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اإلدارة املتكاملة.

اإلدارة املتكــاملة آلفــات

(compost)

ومعاجلتها (فرمها، تخميرها او حرقها).

هي

اإلدارة املتكاملة لآلفات
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 Opius concolor, Eupelmus
urozonus, Pnigalio mediterraneus

سيهالوثرين

برنامج اإلدارة املتكاملة

أو مواد جاذبة (هيدروليزات البروتني، السمك الننت أو أمالح األمونياك)

عند إلتقاط الذباب في املصائد يكفي رش أشجار خط واحد من كل

• سائلة (هيدروليزات البروتني مع %0.02 سبينوزاد)
• على شكل هالم (gel) وتوضع هذه املواد على كل شجرة بواسطة فرشاة
• على شكل مصيدة مغمسة مببيد حشري موضوع فيها طعم من أمالح

األمونياك وفورومون (سبيروا سيتسيل)

اساليب مبتكرة وحديثة في اإلدارة املتكاملة لآلفات

دلتا ميثرين أو ملبدا

الشمالية في األيام احلارة وتوضع على مستوى النظر وتعاين اسبوعياً.

، مصائد فرومونية 

في األيام الباردة وفي اجلهة

خطني في البستان
سيهالوثرين

استعمال مواد جذب وقتل:
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يجب انتظار حوالي عشرة أيام بعد ظهور حشرة واحدة في املصيدة
والبدأ برش املبيد (باسيلوس ثيروجنينسيز)

(باسيلوس ثيروجنينسيز).
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 Resseliella oleisuga 4. سوسة أغصان الزيتون

*احلشرة الكاملة: ذهبية وسوداء طولها حوالي 3ملم ومغطاة بوبر خفيف.
*اليرقة: بيضاء اللون ثم تتحول الى اللون البرتقالي طولها حوالي 4 ملم.

  
 العوارض واألضرار: 

وانخفاض  الغامق  البني  أو  البنفسجي  باللون  اإلصابة  منطقة  *تلون 
القشرة فوق منطقة اإلصابة.

*جفاف األغصان ويباس فروعها الصغيرة.
الثمار  وتقزم  األوراق  *يباس  املصابة.  األغصان  على  األوراق  وذبول  *اصفرار 

تساقطها قبل نضجها.

الوقاية:
وتسبيخها  وفرمها  العوارض  ظهور  فور  املصابة   األغصان  تقليم     -

(compost)
(5 سم من كل جانب) للقضاء على  او حرق اجلزء ما بني األخضر واليابس 

اليرقات. 
-   تعليق مصائد الصقة صفراء

املكافحة
رش احلشرة الكاملة عند خروجها خالل شهري آذار و متوز مببيد دلتا ميثرين 

أو ملبدا سيهالوثرين.
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استعمال الفوسيتل الومينيوم phosetyl aluminium لتقوية مناعة
الشجرة

Pseudomonas syringae pv. Savastanoi 3- سل الزيتون

مرض بكتيري يسبب أضرار كبيرة على اشجار الزيتون ينتشر على الساحل
واملناطق الرطبة في الداخل وينتقل عبر اجلروح في األغصان والفراع.

العوارض والضرار:
يظهر املرض على شكل درنات متفاوتة األحجام على األغصان واألفراع في 

شهري آذار ونيسان.

 الوقاية:
-    زراعة شتول سليمة ومن اصناف متحملة لهذا املرض .

-    عدم استخدام العصي عند القطف.
الى  اإلنتقال  وقبل  املصابة  التقليم بعد قطع األشجار  -   تعقيم مقص 

األشجار األخرى باستعمال الكحول أو ماء اجلافيل لتجنب قتل املرض.
(compost) قطع الألغصان املصابة وحرقها وتسبيخها    -

-    جتنب التقليم في األيام الرطبة
-    رش األشجار مبادة اجلنزارة في اخلريف وبداية الربيع ، بعد التقليم ايضاً

املكافحة: 
20 سم حتت مكان اإلصابة ثم جمعها وحرقها خارج  -    قطع األغصان 

البستان.
بعد  اخلريف،  في  (اجلنزارة)  النحاس  أوكسيكلور  مبادة  األشجار  رش      -

التقليم والقطاف امليكانيكي وفي الشتاء.
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نسيـج اللـــب

ثمـار  الزيتون  السليمة
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نسيـج اللـــب

ثمـار  الزيتون  السليمة
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الثمار

ثمار

احللي

املستخدمة

هولهذه
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الثمار

ثمار

احللي

املستخدمة

هولهذه
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النايلون

ده

خزانات خاصة

للقوارض

كل يوم.

وتدهور في النوعية.

خشبياً
ً  حيث جيدا

أقل
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النكهات اإليجابية.

الى
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النكهات اإليجابية.

الى
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