وزارة الفالحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات
مديرية الدعم التقني

الكشف األسبوعي للصحة النباتية رقم11
من 20إلى 2221/12/26
المناطق
الطقس
العوامل المناخية

المناطق الشمالية

المناطق الجنوبية

2221/12/
2221/

درجة الحرارة

الرياح

au09/07/2017
باستثناء بعض الضباب المحلي مع سحب سفلى في الصباح  .الجو
سيكون صحو إلى غائم جزئيا على شمال البالد طيلة أيام األسبوع.

نترقب درجات حرارة قصوى تتراوح بين °16م و°24م على
مستوى المناطق الساحلية ومن °16م إلى °22م على المناطق
الداخلية .الهضاب العليا واالوراس .لتصل °24 /22م على
المناطق الداخلية لغرب البالد.
بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا تقارب الصفر درجة مئوية على
مستوى الهضاب العليا و االوراس.

الرياح المرتقبة تكون معتدلة عموما.
.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح بين°22م و°28م منى الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى
تكون األجواء صحوة إلى غائمة جزئيا عموما.
بعض السحب العابرة تتشكل يوم الثالثاء دون فعالية على مستوى الجنوب أقصى الجنوب إلى الصحراء الوسطى ومنطقة تندوف .معتدلة .تكون قوية نسبيا وهذا
وبين°16م و °21م على مستوى المناطق األخرى .
الغربي .الصحراء الوسطى و الجنوب األقصى إلى الصحراء الشرقية .
على أقصى الجنوب مع تطاير
للرمال.
.

الشعبة ألفالحيه

الحبوب

المناطق

مرحله النمو

غرب
وسط
شرق

 10الى  10أوراق

السلجم الزيتي

 10أوراق الى االشطاء

الحرث و البذر
وسط

 10الى  10أوراق

الذرى
الجنوب

االبالغات األسبوعية


الحرث و البذر

جنوب

الخطر المحتمل

التوصيات

نضج -الجني

القوارض الزراعية
الجراد المحلي
الدودة البيضاء



فار الحقول
الدودة البيضاء




األعشاب الضارة
حشرة البرغوث
خنفساء األرض

──



معالجة البذور ضد الدودة البيضاء واألمراض
المتنقلة عن طريق البذور
المراقبة والمعالجة ضد فار الحقول على مستوى
محيط حقول الحبوب.
مراقبة الدودة البيضاء ابتداء من مرحلة اإلنبات
والمعالجة الموضعية عند الظهور.
القيام بعملية التعشيب في حقول الحبوب في
المناطق الجنوبية )ادرار(.

مراقبة حشرة البرغوث و خنفساء األرض
على السلجم الزيتي.

دودة الذرى
الفراشات الليلية

الطماطم المحمية
غرب

الغرس10-باقة زهرية

حفارة الطماطم
اللفحة المبكرة

وسط
شرق

من تكوين إلى تضخم
الدرنات

البياض الزغبي
فراشة البطاطا
االلترناريوز

غرب

من النضج إلى الجني

جنوب (بسكرة)

البطاطا البعد الموسمية

حفارة الطماطم

 احترام اإلجراءات االحترازية
 المراقبة والمعالجة عند ظهور األعراض (المرجع
عن التنبيهات الفالحية الصادرة للمعهد INPV

 احترام اإلجراءات االحترازية
 المراقبة والمعالجة عند ظهور األعراض (المرجع
عن التنبيهات الفالحية الصادرة للمعهد ) INPV

المناطق
مرحله النمو

Recommandations
الحمضيات.
وسط
غرب
شرق

غرب
وسط
شرق

نضج الثمار-الجني

نضج الثمار--الجني

الخطر المحتمل

االبالغات األسبوعية

التوصيات

حفارة األنفاق
العناكب
القشريات
ذبابة الفواكه

 المراقبة والمعالجة مند ظهور المرض (المرجع عن
التنبيهات الفالحية الصادرة للمعهد .)INPV
 احترام الفترة ماقبل الجني

فراشة الزيتون
ذبابة الزيتون
حشرة الزيتون القطنية
فراشة الياسمين
مرض دبول الزيتون

 المراقبة والمعالجة عند ظهور األعراض (المرجع عن
التنبيهات الفالحية الصادرة للمعهد ) INPV
 احترام الفترة ماقبل الجني

الزعرور
غرب
وسط
شرق

اإلزهار -سقوط
البتالت

 مراقبة مرض التبقع والتدخل بمجرد ظهور
أولى األعراض

مرض التبقع

 استعمال المعالجة الشتوية ألشجار الفواكه و الكروم
بعد الزبر
 احترام اإلجراءات االحترازية بعد الجني.

أشجار لفواكه والكروم
غرب
وسط
شرق

أشجار النخيل

السبات النباتي
──

──

الجني
جنوب

السبات الشتوي
(األصناف المبكرة)

القشريات البيضاء

القشريات البيضاء
الخنفساء وحيدة القرن

 تحضير أماكن التخزين.
 تنظيف بساتين النخيل التي تم الجني
فيها(المناطق الجنوبية المبكرة)

