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صدرالدين نورالدين أبوبكر و جالل محدأمني  
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Codling Moth
Laspeyresia (Carpocapsa)  pomonella   L.
OlethreutidaeLepidoptera
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Pheromones
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Carob moth 
Ectomyelois ceratoniae Zell  Pyralidae

Lepidoptera
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Apanteles Sp. Brancon hebetor 
Ascogaster sp.Phanerotoma sp.Braconidae
HymenopteraNemeritis canescens 
IchneumonidaeBrachymeria aegyptica Masi B. sp. Chalcididae
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Pistachio fruit worm
  Recurvaria Pistaciicola DanilGelechidae  

Lepidoptera 
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Grape moth 
Lobesia (= polychrosis) botrana SchiffOlethreutidae 

(Eucosmidae, tortricidae)Lepidoptera
 












 

          
          





 


         

         
             



  

  ٢٠  

           





 
 

 

 
   


























  

  ٢١  






 
 




 


 





            


 
 


 

W.P
EC

EC

 
 
 

                                                        
*   

  



  

  ٢٢  

Peach twig borer 
   ZellAnarsia lineatella   Gelechiidae   

Lepidoptera


           


 


:  
 




 







 

 


 

 







  

  ٢٣  















        

        




 
 


 

W.P
 EC     Sumithion 

EC
EC







                                                        
*   

  



  

  ٢٤  

Almond fruit wasp 
Eurytoma amygdali EndEurytomatidae
Hymenoptera
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Fig fruit fly 
Lonchaea (=Silba) aristella BeckLonchaeidae

Diptera
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  أبوبكر، صدرالدين نورالدين و

FAO

  .بغداد/ علم احلشرات العام التطبيقي، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ) ١٩٨٠(العزاوي، عبداهللا فليح  .٢

  .جامعة املوصل/احلشرات االقتصادية يف مشال العراق) ١٩٨٣(حنا و عادل حسن أمني سعد، عوض  .٣

  .اهليئة العامة لوقاية املزروعات/ دليل مكافحة اآلفات الزراعية) ١٩٨٠(عزيز العلي  .٤

  .جامعة بغداد/ الفرمونات احلشرية وتطبيقاا ) ١٩٨٩(امحد، دكتور رعد فاضل ومحيد حسني   .٥

  .حشرات االشجار املثمرة، أردن)  ١٩٩٦(ارى حبدوشة قاسم عبدالقادر وم  .٦

 .احلشرات االقتصادية ، مطابع دار احلكمة، جامعة بغداد) ١٩٩٠(عبداهللا فليح وآخرون . العزاوي، د  .٧

 .دودة مثار التفاح ، مديرية البحوث واملشاريع الزراعية العراقية) ١٩٦٤(منري، عبدالوهاب  .٨

 .دودة مثار الرمان(   ) الفالحي اهليئة العامة للتثقيف واالرشاد  .٩

  .ذبابة مثار التني ) ١٩٨٠(اهليئة العامة لوقاية املزروعات  .١٠

١١.  Zeneca / Actelic ٢nd Edition ١٩٨٢ England. 

 




	Binder1
	SewK-1
	SewK-3

	SCN_0003
	SCN_0004

