






 بيضات 6 – 1تضع األنثى البيض يوميًا من  
 بيضة  100يصل مجموع ماتضعه األنثى الواحدة     

 أشهر 3يستمر وضعه لعدة أشهر صيفًا ولمدة    
شتاءًا 

 أيام  3 ساعة إلى  12فقس البيض بعد ي
تتحرك الحوريات منجذبة إلى الضوء حيث النموات  

الحديثة 



تموت منها أعداد آبيرة أثناء تحرآها    
الرياح عددا منها إلى األشجار المجاورة     تنقل 

أعداد هذا الطور تقل آثيرًا فى شهر فبراير   
ويموت منها عدد آبير نظرًا إلنخفاض درجة       
الحرارة واألمطار والحشرات الكاملة التى     
تحتمى أسفل قشورها هى القادرة على   

مواصلة الحياه 



 يومًا  15-5تنسلخ الحوريات اإلنسالخ األول بعد 
تنسلخ اإلنسالخ الثانى بعد شهر تقريبًا بعدها تصل    

إلى األنثى البالغة  
 إنسالخات 4تنسلخ الذآور  

مدة حياة جميع أطوار الذآور أقل من األنثى وإن      
جميع أطوار  حيث تعيش آان عدد اإلنسالخات أآثر   

  يوما فقط 40الذآر  
 يومًا صيفًا  120-90تعيش األنثى من 



 أجيال متداخلة      أجيال متداخلة     44
يمكن مالحظة جميع األطوار فى أى فترة من السنه                 يمكن مالحظة جميع األطوار فى أى فترة من السنه                 

الجيل األول يبدأ ظهوره من أواخر فبراير وأوائل مارس                          الجيل األول يبدأ ظهوره من أواخر فبراير وأوائل مارس                          
يكون أضعف األجيال ويستمر هذا الجيل حتى أوائل يونيو                              يكون أضعف األجيال ويستمر هذا الجيل حتى أوائل يونيو                              

الجيل الثانى يبدأ من أوائل يونيو إلى آخر يوليو                           الجيل الثانى يبدأ من أوائل يونيو إلى آخر يوليو                           
يبدأ الجيل الثالث من آخر يوليو إلى منتصف سبتمبر                      يبدأ الجيل الثالث من آخر يوليو إلى منتصف سبتمبر                      

الجيل الرابع من منتصف سبتمبر إلى آخر فبراير ويعتبر                          الجيل الرابع من منتصف سبتمبر إلى آخر فبراير ويعتبر                          
الجيل الثالث والرابع أشد األجيال ضررًا نظرًا لكثرة ما                       الجيل الثالث والرابع أشد األجيال ضررًا نظرًا لكثرة ما                       

يوجد فيها من حشرات          يوجد فيها من حشرات          



الموالح بأنواعها المختلفة   
المانجو والزيتون والرمان والخوخ والتفاح     

رى  ث ث والنخيل والكم 
  الورد وأشجار الفيكس وآثير من نباتات الزينة 



تنتشر هذه الحشرة فى المناطق الحارة     
والمعتدلة ال سيما حوض البحر األبيض       
المتوسط وتوجد فى شمال الدلتا ويقل      
وجودها فى الصعيد نظرًا لشدة الحرارة   

مع إنخفاض الرطوبة  



يتسبب معظم الضرر عن اإلناث   
 بعد تثبيت نفسه  Crawler لطور المتحرك  ا

ل فى صبواسطة أجزاء الفم الثاقبة الماصة ي    
مكانه إلى أن يصل إلى طور األنثى الكاملة التى        
تتغذى بإمتصاص العصارة النباتية وأثناء   
تغذيتها فإن بعض األنواع تفرز مواد سامة ينشأ       
عنها إصفرار وذبول األوراق خاصة فى اإلصابة  

الشديدة 
تؤدى هذه المواد السامة إلى خلل فسيولوجى فى      

تتجعد وقد نمو األوراق فتظهر بشكل غير طبيعى  



األفرع فى حالة اإلصابة الشديدة     قد تجف 
جفاف الشجرة آلها   

عندما تنتقل اإلصابة إلى الثمار تؤدى إلى ضعفها     
وتقلل من قيمتها فتصبح غير مقبولة من    
المستهلك آما ال تصلح للتصدير آما هو الحال       
فى ثمار الموالح التى تغطى بقشور الحشرات    
القشرية التى تصيبها مثل الحشرة القشرية    

 السوداء والحمراء وحشرة الموالح اإلرجوانية  



فترس هذه الحشرة بعض أنواع من     ي: المكافحة الحيوية     
:حشرات أبى العيد مثل  

Chilocorus bipustulatus
Pharoscymnus varius

Scymnus includens
Exochomus flavipes

Tyedusإلى جانب أنواع مفترسة من الحلم       sp.   وآذلك
  Chrysoperlaحشرة أسد المن   

لة مثلف وحشرات أخرى متط
chrysomphali Aphytis 

posconum Hobrolepis 
lounsburyi Aspidiotophagus 











 الموالح والتفاح والبرقوق والفيكس والورد



يفقس  حيث األنثى ولوده يكتمل نمو الجنين داخل البطن      
الطور المتحرك من البيضة مباشرة أثناء الوضع         

ل أسفل القشرة لمدة يومين     ظي
بعدها يخرج ويثبت نفسه على عائلة ويفرز خيوط شمعية      

بيضاء لتغطى منطقة الظهر ويسمى الغطاء األبيض         
 Nippleعندما يكتمل إلتصاق هذا الغطاء يسمى      

stage         ويكون لونه مازال أبيض فاتح بينما تأخذ الحشرة
اللون األحمر الغامق       
ثم تستمر الحشرة فى  )  يومًا15-12(بعد اإلنسالخ األول   

تكوين القشرة فتمتد حوافها إستعداد لإلنسالخ الثانى بعد         
 يوما من اإلنسالخ األول10-12



ة فى تكوين القشرة ليكتمل نموها     وري تستمر الح 
بعد اإلنسالخ الثانى مباشرة يتم التلقيح وتدخل الحشرة فى             

فترة الوضع  
تختلف مدة حياة الحشرة البالغة حسب الظروف الجوية              

فقد تختلف مدة حياة الحشرة البالغة حسب الظروف الجوية            
 أشهر إذا لم تكن قد لقحت      6عيش لمدة  ت

 3-2 بمعدل ورية ح150فى المتوسط تلد  واألنثى الواحدة    
يومياً 

الذآر ال يمكن تمييزه فى العمرين األول والثانى ولكن بعد          
اإلنسالخ الثالث يتحول إلى طور العذراء وبعد اإلنسالخ       

 الرابع تخرج الحشرة الكاملة         



الحشرة شديدة الضرر خاصة على   هذه  
الموالح فى مصر وتصيب الحشرة الثمار     
واألفرع واألوراق وقد يحدث تصمغ  

 لألشجار الشديدة اإلصابة  

















وخاصة  وخاصة  تفضل هذه الحشرة الموالح    تفضل هذه الحشرة الموالح    
البرتقال أبو سرة يليه البرتقال السكرى ثم  البرتقال أبو سرة يليه البرتقال السكرى ثم  
البرتقال البلدى وأقلها إصابة الليمون    البرتقال البلدى وأقلها إصابة الليمون    

البلدى البلدى 
وهناك عوائل أخرى أقل إصابة من    وهناك عوائل أخرى أقل إصابة من    

   الكافور   الكافور  –– الزيتون  الزيتون ––الموالح مثل التين   الموالح مثل التين   



تضع األنثى البيض أسفل جسمها ويكون محمى بواسطة                        تضع األنثى البيض أسفل جسمها ويكون محمى بواسطة                            
القشرة من الناحية الظهرية ومن الناحية البطنية بواسطة                     القشرة من الناحية الظهرية ومن الناحية البطنية بواسطة                     

إفراز قطنى     إفراز قطنى     
 بيضة   بيضة  8080--4040  متوسط وضع البيض         متوسط وضع البيض         

يفقس يعد أسبوعين صيفًا إلى عدة أشهر شتاءًا                      يفقس يعد أسبوعين صيفًا إلى عدة أشهر شتاءًا                          
بعد فقس البيض تبدأ األطوار المتحرآة فى تثبيت نفسها                   بعد فقس البيض تبدأ األطوار المتحرآة فى تثبيت نفسها                   
وتفرز خيوط قطنية حول جسمها تكون غير منتظمة ثم تفرز                         وتفرز خيوط قطنية حول جسمها تكون غير منتظمة ثم تفرز                         
خيوط رقيقة أخرى تكون أآثر إلتصاقًا بالجسم يتحول لونها                       خيوط رقيقة أخرى تكون أآثر إلتصاقًا بالجسم يتحول لونها                       

إلى إرجوانى غامق         إلى إرجوانى غامق         



 أسابيع     أسابيع    33 بعد   بعد   األول     األول    هاهاإنسالخ     إنسالخ     تنسلخ الحورية        تنسلخ الحورية        
بعدها يكبر حجم القشرة قليًال حتى اإلنسالخ الثانى                   بعدها يكبر حجم القشرة قليًال حتى اإلنسالخ الثانى                   

ويمكن مشاهدة اإلنسالخ األول فى قمة القشرة                   ويمكن مشاهدة اإلنسالخ األول فى قمة القشرة                   
حيث   حيث   يليه مباشرة اإلنسالخ الثانى الذى يكون أآبر حجما                  يليه مباشرة اإلنسالخ الثانى الذى يكون أآبر حجما                  

 أسابيع من اإلنسالخ األول                 أسابيع من اإلنسالخ األول                33يتم بعد   يتم بعد   
 يومًا من    يومًا من   1313--1010ينسلخ الذآر اإلنسالخ الثانى بعد              ينسلخ الذآر اإلنسالخ الثانى بعد              

اإلنسالخ األول            اإلنسالخ األول            
 أيام   أيام  1010--88ينسلخ إنسالخًا ثالثًا بعد          ينسلخ إنسالخًا ثالثًا بعد          

يدخل فى طور العذراء وبعد ذلك بمدة متماثلة ينسلخ                  يدخل فى طور العذراء وبعد ذلك بمدة متماثلة ينسلخ                  
اإلنسالخ الرابع واألخير وتخرج الحشرة الكاملة وتضع                      اإلنسالخ الرابع واألخير وتخرج الحشرة الكاملة وتضع                      

 يومًا من التلقيح      يومًا من التلقيح     1515اإلناث البيض بعد       اإلناث البيض بعد       















األنثى ولودة 
البيض مباشرة أثناء الوضع       يفقس  

العمر األول لونه أصفر محمر يبهت لونه أثناء النمو           
تنسلخ الحشرة إنسالخين  

من الصعب مشاهدة إنسالخات الحشرة ولكن يمكن التعرف       
الحشرة   (على الطورين األول والثانى من الطور األخير      

 7 من عدد عقل قرون اإلستشعار حيث يتكون من  )الكاملة      
 عقل فى الطور األول والثانى     6عقل فى الحشرة الكاملة و      



تتكاثر الحشرة بكريا حيث لم يشهد لها  
ذآور فى مصر   

 يومًا  170-40مدة الجيل تتراوح مابين    
حسب درجات الحرارة  

م تبطىء   °25درجات الحرارة أعلى من      
 نمو الحشرة 



يتسبب عن إصابتها ندوة عسلية ينمو    
عليها فطريات رمية لونها أسود    



نباتات الزينه  
أشجار التين والموالح والجوافه   

والعنب والكمثرى













اصة أشجار الليمون المالح         خأشجار الموالح      
 الكمثرى والتفاح والجوافه والمانجو والبشمله                  

Ficusوالياسمين وأشجار الفيكس            spp.  
ونباتات التفله والياسمين الزفر وغيرها من                    

نباتات الزينة      



تضع األنثى بيضًا بيضاوى الشكل أرجوانى محمر      
أصفر اللون تحت الدرع الشمعى للحشرة وبعد فقس           أو 

البيض وخروج الحوريات يصبح الدرع فارغاً      
:  أجيال3للحشرة   

مايو وينتهى فى نهاية يوليو الجيل األول يبدأ من   
النصف األول من أغسطس وينتهى   الجيل الثانى يبدأ من      

 فى النصف األول من سبتمبر   
نهاية سبتمبر وينتهى فى نهاية  الجيل الثالث يبدأ من       

 ديسمبر



بإمتصاص العصارة النباتية     تتغذى
تفرز مادة عسلية على األوراق والثمار       
واألفرع المصابة فينمو عليها العفن   

األسود بشدة



فى حالة وجود إصابة بالحشرات القشرية خالل        
أشهر الشتاء تستدعى المقاومة بأحد الزيوت        

:الشتوية 
/  لتر 15البوليوم أو رويال أو مصرونا بمعدل     

 لتر ماء وذلك خالل أشهر نوفمبر أو ديسمبر   600
يمكن إستخدام أحد الزيوت الصيفية ذات الكفاءة             
اإلبادية العالية والتى تستخدم صيفًا وشتاءًا بمعدل            

  لتر ماء  600 لتر زيت صيفى لكل  9أى % 1.5











:العوائل    
  البلح  الموالح والمانجو والعنب والجوافه والرمان ونخيل          

بعض أشجار ونباتات الزينه     
درنات البطاطس وثمار القرع العسلى والبطيخ والطماطم                

والفول السودانى    



: دورة الحياة 
تضع األنثى البيض داخل آيس من خيوط  

شمعية   
 بيضة 600-12مابين  متوسط عدد البيض 
 يومًا  11-3ع البيض لمدة  ضتستمر األنثى فى و

 شتاءًا30-20  ،صيفًا
تميل الحشرات إلى أن تحتمى دائما داخل    
الشقوق وفى األماآن الرطبة واألفرع المتزاحمة       

والثمار 



 إنسالخات  3تنسلخ الحورية  
 يوما شتاءًا لتصل إلى طور     30 ، يومًا صيفًا   12-6تستغرق 

الحشرة الكاملة       
تختبىء األطوار غير الكاملة والحشرات الكاملة داخل شقوق            

وجروح األشجار 
على جذور النبات أسفل سطح التربة   أيضًا  توجد 

فى الربيع تزحف مرة أخرى إلى النموات الحديثة        
هذه الحشرة رغم وجود الذآور إال أنها يمكن أن تتكاثر بكريا ولها              

 يوما حسب درجات  90-35 أجيال فى السنه ومدة الجيل من     8
الحرارة    



::أعراض اإلصابة والضرر    أعراض اإلصابة والضرر    
تمتص الحشرة العصارة       

تؤدى إلى جفاف النباتات وينمو العفن األسود           يمكن أن 
على النباتات المصابة       















تظهر أآياس البيض فى نهاية بطن األنثى فى         •
شهرى ديسمبر ويناير   

 بيضة داخل آيس من خيوط   1700تضع األنثى  •
شمعية متماسكة   

البيضة بيضاوية الشكل لونها أحمر قرمزى       •
وتخرج    يوماً  35-16يفقس البيض بعد    •

حوريات تصل إلى الطور الكامل فى الربيع           
 أعمار  3الحورية لها   •



لذلك فالتكاثر  % 1قد توجد الذآور بأعداد قليلة حوالى   •
البكرى هو السائد   

: أجيال فى السنه 3لهذه الحشرة  •
 األول من يناير إلى أوائل الربيع    •
الثانى من يونيو حتى أآتوبر    •
الثالث من أآتوبر حتى يناير    •



 يوماً 96-80مدةالجيل من •
يالحظ أن اإلناث عندما تصل إلى فترة وضع        •

البيض تنتج فى نهاية البطن آيس البيض األبيض           
د متوازية على سطحه     يالذى يتميز بوجود أخاد    

الظهرى
وعادة مايكون الفرع المصاب مغطى بالكامل         •

 بجميع أطوار الحشرة 



تؤدى اإلصابة بهذه الحشرة إلى وجود ندوة       •
عسلية  

آما يكثر النمل على األشجار المصابة ألنه يتغذى        •
  على المادة السكرية للندوة العسلية    

األصابة الشديدة تؤدى إلى جفاف األفرع المصابة        •
وضعف عام للشجرة وقلة المحصول إلى جانب أن         

الثمار تكون غير مرغوب فيها      

























الموالح والجوافه     
أشجار الفيكس وغيرها من أشجار ونباتات           

الزينة  



تضع األنثى البيض داخل آيس من نسيج شمعى له      
زوائد مميزة   

 يومًا  42مدة  لتستمر الحشرة فى وضع البيض  
 بيضة 70تضع الحشرة فى المتوسط 

تنسلخ الحورية ثالث إنسالخات لتصل إلى الحشرة 
الكاملة     



 يوما  153-73مدة الجيل من   
 يومًا  142-37الحشرة الكاملة تعيش مابين     

 األول فى الربيع والثانى فى : جيلين فى السنه اله
 الخريف











الموالح  
الكاآاو   
 الشاى 



يتكاثر هذا المن تكاثر بكريًا وال تظهر الذآور إال نادراً            
 حورية على 60-50 فى أوائل الصيف تلد األنثى الواحدة نحو       

م   °25-20درجة حرارة  
 أسابيع أو شهر  3تعيش األنثى نحو 

تستغرق دورة حياة الحشرة منذ والدة الحورية حتى خروج      
م وثالثة  °25الحشرة الكاملة نحو أسبوع على درجة حرارة        

م  °15أسابيع على درجة حرارة    
 م °30يتوقف تكاثر المن إذا زادت درجة الحرارة عن        



يصيب هذا النوع من المن النموات الحديثة فى أشجار الموالح          
وعند إشتداد اإلصابة تكثر     )  أبريل –مارس  (فى بداية الربيع  

الحشرات على الفروع الخضراء واألوراق وتفرز عليها إفرازا             
عسليًا غزيراً  

قد تصاب األزهار والثمار الحديثة مما يتسبب عنه سقوطها       
عندما )  يوليو–يونيو (وتخف وطأة اإلصابة فى فصل الصيف      

 ترتفع درجة الحرارة    



أو سوبر رويال أو آيميسول بمعدل   Kzالزيوت الصيفية مثل      
 لتر ماء   600 لتر لكل 9أى بمعدل % 1.5

 لتر ماء   600 / 3 سم900المالثيون بمعدل   
 لتر ماء مضافًا إليه أحد الزيوت السابقة         600 / 3 سم900أآتيليك    
 لتر ماء 600/  لتر 6أى بمعدل % 1.0بمعدل 



















أشجار الموالح خاصة الليمون البلدى              
واألضاليا والبرتقال البلدى             

الرمان 
النبق    
 الجوافه



اط  ح يمكن مالحظة طور العذراء األسود الالمع الم       
عند حوافه بشريط شمعى أبيض اللون  

توجد اليرقات والعذارى على السطح السفلى      
لألوراق المصابة ألشجار الموالح    

آما أن هذه الحشرة تسبب ضررًا للبساتين المهملة         
فى مصر العليا وال تسبب ضررًا يذآر فى باقى    

  المناطق نظرًا لقلة تعدادها  



نفس الطرق المستخدمة فى حالة المن     –
إستخدام الزيوت المعدنية الصيفية وأيضا  –

 المبيدات آالمالثيون واليريمور






















