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 .Oligonychus  afrasiaticus (  McG)   (Acari :Tetranychidae)   الغبار حلم
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   Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae)البقعتين الحلم ذي

 :يةحيوانال المملكة في البقعتين ذي للحلم التصنيفي الموقع
 

Kingdom: Animal                          

  Phylum: Arthropod                          

                               Class: Arachnid 
    Subclass: Acari (Mites and Ticks)                          

Order:  Acariformes                          
Suborder: Prostigmata                          
Family: Tetranychidae                          
Genus: Tetranychus                          
Species: urticae                          

 
 نباتية ا  أنواع يصيب عالميا   تشارناال واسعة افة البقعتين ذي الحلم يعد: االقتصادية األهمية
 مثل العراق جنوب في مختلفة نباتية ا  أنواع بشدة يصيب الحلم من النوع هذا إن ووجد متعددة
 واللوز والسفرجل المشمش أشجار يصيب وكذلك والقطن والقرع والبطيخ القثاء وخيار الباميا

 كذلك ووجد النفضية المعتدلة المناطق في خاصة والشجيرات الظل أشجارو والتفاح والكمثري
 التطرق تم وقد.% 55-02 بين ما تراوح الحاصل في ا  فقدان سبب مما السكر بنجر يصيب

 ولكن النباتات على االفة هذه تحدثه الذي الضرر إلى (Tetranychidae عائلة في)  قا  ابس

 التغذية عن وتتوقف Deutogyne يةانث حورية أنثى طور في الشتوي السبات مرحلة تدخل

 األوراق تحت االرض على وتسبت برتقاله صفراء تصبح النباتي عائلها وتترك البيض ووضع
 األحمر باللون تلونها الحمراء بالحلمة اانأحي وتسمى محمية محالت وفي والحفر الشقوق في
 . التشتية فترة دخولها اثناء
 

 الحرارة درجة( Tetranychidae عائلة في المذكور قابالس المخطط نفس: )الحياة دورة

 األنثى بقاء ومدة يوما   20-8 الحياة دورة مدة وتكونͦ س( 55-05) هو الحلمة هذه لنمو المثلى

 وقد بيضة 222-02 هو البيوض من األنثى تضعه ما معدل الفترة هذه اثناء يوما52 حوالي
 ذات تبدو والبالغة المثلى المناخية الظروف توفر عند بيضة 022 الواحدة األنثى تضع إن تصل
 .ملم 2.5 طولها ويبلغ الظهري سطحها على غامقة خضراء بقعتين

 
 العنب في الكاروساتا

 .العنب تصيب التي يةحيوانال اآلفات من Mites االكاروسات

  Red spider mite البقعتين ذي األحمر العنكبوت.  2



  Tetranychus urticaeالعلمي:  االسم

 
 وبالتالي تقل والعلوي، السفلي الورقة سطحي اإلصابة تعم حيث العنب شجيرات يصيب    

 .األوراق لهذه الضوئي التمثيل كفاءة
 .صفراء بقع بظهور اإلصابة تبدأ    
 .األوراق على ميتة مناطق تظهر اإلصابة بتقدم    
 .األوراق تحترق الحشرة تعداد زيادة مع    
 .تشارنواال التنقل في ليستخدمها األوراق على عنكبوتية خيوط بوجود اإلصابة تتميز    
 .بها ويفتك والخصوبة الزهرية البراعم أيضا يهاجم    
 .الناتجة الثمار حجم وصغر العقد نسبة انخفاض في الخسائر تتمثل    
 

 األوراق على اإلصابة مظهر أحد
 

          
 األحمر العنكبوت خيوط                                                     

 األحمر جوانالم حلم.  0
   Oligonychus mangiferus: العلمي االسم 

 
 : حيوانال وصف
 . جسمه مقدمة في شفافية أكثر لونه ويكون داكن أحمر ولونه الشكل بيضاوي اكاروس

 
 :والضرر اإلصابة مظهر

 
 من العصارة تمتص حيث العادي، األحمر بالعنكبوت ما حد إلى هةابمش اإلصابة مظهر 

 عام ضعف إلى النهاية في يؤدى مما وسقوطها، األوراق لجفاف يؤدى الذي األمر ،األوراق
  .والرمان جوانالم أشجار أيضا يهاجم هإن ، كماشجارلأل

 الورقة على األحمر االكاروسأفراد 

 
 


