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 Pear leaf blister miteأكاروس الكمثري الدودي 
)Pagenstecher( pyri Phytoptus (Nalepa) Epitrimerus pyri, Eriophyes pyri 

 الوضع التقسيمي:
Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Eriophyidae 

 الوصف:
مسل ووس0..2ل وومسنالووذيرسس2.0الحيوونانساوووطنالشسالدوويلسدند سليوونسسه وويرسلنلووطسل وونرس وو   سطوونلسا ل ووشس

سح ية.س09س–س02ل مسنينجدسع شسالبطنسلنسس2.20نالعرضسحنالشس

 
سنرومسل حينانسالي للسديلس)س(:سل رادسالح مسع شسالوط سالون شسلنرهةساليل ر 

 تصادية والتوزيع:همية األقاأل
ير بطسهذاساللنعسب  نراقسنيحدثسله سب راتسنليض سال ل رس   يننسب وراتسلنلهو س ودوشسن وشسالدو  بسي وي س

سراعمس يوب سلونداده سنلن ه سنب ل  لشسضعفساللح نلس شساللنومسال  لشسنينجدسلطسورال  ن:بال
سالورلةسال شس  ي سا نراقسنال ل ر. -سل

 عمسن وب سلن ه سنضعفسا زه ر.الورلةسال شس  ي سالبراس -س 
ع بو راسلونسلناوولسف،سنب ل و لشسيجو سال ودبلسبو لعرجس سنيلدطسهذاسا ي رنسسلنسيل يرسح شسلل  فسال وي

ح ووشسلنسال لوو رسالل  جووطسالسل حوودسلوونسبطوونرعساللوونعسالووذ سيوورد س لووشس وودهنرسالحووداوقسب لي لوولسيلوو يرسدووهرس
س    سلألو هركسا دلش.

 أعراض اإلصابة:
ل وومس يووننس وشسلنلسا لوورسبضوورابسال ووننس وومسس0-.ب ووراقسالحيوونانسبدوورعسالنرهووةس  يوننسب وونرسبيطوورسل يجوةس 

  حنلس شسالله يةس لشسبليةسال ننس شسح لةساإل و بةسالدوديدعس  وب سبعجلعهو سل طو بسبو لب نرس ومسيووندسلوننس
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 وننسا ووندس ومسي حونلس لوشسالالنرهةسن ديقسن ويطسع شسا رضسن شسبعضسا حي نس    سلعل قسال لو رس
سن ويطسب إل  بةسالدديدعسنعلدل سي ي سالح مسوط سال لرعس ي ب سليل سذاسلننسبلش.

 

  
سديلس)س(:سلعراضساإل  بةسبعي رنسساليل ر سالدند سع شسالبراعمسناالنراق

 المكافحة:
%سس09..اللي  حوووةس وووشسالدووو  ب:سرشسا دوووج رسل لووو بس وووو هطسلنراههووو سبعحووودسالزيووونتساللعدليوووةسبلووووبةسس-لس

سبإو عل لسرد دةس عللسب للن نر.
سدسال  لية:اللي  حةسل ل بسلنومساللد طسن جر سبإو بدامسلحدساللناس- س

ل ورسلو بسلورعسيولسعدورسليو مسع وشسس22.يجومسليولسس. رشسا دج رسب ليبريتسالي بولسل ب ولسبلووبةس -.
لنسيراعووووشسعوووودمسالوووورشسل لوووو بسالظهيوووورعسبن وووو سلوووونسحوووودنثسحوووورنقسا نراقسنا جووووزابسالرهينووووةسلوووونس

سا دج ر.
 %سالي بلسلألو حر .س9... رشسا دج رسبل دعسالي  ينس -0

س
 Aculus cornutus (Banks)روس الخوخ الفضي( أكاروس الخوخ الدودي )أكا

 الوضع التقسيمي:
Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Eriophyidae 

 الوصف:
ابس لووطسي بووهسهووذاساللوونعسالح وومسالوودند سنالووذ سي ليووزسبنجووندسزنجوو نس يووطسلوونسا رجوولس)ربوو عشسا رجوول(سنلجووزس

سه يرعسنلبرازيةسنلعدبسل  ي .
 أعراض اإلصابة والضرر:
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نراقسالبوونخسني  ووذ سع ووشسالع وو رعساللب  يووةس  ظهوورسا عووراضسع ووشسهيوووةسبيووهس وونرابسهووذاساللوونعسبووعيوور بطس
سل رسنب  ةس شسلح  ظةسالدهه ية.س  حنلس لشسال ننسالنضشسنهذاساللنعسي ناجدس شسزراع تسالبنخس ش

  
 دورة الحياه:

جي سنيبودلسظهنرهو سلونسي لسهذاساللنعس ه شس عدادسلطس شسدهرسينلينسح وشسووب لبرس ومس يولسا عودادس ودري
يلو يرسح ووشسلبورسلوو رسسنع يووطس يجو سال وودبلسبوو لعرجس ع بو راسلوونسدوهرسيلوو يرسل ي يوولسالضوررسالووذ سيحوودثس
لألدووج رسب  ووةسا نراقسنالبووراعمسالزهريووةسنالبضووريةسنليضوو سال دوونه تسال ووشسهوودس حوودثسل  لوو رسجوورابسهووذبس

نييوننسلنجوندسع وشسبوراعمسالبونخسسAdultهذاسا يو رنسسلوطسبيو تسدو ن سع وشسهيووةسحيونانسبو ل ساإل  بة.س
سلب بئس حتسهدنره س مس لدطسل رادبسلهسبدايةسالربيهسل   ذ سع شسا نراق.
س92هطوووربسحووونالشسييوووننسالوووذ سندنرعسحيووو عسهوووذاسا يووو رنسس دوووللسالبووويضسالبيضووو ن سالدووويلسناللووووط سنس

سسالبوويضس لووشسنييووننسدوون فس ووشسبدايووةسنضووعطس وومسي حوونلس لووشسال ووننسا بوويضسهبوولسالنيووسسنينيووسلييوورنن
اليره تسنال شس يننسل د بهطس شسالديلسلهسالحينانسالي لولسلونسحيوثسعوددسا رجولس)زنجو نس يوط(سنييوننس

لييوورننس ووشسالطوونلسن  حوونلس لووشساليرهووةسعلوورس وو لشس)هوودسس06لنلهوو سبيضوو بس لووشسدوون  ةسني وولسطنلهوو س لووشس
لنسل ونرسني ولسطنلهو سسيط قسع يهو سحنريو ت(سنال وشسلهو سليضو سزنجو نسلونسا رجولسنييوننسلنلهو سيريلوش

الوذ سييوننسلنلوطساإلوطنالشسالديلسنسلييننس شسالطنلس مس  حنلس لشسالحينانسالي للسس32. لشسس29.لنس
لييورننسنييوننسالوذيرسس96.ل نرس    س مسي حنلسال وشسال وننسالبلوشسلوهسالنهوتسني ولسطونلساإللو ثس لوشس

سل  رسه يرس شسالحجمسلله .
 المكافحة:
%س وووشسالدووو  بسللووو س وووين س ييووو   سبووو لرشس.رشسبعحووودسالزيووونتساللعدليوووةسبلووووبةسيووو رنسسبووو لهوووذاسا ييووو   س

س22.جومس/سس39ل ورسلو بسلنساليبريوتساللييرنلوشسس22.يجومس/س.يونمسبلووبةسس9.ب ليبريتسالي بلسل ب ولسيولس
سل رسل بسنينهفسالرشسل ل بسال زهيرسنالعيد.

س
 آفات نخيل البمح األكاروسية:

 Dust miteحمم الغبار 
Paratetranychus (Oligonychus) afrasiaticusس

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

 الوصف:
الحينالو تساإللو ثسدوي ه سبيضو ن سنلنلهو سووللشسنلهو سعيوننسحلورابساللعوطسنيل دورسع وشسووطحه سالظهور س

س.لريبةسنالذينرسله سلنسسال ننسنالعيننسنلينسدي طسل زلشسدعيرات
 مظاهر اإلصابة:

لوونسلدوودسا  وو تسبطوونرعسع ووشسال لوونرس  لوو صساليرهوو تسنالحنريوو تسنالحيوونانسالي لوولسلهووذاسالح وومسالع وو رعس
.سنال لووو رسالل ووو بةسالسيي لووولسلضوووجه سنللنهووو سلووونسا نراقسللووو سينيوووده سي يوووراسلووونسلنلهووو سا بضووورساللب  يوووة
لس لشسال ننسالبلشساللحلرسنييننسع يه س ديي تسعديدبسني ب سل لوه سبدونس  يلوشسن  طوشسال لو رسن  حنس

الل ووو بةسبلوووويوسعليبووون شسينووورزبسالح ووومسني   وووقسبهوووذاساللوووويوسذراتسال ووورا سنلووونسهلووو سل وووتس ووووليةسهوووذاس
ن ب  ووووفسحو ووووويةسا يوووو رنسسبح وووومسال بوووو رسللوووو سيوووور رسع ووووشس  ووووديرسال لوووو رسلنسح ووووشس ووووونييه سلح يوووو .س

ا  وول فساللب  نووةسلوونسال لوونرسلذ وو بةسبهووذاسالح وومسن ووزدادساإل وو بةس ووشسالللوو طقسالج  ووةسلووهسليووصسليوو بس
هل لسالر س البدلةسنهدس  لسلوبةسالبو رعسالل  جةسعنساإل  بةسبهذاسا ي رنسس وشساالعونامسالج  وةس لوشسنا 
س. طسح ىسلهسال ويلبوب سهذاسا ي رنسسي  فسال لرسب رفس رابشسال قسالسيلينس زالحيثسللطسس2%.
س

للو س  ورعسالدو  بس يلضويه سا يو رنسس بدلساإل  بةسبهذاسا ي رنسس شسلنابرسالربيهس شسبدايةس ينينسال ل رس
لب بئسع شسالحدو وشسناللب  و تسالبريوةساللحيطوةسبجوذنعساللبولسنليضو سع وشسال لو رسالل وو هطةسنالل و بة.س

يوو حسلنسلرجوولساللحوولسنالحدووراتسا بوور سال ووشسيل دوورسهووذاسا يوو رنسسلوونسلب ووةس لووشسلبوور سعوونسطريووقسالرس
   لسسلويوسالعليبنتسلنسجزبساللب ةسالل  بة.س

  
سديلس)س(:سلظهرساإل  بةسبح مسال ب ر

 دورة الحياه:
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بيضوووةسطووونلس  ووورعسحي  هووو سع وووشسلنراقساللبيووولسن لووو رعسنلووودعسحضووو لةسس22. لوووشسس92س ضوووهسا ل وووشسحووونالش
ل وومسنلهوو س وورثسلزناجسس9..2البوويضسلوونسينلوو نس لووشس ر ووةسليوو مسنينيووسسالبوويضسعوونسيرهوو تسطنلهوو سحوونالشس

لنسا رجلسنييننسلنله سلبضرسنبيض نيةسالدويل.س لوو اساليرهوةس لوشسحنريوةسعلورسلنلسنال وشسييوننسلنلهو س
.سدنرعسحيو عسنله سلربهسلزناجسلنسا رجلسنال شس لو اسل عطشسحنريةس  ليةس ومسالحيونانسالبو ل سل نرسلبضر

لجيوو لسس2.يوونمسدوو  باسنلهووذاسالح وومسحوونالشسس92يوونمس ووين سنحوونالشسس0.س–س0.ح وومسال بوو رس ووو  رقسحوونالشس
سولني .

 المكافحة:
زالةسال ل رسالل و هطةس -. سرسل عدن .نالحد وشسال شس يننسع دعسل دلظ  ةسالبو  نسنا 
س.الب  ةسب  طيةسال ل رسلللهس   ب ه سرعساو بدامسا يي سضرنس -0
سجرامس/ساللب ةسالناحدعسس92.س–س22.ال عنيرسبلوحنقساليبريتسبليدارس -3
ل وورسلوو بسلنسلبيوودسالي  ووينسس222.ل وورس/سس9,. ووو عل لسلبيوودسال ووديننسللي  حووةسهووذاسالح وومسبلعوودلس -0

 %.9,..الزي شس
 
س

 indica Raoiella  وس النخيل األحمر()أكار  أكاروس النخيل الهندي
 الوضع التقسيمي:

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

 الوصف:
ليوو رنسسلنلووطسلحلوورسووو لقسذنسلرجوولسه وويربسنلووذلكسيظهوورسيعلووطسلووبططسالدوويلسنله ي ووطسداوريووة،سنهوونسلوونس

ي رنوووو تسالي ذبوووةسال وووشسال نووورزسبيووونطسعليبن يوووة.سنلووونزعسع وووشسالجوووومسدوووعيراتسي يووورعسل عييوووةسالدووويل.سا 
سسس.االل شسبعدس  ذي ه سيظهرسع شسالظهرسبيهسلنله ساوندسالذيرسلطسديلسل   ش.
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س ي رنسساللبيلسالهلد سن نرعسليبرعديلس)(:سرومس بطيطشس
 الضرر:

ينجووودسهوووذاسا يووو رنسسع وووشسالووووط سالوووون شسلوووألنراقسنعووو دعسلووو سينجووودس وووشس جلعووو تسنييووونمسب ل  ذيوووةسع وووشس
هوووذاسساللينلووو تسالب نيوووةسلوووألنراقسنيووورد س لوووشس بيعهووو سبووو ل ننسا  ووونرس ووومسيوووزدادسهوووذاسال وووننسبزيووو دعسلعوووداد

ا يو رنسسنزيو دعس  ذيوةسل ورادب.سنيي ورسنجوندسل ورادسهوذاسا يو رنسسع وشسالعورقسالنووطشسل نرييو تسني حوونلس
لوووننساالنراقسب ل ووودريوسلووونسال وووننسا بضووورس لوووشسا بضووورسالل ووونرس ووومساال ووونرسح وووشسي ووولس لوووشسالبلوووشس

اللوونزسدووج رسلنليضوو س ووإنسسي ووي سهووذاسا يوو رنسسيوولسللووناعساللبيوولسنب  ووةسلبيوولسجوونزسالهلوودساللح وووش.
سسس.نيوب سله سلنسسا عراضسع برسلنسالعناولساللنض ةسلهذاسا ي رنس 

 
سيل)(:سلعراضساإل  بةسبعي رنسساللبيلسالهلد د

 
سع شسلنراقساللنزسديلس)(:سلعراضساإل  بةسبعي رنسساللبيلسا حلر

 دورة الحياة:
ل ووم(س ووشسي وولسع ووشسالوووط سالووون شسلووألنراقسنيووو  رقسس2.20ل وومسنعرضووطسس0..2يضس)طنلووطسينضووهسالبوو

زناجس يوووطسلووونسا رجووولسينيوووسسالببووويضس لوووشسيرهووو تسلهووو س ووورثسلليووو م.سنسس0س–س0طووونرسالبيضوووةسحووونالشسلووونس
ل م(سن لو اس لشسالحنريو تسنال وشسلهو سلربوهسلزناجسلونسا رجولسني ولسس2.20ل مسنعرضه سس...2)طنله س

يو  رقسلنسينل نس لشسبلوسسليو مس ومس ووينسللودعسيونمسل مسنل حنري تسعلرسلنلسس2.09حنالشسسطنله س لش
نييننسدويلسالحنريوةسا نلوشسلذلو ثسبيضو ن سلنسداوور سنليلوطسسعلرس  لش لشسلربهسلي مسهبلسال حنلسو شسال

اتسلونسحيوثسيي ر سلنسالدويلسالل   وشسب للووبةسلحنريو تسالوذينرسنالعلورسال و لشسل حنريو تسلوطسلنوسساللليوزس
ل مسناإلل ثسليبرسحجل سلونسالوذينرسنال وشسييوننسس2.30.سالحينال تسالب ل ةسي لسطنله س لشسالديلسناللدع

 لووشسس03جوووله سل  ووثسالدوويل.سندنرعسحيوو عسهووذاسا يوو رنسسلوونسالبيضووطس لووشسالحيوونانسالي لوولس ووو  رقسلوونس
لووذيرس ووشس ل ظوو رسطوونرسحيووثسييووننساسينلوو س00س–س02ينلوو سلذلوو ثسنليوونسل ووذينرس ووو  رقس يووطسلوونسس.0

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Banana_leaves_damaged_by_Raoiella_indica_-_red_palm_mite.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Banana_leaves_damaged_by_Raoiella_indica_-_red_palm_mite.jpg
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.سنيعويشسالحيونانسليو مسال  يوي س الويننسل حنريةس)علرس  لش(سللودعسينلو نس لوشسلنس لوو اس لوشسالحيونانسالبو ل
لجيو لسن يولسلودعسالجيولسبزيو دعسدرجو تسالحورارعسنزيو دعسس.هوذاسا يو رنسسلوطسحونالشسسينلو .س00لنووطسحونالشس

سسسالجن فس)ه ةسالرطنبة(.
 المكافحة:

ل ووورسلووو بسلنسلبيووودسالي  وووينسالزي وووشسس222.ل ووورس/سس9,.ل وووديننسللي  حوووةسهوووذاسالح ووومسبلعووودلس وووو عل لسلبيووودسا
..,9.% 

 
 أكاروسات المانجو:

 usmangifer Oligonychusأكاروس المانجو األحمر: 
 الوضع التقسيمي:

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

 الوصف:
ا رجولسسلنلطسالحينانسلحلرسندي طسبيض ن سنله يةسا ل شسلي رس و دارعسلونسالوذيرسحيوثسلنسله ي وطسلدببوط.

سوليلطسيدنبه سه يلسلنساإلحلرار.

 
 أعرض اإلصابة:

لنسا  وول فسالهلديووةسنالب وود سي ووي سلدووج رساللوو لجنسنالرلوو نسنالح نيوو تسنالعلوو سنب للوووبةسل لوو لجنسنجوودس
  وو  سبدوودعسعوونسبييووةسا  وول فسنهووذاسا يوو رنسسي ووي سالوووط سالع وون سنبإدوو دادساإل وو بةسيظهوورسع ووشس
الوووط سالووون شسن دوو دساإل وو بةس ووشسلل  ووفسينليوونسنلووووطسسن بوودلساإل وو بةسبظهوونرسبيووهس وونرابسع ووشس

 ومسي حونلسال وننس ودريجي س لوشسال وننسسن ل دسلنسدابلسالنرهةسح وشسح   هو الوط سالع ن س مس  وهسهذبسالبيهس
سا حلرسالل ولس لشسالبلشسبحيثس عمسيلسالنرهةس مس جفسا نراقسن ويطسلل سير رس شس ينينسال ل ر.

 دورة الحياة:
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جيولسوولني .سا نراقس وشساللوو ن سالع ون س دوج رساللو لجنسنجودسس0.س–س9.لنحظسلنسلهذاسا ي رنسسلونس
 نضوويرسلهووذاسا يوو رنسسلوونسا نراقسع ووشساللووو ن سا نوووطسنالووون ش.سللهوو سلي وورس عرضوو سلذ وو بةسناي وورس

.سن وو  رقسدنرعسحيو عسلنسلي رسا ل فسالل لجنسحو ويةسبهوذاسالأليو رنسسنجدسليض سللطسنال لفسالننلس
لو بيهسحو سالظرنفسالبيويوةسن يولسلودعسالجيولسبإر نو عسدرجوةسالحورارع.سنلطوناربسس0س–س0هذاسا ي رنسسلنس
مساليرهوووةس) ووورثسلزناجسلووونسا رجووول(س ووومسالحنريوووةسا نلوووشس ووومسالحنريوووةسال  ليوووةس ووومسالحيووونانس دوووللسالبيضوووةس ووو

سالي لل.
 المكافحة:

ل ووورسلووو بسلنسلبيووودسالي  وووينسالزي وووشسس222.ل ووورس/سس9,. وووو عل لسلبيووودسال وووديننسللي  حوووةسهوووذاسالح ووومسبلعووودلس
س22.جورامس/سس322لسبلعود سسل ورسلو بسلنسلبيودسينلنلونسسس22.ووم/سس02لنسلبيودسلو جلينيينسس%.9,..

نحجوومسا دووج رسنيجوو سلراعوو عسيليووةسالوورشسل وورسلوو بس)يووو بدمساللريوو سبعوودسال ي وويمس وومس ووشسدووهرسينليوون(.س
سنليض سانسالجزبسالع ن سلنسالدجرعسهنسا ي رس عرضسلذ  بةسلنسب هشسلجزابسالدجرع.

 
 Tegonotus mangiferaeأكاروس صدأ أوراق المانجو 

 الوضع التقسيمي:
Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Eriophyidae 

 الوصف:
ليووو رنسسدند سلووونسا ي رنوووو تسالدنديوووةسنيعووويشسب رجيووو سع وووشسا نراق،س ووو يرسالحجووومسجوووداسالسيووور س الس

سنجولطسل  ثسالديلسيليلس لشسال ننسا  نر.×سس02ب عنبةسبعدوةسهن ه س
 اض اإلصابة والضرر:أعر 

ي ي سهذاساللنعسلونسا ي رنوو تسلنراقساللو لجنسلونسالووط سالوون شسنيبودلسظهونربسع وشسحونافسالنرهوةس ومس
ي جووطسل حيووةسالعوورقسالنوووطشسعلوودس دوو دادساإل وو بةسنل يجووةس  ذي ووطس ظهوورسبيووهس وو يرعسلنلهوو س وودوشسع ووشس

سلحوونسالوودابلسي لوو س دوو دتساإل وو بة.سحوونافسالنرهووةسلوونسالوووط سالووون شسلنالس وومس بوودلس ووشساإلل دوو رس وودريجب 
 نيوب سهذاساالي رنسسليض س يزمسا  رعسال  يرع.

 المكافحة:
اووو بدمسانر ووسس لنس%09لنساليبريووتساللييرنلووشسبلوووبةسس%.يجوور سالوورشسب ليبريووتسالي بوولسل ب وولسبلوووبةس

 ل رسل ب.س22.ومس/سس69بلعدلس
س

 mangiferae Eriophyesأكاروس براعم المانجو 



 درويش د. عدنان  الأكاروسات الاقتصادية

 - 9 - 

 يمي:الوضع التقس
Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 
Sub order: Prostigmata 
Family: Eriophyidae 

 الوصف:
سلييرننسنلننسلبيضسيليلس لشسالدن  ية.س92لييرننسنعرضطسس092لي رنسسدند سالديلسطنلطس

 :والضرراألهمية األقتصادية 
ي ووي سلدووج رساللوو لجنسنب  ووةسا لووناعسالهلديووةسللهوو سللوو سا لووناعسسيعوويشسهووذاساللوونعسدابوولسالبووراعمسحيووث

البذريووةس هووشسه ي ووةساإل وو بةسني  ووذ سهووذاسا يوو رنسسبووعجزابس لووطسال  هوو ساللوو صسع ووشسلووويوسالبووراعمسللوو س
يووووب سلوووطسالجنووو فسناللووونتسنيع بووورسلحووودسالعنالووولسالرويوووويةس وووشس حوووداثسلدوووي ةس ي ووولسالدووول رباسالزهريوووةس

 لوشسالبوراعمسحيوثسللووطسسFusarium sp)حيوثسييونمسا يوو رنسسبليولسالنطورسس لجن.نالبضوريةس دوج رساللو
 شسلنسسالنهتسالذ سي  ذ س يطسا ي رنسسع شسالبراعمسييونمسالنطورسبإروو لسهين  وطسلونسبورلس يون سييونمس

سبه سا ي رنسسنيوب سال ي لسالبضر سنالزهر سلبراعمسالل لجن(.

س 
سديلس)(:سلعراضساإل  بةسبعي رنسسبراعمسالل لجن

 المكافحة:
سل رسل ب.س22.وم/سس02ل رسل بسلنسل جلينيينسس22.جرامس/سس322 و بدامسينلنلنسس سسبلعدلس

س
 أكاروسات الزيتون
 Nalepa oleae Aceria))حمم براعم الزيتون 
 الوضع التقسيمي:

Sub class: Acari 
Super order: Acariformes 
Order: Trombidiformes 

http://www.agrolink.com.br/agricultura/problemas/acaro-da-mal-formacao-das-gemas_2769.html##
http://www.agrolink.com.br/agricultura/problemas/acaro-da-mal-formacao-das-gemas_2769.html##
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Sub order: Prostigmata 
Family: Eriophyidae 

 الوصف:
سلييرنن.س022س–س92.لنلطسل نرسندند سالديل،سنلطنالطس  رانحسل سبينس

 األهمية األقتصادية والضرر:
يط ليوو سني ووي سبووراعمسالزي ووننسنا نراقسنال لوو رسال وو يرعسيل دوورس ووشسالعووراقسن  وووط ينسنهبوورصسنالينلوو نسنا 

نيوور رسع ووشسالللووناتسالحدي ووةسلوونسا نراقسنال لوو رسن ووشسح لووةساإل وو بةسالدووديدعس لوونتسالللووناتسالجديوودع،س
نلعراضساإل  بةسع شسا نراقسناضحةسحيثس  ب سلدي له سويرسلل ظلةسلوهسظهونرسبيوهسداوريوةسبضورابس

ضيةسع شسالووط سالوون شسلوهسظهونرسال جعوداتسع وشسا نراقسالجديودعسنا دوي لسويورسالطبيعيوةسلهو سنبيهس 
سن ظهرسع شسال ل رسبيهس ضيةسل  جطسعنس  ذيةسالح مسنليض سي  ح سذلكس  يرس شسديلسال لرع.

 دورة الحياه:
نسلونسا نراقس لوشسيه جرسالحيوناينضلسهذاسا ي رنسس شس  ذي طسا دج رسال  يرعسعنسا دج رساليبيرعسنس

ال لوو رسبوورلسدووهنرسال وويفسنب  ووةس ووشسدووهرسينليوونسنعلوودل س لضوووسال لوو رس عووندسل وورادسا يوو رنسسلوورعس
لبر س لشسا نراقسن ب نشسلنسال ل رس ل ل س شسدهرسلي نبرسنعو دعسلو س يوننس  وراتسلدو طسهوذاسا يو رنسس

حي  ووطس دووللسالبوويضس وومساليرهووةسندنرعسجيوولسووولني سس0.س–س0..سهووذاسا يوو رنسسلووطسلوونس ووشسالربيووهسنالبريووف
سا نلشس مساليرهةسال  ليةس مسالحينانسالي للسناليره تسنالحينانسالي للسلطسزنج نس يطسلنسا رجل.

 المكافحة:
سيلينساو بدامساللبيداتسال  ليةسعلدسلي  حةسهذاسا ي رنس:

سل رسليلس دان.س3%سبلعدلسس9...الي  ينس -.
 ل رسليلس دان.س0%سبلعدلس.ال ديننس -0

س
س


