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غشق أزمبي اٌف١شٚعبد 
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 التكاثر الخضري أ

 النمل الميكانيكي

 البذور وحبوب اللماح

 التطعيم 

 الحشرات

 النمل األرضي

 النيماتودا

 النباتات المتطفلة

 الفطريات



 :غش٠ك ػٓ األِشاض ِغججبد ِٓ وغ١ش٘ب إٌجبر١خ اٌف١شٚعبد رٕزمً

 ًاٌذششاد :ِثً د١خ ٔٛال. 

أخشٜ ث١ٌٛٛج١خ ٔمً غشق. 

 .اٌج١ئخاالٔزشبس ٚاالعزّشاس٠خ فٟ رزُ ػ١ٍّخ إٌمً ثغشض 



 أُ٘ ٚعــبئً أزمبي اٌف١شٚعــبد

 :اٌخعشٞاٌزىبثش االٔزمبي ػٓ غش٠ك 1.

 اٌزٟ إٌجبربد فٟ وج١شح أ١ّ٘خ راد اٌطش٠مخ ٘زح رؼزجش

 .ٚاٌجطبغظ اٌّٛص اٌمٍمبط، ِثً خعش٠ب   رزىبثش

 

 . البطاطس أوراق التفاف : الفيروسات أمثلة

 .اٌجطبغظ : اٌؼبئً 

 .  خعش٠ب: غش٠مخ اٌزىبثش 

 

http://www12.0zz0.com/2008/12/28/10/691840052.jpg


 أُ٘ ٚعــبئً أزمبي اٌف١شٚعــبد

 :  ا١ٌّىب١ٔىٟإٌمً . 2

 :األحتكان طريك عن األنتمال .أ

 :٠زُ ٔمً اٌف١شٚعبد ٔز١جخ ادزىبن ١ِىب١ٔىٟ 

 .  االدتكبك انُبتج ػٍ أوساق أفشع انُجبتبد1.

 .األدتكبك انُبتج ػٍ يشوس اإلَسبٌ أو انذُىاٌ ثٍُ انُجبتبد انسهًُخ أو انًصبثخ2.



 أُ٘ ٚعــبئً أزمبي اٌف١شٚعــبد

 : النمل الميكانيكي. 2

 :بالطرق الصناعيةاألنتمال . ب

 وانتٍ انجذج ثغشض ورنل سهُى أخش انً يصبة َجبد يٍ انفُشوسبد نُقم انطشَقخ هزح تستخذو

 انُذ اصبثغ ثأدذ وفشدهب سهًُخ َجبد أوساق سطخ ػهً انًصبة انُجبد ػصبسح وضغ فُهب َتى

  أو انشيم ثىاسطخ انصُبػُخ انؼذوي فٍ األوساق تؼفُش أشتشاط وَالدظ شبش ثقطؼخ دتً أو

 انخهىٌ انجذاس خالل انفُشوط دخىل تسهم دقُقخ جشوح إدذاث تسجت انًىاد هزح انكبسثىسَذو

 .انؼذوي ودذوث انجضَئبد دخىل ػًهُخ فتجذأ انجالصيٍ انغشبء سطخ ػهً واديصبصهب



 أُ٘ ٚعــبئً أزمبي اٌف١شٚعــبد



 أُ٘ ٚعــبئً أزمبي اٌف١شٚعــبد

 :  النمل بواسطة البذور وحبوب اللماح. 3

. رّثً ٔغجخ ظئ١ٍخ ِمبسٔخ ثجبلٟ غشق إٌمً   فعاليتها بين طرق النمل  

 :إٌجبد فٟ رى٠ٕٛٙب أثٕبء ٌٍجزٚس اٌف١شٚط ٠صً

 يصبة َجبد يٍ قبديخ نقبح ثذجخ أو َفسخ انًصبة انُجبد دبنخ فٍ أٌ ) 

 .( نهفُشوط ودبيهخ
العدوى  طريمة  

 اإلخصبة ػ١ٍّخ أثٕبء اٌجب١ِذ إٌٝ اٌٍمبح دجخ ِٓ اٌف١شٚط ٠ٕزمً

  .ٌٍف١شٚط دبٍِٗ ثزسح ٚرزىْٛ
 كيفية االنتمال 

.ف١شٚط اٌزخط١ػ اٌىبرة فٟ اٌشؼ١ش  مثال  



 أُ٘ ٚعــبئً أزمبي اٌف١شٚعــبد

ثصٛسح ػبِخ وً اٌف١شٚعبد اٌزٟ رغجت إصبثخ جٙبص٠خ رٕزمً : اٌزطؼ١ُإٌمً ػٓ غش٠ك . 4

  .غشق اٌزطؼ١ُ ػذ٠ذح ثؼعٙب ٠صٍخ ٌٍٕجبربد اٌؼشج١خ ٚثؼعٙب ال ٠صٍخ. ثٙزح اٌطش٠مخ

 ٔمٍٙب ٠ّىٓ ال اٌزٟ اٌف١شٚع١خ اإلِشاض ِٓ وث١ش ٌٕمً فؼبٌٗ ٚع١ٍخ

  .األخشٜ ثبٌٛعبئً
 فعاليتها بين طرق النمل 

العدوى  طريمة   .جٙبص٠ٗ إصبثخ رىْٛ د١ث ٌٍٕجبد اٌٛػبئٟ ثبٌجٙبص  

 .اٌطج١ؼخ1.

 .ٚاٌذساعخ اٌجذث ٌغشض اإلٔغب2ْ.
 كيفية االنتمال 

 اٌفشاٌٚخ ف١شٚط1.

   اٌؼشٚق رخطػ ف١شٚط2.
 مثال 

 :طريمتها تتم كاألتي 

َطؼى انجضء انًصبة يٍ انُجبد يغ َجبد سهُى وَهف أدُبَب ثججُشح دتً َهتئى انجضءاٌ أو 

 .تجذأ األػشاض ثبنظهىس



 غــش٠مخ اٌزطؼ١ُ



 غــش٠مخ اٌزطؼ١ُ



 :إٌمً ػٓ غش٠ك اٌذششاد. 5

 ثّب ثبٌطج١ؼخ، اٌف١شٚع١خ اإلِشاض ٔمً ِغججبد أُ٘ ِٓ اٌذششاد رؼزجش

   .إٌٛالً ِٓ %94 ٠مبسة
 فعاليتها بين طرق النمل 

 إٌجبر١خ اٌف١شٚعبد وً ٔمً ػٍٝ لبدسح غ١ش اٌّخزٍفخ ثأٔٛاػٙب اٌذششاد

  .اٌّؼشٚفخ
 كيفية االنتمال 

 ِٓ اٌىث١ش ٔمً ػٓ ِغئٌٛخ دشش٠خ سرجخ أHomopetraُ٘  رؼزجشسرجخ

   .اٌف١شٚعبد
 الرتبة التابعة 

 .Aphid  آٌّ دششح 1.

 . leaf hoppers اٌٛسق ٔطبغبد 2.
 أهم األنواع 

 العدوى    وج١ش دذ إٌٝ ِزخصص غ١ش خبٌص ١ِىب١ٔىٟ ٔمً ِجشد

 ٌٙب عجك لذ رىْٛ إْ ثؼذ ع١ٍُ ٔجبد ػٍٝ اٌذششح رغزٞ أثٕبء إٌمً ٠زُ

  .ِصبة ٔجبد ػٍٝ اٌزغز٠خ
 طريمة العدوى 



 :إٌمً ػٓ غش٠ك اٌذششاد. 5

Leaf hoppers Aphid 



 دذ اٌٝ ِزخصص غ١ش خبٌص ١ِىب١ٔىٟ ٔمً ثّجشد ٚاٌذششح اٌف١شٚط ث١ٓ اٌؼاللخ رزشاٚح

 لغ١ّٓ اٌٝ رمغُ اٌذششاد ثٛاعطخ إٌمً فإْ ٌزٌه دم١م١خ ث١ٍٛج١خ ػاللخ ٚجٛد دذ اٌٝ وج١ش

  :سئ١غ١ٓ

 النمل بالحشرات

 النمل المستديم

(البالي)   

 النمل الغير مستديم 

(الغير بالي)  



 النقل الغري مستديم  النقل املستديم 
العزط١غ اٌذششح أْ رٕمً اٌف١شٚط 

 ثّجشد اٌزغز٠خ ػٍٝ إٌجبد اٌّصبة 

رىزغت اٌذششح اٌف١شٚط ػٕذ رغز٠زٙب 

 ػٍٝ إٌجبد 

ال رزغزٜ ػٍٝ اٌطجمبد اٌغطذ١خ ٌٚىٓ 

رشعً ِّبصبد إٌٝ إٌّبغك اٌذاخ١ٍخ ن 

(اٌٍذبء)  

 رغزٜ ػٍٝ اٌطجمبد اٌغطذ١خ ٌٍٕجبد 

(عبػبد/ أ٠بَ ) رذزبج إٌٝ فزشاد دعبٔخ   

 
 ال رذزبج إٌٝ فزشح دعبٔخ 

٠ىزغجٗ ػٓ غش٠ك ِشٚس اٌف١شٚط ثذٚسح 

ِؼ١ٕخ خالي األجٙضح اٌّخزٍفخ ٌذاخ١ٍخ 

 اٌذششح 

رىزغجٗ ثغشػخ وج١شح فٟ خالي دلبئك ِٓ 

.ثذء اٌزغز٠خ أٚ دزٝ فٟ ثٛأٟ   

رظً اٌذششح لبدسح ػٍٝ ٔمً اٌف١شٚط إٌٝ 

(رّزذ إٌٝ ثم١خ د١بح اٌذششح )ِذح غ٠ٍٛخ   

 اٌج١ط ثُ األج١بي اٌزب١ٌخ 

 رفمذ اٌمذسح ػٍٝ ٔمٍخ أ٠عب ثغشػخ وج١شح 

 دسجخ اٌزخصص جذا ػب١ٌخ 
اٌف١شٚط ٚاٌذششح ال رشثطّٙب أٞ ػاللخ 

 ث١ٌٛٛج١ٗ 



إٌـــمً االسظـــٟ . 6  

النمل بواسطة 
 الفطريات 

النمل بواسطة النباتات 
 المتطفلة 

النمل بواسطة 
 النيماتودا



 :  ثٛاعطخ ا١ٌّٕبرٛداإٌمً . أ

 رٕمٍٙب اٌزٟ اٌف١شٚعبد ٚ .اٌزشثخ فٟ رؼ١ش ألٔٙب ٔظشا   اٌطج١ؼخ فٟ اٌف١شٚع١خ األِشاض ٔبلالد أُ٘ ِٓ اٌذ٠ذاْ رؼزجش

 ٌّذح اٌزشثخ جفذ إرا اٌف١شٚط ٔمً ػٍٝ لذسرٙب ا١ٌّٕبرٛدا رفمذ .ثبٌزشثخ إٌّمٌٛخ ثبألِشاض رؼشف أِشاض رغجت

  .أعجٛع

 :اٌّزطفٍخ إٌجبربد ثٛاعطخ إٌمً.ة

 آخش إٌٝ ِصبة ٔجبد ِٓ اٌف١شٚط ٌٕمً ٚع١ٍخ ٠ٚىْٛ ٔجبد ِٓ أوثش ػٍٝ ٠زطفً اٌزٞ اٌذبِٛي ٔجبد أِثٍزٙب ِٓ  

 .ع١ٍُ

 :  اٌفطش٠بدثٛاعطخ إٌمً . ج

 .رؼزجش ثؼط اٌفطش٠بد راد أ١ّ٘خ وج١شح فٟ ٔمً اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌف١شٚعبد•

 .  Olpidium brassicaeأشٙش٘ب فٟ ٘زا اٌصذد •

 .٠ص١ت اٌّجّٛع اٌجزسٞ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ إٌجبربد•

إٌمً ػٓ غش٠ك اٌفطش٠بد ِثً إٌمً ثب١ٌّٕبرٛدا ٠ؼرشف ثبٌٕمرً األسظرٟ ٌٚىرٓ اٌفطش٠ربد رز١ّرض ػرٓ ا١ٌّٕربرٛدا ثمرذسرٙب  

ٌزٌه رغزخذَ ٘زٖ اٌخبصر١خ  ،ِالئّخػٍٝ رذًّ اٌجفبف ٌفزشاد غ٠ٍٛخ ألٔٙب رىْٛ اثٛاؽ رزذًّ اٌظشٚف اٌصؼجخ ٚاٌغ١ش 

ِشض ف١شٚعٟ ِٓ ٔجبد إٌٝ أخرش ػرٓ غش٠رك اٌزشثرخ ٌٍزفشلرخ ثر١ٓ اٌفطش٠ربد ٚا١ٌّٕربرٛدا ورأداح  ٌٍىشف ػٓ ِغجت ٔمً 

 .ٌٕمً اٌف١شٚعبد



 أُ٘ اجٕبط ا١ٌّٕبرٛدا

Longidorus  sp Trichodorus  sp 





 اٌغبدطٔٙب٠خ اٌّؼًّ 

  


