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 Green Aphid، Schizaphis graminum من الحبوب -
(Rond)

الطور الضار: جمیع اطوار المن.
الوصف: حشرة صغیرة خضراء قاتمة اللون، في وسط 

ظھرھا خط اخضر داكن.
المكافحة:

بریمور 50% م ق ب بنسبة 1 غم/ لتر ماء.
كاراتي 5% م م بنسبة 0.7-1 مل/ لتر ماء

 Cereal Leaf Miner، Syringopais حفار اوراق الحنطة
temperatella (Led)

الطور الضار: الیرقة.
الوصف: الیرقة برتقالیة اللون ذات راس اسود، وھناك لون اصفر بین كل حلقة 

جسمیة واخرى، ولون بني في منتصف الحلقة الجسمیة االولى وبقعة بنیة في 
منتصف الحلقة االخیرة. طول الیرقة التامة 2 ملم.

اعراض االصابة: وجود خطوط شفافة على االوراق ناتجة عن تغذي الیرقات 
بین وجھي الورقة، وشحوب االوراق واصفرارھا وعدم نمو النبات بصورة 

طبیعیة.



 Cereals Ground Beetle، ماضغات بادرات الحنطة
Zabrus morio (Ment)

الطور الضار: الحشرة الكاملة والیرقة.
الوصف: الحشرة الكاملة خنفساء سوداء، اما االرجل 

واسفل الجسم فلونھا بني مائل الى السمرة. طولھا نحو 
18 ملم. الیرقة سریعة الحركة، لونھا في اطوارھا االولى 

بني غامق وفي طورھا االخیر ابیض شمعي باستثناء 
الراس والبطن واالرجل، اذ یكون لونھا بنیا او اسمر 

فاتح. وفي نھایة الحلقة البطنیة االخیرة قرنان شرجیان 
قصیران. طولھا عند تمام نموھا نحو 30 ملم.

اعراض االصابة: تتغذى الحشرات الكاملة لیال على 
الحبوب القاعدیة للسنابل. اما الیرقة فأنھا تقرض اوراق 
بادرات الحنطة وتسحبھا الى داخل االرض حیث تمضغھا 
ھناك وال تترك منھا غیر ھیاكلھا (عروقھا). وھي تتغذى 
ایضا على النسیج الحشوي للورقة فتسبب التفافھا. واذا 

كانت االصابة شدیدة فان البادرات تموت.
وقت المكافحة: خالل شھر كانون الثاني.





 Wheat Head Breaker، كاسرات السنابل
.Oria musculosa Hubn

الطور الضار: الیرقة.
الوصف: ظھر الیرقة اخضر مصفر علیھ ثالثة 

خطوط طولیة، االوسط منھا اخضر فاتح، 
والجانبان بنیان، وعلى جانب كل حلقة جسمیة 

توجد نقطة سوداء. طول الیرقة عند تمام 
نموھا نحو 24 ملم.

اعراض االصابة: وجود ثقوب مستدیرة بین 
الغمد والساق في النباتات الطریة مما یسبب 
كسر في الساق بسھولة، وھذا بدوره یؤدي 

الى موت السنابل وجفافھا وفراغ حبوب 
وسھولھ سحبھا بالید. اما في النباتات غیر 

الطریة فان الیرقة تتغذى على الحبوب الطریة 
في السنابل وبذلك تمنع تكون الحبوب.

وقت المكافحة: خالل شھري شباط واذار



 Phytophaga destructor ذبابة ھیشان
.Say

الطور الضار: الیرقة.
الوصف: الیرقة بیضاء مصفرة مشوبة بحمرة. 

وھي صغیرة عدیمة االرجل مسننة النھایة. 
یتراوح طولھا عند تمام نموھا 3-4 ملم.

اعراض االصابة: وجود انتفاخات على سیقان 
البادرات وتشوه منظرھا. وتكون النباتات 

المصابة دون حجمھا الطبیعي واكثر اصفرارا 
من النباتات السلیمة وتكون االوراق الجانبیة 

لكل نبتھ مصابة قصیرة بسبب تغذي الیرقة 
على الجزء العلوي من الورقة.

المكافحة:
استعمال الدورة الزراعیة.

التخلص من بقایا النباتات المصابة بعد الحصاد



 European Wheat زنبور ساق الحنطة المنشاري -
.Stem Sawfly، Cephus pygmaeus L

الطور الضار: الیرقة.
الوصف: الیرقة بیضاء، اسطوانیة الشكل، حلقاتھا الصدریة 
منتفخة قلیال، وھي عدیمة االرجل البطنیة. طولھا عند تمام 

نموھا 10-14 ملم.
اعراض االصابة: وجود ثقب مستدیر على الساق. والنباتات 

المصابة ال تنضج حبوبھا ویتیبس الجزء العلوي من 
النباتات ویصبح ذو لون مبیض ویمكن فصلة عن النبات 

بمجرد سحبة بالید، وقد تتكسر سیقانھا بسھولة.
المكافحة:

افضل الطرق من المكافحة ھي الطرق الزراعیة مثل:
الحصاد الواطئ والسریع.

حرق بقایا المحصول بعد الحصاد



 Cereal Thrips، ثربس الحنطة
.Haplothrips tritici (Kurd)

الطور الضار: الكاملة والحوریة.

الوصف: الحشرة الكاملة سوداء اللون صغیرة 
جدا، والحوریة حمراء قرمزیة.

اعراض االصابة: وجود بقع شاحبة اللون 
وصغیرة المساحة على سنابل الحنطة، 

وانكماش حجم الحبوب وقلة وزنھا.

المكافحة:

االصابة الخفیفة ال تستوجب المكافحة.
وفي حالة االصابة الشدیدة تكافح بالمبیدات



.Sunn Bug، Eurygaster integriceps Put السونة

الطور الضار: الحشرة الكاملة والحوریة.

الوصف: الحشرة الكاملة ذات لون اصفر مسمر الى رمادي مسمر، وعلى 
ظھرھا بقع وخطوط قاتمة اللون. الدرع الظھري عریض وكبیر جدا ویغطي 
البطن بأجمعھ. یتراوح طولھا بین 8-13 ملم، والذكر اصغر من االنثى. اما 

الحوریة فیتغیر لونھا خالل نموھا من اللون الحنطي الى االسمر او االسود. 
وجسمھا بیضوي ال یتجاوز طولھ 13 ملم.

اعراض االصابة: تمتص الحشرة الكاملة والحوریة العصارة النباتیة من 
سیقان واوراق وحبوب الحنطة والشعیر، فیؤدي ذلك الى تأخر نمو النبات 

والى موت السیقان فرق مناطق التغذي احیانا. وتكون الحبوب المصابة 
ضامرة ھشة فارغة، فان لم تكن فارغة فان عجینتھا تكون غیر متماسكة 

(عجین سیال). وتترك الحشرات رائحة كریھة على بقایا النبات (التبن) 
فتعافھ الحیوانات وال تأكلھ.

وقت المكافحة: خالل شھري اذار ونیسان





Porphyrophora tritici (Bod) لؤلؤة االرض
الطور الضار: الحوریات والكامالت.

اعراض االصابة: توجد ھذه البقة في حقول الشعیر عادة، 
لكنھا تھاجم ایضا القمح والشوفان وبعض االدغال الرفیعة 

االوراق. وھي تمتص العصارة النباتیة من الجذور 
والسیقان فتضعف النبات وتؤثر على وزن الحبوب 

وخفض مقدار الحاصل بشكل واضح في حالة االصابة 
الخفیفة. اما في حالة االصابة الشدیدة تسبب موت النباتات 

المصابة. تظھر الحوریات في بدایة كانون االول لتصیب 
محاصیل الحبوب في منطقة اتصال االوراق بالساق، ثم 
تحفر انفاقا داخل الساق وتنزل فیھا الى منطقة الجذور 

حیث تبقى ھناك مدة 30-45 یوما. اما البالغات فتظھر منذ 
اواخر شھر مایس الى اوائل حزیران.

المكافحة:
استخدام الطرق الزراعیة (تبوي االرض، الدورة 

الزراعیة، الحراثة العمیقة قبل الزراعة).


