
 2ِذاػشج 

 دششاخ اٌريٓ                                  

 دٚسج اٚساق اٌريٓ   -1

 خٕغفاء اٌفٛاوٗ اٌّجففح  -2

 دششج اٌريٓ اٌمششيح ) اٌشّؼيح ٚاٌفٕجأيح ( -3

 رتاتح ثّاس اٌريٓ  -4

 دفاس عاق اٌريٓ اٌشّاٌي  -5

 دٚسج اٚساق اٌريٓ                                     

 Ocnerogyia amandaاٌرظٕيف :        - أ

 Fam: Lymantriidae tussock mothػائٍح فشاشح ورً االػشاب......   

 Order: Lepidopteraسذثح دششفيح االجٕذح..... 

 اٌٛطف ٌذٚدج أٚساق اٌريٓ : - ب

اٌذششج اٌثاٌغح ٌْٛ اٌجغُ اعّش االجٕذح االِاِيح عّشاء ايؼا اِا االجٕذح اٌخٍفيح فٍٛٔٙا 

ش ٚاطفش في داٌح االٔث لشْٚ االعرشؼاس ِشطيح ِؼاػفح في وال تشذماٌي في داٌح اٌزو

 اٌجٕغيٓ .

 :اضرار دودة اوراق التين  -ج

ذرغزا اٌيشلح تششا٘ح ػً اٚساق اٌريٓ ٚاٌري ال يثك ِٕٙا غيش اٌؼشٚق ٚفي داٌح االطاتح اٌشذيذج 

 يرٗ .لذ ذرجشد اٌشجشج ذّاِا ِٓ االٚساق ِّا يؤدي اي ػؼفٙا ٚلٍح اٌذاطً ٚسداء ٔٛػ

 

 خٕغفاءج اٌفٛاوح اٌّجففح ) خٕغفاءاٌفٛاوح راخ اٌثمؼريٓ (

 Carpophilus hemipterusاٌرظٕيف :      - أ

 Fam: Nitidulidaeػائٍح اٌخٕافظ شاستح اٌؼظاسج ..   

 Order: Coleopteraسذثح غّذيح االجٕذح ....  

 اٌٛطف ٌخٕفغاء اٌفٛاوٗ اٌّجففح : - ب

ٍُِ ٌٛٔٙا اعٛد ٚػً اٌظٙش ٕ٘اٌه تمؼراْ تٕيراْ في 3ؽٌٛٙا اٌذششج اٌثاٌغح تيؼٛيح اٌشىً 

ِؤخشج اٌجغُ لشْٚ االعرشؼاس ذّيً اي اٌذّش . االجٕذح االِاِيح لظيشج تذيث ذظٙش 

 اٌذٍمراْ االخيشذاْ ِٓ اٌثطٓ .

 اػشاس خٕغفاء اٌفٛاوٗ اٌّجففح : -ج



ِذرٛياذٙا اٌثّاس اٌّظاتح ِثمثح  ذغثة ذؼفٓ اٌثّاس ٚذٍفٙا ٔريجح دخٌٛٙا اي اٌثّاس ٚوزٌه ذرغزا ػً

 ٚتٙا يشلاخ يظؼة ذغٛيمٙا ٚلذ ذشِا وؼٍف ٌذيٛأاخ

 حشرات الزيتون:

 

 دششاخ اٌضيرْٛ 

 خٕغفاء لٍف اٌضيرْٛ -1

 دششج تغٍيذ اٌضيرْٛ -2

 دششج اٌضيرْٛ اٌمششيح -3

 رتاتح ثّاس اٌضيرْٛ -4

 خٕغفاء لٍف اٌضيرْٛ

 اٌرظٕيف  - أ

scarabacoides   Phloeotribus 

Fam.: Scolytidae  

Order: Coleoptera 

 ػائٍح خٕافظ اٌمٍف

 سذثح غّذيح االجٕذح

 ِّيضاخ سذثح اغّذيح االجٕذح 

 اٌذششاخ اٌثاٌغح ٌٙا صٚجاْ ِٓ االجٕذح االٚي غّذي طٍة ٚاٌثأي غشائي شفاف -1

 اٌذٍمح اٌظذسيح االٚي وثيشج عٍٙح اٌذشوح اِا اٌذٍمح اٌظذسيح اٌثأيح فٙي ِخرضٌح . -2

 في اٌيشلاخ ٚاٌثاٌغاخ ِٓ إٌٛع اٌماسعاجضاء اٌفُ  -3

اٌيشلٗ ِٕثغطح اٚ ِمٛعح راخ اسجً ٔاِيح تشىً جيذ ٚلذ ذٕؼذَ وّا في تؼغ اٌيشلاخ  -4

 اٌذفاساخ .

اٌرطٛس ِٓ إٌٛع اٌىاًِ ٚاٌؼزساء ِٓ إٌٛع اٌذش لذ ذىْٛ ػاسيح اٚ ِذّيح داخً أغجح  -5

 إٌثاخ اٚ داخً اٌذثٛب اٚ في غشفح ؽيٕيح .

 

 ج خٕغفاء لٍف اٌضيرْٛاٌٛطف ٌذشش - ب

ٍُِ ٌٛٔٙا لاذُ ذّيً اي اٌٍْٛ االعٛد اجٕذرٙا اٌغّذيح  2.5-2اٌذششج اٌثاٌغح طغيشج اٌذجُ 

ِخططح ِٚغطاج تضغة طغيش سِادي اٌٍْٛ لشْٚ االعرشؼاس ِشفميح ٚسليح ديث ذٕرٙي 

 تّشٚدح ِؤٌفح ِٓ ثالثح ٚسيماخ .

 ِظٙش االطاتح ٚاٌؼشس في خٕغفاء لٍف اٌضيرْٛ -ج



غثة ٘زٖ اٌذششج اػشاسا وثيشج ٚخاطح ٌالشجاس اٌؼؼيفح وّا ذىْٛ اٌخغائش في اٌغٕيٓ اٌري ذ

ذمً فيٙا االِطاس اوثش ِٓ اٌغٕٛاخ اٌّّطشج ٚرٌه الْ االِطاس اٌىثيشج ذغثة ّٔٛ اٌشجشج فرضداد 

 ِماِٚح االشجاس .

ٔجذ اٌذششج ٚذظٙش اػشاع االطاتح تريثظ اٌفشٚع اٌظغيشج فجأج ٚارا فذظد ٘زٖ االغظاْ 

 ِٛجٛدج في إٌّطمح اٌفاطٍح تيٓ اٌمغُ اٌجاف ٚتميح اٌغظٓ االخؼش .

وّا لذ ذرٍف اٌذششاخ اٌثاٌغح اٌثشاػُ االتطيح في االغظاْ ِّا يؤدي اي ػذَ ٔشٛء ذفشػاخ فيٙا 

 تؼذ رٌه .

 دششج تغٍيذ اٌضيرْٛ -1

 olivina  Euphylluraاٌرظٕيف        - أ

 ػائٍح اٌثغٍيذ   

 Fam: Aphalaridaeسذثح ِرشاتٙح االجٕذح        

 Order:Homopteraِّيضاخ سذثح ِرشاتٙح االجٕذح ...  

ٚفي تؼغ  8األجٕذح األِاِيح اْ ٚجذخ ذىْٛ ِرجأغح ٚذٛجذ ٚلد اٌشادح ػً شىً  -1

 روٛس اٌذششاخ اٌمششيح ٌٙا صٚج ٚادذ ِٓ االجٕذح فمؾ

 ٓ اٌذشلفيٓ ٌٍشجالْ االِاِيراْ اجضاء اٌفُ ثالثح ِاطح ذرظً تاعفً اٌشاط تي -2

 اٌرطٛس ذذسيجي  -3

 

 ٚطف  دششج تغٍيذ اٌضيرْٛ . - ب

اٌذششج اٌثاٌغح راخ شىً ِغضٌي ٌٛٔٙا اخؼش يّيً اي االطفشاس لشْٚ االعرشؼاس 

خيطيح االجٕذح وثيشج ذغطي اٌثطٓ ٚيضيذ ؽٌٛٙا ػٓ ستغ ؽٛي اٌثطٓ االجٕذح االِاِيح 

اٌثٍث االخيش ٌٍجٕاح ذٛجذ تمؼراْ وثيشذاْ تٕيح اٌٍْٛ شفافح ػٍيٙا تمغ فاذذح اٌٍْٛ ٚفي 

اِا االجٕذح اٌخٍفيح فشفافح ٚاٌرؼشيك فيٙا ٚاػخ  ،اٌزوش اطغش ِٓ االٔثا في اٌذجُ 

 ٚذّيً ٔٙايح تطٕٙا العرذاسج .

 ِظٙش االطاتح ٚاٌؼشس ِٓ دششج تغٍيذ اٌضيرْٛ . -ج

ؼيح اٌشثيٗ تاٌىرً اٌثيؼاء يّراص اٌّظٙش اٌؼاَ تٙزٖ اٌذششج تظٙٛس االفشاصاخ اٌشّ

اٌظغيشج اٌري ذظٙش ػً االفشع في تذايح شٙش اراس ٚذٕرشش دد ذؼُ جّيغ اجضاء 

اٌشجشج ٚاوْٛ شذ٘ا في شٙش دضيشاْ ٚوأْ اٌشجشج ِغطاج اٚ اٌمطٓ إٌّذٚف ٚ٘زٖ 

اٌّادج ذفشص٘ا اٌذٛسياخ في جّيغ اػّاس٘ا ِؼا اٌؼّش االٚي اٌذٛسي ديث يىْٛ افشاصٖ 

دي ذغزيح اٌذٛسياخ ػً ػظاسج اٌثشاػُ ٚاالص٘اس ٚاالٚساق اٌذذيثح اي اػالح لٍيال ٚذؤ

ّٔٛ االجضاء اٌّراثشج فؼال ػٓ رٌه فاْ ٘زٖ االفشاصاخ ذؼيك ػٍّيح ذٍميخ االص٘اس فيراثش 



% تيّٕا يىْٛ  26.3اٌّذظٛي فمذ ٚجذ اْ ػمذ اٌثّاس ص٘اس غيش ِظاتح يىْٛ تٕغثح 

 % فمؾ 6.3في االص٘اس تٕغثح 

  



 م.م نبيل عبدهللا                                    حشرات العنب 3محاضرة 

 

 حشرات العنب 

 قفازات اوراق العنب -1

 دودة ورق العنب) عثة الصقر المخطط( -2

 الزنبور االصفر -3

 حشرة سيكادا العنب -4

 دودة ثمار العنب ) عثة او دودة العناقيد ( -5

 البق الدقيقي عل العنب  -6

 العنبحشرة قفاز اوراق 

 التصنيف  - أ

Zygina hussaini Ghauri 

 Fam: Cicadellidae  

Order: Homoptera 

 عائلة القفازات 

 رتبة متشابهة االجنحة 

 الوصف لحشرة قفاز اوراق العنب : - ب

ملم رمادية وتوجد بقعتان بنيتان غامقتان بين العيون  3الحشرات البالغة طولها حوالي 

 .المركبة في الراس وعل الصدر ايضا 

 

 مظهر االصابة واالضرار من حشرة قفاز اوراق العنب : - ت

ينتج عن تغذية الحوريات البالغة تبقع االوراق ببقع بيضاء فضية صغيرة تتحول ال بنية فيما 

بعد وتتجعد حوافي االوراق ويضعف النبات ويقل المحصول وتصبح نوعيته رديئة وتتساقط 

هذه الحشرات بعض االمراض الفيروسية ال االوراق وال تصلح لعمل الدولمة وقد تنقل 

 اشجار العنب .

 تاريخ حياة حشرة قفاز اوراق العنب  - أ

تقضي الحشرة سباتها الشتوي عل شكل حشرات بالغة بين االوراق او االعشاب 

وتنشط مع ظهور االوراق الجديدة للعنب في الربيع حيث تنتقل اليها وتتغذ بامتصاص 

تبدأ في وضع البيض في انسجة الورقة خصوصا في اسابيع ثم  3-2عصارتها لمدة 

بيضة ثم  111العروق الرئيسة عل السطح السفلي للورقة ويبلغ متوسط بيض االنث 

اسابيع وتخرج الحوريات لتتغذا عل امتصاص العصارة النباتية  3-1تفقس البيض بعد 



-2مدة  للحوريات خمسة اعمار حورية تبق عل السطح السفلي ال ان يكتمل نموها في

 اجيال مسنة في العراق . 8اسبوع وللحشرة  15

 مكافحة حشرة قفاز اوراق العنب  -ج

 المحافظة عل نظافة البساتين وذلك بجمع االوراق المتساقطه وحرقها  -1

 الون ماء . 111لتر م 1% بمعدل 5الرش بمبيد الماالثيون  -2

 

 

 دودة ورق العنب  )عثة الصقر المخطط ( -2

 Celerio lineata Lirornicaالتصنيف :  - أ

 

Fam: Sphingidae                                             Order: Lepidoptera   

 عائلة  فراشات ابو الهول .......

 رتبة حرشفية االجنحة ........

 الوصف لحشرة دودة ورق العنب : - ب

طوليا خطان الحشرة البالغة ذات راس وصدر مغطيان بزغب كثيف لونه بني يقطع الصدر 

من الحراشف فاتحة اللون . لون البطن بني عليها عند المقدمة اشرطة عرضية سوداء 

وبيضاء متبادلة اللون العام الجنحة بني مائل للسمرة يقطع الجناح االمامي طوليا شريط مائل 

للصفرة وبه عروق فاتحة اللون ، يتوسط الجناح الخلفي شريط عريض يمتد طوليا عل كل 

 سم . 7سم وامتداد اجنحتها 4لون محمر طول الحشرة الجناح 

 مظهر االصابة والضرر من حشرة دودة ورق العنب . - ث

تتغذا اليرقات عل االوراق لشجرة العنب وتكون شرهه جدا في االعمار اليرقية االخيرة 

 وتؤدي ال تجريد الشجرة تماما من االوراق خاصة اذا كانت اعدادها كبيرة .

 واوربا والشرق االوسط وتصيب نباتات اخر من العنب . تنتشر في افريقيا

 تاريخ حياة دودة اوراق العنب . - أ

تظهر  الفراشات في اوائل الربيع ) نيسان ( باعداد قليلة وتضع االناث البيض عل االوراق 

يوم عن يرقات تتغذ عل  15بيضة يفقس البيض بعد  111-51بمجموعات احتوي كال منها من 

ليرقات حجمها الكامل في منتصف حزيران واوائ تموز حيث تكون اشد ضررا االوراق وتبلغ ا

 عل النباتات ، تسقط اليرقات لتتعذر في التربة عل شكل عذراء مكبلة .



وتظهر الفراشات البالغة في اوائل شهر اب ويكون عدد افراد الجيل الثاني قليال وقلما يحدث 

 جيل /سنة  3-2وية قد يكون لهذه الحشرة اضرارا كالجيل االول عند مالئمة الضروف الج

 مكافحة دودة ورق العنب . -ج

 اجمع اليرقات باليد حيث تالحظ بوضوح عل االخصان واتالفها -1

 غم / غالون ماء .5% مسحوق قابل للبلل بنسبة  85رش االشجار بميد السفن  -2

 

 حشرة الزنبور االصفر .. -3

 Vespula pensylvanicaالتصنيف :                   - أ

 Fam: Vespidaeعائلة الزنابير ....                    

 Order: Hymenopteraرتبة غشائية االجنحة ....           

 الوصف للزنبور االصفر : - ب

 الشغاالت اصغر حجما من الملكات ) االناث الملقحة ( ولكن الشغاالت اكبر حجما من الذكور .

 ر :الضرر ومظهر االصابة بالزنبور االصف - ج

تهاجم الحشرات البالغة عناقيد العنب وتؤثر عل نوعيتها بشكل ملحوظ تؤدي االصابة ال 

تشقق ثمار العنب بسبب الجروح التي يحدثها الزنبور اثناء التغذية وبالتالي يؤدي ال تعفنها 

 % من العناقيد .88وانكماشها وتغير لونها ال القهوائي وقد تصل نسبة االصابة ال 

 االجتماعية ينتشر في محافظة دهوك والسليمانية ونينوىمن الحشرات 

 تاريخ حياة الزنبور االصفر :

تخرج الملكات من مخابئها خالل االسبوع االول من نيسان وتقوم ببناء الخلية الجديدة باستخدام 

عين تبدأ بوضع بيضة واحدة  15-3اوراق االشجار المتساقطة او من االخشاب القديمة مكونة 

يوما الذي يفقس عن يرقات توفر لها الملكة الغذاء  18-8تتراوح  حضانة البيض /عين 

يوما وبعد اكتمال نمو اليرقات تبني الملكة غطاء للعين  15-11وتتراوح فترة الطور اليرقي من 

 18-11الحاويه عل اليرقة تامة النمو وتتحول بعدها عذاري حره ويبلغ متوسط الطور العذري 

االت بعد تمزيقها للغطاء الخارجي للعين وبعدها تظهر الذكور ال الشغاالت يوما تخرج الشغ

التي تظهر في نهاية الموسم يتم تلقيحها من قبل الذكور ثم تقضي فترة الشتاء لتظهر في بداية 

 شهر نيسان من السنة الجديدة عادة دورة الحياة .

 مكافحة الزنبور االصفر                            



الملكات الملقحة في فصل الربيع واعدامها قبل ان تبأ بعمل االعشاش بواسطة جمع  -1

 مصائد خاصة .

 اسقاط االعشاش واتالفها  -2

 استخدام الطعوم السامة في مصائد جاذبة وخاصة  -3

 سم /غالون ماء رشا 6% مستحلب بنسبة 61رش االعشاش بمبيد الديازنبون  -4

 

 حشرة سيكادا العنب -4

 Cicadatra alhagcosالتصنيف ....   - أ

 Fam: Cicadidaeعائلة السيكادا    .....          

      Order: Homoptera رتبة متشابهه االجنحة ....

 الوصف لحشرة سيكادا العنب : - ب

سم لونها اصفر فاتح الراس والصدر عريضان البطن في االنثا 5-2الحشرة البالغة طولها 

جنحة كبيرة تزيد عن البطن في الطول وهي مدببة تنتهي بالة قوية جدا لوضع البيض اال

 .ذكورها تحدث االصوات خاصة صيفا . 8نصف شفافة وتشاهد في حالة الراحة بشكل رقم 

 مظهر االصابة والضرر من حشرة سيكادا العنب . - ح

يحدث الضرر نتيجة تغذية الحوريات عل امتصاص عصارة جذور شجرة العنب والحشرة 

الخضري عامة اال ان الضرر االكبر من هذا الطور عند  البالغة تمتص عصارة المجموع

وضعها للبيض في االفرع واالغصان حيث تنتج عن ذلك ضعف وجفاف االفرع واالغصان 

 او موتها بعد ذلك . 

تنتشر في منطقة البحر المتوسط زمنها العراق وتعد من الحشرات الماصة للعصارة ولها 

الصيف في مناطق سرسنك وعقرة والموصل  اصوات خاصة تظهر في شمال العراق خالل

 وخاصة ظهرا .

 دورة حياة سيكادا العنب : - أ

تنشط الحشرات البالغة وتتزاوج خالل ايار وحزيران ثم تبدأ االناث مباشرة بوضع البيض 

( بيضة مثبته اسفل 21-15مغروسا في شقوق االفرع الصغيرة في كتل تحتوي كل منها عل )

( اسابيع ثم تسقط 7-6( بيضة الذي يفقس بعد ) 611-411انثا ) القلف ويصل عدد البيض / 

الحوريات الصغيرة ال سطح االرض ثم تدخل ال التربة اما عن طريق الشقوق او مجاورة 

لسوق وجذور االشجار وتمتص عصارة الجذور وتنموا الحوريات ببطء شديد قد تستغرق سنين 

ة وتتسلق االغصان ثم تتحول ال حشرة بالغة عديدة ثم عند اكتمال نموها تصعد ال سطح الترب

 في الربيع تتغذا بامتصاص عصارة االغصان واالوراق وتتزاوج وتعيد دورة حياتها من جديد .



 مكافحة حشرة سيكادا العنب -ج

 استخدام المكافحة الميكانيكية  بقطع االفرع الحاوية عل البيض وحرقها . -2

الحشرات البالغة اثناء فترة التزاوج ووضع استخدام الرش الوقائي بالمبيدات ضد  -3

% مسحوق قابل للبلل 85البيض وذلك خالل شهري ايار وحزيران بمبيد السفن 

 % غالوم ماء .6بنسبة 

 

  



 َ.َ ٔثيً ػثذهللا      4ِذاػشج 

 دششج اٌذّؼياخ                                  

 تك اٌذّؼياخ اٌذليمي -1

 دٚدج اٚساق اٌذّؼياخ  -2

 اٌذششج اٌمششيح ػً اٌذّؼياخ -3

 ِٓ اٌذّؼياخ االعٛد -4

 تك  اٌذّؼياخ اٌذليمي                                   

    icitr   Planococcusاٌرظٕيف          - أ

Fam: Pseudo coccidae                                          ػائٍح اٌثك اٌذليمي 

Order: Homoptera                       سذثح ِرشاتٙح االجٕذح              

 

 اٌٛطف ٌثك اٌذّؼياخ اٌذليمي - ب

ً اي اٌثشذماٌي ٍُِ ٌٛٔٙا اطفش تاػد اٚ تٕي يّي3ٍُِ ٚػشػٙا 5-2.5االٔثا اٌثاٌغح ؽٌٛٙا 

اٌجغُ ِغطا تّغذٛق ٔاػُ شّؼي اتيغ اٌٍْٛ ِٚٓ ٕ٘ان وأد ذغّيح يذيؾ  دافح اٌجغُ 

صٚج ِٓ اٌخيٛؽ اٌشّؼيح اٌمظيشج اٌثيؼاء اٌّرغاٚيح في اٌطٛي ػذا اٌضٚج اٌششجي في  17

 ٔٙايح اٌثطٓ فيىْٛ اؽٛي تمٍيً .

 اٌؼشس ِٚظٙش االطاتح ِٓ تك اٌذّؼياخ اٌذليمي -ج

ششاخ اٌثاٌغح اٌذٛسياخ ػً اِرظاص اٌؼظاسج ِٓ اٌثّاس اٚ االٚساق اٚ اٌغيماْ اٚ ذرغز اٌذ

االفشع ٚذفشص إٌذٚج اٌؼغٍيح اٌري يجّؼٙا إًٌّ ٚيرؼايش ِؼٙا ٚلذ يّٕٛ اٌؼفٓ االعٛد تؼذ 

ذجّغ االذشتح ػً ٘زٖ إٌذٚج اٌؼغٍيح فيؼيك اٌرّثيً اٌؼٛئي ذمً أراجيح االشجاس اٚ ذرشدا 

 داٌح االطاتح اٌشذيذج .ٔٛػيرٙا في 

 دٚدج ٚسق اٌذّؼياخ 

 Papilio demoleusاٌرظٕيف:    - أ

 Fam: Papilionidaeػائٍح اٌفشاشاخ عٕٛٔيح اٌزٔة...  

 Order: Lepidopteraسذثح دششفيح االجٕذح ...              

 اٌٛطف ٌذٚدج اٚساق اٌذّؼياخ : - ب

تاٌٍْٛ االطفش ٚفي ٔٙايرٗ االجٕذح اٌذششج اٌثاٌغح صا٘يح االٌٛاْ اجٕذرٙا عٛداء ِشلطح 

ٍُِ 83ٍُِ ٚؽٛي االجٕذح ِٕثغطح 25تمغ عّشاء ِضسوشح تٕمؾ عٛداء ؽٛي اٌجغُ 

 ٚاالٔثا اوثش دجّا ِٓ اٌزوش .

 اٌؼشس ِٚظٙش االطاتح ِٓ دٚدج اٚساق اٌذّؼياخ : -ج



لاخ اػذاد يٕشأ اٌؼشس ِٓ ذغزيح اٌيشلاخ ػً اٌمُّ إٌاِيح اٌري يمف ّٔٛ٘ا ٚوزٌه ذٍرُٙ اٌيش

وثيشج ِٓ االٚساق ٚػٕذ اشرذاد االطاتح لذ ذرجشد االشجاس ِٓ االٚساق خاطح في االشجاس 

 طغيشج اٌؼّش ٚيرثغ رٌه ػؼف ػاَ ٌٍشجشج ٚٔمض ٚسداءج في اٌّذظٛي

 


