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  حمتوي
 قاعدة معرفة النظام اخلبري لعالج آفات

 الفاصوليا
 

 بعد ( TR/CLAES/ 171 /  2000.11)هذا التقرير يحتوى على تقرير سبق إصدارة       
مراجعته بالمعمل المركزي للنظم الخبيرة ليتطابق مع القاعدة المعرفية الموجودة بالنظام الخبير               
لعالج آفات الفاصوليا والذي تم إصداره تحت النوافذ العربية ضمن النظام الخبير لتشخيص               

 .وعالج آفات الفاصوليا   
 

فة بواسطة الخبراء المختصين         وقد تم اصدار هذا التقرير بهدف مراجعة ما يحتويه من معر      
بالمعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصالح االراضى         

 . وبالتالى توثيق المعرفة الخاصة بالنظام الخبير لعالج آفات الفاصوليا              
 

م الخبير   وتوضح التقسيمات التالية ثمانية مجموعات من اآلفات لثمانية وثالثون آفة يستطيع النظا   
 .عالجها

 

 أكاروسات -1
  اآاروس الفاصوليا الترسونومى   1-1              

 العالج
 احد املوادإختار 

 %  0.15 بتركيز _   مليون وحدة لكل سم مكعب30بيوفالى  .1
 40بتركيز  مستحلب % 95زيت كزد  % +  1.8فريتيميك  .2

 لتر 100/  سم مكعب زيت كزد 250+ فريمتيك           سم مكعب 
 ماء

  %0.3بتركيز _ مستحلب %   50 نريون  .3
 مستحلب % 95زيت كزد + مستحلب %  5اورتيس  .4

/  سم مكعب زيت كزد 150+  سم مكعب اورتس 100بتركيز          
 ماء         لتر 100

 رش على اجملموع اخلضري  :الطريقة
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 التعفري بالكربيت يفيد ىف الوقاية من العناكب: النصيحة 
 

 بریوبيا    1-2
  العالج
 احد املوادإختار 

  %0.15بتركيز _  مليون وحدة لكل سم مكعب30بيوفالى  .1
 مستحلب % 95زيت كزد  % + 1.8فريتيميك  .2

/  سم مكعب زيت كزد      250+  سم مكعب فريمتيك     40بتركـيز    
  لتر ماء100

 مستحلب % 95زيت كزد +  مستحلب  %5اورتيس  .3
/  مكعب زيت كزد      سم 150+  سم مكعب اورتس     100بتركـيز    

  لتر ماء100
  %0.3بتركيز _  مستحلب  %50نريون  .4
 

 رش على اجملموع اخلضري  : الطريقة
 

 التعفري بالكربيت يفيد ىف الوقاية من العناكب: النصيحة 
 

  العناآب ذو البقعتين  1-3
 العالج
 احد املوادإختار 

  %0.15بتركيز _  مليون وحدة لكل سم مكعب30بيوفالى . 1
 مستحلب % 95زيت كزد  % + 1.8فريتيميك . 2

/  سم مكعب زيت كزد 250+  سم مكعب فريمتيك 40بتركيز 
 ماء  لتر 100

 مستحلب % 95زيت كزد +  مستحلب  %5اورتيس .    3          
/  سم مكعب زيت كزد 150+  سم مكعب اورتس 100    بتركيز  

  لتر100
 ماء     

  %0.3بتركيز _ ستحلب  %50نريون .  4
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 رش على اجملموع اخلضري   :الطريقة

 
 التعفري بالكربيت يفيد ىف الوقاية من العناكب: النصيحة 

 

  األمراض البكتريية- 2

تبقع األوراق البكتيرى  2-1  
 العالج

 احد املوادإختار 

  %0.25بتركيز  _ 101كوكسيد . 1
  %0.25بتركيز_  اكسيكلور النحاس. 2
 

 ع اخلضرى وعلى التربة حول النباتات رش على اجملمو: الطريقة

 

 الذبول البكتيرى   2-2
 العالج

 احد املوادإختار 
  %0.25بتركيز  _ 101كوكسيد . 1
  %0.25بتركيز_  اكسيكلور النحاس. 2
 

 رش على اجملموع اخلضرى وعلى التربة حول النباتات :الطريقة
 
 

 األمراض الفسيولوجية - 3

 لسعة الشمس   3-1
 صوبال ىف حالة -أ

 يتم دهان البالستيك مبادة السبيداج :النصيحة 
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  كشوفاملقل  ىف حالة احل-ب 
 وضع قش على النباتات :النصيحة 

 

 زیادة ملوحة    3-2
 غسيل التربة :النصيحة

 
 

  األمراض الفطرية- 4

ى   4-1 م  عفن الجذور الفيوزریو
 العالج

  ريزولكس ثريام+ توبسن 
  لترماء100/  جم ريزولكس ثريام150+ جم توبسن 100 بتركيز 

 
  سقى النبات :  لطريقةا

 
 ريزولكس ثريام على ان تبلل البذرة مبحلول صمغى عرىب+ معاملة البذرة مبادة توبسن  :النصيحة 

 
 
 

 العفن الفحمى   4-2
 العالج

  ريزولكس ثريام+ توبسن 
  لترماء100/  جم ريزولكس ثريام150+ جم توبسن 100بتركيز 

 سقى النبات   : الطريقة

 ريزولكس ثريام على ان تبلل البذرة مبحلول صمغى عرىب+  البذرة مبادة توبسن  معاملة:النصيحة 
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 عفن الساق االبيض  4-3
  ريزولكس ثريام+ توبسن 
  لترماء100/  جم ريزولكس ثريام150+ جم توبسن 100بتركيز

 سقى النبات   : الطريقة
 

 ريزولكس ثريام على ان تبلل البذرة مبحلول صمغى عرىب+ ة توبسن  البذرة مباد معاملة:النصيحة 
 

 
ى   4-4 ر    تبقع االوراق االلترنا

 العالج
 احد املوادإختار 

   لتر ماء100/جم  250بتركيز  _ أنتراكول كومىب. 1
  لتر ماء100/جم  250بتركيز  _ كوبرا أنتراكول. 2
 

  رش على اجملموع اخلضري   : الطريقة
 

      عفن البيثيم   4-5
  ريزولكس ثريام+ توبسن  

  لترماء100/  جم ريزولكس ثريام150+ جم توبسن 100بتركيز

 سقى النبات   : الطريقة
 

 ريزولكس ثريام على ان تبلل البذرة مبحلول صمغى عرىب+  البذرة مبادة توبسن  معاملة:النصيحة 
 

 
      البياض الدقيقى   4-6

 العالج

  أفيوجان   
  لتر ماء100/ جم 100ركيز بت

 رش على اجملموع اخلضري   : الطريقة
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     العفن الحلقى   4-7
 العالج

  ريزولكس ثريام+ توبسن 
  لترماء100/  جم ريزولكس ثريام150+ جم توبسن 100 بتركيز

 سقى النبات   : الطريقة

 بذرة مبحلول صمغى عرىبريزولكس ثريام على ان تبلل ال+  البذرة مبادة توبسن معاملة :النصيحة 
 

األنثراآنوز       4-8  
 العالج
 احد املوادإختار 

  %0.15بتركيز _سابرول. 1
  %0.05بتركيز  _ 8سومى . 2
  %0.15بتركيز _ بالنتا فاكس . 3

  رش على اجملموع اخلضري  : الطريقة
 

 

      الذبول الفيوزریومى  4-9
 العالج

 ريزولكس ثريام+  توبسن  
  لترماء100/  جم ريزولكس ثريام150+ جم توبسن 100 بتركيز 

 
 سقى النبات   : الطريقة

 
 ريزولكس ثريام على ان تبلل البذرة مبحلول صمغى عرىب+  البذرة مبادة توبسن معاملة :النصيحة 

 

  الصدأ  4-10
 العالج
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 احد املوادإختار 
  %0.15بتركيز  _ سابرول. 1
  %0.05بتركيز  _ 8سومى . 2
  %0.15بتركيز _ ا فاكس بالنت. 3
 

 رش على اجملموع اخلضري :الطريقة
 
 

  األمراض الفريوسية-5
 

 تبرقش األوراق الفيرسى  5-1

          

 : النصيحة 

 تعويض النبات بالرش التسميدى الورقى 
 مكافحة احلشرات الناقلة لالمراض الفريوسية 

 احلشرات -6
 صانعات األنفاق  6-1

خالف ذلك يتم الضغط باليد على ،  نفق على الورقة ميكن نزع الورقة 2األنفاق اكثر من اذا كانت   :النصيحة 
 األنفاق

 

 الدیدان القياسة    6-2
 العالج

 احد املوادإختار 

  %0.075بتركيز _  % 90النيت . 1
  %0.2بتركيز  _  %72سيليكرون . 2

 رش على اجملموع اخلضري :الطريقة
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 الجاسيد  6-3
 العالج

 احد املوادإختار 
 

  %1.5بتركيز _  مستحلب % 95زيت كزد  .1
  %0.1بتركيز _ اجرونيم  .2
  %1.5بتركيز  _  مستحلب %95سوبر رويال  .3
  %0.1بتركيز _ بيونيم  .4
  %0.4بتركيز  _  %50ريلدان  .5
  %1.5بتركيز  _  %94سوبر مصرونا  .6

 
 رش على اجملموع اخلضري:  الطريقة

 
 الذبابة البيضاء  6-4

 العالج

  احد املواد إختار

                                                     %1.5بتركيز  -مستحلب % 95زيت كزد . 1
  %0.1بتركيز _ اجرونيم . 2
  %1.5بتركيز  _  مستحلب %95سوبر رويال . 3
  %0.1بتركيز _ بيونيم . 4
  %1.5بتركيز  _  %94سوبر مصرونا . 5
 

 رش على اجملموع اخلضري : الطريقة
 

 ذبابة الفاصوليا  6-5
 العالج

 احد املوادإختار 

  %0.25بتركيز  _  %50بايكون . 1
  % 0.2بتركيز _  % 72سيليكرون . 2
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 رش على اجملموع اخلضري: الطريقة

 

 دودة ورق القطن     6-6
 العالج
  املواداحدإختار 

  %0.075بتركيز _  %90النيت . 1
  %0.075بتركيز _  % 90كويك . 2
 

 رش على اجملموع اخلضري :الطريقة
 

 : النصيحة 

 ازالة احلشائش
  استخدام مصايد الفرمونات

 يفة تنقى اللطع يدويا بدال من الرش باملبيدفىف حالة األصابة اخل 

 
 

  الحفار               6-7
 العالج

  جريش درة +  %40ون هوستاثي
  كجم جريش ذرة للفدان15+ لتر  1.25بتركيز 

 
 طعم سام :الطريقة

 
 

 نطاط البرسيم       6-8
 العالج

   %0.4بتركيز  _  %50سوموثيون 

 رش على التربة  : الطريقة
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 الدودة القارضة          6-9

 العالج

    ردة +  %40 هوستاثيون 
 للفدان كجم ردة 15+ لتر  1.25بتركيز 

 طعم سام : الطريقة

 

 الجعال6-10
 العالج

  كجم للفدان30-25بتركيز  _  كربيت زراعى
 

 يوضع اسفل النبات :الطريقة
 

 كمر السماد البلدى قبل وضعه ىف التربة :النصيحة 

 
  

 من الجذور   6-11
  العالج

  %1.5بتركيز _  % 57مالثيون 

 رش على التربة حول النباتات :الطريقة

 

  من البقوليات  6-12
 العالج

 احد املوادإختار 
 

  %1.5بتركيز _ مستحلب  % 95زيت كزد  .1
  %0.1بتركيز _ اجرونيم  .2
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  %1.5بتركيز  _  مستحلب %95سوبر رويال  .3

   . %1.5 التركيز   -  %94سوبر مصرونا  .4

 رش على اجملموع اخلضري :الطريقة

   لعالج الكيماوىحيث انه يفترس املن نقطة مينع ا11اذا ظهرت حشرة ابو العيد ذو : النصيحة 

 
 

  نقص العناصر-7

 نقص فوسفور 7-1
 العالج

 سم مكعب للفدان 50بتركيز  _  محض فوسفوريك

 سقسقة: الطريقة
   نقص زنك  7-2

 العالج
  %0.2بتركيز  _  زنك خملىب

 
   رش على اجملموع اخلضري: الطريقة

 

 نقص ماغنسيوم   7-3
 العالج

 احد املوادإختار 
  %0.2بتركيز _  ماغنيسيوم سائل. 1
  %0.2بتركيز _ سلفات املاغنيسيوم . 2
 

 رش على اجملموع اخلضري  : الطريقة
 

TR/CLAES/277/2004.2 12



 نقص نيتروجين   7-4
 العالج

 احد املوادإختار 
 كجم للفدان50بتركيز  _ نترات النشادر

 اضافة ىف التربة  :الطريقة

 

  %0.5بتركيز _ يوريا 

 خلضري رش على اجملموع ا:الطريقة
 

     حتليل األوراق للتأكد من نقص النيتروجني: النصيحة 
  

 نقص حدید    7-5
 العالج

  %0.2بتركيز  _حديد خملىب 
 

 رش على المجموع الخضري : الطريقة

 

 نقص منجنيز    7-6
 العالج

  %0.2بتركيز _ منجنيز خملىب 
 

 رش على المجموع الخضري  : الطريقة

 

 نقص بوتاسيوم    7-7
 الجالع

  %0.2بتركيز _ بوتاسيوم سائل 
 

 رش على اجملموع اخلضري  : الطريقة
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 نيماتودا -8
 

 نيماتودا تعقد الجذور   8-1

  ىف حالة الصوب-أ

  يوم45اذا كان عمر النبات اقل من 
 العالج

   %0.5بتركيز _ فايدت 
 

 رش على اجملموع اخلضري : الطريقة

           : النصيحة 
 لرش التسميدى الورقىتعويض النبات با

  يوما21تعقيم التربة بامليثيل بروميد او بالفايدت احملبب قبل الزراعة ب 
 

  يوم45اذا كان عمر النبات أكرب من 
           : النصيحة 

 تعويض النبات بالرش التسميدى الورقى
  يوما21تعقيم التربة بامليثيل بروميد او بالفايدت احملبب قبل الزراعة ب 

  حالة احلقل املكشوف ىف-ب

  يوم45اذا كان عمر النبات اقل من 
 العالج

   %0.5 بتركيز _ فايدت 

 رش على اجملموع اخلضري  :  الطريقة

 تعويض النبات بالرش التسميدى الورقى: النصيحة 

  يوم45اذا كان عمر النبات أكرب من 
 تعويض النبات بالرش التسميدى الورقى               : النصيحة 
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