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Lepidoptera Order: 

Pectinophora gossypiella  
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  :مصادر العدوى بدوده اللوز القرنفلية 

  .اللوز العالق باحطاب القطن أو المتساقط في الحقول - ١
 .بذور القطن قبل معاملتها بالهواء الساخن في المعالج - ٢

 .القطن الزهر الذي يبقى بدون حلج - ٣

  

  

  

  

  

  :أعراض االصابه والضرر 

لك لمهاجمتها مما يقلل تعتبر هذه آالفه من اخضر اآلفات الحشرية على القطن وذ •
 .المحصول كماً ونوعاً 

تظهر االصابه من أواخر مايو وتزداد تدريجيا إلى إن تصبح أكثر وضوحاً في  •
منتصف يوليو وتصل أقصى معدل لها في منتصف أغسطس وحتى نهاية جمع 

 .المحصول 

ا تصيب اليرقات حديثة الفقس أعضاء التذكير في البراعم الزهرية وقد تسبب جفافه •
 .وسقوطها 

عند إصابة اللوز الصغير فأنها قد تجف وتسقط ، أما اللوز الكبير فيتحمل اإلصابة  •
حيث ال يسقط وينحصر الضرر في مصراع أو مصراعين ، وعند نضج اللوز تتفتح 

وتصاب . المصارع السليمة ويبقى الشعر في المصراع المصاب متكتالً متماسكاً 
ته أالقتصاديه ويطلق على اللوز في هذه الحالة بالعفن األسود مما يقل من أهمي

 .بالمبرومه 

    :  فترة الجيل 

  .يفاً ص \شهر ونصف 

  شتاء  بسبب دخول اليرقات فى السكون  \عدة شهور

  سنه\اجيال ٥-٤: عدد االجيال



تثقب اليرقات الحديثة في اللوز ويصعب رؤية ثقب الدخول نظراً لصغر والتئام مكان  •
الدخول ويمكن معرفة مكان دخول اليرقة بفحص المصراع من الداخل حيث تشاهد 

 .ه الترب المرتفعه قليالً من سطح المصراع وفى قمتها بقعه بني

بتقدم االصابه تشاهد أجزاء من اللب وقد تلونت باللون األصفر الباهت أو البني  •
نتيجة تغذية اليرقة كما يالحظ حبيبات البراز التي قد ينتشر حولها البعض ، كما 

  .يالحظ تأكل البذور في المصراع 
 

  : دورة الحياة
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  دودة اللوز الشوكية -٢
 
 
 
 

Earias insulana                                                          
                                              

  -: العوائل 

  الخبازي  –الخطمية -الهبسكس الوردي - الباميا   –القطن  
  

  :الوصف المورفولجى

  : املةالحشرة الك

سم في العرض عند فرد ٢.٦، مم في الطول ١٢الفراشة صغيرة الحجم إذ تبلغ نحو 
وتتساوى الذكور مع اإلناث في الحجم وان كانت األنثى بطنها اعرض من بطن ، الجناحين 

يتغير لونها تبعا للموسم ففي الصيف يكون لونها اخضر فاتح تظهر على كل من ، الذكر
ة خطوط سمراء مائلة وموازية للحافة الخارجية للجناح وقد تندمج الجناحين اإلمامين ثالث

هذه الخطوط ويتكون منه بقع جانبية سمراء أو حمراء تلقتى مع مثيلتها بالجناح األخر عند 
  التقاء حافتي الجناحين أثناء الراحة في الخريف والشتاء يغلب عليها اللون األصفر 

  :البيض

 ٣٠٠ول اللون إلى الرماى قرب الفقس تضع األنثى حوالي ابيض اللون كروي الشكل ثم يتح
  بيضة 

  :اليرقة

سم الجزء االمامى غليظ وطرفها الخلفي مدبب نوعا  ١.٥يبلغ طولها عند تمام النمو حوالي 
.  زوج ظهري واألخر بطني، على كل عقلة من عقل الجسم زوجان من النتؤات اللحمية 
يحمل كل ننوء شعرة سميكة . تتميز النتؤات الصدرية بكر حجمها عن النتؤات البطنية 

اللون العام لليرقة اسمر . يوجد على العقل الثالث األخيرة نتوءات إضافية. تخرج من قمته 
توجد بقع صغيرة بنية . مشوب األخضر أو الرمادي الخط الظهري الوسطى باهت اللون 

ى عقل الجسم ويظهر بوضوح زوج من البقع السوداء المتسعة على كل داكنة أو سوداء عل
  من العقل البطنية الثانية والثالثة والخامسة

  : العذراء

ال يظهر على الجسم . الجسم أملس أو عليه شعر قليل . مم ١٣اللون العام بني والطول 
يرية شكلها مثل توجد العذراء داخل شرنقة حر. سوى ثالث نتوءات صغيرة في نهاية البطن 

  

Lepidoptera           رتبة حرشفية األجنحة  Order: 



تلتصق بأجزاء النبات عند آباط األوراق أو على األوراق واألجزاء النباتية .الزورق المقلوب 
  التي تسقط على التربة ونادرا ما تتواجد بين شقوق التربة أو حبيباتها

  

   -:أعراض اإلصابة و الضرر 

بايض األزهار ثم تدخل تبدأ إصابة اليرقات للنبات خالل شهر يوليو و تتغذى اليرقات على م
اللوز و تتغذى على محتويات اللوزة فتؤدي إلى إصابتها بالعفن األسود عندما يكتمل نمو  ىف

اليرقة تخرج من اللوزة من ثقب غير كامل االستدارة و تعذر بالتربة داخل شرنقة رمادية 
تصل اإلصابة حيث ) أكتوبر و نوفمبر ( تشتد اإلصابة خالل  –اللون تشبه الزورق المقلوب 

  .في بعض السنين% ١٠٠إلى 

   

  اليرقة  -: الطور الضار  -

  سنة / أجيال  ٦ -:عدد األجيال 

   -: دورة الحياة 
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  : )دودة كيزان الذرة(دودة اللوز االمريكيه  -أ  

  
  
  
  

  .دودة الدخان، يطلق عليها أيضا دودة ثمار الطماطم
  

  :العوائل

 –الترمس  –التيل  –بعض الحشائش والقطن  –الطماطم  -الذرة  (تصيب 

البسلة  –اللوبيا  –الفلفل األخضر  –البطيخ  –البامية  –الدخان  –الفول السوداني 

  ).بعض نباتات الزينة  –اكهة بعض أشجار الف –
  

  :ا���
 ا���ر�����
  

   :ا����ة ا���م�

فى الطول  ١,٦ – ١,٢عبارة عن فراشة صغيرة الحجم نوعا اذا تبلغ نحو  

ويختلف لونها كثيرا ولكن الغالبية ، فى العرض عند فرد الجناحين  ٣,٢ – ٢,٥، 

جود خطوط رمادية رمادى فاتح مع و األمامية األجنحةالعظمى منها يكون لون 

غامقة أو خضراء زيتونية غير منتظمة وعلى الجهة الخارجية للجناح االمامى 

توجد بقعة غامقة اللون أما االجنحة الخلفية فلونها أبيض مع وجود بقع غامقة عند 

  .الحافة الخارجية 
   

  :ا���� 

 .أيام حسب درجة الحرارة والرطوبة  ١٠ – ٢يوضع فرديا ويفقس بعد حوالى  

   لونها مصفر وشكلها كالقبة نصف كروىوالبيضة 
  

   :ا����

اما من الجهة ، لونها من الجهة الظهرية اخضر فاتح او بنى او اسود  

، ويوجد بطول الجسم مناطق فاتحة واخرى غامقة متبادلة ، البطنية فلونها فاتح 

دوج التخطيط من يرقة الى اخرى ولكن يوجد دائما خط طولى مزوقد يختلف هذا 

Helicoverpa (=Heliothis) armigera   
Lepidoptera                        ة األجنحةرتبة حرشفي  Order: 
Noctuidae Family:  



غامق اللون فى وسط الجسم من السطح العلوى واالرجل سوداء اللون اما الرأس 

  ) اربع اعمار يرقية(فهى صفراء اللون ولها ثالث انسالخات 
  

  :ا���راء 

سم داخل شرنقة من الطين  ٨- ٣تعذر اليرقات فى التربة على عمق  

يوم  ٢٥ – ١٠ويستمر طور العذراء من . ومبطنة من الداخل بطبقة من الحرير 

او اطول من ذلك اثناء فترة الشتاء والعذراء مكبلة بنية اللون ويبلغ طولها حوالى 

   سم٢
  :م#"� ا!��ب� وا���ر

تتميز االصابه على اللوز المصاب من وجود براز كثيف خارج الثقب الذي تصنعة 

البراعم  أعراض اإلصابة على النباتات األخرى تتمثل في إتالف. اليرقة على لوز القطن

كما تحفر في ثمار ) الباميا ( واألزهار وتتلفها وتؤدى إلى سقوطها ) الوسواس ( الزهرية 

وعلى نباتات الذرة تحفر في الكيزان وتسبب عدم اكتمال نموها . الباميا وتسبب عدم تفتحها

ر وتغذيتها على الحبوب الطرفيه وتترك برازها بكميات كبيرة وتحفر فى  ثمار الطماطم الغي

  .بالثمرة فتسبب سقوطها وتعفنها سناضجة في مكان انصال الكأ
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  .طور اليرقة  : ا�*�ر ا���ر 
 


