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 :افات اشجار النخيل تابع

 .Vespa orientalis Lزنبور البمح أو الزنبور األحمر المصري 
 

Family: Vespidae 

Order: Hymenoptera 

 

تتغذي الحشرات الكاممة عمي أنواع كثيرة من ثمار الفاكية الطازجة كالبمح والعنب  والوبوخ وريرىبا 
وعمي ثمار الورشوف مبكرة النضج في نياية أكتبوبر ووب ل نبوفمبر وكبذلك عمبي العلبل والمحبوم 
وكثيبببر مبببن الحشبببرات مثبببل البببذبا  واليرتبببات الموتمفبببةأ وتتغبببذي اليرتبببات عمبببي أجلبببام الحشبببرات 

وببري والمحببوم واأللببماك. ويعببيش زنبببور البببمح األحمببر معيشببة أجتماعيببةأ ويحببوي العببش الواحببد األ
عمي ممكة واحدة موصبة وعدة مئات من الشغاالت وعشرات من الذكور التي تظيبر  من أعشاشو

 نياية المولم.

 الحشرة الكاممة:

لبم والشبغالة  5البي  5,3لم بينما طبول البذكر مبن  5,3الممكة ىي األكبر حجما وطوليا حوالي 
لتشببعار فببي كببل مببن أشببرطة وب ببر صببفراو ويتكببون تببرن اإ لببم والمببون العببام أحمببر يعترضببو 5,3

ع مببة. تتركبب  البببطن فببي كببل مببن  25حم ببة بينمببا يتكببون فببي الببذكر مببن  25الممكببة والشببغالة مببن 
طن حم ببات ظبباىرة ولببون الببب 7حم ببات ظبباىرة بينمببا تكببون فببي الببذكر مببن  6الممكببة والشببغالة مببن 

متشابية ت ريبا في الذكر والشغالة مبن اللبطح العمبوي أمبا فبي الممكبة فت بل ملباحة المبون األصبفر 
 .)شكل ( الموجود عمي الترجات البطنية الرابعة والواملة

 
 شكل )(: األفراد الموتمفة لزنبور البمح األحمر
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 دورة الحياة:

نثي موصبببة ببب  صببري لببنة واحببدة تبببدأاالحمببر الم و الملببتعمرة الواحببدة لزنبببور البببمحالعببش أعمببر 
)ممكة ربير( وارجة من بياتيبا الشبتوي وب ل شبيري مبارس وابريبل حيبث تشباىد باحثبة عبن مكبان 

المصنوعو مبن الطبو  المببن منال  لبناو عشيا الذي يكون داول الفجوات الموجودة في الجدران 
تضر فييا أول بيضة وتتموىا ببناو أو في جلور الترع. وتبدأ الممكة ببناو العين اللدالية األولي ل

العين األوري وتضر فييا بيضة ثانية وىكذا وعمي ىذا فيصبح في كل عين لدالية بيضة واحده 
مبم  2,53مبم فبي الطبول و 5,8تمصق ب حد جدرانيا. والبيضة أىميجية الشكل بيضباو المبون نحبو 

 في ال طر.

لعبش الواحبد ببعضبيا بوالبطة أعمبدة ويتكون العش في الغالب  مبن وملبة أدوار وتتصبل أتبراص ا
رفيعو مصنوعو من نفس مادة العش. ويلتغرق بناو كل من الدور األول )العموي( والثاني والثالث 

يومبا ويتوتبف بنباو البدور األول عنبد  52يوما ويلتغرق بناو الدور الوامس نحبو  53والرابر نحو 
د بدو بناو الدور الراببر ويتوتبف بنباو البدور بدو بناو الدور الثالث كما يتوتف بناو الدور الثاني عن

 .)شكل ( الثالث عند بناو الدور الوامس

 
 شكل )(: أعشاش زنبور البمح األحمر المصري

العببش فببلن الشببغالة تضببر بيضببا ريببر مم ببح أيببام واذا ف ببدت الممكببة مببن  3يف ببس البببيض بعببد نحببو 
مراتأ واليرتة عديمبة  4يوما تنلمخ و ليا  23يف س عن ذكور ف ط. ويلتغرق طور اليرتة نحو 

لبمأ وعنبد التعبذير تغبزل اليرتبة شبرن ة تغطبي بيبا  5البي  5,4األرجل وتبمغ عند تمام نموىا نحبو 
حول اليرتة الي عذراو )وعمي ىذا فاألربعبة أيام من ابتداو رزل الشرن ة تت 4العين اللدالية وبعد 

أيبام.  9أيام المذكورة أثناو رزل الشرن ة ىبي طبور مبا تببل العبذراو(. ويلبتغرق طبور العبذراو نحبو 
ولبون العيبون األمبر عباجي  الحجم ولونيا فبي مببدأوالعذراو الحرة تشبو الحشرة الكاممة في الشكل و 
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وتمكببث الحشببرة لتببدريج تببر  وببروج الحشببرة الكاممببة. االمركبببة رمببادي ورديأ ويغمببق لببون العببذراو ب
 يام حتي تورج من الشرن ة الي الوارج.أ 5 – 2الكاممة داول الشرن ة نحو 

ذا رببي يومبا   59يوما والذكر  45والممكة يوما  59تلتغرق دورة حياة الشغالة في المتولط نحو 
ذا ربي في عيون ضبي ة وىبي  يوما  44عيون الممكات. ويلتغرق  في عيون لدالية والعو وىي

 عيون الشغاالت.

وعمي العموم فجمير البيض البذي يف بس ابتبداوا مبن شبير مبارس حتبي نيايبة أرلبطس يوبرج منبو 
جميعببا شببغاالت وكميببا مببن عيببون لدالببية صببغيرة الحجببمأ وفببي أوائببل لبببتمبر تبببدأ الشببغالة وىببي 

وتتوصببص الممكببة عندئببذ لوضببر )التببي ت ببوم ببنبباو ببباتي العببش بمجببرد وببروج الدفعببو األولببي منيببا 
البيض ف ط( وت وم الشغاالت ببناو عيون لدالية كبيرة ىبي عيبون ممكبات الوريبف التبي تببدأ فبي 
الظيببور أواوببر لبببتمبر ووبب ل أكتببوبر وأواوببر نببوفمبر وتم ببح ىببذه الببذكور ممكببات الوريببف التببي 

ىكبذا تتكببرر دورة يبدة و تبدول بياتيبا الشبتوي حتببي الربيبر التبالي حيببث تكبون كبل ممكبة ملببتعمرة جد
نتاج الحضنة في العش ابتداوا من أوائل نوفمبر في العام التالي من وروجيا ثبم الحياه. ويتوتف  

 تموت ممكة العش بعد ذلك ب يام معدودات.

أجيببال فببي اللببنة فببي عيببون ال ببرص العمببوي وجيببل واحببد فببي  5ول ببد وجببد أن ليببذا الزنبببور حببوالي 
 س.عيون ال رصين الرابر والوام

 المكافحة:

وضر عدة براويز من و يا النحل والتي بيا أتراص علمية منتشرة في أنحاو المنحل وعنبدما  -2
ز بشبدة ثبم يتجمر عمييا الزنبابير تن بل بيبدوو البي مصبيدة مصبممة تصبميما واصبا ثبم تيبز البراويب

 وراج البراويز ثم تعدم الزنابير بعد ذلك.يف ل با  المصيدة بعد  

% أو نصبف جبرام مبن ملبحوق  37لم علل نحل + الم ثيون  5ط مكون من يعمل مومو  -5
% يوضببر جببزو مببن ىببذا المومببوط عمببي ريشببة مببن  83% أو اللببيفين الميكرونببي  82الببدبتركس 

ملبباوا وبيببذه الطري ببة يمكببن  6 – 3ريببش الببدواجن ثببم توضببر الريشببة فببي العببش حببوالي اللبباعو 
 %.92الحصول عمي نلبة موت تدرىا 

 

 Batrachedra amydraula Meyer التمر الصغري ميرة أو دودةحشرة الح
: 

Family: Cosmopterygidae 
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Order: Lepidoptera 

وىببي تلببب  ولببائر كبيببرة فببي ة تلببمي ىببذه الحشببرة بعببدة ألببماو محميببة تلببمي الحميببرة أو الحشببف
بببر ةفببة رتفبباع الرطوبببة وتعتإيببنوفض ضببررىا بالمنبباطق اللبباحمية و بعببض المنبباطق الجافببة  ال أنبب

 .رئيلية عمي ثمار البمح رير الناضج
 

 وصف الحشرة:

والحشببرة الكاممببة لمحميببرة عبببارة عببن فراشببة  .حشببرة الحميببرة تعتبببر مببن اشفببات الحشببرية اليامببة جببداً 
ففضية المون والعيبون  . أما بطن الحشرة)شكل ( مم 23 - 25طوليا  صغيرة نحيفة لمراو المون
والجناحبببان األماميبببان لمفراشبببة ة. تشبببعار فضبببية من طبببة بب بببر بنيبببن اإلالمركببببة بنيبببة المبببون وتبببرو 
أما الجناحان الومفيان فضي ان ولونيما او بيا ب ر بنية المون صغيرة جدا. مغطيان بحراشيف بيض

لبمراو المبون. أمبا يرتبة حشبرة الحميبرة فمونيبا العبام  ألمر فاتح. واألجنحة محاطة بشعيرات طويمبة
والحم بة الصبدرية األولبت فتكبون رام بة المبون عبن ب يبة جلبم  ا البرأسأبيض حميببي أو ترنفمبي. أمب

 .اليرتة

 

 
 

 صابة(وأعراض اإ –)الفراشة  شكل )(: دودة التمر الصغري
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 ر:الضر و أة اإلصابر ومظهة الحياة دور 
تضر األنثي البيض فرديا عمي الشماريخ والذي يف س بعد ألببوع وتوبرج منبو يرتبات تمبر بوملبة 

والحم ة الصدرية األولي واليرتة لونيا أبيض حمي  أو ترنفمي  أعمار  لي أن تصل  لي تمام نموىا
تتغببذي يرتببات الجيببل األول عمببي األزىببار وتتلببب  فببي لبب وط حببوالي  .لونيببا بنببي وعمييببا شببعيرات

كمبا تتغبذي %  92وتياجم يرتات الجيل الثاني الثمار وتلب ط عبددا كبيبرا وتبد تصبل  لبي %  52
رة بعببد الع ببد وتشبباىد ىببذه الثمببار المصببابة يابلببة ومعم ببة يرتببات الجيببل األول عمببي الثمببار الصببغي

بالشماريخ بوالطة ويط حريري تفرزه اليرتة. أما في الجيمين الثاني والثالث فتدول اليرتات الثمبار 
ببالحميرةأ رة وبعد فترة تتحول ىذه الثمار  لي لون أحمر ولبذلك تلبمي ىبذه الحشب ربال ر  من ال م

ل  لببي أشببدىا فببي أوائببل مببايو ثببم تببنوفض وترتفببر ثانيببة لتصببل  لببي وتبببدأ فببي أواوببر أبريببل وتصبب
. لمحشببرة ث ثببة أجيببال فببي العببام وت ضببي يرتببات الجيببل األويببر فصببل وذروتيببا فببي منتصببف يونيبب

الشتاو داول شرانق فبي أبباط األوراق وب ايبا اللبوباطات وتب بي فييبا فتبرة الشبتاو حتبي يحبل الربيبر 
 .التالت

 

 :تسببها حشرة الحميرة لنخيل التمر ما يميومن أهم األضرار التي 

بعد الع د  تياجم يرتات الجيل األول لحشرة الحميرة ثمار نويل التمر لتتغذي عمت الثمار الصغيرة
اليرتبات مبن ببين الكراببل  والتي يطمق عمىيا الحبابوك أو العنكزيز. وتبدأ اإصابة بالحميرة بدوول

دوول ملت مة عمت الثمرة. وتد وجبد   حظ أن لكل يرتة فتحةالث ثة  لت داول الثمرة من العمت وي
أربعبة ثمبار وب ل حياتيبا. وعبادة مبا تتغبذي اليرتبة  أن اليرتة الواحدة لمحميرة تياجم من ث ثبة  لبت

وال تتبرك منيبا  ال الثمرة وأحيانًا تتغبذي عمبت معظبم محتوياتيبا  الواحدة لمحميرة عمت أكثر من ثمث
ننا بليولة مشاىدة مثل ىذه الثمار المصبابة  مبا يابلبة ومعم بة بالشبماريخ ويمكي. الغ ف الوارج

ض اتط ىبذه الثمبار المصبابة عمبت األر الويبوط الحريريبة التبي تفرزىبا اليرتبات. أو تبد تتلب بوالبطة
 كثيفة. بصورة

 حيث تتغذيبال ر  من ال مر أو من ال مر نفلو. أما يرتات الجيمين الثاني والثالث فتدول الثمار 
المببون ومببن ىنببا جبباوت  . وبعببد فتببرة تصبببح ىببذه الثمببار محمببرةعمببت المشببيمة ولحببم الثمببرة ونواتيببا

 .تلمية ىذه الحشرة بالحميرة

الجمبري تلاتط من العذوق لواو كانت في طبور ونتيجة لإلصابة بالحميرة تبدأ الثمار المصابة بال
تمييزىببا حيببث  بة بببالحميرة يمكببنأو الوب ل أو الرطبب  أو التمببر. وىببذه الثمببار المتلبباتطة والمصببا

ىببذه اليرتببات. وجببدير  تكبون كببل ثمببرة مممببووة ببببراز اليرتبة مببر وجببود النلببيج الحريببري البذي تفببرزه
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نلبببة ىببذا التلببباتط  بالببذكر أن ىنبباك تلبباتط فلببيولوجي طبيعببي يحببدث لثمببار النويببل. كمبببا أن
رى حلب  الظببروف ألوب الطبيعبي يوتمبف ببلوت ف األصبناف والمنبباطق وأيضبًا يوتمبف مبن لببنة

 .الجوية

الثمار الثمار المصابة بالحشرة من مجموع  وتحدد درجة اإصابة بحشرة الحميرة عمت ألاس نلبة
المائببة مببن كانببت نلبببة الثمببار المصببابة وملببة فببي المتلبباتطة. وتعتبببر درجببة اإصببابة وفيفببة  ذا 
المصبببابة ببببين الثمبببار صبببابة متولبببطة  ذا كانبببت نلبببة مجمببوع الثمبببار المتلببباتطة. بينمبببا تكببون اإ

اإصبابة شبديدة بحشبرة الحميبرة  ذا . بينمبا نعتببر أن % 52 لبت  53الثمار المتلاتطة تتراوح مبن 
 .من مجموع الثمار المتلاتطة % 52ن ار المصابة بالحميرة تمثل أكثر مكانت نلبة الثم

 

 المكافحة:

 المكافحة الميكانيكية:

المتلببباتطة عمبببت و تمبببك الموجبببودة فبببي  ببببط األوراق أو أواًل: جمبببر الثمبببار المصبببابة ببببالحميرة لبببوا
 .الثمار بما فييا من يرتات األرض والموجودة بين نباتات الومفات وىنا يج  أن ن وم بحرق ىذه

زالبببة الميبببفأثانيبببًا: العن مومفبببات  مبببر الت كبببد مبببن نظافبببة تمبببة النومبببة مبببن ايبببة بعمميبببة التكريببب  واي
 .المحصول اللابق

 .يرتات بداوميا أو ت ميميا ت ميمًا جائرًا لمنر تلاتط الثمار وما بيا من ثالثًا:  زالة الومفات

مت ارببة فبي  رابعًا: عند زراعة مزرعة نويل جديدة يوصي بزراعة األصبناف التبي تزىبر فبي أوتبات
الجيبل األول لحشبرة  مكبان أو تطباع واحبد. ممبا يلباعد فبي لبيولة  جبراو عمميبة المكافحبة ليرتبات

 .الجيمين الثاني والثالث ناف المبكرة. وبالتالي ت ميل أعداد ىذه اشفة فيالحميرة عمت األص

 :الحيوية المكافحة

فينباك العديبد من األعبداو الحيويبة لحشبرة الحميبرة. حيث لجل من و ل بعض الدرالات العديد  
أن  الحميبرة. كمبا وجبد أيضباً  مبن الطفيميبات التابعبة لعائمبة براكونيبدي يمكبن أن تتطفبل عمبت حشبرة

 .الحميرة بكفاوة عمىة يمكنيا أن تياجم وتفترس يرتات حشرة يرتات حشرة ألد المن  

 :المكافحة الكيميائية

مكبون مبن رشبتين متتباليتين عمبت أن يكبون ببين الرشبة األولبت والرشبة  مبن وب ل برنبامجذلبك يبتم 
فببي برنببامج يومببًا. ويمكببن أن نلببتودم أحببد المبيببدات العضببوية الفولببفورية  الثانيببة وملببة عشببر
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الكيميائيبة ىبذا. ومبن أىبم المبيبدات التبي أثبتبت كفاوتيبا فبي مكافحبة حشبرة الحميبرة مبيبد  المكافحبة
 .الدبتركس أو مبيد الم ثيون

 


