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 مرحلة النمو 
 .الجنيبداية  ٬الدرناتضخم ت ٬التدرن  الغرب: -

 التدرن.  ٬النمو النباتي ٬اإلنبات الوسط: -
 التدرن.  ٬بداية التدرن الشرق: -
 التدرن.  ٬النمو النباتي :الجنوب  -

 

 حالة الصحة النباتية 

 األمراض و الحشرات 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعهد الوطني لحماية النباتات

 مديرية الدعم التقني 

 

 

 .ا عبو : النشر مسؤول 

 المساعدون :

 : م.ج.باتنة. قنفود.ل -

 : م.ج. بوفاريك. صادق.د  -

 : م.ج. الشلف. عاشور.و -

 ذراع بن خدة. : م.ج. ايكني.س -

 : م.ج.الطارف.بوسحابة.ح -

: م.ج.  سي محمد ٬سوحيني -

 معسكر.

 م.ج. مستغانم. :لطروش.غ   -

 . :م.ج. وهرانجنان ٬صبان -

 

 

 

                الظروف المناخية المتوقعة  

  درجة الحرارة :

درجات  الحرارة 

 القصوى

درجات الحرارة  

 الدنيا 
 المناطق 

 الساحلية   المناطق [17-09] [21-16] 

الداخلية  المناطق [14-05] [20-10]  

العليا الهضاب  [12-01] [20-10]  

  الجنوبية المناطق [18-08] [23-20]

 الرطوبة:  
 طابق مناخي  الليل   النهار 

 الساحلية   المناطق مرتفعة مرتفعة

الداخلية  المناطق مرتفعة معتدلة   

العليا الهضاب  مرتفعة معتدلة   

  الجنوبية المناطق ضعيفة    ضعيفة   

 

 

ما  بطاطا لل كشف الصحة النباتية

 موسمية البعد 

 

 

 

 

نسجل تساقط أمطار معتبرة بالمناطق الشرقية يوم األربعاء واألحد، كذلك بجميع المناطق 

 .الساحلية و الداخلية يوم السبت.كما نسجل تساقط بعض األمطار بواليتي غرداية و تقرت

( عين تيموشنت)الحشرات الليلية   

 الذبابة البيضاء
(مستغانم)  

تيزي  )البياض الزغبي 

( عين تيموشنت -وزو  

-مستغانم -المدية -الجلفة )اللفحة المبكرة 

( تيزي وزو  -عين تيموشنت  

( مستغانم)العناكب   

عين )حفارة االنفاق  

(مستغانم -تيموشنت   



ويعتبر من  Phytophtora infestansهو مرض فطري ينتج عن فطر  : البياض الزغبي على البطاطا

 األمراض الخطيرة التي تصيب محلصيل البطاطا نظرا لطابعه الوبائي. 

 . % 80رطوبة تفوق  -  :العوامل المساعدة على تطور المرض

 م نهارا.°21-16م ليال و من ° 15-10الحرارة من -                                            

 : دورة الحياة
 

 

 طرق المكافحة: 

القضاء على بقايا المحصول السابق التي تشكل المصدر األول للمرض.-  

 -متابعة الحماية بمبيد فطري إلى غاية الجفاف الكلي لألوراق.

قبل ظهور العدوى في حالة الظروف المناخية المالئمة.استعمال المبيدات الفطرية وقائيا   - 

تخزينها و إبعادها عن محاصيل البطاطا.التخلص من الدرنات المصابة عند  - 

استعمال بذور معالجة.-  

 -القيام بالمكافحة الكيميائية بمبيدات مرخصة مع اتباع التنبيهات الزراعية.

 -القيام بالدورة الزراعية.

 

 التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتية لل بطاطا ما بعد الموسمية من 22 الى 28 نوفمبر 2022 -

  

 

 

 

 

 

 إرشادات مهمة 

عتبار  االعين  ب  خذاألحسب الطور الحساس لإلصابة مع  البياض الزغبي  ، اللفحة المبكرة،   مراقبة ومعالجة   -

 العوامل المناخية المتوقعة.  

و الصفحات الرسمية    يرجى متابعة التنبيهات الزراعية الصادرة عن الجهات المحلية المختصة للمعهد

 للمعهد و المحطات الجهوية 

 

 الجزائر  -نهج االخوة وادك حسان بادي الحراش 12٬
   الهاتف: 021.52.30.17
                                                                                                                     الفاكس : 021.52.58.63

  www.inpv.edu.dz       الموقع االلكتروني

   

 

عن طريق   يحفظ الفطر في التربة

الدرنات المريضة التي تعطي عند  

نموها نباتات مصابة. تسمح 

اللفحات المتكونة على النباتات 

المصابة بتكاثر الفطر الذي ينتقل 

بفعل الرياح و االمطار القوية من 

نبتة إلى أخرى و من حقل الى  

اخر.و يمكن أن ينتشر ايضا عن 

طريق استعمال أدوات فالحية غير 

   . معقمة

http://www.inpv.edu.dz/


 

 

 2022 َىفًثش 22إنً  21 يٍ:  03سلى  انكشف

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشحهح انًُى
 تذايح انُعج -ذهىٌ انثًاس -ذعخى انثًاس :         انششق                         -
 انًثكشج( األصُافانجُي)-تذايح انُعج  -ذهىٌ انثًاس -ذعخى انثًاسانىعػ         :                           -
 ذهىٌ انثًاس -ذعخى انثًاس:           انغشب                          -

                                                                        ذهىٌ انثًاس -   ذعخى انثًاس:          انجُىب                          -

 حانح انصحح انُثاذيح

 انحششاخ                                                                                          األيشاض                       

 

                                                           
                         
                            
 
 

                                            
 
                               
 
 
 
 
 
 

 

 الجزائر -نهج االخوة وادك حسان بادي الحراش 12٬
                                                                                                                         انهاذف: 021.52.30.17

  23..021.52.5انفاكظ. 

 www.inpv.edu.dz   الموقع االلكترونً

 انًؼهذ انىغُي نحًايح انُثاذاخ

 يذيشيح انذػى انرمُي
 

       فتحية يعقوبي :النشرمسؤول 

  انًغاػذوٌ :

 : احملطة اجلهوية بوفاريكبن ش يخ خدجية

 احملطة اجلهوية الشلف :كروزي محمد

 احملطة اجلهوية قس نطينة بونفيخة نور ادلين:

 احملطة اجلهوية مس تغامن :لطروش غنية

 احملطة اجلهوية دراع بن خدة زيرينيين نعمية:

 احملطة اجلهوية الطارف بن محةل هاجر:

 احملطة اجلهوية وهران:  وصامي حداش سيبان

 احملطة اجلهوية اجلزاءر العامصة مفتاح يوسف:

 

  

 

 

 نظشوف انًُاخيح انًرىلؼح

 دسجح انحشاسج :

دسجاخ  انحشاسج 

 انمصىي

دسجاخ انحشاسج 

 انذَيا
 انًُاغك       

 انغاحهيح  انًُاغك [17-09] [21-16]

انذاخهيح انًُاغك [14-05] [20-10]  

انؼهياانهعاب  [12-01] [20-10]  

  انجُىتيح انًُاغك [18-08] [23-20]

 انشغىتح: 

 انًُاغك        انهيم  انُهاس

 انغاحهيح  انًُاغك مرتفعة مرتفعة

انذاخهيح انًُاغك مرتفعة معتدلة  

انؼهياانهعاب  مرتفعة معتدلة  

  انجُىتيح انًُاغك ضعيفة   ضعيفة  

                            

 

  كشف انصحح انُثاذيح

 نهحًعياخ

 

 

 

 

 رتاتح انفىاكه
La cératite  

( الشلف٬وهران تبازة٬ البلٌدة٬ 

  (و غرداٌة

 اَرشاكُىص
Anthracnose                         

 (البلٌدة)

 

 انًٍ
Pucerons                              

 (تٌزي وزو)

 

 انزتاتح انثيعاء
Les Aleurodes                             

 (انثهيذج)

 

 حفاسج انحًعياخ
La Mineuse  

 (البلٌدة٬تٌزي وزو٬ مستغانم)

 

 القشرٌات
Les Cochenilles  

+ 
 (تٌزي وزو)

 

انششليح يىو األستؼاء واألحذ، كزنك تجًيغ انًُاغك انغاحهيح و  انًُاغكتنسجل تساقط أمطار معتبرة 

رداٌة و تقرت.نسجل تساقط بعض األمطار بوالٌتً غانذاخهيح يىو انغثد.كًا   

 انصحح كشف

 انُثاذيح

03 

 

 انهفحح انًثكشج
Alternariose                              

 (البلٌدة)

 

http://www.inpv.edu.dz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 (Ceratitis capitata)   رتاتح فاكهح انثحش األتيط انًرىعػ      

 انًشالثح

 

  وجىد انحششجاعرؼًال يصائذ فشيىَيح جُغيح يٍ اجم انكشف ػٍ  -

 يشحهح ذهىٌ انثًاس( او انُعجفً انىلد انًُاعة )يا لثم 

 يشذيٍ في االعثىع يشالثح وحغاب ػذد انحششاخ في انًصيذج يشج او -

 رتاتاخ/نهًصيذج/نهيىو و 3حغاب ػرثح انعشس وانري ذمذس ب  -

  %1ذرؼذي َغثح إصاتح انثًاس 
 انمياو تانًؼانجح انكيًيائيح خاللت يُصح ػُذ تهىؽ ػرثح انعشس -

 انطىس انحغاط نإلصاتح  
 

 الجزائر -نهج االخوة وادك حسان بادي الحراش 12٬
                                                                                                                         انهاذف: 021.52.30.17

  23..021.52.5انفاكظ. 

 www.inpv.edu.dz   االلكترونًالموقع 

 إسشاداخ يهًح

انًثكشج، انرصًؾ انطفيهي، انهفحح انًٍ ،  انثيعاء،انزتاتح  ،حفاسج انحًعياخرتاتح انفىاكه، يشالثح ويؼانجح  -

 ػرثاس انؼىايم انًُاخيح انًرىلؼح. االؼيٍ خز تاالحغة انطىس انحغاط نإلصاتح يغ  انًرأخشج انهفحح

 

وظغ انًصائذ انغزائيح الصطياد رتاتح انثحش األتيط انًرىعػ نهحًعياخ و رتاتح انضيرىٌ يٍ اجم يكافحرها  -

 ؛في انىلد انًُاعة

 يشجً يراتؼح انرُثيهاخ انضساػيح انصادسج ػٍ انجهاخ انًحهيح انًخرصح نهًؼهذ

 www.inpv.edu.dzيىلؼُا:نًضيذ يٍ انًؼهىياخ، صوسوا 

 التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتٌة للحمضٌات من 22 الى 22 نوفمبر 2222 -
 جًيغ يُاغك انحًعياخ    :        رتاتح انفىاكه   -                             

 جًيغ يُاغك انحًعياخ    :     حفاسج انحًعياخ-                                      
 و انغشب يُاغك انحًعياخ انىعػ    :      انزتاتح انثيعاء-                                           

 و انغشب يُاغك انحًعياخ انىعػ    :    انرصًؾ انطفيهي-                                               
 و انغشب يُاغك انحًعياخ انىعػ    :      انهفحح انًثكشج-                                                    

 و انغشب يُاغك انحًعياخ انىعػ    :    انهفحح انًراخشج-                                                         

http://www.inpv.edu.dz/


 

 

 2222 ًىفوثز 12:  03كشف رقن  طواطنال 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الظزوف الوٌاخُح الورىقعح

 

درجاخ  الحزارج 

 القصىي

درجاخ الحزارج 

 الذًُا
 طاتق هٌاخٍ

 الساحلُح  الوٌاطق [17-09] [21-16]

الذاخلُح الوٌاطق [14-05] [20-10]  

العلُاالهضاب  [12-01] [20-10]  

  الجٌىتُح الوٌاطق [18-08] [23-20]

 الزطىتح:

 طاتق هٌاخٍ اللُل  الٌهار

 الساحلُح  الوٌاطق مرتفعت مرتفعت

الذاخلُح الوٌاطق مرتفعت معتدلت  

العلُاالهضاب  مرتفعت معتدلت  

  الجٌىتُح الوٌاطق ضعيفت   ضعيفت  

 

                                                                                                  
 

 

 

  كشف الصحح الٌثاذُح

 الطواطن

 

 

 

 

 

 الوعهذ الىطٌٍ لحواَح الٌثاذاخ

 هذَزَح الذعن الرقٌٍ

 

 

 

  غمرانى. ع: النشرمسؤول  

  الوساعذوى :

 )ت جهىيت مستغانمطمحال(نال ابىخالفت 

 )محطت جهىيت بسكرةال(صأنت عبد القادر

 )محطت جهىيت الشافال(عاشىر وليد

 )محطت جهىيت وهرانال(سبان ريم 

 )المحطت جهىيت الشاف( هللارحمىنى عبد 
 

 
 الطواطن الثعذ الوىسوُح                                              

 هزحلح الٌوى 
 تاقح سهزَح 5-3 :الغزب -

 تاقح سهزَح3-4 الىسظ: -
-  

 حالح الصحح الٌثاذُحال 

 الحشزاخ                                                                  األهزاض                       
 

                                
 
                            
                                                                                                                                            
                            
 
 

                                            
 
                               
 
 
 
 
 
 

 

 البٌضاء بابةذال
Aleurodes                              

 (مستغانم)

 

 اللفحة المبكرة
Alternariose                              

 (مستغانم))

 

 

 طماطمفارة اح
La Mineuse  

 (مستغانم)

 

 العنكبوتٌات
Acariens 

 ( مستغانم،تلمسان شلف ) 

, 

 الفراشات اللٌلٌة 
Noctuelles 
 (تلمسان شلف)

 

َىم األرتعاء واألحذ، كذلك تجوُع  ُحشزقال الوٌاطقتنسجل تساقط أمطار معتبرة 

بعض األمطار بوالٌتً نسجل تساقط الوٌاطق الساحلُح و الذاخلُح َىم السثد.كوا 

  غرداٌة و تقرت.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الطواطن الوحوُح

 هزحلح الٌوى 
 تاقح سهزَح 1:   غزب                    - 

 تاقح سهزَح 5 -غزص  : الجٌىب    - 

 حالح الصحح الٌثاذُحال  

 صاتاخ إأٌ أعزاض أو سجل ذلن 

 
 

 التوقعات الخاصة بمخاطر الصحة النباتٌة للطماطم من 41 الى 22 نوفمبر 2222 -

-  

 غزص الطواطنهٌاطق     :        الطواطن حفارج-    

  ) الجٌىب(  نغزص الطواطهٌاطق     الثُضاء        :الذتاتح -  

  ) الجٌىب( هٌاطق غزص الطواطن   :       اللُلُحلفزاشاخ  ا-            

 هٌاطق غزص الطواطن :    اللفحح الوثكزج           -             
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

-  

 إرشاداخ ههوح

حسة الطىر الحساص لإلصاتح  و  اللُلُحالفزاشاخ ،    الذتاتح الثُضاء ،  الطواطن حفارج هزاقثح وهعالجح  -

 عرثار العىاهل الوٌاخُح الورىقعح.هع أخذ تاال

 .        اللفحح الوثكزجاألهزاض الفطزَح ك هزاقثح -

 

 ؛هي اجل هكافحرها فٍ الىقد الوٌاسة  الطواطنحفارج وضع الوصائذ الغذائُح  -

 للوعهذَزجً هراتعح الرٌثُهاخ الشراعُح الصادرج عي الجهاخ الوحلُح الوخرصح 

 www.inpv.edu.dzلوشَذ هي الوعلىهاخ، سوروا هىقعٌا:

 الجزائر -نهج االخوة وادك حسان بادي الحراش 12٬
                                                                                                                         الهاذف: 021.52.30.17

  الفاكس : 021.52.58.63

  www.inpv.edu.dz       الموقع االلكترونً

 الصٌاعُحالطواطن 

 هزحلح الٌوى 
 -    اإلسهار : الجٌىب 

 حالح الصحح الٌثاذُحال                                        
                                  

 

 
 

 البٌضاء الذبابة
Aleurodes                             

 (أدرار)

 

 الفراشات اللٌلٌة
Noctuelles 

 (أدرار)

http://www.inpv.edu.dz/


 
 
 
 
 
 

 

 

 2022 َٕفًثش 27إنٗ 21  يٍ : 03 سلىكشف           

              

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجزائر -نهج االخوة وادك حسان بادي الحراش 12٬
                                                                                                                         انٓاذف: 021.52.30.17

  021.52.58.63انفاكظ. 

 www.inpv.edu.dz   الموقع االلكتروني

 انًؼٓذ انٕغُٙ نحًاٚح انُثاذاخ

 يذٚشٚح انذػى انرمُٙ

 مزدور سهام: النشرمسؤول 

  انًغاػذٌٔ:
 احملطة اجلهوية بقس نطينةبوقرة عقيةل: 

 احملطة اجلهوية بذراع بن خدةميدون فوزي: 

 احملطة اجلهوية ابلطارفمعزوز راضية: 

 : احملطة اجلهوية مبس تغامنبوخالفة أ محد اينال

 احملطة اجلهوية بأ درارجمربي محمد: 

 احملطة اجلهوية بوهرانصبان/جنان: 

  كشف انصحح انُثاذٛح 

 " انضٚرٌٕ "

 شحهح انًُٕي
ذهٌٕ انثًاس/ تذاٚح انُعح  :          انغشب 

اندُٙ/انثًاس/ تذاٚح انُعحذهٌٕ  ::          انٕعػ 
ذعخى انثًاس :         انششق 

اندُٙ/تذاٚح انُعح:          اندُٕب 

 حانح انصحح انُثاذٛحنا

 

                                
 
                            
 

 كشف

 انصحح

 انُثاذٛح

تدًٛغ انًُاغك يااس ألا يغ ذغالػذكٌٕ األخٕاء صافٛح خالل أٚاو األعثٕع 

االثٍُٛ و ٕٚ ٛحششلان انغاحهٛح تانًُاغك ٔغثد و انٕٚ انغاحهٛح  

الزيتونذبابة   

)معسكر، 

الطارف، تيزي 

 وزو و غرداية(

 

 انضٚرٌٕخًٛغ يُاغك     :انضٚرٌٕ رتاتح-

       انضٚرٌٕخًٛغ يُاغك شاشح انضٚرٌٕ: ف-

  Mouche de l’olive    رتاتح انضٚرٌٕ

رتاتح انضٚرٌٕ يٍ أخاش انحششاخ انرٙ ذصٛة شدشج انضٚرٌٕ نًا ذغثثّ يٍ خغائش ػهٗ انثًاس ٔػهٗ َٕػٛح  ذؼرثش

انضٚد تغثة صٚادج َغثح انحًٕظح فّٛ. ذُرشش ْزِ انحششج فٙ خًٛغ دٔل انثحش األتٛط انًرٕعػ ٔخاصح فٙ 

ًُاغك انغاحهٛح ٔشٓش خٕٚهٛح إنٗ غاٚح انًُاغك انغاحهٛح. ذظٓش انحششج انثانغح اترذاء يٍ شٓش يا٘ ٔخٕاٌ فٙ ان

 عثرًثش فٙ انًُاغك انذاخهٛح انًشذفؼح ٔاندثهٛح.

 انظشٔف انًُاخٛح انًرٕلؼح

 دسخح انحشاسج :

دسخاخ  انحشاسج 

 انمصٕٖ

دسخاخ انحشاسج 

 انذَٛا
 ًُاخٙانااتك ان

 انغاحهٛح  انًُاغك [17-09] [21-16]

انذاخهٛح انًُاغك [14-05] [20-10]  

انؼهٛاانٓعاب  [12-01] [20-10]  

  اندُٕتٛح انًُاغك [18-08] [23-20]

 انشغٕتح: 

 ااتك يُاخٙان انهٛم  انُٓاس

 انغاحهٛح  انًُاغك مرتفعة مرتفعة

انذاخهٛح انًُاغك مرتفعة معتدلة  

انؼهٛاانٓعاب  مرتفعة معتدلة  

  اندُٕتٛح انًُاغك ضعيفة   ضعيفة  

        

              

http://www.inpv.edu.dz/


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األػشاض ٔاألظشاس

 ٔاظحح ٔيًٛضج َاذدح ػٍ خشٔج انحششج انثانغح يٍ انثًشج ثمٕب

 عمٕغ يثكش نهثًاس انًصاتح لثم َعدٓا

 انثًاس انًصاتح لثم َعدٓا ذؼفٍ نة

 ذذَٙ فٙ كًٛح َٕٔػٛح انضٚد انُاذح ػٍ انثًاس انًصاتح ٔاسذفاع َغثح حًٕظرّ

 ػذو صالحٛح انثًاس نإلعرٓالن ٔانرخهٛم

 الجزائر -نهج االخوة وادك حسان بادي الحراش 12٬
                                                                                                                         انٓاذف: 021.52.30.17

  021.52.58.63انفاكظ. 

 www.inpv.edu.dz   الموقع االلكتروني

 يًٓـــــــــــــــح إسشاداخ

 ٔانإس انحغاط نإلصاتح  تٕظغ انًصائذ انفشيَٕٛح ٔ انغزائٛح يغ األخز تؼٍٛ اإلػرثاسنضٚرٌٕ ايشالثح رتاتح 

 انؼٕايم انًُاخٛح انًرٕلؼح. 

أفشاد تانغح/يصٛذج/انٕٛو(. 03)٘ يخصص ٔيشخص ػُذ تهٕؽ ػرثح انعشسانًؼاندح انكًٛٛائٛح تًثٛذ حشش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يراتؼح انرُثٛٓاخ انضساػٛح انصادسج ػٍ اندٓاخ انًحهٛح انًخرصح نهًؼٓذٚشخٗ 

 www.inpv.edu.dzنًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ، صٔسٔا يٕلؼُا:

http://www.inpv.edu.dz/

