
 محاضرات  بسم هللا الرحمن الرحٌم   المحاضرة العاشرة 

 د.خمٌس عبود المحمدي حشرات البساتٌن

 )البصل والثوم والكراث ( 

  Amaryllidaceaمن العائلة الزنبقٌة  Alliumٌتبع البصل والثوم والكراث جنس 

 وهً محاصٌل شتوٌة تستهلك فً الشتاء والربٌع .

ٌؤكل اما اخضر اوٌابسا  وله اهمٌة  ًمحصول خضر وحقل  Allium cepaٌعتبر البصل 

فهو ٌزرع  Allium sativumكبٌرة وٌزرع بمسافات شاسعة فً العراق .اما الثوم اقتصادٌة 

بمسافات اصغر مما فً  البصل وبنجح زراعته فً المنطقة الجبلٌة حٌث تتوفر االشعة فوق 

البنفسجٌة التً تساعد على نمو ازهارها .وٌزرع الكراث بمسافات محدودة الستهالك اوراقه 

 الخضراء التً تؤكل طازجا ،ٌصاب هذه المحاصٌل بالحشرات التالٌة :

 Delia antiqueذبابة البصل  -1

   Thrips tabaciثربس البصل -2

  Eumerus SPذبابة البصل الكبٌرة -3

                              Delia antique                  ذبابة البصل *

Onion maggote Anthomyiidae / Diptera 

تكون افة فً  تنتشر هذه الذبابة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا واوربا ولكنها نادرما

فة ءفتوجد الحشرة كاالمناطق الجنوبٌة للقارة االمرٌكٌة الشمالٌة امافً منطقة البحر المتوسط 

 ضارة فً العراق وسورٌا ولم تذكر فً مصر .

العوائل/تصٌب بالدرجة االولى البصل وتصٌب الكراث والثوم وقد ذكر انها تصٌب الخس فً 

 اٌطالٌا والقرنفل فً جٌكوسلوفاكٌا .

  Damage& Economic importance"الضرر واالهمٌةاالقتصادٌة 

 كان مزروعا من البذور والفسقه. ٌصٌب البصل فً المشتل والحقل سواء-1

تحفرالٌرقات الصغٌرة جدار البصلة الموجودة تحت التربة ثم تدخل الى داخل البصلة -2

 لتتغذى على محتوٌاتها.

 وٌتبدل لون اورقها الى االصفرار . حول البصلة الى اجزاء رخوة متخٌسةتت-3

 . ظهر عالمات الذبول  وٌموت النباتت-4

 . قد تتحول الٌرقات الى نباتات المجاورة-5



 تهاجم الرؤوس البصل الكبٌرة غالبا بعدة ٌرقات والتً تكون انفاقا بداخلها .-6

 تخٌس البصل عند خزنه بالمخزن ٌستمر الضرر حتى بعد قلع المحصول مما ٌسبب -7

 %من المحصول .55او عند تسوٌقه ،قد ٌصل الضرر الى اكثر من 

تبداء االصابة خالل شهر كانون الثلنً وتصل ذروتها خالل شهر شباط وتستمر الى موعد -8

 الحصاد .

 *دورة الحٌاة 

اٌضا اٌجادها فً ولعمق عدة سنتمٌتلرات تشتً الحشرة فً دور الٌرقة او العذراء فً التربة 

فً اماكن  مختبئةاكوام قشور بقاٌا البصل فً الحقل المصاب كما تعٌش الحشرات الكاملة 

 محمٌة خالل فصل الشتاء .

*تنشط الحشرة فً الربٌع التالً فتتحول الٌرقات الى عذارى فحشرات كاملة خالل فترة عدة 

 اشهر.

فً بعض النماذج طولٌا خط غامق  متد*الحشرة الكاملة ذبابة رفٌعة الجسم رصاصٌة اللون ٌ

 ملم .7-6على طول وسط ظهر الحشرة واجنحتها كبٌرة .جسمها مغطى بشعٌرات طول 

*ٌتمٌز الذكر عن االنثى فعٌنا الذكر كبٌرتان متقاربتان وتكون متالصقة ،فً حٌن عٌن االنثى 

 بخط محمر.متباعدتان نسبٌا ومنفصلتان 

طاول تتزاوج وتضع االناث البٌض المت ثم االزهارامالت فً الربٌع تتغذى على رحٌق تنشط الك

اٌام ٌرقات صغٌرة،ثم تزحف  7-2التربة ،تفقس بعد  فضً اللون فً قواعد النباتات  اوشقوق

 3-2االصابة وبعد  بصٌلة ،حٌث ٌتم التغذٌة وتسبب االضرارلف االوراق ثم تدخل وتخترق الخ

ملم تتحول الى عذراء لتربة بالقرب من البصلة 8رقات الكبٌرة البالغة اسبوع تتحول الٌ

 ،وبعدها تتحول الى كاملة .

مما ٌسبب تلف  ر قبل الحصادوللحشرة ثالث اجٌال بالسنة .الجٌل الثالث ٌهاجم البصل الكبٌ

 خزن .موتعفن وخٌاس البصل فً ال

 Controlالمكافحة 

ٌجب قلع  وراقها ،وبمجرد ظهور هذه االعراضار اٌمكن معرفة النباتات المصابة باصفر-1

النباتات المصابة وحرقها بعٌدا عن الحقل ،لغرض الحد من انتشار االصابة الى بقٌة الحقل فً 

 اجٌال الحشرة واٌضا عزل البصل المصاب فً الخزن وحرقهة .

 .35استعمال اصناف مقاومة للحشرة مثل البحٌري وجٌزة  -2

 ادٌا زٌنون لمكافحة االفة وٌتم من خالل : ٌمكن استخدام مبٌد-3

 سم/غالون ماء .6 %بنسبة 65رة بمادة الدٌازٌنون رش المروز قبل الزرع مباش-ا



 كغم /دونم قبل الزراعة .2%بنسبة 15معاملة مروز البصل بالدٌازٌنون االمحبب -ب

                                    Thrips tabaci**ثربس البصل    

Onion thrips  Thripidae /thysanoptera                   

تخدش الحشرة انسجة الورقة والساق فتمتص العصارة وتظهر بقع مبٌضة اللون نتٌجة -1

 .التغذٌة 

 م الضرر ٌنتج عن الحورٌات .ذى الحورٌات والحشرات الكاملةومعظتتغ-2

كبٌرة بٌن نصل االوراق والساق وبٌن االوراق حدٌثة  توجد الحشرات فً البصل باعداد-3

 النمو وعند اشتداد االصابة تذبل االوراق وتجف ثم ٌصفر بقٌة النبات.

 عند اشتداد االصابة تتاثر البصٌالت وتتشوه وٌصبح حجمها دون الحجم الطبٌعً .-4

 قد ٌتلف الحقل كله فً المواسم .-5

ثالث من شهر اشباط الى االسبوع االول من اذار من ٌختلف سكان الثربس خالل السبوع ال-6

 ة خالل االسبوع االول من نٌسان .وسنة الخرى، ولكن سكان الثربس ٌصل الى الذر

   Controlالمكافحة 

 Aeolothipsو Orius albidipennis الحٌاتٌة ٌقوم كل من المفترسٌنالمكافحة -1

fasciatus  نٌسان..ٌنخفض اعداد الثربس البصل خالل شهر 

 المكافحة الكٌماوٌة -2

 Malathion  E C 55%استخدام -ا

 مستحلب مركز          45. 8دورسبان   -ب

 %مستحلب مركز .55برٌمور -ج

               Eumerus SP**ذبابة البصل الكبٌرة       

Onion fly Syrphidae / Diptera 

وفً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا  تنتشر هذه الحشرة فً العراق وسورٌا ومصر وافرٌفٌا

 واوربا .

 العوائل/البصل والنرجس والزنبق والسوس والكراث االندلسً.

     Damage &Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 تصٌب هذه الحشرة البصل المزروع الجل انتاج البذور .-1



 اومن البذور. هلم تالحظ اصابات على البصل من فسق-2

 رؤوس البصل وتخٌسها  ل هو ذبول النباتات واصفرارها وتعفنان مظهر االصابة فً الحق-3

 نها الخارجٌة .ابنٌة على جدر ظهر االبصال رخوة وتظهر علٌها ندبت-4

وعند اشتداد االصابة تصبح الرؤوس شبه فارغة من الداخل واالبٌض سوى الغالف -5

 الخارجً .

 ة ٌوجد عدد كبٌر من الٌرقات على شكل كتل وٌمكن اٌجاد العذرى .عند فتح البصل-6

البصلة المصابة عرضة للفطرٌات التً تسرع فً تلفها وتصل االصابة الى اكثر من -7

65.% 

 البصلة المصابة ذو رائحة كرٌهة وقوام طري.-8

 **دورة الحٌاةوالوصف

 ملم  .9ملم بالنسبة للذكر اما االنثى 7*الحشرة الكاملة طولها 

،وقرون االستشعار ارستا بنً اللون الصدر ذواخضر لماع ،اما البطن لون ازرق ومتطاول 

 ووجود ثالث اشرطة بٌضاء اللون على السطح العلوي للبطن .

اتات ،تضع االنثى البٌض فً التربة قرب النب تضع االنثى البٌض على قواعد االوراق او*

ٌوم  4-3بٌضة ،ٌفقس البٌض بعد 45بشكل فرادي او على شكل مجامٌع تحوي كل منها على 

.الٌرقات العلى االى ٌرقات صغٌرة تحفر فً انسجة البصلة فً منطقة الجذر متجهة نحو 

ملم ومدة 2ملم وعرض 8بٌضاء اللون ذات مظهر سمٌك عدٌم االرجل وٌصل طولها الى 

لعذراء فً التربة الٌرقً حوالً عشرة اٌام .بعد اكتمال نمو الٌرقة تتحول الى دور ا الطور

 اوبٌن اوراق النبات والعذراء ذات لون بنً فاتح مع وجود خطوط عرٌضة المحٌطة باالبصال

عندقاعدتها ،والعذراء  اٌة بطن العذراء مع وجود زائدتٌنعلى جسمها.وتوجد شوكة فً نه

اٌام 15ملم .وٌستمر دور العذراء 2ملم وعرضها 6بة القمح طولها تشبه بصورة عامة ح

 وبعد اكمال نموها تتحول الى الحشرة الكاملة التً تتزاوج ،وتبدء بوضع البٌض من جدٌد

 دورة الحٌاة. لتعٌد

        Cotrolالمكافحة

 تقلع النباتات المصابة وتحرق بعٌدا عن الحقل .-1

 ٌم لئال تنتقل االصابة الى البصل غٌر المصاب .ٌجب فرزالبصل المصاب عن السل-2

المحصول التالف الٌرقات والعذارى الموجودة  اثة الحقل المصاب حراثة عمٌقة بعد جنًحر-3

 فً التربة .

 اختٌار فسقة غٌر مصاب للزراعة .-4



النسبٌة مع تجفٌف البصل ضرورة خزن البصل فً مخازن جٌدة التهوٌة وقلٌلة الرطوبة -5

 للخزن فً الحقل فً مكان مظلل قبل خزنه.المعد 

 


