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مقدمة
تعتبر حشرة صانعة أنفاق أوراق محاصيل الخضر
) ، (Liriomyza spp.; Diptera: Agromyzidaeواحدة من أهم اآلفات الحشرية التي
تهاجم نباتات محاصييل الخضير الحشيرية مثيل الخييار ،الطميامم ،الفاصيوليا ،الفيو البليد ،
الملفييو  ،الخي  ،البطيييو والكوسيية .تهيياجم الحشييرة أوراق النباتييات محد يية بهييا أنفيياق حيي
تتغ ي ع ىلييق مبقيية الخميييا الموجييوتة بييين بشييرتي الور ييةر هنييان أىييدات بيييرة ميين أنييوا
صانعات األنفاق التابعة لرتبة ذات الجنياحين ) (Dipteraوتشيمل أىيدات بييرة مين الير يات
صانعة األنفاق والتي تتبع لعائلة  Agromyzidaeحي تتميز أنفاق ه ه الرتب بأنها خيطيية
غالباً وأن البراز  Frassىلق جانبي النفق ىلق شكل خييو ر ميا تتمييز هي ه األنفياق بوجيوت
فتحتين تائريتين متما لتينر
تنتشررر الحشرررة برريا العوا ررن النةاتيررة عررا يريررط النيررراط وعررا يريررط نقررن الشررت ت.
يررنعكا األ ررر اادت رراه لفررال ارفررة الحشرررية مررا ة ر ت جيرراهة تكلخررة نتررا نةاتررات ال ررر
(تكاليف ضافية لحماية المحاصين) وان خاض العا د (ان خاض اإلنتا للتسويط).
في النةيعة عاهة ما يوجد لكن كا ا حي كا ا آةر ينافسه أو يتغاى علية او يتنخن
عليه والتي تسمى باألعداء النةيعية مما تساهم في ةخض تعداه تلك ارفات وبالتالي تقلين
ال رر الناجم عنفا .تلعب األعداء النةيعية هورها الفام كأحد عناصر المكافحة الحيوية
بدوط تدةن األنساط وينلط عليفا المكافحة النةيعية .ودد يتدةن اانساط بالعمن على تشجيع
واكثار تلك األعداء أو ت حيح وتعزيز تواجدها في النةيعة وفى هال الحالة تعرف بالمكافحة
الحيوية التنةيقية.
يتنلب است دام المكافحة الحيوية ،المعرفة التامة بتاريخ حياة اافة الحشرية المراه
مكافحتفا وكالك هراسة ااعداء النةيعية الم احةة لفا في منايط انتشارها .أي ا تقييم
الدور الا تلعةه تلك األعداء في ةخض تعداه اافة ،ولالك تتنلب تنةيط المكافحة الحيوية
كثير ما الودت والجفد دةن الح وت على نتا ج ملموسة.

المكافحة الحيوية لصانعة أنفاق أوراق محاصيل الخضر باستخدام الطفيليات الحشرية

صانعات األنفاق Leafmining insects
هي مجموعة ما يردات حشرات تابعة لرتب حشرية م تلخة ما عاهاتفا صناعة أنخاق
بيا بشرتي الوردة والمعيشة بيا أنسجة النةات مت اة منفا مأوى لفا.
واألنخاق  Leaf minesهي أوعية تغاية ت نعفا اليردات هاةن النسيج العماه
واإلسخنجيخي أوراق النةات وتةقى ة يا الةشرة أو جدارها ال ارجي سليم وعلى ذلك تت ال
اليردات التي تعيش هاةن هال األنخاق كم در للغااء والحماية .وت نع األنخاق ما في ن ن
الوردة  Leaf bladeأو العرق الوسنى  Midribأو العروق العاهية  Veinsأو في أعناق
األوراق .Petioles
تقسيم األنفاق وسلوك اليرقات صانعة األنفاق:
لى

ت تلف األنخاق في الشكن والحجم ويريقة عملفا باةت ف الحشرات ويمكا تقسيمفا
ث مجموعات-:

أوال :التقسيم تبع الرتب الحشرية المسببة لها-:
توجد أربعة رتب حشرية لةعض يرداتفا ةاصية صنع أنخاق هاةن األوراق هي- :
أنخاق يردات حرشخية األجنحة  leafminer Lepidopetransوفيه ت نع اليردة أنخاق
عري ة بيا بشرتي الوردة ويكوط الةراج  Frassموجوه على شكن ةيوي يويلة أو على
شكن ةط وسني مستمر في األنخاق ال ينية .كالك وجوه ةيوي الحرير هاةن النخط يدت
على وجوه يردة ما حرشخية األجنحة  Caterpillarهاةن هاا النخط .كما أط لألنخاق التي
توجد بالةشرة فتحة ها رية ا يقن دنرها عا  5مم وبعض يردات هال الرتةة ما يةيعتفا
صنع أنخاق مؤدته  temproary minesتعيش هاةلفا فترة ما حياتفا فتكوط هاةلية
التغاية  Endophagousم تغير يريقة معيشتفا بعد تركفا النخط وت ةح ةارجية
التغاية  Ectophagousمثن حخار ساق الكرنب .وفى بعض الحاات تترك اليردة مكانفا
األصليخي النخط وتعمن بمساعدة ال يوي الحريرية التي تخرجها على ل ط حافتي الوردة
ما أعلى لتعيش هاةن هاا الجزء المننةط مثن هوهة هرنات الةنايا وفى بعض األحياط
األةرى تعمن اليردة على ت حم وردتاط ما نخا النةات مع بع فما بال يوي التي
تخرجها وتعتةر مسكا لليردة وتتغاى على سنحي الوردتيا وتشاهد هال الحالة في هوهة
هرنات الةنايا عندما ت يب األوراق .كما ت نع يردات حرشخية األجنحة أنخادا في
األشواك واإلبر النةاتية .Needles
أنخاق رتةة ذات الجناحيا :Fly mines or Dipteronome
وتشمن أعداه كةيرة ما اليردات صانعة األنخاق ،حيث تتميز أنخاق هال الرتب بأنفا ةينية
غالةا ً وأط الةراج  Frassعلى جانةي النخط على شكن ةيوي .توجد مجموعة كةيرة ما هال
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الرتةة صانعات أنخاق تتةع عا لة  Family: Agromyzidaeوتتميز هال األنخاق بوجوه
فتحتيا ها ريتيا متما لتيا.
أنخاق رتةة غمديه األجنحة :Beetle mines or Coleopteronome
تتميز أنخاق هال الرتةة بوجوه الةيض في بداية النخط مغنى بإفراج امع وتخرج اليردات
نسيج حرير دةين تحولفا لى عاارى وا تقوم اليردة في يورها النشط بإفراج مثن هاا
النسيج.
أنخاق رتةة غشا ية األجنحة :Saw-fly mines or Hymenopteronome
توجد دشور الةيض ما هال الحشرات على سنح األوراق التي ت نع فيفا أنخادا ً وتةدأ
األنخاق أواً ةينية  Serpentineم ت ةح عري ة  Blotchبعد ذلك توجد حةيةات
الةراج مةعثرة بدوط نظام عند فتحة النخط أو دد تكوط على هيئة كتلة في بداية النخط تحتو
األنخاق على ةيوي حريرية أ ناء تغاية اليردات ودد يحدث هاا فقط أ ناء التحوت لى
عاارى.
ثانياً :التقسيم تبعا ً النتشار النفق على سطح الورقة:
 -1النخط ال ينى  :Linear mineويحدث عندما تحخر اليردة في ةط مستقيم في
ال يا الةرانشيمية للوردة في اتجال واحد بحيث تكوط رأسفا لألمام 0أما ذا كاط الحخر
في اتجال ملتوى فيسمى النخط في هال الحالة 0Serpentine mine
 -2النخط العريض  :Blotch mineويحدث عندما تحخر اليردة مساحة عري ة في
الوردة وتحخر يريقفا هاةن النخط في اتجاهات متعدهة ويأةا مثن هاا النخط أشكات
متعدهة فقد يكوط ها ر  Circularأو مناوت  Oblongأو مخ ص  Lobedودد يتسع
النخط ال ينى وي ةح عريض ويسمى في هال الحالة  Linear blotch mineوفى هال
الحالة فإط اليردة تكوط نخط ةينى م بعد فترة ت نع نخط عريض.
ثالثاً :التقسيم تبعا ً لعمق األنفاق داخل األوراق-:
 -1نخط على السنح العلوى للوردة :Upper surface mine
وفيه تحخر اليردات في ة يا الميزوفين العلوية.
 -2نخط على السنح السخلى لألوراق :Lower surface mine
تحخر اليردات في ال

يا.
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 -3نخط يشمن السنحيا :Full depth mine
وفيه تمتد األنخاق لتشمن سنحي الوردة وترى األنخاق بوضوح على ك السنحيا.
طرق تغذية اليرقات:
تعتةر صانعات األنخاق ما أكلة النةاتات  Phytophagous insectsوتنقسم لى ما يأتي- :
 -1وحيدة العا ن  :Monophagous typeوفيه تفاجم الحشرة صانعة األنخاق نةات
ة) مثن حشرة  Liriomyza cannabisالتي ت يب نةات
واحد فقط (مت
.Cannabis sativa
 -2محدوهة العوا ن  :Oligophagous typeوفيه تتغاى صانعات األنخاق على عوا ن
تتةع ف يلة نةاتية واحدة أو ف ا ن مرتةنة ارتةايا ً و يقا ً بةع فا مثن:


الخراشة ذات الظفر الماسي .Plutellamaculipennis



ذبابة الكرنب .Liriomyzabrassicae



ذبابة الخوت .Liriomyzatrifolii



هوهة هرنات الةنايا .Phthorimaeaoperculella



ذبابة الخاصوليا .Melanogromyzaphaseoli

 -3عديدة العوا ن  :Polyphagous typeوفيه ت يب يردات صانعات األنخاق عديداً
ما العوا ن التي تتةع عا ت نةاتية م تلخة ا ترتةط بةع فا مثن:


ذبابة الةنجر .Pegomyiamixta



ذبابة أوراق القرعيات.Liriomyzabryoniae



ذبابة الةسلة .Phytomyzaatricornis

حيث ت يب نةاتات الخ ا ن النرجسية – الةقولية – ال ليةية – المركةة – القرعية –
الرمرامية.
دورة حياة صانعات األنفاق:
 -1وضع البيض :ت ع األنثى بي فا على سنح النةات ما ال ار مثن كثير ما
حرشخية األجنحة  Lepidopteraوأنواع معينه ما رتةة ذات الجناحيا  Dipteraأو
هاةن أنسجة النةات مثن الحشرات التي تتةع عا ت  Trypetidae ,و.Agromyzidae
 -2اليرقة :في حالة وضع الةيض على سنح الوردة نجد أط اليردة ت تار أد ر النرق
لى هاةن نسيج الوردة بعد درض غ ف الةي ة 0أما في حالة وضع الةيض هاةن نسيج
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الوردة بعد الخقا تت ا اليردات يريقفا مةاشرة في نسيج الوردة وا يوجد أ أ ر لغ ف
الةيض عند بداية النخط ذ دد تستفلكه اليردة.
تدةن معظم صانعات األنخاق مةاشرة لى النسيج الةرانشيمى وفى بعض األنواع تعيش
اليردات هاةن ة يا الةشرة حيث توجد السوا ن الع ارية ال جمة لحياة النةات ،دد يةقى
اتساع النخط ابت ما بدايته وحتى نفايته أو دد يتسع تةعا ً لنمو اليردة 0ليردات رتةة
حرشخية األجنحة  6-4أعمار وفى بعض األجناس ا تتغاى اليردة في العمر األةير بن
تنسج ةيوي حريرية تتحوت هاةلفا لى عاراء وينلط على هاا النور "يور ما دةن
العاراء  4،"Pre-pupaليردات الاباب  3أعمار ،وفى حاات معينة دد ت ر اليردة ما
النخط األصلي لتعمن نخط آةر وفى حالة صانعات األنخاق المؤدتة تخقد اليردات ب روجفا
ما النخط عاهاتفا وسلوكفا وتعيش حرة في ال ار وفى بعض األنواع دد تغير اليردة
مكانفا ما السنح العلوى لى السنح السخلى أو العكا.
 -3العذراء :بعد اانس خ األةير لليردة تتحوت لى عاراء ودد يحدث التعار Pupation
هاةن أو ةار النخط فخي األنواع التي تتعار ةار النخط فإط اليردة تترك النخط ما قب
ن ف ها ر في الةشرة لتنزت لى التربة أو أ مكاط آةر ت تةئ فيه وفى بعض األنواع
تنزت اليردة لى أسخن لتتحوت لى عاراء على ساق النةات وفى كثير ما حرشخية األجنحة
تنسج اليردات ةيوي حريرية حوت الةراعم أو الساق لتنزت عليه وتتحوت لى عاراء.
لكثير ما يردات الاباب وة وصا ً ما جنا  Liriomyzaةاصية القخز لمسافة كةيرة في
العمر اليردي األةير وفى أنواع كثيرة تقنع اليردات الجزء العلو ما الةشرة وتنسج
غناء وادي وبالك تظفر الشرانط على كن ما بشرتي الوردة.
تتحوت مجموعة كةيرة ما اليردات لى عاارى في نخط جديد د ير هاةن الوردة يسمى
"نخط العاراء  "Pupal mineت نعه لفاا الغرض .دد تتعار يردات حرشخية األجنحة
هاةن غرفة العاراء هوط أ غناء وادي وفي كثير ما الحاات ت نع يردات حرشخية
وغشا ية األجنحة شرانط حريرية ةاصة تتحوت هاةلفا لى عاارى 0وفى أنواع ما ف يلة
 Agromyzidaeالتي تتحوت يرداتفا لى عاارى هاةن األنخاق ي حظ أط النخط يغلط تماما ً
ما ال ار بدرجة ا تسمح للحشرات الكاملة بال رو ولالك ت ر الحشرات ة ت بشرة
الوردة وتخرج كثير ما يردات ذات الجناحيا ماهة لزجة كالخراء دةين تحولفا لى عاراء
تسفن انزاق العاراء هاةن النخط.
خروج الحشرة الكاملة  :Adult emergenceفي األنواع التي تعار يرداتفا هاةن
األنخاق فإط الحشرة الكاملة ت نع لنخسفا يريقا ً ة ت بشرة الوردة حيث نجد أط للحشرة
الكاملة عمن مزهو حيث ت ر ما العاراء م ما بشرة النةات وذلك باستعمات الكيا
الجةفي  Ptillinumالا ي ر ما نية جةفة الرأس ويكوط مملوء بسا ن يعني ضغنا ً
يساعد على ةرو الحشرة وأحيانا ً يوجد للعاراء ةنوي كيتينة سميكة تساعد الحشرة
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الكاملة على ال رو ما جلد العاراء كما في العاارى المستورة  Coarctate pupaeوفي
كثير ما حشرات رتةة حرشخية األجنحة يقع العبء األكةر على عاتط العاراء ل رو
الحشرات الكاملة فتمزق العاراء بشرة الوردة دةن ةرو الحشرة الكاملة ودد يكوط لفال
الحشرات جين أو أكثر على مدار العام.
األهمية االقتصادية لصانعات األنفاق:
دد تسةب صانعات األنخاق تلخا ً محدوهاً في أوراق النةات ة ت هورة حياتفا وبالك
يكوط ضررها بسيط .ويحدث ال رر الحقيقي ما كثرة عده اليردات التي تحخر في أنسجة
النةات مما يتسةب عنه تلف هال األنسجة وعدم انتظام الع ارة واةت ت مداه النةات بالمواه
التي يحتاجفا استمرار نمول وبقا ه حياً .كما ينتج عا وةزات آلة وضع الةيض تمزيط أنسجة
النةات مما يؤهى لى جخاففا.
وت يب صانعات األنخاق عدهاً ما المحاصين الزراعية كال ر ومحاصين الحقن
وأشجار الخاكفة واألشجار ال شةية والنةاتات النةية والعنرية ونةاتات الزينه 0ويحدث معظم
ال رر في المراحن األولى ما نمو النةات وتعتةر ذبابة الةنجر  Pegomyia mixtaما
ارفات التي تؤ ر على مح وت الةنجر حيث أنفا تقلن نسةة السكر في الجاور كما أط هوهة
هرنات الةنايا  Phthorimaea operculellaوذبابة الخوت Liriomyza trifolii
تؤ راط بشدة على بعض المحاصين في حالة شدة اإلصابة.ولفا ضرر غير مةاشر ذ تنمو
نتيجة اإلصابة بفا أنواع الخنر والةكتيريا فيزهاه ال رر.
ودد كاط لظفور صابات بةعض صانعات األنخاق على نةاتات المحاصين الحقلية
ومحاصين ال ر في م ر أ ر كةير في التوسع في هراستفا للحد ما تكا رها وانتشارها
واةتيار أنسب النرق لمكافحتفا.

أنفاق الحشرة عند شدة اإلصابة تصويرالدكتور /عبدالفتاح محمود محمد
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الوضع التصنيفي لصانعة أنفاق أوراق الخضر
Animalia

اململكة احليوانية

Kingdom:

Arthropoda

Phylum:

صف:

احلشرات

Insecta

Class:

رتبة:

نصفية األجنحة

Diptera

Order

عائلة:

أجروميزيدى

Agromyzidae

Family

الشعبة:

مفصليات األرجل

العوائل
تعتةر حشرة صانعة أنخاق أوراق محاصين ال ر ما اانواع نةاتية التغاية والتي
تتغاى على ااوراق عةر أنخاق ت نعفا بيا بشرتي الوردة كما أنفا تفاجم العديد ما النةاتات
اادت اهية الفامة ومنفا ال يار والنمايم والخاصوليا والخوت الةلد والكرنب وال ا
والةنيخ والكوسة (Abul-Nasr &Assem, 1961; Spencer, 1973; Lee et al.,
)1990b
الوصف الكامل لألطوار المختلفة للحشرة
)(Liriomyza spp., Diptera: Agromyzidae
البيضة:
بي اء اللوط بي او الشكن ي ن يولفا الى  0.2من متر (.(Daikietet al, 2011
اليرقة:
اسنوانية الشكن عديمة الرجن لونفا سمني ويرففا األمامي مدبب ويحمن في نفايته أجزاء
الخم التي تتم يز ب بتفا ولونفا الداكا وددرتفا على اانكماش والةروج أ ناء حخرها في
أنسجة الوردة يةلغ يولفا  0.50ملليمتر الى  2.5ملليمتر حسب النور اليردي حيث يوجد
لفا ة أعمار يردية.
العذراء:
ما النوع المستور  Coarctateذات لوط اصخر ذهةي لى األسوه.
الحشرة الكاملة:
يةلغ يوت األنثى  2.3-2ملليمترر ويروت الراكر  1.5ملليمترر .وهري ذبابرة رماهيرة اللروط ذات
صرردر أسرروه اللرروط ،األرجررن ذات ف ررا أصررخر بينمررا السرراق والرسررغ ذات لرروط بن ري ،الررةنا
والترجررة ذات لرروط أصررخر مررا الجررانةيا ،ك ر مررا  setaeالرأسررية ترتكررزاط علررى أرضررية
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صخراء اللوط ،درط ااستشعار أريستى مسرتدق تردريجيا ،والعقلرة الثالثرة مرا دررط ااستشرعار
ها رية صغيرة ذات لوط أصخر امع .(Spencer, 1972).

الحشرة الكاملة اثناء وضع البيض

طور البيضة
ت وير الدكتور /عةدالختاح محموه محمد

يرقة ذبابة اوراق الخيار
ت وير الدكتور /عةدالختاح محموه محمد
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دورة الحياة :
ت ررع األنثررى الةرريض فرهي را ً تحررت سررنح الةشرررة العليررا لررألوراق بواسررنة آلررة وضررع الةرريض.
الةي ة ذات شكن بي او يةلرغ يولفرا نحرو  0.2 – 0.1ملليمترر .يخقرا الةريض عرا يردرات
صررغيرة أسررنوانية الشرركن عديمررة األرجررن لونفررا سررمني ويرففررا األمررامي مرردبب ويحمررن فرري
نفايته أجزاء الخم التي تتميز ب بتفا ولونفرا الرداكا ودردرتفا علرى اانكمراش والةرروج أ نراء
حخرها في أنسجة الوردة .تتغاى اليردات على النسيج األسخنجي بيا بشررتي الوردرة فري حالرة
ال يار ،النمايم والخاصوليا محد ة أنخراق ةينيرة متعرجرة ترزهاه يرواً وعرضرا ً كلمرا كةررت
اليردات في الحجم وعند اكتمات نموها تشط السنح العلو للةشرة وت ر م تتحوت بعرد ذلرك
لى عاراء على سنح الوردة في نفاية النخط وغالةا ً ما تسقط علرى سرنح التربرة لتتعرار فيفرا،
ولفال الحشرة ما  10 – 5أجيات في السنة.

دورة حياة صانعة أنفاق أوراق الخضرLiriomyza sp.
http://www.hsc.csu.edu.au/agriculture/production/3362/pest_management.htm
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المكافحة الحيوية باستخدام الطفيليات Parasitoids
تعريف التطفل
التنخن هو نموذ ما التعايش يعيش فيه كا ا وهو النخين  Parasitoidعلى حساب
كا ا آةر وهو العا ن  Hostوتنمو األيوار الغير كاملة للنخين هاةن أو ةار جسم عا لفا،
أما الحشرات الكاملة للنخيليات ففي تتغاى على دنرات الندى ورحيط األجهار .وتنتفي
ع دة التنخن بموت العا ن.
تنقسم ظاهرة التطفل بناء على تتابع هجمات الطفيليات على العائل الى:
 -1طفيليات أولية : Primary Parasitoids
وهي التي تتنخن على حشرات أةرى تكوط متغاية بنةيعتفا على النةاتات أو مترممة
أو مخترسة لغيرها ما الحشرات.
 -2طفيليات مفرطة : Hyper parasitoids
وفية ت ةح عاهة التنخن مخرية حيث يفاجم النخين يخين آةر .وهال النخيليات
تتنخن على النخيليات األولية حيث توجد بعض أنواع النخيليات تكوط عوا لفا عةارة
عا يخين أولي على حشرة ضارة ،وبالنةع يؤه النخين الثانو بتنخله لى ةخض
أعداه النخين األولي .عندما يتنخن يخين انو يسمي ،Secondary parasitism
ويوجد تنخن ي  Tertiary parasitismوفيه يتنخن يخين يسمي بالث ي على
النخين الثانو ويوجد أحيانا تنخن رباعي.
تقسم الطفيليات حسب موضع التطفل على العائل إلى
 -1طفيليات خارجية : Ecto-parasitoids
يقوم النخين بالتنخن ةارجيا على عا له حيث يوضع بيض النخين على سنح جسم
العا ن ما ال ار لت ر منه يردة تتغاى ةارجيا على العا ن حتى ت ن لى يور العاراء.
-2طفيليات داخلية : Endo-parasitoids
وفيفا تتنخن هاةليا على عوا لفا حيث تنمو أيوارها غير الكاملة هاةن أجسام عوا لفا
ودد تتكوط عااراها هاةن أو ةار جسم العا ن حسب حالة التنخن.
تنقسم الطفيليات من حيث طور العائل الذي يتم التطفل عليه إلى:
 -1طفيليات البيض : Egg parasitoids
وهي أ نجح أنواع التنخن حيث ت ع ناث النخين الةيض هاةن بيض عا لفا تتحوت الى يردة
م عاراء م ت ر حشرات النخين بعد أط تق ي على ارفة في يور الةي ة ومنفا يخيليات
عا لة  Trichogrammatidaeويوجد منفا في م ر يخين Trichogramma
 evanescensوالا يتنخن على بيض هوهة الق ب ال غرى.
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 -2طفيليات اليرقات : Larval parasitoids
وفية يتم التنخن على النور اليردي ةارجيا حيث يتم وضع الةيض بجوار أو على
العا ن كالك يتم التنخن على النور اليردي هاةليا وفيه ي ع النخين الةيض هاةن احد أيوار
اليردة ومنفا يخيليات عا لة  Brachonidaeمثن النخين  Apanteles sp.الا يتنخن على
بعض أنواع حرشخية األجنحة.
 -3طفيليات الحوريات : Nymphal parasitoids
كما في النخيليات التي تتنخن على حوريات الما والحشرات القشرية والةط الدديقي وفي هال
الحالة يم ي النخين كن أيوارل غير الكاملة هاةن جسم العا ن ،وت ر الحشرات الكاملة
للنخيليات ما أجسام عوا لفا.
 -4طفيليات العذارى: Pupal parasitoids
وفيه يتم التنخن على يور العاراء ةاصة العاارى حديثة التكويا أو في يور ما دةن العاراء
ليستمر النخين في تنخله على يور العاراء للعا ن مثن يخين الةراكيميريا Brachymeria
 famosataالا يتنخن على عاراء أبو هديط الكرنب وت ر الحشرات الكاملة وهو ما
عا لة  Chalcididaeما رتةة غشا ية األجنحة Hymenoptera
أهم الطفيليات التي تتطفل على صانعات أنفاق أوراق الخضر : Liriomyza spp
1. (Hymenoptera: Eulophidae) Diglyphus isaea
يعتةر يخين  Diglyphus isaeaما النخيليات األولية على صانعات أنخاق أوراق ال ر
حيث يتم نتاجه ب خة تجارية كعن ر ما عناصر المكافحة الحيوية ضد صانعات أنخاق
أوراق ال ر()Shaet al., 2006

يخين  Diglyphus isaeaأ ناء وضع الةي ة على اليردة
https://ladybirdplantcare.co.uk/leafminerparasites.htm

عةوة تحتو على النخين معدة لإلي ق
http://www.evergreengrowers.com/digl
yphus-isaea-163.html
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2. Neochrysocharis okazakii (Hymenoptera: Eulophidae)
دد أديمت تجربة في الياباط لدراسة مدى مناسةة نوعيا ما صانعات أنخاق أوراق
 وأوضحت النتا جN. okazakii  للنخينL. chinensis and L. trifolii( ال ر
استناعة النخين كمات هورة حياته في ك النوعيا كما ا يوجد فروق بيا فترة نمو النخين
Dang ( .L. chinensis بينما أيالت فترة حياة أنثى النخين عند التنخن على يردات النوع
.)et al., 2007

Neochrysocharis okazakii ذكر يخين
http://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/eokazakii.htm

Neochrysocharis okazakiiأنثى النخين
http://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/e-okazakii.htm

3. Hemiptarsenus sp. (Hymenoptera: Eulophidae (

Hemiptarsenus unguicellus
http://ponent.atspace.org/fauna/ins/fam/eul
ophidae/hemiptarsenus_eul.htm#f0_1_t62

Hemiptarsenus ornatus
http://ponent.atspace.org/fauna/ins/fam/eulo
phidae/hemiptarsenus_eul.htm#f0_1_t62
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Hemiptarsenus varicornis (Girault) female
http://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/evaricornis.htm

Hemiptarsenus varicornis (Girault) male
http://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/evaricornis.htm

4. Phaedrotoma scabriventris
ودد أديمت تجربة في كينيا لدراسة مدى دابلية ومناسةة ة أنواع ما صانعات أنخاق أوراق
Ph.  للنخينL. ( huidobrensis, L. sativae and L. trifolii( ال ر
 يليه%55  بنسةةhuidobrensis  وأوضحت النتا ج تخ ين النخين للنوعscabriventris
 كما أوضحت النتا ج عدم وجوه فروق فيtrifolii  يليه النوع%55  بنسةةsativae النوع
)Chabi-Olayeet al.,2013( فترة نمو النخين
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5. Opius sp. (Hymenoptera: Braconidae)

Opius sp. female
http://www.pestnet.org/SummariesofMessages/
Unidentified/Insects/Opiussp,Liriomyza,Philip
pines.aspx

Opius sp. male
http://www.pestnet.org/SummariesofMessages
/Unidentified/Insects/Opiussp,Liriomyza,Phili
ppines.aspx
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