
آفات الثمار والفواكة المجففة6.

 ً الفراشات :ثانيا

Cadra اللوز دودة فراش1. cautella

Cadra التمر دود فراش2. calidella

Ephestia الكاكاو دود فراش3. elutella

Plodia الهندية الطحين دودة فراش4. interpunctella

Ephestia المتوسط األبيض البحر الدقيق فراش5. kuehniella



اللوز دود فراش1.

Order: Lepidoptera
Fam: Pyralidae
1. Cadra cautella

 :البالغة لحشرةا
 22-14 منبسطين األماميين الجناحين طرفي بين المسافة

.مم
 ونهمال والخلفيان بني رمادي لون ذات األماميين الجناحين

 رافأط والخلفية األمامية واالجنحة .سمراء والحافة أبيض
.حوافمها على قصيرة أهداب و مستديرة



:العوائل

.المجففة والفواكهة واللوز والشوفان والنخالة الدقيق

:الضرر

 وجوده ءأثنا التمر ثمار تصيب .الغذائية المواد آفات أهم من تعتبر

 في أو فردى بشكل البيض عليه وتضع ⸲للتجفيف المناشر في

 منها اءأجز على وتتغذى الثمار اليرقات وتثقب ⸲صغيرة مجموعات

ً  تنسج كما ⸲الثمار داخل  مخلفاتها تاركه  .حريرية خيوطا



التمر دود فراش2.
Order: Lepidoptera
Fam: Pyralidae
2. Cadra calidella

 :البالغة لحشرةا
.الً قلي منها أصغر أنها إال السابق النوع مظهرها في تشبة



:العوائل

 كاووالكا والتوابل النجيلية الحبوب ومنتجات الدقيق

.والتين التمر وخاصة المجففه والفواكهة

:الضرر

 أثناء مرالت ثمار تصيب .الغذائية المواد آفات أهم من تعتبر

 التين مارث وعلى عليه وتضع ⸲للتجفيف المناشر في وجوده

 ⸲رةصغي مجموعات في أو فردى بشكل البيض المجفف

 كهتار منها أجزاء على وتتغذى الثمار اليرقات وتثقب

ً  تنسج كما ⸲الثمار داخل  مخلفاتها  .حريرية خيوطا



الكاكاو دود فراش3.
Order: Lepidoptera
Fam: Pyralidae
3. Cadra elutella

 :البالغة لحشرةا
 رفيط بين المسافة .اللوز فراش مظهرها في تشبة

.مم 20-14 منبسطين االمامين الجناحين



:العوائل

 يوه .المجففة الفواكهة و والنخالة المجروشة الحبوب

 مخازن و الشكوالته مصانع في مهمة كآفة معروفة

.الدخان

:الضرر

ً  تصيب .الغذائية المواد آفات أهم من تعتبر  ثمار أساسا

 عليه وتضع ⸲للتجفيف المناشر في وجوده أثناء التمر

 في وأ فرادى بشكل البيض المجفف التين ثمار وعلى

 على ىوتتغذ الثمار اليرقات وتثقب ⸲ صغيرة مجموعات

 تنسج كما ⸲ الثمار داخل  مخلفاتها تاركه منها أجزاء

  .كثيرة حريرية خيوطا



Order: Lepidoptera
Family: Pyralidae
4. Ephestia kuehniella الدقيق البحر األبيض المتوسط فراش 

الوصف

:البالغة الحشرة

 الجناحين لون ⸲ مم 25-15 منبسطين األماميين الجناحين طرفي بين المسافة

 لون من قتامة اشد لونها مموجان خطان يقطعهما و ⸲ رصاصي األماميين

 الجناحين لون ⸲ الطرف قرب األخر و القاعدة قرب احدهم الجناح بقية

.رمادية الجوانب و ابيض الخلفيين

:اليرقة

 صغيرة درنات الجسم على ينتشر و ⸲ قرنفلي او بالصفرة مشوب لون ذات 

 صدرية درقة ذو قاتم اسمر الرأس لون ⸲ طويلة شعور منها يخرج سوداء

. واضحة غير الشرجية الدرقة ⸲ الرأس بلون



:العوائل

.أجزاؤها فتتماسك الحرير من كثيرة أنفاقا خاللها تنسج و المكسرة و المجففة الفواكه على تتغذى يرقات فان الدقيق و الحبوب الى باإلضافة



Order: Lepidoptera
Family: Pyralidae
5. Plodia interpunctella فراش الطحين الهندية

:الوصف

البالغة الحشرة

 األماميين الجناحين لون ⸲ مم 20 المنبسطين األماميين الجناحين طرفي بين المسافة

 مع منه الباقي الجزء في الحمرة الى مائل نحاسي ⸲ القاعدي الثلث في باهت رمادي

  ⸲باهت ابيض الخلفيين الجناحين لون ⸲ داكن رمادي لون ذات العالمات بعض وجود

.سمراء والحافة

اليرقة 

.اسمر الصدرية الدرقة و الرأس ولون ⸲ قرنفلي اصفر او ابيض لونها 



:العوائل

 لىا باإلضافة هي و ⸲ الجنين تفضل و الحبوب

 .رهاغي و المجففة الفواكه و لفالن تصيب ذلك

:الضرر

 الحبوب آفات أهم من الحشرات هذه تعتبر

 التي الحبوب على وتتغذى ⸲ منتجاتها و المخزونة

 عن عجزها نتيجة أخرى بحشرة إصابتها سبق

 في نالجني تفضل وهى ⸲ السليمة الحبوب إصابة

 أيضا فةالمجف الفواكه و لفالن يتعرض و ⸲ الحبوب

 طالخيو من كثيرا اليرقات تفرز و ⸲ لإلصابة

 يهاعل تعيش التي المواد تجعل التي الحريرية

الخيوط هذه منها تتدلى و ⸲ متماسكة

.


