
آفات الثمار والفواكة المجففة6.

الخنافس :اوالً 

Carpophilus البقعتين ذات الثمارالجافة خنفساء1. hemipterus

Ptinus االسترالية العنكبوتية الخنافس2. tectus

Gibbium psylloides العنكبوتية الخنافس .    3

Oryzaephilus )سيورينام خنفساء( المنشارية الحبوب خنفساء4. surinamensis

Tribolium )الحمراء أو( الصدئية الدقيق خنفساء5. castaneum

Tribolium المتشابهة الدقيق خنفساء6. confusum

Gryptolestes المفلطحة الحبوب خنفساء7. ferrugineus



Order: Coleoptera
Fam: Nitidulidae
1. Carpophilus hemipterus  البقعتين ذات الجافة الثمار خنفساء   

:الوصف

 :البالغة لحشرةا
  األجنحة ⸲قاتم بني لونها ⸲الطول في مم 4-3 ⸲الشكل يةاوبيض

 من انخيرتاأل الحلقتان تظهر حيث تانقصير )الغمدان( ماميةاأل
.فاتح بني لونهما بقعتان عليهما ⸲ البطن

:اليرقة
  الحلقة ⸲قليالً  لمعة بهاو بصفرة مشوبة بيضاء ⸲طوالً  مم 6 حوالي
.زائدتان بها متصل األخيرة ةيالبطئ



:العوائل
 التي تخمرال رائحة نتيجة الحدائق في والتالفة الساقطة الثمار إلى تنجذب
 لتينا( المجففة ثمار واليرقات الكاملة الحشرات تصيب .منها تنبعث

.جفافها حالة في وتتركها ورطبة طرية كانت طالما )والتمور

:رضرال
 الفطر نم الملوثات من للعديد نقلها نتيجة وتلفها الثمار تعفن تسبب

 وبها مثقبة ةالمصاب الثمار محتوياتها، على تتغذى وكذلك للثمار والبكتريا
.للحيوانات كعلف ترمى وقد تسويقها يصعب يرقات



Order: Coleoptera
Family: Ptinidae
2. Ptinus tectus  االسترالية العنكبوتية الخنفساء  

:الوصف
 ذات ⸲)طوالً  مم 4-2.5( الشكل بيضاوية البالغة لحشرةا

 ويمتد ⸲ةبني صفراء بشعور الجسم يغطى ⸲داكن بني لون
.رقطاء طولية خطوط الغمدين على

:العوائل
 فةالمجف والفواكه والبذور واألرز ومنتجاتها الحبوب
 ةالحيواني والمنتجات واألعشاب والتوابل والكاكاو
 .المجفف كالسمك



Order: Coleoptera
Fam: Ptinidae
3. Gibbium psylloides العنكبوتية الخنفساء

:الوصف
ً  مم 3( البالغة لحشرةا   نالجانبي من مضغوط الجسم ⸲)تقريبا

 من عسلي لونه الجسم ⸲طويلة أرجل ذات ⸲أعلى من ومحدب
.أسفل من أصفر بشعر ويغطي أعلى

:والضرر العوائل
 المهملة المجففة والحيوانية النباتية المواد اليرقات تصيب

 تثقب حيث )واالسماك والفواكه والبسكوت والتوابل الحبوب(
 لهذه السيء المظهر على عالوة .داخلها وتتعذر المواد هذه

 من كثير قدتف فإنها اليرقات بفضالت ثلوثها نتيجة المنتجات
.اليرقات تغذية نتيجة الغذائية قيمتها



Order: Coleoptera
Family: silvanidae
4. Oryzaephilus surinamensis )سيورينام( المنشاريةخنفساء الحبوب 

:الوصف
الكاملة حشرةال
  قاتم بني لون ذات الجسم مفلطحة ⸲مم 3.5-2.5 الحجم صغيرة -
.للسواد مائل وأ

  6 بـ ةمزود( منشارية األولى الصدرية للعقلة الجانبية الحواف -
  نفسها للحلقة العلوي السطح على ويمتد ⸲ )جانب كل على أسنان

.بارزة طولية خطوط 3

ةاليرق
 في االختفاء يمكنها و شرجية قرون لها ليس و مم 4-3 من 

.ةالصغير الشقوق



:الضررالعوائل و
هى تفضل التغذية  وكذلك على الفواكه المجففة و على الحبوب الزيتية و غيرها و, تتغذي الحشرات الكاملة و اليرقات على الحبوب المختلفة ومنتجاتها 

.و على المادة الدقيقة المتساقطة من لحبوب لمصابة و على كسر الحبوب او الحبوب التي سبق إصابتها بحشرة أخرى, على الجنين أوال 



ير من و على كث, ثانوية كانسة تتغذى على الدقيق و المواد المصنعة منه حشرات 

.المواد المخزنة األخرى

):الصدئيةخنفساء الدقيق (  الوصف

يوجد على الرأس و الصدر األمامي نقر , مم  4-3اللون بني محمر قاتم يبلغ طولها 

ثالث تتضخم الحلقات ال, و يمتد على الغمدين خطوط طولية غائرة منقرة , دقيقة 

رقات بوجود اليتتميز  ⸲الحلقاتالطرفية في قرن االستشعار بدرجة واضحة عن باقي 

األخيرةزائدتين قويتين على الحلقة البطنية 

):خنفساء الدقيق المتشابهة(الوصف

ان اال  ⸲العامبني مائل الى الحمرة المع و تشبه الحشرة السابقة في المظهر : اللون 

.قرن االستشعار تكبر حلقاته تدريجيا من القاعدة نحو الطرف

Order: Coleoptera
Family: Tenebrionidae
5. Tribolium castaneum الصدئيةالدقيق خنفساء 
6. Tribolium confusum المتشابهةالدقيق خنفساء 



الفرق بين خنفساء الدقيق الصدئية وخنفساء الدقيق المتشابة



:الضررو العوائل

.الحبوب في الجنين تفضل هي و المجففة الفواكه و التوابل و الكاكاو و البن و السوداني الفول تصيب -

 و النخالة و كالدقيق الحبوب منتجات و المكسورة الحبوب تهاجم لكنها و السليمة الحبوب ةباصإ الحشرة هذه تستطيع ال -

 جلود و الحشرات بمخلفات المنتجات هذه ثتلو عن فضال ⸲ فيها مرغوب غير مميزة رائحة تكسبها و منها المصنوعة المواد

.منها الميتة األفراد و انسالخها


