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 أىم األكاروسات التي تصيب أشجار الفاكية متساقطة األوراق في مصر:ثانيا: 
 The Red Spider miteالعنكبوت األحمر العادي 

Tetranychus urticae (Koch)  
 الوضع التقسيمي:

Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Fam.: Tetranychidae 

 الوصف والضرر الذي يسببو:
رورا  ي  مرر ترباب ذهبذا ال بروع مبا األكبارروس ذشبد  روخاربة الخبروخ معظم أشجار الفاكهة متساقطة األ

روالتفبباح روالكميببرل روالع ببب م ببث تعببم ا ربباذة سببطم  الرورقببة العمببرول روالسببفم   روذالتببال  ت بب  كفببا ة  ببذ  
ذروجبرود مربفر يبم الذ ب  الفباتك  روكبذلي تتم بز ا رباذة األرورا  يتتغ ر لرو ها ما األخضبر إلب  األخضبر ال

مببا رورقببة إلبب  أخببرل  خ ببروط ك كذروت ببة كمبب  األرورا  رو ببذ  الخ ببروط  فرز ببا ل سببتخدمها يبب  ال  بب  روا  تشببار
روما يرع إل  أخر. رو مكا تم  ز أيراد  بذا ال بروع ذروجبرود ذ عتب ا كمب  السبطك الظهبرل رولبروا جسبم   كبروا 

ع لبب  مببدل رواسببإل مببا ا  تشببار م ببث أ بب  لبب  ال ببدرة كمبب  ز ببادة أكببداد  أخضببر أرو أخضببر مرببفر رو ببذا ال ببرو 
 ذعببض المذ ببدات رو ربب   ببذا ال ببروع ألقربب ذسببرك  خببت  يتببرة روج ببزة كمببا تمتمببي أيببراد  ال ببدرة كمبب  تممبب  

تعببداد لبب  كمبب   ببذ  األشببجار خببت  أشببهر الرذ ببإل روالربب   يببم تت بباقص األكببداد تببدر ج ا خببت  الخر بب  
الز ر ة روالخضر ة روذالتال   فتي ذهبا رومبا   با ال روع ما األكارروسات ذاألرورا  روالذراكم روالشتا  رو رتذط  ذا 

تأت  الخسائر لألشجار م ث     الع د رو كروا مجبم اليمبار ال اتجبة ربغ رة روكم ب   جبب التبدخ  لممبد مبا 
روجبد أا لهبذا خطرورة  ذا ال روع ما األكارروسات الت  تؤدل إل  تبد رور المبدائ  روذالتبال  قمبة ا  تباج  روقبد 

   ج   ي  الس ة روأخطر  ذ  األج ا  أج ا  الرذ إل روالر  . 77ال روع 
 دورة الحياه:

تضإل األ ي  الذب ض كمب  السبطك السبفم  لبألرورا  رو ذمبم كبدد مبا تضبع  األ يب  الروامبد  طبرو  مبدة م اتهبا 
رب   أ بام يب  ال 4-3ذ ضبة يب  المتروسبط  رو روضبإل الذب ض يرد با رو ف بس الذب ض ذعبد مبروال   051 مبرو 

روتخرج م   ال رقبات ثيتيبة أزرواج مبا األرجب ذ رو بذ  تتغبذل كمب  ال ذبات ذلمترباص العربارة مبدة  بروم ا 
ساكة ت سمخ روتتمرو  إل  المرور ة األرول  ثلمدة  روم اذ يبم تتمبرو  إلب   74أرو يتية يم تسكا روذعد مروال  

أرو األ يبب  روذببذلي تببتم الببذكر  المرور ببة اليا  ببة ثتتغببذل مببا  ببروم إلبب   ببروم اذ يببم تتمببرو  إلبب  الم ببرواا الكامبب 
 ج   س رو ا. 77 روما  روكدد األج ا  كما سذ  الذكر  05 – 8درورة الم ا  ي  الر   خت  
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 ر العادلالع كذروت األممشك   ذ ا درورة م اة شك  ث ذ: 

 مكافحة العنكبوت األحمر العادي عمي أشجار الفاكية:
 جبب  ظايبة الم ب  مبا المشببائش تمامبا متب  ص تكبروا مربدر كببدرول رو جبب مكايمبة األكبارروس يبب   -0

 المعالج مي  الخرروع رواألس جة ال ذات ة.ال ذاتات المعمرة ال ر ذة ما الم   
ة روأشبجار الفاكهبة الميمبرة ذبالرش ذمسبتممب الكميب ا  كايك األكارروس يب  الخضبر روالممارب   الغذائ ب -7

 لتر ما . 011لك   3سم 751% ذمعد  0885
 

 European Red Mite (ERM)األكاروس األحمر األوروبي 
Panonychus ulmi (Koch) 

 الوضع التقسيمي:
Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Fam: Tetranychidae 

 األىمية األقتصادية والتوزيع:
سج   ذا ال روع ي  مرر ي  السذع  ات ي  م ط ة سم رود ذالغرذ ة كم  أشجار الكميرل يبم ذبدأت أكبداد  
ي  التزا د جرا  إستخدام ذعض المذ دات مت  أرذك ال روم  شبك  خطبرورة كمب  أشبجار الفاكهبة المتسباقطة 

لخببروخ روالكميببرل  روأرببذك   ببايس الع كذببروت األممببر العببادل يبب  ترواجببد  كمبب   ببذ  األرورا  خارببة التفبباح روا
األشببجار رومببا خطببرورة  ببذا ال ببروع أا أليببراد  ال ببدرة كمبب  روضببإل الذبب ض خببت  يربب  الشببتا  كمبب  الفببرروع 

 لمرواجهة الظررو  الذ ئ ة الغ ر م اسذة.
مبب  الياقذببة المارببة روذالتببال  رو  ببروم  ببذا ال ببروع مببا األكببارروس ذلمتربباص كرببارة األرورا  ذرواسببطة أجببزا  ي

تظهببر ذ ببإل رببفرا  األمببر الببذل   مبب  مببا كفببا ة األرورا  رومببا  ام ببة أخببرل  ببرتذط ذببالذراكم الز ر ببة ي سبب ط 
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رو عتذببر  ببذا األكببارروس يببا   ويببة أكارروسبب ة ذعببد الع كذببروت معهببا األمببر الببذل   مبب  مببا الممرببرو  ال بباتج. 
 جار  ذ  المجمروكة.األممر العادل ما م ث األ م ة األقتراد ة كم  أش

 
 دورة الحياه:

مذر م ببث تضببإل األ يبب  روجببد أا  ببذا ال ببروع  ربب  ألقربب  تعببداد لبب  خببت  أشببهر  رول ببرو روأ سببطس روسببذت
سباكة أل ك بدما تب خفض درجبة المبرارة م بث  07ك دما  كروا طرو  ال هار أق  مبا رورا  الذ ض كم  األ

مبا الشبمإل.  ف بس الذب ض إلب   رقبات لهبا تذدأ األ ي  ي  روضإل الذ ض الشترول كم  الفرروع مماطا ذطذ ة 
روقببد  يتيببة أزرواج مببا األرجبب  يببم مرور ببات أرولبب  يببم مرور ببات يا  ببة روأخ ببرا الم ببرواا الذببالم الببذكرور روا  بباث.

 ج   ي  الس ة. 09روجد أا لهذا ال روع ما األكارروسات 

  
 ممر األرورروذ شك ث ذ: الع كذروت األ

 المكافحة:
 مكبا ا سبتفادة مبا درورة الم باة يب  مكايمبة  بذا ال بروع مبا األكارروسبات م بث أ ب  قذب  أا تمجبأ أيبراد  ببذا 
ال ببروع إلبب  روضببإل الذبب ض الشببترول خببت  شببهر سببذتمذر يبب مكا التببدخ  ذببالرش ذأمببد المذ ببدات المتخررببة 

اد قامبت يعبت ذروضببإل الذب ض الشبترول كمبب  كمب  األطبروار المتمركبة أمببا إذا تبأخر البرش تكبروا ذعببض األيبر 
األيرع. رو تم التدخ  ذالرش ذأمد الز بروت المعد  بة يب  م ترب  شبهر يذرا بر متب    مب  ذ بدر ا مكباا مبا 

 ي س الذ ض روخرروج األطروار ال شطة الت  تكروا  رواة لإلراذة ي  المروسم الجد د.
 

 taeCenopalpus lanceolatise (Attiah)أكاروس الحمويات العنكبوتي الكاذب 
 ويسمي أكاروس الموزيات المبطط

 الوضع التقسيمي:
Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Tenuipalpidae 
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 الوصف:
ال ببروع  لبروا جسبم األكببارروس أممبر  ببام  رو برو ذطببذ المركبة إذا مببا قبرورا ذببالع كذروت األممبر العببادل رو بذا

  تذإل كائمة الممم الكاذب الذل ص  فرز خ روط ك كذروت ة.
 الضرر:

 ربببب ب السببببطك السببببفم  لببببألرورا  لمعظببببم أشببببجار الممرو ببببات ميبببب  الذرقببببرو  روالذشببببممة روالمشببببمش روالتفبببباح 
  ض   ذا األكارروس يتبرة الشبتا  كمب  ربرورة أطبروار كاممبة كمب  الفبرروع رو تغبذل  بذا روالكميرل روالجرواية رو 
رورا  روسبب روطها يبب  ال ها ببة روذالتببال  مببا األرورا  ي ببؤدل ذلببي إلبب  ضببع  األارة ال ذات ببة ال ببروع كمبب  العربب

ذا ارتببذط ذاليمببار يل بب   مببدث لهببا جببرروح روتشبب  ات روترببذك خشبب ة المممببس  ضببع  األز ببار روقمببة الع ببد رواط
 روتتمروا ذالمروا الرمادل.

 دورة الحياه:
يبب  اليمببار لمما تهببا مببا أكببدائها ارروس األكببربب عها روضببإل الذبب ض يبب   ببذ  التشبب  ات التبب   ت ببروم ا  بباث ذ

أج با   8ربتم تها لمتربد ر روقبد روجبد أا لهبذا ال بروع  مالطذ ع ة روذالتال  ت م  ما ق متها األقتراد ة روكد
أ ببام  8 ف بس الذب ض ذعبد مبروال   يب  السب ة رو  تشبر  بذا ال بروع يب  الروجب  ال ذمب  روالج بزة رومد ر بة التمر بر.

 رور ببة اليا  ببة روقببد تضببإل ا  بباثروت سببمخ إلبب  المرور ببة األرولبب  يببم إلبب  الميتخببرج ال رقببة التبب  تتغببذل روتسببكا 
 ذ.Thelytokyك   إ اث ي ط ثذ ض   ر مخرب   تج 

 المكافحة:
  رببك ذعببدم   بب  الشببتتت مببا الروجبب  ال ذمبب  إلبب  الروجبب  الذمببرل رو كببايك األكببارروس ذببذعض المذ ببدات ميبب  

 لتر ما . 611 / 3سم 511/ لتر ما  أرو مذ د أرورتس  3سم0األذامكت ا 
 

 Sayedi taTenuipalpus gran)(أكاروس العنب العنكبوتي الكاذب 
 الوضع التقسيمي:

Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Tenuipalpidae 

 الوصف
السببطك رو الجسببم ضبب  ة رومسببمروذة لمخمبب  لرو هببا أممببر  ببام   روجسببم  مببا األمببام كببر ض رومببؤخرة   داأيببر 

جسببم األ يبب  ذ ضببارول رومسببطك رو روجببد كمبب  الظهببرل ص  غطبب  ذرواسببطة   ببروش روالمممببس يببتث مم ببات  
الجسم ال دم  األمام  يتية أزرواج ما الشع رات رواله سترروسروما تممب  يما  بة أزرواج مبا الشبع رات روزروج 

 ما الشع رات ا ذط ة.
 أعراض اإلصابة والضرر:
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 ربب ب  ببذا ال ببروع الع ببب ذشببدة يبب  مرببر روخارببة يبب  الروجبب  ال ذمبب  روت ببروم األيببراد ذلمتربباص العرببارة 
روتبزداد ا رباذة خبت  شبهرور الرب   روترب  روتسباقطها   دل إل  تغ  ر لرو ها روجفايهاروتؤ لألرورا  ال ذات ة 

 روذالتال   ؤير كم  كم ة الممررو  ال اتج.قمتها ي  شهر أ سطس 
 المكافحة:
/ لتبر 3سبم 785% ذ سبذة 0885% أرو الكميب ا 0األكارروس ذالرش ذالكذر بت ال اذب  لمذمب  ذ سبذة  كايك  ذا 

 ما .
 

 pulcher Cenopalpusأكاروس التفاح المبطط 
 الوضع التقسيمي:

Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Tenuipalpidae 

 صف:الو 
 تم ببز  ببذا ال ببروع ذجسببم  الذ ضببارول رومؤخرتبب  تم بب  إلبب  ا سببتدارة روالجسببم ال ببدم  األمببام   ممبب    روشببا 
ظهر بببة روسبببط ة روالشبببع رات المروجبببرود  كمببب  الجسبببم األمبببام  مسببب  ة رومسبببتدقة طري بببا روالمبببروا أممبببر قببباتم 

لشببع رات تمتبباز األرجبب  تممبب  يببتث شببع رات رو ببذ  ارو روالببذكرور لرو هببا أيببتك مببا ا  بباث روأرببغر يبب  المجببم 
 ذأ ها إذر ة مس  ة.

 

 

 
 ث سارذ لتفاح المذطط يرد ث م اذ روتجمإل ما اصكارروسشك  ثذ: أكارروس ا

 الضرر:
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 ربب ب األكببارروس  م ببث خببروخ رو روجببد كمبب  األرورا  رواصيببرعتربب ب  ببذ  اأيببة أشببجار التفبباح روالسببفرج  روال
يبم   ت ب  إلب  اليمبار ي ربذك  السطك العمرول لألرورا  ممديا ذ بإل ربفرا  روتز بد يب  المجبم لبتعم الرورقبة كمهبا

 .لرو ها ذ   روتج  روتتش   اليمار المراذة
 

 
 كم  اليمار رواألرورا  شك  ث ذ: أكراض ا راذة ذاكارروس التفاح المذطط

 دورة الحياة:
ثمخربذةذ  ت شبترول   ضب   كمب    ئبة إ باث مم مبةلب  ذ با. العب ش يب  تجمعبات  م    ذا اصكارروس إلب 

روتهاجم األرورا  رواألز ار رواليمبار يب  مبا رو قم  أشجار التفاح رو رذك  شطا ي  ذدا ة الرذ إل ثإذر  ذ  كم 
األشبجارذ روذعبد ذلبي  كتمب  روضبإل الذب ض كمب  السبطك  رو روضإل الذ ض ذدا ة كم  الخشب ثسب  اا روأيبرع

كداد كذ رة ما مبا األكبارروس تتغبذل كمب  األرورا  أ  السفم  لألرورا  رو ف س الذ ض ي  أرواخر شهر  رو  رو.
يب  أ سبطس   مبدث التبزاروجرواليمار ال ام ة رو  تج كا ذلي تبأي رات ككسب ة كمب  األشبجار روجبرودة اليمبار. 

ر ا  ببباث المم مبببة إلببب  قمببب  األشبببجار لت ضببب  الذ بببات الشبببترول رولهبببذا روسبببذتمذر يبببم تمبببروت البببذكرور روتهببباج
 الم رواا ج   روامد ي  العام.

 
 شك  ث ذ: أكارروس التفاح المذطط أي ا  الذ ات الشترول ي  تجمعات كم  قم  أشجار التفاح

 المكافحة:
إذا لبببزم لكببب  لتبببر مبببا  كمببب  أا  كبببرر البببرش ذعبببد شبببهر  3سبببم 7.5% ذ سبببذة  08.5البببرش ذمبببادة الكميببب ا 

 األمر.
 / لتر ما .3المكايم  ذمذ دات اصجر م ي ثاألذامكت اذ سم
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 rubrioculus Bryobiaعنكبوت التفاح: 
 الوضع التقسيمي:

Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Fam: Tetranychidae 

األ تشببار يبب  العببالم رو ربب ب التفبباح روالكميببرل روالخببروخ روذعببض اصشببجار  ببذا ال ببروع مببا األكارروسببات رواسببإل 
  ر ب اصرورا  روال م  رو سذب تذ عها  .المتساقطة األرورا 

 الوصف:
ة اطببرو  ممببم األرجبب  األمام بب 1.9 – 1.6رببفرار  ربب  طرولبب  مببا ذبب ا سببمر مائبب  إلبب  ا الم ببرواا ألببروا 

   .ز  ما ذاق  األ رواعذ أ م ما  م رو  ما األرج  ذمرت ا ما األزرواج األخرل
  

   
 شك  ث ذ: ك كذروت التفاح

 دورة الحياه:
مببرو  الفببرروع الرببغ رة يببردل .  روضببإل الذبب ض   السبب ةمببروال  أرذببإل إلبب  خمببس أج ببا  يبب ذا األكببارروسلهبب

يببم  رقباتلب  ال البذل  تشباذ  إلب  مبد كذ بر مبإل ذب ض الع كذبروت األممبر األرورروذب  إ لعروائمب  رو ف بس الذب ض
أطببروار  ببذا األكببارروس التغذ ببة تفضبب  المرور ببات كمببر أرو  يببم المرور ببات كمببر يببا   يببم الم ببرواا الكامبب  رو 

. روص  تضبك طبرو  األرجب    تج ك ب  إ باث مخربروالذ ض   ر الكم  ال مروات المد ية رواألرورا  الرغ رة 
   .اضما ي  الم رواا الكام األمام ة كا ذاق  األرج  األخرل ي  األطروار   ر الكاممة رولكا  كروا ذلي رو 

 المكافحو:
لتببر مببا  ذرواسببطة  011لكبب   3سببم 751% ذ سببذة 8تببرش األشببجار ذعببد يذببات الع ببد ذالتببد روا الز تبب  قببروة 

  روما أرو كمما دكت الماجة لذلي. 05مروترور الرش كم  أا ترش مرة أخرل ذعد 
 vitis Eriophyes الدودي حمم العنب

http://macroid.ru/showphoto.php?photo=77450&size=big&cat=101099
http://macroid.ru/showphoto.php?photo=77450&size=big&cat=101099
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 الوضع التقسيمي:
Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Eriophyidae 
سبترال ا رو روجبد يب  لذ باا روسبرور ا روالعبرا     تشر ي  ج روب أرورروذا روذمداا مروض الذمر المتروسبط روامر كبا رواط

 رويمسط ا رو رو  ر ب أرورا  روذراكم الع ب.
 الوصف:

ممبم  1.14ممبم روكرضبها  1.7إلب   1.06الشبك  طبرو  األ يب  مبا  مجم  رغ ر رولرو ب  أربفر اسبطروا  
أجببزا  الفببم ياقذببة مارببة روالمتمببس ال دم ببة أرذببإل ك بب  روالفكببروي م روسببة  روالببذكر أرببغر مجمببا مببا األ يبب .

ذر ة الشك . الم رواا ل  زروجاا ي ط ما األرج .  رواط

 
 شك  ث ذ: ممم الع ب

 أعراض اإلصابة والضرر:
 تروجد ستلت ا لهذا األكارروس أمد ما تر ب األرورا  رواألخرل تر ب الذراكم:

السبببتلة التببب  ترببب ب األرورا  تعطببب  الشبببك  المعبببررو  كمببب  األرورا  ذبببالذ إل المتدر بببة الم عبببرة مبببا  -0
روالممدذبة مبا السبطك العمبرول لمرورقبة روت مبرو ذهبذ  الذ بإل مبا السبطك السبفم  شبع رات  السطك السبفم 

كي فة ذ ضا  تتمبرو  ك بد الجفبا  إلب  المبروا الذ ب  المممبر رو روجبد ذكب  ذ عب  كبدد كذ بر مبا الممبم 
 در ة. 31- 71 تغذل ذلمتراص كرارة ال ذات رو ر  أكداد الدر ات كم  الرورقة ما 

راكم ص تعطب  المظهبر ال ط فب  لبألرورا  روتعب ش أيراد با معظبم يتبرات الستلة التب  تعب ش كمب  الذب -7
ة أيبراد الممبم يل ب   بؤير  بالس ة تمت مراش   الذراكم روكم  أك ا  األرورا  ال ر ذ  م ها رو ت جب  لتغذ

كم هبببا رو م بببإل الع بببد مبببا ال مبببرو روتظهبببر الع بببد مت زمبببة كمبببا  تمبببظ أم ا بببا كمببب  ال مببب  األخضبببر 
م بث تم بت خت با الذشبرة  ذا  اشبذ مبا التغذ بة المركبز  لمجبام إل الممبم  لمفر عات تمروا ذ   خف  

 روذالتال  تتمروا ذهذا المروا الذ  .
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 كم  السطك العمرول روالسفم  لرورقة الع بشك  ث ذ: أكراض ا راذة ذممم الع ب 

 دورة الحياه:
إل   رقات كمبر أرو  لهبا زروجباا  ذ ضة طرو  يترة م اتها رو ف س الذ ض 41تضإل أ ي  األكارروس مروال  

رودرجبات  رجب ذثلهبا زروجباا مبا األ ما اصرج  روالت  ت سمخ إل   رقات كمر يا   يم إل  الم برواا الكامب 
 .% 41رودرجببة الرطروذبببة الم اسبببذة مبببروال   75 – 77المببرارة الم اسبببذة ل مبببرو روتكبباير  بببذا الم بببرواا مببباذ ا 

 أج ا  ي  العام. 7رولهذا األكارروس مروال  
 المكافحة:

 Chlorobenzilate (Akar) 50% ec% 51 كايك  بذ األكبارروس ذلسبتخدام الببكمرورروذ ز تت ثاألكبارذ 
 075ذمعبد   propoxur (Unden) 20% ec%  71لتبر مبا  روالذرروذكسبر  011مب  /  51ذمعبد  
لتببر مببا  رو ببم الببرش يببتث مببرات خببت  المروسببم ذدا ببة مببا تفببتك الذببراكم روذبب ا كبب  مببرة رواليا  ببة  011مبب  / 

 أسذروك ا.
 
 


