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األهداف
 -1تعريف اآلفات الزراعية املوجودة على النباتات املزروعة وتصنيفها علميا ً (االسم العربي الشائع ،االسم اإلجنليزي الشائع ،االسم العلمي ،الفصيلة والرتبة) ،وتشمل اآلفات احلشرية ،اآلفات املمرضة (الفطرية والبكتيرية والنيماتودية والفيروسية،
وغيرها) ،واألعشاب الضارة.
 -2حصر العائل أو العوائل التي تصيبها كل آفة ،مع التركيز على احملاصيل الرئيسية في الدولة.
 -3يعتبر هذا السجل نواة لدليل شامل يتم حتضيره حول اآلفات الزراعية في الدولة .وسيتم إضافة املعلومات التالية:
أ-
ب-
ت-
ث-

تصنيف خطورة اآلفة على كل نبات ،ذلك من ناحية كونها آفة اقتصادية رئيسية ،رئيسية ،ثانوية ،نادرة الظهور ،أو آفة موسمية.
حتديد موعد ظهور اآلفات على النباتات املزروعة.
نشر صور ملونة لألطوار اخملتلفة بكل آفة مع صور توضيحية ألعراض اإلصابة اخملتلفة.
حتديد الطرق املناسبة للوقاية أو املكافحة ،استنادا ً إلى تصنيف خطورة هذه اآلفات على النباتات املزروعة.
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آلية إعداد السجل
 -1البحث عن اآلفات الزراعية على النباتات أو احملاصيل اخملتلفة ضمن اإلصدارات املنشورة سابقا ً من قبل اجلهات املعنية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 -2حصر اآلفات الزراعية وأعراض اإلصابة بها من خالل املشاهدات الشخصية ألعضاء فريق إعداد السجل أثناء زياراتهم امليدانية خملتلف املناطق الزراعية بالدولة خالل اخلمس والعشرون سنة املاضية .ومن خالل
املشاهدات الشخصية ،مت تسجيل العديد من اآلفات وأعراض إصابتها ألول مرة في الدولة.

إجمالي عدد اآلفات الزراعية على النباتات املستهدفة:
198

200
180

أو ً
ال  -آفات أشجار النخيل

160
131

140
120

عدد اآلفات الزراعية*

116

اآلفات المستهدفة :الحشرات ،الحلم ،األمراض،
العائل  /العوائل المستهدفة :أشجار النخيل

94

100
80
58

60
40

35
18

20
0

1

األعشاب األشجار
الضارة احلرجية

* قد تصيب بعض اآلفات أكثر من عائل.

23

19

20

16

20
11

21

19
3

2

1

نباتات الزينة

املسطحات
اخلضراء

أعشاب

األعالف

أمراض

9

احلبوب

حلم

16

اخلضراوات

حشرات

10

الفاكهة

24
6

التمور اخملزونة

أشجار النخيل

تصــاب أشــجار النخيــل بالكثيــر مــن اآلفــات التــي تقلــل مــن منوهــا وإنتاجهــا ،منهــا مــا يصيــب اجملمــوع اخلضــري كاجلــذوع والســعف،
ومنهــا مــا يصيــب اجملمــوع اجلــذري ،ومنهــا مــا يصيــب الثمــار فــي جميــع مراحــل منوهــا .واســتنادا ً إلــى الســجل احلالــي لآلفــات الزراعية،
فقــد بلــغ عــدد أنــواع احلشــرات  35نوع ـاً ،احللــم  6أنــواع ،اآلفــات املمرضــة مبختلــف مســبباتها الفطريــة والنيماتويــة املايكوبالزميــة
وبعــض الظواهــر أو األمــراض غيــر معروفــة الســبب  24مرضـا ً.

7

9

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

)1( يتبع اجلدول

. اآلفات احلشرية على أشجار النخيل في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

(الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

(الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

Pseudococcidae (Hemiptera)

Nipaecoccus viridis

Spherical mealybug

البق الدقيقي الكروي

Curculionidae (Coleoptera)

Rhynchophorus ferrugineus

Red palm weevil

سوسة النخيل احلمراء

Chrysomelidae (Coleoptera)

Julodis fimbriata, J. caillaudi

Fronds Beetle

خنفساء سعف النخيل أو خنفساء اجلريد

Scarabeidae (Coleoptera)

Oryctes elegans

Fruit stalk borer

)حفار عذوق النخيل (العاقور أو القارض

Chrysomelidae (Coleoptera)

Macrocoma sp., Pseudomalegia sp.

Date Palm Inflorescense Beetle

خنفساء طلع النخيل

Scarabeidae (Coleoptera)

Oryctes agamemnon, O. agamemnon arabicus

Arabian rhinocerous beetle

اخلنفساء الراينوسيرية العربية

Vespidae (Hymenoptera)

Vespa orientalis

Date Red Wasp, Oriental Wasp

 الدبور الشرقي،دبور البلح األحمر

Scarabeidae (Coleoptera)

Oryctes rhinoceros

The palm rhinoceros beetle

 خنفساء وحيد القرن،خنفساء الراينوسيروس

Cerambycidae (Coleoptera)

Jebusea hammerschmidti

Longhorn date palm stem borer

حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة

Batrachedridae (Lepidoptera)

Batrachedra amydraula

Lesser date moth

دودة البلح الصغرى أو احلميرة

Tropiduchidae (Hemoptera)

Ommatissus lybicus

Dubas bugs

حشرة دوباس النخيل أو املتك

Vespidae (Hymenoptera)

Polistes gallicus, Polistes hebroeus

Yellow Wasp

الدبور األصفر املرقط

Lycaenidae (Lepidoptera)

Virachola livia

Pomegranate fruit butterfly

أبو دقيق الرمان

Acrididae (Orthoptera)

Schistocerca gregaria

Desert Locust

اجلراد الصحراوي

Pyralidae (Lepidoptera)

Arenepses (Aphomia) sabella

Greater date moth

Acrididae (Orthoptera)

Anacridium melanorhodon arabafrum

Tree Locust

جراد الشجر

دودة التمر الكبرى أو دودة الطلع

Scarabaeidae (Coleoptera)

Strategus julianus

Young date palm borer

Cixiidae (Hemiptera)

Perindus binudatus

Date Palm leafhopper

نطاطات أوراق فسائل النخيل

حفار فسائل النخيل

Curculionidae (Coleoptera)

Xyleborus perforans

Bark beetle

Thripidae (Thysanoptera)

Frankliniella schultzei

Flowering Thrips

تربس األزهار

خنفساء القلف

Bostrichidae (Coleoptera)

Dinapate wrighti

Giant palm borer

Thripidae (Thysanoptera)

Adiheteothrips jambudvipae

Inflorescence Thrips

تربس طلع النخيل

حفار النخيل العمالق

Scolytidae (Coleoptera)

Coccotrypes dactyliperda

Date stone beetle

خنفساء أو ثاقبة نواة التمر

Cicadidae (Hemiptera)

Platypleura arabica

Cicada

حشرة السيكادا

Curculionidae (Coleoptera)

Derelomus sp.

Inflorescence weevil

سوسة طلع النخيل

Gryllotalpidae (Orthoptera)

Gryllotalpa gryllotalpa

Mole Cricket

) املالوش،احلفار أو كلب البحر (العنجوش

Bostrichidae (Coleoptera)

Phonopate frontalis

Fronds borer

حفار سعف النخيل أو ثاقب جريد النخيل

Rhinotermitidae, Termitidae, Hodotermitidae,
Microtermitidae (Isoptera)

Psammotermes hybostoma Desneux,
Microtermes diversus, Anacanthotermes ochraceus,
Microtermes najdensis,
Odontotermes smeathman

Diaspididae (Hemiptera)

Fiorinia phoenicis

Green or brown soft scale

حشرة النخيل القشرية اخلضراء املستطيلة أو البنية
املبططة

Diaspididae (Hemiptera)

Parlatoria blanchardi

Parlatoria date scale insect

حشرة النخيل القشرية املدرعة البيضاء أو البارلتوري

Phoenicoccidae (Hemiptera)

Phoenicoccus marlatti

Red date scale insect

حشرة النخيل القشرية الرخوة احلمراء

Diaspididae (Hemiptera)

Aonidiella orientalis

Yellow date oriental scale

Asterolecaniidae (Hemiptera)

Plamaspis (Asterolecanium) phoenicis

Green date pit scale

حشرة النخيل القشرية الشرقية الصفراء
احلشرة القشرية اخلضراء احلافرة

Monophlebidae (Hemiptera)

Pseudaspidioproctus hyphaeniacus ll

Date palm giant mealybug

البق الدقيقي العمالق أو بق نخيل التمر الدقيقي

Pseudococcidae (Hemiptera)

Maconellicoccus hirsutus

Hibiscus mealybug

بق الهبسكس الدقيقي القرنفلي

Termites

النمل األبيض
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)3( يتبع اجلدول
املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض الفطرية

. اآلفات األكاروسية (احللم) على أشجار النخيل في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

(الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

Tetranychidae (Acari)

Oligonychus (=Paratetranychus) afrasiaticus

Old world mite or Dust mite

، الغبيرة،حلم الغبار (عنكبوت الغبار
)حلم نخيل العالم القدمي

Tetranychidae (Acari)

Eutetranychus orientalis

Oriental red mite

احللم األحمر الشرقي

Tetranychidae (Acari)

Raoiella indica

Red palm mite, False red mite date,
Palm scarlet mite

) حلم البلح األحمر،حلم ثمار البلح (حلم النخيل القرمزي

Alternaria spp., Cladosporium sp., Cercospora sp., Mycosphaerella sp

Leaf Spots

)التبقع البني على السعف (مرض الفسيل والسعف

Thielaviopsis paradoxa (= Gliocladium vermoeseni (, Nalanthamala vermoeseni )
Phytophthora palmivora, P. katsurae)

Thielaviopsis bud rot (stem bleeding, bitten leaf,
black scorch, dry basal rot, heart rot)

، الورقة املقضومة،عفن البرعم ثيالفوبسيس (انحناء الساق
) عفن القلب، عفن القاعدة اجلاف،اسوداد احلواف

Phytophthora sp.

Balaat

البلعات

Alternaria spp., Alternaria alternata

Dieback of date palm leaves

املوت الرجعي األلترناري ألوراق النخيل

Tetranychidae (Acari)

Oligonychus pratensis

Date yellow mite, New world date mite

)حلم النخيل األصفر (حلم متر العالم اجلديد

Fusarium oxysporum

Fusarium wilt

 الوعائي/ الذبول الفيوزاريومي

Asterolecaniidae (Acari)

Brevipalpus phoenicis

False red palm mite

حلم النخيل األحمرالكاذب اواملبطط

Collectotrichum gloeosporiodes

Leaf blight or Anthracnose

لفحة األوراق أو مرض األنثراكنوز

Asterolecaniidae (Acari)

Tenuipalpus eriophyoides

False spider mite

حلم اخلوص الكاذب

Serenomyces phoenicis, S. virginiae, S. californicus, S. sheari.

Palm rachis blight

لفحة جريد النخيل

Aspergillus niger, A. phoenicis

Calyx-end rot

tتعفن طرف كأس الزهرة أو حتت قمع الثمرة

األمراض امليكوبالزمية
Mycoplasma species

Brittle leaves

األوراق املقصوفة

Mycoplasma species

Lethal yellowing

االصفرار املميت

Mycoplasma species

Al-wijam

)الوجام (عدم اإلثمار أو مرض تدهور أشجار النخيل

الظواهر أو األعراض غير معروفة السبب
Unknown

Cross cuts disease, crosscuts or Transverse notches

)V االنشقاق في اجلريد (القطع الثلمي للسعف على شكل حرف
 القطع العرضي أو انقصاف العراحني،

Unknown

White end

ظاهرة أبوخشيم أو الذنب األبيض

األمراض النيماتودية
Meloidogyne javanica; M. incognita

Root-knot nematodes

نيماتودا تعقد اجلذور أو سرطان اجلذور

Tylenchorynchus spp.

Stunt nematodes

نيماتودا التقزم

Pratylenchus brachyurus

Lesion nematodes

نيماتودا التقرح

Helicotylenchus dihystrea, H. multicinctus

Spiral nematodes

النيماتودا احللزونية

Trichodorus spp.

Stubby-root nematodes

نيماتودا تقصف اجلذور

Hemicriconemoides spp., Macroposthonia spp,

Ring nematodes

النيماتودا احللقية

. اآلفات املمرضة على أشجار النخيل في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض الفطرية
Chalaropsis (Ceratocystis) radicicola
(Syn. Chalara paradoxa); Thielaviopsis paradoxa

Black scorch (Majnoon)

)اللفحة السوداء (اسوداد احلواف أو اجملنونة

Mauginiella scaettae, Fusarium moniliforme Thielaviopsis paradoxa, Alternaria
chlamydospora, Alternarra alternate

Al khamedj or Inflorescense rot

)اخلامج (خياس طلع النخيل أو عفن نورات النخيل

Graphiola phoenicis

Graphiola leaf spot or False smut

تبقع األوراق اجلرافيولي أو التفحم الكاذب

Alternaria spp., Helminthosporium spp., Cladosporium, Aurobosidium sp.,
Botryodiplodia sp., Stemphyllium, Macrosporium, Citromyces, Aspergillus
fumigatus; A. japonicus, Fusarium lateritium, F. Moniliforme, Nigrospora sp.,
Paecilomyces sp., Syncephalastrum sp., Penicillium sp. and Yeasts

Fruit rot

تعفن الثمار

Diplodia rot disease or
Diplodia leaf base rot

عفن الديبلوديا (مرض تعفن قواعد األوراق الديبلودي
)أو مرض الفسيل وسيقان السعف

Diplodia phoenician
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. اآلفات احلشرية على التمور اخملزونة في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Pyralidae (Lepidoptera)

Ephestia (Cadra) cautella

Storage moth, Ameri date moth

 دودة البلح العامري،دودة اخملازن

Pyralidae (Lepidoptera)

Ephestia (Cadra) calidella

Currant moth, Date moth

 فراشة التمر،دودة بلح الواحات

Pyralidae (Lepidoptera)

Ephestia (Cadra) elutella

Tobacco moth

فراشة التبغ أو دودة الشيكوالته

Pyralidae (Lepidoptera)

Ephestia (Cadra) figulilella

Tobacco moth

فراشة الزبيب أو التبغ أو دودة بلح كاليفورنيا

Pyralidae (Lepidoptera)

Ephestia (Cadra) kuehniella

Mediterranean flour moth

فراشة طحني البحر املتوسط

Pyralidae (Lepidoptera)

Plodia interpunctella

Indian meal moth

فراشة الدقيق الهندية

Silvanidae (Coleoptera)

Oryzaephilus surinamenis

Saw-toothed grain beetle

اخلنفساء ذات الصدر املنشاري

Pyralidae (Lepidoptera

Ectomyelois (Myelois) ceratoniae

Carob moth

فراشة ثماراخلروب

Nitiduliidae (Coleoptera)

Carpophilus hemipterous

Two-spoted dry fruit beetle

خنفساء الثمار اجلافة ذات النقطتني

Nitiduliidae (Coleoptera)

Carpophilus dimidiatus

Dried fruit beetle

خنفساء الثمار اجلافة

Lycaenidae (Lepidoptera)

Virachola (Deudorix) livia

Pomegranate butterfly

 دودة ثمار الرمان،أبودقيق الرمان

Drosophilidae (Diptera)

Drosophila melanogaster

Vinegar fly

 ذبابة الدروسوفيال،ذبابة اخلل

Silvannidae (Coleoptera)

Oryzaephilus Mercator

Mercant grain beetle

خنفساء احلبوب التجارة

Laemophloeidae (Coleoptera)

Cryptolestes pusillus

Flat grain beetle

خنفساء احلبوب املسطحة

Laemophloeidae (Coleoptera)

Cryptolestes ferrugineus

Rusty grain beetle

خنفساء احلبوب الصدئية

Nitiduliidae (Coleoptera)

Epuraea (Haptoncus) luteolus

Yellow nitiduilid beetle

خنفساء النتديولد الصفراء

Tenebrionidae (Coleoptera)

Tribolium confusum

Confused flour beetle

)خنفساء الدقيق املتشابهة (احمليرة

Tenebrionidae (Coleoptera)

Tribolium castaneum

Red flour beetle

خنفساء الدقيق احلمراء

Anobiidae (Coleoptera)

Lasioderma serricorne

Cigarette beetle

خنفساء السجائر

Mycetophagidae (Coleoptera)

Typhaea stercorea

Hairy fungus beetle

خنفساء الفطر الشعرية

Dermestidae (Coleoptera)

Trogoderma granarium

Khapra beetle

خنفساء اخلابرة

 آفات التمور المخزونة- ثانيًا
 الحشرات:اآلفات المستهدفة
 التمور المخزونة: العوائل المستهدفة/ العائل
تصــاب التمــور املتســاقطة فــي مــزارع النخيــل وفــي اخملــازن بالعديــد مــن اآلفــات احلشــرية وبعضهــا يســبب
 فقــد بلــغ عــدد أنــواع اآلفــات احلشــرية علــى، واســتنادا ً إلــى الســجل احلالــي لآلفــات الزراعيــة.أضــرارا ً متفاوتــة
 واجلديــر بالذكــر أن معظــم هــذه اآلفــات تتســبب بأضــرارٍ اقتصاديــة علــى أنــواع عديــدة مــن.ً نوع ـا21 التمــور
.احلبــوب اخملزونــة ومنتجاتهــا
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أهم أنواع الفاكهة املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
النوع

ثالثًا  -آفات الفاكهة
اآلفات المستهدفة :الحشرات ،الحلم ،األمراض
العائل /العوائل المستهدفة :المانجو ،البرتقال ،الليمون ،الجوافة،
التين ،السدر ،الرمان ،الفراولة

العائلة

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

املاجنو

Mango

Mangifera indica

البالذرية أو البطمية أو القليبية

Anacardiaceae

البرتقال

Orange

Citrus sinensis

السذابية

Rutaceae

الليمون

Lemon

Citrus limon

السذابية

Rutaceae

اجلوافة

Guava

Psidium guaja

اآلسية أو اآلسيات

Myrtaceae

التني

Figs

Ficus carica

التينية أو التوتية

Ficeae

السدر

Sidr

Ziziphus spina-christi

السدرية

Paliureae

الرمان

Pomegranate

Punica granatum

اخلثرية

Lythraceae

الفراولة

Strawberry

Fragaria x ananassa

الوردية

Rosaseae

تصاب أنواع مختلفة من الفواكه بالعديد من اآلفات الزراعية .ويوضح اجلدول أدناه عدد أنواع احلشرات واحللم واألمراض على أهم أنواع الفواكه املزروعة في الدولة:
الفاكهة

عدد أنواع احلشرات

عدد أنواع احللم

عدد األمراض

املاجنو

18

1

13

احلمضيات (البرتقال والليمون)

29

2

14

السدر

21

2

10

الفراولة

8

1

8

التني

6

1

5

اجلوافة

10

1

5

الرمان

2

2

3

* قد تصيب بعض اآلفات أكثر من عائل.
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)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

Eriophyidae (Acari)

Aceria sp.

املسبب املرضي

. اآلفات األكاروسية (احللم) على أشجار املاجنو في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
االسم اإلجنليزي
االسم العربي
Mango bud mite

االسم اإلجنليزي
األمراض الفطرية

Fusarium subglutinans

Mango malformation

تشوه املاجنو

Alternaria alternata; Alternaria tenuissima

Alternaria leaf spots

التبقع األلترناري

Curvularia lunata; Leptosphaeria sp. ; Macrophoma sp.

Leaf spot

تبقع األوراق

Colletotrichum gloeosporioides

Anthracnose

األنثراكنوز

Black rot

العفن األسود

Dieback

املوت الرجعي

Fruit rot

عفن الثمار

Cylindrocladiella peruviana

Root rot

تعفن اجلذور

Verticillium dahliae, V. albo-atrum

Verticillium wilt

ذبول الفرتيسيليوم

Ceratocystis paradoxa
Botryosphaeria disrupta
Alternaria alternate; Phytophthora nicotianae

األمراض البكتيرية
Xanthomonas campestris; Pectobacterium carotovorum subsp. Erwinia

Bacterial black spot = bacterial canker

التبقع األسود البكتيري

Agrobacterium tumefaciens

Crown gall

تورم التاج

األمراض النيماتودية
Hemicriconemoides mangiferae

Mango decline nematode

نيماتودا تدهور أشجار املاجنو

Xiphinema brevicolle ; Xiphinema spp.

Dagger nematode

النيماتودا اخلنجرية

Lance nematode

النيماتودا الرمحية

Hoplolaimus columbus

أشجار المانجو
Mango - Mangifera indica

حلم براعم أشجار املاجنو

. اآلفات املمرضة على أشجار املاجنو في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
االسم العربي
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. اآلفات احلشرية على أشجار املاجنو في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

Buprestidae (Coleoptera)

Sphemoptera arabica

Mango stem and branch borer

حفار أفرع وساق أشجار املاجنو

Buprestidae (Coleoptera)

Cryphalus dilutus

Mango stem borer

خنفساء حلاء وأشجار املاجنو

Curculionidae (Coleoptera)

Myllocerus undecimpustulatus

Mango leaf borer

سوسة أوراق أشجار املاجنو

Cecidomycidae (Diptera)

Procontarinia matteiana

Mango gall fly and Leaf-gall midge

حشرة تدرن أوراق املاجنو

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) dorsalis

Oriental fruit fly

ذبابة الثمار الشرقية

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) ciliatus

Lesserr oriental fruit fly

ذبابة البطيخ الصغرى

Tephritidae (Diptera)

Carpomya vesuviana;C. incompleta

Sidr fruit fly

ذبابة ثمار السدر

Tephritidae (Diptera)

Calotropis procera

Apple of sodom fruit fly

ذبابة ثمار العشر أو األشخر

Diaspididae (Hemiptera)

Aspidiotus destructor

Coconut sclae

حشرة جوز الهند القشرية

Diaspididae (Hemiptera)

Aonidiella citrina

Lemon scale insect

حشرة الليمون القشرية

Diaspididae (Hemiptera)

Parlatoria crypt

White scale insect

حشرة املاجنو القشرية البيضاء

Coccidae (Hemiptera)

Protopulvinaria mangeferae

Soft scale insect

حشرة املاجنو القشرية الرخوة

Coccidae (Hemiptera)

Pulvinaria sp.

Scale insect

حشرة املاجنو القشرية الدرعية

Coccidae (Hemiptera)

Ceroplastes mangefera

Waxy scale insect

احلشرة القشرية الشمعية

Coccidae (Hemiptera)

Pseudococcus sp.

Mango mealy bug

البق الدقيقي

Miridae (Hemiptera)

Campylomma impicta

Mango flower bug

بق شماريخ أزهار املاجنو

Thripidae (Thysanoptera)

Scirtothrips dorsalis Hood

Chilli thrips

تربس الفلفل احلار

Bostrichidae (Coleoptera)

Sinoxylon sudanicum Lesne

Branch borer

ثاقبة األفرع الكبرى أو السودانية
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أشجار الحمضيات

)1( يتبع اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Cicadidae (Hemiptera)

Platypleura arabica

Cicada

حشرة السيكادا

Citrus sinensis - Orange - البرتقال
Citrus limon- Lemon - الليمون

Thripidae (Thysanoptera)

Scirtothrips dorsalis Hood

Chilli thrips

تربس الفلفل احلار

. اآلفات احلشرية على أشجار احلمضيات في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول

Thripidae (Thysanoptera)

Scirtothrips dorsalis

Alfalfa thrips

تربس اجلت

Thripidae (Thysanoptera)

Megalothrips sp.

Onion thrips

تربس البصل

Thripidae (Thysanoptera)

Thrips tabaci

Flower thrips

تربس األزهار

Thripidae (Thysanoptera)

Frankliniella schultzei, F. occidentalis

Western flower thrips

تربس األزهار الغربي

Thripidae (Thysanoptera)

Retithrips syriacus

Grape thrips

تربس العنب

Acrididae (Orthoptera)

Schistocera gregaria

Gregaroious desert locost

اجلراد الصحراوي

Acrididae (Orthoptera)

Locusta migratoria migratoriodes

Migratory locust

Acrididae (Orthoptera)

Anacridium elanorhodon arabafrum

Acrididae (Orthoptera)

Diablocatantops axillaris

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Papilionidae (Lepidoptera)

Papilio demeleus

Citrus leaf worm

ديدان أوراق احلمضيات

Phyllocnistidae (Lepidoptera)

Phyllocnistis citrella

Citrus leafminer

الديدان صانعات األنفاق في أوراق احلمضيات

Oecophoridae (Lepidoptera)

Psorostichia zizyphi

Citrus leafroller

الديدان طاويات أوراق احلمضيات

Coccidae (Hemiptera)

Coccus hysperidum

Citrus soft scale Insect

احلشرة القشرية الرخوة على احلمضيات

Pseudococcidae (Hemiptera)

Phanococcus citri

Citrus mealybug

اجلراد األفريقي املهاجر

بق احلمضيات الدقيقي

Diaspididae (Hemiptera)

Lepidosaphes beckii

Purple sale insect

احلشرة القشرية املدرعة البنفسجية

Tree locust

جراد الشجر

Diaspididae (Hemiptera)

Unaspis citri

Scale insect

حشرة اجلليد القشرية

Tree hopper

نطاط الشجر

Diaspididae (Hemiptera)

Aonidiella citrina

Yellow scale insects

احلشرة القشرية الصفراء

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) ciliatus

Small watermelon fly

ذبابة البطيخ الصغرى

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) dorsalis

Oriental fruit fly

ذبابة الثمار الشرقية

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) vertebratus

Largae watermelon fly

ذبابة البطيخ الكبرى

Aleyrodidae (Hemiptera)

Trialeurodes vaporariorum

Greenhouse whitefly

ذبابة البيوت البالستيكية البيضاء

Aleyrodidae (Hemiptera)

Bemisia tabaci

Silverleaf citrus whitefly

الذبابة البيضاء الشائعة

Aphididae (Hemiptera)

Lipaphis erysimi

False cabbage aphid

من امللفوف الكاذب

Aphididae (Hemiptera)

Aphis spiraecola

Citrus aphid

من احلمضيات

Aphididae (Hemiptera)

Myzus persicae

Peach aphid

من اخلوخ أو الدراق

Aphididae (Hemiptera)

Phapalosiphum maidis

Corn aphid

من الذرة

Cicadellidae (Hemiptera)

Hishimonus phycitis

Small lemon leafhopper

نطاط أوراق الليمون احلامض الصغير

. اآلفات األكاروسية (احللم) على أشجار احلمضيات في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Tertranychidae (Acari)

Eutetranychus orientalis

Citrus mite

عنكبوت احلمضيات

Asterolecaniidae (Acari)

Previpalpus phoenicis

False citrus mite

عنكبوت احلمضيات الكاذب

Eriophyidae (Acari)

Aceria sheldoni

Citrus bud mite

عنكبوت براعم احلمضيات
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أشجار السدر
Sidr or Christ’s thorn - Ziziphus spina-christi
. اآلفات احلشرية على أشجار السدر في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

Lycaenidae (Lepidoptera)

Tarucus rosaceus; Other species

Sidr leaf worm

Lymantriidae (Lepidoptera)

Various species

Sidr leaf skelertonizer

Phyllocnistidae (Lepidoptera)

Phyllocnistis citrella

Sidr leafminer

Oecophoridae (Lepidoptera)

Psorostichia zizyphi

Sidr leafroller

Curculionidae (Coleoptera)

Alcides sp.

Sidr fruit weevil

Trypetidae (Diptera)

Carpomia incomplete Beck

Sidr fruit fly

Tingidae (Hemiptera)

Urentius hystricellus (Richta)

Sidr bug

Coccidae (Hemiptera)

Coccus hysperidum

Citrus soft scale insect

Diaspididae (Hemiptera)

Lepidosaphes beckii

Purple scale insect

Diaspididae (Hemiptera)

Aonidiella citrina

Yellow scale insect

Pseudococcidae (Hemiptera)

Moconellococcus hirsutus

Hibiscus mealybug

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) ciliatus

Small watermelon fly

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) dorsalis

Oriental fruit fly

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) vertebratus

Largae watermelon fly

Thripidae (Thysanoptera)

Scirtothrips dorsalis Hood

Chilli thrips

Thripidae (Thysanoptera)

Thrips tabaci

Flower thrips

Acrididae (Orthoptera)

Schistocera gregaria Forsk.

Gregaroious desert locost

Acrididae (Orthoptera)

Locusta migratoria migratoriodes

Migratory locust

Acrididae (Orthoptera)

Anacridium ,elanorhodon arabafrum

Tree locust

Acrididae (Orthoptera)

Diablocatantops axillaris

Tree hopper

Cicadidae (Hemiptera)

Platypleura arabica

Cicada

Lycaenidae (Lepidoptera)

Tarucus rosaceus

Mediterranean tiger blue

Lycaenidae (Lepidoptera)

Tarucus balkanicus

Little tiger blue

Lasiocampidae (Lepidoptera)

Streblote siva

Jujube lappet

ديدان أوراق السدر
الديدان مهيكلة أوراق أشجار السدر
الديدان صانعات األنفاق في أوراق احلمضيات
الديدان طاويات أوراق احلمضيات
(سوسة ثمار النبق (السدر
(ذبابة ثمار النبق (السدر
البق شيكي األجنحة على السدر
احلشرة القشرية الرخوة
احلشرة القشرية املدرعة البنفسجية
احلشرة القشرية الصفراء
بق الهبسكس الدقيقي
ذبابة البطيخ الصغرى
ذبابة الثمار الشرقية
ذبابة البطيخ الكبرى
تربس الفلفل احلار
تربس األزهار
اجلراد الصحراوي
اجلراد األفريقي املهاجر
جراد الشجر
نطاط الشجر
حشرة السيكادا
فراشة النمر الزرقاء املتوسطية
فراشة النمر الزرقاء الصغيرة
الفة أوراق السدر

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

. اآلفات املمرضة على أشجار احلمضيات في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
االسم العربي

األمراض الفطرية
Phytophthora parasitica, P. citrophthora

Citrus gummosis

تصمغ أشجار احلمضيات

Penicillium italicum

Blue mold

العفن األزرق

Penicillium digitatum

Green mold

العفن األخضر

Alternaria alternate; Aspergillus flavus

Alternaria brown spot

التبقع البني االلترناري

Colletotrichum gloeosporioides

Anthracnose fruit rot

عفن الثمار االنثراكنوزي

Elsinoë fawcettii

Scab (Citrus scab, Sour orange scab)

جرب احلمضيات

Rosellinia spp. ; R. necatrix

White root rot

عفن اجلذور األبيض

األمراض الفيروسية
Citrus Tristeza Virus

Citrus quick decline

التدهور السريع في احلمضيات

األمراض البكتيرية
Xanthomonas campestris, Xanthomonas citri subsp. Citri

Citrus canker

التقرح البكتيري في احلمضيات

Liberobacter africanum

Citrus greening

اخضرار ثمار احلمضيات

Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis

Bacterial spot

التبقع البكتيري

األمراض النيماتودية
Pratylenchus spp.

Root lesion nematode

نيماتودا تقرح اجلذور

Meloidogyne spp.

Root knot nematode

نيماتودا تعقد اجلذور

األمراض االفيروسية
Citrus Tristeza Virus (CTV)

Citrus tristeza

فيروس التدهور السريع في احلمضيات

األمراض املايكوبالزمية
Mycoplasma

Whitche’s broom of lime trees

20

مكنسة الساحرة على الليمون
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الفراولة
Strawberry - Fragaria ananassa
. اآلفات احلشرية على الفراولة في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Lyoneliidae (Lepidoptera)

Tisceria sp.

Strawberry leafminers

صانعات أنفاق أوراق الفراولة

Tortricidae (Lepidoptera)

Ptycholoma pertiana

Strawberry fruit moth

فراشة ثمار الفراولة

Noctuidae (Lepidoptera)

Romosia sp.

Strawberry crown moth

فراشة تاج الفراولة

Aphididae (Hemiptera)

Pentatrichopus fragefolii

Strawberry aphid

من الفراولة

Aphididae (Hemiptera)

Aphis gossypii

Cotton aphid

من القطن

Pseudococcidae (Hemiptera)

Ferrisia virgata

Striped meal

بق اجلوافة الدقيقي

Coccidae (Hemiptera)

Ceroplastes rusci; Ceroplastes mangeferae;
Partheobecanium sp.

Fig wax scale

حشرة التني القشرية الرخوة

Aleyrodidae (Hemiptera)

Aleurodes sp., trialeurodes sp.

Strawberry whiteflies

ذبابة الفراولة البيضاء

. اآلفات األكاروسية (احللم) على الفراولة في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Tetranychidae (Acari)

Tetranychus urticae

Two spotted spider mite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

22

. اآلفات األكاروسية (احللم) على أشجار السدر في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Eriophyiidae (Acari)

Aceria spp.

Four leg mite

العنكبوت ذو األربع أرجل

Tertranychidae (Acari)

Eutetranychus orientalis

Sidr or Citrus mite

حلم السدر أو احلمضيات

Eriophyidae (Acari)

Aceria sheldoni

Sidr or Citrus bud mite

حلم براعم السدر أو احلمضيات

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

. اآلفات املمرضة على أشجار السدر في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول

االسم العربي

األمراض الفطرية
Aspergillus spp.

Fruit rot

مرض عفن الثمار

Curvularia spp.

Curvularia leaf spot

تبقع أوراق كرفيوالريا

Alternaria spp.

Alternaria leaf spot

تبقع األوراق االلترناري

Pencillium italicum

Blue mold

العفن األزرق

Pencillium digitatum

Green mold

العفن األخضر

Anthracnose spp.

Anthracnose

األنثراكننوز

األمراض البكتيرية
Xanthomonas campestris

Citrus canker

التقرح البكتيري في احلمضيات

Liberobacter africanum

Citrus greening

اخضرار ثمار احلمضيات

األمراض النيماتودية
Pratylenchus spp.

Root lesion nematode

نيماتودا تقرح اجلذور

Meloidogyne spp.

Root knot nematode

نيماتودا تعقد اجلذور
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اجلدول ( - )3اآلفات املمرضة على الفراولة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

األمراض الفطرية

أشجار التين
Fig - Ficus carcia

اجلدول ( - )1اآلفات احلشرية على أشجار التني في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

مرض عفن الثمار االلترنتري

Alternaria fruit rot

Alternaria tenuissima

مرض األنثراكنور والعفن األسود

Anthracnose and anthracnose fruit rot and black spot

Colletotrichum acutatum

مرض عفن اجلذور األسود

حشرة التني القشرية الرخوة أو الشمعية "اجلرب"

)Black root rot (disease complex

Rhizoctonia fragariae

بسيال التني

Fig psylla

مرض تبقع األوراق الزاوي

ذبابة ثمار التني

Fig fruit fly

Lonchae aristella, Sibla sp.

Angular leaf spot

Xanthomonas fragariae

مرض الذبول البكتيري

حفار ساق التني االستوائي ذو القرون الطويلة

Fig long-horned stem borer

Batocera ruformaculata

)Cerambycidae (Coleoptera

Bacterial wilt

Pseudomonas solanacearum

ثاقبة األفرع الكبرى أو السودانية

Branch borer

Sinoxylon sudanicum Lesne

)Bostrichidae (Coleoptera

األمراض البكتيرية

األمراض الفيروسية
مرض احلافة الصفراء على الفراولة

Strawberry mild yellow-edge

)Strawberry mild yellow-edge virus (SMYEV

األمراض النيماتودية
مرض تعقد اجلذور

Root-knot nematode

Meloidogyne spp

مرض التقزم الصيفي

Summer dwarf

Aphelenchoides besseyi

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة)

Fig wax scale

Ceroplastes rusci; Ceroplastes mangeferae

)Coccidae (Hemiptera

Trioza buxtoni

)Triozidae (Hemiptera
)Tephritidae (Diptera

اجلدول ( - )2اآلفات األكاروسية (احللم) على أشجار التني في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم اإلجنليزي
االسم العربي
العنكبوت األحمر

Carmine spider mite

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة)

Tetranychus cucurbitacearum

)Tetranychidae (Acari

اجلدول ( - )3اآلفات املمرضة على أشجار التني في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

املسبب املرضي

األمراض الفطرية
العفن األزرق

Blue mold

Penicillium italicum

العفن األخضر

Green mold

Penicillium digitatum

صدأ التني

Fig rust

Physopella fici ,Cerotilium fici

األمراض النيماتودية
نيماتودا تقرح اجلذور

Root lesion nematode

Pratylenchus spp.

نيماتودا تعقد اجلذور

Root knot nematode

Meloidogyne spp.
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أشجار الجوافة

. اآلفات األكاروسية (احللم) على أشجار اجلوافة في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Tetranychidae (Acari)

Tetranychus urticae

Two spotted spider mite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

. اآلفات املمرضة على أشجار التني في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض الفطرية

Guava - Psidium guajava

. اآلفات احلشرية على أشجار اجلوافة في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

Coccidae (Hemiptera)

Saissetia oleae

Black scale

احلشرة القشرية السوداء

Coccidae (Hemiptera)

Ceroplastes rusci; C. mangeferae, C. floridensis

Fig wax scale

حشرة التني القشرية الرخوة

Coccidae (Hemiptera)

Partheobecanium sp.

Wax scale

حشرة التني القشرية النجانية

Diaspididae (Hemiptera)

Aonidiella aurantii

Red scale

احلشرة القشرية احلمراء

Fusarium oxysposum

Guava wilt

ذبول أشجار اجلوافة

Pseudococcidae (Hemiptera)

Maconellicoccus hirsutus

Hibiscus mealybug

بق الهبسكس الدقيقي

Cercospora psidii

Cercospora leaf spot

تبقع األوراق السركسبوري

Pseudococcidae (Hemiptera)

Ferrisia virgata

Striped mealybug

بق اجلوافة الدقيقي

Fusarium solani, F. oxysporum, Rhizoctonia solani

Seed rot and Seedling wilt

عفن بذور وذبول بادرات اجلوافة

Tephritidae (Diptera)

Ceratitis capitata

Mediterranean fruit fly

 ذبابة ثمار البحر األبيض املتوسط،ذبابة الفاكهة

Rhizoctonia sp.

Seedling blight

لفحة البادرات

Tephritidae (Diptera)

Bacterocera (Dacus) dorsalis

Oriental fruit fly

ذبابة الثمار الشرقية

Aphididae (Hemiptera)

Aphis gossypi

Melon aphid

من البطيخ

Thripidae (Thysanoptera)

Retthrips syriacus

Grapevine thrips

تربس العنب

األمراض النيماتودية
Pratylenchus spp.

Root knot nematode

نيماتودا تعقد اجلذور
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أشجار الرمان

Pomegranate - Punica granatum
اجلدول ( - )1اآلفات احلشرية على أشجار االرمان في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة)

دودة ثمار الرمان ،عثة الرمان

Pomegranate moth

Deudorix (Virachola) livia

)Lycaenidae (Lepidoptera

الفة األوراق

Omnivorous leafroller

Platynota stultana

)Tortricidae (Lepidoptera

بق اجلوافة الدقيقي

Striped mealybug

Ferrisia virgata

)Pseudococcidae (Hemiptera

بق العنب الدقيقي

Grape mealybug

Pseudococcus maritimus

)Pseudococcidae (Hemiptera

حشرة التني القشرية الرخوة

Fig wax scale

Ceroplastes rusci; Ceroplastes mangeferae

)Coccidae (Hemiptera

حشرة التني القشرية

Wax scale

Partheobecanium sp.

)Coccidae (Hemiptera

من الرمان

Pomegranate aphid

Aphis punicae

)Aphididae (Hemiptera

من القطن

Cotton aphids

Aphis gossypii

)Aphididae (Hemiptera

اجلدول ( - )2اآلفات األكاروسية (احللم) على أشجار الرمان في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة)

العنكبوت األحمر

Carmine spider mite

Tetranychus cucurbitacearum

)Tetranychidae (Acari

أكاروس الرمان

Citrus flat mite

Brevipalpus lewisi

)Asterolecaniidae (Acari

اجلدول ( - )3اآلفات املمرضة على أشجار الرمان في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

املسبب املرضي

األمراض الفطرية
تبقع األوراق والثمار السركسبوري

Cercospora fruit spot

Cercospora punicae

القلب األسود ،عفن القلب

)Heart rot (Black heart

Alternaria spp

األمراض النيماتودية
نيماتودا تعقد اجلذور

Root knot nematode

Pratylenchus spp.

رابعًا  -آفات الخضراوات
اآلفات المستهدفة :الحشرات ،الحلم ،األمراض
العائل  /العوائل المستهدفة :أنواع مختلفة من الخضراوات
(كما هو مبين أدناه).
اســتنادا ً إلــى الســجل احلالــي لآلفــات الزراعيــة ،فقــد بلــغ عــدد أنــواع احلشــرات التــي تصيــب األنــواع
احملتلفــة مــن اخلضــراوات  ،131وعــدد أنــواع احللــم  ،16وعــدد األمــراض  ،131مــع اإلشــارة إلــى أن بعــض
هــذه اآلفــات قــد تصيــب أكثــر مــن عائــل.
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تصاب أنواع مختلفة من اخلضراوات بالعديد من اآلفات الزراعية .ويوضح اجلدول أدناه عدد أنواع احلشرات واحللم واألمراض على أهم أنواع اخلضراوات املزروعة في الدولة والتي تتبع  11عائلة نباتية:
عدد األمراض*
عدد أنواع احللم*
عدد أنواع احلشرات*
أهم أنوع اخلضراوات
العائلة

أهم أنواع اخلضروات املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
العائلة

النوع

الباذجنانية

الطماطم ،الباذجنان ،الفلفل ،البطاطس

22

4

56

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

القرعية

البطيخ ،الشمام ،اخليار ،الكوسا

17

2

37

البقولية أو القرنية أو الفولية

الفول ،الفاصولياء ،اللوبياء ،البازالء

الطماطم (البندورة)

Tomato

Solanum lycopersicum

17

2

30

الرمرامية

الشمندر ،السبانخ

الباذجنان

Eggplant

Solanum melongena

10

1

7

املدادية

البطاطا احللوة

الفلفل

papper

Capsicum annuum

7

1

9

الصليبية

امللفوف ،الزهرة ،اللفت ،الفجل ،اجلرجير

البطاطس

Potato

Solanum tuberosum

20

1

15

النرجسية

البصل ،الثوم

البطيخ األحمر (اجلح)

Watermelon

Citrullus vulgaris

7

1

10

الزيزفونية

امللوخية

الشمام

)Melon (Cantaloupe

Cucumis melo

7

1

1

املركبة

اخلس

7

1

16

خيار

Cucumber

Cucumis sativus

اخلبازية

البامياء

10

1

4

الكوسا

Squash

Cucurbita pepo

اخليمية

اجلزر ،البقدونس ،الكزبرة ،الشبت

7

1

13

الفول

Broad Bean

Vicia faba

الفاصولياء

Beans

Phaseolus vulgaris

اللوبياء

Cowpea

Vigna ungiculata

البازالء (البسلة)

Peas

Pisum sativum

الشمندر (البنجر)

Beet

Beta vulgaris

السبانخ

Spinach

Spinacia oleracea

البطاطا احللوة (الفندال)

Sweet Potato

Ipomoea batatas

* قد تصيب بعض اآلفات أكثر من عائل.

االسم العربي

الباذجنانية

القرعية

البقولية أو القرنية أو الفولية

الرمرامية
املدادية أو جنمة الصباح

االسم اإلجنليزي

Solanaceae

Cucurbitaceae

Fabaceae or Leguminosae

Chenopodiaceae

Convolvulaceae
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. اآلفات احلشرية على خضراوات العائلة الباذجنانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
البطاطس

الباذجنان

الفلفل

الطماطم

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Aleyrodidae (Hemiptera)

Bamisia tabaci

Silverleaf whitefly

الذبابة البيضاء

Aphididae (Hemiptera)

Macrosiphum euphorbiae

Potato aphid

من البطاطس

Aphididae (Hemiptera)

Myzus persicae

Peach aphid

Pseudococcidae (Hemiptera)

Mocnelliococcus hirsutus

Aphididae (Hemiptera)

العائلة
االسم اإلجنليزي

النوع
االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

من الدراق (اخلوخ) األخضر

Brassica oleracea Capitata group

Cabbage

)امللفوف (الكرنب

Hibiscus mealybug

بق الهبسكس الدقيقي

Brassica oleracea Botrytis group

Cauliflower

)الزهرة (القرنبيط

Aphis gossypii

Cotton aphid

من القطن

Brassica rapa

Turnip

Gryllotalpa gryllotalpa

European mole cricket

احلفار أو كلب البحر

اللفت

Gryllotalpidae (Orthoptera)

Emposca fabae

Pottato leafhoppers

نطاط أوراق البطاطس

Raphanus sativus

Cicadellidae (Hemiptera)

Radish

الفجل

Cicadellidae (Hemiptera)

Emposca decipiens

Potato leafhoppers

نطاط أوراق القرعيات

Eruca sativus

Rocket Salad

اجلرجير

Thripidae (Thysanoptera)

Thrips tabaci

Cotton thrips

تربس القطن

Allium cepa

Onion

البصل

Agromyzidae (Diptera)

Liriomyza trifolii

Leafminer flies

صانعات األنفاق

Allium sativum

Garlic

Noctuidae (Lepidoptera)

Agrotis sp.

Cutwormss

الديدان القارضة

الثوم

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera exigua

Armyworm, Greenworm

 الدودة اخلضراء،الدودة اجلياشة

Sphingidae (Lepidoptera)

Herse convolvuli

Convolvulus hawk-moth

Curculionidae (Coleoptera)

Cylas formicarius

Gelechiidae (Lepidoptera)

Cruciferae

Amaryllidaceae

االسم العربي

الصليبية

النرجسية

Tiliaceae

الزيزوفونية

Corchorus olitorius

Jews Mallow

امللوخية

دودة أوراق البطاطا

Compositae

املركبة

Lactuca sativa

Lettuce

اخلس

Sweet potato weevil

 سوسة سيقان البطاطا،سوسة درنات البطاطا

Malvaceae

اخلبازية

Abelmoschus esculentus

Okra

الباميا

Phthorimaea operculella

Potato tuber moth or tobacco
splitworm

دودة درنات البطاطس

Daucus carota

Carrot

اجلزر

Nnoctuidae (Lepidoptera)

Trichoplusia ni

Cabbage looper

دودة اخلضر نصف القياسة

Petroselinum crispum

Parsley

البقدونس

Noctuidae (Lepidoptera)

Helicoverpa (= Heliothis)
ormigera

Tomato fruit moth, cotton
bollworm

 دودة اللوز األمريكية،ديدان ثمار الطماطم

Coriandrum sativum

Coriander (Cilanto)

الكزبرة

Tuta absoluta

Tomato leafminer

 حفار أوراق وثمار الطماطم،توتا ابوسلويتا

Anethum graveolens

Gelechiidae (Lepidoptera)

Dill

الشبت

Crambidae (Lepidoptera)

Leucinodes orbonalis

Eggplant fruit and Shoot borer

 حفار ساق وثمار الباذجنان،دودة ثمار الباذجنان

Pyralidae (Lepidoptera)

Euzophora oseatella

Eggplant shoot borer

حفار ساق الباذجنان

Sphingidae (Lepidoptera)

Acherontia atropos

Sesame leaf worm

دودة اوراق السمسم

Arctiidae = Erebidae (Lepidoptera)

Utetheisa lotrix

Salt-and-pepper moth

 فراشة امللح والفلفل،ديدان نبات الرمرام الساحلي

Sphingidae (Lepidoptera)

Acherontia styx

Wastern Death’s-Head Hawkmoth

فراشة الصقر الغربية

Apiaceae = Umbelliferae

اخليمية
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البطاطس

الباذجنان

الفلفل

الطماطم

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

)3( يتبع اجلدول

Streptomyces scabies

Common sab

اجلرب العادي

Spongospora subterranean

Powdery scab

اجلرب املسحوقي

Verticillium dahliae V. ,albo-atrum

Verticillium wilt

ذبول الفرتسيليوم

Fusarium oxysporum F. , lycopersici

Fusarium wilt, Fusarium crown rot

Erwinia carotovora atroseptica

البطاطس

الباذجنان

الفلفل

الطماطم

. اآلفات األكاروسية على خضراوات العائلة الباذجنانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
االسم العلمي
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

)الفصيلة (الرتبة
Tetranychidae (Acari)

Tetranychus urticae

Two spotted spidermite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

Tarsonemidae (Acari)

Polyphagotarsonemus latus

Broad mite

عنكبوت الفلفل احلار

 العفن التاجي،الذبول الفيوزارمي

Tarsonemidae (Acari)

Phytonemus pallidus

Cuclamen mite

العنكبوت الشفاف

Black leg

الساق السوداء

Eriophyidae (Acari)

Vasates lycopersici

Tomato eruophid mite

حلم الطماطم األريوفي

Pythium aphanidermatum

Dumping off

سقوط البادرات املفاجئ

Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora,
Alternaria, Botrytis, Sclerotinia

Damping off seedling

 الذبول الطري في،سقوط البادرات املفاجىء
بادرات اخلضر

Puccinia pittieriana

Common rust

الصدأ العادي

Sclerotinia sclerotionum

Sclerotinia white rot

العفن األبيض االسكليروتيني

Sclerotinia sclerotorum

White rot

العفن األبيض

Fusarium solani

Dry rot

العفن اجلاف

Sclerotinia solani, S.capsici

Timber Rot

عفن اجلذع

Phytophthora parasitica, p. capasici

Phytophthora root rot

عفن اجلذور الفيتوفثوري

Rhizoctonia solani

Rhizoctonia root rot

عفن اجلذور الرايزوكتوني

Corynebacterium sepidonnicum = Clavibacter
michiganense sepidonicum

Ring rot

العفن احللقي

Botrytis cinerea

Grey mold

العفن الرمادي
()عفن البوتريتس

Sclerotium rolfsii

Stem rot

عفن الساق

Erwinia carotovora

Bacterial soft rot

العفن الطري البكتيري

Cladosporium fulvum

Caladosporium rot disease

العفن الكالدوسبورمي

Phytophthora spp.

Buckeye rot

عفن عني البط

البطاطس

الباذجنان

الفلفل

الطماطم
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املسبب املرضي

. اآلفات املمرضة على خضراوات العائلة الباذجنانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

األمراض الفطرية
Colletotrichum pipeatum C. capsica

Anthracnose

أنثراكنوز الفلفل

Colletotrichum coccodes

Anthracnose

أنثراكنوز الطماطم

Erysiphe cichoracearum

Powdery mildew

البياض الدقيقي

Leveillula taurica

Powdery mildew disease

البياض الدقيقي في الفلفل

Stemphylium solani, S. botryosum

Gray leaf spot

تبقع األوراق الرمادي

Septoria lycopersici

Septoria leaf spot

تبقع األوراق السبتوري

Cercospora capsici

Cercospora leaf spot

تبقع األوراق السركسبوري

Synchytrium endobioticum

Wart

التثألل

Alternaria alternata,
Stemphium botryosum

Alternaria stem canker, Pepper
and Eggplant Leaf spot

 تبقع اوراق،تقرح ساق الطماطم
الفلفل والباذجنان

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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)3( يتبع اجلدول
البطاطس

الباذجنان

الفلفل

الطماطم

البطاطس

الباذجنان

الفلفل

الطماطم

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

)3( يتبع اجلدول
االسم العربي

Potato Yellow Vein (PYVV)

Potato yellow vein

فيروس العرق األصفر للبطاطس

Rhizoctonia solani

Black scurf and stem canker

القشرة السوداء وتقرح الساق

Cucumber Mosaic Virus (CMV)

Cucumber mosaic

موزاييك اخليار

Sclerotium rolfsii

Southern blight

اللفحة اجلنوبية

Tobacco Mosaic Virus (TSWV)

Tobacco mosaic

موزاييك الدخان

Drechslera, Alternaria; Botrytis; Stemphillium

Seedling blight

لفحة الشتالت

Pepper Mosaic Virus (PMV)

Pepper mosaic

موزاييك الفلفل

Phomopsis vexans

Phomopsis blight

لفحة الفوموبسيس

Tomato Mosaic Virus (TMV), Alfalfa Mosaic Virus (AMV)

Tomato mosaic, Alfalfa mosaic

 موزاييك،موزاييك أوراق الطماطم
البرسيم

Alternaria solani

Early blight

اللفحة املبكرة

Phytophthora infestans

Late blight

اللفحة املتأخرة

األمراض النيماتودية

األمراض البكتيرية

Meloidogyne javanica; Meloidogyne incoginta

Root knot disease

تعقد اجلذور

Pseudomonas syringae

Bacterial speck

البثرات البكتيرية

Pratylencus sp.

Lesion nematode

تقرح اجلذور

Xanthomonas vesicatoria

Bacterial spot

التبقع البكتيري

Corynebacterium michiganense

Bacterial canker

التقرح البكتيري

Pseudomonas solanacearum

Bacterial wilt

الذبول البكتيري

Erwinia carotovora

Soft fruit

العفن البكتيري الطري

Tobacco Ring Spot Virus (TRSV)

Tobacco ring spot

البقع احللقية للدخان

Tomato Ringspot virus (TRV)

Tomato ring spot

التبقع احللفي في الطماطم

Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)

Tomato yellow leaf curl

Tomato leaf roll virus (TLRV),
Beet Curly Top Virus (BCTV)

Tomato leaf roll, Curly top

جتعد واصفرار األوراق
ّ
 جتعد،جتعد والتفاف أوراق الطماطم
قمة الشمندر

Potato Virus X (PVX)

Double streak

التخطيط املزدوج

Potato Leaf Roll Virus (PLRV)

Potato leaf roll

التفاف األوراق

Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)

Tomato spotted wilt

الذبول املنقط في الطماطم

Potato Virus X (PVX)

Potato virus X

 فيروس البطاطسX

األمراض امليكوبالزمية
ميكوبالزما اصفرار األستر

Aster yellows

ميكوبالزما اصفرار األستر
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األمراض الفيروسية
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البطيخ

البطيخ

الشمام

الشمام

الكوسا

الكوسا

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

خيار

خيار

. اآلفات األكاروسية على خضراوات العائلة القرعية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
االسم العلمي
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

)الفصيلة (الرتبة
Tetranychidae (Acari)

Tetranychus urticae

Two spotted spider mite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

Tarsonemidae (Acari)

Polyphagotarsonemus latus

Broad mite

عنكبوت الفلفل احلار

املسبب املرضي

. اآلفات املمرضة على خضراوات العائلة القرعية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

األمراض الفطرية

البطيخ

الشمام

الكوسا

خيار

)الفصيلة (الرتبة
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 خضراوات العائلة القرعية- 2
.) –اآلفات احلشرية على خضراوات العائلة القرعية في دولة اإلمارات العربية املتحدة1( اجلدول
االسم العلمي
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

Aleyrodidae (Hemiptera)

Bamisia tabaci

Silverleaf whitefly

الذبابة البيضاء

Aphididae (Hemiptera)

Aphis sp.

Aphids

حشرة املن

Thripidae (Thysanoptera)

Thrips tabaci

Thrips

حشرة التربس

agromyzidae (Diptera)

Liriomyza trifolii

Leafminer flies

صانعات األنفاق

Noctuidae (Lepidoptera)

Agrotis sp.

Cutworms

الديدان القارضة

Cercospo citrilinara

Creal leaf spot

تبقع األوراق السركسبوري

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera exigua

Beet armyworm, Greenworm

 الدودة اخلضراء،الدودة اجلياشة

Alternate cucumerina

Alternria leaf blight

لفحة الوراق

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera litura

Tobacco leafworm

دودة أوراق التبغ

Colletotrichum lagenarium

Anthracnose

األنثراكنور

Noctuidae (Lepidoptera)

Helicoverpa (= eliothis) ormigera

Tomato fruit moth,
cotton bollworm

Macrophemina phaseoli

Charcoal rot

العفن الفحمي

 دودة اللوز،ديدان ثمار الطماطم
األمريكية

Phytophthora capsica

Phytophthora root rot

عفن الفايتوفثورا على اجلذور

Curculionidae (Coleoptera)

Acythopeus curvirostris
granulipenniss

Melon weevil

خنفساء ثمار البطيخ السوداء

Fusarium solani

Fusarium root & stem rot

عفن اجلذور والساق الفيوزاري

Cicadellidae (Hemiptera)

Emposca

Potato leafhoppers

نطاط أوراق القرعيات

Rhizopus sp.

Rhizopus soft rot

عفن الرايزوبس الطري

Scarbeidae (Coleoptera)

Various species

White grubs

اجلعال السوداء

Cladosporium cucumerinum

Scab

اجلرب

Tephritidae (Diptera)

Docus (= Bactericera) dorsalis

Oriental fruit fly

ذبابة الثمار الشرقية

Sclerotium rolfsii

Sclerotium blight

اللفحة اجلنوبية

Tephritidae (Diptera)

Docus (= Bactericera) ciliatus

Lesser pumpkin fly

ذبابة ثمار القرعيات

Corynespora cassiicola

Target leaf spot

بقعة التصويب

Tephritidae (Diptera)

Docus (= Bactericera) vertebratus

Large fruit fly

ذبابة البطيخ الكبرى

Vertisillium dahliae, V. albo-atrum

Verticillium wilt

ذبول الفرتسيليم

Cerambycidae (Coleoptera)

Apomegna lameeri

Stem borer

حفار ساق القرعيات

Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora,
Alternaria, Botrytis, Sclerotinia

Damping off seedling
disease

 الذبول الطري في،سقوط البادرات املفاجىء
(بادرات اخلضر (العفن الطري

Coccinellidae (Coleoptera)

Epilachna chrysomelina

African melon ladybird beetle

خنفساء القرعيات األفريقية

Sesiidae (Lepidoptera)

Sesia sp.

Melon armywaorm

ديدان البطيخ

Fusarium spp.

Fusarium wilt and foot rot disease

الذيول الفيوزارمي وعفن القدم في اخليار

Lygaeidae (Hemiptera)

Nysius sp.

Chinch bug

بق الاليجايد على القرعيات

Drechslera, Alternaria;
Botrytis; Stemphillium

Seedling blight disease

لفحة الشتالت

Gryllotalpidae (Orthoptera)

Gryllotalpa gryllotalpa

European mole cricket

احلفار أو كلب البحر

Sphaerothica fuliginea, Erysiphe cichoracearum

Powdery mildew

البياض الدقيقي

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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)3( يتبع اجلدول
البطيخ

الشمام

الكوسا

خيار

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض النيماتودية
Meloidogyne javanica;
Meloidogyne incoginta
Pratylenchus spp.

Root knot nematode

نيماتودا تعقد اجلذور

Root lesion nematode

نيماتودا تقرح اجلذور

40

)3( يتبع اجلدول
البطيخ

الشمام

الكوسا

خيار

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Peronplasmmopra cubensis

Downey mildew

البياض الزغبي

Rhizoctonia solani

Root rot

 عفن الرايزوكتونيا،عفن اجلذور

Sclerotinia sclerotionum

Sclerotinia

العفن األبيض االسكليروتيني

Botrytis cinerea

Grey mold

العفن الرمادي البوتريتس

Pseudomonas lachrymans

Angular leaf spot

التبقع الزاوي

Erwinia tracheiphila

Bacterial wilt

الذبول البكتيري

Erwinia carotovora

Bactrial fruit rot

عفن الثمار البكتيري

Erwinia tracheiphila

Bactrial wilt

الذبول البكتيري

Erwinia ananas

Bactrial brown spot

التبقع البني

Papaya Ringspot Virus (PRV)

Papaya ringspot

التبقع احللفي في الباباي

Squash Leaf Curl Virus (SLCV)

Squash leaf curl

جتعد والتفاف اوراق الكوسا

Squash Mosaic Virus (SMV)

Squash mosaic

موزاييك الكوسا

Cucumber Mosaic Virus (CMV)

Cucumber mosaic

موزاييك اخليار

Squash Yellow Mosaic Virus (ZYMV)

Squash yellow mosaic

موزاييك أوراق وثمار الكوسا

Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV)

Zucchini yellow mosaic

املوزايك األصفر في الكوسا

Watermelon Mosaic Virus -2 (WMV-2)

Watermelon mosaic

-2موزاييك البطيخ

Squash Leaf Mosaic Virus (SLMV)

Squash leaf mosaic

جتعد اوراق الكوسا

Lettuce Yellow Infectious Virus (LYIV)

Lettuce yellow infectious

اصفرار اخلس املعدي

Cucumber Dead Spot Virus (CDSV) )

Cucumber dead spot (Necrosis)

البقع امليتة في اخليار

Cucumber Mosaic Virus (CMV)

Cucumber mosaic virus

موزاييك أوراق اخليار

Beet Pseudo – Yellows Virus (BPYV)

Beet pseudo – yellows

اصفرار البنجر الكاذب

Watermelon Mosaic Virus (WMV)

Watermelon mosaic

موزاييك البطيخ

األمراض البكتيرية

األمراض الفيروسية

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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. اآلفات األكاروسية على خضراوات العائلة البقولية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
بازالء

فول

لوبياء

فاصولياء

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Tetranychidae (Acari)

Tetranychus urticae

Two spotted spider mite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

Tarsonemidae (Acari)

Polyphagotarsonemus latus

Broad mite

عنكبوت الفلفل احلار

. اآلفات املمرضة على خضراوات العائلة البقولية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
بازالء

فول

لوبياء

فاصولياء

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض الفطرية
Colletotrichum lindemuthianum

Anthracnose

أنثراكنوز

Erysiphe polygoni

Powdery mildew

البياض الدقيقي

Erysiphe pisi

Powdery mildew

البياض الدقيقي

Phytophthora phaseoli

Powdery mildew

البياض الزغبي على البقوليات

Cercospora canescens

Cercospora leaf spot

تبقع األوراق السركسبوري

Stemphillium sp; Alternaria sp.

Leaf spot

تبقع أوراق الفاصولياء

Fusarium oxysporum f.sp. pisi

Fusarium wilt

الذبول الفيوزاري

Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora,
Alternaria, Botrytis, Sclerotinia

Damping off seedling

 الذبول الطري في،سقوط البادرات املفاجئ
بادرات اخلضر

Fusarium oxysporum f.sp. pisi

Fusarium wilt

الذبول الفيوزاري

Alternaria, Botrytis, Sclerotinia

بازالء

فول

لوبياء

فاصولياء

)الفصيلة (الرتبة
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 خضراوات العائلة البقولية- 3
. اآلفات احلشرية على خضراوات العائلة البقولية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
االسم العلمي
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

Aleyrodidae (Hemiptera)

Bamisia tabaci

Silverleaf whitefly

الذبابة البيضاء

Aphididae (Hemiptera)

Aphis cracivora, A. pisi

Legume aphids

من البقوليات

Aphididae (Hemiptera)

Aphis faba

Bean aphids

من الفول

Aphididae (Hemiptera)

Thrips tabaci

Thrips

حشرة التربس

Agromyzidae (Diptera)

Liriomyza trifolii

American serpentine leafminer

صانعات األنفاق

Gryllotalpidae (Orthoptera)

Gryllotalpa gryllotalpa

European mole cricket

احلفار أو كلب البحر

Lacaenidae (Lepidoptera)

Lampides boeticus

Pea blue

أبو دقيق البقوليات

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera exigua

Beet armyworm, Greenworm

 الدودة اخلضراء،الدودة اجلياشة

Noctuidae (Lepidoptera)

Agrotis sp.

Cutworms

الديدان القارضة

Agromyzidae (Diptera)

Melanogromyza phaseoli

Bean leafminer

ذبابة أوراق الفاصولياء

Pyralidae (Lepidoptera)

Etiella zinckenella

Pulse pod borer moth

خنفساء قرون البقوليات

Chrysomelidae (Coleoptera)

Aulacophora africana

Watermelon red beetle

خنفساء البطيخ احلمراء

Chrysomelidae (Coleoptera)

Bruchus rufimanus

Broad bean weevil

خنفساء الفول الكبيرة

Coccinellidae (Coleoptera)

Epilachna chrysomelina

African melon ladybird beetle

خنفساء القرعيات األفريقية

Chrysomelidae (Coleoptera)

Bruchus pisorum

Pea beetle

خنفساء البازالء

Chrysomelidae (Coleoptera)

Cerotoma trifurcata

Bean leaf beetle

خنفساء أوراق الفول
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العائلة املدادية
البطاطا
( الفندال،)البطاطا احللوة

العائلة الرمرامية
السبانخ

،الشمندر (البنجر
()الشوندر السكري

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 خضراوات العائلة الرمرامية والمدادية- 4
. اآلفات احلشرية على خضراوات العائلة الرمرامية والعائلة املدادية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي
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)3( يتبع اجلدول
بازالء

فول

لوبياء

فاصولياء

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Uromyces faba

Bean lust

صدأ الفول

Uromyces phaseoli typica

Bean leaf rust

صدأ أوراق الفاصولياء

Sclerotinia sclerotionum

Cottony white rot

Aphanomyces euteiches

Aphanomyces root rot

العفن األبيض أو القطني
()االسكليروتيني
عفن اجلذور

Rhizoctonia solani

Root rot

عفن اجلذور الرايزوكتوني

Fusarium solani f.sp. pisi

Fusarium root rot

عفن اجلذور الفيوزاري

Pythium spp.

Pythium root rot weit

عفن اجلذور والذبول

Botrytis cinerea

Grey mold

العفن الرمادي
()عفن البوتريتس

Aleyrodidae (Hemiptera)

Bamisia tabaci

Silverleaf whitefly

الذبابة البيضاء

Aphididae (Hemiptera)

Aphis sp.

Aphids

حشرة املن

Thripidae (Thysanoptera)

Thrips tabaci

Thrips

حشرة التربس

Cicadellidae (Hemiptera)

Emposca fabae

Jassids

اجلاسيد

Agromyzidae (Diptera)

Pigomyia nixa

Leafminer flies

صانعات األنفاق

Gryllotalpidae (Orthoptera)

Gryllotalpa gryllotalpa

Mole cricket

احلفار أو كلب البحر

Noctuidae (Lepidoptera)

Agrotis ipsilon

Black cutworms, Greasy cutworms

الديدان القارضة السوداء

Fusarium solani

Dry foot rot

عفن القدم اجلاف

Curculionidae (Coleoptera)

Lixus junci

Beet weevil

سوسة البنجر

Ascochyta pisi

Ascochyta blight and pod spot

لفحة األسكوكيتا وتبقع القرون

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera littoralis

Egyptian cotton leafworm

دودة ورق القطن املصرية

Isariopsis griseola

Angular leaf spot

التبقع الزاوي

Xanthomonas campestris

Bacterial black rot

العفن األسود

األمراض البكتيرية

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera exigua

Beet armyworm

 دودة، الدودة اخلضراء،الدودة اجلياشة
اجلت اخلضراء

Chrysomelidae (Coleoptera)

Cassida vittata

Beet green beetle

خنفساء البنجر اخلضراء

Xanthomonas faseoli

Bean blight

اللفحة

Sphingidae (Lepidoptera)

Herse convolvuli

Convolvulus hawk-moth

دودة أوراق البطاطا

Pseudomonas pisi

Bacterial blight

اللفحة البكتيرية

Curculionidae (Coleoptera)

Cylas formicarius

Sweet potato weevil

سوسة درنات البطاطا

Chrysomelidae (Coleoptera)

Aspidomorpha sp.

Sweet potato beetle

خنفساء البطاطا اخلضراء

Bean Mosaic Virus (BMV)

Bean mosaic

موزابيك الفاصولياء

Brentidae (Coleoptera)

Cylas formicarius

Sweet potato weevil

سوسة سيقان البطاطا

Lettuce Mosaic Virus (LMV)

Lettuce mosaic

موزابيك اخلس

Pea mosaic

Agrius convolvuli

Convolvulus hawk-moth

فراشة البطاطا

Pea Mosaic Virus (PMV)

Sphingidae (Lepidoptera)

موزابيك البسلة

Red Clover Vein Mosaic virus (RCVMV)

Pea stunt virus

تقزم البسلة

Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV)

Yellow mosaic

 موزاييك الفول،املوزاييك األصفر

Bean Mosaic Virus (BMV)

Bean mosaic

موزاييك الفول

Pea Streak Virus (PSV)

Pea streak virus

تخطط البسلة

Root knot disease

تعقد اجلذور

األمراض الفيروسية

األمراض النيماتودية
Meloidogyne javanica; Meloidogyne incoginta
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اجلدول ( - )2اآلفات األكاروسية على خضراوات العائلة الرمرامية والعائلة املدادية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العربي
العنكبوت األحمر ذو النقطتني

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة)

Two spotted spider mite

Tetranychus urticae

)Tetranychidae (Acari

اجلدول ( - )3اآلفات املمرضة على خضراوات العائلة الرمرامية والعائلة املدادية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املسبب املرضي

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

سقوط البادرات املفاجىء ،الذبول
الطري في بادرات اخلضر

Damping off seedling

Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora,
Alternaria, Botrytis, Sclerotinia

اصفرار الفيوزاريوم

Fusarium yellow

Fusarium Oxysporum

التبقع الدائري

Circular spot

Sclerotium rolfsii

التبقع احللقي

Ring rot

Puthium spp.

العفن األسود

Black rot

Ceratocystis fimbriate

اجلدري

Pox

Streptomyces root rot

عفن القدم

Foot rot

Plenodomus destruens

العفن السطحي الفيوزاريومي

Fusarium surface rot

Fusarium oxysporum

العف الطري الرايزوبي

Rhizopus soft rot

Rhizopus nigreicans

تبقع األوراق السركسبوري

Cercospora leaf spot

Cercospora beticola

اجلرب

Scab

Streptomyces scabies

األمراض الفطرية

يتبع اجلدول ()3
العائلة الرمرامية
،الشمندر (البنجر
)الشوندر السكري(

السبانخ

العائلة الرمرامية
،الشمندر (البنجر
)الشوندر السكري(

السبانخ

العائلة املدادية

العائلة الرمرامية
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

املسبب املرضي

صدأ أوراق الفاصولياء

Bean leaf rust

Uromyces phaseoli typica

العفن األبيض أو القطني
)العفن االسكليروتيني(

Cottony white rot

Sclerotinia sclerotionum

العائلة املدادية

عفن اجلذور

Root rot

Pythium ultimum , Rhizoctonia solani

البطاطا
)البطاطا احللوة ،الفندال(

العفن الرمادي
)عفن البوتريتس(

Grey mold

Botrytis cinerea

البطاطا
)البطاطا احللوة ،الفندال(

،الشمندر (البنجر
)الشوندر السكري(

السبانخ

العائلة املدادية
البطاطا
)البطاطا احللوة ،الفندال(
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 خضراوات العائلة الصليبية- 5
. اآلفات احلشرية على خضراوات العائلة الصليبية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول

) –واصلت1( اجلدول
اجلرجير

اللفت

الفجل

امللفوف
()الكرنب

الزهرة
()القرنبيط

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Curculionidae (Coleoptera)

Ceutorhynchus picitarsi

Rape weevil

سوسة اللفت

Curculionidae (Coleoptera)

Ceutorhynchus napi

Rape stem weevil

Chrysomelidae (Coleoptera)

Phylloytreta cruciderae

Chrysomelidae (Coleoptera)

اجلرجير

اللفت

الفجل

امللفوف
()الكرنب

الزهرة
()القرنبيط

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

سوسة ساق اللفت

Aphididae (Hemiptera)

Aphis sp.

Aphids

حشرة املن

Flea beetle

اخلنفساء البرغوثية

Thripidae (Thysanoptera)

Thrips tabaci

Thrips

Cabbage stem flea beetle

خنفساء ساق امللفوف البرغوثية

حشرة التربس

Psylliodes chrysocephala

Liriomyza brassicae

Leafminer flies

Agrotis segetum

Turnip moth

دودة اللفت القارضة

Agromyzidae (Diptera)

Noctuidae (Lepidoptera)

صانعات أنفاق أوراق الصليبيات

Coccinellidae (Coleoptera)

Epilachna chrysomelina

African melon ladybird beetle

خنفساء القرعيات األفريقية

Noctuidae (Lepidoptera)

Agrotis sp.

Cutworms

الديدان القارضة

Tephritidae (Diptera)

Docus (Bactrocera) dorsalis

Oriental fruit fly

ذبابة ثمار القرعيات

Gryllotalpidae (Orthoptera)

Gryllotalpa gryllotalpa

European mole cricket

احلفار أو كلب البحر

Aleyrodidae (Hemiptera)

Aleyrodes porletelli

Cauliflower whitefly

ذبابة الزهرة البيضاء

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera exigua

Beet armyworm, Greenworm

 الدودة اخلضراء،الدودة اجلياشة

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera litura

Tobacco leafworm

دودة أوراق التبغ

Noctuidae (Lepidoptera)

Trichoplusia ni

Cabbage looper

8 الدودة نصف القياسة ذات حرف

Pieridae (Lepidoptera)

Catopsilia florella

African migrant, African emigrant,
or common vagrant

 ديدان أوراق العرق،الفراشات البيضاء
()السنمكة

Pieridae (Lepidoptera)

Pieris rapae

Small cabbage white moth

أبو دقيق امللفوف الصغير

Yoponomeutidae (Lepidoptera)

Plutella xylostella

Diamondback moth

ديدان الفراشة ذات الظهر املاسي

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera pitura

Tobacco cutworms or
cotton leafworm

دودة أوراق التبغ

Pyralidae (Lepidoptera)

Hellula undalis

Cabbage webworm

حفار ساق امللفوف

Chrysomelidae (Coleoptera)

Phylloytreta cruciderae

Flea beetle

اخلنفساء البرغوثية

Chrysomelidae (Coleoptera)

Psylliodes chrysocephala

Cabbage stem flea beetle

خنفساء ساق امللفوف البرغوثية

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Tetranychidae
(Acari)

Tetranychus urticae

Two spotted spider mite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

اللفت

الفجل

الزهرة
()القرنبيط

االسم العلمي

)الفصيلة (الرتبة

اجلرجير

امللفوف
()الكرنب

)الفصيلة (الرتبة

. اآلفات األكاروسية على خضراوات العائلة الصليبية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
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خضراوات العائلة النرجسية والزيزفونية والمركبة والخبازية- 6
. اآلفات احلشرية على خضراوات العائلة النرجسية والزيزفونية واملركبة واخلبازية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
العائلة
اخلبازية

العائلة
املركبة

العائلة
الزيزفونية

البامية

اخلس

امللوخية

العائلة
النرجسية
الثوم

. اآلفات املمرضة على خضراوات العائلة الصليبية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
اجلرجير

اللفت

الفجل

امللفوف
()الكرنب

الزهرة
()القرنبيط

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Fusarium Oxysporum

Fusarium yellow

اصفرار الفيوزاريوم

Peronospora parasitica

Downy mildew

البياض الزغبي على الصليبيات

Erysiphe sp.

Powdery mildew

البياض الدقيقي

األمراض الفطرية

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Aphididae (Hemiptera)

Aphis sp.

Aphids

حشرة املن

Thripidae (Thysanoptera)

Thrips tabaci

Thrips

حشرة التربس

Canker

التقرح

Liriomyza trifolii

Leafminer flies

صانعات األنفاق

Leptosphaeria sp.

agromyzidae (Diptera)

Alternaria brassicae

Alternaria leaf spot

تبقع األوراق األلترناري

Gryllotalpidae (Orthoptera)

Gryllotalpa gryllotalpa

European mole cricket

احلفارا أو كلب البحر

Plasmodiophora brassicae

Club root

اجلذر الصوجلاني

Lygaeidae (Hemiptera)

Oxycarenus hyalinipennis

Cotton seed bug

بق بذرة القطن

Verticillium albo atrum

Verticillium Wilt

ذبول الفرتسيليم على الفجل

Pseudococcidae (Hemiptera)

Mocnelliococcus hirsutus

Hibiscus mealybug

بق الهبسكس الدقيقي

Phoma lingam

Black leg

الساق األسود

Miridae (Hemiptera)

Lygus lineolaris

Tarnished plant bug

بقة براعم النبات

Albugo candida

White rust

الصدأ األبيض

Noctuidae (Lepidoptera)

Agrotis sp.

Cutworms

الديدان القارضة

Sclerotinia sclerotionum

Cottony white rot

العفن األبيض أو القطني
()العفن االسكليروتيني

Noctuidae (Lepidoptera)

Spodoptera exigua

Beet armyworm, Greenworm

 الدودة اخلضراء،الدودة اجلياشة

Rhizoctonia solani

Root rot

عفن اجلذور الرايزوكتوني

Aphanamyces raphani

Black root

عفن اجلذور األبيض

Erwinia carotovora

Bacterial soft fruit

العفن البكتيري

Xanthomonas campestris

Bacterial black rot

العفن األسود

Pseudomonas syringae

Brown blight

اللفحة البنية

البصل

Nolidae (Lepidoptera)

Earias insulana

Egyptian bollworm,
spiny bollworm

 دودة اللوز،دودة اللوز املصرية
الشوكية

Noctuidae (Lepidoptera)

Helicoverpa armigera (= Heliothis
ormigera)

Tomato fruit moth, Cotton
bollworm

 دودة اللوز،ديدان ثمار الطماطم
األمريكية
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اجلدول ( - )2اآلفات األكاروسية على خضراوات العائلة النرجسية والزيزفونية واملركبة واخلبازية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة)

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

Two spotted spider mite

Tetranychus urticae

Tetranychidae
)(Acari

يتبع اجلدول ()3
العائلة
النرجسية
البصل

الثوم

العائلة
الزيزفونية

العائلة
املركبة

العائلة
اخلبازية

امللوخية

اخلس

البامية

اجلدول ( - )3اآلفات املمرضة على خضراوات العائلة النرجسية الزيزفونية واملركبة واخلبازية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املسبب املرضي

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسوداد

Smudge

Colletotrichum circinans

البياض الدقيقي في اخلس

Powdery mildew of lettuce

Erysiphe cichoracearum

البياض الزغبي

Downy mildew

Perponospora destructor

البياض الزغبي في اخلس

Downey mildew of lettuce

Bremia lactucae

تبقع األوراق السبتوري

Leaf spot

Septoria lactucae

التفحم

Smut

Urocystis cepulae

سقوط البادرات املفاجئ ،الذبول
الطري في بادرات اخلضر

Damping off seedling

Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora,
Alternaria, Botrytis, Sclerotinia

األمراض الفطرية
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العائلة
النرجسية
البصل

الثوم

العائلة
الزيزفونية

العائلة
املركبة

العائلة
اخلبازية

امللوخية

اخلس

البامية

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

العفن االبيض أو القطني
)العفن االسكليروتيني(

Cottony soft rot, Sclerotinia drop

Sclerotinia sclerotionum, S. minor

العفن األبيض

White rot

Sclerotium cepivoru

عفن اجلذور ،عفن القاعدة ،عفن
االيزركنونيا

Crator rot, Root rot of lettuce

Rhizoctonia solani

عفن الرقبة

Botrytis neck rot

Botrytis allii

العفن الرمادي أو العادي
)عفن البوترايتس(

Grey mold

Botrytis cinerea

عفن القاعدة

Basal rot

Fusarium spp.

اللطخة األرجوانية

Purple bloch

Alternaria prorri

األمراض البكتيرية
العفن البكتيري الطري

Bacterial soft rot

التبقع البكتيري

Bacterial spot

Xanthomonas vesicatoria

العفن البكتيري

Varnish spot

Pseudomonas cicherii

Erwinia carotovora

األمراض الفيروسية
موزاييك اخلس

Lettuce mosaic

)Lettuce Mosaic Virus (LMV

اصفرار اخلس املعدي

Lettuce yellow infectious

)Lettuce Yellow Infectious Virus (LYIV

ذبول الطماطم املتبقع

Tomato spotted wilt

)Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV

العرق املتضخم

Lettuce big vein

)Lettuce Big Vein Virus (LBVV

األمراض النيماتودية
تعقد اجلذور

Root knot nematode

مايكوبالزما اصفرار األستر

Aster yellows

;Meloidogyne avanica
Meloidogyne incoginta

األمراض املايكوبالزمية
Aster ellows Mycoplasma

العائلة
النرجسية
البصل

الثوم

العائلة
الزيزفونية

العائلة
املركبة

العائلة
اخلبازية

امللوخية

اخلس

البامية
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 - 7خضراوات العائلة الخيمية

يتبع اجلدول ()3

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

عفن اجلذور ،عفن القاعدة ،عفن االيزركنونيا

Crator rot, Root rot of lettuce

Rhizoctonia solani

حشرة املن

Aphids

Aphis sp.

)Aphididae (Hemiptera

العفن الرمادي أو العادي

Grey mold

Botrytis cinerea

حشرة التربس

Thrips

Thrips tabaci

)Thripidae (Thysanoptera

العفن القطني الطري

Cottony soft rot

Rhizopus sp.

اجلاسيد

Jassids

Emposca fabae

)Cicadellidae (Hemiptera

عفن جذور الرايزوكتوني

Root rot, Crater rot

Rhizoctonia solani

صانعات األنفاق

Leafminer flies

Liriomyza trifolii

)agromyzidae (Diptera

لفحة األوراق

Leaf blight

Cerospora carotae

الديدان القارضة

Cutworms

Agrotis sp.

)Noctuidae (Lepidoptera

لفحة األوراق األترنارية

Alternaria leaf blight

Alternaria carotae

الدودة اجلياشة ،الدودة اخلضراء

Beet armyworm, Greenworm

Spodoptera exigua

)Noctuidae (Lepidoptera

تبقع األوراق السبتوري

Septoria leaf spot

Septoria petroselini

دودة ورق القطن الكبرى

Egyptian cotton leafworm

Spodoptera littoralis

)Noctuidae (Lepidoptera

اجلدول ( - )1اآلفات احلشرية على خضراوات العائلة اخليمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العلمي
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

الفصيلة (الرتبة)

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

األمراض النيماتودية
تعقد اجلذور

اجلدول ( - )2اآلفات األكاروسية على خضراوات العائلة اخليمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العلمي
االسم اإلجنليزي
االسم العربي

الفصيلة (الرتبة)

اجلزر

البقدونس

الكزبرة

اجلدول ( - )3اآلفات املمرضة على خضراوات العائلة اخليمية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املسبب املرضي

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

سقوط البادرات املفاجئ ،الذبول الطري في بادرات اخلضر

Damping off seedling

Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Alternaria, Botrytis, Sclerotinia

العفن االسكليروتيني (العفن االبيض أو القطني(

Cottony soft rot, Sclerotinia drop

Sclerotinia sclerotionum, S. minor

العفن األبيض

White rot

Sclerotium cepivoru,

العفن األسود

Black rot

Stemphillium radicinum.

األمراض الفطرية

اجلزر

البقدونس

الشبت

;Meloidogyne javanica
Meloidogyne incoginta

األمراض املايكوبالزمية
مايكوبالزما اصفرار األستر

الكزبرة

Root knot nematode

الشبت

Tetranychidae
)(Acari

Tetranychus urticae

Two spotted spider mite

اجلزر

البقدونس

الكزبرة

الشبت

Aster yellows

Aster Yellows Mycoplasma

اجلزر

البقدونس

الكزبرة
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أهم احلبوب املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة

خامسًا  -آفات الحبوب
اآلفات المستهدفة :الحشرات ،الحلم ،األمراض
العائل  /العوائل المستهدفة :القمح ،الشعير ،الذرة الصفراء
يعتبر القمح والشعير من احملاصيل الثانوية التي تزرع في الدولة ،إال أن زراعة الذرة الصفراء ازداد خالل العقدين
املاضيني .واستنادا ً إلى السجل احلالي لآلفات الزراعية ،فقد بلغ عدد أنواع احلشرات التي تصيب احلبوب املذكورة 10
أنواع ،احللم  3أنواع ،واألمراض  19مرضاً.

العائلة

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

القمح

Wheat

Triticum spp.

النجيلية أو الكلئية

الشعير

Barley

Hordeum vukgare

النجيلية أو الكلئية

Poaceae or Gramineae

الذرة الصفراء

Corn or Maize

Zea mays

النجيلية أو الكلئية

Poaceae or Gramineae

االسم العربي

االسم اإلجنليزي
Poaceae or Gramineae

اجلدول ( - )1اآلفات احلشرية على احلبوب في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

املسبب املرضي

الفصيلة (الرتبة)

حفار ساق الذرة األوروبي

European corn borer

Ostrinia nubilalis

)Crambidae (Lepidoptera

حفارات الساق الليلية

Noctuid stem borers

Sesamia spp.

)Noctuidae (Lepidoptera

دودة "خنفساء" جذور الذرة

Corn rootworm

Diabrotica spp.

)Chrysomelidae (Coleoptera

الدودة السلكية

Wireworm

Agriotes spp.

)Elateridae (Coleoptera

الدودة القاطعة

Cutworms

Agrotis spp.

)Noctuidae (Lepidoptera

من القمح الروسي

Russian wheat aphid

Diuraphis noxia

)Aphididae (Hemiptera

م ّن احلبوب "القمح" الوردي

Rose grain aphid

Metopolophium dirhodum

)Aphididae (Hemiptera

،م ّن الكرز -الشوفان األحمر
م ّن ورق الذرة

Bird cherry aphid, corn leaf aphid

Rhopalosiphum padi

)Aphididae (Hemiptera

م ّن القمح اإلجنليزي

English grain aphid

Sitobion avenae

)Aphididae (Hemiptera

القمح

الشعير

الذرة
الصفراء
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)3( يتبع اجلدول
الذرة الصفراء

الشعير

القمح

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Helminothosporium gramineum; Tilletia spp.

Barley leaf strip

Ustilago spp.

Smut

الذرة
الصفراء

. اآلفات األكاروسية (احللم) على احلبوب في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

تخطيط أوراق الشعير

Eriophyidae (Acari)

Aceria (=Eriophyes) cynodoniensis.

Permuda grass mite

حلم أوراق القمح

 التعفن السائب،التفحم املغطى

Penthaleidae (Acari)

Penthaleus major

Winter grain mite

حلم احلبوب الشتوي

Tetranychidae (Acari)

Oligonychus pratensis

Two spotted spider mite
Banks grass mite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

Peronosclerospora heteropogoni,
Sclerospora graminicola, Peronospora graminicola,
Peronosclerospora maydis,
P. philippinensis, P. sorghi

Downy mildew

البياض الزغبي

Ustilago maydis

Blister smut

التفحم البثري

Sphacelotheca reiliana

Head smut

تفحم الرأس

Fusarium spp.

Fusarium corn rot

عفن الذرة الفيوزاريومي

Pythium spp.

Pythium seedling blight

لفحة بادرات الذرة

Puccinia sorghi

Common rust

Cercospora zeae-maydis

Grey leaf spot

الذرة
الصفراء
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الشعير

القمح

. اآلفات املمرضة على احلبوب في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
الشعير

القمح

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Erysiphe gramini

Powdery mildew

البياض الدقيقي

الصدا الشائع أو العادي

Puccinia recondite

Brown rust of wheat

الصدأ البني على القمح

تبقع األوراق الرمادي

Puccinia hordei

Brown rust of barley

الصدأ البني على الشعير

Rhynchosporium secalis

Leaf blotch

تلطخ األوراق

Fusarium spp.

Head blight

لفحة الرأس

Fusarium spp.

Stem fusarium diseases

أمراض الساق الفيوزاریومي

Cladosporium spp.

Sooty mold

 العفن الهبابي،العفن األسود

Tapesia yallundae

True eyespot

التبقع العيني احلقيقي

Gaeumannomyces graminis (Ophiobolus graminis)

Take-all

املرض الشامل

Cochliobulus sativus (=Helminthosporium sativum)

Common root rot, spot blotch, foot rot

 عفن القدم، التلطخ البقعي،عفن اجلذور الشائع

األمراض الفطرية
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أهم األعالف املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة

سادسًا  -آفات األعالف
اآلفات المستهدفة :الحشرات واألمراض
العائل  /العوائل المستهدفة :البرسيم والرودس.
يعتبر البرسيم (اجلت أو الفصة) والرودس من أهم األعالف احليوانية التي تزرع في الدولة .واستنادا ً إلى السجل احلالي
لآلفات الزراعية ،فقد بلغ عدد أنواع اآلفات احلشرية التي تصيب البرسيم  13بينما مت تسجيل  5أنواع حشرية على
الرودس .ويصيب البرسيم  10أمراض مختلفة ،بينما مت مشاهدة مرض واحد على الرودس.

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

العائلة
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

البرسيم (الفصة ،اجلت)

Alfalfa or Lucerne

Medicago sativa

البقولية أو القرنية

Fabaceae

الرودس

Rhodes grass

Chloris gayana

النجيلية أو الكلئية

Poaceae or Gramineae

اجلدول ( - )1اآلفات احلشرية على أهم األعالف في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة)

تربس اجلت (البرسيم)

Alfalfa thrips

Megalothrips sp.

)Thripidae (Thysanoptera

نطاط أوراق الرودس

Sugarcane or Rhodes planthopper

Perkinsiella saccharicida

)Delphacidae (Hemiptera

ديدان تكتل أوراق نبات الرسيم

pigmy moths or Midget moths

Unknown species

)Nepticulidae (Lepidoptera

سوسة جذور البرسيم

Alfalfa root weevil

Sitona lividipes

)Curculionidae (Coleoptera

حفار عذوق النخيل (العاقور)

Fruit Stalk Borer

Oryctes elegans

)Scarabeidae (Coleoptera

دودة ورق القطن املصرية

Egyptian cotton leafworm

Spodoptera littoralis

)Noctuidae (Lepidoptera

،الدودة اجلياشة ،الدودة اخلضراء
دودة اجلت اخلضراء

Beet armyworm

Spodoptera exigua

)Noctuidae (Lepidoptera

الدودة النصف قياسية ذات اخلط املتعرج

Essex y moth

Syngrapha circumflexa

)Noctuidae (Lepidoptera

أبو دقيق اخلبازي على البرسيم

Painted lady

Vanessa cardui

)Nymphalidae (Lepidoptera

خنفساء البرسيم احلمراء،
خنفساء القرع احلمراء

Alfalfa red beetle, Red pumpkin beetle

Aulacophora foveicollis

)Chrysomellidae (Coleoptera

خنفساء البطيخ احلمراء ،خنفساء القرع

Watermelon red beetle or Pumpkin
beetles

Aulacophora. africana

)Chrysomellidae (Coleoptera

البرسيم

الرودس
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)3( يتبع اجلدول

. اآلفات املمرضة على أهم األعالف في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
الرودس

( الفصة،البرسيم (اجلت

املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض الفطرية

الرودس

البرسيم

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Curculionidae (Coleoptera)

Therioaphis maculata

Alfalfa leaf weevil

سوسة ورق البرسيم

Pleospora herbarum

Brown spot

التبقع البني

Aphididae (Hemiptera)

Aphis spp.

Spotted alfalfa aphid

من البرسيم احلجازي

Stemphylium and Leptosphaerulina

Leaf spot

تبقع األوراق

Agromyzidae (Diptera)

Ophiomyza sp.

Alfalfa leafminer

صانعات أنفاق أوراق اجلت

Rhizoctonia solani

Alfalfa seedling death

جفاف وموت خلفات البرسيم

Cicadellidae (Hemiptera)

Hishimonus phycitis

Grasshpoppers

النطاطات

Fusariam sp., Phythum sp., Sclerotinia sp..

Root rot and stem canker

عفن اجلذور وتقرح الساق

Cicadellidae (Hemiptera)

Empoasca lybica; Empoasca fabae

Jassids

Phytophthora sp.

Phytophthora root rot

عفن اجلذور الفيتوفثوري

)قافزات األوراق (اجلاسيد
قافزات أوراق الفول

Colletotrichum trifolii

Crown rot

عفن التاج

Pseudococcidae (Hemiptera)

Pseudacoccus sp.

Mealybug

البق الدقيقي

Pyrgpmorphidae (Orhoptera)

Locusta migratoria migratorioides

Migratory locust

اجلراد األفريقي املهاجر

Crampidae (Lepidoptera)

Nomophila noctuella

Rush veneer

فراشة البرسيم األفريقية

Chloropidae (Diptera)

Oscinella frit

Frit fly

ذبابة الزجاج

األمراض البكتيرية
Erwinia tracheiphila

Bacterial wilt

مرض الذبول البكتيري

Erwinia ananas

Bacterial leaf spot

مرض التبقع البكتيري

األمراض النيماتودية
Pratylenchus sp.

Root know nematode

تعقد اجلذور

Helicotylenchus sp.

Stem nematode

نيماتودا السيقان

Alfalfa mosaic

موزاييك اجلت

األمراض الفيروسية
Alfalfa mosaic virus (AMV)
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أهم أنواع نباتات املسطحات اخلضراء املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
النوع
االسم العربي

االسم اإلجنليزي

العائلة
االسم العلمي

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

أعشاب املوسم البارد

سابعًا  -آفات المسطحات
الخضراء
اآلفات المستهدفة :الحشرات ،الحلم ،األمراض
العائل  /العوائل المستهدفة :نباتات المسطحات الخضراء

استنادا ً إلى السجل احلالي لآلفات الزراعية ،فقد بلغ عدد أنواع اآلفات احلشرية التي تصيب نباتات املسطحات
اخلضراء  16نوعاً ،نوعا ً واحدا ً من احللم ،و  20مرضاً.

عشب املرجية  -النجيل

Bentgrass

Agrostis stolonifera

نجيلية

Poaceae

عشب املرجية الزاحف

Creeping bentgrass

Poa spp.

نجيلية

Poaceae

العشب األزرق

Bluegrass

Poa trivialis

نجيلية

Poaceae

العشب األزرق ذو الساق اخلشنة

Rough stalk bluegrass

Poa annua

نجيلية

Poaceae

احللفا احلولية  -العشب الشتوي

Annual bluegrass/ winter grass

Poa pratensis

نجيلية

Poaceae

عشب كنتاكي األزرق

Kentucky bluegrass

Lolium perenne

نجيلية

Poaceae

عشب الشيلم احلولي (حنيطة ،ضامة ،زوان)

Annual ryegrass

Festuca arundinacea

نجيلية

Poaceae

أعشاب املوسم احلار
حشيشة جنيل  -برمودة

Bermudagrass/ couch

Cynodon dactylon

نجيلية

Poaceae

عشب السنتيبيد

Centipede grass

Eremochloa ophiuroides

نجيلية

Poaceae

عشب القديس -جاستني

St. Augustinegrass

Stenotaphrum secundatum

نجيلية

Poaceae

عشب شاطئ البحر

Seashore paspalum

Paspalum vaginatum

نجيلية

Poaceae
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. اآلفات املمرضة على نباتات املسطحات اخلضراء في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض الفطرية

. اآلفات احلشرية على نباتات املسطحات اخلضراء في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Noctuidea (Lepidoptera)

Actebia fennica

Black army cutworms

الدودة القارضة املدرعة السوداء

Agaricus spp.

Fairy ring

مرض خامت اجلن

Noctuidea (Lepidoptera)

Agrotis ipsilon

Black cutworms

الدودة القارضة السوداء

Pythium spp.

Pythium blight

اللفحة البيثيومية

Noctuidea (Lepidoptera)

Amathes c-nigrum

Spotted cutworms

الدودة القارضة املنقطة

Pythium spp.

Pythium root rot

عفن اجلذور البيثيومية

Lygaeidae (Hemiptera)

Blissus leucopterus hirtus

Hairy chinchbag

بقة الفراش ذو االشعار

Rhizoctonia spp.

Brown patch

اللطخة البنية

Lygaeidae (Hemiptera)

Blissus leucopterus

Chinch bug

بقة الفراش

Rhizoctonia spp.

Rhizoctonin large patch

اللطخة الكبيرة الرايزوكتونية

Pyralidae (Lepidoptera)

Crambus caliginodellus

Corn root webworm

دودة جذور الذرة العنكبوتية

Rhizoctonia spp.

Yellow patch

اللطخة الصفراء

Tenebrionidae (Coleoptera)

Eleodes spp.

Wireworm

الدودة السلكية املزيفة

Puccinia spp.

Crown rust

الصدأ التاجي

Tenebrionidae (Coleoptera)

Embaphion spp.

Wireworm

الدودة السلكية املزيفة

Puccinia spp.

Stem rust (black)

صدأ الساق األسود

Miridae (Hemiptera)

Lygus lineolaris

Tarnished plant bag

بقة براعم النبات

Colletotrichum spp.

Anthracnose

مرض األنثراكنوز

Elateridae (Coleoptera)

Melanotus spp.

Wireworm

الدودة السلكية

Sclerotinia spp.

Dollar spot

التبقع الدائري

Chloropidae (Diptera)

Oscinella frit

Frit fly

ذبابة الزجاج

Drechslera spp.

Leaf sopt

تبقع األوراق

Pyralidae (Lepidoptera)

Parapediasia teterrella

Bluegrass webworm

دودة األعشاب الزرقاء العنكبوتية

Microdochium spp.

Fusarium patch

اللفحة الفيوزاريومية

Scarabaeidae (Coleoptera)

Phyllophaga spp.

White grubs

اجلعال

Pyricularia spp.

Grey leaf spot

تبقع األوراق الفضي

Noctuidea (Lepidoptera)

Spodoptera exempta

Nutgrass armyworm

دودة جيش

Laetisaria spp.

Red thread

مرض اخليط األحمر

Noctuidea (Lepidoptera)

Spodoptera mauritia

Lawn armyworm

دودة جيش املروج

Ophiosphaerella spp.

Necrotic spot

التبقع احللقي النخري

Tiplidae (Diptera)

Tipulidae spp.

Crane fly

دبابير التيفييد

Gaeumannomyces spp.

Take-all

املرض الشامل

Sclerotium spp.

Sclerotium blight

)اللفحة السكيروتيومية ( اللفحة اجلنوبية

األمراض النيماتودية
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. اآلفات األكاروسية (احللم) على نباتات املسطحات اخلضراء في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول

Meloidogyne spp.

The root knot

ديدان العقد اجلذرية

)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Pratylenchus spp.

Lesion nematode

ديدان تقرحية

Bryobia praetiosa

Clover mites

Ring nematode

ديدان اخلامت

Tetranychidae (Acari)

Criconemoiddes spp.

حلم النفل
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أو ً
ال  -شجيرات وأشجار الزينة ونباتات األسوار واألسيجة النباتية
أهم أنواع شجيرات وأشجار الزينة املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
النوع

ثامنًا  -آفات نباتات الزينة
اآلفات المستهدفة :الحشرات ،األمراض  ،الحلم.
العائل  /العوائل المستهدفة :شجيرات وأشجار الزينة ،نباتات األسوار
واألسيجة النباتية ،الزهور الحولية والمعمرة ،النباتات العطرية.
يتم زراعة نباتات وأشجار الزينة بكثافة في معظم مدن اإلمارات العربية املتحدة ،حيث بلغ عدد أنواع شجيرات
وأشجار الزينة  41وعدد أنواع نباتات األسوار واألسيجة النباتية  ،23وبلغ عدد أنواع احلشرات التي تصيبها  ، 11نوع
واحد من احللم ،و  15نوعا ً من األمراض .أما بالنسبة إلى عدد الزهور احلولية واملعمرة فقد بلغ  39نوعا ً وعدد النباتات
العطرية  7أنواع ،وقد بلغ عدد أنواع اآلفات احلشرية التي تصيب هذه الزهور والنباتات العطرية  8أنواع ،نوع واحد من
احللم ،و 8أمراض مختلفة.

العائلة

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

اكاسيا دكيورنس

Green wattle

Acacia decurrens

الميموزا

Mimosae

اللبخ

Women’s tongue

Albizzia lebbek

الميموزا

Mimosae

اروكاريا

Norflok – island – pine

Araucaria excelsa

أروكارية

Araucariaceae

ارتوكاربوس

Jackfruit

Artocarpus altilis

توتية

Moraceae

زنزخلت (النيم)

Neem tree

Azatirachta indica

األزدرختية

Meliaceae

بوهينيا بربرا

Butterfly tree

Bauhinia purpurea

البقماوات

Caesalpinioideae

الكاريسا

Bengal currant, Carandas plum

Carissa carandus

الدفلية

Apocynaceae

خيار سمبر

Golden shower

Cassia fisyula

البقماوات

Caesalpinioideae

كاسيا نودوزا

Pink & white shower

Cassia nodosa

البقماوات

Caesalpinioideae

الكازورينا

Whispering pine

Casuarina equisetifolia

الكازارينية

Casuarinaceae

جوز الهند

Coconut palm

Cocos mucifera

النخلية

Arecaceae

اخمليط

Geiger tree

Cordia sebastiana

الحمحمية

Boraginaceae

السرو

Cypress

Cuperssus spp

الصنوبرية

Pinaceae

بونسيانا

Flamboyante

Delonix poinciana regia

البقولية

Leguminosae

الكينيا

River red gum

Ecualybtus rostrata

اآلسيّات

Myrtyaceae

اجلامبوزا

Jambolan

Eugenia jambalana

اآلسيّات

Myrtaceae

يوفوربيا

Green stick pench cuctus

Euphorbia tirucalli

اللبنية

Euphorbiaceae

التني البنغالي

Banyan tree

Ficus bengalensis

توتية

Moraceae

فيكس بنجامينا

Java fig

Ficus benjamina

توتية

Moraceae
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أهم أنواع نباتات األسوار واألسيجة النباتية املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
النوع

العائلة

العائلة

النوع

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Moraceae

توتية

Ficus elastica

India rubber plant

املطاط

Acanthaceae

األقنثية

Thumbergia grandiflora

Bengal clock vine

متبرجيا جراند فلورا

Moraceae

توتية

Ficus racemosa

Cluster fig tree, Indian fig tree

فيكس بورق عريض

Amaranthaceae

ُ
َ الق
طيفية

Atriplex lentiformis

Quail bush, Big salt brush

 اتربلكس،رغل

Moraceae

توتية

Ficus religiosa

Bo-tree

فيكس لسان العصفور

Apocynaceae

الدفلية

Allamanda cathartica

Common allamanda

املندا

Moraceas

Ficus retusa

Laurel fig

فيكس نتدا

البنيونية

Campsis radicans

Trumpet creeper

كامبسز

توتية

Bignoniaceae

Mimoseae

Jacaranda mimosifolia

Sharpleaf jacarald

جاكرندا

البنيونية

Distictis bnccinatoria

Scarlet trumpet vine

دستكتس

الميموزا

Bignoniaceae

Bignoniaceae

Markhamia lutea

Siala

ماركاميا

البنيونية

Tecomaria capensis

Cape-honeysuckle

تيكوماريا كابنسز

البنيونية

Bignoniaceae

البنيونية

Mlingtonia hortensis

Indian cork tree

ملنجتونيا

القمبريطية

Quisqualis indica

Rangon creeper

كوسكوالس

Bignoniaceae

Combretaceae

البانية

Moringa oleifera

Drumstick tree

مورجنا

المدادية

Ipomoea biloba

Goat foot creeper

ايبوميابلويا

Moringaceae

Convolvulaceae

Morus alba

Mulberry

Ipomoea palmata

Rail way creeper

توتية

التوت

المدادية

ست احلسن

Moraceas

Convolvulaceae

Jerusalem thorn

Luffa aegyptiaca

Towel ground

البقماوات

Parkinsonia acutifolia

القرعية

اللوف املصري

Caesalpinioideae

Cucurbitaceae

درادكسيا

Rustysheild

Pithecellobium dulce

Manila tomarind

البقماوات

Peltophorum inerms

البقولية

صبار هندي

Caesalpinioideae

Leguminosae

بلتفورم

Malvaceae

Hibiscus rosa sinensis

Rose of china

هبسكس

Arecaceae

النخلية

Phoenix canarensis

Canari date

الخبازية

نخيل البلح الكناري

Malvaceae

الخبازية

Malvaviscus arboreus

Turk’s cap

ملفافسكس

Mimoseae

الميموزا

Pithecellobium dulce

Manaila tamarind

صبار هندي

Myrtyaceae

اآلسيّات

Myrtus communis

Greek myrtle

 مرسني،ياس

Leguminosae

البقولية

Pongamia glabra

Indian beech tree

بوجناميا

Nyctaginaceae

الشبّية

Bougainvillea spp.

Bougainvillea, Paper flower

اجلهنمية

Anacardiaceae

البطمية

Schinus molle

California pepper tree

الفلفل املالطي أو الفلفل الرفيع

Oleaceae

الزيتونية

Jasminum azoricum

lemon-scented jasmine

ياسمني أزوريكم

Anacardiaceae

البطمية

Shinus terebinthifolius roddi

Pepper tree

الفلفل بورق عريض

Plumbaginaceae

الرصاصية

Plumbago auriculate

Cape leadwort

بلمباجو

Bignoniaceae

البنيونية

Spathodea companulata

African tulip

سباثوديا

Polygonaceae

العقدية

Antigonon leptopus

Coral vine

انتيجونن

Caesalpinioideae

البقماوات

Tamarindus indica

Tamarind

التمر الهندي

Sapindaceae

الصابونية

Dodonaea viscosa

Hop seed’s bush

ديدوينا

Combretaceae

القمبريطية

Terminalia arjuna

Terminalia

اللوز

Verbenaceae

ال ُّلوَ يْزِ يَّة

Volkameria inermis

Clerodendrum, Scrambling

الياسمني الزفر

Combretaceae

القمبريطية

Terminalia catapa

Tropical almond catapa

اللوز الهندي

Verbenaceae

ال ُّلوَ يْزِ يَّة

Lantana camara

Shrub verbena

لنتانا

Malvaceae

الخبازية

Thesbesia populena

Umbrella tree

الشمسية

Verbenaceae

ال ُّلوَ يْزِ يَّة

Vitey angus-castus

Chaste-tree

كف مرمي

Arecaceae

النخلية

Washingtonia filifera

California fan palm

واشينجطونيا

Verbenaceae

ال ُّلوَ يْزِ يَّة

Petrea volubilis

Sand paper vine, Purple wreath

بترا
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. اآلفات املمرضة على شجيرات وأشجار الزينة ونباتات األسوار واألسيجة النباتية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض الفطرية

. اآلفات احلشرية على شجيرات وأشجار الزينة ونباتات األسوار واألسيجة النباتية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Aphididae (Hemiptera)

Adelges cooleyi

Cooley spruce gall aphid

من تدرن شجرة التنوب الفضي

Erysiphe spp.

Powdery mildew

البياض الدقيقي

Diaspididae (Hemiptera)

Aspidiotus nerii

Oleander scale

حشرة الدفلى القشرية املدرعة

Phomopsis spp.

Twig blight

لفحة األغصان

Diaspididae (Hemiptera)

Aulacaspis rosae

Rose scale

حشرة الورد القشرية األسيوية

Various species

Cankers

التقرحات

Diaspididae (Hemiptera)

Lepidosaphes ulmi

Oyster shell scale

حشرة قوقعة احملار القشرية املدرعة

Various species

Branch and Twig dieback

املوت الرجعي لألغصان

Monophlebidae (Hemiptera)

Icerya purchasi

Cottony cushion scale

 الكرمس القطني،البق الدقيقي األسترالي

Various species

Anthracnose

األنثراكنوز

Psyllidae (Hemiptera)

Psylla buxi

Boxwood psyllid

بسيال أشجار البقس

Various species

Scab

اجلرب

Buprestidae (Coleoptera)

Chrysobothris femorata

Flat-headed apple tree borer

حفار أشجار التفاح ذو الرأس املنبسط

Various species

Rust

الصدأ

Curculionidae (Coleoptera)

Asynonychus cervinus

Fuller’s roes beetle

خنفساء سوسة الورد القصارة أو اخملرازية

Various species

Stem canker and dieback

تقرح الساق واملوت الرجعي

Scarabaeidae (Coleoptera)

Macrodactylus subspinosus

Rose chafer

جعل الورد

Septoria spp.

Leaf spot

تبقع األوراق

Tenthredinidae (Hymenoptera)

Fenusa pusilla

Birch leafminer

"صانعة أوراق "حفار" البتوال "شجرة القضبان

Verticillium spp.

Verticillium wilt

الذبول الفرتيسليوم

Agromyzidae (Diptera)

Phytomyza ilicis

Holly leafminer

"صانع أتفاق "حفار" أوراق البهشية "اإلبلكس

Gryllotalpidae (Othoptera)

Gryllus bimaculatus

Tropical field cricket

صرصور احلقل االستوائي

Acrididae (Orthoptera)

Pyromorpha conica

Hollow grasshopper

النطاط أو اجلندي اجملوف

Cicadidae (Hemiptera)

Platypleura arabica

Arabian cicada

السيكادا العربية

Apididae (Hemiptera)

Aphis nerii

Milkweed aphid, Oleander aphid

من الدفلى

Sphingidae (Lepidoptera)

Agrius convoluli

Convolvulus Hawkmoth

فراشة الصقر الشائعة

Sphingidae (Lepidoptera)

Daphnis nerii

Oleander hawmoth

فراشة الصقر على الدفلى

األمراض البكتيرية
Xylella fastidiosa

Oleander leaf scorch

احتراق أو لسعة أوراق الدفلى

Agrobacterium tumefaciens

Bacterial gall

التدرن البكتيري

Erwinia amylovora

Fire blight

اللفحة النارية

Pseudomonas syringae

Bacterial blight

اللفحة البكتيرية

Botrytis cinereal

Botrytis blight

اللفحة البكتيرية البوترايتس
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االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Tetranychidae (Acari)

Tetranychus urticae

Two spotted spider mite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني
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 الزهور الحولية والمعمرة والنباتات العطرية- ثانيًا
أهم أنواع الزهور احلولية واملعمرة املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة

يتبع اجلدول
العائلة

النوع

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Amaranthaceae

قطيفية

Gomphrena globosa

Globe amaranth

 جمفرينا،املدنة

Asteraceae

النجمية

Helianthus annuus

Sunflower

عباد الشمس

Asteraceae

النجمية

Xerochrysum bracteatum

Golden everlasting, Trawflower

هليكريزم

Balsaminaceae

البلسميات

Impatiens balsamina

Garden balsam, Rose balsam

Amaranthaceae

قطيفية

Bassia scoparia

Aizoaceae

الديمومية

Euphorbiaceae

العائلة

النوع

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Asteraceae

النجمية

Ageratum houstonianum

Floss flower

 اجريتم،برجمان

Malvaceae

خبازيات

Alcea rosea

Hollyhock

اخلطمية

Brassicaceae

كرنبية

Lobularia maritima

Sweet alyssum

اليسمم

بلسم

Amaranthaceae

قطيفية

Amaranthus tricolor

Edible amaranth

امرنتس

Summer cypress, Mock-cypress

كوكيا

Plantaginaceae

حملية

Antirrhinum majus

Snapdragon

 حنك السبع،انترهينم

Lampranthus roseus

Rosy dewplant

حي علم

Asparagaceae

هليونية

Asparagus sprengeri

Sweet alison

اسبرجس

English or Pot marigold

Redbird flower

النجمية

Calendula officinalis

Euphorbia tithymaloides

بيدلنزس

Asteraceae

اللبنية

اقحوان اوطبونيا

Asteraceae

النجمية

Callistephus chinensis

China aster and Annual aster

استر

Solanaceae

باذنجانية

Petunia × atkinsiana

petunia hybrida

بتونيا

Cannaceae

القنا

Canna indica

Edible canna, Indian shot

 الكانا،السنبل

Polemoniaceae

بوالمونية

Phlox drummondii

Drummond's phlox

فلوكس

Apocynaceae

دفلية

Catharanthus roseus

Madagascar periwinkle

ونكا

Portulacaceae

رجلية

Portulaca grandiflora

Mexican rose

رجلة الزهور

Amaranthaceae

قطيفية

Celosia argentea

Plumed cockscomb

عرف الديك

Ismelia carinata

Tricolor chrysanthemum

Pseuderanthemum reticulatum

Yellowvein Eranthemum

النجمية

األقنثية

ارنتمم

Asteraceae

Acanthaceae

مرجيت

Asteraceae

النجمية

Coreopsis tinctoria

Plains coreopsis, Garden tickseed

عني العفريت

Asteraceae

النجمية

Cosmos bipinnatus

Mexican aster, Garden cosmos

كوزكوس

Amaryllidaceae

النرجسية

Crinum lorifolium

Crinum

كرينم

Lamiaceae

الشفوية

Salvia splendens

tropical sage, scarlet sage

سلفيا

Commelinaceae

الوعالنية

Tradescantia pallida

Wandering jew, Walking jew

سيتكرزيا

Asteraceae

النجمية

Tagetes erecta

Mexican marigold

القطيفة

Verbenaceae

لويزية

Verbena venosa

Slender vervain, Tuberous vervain

فربينا

Violaceae

البنفسجية

Viola tricolor

Heartsease

Asteraceae

النجمية

Zinnia elegans,

Elegant zinnia

74

Cyperaceae

سعدية

Cyperus alternifolius

Umbrella papyrus, Umbrella sedge

سبرس

Asteraceae

النجمية

Dahlia pinnata

Garden dahlia

داليا

Caryophyllaceae

القرنفلية

Dianthus barbatus

Sweet william

قرنفل منفرد

 البنفسج،البنسية

Caryophyllaceae

القرنفلية

Dianthus caryophyllus

Carnation, Clove pink

القرنفل

زينيا

Asteraceae

النجمية

Gaillardia pulchella

Firewheel, Indian blanket, Sundance

عبنر كشمير

Asteraceae

النجمية

Gerbera jamesonii

Barberton daisy, Transvaal daisy

جربيرا

Asteraceae

النجمية

Gazania rigens

Treasure flower

جزانيا
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. اآلفات األكاروسية (احللم) على الزهور احلولية واملعمرة والنباتات العطرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
)الفصيلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Tetranychidae (Acari)

Tetranychus urticae

Two spotted spider mite

العنكبوت األحمر ذو النقطتني

. اآلفات املمرضة على الزهور احلولية واملعمرة والنباتات العطرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )3( اجلدول
املسبب املرضي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

األمراض الفطرية
Sphaceloma rosarum

Anthracnose

االنثراكنوز

Diplocarpum rosae

Rose black spot

تبقع الورد األسود

Botrytis cinerea

Botrytis leaf blight

لفحة األوراق

Peronospora sparsa

Downy mildew

البياض الزغبي

Podosphaera pannosa

Powdery mildew

البياض الدقيقي

Phragmidium mucronatum

Rust

الصدأ

األمراض البكتيرية
Agrobacterium tumefaciens

Crown gall

تورم التاج البكتيري

Erwinia amylovora

Fire blight

اللفحة النارية
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أهم أنواع النباتات العطرية املزروعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
العائلة

النوع

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Compositae

المركبة

Santolina chamaecyparis

Lavaner cotton

الشيح

Poaceae

نجيلية

Cymbopogon spp.

Lemon grass

حشيشة ليمون الهند

Geraniaceae

الغرنوقية

Pelargonium spp.

Geranium oil

العتر البلدي

Lamiaceae

الشفوية

Ocimum bassillicum

Sweet basil

الريحان األبيض

Lamiaceae

الشفوية

Mentha spicata

Spear mint, Orange mint

النعناع البلدي

Lamiaceae

الشفوية

Rosmarinus officinalis

Rosemary

 إكليل اجلبل،حصالبان

Myrtaceae

اآلسية

Myrtus communis

Myrtle

 الياس،مرسني

. اآلفات احلشرية على الزهور احلولية واملعمرة والنباتات العطرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول
)العائلة (الرتبة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Aphididae (Hemiptera)

Macrosiphum rosae

Rose aphid

من الورد

Diaspididae (Hemiptera)

Aulacaspis rosae

Rose scales

قشرية الورد

Phlaeothripidae (Thysanoptera)

Haplothrips cottei

Carnation thrips

تربس القرنفل

Aleyrodidae (Hemiptera)

Dialaurodes kirkaldyi

Jasmin whiteflies

ذبابة الياسمني البيضاء

Cwcidomyiidae (Diptera)

Dasyneura affinis

Violet leaf fly

ذبابة أوراق البنفسج

Megachilidae (Hymenoptera)

Megachile centuncularie

Rose bee

نحل الورد

Diaspididae (Hemiptera)

Aspidiotus nerii

Oleander scale

حشرات الدفلى القشرية

Margorodidae (Hemiptera)

Icerya purchasi

Cottony cushion scale

 الكرمس القطني،البق الدقيقي األسترالي

Sphingidae (Lepidoptera)

Daphnis nerii

Oleander hawmoth

فراشة الصقر على الدفلى

Geometridae (Lepidoptera)

Chlorissa discessa

Jasmine emerald

فراشة الياسمني الزمردية

Sphingidae (Lepidoptera)

Acherontia styx

Wastern Death’s-Head Hawkmoth

فراشة الصقر الغربية
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أهم األشجار احلرجية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

تاسعًا  -آفات األشجار
الحرجية
اآلفات المستهدفة :الحشرات والحلم
العائل  /العوائل المستهدفة :الغاف ،الدماس ،السنط ،الطلح ،السمر،
السلم ،األراك ،األثل ،النيم ،السدر
بالرغم من زراعة أكثر من  20نوعا ً من األشجار احلرجية في الدولة إال أنه لم يتم تسجيل إال عدد قليل من اآلفات
عليها .واستنادا ً إلى السجل احلالي لآلفات الزراعية ،فقد شوهد  18نوعا ً حشريا ً ونوع واحد من احللم على  9أنواع
من األشجار احلرجية.

االعائلة

االسم العربي

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

الغاف

Ghaf tree

Prosopis cineraria

البقولية

الدماس

Land mangrove

Conocarpus lancifolius

العسمية أو اإلهليلجية

Combretaceae

السنط

Sanat, Gum arabic tree, Egyptioan
thorn, Acacia

; Acacia arabica (= Acacia nilotica
)Vachellia nilotica

البقولية أو القرنية أو الفولية

Fabaceae or Leguminosae

الطلح

Taleh, White whistling wood

Acacia seyal

البقولية أو القرنية أو الفولية

Fabaceae or Leguminosae

السمر

Summur, Umbrella thorn acacia

)Acacia tortilis (=Vachellia tortilis

البقولية أو القرنية أو الفولية

Fabaceae or Leguminosae

السلم

Salam

Acacia ehrenbergiana

البقولية أو القرنية أو الفولية

Fabaceae or Leguminosae

الراك و األراك

Tooth brush tree

Salvadora persicae

اآلراكية

Salvadoraceae

األثل ،العبل ،الطرفة ،الطرفاء

Athel tamarish

Tamarix articulata

األثلية أو الطرفاوية

Tamaricaceeae

النيم

Neem

Azadirachta indica

األزدرختية

Meliaceae

السدر أو النبق *

Sidr or Christ's thorn

Zizphus spina-cristi

السدرية أو النبقية

Rhamnaceae

قرط ،قروط

Fart or Arabic gum tree

Acacia nilotica

البقولية

Fabaceae

سينوفيال

Cynophylla or blue-leafed wattle

Acacia cyanophylla

البقولية

Fabaceae

كينيا

Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis

اآلسية أو الشفوية

Myrtaceae

غويف

Guave

Prosopis juliflora

اآلسية أو الشفوية

Myrtaceae

أشرك

Senna

Cassia italica

البقولية أو القرنية أو الفولية

Fabaceae or Leguminosae

فكتورية

Acacia

Acacia victoria

البقولية

Fabaceae

كونو كاربس

Concocarpus

Concocarpus lanceolatus

العسمية أو اإلهليلجية

Combretaceae

اتربلكس

Atriplex

Atriplex spp.

الرمرامية

Chenopodiaceae

* مت ذكر اآلفات اخلاصة بالسدر أو النبق في اجلزء اخلاص بآفات الفاكهة.

االسم العربي

االسم اإلجنليزي
Fabaceae
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اجلدول ( - )1اآلفات احلشرية على أهم األشجار احلرجية في دولة اإلمارات العربية املتحدة
االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة(

االسم العربي
حفار ساق الغاف

Metallic wood borer

Julodis fimbriate, Julodis spp.

)Cerambycidae (Coleoptera

قارضة أوراق الدماس ،آفة أوراق األثل

Leaf-eating moth, Jujube lappet

Streblote siva

)Lasiocampidae (Lepidoptera

دودة أوراق األثل

Athel leafworm

Nadiasa repanda aegyptiaca

)Lasiocampidae (Lepidoptera

بق الكوسا

Squash bug

Anasia tristis

)Coreidae (Hemiptera

دودة أوراق السنط الصغيرة

Acacia small leafworm

Naduasa undta

)Lasiocampidae (Lepidoptera

دودة أوراق السنط الكبيرة امللونة

Acacia large colored leafworm

Nadusa acacia

)Lasiocampidae (Lepidoptera

البق الدقيقي األسترالي على السنط

cottony cushion scale

Icerya purchasi

)Monophlebidae (Hemiptera

بق الهبسكس الدقيقي

hibiscus mealybug

Moconellococcus hirsutus

)Pseudococcidae (Hemiptera

ثاقبة األفرع الكبرى أو السودانية

Branch borer

Sinoxylon sudanicum

)Bostrichidae (Coleoptera

حفار ساق السنط

Acacia stem borer

Macrotoma palmata

)Cerambycidae (Coleoptera

حفار ساق اللبخ

Monkeypod roundheaded borer

Xystrocera globosa

)Cerambycidae (Coleoptera

دودة أوراق أشجار الطلح

Taleh leafworm

Ascalenia cenropselia

)Cosmopterigidae (Lepidoptera

أبو دقيق وديدان شجيرات الراك

Clouded yellows

Colias sp.

)Pieridae (Lepidoptera

ديدان الغاف والسدر والسلم

Ghaf, sidr and salam worms

Unknown

)Lasiocampidae (Lepidoptera

بق أشجار النيم األفريقي

Neem mealybug

Unknown

)Coccidae (Hemiptera

حشرة الشوكة احملترقة على األثل

Burnt thorn

Hyperythra muselmana

)Geometridae (Lepidoptera

الفراشة الصغيرة

Small cupid

Chilades parrhasius

)Lycaenidae (Lepidoptera

الفرشة الداكنة

Shady shades

Clytie benenotata

)Erebidae (Lepidoptera

الغاف

الدماس السنط الطلح السمر األراك السلم

األثل

النيم

عاشرًا  -األعشاب الضارة
في المزارع
مت تقسيم األعشاب الضارة إلى مجموعتني:
 -1األعشاب الضارة احلولية:
أ -أعشاب حولية عريضة األوراق.
			
ب -أعشاب حولية رفيعة األوراق.
		
 -2األعشاب الضارة املعمرة:
أ -أعشاب املعمرة عريضة األوراق.
			
ب -أعشاب املعمرة رفيعة األوراق.
			
وقد بلغ عدد أنواع األعشاب الضارة في املزارع بشكل عام  116نوعاً .ويختلف مدى انتشار كل عشب حسب احملصول
املزروع (أشجار النخيل والفاكهة األخرى واخلضروات واألعالف ،البيوت احملمية ،إلخ).

اجلدول ( - )2اآلفات األكاروسية على أهم األشجار احلرجية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االسم العربي
العنكبوت ذو األربع أرجل

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

الفصيلة (الرتبة(

Four leg mite

Aceria spp.

)Eriophyiidae (Acari

الغاف

الدماس

النيم

األثل

األراك السمر الطلح السنط

النيم
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)1( يتبع اجلدول
االسم العربي
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. الئحة األعشاب احلولية الضارة في مزارع دولة اإلمارات العربية املتحدة- )1( اجلدول

العائلة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

Euphorbiaceae

Euphorbia heterophylla

Milk weed

ام احلليب

Euphorbiaceae

Euphorbia hirta

Hairy spurge

 منثرة، منطره، دميمة،لبني املشعر

Amaranthaceae

Euphorbiaceae

Euphorbia indica

Spurge

لبني

Euphorbiaceae

Euphorbia peplus

Petty spurge, radium weed

Euphorbiaceae

Euphorbia prostrata

Euphorbiaceae

العائلة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي

Amaranthus hybridus

Green amaranthus

 قطيف،سندار

Amaranthaceae

Amaranthus viridus

Slender amaranthus

 قطيف،سندار

خنيز

Umbelliferae

Ammi majus

Bishop weeds

 سنوت او سنوط، شيح،خله

Prostrate spurge, blue weed

لبينة

Primulaceae

Anagallis arvensis

Blue pimpernel

 عني القطوه،عني القط

Euphorbia serpens

Matted sand mat, matted broom spurge

 حربس، خرمية، دريش،أم القرين

Liliaceae

Asphodelus tenuifolius

Asphodel lily

 كوثر،كوفر

Compositae

Flaveria trinervia

Gaika weed, clustered flaveria

حنوه

Cruciferae

Capsella bursa-pastoris

Shepherd’s pures

كيس الراعي

Urticaceae

Forsskaolea viridis

Laseq

لصاق

Gentianaceae

Centaurium pulchellum

Lesser centaury

 زوان،زيوان

Gentianaceae

Geranium mascatense

Black eyed geranium

عني الوزة

Chenopodiaceae

Chenopodium album

White goose foot

شولة

Molluginaceae

Gisekia pharnacioides

Sand herbage

ديدمان

Chenopodiaceae

Chenopodium murale

Nettle leaved goose foot

وريج

Boraginaceae

Heliotropium europaeum

European heliotrope, potato weed

رمرام

Euphorbiaceae

Chrozophora sabulosa

Tanom

تنوم

Scrophulariaceae

Kickxia hastate

Round-leaved cancer wort

شلوى

Compositae

Conyza bonariensis

Horse weed

طباق

Compositae

Lactuca serriola

Prickly lettuce

خس احلمار

Leguminosae

Crotalaria retusa

Devil-bean, rattle weed

نزاع

Compositae

Launaea capitata

Huwa

 حوا،حوه

Cuscutaceae

Cuscuta planiflora

Dodder

 شبيكة، عروق،احلامول

Malvaceae

Malva parviflora

Least mallow, Cheese weed

 خبازي، احلمام، شويب، تباك، رقمه، خبيز،خبيزة

Euphorbiaceae

Dalechampia scandens

Spurge creeper

داجلمبية

Leguminosae

Medicago laciniata

Cut leaved medick

نفل

Caryophyllaceae

Dianthus cyri

Wild carnation

قرنفل

Leguminosae

Medicago polymorpha

Bur clover, bur midick

 قرط،نفل

Cruciferae

Diplotaxis harra

Hareh

حارة

Leguminosae

Melilotus alba

Sweet clover

 مشيطة، حندقوق، زريركا، عترة، غريرغو،إكليل امللك

Compositae

Eclipta prostrata

False daisy

علقه

Leguminosae

Melilotus indicus

Indian melilot, Scented trefoil

 جديبة، حندقوق، رقراق، زريقة،إكليل امللك

Polygonaceae

Emex spinose

Prickly dock

 حنزاب،جمباز

Scrophulariaceae

Misopates orontium

Snap dragon

 سيسم، نكد،نقد

Geraniaceae

Erodium mascatense

Pin weed

دهمة

Euphorbiaceae

Phyllanthus maderaspatensis

Madras leaf-flower

 أم حليب،أم قرين

Cruciferae

Eruca sativa

Rocket

جرجير

Euphorbiaceae

Phyllanthus rotundifolius

Um qreen, Shnikah

 شنيكة،أم قرين

Cruciferae

Erucaria hispanica

Pink mustard

 كرنب الصحراء، سليح،خزام

 األعشاب احلولية عريضة األوراق-أ
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)1( يتبع اجلدول

 األعشاب احلولية رفيعة األوراق- ب

العائلة

االسم العلمي

االسم اإلجنليزي

االسم العربي
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)1( يتبع اجلدول

Gramineae

Avena sterilis

Wild oats

شوفان

Solanaceae

Physalis minima

Native gooseberry, wild cape gooseberry

طقيق

Scrophulariaceae

Bacopa monnieri

Water hyssop

فرفخ

Umbelliferae

Pimpinella eriocarpa

Qseerah

قصيرة

Gramineae

Bromus madritensis

Bromue grass

ذيل أبو احلصني

Plantaginaceae

Plantago ovata

Blond plantain, desert Indian wheat

 جرنوه، بذر قطن، ربل، حب زرقة، قريطة،ربلة

Compositae

Calendula arvensis

Field marigold

 حنوة، عني البقر، أقحوان اصفر

Plantaginaceae

Plantago amplexicaulis

Ispaghula, plantain

 جرنوه، بذر قطن، ربل، حب زرقة، قريطة،ربلة

Poaceae

Cenchrus pennisetiformis

Clon curry, Slender buffalo grass

لبيد

Portulacaceae

Portulaca olereaca

Edible purslane

 بربير، رجله، فرقو، فرفرو،بقلة

Gramineae

Chloris virgata

Feather finger grass

خزامزم

Ranunculaceae

Ranunculus muricatus

Rough-fruited buttercup

 شقائق اصفر،شقائق النعمان

Gramineae

Dactyloctenium aegyptium

Egyption crowfoot grass

النجم

Compositae

Reichardia tingitana

Poppy leaved reichardia

 حلوله، مكنان، مطراني، مداد،بقرو

Gramineae

Digitaria sanguinalis

Crab grass

دفرة

Umbelliferae

Scandix pectin-veneris

Shepherd’s needle, Venus’ comb

 مشيط،مشط

Gramineae

Echinochloa colona

Jungle rice, Millet rice, Corn panic grass

 أبو ركبة،مديد

Leguminosae

Scorpiurus muricatus

Caterpillar-plant, Prickly scorpion’s tail

ذيل العقرب

Poaceae

Eragrostis barrelieri

Love grass

 حلقوق،حلوج

Compositae

Senecio glaucus

Back’s horn groundsel

 قرير، قريس،صفره

Gramineae

Eragrostis cilianensis

Stink grass, Grey love grass

 حيبان،يتراب

Caryophyllaceae

Silene apetala

Silene bigolbarg

تربة

Gramineae

Lolium rigidum

Swiss rye grass

 رابية، سنبل، زيوان، شلم،هبيان

Cruciferae

Sisymbrium erysimoides

French rocket

 ثوات،محرقة

Gramineae

Phalaris minor

Small canary grass

 شعير الفار،ذيل القط

Cruciferae

Sisymbrium irio

London rocket

 حرة، فجل اجلمل، شليات،حويرة

Gramineae

Poa annua

Annual meadow grass, Annual blue grass

 سميحة،زوان

Solanaceae

Solanum nigrum

Black nightshade

 خرمة، بعجت، عنب الذيب،شرجنبان

Poaceae

Polypagon monspeliensis

Annual beard grass, Rabbit foot grass

 ذيل القط، زيت الفار، زاري، وغل،ذيل القطوه

Compositae

Sonchus oleraceus

Smooth sow thistle, Wild lettuce

 عضيدة،جعضيض

Poaceae

Setaria verticillate

Rough bristle grass, Bristly foxtial

 قمح الفار،لصيق

Compositae

Sonchus tenerrimus

Slender smooth thistle

عضيد

Poaceae

Tragus racemosus

Stalked burr grass

غريرة

Caryophyllaceae

Spergula fallax

Hazman

حزمان

Caryophyllaceae

Spergularia marina

Sand spurrey

 أبو غالم، جلجلة،أم ثريب

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris

Land caltraps puncture vine

 حسك، قطب،أبو ضريس

Leguminosae

Trigonella hamosa

Egyptian fenugreek

 كرت، عشب امللك، درجل، قرقاس، نفل،قطيفة

Compositae

Urospermum picroides

Prickly golden fleece

عضيدة

Scrophulariaceae

Verbascum cedreti

Freet

فريط

Compositae

Vernonia cinerea

Ash colored fleabane, Purple fleabane

كب

Aizoaceae

Zaleya pentandra

Horse purslane

المي

Aizoaceae

Trianthema portulacastrum

Desert horse purslane, black pig weed

المعة
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)2( يتبع اجلدول

 األعشاب املعمرة رفيعة األوراق- ب
العائلة

االسم العلمي

. الئحة األعشاب املعمرة الضارة في مزارع دولة اإلمارات العربية املتحدة- )2( اجلدول
العائلة

االسم اإلجنليزي

االسم العلمي

االسم العربي

االسم اإلجنليزي
 األعشاب املعمرة عريضة األوراق- أ

االسم العربي

Gramineae

Cenchruns ciliaris

Fox tail grass, Buffalo grass, Sand burr

سبط

Poaceae

Cenchrus setigerus

Birdwood grass, Cow sand burr

زغر

Amaranthaceae

Achyranthes aspera

Prickly chaff

سيف اجلن

Gramineae

Cynodon dactylon

Cough grass, Bermuda grass

الثيل

Aizoaceae

Aizoon canariense

Purslane leaved aizoon

 حلمه،سلي

Cyperaceae

Cyperus rotundus

Java grass, Nut grass, Coco grass

 سعد،سعدي

Leguminosae

Alhagi graecorum

Camel thorn, Manna Plant

 شويكة، عقول،عاقول

Amaranthaceae

Amaranthus javanica

Kapok bush, Desert cotton

 أرى،األرا

Malvaceae

Abutilon pannosum

Ragged mallow

 غلف، رين، منقى، الج،جاجان

Poaceae

Dichanthium annulatum

Marvel grass, Delhi grass

 أبوقصبة، حميره، زمزوم، غفريت،زيدوت

Cyperaceae

Fimbristylis ferruginea

Rusty sedge, West Indian fimbry

شعرة

Nyctaginaceae

Boerhavia diffusa

Red spiderling, Spiderling hogweed

 مديد،مداد

Gramineae

Ochtochloa compressa

Wire grass

 جنيل،عجلة

Cruciferae

Brassica tournefortii

Sahara mustard, African mustard

خردلة

Oxalidaceae

Oxalis corniculate

Creeping wood sorrel

 حابي،ثمام

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis

Field bindweed, Lesser bindweed

عليق

Tiliaceae

Corchorus depressus

Weakh

ويكه

Convolvulaceae

Cressa cretica

Alkali weed, Rosin weed

 شويل،مليحه

Compositae

Doellia bovei

Meshaa

مشعاع

Urticaceae

Forsskaolea tenacissima

Velcro plant

طباق

Boraginaceae

Heliotropium curassavicum

Salt heliotrope

 خريص،خشافة

Compositae

Launaea nudicaulis

Naked launa

 حندبة، حوا، صفره،حواء الغزال

Compositae

Launaea procumbens

Country dandelion, Creeping launaea

 حقيد، حوا البقر، حوثان، ميرور،مرار

Verbenaceae

Lippia nodiflora

Frog fruit, Sawtooth frog fruit

 يرين اجلدي، فرفخ، لبية،بليحه

Asclepiadaceae

Pentatropis nivalis

Shantob, Malweah

 شكلوان، ملوية،شنطوب

Cruciferae

Physorhynchus chamaerapistrum

Khafaj, Khafej

 فحيلة، خفيج،خفاج

Compositae

Pseudognaphalium luteo-album

Cudweed

صابونة العفريت

Chenopodiaceae

Salsola baryosma

Fetid saltwort

 خريط عريض، غضرف، فريط،حمض

Malvaceae

Sida urens

Tropical fanpetals

قش الراعي

Gramineae

Sorghum halepense

Johnson grass

 سيفراند، قشتمر،حليان

Poaceae

Sporobolus spicatus

Drop seed grass

 رشاد بري، ضفرمي، حلفا بري،حلفا
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المراجع
أوال ً – املراجع العربية:
 .1أبو فول ،خضر صبحي .2003 .الفيروسات وأمراض البنباتات الفيروسية 86 .صفحة .وزارة الزراعة والثروة السمكية ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .2األحمد ،ماجد .2005 .ظواهر تقزم أو بطء منو أشجار النخيل .مجلة املرشد ،العدد  ،29ص  .36-30بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .3إدارة الزراعة واحلدائق العامة .سنة النشر غير معروفة .آفات وأمراض املسطحات اخلضراء .نشرة إرشادية .قسم الزراعة ،إدارة الزراعة واحلدائق العامة ،بلدية دبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .4البدوي ،أحمد الشريف .1999 .الزراعة التجميلية .كلية الزراعة ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
 .5البلداوي ،عبد الستار  .2002أمراض النخيل في دولة اإلمارات العربية املتحدة .وزارة الزراعة والثروة السمكية ،دبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .6اجلباوي ،غامن ذياب .2007 .نيماتودا تعقد اجلذور على فسائل النخيل .مجلة املرشد ،العدد  ،37ص  .31-28بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .7اجلبوري ،حميد جاسم محمد .1993 .نخيل التمر .مطبعة العني .مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
 .8جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية .2016 .املعلومات التفصيلية لقائمة األشجار املتاح استخدامها في إمارة أبوظبي .تقرير جلنة دراسة األشجار املتاحة لالستخدام في إمارة أبوظبي (اللجنة ممثلة
بهيئة البيئة-أبوظبي ،دائرة الشؤون البلدية ،وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية) 20 .صفحة.
 .9جونقبلويد ،مارايكا .2007 .الدليل الشامل للنباتات البرية املزهرة في دولة اإلمارات العربية املتحدة .هيئة البيئة-أبوظبي .أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .10احلمالوي ،زينب 2000 .أ .أمراض اخلضر .اجلزء األول والثاني .كلية العلوم الزراعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
 .11احلمالوي ،زينب 2000 .ب .أمراض الطماطم .نشرة إرشادية 12 ،صفحة .كلية العلوم الزراعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
 .12احلمالوي ،زينب 2000 .ت .أمراض الفلفل .نشرة إرشادية 12 ،صفحة .كلية العلوم الزراعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
 .13احلمالوي ،زينب 2000 .ث .أمراض الفاصولياء .نشرة إرشادية 12 ،صفحة .كلية العلوم الزراعية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
 .14احلوسني ،إسماعيل .أعرض اإلصابة مبرض اللفحة السوداء (اجملنونة) على نخيل التمر .2003 .مجلة املرشد ،العدد ( 20عدد خاص -سبتمبر  ،)2003ص  .37-34بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
 .15دائرة البلديات والزراعة .2006 .أهم آفات نخيل التمر في دولة اإلمارات .كتيب إرشادي 36 ،صفحة (عربي وإنكليزي) .فسم الوقاية واخملتبر ،إدارة احلدائق العامة ،دائرة البلديات والزراعة ،إمارة
أبوظبي .العني ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .16دائرة البلديات والزراعة .2007 .زراعة محاصيل اخلضر 100 .صفحة .قطاع الزراعة ،دائرة البلديات والزراعة ،إمارة أبوظبي .العني ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .17دائرة الزراعة والثروة احليوانية .1999 .علف الرودس .كتيب إرشادي .اإعالم الزراعي ،دائرة الزراعة والثروة احليوانية .العني ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .18دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط املدن .1991 .الزهور تنبت في الرمال -الزهور احلولية واملعمرة اجلزء الرابع .قسم الزراعة ،دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط املدن .أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .19دائرة بلدية أبوظبي .1999 .الزهور تنبت في الرمال .أشجار الزينة والصحراوية  -اجلزء الثاني 129 .صفحة .قسم الزراعة ،دائرة بلدية أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
.20دائرة بلدية أبوظبي .سنة النشر غير معروفة .الغابات وجهود تطوير صحراء اإلمارات 72 .صفحة .قسم الغابات ،دائرة بلدية أبوظبي ،إمارة أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
.21دائرة بلدية أبوظبي .1991 .الزهور تنبت في الرمال -املتسلقات والنباتات العطرية  -اجلزء الثالث .قسم الزراعة ،دائرة بلدية أبوظبي ..أبوظبي ,اإلمارات العربية املتحدة.
.22دائرة بلدية العني .سنة النشر غير معروفة .النباتات الداخلية 142 .صفحة .قسم البيةت احملمية ،إدارة احلدائق العامة ،دائرة بلدية العني ،العني ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
.23السعود ،أحمد حسني .2003 .ذبابة الثمار الشرقية .مجلة املرشد ،العدد  ،18ص  .29-43-38بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .24السعود ،أحمد حسني .2006 .عنكبوت الغبار .مجلة املرشد ،العدد  ،34ص  .29-28بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 .25سعيد ،عصام الدين محمد أحمد ،أحمد العسال ،سيف مبارك النعيمي .2009 .الظواهر الفسيولوجية على أشجار النخيل .مجلة املرشد ،العدد  ،43ص  .23-20بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
 .26شبانة ،حسن ،والشريقي ،راشد محمد خلفان .2000 .النخيل وإنتاج التمور في اإلمارات العربية املتحدة .الطبعة األولى ،وزارة الزراعية والثروة السمكية ،دبي ،اإلمارات.
 .27عباس ،حس ،الياس جبور ،وبشير احملجوب .1978 .دراسة وتنمية وتطور مزارع املاجنو بدولة اإلمارات العربية املتحدة .جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 .28عبد الكرمي ،أحمد محمد .2004 .إنتاج ورعاية الزهور .مجلة املرشد ،العدد  ،23ص  .16-10بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .29عبد اهلل ،عبد الدين .2002 .الدودة القارضة السوداء  .agrotis ipsilonعصام الدين محمد أحمد ،أحمد العسال ،سيف مبارك النعيمي .2009 .الظواهر الفسيولوجية على أشجار النخيل.
مجلة املرشد ،العدد  ،43ص  .23-20بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .30عبد املنعم ،صالح .2002 .طرق مكافحة النيماتودا املمرضة .مجلة املرشد ،العدد  ،15ص  .17-12بلدية أبوظبي ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .31الغنيمي ،علي .1993 .موسوعة نباتات اإلمارات العربية املتحدة في تراث الطب الشعبي .جامعة اإلمارات العربية املتحدة .العني ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .32الغنيمي ،علي .1993 .موسوعة نباتات اإلمارات العربية املتحدة في تراث الطب الشعبي .جامعة اإلمارات العربية املتحدة .العني ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .33فرج ،كرمي محمد ومنصور ،عماد وخميس ،أحمد عبد السالم .2000 .التعلم الذاتي لنخيل التمر .برنامج إلكتروني على قرص مدمج ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العني ،دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
 .34فرج ،كرمي محمد .2004 .نخيل التمر كعلم وثقافة وتراث .نادي تراث اإلمارات ،مركز زايد للتراث والتاريخ ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .35فرج ،كرمي محمد .2005 .نخلة التمر بني البحث والتطبيق .الدائرة اخلاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل .أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .36قسومة ،محمد سعيد ( .)2000اآلفات الزراعية في اإلمارات العربية املتحدة .اجلزء األول :آفات أشجار الفاكهة .وزارة الزراعة والثروة السمكية .اإلمارات العربية املتحدة.
.37قسومة ،محمد سعيد .2003 .اآلفات الزراعية في اإلمارات العربية املتحدة .اجلزء الثاني :آفات اخلضر واألعالف واحلراجيات .وزارة الزراعة والثروة السمكية .اإلمارات العربية املتحدة.
 .38كرمي ،فوزي محمد ( .)1995األعشاب في اإلمارات العربية املتحدة .مركز بحوث الصحراء والبيئة البحرية .جامعة اإلمارات العربية املتحدة .العني ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .39كرمي ،فوزي .1995 .األعشاب في اإلمارات العربية املتحدة .مركز بحوث الصحراء والبيئة البحرية .جامعة اإلمارات العربية املتحدة .العني ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .40كرمي ،فوزي .2003 .النباتات البرية املزهرة في دولة اإلمارات العربية املتحدة .هيئة أبحاث البيئة واحلياة الفطرية وتنميتها .أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .41كعكة ،وليد عبد الغني ،أحمد عبد السالم خميس ،محمود مصطفى أبو النور 2001 .سوسة النخيل احلمراء ،أخطر اآلفات الزراعية (االنتشار ،دورة احلياة ،األضرار ،املكافحة املتكاملة) .جامعة
اإلمارات العربية املتحدة .جلنة التعريب والتأليف والترجمة والنشر ( 162 )7صفحة.
 .42كعكه ،وليد عبد الغني .2004 .نخيل التمر في دولة اإلمارات العربية املتحدة :غرس زايد .الطبعة الثانية .الدائرة اخلاصة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة .أبوظبي،
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .43كعكه ،وليد عبد الغني .2006 .معجم مصطلحات علوم احلشرات واإلدارة املتكاملة لآلفات (إنكليزي – عربي) .جامعة اإلمارات العربية املتحدة 1350 .ص (جزءان).
 .44كعكه ،وليد عبد الغني .2007 .معجم معجم مصطلحات علوم وقاية النبات في العالم العربي إنكليزي – عربي .جامعة اإلمارات العربية املتحدة 710 .ص.
 .45كعكه ،وليد عبد الغني .2008 .دليل التجارب احلقلية في وقاية احملاصيل .ترجمة النسخة اإلجنليزية .شركة سينجنتا الزراعية العاملية 601 .ص.
 .46كعكه ،وليد عبد الغني .2011 .مفصليات األرجل في دولة اإلمارات العربية املتحدة –اجلزء األول .ترجمة من النسخة اإلجنليزية .هيئة البيئة-أبوظبي .أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة820 .
ص.
 .47كعكه ،وليد عبد الغني .2013 .مفصليات األرجل في دولة اإلمارات العربية املتحدة – اجلزء الثاني .ترجمة من النسخة اإلجنليزية .هيئة البيئة-أبوظبي .أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 880ص.
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