






تصيب هذه الحشرة أنواع الموالح   تصيب هذه الحشرة أنواع الموالح   
تصيب أيضا أفرع أشجار الفيكس والسنط تصيب أيضا أفرع أشجار الفيكس والسنط 
والبوانسيانا وشجيرات الهبسكس والبوانسيانا وشجيرات الهبسكس 

    والبتسبورموالبتسبورم













تصيب هذه الحشرة أشجار الموالح         
خاصة األزهار خالل شهر مارس    

وأبريل



 ورقة  على سطح ال     بيضة   150 -60تضع األنثى        
 أيام  6-2يفقس البيض بعد     

اليرقة حديثة الفقس تحفر نفقًا داخل األوراق أو مبايض                   
األزهار   

عندما تنسلخ اإلنسالخ األول تخرج من النفق وتحيط نفسها                            
بخيوط حريرية ثم تنسلخ اإلنسالخ األول وبعدها تستمر                       
اليرقة فى تغذيتها دون أن تعود إلى النفق األصلى حيث                        
تقوم بقية األعمار بإتالف مكونات الزهرة ولذك تتغذى على                    

األوراق الحديثة النمو           



 أعمار  5لليرقة   
 ،  3-1مدة هذه األعمار على التوالى هى   

 أيام 2-7 ، 2-6 ، 1-5 ، 1-4
 يومًا تبعًا  25-7مدة الطور اليرقى من     

للوقت من السنه وتعذر اليرقات داخل     
 رير شرنقة من الح  

ر فى بداية تكونه ثم   ضلون العذراء أخ 
يتحول إلى اللون البنى 



 أيام 10-3مدة طور العذراء من  
 47-14تستغرق دورة الحياة آلها من   

يومًا تبعًا للوقت من السنه    
  جيل فى السنة  11لحشرة حوالى   ل



تصيب هذه الحشرة أشجار الموالح خاصة        
األزهار خالل شهر مارس وأبريل    

لوحظ أنها تصيب أزهار الليمون المالح       
أآثر من أى صنف موالح   

آما أن اليرقات تتغذى على النموات      
 الحديثة ألشجار الموالح  



  900المالثيون بمعدل     –
 لتر ماء     3/600سم

  3/600 سم900آتليك بمعدل      إ–
لتر ماء   













    --الجوافه الجوافه   --المانجو   المانجو     --المشمش المشمش   --الخوخ  الخوخ  
  --التفاح  التفاح    --الكمثرى الكمثرى   --البرقوق البرقوق   --الموالح الموالح 

السفرجل وغيرها السفرجل وغيرها 
  الخوخ هو العائل المفضل لهذه الحشرةالخوخ هو العائل المفضل لهذه الحشرة



تعيش الذبابة حوالى شهر صيفًا وتطول المدة عن ذلك فى                           تعيش الذبابة حوالى شهر صيفًا وتطول المدة عن ذلك فى                           
الشتاء وتتغذى على اإلفرازات السكرية للنباتات المختلفة                   الشتاء وتتغذى على اإلفرازات السكرية للنباتات المختلفة                   

وآذلك على الثمار المتخمرة والساقطة على األرض                  وآذلك على الثمار المتخمرة والساقطة على األرض                  
ليس لهذه الحشرات بيات شتوى ولكن يقل نشاطها فى                    ليس لهذه الحشرات بيات شتوى ولكن يقل نشاطها فى                    
الشتاء ويطول عمرها إلى عدة شهور وتتوقف تمامًا عن                           الشتاء ويطول عمرها إلى عدة شهور وتتوقف تمامًا عن                           

م م  ° °1616وضع البيض إذا ما إنخفضت درجة الحرارة عن                 وضع البيض إذا ما إنخفضت درجة الحرارة عن                 
تتلقح اإلناث بعد خروجها من العذراء بأربعة أيام على األقل                  تتلقح اإلناث بعد خروجها من العذراء بأربعة أيام على األقل                  

  فى الصيف وتطول هذه المدة إلى أسبوعين فى الشتاء                        فى الصيف وتطول هذه المدة إلى أسبوعين فى الشتاء                        



تتخير اإلناث مكان مناسب على سطح الثمرة      تتخير اإلناث مكان مناسب على سطح الثمرة      
وتغرس فيه آله وضع البيض ثم تحرآها فى     وتغرس فيه آله وضع البيض ثم تحرآها فى     
إتجاهات مختلفة لتعمل تجويفًا تضع فيه البيض     إتجاهات مختلفة لتعمل تجويفًا تضع فيه البيض     

 ملم تقريبًا من سطح الثمرة     ملم تقريبًا من سطح الثمرة    2.52.5على بعد  على بعد  
تضع فى التجويف الواحد عددًا من البيض يبلغ    تضع فى التجويف الواحد عددًا من البيض يبلغ    

يكون العدد أآثر من ذلك فى    يكون العدد أآثر من ذلك فى    (( بيضة  بيضة 2020حوالى حوالى 
  ))ثمار اليوسفى ثمار اليوسفى 



 يومًا     يومًا    1515--1010 أيام صيفًا وبعد       أيام صيفًا وبعد      44--33يفقس البيض بعد     يفقس البيض بعد     
شتاءًا    شتاءًا    

 يومًا   يومًا  3030--1010مل نموها فى فترة        مل نموها فى فترة        تتككيييرقات تتغذى و    يرقات تتغذى و    ال ال 
تخرج بعدها من الثمرة لتتحول إلى عذراء فى األرض                    تخرج بعدها من الثمرة لتتحول إلى عذراء فى األرض                    

 أسابيع     أسابيع    44--11طول مدة العذراء من       طول مدة العذراء من       
يالحظ أن سهولة أو صعوبة خروج الحشرة الكاملة من                     يالحظ أن سهولة أو صعوبة خروج الحشرة الكاملة من                     

التربة يتوقف على طبيعة هذه التربة               التربة يتوقف على طبيعة هذه التربة               
     أجيال فى السنة       أجيال فى السنة      1010للحشرة حوالى      للحشرة حوالى      



ينشأ الضرر أوال عن وخز األنثى للثمرة بألة وضع   ينشأ الضرر أوال عن وخز األنثى للثمرة بألة وضع   
البيض الملوثة بالفطريات والبكتريا فتنتشر هذه   البيض الملوثة بالفطريات والبكتريا فتنتشر هذه   
الكائنات إلى الثمرة وتتلفها وعندما يفقس البيض    الكائنات إلى الثمرة وتتلفها وعندما يفقس البيض    
تخرج اليرقات لتتجول داخل الثمرة وتتلف بدورها     تخرج اليرقات لتتجول داخل الثمرة وتتلف بدورها     

جزءًا آبيرا منها جزءًا آبيرا منها 
يصعب أحيانًا التفرقة بين الثمرة السليمة والمصابة    يصعب أحيانًا التفرقة بين الثمرة السليمة والمصابة    
ولكن يظهر الفحص الدقيق لثمار الموالح وخاصة       ولكن يظهر الفحص الدقيق لثمار الموالح وخاصة       
تلك التى لم تنضج بعد بقعة واضحة لونها أصفر   تلك التى لم تنضج بعد بقعة واضحة لونها أصفر   

مخضر عند مكان الوخز    مخضر عند مكان الوخز    



فى ثمار الخوخ والمانجو تظهر نقطة صمغية       فى ثمار الخوخ والمانجو تظهر نقطة صمغية       
مكان ثقب آلة وضع البيض     مكان ثقب آلة وضع البيض     

بالضغط على ثمار الموالح المصابة  حديثًا يخرج        بالضغط على ثمار الموالح المصابة  حديثًا يخرج        
  منها سائل مائى عند الثقب  منها سائل مائى عند الثقب  

تسبب هذه الحشرة سقوط ثمار الخوخ أحيانًا    تسبب هذه الحشرة سقوط ثمار الخوخ أحيانًا    
وذلك ألن اإلصابة تبدأ مبكرًا فى مارس وأبريل   وذلك ألن اإلصابة تبدأ مبكرًا فى مارس وأبريل   

أما ثمار الموالح المصابة فال تسقط ألنها تصاب    أما ثمار الموالح المصابة فال تسقط ألنها تصاب      
فى مرحلة متقدمة من النمو وخاصة تلك التى         فى مرحلة متقدمة من النمو وخاصة تلك التى         

))البرتقال الصيفىالبرتقال الصيفى((تصاب فى نهاية الموسم  تصاب فى نهاية الموسم  



تستخدم المصائد الفرمونية بمعدل مصيدة واحدة                    تستخدم المصائد الفرمونية بمعدل مصيدة واحدة                    ––
 أفدنة وذلك لتقدير التعداد الحشرى الذى               أفدنة وذلك لتقدير التعداد الحشرى الذى              55لكل  لكل  

تبدأ عندة إجراءات مكافحة ذبابة الفاآهة آيميائياً               تبدأ عندة إجراءات مكافحة ذبابة الفاآهة آيميائياً               
 إستخدام تلك المصائد فى حدائق المانجو                  إستخدام تلك المصائد فى حدائق المانجو                 ––

والجوافه المجاورة أو المختلطة مع الموالح                  والجوافه المجاورة أو المختلطة مع الموالح                  
وبكثافة أآبر للتنيوء بمدى تواجد الذبابة فى                 وبكثافة أآبر للتنيوء بمدى تواجد الذبابة فى                 

حدائق الموالح      حدائق الموالح      



يستخدم المبيد مضافًا للمادة الجاذبة لمكافحة هذه اآلفة دون              يستخدم المبيد مضافًا للمادة الجاذبة لمكافحة هذه اآلفة دون              ––
--::حدوث تلوث للثمار ويتم ذلك آاآلتى    حدوث تلوث للثمار ويتم ذلك آاآلتى    

: : الرش الجزئى الرش الجزئى ––
 لتر   لتر  22+ + لتر ليباسيد   لتر ليباسيد   ¼ ¼ يستخدم الرش الجزئى بمعدل      يستخدم الرش الجزئى بمعدل      ––

 لتر بالماء أى ملء رشاشة       لتر بالماء أى ملء رشاشة      2020بومينال ويكمل المحلول إلى     بومينال ويكمل المحلول إلى     
 لتر ويتم رش جذع الشجرة لكل أشجار الحديقة         لتر ويتم رش جذع الشجرة لكل أشجار الحديقة        2020ظهرية ظهرية 

أو يرش خط من األشجار ويترك آخر أو يرش خط ويترك أو يرش خط من األشجار ويترك آخر أو يرش خط ويترك 
خطان ويتوقف عدد خطوط األشجار المعاملة وآذلك عدد          خطان ويتوقف عدد خطوط األشجار المعاملة وآذلك عدد          

الرشات فى الموسم على آثافة الذبابة فى المصائد            الرشات فى الموسم على آثافة الذبابة فى المصائد            



: : الحزم القاتلة الحزم القاتلة ––
 سم وقطر  سم وقطر 2020وهى عبارة عن آيس خيش أسطوانى بطول  وهى عبارة عن آيس خيش أسطوانى بطول  ––

 سم ومحشو أيضا بالخيش ويتم غمر األآياس فى       سم ومحشو أيضا بالخيش ويتم غمر األآياس فى      1010
  44المخلوط السابق ذآره فى الرش الجزئى لفترة ال تقل عن          المخلوط السابق ذآره فى الرش الجزئى لفترة ال تقل عن          

ساعات حتى يتم التشبع ثم تعلق على األشجار بحيث ال      ساعات حتى يتم التشبع ثم تعلق على األشجار بحيث ال      
تالمس الثمار إطالقًا ويجب أن تظل األآياس مبللة دائما وذلك          تالمس الثمار إطالقًا ويجب أن تظل األآياس مبللة دائما وذلك          

00بمداومة تزويدها بالمخلوط    بمداومة تزويدها بالمخلوط    
وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن إستخدام الرش الجزئى فقط         وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن إستخدام الرش الجزئى فقط         ––

ولكن ال تستخدم الحزم القاتلة بمفردها وإنما تستخدم مع           ولكن ال تستخدم الحزم القاتلة بمفردها وإنما تستخدم مع           
الرش الجزئى    الرش الجزئى    



وفى حالة إستخدام البوليكور فى الحزم القاتلة يكون بنسبة                وفى حالة إستخدام البوليكور فى الحزم القاتلة يكون بنسبة                ––
 بوليكور ويكمل المحلول      بوليكور ويكمل المحلول     33 سم سم200200+ +  مالثيون  مالثيون 33 سم سم100100
 لتر بالماء     لتر بالماء    2020إلى  إلى  

يتم جمع الثمار المتساقطة والتى ال تصلح للتسويق وتوضع          يتم جمع الثمار المتساقطة والتى ال تصلح للتسويق وتوضع          ––
فى شكائر بالستيك الخاصة باألسمدة الكيماوية وبحيث         فى شكائر بالستيك الخاصة باألسمدة الكيماوية وبحيث         
تكون هذه األآياس سليمة وتغلق جيدًا وتترك على المشايات       تكون هذه األآياس سليمة وتغلق جيدًا وتترك على المشايات       
معرضة ألشعة الشمس المباشرة فيؤدى ذلك إلى موت        معرضة ألشعة الشمس المباشرة فيؤدى ذلك إلى موت        
يرقات ذبابة الفاآهة فى تلك الثمار بل وأيضًا موت أى أفات             يرقات ذبابة الفاآهة فى تلك الثمار بل وأيضًا موت أى أفات             
أخرى بالثمار مما يقلل من تكرار اإلصابة وهذا اإلجراء من          أخرى بالثمار مما يقلل من تكرار اإلصابة وهذا اإلجراء من          
الضرورى تطبيقه فى حدائق المانجو والجوافه المجاورة أو            الضرورى تطبيقه فى حدائق المانجو والجوافه المجاورة أو            
المختلطة بحدائق الموالح ألن هذين العائلين هما مصدر           المختلطة بحدائق الموالح ألن هذين العائلين هما مصدر           

إصابة الموالح بذبابة الفاآهة           إصابة الموالح بذبابة الفاآهة           



غمر الحديقة بالماء بعد جمع المحصول مباشرة مع               غمر الحديقة بالماء بعد جمع المحصول مباشرة مع               ––
ضرورة إجراء هذه المعاملة أوال فى حدائق المانجو                  ضرورة إجراء هذه المعاملة أوال فى حدائق المانجو                  
والجوافة المجاورة أو المختلطة بحدائق الموالح                      والجوافة المجاورة أو المختلطة بحدائق الموالح                      
بهدف قتل اليرقات والعذارى الموجودة فى تربة                  بهدف قتل اليرقات والعذارى الموجودة فى تربة                  
الحديقة وبالتالى يقل إلى حد آبير إنتقال الذبابة إلى                      الحديقة وبالتالى يقل إلى حد آبير إنتقال الذبابة إلى                      
حدائق الموالح آما يؤدى غمر حدائق الموالح بعد                  حدائق الموالح آما يؤدى غمر حدائق الموالح بعد                  
جمع المحصول إلى الحد من إنتقال الذبابة إلى                      جمع المحصول إلى الحد من إنتقال الذبابة إلى                      
العوائل التالية على أال تتعارض هذه المعاملة مع                 العوائل التالية على أال تتعارض هذه المعاملة مع                 

التوصيات البستانية          التوصيات البستانية          

































































  33  ––  11أيام أما الذآر فيعيش من  أيام أما الذآر فيعيش من  77  --33   حوالى    حوالى   ألنثى  ألنثى  تعيش ا   تعيش ا   
أيام أيام 

 بيضة    بيضة   7575--2828تضع األنثى        تضع األنثى        
يوضع البيض على السطحين العلوى والسفلى للوراق                          يوضع البيض على السطحين العلوى والسفلى للوراق                          

الحديثة   الحديثة   
 أيام   أيام  55  --11يفقس البيض بعد حوالى        يفقس البيض بعد حوالى        

اليرقة تحدث بعد الفقس مباشرة نفق على شكل زقزاق                اليرقة تحدث بعد الفقس مباشرة نفق على شكل زقزاق                
ويمكن أن تتعذر فى نهاية النفق عند حافة الورقة حيث                     ويمكن أن تتعذر فى نهاية النفق عند حافة الورقة حيث                     

يحدث أنثناء فى حواف الورقة           يحدث أنثناء فى حواف الورقة           



 يوم  يوم 2121--55يستغرق الطور اليرقى حوالى    يستغرق الطور اليرقى حوالى    
وهى من النوع الدودى وهى من النوع الدودى (( أعمار    أعمار   33اليرق لها اليرق لها 

  ))عديمة األرجل  عديمة األرجل  
العذراء مكبلة وتستغرق حوالى أسبوع   العذراء مكبلة وتستغرق حوالى أسبوع   

 يوم  يوم 4545  --1111دورة الحياة تستغرق من  دورة الحياة تستغرق من  
 أجيال أجيال77--55: : عدد األجيال عدد األجيال 



نتيجة تغذية اليرقة على آلوروفيل      نتيجة تغذية اليرقة على آلوروفيل      ينشأ الضرر ينشأ الضرر 
الورقة مما يسبب بقع خالية من الكلوروفيل ويكون       الورقة مما يسبب بقع خالية من الكلوروفيل ويكون       
اللون فى البداية فضى المع ثم يتحول إلى البنى  اللون فى البداية فضى المع ثم يتحول إلى البنى  
المحروق ثم تجف وتسقط وبالتالى يؤثر ذلك على      المحروق ثم تجف وتسقط وبالتالى يؤثر ذلك على      

قلة المحصول    قلة المحصول    
 تزداد فى  تزداد فى LinearLinearاليرقات تحدث أنفاقًا خيطية     اليرقات تحدث أنفاقًا خيطية     

 ولذا   ولذا   Blotch Blotchعرضها وتصبح على شكل بقعةعرضها وتصبح على شكل بقعة
 LinearLinear--blotch blotchيطلق عليها يطلق عليها 



  33 سم سم250250+ +  مبيد حيوى      مبيد حيوى     33 سم سم2525فيرتميك    فيرتميك    ––
 لتر ماء لتر ماء100100//زيت معدنى  زيت معدنى  

أسد المّن     أسد المّن     : : إستخدام المفترسات الحشرية مثل             إستخدام المفترسات الحشرية مثل             ––
ChrysoperlaChrysoperlaاألخضر    األخضر     carneacarnea  

: : والكثير من الطفيليات الحشرية مثل            والكثير من الطفيليات الحشرية مثل            ––
––PnigalioPnigalio sp.sp.
––incompletaincompleta  RatzburgiolaRatzburgiola
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