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ذصاب انؽًعٛاخ تانؼذٚذ يٍ اٜفاخ انراتؼح نهثك انذلٛم ٔ ٙػُذَا ف ٙفهغط ٍٛذؼًم انًكافؽح انؽٕٚٛح ػهٗ يُغ
ظٕٓس ْزِ اٜفاخ غانثا نزنك ال َُصػ تانمٛاو تًكافؽح ْزِ اٜفاخ كًٛأٚا إال ف ٙانؽاالخ انر ٙذكغش فٓٛا ْزِ
انًكافؽح يصم األشعاس انر ٙذؽار٘ انشٕاسع انكثٛشج ؼٛس انغثاس ٔ ػادو انغٛاساخ انر ٙذؤد٘ إنٗ ْعشج
األػذاء انطثٛؼٛح أٔ ف ٙؼانح اعرخذاو يثٛذاخ أدخ إنٗ انمعاء ػهٗ ْزِ األػذاء انطثٛؼٛح
أهم حشرات البق الدقيقي عندنا هي
 تك انًٕانػ انذلٛمPlanococcus citri ٙ
 انثك انذلٛم ٙانًرخفPseudococcus cryptus ٙ
 انثك انذلٛم ٙانكشٔ٘ Nipaecoccus viridis
الجذول التالي يىضح أهن الفروقاث بيي حشراث البق الذقيقي
موضوع املقارنة
االسن الالتيني

بق املواحل الدقيقي

البق الدقيقي املتخفي

البق الدقيقي الكروي
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حجن الجسن

 2x4يى

 1.3X2.5يى

 2.5إنٗ  4يى

لىى الجسن

اصفش فاذػ

اصفش فاذػ

اسظٕاَ ٙيغٕد

عذد السوائذ

 18صٔض

 17صٔض

 17صٔض

الشوعيت
لصٛش يصم انضٔائذ
زوج السوائذ األخير األخشٖ أٔ أطٕل لهٛال

طٕٚم ٚغأ٘ َصف

أطٕل لهٛال يٍ األصٔاض

طٕل انعغى أٔ ؼرٗ

األخشٖ

أطٕل يُّ
ذؽد انكأط ٔف ٙأياكٍ ف ٙكم األياكٍ ػهٗ
انرماء انصًشج يغ انصًشج
هكاى تىاجذها

انشعشج ٔػهٗ انعزٔس

ف ٙكم األياكٍ ػهٗ
انشعشج

أٔ يغ انٕسلح أٔ
األسض ٔػهٗ انعزٔس

البيض

 250 – 150ذعغ ؼرٗ  500تٛعح

ذعغ  400-60تٛعح

ذعغ

داخم كٛظ تطٕل

تٛعح داخم  5-4أكٛاط داخم َغٛط شًؼ ٙكشٔ٘

ظغًٓا

اعطٕاَٛح

البالنوكوكس او بق املواحل الدقيقي Planococcus citri
 األَصٗ انثانغح تٛعأٚح انشكم ٚؽٛط تعغًٓا  18صٔض يٍ انضٔائذ انشًؼٛح انًرغأٚح انطٕل طٕنٓا ٚصم
إنٗ  5يى نَٕٓا ٔنٌٕ انؽٕسٚاخ ٔانثٛط اصفش ٔ ظغًٓا يغطٗ تطثمح شًؼٛح دلٛمٛح تٛعاء ذعغ

250

تٛعح ف ٙانًرٕعط.
 انزكش اصغش ؼعًا ٚصم إنٗ

 1يى ْٕٔ يعُػ تضٔض ٔاؼذ يٍ األظُؽح ٔ فَٓ ٙاٚح تطُّ صٔض يٍ

انشؼٛشاخ انطٕٚهح.
 ذرغزٖ انؽششج ذؽد كاط انصًشج ٔ ف ٙيُاطك انرماء انصًشج يغ شًشج أخشٖ أٔ يغ ٔسلح ٔ ْ ٙذغثة ذشِٕ
نمششج انصًاس انصغٛشج ٔلذ ذؤد٘ إنٗ ذغالطٓا.
 انؽششج ذفشص َذٔج ػغهٛح ذؤد٘ إنٗ ذكٌٕ انشؽثاس ٔ ذعزب ػصح انخشٔب ٔ ػصح لششج انؽًعٛاخ انرٙ
ذعغ تٛعٓا كزنك ذعزب انًُم انز٘ ٚؤشش ػهٗ األػذاء انطثٛؼٛح نهؽششج ٔ ٚمٕو تُمم انؽٕسٚاخ إنٗ أياكٍ
أخشٖ.
 ذرغزٖ انؽششج أٚعا ػهٗ ظزٔس األشرال انصغٛشج ٔأؼٛاَا انكثٛشج يغثثح ظفافٓا.
أظواعػاضحطضغاتػاضطصابظػ:
ذصٛة انؽششج كم إَٔاع انؽًعٛاخ ٔ ػهٗ األخص انعشٚة فشٔخ ٔاألَٕاع انغٓهح انرمشٛش
اضطصاسحظ/ػ
ٕٚ ظذ ػذج يفرشعاخ ٔ يرطفالخ نهؽششج يصم ٔ Dicrodiplois cecydomyidنكُٓا ذؼعض ػٍ يعاساج
انرضاٚذ نهؽششج.
ٚ فٛذ انرمهٛى ٔ يكافؽح انًُم ف ٙيكافؽح انؽششج.
اضطصاسحظػاضصغطغائغظػ
 دسعثاٌ أ دٔسعاٌ أ  CHLORPYRIFOSترشكٛض 1عى /3انهرش ٔ يؽهٕل انشػ  400نرش ٔ أششِ
انثالٕٚ 30 ٙو ٔ ٚغرخذو يشج ٔاؼذج ف ٙانغُح.
 يٕعثٛالٌ نهشػ  ACETAMIPRIDترشكٛض  0.75عى /3انهرش ٔ أششِ انثالٕٚ 30 ٙو ٔ ٚؼطٗ تؼذ
اَرٓاء انؼمذ ف ٙأٔاخش انشتٛغ.
 عٕتشعٛذ أ  METHIDATHIONترشكٛض  1.5عى /3انهرش ٔ أششِ انثالٕٚ 60 ٙو ٔٚفعم خهطّ يغ
صٚد صٛف ٙترشكٛض  5عى/3انهرش.
ذصٛة انؽششج كم إَٔاع انؽًعٛاخ ٔنكُٓا ذفعم انعشٚة فشٔخ ٔانهًٌٕٛ
ذرٕاظذ انؽششج طٕال انؼاو نكُٓا ذكصش ف ٙانشتٛغ ٔأٔاخش انصٛف ٔانخشٚف ٔ ذكٌٕ  7-6أظٛال ف ٙانغُح

اضطصاسحظػ/ػ
للحشرة بعض األعذاء الطبيعيت أهوها:
 انذتٕس انًرطفم  ْٕٔ Anagyrus pseudococciاألكصش كفاءج.
 انرمهٛى ٔ يكافؽح انًُم يٓى نهًكافؽح.
عنذ كسر الوكافحت البيىلىجيت يوكي استخذام :
 يشكثاخ  CHLORPYRIFOSيصم دسٔعثاٌ ٔ تٛشَكظ ٔدٔسفٕط ٔ سيغاٌ تًؼذل
خصٕصا

% 0.3

ف ٙانشتٛغ ٔتذاٚح انصٛف.

 ػُذ صساػح األشرال ف ٙأساظ ٙيصاتح ٚرى ٔظغ  20ظشاو يٍ يغؽٕق دٚاص % 15 ٌُٕٚف ٙؼفشج
انضساػح تؼذ يهئ َصفٓا.
 ف ٙؼانح إصاتح انعزٔس ًٚكٍ سػ دٚاص 25 ٌُٕٚترشكٛض % 0.4

اكراسا THIAMETHOXAM

تكًٛح 8عى/3انشعشج ٔ األشش انثالٕٚ 120 ٙو ٔ ْٕ نألشعاس انًصًشج.
 عٛف ٍٛأ كَٕفٛذٔس  IMIDACLOPRIDتكًٛح  10عى/3انشعشج ٔ األشش انثالٕٚ 30 ٙو ٔ ٚؼطٙ
يشج ٔاؼذج ف ٙانًٕعى يغ تذاٚح اإلطالق نألشعاس األكثش يٍ  3عُٕاخ.
البق الدقيقي املتخفي Pseudococcus cryptus
ؼششج تٛعأٚح انشكم ٚؽٛط تٓا صٔائذ شًؼٛح طٕٚهح َغثٛا تانًماسَح يغ انثالَٕكٕكظ
ٚرى ٔظغ انثٛط ف ٙيعًٕػاخ داخم أكٛاط اعطٕاَٛح انشكم يٍ انشًغ.
ذعغ األَصٗ ؼٕان 200 ٙتٛعح ف ٙانًرٕعط ْٔ ٙيٍ انصؼة يؼشفرٓا ٔ ذشخٛصٓا إرا كاَد تأػذاد لهٛهح
نزنك عًٛد تانًرخفٛح
اضضــــــرر:ػ
 .1انؽششج ذصٛة كم أظضاء انشعشج تًا ف ٙرنك انعزٔس ٔ ذثذأ اإلصاتح ػادج ف ٙلهة انشعشج شى ذرضاٚذ ٔ
ذُرشش ف ٙتال ٙأظضاء انشعشج ٔ ذفشص َذٔج ػغهٛح ذغثة ذكٌٕ انشؽثاس ٔ ف ٙؼانح اإلصاتح انشذٚذج
فئَٓا ذؤد٘ إنٗ ظفاف األٔساق ٔاألفشع.
 .2ػُذيا ذصٛة انصًاس انصغٛشج ٔانؼالذج ؼذٚصا ف ٙانشتٛغ فئَٓا ذغثة ذشْٕا.
 .3أظٛال انؽششج يرذاخهح ٔػذدْا  6أظٛال ف ٙانغُح.
 .4انشؽثاس ػادج يا ٚكٌٕ ػهٗ انغطػ انؼهٕ٘ نألٔساق كًا ٚكغٕ األٔساق ٔاألفشع ٔ ػهٗ انعزع ٔ
انصًاس.
اظتذارعاػ :ف ٙيؼظى يُاطك فهغط.ٍٛ
طوردػاالظتذار :ذرطٕس تغشػح ف ٙفصم انشتٛغ ٔ تذاٚح انصٛف.

البق الدقيقي الكروي Nipaecoccus viridis
ؼششج ذصٛة كم إَٔاع انؽًعٛاخ ٔاألَصٗ تذٌٔ إفشاصاخ انشًغ تٛعأٚح انشكم نَٕٓا لشيض٘ إنٗ اعٕد ٔ
ْ ٙيكغٕج تًادج شًؼٛح تٛعاء دلٛمٛح ٔ ْ ٙذعغ تٛعٓا داخم كٛظ اتٛط كشٔ٘ انشكم نزنك عًٛد تانكشٔٚح
ٔلطش انكٛظ ؼٕان 5 ٙيى ٔ انثٛط ٔ انٛشلاخ تهٌٕ اسظٕاَ ْٙٔ ٙذعغ ؼٕان 500 ٙتٛعح ف ٙانًرٕعط .
اضضررػرضىػاضظباتػ:ػ
 .1األػذاد انكثٛشج نهؽششج ذؤد٘ إنٗ ظفاف انؼمذ انصغٛش ٔاعٕدادِ يغ تمائّ ػهٗ انشعشج أيا انصًاس
األكثش فٛركٌٕ ػهٓٛا تمغ غاطغح نَٕٓا اخعش.
 .2اإلصاتح انشذٚذ ذؤد٘ إنٗ ذغالط األٔساق ٔ ظفاف األفشع ٔ ذذْٕس انشعشج كهٓا.
 .3لذ ذصٛة انصًاس انصغٛشج ف ٙيُطمح ذؽد انكأط ٔ إصاتح انصًاس انصغٛشج ذؤد٘ إنٗ ؼذٔز ذشْٕاخ
نٓا ػُذيا ذُعط .
 .4انؽششج ذرغزٖ ػهٗ انًُٕاخ انؽذٚصح ٔ ذؤد٘ إنٗ ذشْٕٓا.
 .5انؽششج ذفشص َذٔج ػغهٛح تكًٛاخ كثٛشج ف ًُٕٛػهٓٛا انشؽثاس انز٘ ٚؤد٘ إنٗ صؼٕتح يؼانعح انصًاس
انًمطٕفح .
 .6ذُشط انؽششج ف ٙأشٓش انشتٛغ ٔ انصٛف ٔ انخشٚف.
تذخغصػاآلسظػ:ػ
انؽششج ذفعم األشعاس انكصٛفح ٔ ذرشكض اإلصاتح ػهٗ انًُطمح انًمطٕػح نرؽهٛك انغاق ٔ ػهٗ انعشٔغ انُاذعح
ػٍ انرمهٛى ٔ ػهٗ انصًاس ذفعم يُطمح كاط انصًشج ٔ انغشج .
األصظافػاضتيػتصابػ:ػ
انؽششج ذصٛة كم إَٔاع انؽًعٛاخ ٔػهٗ األخص انعشٚة فشٔخ ٔ انثٕيهٛد ٔ انثٕيه ٔ ٙاتٕ عشج.
اضطصاسحظػ:ػ
 اإلظشاخ انضساػٛح كًا ف ٙؼششاخ انثك انذلٛم ٙانغاتمح
 انًكافؽح انؽٕٚٛح يٕظٕدج يصم دتٕس  ٔ Anagyrus indicusنكُٓا اؼٛاَا ال ذكف ٙنٕؼذْا
ػػػاضطصاسحظػاضصغطغائغظػػ
 يشكثاخ  IMIDACLOPRIDكَٕفٛذٔس ٔ كذكٕد ذعشٚغ  10عى / 3انشعشج تؼًش  3عُٕاخ ٔ أكصش
ٔ ٚؼطٗ يشج ٔاؼذج تؼذ انرضْٛش.
 يٕعثٛالٌ نهشػ  ACETAMIPRIDترشكٛض  0.75عى/3انهرش ٔ أششِ انثالٕٚ 30 ٙو ٔ ٚؼطٗ تؼذ
اَرٓاء انؼمذ ف ٙأٔاخش انشتٛغ.

 دسعثاٌ أٔ دٔسعاٌ أٔ  CHLORPYRIFOSترشكٛض 1عى /3انهرش ٔ يؽهٕل انشػ  400نرش ٔ
أششِ انثالٕٚ 30 ٙو ٔ ال ٚخهط انذسعثاٌ يغ انضٚد.
صور لبعض األشجار املصابة
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