
 مهندس احمد فهيم-:اعداد



يتحدث الملف عن كل شئ يخص مكافحة االمراض النباتية 

 نبذة مختصرة عن طريق مكافحة االفة سواء طرق طبيعية او زراعية
 او ميكانيكية او حيوية 

 نتعمق اكثر عن الطريقة الكيميائية لمكافحة االمراض النباتية باستخدام
 المبيدات الزراعية

 علي الرغم من اضرار المبيدات علي صحة االنسان والحيوان في حالة
استخدامها بالطرق الخاطئة اال انها هي اسرع وافضل الطرق في 

 مكافحة االصابات الشديدة

 نتحدث عن المبيدات الحشرية وطريقة عملها بالتفصيل وكذلك المبيدات
 الفطرية والنيماتودية واالكاروسية

ادعو هللا ان يستفاد الجميع بالمحتوي المقدم 

 احمد فهيم-:مهندس زراعي 

 



قبل معرفة طرق مكافحة االفات الزراعية البد من معرفة ماهي االفة 

 الزراعية؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 



 كائن حي يسبب الضرر واالذي للنباتات والمحاصيل التي يزرعها

 االنسان

  قد يكون الضرر ناتج عن فطريات ضارة مثل االصابة بالبياض الدقيقي

 والبياض الزغبي واعفان الجذور وغيرها

 قد يكون الضرر ناتج عن حشرات ضارة مثل حشرة المن والتربس

 والذبابة البيضاء وذبابة الفاكهة ودودة الحشد الخريفية وغيرها

 قد تكون االصابة ناتجة عن بكتيريا مثل اللفحة النارية في التفاح والتبقع

 البكتيري والذبول البكتيري 

 قد يكون الضرر ناتج عن النيماتودا مثل االصابة بنيماتودا التعقد

 ونيماتودا التقرح ونيماتودا التقصف

 قد يكون الضرر ناتج عن اكاروسات وعناكب كاالصابة بالعنكبوت

 االحمر واكاروس صدا الموالح والحلم الدودي



1-المكافحة الطبيعية 

 تحد من انتشار االفة دون تدخل االنسان ك قلة توافر غذاء االفة والعوامل الجوية وعوامل طبوغرافية كوجود الجبال
 والصحاري والمحيطات يحد من انتشار االفة

2-المكافحة الميكانيكية 

 تحد من انتشار االفة عن طريق االيدي العاملة كوضع سلك معدني في االنفاق التي تعيش فيها دودة حفار الساق وغيرها من
 الوسائل الميكانيكية

3-المكافحة الزراعية 

 تحد من انتشار االفة عن طريق حرث االرض وخدمتها ونظافة االرض من الحشائش وكذلك الدورات الزراعية وكذلك تنظيم
 تغذية النبات والري يحد من انتشار االفة

4-المكافحة الحيوية 

 هي استخدام افة نافعة للتغذية علي افة ضارة مثل حشرة ابو العيد وحشرة اسد المن للتغذية علي حشرات المن والذبابة 

المكافحة التشريعية 

 هي سن الدولة للقوانين والتشريعات كتدريب االيدي العاملة علي كيفية مواجهة االفة والحد منها وكذلك الحجر الزراعي
 وغيرها من القوانن التي تضعها الهيئات لتقليل تعداد االفات الزراعية

5- (المبيدات)المكافحة الكيميائية 

هي ماسنتحدث عنها بالتفصيل ان شاء هللا 
6-  االدارة المتكاملة للمكافحة(ipm ) هي استخدام اكثر من طريقة من الطرق السابقة للمكافحة 

 





 مبيدات فطريةمواد كيميائية تكافح الفطريات الضارة تسمي 

 

 مبيدات حشريةمواد كيميائية تكافح االفات الحشرية تسمي 

 

 مبيدات نيماتوديةمواد كيميائية تكافح االصابة بالنيماتودا تسمي 

 

  مبيدات اكاروسيةمواد كيميائية تكافح االصابة باالكاروس والعناكب 

 

 مبيدات القواقعمواد كيميائية تكافح  القواقع تسمي ب 

 

 مبيدات حشائشمواد كيميائية تكافح االعشاب والحشائش الضارة 



 تنقسم هذه المبيدات الي قسمين طبقا لطريقة تاثير المبيد علي االفة

 -:الزراعية

هي المبيدات التي يمتصها النبات وتدخل في -:اوال المبيدات الجهازية

العصارة الداخلية للنبات ثم تاتي االفة وتمتص من عصارة النبات 

 فيحدث لها مشاكل ينتج في النهاية موت الحشرة

 

 او بالمالمسة يتم رشها علي النبات فتدخل -:ثانيا المبيدات التالمسية

المادة السامة داخل جسم الحشرة عن طريق الثغور التنفسية الموجودة 

فيحدث للحشرة تشنجات او ( طبقة الكيوتيكل)علي جسم الحشرة 

 اضطرابات عصبية ينتج عن موتها بالنهاية



ومنها المركبات الكرباماتية 

 وميثيوكارب ( النيت)مثل ميثوميل 

 وبريميكارب 

(لمكافحة النيماتودا%)24واوكساميل 

 تستخدم هذه المواد في مكافحة

الديدان التي تصيب النباتات كدودة 

ازهار الموالح والديدان الحرشفية ك 

دودة الحشد الخريفية ف الذرة 

 والثاقبات الماصة ك المن والذبابة

 المبيدات الفوسفورية العضوية منها

-بروفينوفوس-كلوروبيرفوس)

-دايمثويت-دايزنون -مالثيون

 (  بيرميفوس ميثيل-فينتروثيون

 تستخدم هذه المواد في مكافحة العديد

من الحشرات ك المن والديدان 
–والديدان القارضة  -الحرشفية

 والحفار

 ومنها مايكافح النيماتودا مثل مبيد

 %40فيناميفوس 

 



 ومنها مايعمل علي تنشيط

 مستقبالت النيكوتينيك

سبينوترام -مثل سبينوساد 

 هذه المواد تعمل علي مكافحة

الحشرات الثاقبة الماصة او الخادشة 

 الماصة وخاصة حشرة التربس

 ويكافح ايضا الديدان الحرشفية 

 منها مايعمل علي تثبيط مستقبالت

 النيكوتينك

  مثل مركبات النيونيكوتينيدات مثل

 -اميدا كلوبريد -اسيتامبريد

-كلوثيانيدين-ثياميثوكسام-ثياكلوبريد

 داي نيتيفيورام

 هذه المواد تستخدم لمكافحة

الحشرات الثاقبة الماصة ك المن 

والتربس والذبابة البيضاء 

 (النطاطات الخضراء)والجاسيد



 حيث ال تتسبب بمانعات التغذية هذه المواد تعمل بطريقة حديثة وتسمي

في قتل الحشرة بطريقة مباشرة ولكن بعد رشها تتوقف الحشرة عن 

التغذية فترة من الوقت حتي يتم القضاء عليها وموتها من تاثير قلة 

 التغذية

مثل فلونيكاميد مثل مبيد تبيكي شوري 

وبيمتروزين مثل مبيد رايزوليزر الخليج 

 هذه المواد تستخدم للقضاء علي الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن

 والذبابة البيضاء



مجموعة داي اميد ومنها:- 

كلورانيترانيليبرول 

ثيانيترانيليبرول 

فلوبيندياميد 

 هذه المواد تستخدم للقضاء علي مدي واسع من الحشرات وخاصة

 الديدان ك دودة الحشد الخريفية في الذرة وحشرة المن والذبابة



 ومنها مايعمل علي غلق قنوات

 -:الصوديوم مثل

 اندوكساكارب تستخدم لمكافحة

الديدان وخاصة دودة ثمار الطماطم 

 ماتسمي التوتا ابسيليوتا

 ومنها مادة ميتافلومايزون تستخدم

 ايضا لمكافحة الديدان 

 منها مايعمل علي فتح قنوات

 -:مثلالصوديوم 

 اللمبادا ثيهالوثرين)البيرثرويدات-

-الفاسيبرمثرين-سيبرمثرين

-بيتاسيفلوثرين-دلتامثرين

 بايفنثرين-زيتاسيفلوثرين

 هذه المواد تعمل علي مكافحة مدي

واسع من االفات الحشرية مثل 

الديدان الحرشفية والديدان القارضة 

 وذبابة الفاكهة -وصانعات االنفاق



 ومنها مايعمل علي تثبيط وغلق

 -:قنوات الكلور مثل

 مجموعة فينيل بيرازوليز كمادة

 الفيبرونيل

 تكافح هذه المادة مدي واسع من

الديدان الحرشفية كدودة الثمار ودودة 

 صانعة االنفاق 

 منها مايعمل علي تنشيط قنوات

 -:الكلور مثل
 مركبات افريمكتين مثل ابامكتين–

-(بروكليم)وايمامكتين بنزوات 

 ليبيمكتين -ميلبيمكتين

 هذه المجموعة الكيميائية تستخدم

لمكافحة االكاروسات والحلم الدودي 

 ومنها مايكافح الديدان كالبروكليم









لمبادا ثيهالوثرين                               ابامكتين 

دلتامثرين                                       كلوروفينابير 

الفاسيبرمثرين                                  بيردابين 

اسيتامبريد                                     هيكساثيازوكس 

اميداكلوبريد                                   سبيروديكلوفين 

ثياكلوبريد                                      فينبيروكسيمات 

          ثيوسكالم هيدروجين اوكساالت                فينبيوتاتين اوكسيد 

ميثوميل 

ايمامكتين بنزوات 

فيبرونيل 

اندوكساكارب 

 



من طرق تاثير المبيدات السابقة نستنتج ان:- 

 ال يجوز خلط اندوكساكارب او ميتافلومايزون مع المبيدات البيرثرويدية

 (قناة الصوديوم)كاللمباداثيهالوثرين والدلتامثرين والفاسيبرمثرين

 ال يجوز خلط سبينوساد او سبينوترام مع مركبات النيونيكوتينيدات

 مستقبالت النيكوتينيك استيل كولين)كاالسيتا واالميدا والثياميثوكسام 

 ال يجوز خلط الفيبرونيل مع مركبات افرومكتين مثل ابامكتين

 وايمامكتين بنزوات

اي مادتين طريقة تاثيرهم متضادة ال يجوز خلطهم معا 





 من المعروف ان النيماتودا تعتبر من اخطر االمراض التي تواجه النباتات
 والمحاصيل الزراعية ومن اشهر انواع النيماتودا 

 نالحظ فيها تورمات وتعقدات صغيرة علي الشعيرات الجذرية نيماتودا تعقد الجذور
 يصاحبها اصفرار وتقزم للنبات 

 نالحظ فيها موت االنسجة علي الشعيرات الجذرية وعدم نيماتودا تقرح الجذور
 انتشار الشعيرات الجذرية الجديدة

 نالحظ فيها تكتل الشعيرات الجذرية ونمو الشعيرات نيماتودا تقصف الجذور
الجذرية بطريقة جانبية وتقصف الشعيرات من قمتها فال تسمح للشعيرات بان يحدث 

 لها استطالة
 ومن اشهر المواد الفعالة التي تكافح النيماتودا 
فوسيازات كما في مبيد كرينكل 
كادوسافوس كما في مبيد راجبي 
فلوبيرام كما في مبيد فيلوم برايم 
 ايثوبروفوس كما في مبيد سمارت ان 



 غالبا ماتصاحب االصابة 

بالنيماتودا اصابة باعفان 

 الجذور كما هو 

موضح بالصورة 



 تنقسم المبيدات الفطرية حسب طبيعة عملها الي قسمين مهمين وهما

 (الجهازية)والمبيدات العالجية( غير جهازية)المبيدات الوقائية 

المبيدات الوقائية:- 

 هي مواد كيميائية فطرية يتم رشها علي النبات او تعقيم البذور

 والشتالت بها قبل الزراعة بهدف وقاية النبات قبل حدوث االصابة عليه

المبيدات العالجية:- 

 هي تلك المواد التي يتم رشها في بداية ظهور االصابة الفطرية تعمل

علي تثبيط عمل الفطر وبالتالي تقليل االصابة او مكافحتها قبل تكاثر 

 الفطر



 مادة الكابتان:- 
 تنتمي هذه المادة لمجموعة مركبات

 الثيوميثيل ثالثي الكلور
 تستخدم للوقاية من امراض البياض

الزغبي واللفحة المتاخرة والعفن 
 Botrytisالرمادي 

مادة الكلوروثالونيل:- 
 تنتمي لمجموعة مركبات البنزينية

والفينولية الكلورونية وتستخدم للوقاية 
من البياض الدقيقي واعفان الثمار ولفحة 

 .الساق الصمغية في الخيار
يمنع التفاعالت االنزيمية في الفطريات. 

 

مادة الثيرام:- 
 تنتمي هذه المادة للمركبات

الكرباماتية وتستخدم لمعاملة البذور 
والشتالت قبل الزراعة للوقاية من 

فطريات التربة والندوة المبكرة وهو 
 Rhizoctoniaوقائي ضد 

 والبروبونيب–مادة المانكوزيب:- 
 تنتمي ايضا للمركبات الكرباماتيه

وهما وقائيان ضد البياض الزغبي 
والندوة المتاخرة ف البطاطس 

 .والطماطم



مادة دينوكاب:- 

 تنتمي لمجموعة داي نيتروفينيل 

 تستخدم للوقاية من البياض الدقيقي 

 له تاثير مشابه للكبريت الميكروني

الذي يستخدم ايضا للوقاية من 

البياض الدقيقي ولكن مادة الدينو 

كاب تظهر فاعليتها عن انخفاض 

درجة الحرارة عكس الكبريت الذي 

له تاثير سام ع النبات عند ارتفاع 

 الحرارة

مادة بينسكرون:- 

 تنتمي لمجموعة مركبات الفينيل

يوريا  ويؤثر علي االنقسام الميتوزي 

 والخلوي للفطر

 يستخدم للوقاية من العفن

الرايزكتوني ومعاملة درنات 

البطاطس للوقاية من مرض القشرة 

السوداء الناتجة عن الفطر 
Rhizoctonia 

 

 



مركبات النحاس:- 

   علي الرغم من ان عنصر النحاس عنصر غذائي للنبات  اال ان له
 ..ادوار كثيرة كمركب وقائي وعالجي علي حسب صورة النحاس

اوكسي كلور نحاس:-  

 تستخدم لمكافحة االشنات علي اشجارالموالح والفاكهة 

جلوكونات نحاس واكروبات نحاس:-  

 صورتين يتم استخدامهم كمادة وقائية وعالجية الصابات البياض
 الزغبي علي الخضروات

 (:الجنزارة)كبريتات نحاس- 

 تستخدم للوقاية من امراض اعفان الجذور 



ثيوفانات ميثايل:- 

الكربندازيم:- 

تنتمي لمجموعة البينزيميدازول 

 يؤثرا في منع تشكل هيفات الفطر اثناء
االنقسام الخلوي وتؤثر علي معدالت 
التنفس فيحدث له انخفاض وبالتالي 

ينخفض معدل تكوين االحماض النووية 
 والبروتينات

 تستخدم هاتان المادتان للوقاية من
امراض البياض الدقيقي ومكافحة 

امراض اعفان التربة خاصة 
 الفيوزاريوم والبيثيم

 

بروباموكارب هيدروكلوريد:- 
تنتمي لمجموعة المبيدات االليفاتية 
تؤثر علي تكوين جدر خاليا الفطر 
 تستخدم لمكافحة امراض البياض

الزغبي والندوة المتاخرة وعفن 
 البيثيم

ميتاالكسيل:- 
 تنتمي لمجموعة االيثيل االنين 
 يؤثر علي تخليق الحمض النووي

 لخاليا الفطر
 يكافح عفن البيثيم والفيتوفثورا 

 



فوستيل الومنيوم:- 

تنتمي لمجموعة الفوسفور العضوية 

تؤثر علي منع نمو الخيوط وهيفت الفطر 

 كما انه بينت االبحاث ان هذا المبيد يساهم
في تحفيز النبات بانتاج الفيتوالكسينات وهي 

 مواد كيميائية في النبات مثبطة لنمو الفطر

 يستخدم للمكافحة من امراض اعفان الجذور
وتصمغ الموالح  والبياض الزغبي والندوة 
والمتاخرة وله تاثير علي بعض االمراض 

 البكتيرية

 ينتقل في االوعية الناقلة من اعلي السفل
 والعكس

 

دايمثمورف:- 
 تنتمي هذه المادة لمجموعة المورفولين 
 تستخدم لمكافحة امراض البياض

الزغبي والندوات في البطاطس 
والطماطم وكذلك لها تاثير علي امراض 

 اصداء القمح
تولكلوفوس ميثيل:- 
 تنتمي لمجموعة كلوروفينيل 
 يعمل علي تثبيط تخليق الفوسفوليبيدات

 وفقد نفاذية االغشية
 يستخدم لمكافحة اعفان الجذور وخاصة

 الرايزكتوني



هيميكسازول:- 

تنتمي لمجموعة اوكسازل 

 متخصصة في مكافحة فطريات

التربة وخاصة البيثيم والفيوزاريوم 

 والرايزكتونيا

 هذه المادة لها تاثير علي تنشيط

الجذور ويزيد من قدرة تحمل النبات 

 لدرجات الحرارة المنخفضة 

مجموعة التريازول:- 

 هذه المجموعة تشمل كثير من المواد

الفعالة منها تيبوكونازول 

وديفينوكونازول وبروبيكونازول 

 وتتراكونازول

 تستخدم في مكافحة كثير من

االمراض منها البياض الدقيقي 

واالصداء والتفحمات وكذلك لها 

تاثير علي فطريات الذبول الوعائي 

 كالفيوزاريوم والفيرتيسيليوم



مادة البروكلوراز:- 

تنتمي لمجموعة اميدازول 

 متخصصة في مكافحة البياض

الدقيقي وتبقعات االوراق  واالصداء 

ولها تاثير علي امراض موت 

 البادرات

مجموعة  استروبيولورين:- 

 تنتمي لهذه المجموعة عدة مواد اهمها

ازوكسي ستروبين وبيراكلوستروبين 

 وتراي فلوكسي ستروبين

 تؤثر هذه المواد علي تثبيط التنفس في

الميتوكوندريا وبالتالي يمنع انتاج الطاقة 

 في الخلية الفطرية

 تستخدم هذه المواد لمكافحة البياض

الزغبي في الخضروات وكذلك البياض 

الدقيقي في الخيار والتفاح ويستخدم 

 لمكافحة االصداء وامراض التربة



(  الندوات)البياض الدقيقي واالصداء                  البياض الزغبي واللفحات 

والتبقعات والتفحمات:-        

ايبوكسي كونازول                             ازوكسي ستروبين 

بروكلوراز                                     بيراكلوستروبين 

بينوكونازول                                   تراي فلوكسي ستروبين 

ديفينوكونازول                                 دايمثمورف 

تتراكونازول                                   مانكوزيب 

بروبيكونازول                                 بروباموكارب هيدروكلوريد 

كلوروثالونيل                                   فوستيل الومنيوم 

بوسكاليد 

ميكلوبيوتانيل 

 



اعفان الجذور والذبول الوعائي 

 

هيميكسازول                            تولكلوفوس ميثيل 

فلوتانيل                                 كربندازيم 

(وقائي)فوستيل الومنيوم                        كبريتات النحاس 

                           ميتاالكسيل                               ثيرام 

ثيوفانات ميثايل 

تريتيكونازول 

تيبوكونازول 

بينسكرون 



حشرة المن          حشرة التربس              حشرة الذبابة البيضاء 

بيمتروزين          سبينوترام                     بيمتروزين 

دايمثويت           بايفنثرين                        بريبروكسيفين 

كلوثيانودين        فلوبيراديفيوران                 ثياكلوبريد 

                  ثيوسكالم هيدروجين اوكساالتبريميكارب        دلتامثرين 

فلونيكاميد                                       ايتوفنبروكس 

اسيتامبريد                                      ثياميثوكسام 

ثياميثوكسام                                       اميداكلوبريد 

اميدكلوبريد                                      ثيانترانيليبرول 



 االكاروسات والعناكب والحلم 

ابامكتين 

بيردابين 

كلوروفينابير 

سبيروديكلوفين 

فينبيوتاتين اوكسيد 

فينبيروكسيمات 

هيكساثيازوكس 

النيماتودا 

كادوسافوس 

فوسيازات 

فلوبيرام 

ايثوبروفوس 

فيناميفوس 

اوكساميل 



ديدان الثمار وديدان االزهار والديدان الحرشفية 

 

لوفينيرون                           لمباداثيهالوثيرين 

ايمامكتين بنزوات                  دلتامثرين 

  اندوكساكارب                       الفاسيبرمثرين 

 (النيت)فيبرونيل                            ميثوميل 

نوفاليرون                          بيرداليل 

تراي فلوميرون                     سبينوساد 

بيرداليل                            فلوفي نوكسيرون 

كلورانيترانيليبرول 





 



 اعداد مهندس زراعي احمد فهيم
01128239823 

وانتهت بفضل هللا تعالي 

 اسال هللا العلي العظيم ان يجعل هذا العمل خالصا

لوجه هللا تعالي وان يجعل هذا العمل في ميزان 

حسناتنا جميعا  وفي ميزان كل من تعلم من هذا الكتاب 

 وكل من شارك بمعلومة منه الخيه 

 

 


