
 محاضرات     بسم هللا الرحمن الرحٌم المحاضرة الثالثة  عشرة

 د.خمٌس عبود المحمدي حشرات بساتٌن والخضراوات 

 ((حشرات العائلة الباذنجانٌة ))

نوعا من النباتات بعضها حولٌة 0222حوالً  Solanaceaeتضم العائلة الباذنجانٌة 

فً االصل من امرٌكٌا الجنوبٌة ،ومنها انتشرت  واالخرى معمرة كشجٌرات واشجار معضمها

نباتات هذه العائلة هً ذات اهمٌة النباتات االقتصادٌة الى انحاء اخرى من العالم كثٌر من 

اقتصادٌة لكونها اما مصادر رئٌسٌة للغذاء اوالستخراج االدوٌة اوكنباتات زٌنة .فمنها 

 ة والتبغ محصول مهم فً العراق .الطماطة،والبطاطة ،الباذنجان ،الفلفل كخضر اساسٌ

 **حشرات الطماطة

 تزرع الطماطة فً جمٌع مناطق القطر من الجنوب الى الشمال ،حٌث تعتبر مدٌنة البصرة من

 فضة دهوك من اوسعها صٌفا ،وقد انتشرت زراعة الطماطةاوسع مناطق زراعتها شتاء ومحا

لطماطة الى العدٌد من مؤخرا داخل البٌوت البالستٌكٌة والبٌوت الزجاجٌة .ٌتعرض محصول ا

 ومن اهم هذه االفات ماٌلً االفات التً تقلل من انتاجها فً كل من الزراعة الكشوفة والمحمٌة 

    Bemisia tabaciالذبابة البٌضاء  -1

    Heliothis armigeraدودة ثمار الطماطة -0

     Aculops lycopersiciصداءالطماطة  حلمة-3

  Engytatus teniusبقة الطماطة  -4

     Nezara viridulaالبقة الخضراء -5

    Agrotis ipsilonالقارضة السوداء الدودة -6

   Thrips tabaciالثربس -7

      Spodoptera littoralisدودة ورقة القطن -8

       Tetranychus turkestaniحلمة الشلٌك -9

 **حشرات الباذنجان 

من العائلة الباذنجانٌة من محاصٌل الخضراوات الصٌفٌة  Solanum melanganaالباذنجان 

الباذنجان االصلً  .الموطنالمهمة التً تستهلك ثمارها فً الطبخ او المخلالت او التعلٌب 

ب الباذنجان باالفات ٌصااواسط الهند االستوائٌة ومنها انتقلت الى تركٌا والى انحاء العالم .

 الزراعٌة التالٌة .



   Euzophera villoraحفار الساق الباذنجان -1

     Tetranychus Turkestaniالحلم -0

    Aeulops lycopersiciحلم صدا الطماطة -3

   Bemisia tabaciالذباب االبٌض -4

 **حشرات البطاطا

كثٌرة كغذاء من المحاصٌل المهمة التً تستعملها شعوب   Solanum tuberosum البطاطا

بعد الحنطة فً االنتاج  ة كمصدر مهم للطاقة .تاتً البطاطااساسً بدال من الرز والحنط

% 2. 39ودهن  5. 86% وسكر80. 3للطاقة بشكل كربوهٌدرات  وتعتبر مصدر مهم 

تبر الموطن االصلً هً بعض الفٌتامٌنات ٌع % باالضافة  الى3.9% وسلٌلوز 7.8وبروتٌن

 افات حشرٌة منها . ات البرٌة تنمو هناك تصٌب البطاطاالنباتامرٌكٌا االستوائٌة والزالت 

   Phthorimaea  operculella عثة درنات البطاطا-1

   Gryllotalpa gryllotalpaالكاروب -0

 Agrotis Sppدٌدان القارضة للدرنات -3

  Bemisia tabaciالذبابة البٌضاء -4

 Emposca Sppالقفازات -5

   Myzus persieaeالمن  -6

 **حشرات الفلفل 

والفلفل الحلو من  Solanaceaeالباذنجانٌة من العائلة  Caspicum annumالفلفل

المحاصٌل الصٌفٌة التً تزرع مساحات كبٌرة .ٌستهلك الفلفل اما طازجا او فً الطبخ او 

.ان موطن  لى قٌمته الغذائٌة االخرى الجٌدةباالضافة االمخلالت ،وهو غنً ببعض الفٌتامٌنات 

الفلفل االصلً  امرٌكٌا االستوائٌة وانتقلت زراعته الى اوربا واسٌا ومن اهم االفات التً 

 تصٌب الفلفل هً :

   Heliothis armigeraدودة ثمار الطماطة -1

   Tetranychus turtestaniحلمة الشلٌك -0

    Thrips tabaciالثربس -3

   Spodoptera littoralisالقطن  دودة ورق-4

 ))حشرات التبغ ((



الباذنجانٌة الى العائلة  N  glaucaاك بنوالت  Nicotina tabacumٌتبع التبغ 

Solanaceae  ًالتً تضم الباذنجان  والطماطة والفلفل والتبغ ،ٌزرع الستقالل اوراقه ف،

فً العراق والسكائر وهو محصول شائع جدا فً انحاء مختلفة من العالم . صناعةالدخان

احات اقل فً محافضتً السلٌمانٌة واربٌل كما ٌزرع  فً مسٌزرع التبغ فً المناطق الشمالٌة 

 ودهوك ،ومن االفات الزراعٌة التً تصٌب التبغ هً: فً محافضة نٌنوى والتامٌم

  Agrotis Sppالدودة القارضة  -1

  Myzus persicaeورقة الخوخ  من-0

 .  Gryllotalpa gryllotalpaالكاروب -3

                                      Bemisia tabaci**الذبابة البٌضاء  

The tobacco whitefly     Aleyrodidae /Homo ptera              

والفلفل  والباذنجان والبطاطا على الطماطة تتغذى الحورٌات والحشرات الكاملة لهذه االفة

النباتات وقلة  الى اضعاف،بامتصاص العصارة النباتٌة من السطوح السفلى لالوراق فتؤدي 

انتاجها كما ونوعا .تعٌش هذه الحشرات متجمعة باعداد كبٌرة على االوراق عند تحرٌك 

ٌرة بٌضاء النبات تطٌر الكامالت لمسافات قصٌرة ثم تعود ثابتة .الكامالت حشرات صغ

ن اضرارها كثٌرة صفراءمخضرة بٌضوٌة الشكل منبسطة الجسم ااالجنحة اما الحورٌات 

سبب افرازها مادة الرضاب السكري .تعتبر هذه الحشرة من اهم االفات فً بسبب كثرتها  ،وب

كشوفة وهً احدى العوامل المحددة لزراعة الطماطة فً البٌوت الزراعات المحمٌة والم

 .ك لنقلها راشح تجعد واصفرار اوراق الطماطة المحمٌة وذال

 Heliothis armigeraدودة جوز القطن االفرٌقٌة      و**دودة ثمار الطماطة ا

Tomato fruit worm          Phalaenidae/Lepidoptera               

 االنتشار/توجد هذه االفة فً كافة انحاء العالم .

ة منها الحمص نباتات برٌة واخرى اقتصادٌة االخٌرالعوائل/الحشرة عدٌدة العوائل بعضها 

 ،الفاصولٌا ،الجت، الذرة الصفراء والبٌضاء وعباد الشمس التبغ والطماطة الخٌار والقطن .

    Damage &Economic importance"الضررواالهمٌة االقتصادٌة 

 غٌر الناضجة وتفضل مكان اتصال الثمرة بالعنق . ثمار الطماطةالٌرقات على تتغذى -1

وتحفر داخل جوز علٌها وتهاجم الجوز القطن وتقرضه  صٌب الحشرة ازهار القطن تتغذىت-2

 القطن وتدخل الفطرٌات الى داخل الجوز من الثقوب التً تعملها الٌرقات تسبب تعفنها .

     Life cycle"دورة الحٌاة 



راء فً حجٌرات صغٌرة من الترب تحت سطح التربة ،تتزاوج طور التشتٌة فً دور العذ

لٌل ،ثم تبدا بوضع البٌض فرادي على اجزاء مختلفة قبالحشرات بعد خروجها من دور العذراء

من النبات وخصوصا االزهار تفضل مٌاسم االزهار االنثوٌة عند اول ظهورها ٌستغرق نمو 

وبعدهاتنزل الٌرقات الى التربة لغرض وتمربخمسة ادوار ٌرقٌةٌوم 05-02الٌرقة حوالً 

شهرا عندما تكون فً دور السكون  5-4ٌوم.وقد ٌدوم  15 -12التعذر ،ٌستغرق العذراء 

دة اجٌال .ٌرقات هذه الحشرة تاكل افرادا من نفس النوع خاصة الٌرقات الصغٌرة ولها ع

 ن محصول الى اخر لك داخل القطر مقطر الخر لمسافات بعٌدة وكذا بالسنة .الحشرة تهاجرمن

 افحة فً بداٌة نٌسان عند بداٌة ظهور االصابة فً الحقل ."المكافحة /تبدا المك

    Diptrax   82 %W:Pمبٌد  ترش-1

%فً حالة االصابة Keithin  5 .18وٌضاف   Seven     85   %W:Pمبٌد  ترش-0

 بالحلم االحمر .

                                         Aculops lycopersici**حلم صدا الطماطة   

Tomato russet mite Eriophyidae /Acariformes       

كثٌر مماهو معروف عنه لحد االن االنتشار/ٌعتقد ان لهذا الحلم انتشارا واسعا جدا اكثر ب

ٌنتشر فً استرالٌا موطنه االصلً وفً كافة انحاء العالم ومنها .فهو  سبب صغر حجمه.ب

 العراق.

حاصٌل اقتصادٌة العوائل/للحلم عدة عوائل عدٌدة من العائلة الباذنجانٌة ومنها برٌة ومنها م

 والفلفل والباذنجان . كالطماطة والبطاطا

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة

السفلٌة ثم ٌنتقل الى  سطح العلوي لالوراق مبتدئا باالوراقالٌصٌب الحلم اول االمر -1

 االوراق العلٌا فالثمار هذا ما ٌالحظ عندما ٌتقدم الموسم وقبل نضج الثمار .

ٌمٌل هذا الحلم بالتجمع على طول عرق الورقة خاصة العرق الوسطى ،وعندما ٌتزاٌد -0

 اعداده تنتشر على سطحً الورقة .

ة االعداد الهائلة للحلم ٌتحول الى ٌمتص العصارة النباتٌة مما ٌؤدي الى جفاف الورقة نتٌج-3

 اللون البنً وتبقى عالقة بالنباتات ،وٌتحول الى الورقة االعلى .

عند اشتداد االصابة ٌصل الحلم الى اوراق كاس الثمار ثم سطح الثمار ،حٌث تظهر البقع -4

 اماكن تغذي الحلم . ٌة على سطح ثمار الطماطة ماهً االالبن

عند اشتداد االصابة ٌصبح النبات غٌر صالح لتغذٌة الحلم ،ٌتسلق الحلم الى اعالً النباتات -5

 وٌبقى هناك الى ان تحمله الرٌاح او الحشرات اوالطٌور الى نباتات اخرى .



واضعف منه كما تصبح الثمار صغٌرة فً حاالت  النبات المصاب اطول من النبات السلٌم-6

 االصابة الشدٌدة .

 ً من الطماطة .اال ان تحملها اكثر للحلم االرٌوف بالرغم من اصابة اصناف البطاطا-7

"دورة الحٌاة /ٌستمر نشاط طٌلة السنة فً البٌوت الزجاجٌة اما فً الطبٌعة فان الحلم ٌعٌش 

 مع النباتات وٌهلك معه عندما تنخفض درجةالحرارة.

نتاج الجنسٌن .تضع االنثى البٌض على السطح ،وتتزاوجٌا با بانتاج لذكور ٌتكاثر الحلم عذرٌا

 لونها طاء ٌتحول،تكون البٌضة بٌضاء اللون ،تحمل غ السفلً لالوراق بجوار العرق الوسطً

ٌوم ٌفقس البٌض حورٌات بٌضاء شفافة ،ثم ٌكون لون الحورٌات 0الى اللون الحلٌبً بعد

 اٌام الحلم لونها برتقالً . 12-8صفراء شفافة ،تتحول 

 بٌضة .52(اسابٌع وتضع بٌض مجموعة 6المالئمة )ش االنثى فً الظروف *تعٌ

 ماٌكرون .022ماٌكرون اما االنثى  152*طول الذكر 

       Control"المكافحة 

مرات  3-0اسابٌع وتكرر 3كافح الحلم بالكبرٌت رشا او تعفٌرا بعد زراعة الشتل الطماطة ب ٌ

 مرة .اسابٌع / 3بالموسم حوالً 

                           Phthorimaea operculella  درنانت البطاطة "عثة 

Potatotuber moth  Gelechiidae /Lepidoptera    

االنتشار/الحشرة منتشرة فً اقطار مختلفة من العالم .وٌعتقد لقارتٌن االمرٌكٌة هً الموطن 

الحٌن انتشرت االفة فً  .ومنذ ذالك 1972االصلً ،وقد سجلت فً العراق على التنباك عام 

 وفً مخازن البطاطة.حقول البطاطة 

العوائل/تتغذى بصورة رئٌسٌة على البطاطا وتتغذى على نباتات اخرى من نفس العائلة 

 الباذنجانٌة كالتبغ والباذنجان والطماطة والفلفل والتنباك .

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

لورقة ثم تاخذ فً الحفر فً االوراق اوتحفر فً بشرة اتتغذى الٌرقات حدٌثة الفقس على -1

 سٌقان النبات.

 تظهر االصابة على االوراق بتغذٌتها على انسجة الورقة بٌن بشرٌتها العلوٌة وسفلٌة .-0

 .الورقة واالجزاء المصابة االخرى من الورقة الى النصل فالساق فتجفاالصابة  وقد تتجه-3

فالساق المصاب ٌصبح لونه بنٌا  السٌقان فٌمكن تشخٌص النبات بسهولة  اما اذا اصٌبت-4

 او اسود وغالبا ماتنزل الٌرقة من الساق الى ان تصل الدرنات وقد تذبل االفرع .



 ي وتحفر بٌن هذه االوراق .قد تربط الٌرقة عدة اوراق بخٌط حرٌر-5

لبٌض علٌها مباشرة وتحاول االناث عندما ٌبدا النبات بتكوٌن درنات البطاطا، تضع االنثى ا-6

 الوصول الى الدرنات من شقوق االرض لتضع علٌها البٌض .

على الدرنات تحفر الٌرقة انفاقا لٌست عمٌقة ومن ثم تحفر انفاقا اعمق وتبطن هذه االنفاق -7

بنسٌج تفرز الٌرقة ومما ٌزٌد الضرر هو تعفن البطاطا المصابة لدخوله عوامل التفسخ من 

 ة .الترب

 المخزن ( فً)اما

تصاب الدرنات البطاطا فً الحقل بعد قلعها وتركها مكشوفة الى حٌن نقلها الى مخازنها -1

 فتنتقل االصابة )البٌض والٌرقات(،معها الى المخزن.

الٌرقات بحفرها االنفاق فٌها وتكمل دورة حٌاتها  فقس البٌض على الدرنات وتتغذى علٌهاٌ-0

 فً المخزن .

تخرج الحشرات الكاملةالتً تتزاوج وتضع البٌض على الدرنات من جدٌد خاصة مواقع -3

تنتقل من الدرنات وتزداد االصابة  العٌون او البراعم وتصاب درنات جدٌدة  كما ان الٌرقات

نسبة  كبٌرةمن البطاطا المخزونة .قد تصل الى اكثر من  رور الوقت ،حٌث تسبب تلوثبم

52.% 

 .باتها وتعفنهاالى تدهور النوعٌة وانخفاض نسبة انٌؤدي الضرر -4

 قد ٌنتقل العفن من درنات مصاب الى اخرى سلٌمة .-5

ٌزداد ضرر هذه الحشرة فً المخازن غٌر المبردة الن الحشرة وتستمر فً نموها ونشاطها -6

 فتزداد اعدادها زٌادة هائلة .

 )على التبغ ( 

 البطاطا وتسمى الحشرة ،عندئذ حفارالتبغ التنباك تلك التً تحصل على اوراق  تتشابه اصابة

 اوراق التنباك .

فالحشرة غٌر معروفة الصابتها على هذا المحصول فً العراق ،ولكنها اماعلى الطماطة/

 مً من الثمرة وتعفنها.ثمار عند العنق اوفً الجزء اللحخارجٌا الٌرقات تثقب ال

 *دورة الحٌاة /

وعلى االوراق اوعلى شقوق درنات البطاطا ،عدد  ع االنثى البٌض على القمة النامٌةتض

ٌوضع البٌض فرادي او فً  %رطوبة نسبٌة 52و م  02.9بٌضة عند درجة حرارة 49البٌض 

دخلت  الموقع الذي فٌه ،اذ اٌام ٌرقة اسطوانٌة تتغذى بحسب 3،ٌفقس البٌض بعدمجامٌع

مع الخٌوط الحرٌرٌة ،تتحول الى عذراء شاهد فٌها فضالت الٌرقة درنات البطاطا تحفر انفاقا ن



داخل شرنقة حرٌرٌة بٌضاء ترابٌة ،اما المخزن فتتحول الى عذراء داخل الدرنة المصابة 

 .Adultاوخارجها .تتحول الى  

 *تتزاوج الحشرة بعد فترة قصٌرة .

 *ان عملٌة التزاوج ووضع البٌض  تتم فً الضالم .

وداء ،اما ر والمنقط بنقط سالمغب التمٌز الذكر عن االنثى من خالل جناحه االمامً*ٌمكن 

واذا التقى جناحاها االمامٌان  ،الخلفٌة االنثى الجناح اٌضا مغبرا الن نقاط متجمعة عند حافته

فً وضع الراحة تقاربت هذه النقاط السود وكونت شكال ٌشبه عالمة الضرب ،فً منتصف 

 شفاف تقرٌبا كال الجنسٌن .لحشرة .اما الجناح الخلفً الجهة الظهرٌة ل

و اكثر امافً المخزن فهً تستمر فً اجٌال ا 12*للحشرة اجٌال عدٌدة وفً السنة تصل الى 

 نموها وتطورها ،وتطٌر الحشرات الكاملة لتخرج الى الحقول فتصٌب النباتات النامٌة.

 "المكافحة 

 لى عند بداٌة االصابة والثانٌة بعد اسبوعٌن .فً الحقل ترش باحد المواد مرتٌن االو

1-Diazinone 60% E:C Ratio 6CM /gallon of water            

2-Superacid 40% E:C                                                           

3-Seven 85%W:P                                                                

4-Diptrax 80% W:P                                                            

 )فً المخزن (

من الحجم.وهنالك  3(م0-1ٌبخر الخزن المصاب بمادةالفوستوكسٌن ٌشبه قرص واحد كل )

 :االخذ بها لتفادي االصابات . نصحٌات عامةٌتوص

اخذ تقاوي البطاطا من حقل سلٌمة خالً من االصابة وعدم اخذها من مخازن التتوفر فٌها -1

 شروط الخزن الجٌد .

زرعت بمحاصٌل البطاطا اوالطماطة والفلفل فضل عدم زراعة البطاطا فً حقول ٌ-0

 والباذنجان التً تصاب بهذه االفة .

طً باالجزاء والتغٌجب عدم ترك درنات البطاطا المحصودة مكشوفة فً الحقل لٌال -3

 طاطة لئال تضع فٌها االناث بٌوضها وتنتقل معها الى المخزن فتصبحالخضراء لنبات الب

 مصدر اصابة فً المخزن .

 خزن البطاطا الصالحة للخزن وابعاد عدا ذالك .-4

 نظٌفة .تعبئة الدرنات الجٌدة فً اكٌاس -5



 م  ،لمنع تكاثر الحشرة ونموها . 6-4خزن البطاطا فً مخازن مبردة الى -6

 خزن غٌر المبرد وعند ظهور اي اثر لالصابة فٌبخر بمادة الفوستوكسٌن.مفحص ال-7

عندما تنمو ٌصبح من التقاوي الى اعماق مناسبة و ٌجب العناٌة بزراعة البطاطا ٌدخن-8

 النامٌة بالتراب. الضروري تغطٌة 

 

 


