
 دودة الحشد الخريفية     

Spodoptera frugiperda 

 البيولوجيا / األضرار التعريف/

من آفات الحجر الصحي ذات القدرة الكبيرة على االنتشار ؛ تعد الذرة العائل الرئيسي لهذه  (Spodoptera frugiperda)تعتبر دودة الحشد الخريفية 

 الحشرة لكن يمكنها أن تتغذى أيًضا على مجموعة من المحاصيل األخرى.
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كتلة بيض تم وضعها على ساق نبتة ذرة صغيرة )على اليسار( 
 وأخرى على ورقة النبتة )على اليمين(

كتلة بيض )على اليسار( ثم خروج اليرقات الصغيرة بعد التفقيس  
 )على اليمين(

 خروج يرقات 
برأس أسود عند تفقيس البيض   

مم  1مختلف أطوار نمو اليرقات )
مم( 54إلى   

 العالمات المميزة لليرقات متوسطة
وكبيرة الحجم    

 شرنقة ذات لون بني محمر
فراشة ذكر تَُميزها بقعة بيضاء ظاهرة على 

 حافة الجناح الخارجي



 األضرار البيولوجيا وصف الحشرة 
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   تمتاز األجنحة الخارجية للفرفراتفال الف بفجر  فججفج

 قع  يضاء على الحجاف الفخفارجفيفة الةفرفلفيفة  فيفنفمفا 

 تبجن األجنحة ال اخلية  يضاء مع زربتة  ابنة.

  بتل ال يض تبجن  ال لفجن بفريفمف  مج رمفا   مج

 م يض مع غطاء صجف  المظهر.

  يرقة رمس  ابن مع  عالمة  عفلفى  تفبفل حفرف لل

’’Y  .مقلج ة على الجهة األمامية 

  مر فع يظهر على بل جزء مفن مجفزاء جةفل الفيفرقفة

لفلفيفرقفة مر فع  فقفع نقاط  ارزة عن  رؤيته من ففج.. 

 ابنة تتبل مر ع على المقطع مفا قف فل ارخفيفر مفن 

 الجةل.

  ي  ج ةطح الجةل بأنه ختن جلبنه ف  الحقيفقفة نفاعفل

الملمس. جي لغ طجل اليرقة الباملة مفا يفقفارو طفجل 

 ةل(. 5 -4عج  الثقاو )

 

  إلفى  55يتل جضع ال يض على تبل بتلة مبجنة مفن

 يضة. تظهر اليرقال  تبل عال  ع  ثالثفة إلفى  055

 خمةة ميال من جضع ال يض جتهاجر إلى القمع.

  ل ج ة الحت  الخريرية ةتة مطجار يفرقفيفة جغفالف فا  مفا

تبجن اليرقال ف  الطجر الفثفانف  جالفثفالفش مفتفجحتفة 

حيش ترترس  عضها ال عفض  مفمفا يفؤ   إلفى  فقفاء 

 يرقة جاح ة فقط ف  منطقة القمع. 

 )فف   عا ة ما يح ش تحجل اليرقة إلى ع راء )تفرنفقفة

ةل. حيش تف فنف  الفيفرقفة  8إلى   0التر ة  على عمق 

إلفى  05ترنقة جاةعة   يضاجية التبل جطجلها مفن 

مل عفن طفريفق ر فط جفزيفتفال الفتفر فة  فخفيفجط  05

 يجل.  05 - 8حريرية. ي جل طجر الع راء من 

   تبتمل  جرة حياة  ج ة الحت  الخريفرفيفة  فف  حفجالف

 يجما  ف  الظرجف المثلى. 05

 

  تتغ ى اليرقال  تبل غير منتظفل عفلفى مجرا. الفنف فاتفال

مة  ة مضرار بثيرة جتظهر اإلصا فة بف لفي فف  صفجرة 

مخلرال رط ة تت ه نتارة الفخفتفو  فالفقفرو مفن الفقفمفع 

 جاألجرا. العلجية. 

  ت  ج األضرار الناتجة عن تغ ية يرقال األطجار المف فبفرة

 متا هة لتغ ية ال ي ان األخرى.

  تف مفيفر   التغ ية العميقة ف  قفمفع األجرا. قف  تفؤ   إلفى

المناطق المةؤجلة عن نمج الن اتال جالحيلجلة  جن تفطفجر 

 .البيزان

  مفن الفجفهفة   بفيفزان الف رةإلى  تميل اليرقال إلى ال خجل

الجان ية لتتغ ى على الح جو النامية عبس يفرقفال حفرفار 

الةا. األخرى الت  عا ة ما ت خل البيزان من األعلفى مج 

 من األةرل.


