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 .Cydia pomonella Lدودة ثمار التفاح 

 ،العام/جٌل 3-2ولها من الحشرات االقتصادٌة الهامة فً سورٌة  . 

 محدثة ثقوباً دائرٌة وأنفاقاً تحفر الٌرقات ضمن الثمار حتى تصل إلى مركز الثمرة

 .حٌث تتغذى على األنسجة  مسببة تلف البذورحلزونٌة 

 

 

 اآلفاتًاحلشريةً-أولًا



ذبابة الفاكهةCeratitis capitata    

 
 

 ،العام/عدة أجٌالحشرة متعددة العوائل. 

 

 

 

 

 تحفر الٌرقة تحت قشرة الثمرة الناضجة لتصبح طرٌة ثم تتفسخ، مما

 . ٌسبب تساقط الثمار
 
 



 

 قشرٌة الفواكه المحارٌةLepidosaphes ulmi L.  

 

 قشرٌة األجاصQadraspidatus pyri  Licht.   

 

ًاحلشراتًالقشرية



 تتغذى الحورٌة والحشرة الكاملة بامتصاص  العصارة النباتٌة من الساق واألفرع

   .وتسبب جفافها، وقد تصٌب الثمار
شتاًء باستخدام الزٌوت المقواة بالمبٌدات للقضاء على  تكافح هذه الحشرات

 .  وفً الربٌع، عند ظهور األطوار المتحركة ترش بمبٌد فوسفوري. البٌوض

 ٌعتبر التقلٌم احد اإلجراءات الضرورٌة فً مكافحة هذه الحشرات بشكل عام وذلك

من خالل عدم تأمٌن الظروف المناسبة لتطورها من حٌث التهوٌة وافضاءة 

 .وبالتالً التقلٌل من الرطوبة



 F. Tingis pyriنمر األجاص 

التفاح واألجاص،من أهم اآلفات فً سورٌا  . 

 تهاجم الحورٌة والحشرة الكاملة األوراق
وتتغذى على امتصاص العصارة النباتٌة 

مسببة تبرقش األوراق على سطحها السفلً 
، كما ٌالحظ  باللون الفضً وفُقدان الٌخضور

فً مكان وجود إفرازات وُمخلّفات االنسالخ 
 .التغذٌة

  العام/ أجٌال 3للحشرة. 

تنظٌف البساتٌن من تكافح هذه الحشرة ب
طلً جذوع كما أن األوراق المتساقطة، 

األشجار بالكلس ٌساعد فً القضاء على 
 .األطوار المشتٌة



 .Psylla pyri Lبسيالًاألجاصً
 تتغذى الحورٌة والحشرة الكاملة من امتصاص

العصارة من األوراق والنموات الطرفٌة، األفرع 

  الغضة، حوامل الثمار  واألزهار، وتفرز الندوة
، التً تساعد على نمو العفن األسود، مما  العسلٌة

 .ٌؤدي الى جفاف األوراق

 تكافح  هذه الحشرة ضمن برنامج مكافحة دودة

كما ٌمكن استخدام الزٌوت الصٌفٌة . ثمار التفاح 

المقواة بعد سقوط التوٌجات الزهرٌة وتحرك 

 .  الحورٌات على األوراق

 ٌعتبر التقلٌم أحد اإلجراءات الزراعٌة الضرورٌة

للمكافحة المتكاملة لهذه اآلفة من خالل تأمٌن 

التهوٌة واإلضاءة الجٌدة ضمن تاج الشجرة مما 

 .  ٌحد من تطور الحشرة



 حشرات المن
 

 Degeer. Aphis pomiمن التفاح األخضر 
 

  ألوراقواتتغذى الحورٌة والحشرة الكاملة بامتصاص العصارة من البراعم 

 وتشوه البراعم، ومن ثم جفافها وموتها ها وتجعدها،الحدٌثة، وتسبب التفاف    .     



 ًمن التفاح القطنHausm. Eriosoma lanigerum 

11  ًالحّد األمثل لتكاثره/ %  70-50/ْم ورطوبة /  20-16/العام، /جٌال. 

 تنتشر اإلصابة على األفرع والسوق والجذور ُمسبّبة أوراماً نتٌجة للمواد الساّمة

 .التً تُفرزها الحشرات

 تُفرز الحشرات ندوة عسلٌة غزٌرة تُؤّدي إلى تغطٌة الثمار واألوراق باللون

 .األسود نتٌجة انتشار التعفّن

ٌمكن مكافحة هذا المرض بالتطعٌم على بعض األصول المقاومة. 



 .Lyonetia clerkella Lحفار أوراق التفاح 

4 العام، تشتي بطىر العذراء على األوراق المتساقطة، وبعد تزاوج الفزاشات في / اجيال

 الزبيع تضع بيضها على السطح السفلي لألوراق

األوراق  تحفر الٌرقات أنفاقاً رفٌعة بٌن بشرتً الورقة، ضررها كبٌر فً الربٌع، على

 .الصغٌرة



 .Zeuzera pyrina Lحفار ساق التفاح 

حشرة متعددة العوائل. 

 تواجد الفراشات من حزٌران حتى نهاٌة آب فً المناطق الداخلٌة على التفاح، وتُستخدم

 .المصائد الفرمونٌة أو الضوئٌة للمراقبة لتحدٌد موعد ظهور الحشرات الكاملة

 تُهاجم الحشرة األشجار الضعٌفة، تحفر الٌرقات فً السوق واألغصان الكبٌرة، وتتمٌّز

اإلصابة بسٌالن فً النسغ وخروج نشارة الخشب ذات اللون األحمر أثناء تنظٌف الٌرقة 

الُمستمر ألنفاقها، وتؤّدي اإلصابة الشدٌدة إلى تكّسر األغصان وجفافها، كما تضعف 

 .وتكون األضرار بالغة على الغراس. الشجرة بشكل عام

ٌعتبر التقلٌم أحد اإلجراءات الضرورٌة للتخفٌف من األضرار الناجمة عن هذه اآلفة. 

 



 .Hoplcampa brevis Kiugدبور ثمار األجاص     

تتغذى الٌرقة داخل الثمار، وتسبب  سقوطها 

األشجارعلى تكافح الحشرة فً المشاتل، و 

 الصغٌرة 

بالزٌوت الشتوٌة، بعد التقلٌم   األشجار ترش 



 Anthnomus spسوسة البراعم    

سوسة براعم التفاح 

 

 



سوسة براعم األجاص 



 األكاروسات -ثانٌاً 

 ازدادت أهمٌتها االقتصادٌة بسبب  ،..(،الخوخاإلجاصالتفاح، ) العوائلحٌوانات متعددة

ً للمبٌدات اإلستخدامالقضاء على أعداءها الحٌوٌة نتٌجة   .العشوائ

لهذه الحٌوانات عدة أجٌال فً العام. 

  .Pananychus ulmi  Kochاألكاروس األحمر األوربً

      
 Tetranychus urticae Koch  . ذو البقعتٌن األكاروس األحمر 

 ً  Bryobia rubrioculus Scheuen.(  عنكبوت التفاح)األكاروس البن



متص العصارة النباتٌة على السطح السفلً مسببة بقع برونزٌة اللون، تكبر تهاجم األوراق وت

 .حتى تغطً كل الورقة، ومع اشتداد اإلصابة تتساقط األوراق وتتعرى األشجار
 

متعددة لٌباتتمٌز هذه الحٌوانات بتطوٌر خاصٌة المناعة للمبٌدات، لذلك ٌجب اتباع أس 
   .للمكافحة

 .Eriophyes pyri Pagstحلم اإلجاص 
 

  األجاص والتفاح 

 تقرحات على األوراق مما ٌسببب تساقطها، وفً بعض الحاالت ٌهاجم الثمار وتصبح فلٌنٌة  . 



 بعض اآلمراض الواجب مقاومتها في التطعيم والتقليم 
   Erwinia amylovoraاللفحة النارية        

 

ً على األزهار والبراعم الخضرٌة اسوداد    .األوراق واألفرع وٌقض

 

    Apple scabجرب التفاح        

 

 ٌُقّصر مّدة بقاء الثمرة الُمصابة ٌُقلّل من حجم الثمرة و ٌّة الثمار الُمصابة، و خفض نوع

 .فً التخزٌن
 

 


