
 محاضرات  "بسم هللا الرحمن الرحٌم " المحاضرة السابعة 

 د.خميس عبود المحمدي حشرات بساتين

 ))حشرات النخٌل(( 

(ملٌون طن ٌزرع 099ملٌون نخلة وٌبلغ انتاجها حوالً )09ٌقدر عدد النخٌل بالعالم حوالً 

)البصرة ،القادسٌة ،بابل  ملٌون نخلة موزع معظمها فً محافضات00حوالً فً العراق 

االنتاج سنوٌا فً  .ٌتذبذب،دٌالى ،ذي قار ،،بغداد ،كربالء ،النجف ،واسط ،المثنى ،االنبار (

(الف طن .ٌصدر معظم الى االسواق الخارجٌة حٌث ٌسٌطر العراق 099-099العراق بٌن)

من او اكثر  %من تجارة التمور العالمٌة،تتعرض النخلة بجمٌع اجزاءها بنوع09على حوالً 

 االفات الحشرٌة والحلم تؤثر على حٌوٌتها وانتاجها كما ونوعا ،ومن اهم هذه االوقات :

 Arenipsesدودة الطلع -Batrachedra amydraula 7حشرة حمٌرة النخٌل -1

sabella 

 Oryctes elegansحفار عذوق النخٌل-Ommatissus lybicus 0دوباس النخٌل -0

الزنبور الشرقً )زنبور -Jebusaea hammerschmidti 0حفار ساق النخٌل-0

  Vespa orientalisالبلح(ه

عثة التٌن اوعثة الزبٌب -Oligonychus afrasiaticusn 19عنكبوت)حلم الغبارالمنزلً(-4

  Ephestia cautella E  calidellaاالسود

الحشرة القشرٌة الحمراء -Parlatoria blanchardi 11الحشرة القشرٌة بارلتورٌا-0

Phoenicoccus morlatti 

الحشرة القشرٌة -Microcerotermes diversus 10االرضة-6

  Asterolecanium phoenicisالخضراء

حفار سعف -Schistoserca gregaria  10الجراد الصحراوي-14

  Phonapate frontalisالنخٌل

 Sphenophorusسوس النخل والرز-10 

parumpunctata  

 Meyrick        . Batraehedra amydraula   **حشرة حمٌرة النخٌل 

Lesser date Moth Momphidae(cosmopterygidae)  

 Lepido ptera 



 توجد هذه الحشرة فً اٌران والخلٌج العربً ومصر ولٌبٌا وجمٌع مناطق زرعة النخٌل فً

 العالم

     Damage &Economic  importanceر واالهمٌة االقتصادٌة  *الضر

تتغذى الٌرقات بعد فقسها على الشمارٌخ والثمار وتقوم بربط الثمار الى الشمارٌخ بواسطة -1

 خٌط حرٌري.

كرابل لتحفر ٌرقات الجٌل االول للحشرة داخل الثمار الصغٌرة )الحبابوك(،بعد العقد مابٌن ا-0

 الثالثة.

تتغذى الٌرقات على جمٌع محتوٌات الثمار فً هذه المرحلة والتترك منها اال الغالف -0

 الخارجً.

هذه الثمار المصابة جافة ومشدودة الى الشمارٌخ بواسطة خٌط حرٌري تفرزه  نشاهد مثل-4

 الٌرقات .

ا ان ضرر هذا الجٌل كبٌر ولكنه الٌالحظ ،بسبب صغر حجم الثمار المصابة وبقاء معظمه-0

 معلقة بالشمارٌخ .

ثم تدخل الثمار  ى قرب القمع او على القمع نفسهٌرقات الجٌل الثانً والثالث فتتغذ اما-6

 منطقة القمع وتتغذى على المشٌمة ولب الثمار ونواتها .

 ٌتحول لون الثمار المصابة الى االحمر وتجف ومن هنا جار تسمٌة هذه الحشرة بالحمٌرة -7

القسم االخر  ماالمصابة فً طوري الجمري والخالل لثقل وزنها وبٌنتسقط معضم الثمار -0

 معلقا.

 .بالبراز على الثمار المصابة عن طرٌق وجود ثقب صغٌر مملوء ٌمكن التعرف-0

 تبداء االصابة بالزٌادة واالرتفاع فً اواخر نٌسان ونصل ذروتها فً النصف من حزٌران -19

حمٌرة فً اصناف النخٌل ووجد الخستاوي والتبرزل وجد اختالف فً حساسٌة االصابة بال-11

 اكثر االصناف حساسٌة.

 Life cycle*دورة الحٌاة  

هذه داخل شرانق بٌضاء من النخٌل  غٌر المركب. تتحول  Hibernationتمضً فترة الشتاء 

 ثم  حشرة كاملة خالل نٌسان . فً الربٌع القادم الٌرقات الى عذارى

ملم .والمسافة بٌن الجناحان االمامٌن وهما 0الحشرة الكاملة عثة فضٌة اللون طولها 

ملم ،االجنحة االمامٌة ضٌقة مغطاة بحراشف بٌضاء للماعة،واالجنحة 14-11منبسطان 

 الخلفٌة سمراء اللون وتحاط االجنحة بشعر طوٌل اسمر.



-6ر واالقماع بحدود تضع االنثى البٌض بشكل فرادي على الشمارٌخ وحاملة الثما

،البٌض لونه خضراء او صفراء او خضراء مصفرة والبٌض مبطط  ،ٌفقس البٌض بٌضة00

بعد سبعة اٌام من الوضع عن ٌرقات صغٌرة .ٌمر الطور الٌرقً بخمسة اعمار ٌرقٌة 

،والٌرقات تامة النمو تتحول الى عذراء مكبلة لونها بنً مصفر داخل شرنقة بٌضاء ،بعد 

 نٌن اسبوع تتحول الى بالغة .واحد الى ث

 Controlالمكافحة 

وجد عددا من الطفٌلٌات والمفترسات على ٌرقات  Biological controlالمكافحة الحٌاتٌة -1

 فً العراق الحمٌرة

 Hymeno ptera   -----1-Parasierala Sp 

2-Habrocytus  Sp---- Hymeno ptera 

3-PediobiuS  su   Near bruchidis----- Hymenoptera 

4-Bracon hebetor ---- Hymenoptera 

5-Phanerotoma  SP ----- Hymenoptera 

 Chemical controlالمكافحة الكٌمائٌة   -0

 الرش باحد المبٌدات الناتجة 

 (U:L:V)1-Malathiae 95% E: C 

 2-Aetilic 50% E C 

وبداٌة حزٌران باستخدام الطائرات وٌجب ان توجه الرش  ٌرش بعدالعقد فً بداٌة شهر ماٌس

 االولى لمكافحة ٌرقات الجٌل االول .

 Dubas  BuG Ommatisus lybieus*حشرة دوباس النخٌل      

 Tropiduchidae-Homo ptera 

،االمارة ،السعودٌة  ٌنتشرفً اسبانٌا ،اٌران، الجزائر، لٌبٌا،مصر،السودان ،الكوٌت،البحرٌن

 ،وسلطنة عمان ،والعراق .

 "العوائل /نخٌل التمر

 *الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

والعذوق  لعصارة النباتٌة من الخوص والجرٌدتمتص الحورٌات والحشرات الكاملة ا-1

 والثمار فً فصلً الربٌع والخرٌف .



ماتفرزه االضرار المصابة من النخلة تفرز الحشرات اثناء تغذٌتها مادة دبسٌة باالضافة -0

 من هذه المادة .نفسها

 ٌظهر لمعان ساطع على السعف المصاب عند وجود الشمس.-0

عملٌة  لٌها الفطرٌات مما ٌعٌق او ٌقللٌتراكم التراب على االجزاء المصابة وتنمو ع-4

 التركٌب الضوئً .

 الى موتها. عند قلة التركٌب الضوئً ٌؤدي الى ضعف االشجار واحٌانا-0

عند استمرار االصابة لسنوات متتالٌة ان التمور المصابة لحشرة الدوباس تكون ردٌئة  -6

 النوعٌة وتباع بسعر ارخص من التمور السلٌمة.

مما  االخرى تتاثر نتٌجة سقوط المادة الد بسٌةان الزراعة البٌئة من اختالف انواعها هً -7

 لٌها.حٌوٌتها  وٌشجع نمو الفطرٌات عٌقلل  

من البٌض وتحولها  النسجة ٌؤدي الى تٌبس المنطقة القرٌبةان عملٌة وضع البٌض داخل ا-0

 الى اللون اسمر.

 *الوصف وتارٌخ الحٌاة 

 ٌطلق علٌها الجٌل الشتوي،والجٌل الصٌفً . لهذه الحشرة جٌالن

 االنثى الذكر

 ملم6-0* ملم0.0-0*طوله

 *لون اخضر *لون اخضر 

 بطول*ٌتمٌز الذكر 

 البقع*وجود  اجنحته التً تفوق

 طول الجسم عدم وجود

 البقع السوداء على 

 الحلقتٌن

 البطنٌة السابعة والثامنة

 *دورة الحٌاة

بٌضة ،للون البٌض اخضر عند  19-6تضع االنثى البٌض على العرق الوسطً للخوصة بحدد 

 الوضع ثم تتحول الى اصفر للماع.



فً الجٌل الشتوي خالل االسبوع الثانً من شهر تشرٌن الثانً ٌبداء البٌض بالفقس الى شهر 

نٌسان عن حورٌات صغٌرة بٌضاء اللون ٌمر الطور الحوري بخمسة اعمار حورٌة وٌستغرق 

ٌوما تتمٌز خالل هذا الطور بالطول وعدد حلقات البطن التً تغطٌها براعم 47الدور الحوري 

 ٌوم .090ضهر الحشرات الكاملة فً شهر حزٌران ،مدة الجٌل الشتوي هً االجنحة ،ثم ت

اما الجٌل الصٌفً تبداء االناث بوضع البٌض فً االسبوع الثانً من شهر حزٌران والوضع 

ٌكون بداخل انسجة الخوص والعذوق تفقس هذه البٌوض فً االسبوع الثانً من شهر اب 

بٌضاء لها خمس اعمار حورٌة ٌستغرق الدور وتستمر الى شهر اٌلول عن حورٌات صغٌرة 

ٌوم .ٌستغرق الجٌل  10ٌوم وتضهر الحشرات الكاملة وتعٌش الحشرات الكاملة 09الحوري 

 ٌوم.110الصٌفً 

 Controlالمكافحة **

تبداء مكافحة حشرة الدوباس فً اوائل شهر اٌار عندما تكون نسبة فقس البٌض  -1

%مستحلب باستعمال الطائرات بواسطة الرش حجم متناهً 00 %باستعمال المالثٌون70

 الصغر .

 وقد وجد ان كامالت خنافس ابو العٌد تفترس الحورٌات والبٌض .-0

1-c   septem Punctata  

2-c  undecimpunctata 

3-Chilocorus spp 

4-Chrysopa carnea  .الٌرقات تتغذى على الحورٌات وكامالت حشرة الدوباس 

 

 


