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 الخ. . .  التربس – المن –ضاء ية البالذباب                                                           
  

 

 وسائل الدفاع والهجوم المضاد                                                           
 

 .لكي نتفهم المشاآل التي تسببها الحشرات الثاقبة الماصة یجب أن نعرف سبب هذه الغزوات التي تشنها هذه الحشرات على النباتات
 

ا  مينية الالزمة لهذه الحشرات لتكوین البروتين  األحماض  األمينات و األ الحصول على آنوز النبات من       :א  والتي  ،الخاص به
 ).حيث أنها ال تتغذى على بروتين النبات(تحتاج لكميات آبيرة منه خالل دورة حياتها القصيرة وخاصة لتكوین البيض 

 

ا  لم یتجاوز تكون دوما في األوراق حدیثة النمو والتي   وآلنا یعرف أن خزائن هذه الكنوز في النبات          د ثلث الحجم الطبيعي      حجمه  ،بع
 . بحریة بها األمينية والتي تتحركحيث تحوى نسبة عالية من األمينات واألحماض

 

ا        دًا من عنصري       ،وفى الوقت ذاته فان األوراق حدیثة النمو لم تكتمل بعد وسائل دفاعاته ى نسبة منخفضة ج وى عل   الكالسيوم  فتحت
 .یا والتي تعتبر خط الدفاع األولالخال  الالزمة لتقویة جدر - متحرآة أو بطيئة الحرآةالغير والبورون وبعض العناصر األخرى 

 

ا            وعندما تهاجم الحشرة الثاقبة الماصة األوراق حدیثة النم        نجح في إتالفه ا ت ادة م ي        ، فهي ع داه إل د وصل م ذلك یكون الضرر ق  وب
ه               ،قسائر األورا  ات آل زان الهرمونى للنب ر في االت ل آبي ه تحول   ، حيث یحدث خل تج عن ه في األوراق        ین ذي سبق تكوین روتين ال الب

 .  وهدفًا لما یلي من غزوات ،للحشرة فتصبح بدورها جاذبا جدیدا ،القدیمة إلي أمينات وأحماض أمينية
 

اظم المشكلة          ك   ،وزیادة معدالت التسميد النيتروجيني تؤدى إلي تع ة        أل وذل ات واألحماض األميني دل األمين د من مع روجين یزی ن النيت
 . الثاقبة الماصة من غزوها للنبات وهى الغنائم التي تنشدها الحشرات،بالنبات
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    ، وذلك باإلسراع بتحویل هذه األمينات واألحماض األمينية إلي بروتين، نسرع بإخفاء الغنائم التي تنشدها الحشرةدعنا .١
  نيتریت بالنسرادةوذلك باستخدام م) الخ . . . ر  البذو– الدرنات –الثمار ( واإلسراع بنقله إلي أماآن التخزین       

 Nitrate       Balancerأو مادة لود   Load  على  المجموع الخضري بانتظامرشًا . 
 

   لنقوى خط الدفاع األول آال وهو جدر خالیا األوراق وخاصة الحدیثة منها بزیادة عنصري الكالسيوم والبورون وذلك :أوال .٢
 . رشا على المجموع الخضري بانتظامSETTباستخدام مرآب ســـت             

 

ًا ا:ثاني وع مه د ونن م ، و لنزی ا نعل ل دوره آم دفاع عن األوراق ولك ولى ال ي تت ود الت سم الجن ك باستخدام مرآب هارفست بل                  ذل
     Harvest Plus أو هارفست مور Harvest More رشا على المجموع الخضري بانتظام. 
 

   رشا على Natur`l Oil خدام مرآب الزیت الطبيعيلفة باستاآلن بعد أن قوینا دفاعاتنا فلنهاجم الحشرة في أطوراها المختو .٣
 .مجموع الخضري بانتظامال      
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