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دودة اجلي�ش اخلـريفية

االسم العلمي:
االسـم الشائــع
العربـــي:

Spodoptera frugiperda
دودة الجيش الخريفية ،دودة الحشد
الخريفية ،دودة الجيش األمريكية

االسـم الشائــع
اإلنجـليزي:

Fall Armyworm /
American Armyworm

التصـنـيـــــــــــــف:

Noctuidae / Lepidoptera/ Insecta

100 – 80
عائل نباتي

ال�صـليبـيــات

نباتات الزينة وغريها

الباذجنانيات

احلم�ضي ــات

النجيليـات

طرق االنتشار
واالنتقـــــــــــال

القرعيــات

التجارة الدولية مع عوائلها ب�أطوارها املختلفة
(احل�شرة الكاملة ،الريقة ،العذراء ،البي�ض)
تنتقل ب�شكل طبيعي مع الرياح
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وصــف الحشــرة
البيو�ض:

كروية ( 0.75مم القـطر) ،خــ�ضراء فـي وقــت و�ضـع
البي�ض تتحول �إىل اللون البني الفاحت قبل اخلروج،
تكـون ب�شكل لطع وعليها �شعريات من ج�سم احل�شرة

اليـرقـة:

الطـول :يختلف بني  2ملم للطور الأول
و 50 - 35ملـ ــم للطـور الريقي البالـ ــغ.
الل ــون :يختلــف م ــن الأ�سم ــر الفاتــح �أو �أخ�ضـر م�سم ــر
(تقريبــا �أ�س ــود) ويخـتلـ ــف ح�سب ن ــوع الغ ــذاء .للريق ــة
ثالثة خطوط �صفراء  -بي�ضاء على اجلوانـب ومـن الـر�أ�س الـى الذنــب ،توج ـ ــد �أربـع بق ــع دائري ــة
داكنـ ــة عل ــى اجلـ ــزء العـل ـ ــوي للحلـقــات الباطنيـة .كمـا تتـميز الريقــة ب ــوجــود مـ ــا ي�شبـ ــه احل ـ ــرف
الـمقـلـوب  Yناتــيء مبقدم ــة الـ ــر�أ�س لـونـ ــه �أبي ــ�ض م�صفـ ــر.

العـذراء:

�أق�صر من الريقات النا�ضجة (� 1.5-1.3سم يف الذكور
و� 1.7-1.6سم يف الإناث يف املك�سيك) ،وهي براقة المعة

احل�شرة الكاملة:

طول اجل�سم� 1.6 :سم
طول جناحيها� 3.7 :سم
لون االجنحة الأمامية :خمتلط بني البني الفاحت
والرمادي والقـ�شي مع وجـود بـقع مثلـثة يف طـرفه وقرب مركـزه.
لون اجلناح اخللفي :بني الف�ضي والأبي�ض وحوافه داكنة �ضيقة يف كال اجلن�سني.
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األعــــراض
تب��د�أ الريق��ات الفتي��ة تغذيته��ا عل��ى ال�س��طح ال�س��فلي للورق��ة وبع��د تطوره��ا تهاج��م �س��طحي الورق��ة م�ش��كلة ثق��وب
غ�ير منتظم��ة عل��ى الأوراق تارك��ة ف�ض�لات رطب��ة  sawdust-like frassعل��ى ن�ص��ل الورق��ة ويعت�بر ذل��ك عالم��ة
مميزة للح�شرة كما �أن الريقة تنتج خيوط حريرية تتعلق بها وت�ساعدها على التنقل بوا�سطة الرياح ،ميكن �أن متـوت
القمة النامية يف بداية الـمو�سـم عنـد الإ�صابـة ال�شديـدة وت�سمى هذه الظاهرة بالقلب امليت يف الذرة والتي متنع تكون
العراني���س .و�أي�ض��ا ميك��ن ان يت��م قط��ع ال�س��اق فـ��ي ح��ال الإ�صاب��ة ال�ش��ديدة .فـ��ي النبات��ات النا�ضج��ة ت�س��تطيع الريق��ة �أن
حتـ��فر ف ـ��ي الرتاكيـ��ب اجلن�سي ـ��ة مث ـ��ل الأزه ـ��ار الذكري ـ��ة والعرانيـ���س مقللـ��ة كمي ـ��ة الإنت ـ��اج ونوعيت ـ��ه.

وصــف الحشــرة
ت�ض��ع �أن��اث دودة اجلي���ش اخلريفي��ة بي�ضه��ا
بكت��ل بي�ض��اء حتتـ��وي الـواحـ��دة منه��ا ب�ين
 100-400بي�ض��ة يف الغال��ب عل��ى ال�س��طح
ال�س��فلي ل�ل�أوراق.
ويتـ��راوح ع��دد البي���ض لكـ��ل �أنث��ى بح��دود
 1000بي�ض��ة ويف م�ص��ادر �أخ��رى ي�ص��ل الع��دد
�إىل  2000بي�ض��ة.
تفق���س البيو���ض ع��ن يرق��ات �صغ�يرة ر�أ�س��ها
�أ�س��ود ولونه��ا خم�ض��ر بع��د � 5-3أي��ام
للح�ش ـ��رة � 6أطـ��وار يرقيـ��ة والطـ��ور الأخيـ��ر
هـ ـ��و الـ ـ��ذي ي�سته ـ��لك الكمي ـ��ات الأكب ـ��ر م ـ��ن
العائ��ل والـ��م�سبب الرئي�س��ي لل�ض��رر.

تختفـ��ي الريق��ات ال�صغ�يرة بالنه��ار وتخ��رج
باللي��ل للتغ��ذي عل��ى الأوراق وه��و �أف�ض��ل وقت
للمكافحة.
بع��د اكتم��ال من��و الريق��ة ت�س��قط �إىل الرتب��ة
للتعـذر يف �شرنقة تعملهـا لنف�سهـا حيـث حتفز
مكانا لتتعـ��ذر به عـ��لى عمـ��ق � 10سـ��م �أو تتعذر
عل��ى �أو ب�ين الأوراق ,ت�س��تغرق م��دة الع��ذراء
 14-7ي ـ��وم.
تظه��ر احل�ش ـ��رة الكامل��ة باللي ـ��ل وت�س��تطيع �أن
تـنـتـقل لـمـ�سافات طويلة بطـريانها وت�ستغرق
دورة احلياة �شهـر واحـد فـي ال�صيف و�شهريـن
يف الربيع واخلريف وثالثة �أ�ش��هر يف ال�ش��تاء.
للح�شـرة جيـل واحد أو ب�ضعة �أجيال بال�سنة.
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التوزيع الجغرافي
الأمـريكيتـيـن:

�أمريكا ،الإكوادور ،الأرجنتني،
الربازيل ،ت�شيلي ،الباراغواي،
هندورا�س ،ت�شيلي ،كو�ستاريكا.

موجودة
م�ستوطنة
وا�سعة االنت�شار
ت�أتي عر�ضية

قـارة �أفريقيـا:

بن�ين ،بوركـ��ينا فا�س��و ،الك ـ��امريون،
ت�ش��اد ،الكونغـ��و ،جمهوريـ��ة الكونغ��و
الدميقراطي��ة� ،أثيوبي��ا ،غان��ا ،غيني��ا،
كيني��ا ،مـ��االوي ،مـوزمبيـ��ق ،ناميبيـ��ا،
النيج��ر ،نيجريي��ا ،روان��دا� ،س��او توم��ي
وبرينـ�سـيـبـ��ي ،جنـوب �أفـريقـيــا ،ال�سودان،
�سـوازيالنـ ـ��د ،تنزاني ـ��ا ،التوج��و� ،أوغن��دا،
زامبي��ا ،زميباب��وي.

