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اآلفات األكثر شيوعاً فى البصل 

Major Onion Pests

.إلهامةالاقتصاديةإلتصديريةإحملاصيلمنإلبصل•

للمزإرعجمزيا دخلا يدر•

.إملبكرةإلعصورمنذوإلتحنيطإلطبيةوإلأغرإضإل نسانتغذيةيفإلبصلويس تخدم•

.إمليلدقبلس نةأ لفأأربعةمنأأكرثمنذإملرصينيقدماءمعابدعىلمرسوماا ووجد•

.وإلياابنتحدةإمل وإلوليتوأأس بانيامرصأأمههاومنإلعامليفإملناخيةإلأقالميمجيعيفإلبصليمنو•

ابلبذرةإلبصليتاكثر•

نتاجمرحةل)إلأولإلمنومومسيفإلأبصالحمصولويعطىحولنيذونباتوإلبصل• وتتكون(صالإلأبإ 

نتاجمرحةل)إلثاىنإلمنومومسيفإلبذور (إلبذورإ 

ابحلرشإتخلطيإلتلقيح•

ماإلبصلويزرع• إلفاكهةوأأجشارإلأخرىإحملاصيلعىلمحملا أأومنفردإا إ 

Onion, Allium cepa



Onion, Allium cepa

اآلفات األكثر شيوعاً فى البصل 

Major Onion Pests

:مثلإلآفاتمنابلعديدإلبصلويصاب

ية إلآفات إحلرش 
وإلأاكروس ية 

إلآفات 
إملرضية



تتسبب  هذه األمراض عن مجموعة كبيره من الفطريات أهمها فطريات✓

.لفايماتوتريكماو اآلرميالرياو الفيوزاريومو البيثيومو الفيتوفثوراو الريزوكتونيا

.تؤدى الى  موت الشتالت و الكرمات والنباتات واألشجار المصابه ✓

Pythium spp.   

Rhizoctonia spp.  

Phytophthora spp. 

Fusarium spp.

الجذرىالمجموعأمراض
البادراتوموتالجذورأعفان

Onion



إجلورمنإلعديدوغيابإلبذورعفنيسببإذلىإلبيثيومفطر•
نتيجةإلرتبهحسطفوقظهورهابعدإلبادرإتموتيسببإذلىإلريزوكتونيافطر•

ختناق إجلذورإ 
نباتعىلقدرهتاوعدمإلبذورتعفننتيجةإجلورغياب• إل 
إلفطريتامجهتحيثإلرتبةسطحفوقظهورهابعدللش تلتإل صابهحتدثقد•

تصالهامنطقةعندإجلنينيةإلسويقه إلرتبةسطحمعإ 
.وموهتاتلتللش  رقادحدوثإىليؤدىمماإلنباتأأنسجهبتحليلتقومموإديفرز•

ــــــــــــــــــــــــةإملاكحف

.إلزرإعةقبلوتشميسهاإلأرضحبرثالاهامتم✓

.إلزرإعةقبلهباإملوىصإلفطريةإملطهرإتبأأحدإلتقاوىمعامةل✓

.ابملرضموبوءهأأرإىضىفإلزرإعةعدم✓

.رابعيةأأوثلثيةزرإعيةدورةإس تخدإم✓

.إلرصفوحتسنيإلرىىفوالاعتدإلغدقهأأرضىفإلزرإعةعدم✓

.واتىسوإلبإلفوسفاىتإلتسميدوزيدةإلأزوىتإلتسميدىفالاعتدإل✓

س تخدإميمتإحلقلىفإل صابهظهورحاةلىف✓ س تحدإمإ  موىصمبيدإ 

البادراتوموتالجذورأعفان



Urocystisالمرضىالمسبب cepulae :
Onionالتفحم smut Disease

لبادرةإىفدإخلياتمنووإلرتبةسطحفوقظهورهاقبلإلبذوروإلبادرإتإلفطرهذإيصيب

.س نوإتسمخملدةحبيويهتاإلرتبةيفتظلو جبرإثميإمللوثةوإلرتبةإلبذور:إلعدويمصدر

إحلقليفمؤثرغريهوو إل صابةحلدوثمنخفضةحرإرةدرجةإلفطرحيتاج

أأس يوطىفدرنكةوابجلزيةنالكقريةىفمرةلأولظهر

رإضــــــــــــــــإلأع
نباهتامبجردإلبصلبذرةوهتامجإجلرإثميتنبت• .إ 

.إملش تلزرإعةمنشهربعدإلورقةنصلدإخلبرثإتصورةيفإلأعرإضتظهر•

.أأسودحوقمسعنعبارةتكونإليتإلالكميديةإجلرإثميمنكتةلفتظهرإلبرثإتتنفجر•

.ابملرضمتأأثرةهزيةلتكونتنجووإليتإملصابةإلش تلتمنكثريإا متوت•

ةــــــــــــــــــــــإملاكحف
oإلش تلتفرز

oةإلزرإعيابلعملياتإل هامتم

oإلرىىفإل فرإطعدم

oةإلفطريإملطهرإتبأأحدةإلزرإعقبلإلش تلتمعامةل

آفات المشتل



Sclerotium cepivorum: إملسبب إملريض

إلبصليدزاب  ويسمىىعامبوجهإلبصلتصيبإلىتالامرإضوأأخطرأأمهمن

إل صابهشديدةإحلقولىف%100إ ىلتصلحيثإلبصلحمصولىفكبريةخسائريسبب

س نة20عنتزيدفرتةتظلوابلرتبةإملوجودةللفطرإحلجريةإلأجسام:إلعدويمصدر.

إملتحللريغإلبدليوإلسامدإملوإىشروثو إلريومياهوإحلرثإلعزقأأدوإتطريقعنتنتقل.
:إملرضحلدوثإمللمئةإلظروف
إلعاليةالارضيةوإلرطوبةإملنخفضةإحلرإرةوتطورهإملرضحدوثيلمئ.

مارسأأخروحينينايرشهرمنيبدأأ حيثإحلرإرةدرجةابرتفاعإل صابةتقل.
Symptomsإلأعرإض
يةإخلارج الاورإقومنل سفلهاإلورقةمقةمنالاورإقموتمثذبولمثإ صفرإرظهور✓

.إحلديثةإدلإخليةإ ىلإملس نة

قتلعإ ىليؤدىو وموهتاجلذورإتعفن✓ .ةإلرتبمنبسهوةلإملصابةإلنبااتتإ 

عىلتوإجدوت إدلبوسرأأسجحميفصغريةسودإءجحريةأأجسامتتكونو قطىنأأبيضمنو✓

.إدلإخليةإللحميةالاورإقعىلإلبصةلبدإخلأأوإخلارىجإلسطح

White Rot Diseaseإلعفن إلأبيض





:إلوقائيةإل جرإءإت:إولآ 
مصابةمشاتلأأوحقولمنمأأخوذةش تلتأأوأأبصالزرإعةعدم.
الابيضلعفنابإمللوثةإلرتبةنقلعدمو ،ابحلرقإملصابةإلنبااتتمنإلتخلص
إحلقول إلسلميةعدم رعى إملوإىش وإلأغنام ىف إحلقول إمللوثة حىت لتنقل إلعدوى إ ىل

.  و كذكل عدم تغذيهتا عىل إلنبااتت إملصابة 
ابلبصلإلأبيضإلعفنمبرضإملؤبؤةالارضزرإعةعدم.
نتشارملنعإدلإخىلإلزرإعىإحلجرتنفيذ أأخرىإ ىلمنطقةمنإملرضإ 
آ  :إلعلجيةإل جرإءإت:اثنيأ
بويل)بلستيكابل الامرإضهبذهإملؤبؤةالارإىضبتغطيةإلشمس يةإلطاقةإس تخدإم

يثيلني لرفعدييؤ مماخفيفةريهرهيابعدإلصيفأأشهرخلليوم40ملدة(مم0.3إ 
.حلجريةإالاجساممنكبريةنس بةعىلإلقضاءىفيساعدوإلرتبةحرإرةدرجة

نوعحسبدقيقة15-7ملدةإلفطريةابملطهرإتإلزرإعةقبلإلش تلتمغس
منأأس بوع12و6بعدإملطهرإتهذهببعضإلرشإ جرإءمعإلفطرىإملطهر
إملطهرإتهذهوفعاليةكفاءةلزيدةإلزرإعة

س تحدإم هإلرتبهتويةعىلللعملإلرىماءمعمعمتدوبهموىصمركبإ 

ماكحفة مرض إلعفن إلأبيض  ىف إلبصل



oةإلرتبسطحفوقظهورهاقبلإلبادرإتموتإ ىلإلشديدةإل صابةتؤدى

oإلبادرإتوموتإجلذورتعفن

oإلقاعدةعفنمظهرمس ببتاا إملس تدميةإلأرضإ ىلإلعدوىوتنتقل

oصفرإرأأعرإضهوتمتزي قتلعوسهوةلوذبولهاإلأورإقاب  إلرتبةمنصابةإملإلنبااتتإ 

oآلكمعإلبصةلقاعدةعىلأأبيضمحمرفطرىمنو محمربىنبلونوهناوتلإلقرصيةإلساقتأ

إلأبيضإلعفنمرضعنماميزيهوهذإسودإءجحريةأأجساموجوددون

Controlإملاكحفـــــــــــــــــــــــــــــــة

وإلبواتىسوإلآزوىتابلفوسفاىتابلتسميدإل هامتم.

وحرقهاهنامإملصابوإستبعادإملس تدميةللأرضنقلهاعندجيدإا إلش تلتفرز

إلبصلذاببةوخاصةإحلرشإتمبقاومةإل هامتم.

س تخدإمرضورةمعمعمتدوبهموىصمببيدإلزرإعةقبلإلبذورمعامةل .لصقةمادةإ 

Fusarium:إملريضإملسبب oxysporum f. sp. cepae
رإتإلبادوموتإلفيوزإريومعفن



إملناس بةإلظروفتوفرعندماإخملزنيفوتنترشإحلقلىفإلبصليصيب.

إملرتفعةإحلرإرةدرجةعندإلرتبةيفإلفطريعيش

إلبصلةذاببأأوالااكروسأأوإلناميتودإأأوإلعزيقنتيجةإلقوإعدىفللجروحنتيجةحتدث.
Symptomsإلأعرإض

إلأورإقإ صفرإرإلرتبةسطحأأسفلإجلذوروموتتعفن

قتلعسهوةل .جحريةأأجساموجوددونقطىنأأبيضمنوظهورإلرتبةمنإملصابةإلنبااتتإ 

إلعنقإ ىلإلعفنميتدوقدإلشديدةإل صابةىفإلقاعدةعندلينةإلبصةلأأنسجةتصبح

غامقبىنبلونإلشحميةالاورإقتتلون.
Controlإملاكحفة
إلفطريةابملطهرإتإلزرإعةقبلإلش تلتمعامةل✓

.إلعروشمن%50رقادوعندإلنضجمتامعندإلتقليع✓

.ختزيهناقبلإلأبصالفرز✓

.إحلرإرةدرجةيفومنخفضةإلهتويةوجيدةنظيفةإخملازنتكونأأنجيب✓

.(إلتدخنيمعلية)إلأمونياأأوإلكربيتأأكس يداثينبغازإلتخزينقبلإلأبصالتعامل✓

Basalإلبصليفإلقاعدةعفن Rot Disease
Fusarium:إملريضإملسبب oxysporum f. sp. cepae



Terristeris:إملريضإملسبب pyrenochyta

وإملتحلةلإملصابةإلنبااتتجذورخملفاتعيلإلرتبةيفإلفطريعيش.

وإلرمليةإخلفيفةإلصفرإءالارإىضوخباصةإحلقلأأوإملش تليفينترش.

مرتفعةحرإرةدرجةىفإملرضوينترشإل صابةحتدث.

إلبصلبةذاب،الااكروس،إلناميتودإ،إلعزيقنتيجةللقوإعدإجلروحنتيجةإل صابةحتدث.

Symptomsإلأعرإض

إلقرمزىأأوإلوردىإللونظهور

آ أأيتصابجديدةجذورتكوينىفإلنباتويس مترإملصابةإجلذورومتوتجتف ضأ

جتاهيؤدى .إلنبااتتوتقزمإ صفرإرإ ىلإجلذورلتكوينإلنباتإ 

Controlإملاكحفة

تباع .سلميةزرإعيةدورةإ 

مصابةأأرإيضيفإملش تلزرإعةجتنب

ابحلرقإملصابةإلنبااتتمنإلتخلص.

وإملعمتدةهباإملوىصإلفطريةابملطهرإتإلزرإعةقبلإلش تلتمعامةل.

Pinkإلبصليفإلقرنفيلإجلذرعفن root Rot Disease





إلبصلنبااتتتصيبإليتإلأمرإضأأمهمن

إلزهريةلشامرخيوإإخلرضيإجملموعإ صابةنتيجةإلأبصالحمصوليفشديدإنقصاتسبب،

إملناس بةإلظروففرتو حسبإلبصلزرإعةمناطقمجيعوفربإيريفينايرشهريوينترشيف

وإملطروإلندىإلضبابوتوفرإلريحوجودويفإلرطبةإملناطقيفتش تد

دإئفهناريعقهباإليتإلباردةإلليايليفإل صابةوتزدإد.

:إلأعـــــــــــــــــــــــــرإض
إللونرماديةغبيةز بمنوإتبعدفاميوتتغطىإلأورإقأأنصالعىلابهتهصفرإءبقعتظهر

هتاومو ذبولهامثسنناإلأكربإلأورإقسطحعىلخفيفبنفسجيبلونمشوبة

إلأمطاروطسقعندأأوإلندىأأوإلضبابوجوديفإلباكرإلصباحيفوإحضاإللونيكون

ل وزةإرقبةشلكإلزهريةإلشامرخيوتأأخذإلزهريإلشمرإخجوإنبأأحدوموتإصفرإر

إلزهريةإلنورةثقلبسببكرسهإ ىلويؤدى

نباتعىلقدرهتاتفقدأأوإلزهريةإلنورةإلبذورتكوينعدم إلبذرةحمصولقصنوابلتايلإل 

.(إلسودإءإحلبة)

إحملصولويقلإلناجتةإلأبصالجحمصغر.

Peronospora:إملرىضإملسبب destructor
Downyإلزغىبإلبياض Mildew





غيبإلز ابلبياضلل صابةمصاحباا ويكونإلبصلزرإعةمناطقمجيعىفينترش

رتفاععندمارسشهروأأوإئلفربإيرشهرأأوإخرىفويظهر .ةوإلرطوبإحلرإرةدرجةإ 

حملصوللنقصيؤدىمماجفافهإ ىلويؤدى(إلزهريةوإلشامرخيالاورإق)إخلرضىإجملموعيصيب

.ونوعاا كاما وإلبذورالابصال

إلمنومومسأأثناءصابةإل  وحتدثإخلرضىإجملموععىلتسقطصغريةكونيديةجرإثميإلفطرينتج

إملصابةتإلنبااتوخملفاتبقايعىلساكنميسليومصورةىفملومسمومسمنوينتقل

Symptomsإلأعرإض
وذإتبعضهاىفمتدإخةلدوإئرهباغائرةتقرحاتشلكتأأخذمس تديرةأأوبيضاويةبقعظهور

إ ىلوتتحولفجتمثإلزهريةوإلشامرخيالاورإقعىلابهتةصفرإءوحافةأأومسودإ رجوإىنوسط

.إلبىنمثإلقرمزىإللون

إلفتيلإلبصلحاةلىفالابصالحمصولونقصإلبذورتكوينعدمأأوقةل.

Purple Blotch Diseaseإللطعة إلأرجوإنية  
Alternaria:  إملسبب إملريض porri





ادر إلعدوى إلتخلص من بقاي وخملفات إحملصول إلسابق ابحلرق للتخلص من مص  .

 خالية من إل صابة مأأخوذة من حقل سلمي( بذور أأو أأبصال ) زرإعة تقاوى  .

إلرطوبة جتنب إلزرإعة إلكثيفة لنبااتت إلبصل حيث يساعد ذكل عىل خفض  .

 سفاىت وإلبواتىس جتنب إل فرإط ىف إلرى وإلتسميد الازوىت وإل هامتم ابلتسميد إلفو  .

 إس تخدإم دورة زرإعية ثلثية  .

 أأيم 15ـ 10يوما بأأحد إملبيدإت إملوىص هبا لك 30رش إلنبااتت وقائيا عند معر

:ابلتبادل

مركبات إلنحاس

مركبات إلكربيت

 إملبيدإت إجلهازية

عند ظهور إ صابة ويكرر إلرش لك فرتة حسب إل صابة إملوجودة

إلوقاية وإلعلج من إلبياض إلزغىب وإللطعة إلأرجوإنية



Puccinia:إملرىضإملسبب porri،Puccinia allii

وفرةبإلأمطارفهياتسقطوإليتإلعاليةإلرطوبةذإتإلبحريإلوجةمناطقيفيظهر❑
.شدةب إل صابةتطورعىلإلكثيفإلندىويساعد،مئويةدرجة18-16منإملثىلإحلرإرةدرجة❑
إلعائلوحيدةوإلثومإلبصلصدأأ فطر❑
نباتأأنبوبةمكونةإلعائلسطحعىلإليوريديةإجلرثومةتنبت❑ طريقعندخلتأأكرثأأووإحدةإ 

يوريديةبرثةوتكونإلثغرفتحة
.أأخرىإ ىلس نةمنوابئيتهوختتلف❑

:إلأعـــــــــــــــــــــــــــرإض
عنقليلومرتفعةرقةإلو عىلإللونبرتقاليةبرثإتإ ىلتتحولإلأورإقعىلصغريةبقعظهور

وجتفإلأورإقلكتصابإل صابةزيدةومعإلورقةسطح
جحمهايقلغريةصأأبصالتكوينإ ىليؤديمماإلمنومنمبكردوريفإلشديدةإل صابةتؤدي

إلطبيعيإحلجمعنكثريإ
إلأعناقتصابإنوممكن
عنعبارةويهمحمربينلونوذإتإلشديدةإل صابةىفإلبصلرؤوسعىلإلبرثإتوتظهر

لتكونإملومسهنايةيفإلأسودأأوإملسودإلبينإللونإ ىلتتحولإليتإليوريديةإلفطرجرإثمي
إلتليتيةإجلرإثمي

Onionإلصدأأ  rust



وحرقهاابةإملصإلنباتيةوإخمللفاتإلأورإقمنإلتخلص.

سلميةحقولمنمأأخوذةجيدةتقاويزرإعة.

شائشإحل منوإلتخلصوإلرىإلتسميديفالاعتدإل.

ضدهباإملوىصابملبيدإتللمرضإلوقايئإلرشيمت

.معهالصقةمادةإ ضافةمنبدولإملرض

إلوقاية وإلعلج من مرض إلصدأأ 



إلبصةلتعفنيظهورلوإحلصادقبلإملومسهنايةىفإلبصليصيبBotrytisلعامبشلك أأوإخملزنىفإ 
وإلتصديرإلشحنأأثناء
 ينإلبإللونإ ىلوتتحولرطبةوإمللمسانمعةإملترضرةإلأنسجةتصبحوإلرقبةيفتبدأأ.
إلصفيحاتوأأ إلقشوربنيإلفطريتطورأأنوميكنإملتعفنةإلقشورعىلإلرماديابلشعرشبيهمنو.
برودةعندإلنبااتتتصيبو وتنبتإلأنسجةعىلتسقطإليتإجلرإثميوتنتجإلرطبإلطقسيفإلهيفاتتمنو

إلرطبوإلطقسمئويةدرجة24إ ىلدرجة10من
إجلروحطريقعنتدخل
إخلارجيةإلأورإقوخاصةإملصابةللنبااتتابلاكملوموتتقزم.
هطولإىلابلضافةةبكثاف(إلسودإإلرتإبة)إلزغيبوإلبياضالارجوإنيةإللطعةإنتشارإلزرإعيإملومسخلل

إلرقبةعفنبإل صابةزيدةإ ىليؤدىإلتقليعقبلإلبصلمعرمنالاخريةإلفرتةىفإلغزيرةالامطار
:إخملــــــــــــــــــــــــــــــــزنيف

إخملزنىفإلبصلاكبوسيعترب
وتكونالامحرللونإإىلتتحولومثغالباإلرقبةعندإللحميةالاورإقعىلوغائرةبيضاءصغريةبقعظهور

.اكملسلوقةإحلرإشف
مثإلفطر،جرإثميو هيفاتمنإملصابةالاجزإءعىلرماديزغبويمنوإلبصةلقاعدةإسفلإىلالاصابةمتتد

.إحلجريةالاجساممنصلبةصغريةظهورإجسام

- Botrytis allii: إملسبب إلفطر  B. bussoidea - B. squamosa 
Botrytis Neck and Bulb Rot عفن إلرقبة





إلمنومومسخللوإلأمرإضإحلرشإتعنإلنامجةإلأرضإرتقليل.

لإحملصو معرمنإملتأأخرةالاضافةوعدمإملناسبإلوقتيفإلأزويتإلتسميد.

إلأقلعيلشهروإىلحبإحلصادقبلابجلفافللنس يجللسامحإملومسأأوإخريفإلريجتنّب.

إملصابوإستبعادإحملصولمجعأأثناءجروحإ حدإثجتنب

إلعزيقمنبدلا كاميويا إحلشائشمقاومة

إحملصولجينيفإلتبكريعدم

حاةليفيوم15-10ملدةإملرإوديفتظلحيثإلسلميةابلطرقإلتسميطمعليةإ جرإء

.ابلقشلإلأبصاتغطيحيثإملبارشةإلشمسلأشعةإلتعرضعدممعإملرتفعةإحلرإرة

وترتكمس3-2مسافةعيلإلأعناقوتقطعإلعنقعند(إلعروش)إخلرضيإجملموعقطععدم

إلتسميطفرتةإنهتاءعندإلعنقلقفلساعة72-48ملدةلتجف

يدج هوإءودورإنمنخفضةنسبيةرطوبةومئويةدرجات5حرإرةدرجةعندإلتخزينيمت

إملناس بةإلفطريةإملبيدإتإس تخدإم.

قبةإلوقاية وإلعلج من مرض عفن إلر 



oالتربةسطحفوقاألوراقاليرقاتتقرض

oالجورهحولمتناثرةاألوراقوتشاهد.

oوالقمماألوراققواعدعلى3-1اليرقاتتتغذى
والحشائشللبادراتالنامية

oعندالنباتاتسيقانعلى6-4اليرقاتتتغذى
التربةسطح

oخضراءصغيرةقطعاألرضعلىيظهر.

oومارسفبرايرشهرىخاللالضرريزداد.

الضـــــــــرراآلفـــــــــــةوصــــف
oاللونوداكنقويجسمهاالفراشة

oاللونداكنةاألماميةاألجنحة.

oضللبيامائلرماديلونذاتالخلفيةاألجنحة.

oىعلالعددصغيرةمجاميعفيالبيضيوضع
ةالتربسطحمنالقريبةالحشائشأواألوراق

oداكنبنيلونهااليرقاتيرقيةأعمار6لها
Cحرفشكلوتأخذ

oالشتاءفى3منهاالسنةفىأجيال5لها.

القارضـــــــةالـــدودة
Order:   Lepidoptera

Family:  Noctuidae

Cut worm, Agrotis ipsilon Rott



الزراعيـــــــــــــــةالمكافحـــــــة
بهايوجدالتيالمحصولمخلفاتمنالتخلص✓

.العذاريأواليرقات

.الزراعةقبلاألرضحرث✓

.ينبأسبوعالزراعةبدءقبلالحشائشمنالتخلص✓

.فقدمالتعويضالشتالتزراعةإعادة✓

.اليرقاتوقتلالمصابةالنباتاتبجوارالحفر✓

بكشافاالستعانةمعلليرقاتاليدويةالنقاوة✓
.ضوئي

:مثلالطفيلياتاستخدام✓

Goniaالجونياذبابة capitataعلىتتطفلالتى
الربيعفىاليرقات

Apantelesوالطفيل ruficrusعلىيتطفلالذي
الشتاءفىاليرقات

(المبيدات)الكيميائيةالمكافحة
ردهكجم25منالمكونالسامالطعماستخدام✓

معأسودعسلجرامكيلومعماءلتر20معناعمة
والمعتمدبهالموصىالمبيد

.المساءعندالنباتاتبجوارالطعمويوضع✓

القارضـــــــةالـــدودة
Order:   Lepidoptera

Family:  Noctuidae

Cut worm, Agrotis ipsilon Rott



Order:   Orthopteraالـــحفار

Family:  Gryllotalpidae 

Mole–crickets, Gryllotalpa gryllotallpa L.

:  نوعين من االنفاق همالها✓

تربة  انفاق متعرجة تحفرها الحشرة اثناء التغذية تحت سطح ال: أنفاق التغذية-
.سم1.5_1ويتراوح قطر النفق بين 

20-15أنفاق لوضع البيض وحراسته ولتخزين الغذاء و عمقه : الحراسةأنفاق-
.سم 5سم  وقطره 

يحدث التزاوج بين الذكور واالناث في الربيع✓

بيضه ولونه عسلى500تضع البيض فى مجاميع على دفعات بمتوسط حوالى ✓

ث وتبقى في نفق الحراسة وذلك طوال فترة فقس البيض وتصل الى ثال✓
أسابيع ، حتى ال يفتك الذكور  بالبيض 

تحتضنها االم داخل ) يوم عن حوريات  عمر اول 20-18يفقس البيض بعد  ✓
غذى الذكور النفق وتتولى رعايتها وتغذيتها حتى يتصلب جدار الجسم حتى ال يت

( عليها

إنسالخات حتى تصل الى الطور الكامل فى مدة تصل الى  10تنسلخ الحوريه ✓
.  سنه أو سنه ونصف ولها جيل واحد فى السنه

وصــــف اآلفـــــــــــة



بالحفارلإلصابةالمشتلفيالبصلشتالتتتعرض✓

.الجورةنحوومتجهةالخطبطنفىمتعرجةأنفاقوجود✓

القرىمنالقريبةأوبلديةبأسمدةالمسمدةالحقولفىاإلصابةوتزداد✓

ذبولهاواألوراقإصفراراإلصابةعنوينتجالمشتلفيالجذورفييقرض✓

العنقلأسففيقرضالمستديمةاألرضإليالمنقولةالشتالتويصيب✓

.ورهالجحولمتناثرةاألوراقوتشاهدويموتالنباتفيذبلالتربةتحت

ؤدييمماجروحأوفجواتبهاالمتكونةاألبصالالحفاريصيبأنويمكن✓
بعدجةالمتعرالحفارأنفاقمشاهدةويمكنالتربةبفطرياتإصابتهاإلي

التربةسطحفوقالري

الضـــــــــرر

Order:   Orthopteraالـــحفار

Family:  Gryllotalpidae 

Mole–crickets, Gryllotalpa gryllotallpa L.



حرثوالاألرضبتجهيزالزراعيةبالعملياتاالهتمام✓
.ةالطبيعيواألعدادللشمسوتعريضهاوالعزيق

.الحشائشإزالة✓

.لالمتحلغيرالعضويالتسميدفيالمغاالةعدم✓

(المبيدات)الكيميائيةالمكافحةالزراعيـــــــــــــــةالمكافحـــــــة

25منالمكونالسامالطعماستخدام✓
كيلومعماءلتر20معذرةجريشكجم

جرام
،بهالموصىالمبيدمعأسودعسل
.اءالمسعندالنباتاتبجوارالطعمويوضع

.والمعتمدةبهاالموصىالمبيدات✓

Order:   Orthopteraالـــحفار

Family:  Gryllotalpidae 

Mole–crickets, Gryllotalpa gryllotallpa L.



مائلبنيولونهمطاولجسمهالبالغالطور✓
لإلصفرار

الرفيعةالهدبيةاألجنحةمنزوجانلها✓
نسبياتسكنلكنهاشتويابياتاالحشرهلهذهليس✓

األعشابعلىكاملهحشرهحالةفىالشتاءفى
الربيعفىنشاطهاوتبدأواألزهار

منشاريهبيضوضعألةلها✓
طحالسأنسجةفيمغروًسافرديًاالبيضيوضع✓

نمبمتوسطكليّةشكلوعلىللورقةالسفلي
بيضة80-100
الحورياتمنأعمارأربعةله✓
مثالعذراءقبلماساكنطورإلىالتربةفىتعذر✓

العذراء
اسبوعينحوالىالحياةدورةتستغرق✓
السنةفىجيل15لها✓

اآلفـــــــــــةوصــــف

Order:   Thysanopteraالبصلتربس

Family:   Thripidae

Onion thrips, Thrips tabaci



األعدادتقلثمأبريلحتىأكتوبرمناإلصابةتظهر✓

رفبرايخاللالنباتاتوالحورياتالكاملةالحشراتوتصيب✓
المشتلفيومارس

اباتإصولكنالمستديمةلألرضنقلهابعدالبارداتوتصيب✓
ضرراأكثرتكونالمشتل

ابريلنهايةحتىفبرايرأولمنلإلصابةالحرجةوالفترة✓

ةالحبإلنتاجالمنزرعالبصلفيالنوراتالحشرةتصيبو✓
.يونيوحتىمايومنالفترةفيالسوداء

اإلصابةأعراض

:اإلصابةظهورميعاد

لللبصالخارجيةاألوراقأنصالعصارةعلىالتربسيتغذى✓

ملةالكاوالحشراتالحورياتوجودمعاللونفضيةبقعوتظهر✓
واألوراقالنباتاتقلبفي

.وتموتوتجفاألسوداللونإلىالفضيةالبقعوتتحول✓

Order:   Thysanopteraالبصلتربس

Family:   Thripidae

Onion thrips, Thrips tabaci



Order:   Thysanopteraالبصلتربس

Family:   Thripidae

Onion thrips, Thrips tabaci

األوراقوأصفرارتبقعفيرسالتربسينقل



(المبيدات)الكيميائيةالمكافحةالزراعيـــــــــــــــةالمكافحـــــــة
يدالجوالعزيقالحرثأنحيثالزراعيهبالعملياتاإلهتمام✓

.التربةفىالكامنهاألطوارعلىيقضى

الرىبواسطةالتربةفىالكامنةاألطوارمنالتخلص✓
.الغزير

الحشائشمنالتخلص✓

فىبةالمناسباألسمدةوالتسميدالصرفبعملياتالعناية✓
.المناسبةاألوقات

واءالزرقالمصائدمثلاالصقهاللونيهالمصائدإستحدام✓
الكاملةالحشراتإلصطيادالموسمبدايةمنالبيضاء

منالتربسينتقلإذالتحميلعندالتربسمكافحة✓
.العكسأوالبصلإلىالمحملالمحصول

10الىالتعدادوصولعندبهاالموصىبالمبيداتالرش✓
النباتعلىأفراد

Order:   Thysanopteraالبصلتربس

Family:   Thripidae

Onion thrips, Thrips tabaci

واحدةمجموعةمنمبيداتاستخدامتكراربعدميوصى▪

أنياعلمثيتحيثبهاالموصىبالتركيزاتالمبيداتاستخداميجب▪
يؤدىمماالرشعنبعيداوتهربالطيرانتستطيعالتربسحشرة

يعةالسرالمناعةصفةتكسبهاالمبيدمنخفيفهلجرعاتلتعرضها

والمعتمدةبهاالموصيالمبيداتإستخدام▪



بيضة13وتضعالتربةشقوقفىأواألوراقعلىفردىالبيض✓

األوراققواعدفىأنفاقاليرقاتتحدث✓

يرقيةأعمار3لها✓

السنةفىجيل5-2لها✓

.عند تمام نمو اليرقات تخرج إلى التربة✓

.سم7-5تتحول اليرقات إلى عذارى فى التربة على عمق ✓

.جيل فى السنة5-2ولها  أسابيع6طول الجيل حوالي إلى ✓

.للحشرة بيات صيفي على شكل عذراء· ✓

يزيد الضرر عند تسرب العفن إلى اإليصال عند التخزين-✓

قل الشالوت فى المشتل والح–الثوم –بادرات البصل : العوائل

.والبصل المقور والبصل الفتيل والبصل الروس

:ظروف انتشار اآلفة 

آفة مشائل تكثر هذه اآلفة من نوفمبر الى مارس فى الوجه✓
.البحري ومصر الوسطى

.نقل اإلصابة كلما اتجهنا جنوباً ✓

Order:   Dipteraيرةالصغالبصلذبابة

Family:  Anthomyidae 

Onion maggot, Delia alliaria  اآلفـــــــــــةوصــــف



الضـــــــــرر

ل فى ذبابة البصل الصغيرة بادرات البصتصيب✓

المشتل والحقل

وتتغذى على تعيش اليرقات بين قواعد األوراق✓
محتوياتها وتتلفها مما يتسبب عنه موتها

ألعلى فإن الساق وإذا جذبت النباتات المصابة✓
ينفصل عن البصلة بسهولة 

وتشاهد اليرقات فى البصيلة أو الساق✓
.القرصية

Order:   Dipteraيرةالصغالبصلذبابة

Family:  Anthomyidae 

Onion maggot, Delia alliaria

ن تشتد اإلصابة بهذه الحشرة فى الفترة م✓
نوفمبر إلى مارس من كل عام

ذبول وأصفرار النبات✓

تخرج من قواعد األوراق رائحة كريهة✓

عفن وتلف األبصال✓

نمو الفطريات✓

الحرجاإلقتصادىالحد
% .5وصول نسبة اإلصابة عند



Order:   Dipteraيرةالصغالبصلذبابة

Family:  Anthomyidae 

Onion maggot, Delia alliaria



(داتالمبي)الكيميائيةالمكافحةالزراعيـــــــــــــــةالمكافحـــــــة
.بهاالموصىبالمبيداتالزراعةقبلالبذورمعاملة✓

الزراعةوقتبهموصيبمبيدالتربةمعاملة✓

ةالزراعمنأسبوعينبعدالوقائىالدورىوالرش✓
مشترككعالج%5اإلصابةنسبةوصولعندأو

كبيرةالالبصلوذبابةالصغيرةالبصلذبابةضد
كمايوما14ـ10كلمرات4-3بمعدلوتربس

.التربسمكافحةفىمستخدمهو

ر المبكرة للبصل في سبتمبالزراعة✓
.لتجنب اإلصابة

زراعة البذور في المشتل في سطور أو✓
.خطوط بدالً من نثرها

.إستبعاد الشتالت المصابة وإعدمها✓

يجب وضع مصائد صفراء الصقه لجذب✓
.الحشرات الكامله لذبابة البصل

بعد خلو المشتل تعزق أرض المشتل✓
وتترك للتشميس لتعريض األطوار 

.ة الحشرية للشمس واألعداد الطبيعي

Order:   Dipteraيرةالصغالبصلذبابة

Family:  Anthomyidae 

Onion maggot, Delia alliaria



وقشقفىأواألوراقعلىأواألبصالأعناقفىفردىالبيضتضع✓
بيضة40وتضعالتربة

كريمىولونهايرقة100حوالىالواحدةالبصلةداخلاليرقاتعدد✓

يرقيةأعمار3لها✓

الشتالتتصيبال✓

.التربةإلىتخرجاليرقاتنموتمامعند✓
بينأوسم7-5عمقعلىالتربةفىعذارىإلىاليرقاتتتحول✓

.البصلةأوراققواعد

السنةفىجيل5-4لها✓

فيالربيعأوائلفيفقطالمستديمالحقلفيالبصلوتصيب✓
وأبريلمارس

النباتاتأوراقباصفراراالصابةوتتميز✓

وتتعفنلينةوتصبحاألبصالوتلف✓

وتخزينهااألبصالتقليعبعدالمخزنفياإلصابةوتستمر✓

، البصل فى المخزن، البصل الفتيل، البصل الروس:      العوائل
.المقورالبصل 

Order:   Dipteraيرةالكبالبصلذبابة

Family:  Syrphidae

Bulb fly, Eumerus amoenus Loew والضررالوصف



ى يستخدم المبيدات الموصى بها كما ف✓
رةالصغيحالة التربس وذبابة البصل 

.وإعدامهاالمصابةالنباتاتجمع✓

جيداً الواألبصالبصيالتتفحصالتقليععند✓

.المصابمنوالتخلص

خزينالتقبلالمخازنتطهيروبنظافةالعناية✓

لجذبالالصقةالصفراءالمصائدإستخدام✓

.الكاملةالحشراتمنكبيرهأعداد

بةنسوصولعندالمستديمالحقلفىالرش✓

كماوالمواعيدالمركباتبنفس%5اإلصابة

الصغيرةالبصلذبابةفى

الزراعيـــــــــــــــةالمكافحـــــــة

(المبيدات)الكيميائيةالمكافحة

اإلصابةأعراض

Order:   Dipteraيرةالكبالبصلذبابة

Family:  Syrphidae

Bulb fly, Eumerus amoenus



Order:   Dipteraاألنفاقصانعات

Family:   Agromyzidae

Leafminers, Liriomyza spp.

والضررالوصف
تغرز البيض فرديا تحت بشرة االوراق السفلى ✓

يفقس هذا البيض عن يرقات✓

اق اعمار يرقية تتغذى و تسير بين بشرتى الورقة حيث تصنع أنف3لها ✓
متعرجة 

.ويتسع النفق بزيادة حجم اليرقة✓

تؤدى هذه االنفاق الى حدوث تشوه فى انصال األوراق وتتحد هذه النفاق✓
مع بعضها البعض وتؤدى إلى جفاف األوراق وموتها فى النهاية

تتحول الى عذراء )  تحتفظ العمر اليرقى بجلد األنسالخ وتعذر بداخله✓
بعد ذلك تصنع ثقب للخروج( اوفى التربة)فى نهاية النفق( مستتره

وجود انفاق ملتوية على االوراق تكون واضحة✓

اق منع صعود العصارة النباتية  نتيجة لوجود العذارى داخل أنصال األور✓

اختناق االوراق وجفافها ثم سقوطها✓

ا اذا حدثت االصابه للنبات قبل ان يكمل عمر شهر تقضى عليه تمام✓

:االصابةمظهر



الضـــــــــرر

Order:   Dipteraاألنفاقصانعات

Family:   Agromyzidae

Leafminers, Liriomyza spp.



ىاألزوتالتسميدإستخدامفىاإلفراطعدم✓

قاوةونالمختلفةالزراعيهبالعملياتالعنايه✓
الحشائش

قلعتمكافحتهايصعبدرجهاإلصابةبلغتإذا✓
.حرقاوتعدميرقاتمنفيهابماالنباتات

العروشإعداميتمالمحصولجمعبعد✓
اليرقاتمنكثيرعلىإلحتوائهاالجافة

والعذارى

Order:   Dipteraاألنفاقصانعات

Family:   Agromyzidae

Leafminers, Liriomyza spp.

(المبيدات)الكيميائيةالمكافحةالزراعيـــــــــــــــةالمكافحـــــــة

بها والمعتمدة يستخدم المبيدات الموصى 



The dry bulb mite(االريوفيدى )الحلم الدودى 

Aceria tulipae K. (Acarifomes: Eriophyidae) 

الارجلمنزوجانوةلميكرون250-210منالانىثوطولكرميىولونةإلشلكدودىشلكة:إحليوإنوصف

.لوانوأأفتحجحامأأصغرولكهناإلاكملإحليوإنتش بةإحلورية.إلشلككروىشفافإلبيض

يوم10-8منإحلياةدورةتس تغرق،وإخملزنإحلقلىفسوإءإلعامطوإلإحلمليوجد

:وإلرضرالاصابةمظهر

وإلعكسإخملزنإىلإحلقلمنينتقلحيثوإخملزنإحلقلىفإلثومإحلملهذإيصيب.

حيثإلوسطىعرقإلخاصةإلورقهنصلعىلغضهصفرإءبقعصورةعىلإحلقلىفإلمنوبدإيةمعإل عرإضتظهر

إلتفافهاإ ىليؤدىمماإل فرإدعدديكرث

إلشديدةإل صابةحاهليفإلرتبةسطححتتمنالاورإقخروجيصعب

و.ومتقزمةملتفةإلأورإقتكون

إلناجتإحملصولىف%32إىليصلنقصإىليؤدىمماإلنبااتتعددمن%20خروجيصعبقد.



وإلرضرالاصابةمظهر


