
 

 

 2122 نوفمبر 10:  10رقم  الكشف

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؼٓذ انٕغُي نحًبيخ انُجبربد

 يذيشيخ انذػى انزمُي

 

 

 

 امال عبو: النشرمسؤول  

يعقوبي                   

 فتحية 

 

بن شيخ خديجة  انًسبػذٌٔ :

، كروزي محمد ، بونفيخة 

 . نور الدين ، معروف محمد
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 يشحهخ انًُٕ
 رهٌٕ انثًبس -رعخى انثًبس :         انششق -
 رهٌٕ انثًبس -رعخى انثًبسانٕسػ         :  -
 رهٌٕ انثًبس -رعخى انثًبس:           انغشة -

                                                                                  رعخى انثًبس:          انجُٕة -

 حبنخ انصحخ انُجبريخ

 انحششاد                                                                                          األيشاض                       

 

                                                           
                         
                            
 
 

                                            
 
                               
 
 
 
 
 
 

 

 انظشٔف انًُبخيخ انًزٕلؼخ

 دسجخ انحشاسح :

دسجبد  انحشاسح 

 انمصٕٖ

دسجبد انحشاسح 

 انذَيب
 انًُبغك       

[29-31] [ 70-30  انسبحهيخ  انًُبغك [

[20-31] [ 70-30 انذاخهيخ انًُبغك [  

انؼهيبانٓعبة  [32-70] [25-33]  

  انجُٕثيخ انًُبغك [39-35] [29-21]

 انشغٕثخ: 

 انًُبغك        انهيم  انُٓبس

 انسبحهيخ  انًُبغك مرتفعة معتدلة

انذاخهيخ انًُبغك معتدلة ضعيفة    

انؼهيبانٓعبة  ضعيفة   ضعيفة    

  انجُٕثيخ انًُبغك ضعيفة   ضعيفة  

                            

 

  كشف انصحخ انُجبريخ

 نهحًعيبد

 

 

 

 

 رثبثخ انفٕاكّ
La cératite  

(JIJEL, BLIDA ET 
CHLEF)  

 اَزشاكُٕص
Anthracnose                         

(BLIDA) 

 

 انهفحخ انًجكشح
Alternariose                              

(BLIDA) 

 

 انزثبثخ انجيعبء
Les Aleurodes                             

(BLIDA) 

 

 حفبسح انحًعيبد
La Mineuse  

(BLIDA, MOSTAGANEM) 

 
 القشريات

Les Cochenilles  
(AIN TEMOUCHENT) 

 

األسجٕع ثبسزثُبء ثؼط األيطبس انعؼيفخ ركٌٕ األجٕاء صبفيخ خالل أيبو 

يخششلانٕسطٗ ٔان بنًُبغكو انجًؼخ  ثٕي  
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 (Ceratitis capitata)   رثبثخ فبكٓخ انجحش األثيط انًزٕسػ      

  ثيٕنٕجيب انحششح
 انًحبصيم،( آفخ حششيخ نهؼذيذ يٍ Ceratitis capitataرثبثخ انفبكٓخ ) -

 انجحش األثيط انًزٕسػ. طمخانحًعيبد في يُ اَزبجفي جًيغ يُبغك  حجذإزي  -

 .ػهٗ شكم خبدسحرمعي انشزبء في انزشثخ ،  -

 ثيعخ في انيٕو. 03ثيعخ ٔرعغ حٕاني  033إنٗ  033خصٕثخ اإلَبس يٍ يزٕسػ  -

 في انسُخ. 7إنٗ  6ػذد األجيبل يٍ  -

 ػهٗ دسجخ انحشاسح. انًُٕرؼزًذ دٔسح  -

 .دسجخ يئٕيخ 06دسجخ حشاسح في   يٕو 03 انًُٕ حٕاني دٔسح َكٌٕ   -

 

 

 األػشاض ٔاألظشاس
 .رهٌٕ انثًبسفي يشحهخ رٓبجى رثبثخ انفبكٓخ انثًبس  -

 ثمؼخ ثُيخ صغيشح ، نٕجٕد انؼششاد  ػهٗ شكمركٌٕ اإلصبثخ ظبْشح ػهٗ انفبكٓخ. -

 اخم انثًشح ، رحيػ ثُمطخ انهذغخ.يٍ انيشلبد د               

 رؼفٍ األَسجخ.يظٓش  -

 بنسمٕغ ػهٗ األسض.ثرصجح انثًبس غيش صبنحخ نألكم ٔيُزٓي ثٓب األيش  -

 انعشس ثؼذ انهذغبد انزي رمٕو ثٓب األَثٗ نٕظغ ثيعٓب. يزشكم -

 نهؼذٖٔ ثبنفطشيبد يًب يسبػذ ػهٗ رهف انثًبس. ثؤسا رؼزجش ْزِ انهذغخ  -
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 إسشبداد يًٓخ

انزصًغ انطفيهي، انهفحخ انًجكشح،   ، انزثبثخ انجيعبء حفبسح انحًعيبد  ،رثبثخ انفٕاكّ، يشالجخ ٔيؼبنجخ  -

 ػزجبس انؼٕايم انًُبخيخ انًزٕلؼخ. االؼيٍ خز ثاالحست انطٕس انحسبط نإلصبثخ يغ  انهفحخ انًزأخشح

 

ٔظغ انًصبئذ انغزائيخ الصطيبد رثبثخ انجحش األثيط انًزٕسػ نهحًعيبد ٔ رثبثخ انضيزٌٕ يٍ اجم يكبفحزٓب  -

 ؛في انٕلذ انًُبست

 يشجٗ يزبثؼخ انزُجيٓبد انضساػيخ انصبدسح ػٍ انجٓبد انًحهيخ انًخزصخ نهًؼٓذ

 www.inpv.edu.dzنًضيذ يٍ انًؼهٕيبد، صٔسٔا يٕلؼُب:

 التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية للحمضيات من 20 الى 35 نوفمبر 4244 -

 جًيغ يُبغك انحًعيبد    :        رثبثخ انفٕاكّ    -

 جًيغ يُبغك انحًعيبد    :     حفبسح انحًعيبد -

 يُبغك انحًعيبد انٕسػ    :        انزثبثخ انجيعبء -

 يُبغك انحًعيبد انٕسػ    :       انزصًغ انطفيهي -

 يُبغك انحًعيبد انٕسػ    :         انهفحخ انًجكشح -

 يُبغك انحًعيبد انٕسػ    :       انهفحخ انًزبخشح -
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