أمراض وآفاث السيتون
انضٚرٌٕ يذظٕل ْاو جذا ٔٚضسع ف ٙيغادح ٔاعؼح ف ٙفهغطٚٔ ٍٛظاب تؼذج أيشاع ٔآفاخ كًا ٚهٙ
عثت أزهار الياسميه Palpita unionalis
دششج ذمشع انًُٕاخ انذذٚثح أ لًى انطهٕق ٔذإد٘ انٗ ذشْٕٓا ٔذإد٘ انٗ ًَٕاخ جاَثٛح
يًا ٚإد٘ انٗ ٔجٕد ذشؼثاخ تذال يٍ انًُٕ انًُرظى ٔٚرشكض ػشسْا ف ٙاالشرال تؼًش يٍ  3 – 1عُٕاخ ٔٚكٌٕ انراثٛش
اكثش ف ٙانضٚرٌٕ انًشٔ٘ دٛث ٚكٌٕ انًُٕ انخؼش٘ اكثش لٕج ػُّ ف ٙانضٚرٌٕ انثؼه.ٙ
انًكافذحًٚ :كٍ اعرخذاو ادذ انًثٛذاخ انرانٛح
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ترشٔئٛذ
ايثهٛجٕ
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ذاكٕيٙ
ساَش
7
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سوست األغصان Phlocotribus olea
دششج طغٛشج راخ نٌٕ اعٕد ذثمة االغظاٌ خظٕطا ف ٙيُاؽك اذظانٓا تثؼؼٓا أ يغ االٔساق ٔٚكٌٕ ػشسْا اكثش
ف ٙاالغظاٌ انظغٛشج ذظٛة ف ٙانؼادج انثغاذ ٍٛانًًٓهح ٔذضداد كفائح انذششج ف ٙاالشجاس انؼطشٗ ْٔ ٙذرغزٖ ػهٗ
انخشة ٔانهذاء ٔ ذمٕو تؼًم اَفاق ف ٙاالغظاٌ فرركٌٕ َشاسج انخشة ػُذ انثمٕب انؼذٚذج انر ٙذغثثٓا ٔذإد٘ انٗ جفاف
االفشع ٔاالٔساق ٔنهًكافذح ٚرى انؼُاٚح تاألشجاس يٍ دٛث انخذيح ٔانرغًٛذ ٔانش٘ ٔلض األفشع انًظاتح ٔانًكغٕسج
ٔٔػؼٓا ف ٙكٕيح ٔئدشالٓا ٔسػ كٕذُ 3 ٌٕٛجى /نهرش -دسٔعثاٌ 1.1عى /3نهرش -دٚفٛثاٌ 1عى - 3دٚضكرٕل2 -3عى3
ٔاالدغٍ خهؾ دٚضكرٕل أ غٛشِ يغ انذٚفٛثاٌ .
ذبابت ثمار السيتون Dacus olea
رتاتح طغٛشج دٕان 1 ٙيهى ذشثّ انزتاتح انًُضنٛح ٚغهة ػهٓٛا انهٌٕ انثشذمان ٙأ انًظفش
ذؼغ تٛؼٓا ف ٙنة انثًاس ٔانز٘ ٚفمظ انٗ ٚشلاخ ذرغزٖ ػهٔ ّٛذؼًم أَفاق فٔ ّٛذغٛش نٌٕ انثًشج ئنٗ انشياد٘ انًغٕد أٔ
األعٕد ٔذجؼم لٕايٓا ئعفُجٔ ٙذإد٘ ئنٗ عمٕؽٓا خظٕطا ف ٙشٓش " 11ٔ 9انرغالؾ" ْٔ ٙذإثش ػهٗ جٕدج انثًاس
ٔذضٚذ دًٕػح انضٚد ٔاالطُاف األٔسٔتٛح أكثش دغاعٛح نإلطاتح يٍ انثهذٚح ٔنهًكافذح ٚرى انشػ انٕلائ ٙف ٙاألطُاف
األٔستٛح ألَٓا دغاعح نإلطاتح تؼذ ػمذ انثًاس تـ(11أٚاو) أيا األطُاف انثهذٚح فرشػ تؼذ يُرظف ًٚٔ َٕٕٛٚكٍ اعرخذاو
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ٚذٍْ تّ نٕداخ طفشاء ذؼهك ػهٗ االشجاس تًؼذل نٕدح نهشجشج
سًٚفٕخ
الحشرة القطنيت Euphyllura\ Perrisia oleae
انذششج انكايهح طغٛشِ ؽٕنٓا دٕان 1.41 ٙعى نَٕٓا تُ ٙيخؼش ٔنٓا أجُذّ ٔانذٕسٚح ٔانٛشلح ذشثّ انذششج يغ ػذو
ٔجٕد أجُذّ ْٔ ٙذٓاجى انثشاػى انخؼشٚح ٔاألصْاس ٔذذيشْا ٔلذ ذغمؾ انثًاس ْٔ ٙذكٌٕ كرم لطُٛح تٛؼاء نضجح
يهرظمح تانثشاػى انخؼشٚح ٔاألصْاس ٔنهًكافذح ٚغرخذو ياسشال تًؼذل  1.1عى/3انهرش  -سٔجش تًؼذل 1.5-1عى/3
نهرش  ،دٚضكرٕل تًؼذل  3عى /3انهرش  ،فٛشذًٛك  1.1عى/ 3انهرش  ،دسٔعثاٌ  2-1.5عى /3انهرش.
حفار ساق التفاح Zeuzera pyrina
ذذفشانٛشلح ف ٙانخشة ٔخالل ػذج أشٓش ذرغز٘ انٛشلح ٔذكثش ٔذُرمم درٗ ذظم ئن ٙانجزع ٔذذفش فٔ ّٛنَٕٓا أتٛغ
يظفش ٔػهٓٛا َمؾ عٕداء يغ سأط أعٕد ٚرذٕل نَٕٓا ئن ٙاألطفش انذاكٍ يغ انُمؾ ٔلذ ٚظم ؽٕنٓا ئن ٙدٕان 6 ٙعى .
أػشاع اإلطاتح:
-1ذزتم األفشع ٔذأخز شكم انؼهى ثى ذجف خظٕطا ف ٙانمًى انُايٛح كًا ذؼؼف األفشع ٔذُكغش خظٕطا فْ ٙثٕب
سٚاح انشراء ٔػُذ انمطف ٔٔجٕد َشاسج انخشة انًخرهطح تانؼظاسج لشب انثمٕب انًركَٕح ف ٙاألفشع ٔػه ٙاألسع يغ
ٔجٕد َمؾ طًغٛح ػه ٙانجزع ٔنهًكافذح ٚرى ذفذض األشجاس (انثمٕب) ف ٙشٓش٘ ياسط ٔاتشٚم ٔئٌ ٔجذخ انٛشلح َمٕو
ٔصاسج انضساػح ٔ -لاٚح انُثاخ ٔانذجش انضساػ - ٙآفاخ ٔأيشاع انضٚرٌٕ طفذح  - 1دذثد ف - 4112 ٙو يذًٕد ػٕدج ػمٛالٌ

تادخال عهك تالد يغ انهف خالل انفرذح ثى انذمٍ تانًثٛذ انًشكض دسٔعثاٌ أ دٚفٛثاٌ داخم انُفك يغ ئلفانّ تٕاعطح غطاء
خاص أٔ ؽ ٍٛاؽفال كًا ٚرى جًغ األفشع ٔاألغظاٌ انجافح ٔانًظاتح ٔدشلٓا لثم انشػ ٔتشكم ػاو َمٕو تانشػ انٕلائٙ
يٍ َٓاٚح شٓش يا ٕٚأ تؼذ سؤٚح جهٕد االَغالر تادذ انًٕاد انًٕجٕدج ف ٙانجذٔل يغ يشاػاج اٌ يشكثاخ انفٕعفٕس
انؼؼٕ٘ كانذسعثاٌ ٔانغٕتشث ٌٕٛذإد٘ انٗ اَرشاس انذششج انمششٚح انذًشاء .
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الحشرة القشريت السوداء "" Saisseta oleae
األَثٗ انثانغح نَٕٓا تُ ٙيغٕد داكٍ ْٔ ٙلظٛشج ٔٚغط ٙجغًٓا غالف شًؼَ ٙظف كشٔ٘ تّ خطٕؽ ذاخز شكم
انذشف ْٙٔ Hذظٛة األٔساق ٔاألفشع ٔاألغظاٌ انغؼح ٔفٗ انظٛف ذذخم ف ٙيشدهح انٛشلح ْٔٚ ٙشلح طغٛشج
نَٕٓا سياد٘ أٔ تُ ٙغايك ْٔ ٙذفشص يادج ػغهٛح  ًُٕٚػهٓٛا فطش انؼفٍ األعٕد ٔػُذ اشرذاد اإلطاتح ذكرغ ٙاألٔساق
ٔاألفشع ٔانثًاس تانهٌٕ األعٕد ٔذكافخ ف ٙيشدهح انٛشلح فٗ انظٛف ٔتذاٚح انخشٚف ػٍ ؽشٚك اعرخذاو عٕتشثٌٕٛ
تًؼذل  1.1عى/3انهرش ٔٚفؼم خهطّ يغ صٚد طٛف1 ٙعى/3انهرش أ صٚد َٛشٔال انظٛف ٙتًؼذل  %4-1.1كًا اٌ
كَٕفٛذٔس ٚفٛذ نكم انذششاخ انمششٚح ٔٚجة يشاػاج أٌ نهذششج اػذاء ؽثٛؼٛح يإثشج .
حلم السيتون Aceria oleae
ػثاسج ػٍ دهى يطأل ال ٚشٖ تانؼ ٍٛانًجشدج ؽٕنّ دٕان 1.1 ٙيى ٚإد٘ انٗ ذشِٕ انًُٕاخ ٔ ٚإد٘ انٗ ذشِٕ االٔساق ٔ
انثًاس ٔظٕٓس اَرفاخاخ فٓٛا ٔ لذ ذظفش االٔساق ٔ ذغمؾ ٔ ْٕ ٚظٛة ػهٗ االخض االشرال انظغٛشج .
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كثشٚد سؽة
عيه الطاووش Spilocaea oleaginium
ْٕٔ يٍ األيشاع انًًٓح ٔ ٚثذأ َشاؽّ يغ صٚادج انشؽٕتح ف ٙانخشٚف ٔ ذرشكض االػشاع ػُذَا ػهٗ االٔساق
ٔاالػشاع ػثاسِ ػٍ تمغ سيادٚح أ عكُٛح دائشٚح ٔانثمؼح ػادج يكَّٕ يٍ ػذج يُاؽك أ صَٔاخ يرذسجح ْٔ ٙذٕجذ ػهٗ
انغطخ انؼهٕ٘ نهٕسلح ٔلذ ٚظم دجى انثمؼح انٗ اكثش يٍ 1عى ٔلذ ذرشاتك ٔذؼى جضء كثٛش يٍ انٕسلح ٔذإد٘ انٗ جفافٓا
ٔعمٕؽٓا ٔانظُف انغش٘ اكثش دغاعٛح يٍ االطُاف االخشٖ ٔٚغرًش انًشع يادايد انشؽٕتح ػانٛح در ٙتذاٚح انشتٛغ
ٔيٍ ػالياخ َشاؽ انفطش ذذٕل نٌٕ انثمغ ئن ٙانذاكٍ انغكُٔ ٙاذغاػٓا ٔاكرغائٓا تهٌٕ تُ ٙفاذخ ْٕٔ نٌٕ انجشاثٛى .
نهًكافذح ٚرى انشػ ف ٙشٓش أكرٕتش ٔٚرى ذكشٚش انشػ يشِ أخش٘ تؼذ شٓش -شٓشٔ ٍٚف ٙدانح اعرًشاس انشؽٕتح ًٚكٍ
اػطاء سشح ثانثح .
يالدظح /يذهٕل تٕسدٔ ٚركٌٕ يٍ شٛذ ٔجُضاسج أ كثشٚراخ انُذاط ٔياء تُغثح ٚٔ 111:1:1فؼم َمغ انجُضاسج نًذج
 2-3اٚاو .
المبيد
عكٕس ٔشثٓٛاذّ
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