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 Schizaphis    graminum                      حشرة من الحنطة  /ثالثا

Family :Aphidae 

Order :Homoptera  

ذُرشش فٍ يُاغك انؼشاق وعىسَا ونثُاٌ ويصش وفهغطٍُ وذصُة انحُطح وانشؼُش 

 .وانزسج وانشص وانشىفاٌ وغُشها

  

  حياة دورة ال

وَُغاٌ وياَظ وكاَىٌ االول ذركاشش ػزسَا وذهذ  ذظهش انكايالخ فٍ شهش شثاغ وااس

االَاز انحىسَاخ وذغرًش تانركاشش انؼزسٌ الَراض اجُال يرذاخهح ػهً يذاس انغُح 

و 42فٍ دسجح حشاسج  اَاو(7وذغرغشق فرشج انًُى يٍ انىالدج حرً انحششج انكايهح )

 وذطىل انًذج تاَخفاض انحشاسج .
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 ضررــــــــــال

سَاخ وانحششاخ انكايهح اوساق انحُطح وانشؼُش وانغُاتم وانحثىب ذهاجى انحى

ظؼُف يغ َمص نرًرص انؼصاسج انُثاذُح يُها فؼُذ االصاتح انشذَذج َكىٌ انُثاخ 

 واظح فٍ االَراض.

 

 كافحةــــــــالم

 اوال المكافحة الحيوية 

انحىسَاخ وانحششاخ انكايهح كًا ذفرشط انُشلح وانحششج  ذفرشط َشلاخ اعذ اانًٍ

انغشفظ انكايهح نذػاعُك اتى انؼُذ حىسَاخ وكايالخ انًٍ كًا ذفرشط َشلاخ رتاب 

 جًُغ ادواس حششاخ انًٍ .

 

 ثانيا المكافحة الكيميائية 

ًَكٍ اعرخذاو يثُذ عىيٍ انفا او اعرخذاو يثُذ انًالشُىٌ او اٌ يثُذ َغرخذو ظذ 

 ششاخ انًاصح )يثُذ يىسعثاٌ(انح
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 Oria   musculosa  حشرة كاسرة سنابل النجيلياترابعاَ / 

Family :phalaenidae 

Order: Lepidoptera  

وذىجذ فٍ عىسَا ونثُاٌ ذُرشش فٍ انًُاغك انشًانُح وانىعطً وانجُىتُح يٍ انؼشاق 

 وفهغطٍُ .

 دورة الحياة 

ذظهش انكايهح فٍ انًُطمرٍُ انىعطً وانجُىتُح خالل شهش شثاغ ايا فٍ انًُاغك 

انشًانُح فرظهش فٍ ياَظ وحضَشاٌ وذعغ انثُط ػهً اوساق وعُماٌ َثاذاخ 

انحُطح وانشؼُش وتؼذ انفمظ ذهاجى انُشلاخ انصغُشج انمًى انُايُح شى انغُاتم وذرغزي 

 نرشتح ػهً انحثىب وتؼذها ذرحىل انً ػزساء فٍ ا

 ضررـــــــــال

ذمشض انُشلاخ شمىتا فٍ انغاق ذحد انغُاتم يغثثح اَكغاسها وجفاف انغُاتم وػُذ 

 .ي انثزوس فُؤدٌ انً لهح االَراضذصهة انغُماٌ ذرغز

 كافحة ــــــالم

 اعرخذاو يثُذ انهاَذسوتىس%او ًَكٍ 58%او عفٍ 06ذغرخذو يثُذ دَاصَُىٌ 
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 حفار اوراق الحنطة )دودة الزرع( حشرةخامسا / 

Syringopais    temperatella 

Family :Scythridae 

Order :lepidoptera 

ُاغك انشًانُح وخصىصا فٍ ذُرشش فٍ ذشكُا واالسدٌ واَشاٌ وذىجذ فٍ انً

 انًىصم.

 

 دورة الحياة 

انثُط تؼذ ذثذء انحششج انكايهح تانظهىس فٍ اواخش َُغاٌ واوائم اَاس وذثذء تىظغ 

َىو يٍ خشوجها يٍ تٍُ شمىق انرشتح انغطحُح فٍ يجايُغ اترذاء يٍ انُصف انصاٍَ 

نشهش َُغاٌ ..ذثذأَشلاخ انؼًش االول فٍ ذكىٍَ كثغىالخ يٍ حثُثاخ انرشتح حىل 

َفغها حُس ذمعٍ فرشج انخشَف وانصُف وجضء يٍ انشراء وذثذأ تانُشاغ خالل شهش 

كثغىالخ وذرغهك تادساخ انحُطح وانشؼُش وذُغهخ كاَىٌ انصاٍَ حُس ذخشض يٍ ان

شالز اَغالخاخ ونها استغ اػًاس اغىنها انؼًش االول ورنك الٌ انُشلح ذمعٍ تُاذها 

 انصُفٍ يٍ هزا انذوس وػُذ اكرًال ًَىها فٍ شهش َُغاٌ ذُضل انً انرشتح شى ذثذأ 
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هها انً ػزساء تغضل ششَمح حشَشَح تُعاء ذثطٍ تها انخهُح انطُُح وذرحىل داخ

 .نرخشض انحششج انكايهح  ونها جُم واحذ فٍ انغُح 

 

 ضررـــــــــــــال

وذحفش اَفالا نها وذرغزي ػهً  ذصُة انُشلاخ َثاذاخ انحُطح وانشؼُش جوانشىفاٌ

انًحرىَاخ انذاخهُح ذاسكح انثششج انؼهُا وانثششج انغفهً فُظهش انُفك شفافا واالَفاق 

نُظ نها شكم يحذد نكُها ػادج ذكىٌ غىَهح ودلُمح فٍ انُشلاخ انصغُشج وػشَعح 

لح تؼشض انىسلح فٍ انُشلاخ انكثُشج  وذثذأ االوساق تانزتىل واالصفشاس وذصُغ انُش

 َفك. 42 -3ػذج اَفاق فٍ ًَىها ذمذس يا تٍُ 

 كافحة ـــــــــالم

 حشاشح االسض تؼذ انحصاد وتشكم َكفم ذؼشَط انُشلاخ نهؼىايم انجىَح -2

اذثاع دوسج صساػُح واليرُاع ػٍ صساػح انحُطح فرشج يٍ انضيٍ فٍ انًُاغك  -4

 شذَذج االصاتح 

% او 86% او يثُذ انًالشُىٌ 56انذترشكظ انًكافحح انكًُُائُح  تاعرخذاو يثُذ  -3

اٌ يثُذ ذجاسٌ َغرخذو ظذ انحششاخ حششفُح االجُحح وَفعم اٌ َكىٌ جهاصٌ 

 انُشلاخ ذرغزي داخم االَفاق ورنك نكىٌ 


