
  أفات القطن الحشرية ومكافحتها

  )الدروس العملية(

                                    Or: Hemipteraرتبة نصفية االجنحة

  Bemisia tabaci                :ذبابة القطن البيضاء  -١
 

ه&% ا�$��ة وا#�" ا!����ر  � دول آ���ة �� ا����� و ����� ��� ا����ره� ا��
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  -:العوائل  -
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 @A��$ا� ��.  

  :الوصف المورفولجى

  :الحشرة الكاملة
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  : البيض 
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"�05' �W��'�d�و�" ا��(+ ��d9ة ا��
ن و'�� ا��C&�"  ا���]"  � ���ه� ا����� ��e ��$�آ"، و�
�dل ا�� اخ
  .ت.m8 �.;�ة وا���� ا������e "[���� s ��$�ك و�
�W� اخ�d �.;� ث� ��$



  : )العذراء(الحورية  –العمراألخير 
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  الحشرات الكاملة و حوريتها :  الطور الضار -

  سنة /أجيال  ٥: عدد األجيال  -

  :دورة الحياة
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  L.N: Aphis gossypii          :من القطن -٢
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Hemiptera               "8ج0$"�.;�"  رتwا  Order:  

Nymphs 



  

                                                     Or: Hemiptera رت8" �.;�" ا!ج$0"                   

                  L.N :Nezara viridula:  ورق القطن ةبق -٣

                         

  :الوصف المورفولجى

  :الحشرة الكاملة 

  �W�
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ن ا����وف  وه
 ا��
ن ا!خ�d ا�;�تm ت�خ& ���ة خ
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Order: Hemiptera                                                                                                               

                                                      Oxycarenus hyalinipennis                        :القطن بذرة بقة -٤

  : المورفولجى الوصف

  :الكاملة الحشرة

 من حجما اكبر األنثى ، األحمر اللون بعض البطن ويشوب فضية واجنحة داكن لون ذات صغيرة حشرة

 نهاية أسفل األنثى قي البيض وضع آلة. الذكر بطن نهاية من استدارة أكثر األنثى في البطن نهاية ، الذكر

  .األصابع بين بشدة ضغطت إذا مميزة رائحة الحشرة لهذه ، البطن

  :   البيض

. الفقس قرب البرتقالي اللون إلى تدريجيا تتحول مصفر ابيض ولونها الخلف من قليال مدبب الشكل بيضاوي

 يفقس، دائرة نصف شكل على بالبيضة تحيط انبعاجات٦ االمامى الطرف من بالقرب شرةالق حول ويوجد

  .أيام ٨-٤ بعد البيض

  : الحورية

. اللون فبرتقالية البطن أما المع بني والثاني األول والصدر الرأس لون،  الحركة سريعة ملم ١,٢ طولها

، خارجية فتحة منها ولكل الرائحة غدتا يهما حمرأ لونها بقعتان والخامسة الرابعة البطنية الحلقتين من بكل

 ٣٩ – ١٨ الحورية طور يستغرق و انسالخات خمسة ولها العائل بذور عصارة على أيضا الحوريات تتغذى

 في أجيال ٦-٥ من الحشرة لهذه.  الحياة دورة لتعيد الكاملة الحشرات تخرج ثم.  الحرارة لدرجة تبعا يوما

  .أكتوبر إلى يوليو من للحشرة الرئيسي الموسم يمتد.  شهر ٢- ١ نحو احدالو الجيل ويستغرق السنة


