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     النبات وقاية قسم- عةابالر المرحلة- عةابالس المحاضرة

 
 :Family العوائةةة  متعةةة   الشةةةعرو الرسةةة  ذو الحلةةةم الشةةةعرو  و الرسةةة  ذات الحلةةةم عائلةةةة

Tarsonemidae 

 
 الشعرو: الرس  ذات الحلم لعائلة االقتصا ية األهمية

 
 النةو  إن لةوح  عنة ما وذلة  م1711 عةام العائلةة لهةذ  الزراعيةة األهميةة عرفت لق            

Stenotarsonemus  bancrofti   ولقةة   نةة وينزال فةة  السةة ر قصةة  علةة  مهمةةة آفةةة يشةة 

 هةذ  ومةن القة يم التةاري  ذلة  منةذ زراعيةة آفةات ابانهة الحلةم هةذا من  خرى ع ة  نوا  اعتبرت
 منة  وقريبةا يتبعة  الضةرر   ثةر Stenotarsonemus   pallidus (B.)        النةو  األنةوا 

 مةن  ثيةرة  عة ا  علة  النةوعين  ةا ويوجة  Polyphagotarsonemus  latus (B.)   النةو 

 علة  العائلةة هةذ  فرا   وتتغذى ، تجارو نطاق عل  تزر  ونباتات محاصي  تضم الت  العوائ 
 إلةة   ضةةافة  والجةةرا  العسةة  لنحةة  الهوائيةةة القصةةبات فةة  يعةةي  طفيلةة  منهةةا وقسةةم الفطريةةات
 رسة  علة  الشةعيرات مةن زوج لوجو  االسم بهذا وسميت ، والراقية العشبية النباتات مهاجمتها
 . الخلفية األرج  من عابالر الزوج

 
 :الرس  شعرو الحلم عائلة حياة  ورة

 - اليرقةة - البيضةة هة  حياتها ف  مميزة  طوار  ربعة العائلة هذ  األنوا  إن ال راسات   هرت
 معتمة بيضوية البيضة،  فر و بش   البيض األنث  تضع حيث البالغة -(اان حي عذراء)  الخا رة
 تفاخةاتان ذو للبيضةة النةاعم السةط  ي ةون األنةوا  بعةض وفة  األنث  بحجم مقارنة  بيرة وه 
 البةيض يفقة  ، الحفةر تشب  اتانخفاض بع ة محززا    خرى األنوا  ف  ي ون فيما صغيرة  رنية
 تة خ  األنثة  يرقات من  ثيرا    صغر الذ ر يرقات وت ون األرج  من  زواج بثاثة يرقات عن

 سةا نا   و  مسةتقرا   ي ةون الخةا رة فطور البالغة إل  التحو  إثناء  يتم الذو الخا رة طور اليرقات
 البةةال  حيةةوانال يخةرج وعنةة ها البالغةة إلةة  التحةو  تهةةاءان عنةة  ال هةر مةةن الخةا رة جةة ار فيشة 
 .البالغة خروج بع  قليا  ا نا   الجسم ج ار لون عا ة ويصب 

 
 :العائلة هذ  حياة  ورة يوض  مخطط و  نا 

 
 (الخا رة) اان حي عذراء و  سا ن  يرقة         (  األرج  من  زواج )ثاثة يرقة            بيضة

 ( نث و ذ ر) البالغة                                     
 
 Mite Broad العريضة الحلمة و  العوائ  متع  ة الرس  ذات الحلمة 

 و  الصةفراء الشةاو بحلمة  يضا وتسم  Polyphagotarsonemus latus (B.) العلم  االسم

 .االستوائية الحلمة
 

 :Damage and Dispersion والضرر تشارناال

 
 هةذا ،المعت لةة والمنةاط  الزجاجيةة والبيةوت االسةتوائية المنةاط  جميةع ف  النو  هذا ينتشر    

 الخيةار عل  1881 عام مرة ألو  سج  العراق وف  1781 عام منذ  فريقيا ف  معروف النو 
 ونباتات الزراعية المحاصي  من عائا خمسين من تقر   ثيرة عوائ  ويهاجم البطاطا، والفلف 
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 االضةرار إن ،Acariose بةالتحلم تسةم  القطةن علة   عةراض يسةب  . البريةة والنباتةات الزينة

 مث  مهمة لمحاصي  مهاجمت  عن  تح ث الت  تل  ه  الحلم هذا يسببها الت  الحقيقية االقتصا ية
 والبزاليةا الجةر بيةرا و والفلفة  والفاصوليا والبطاطا والتب  والحمضيات والمطاط والشاو القطن

 وراقأل مثا مسببة العائ  النبات وراقأل السفل  السط  عل  النو  هذا فرا   تتغذى ، وال او و
 الخضةرية األجةزاء علة  التغذيةة الضةرر إن ، لألسةف  الورقةة حواف التفافو تصل  الجر بيرا
 م هةرا   يسةب  ممةا بةالعمر تقة مت  لمةا األوراق تتشةق  محة و ا   ي ون الزهرة  جزاء و  الج ي ة
 مفةاج  وتجعة  التفةاف بشة   العوائة  مةن  ثير عل  عا ة التغذية ضرر ويتمث ، اللون برونزية

 .وتموت النمو عن اإلصابة ش ي ة النباتات وتتوقف محرقة بقع  هور يتبع  األوراق ف 
 

 -فمثا :  الغذائ  العائ  بحس  الحلم هذا يسببها الت  األعراض تتباين       
 
 وراقلةأل السةفل  السةط  علة  سةو اء  هنيةة بقةع بش    وال اإلصابة  عراض ت هر البطاطا:  ـ

 شةعيرات وتبةرز متقزمةة النباتةات وتصب  حمراء إل  وراقلأل السفل  السطوح وتتحو  الح يثة
 البراعم وتت ون القمة من ت اء  اب بالذبو  النبات يب   ثم حوافها ف  مجع ة األوراق وتصب  الورقة

 .Tambera تامبيرا مرض الهن  ف  األعراض هذ  عل  ويطل  ب ورها تموت ول نها االضافية

 
 بينمةا والثمةار االزهةار ت ةوين منةع إلة  تةد و الحلةم بهةذا األحمةر الفلفة  ةاباصة إن: الفلفة  ـة  

 مةر ا بمةرض الحةار الفلفة  علة  األعةراض هذ  وتسم  االزهار موت المتأخرة اإلصابة تسب 
Murda. 

 
 الغضة انسيق عل  سطح  لما  بن  و  برونزو تلون ح وث إل  اإلصابة تد و الطماطة: ـ ت

 خايةا تلةون علة  الضةرر يقتصةر الب ايةة وفة  وراقلةأل السفل  السطوح وعل  الطرفية للفرو 
 تصةب  نفسة  الوقةت فة  ،بسةرعة الناميةة األنسةجة خايةا وتمةوت تنهار ذل  بع  ل ن بنيا   البشرة
  انت لو  ما بسرعة وتجف تذب  المتق مة المراح  وف  ومجع ة وملتوية رفيعة الح يثة األوراق

 الساق من الغض الجزء ويخشن ينتف  األعراض هذ  ت هر وعن ما بله  احترقت ق  النبات قمة
 .رما و- اخضر لون  ويصب 
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 :Life History الحياة تاري 

 الشفاف بلونها البيضة تتميز حيث للورقة السفل  السط  عل  فر و بش   البيض اثناإل تضع  
 البيضةة تفقة  ملةم.11 البيضةة طةو  و صةفوف 6-5 وبمعة   واضةحة بيضةاء  رينةات وعليها
 بةالقر  تتغةذى األرجة  من  زواج ثاثة لها الش    مثري  يرقة عن الوضع من ايام 3-2 خا 
 طور إل  بع ها  ويتحو   يام 3-2 اليرق  الطور تستغرق،  منها خرجت الت  البيضة قشرة من

 للخةا رة ال هةرو السةط  ينشة  حيةث  يةام 3-2 يضا ويستغرق الخا رة و  العذراء يسم  سا ن
 بطنةة  نهايةةة فةة  الموجةةو  اتالممصةة بواسةةطة الخةةا رة عةةا ة الةةذ ر يحمةة ،  البالغةةة منةة  وتخةةرج
 فةةات  بنةة  و  اصةةفر األنثةة  لةةون،  الذ ريةةة الخةةا رة الةةذ ر يحمةة  وال الفتيةةة األوراق إلةة  وينقلة 
 ، بيضةات 1-2 يوميةا تضةع حيةث يةوم 11-11 وتعةي  ملةم 1.5 طولهةا  ائةرو نصف وش لها
 عن يتوقف وال شتاءآ  يام 11-1و صيفا     يام 5-1 الجي  طو  ويص  بسرعة النو  هذا يت اثر
 . العام طو  الت اثر

 
 :Control الم افحة

 
 جية ة فاعليةة اآلتية المبي ات و  هرت ،النو  هذا عل  اال اروسات مبي ات من الع ي  تجربة تم
 -م افحت :  ف 
 
 ماء لتر 21/ م  1-5 بتر يز Vertimec المبي   ـ

 ماء لتر 21/  م  1.5 بتر يز Polo المبي  ـ  

 .ماء لتر21/ م 3 بتر يز Baroque المبي  ـ ت

 
 Family: Eriophyidae االريوف  الحلم عائلة

 
 الحلةم و  الة و و بةالحلم تسةم  فقة  تسةميات بعة ة العائلةة هةذ  إل  تعو  الت فرا  األ تسم       

 حلةم مث  بها اإلصابة نتيجة النباتات عل  ت هر الت  األعراض باسم تسم  و  األرج  الرباع 

 مةن وغيرهةا Blister Mite البثةرات حلةم و  Gall mite االنتفاخات وحلم Rust Mite الص  

 ال الشة    و يةة و الحجةم صةغير العائلةة هةذ  فةرا   ت ةون النباتةات علة  ت هةر التة  األعراض
 هةذا إنفة لةذل  المجةر ة بةالعين رديتهةا يم ةن وال ي ةرون مةا 311-111 بةين مةا طولها يتجاوز
 المنطقةةة  سةةرارها، عةةن ال شةةف محةةاوالت تتحةة ى والزالةةت صةةعبا   فهمهةةا جعةة  الصةةغير الحجةةم
 (Setae)الشةوي ات تخطيطات عل  يحوو ال رو  بش   ت ون(  األمامية)  الص رية - الر سية

 العائلةة هةذ فةرا  أل الةبطن، منطقةة هة  متطاولةة منطقةة عة  الحلةم جسةم مةن خةرىاأل والمنطقة
 قصةير القة م  الملمة  ، واراأل  ة  فة  موجةو ة ت ةون التة  األماميةة األرجة  من فقط انزوج
 السةةط  مةةن األمةةام  الجةةزء فةة  التناسةةلية الفتحةةة وتوجةة   للثقةة  معةة ة مخرزيةة  والف ةةو  بسةةيط
 مةةن الخلفةة  الجةةزء فةة  ت ةةون ال( الشةةرجية) المخرجيةةة والفتحةةة مباشةةرة األرجةة  خلةةف البطنةة 

 . Tetranychidae االعتيا و األحمر الحلم عائلة ف   ما الجسم
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 :االريوف  الحلم لعائلة االقتصا ية األهمية

 
 الةةذو الضةةرر وحجةةم طبيعةةة علةة   وال تعتمةة  األرجةة  ربةةاع  للحلةةم االقتصةةا ية األهميةةة إن   

 تلخيص ويم ن  تهاجم . الذو النبات  للعائ  االقتصا ية األهمية عل  ثانياو النبات  للعائ  تسبب 
 :يل  فيما األرج  رباع  الحلم  نوا  تسبب  الذو الضرر

 
:  اوال  مةةن الع يةة   هةةور إلةة  االريةةوف  بةةالحلم اإلصةةابة : تةةد وMalformation التشةةوهاتً 

 هةذ  النبةات  ومةن العائة  ونةو  الحلةم لنةو  تبعةا   تتبةاين والتة  ةابالمص النباتات عل  التشوهات
 يل : ما التشوهات

 
 إلة  وتةد و علية  يعةي  الةذو النسةي  تصةي  االريوف  الحلم  نوا  بعض :Spots التبقعات ـ1

 Aculus carnatus الغضةية الخةو  حلمةة مثة  الثمةار قواعة  علة  والبقةع البنة  اللةون  هةور

 .الربيعية األوراق عل  صفراء بقعا   تسب 
 
 النةةو  يسةةببها التةة  الرمةةان  وراق حافةةة التفةةاف مثةة :  Leaf curlاألوراق حافةةة التفةةاف ـةة2

Eriophyes   granati  األوراق جميةةع التفةةاف إلةة  النةةو  بهةةذا الشةة ي ة اإلصةةابات تةةد و وقةة 

 .الغصن عل  الموجو ة
 

  ما العائ  النبات  وراق عل  شقوق و   خا ي  ت ون الحلم  نوا  بعض :Grooves األخا ي  ـ3

  خا ية   هةور إلة  بة  اإلصةابة تسب  الذو Eriophyes calibaberis للنو  بالنسبة الحا  هو

 .هةابمتش ورقية
 

 البةراعم األرجة  ربةاع  الحلةم  نةوا  مةن الع ية  تهةاجم: Bud Destruction البةراعم تلةف ـ1

 بةالبراعم يسةم  مةا وت ةون البةراعم تلةف منهةا المهمةة األعةراض مةن الع ية   هةور إل  وتد و
 ال اخليةة الجنينيةة األجةزاء فة  تةورم حة وث نتيجة وذل  البن ق  شجار ف   ما Big Bud ال بير

 .Woody Bud Galls للبراعم الخشبية االنتفاخات تسب  و ذل  البراعم تضخم إل  يد و مما

 
 بثةةرات حلمةةة فةة  سةةجلت األعةةراض هةةذ : Tissue and blister والبثةةرات األنسةةجة تلةةف ـةة5

 تتغذى الت فرا  األ تسب  حيث ال مثرو  شجار تهاجم الت  Eriophyes   pyri ال مثرو  وراق

 حالةة وفة  البثةرات م ونةة المنفتحةة البةراعم فة  المطويةة الجنينيةة وراقلأل السفل  السط  عل 
 .الورقة سط  مع م لتشم  البثرات هذ  تلتحم الش ي ة اإلصابة

 

 وتجميةةةع الغصةةةن  سةةةتطال   مةةةا بشةةة   الم نسةةةة  عةةةراض ت هةةةر: Brooming الم نسةةةة ـةةة6

 تقصةر قة  و  واصةفرارها األوراق فق ان ذل  يل  الم نسة بش   متجمعة األوراق لتب و البراعم
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 ان غصة علة  الم نسةة  عةراض وت هةر الم نسةة مثة  متجمعةة  يضةا األوراق فتبة و الساميات
 .Acadicrus جن  من االريوف  الحلم من أنوا ب ت اب ص نتيجة اليو البتو 

 
 بفعةة  وذلةة  المحةةورة البشةةرة خةةا  مةةن األعةةراض هةةذ  تنشةةأ:  Galls األورام االنتفاخةةات ـةة1

 فائ ة ذات  و االنتفاخات األورام هذ  وت ون النبات عصارة ف  الحلم يحقنها الت  النمو من مات
 ولةي  الخايةا و  الخليةة طبيعةة ف  الحاص  تغير إل  يد و إن بع  الحلم من النو  لذل  خاصة
 هةذ   غل  وتغط  تفا ناال نمو استمرارية لتأمين الورم ف   الحلم فرا   تبق  إن الضرورو من

 ول نهةا وراقلةأل الطبيعيةة الشعيرات تشب  الشعيرات هذ  إن الخارج، من بالشعيرات االنتفاخات
 مغا رتهةا، مةن الحلةم فةرا   تةتم ن ل ة  خةروج فتحةة  و االنتفاخةات األورام ولجميةع  ثافة   ثر
 االعة اء ومةن االعتيا يةة غيةر الطبيعيةة ال روف من الحماية يوفر للحلم جي  ملجأ األورام توفر

 علة  االنتفاخةات تحة ث الحلةم، عليها وتتغذى ومنتفخة غضة  اخلية خايا لها توفر  ما الحيوية
 التةة  الخضةةرية االجةةزاء علةة  تنشةةأ هةةاإن او ،الجةةذور عةة ا مةةا النبةةات مةةن اللينةةة االجةةزاء جميةةع
 ان ي ورم    إن  و موضعية ت ون إن  ما االنتفاخاتو الجنينية المرحلة ف  النمو من م وصلها
 يد و بعضها إن  ما الخضرية االجزاء عل  وتتسع ت بر يةانسرط  ورام ت ون  و إن بذات  قائم
 . اذ  ورق  نمو إل  وتتحو  االزهار لردو  نصف  ن وص ح وث إل 
 
 االريةوف  الحلةم يسةببها التة  السةطحية القطيفية الشعيرات تنمو: Erinea القطيفية الشعيرات ـ7

 الحلةم  نةوا  مةن  ثيةر تغذيةة من تنت  األعراض هذ  Erinium ومفر ها Erinea بالـ والمسماة

 وتتبةاين الشةعيرات  تة   اخة  االختبةاء ف  الحلم فرا   الشعيرات هذ  وتساع  العائلة لهذ  عابالت
 إن ويبة و السةوي  و  الورقةة سةط    ثةر تغطة  التة  تلة  إلة  موضةعية بقع من الشعيرات هذ 

 لألورام. المسببة النمو من مات عن تختلف القطيفية الشعيرات نمو تحفز الت  النمو من مات
 

 مةن ا   نواع إن م،1883 عام ومنذ المعروف من: النبات ألمراض المسببة الفايروسات نق : ثانيا
  عةراض مةع الحلةم تغذيةة مةن الناتجةة األعةراض  ابتشة إن اال الفايروسةات تنق  االريوف  الحلم

 والمحةات البةرعم فة  التغلغة  علة  وق رتة  الحلةم حجةم وصةغر جهة من الفايروسية االمراض
 نمةو من مةات و  سموم عن ناتجة األعراض اإذ فيما التأ   الصع  من يجع  ،خرىاأل المحمية
 الحلم، بواسطة منقو  فايرو  و  الحلم قب  من محقونة

 
 خةا  من يتم إن ب  ال للفايرو  ناق  االريوف  الحلم من ما نوعا   انب الجزم و  التأ   إنف لذل  

  االتية: الثاث الخطوات ا تما 
  الطبيعة. ف  الفايرو  المرض  هور مع الحلم وجو  يتزامن و  يتواف  إن يج  ـ1
   .النبات العائ  عل  المستمر الحلم وجو  عل  المرض  عراض تطور يعتم  إال يج  ـ2 
 تغةذىي إن بعة  اال السةليمة النباتةات علة  المةرض  عراض  ح اث من الحلم يتم ن إال يج  ـ3 

 بالمرض. ةابمص النباتات عل 
 

 الحنطةةة موزائيةة  مةةرض هةة  الحلةةم مةةن النةةو  هةةذا ينقلهةةا التةة  الفايروسةةية االمةةراض اهةةم مةةن
 التين. موزائي  ومرض المبقع الحنطة موزائي  ومرض المخطط

 
 يغةةرز االريةةوف  الحلةةم  نةةوا  إن المعةةروف مةةن  : السةةموم وحقةةن الخليةةة محتويةةات  زالةة : ثالثةةا  
 التلةف مق ار يح   والذو  األول بال رجة الخلية محتويات عل  للتغذية ريةباال و  ال ابية ف و  
 علة  يتغةذى الةذو للحلةم الع  يةة ال ثافةة هةو الخلية محتويات  زال  جراء يح ث الذو الضرر و 

 النةةت  ومعةة   والرطوبةةة النبةةات وتغذيةةة النبةةات نشةةاط عةةن فضةةا التغذيةةة وقةة رة النبةةات  العائةة 
 النمةو منت مةات و  السةموم يحقةن االريةوف  الحلةم إنفة ذل  عن فضا السائ ة الجوية وال روف
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 إل  تد و النامية األنسجة ف  تحور ح وث إل  يد و والذو التغذية  ثناء النباتية العصارة  اخ 
 . اوال ف   ما والبثرات األورام  همها من التشوهات من الع ي   هور

 
 هةذ  فة  والثمار األوراق عل  ص   االريوف  الحلم  نوا  من الع ي  : تسب Rust الص  : عا  ابر

 بشةةة ة الصةةة   اعةةةراض عليهةةةا ت هةةةر األوراق اال إن النبةةةات  للنسةةةي  تشةةةو  يحةةة ث ال الحالةةةة
 السط  عل  خاصة الم ثفة التغذية استمرار مع الص    عراض وتز ا  الش ء بعض تن م  وق 

  ثنةةاء الحلةم يفرزهةةا التة  الهاضةةمة زيمةاتناإل إلة  تعةةزى الصة    عةةراض إن ،وراقلةأل السةفل 
 .Aculus للجن  عةابالت األنوا  خاصة التغذية

 
 Subfamily : Aberoptinae عابالت االريوف  الحلم  نوا  إن لوح  :Miners فاقناإل: خامسا  

 علة  فةاقإن تصنع جوانالم  وراق عل  تعي  والت  للحفر والمع ة الش   الملعقية بأرجلها تمتاز
 يعةةي  لماعةةة فضةةية طبقةةة تشةةاران إلةة  اإلصةةابة وتةةد و العلةةوو السةةط  علةة  وخاصةةة الةةورق

 .Aberoptus  samoae النو  ومنها  تحتها،
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 الحياة:  ورة
 
 إل  تعو  الت فرا  األ حياة  ورة عن وتختلف معق ة ت ون العائلة هذ  فرا   ف  حياة  ورة إن   

 تةةتم ال التلقةةي  عمليةةة إنفةة اثنةةواإل الةةذ ور وجةةو  مةةن  فبةةالرغم ، قا  ابسةة ذ ةةرت التةة  العوائةة 
 حةةةةامات بوضةةةةع تقةةةةوم الةةةةذ ور إن بةةةة  اتحيوانةةةةال هةةةةذ  مثةةةة  فةةةة  المعةةةةروف بةةةةالتزاوج
 وعنة ما الحيةامن علة  اال يةا  هةذ  تحةوو وجو هةا  مةا ن ف  Spermatophores  الحيامن

 اللوحة و  التناسلية ةابالبو) Genital Flap الـ بواسطة تلتقطها األما ن هذ  مث  ف  اثناإل تمر

 الحيةامن مخةازن فة  اال يةا  بهةذ  باالحتفةا  ذلة  بع  األنث  تقوم حيث بها تحت  و ( التناسلية
 حسةة  تقصةةر و  تطةةو  قةة  فتةةرة بعةة  يفقةة  والةةذو البةةيض األنثةة  تضةةع جسةةمها فةة  الموجةةو ة
 حيةةث  األولة اليرقةة بطةور تسةم  قة  و  األو  الحوريةةة طةور إلة  والرطوبةة الحةرارة  رجةات
  ور إل  وتنسل  وتس ن تتغذى ثم ةالثاني اليرقة وتسم  الثان  الحورية طور إل  وتنسل  تتغذى
 فصة  العائلةة هةذ   فةرا   وتقضة   يةام 7-6 حةوال  الجية  مة ة وتستغرق( اثإنو ذ ور)  البال 
 الربيةةع فةة  توجةة  التةة  وهةة   األولةة اثنةةاإل هةة  نشةة ا منهةةا يوجةة  التةة  األنثةة  بطةةور الشةةتاء
 إلة  تهةاجر والت  النشطة  األول اثناإل من االخيرة الوجبة من ت ون الت  وه  ةالثاني اثنواإل

 . والتشتية االختباء محات
 

 :ه  العائلة هذ  إل  تعو  الت  المهمة األجنا  ومن
 

Oxycenus , Vasatus , Eriophyes ,Aceria, Aculus 
 

 مرة: ألو  سجلت وق  العراق ف  العائلة لهذ  عةابالت المهمة األنوا 
 
 ال  ي محاف ة/  قينانخ منطقة ف  التين  وراق عل  وج ت: Eriophyes  ficus التين حلمة ·

 
  ابة منطقةة النخية ، خةوص علة  وجة ت: Mackiella   phoenicis التمةر نخي  برعم حلمة·

 مرة ألو  غري 
 

 الزيتةةون  شةةجار  وراق علةة  وجةة ت :Ki. Oxycenas   maxwelliن  الزيتةةو  وراق حامةةة·

 مرة ألو  بغ ا  محاف ة/  يةانالزعفر بمنطقة
 
  ابةة بمنطقةةة النخيةة  خةةوص علةة  وجةة ت: .Tumescoptes trachgcarpi K النخيةة  حلمةةة·

 مرة ألو  غري 
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  ابةة فةة  الطماطةةة نبةةات  وراق علةة  وجةة ت :Aculops   lycopersici الطماطةةة صةة   حلمةةة·

 .مرة ألو  غري 
 
 بمنطقة التفاح  شجار  وراق عل  وج ت: Aculus  chlechtendali التفاح  وراق ص   حلمة·

 . مرة ألو  بغ ا  محاف ة/ الفحامة
 
 

 حفة  )المطلةو  Eriophyidaeاالريوف   الحلم جسم عل  الشوي ات وتوزيع ع   يوض  ش  

 موجو  ف   تا  نزار مصطف  الماح. .الش  ( هذا ف  الشوي ات هذ  ومواقع  سماء
 

 :يل  ما ويوض  Eriophyidae االريوف  الحلم عائلة  نوا  ألح    نا  الش  

 
 و جةزاء األرجة  زوجةا وتحوو ال هرية الجهة من ال ر  ويغطيها الص رية الر سية المنطقة.1
 .الفم
 
 تصنيفية. ألغراض مهمة شوي ات عليها توج  حلقات ش   عل  المتطاولة البطنية المنطقة. 2 
 
 فة  ولةي  مباشةرة الصة رية الر سةية المنطقةة بعة  البطنة  السط  عل  التناسلية الفتحة تقع. 3 

 .Tetranychidae االعتيا و األحمر الحلم عائلة ف   ما الجسم مدخرة

 
 الجسم نهاية ف  الشوي ة اإلضافية والمدخرة. 1
 
 اللتقةاط  ةي  األنثة  وتسةتخ مها Genital cover flapالتناسةلية  الفتحةة و  ةابةالبو غطةاء.5  

 النبات . العائ  عل  الذ ر يضع  الذو الحيامن
 
  Vine leaf blister mite ال و و العن  حلم.  1

  Colomerus vitis (Eriophyes vitis: )العلم  االسم

 
 مةن األمام  الجزء عل  األرج  من انزوج لها المجر ة، بالعين ترى ال الش    و ية اتحيوان
 . الجسم
 :والضرر اإلصابة م هر

 بطبقةة السةفل  سةطحها من مغطاة متفرقة تفاخاتان  هور الصغيرة األوراق ةابإص عن يتسب  
 شةةعيرات نمةةو زيةةا ة بسةةب  وذلةة  البنةة ، اللةةون إلةة  تتحةةو  قرمةةزو و  يضابةة لونهةةا جةة ا  ثيفةةة
 .السفل  السط  عل  الورقة

 .الصغيرة والثمار والمحالي  طيةباال البراعم مث  خرىاأل األنسجة يصي  
 عامة. بصفة الشجيرة نمو يتأثر 

 ال قيقة اتحيوانال هذ   نث و لذ ر تخطيط  ش  
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 :اال اروسات م افحة
 :الزراعة وزارة لتوصيات وفقا التالية المبي ات  ح  باستخ ام يوص 

 
 لتر ماء.111/ 3سم 61بمع     %51مبي  اومايت بروبرجيت 

 .ماء لتر 111/  3سم 251 مع    لاستحا  ابق مر ز % 21.5 زيت  ت يفو  
 .ماء لتر 111/  3سم 11 بمع   مر ز محلو  % 36 شالنجر 

 .ماء لتر 111/  3سم 251  لاستحا  ابق مر ز % 31  وميت
 .ماء لتر 111/  3سم 131 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 13  وميت 
 .ماء لتر 111/  3سم 11 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 1.7   ومي  
 .ماء لتر 111/  3سم 251 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 17.5   وفو  
 .ماء لتر 111/  3سم 51 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 1.7 اما  اب 

 .ماء لتر/  111 3سم 25 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 5  ورت 
 .ماء لتر 111/  3سم251 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 17.5 زيت   الثين 
 .ماء لتر 111/  3سم 11 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 1.7 ما   ااب 
 .ماء لتر 111/  3سم 11 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 1.7 فيرتمي  
 .ماء لتر 111/  3سم 61 بمع    لاستحا  ابق مر ز % 1.7  ومي ابف 
 .ماء لتر 111/  جم251 بمع   للبل   ابق مسحوق  برسو  
 
 
 
 
 
 
 

 وراقلأل العلوو السط  عل  االنتفاخات م هر                                                   

                                     
 

 ال و و العن  بحلم متق مة ةابإص
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 الت رنات   لوجو  نتيجة األوراق ت هور                                            الصغيرة العناقي  ةابإص

                                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


