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 بالالذقٌة الزراعٌة العلمٌة البحوث مركز – الزراعٌة العلمٌة للبحوث العامة الهٌئة*

 النبات وقاٌة قسم الزراعٌة، الهندسة كلٌة تشرٌن، جامعة**



أكثر من البٌضاء الحمضٌات ذبابة تعد 

 على انتشارا   األبٌض الذباب أنواع

 الحمضٌات

وضع من الحشرة حٌاة دورة تستغرق 

 حوالً الكاملة الحشرة خروج حتى البٌضة

 الشهرٌن

فترة خالل بٌضة 100 حوالً األنثى تضع 

   .ٌوما   18 إلى تصل التً حٌاتها
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 التطفل واالفتراس
 
  

 Coccinellidae 
 Clitostethus arcuatus Rossi 
 Serangium parcesetosum Sicard 
 Scymnus sp. Coniopterygidae  
 Conwetzia psociformis curtis 
 Chrysopidae 
 Chrysoperla carnea (Steph.) 
 Anisochrysa flavifrons (Brauer) 
 Syrphidae 
 Episyrphus balteatus 
 Anthocoridae 
 Anthocoris sp. 
 Orius sp. 
 Hemerobeiidae sp. 
 Cecidomyiidae (sp).  

 

Serangium Clitostethus  

Conwetzia  Encarsia sp 



ٌصٌب جدٌد كنوع البٌضاء مٌنٌو ذبابة سجلت 

   .1987 عام سورٌة فً الحمضٌات

أوراق األبٌض الذباب من النوع هذا ٌصٌب 

 فوق وما أشهر ثالثة بعمر القدٌمة الحمضٌات

60 بالمتوسط الواحدة لألنثى البٌض عدد متوسط 

   .حٌاتها خالل بٌضة

متداخلة أجٌال تسعة للحشرة سجل. 

 20 -15 المثالٌة الظروف تحت الجٌل مدة بلغت 

 ٌوما  

 



 األفيمندرا الفاصولياء  الكاكي الزفير

 الممكة البامية الكرمة البوميمو

 السجادة الباذنجان المشمش الميمون الحامض

 

 المميسة الفميفمة الرمان (ماير)الحامض 

 (المخيط)الدبق  القطن الكمثرى الكريفون

 زهرة السالم المموخية السماق اليوسفي

 

 الميف الهيبسكس البرتقال

 

 الحبق

 الميمون ثالثي األوراق

 

 الشبيط (أم كمثوم)الديس اإلفرنجي  االزدرخت
 

 الكمكوات

 

 عنب الثعمب التوت األبيض

 
 الحمبموب التوت األسود



Encarsia sp. 

  P. mineiاألعداء الحٌوٌة لذبابة 

Conwentzia psociforms 



الجنوبٌة أمرٌكا هو النوع لهذا األصلً الموطن 

   1895 جاماٌكا فً مرة ألول وصفت

 1990 آذار فً مرة ألول سورٌا فً سجلت 

 تضع نموها اكتمال قبل الحدٌثة األوراق تهاجم 

 السطح على أقواس أو دوائر شكل على بٌضها

 لألوراق السفلً



 الذبابة البٌضاء الصوفٌة

 

تزداد عسلٌة وندوة شمعٌة بطبقة الٌرقات تغطى 

   بالعمر الٌرقات تقدم مع غزارتها

 مجعدة بٌضاء شمعٌة بأهداب مغطاة العذارى 

 الندوة من الغزٌرة اإلفرازات إلى باإلضافة وكثٌفة

 .العسلٌة

 نوعا   / 50 / الـ ٌفوق العوائل مـن كبٌر عدد لها 

 نباتٌة عائلة / 31 / و "جنسا / 39 / تتبع



 الذبابة البٌضاء الصوفٌة

الحشرة ظهور إلى البٌضة من النمو مدة 

 27 الكاملة

 بٌضة 53.2 األنثى تضع. 

العام فً أجٌال 7 – 4 لها . 

 إلٌها دخلـت التً األماكن جمٌع فً

 Cales الطفٌل استطاع الذبابــة

noaki  أو موسم بعد علٌها السٌطرة 

 إدخاله من موسمٌن



 ذبابة التوت السوداء 



 P. myricaeالذبابة البٌضاء الشمعٌة 



 الحشرات القشرٌة المدرعة

 الحشرة القشرٌة الكأسٌة المحارٌة الحشرة القشرٌة الحشرة القشرٌة الحمراء
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P.pergandii

L. beckii

A.aurantii



 Maskll Aondiella aurantiiالحشرة القشرٌة الحمراء 

(Homoptera: Diaspididae) 

 ٌعتبر الحامض أكثر األصناف قابلٌة

لنسٌا، الإلصابة ٌلٌه الكرٌب فروت، ف

 .أبو صرة والمندرٌن

ٌغطً األنثى غالف ملتصق بإحكام 

  بٌضة  150-100تضع األنثى

 حورٌة ٌومٌا  3-2تعطً بمعدل 



 األعداء الحٌوٌة

 Aphitys melinusالطفٌل 

Chilocorus pibistulatus 



 الحشرة القشرٌة المحارٌة

Lepidosaphes beckii Newman (Homoptera: 

Diaspididae)   

تفضل المناخ المعتدل والرطب  . 

تفضل الجزء البارد والمظلل من الشجرة 

 بٌضعععة تحعععت الغعععالف  80 – 40تضعععع األنثعععى

 الشمعً

 

 

 

 

  ًأجٌال بٌن أٌار وتشرٌن أول 3-2تعط. 

 



 للمحارٌة األعداء الحٌوٌة

 تهاجم بعدة أنواع من الطفٌلٌات أهمهاAphytis lepidosaphes  

 



 وعدة أنواع من المفترسات



 الحشرة القشرٌة الكأسٌة 

 Comstoch Parlatoria Pergandii 

 

ًبلون مم 1.5 طولها بٌضاوٌة قشرة األنثى تغط 

 .فاتح رمادي

 تقرٌبا   مم 1 بطول الذكر قشرة. 

 كما الثمرة، كأس على غالبا   الحشرة أطوار تتواجد 

  .واألفرع األوراق على تتواجد

وانخفاض األشجار ضعف الشدٌدة اإلصابة تسبب 

 الثمار نوعٌة

منها المتطفالت من أنواع عدة قبل من تهاجم 

Aphitys spp. 



   (الحمراء والمحارية والكأسية)السلوك المتبع من قبل الحشرات القشرية المدرعة 

 تتجه زاحفات الجٌل األول للمحارٌة والكأسٌة للتثبت تحت الكأس والحمراء

 للتثبت على سطح الثمرة

معظم زاحفات الجٌل الثانً للحمراء تمٌل للتثبت على الثمار 

 معظم زاحفات الجٌل الثانً للمحارٌة والكأسٌة تفضل األجزاء األخرى من

 الشجرة أو تحت كأس الثمرة



 Coccus pseudomagnoliarumحشرة الحمضٌات الرخوة 
 Saissetia oleaeالحشرة القشرٌة السوداء و 

 



 حشرة الحمضٌات الرخوة

(Kuwana)  Coccus pseudomagnoliarum 

((Homoptera:Coccidae 

 تتغذى على عصارة النبات 

 تشجع نمو العفن األسود 

 تسبب موت األفرع الطرفٌة 

 للحشرة جٌل واحد فً العام 

 بٌضة 1500 – 1000تضع من  



 دورة حياة حشرة الحمضيات الرخوة

 ًنٌسان –تشرٌن الثان 

تنتج إناث بالغة إلى العمر الثانً تنمو من   

 خاللها الكثٌر من الندوة العسلٌة

 تنتقل تدرٌجٌا  من األوراق إلى األفرع  

 تموز –أٌار 

 تتواجد اإلناث على األفرع  

 زاحفاتالذي ٌفقس إلى  البٌضتضع اإلناث   

 أٌلول –آب 

على األوراق الحورٌات بالعمر األول تتواجد   

 على األفرعاإلناث المٌتة 

 



 الحشرة البنٌة الرخوة

 Coccus hesperidium 

بٌن للتمٌٌز تستخدم صفات عدة هناك ولكن الرخوة، الحمضٌات حشرة مع تتواجد أو تتزامن أن ٌمكن 

 .النوعٌن

 تتحرك بالتغذٌة، الزاحفات وتبدأ حاال   ٌفقس الصٌف، خالل البٌض من قلٌل عدد الرخوة البنٌة تضع 

 الطرفٌة النموات منتصف وحتى حول الفتٌة األفراد

 



 الحشرة البنٌة الرخوة

 Coccus hesperidium 

نحو تتحرك ما ونادرا   الصغٌرة، األفرع أو األوراق على البالغة مرحلة إلى لتصل مرتٌن تنسلخ 

 .للذكور وجود ال .الثمار

 الخرٌف أوائل وحتى الصٌف فً عادة ٌكون المجتمع قمة .العام فً أجٌال 5 لها. 

الطفٌل قبل من اآلفة تهاجم  Metaphycus luteolus، وٌمنعها المبكرة باألعمار وخاصة 

   .الموالٌد إنتاج من

العٌد أبو قبل من اآلفة تهاجم Chilocorus sp.. 

 



 Saissetia oleaeالحشرة القشرٌة السوداء 

 

إلى إضافة السوداء القشرٌة الحشرة تهاجم 

 الزٌنة ونباتات أخرى محاصٌل الحمضٌات

 ....الدفلة الزٌتون، وأشجار

بٌضة 2000 -1000 تضع 

ًأماكن وفً العام، فً واحدا   جٌال   تعط 

 تستطٌع .عندنا الحال هو كما جٌلٌن، أخرى

 تلقٌح بدون والتكاثر البٌض إنتاج اإلناث

 



 الحشرة القشرٌة السوداء

 

القشرٌة ظهر على حدبة تنمو 

 الثانً، العمر نهاٌة فً السوداء

 .H حرف شكل وتأخذ

البٌض بوضع األنثى تبدأ حالما 

 وتختفً وقاسٌة، سوداء تصبح

 H الحافة



 والسوداء األعداء الحٌوٌة لحشرة الحمضٌات الرخوة

 Metaphycus luteolusتهاجم اآلفة من قبل الطفٌل  

Serangium parcesetosum 



 بق الحمضٌات الدقٌقً

Planoccocus citri (Homoptera, Pseudococcidae) 

 (انبُدورة, انبطاطا, انقطٍ انتبغ, انعُب, انحًضياث)يتعددة انعىائم... 

األَثى بيضىيت يغطاة بطبقت شًعيت بيضاء 

 أسابيع 5يدة انجيم 

 أجيال في انعاو 6 – 4نهحشزة 

 



 الحمضٌات الدقٌقً  لبق األعداء الحٌوٌة

المفترس 

 Cryptolaemus montrouzieri 

 
 
 
 
 

لفطالمت 

 Leptomastix dactylopii 



 الحمضٌات الدقٌقً لبق األعداء الحٌوٌة



 البق الدقٌقً األسترالً

  Icerya purchaci (Homoptera: Margarodidae) 

انتفاح وكذنك أساسي بشكم انحًضياث تصيب 

 ( انبقىنيت ) انًحاصيم وبعض انزيُت وَباتاث

تغطي .أحًز بهىٌ ,يحدبت انشكم بيضىيت انحشزة 

 عهى انحشزة وتحًم ,بيضاء شًعيت يادة انحشزة

 يهى 10 بطىل انبيض كيس ظهزها

خُثى انكايهت وانحشزة ,انىجىد َادر انذكز 

انعاو في أجيال 4 – 2 نهحشزة 



Rodalia cardinales 



Aphis gossypii 



 األعداء الحٌوٌة للمن على الحمضٌات



 scirothrips citriتربس الحمضٌات 

 من اآلفات الهامة وخاصة البرتقال والحامض 

 الحشععرة الكاملععة صععغٌرة الحجععم بلععون أصععفر برتقععالً مععع

 .أجنحة مهدبة

 ًالعمر الٌرقً األول صغٌر جدا  بٌنمعا العمعر الٌرقعً الثعان

 .  بحجم البالغة تقرٌبا  ذات شكل مغزلً بدون أجنحة

 قبععععل العععععذراء )تسععععقط ٌرقععععات العمععععر الثالععععث والرابععععع

 إلى التربة أو تختبىء ضمن شقوق الشجرة ( والعذارء

 تخرب حشرات التربس خالٌا قشرة  الثمرة، وخاصعة معن

قبل العمعر الثعانً للٌرقعة محدثعة بقععة جعرب بلعون أخضعر 

 رمادي أو ندبة فضٌة

 



 األعداء الطبيعية

 التربس المفترس ذو الست نقاط 

 العنكبوت المفترسEuseius tularensis 



 سجلت الحشرة فً سورٌة فً تموز

1994   

 13-12بلغ عدد األجٌال فً سورٌا 

 جٌال فً العام

  أسابٌع  4-3تتراوح مدة الجٌل بٌن

 عدا جٌل التشتٌة

 تمضً الشتاء بكافة أطوارها 

 تهعععاجم معععن العدٌعععد معععن المعععتطفالت

 والمفترسات
 



 األعداء الحٌوٌة لحفار أوراق الحمضٌات

 Ratzeburgiola incompleta 

 Cirrospilus nr. lyncus 

 Neochysochris sp. 

 Stemomesius sp. 

 Semilacher petiolatus 

 Sympiesis sp. 

 Ageniaspis citricola 

 Cirrospils Quadristriatus 



 Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)حلم صدأ الحمضٌات 

(Acari: Eriophidae  

أهععم ٌعععد حلععم صععدأ الحمضععٌات  مععن 

اآلفععات الهامععة علععى الحمضععٌات فععً 

 الساحل السوري فً الوقت الحاضر

الثمار قشرة محتوٌات على ٌتغذى 

 طور فً أو الناضجة منها سواء

 :إلى لونها وتغٌر تلفها مسببا   النمو

 الحامض على الفضً اللون 

 البرتقال على والصدأ

تشقق إلى تؤدي الشدٌدة اإلصابة 

 مما النضج قبل وتساقطها الثمار

 المحصول، فً نقصا   ٌسبب

 العصٌر نوعٌة فً وانخفاض



 عدو حٌوي لحلم صدأ الحمضٌات 



 Panonychus citriأكاروس الحمضٌات 



 أعداء حٌوٌة لألكاروسات

Stethorus 



 Spectrobates (= Ectomyelois) فراشة الخرنوب
ceratoniae (Zeller) 

 الرمان و اللوز و المشمش و )متعددة العوائل

كما أنها تصٌب صنف  .إلخ... التمرو اإلجاص

 البرتقال أبو صرة 

(ٌوما   41)عذراء  -ٌرقة  –بٌضة :  دورة الحٌاة 

 تضع  مم 12و  6طولها بٌن  ٌتراوحصغٌرة  فراشة

تعٌش ٌرقاتها على أنثى / بٌضة 113بالمتوسط 

مسببة تساقطها الكثٌر من الثمار القرٌبة من النضج 

 أو تعفنها

تمكث الٌرقات فً بقاٌا الثمار حتى الموسم المقبل 

 أجٌال فً العام 4 – 3لها. 



 المكافحة البٌولوجٌة

 أثبتت األبحاث أن استعمال الطفٌلٌات

 Trichogramma cacacaea 

  Phanerotoma flavitestacea  

  Habrobracon hebetor 

دودة فراشة أدى إلى نتائج مشجعة فً مكافحة 

 الخروب
H. hebetor 




