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 األحمر المانجو حلم.  3

   Oligonychus mangiferus: العلمي االسم 

 
 : وصفال

 . جسمه مقدمة فً شفافٌة أكثر لونه وٌكون داكن أحمر ولونه الشكل بٌضاوي اكاروس
 

 :والضرر اإلصابة مظهر
 
 من العصارة تمتص حٌث العادي، األحمر بالعنكبوت ما حد إلى هةابمش اإلصابة مظهر 

 عام ضعف إلى النهاٌة فً ٌؤدى مما وسقوطها، األوراق لجفاف ٌؤدى الذي األمر ،األوراق
  .والرمانانجو الم أشجار أٌضا ٌهاجم هإن ، كماشجارلأل

 الورقة على األحمر االكاروسأفراد 

 
 

 
 
  False spider mite الكاذب العنكبوتي العنب حلم.  4

  Tenuipalpus granati: العلمي مساال

 
 .المؤخرة من والضٌق األمام من العرٌض والجسم الغامق األحمر باللون ٌتمٌز    
 .تسقط ثم األوراق تجف اإلصابة وبتقدم األوراق اصفرار ٌسبب    
 .أغسطس شهر فً قمتها إلى وتصل الصٌف فصل خالل اإلصابة تزداد    
 .وفً مناطق زراعة العنب فً العراق مصر فً الصعٌد محافظات فً ٌتمركز    



 الكاذب العنكبوتً العنب حلمالب العنب ةابإص مظهر
 

 
 
 Pomegranate False Red Mite الكاذب الرمان حلم -5

  
    Tenuipalpus punicae العلمي: االسم

 
 من كل فً  وجد العربً الوطن وفً انباكستو انواٌر ٌاانإسب فً الحلم هذا ٌنتشر:  االنتشار
 الرمان زراعة مناطق جمٌع فً ٌنتشر العراق فً ولٌبٌا انوعم وفلسطٌن مصر

 الضرر
 وحورٌات ٌرقات تتغذى  ، جلنارال الزٌنة اتونب  الزٌنة انورم الرمان الحلم هذا ٌهاجم 

 األوراق تلون إلى ٌؤدي مما الورقة سطحً من النبات عصارة بامتصاص الحلم وكامالت
 األوراق جفاف ثم ومن ًالصدئ البنً اللون إلى ٌتحول ثم االمر بادئ فً الفضً باللون

 بطٌئا   ونموها خشنا   وجلدها بنٌا   لونها فٌصبح الثمار ٌهاجم هإنف الحلم أعداد زٌادة وعند وسقوطها
 الصنفٌن على اشد تكون اإلصابة إن وجد وقد فٌها السكر نسبة وتنخفض قشرتها تنشق وقد

 .بدرة وصنف راوه الصنف على منها الجمل وسن سلٌمً
 

 
 

 شقوق فً الكاملة األنثى بطور الشتاء فصل العراق فً الكاذب الرمان حلم ٌقضً: الحياة دورة
 وعرضه ملم 0.72ه طول ٌبلغ متطاول جسم ذات الكاملة األنثى الحلمة القلف، وتحت اناألغص
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 اما مستعرض، درز الخلفٌة المنطقة عن للجسم األمامٌة المنطقة وٌفصل أحمر لونها ملم 01.2

 البطن، نهاٌة وتطاول امتداد فً األنثى عن وٌتمٌز فاتح احمر لونه األنثى من أصغر فهو الذكر
 على بٌضها بوضع تبدأ ثم أذار اوائل فً البراعم تفتح بداٌة مع سباتها اماكن من األنثى تخرج
 مفضلة السطحٌن على تضعه هاإنف األوراق على وضعه وعند األوراق على ثم البراعم

 ٌةانأسطو البٌضة بٌضة، 77 البٌض من األنثى تضعه ما معدل ٌبلغ العروق بٌن اتاالنخفاض

 طولها ٌبلغ الفقس قبل فاتحة وتصبح وضعها عند داكن احمر لونها طوٌلة أضالع ذات الشكل

 ٌرقات، عن البٌض ٌفقس أٌام 8-5 تستغرق حضانة فترة وبعد ملم 010 وعرضها ملم 01.7

 األرجل من أزواج ثالثة ولها ملم 100. عرضه ملم .5500 طوله بٌضً الفقس بعد الٌرقة جسم

 وبعد تتغذى حٌث اٌام  0.-5 مرور بعد ألول الحوري العمر إلى لتتحول تنسلخ فاتحة حمراء

 اٌام 0.-0 العمر هذا وٌستغرق ًانث عمر حورٌة لتعطً تنسلخ اٌام 8-3 خالل نموها اكتمال

 البٌض وضع من حٌاتها دورة طول ٌبلغ ذكورأو  اثإن لتعطً تنسلخ نموها اكتمال وبعد
 أضافة  سͦ 75 الحرارة درجة عند ٌوما   72 البٌض وضعها بداٌة وحتى بالغة إلى وتطورها

 الجٌل وٌعد بغداد فً السنة فً أجٌال ٌةانثم لها إن وتبٌن،  فٌها العذري التكاثر ٌحصل لذلك
 اشهر فً ذروتها لها ٌةكانالس الكثافة وصول بسبب االجٌال هذه أهم والسادس والخامس عابالر

 تترك ثم اب شهر بعد االفة هذه أعداد تنخفض أضرارها من ٌزٌد مما أبو وتموز حزٌران
 تقضً كً الخرٌف اوائل فً والسمٌكة الرفٌعة اناألغص و األوراق على المتحركة االطوار
 الكاملة اثناإل دور فً الشتاء

 
 


