
 محاضرات بسم هللا الرحمن الرحٌم المحاضرة الحادي عشر0

 د.خمٌس عبود المحمدي حشرات بساتٌن

 (حشرات العائلة الصلٌبٌة) 

نباتات خضر مهمة ،كاللهانة والقرنابٌط  Cruciferaeتشمل العائلة الصلٌبٌة 

اٌلول ،بٌنما -والكلم فً اب والكلم والفجل واللفت)الشلغم(.تزرع اللهانة والقرنابٌط

-فً شباط حزٌران ،والكلم–تزرع االصناف االخرى المبكرة للقرنابٌط فً ماٌس 

كانون -ٌحصل النضج فً تشرٌن االول وحتى اذار .اما اللفت فتزرع فً اب ،اذار

اذار –االول ،وٌقطع فً تشرٌن االول وحتى اذار ،بٌنما ٌزرع الفجل فً اب 

 .ٌوم 00-30،وٌنضج بعد 

ان فترة نمو معظم هذه النباتات ونضجها ٌتم خالل فترة انخفاض الحرارة ومع 

بحشرات عدٌدةتزداد اعدادها عندماترتفع الحرارة خالل فصل ذالك تحصل اصابات 

النمو والنضج .سوف نتطرق الى اهم االفات التً تصٌب اللهانة والقرنابٌط والكلم 

 هً نفسها التً تصٌب النباتات االخرى .

  Brevicoryne brassicaeمن اللهانة -1

  Myzus persicaeمن الخوخ االخضر -2

 Hellula undalisدودة اللهانة الشرقٌة الحائكة -3

 Plutella maculipennisالعثة ذات الظهر الماسً -4

 Trichoplusia niدودة اللهانة القٌاسٌة -5

  Pieris rapaeفراشة اللهانة الصغٌرة -6

 Pieris brassicaeة الكبٌرة فراشة اللهان-0

  Autographa gammaدودة ورقة اللهانة -8

 Agrotis Sppالدٌدان القارضة االرضٌة -9

 Atherigona orientalisذبابة االفرع الخضر -10

 Gryllotalpa gryllotalpaالكاروب -11



 Phyllotreta cruciferaeالخنفساء البرغوثٌة -12

  Calaphellus apicalisخنفساء الفجل -13

 C : sophiaeخنفساء الفجل -14

 Baris apiparisحفار ساق الكلم او سوس الكلم -15

 Nysius cymoidesبق الرقً -16

                                         Brevicoryne brassicae*من اللهانة

The cabbage Aphid     Aphididae / Homoptera 

 انحاء العالم .تنتشر هذه الحشرة فً جمٌع 

 العوائل/ٌصٌب نباتات العائلة الصلٌبٌة وخاصة اللهانةوالقرنابٌط والكلم .

  Damage&Economic importance"الضررواالهمٌة االقتصادٌة 

والكامالت عصارة النبات من سطوحها السفلٌة لالوراق تمتص الحورٌات -1

 مسببةبحفرها واصفرارها وبطئ نموها .

الثمرة ملوثة  قرنابٌط فانها تتغلغل بٌن االجزاءرؤوس ال عند تغذٌتها على-2

فطرٌات التً تنمو وة العسلٌة التً تفرزها وال،وبالندباجسامها وجلود انسالخاتها 

 االضرار لالوراق الملفوفة فً اللهانة . علٌها وتسبب نفس

 تكوٌن البذور. زهٌر النباتات هذه العائلة فتمنعتصٌب الحوامل الزهرٌة وقت ت-3

 16ل للفاٌروسات ٌبلغ عددها العراق كناقفً خارج ٌعرف عن هذا المن -4

 فٌروسا.

 *دورة الحٌاة 

ولكون عتبة النمو او   Parthenogensisتتكاثرهذه الحشرة عذرٌا طوال السنة

 ْم فان هذه االفة ٌستطٌع العٌش والتكاثر خالل فصل الشتاء فً العراق4. 3التكاثر 

رعة التكاثر تتاثر بدرجات الحرارة فتنخفض عند البرودة الشدٌدة فً اال ان س

.والمعروف ان فً االوقات االخرىالشتاء او بالحرارة العالٌة فً الصٌف .وتزداد

هذا المن موجود على اللهانة والقرنابٌط وٌتكاثر علٌها طوال فترة زراعةهذٌن 

 خالل تشرٌن االول وشباط . كثافتهالمحصولٌن وتزداد



او  ( ملم ،لون الجسم اخضر فاتح2.  4-1.  8*ٌبلغ طول االنثى غٌر المجنحة )

رمادي ومغطى بطبقة من مسحوق ابٌض شمعً ٌعطً لونا ابٌض ،لون الراس 

ان ٌنقصر من طول الجسم .القرٌنان البط،قرون االستشعار ااغمق من الجسم 

 ان.ف .اماالذنب بطول القرٌنان البطنٌبنٌان مستدقان للخل

 Controlالمكافحة "

لحشرة من اللهانة اعداء طبٌعٌة .منها الفترسات مثل اسد المن والدعاسٌق 

 Diaertella rapae.وٌرقات ذباب السٌرفد،اما الطفٌلٌات ٌوجد طفٌل واحد هو 

التطفل فً وقت التزهٌر  فً اواخر ،وٌزداد   Broconidae –Hymenoمن 

 الموسم .

 E :C%50وكوز( )الن DDVPفٌوصى باستخدام اما المكافحةبالمواد الكٌماوٌة

 اذار. -/دونم فً كانون الثان3ًسم500بنسبة 

                       Hellula undalis**دودة اللهانة الشرقٌة الحائكة   

The oriental cabbage webworm Pyralidae /Lepidoptera 

واسترالٌا وفً تنتشر هذه الدودة فً دول حوض البحر المتوسط فً السودان 

 الوطن العربً والعراق ،ومنتشرة فً كافة انحاء العراق .

 العوائل /تصٌب جمٌع نباتات العائلة الصلٌبٌة .

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة

 بشرة االوراق وتدخل فٌها كحفارات اوراق.ض الٌرقات حدٌثة الفقس تقر-1

 ورؤس نبات العائل .تقرض االوراق وتنزل الٌرقات فً سٌقان  وبتقدم العمر-2

 وتخرٌب قلب النبات الصغٌر . قد تسبب ٌرقة واحدة ذبول النبات-3

 فً حالة اصابة النباتات الكبٌرة فال تكون الرؤوس .-4

لوحظت عندما تنزل فً رؤوس الكلم تعمل انفاقا تاركةبرازا بنٌا على سطوحها -5

 وتعرف عندها بالشوارتة.

 Erwiniaطري  ب تعفن بكتٌريٌتها على رؤوس الكلم تسبعندتغذ-6

caratovora . الذي ٌسبب فقدان رؤوس الكلم 



 Life cycle*دورة الحٌاة 

قرب قلب النبات ،للبٌضة  بٌضة بشكل مفرد على حوامل االوراق100تضع االنثى 

اٌام 5-3بعد  عن ٌرقات  ،ٌفقس البٌضصفراء تتحول الى قرمزي  شكل بٌضوي

اسابٌع ،الٌرقة صفراء بنٌة والراس 3حٌاتها ،ٌرقات تحفر الى السٌقان وتكمل 

ملم ،قبل التعذر تنزل الى التربة او 15عند تمام النمو اسود ٌصل طول الٌرقة 

ملم 10تحت االوراق المتساقطة تعمل شرنقة مفككة والعذراء بنٌة اللون طولها 

 وبعد اسبوع تظهر البالغات .

 لهذه الحشرة عدة اجٌال بالسنة تصل الى اربعة اجٌال بالسنة فً المنطقة الوسطى 

 Controlالمكافحة

 Bacillusمن البكترٌا  Thuricide HPرش المستحضر التجاري -ا

thuringiensis  غم/دونم .200بنسبة 

 استعمال المبٌدات التالٌة -ب

1-Seven 85% W:P     

2-Diptrex 80% W:P 

3-DDvp(Nogos) 50% E:C 

               Plutella maculipennis.  Curtذات الظهر الماسً   **العثة 

TheDiamond BackmothPlutelidae/ Lepidoptera                 

 تنتشرجمٌع قارات العالم .

 العوائل/تصٌب نباتات العائلة الصلٌبٌة وتفضل اللهانة على غٌرها .

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 تتغذى الٌرقات بعد الفقس على البشرة السفلى لالوراق تاركة البشرة العلٌا .-1

 تقرض حفرا او اشرطة صغٌرة ممٌزة .داخل الورقة وبعد نموها  احٌانا تحفر-2

 تشاهد ٌرقات هذه العثة باعداد لٌست قلٌلة عن اللهانة والقرنابٌط .-3

  Life cycle*دورة الحٌاة 



(بٌضة على السطح 12-2ع صغٌرة )بٌضة بشكل مفرد او مجام280ٌتضع االنثى 

لً لالوراق قرب العرق الوسطً والبٌضة بٌضوٌة الشكل لونها اصفر ثم السف

عن ٌرقات ٌوم فً الضروف المناسبة ٌفقس  4-3رمادي تبلغ حضانة البٌض 

بخٌط حرٌري عند خظراء رئسها اسود وعلى جسمها شعر قصٌر والٌرقات تتدال 

 Pupaاسبوع وبعدها تتحول الى العذراء 2ازعاجها ٌستغرق فترة النمو الٌرقً

ٌوم  8-4ملم لونها اصفر داخل شرنقة حرٌرٌة شفافة ٌستغرق الطور العذري 6

 وبعدها تتحول الى بالغة .

 اجٌال فً السنة فً فلسطٌن . 10لهذه الحشرة 

(ملم ،لون 16-14ملم المسافة بٌن طرف االجنحة ) 0-6ٌبلغ طول الجسم 

حافة ر ذي لخلفٌة لالجنحة االمامٌة شرٌط اصفاالجنحة بنٌة فاتحةوعلى الحافة ا

اشكال 3متموجة وعند الراحة تنطبق االجنحة كالسقف وتتقابل االشرطة تتكون 

 معٌنٌة تشبه ماسات ثالثٌة على الجهة الظهرٌة .

 فحة/نفس مكافحة دودة اللهانة الحائكة .*المكا

                                Pieris repae**فراشة اللهانة الصغٌرة   

The small cabbage butterfly Pieridae /Lepidoptera 

فً العالم .وتنتشر فً جمٌع ان فراشة اللهانة الصغٌرة واسعة االنتشار 

 العراق .انحاء

 لة الصلٌبٌة وعائلة الشفلح.العائ العوائل/ٌصٌب

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 بقرضها محدثة ثقوبا فً نصولها .الٌرقات على االوراق  تغذي-1

 استهالك اجزاء من حافتها اوكلهاتاركة عروقها ملوثة ببرازها.-2

غٌر اقتصادٌة فً الوقت الحاضر النتشار الطفٌلٌات  ٌبدواضرارها فً العراق-3

 الحشرٌة التً تقلل من اعدادها.

 "دورة الحٌاة 

بٌضة بشكل مفرد على لسطح السفلً لالوراق والبٌضة 350تضع االنثى 

مخروطٌة صفراء وعلى سطحها حزوز تمتد من القمة الى القاعدة مدة حضانة 



ٌوم تفقس عن ٌرقات اسطوانٌة خضراء علٌها شعر كثٌف تغطً 5-2البٌض 

سم تمر بخمسة مراحل فبل التعذر ترفع راسها 3-2جسمها ٌبلغ تمام نمو الٌرقة 

فالعذراء تتحول وتلتصق على سطح الورقة  خلفها،للخلف وتفرز خٌطا حرٌرٌا

 وبعد فترة تتحول الى بالغة .

 . سم5*المسافة بٌن طرفً الجناح االمامٌن 

 ملم .1.5-1*طول الجسم 

ن على السطح العلوي للجناح االمامً اما الذكر بقعة وٌتا*لالنثى بقعتان سودا

 واحدة.

 اجٌال /بالسنة فً العراق .10*لها

منتصف حزٌران اذ ٌالحظ *نالحظ االصابة على داٌات اللهانة والقرنابٌط والكلم 

الٌرقات فً نهاٌة تموز مع القلٌل من العذرى .وعند البٌض والٌرقات وٌتم نمو 

نقل الداٌات الحقل تنقل االصابة الى الحقل ،ان وجود ٌرقات اللهانة موجودة طالما 

اعلى اصابة فً منتصف تشرٌن  والقرنابٌط موجودة .ووصلت المحصولٌن اللهانة

 االول حتى نهاٌة تشرٌن الثانً .

 انةالحائكة."المكافحة /نفس مكافحة دودة الله


