
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 

                                              

              

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدعم التقىٍمدَرَت   

 مزدور.س: النشرمسؤول 

  

     :المساعدةاالطاراث           
 ستغااماحملطة اجلهوية ب : بوخالفة أ محد اينال

 احملطة اجلهوية ابلطارفمعزوز راضية: 

 ببسكرةاحملطة اجلهوية : صانع عبد القادر

 : احملطة اجلهوية ببوفاريكطبييل رندة

 اجلهوية محلاية النبااتت ابجلزائر: احملطة بوعقاش حمند

 احملطة اجلهوية بارداية حكميي عبد هللا:

 احملطة اجلهوية بوهرانصبان/جنان: 

 بعسكر اجلهوية ةاحملط :قديدر حسني

 ةـــــة الشعبيـــــديمقراطيـــة الـــــزائريــــجـــــة الــــــهوريــــــمـــالج
 ةــــــــــريفيــــــــة الـــــــــة والتنميــــــالحـــــــــوزارة الف

 الىباتاثالمعهد الىطىٍ لحماَت 

 للزَتىن تـــت الىباتُـــف الصحــــشك

 رحلة النموم
اإلسهار-ذًٍش انثرالخ  :          انغزب 

      ذشكم انعقذ -إلسهارا-ذًٍش انثرالخ :     انوسط 

    اإلسهار- ذًٍش انثرالخ -إذفاخ انثزاعى -ُاقٍذذشكٍم انع :      انشزق 

         م انعقذذشك :انجُوب 

 

 حالة الصحة النباتيةلا

 
                               
                            
 

 
                   

                    

                             

 
 
 

 الىباتُت الصحت كشف

 19 رقم
 2023 ماٌ 14 إلً 08 مه

 الظروف المىاخُت المتىقعت

                                                                     درجت الحرارة :

درجاث  الحرارة 

 القصىي

درجاث 

 الحرارة الدوُا
 طابق مىاخٍ

 الساحلُت  المىاطق [22-16] [27-18]

الداخلُت المىاطق [11 -19] [30-20]  

العلُاالهضاب  [17-12] [32-21]  

  الجىىبُت المىاطق [29-25] [42-36]

  الرطىبت:

 طابق مىاخٍ اللُل  الىهار

  المناطق الساحلية  مرتفعة   معتدلة

 المناطق الداخلية   معتدلة ضعيفة  

 الهضاب العليا ضعيفة   ضعيفة  
 

 االمطار :

 

                      رض عين الطاووسم

(Tavelure) 

مناطق الغرب والوسط 
()وهران/معسكر/الجزائر  

 
 

 
 

  حشرة الزيتون القطنية

(Psylle)    

، الغرب، مناطق الوسط

 و الجنوب الشرق 

البويرة/تيزي /)الجزائر

  / وهرانالمديةوزو/

 (األغواطباتنة/ / /مستغانم

 

 برغوث الزيتون

(Thrips)     

مناطق الوسط 

 (لفة/عين الدفلى)الج

 

  فراشة الياسمين

(Pyrale de jasmin)    

 الشرقمناطق 

 (لطارف)ا

 

 فراشة الزيتون

(Teigne de l’olivier)    

 الغربمناطق 

 (وهران)

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رشادات مهمـــــــــــــــةإ
 

 

 انًزاقثح انًسرًزج نثساذٍٍ انشٌروٌ يٍ أجم انكشف انًثكز ألونى

 اإلصاتاخ تاأليزاض وانحشزاخ وتذنك انرذخم فً انوقد انًُاسة.

 يكافحح األعشاب انضارج يٍكاٍَكٍا وفً حانح انرذخم  تانًثٍذاخ، ٌزجى

اسرعًال يثٍذاخ يزخصح ويخصصح يع احرزاو انجزعح انًُاسثح وانظزوف 

 ًالئًح. انًُاخٍح ان

 يثٍذ فطزي يخصص  وتاسرخذاانًعانجح انكًٍٍائٍح نًزض عٍٍ انطاووص

و ذفادي يزحهح انًعانجح انًُاخٍح أثُاء  ميزاعاج انعوايويزخص  يع 

 اإلسهار.

وتزغوز انشٌروٌ ، فزاشح انقطٍُح ٌانًعانجح انكًٍٍائٍح نحشزج انشٌرو

انًُاخٍح أثُاء  متاسرعًال يثٍذ حشزي يزخص ويخصص يع يزاعاج انعواي

 .ذفادي يزحهح اإلسهار يعانًعانجح 

نسقً انعقالًَا 

ذفادي انخذيح انًفزطح نهرزتح 

 

 

 
 

 2023 افريل   14 إلى  08 بمخاطر الصحة النباتية للزيتون منلتوقعات الخاصة ا

 

 

 فراشة الزيتون

 فراشة الزيتون   مرض ذبول الزيتون 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجهات المحلية المختصة للمعهديرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن 

 

    www.inpv.edu.dzلمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا:

 الصفحة الرسمية للمعهد الوطني لحماية النباتات صفحة الفايسبوك:  أو  

 
 

 

 

 

  

 الجزائر -نه  ا خوة واد  حسان باد  الحرا   12 
023 082 88 86 : الهاتف                                                                                                                           

  096 088 082 023 :ال اك 

 www.inpv.edu.dz   المو   ا ل ترون 


