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  Coccoideaفوق عائلة الحشرات القشرٌة* 

رٌة مع انواع رتبة متشابهة االجنحة االخرى بان لها اجزاء فم ثاقبة تشترك الحشرات القش

ماصة ،وبان التحول فٌها بصورة عامة من النوع التدرٌجً مع بعض التحورات ،ان هذه 

المحموعة فوق العائلة كبٌرة تحتوي على حشرات صؽٌرة ودقٌقة تخصصت فً معٌشتها 

،فاالناث فٌها عدٌمة االجنحة قلٌلة الحركة وتحورت بحٌث اصبحت التشبه بقٌة انواع  رتبتها

او عدٌمة كلٌا.اذ تستقر فً مكان واحد طٌلة حٌاتها وهً مؽطاة بؽطاء شمعً او قشرة قوٌة  

،اما قرون االستشعار فاما مفقودان او بدون ارجل  ا وهً عادةاو ٌكون جدار جسمها صلب

 موجودان بدرجة مختلفة من النمو .

م رقٌق لها زوج واحد من االجنحة وهو الزوج االمامً من االجنحة بٌنما الذكر صؽٌر الحج

ذات العروق القلٌلة والمختزلة وفً االحٌان نادرة جدا ٌكون الذكر ؼٌر مجنح ،الذكر ذو قرون 

قطعة ،وتنتهً بطنه بخٌط طوٌل واحٌانان بخٌطن،واجزاء فمه ضامرة 52-01استشعارمن

 فهو الٌتؽذى .

مجامٌع وٌفقس البٌض الى حورٌات صؽٌرة نشطة الحركة جدا ذات بٌضها بشكل  تضع االنثى

تزحؾ فً كل اتجاه وتنتشر على النبات  Crawlersارجل وقرون استشعار تسمى الزاحفات 

وعلى النباتات المجاورة،وبواسطتها تنتشر االصابة وتتوسع وبعد ان تستقر  الزاحفة فً 

قد عند اذ ارجلها وقرون االستشعار ،وتصبح ،وبعد فترة وجٌزة تفمكان مالئم تتؽذى وتنسلخ 

استقرت فً نفس المكان  ستقر فً مكان واحد ،فاذا كانت انثىمنذ هذا الوقت حورٌة جالسة ت

طٌلة حٌاتها حتى بعد ان تصبح حشرة كاملة بدون اجنحة ،وتفرز منذ ان تجلس مادة شمعٌة 

 كؽطاء للجسم،ولكل نوع ؼطاء شمعً خاص به .

من االجنحة  لحشرة ذكرا فتجلس حتى تصبح حورٌته كاملة مجنحة بزوج واحداما اذا كانت ا

 الكاملة تتؽذى وتعٌش لفترة اطول من الذكر الذي الٌتؽذى وٌموت بعد فترة وجٌزة . .االنثى

تضم فوق عائلة الحشرات القشرٌة كثٌر من االنواع المهمة التً تصٌب عوائل نباتٌة متعددة 

ضها ٌصٌب النباتات داخل البٌوت الزجاجٌة ،وتعتبر افات مزمنة  خاصة اشجار الفاكهة ،وبع

لها وتعٌش هذه الحشرات على االؼصان او الثمار او االوراق او الجذور ،وبما ان معضم 

نقل محلً او بنقل وقتها على النبات فان نشرها وانتقالها تعتمد على نشاط وحركة الزاحفات 

 االسٌقان والجذور وؼٌرها.االجزاء النباتٌة المصابة كالثمار و

وبما ان اجزاء الفم ثاقبة ماصة فهً تمتص العصارة النباتٌة،وبما انها تعٌش بشكل متجمع 

انها امٌعها مزدحمة بالسكان، باالضافة فلذالك فان اضرارها شدٌدة وخاصة عندما تكون مج

التً تؽطً العائل النباتً المجاور ،ولهذه المادة  Honeydewتفرز مادة الرضاب السكرٌة



 النباتً ، ولها اٌضا لهذه االفرازات فوائد تفرز االصباغ )الشٌالك(تستعمل اضرار على العائل

فً صناعة االخشاب مثل الصبؽة االحمراء.ٌضع بعض المختصٌن فً تصنٌؾ هذه،المجموعة 

 عائالت مختلفة هً:وتضم الى  Coccidaeمن الحشرات .ضمن عائلة واحدة

 Ortheziidaeعائلة الحشرات القشرٌة ذات الشعار  -0

جسم واضح بٌضوي تؽطً الجسم صفائح شمعٌة بٌضاء ،لبعضها كٌس بٌض  تكون االنثى

(قطع .تصٌب حورٌات وكامالت واؼصان 9-4طوٌل ممتد الى الخلؾ ولها قرون استشعار)

 واوراق فً شمال العراق .

  Diaspididaeرٌة المدرعةعائلة الحشرات القش-5

مؽطا بدرع ومن ؼطاء شمعً صلب ٌحمً الحشرة من  سمٌت بهذا االسم الن جسم االنثى

نوع منتشر بالعراق 83الضروؾ البٌئٌة ، وٌكون هذا الدرع مفصول عن جسم الحشرة.وٌضم 

 ومنها الحشرة القشرٌة على النخٌل والزٌتون والحمضٌات.

  Coccidaeةعائلة الحشرة القشرٌة الرخو-8

وتسمى الحشرة القشرٌة الرخوة او الشمعٌة او السلحفاة ،تؽطً االناث بؽطاء شمعً جزئً 

عائلة تفرز مادة الرضاب وتكون ضارة للنباتات لا ،انواع هذه او كلً واحٌانا بدون ؼطاء 

 ،وتعتبر افات اقتصادٌة مهمة .

 Asterolecanlldaeعائلة الحشرات القشرٌة ذات النقر -4

سمٌت بهذا االسم تكون نقر من مادة شمعٌة تفرزها االنثا وتعٌش بداخلها ومن امثالها 

 الحشرة القشرٌة الخضراء التً تصٌب اشجار النخٌل فً العراق 

  Pseudococcidaeعائلة البق الدقٌقً -2

سمٌت بهذا االسم بسبب الؽطاء الشمعً االبٌض الذي ٌؽطً اجسمها ٌشبه الدقٌق واحٌانا 

 القطن مثل بق الهبسكس الدقٌقً وبق الموالح الدقٌقً. ٌشبه

 تصادٌا وذات العوائل المتعددة .سنشرح بعض انواع الحشرات المهمة اق

 Olive scale or parlatoria        *حشرة الزٌتون القشرٌة*

 Perlotoria oleae  ----Diaspididae--Homoptera 

والسلٌمانٌة وفً امرٌكا الجنوبٌة والشمالٌة وفً اسٌا ودول  تنتشر فً محافضة نٌنوى

 حوض البحر االبٌض المتوسط .

العوائل /تصٌب حشرة الزٌتون القشرٌة كالزٌتون والتفاحٌات واالشجار ذات النواة الحجرٌة 

والرمان والعنب والتوت ،وتصٌب تباتات الزٌنة كالدفلة والورد  اهم عوائلها الزٌتون 

 .واالشجار ذات النواة الحجرٌة  والتفاحٌات



الضرر واالهمٌة االقتصادٌة/تتؽذى الحورٌات واالثاث الكاملة لهذه الحشرة على ثمار الزٌتون 

االوراق واالؼصان فٌه تلوث مناطق االصابة وتشوه الثمار وضعؾ النبات .فتظهر  وكذالك

على الثمار بقع سوداء فً حالة االصابة الشدٌدة تتشوه الثمار وحٌنها تصٌب ثمار التفاح 

وثمار االشجار ذات النواة الحجرٌة تظهر فً مناطق التصاق الحشرات علٌها بقع حمراء 

ناطق التؽذي االوراق وتظهر محلها بقع حمراء بٌنما بقع حمراء ٌختفً اللكلوروفٌل من م.

ؼامقة فً محالت االصابة على االؼصان .ٌنشاعن االصابة الشدٌدة تٌبس القلؾ وتشققه 

وموت االؼصان وبالتالً ضعؾ االشجار وموتها، وتعتبر هذه الحشرة من االفات المهمة على 

 رٌا.التفاح فً شمال العراق وعلى الزٌتون فً سو

 Life cycle**دورة الحٌاة 

(ملم لونها 0.4-0من ) ٌرة بٌضوٌة الشكل ٌبلػ طول االنثىحشرة الزٌتون القشرٌة افة صؽ

احمر ونهاٌة البطن بنٌة ،ٌؽطً الجسم قشرة بٌضاء محدبة رمادٌة ذات بقعة جانبٌة سوداء 

مستطٌلة صفراء اما قشرة حورٌة الذكر الطور الساكن (ملم.5.2-0.2وٌبلػ قطر القشرةمن)

ملم .الذكر الكامل احمر اللون ذات قرون استشعار قصٌرة 1.9ملم وعرض0.8مسمرة طولها

 ورٌشٌة .

ع سبوان طور التشتٌة على شكل حشرة كاملة ثم تبدا بوضع البٌض على االؼصان فً اال

بٌضة او اكثر والبٌضة قرمزٌة اللون.تبلػ حضانة 81 االول من شهر نٌسان، تضع االنثى

س البٌض وتخرج الزاحفات فً نهاٌة ٌوم حسب درجات الحرارة حٌث ٌفق53-7بٌض منال

مناسب كاالؼصان او االوراق او ساعات قً مكان 4-5ٌسان حتى منتصؾ ماٌس لتستقر منن

 ثمار.ال

الزاحفة بٌضوٌة صفراء محمرة وبعد ان تستقر خالل الفترة بٌن نهاٌة ماٌس وشهر حزٌران 

فً حٌن تكون قشرة حورٌة  جسمها .وتكون قشرة حورٌة االنثى قتبداء بافراز قشرة فو

 الذكر الطور الساكن صفراء مسمرة.

النموات  ذو  سوؾ تظهر الكامالت فً بداٌة تموز وبعد التزاوج توضع البٌض على االوراق

 فً النصؾ الثانً من الشهر نفسة.الحدٌثة 

من البٌضة الى الكاملة فً  االنثى الشمالٌة ، تستؽرق فترة نموللحشرة جٌالن فً المنطقة 

الى الكاملة  ٌوم فً الشتاء.اما فترة نمو الذكر من البٌضة083ٌوما فً الصٌؾ و83فلسطٌن 

 .اجٌال قً السنة فً سورٌا8-5،للحشرة من  اقصر من فترة االنثى

       Hibiscus mealybug**بق الهبسكس  الدقٌقً 

Nipaecoccus vastator –Pseudococcidae –Hemiptera 

تنتشر فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة كما تنتشر بالهند  وجنوب شرق اسٌا وجنوب 

 امرٌكا وشمالها كما تنتشر بالسودان ومصر ودول الخلٌج والعراق .



العوائل /الحشرة متعددة العوائل فهً تصٌب الحمضٌات وبدرجات مختلفة والتوت والسدر 

والباذنجان والبطاطة والنخٌل والرمان والعرموط ،وقدٌعزى انتشار  والٌاس والتٌن والطماطة

روؾ بٌئٌة متباٌنة.وتعتبر الحمضٌات ى تعدد العوائل والى تحملها الى ظهذه االفة فً العالم ال

 والتوت من اهم العوائل هذه الحشرة فً العراق .والسدر 

 *الضرر واالهمٌة االقتصادٌة :*

الدور الضار هً الحورٌة والحشرة الكاملة خاصة االناث فالذكر الٌتؽذى االفً المرحلة 

فً المراحل الحورٌة التالٌة والفً دور الحشرة  ة االولى فقط وال تتؽذى بعدها وال الحورٌ

الكاملة .توجد الحشرة على اجزاء النبات المختلفة،فهً توجد على السٌقان واالؼصان والثمار 

وراق ،تعٌش بشكل مجامٌع هذا ماٌزٌد من اضرارها .ٌمتص البق الدقٌقً عصارة وعلى اال

او توقؾ نموها ثم سقوطها  النبات وتسبب اضرار متعددة فاصابة االوراق تؤدي الى التفافها

،واصابة  البراعم تؤدي الى موتها واصابة الثماراذا كانت االصابة علٌها فتؤدي الى سقوطها 

ار االولى كما فً الحمضٌات .اذا كانت على الثمرة نفسها تؤدي الى اضعافها اذا كانت فً االدو

 وتوقؾ نموها .

اذا كانت االصابة على الشجرة تؤدي الى اضعافها وقلة انتاجها بدرجة مع شدة االصابة 

،عالوة على ان البق الدقٌقً ٌفرز مادة الرضاب السكرٌة التً تؽطً االوراق فتلتصق علٌها 

نمو علٌها الفطرٌات وتتعطل وضائؾ االوراق ،وعند تؽذي الحورٌات واالناث على االتربة وت

اوراق واؼصان السدر تموت اجزاء كبٌرة من االؼصان وتجؾ وتسقط الثمار وتتجعد االوراق 

 وتؤدي االصابة الشدٌدة الى ضعؾ االشجار وموتها احٌانا.

 رٌن الثانً الى شهر اذار.تزداد اصابة السدر بانخفاض درجات حرارة ابتدائا من تش

تختلؾ حساسٌة انواع الحمضٌات وسالالت التوت والسدر لالصابة بهذه الحشرة،لقد تؽٌرت 

االهمٌة االقتصادٌة لبق الهبسكس الدقٌقً فً العراق من وقت ظهوره ،اول ماظهر فً العراق 

لسبعٌنٌات بشكل محدود جدا ثم ازدادت اهمٌته بمرور الزمن خاصة فً اوائل ا0933-32عام

عداد اوحتى اواسطها ،ثم اخذت هذه االهمٌة بالتضاؤل حتى اصبحت فً الوقت التظهر اال ب

ة اسباب من اهمها هو سٌطرة االعداء الطبٌعٌة وٌعزى ذالك الى عدمحدودة وفً بقع منعزلة  

 .  من طفٌلٌات ومفترسات على هذا االفة 

 life cycleدورة الحٌاة**

ماكن المحمٌة توجد االدوار االخرى اٌضا فً االتشتً حشرة البق الدقٌقً فً دور البٌضةوقد 

شتاءا.ٌفقس البٌض فً الربٌع الى حورٌات زاحفة ،البٌضة بنٌة اللون متطاولة الشكل 

ا شعرتان ٌة الزاحفة بنٌة اللون وفً مؤخرتهوتوضع بشكل مجامٌع بداخل كٌس والحور

هً نشطة وتترك كٌس البٌض بعد فترة من فقسها وتتجول بنشاط الى طوٌلتان بلون ابٌض ،و

ستقرارها فٌما بعد حتى تنمو حتى تجد لها مكان مناسب لتؽذٌتها والاجزاء اخرى من الشجرة 

الؼصان المتشابكة التً من شجرة الخرى عبر ا ول الى الحشرة الكاملة ،وقد تنتقلوتتح

عوائل اخرى وفً النتٌجة تستقر على بقعة او تسقط على االرض فتتسلق  تصبح كجسور



صالحة لتؽذٌتها ،وتبقى فٌها حتى تصل مرحلة الحشرة الكاملة .تتؽذى الحورٌة الزاحفة الذكر 

طٌلة فترة مرحلة الحورٌة االولى)الزاحفة(،وعندما ٌكتمل نمو هذه المرحلة فتنتقل الى مكان 

انً ومن هذا الطور وحتى بلوغ الحشرة اخر فتستقر فٌه وتنسلخ لتتحول الى حورٌة الطور الث

الى الحشرة الكاملة والتً فٌها التتؽذى )الحشرة الذكر(.تمر حورٌة الذكر باربعة اطوار اي 

تنسلخ منذ الفقس اربعة انسالخات كً تصل مرحلة الحشرة الكاملة .والحشرة الكاملة للذكر 

(فترة قصٌرة الحشرة)الذكرتكون مجنحة ذات زوج واحد من االجنحة الؽشائٌة ،تعٌش هذه 

 وٌموت .التكاثر العذري فً بق الهبسكس الدقٌقً هو الشائع. حتى تتزاوج مع االنثى

ان تستقر من زحفها على جزء مالئم من النبات العائل تتؽذى وتنسلخ فبعد  اماحورٌة االنثى

رٌة ثالثة وتستمر فً التؽذٌة حتى مرحلة الحشرة الكاملة.وهً اٌضا تتؽذى وتنسلخ هذه الحو

انسالخات فقط لها ثالث اطوار حورٌة فقط .الحشرة الكاملة لالنثى ؼٌر مجنحة وارجلها 

ملم تفرز الحورٌة منذ الطور الثانً  مادة 5.8قصٌرة وتستمر بالتؽذٌة حتى موتها طولها 

المادة اكثؾ فً حالة الحورٌة النثى التً تستمر فً افراز  شمعٌة تحٌط بجسمها وتكون هذه

دة الشمعٌة وهً حشرة كاملة .اما الذكر الٌفرز هذه المادة االفً اطواره الحورٌة فقط الما

ٌوم بحسب درجة حرارة الموسم 23-53اجٌال فً وسط العراق ،ومدة الجٌل 7-3للحشرة من

 Control.**المكافحة 

 ة اعداء الطبٌعٌة فعالة منها:للحشر

 Anagyrus pseudococciالطفٌلمن رتبة ؼشائٌة االجنحة Encyrtidaeمن عائلة -0

 Chrysopa carneaمفترس من رتبة شبكٌة االجنحة-5

 Cecidomyiidae  --Dicrodiplosis spمفترس من رتبة ثنائٌة االجنحة -8

 Coccinellidae –Exochomus nigripennisمن رتبة ؼمدٌة االجنحة من عائلة -4

                     Hypeaspis pumilaمن عائلة الدعاسٌق-2

             Pullus spمن عائلة الدعاسٌق     -3

         Scyminus syriacusمن عائلة الدعاسٌق   -7

           Stethorus spمن عائلة الدعاسٌق   -3

المكافحة الكٌمائٌة فٌجب التجرى اال عند الضرورة القسوى حتى التتاثر االعداء النافعة  اام

 اعاله

 Aleyrodidae**عائلة الذباب االبٌض 

ملم تكون الحشرات 8-5حشرات صؽٌرة نادرة ماٌزٌد طولها عن White flyالذباب االبٌض 

الكاملة مجنحة فً كال الجنسٌن وهً ذات اربعة اجنحة مؽطاة بمسحوق شمعً ابٌض.تطوي 

بسٌط .للحشرة ا فوق الجسم او بشكل جملون بسٌط تعرٌق االجنحة االجنحة عند الراحة افقٌ



قرون االستشعار جٌدة النمو  ةن البسٌطركبة تشبه الكلٌة مع زوج من العٌوالكاملة عٌون م

،تشبه هذه الحشرة عثة قطع وٌثبت خرطوم الفم من مؤخرة الراس 7،تتكون من 

ت وتتحول تحوال خاصة صؽٌرة.الحشرات الكاملة نشطة وتتؽذى االناث والذكور وتنمو الحشرا

 م حشرات متشابهة االجنحة .ٌختلؾ عن معظ

فاالناث تضع على السطح السفلً لالوراق ،تفقس البٌض الى حورٌات نشطة وتسمى فً 

اطوارها االولى ٌرقات تستقر الحورٌة االولى تتؽذى وتنسلخ،وتفقد عنذئذ ارجلها وقرون 

ما  استشعارها ،وتبداء بافراز ؼطاء شمعً لها وتبقى ساكنة فً مكانا واحد تشبه الى حد

الحشرات القشرٌة .تنموالحورٌة تحت الؽطاء الشمعً الى ان تصل للطور الحوري االخٌر 

الذي ٌسمى عندئذ بالعذراء ،فتخرج الحشرات الكاملة من الجهة الظهرٌة للؽطاء الشمعً على 

 Bemisia tabaciهذه الحشرة منتشرة على الكثٌر من النباتات النوع الشائع .Tشكل حرؾ

 .Polyphagousالذي ٌصٌب عوائل نباتٌة كثٌرة 

 Tobacco white fly   Bemisia tabaci*الذباب البٌضاء

        Aleyrodidae---Hemiptera 

من  ًعائلة نباتٌة ،ثلث07العوائل /ٌصل عدد عوائلها الى اكثر من خمسٌن نوعا تعود اللى 

 ر ادؼال ونباتات برٌة .هذه العوائل تعود للنباتات االقتصادٌة ،والثلث االخٌ

فمن هذه اكثر العوائل التً ٌصٌبها تعود الى العائلة القثائٌة والخبازٌة والباذنجانٌة والصلٌبٌة 

 القرنابٌط.-الباذنجان–الطماطة –البطاطة -النباتات القطن /الخٌار

 *الضرر واالهمٌة االقتصادٌة *

تتؽذى الحورٌات والحشرات الكاملة عصارة النبات العائل من السطوح السفلٌة لالوراق، وبما 

ان معٌشة هذه الحشرة تجمعٌة باعداد كبٌرة ، ولطبٌعة تؽذٌتها فان اضرارها بالؽة.ومما ٌزٌد 

من اضرارها افراز داخل االنسجة لعابا ٌحتوي على انزٌمات لتسهل هضم ماتمتصه من ؼذاء 

االنزٌمات اثر ضار على النباتات فتؤدي الى موت االنسجة وجفافها،كما ان تفرز مادة ،لهذه 

الرضاب السكرٌة على النبات العائل او النباتات التً تنمو علٌها فتنمو الفطرٌات واالتربة 

فٌنجذب الٌها النمل ،فٌتضرر منها الخٌار فً العروة الخرٌفٌة كثٌرا الن اعدادها تصل الى 

حورٌات على الورقة الواحدة ،حتى ان التربة تحت النباتات تبدو رطبة من ؼزارة بضع من ال

على النبات التً تفرزه الحشرة ،وتسبب اصفرار االوراق وتجعدها مما  الرضاب السكري

 تؤدي الى قصر عمر النبات.

وتجعد واصفرار اوراق الطماطة وفاٌروس  Tylcvان الذباب البٌضاء تنقل الرواشح مثل 

Cvyv مرض اصفرار عروق الخٌار .وهذه الذبابة مهمة فً الزراعة المحمٌة النها تنقل

 الرواشح الى الطماطة مما ٌضطر المزارع اعادة الزراعة.

-00التشتٌة للحشرة فً الطور الحوري الجالس على السطوح السفلٌة لالوراق للحشرة من

 جٌل بالسنة .02



 Control*المكافحة 

هور اضراره، ٌكون انسب االوقات فاذا تاخرت المكافحة ٌتزاٌد المن ٌكافح المن عند اول ظ-0

بشكل كبٌر وتزداد اضراره على النبات، ثم تبدا اعدد من المفترسات والطفٌلٌات تهاجم المن 

،فعند المكافحة ستؤثر على االعداء الحٌوٌة وبالتالً تكون المكافحة قلٌلة الفائدة الن المبٌدات 

واعدائه الحٌوٌة.وفً حالة وجود اعداء حٌوٌة طبٌعٌة فً مكافحة المن  الكٌماوٌة تقتل المن

ٌكتفً بها والٌستعمل المبٌدات الكٌماوٌة اوتستعمل مبٌدات انتقائٌة تقتل المن والتقتل االعداء 

%مستحلب برٌمور قابل للبلل ومبٌد 21%مستحلب،نوكوز 21الحٌوٌة المبٌدات مالثٌون 

 % مستحلب مركز21اكتلك 

على البق  داء طبٌعٌة تتجاوز العشرة ،فتحافظافحة البق الدقٌقً /لدى حشرة البق اعمك-5

 الدقٌقً على التوازن الحاجة للمكافحة الكٌمائٌة .

مكافحة الحشرات القشرٌة /على الرؼم من ان الحشرات لدٌها اعداء طبٌعٌة من مفترسات -8

حة الطبٌعٌة بتوقٌت الٌؤثر على االعداء وطفٌلٌات،اال انها تكافح كٌماوٌا باالضافة الى المكاف

الطبٌعٌة . ان انسب االوقات هً عند فقس البٌوض الحشرات القشرٌة وظهور الزاحفات وقبل 

.وفً حاالت معٌنة مكافحة الحشرة القشرٌة على النخٌل التصاقها فً النبات فً اوائل  الربٌع 

شرة القشرٌة النخٌل وهً سوبر اسد فً فصل الشتاء تستخدم المبٌدات التالٌة فً مكافحة الح

 %مستحلب.31%مستحلب او ادٌازنون 21%مستحلب مركز اومالثٌون 41

مكافحة الذباب االبٌض /ٌكافح الذباب االبٌض على معضم المحاصٌل والخضر عادة -4

 %مستحلب فً شهري تموز واب.21بمبٌدالمالثٌون 

اما مكافحة الحمضٌات تكافح فً الربٌع والخرٌؾ بمبٌدات المالثٌون  والدٌازٌنون والدبتركس 

شرة ومن الجدٌر بالذكر ان ثروٌدٌةالمصنعةفعالٌة ضد هذه الحاو استخدام المركبات الباٌرو

 الذباب االبٌض لها اعداء طبٌعٌة فً العراق هً الطفٌلٌات التالٌة:

 Eretmoceras sp—Coccophagyus sp--Praspaltella sp 

  

 ومن المفترسات

 Clitostethus arcuatus 

 

*زراعة متداخلة فً الحقل مثال زراعة الخٌار مع الطماطة بصورة متداخلة هذه الطرٌقة 

ستقلل الذباب االبٌض على الطماطة النه ٌفضل محصول الخٌار لؽرض منع نقل فاٌروس تجعد 

 .Tylcvواصفرار اوراق الطماطة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


