
  التاسع العملي الدرس
  األجنحة ثنائية و نصفية رتبة من الخضر

  
  اآلفة (اإلسم العلمي)  الفصيلة  الرتبة  م
1    

  
Hemiptera 

 األجنحة نصفية
  

Pentatomidae Nezara viridula 
 الخضراء البقة

2  Tingidae 
 

Urentius sp. 
 الباذنجانية البقة

3 Lygaeidae Oxycarenus hyalinipennis 
  البامية قرون أو القطن بذرة بق

8 Diptera  
  ذات الجناحين

Tephretidae Dacus ciliatus 
 القرعيات ثمار ذبابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 )Hemipteraاألجنحة ( نصفيةمن رتبة  الخضر: آفات أوالً 

  

  

  

  

  
 

Fam. Tenebrionidae 
Nezara viridula 

 الخضراء البقة
 

   العوائل:
ان الباذنج –نباتات الخضر (البامية 

  البطاطس). -الطماطم –
  

  :الضرر
   تتغذي الحوريات والحشرات

على العصارة النباتية اليافعة 
لنباتات الخضر (البامية على سبيل 

 .المثال)
   تهاجم البراعم الزهرية والثمار

الصغيرة وتتغذي بإمتصاص 
 عصارتها مما يؤدي إلى سقوطها

   الثمار الصغيرة في حالة إصابة
فإنها تفرز مواداً راتنجية فتسود 

 الثمرة وينمو عليها العفن.
   كما تنقل هذه الحشرة األمراض

  .للنباتات الفيروسية والفطرية
  



  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fam. Tingidae 
Urentius sp. 

  الباذنجانية البقة
 

  :العوائل
 البزالء -الباذنجان 

 
   :الضرر

  الحشرات اليافعة  تغذىت
والحوريات بإمتصاص على 

على الجوانب  العصارة النباتية
السفلية لألوراق عن طريق ثقب 

 . البشرة
  ة الخاليا الفارغتكون  نتيجة لذلك

األوراق تعطي وتمتأل بالهواء ف
 مظهًرا برونزيًا أو فضيًا.

   عالوه على ذلك تتلوث أوراق
النباتات بالمواد اإلخراجية التي 

 سطوح األوراق. تغطي



 

 
 

 

 
 

 

 

Fam. Lygaeidae 
Oxycarenus hyalinipennis 

 البامية قرون أو القطن بذرة بق
 

  :العوائل
ل مثبذور نباتات العائلة الخبازية 

القطن والتيل والبامية والخبيزة 
  .والخطمية

  
 الضرر:

   تغذي الحشرة اليافعة وحورياتها
بامتصاص عصارة بذور نباتات 

 .الخبازيةالعائلة 
 
   البذورنتيجة لذلك أن يقل وزن 

نحو نتيجة اإلصابة كما يتغير 
لونها وتضمر في الحجم ، وتقل 

كما  هاكمية الزيت المستخرجة من
بذور القطن هو الحال في 

 .المصابة
 
   تحدث اإلصابة تبقعا في شعر قد

 .القطن

 

 



 ً  )Dipteraاألجنحة ( ثنائيةمن رتبة  الخضر: آفات ثانيا

 

  
  
  

Fam. Tephretidae 
 
Dacus ciliatus 

  القرعيات ثمار ذبابة
  

 العوائل: 
   ثمار نباتات العائلة القرعية، مثل

.الكوسة والخيار والبطيخ والشمام
  

  مظهر االصابة و الضرر:
 
   تبدأ اليرقات في التغذية على

أنسجة السطحية للثمار، مما يؤدي 
لوجود أنفاق دقيقة متعرجة. 

وجود اليرقات من ويستدل على 
 تجمع برازها على سطح الثمرة.

   تتجه اليرقات إلي لب الثمرة
محدثة أنفاقا يزداد إتساعا كلها 
أتجهت نحو الداخل، وبعد أكتمال 
نمو اليرقات تترك الثمار إلي 

 التربة، حيث تتحول إلي عذاري 
   ،تؤدي اإلصابة إلي تشوه الثمار

خاصة في أماكن وضع البيض 
   .رحاتوتكوين التق
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