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آفاث وأهراض التفاح
٠صاب اٌرفاغ تاٌؼذ٠ذ ِٓ ا٢فاخ اٌؽؾش٠ح ٚاٌؼٕىثٛذ١ح ٚاألِشاض اٌفطش٠ح ٚاٌثىر١ش٠ح وّا : ٍٟ٠
العٌكبىث االحور واالصفر واالوروبي Panonychus ulmi - Tetranychus terkstani - Tetranychus urtica
ػٕاوة ؽىٍٙا ت١عا ٞٚغٌٙٛا ؼٛاٌٌٙٔٛ ُِ 5.0 ٟا اصفش اِ ٚخصش ا ٚاؼّش ٚاٌؼٕاوة تىً اغٛاس٘ا ذؤد ٞاٌ ٝذى ْٛتمغ
تا٘رح ػٍ ٝاالٚساق ٚذصثػ االٚساق ٘ؾح ٚذؤد ٞاٌ ٝظفافٙا ٚعمٛغٙا ف ٟؼاٌح اٌؼٕىثٛخ االؼّش ٚاالصفش ِّا ٠ؤد ٞاٌٝ
ذعشس ؼعُ اٌصّاس ٚاالٔراض  ٟ٘ٚذؽراض اٌِ ٝىافؽح تّعشد ِؾا٘ذذٙا الٔٙا عش٠ؼح اٌرىاشش ٚذؽراض اٌ ٝاٌرثادي تِ ٓ١عّٛػاخ
اٌّث١ذاخ الٔٙا ذىرغة ِٕاػح تغشػح  ٟ٘ٚ .ذىافػ ِٓ اتش ً٠ؼر ٝاورٛتش ٚف ٟاالٚست ٟذثذا اٌّىافؽح ِٓ ٕ٠ا٠ش .
اهاى
كويت
الوبيذ
اهاى
كويت
اهاى الوبيذ
كويت
الوبيذ
 7 0.100%عّثا  14 0.300%ا١١ِٚد 7 0.150% 05
ف١شذّ١ه
ربابت الفاكهت Ceratitis capitata
 ٟ٘ٚذؾثٗ اٌزتاتح إٌّضٌ١ح ٌىٕٙا اصغش ِٕٙا ف ٟاٌؽعُ غٌٙٛا ؼٛاٌ ٟ٘ ٚ ُِ 0 – 0.0 ٟراخ أظٕؽح ِفشٚدج ٌٙٔٛا ر٘ثٟ
الوكافحت باستخذام الطعن الوسون
ٔثذا ػادج ف ٟؽٙش  4أ ٚؽٙش  0اٌّ ُٙأْ ٠ى ْٛلثً إٌعط ب 0- 4أعات١غ ٚاالعرّشاس ؼرٙٔ ٝا٠ح اٌمطف ٠ٚرُ اٌشػ ػٍٝ
ظأث ِٓ ٓ١اٌؾعشج ٠ٚىفٌٍ ٟذٌ 0 ُٔٚرش أ055 ٚعُ ِىؼة ٌٍؾعشج أ٠عا تّغاؼح ِرش ِشتغ ٚاسذفاع ٌٚ َ 2-0رشو١ة ٌ 0رش
ِٓ ِؽٍٛي اٌشػ ٔغرخذَ  45ظُ ِالش 20 ْٛ١أ ٚظاف ِغ  45عُ ِىؼة تٕ١ِٛاي .
وػٕذ اعرخذاَ اٌشػ اٌىٍ ٟفئٕٔا ٔغرخذَ ِث١ذاخ ذمرً اٌذ٠ذاْ ٚاٌؽؾشج اٌىاٍِح ٔٚغرخذَ سٚظش ١ٌٚثاع١ذ ٚد٠ضورٛي
ٚعٛتشش٠ٚ ْٛ١ؽٌّّ ٟذج أعثٛع أِا د٠ف١ثاْ ف١ؼط ٟؼّا٠ح ٌّذج ٠ٚ َٛ٠غرخذَ تؼذ إٌعط .
اهاى
كويت
الوبيذ
اهاى
كويت
الوبيذ
اهاى
كويت
الوبيذ
15 0.150%
 21 0.100%عٛتشذْٛ١
ٌ 2 0.100%ثا٠غ١ذ
د٠ف١ثاْ
7 0.1%
ِ 7 0.03%الش 2 200gm 20ْٛ١سٚظش اصسق
ذاوِٟٛ
هي التفاح الصىفي Eriosoma lanigerum
ؼؾشج ذغثة ذٛسِاخ ػٍ ٝاٌعزٚس ٚاٌثشاػُ ٚاالفشع ٚذثذٚ ٚوأٙا ؼشاؽف ؼّشاء ٚظغّٙا ِىغ ٛتّٕٛاخ لطٕ١ح ا ٚصٛف١ح
وص١فح ٚاٌؽٛس٠ح ٌٙٔٛا اؼّش اٌ ٝتٕ ٟتٙا عائً ٌ ٗٔٛواٌذَ ٚاٌؽؾشج اٌثاٌغح غاٌثا غ١ش ِعٕؽح ٚغٌٙٛا ؼٛاٌٚ ُِ 2.0 ٟاٌّعٕػ
غ ٌٗٛؼٛاٌ٠ٚ ُِ2 ٟعة ِىافؽح اٌؽؾشج ف ٟاٌّؾرً ٚػذَ صساػح االؽراي اٌّصاتح .
اهاى
كويت
الوبيذ
اهاى
كويت
اهاى الوبيذ
كويت
الوبيذ
اوراسا
 21 0.02%ؤٛف١ذٚس  10cm3للشجرة ِ 30راع١غرٛوظ 21 0.100%
حفار ساق التفاح Zeuzera pyrina
غٛسٖ اٌعاس ٘ ٛاٌ١شلح  ٟ٘ٚراخ ؽىً اعطٛأٌٙٔٛ ٟا ات١ط ِصفش إٌ ٝاصفش ٠ٚصً غٌٙٛا إٌ ٝؼٛاٌ.ُِ 00 ٟ
ذٙاظُ اٌ١شلاخ اٌفالغح لٛاػذ األٚساق فرؤد ٞإٌ ٝرتٌٙٛا شُ ذثذأ تّٙاظّح ٚاخرشاق األغصاْ تؼّش  2-0عٕح ف ٟلّّٙا إٌاِ١ح
ٚذصٕغ فٙ١ا أٔفالا ؼر ٝذصً ف ٟإٌٙا٠ح إٌ ٝاألفشع اٌىث١شج ٚاٌعزع ٔٚ .الؼع ٚظٛد ٔؾاسج خؾة ٚإفشاصاخ ٌضظح فِ ٟذاخً
األٔفاق ٚػٍ ٝاألسض ٠ٚؤد ٞرٌه إٌ ٝظؼف ٘زٖ األفشع ٚذىغش٘ا خصٛصا ػٕذ ٘ثٛب اٌش٠اغ ٚلذ ذؤد ٞإٌِٛ ٝخ اٌؾعشج .
ولوكافحت اليرقاث الصغيرة ٔشػ ِٓ تذا٠ح أرؾاس اٌفمظ اٌعذ٠ذ ف ٟؽٙش هايى وً  0-2أعات١غ ؼغة ؽذج اإلصاتح ٠ٚفعً
اٌرثادي ت ٓ١اؼذ اٌّث١ذاخ اٌّأؼح ٌالٔغالؾ ٚاٌّث١ذاخ اٌفغفٛس٠ح اٌؼع٠ٛح ٠.غرّش اٌشػ ؼرٙٔ ٝا٠ح أورٛتش ٠ٚرُ ترغط١ح ؽاٍِح
ٌٍؾعشج تىً أظضائٙا .
اهاى
كويت
الوبيذ
اهاى
كويت
اهاى الوبيذ
كويت
الوبيذ
ِٛ 21 0.1%عث١الْ
45 0.020%
 12 0.05%وغى١١ذ
تغ١ظ
14 0.100%
ِ 14 0.040%اذؼ
دٚسعثاْ  7 0.150%سأش
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و تتن هكافحت اليرقاث الكبيرة داخً األٔفاق ِثىشا ف ٟاٌشت١غ اٚف ٟاٌخش٠ف تاعرخذاَ عٍه تٛالد ِؼىٛف أ ٚاٌؽمٓ تاعرخذاَ
دسعثاْ ا ٚد٠ف١ثاْ ترشو١ض ٠ٚ % 2رُ ذىشاس رٌه ِ 0-2شاخ وّا ٠رُ ذٕظ١ف إٌؾاسج ٚاٌّخٍفاخ .
عثت ثوار التفاح Cydia\ Laspeyres pomonella
ؼؾشج ذص١ة اٌصّاستؾىً ِثاؽش ٚذثذا ٔؾاغٙا خالي االص٘اس ٚاٌؼمذ ٚذغرّش ؼر ٝلطف اٌصّاسٚاليرقت ٌٙٔٛا ٚسدِ ٞؽّش
٠ٚصً غٌٙٛا اٌ ٟ٘ٚ ُِ 25 ٝذذخً ٌٍصّشج ٚذرغزٚ ٜذرمذَ ظٙح اٌثزٚس ٚلذ ذخشض ٚذص١ة شّاس اخشٚ ٜلذ ذرغز ٜػٍٝ
االٚساق ٚاٌثشاػُ ٚالوكافحت ذثذا ف ٟؽٙش ِاسط ٔٚغرّش ؼرٙٔ ٝا٠ح ؽٙش عثرّثش ٚرٌه وً . َٛ٠ 05-05
اهاى
كويت
اهاى الوبيذ
كويت
الوبيذ
اهاى
كويت
اهاى الوبيذ
كويت
الوبيذ
 45 0.020%عٛتشذ 15 0.150% ْٛ١تغ١ظ 12 0.05%
دٚسعثاْ ِٛ 7 0.150%عث١الْ
 21 0.1%سأش 14 0.060%
 14 0.100%وغى١١ذ
ِ 21 0.100%اذؼ
ٌثا٠غ١ذ
عث االًفاق Phyllonorycter-Lithocolletis blancardea - Lyonetia clerkella
 ٟ٘ٚذؽفش أفالا داخً ٔغ١ط اٌٛسلح ٠ٚى ْٛإٌفك سف١غ ِٚطاٚال ف١ٔٛ١ٌ ٟر١ا ٚت١عا ٞٚف١ٌ ٟرٛو١ٌٛرظ ٠ٚرشوض ظشس االٌٝٚ
ف ٟاٌّؾاذً ٚاالؽراي اٌصغ١شج اِا اٌصأ١ح فررشوض ف ٟاالؽعاس ِغ اْ إٌٛػ ٓ١لذ ٠ص١ثاْ ف ٟوً االػّاس ٚػادج ذرُ الوكافحت
ِٓ ِا ٛ٠اٌ ٝعثرّثش .
اهاى ِالؼظاخ
كويت
الوبيذ
ٌٍ 30 1-5cm3ؾعشج ؼغة ػّش٘ا ٚؼعّٙا ا ٚسػ ترشو١ض % 5.50
ؤٛف١ذٚس
حشرة البرلتىريا القشريت Parlatoria spp
ؼؾشج لؾش٠ح ذّرص ػصاسج اٌخال٠ا ٚذؤد ٞاٌ ٝظفافٙا ٚرٌه ػٍ ٝاٌصّاس ٚاالٚساق ٚاالفشع  ٟ٘ٚذؾ ٖٛاٌصّاس ٚذى ْٛػٍٙ١ا
ٔمػ ؼّشاء ٔ ٚمػ فاذؽح ػٍ ٝاالٚساق.
اهاى
كويت
الوبيذ
اهاى
كويت
الوبيذ
15 0.150%
ِٛعث١الْ  45 0.020%عٛتشذْٛ١
المن Aphidoidea
حشرات مبططة لونها اخضر او وردي او بنً او اسود تمتص عصارة النبات وتؤدي الى كرمشتها وسقوطها وتوقف نمو
النبات كما تفرز ندوة عسلٌة تجذب النمل وذبابة الفاكهة وتؤدي الى تكون الشحبار وتراكم الغبار وهً تهاجم االزهار فً
بداٌة الربٌع فتعٌق العقد وتشوهه والمن االخضر ٌهاجم النبات فً شهر ٌونٌو وهو ٌكافح من مارس الى اكتوبر
تسيكادا Empoasca sp
ؼؾشاخ ِطاٌٚح ٔؾطح ٌٙٔٛا اخعش طولها حوالً  4.2مم تؤدي الى اصفرار حواف االوراق وتحولها الى اللون الباهت
وتشوهها وتشوه النموات الحدٌثة كما تهاجم الثمار تكافح ِٓ ِا ٛ٠اٌ ٝاورٛتش وٌستخدم كونفٌدور وموسبٌالن واكتارا
بالكمٌات المذكورة سابقا للمن والتسٌكادا .
جرب التفاح Venturia inaequalis /
ػثاسج ػٓ تمغ ِخٍّ١ح تأؼعاَ ِخرٍفح تٍِ ْٛخعشا ٚص٠ر ٟٔٛا ٚتٕ ٟإٌ ٝاعٛد غاٌثا ػٍ ٝاٌغطػ اٌغفٌٍ ٟألٚساق أ ٚػٍٝ
اٌصّاس ٚػادج ذىِ ْٛؽاغح تؽٛاف س٠ؾ١ح غ١ش ِؽذدج ٕ٠رؾش اٌّشض ِٓ ِشؼٍح ػمذ اٌصّاس ٚؼر ٝتذا٠ح ؼض٠شاْ .
٠ثذا اٌشػ اٌٛلائِٕ ٟز ذى ْٛاٌثشاػُ ؼرٙٔ ٝا٠ح ِا ٛ٠ارا اعرّش اٌّطش ٔٚشػ وً  10 - 7أ٠اَ ٚف ٟاالؽعاس اٌر ٟاص١ثد تؾذج
فإٔا ٔم َٛتاصاٌح االٚساق تؼذ ِٕرصف د٠غّثش ػٓ غش٠ك سػ ٛ٠س٠ا ترشو١ض . %10
ف ٟإٌّاغك اٌّؼشظح ٌالصاتح ٔم َٛتاٌشػ اٌٛلائ ٟتاعرخذاَ اٌّث١ذاخ اٌٛلائ١ح اٌّٛظؼ١ح تاالؽرشان ِغ اٌّث١ذاخ اٌعٙاص٠ح
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البياض الذقيقي في التفاح Podosphaera leucotricha
٠ص١ة االٚساق ٚاالفشع اٌصغ١شج ٚاٌثشاػُ ٚاٌصّاس ٠ٚرغثة ف ٟذىّٛٔ ْٛاخ دل١م١ح ػٍ ٝاالٚساق ٚإٌّٛاخ اٌؽذ٠صح ٚف ٟاٌؼمذ
ٚاٌصّاس ذرى ْٛتمغ ؽثى١ح تٍ ْٛتٕ ٟفاذػ ٠ ٚىغ ٛاٌفطش عطؽ ٟاٌٛسلح اٌصغ١شج اِا اٌىث١شج فغاٌثا ٠ص١ة اٌعضء اٌغفٍ ٟؤثذا
تاٌشػ ِٓ تذا٠ح ظٛٙس اٌثشاػُ ف ٟاخش ٕ٠ا٠ش ذمش٠ثا ؼر ٝذٛلفٙا ف ٟاخش ٚ ٛ١ٔٛ٠اٌّث١ذاخ اٌراٌ١ح ذغرخذَ ٌٍث١اض ٚاٌعشب
اهاى
كويت
اهاى الوبيذ
كويت
الوبيذ
اهاى
كويت
اهاى الوبيذ
كويت
الوبيذ
 35 0.015%عىٛس 14 0.020%
 21 0.040%عرشٚتٟ
اٚف١ش  14 0.015% 2555فىرشا
اللفحت الٌاريت Erwinia amylovora
ِٓ االػشاض اٌٙاِح ٌٛظٛد اصاتح ظذ٠ذج ٘ٚ ٟظٛد افشاصاخ ٌضظح  OOZEتٍ ْٛت١ط اٌ ٝتٕ ٟػٍ ٝاػٕاق االص٘اس ٚإٌّٛاخ
اٌؽذ٠صح  .االٚساق ذغٛد ِٓ اٌؼشق اٌشئ١غ ٟتاذعاٖ اٌؽٛاف شُ ذزتً ٚذرؽٛي ٌٍ ْٛاٌثٕ . ٟاِا االص٘اس ٚاالٚساق اٌّصاتح فرظً
ػاٌمح ٚال ذغمػ ػٍ ٝاالسض ٚترطٛس اٌّشض ذٕرفً االصاتح ِٓ االص٘اس اٌ ٝاالفشع ٚذؤد ٞاٌِٛ ٝخ االص٘اس ٚاٌؼمذ اٌعذ٠ذ
ٚاالفشع اٌصغ١شج شُ ذؤد ٞاٌِٛ ٝخ اٌؾعشج وٍٙا ٠ٚىافػ ٚلائ١ا تّشوثاخ إٌؽاط اِا ِشوثاخ عراسٔش ٚتىرٛس ً٠اٌٙاِح
ٌّىافؽرٙا ف ٟٙغ١ش ِٛظٛدج ػٕذٔا .
جفاف االفرع في التفاح /
اؼ١أا ذعف االفشع ٚذرى ْٛتمغ ظافح ػٍ ٝظزع اٌرفاغ ف ٟاٌص١ف ٚ .غاٌثا ِا ذى ْٛاالصاتح تغثة اٌفطش٠اخ ِىشٚفِٛا
اٚعىغٛف ٍَٛ١ا ٚعف١شٚتغظ ٚذٕرط االصاتح ػٓ اٌرمٍ٠ٚ ُ١رُ ِىافؽح رٌه ػٓ غش٠ك لص اٌفشع اٌّصاب ا ٚذٕظ١ف اٌثمؼح
اٌّصاتح ٚد٘اْ ِىاْ اٌمص ا ٚاٌرٕظ١ف تّؼع ْٛاٌعشٚغ ا ٚاٌّغؽا .
العفي االسفٌجي او الجاًىدرها Ganoderma sp.
٠عة اٌرخٍص ِٓ االؽعاس اٌىث١شج اٌر ٟذذ٘ٛسخ اِ ٚاذد ِٓ االصاتح ٚاٌرؼمِ ُ١ىأٙا ٠ٚ.غاػذ اتؼاد اٌرفرٛف ا ٚاٌّراص ػٓ
ظزع اٌؾعشج ف ٟاٌرمٍ ِٓ ً١االصاتح .
العفي االسىد في التفاح Sphaeropsis malorum
اٌفطش ٠ص١ة االٚساق ٚاٌصّاس ٚاالفشع اٌصغ١شج ٚصٕف ػأا ٘ ٛاالوصش ؼغاع١ح ٌالصاتح تٗ .
ذظٙشاالػشاض ف ٟاٌشت١غ ؼ١س ذٕرؾشػٍ ٝاالٚساق اٌصغ١شج تمغ دائش٠ح تٍ ْٛتٕ ٟلطش٘ا ؼٛاٌ ُِ 4-3 ٟفِ ٟشوض٘ا ٔمطح
داوٕح ِؽاغح تؽٍمح فاذؽح ٚذصفش االٚساق ٚذغمػٕ٠ .رفً اٌّشض اٌ ٝاٌصّاس خالي اٚساق اٌىاط ِغثثاػفٕٙا خالي 3-2
اعات١غ ٚذى ْٛتمؼح اٌؼفٓ تٍ ْٛتٕ ٟشُ ٠رؽٛي اٌ ٝاالعٛد  ٚذظٙش االػشاض ػٍ ٝاٌصّاس ف ٟتذا٠ح  ٟ٘ٚ ٛ١ٔٛ٠ػٍ ٝاٌؾعشج اٚ
تؼذ اٌمطف ٚاؼ١أا ذظً اٌصّاس اٌّرؼفٕح ٚذرؽٛي اٌ١ِِٛ ٝاخ ػٍ ٝاالؽعاس  .ذصاب ا٠عا االفشع اٌصغ١شج ػٓ غش٠ك ظشٚغ
اٌرمٍٚ ُ١ذرى ْٛتمغ ظافح ػٍٙ١ا ٌّٚىافؽح اٌؼفٓ االعٛد ٠رُ اٌرخٍص ِٓ االفشع اٌّصاتح ِغ د٘اْ اٌعشٚغ ا ٚاظشاء سؽح تؼذ
اٌرمٍ ُ١ا ٚاٌرخٍص ِٓ االفشع اٌعافح  .وّا ٠رُ ظّغ اٌصّاس اٌؼاٌمح ِٓ اٌّٛعُ اٌغاتك ا ٚاٌّ١ِٛاخ ٚاٌرخٍص ِٕٙا ٚف ٟاالؽعاس
اٌر ٟاص١ثد عاتما ٠رُ اٌشػ وً  0-2اعات١غ تّادج ذٛتاص ترشو١ض  0.5ظُ  /اٌٍرش ٠ٚى ْٛاٌشػ ِٓ ِٕرصف اتش ً٠اٌ ٝتذا٠ح
اٌمطفٚ .رٌه ف ٟصٕف ػأا وّا ّ٠ىٓ اعرخذاَ تٍٕد ا ٚتفغر ٓ١ا ٚدٌغاْ تٕفظ اٌرشو١ض .
السكلروشيىم او اللفحت الجٌىبيت Sclerotium rolfsii
٠ؤد ٞاٌّشض اٌ ٝظٛٙس ٔغ١ط ِ١غ ِٟٛ١ٍ١سل١ك ِٚرفشق ػٍ ٝعطػ اٌرشتح ؼٛي ظزع اٌؾعشج فِٕ ٟطمح اٌراض ٚوزٌه ػٍٝ
اٌعزٚس اٌشئ١غ١ح ٠ٚى ْٛتٍ ْٛات١ط  ً١ّ٠اٌ ٝاٌث١ط اٌ ٝتٕ ٟفاذػ  .شُ ذرى ْٛاالظغاَ اٌؽعش٠ح تٍ ْٛت١ط اِ ٚصفش ٠رؽٛي اٌٝ
اٌثٕ ٟاٌذاوٓ ٚاٌّشض ٠ؤد ٞاٌ ٝذذ٘ٛس تطٟء ٌٍؾعشج ٚاصفشاس االٚساق ٚعمٛغٙا ٚلذ ٠ؽذز ِٛخ فعائٌٍ ٟؾعشج ِغ تماء
االٚساق ٚاٌصّاس ػٍٙ١ا  ِٓٚاٌصؼة اٌمعاء ػٍ ٝاٌّشض تؼذ ؼذٚشٗ ٌىٓ ّ٠ىٓ اٌٛلا٠ح ِٕٗ لثً اٌضساػح ا ٚاٌرمٍ ِٕٗ ً١تؼذ
ؼذٚشٗ ٚرٌه ػٓ غش٠ك ذغط١ح إٌّطمح اٌّؽ١طح تاٌغاق اِا االؽعاس اٌّصاتح تؾذج اٚاٌّ١رح ف١رُ اٌرخٍص ِٕٙا ِغ اوثش وّ١ح
ِٓ اٌعزٚس ٚذؼم ُ١اٌعٛسج تاالد٠عاْ ا ٚتاٌرؼم ُ١اٌؽشاسٚ ٞاػرمذ اْ اٌرؼم ُ١اٌؽشاس٠ ٞغاػذ ف ٟذمٍ ً١خطٛسج اٌّشض
ٚاالغاٌح ِٓ ػّش االؽعاس اٌّصاتح .
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