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 النباتاتالمعهد الوطنً لحماٌة 

 ٌخُل لل كشف الصحح الٌثاتُح

 

 : الظشوف الوٌاخُح الوتىقؼح

 دسجح الحشاسج :
دسجاخ  

الحشاسج 

 القصىي

دسجاخ الحشاسج 

 الذًُا
 طاتق هٌاخٍ

 الغاحلُح  الوٌاطق [22-16] [27-18]

الذاخلُح الوٌاطق [11 -19] [30-20]  

الؼلُاالهضاب  [17-12] [32-21]  

  الجٌىتُح الوٌاطق [29-25] [42-36]

 الشطىتح:
 طاتق هٌاخٍ اللُل  الٌهاس

 الغاحلُح  الوٌاطق  يشتفعت   يعتذنت

الذاخلُح الوٌاطق   يعتذنت ضعٛفت    

الؼلُاالهضاب  ضعٛفت   ضعٛفت    

  الجٌىتُح الوٌاطق ضعٛفت   ضعٛفت  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                            

                                          
 

                                                                                          

   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      مدٌرٌة الدعم التقنً
 

 نورالهدى سايح  :مسؤول النشر

 : الطاساخ الوشاسكحا

 ادرار : احملطة اجلهويةمربويك عبد اجمليد

 ادراراحملطة اجلهوية  غزايل محمد :

 احملطة اجلهوية بسكرة صانع عبد القادر:

 احملطة اجلهوية غرداية حكميي عبد هللا:

 احملطة اجلهوية ابتنة الس يدة غدوي:
 الطارفاحملطة اجلهوية  :ابن. ا الس يدة غد

 

 الٌثاتُح  الصحح كشف

  20سقن  
  2023 هاٌ 14 إلً  08 هي

 

 تكون األجواء صافٌة فً جمٌع المناطق طٌلة أٌام األسبوع باستثناء بعض االمطار الضعٌفة أٌام:

 اإلثنٌن و الثالثاء بالمناطق الشرقٌة الساحلٌة والداخلٌة.-

 والوسطى ، الساحلٌة والداخلٌة.الجمعة و السبت بالمناطق الشرقٌة -

 

 

 انتبشعى. : مرحلة النمو
 

  : حالة الصحة النباتٌة
 

 
 
 
 
 

 

 

        

      

 

 لقششَاخ الثُضاءا

 La cochenille Blanche      
                       (ادرار )             



 
 

  

 :ههوح خإسشادا
 

 ٔانٛشلرر ث انب نغررت االطررٕاس تصررٛ   ,انتًررش َخٛررم تصررٛ  انتررٙ اٜفرر ث أْررى يررٍ الثُضرراء القشررشَح الحشررشج تعتبررش

ٔنررررزنب ٚزرررر  اتبرررر    يشتفعررررت سطٕ ررررت َسرررربت راث انًظههررررت انًُرررر طك فررررٙ انُخٛررررم اصرررر  ت ٔتفضررررم انخًرررر س ٔ انزشٚررررذ

 : االسش داث انت نٛت

 ٘انُخٛم  مشب( انع ئهت انُبتت) انضًضٛ ث غشط تف د ; 

  سأط أعررر ل فرررٍ الوىجرررىد القرررذَن الجشَرررذ و التورررىس تقاَرررا حرررش  و جورررغ خررر   هررري الىاحرررح تتٌظُرررف ٌَصررر 

 ; تالحششج تشذج الوصاب و الٌخلح

 التهىَح و الوٌتظن التغوُذ و الشٌ خ   هي لٌخلحتا الؼٌاَح ; 

 اإلصاتح الشذَذ الجشَذ حش  و تجوغ ٌَص  الحذَثح للألشجاس الٌخُ تالٌغثح ; 

 الغلُوح الىاحاخ إلً الوصاب الٌخُل هي أجضاء أو الوصاتح الٌخُل فغائل ًقل ػذم. 

َرررذعٕ رًٛرررح انف صرررٍٛ ٔ يُتزرررٙ انتًرررٕس نهتضهرررٙ   نٛمظرررت ,   )الخوررر ( تؼ ررري أكورررام ال لرررغ اَتشررر س يرررش   نتفررر د٘

     :انع يت انت نٛتانتٕصٛ ث  نتف د٘ ظٕٓس ْزِ االيشا  ٔرنب   تب   

 .ات ف وحش  أكوام ال لغ الوصاتح 

 .اعتؼوا  حثىب طلغ علُوح 

 .ٍالوؼالجح الىقائُح توثُذ ف شٌ هشخص فٍ حالح حذوث اإلصاتح تهزا الوشض فٍ الوىعن الواض 

  توثُرررذ ف رررشٌ هرررشخص فرررٍ حالرررح ضهرررىس أػرررشاض الورررشض  تقرررغ داكٌرررح ػلرررً اكوررررام  الكُوائُرررحالوؼالجرررح

 ال لغ(.

 :  2023 هاٌ 41إلً  80الصحح الٌثاتُح ألشجاس الٌخُل هي التىقؼاخ الخاصح توخاطش 
 

  : (Oryctes agamemnon  خٌ غاء وحُذ القشىحششج 

 

 َخٛم انضُٚت  ,َخٛم انتًش ل دسة عهٗ اص  ت إَا  يختهفت يٍ انُخٛم )  االوسَكتاط صششة

 .سُت 03َخهت ٚضٚذ عًشْ  عٍ ْٔٙ افت يستزذة تٓذد حشٔة انُخٛم ًٚكُٓ  انمض ء عهٗ  , َٔخٛم رٕص انُٓذ( 

 يى  03إنٗ  03نضششة انك يهت ْٙ خُفس ء كبٛشة انضزى ٚتشأس طٕنٓ  يٍ ا : الحششج الثالغح

 يى, نَٕٓ  ًٚٛم إنٗ انبُٙ انًضًش ٔتتًٛض  ٕرٕد لشٌ عهٗ يستٕٖ 03إنٗ  20ٔعشضٓ  يٍ 

 انك يهت يغط ة  شعٛشاث  يؤخشة انبطٍ نذٖ اأنطٕاس يمذيت سأسٓ  ٚكٌٕ ع دة أطٕل عُذ انزكٕس 

 .يم سَت   نزكش األَخٗراث نٌٕ  ُٙ يضًش ٔ ْٙ أكخش كخ فت نذٖ 

  : عراضاال

 نإلص  تٔرٕد أَف ق كبٛشة عهٗ يستٕٖ انًُطمت انف صهت  ٍٛ انزز  ٔانززٔس َتٛزت  -

 انمٕٚت.ْٔزا ٚضعف رز  انُخهت انتٙ تصبش عشضت نهسمٕط  فعم انشٚ س  

 عهٗ يستٕٖ انكشَ ف انًٕرٕد عهٗ رز  انُخهت ٔ فٙ يستٕٖتضذث انٛشل ث أَف ل   -

 .سُ  فٙ سأط انُخهت األكبشانم عذٚت  األس عتانًٕرٕد   نطبم ث  األخضشانزشٚذ  

 رضئٙ نهزشٚذ ٔ تٕلف  زف ف  األوتتسب  إص  ت انفس ئم انتٙ تى فصهٓ  عٍ انُخهت  -

 نإلص  تفٙ انُٓ ٚت َتٛزت  األخٛشةًَٕ انفسٛهت ٔ تًٕث ْ تّ 



 
 

  طش  الوكافحح:

  : الوكافحح الضساػُح

 َض  ٔ صشق انفس ئم انًص  ت. 

 عذو َمم انفس ئم يٍ انًُ طك انًص  ت إنٗ انٕاص ث انسهًٛت ٔ انتأكذ يٍ س نًت انفس ئم ٔ خهْٕ  يٍ انضششة لبم 

 .انغشاست

  األس تُظٛف انٕاصت ٔخذيت. 

  ًَٕ انضششة:استعً ل سً د عضٕ٘ يع نذ ٔخ ل يٍ كم أطٕاس 

 :الوكافحح الوُكاًُكُح

  ٍانتخهص يُٓ  عٍ طشٚك  األَف قانٛشل ث يٍ  داالستخشاإستخذاو سهب يعذَٙ  خ لانزًح انٛذٔ٘ نهضششة ي ٔ

 انضشق

 :ُحل ُضَائالوكافحح ا

 انًص ئذ انضٕئٛت ٔ انًص ئذ انفٛشٔيَٕٛت انتٙ ٚتى تشكٛضْ  فٙ انفتشة انًًتذة يٍ شٓش رٕاٌ إنٗ شٓش سبتًبش  إستعً ل

 انب نغت نهضششة األطٕاسنزًح 

 الكُوُائُح:الوكافحح 

  فتشة َش ط انذٚذاٌ خ لُٚصش   ستعً ل يبٛذ صشش٘ يشخص. 

 : (Oligonychus afrasiaticus الثىفشوج  =ػٌكثىخ التوش
 

ٚمضٙ عُكبٕث   ,كبٛشة عهٗ  يُتٕد انتًش انتٙ تسب  خس ئش اٜف ثيٍ اخطش   الثىفشوج(ٚعتبش عُكبٕث انتًش 

انُخٛم ٔٚبذا َش طّ  عهٗ االعش ب انض سة أ عهٗ انًض صٛم انمشٚبت يٍ  س تٍٛ ،عهٗ انُخٛم  انتًش فتشة انسب ث اي 

 )استف  أاخش رٕٚهٛت صٛج تتٕفش نّ انظشٔف انًُ خٛت  فٙ فصم انش ٛح ٔٚضداد يح  ذاٚت شٓش ي ٘ ًٔٚتذ انٗ

 نضبت انتًش . تٕٛنٕرٛسٔانفٛ دسر ث انضشاسة(

 

 ًذػى جوُغ ال  حُي و هٌتجٍ التوىس التحلٍ تالُقظح ورلك تاتثاع اال جشاءاخ   ، ًظشا لخ ىسج هزٍ الؼٌاكة

 :االحتشاصَح التٍ تتوثل فٍ 

 انصٛ َت انزٛذة نبس تٍٛ انُخٛم. 

  انُخهت يٍ  م ٚ  يضصٕل انسُت انس  مت ٔكزا  م ٚ  يضصٕل انضساع ث انبُٛٛتتُظٛف  . 

 انمض ء عهٗ االعش ب انض سة ٔكزا  م ٚ  يضصٕل انضساع ث انبُٛٛت. 

 .فٙ ص نت ظٕٓس انبؤس االٔنٗ ٚز  عهٗ انف س اٌ ٚمٕو   نع د االٔنٙ نتف د٘ اَتش س ْزِ االفت ٔ 

 

 

 

 

 

 

مثل المرشد الفالحي  المصالح الفالحية القريبة عند  : المختصة يجب تبليغ الجهات ***

 .ظهور البؤر االولى التخاذ االحتياطات االنية مبكرا

 ردو بالكم على النخلة 
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