
  سادسال العملي الدرس
 الفاكهة خالف التمرآفات 

  اآلفة (اإلسم العلمي)  الفصيلة  الرتبة  م
2    

 
Lepidoptera 

  حرشفية األجنحة

Papilionidae Papilio demoleus  
  الموالح أبودقيق

3  Lycaenide Virachola livia  
 الرمان دقيق أبو

  Sphingidae Hippotion celerio 
 العنب ورق دودة

  Sphingidae Hyles lineata 
 المتشابهة العنب ورق دودة

  Cossidae Zeuzera pyrina 
 التفاح ساق حفار

5    
  
  

Coleoptera 
  غمدية األجنحة

  
  

 

Scarabaeidae Pachnoda fasciata  
  الخوخ جعل

6  Scarabaeidae Tropinota squalida  
  ألزغبي الورد جعل

7  Cerambycidae Chlorophorus varius 
  الطويلة القرون ذو الخوخ ساق حفار

8  Nitidulidae Carpophilus hemipterus 
  الجافة ذات البقعتين الثمار خنافس

  Diptera 
  ثنائية األجنحة

Tephretidae Bactrocera oleae 
  الزيتون ثمار ذبابة

  

  

  

  

  



  )Lepidopteraاألجنحة ( حرشفيةفات من رتبة اآلأوالً: 

  

  

 
 

 

Fam. Papilionidae 
Papilio demoleus  

 الموالح أبودقيق
  

  :والضرر العوائل
 الموالح أوراق على اليرقات تتغذى -

 األوراق في الوسطي العرق تاركة
 .الكبيرة

 الشتالت تجرد الشديدة اإلصابات في  -
  .تماما أوراقها من
  

 

Fam. Lycaenide 
Virachola livia  

  الرمان دقيق أبو
 

  :والضرر العوائل
ثمار الرمان حيث تأكل  اليرقاتتصيب 

ينشأ من الثمرة ولكن  اً صغير جزءً 
بسبب الفطريات التي  الضرر األكبر

تنمو حول الثقوب التي تصنعها اليرقات 
وكذلك من إنجذاب ذبابة الدورسوفيال 

لثمار فيزيد لوالحشرات األخرى 
  .الضرر وتتساقط الثمار



  

Fam. Sphingidae 
Hippotion celerio 

 
 العنب ورق دودة

 
 

Hyles lineata 
 المتشابهة العنب ورق دودة

 
 
  

  العوائل:
على أوراق العنب  اليرقاتتتغذى 

وكذلك بعض النباتات األخرى 
 واألعشاب.

 
 

 

 

Fam. Cossidae 
Zeuzera pyrina 

  التفاح ساق حفار
  العوائل:
أشجار التفاح جذوع  اليرقاتتهاجم 

والكمثري والزيتون والبرقوق واللوز 
 حيث ⸲والجوافة وكثير من أشجار الظل

  تصنع أنفاقاً بها.
  مظهر اإلصابة:

وجود نشارة خشب مختلطة ببراز 
فرازات نباتية حول إوكذلك اليرقات 

فتحات دخول اليرقات داخل جذوع 
 .األشجار

  



 ً   )Coleopteraاألجنحة ( غمديةفات من رتبة اآل: ثانيا

 

Fam. Scarabaeidae 
Pachnoda fasciata  

 الخوخ جعل
  :والضرر العوائل

على ثمار الخوخ قرب الحشرات اليافعة تتغذى   -
 .نضجها وتتغذي كذلك على أزهار الورد والحناء

ة في التربة على المواد العضويالبيض تضع اإلناث   -
  حيث تعيش وتتغذى اليرقات.التالفة 

 

Fam. Scarabaeidae 
Tropinota squalida  

 ألزغبي الورد جعل
  العوائل:

على رحيق األزهار الحشرات اليافعة تتغذى   -
وبتالتها وخصوصاً الورد. كذلك تتغذى على أزهار 
 الفول والبسلة والخردل والتفاح والمشمش والخوخ.

Fam. Cerambycidae 
Chlorophorus varius 

 الطويلة القرون ذو الخوخ ساق حفار
  العوائل:
 األولى أضرارها أن إلى رجعي الحشرة هذه خطورة

 في البيض يوضع حيث بسهولة مالحظتها يمكن ال
 األشجار اليرقات وتهاجم البيض ويفقس القلف شقوق

ً  الظهور دون مباشرة  أنفاقها تحفر حيث خارجيا
 في خلفها الخشب نشارة وتضغط. الخشب داخل
  . خارجية مظاهر أي دون النفق



 
 

Fam. Nitidulidae
Carpophilus hemipterus 

  الجافة ذات البقعتين  الثمار خنافس
  العوائل:

إلى الثمار الساقطة  الحشرات اليافعة تنجذب  -
والتالفة في الحدائق نتيجة رائحة التخمر التي 

   تنبعث منها.
 جففةالمثمار ال واليرقات اليافعةالحشرات تصيب  -

ية ورطبة وتتركها طر) طالما كانت التين والتمور(
  .في حالة جفافها

  :الضرر
من  نقلها للعديدتسبب تعفن الثمار وتلفها نتيجة 

لى وكذلك تتغذى عوالبكتريا  ياتالملوثات من الفطر
محتوياتها، الثمار المصابة مثقبة وبها يرقات يصعب 

  تسويقها وقد ترمى كعلف للحيوانات.

  

 ً   )Dipteraاألجنحة ( ثنائيةفات من رتبة اآل: ثانيا

 
  

Bactrocera oleae 
  الزيتون ثمار ذبابة

  
 ولكنها الزيتون، أصناف معظم اليرقات تصيب

  الكبيرة الثمار ذات األصناف تفضل عادة

  


