًضا. يجب أن نتذكر أن االستخدام طويل األمد لمبيد  واحد يؤدي إلى تكوين مناعة في العناكب

يتم تفسير ذلك من خالل حقيقة أن الشبكة تقوم بصد المياه ، . ٪ من اآلفات تموت لكل عالج50أكثر من 
وبالتالي يصعب تحقيق نتيجة أفضل



:اإلدارة و المكافحة
(.الفحص الدوري)إن استراتيجيات المكافحة المتكاملة تكمن في االكتشاف المبكر لإلصابة•

:وميكانيكيةفيزيائيةوزراعية:أولا

oاتالفهاأوراقهااحثمومنكيسفيووضعهاباليد،االصابةالشديدةاالوراقبإزالةنوص ىاألوليةاالصابةحالةفي.

.بالستيكيةبيوتفيتزرعكانتإذااآلفةهذهمشاكلتقليلفييساعدالبالستيكيللبيتاملحكماالغالقأنكما

oأعداده،وزيادةرالتكاثعلىاألحمرالعنكبوتيشجعذلكألنالنيتروجينية،االسمدةأستخدامفياإلفراطتجنب

.املزرعةحول ومنداخلالناميةاألعشابإزالة

.الجافوالحاروالجيناسبهاحيثاآلفةتكاثرونموخفضبالتاليوالرطوبةزيادةعلىيساعدباملاءالنباتاترش–

.مقاومةومتحملةنباتيةأصنافزراعة–

.الري وكذلكاملحصول برعايةاإلهتمام–



:المكافحة الحيوية: ثانيا

Phytoseiulusاملتطفلأطالق• persimilisتوفرهوحسب 
ً
معدلبإطالقهويمكناألولية،اإلصابةظهور عندمبكرا

 20أفتراسالناضجاملفترساملتطفليستطيعحيثاملربعباملتر/ناضجافردا16
ً
فياألحمرالعنكبوتمنفردا

:املفترساتأنواعأهمومنالكاملالطور فيأفراد5اوالكاملةغيرأطواره
GalemdromusيوجدPhytoseiidaeعائلةمن• occidentalis Neoseiulus californicus, N.fallacis,

N.longispinosus Phytosielus persimilis, P.micropilis
Feltiellaالصغيرالذباب• acarisugaالعالمبلدانمنالعديدفيتجاريايتوفر.
.S.punctillumالنوعالدعاسيقهذهأهممنوStethorusللجنسالتابعةالدعاسيق•
.caliginosusوMacroloplusمثلاألجنحةنصفيةرتبةمنمفترسات•
Tapinomaنوعالنملمنهاوأخرى حشريةمفترسات• melanocephalumالثربسوScolothrips sexmaculatus.

.الجافوالحارالجومعمتكيفهوو
Entomophthoraمثلالفطريات–• thaxteriana E.adjaricaالزراعةداخلجداالرطبةاألجواءفيفعالةهيو

.املغطاة



:المستخلصات النباتية: ثالثا

معنوي تأثيروجود(٢٠١٩)آخرونوهللاالعطالاملخبريةالحيويةاإلختباراتنتائجبينت–•
بينويةالنباتاملستخلصاتهذهبينفروقاتتالحظلمو.القمحوالثومملستخلص ي

.ساعة٧٢بعداملستخدمةاألكاروسيةاملبيدات

األصطركمستخلص يإمتالك(٢٠١٨)آخرونوصقربهاقامدراسةنتائجأظهرتكما–•
officinalis L.األزدرختوMelia azedarach L.فياآلفةعلىالسيطرةفيجيدةتأثيردرجة

.الطماطم



:المكافحة الكيميائية: رابعا

مستوى و(مصابةاألوراقمن%٨٥–٨٠)الورقةعلىأكاروس٧–٥املبكراإلقتصاديالحد•
.(باحسن)(مصابةاألوراقمن%٩٠تقريبا)الورقةعلىأكاروس١٠منأكثراملتأخرالضرر 

:يليمامراعاةيجباملكافحةقرار إلىالوصول عندو•

.متخصصةمبيداتاستخدام•

.متتاليينملوسمينأواملوسمنفسفياملبيدنفستكرارعدم•

.العاممنمبكروقتفياستخدامهايجبالبيضمبيداتاستخدامعند•

.كهةالفاأشجارعلىالبيوضلقتلالسكون فترةأثناءالشتوي املعدنيبالزيتالرش•

.امليكرونيالكبريترش–.الكبريتوالكلسمغليبمادةاألشجاررش•



:وجد من خالل العمل الميداني ما يلي

.أبامكتينمبيدخاصةواملبيداتمنالعديدضدمقاومةأكتسبتقطرفياآلفةأن•

.املبيدفاعليةوكفاءةمنيزيدمعدنيزيتمعاملبيدخلط•

استخدامهامعيجديلمالتياآلفةضدالرشوخلطهماعندباهرةنتائجحققاابامكتين+ميكرونيكبريت•
.قطرفياملتخصصةواملتداولةاملبيداتمنكثير

وفيوض):يليماكتنازليامرتبةاملدروسةالنباتيةالعوائلالستةالواحداملبيدتأثيردرجةمتوسطاتجاءت•
(٢٠٠٧آخرون

•Fenbutatin-oxide:فاصولياء>خيار>كوسة>باذنجان>فول >طماطم.

•Fenpyroximate: فاصولياء>خيار>باذنجان>طماطم>كوسة>فول.

•Pyridaben:فاصولياء>خيار>طماطم>فول >كوسة>باذنجان.

•Abamectin:فاصولياء<باذنجان<فول <كوسة<طماطم<خيار.

تقض ييومخمسةكلواحدةرشةAcequinocylومبيدSpirodiclofenومبيدCyflumetofenبمبيدالرش•
.العناكبعلى



المبيدات المستخدمة في المكافحة 

البيض اليرقات الحوريات االفراد البالغة المبيد

* * * * CYFLUMETOFEN 20%

* * * Fenpyroximate

* * * Abamectin 1.8%

* * * * PYRIDABEN 15%

* * * * FENBUTATION OXIDE 55%

* * CHLOFENAPYRE 24%

* * * * Spirodiclofen

* * * FLUFENOXURON 5%

* * * * Acequinocyl



لكمشكرا



القرعياتذبابة  ثمار 
Dacus cliatus

العتبيسمير عبداهلل . م 
sameeralotobi@gmail.com

وزارة البلدية 
إدارة الشؤون الزراعية 

mailto:sameeralotobi@gmail.com


:والعوائلاالسم

داكوس،المقاتذبابةوتسمى,القرعياتثمارذبابة

.الصغرىالقرعياتذبابة،القرعيات

واءكالقثالقرعيةالعائلةنباتاتثمار:االفةعوائل

والبطيخوالشماموالعجوروالخياروالفقوس

سجلتكما.الحنظلوالعسليالقرعوالكوسة

يفالطماطمواألخضرالفولعلىاإلصاباتبعض

بجانبتصيبأخرىدولفيو.إفريقياجنوب

مارثواللبنحشيشةثماروالحمضياتالقرعيات

والهنديالكبرثماروالشطةCAPSICUMال

.غيرها



:الجغرافياالنتشار

عامالهندفيمرةألولسجلت

.م١٩١٤

الهندمثلالعالمدولمنكثيرفيتنتشر

.تركياوإيرانوهاوايو

مثلالعربيةالدولمعظمفيتنتشر

عاممصرفيمرةألولظهرت)مصر

مرةألولمصرفيسجلتوم١٩٤٧

فيتنتشروكما.(م١٩٥٣عامفي

ةالسعوديوومصرفلسطينوسورية

.المجلسودولاليمنو



:التصنيف 

األجنحةثنائيةرتبةDiptera

الفاكهةذبابعائلة/فصيلةTephritidae/Trypetidae

العلمياالسمDacus ciliatus Loew

منهاقطر فيأخرى أنواعتوجدكماDacus frontal، كثيراتختلفال هيو
.Dعنحياتهادورةو أضرارهافي ciliatus، بعضفيتختلففقطلكنهاو

و عار اإلستشقرونمثلالكاملةالحشرةفياألخرى املورفولوجيةاألجزاء
بينهاز التميييصعبالتيو البطنو الصدر علىاملتواجدةالبقعبعض

.حقليااملجردةبالعين

رةالحشفيالعقو اليرقةفيقارضةالفمأجزاء،تام:التحول /التطور 
علىضررهار يقتصاألنثىالكاملةالحشرةو الضار الطور هياليرقة،الكاملة

.البيضوضعبآلةالثمار وخز 



:الشكليالوصف

بنيلونذاتذبابةالكاملةالحشرة
ذاتاألعين،ملم7-6طولها،مصفر
بشعرمغطىوالصدربنيلون
علىصفراءبقعويحمل،كثيف

.الجانبين
،رباألشعامغطىبنيلونذوالبطن
1.5طولهابيضوضعآلةلألنثى
ضاءبيالشكلأسطوانيةالبيضة.ملم

.ملم0.2-0.1وطولهااللون
الرأسعديمةدوديةاليرقة

ثالثةلهااللونبيضاء،واألرجل
النموالمكتملةاليرقةوطول،أعمار
.برميليةالعذراء.ملم4.5



:الشكليالوصف

ضاءبيومطاولةالشكلاسطوانيةالبيضة
السفليومحدبالعلوي سطحهاواللون 
،أملسالخارجمنقشرتهاسطحومقعر
العرضوملم١.٥–١حواليالبيضةطول 
.ملم٠.٢

برميليةأوبيضاوية،مستورةالعذراء
ماانسرعمصفرأوفاتحبنيلونها،الشكل
عمقلىعبالتربةتوجدو،البنيللون يتحول 

حواليعرضهاوملم٥حواليطولها،سم٣
.ملم٢.٥



:والضرراإلصابةأعراض

روتظه،القرعياتثمارداخلالبيضاألنثىتضع
هامنيخرجطريةالبيضلوضعالثماروخزاتأماكن

ديرةمستصغيرةثقوبمكانهاويظهرتجف،لزجةمادة
يةالتغذثقوبوتظهر،الثمارداخلاليرقاتتتغذى

،طريةالاألماكنتتسع،البنيإلىلونهايتحول طرية
كلهاالثمرةتتلفوقد
داخلالصغيرةالبذور علىأيضااليرقاتتتغذى

عنويتسببالناضجةالبذور تصابوال،الثمرة
قةالدقيالكائناتنموالذبابةبهذهالثمارإصابة
.الثمارإتالففييزيدمماالرمية



:الحياةدورة
بطورالشتويالبياتفترةالحشرةتمضي
.سم3عمقعلىالتربةفيالعذراء

رات تنشط الحشرة في الربيع، وتظهر الحش-
.الكاملة بعد العقد

ات،القرعيثمارفيالبيضالملقحةاألنثىتضع
الجماعي،البيضوضعسلوكاألنثىوتسلك
التطورمدة.بيضة15-5منمجموعةكلوتتألف
الطورومدةأعمار،ثالثةلليرقة.أيام5-2الجنين
.يوما13-5اليرقي

لىعالتربةفيالنموالمكتملةاليرقةتتعذر-
فيأيام8العذراءطورويستمرسم،3عمق

عدةللحشرة.الشتاءفييوما40والصيف،
.الواحدالعامفيأجيال



:دورة الحياة 
فيالشتوي البياتالحشرةتقض ي
فيوتظهر،التربةداخلالعذراءطور 

علىيعمجامفيالبيضوتضع،الربيع
رةمباشالقشرةتحتالقرعياتثمار

فقس،وبعد(بيضة210)حوالي
داخلإلىاليرقاتتدخلالبيض
ومنطقةاللبنحووتتجهالثمار
الاكتموبعدعليهاوتتغذىالبذور 
بثقمنوتخرجالثمارتتركنموها
بعدفيما،الخروجثقبيسمىواضح
دبعفيمالتخرجالتربةفيتعذر

-3منوللحشرة.الكاملةالحشرات
.أجيال4



الحياةدورة



:الظروف املالئمة و العوامل املشجعة لإلصابة

ة األجواء الدافئ
الحارة و 
.المعتدلة

01
تشتد اإلصابة 

ضرر عند وجود
ميكانيكي أو 
.ارتشقق في الثم

02
يد عشوائية التسم

كزيادة 
النيتروجين و 
.منقص الكالسيو

03
زيادة الري و 
.سوء الصرف

04
الثمار الصغيرة 

الطرية أكثر عرضة 
لإلصابة عن تلك 
الكبيرة الصلبة 

.القشرة

05
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ها أن املبيدات لوحد
دة ال توفر حماية جي
للمحاصيل من 
مار اإلصابة بذبابة ث
.القرعيات

املبيداتتطبيقأن(2013)بكرصفاءأشارت
مارلثالجيدةالحمايةتعطيأنتستطعلملوحدها
مابين،القرعياتثماربذبابةاإلصابةمنالخيار

تكاملتأناملصائدوواألصنافاملبيداتاستطاعت
حقيقوتاملصابةالثمارنسبةخفضفيبعضهامع

.للثمارجيدةحماية



إدارة 
ذبابة 

القرعيات

.التنسيق مع الحقول المجاورة 

.إتباع دورة زراعية مناسبة، حيث ال تصيب هذه الحشرة إال ثمار القرعيات

عمل طعوم سامة (مبيد حشري + مواد سكرية كمواد جاذبة للذباب )  الفرمونيةالمصائد  +

يوم عند ظهور أعراض اإلصابة بأحد المواد الموصى 7-5رش المحصول مرة كل 
.مبيد مانع لالنسالخ مع( ايمامكتين بنزوات، دلتا مثرين ‘ انودوسكارب .)بها

حيث تفضل الحشرة وضع عمل مصائد نباتية كزراعة حزام من الذرة حول المحصول
.هذه الحالة مكافحة الحشرة على سياج الذرة فقط فىالبيض على الذرة ويمكن 



إدارة 
ذبابة

القرعيات

يرقاتمنبهامماللتخلصبأول أوالاملصابةالثمارإتالفوجمع.

بهاماىعلللقضاء؛املحصول جمعبعدتشميسهاوللتربةعميقةحراثة
.عذارى من

املناسبةاملواعيدفيالزراعة:

فيثمرسبتمبوأغسطسشهري فيالزراعةأنالزراعيةاألبحاثنتائجدلت
وفمبرنوأكتوبرفيالزراعةأما،اإلصابةنسبةفيهاتقلمارسوفبراير

إصابةلأقكانتينايروديسمبرفيالزراعةأنجدو و .شديدةفيهافاإلصابة
.غيرهامن

الري ماءزيادةتجنب.

(ضروري ).انسالخومانعحشري بمبيدالرش

 املبيدتغيرمعأيامخمسهكلويكرر الغروببعدالرشيكون
.انسالخمانعإليهمضافاالحشري 

https://akhbarelyom.com/News/Search/1/1?JournalID=1&query=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A


إدارة 
ذبابة 

القرعيات

:استخدام بدائل المبيدات و تتمثل في

استعمال ).ملنع دخول الحشرة إلى الحقلالفرمونيةاستخدام املصائد •

.مع مراعاة االرتفاع والبعد بينها( هيدروليزيتاو البروتين  cu lureالجنس ي الحشري الفرمون 

.استخدام األلواح الصفراء الالصقة•

.استخدام مانعات التغذية•

.استخدام مانعات االنسالخ•

أن الرش في الحقل ( 2014)بينت نتائج دراسة الوائلي و آخرون •
%  13.3خفض نسبة اإلصابة إلى Beauveria bassianaبمعلق الفطر 

. Bacillus thuringiensisملعلق البكتريا % 10و 



إدارة
ذبابة 

القرعيات

التسميدإدارة:

تون شارلسبطيخصنفوالكوسةعلىاملنفذهالتجاربأثبتت
التسميددترشيأنصنعاءفيزراعتهامناطقفي(طويلأبيضحبحب)

واإلزهارناءاثالبوتاسيوموالكالسيومبرشاالهتماموتروجينييالن
.هدكشوامجاورةبمزارعمقارنةاإلصابةنسبةمنقللالثمارعقد

الحنظلخاصةوالحشائشمكافحة.

ةاآلفتفضلحيثالقرعياتنباتاتحول الذرةمنحزامزراعة
.لذرةانباتاتعلىمكافحتهايمكنهناوالذرةعلىالبيضوضع

اآلفةمكافحةفيالفرمونيةاملصائداستخدام.

٢كلرر يكوالعقدبدايةأواإلزهارمرحلةفييبدأباملبيداتالرش
لكلسم30بمعدل%15تيفلوبنزيورون مبيدأهمهاومنأسابيع٣-

.االخرى املبيداتمعاملؤبوءةاملنطقةحالفيماءلتر100



1

تستخدم مبيدات
متخصصة 
بالتبادل بين 
المجموعات 

أهمهاالكيميائية 

2

اسيتامبريد-

دأميداكلوبراي-

-
امثياميثوكس

3

دلتامثرين-

رالمبداسيهالوث
–ين

فنبروباثرين

فنفاليريت-

4

إيمامكتين
.بنزوات

5

أندوكسارب

6

ثيوسيكالم
أوكساالت
.هيدروجين

7

: أخرى -
أبامكتين
.بيردابين

8

يراعى وقف -
ة الرش بمدة مناسب
قبل قطف الثمار

رة و االلتزام بفت
.األمان

القرعياتإدارة ذبابة 

:مانع انسالخ مثل 
تيفلوبنزيورون 



اً للجميعشكر


