
 phthorimaea operculellaعثة درنات البطاطا        

 
  Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة             

العوائل :ـ العوائل التي تصبيها هذه الحشرة هي البطاطا بالدرجة االولى واحيانا تصيب الباذنجان ، 

 الطماطة ، التبغ . 

:ـ تتغذى اليرقات حديثة الفقس على بشرة الورقة ثم تاخذ في الحفر في  االهمية االقتصادية والضرر

االوراق او تحفر في سيقان النبات . وقد تربط اليرقة عدة اوراق سوية بخيوط حريرية وتحفر بين هذة 

االوراق لتتغذى عليها . وعند تكوين الدرنات فان اليرقات تبدأ بالتغذي والحفر في الدرنات خاصة تلك 

يبة من سطح التربة او المعرضة فوق سطح التربة . اما في المخزن عندما يتم خزن بطاطا مصابة القر 

درجة  8باطوارالحشرة فانها تتطور سريعا خاصة عندما تكون درجة حرارة المخزن مرتفعة اكثر من 

 درجة مئوية فان الحشرة يتوقف نموها . 4مئوية , اما اذا كانت على درجة 

 ليرقات الطور الضار : ا

 نوع االستحالة :ـ استحالة كاملة : بيضة ـ يرقة ـ عذراء ـ حشرة كاملة

 :ـ تستخدم المبيدات التالية في المكافحة :ـ  المكافحة

 مل / لتر ماء . 1.5ـ مبيد سوبر اسد بنسبة  1

 مل / لتر ماء .  1.5ـ مبيد اكتلك بنسبة  2

 اما في المخزن فيتبع االجراءات التالية :ـ



 ستخدام تقاوي خالية من االصابة .ـ ا 1

 درجة مئوية . 6ــ  4ـ يجب خزن البطاطا على درجة حرارة  2

قرص لكل متر مكعب لغرض التخلص من  1ـ في بداية الخزن تستخدم اقراص فوسفوتوكسين بواقع  3

 اي اصابة اثناء من عملية الخزن .

 

 

 دودة اوراق الحمضيات او ماتسمى بفراشة الليمون 

  papilo demoleusاالسم العلمي                

  Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة             

 

 
 

تصيب الحشرة جميع انواع الحمضيات ، وينتج الضرر عن اليرقات االهمية االقتصادية والضرر :ـ 

النمو اصبحت شرسة التي تتغذى على االوراق حديثة النمو ، حيث تقرضها ، وكلما تقدمت اليرقة في 

في تغذيتها ، فيصبح ضررا واضحا . حيث نالحظ ان بعض االفرع في الشجرة قد جردت من اوراقها 

تقريبا ، ويمكن مالحظة عدة يرقات على الشجرة الواحدة . ان االصابة بهذه الحشرة تتفاوت من سنة 

 واخرى .

 الطور الضار : اليرقات 



 عذراء ـ كاملة االستحالة كاملة :ـ بيضة ـ يرقة ـ 

 غم لكل لتر ماء . 2% بنسبة  85في حالة االصابة الشديدة ، يستخدم مبيد السفن المكافحة :ـ 

 

 Oligonychus afrasiaticusعنكبوت ) حلم ( الغبار       

 Acariformeرتبة الحلم                            

 
من األفات المهمـة التـي تصـيب التمـورفي العـراق يعتبر عنكبوت الغبار األهمية األقتصادية والضرر :ـ 

. تبـــدا االصـــابة خـــالل حزيـــران وتصـــل ذروتهـــا خـــالل تمـــوز . تمـــتص اليرقـــات والحوريـــات والكـــامالت 

العصارة النباتية من الثمار والسيما في طوري الجمري والخالل . وتبدا االصابة بـالقرب مـن قمـع الثمـرة 

مرة . والثمرة المصابة تكون خشنة او فلينية الملمس ويظهر علـى ، وفي االصابة الشديدة تعم معظم الث

ســطحها الخــارجي تشــققات صــغيرة مــع وجــود نســيج حريــري وبقايــا جلــود انســال  ، ونتيجــة لوجــود هــذا 

النســيج الحريــري يتــراكم عليهــا الغبــار بســهولة ، ولــذا تظهــر العــذوق متربــة وذلــك ســمي محليــا  بعنكبــوت 

التمر في حساسيتها لالصابة ، حيث يكون الزهدي والخستاوي حساسة بينمـا الغبار . وتختلف اصناف 

 يكون الصنف ساير مقاوم .

غرامــا  للنخلــة الواحــدة خــالل أواخــر  150ــــ  100:ـــ تعفــر العــذوق بمســحوق الكبريــت بمقــدار  المكافحــة

 شهر حزيران وفي شهر تموز .

 



 
 اعراض االصابة                                         

 Microcerotermes diversusحشرة االرضة     

 Isopteraرتبة متساوية االجنحة    

 
 

تعيش األرضة حياة اجتماعية بشكل مستعمرات بصورة مستمرة طيلة السنة . ومن اهم مميزات حياتها االجتماعية وجود 

الواحدة ، ووجود نظام توزيع عمل بين الطبقات فلكل طبقة وظيفة او وظائف معينة تختلف طبقات ضمن المستعمرة 

عن الطبقات االخرى في مستعمراتها . وتتميز حشرات االجنحة بان بعضها مجنح واألخر غير مجنح وقسم اخر 

ألماميان يشبهان قصير الجناح ثم تفقد اجنحتها . واألجنحة غشائية ذات عروق طويلة وعريضة ، والجناحان ا

الجناحان الخلفيين في الحجم والتعريق ولهذا سميت األرضة متساوية االجنحة ، أجزاء الفم فيها من النوع القارض 

 والتحول تدريجي .



 ضرر االرضة واهميتها االقتصادية :ـ 

عة فتحيلها الى هشيم االرضة تتغذى على المواد السيليلوزية بصورة رئيسية فهي تتلف االخشاب غير المصنعة والمصن

، وفي المناطق الموبؤة يصبح ضررها عظيما واليشمل االخشاب فقط بل مواد عضوية متنوعة اصلها نباتي وحيواني 

ايضا . وتفيد التقاريرعن بيوت وقرى تحطمت بالكامل بفعل االرضة التي تغذت على االخشاب التي صنعت منها 

قليلة خاصة على اشجار الفاكهة وتؤدي في كثير من االحيان الى موتها سقوفها . اما اضرارها في الحقل فهي ليست 

 وبذلك تتطلب مكافحتها .

 المكافحة :ـ تكافح أألرضة على األشجار المصابة وفي البيوت كمايلي :ـ 

 اوال ـ األشجار 

بته بمستحلب المبيد مل لكل لتر ماء . ثم يحفر حوض حول قاعدة الشجرة وتشبع تر  2ــ  1.5يخفف مبيد االرضة بنسبة 

 بالماء مع مراعاة عدم قطع جذور االشجار عند عمل هذه االحواض .

 ثانيا  ــ االبنية 

سم وتشبع ترب الدفن  70سم وعمق  30لو ظهرت األرضة في بيت ، يحفر خندق مالصق لجداره من الخارج بعرض

صبة كونكريتية ، تثقب الصبة بواسطة مثقب  من الخندق . وعند تعذر الحفر لوجود 2لتر / م 5بمبيد االرضة بمقدار 

سم ( من بعضها ويحقن فيها مستحلب المبيد ثم تغلق . وعند البناء  25سم وعلى مسافات قريبة )  50لعمق حوالي 

يمكن تشبيع األساسات واألتربة المستعملة في دفن هذه األساسات بعد ارتفاع البناء فيها . ومن اهم المبيدات المستخدمة 

 كافحة حشرة األرضة هي كلوردين ، دورسبان ، كلورفت ، كلوروبايرفوس . في م
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