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:العوائل

عائال فى مصر 72العالم منھا عائلة نباتیة موزعة فى جمیع انحاء 44عائل نباتى تنتمى الى 112لھا 

).الحشائش–الفاكھة –الزینة –نباتات الخضر –الذرة –القطن –البرسیم ( 

:الوصف المورفولجى

:الحشرة الكاملة 

مم اللون العام بنى 38- 30الجناحین االمامین فى حالة انبساطھما طرفيمم المسافة بین 18- 14طول الجسم 
وضوحا فى أكثرومائلة ذات لون أصفر باھت ھذه الخطوط االمامى خطوط طولیة وعرضیةخفیف یمتد على الجناح

أشرطةللجناح االمامى بھ أشرطة قصیرة صفراء متبادلة مع األمامیةوالجزء المجاور للحافة األنثىفيالذكر عنھا 
تان زرقاء احداھما صغیرة الى الداخل الى ذلك توجد على الجناح االمامى فى الذكر بقعباإلضافةبنیة أخرى بنیة اللون 

وحافتھ وعروقھ ذات لون صدفيأبیض الخلفيالجناح األنثىفيالطرف ھاتان البقعتان اقل وضوحا فيكبیرة واألخرى
وأجزاء الفم قارضة والتطور كاملأسمر

): اللطع(البیض 

ت وأحیانا أربعة یختلف شكل اللطع فأحیانا یوضع البیض متالصقا فى صفوف منتظمة من طبقة او طبقتین أو ثالثة طبقا
لون البیض عند وضعھ سمنى أو اصفر مائل . او بیضاویة أو على ھیئة شریط أو تكون منتظمة الشكل تكون مستدیرة 

یتحول الى اللون االسود المائل قرب الفقس نتیجة لتكون راس الیرقة الداكن اللون وظھوره من خالل القشرة . للخضرة 
الى 130البیض كروى الشكل او مبطط قلیال ، یبلغ متوسط البیض فى اللطعة الواحدة من .النصف شفافة البیضاء 

عدة عواملعلى حسب او اكثریضةب650

:الیرقة 

بعد االنسالخ . طول والرأس كبیرة وسوداء اللون الةاللون بعد الفقس أخضر فاتح أو أخضر مشوب بصفرة ومتوسط
لون الراس من االسود الى االسمر الفاتح ویتحول لون الجسم الى االخضر الزیتونى وعلى طول الجسم لتحواالول ی

. خط فاتح اللون وعلى الجانبین خطان اقل وضوحا ویوجد بقعتان لونھما أسود على جانبى الحلقة البطنیة االولى
ادى او االسمر الفاتح أو االخضر الزیتونىوتحدث تغیرات لونیة تنتھى فى العمر الیرقى السادس بلون الجسم الرم

وعلى جانبى الجسم یوجد خطان اصفران اكثر وضوحا

:العذراء

بشوكتین منحیتین قلیال ویالحظ  ان واللون العام بنى وتنتھى الحلقة البطنیة االخیرةتعذر الیرقة فى شرنقة من الطین
البطنیة االخیرة المعة اللونعذارى االناث دائما اكبر الحجم من الذكور وان الحلقة

:

Spodoptera littoralis
LepidopteraOrder:
NoctuidaeFamily:
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فاصی/ شھر 1.5-1:مده الجیل

شتاءا/ شھور 3-4

سنھ/ أجیال 7:عدد األجیال 

لیس لھا بیات شتوي

).أوائل نوفمبر –نھایة أكتوبر ( على البرسیم : الجیل األول

).جیل الشتاء( اشھر 4–3یبدأ من نھایة نوفمبر لمدة : الجیل الثاني 

.یبدأ من منتصف فبرایر إلى مارس: الجیل الثالث

.من نھایة ابریل حتى أوائل مایو: الجیل الرابع

.من أواخر مایو حتى أوائل یولیو) األول على القطن : ( الجیل الخامس

.من منتصف یولیو حتى أوائل أغسطس: الجیل السادس

.من أواخر أغسطس حتى أوائل سبتمبر: الجیل السابع
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وكثیر من نباتات الخضر وأشجار ) الذرة–القطن –البرسیم (تصیب كثیر من العوائل النباتیة كمحاصیل الحقل مثل 
.الفاكھة ونباتات الزینة والحشائش

:لمورفولجىالوصف ا

:حشرة الكاملة ال

اللون العادى رمادى غامق مم 25مم المسافة بین طرفى الجناحین االمامین المنبسطین حوالى 14-12حواليالطول 
الكلیة ومن نفس اللون لون تشبھأخرىصدئیة اللون تجاورھا بقعة األذنفى وسط الجناح االمامى بقعة على شكل 

الفم من النوع القارض والتطور كامل وأجزاءروقة سمراء الجناحین الخلفین ابیض وع

: الیرقة

لونھا أصبحمن حیاتھا وكلما تقدمت فى النمو األولىاألطوارفيخضراء اللون مم25حواليالطول عند تمام النمو 
بعد ذلك یفصل زیتونیا غامقا یوجد شریطان طولیان على الجانبین لونھما أخضر غامق أوال ثم یصیر زیتونیا غامقا 

غامق یمتد على الخط زیتونيمتقطع لونھ أوشریط كامل یتوسطھھذین الشریطین خط غیر منتظم أصفر اللون 
نحاسيطوبى فاتح أو األخیرالعمر الیرقى فيلونھویصبحالوسطى للظھر

نھایة فيمخضر بنيمصفر أوبنيمم اللون 12- 10الطول من ویكون شرنقة من الطینفيتعذر الیرقة :العذراء 
الطولفيالبطن شوكتان كبیرتان مستقیمتان وشوكتان مجاورتان لھما ولكن أقصر منھما 

:األعراض واألضرار

والبراعم الزھریةالنامیةوالقمم األوراقتتغذى الیرقات على 

:دورة الحیاة

 االنثى تضع البیض فى اللطع وتغطى بطبقة خفیفة من الزغب
ى الصفرةاالبیض المائل ال

 أعمار تأخذ 5یوم صیفا والیرقة 3–2یفقس البیض بعد
اللون االخضر وفى االماكن المتزاحمة تأخذ الوان متدرجة من 

االخضر الى النحاسى مع وجود أشرطة على الجانبین بلون 
. أسود

یتم التعذیر فى التربة داخل شرنقة من الطین مبطنة من الحریر .
وائل مایو حتى آخر یونیو وفى نصف أغسطس حتى آخر سبتمبریكثر وجود الحشرة فى أ.
 سنة/ أجیال 7عدد االجیال

Spodoptera  exigua
LepidopteraOrder:
NoctuidaeFamily:
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Spodoptera latebro:دودة ورق القطن المتشابھة-3

:

ورق القطن الصغرى كما تتشابة معھا فى اعراض االصابة والضرر ولھما نفس العوائلتصیب ھذه الحشرة التى تصیبھا دودة

:الوصف المورفولجى 

:الحشرة الكاملة 

اكبر حجما من نظیرتھا فراشة الدودة الخضراء وتشبھھا فى اللون الرمادى الغامق اال ان لون البقعة الكلویة على الجناح 
وتبدا فى الظھور متأخرة عن .واكثر اسودادا فى ھذه الحشرةأوضحلجناح االمامىاعلىالمتعرجالخط . االمامى اسود 

نظیرتھا الخضراء

:الیرقة 

تشبة نظیرتھا الخضراء اال انھا تحتوى على حلقة سوداء على كل ثغر من ثغورھا التنفسیة

یوما11-7ذر الیرقة فى شرنقة من الطین كما فى الحشرة السابقة ویبلغ مدة طور العذراء تع:العذراء

LepidopteraOrder:
NoctuidaeFamily:

Spodoptera  exiguaSpodoptera latebrosa


