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 العنبت أشجار ا: آفالرابعالفصل 

يعتبر العنب محصول الفاكهة الثانى فى جمهورية مصر العربية بعد الموالح حيث بمغت المساحة 
فدان(  882211) 2002المنزرعة منه طبقًا إلحصائيات وزارة الزراعة واستصالح األراضى عام 

طااان. ويعتبااار العناااب مااان جنجاااح  8018188فااادان( جنتجااات  888131والمسااااحة المثمااارة منهاااا )
محاصااايل الفاكهاااة فاااى األراضاااى الجديااادة والمستصااامحة حياااث يااازرع مااان ججااال التصااادير واإلنتااااج 
المحماااى. وكغيااارح مااان محاصااايل الفاكهاااة يتعااارض  اااذا المحصاااول لالصاااابة بالعدياااد مااان ا فاااات 

 الحشرية كما يمي:

 Retithrips syriacus Mayetالعنب  تربس

Family: Thripidae 

 Order: Thysanopteraرتبة هدبية األجنحة 

الحشاارة الكاممااة صااغيرة الحجاام لونهااا جساامر  اااما جو جسااود جمااا الحوريااات لونهااا  وصففا الحشففرة:
 .قرمزى جحمر

 
 شكل )(: حشرة تربس العنب
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 لعنب )لونها جحمر( والحشرات الكاممة )لونها  اما جو جسود(شكل )(: حوريات تربس ا

الجافااة وعمااى سااوا األشااجار  ويوضاا   تمضااى الحشاارة بياتااا شااتويا جساافل األوراا دورة الحيففاة:
البااايض فاااى جنساااجة النباااات وتشاااا د الحورياااات والحشااارات الكامماااة متجمعاااة عماااى الساااطح السااافى 

 .لمورقة

خاارى خااالع العنااب مثاال الااورد والبرقااوا والخااوخ ل جائااتصاايب  ااذح الحشاارة عو  أعففراا ااصففابة:
كماااا جنهاااا توجاااد عماااى جوراا القطااان المجااااورة لمحااادائا ة. والتفااااح والكمثااارى وبعاااض نباتاااات الزينااا

المصااابة وماان عالمااات اإلصااابة وجااود البقاا  الفضااية ومااواد برازيااة لونهااا جسااود توجااد عمااى شااكل 
التااربس فااى شااكل مجموعااات جساافل األوراا  يوجااد  ااذا النااوع ماان فقاااقي  خمااع الحوريااات. وعااادة
الشديدة تجع األوراا وتتساقط. وعموما يكثر وجودح داخل الحدائا.  المصابة وفى حالة اإلصابة

 وعمي ذلك فيمكن مالحظة األعراض التالية لإلصابة بالتربس:

 وجود بق  شاحبة فضية عمي السطح السفمي لألوراا. -
 بها تشو ات تشبه القشرة لونها بني فاتح. تهاجم الثمار  ير تامة النضج فتحدث -
تظهاار تجمعااات الحوريااات عمااي شااكل بقعااة حماارام عمااي األوراا كمااا تظهاار بقاا  بمااون جسااود  -

 و ذح البق  إما جن تكون براز الحشرة جو الحشرة الكاممة نفسها.

 المكافحة:

 التخمص من الحشائش. -8

 إستخدام المصائد الصفرام الالصقة. -2
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لتاار مااام جو مبيااد  800لكاال  8ساام 880% بمعاادل  80سااوميثيون جو الريماادان  الاارش بمبيااد -8
 لتر مام. 800لكل  8سم 280األنثيو بمعدا 

 

 Scale insects:الحشرات القشرية 

 الالتانياا والحشارةحشارة  العنب القشرية جوحشرة  ج مهاة يصاب العنب بكثير من الحشرات القشري
إصااابة لمعنااب الحشاارات التابعااة لعائمااة الحشاارات القشاارية  القشاارية الحماارام وجشااهر  ااذح الحشاارات

جكثاار  ااذح  Hemiberlisia latania العنااب القشااريةحشاارة    وتعتباارDiaspididaeالمساامحة 
 الحشرات ضررا ألشجار العنب.

 Hemiberlesia lataniae Signoretحشرة العنب القشرية 

Family: Diaspididae 

Order: Hemiptera 

 

والكمثرى والتفاح والبشممة والزيتون ونخيل الزينة وكثيار  كثير من العوائل منها العنبلهذح الحشرة 
  ة.الزين من نباتات

 أعراا ااصابة:

ذا ماااا ج مااال مقاومتهاااا لمااادة عاااام فااا ن  تتغاااذى عماااى إمتصااااص العصاااارة مااان القصااابات واألفااارع وال
وقاد تجاع الشاجرة كمهاا. بقشاور  اذة الحشارة وتجاع األفارع  الجاذوع واألفارع جميعهاا تكاون مغطااة

العنب ال يعيرون إ تماما لمقاومة الحشرات القشرية عمى العنب نظارا  وعمما بأن كثير من مزارعى
لصااغر حجمهااا  كمااا ان النمااوات الخضاارية جثنااام الصاايع تعيااا رويااة  ااذح الحشاارات ولكاان بعااد 

كثيارا مان قصابات تظهر اإلصابة واضحة عمى السااا واألفارع وبالتاالى فا ن  سقوط األوراا شتاما
عماار ساانة( والتااى تسااتخدم فااى حماال الثمااار لمعااام التااالى تكااون جافااة وبالتااالى فاا ن  العنااب )جفاارع
 يكون قميل نظرا لجفاع كثير من  ذح القصبات. المحصول
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القشارية عمااى العنااب فاي جيااة فتارة ماان السانة إذا مااا تاادقا  ويمكان مشااا دة جميا  جطااوار الحشارات
ويالحااظ عمااى  اذح القصاابات وجااود قشااور رماديااة تمياال الااى البياااض  النظار فااى جماااكن تواجااد ا 
ماام فااى القطاار وعنااد إزالتهااا بعنايااة تشااا د جساافمها جنثااى الحشاارة  8,8عاان صااغيرة الحجاام ال تزيااد 

األصفر كما في الشكل رقم )(  الى جانب ذلك قد توجد بعض القشور بأسفمها إناث  القشرة بمونها
تاى ال نفااجش شاتاما بكثارة الحشارات القشارية عماى جشاجار العناب وحة. ميتة ناتجة من ججيال سابق
  .صيفا نظرا ألنها سريعة التكاثر فى الصيع عنه فى الشتام يجب اإل تمام بمقاومتها

  
 شكل )(: حشرة العنب القشرية

 دورة الحياة:

سااعات مان وضاعه حياث جن  1 - 8ويفقاس بعاد  البايض جصافر الماون الما  بعاد الوضا  مباشارة
ساعات قميمة من الفقس يخرج الطاور المتحارك مان  عدالبيضة توض  وبها الجنين كامل النمو. وب

متجها الى النموات الحديثة ويتمياز  اذا الطاور بوجاود زوج  اسفل القشرة ويتحرك فى إتجاح الضوم
زواج ماان األرجاال المفصامية ولااذلك فهااو الطااور الوحيااد القااادر عمااى ث جمان قاارون اإلستشااعار وثااال

 الحركة.

الفم الثاقبة الماصاة فاى المكاان المناساب يبادج فاى إمتصااص  الطور المتحرك بأجزام بعد جن يثبت
ساعة من تثبيت نفساه  ينسام   22لمنبات ويغطى نفسه بخيوط بيضام من الشم  خالل  العصارة

يومااا ماان اإلنسااالخ األول ويفقااد قاارون اإلستشااعار واألرجاال ويظهاار الطااور  82الطااور بعااد   ااذا
 88ى الذى يشبه األم تماما إال فى صغر حجمه. بعاد الثانى بمونه األصفر الالم  وبشكمه الكمثر 

بكمياة مان الشام   يوماا مان اإلنساالخ األول تنسام  الحشارة إنساالخا ثانياا ويمتصاا  اذا اإلنساالخ
األنثاى كمياة جخارى  الرمادى ويظهر  ذا واضحا وسط القشارة )السارة( وبعاد اإلنساالخ الثاانى تفارز

تتكون اإلناث البالغة التى تضا   وبعد اإلنسالخ الثانى من الشم  لتكمل نمو القشرة التى تغطيها 
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 82وتساتمر األنثاى فاى وضا  البايض لمادة  بيضا  يار ممقحاا حياث ال يوجاد لهاذة الحشارة ذكاور.
 بيضة. 860جسبوعا. وتض  خاللها حوالى 

ن عدد ما تضعة األنثى من بيض عمى درجات الحرارة المنخفضاة يفاوا ماا تضاعه عماى حظ جولو 
جن  رارة العالية. وقد دلت التجارب التى ججريت بقسم الحشرات بزراعة اإلساكندرية عماىالح درجات

 ة. ذح الحشرة يناسبها الجو الرطب والحرارة المعتدل

  .السنة ججيال فى 8لهذح الحشرة 

 المكافحة:

 كما في الحشرات القشرية.

 Mealy bugs :البق الدقيقى 

 الموالح الحشرية. الدقيقي وسبا دراسة األول في آفاتالدقيقى وبا الموالح  الموالح ويشمل با
  

 Psudococcus maritimus (Ehr)بق العنب الدقيقي 

Family: Pseudococcidae 

Order: Hemiptera 

 وصا الحشرة:

ماام ولونهااا قرماازي  اااما وجساامها مغطااي بمسااحوا شاامعي جباايض  6,8يبمااط طااول الحشاارة نحااو 
م  وكاذلك مان الطارع الخمفاي لمحشارة  والخياوط الخمفياة ويتدلي من جوانب الجسم خيوط مان الشا

جطول من تمك التي توجد عمي الجوانب وربما إمتدت لمخمع بما ياوازي نصاع طاول الجسام  لاون 
البيض جصفر الي برتقالي ويوض  البيض داخل كيس قطني المظهر  وزاحفات  ذح الحشرة لونها 

 جصفر الي بني ونشطة في الحركة.
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 العنب الدقيقيشكل )(: با 

 

 الضرر:

معظااام الضااارر الاااذي ينشاااأ مااان  اااذح ا فاااة يكمااان فاااي النااادوة العسااامية التاااي تفرز اااا وتتسااااقط عماااي 
األوراا والثمار واأل صان  وينماو عميهاا فطار العفان األساود الاذي يعطاي األوراا والثماار مظهار 

الحشارة ينصاب   ير مقبول وقد يحول عنقود من العنب الي عنقود جسود لزج حيث جن ضرر  ذح
جكثر عمي الثمار. تتشقا حبات العنقود وتتعفن بفعل العفن األسود و يرح من األحياام التاي تادخل 

 في  ذح الشقوا.

 دورة الحياه:

تقضي الحشرة البيات الشتوي عمي  يئة بيضة جو جطوار صاغيرة جادا فاي محاافظ البايض القطنياة 
ول الربياا  تتحاارك الحوريااات ب تجاااح البااراعم تحاات القمااع السااائب لجااذوع وجفاارع جشااجار العنااب. بحماا

لتتغذي عماي النماوات الحديثاة الميناة  وتتحاول الحورياات الاي الطاور الكامال فاي شاهر يونياة وتبادج 
في وض  البيض ويوض  البيض في محافظ جو جكياس البايض المكوناة مان الشام  القطناي الغيار 

نااث الاي القماع قبال جن تضا  جكيااس محكم التاي تضاعها اإلنااث. وفاي معظام األحاوال تتحارك اإل
البااايض  ويفقاااس البااايض فاااي شاااهر يونياااة وتساااتند الحورياااات الاااي الخشاااب القاااديم فاااي منطقاااة تااااج 
شجيرات العنب وتالمس الخشب القديم مستندح إليها لتتغذي عمي العناقيد في دور التكوين  وتتخذ 

ر يونية مان جفاراد  اذا الجيال. مكانا مناسبا تتغذي فيه وتنمو وتحدث جفدح الخسائر لمعنب في شه
والباايض الااذي ساايكون الجياال التاااني ماان البااا الاادقيقي يوضاا  فااي الصاايع والخريااع  والحوريااات 
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الصغيرة التي يفقس عنها  ذا البيض  ي التي تدخل البيات الشتوي و اذح الحشارة لهاا جايالن فاي 
ات الفاقساة فاي  اذا الوقات العام. إذا كانت درجة الحارارة فاي شاهر يونياة عالياة فا ن معظام الحوريا

 سوع تموت.

 المكافحة:

تجري عممية تقشير قمع الساا وخاصة القريب من التربة وذلك في نهاية فصل الشتام وقبال  -8
ضااااافة الكمبوساااات والتقماااايم  سااااريان العصااااارة وبعااااد اإلنتهااااام ماااان عمميااااات الخدمااااة مثاااال العزيااااا وال

 والتقشير.

الحشارات المختبئاة فاي تماك األمااكن ثام تارش  عمل حفارة حاول جاذور الشاجيرات لمكشاع عان -2
 الشجيرات بأحد المعامالت التالية:

 لتر مام. 800لتر /  2% مايونيز بمعدل  12زيت فولك  -

 لتر مام. 800/  8سم 880% مركز قابل لإلستحالب بمعدل  20برفكسيون  -

 لتر مام. 800/  8سم 28% معما بمعدل  20موسبيالن  -

 لتر مام. 800/  8سم 880ز قابل لإلستحالب بمعدل % مرك 80توكثيون  -

 لتر مام. 800/ 8سم 880% مركز قابل لإلستحالب بمعدل  80سوميثيون  -

 

 Empoasca lybica De Berg نطاط )جاسيد( أوراق القطن 

Family: Cicadellidae 
Order: Hemiptera 

 
 :أعراا ااصابة

وتتغاااذى  اااذح الحشااارات عماااى عصاااارة األوراا العناااب بهاااذا الناااوع مااان نطاطاااات األوراا  ابيصااا
 األوراا الغضه الحديثة النمو فى شهر ابريل ومايو. و ذح الحشرات الكاممة التى جمضت وخاصة

 فتاارة بيااات شااتوى عمااى الحشااائش وياازداد الضاارر عناادما تاازداد جعااداد الحشاارات فيظهاار بصااورة
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يتعااادى رجس الااادبوس. و اااذح واضاااحة فاااى جمااااكن التغذياااة ثقاااوب دقيقاااة جااادا محاطاااة بماااون بناااى ال 
لعابا ساما  الحشرة ال يتوقع ضرر ا عند حد إمتصاصها لمعصارة فقط إال جنها تفرز جثنام تغذيتها

جازم مان الاورا  يودى الاى خمال فاى فسايولوجيا األواا فتظهار األوراا بأشاكال مختمفاة حياث ينماو
ماان األخضاار الااى  لونهااا ويظال األخاار مشااوح ال يأخااذ الوضاا  الطبيعااى جو تتجعااد األوراا ويتغياار

تعاريض الورقاة لمضاوم  المون األخضر المصفر جو المبرقش ويمكان مالحظاة التغيار الواضاح عناد
الحشاارة يقااع نمو ااا  فيظهاار منهااا ججاازام خضاارام وجخاارى صاافرام  واألشااجار التااى تصاااب بهااذح

  ويظهر عميها الضعع وعدم القدرة عمى مواصمة النمو.

  
 لكاممة والحوريات(شكل )(: نطاط جوراا القطن )الحشرات ا

تغاذت  كامماة بعاد جن تكاون قادحشارة  الحشارة فتارة البياات الشاتوى عماى شاكل تمضى :دورة الحياة
عماى عوائال كثيارة مان الحشاائش النامياة حاول جو فاى مازارع العناب. وفاى بداياة فصال الربيا  وما  

غاذى عميهاا شاتاما تت خروج جوراا العنب الحديثة النماو تتارك الحشارات الكامماة عوائمهاا التاى كانات
الخريااع قباال جفاااع األوراا   وتنتقاال الااى النمااوات الحديثااة وتسااتقر فااى ماازارع العنااب حتااى نهايااة

الحشاارات الكاممااة فااى وضااا   جسااابي  ماان تغاااذيتها عمااى جوراا العنااب تباادج 8 - 2وبعااد حااوالى 
صاة السافمى والعماوى لاألوراا خا ويضا  البايض فردياا فاى طبقاة اإلبيادرمس عماى الساطح البايض 

بااالقرب ماان العااروا  والبيضااة مسااتطيمة تشاابه حبااة الفاصااوليا  يصاال حصاايمة مااا تضااعه األنثااى 
ا باام   صاغيرة الحجام تشابهحورياات جياام  يفقاس البايض عان  80بيضاه يفقاس بعاد  800حوالى 

 81مان  جياام جى ماا يقارب 8 - 2إنساالخات باين كال إنساالخ واألخار حاوالى  8ولهذح الحوريات 
 بيضااه حتااى تصاال الااى الحشاارة الكاممااة. وتتغااذى الحوريااات عمااى إمتصاااصيومااا ماان فقااس ال

 .األجنحة العصارة من السطح السفمى لألوراا و ى  ير قادرة عمى الطيران نظرا لعدم إكتمال

 .وعندما تجع جوراا العنب تنتقل الى الحشائش ججيال فى السنة 1 -6: لها من األجيال

 المكافحة:
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 بأول من بساتين العنب. جوال الحشائش من التخمص -
 الحشرة. جعداد من يحد الالصقة الصفرام المصائد استخدام -
 ورقاة 800 لكال حشارة جو حورياة 60 إلاى الكامماة الحشارات جو الحورياات جعاداد تصال عنادما -

 ب ستخدام: بالرش التدخل يمكن
 لتر مام. 800/  8سم 880سوميثيون بمعدل  -
 تر مام.ل 800/  8سم 800تمارون بمعدل  -

 

 Lobesia botrana Schiff دودة ثمار العنب

Family: Tortricidae 

 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية األجنحة 

فى  مكافحة المطموبةالذ لم تمقى ج م ا فات التى تصيب العنب فى مصر إمن  تعتبر  ذة الحشرة
 ة.الماضي السنوات

والخااااوخ المشاااامش والشااااميك والبطاااااطس  رقااااوابالحشاااارة العنااااب والتااااوت وال تصاااايب  ااااذحل: العوائفففف
 .والثوم والذرة الشامية وحصى المبان والداليا والعميا الى  ير ذلك من الحشائش والبطاطا

سام فاى الطاول وضاعع ذلاك عنادما  8الفراشة صغيرة الحجام ال يزياد طولهاا عان  وصا الحشرة:
  د ثالث بقا  ذات لاون بناىتتميز بوجو  ماميةواألجنحة األ  الجانبين سطة عمىبجنحة منون األتك

 والجناح  خرى ذات لون رمادى مزراوتتبادل  ذح البق  م  ج  الجناح ووسطة وطرفه عند قاعدة
مااا اليرقااة و ااى الطااور ج لرصاصااى الااذى يصاابح قاتمااا عنااد حوافااه )شااكل (.الخمفااى يتميااز بمونااه ا

تتراج  الى الاورام  كة عصبيةسم و ى سريعة الحر  8تمام نمو ا  المسبب لمضرر يبمط طولها عند
  ما بقية الجسم فمونة بنى يميال الاى الخضارةالرجس والصدر بالمون األسود ج وتتميز .زعاجهاعند إ

 ز اار التاىتمتصاا باأل بة الذى تظهار فياه خياوط حريرياةصاتوجد اليرقات فى مكان اإل وعادة ما
 .تكوينها صيبت فى بادئج
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 شكل )(: دودة ثمار العنب

 ة: صاباأعراا ا

وال يتوقع ضارر ا   ماكن الرطبةيسبب كل الضرر تفضل األ ن اليرقات و ى الطور الذىنظرا أل
صاابة الباراعم الخضارية والز رياة اثناام جو الثمار بال يتعاداح الاى إ الز رية صابتها لمعناقيدعند حد إ
 م الثمرياةكتماال تكاوين الباراعوعناد إ .خاصاة فاى منطقاة النوبارياة شهر مارس وابريل تكوينها فى

 .الز ارىالعنقود  جزام منتهاجمها اليرقات وتنسج بداخمها نسيج حريرى فتتشابك وتجع بعض األ
فااى  اليرقااات الباايض وتباادج حبااات الثمااار فااى العناقيااد الثمريااة تضاا  الفراشااات بااداخمهاوعنااد تاازاحم 
باايض عمااى وضاا  الخاارى فااى  ااى األ عناااا الثمااار نفسااها وتباادج ذبابااة الدروسااوفيالالتغذيااة عمااى ج 

خاصااة  و بعضااهج العنقااود الثماارى كمااه ماار الااذى يااودى فااى النهايااة الااى تمااعالحبااات المصااابة األ
صااابة الثانوبااة بالفطريااات الرميااة عرضااة لإل تكااون الثمااار المصااابةو و اثنااام نضااج الثمااار قاارب ج

الاذى يغطاى مكاان اإلصاابة بماون جساود ولاذلك فاان وجاود  Botrytis sp الساودام ومنهاا الفطار
 ولية بادودة ثمااربذبابة الدروسوفيال والفطر األسود تعتبر دليل واضح عمى وجود إصابة ج ابةصإ

نساااالخات الااارجس ذا ماااا فحصااات الثماااار المصاااابة العناااب وال  بدقاااة يمكااان مشاااا دة باااراز اليرقاااات وال
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ب وجااود عااذارى محاطااة بنساايج حرياارى جباايض وجمااود إنسااالخات العااذارى التااي السااودام الااى جاناا
 .فراشاتخرجت منها ال

  دورة الحياة:

ساافل قمااع جشااجار ج  تمضااي الحشاارة بياتااا شااتويا فااى صااورة عااذارى داخاال شاارانا حريريااة بيضااام
  عنااا الثاومج  والعنب جو الشقوا جو عمى نباتات وجعشاب اخرى وجيضا ما بين ج مفة كيزان الذرة ج

يرا لوناه جصافر باراا مساتد عتبارا من منتصع ابريل وتض  بيضا فردياتخرج الفراشات فى الربي  إ 
 .بيضة 800 - 10 نثى الواحدة ما بينويتروح ما تضعه األ .عمى العنقود الز رى

واليرقات لها خمسة جعمار   يوما 28 – 82سبوع عن يرقات يتم نمو ا خالل يفقس البيض بعد ج 
تتحاول  ثاممام  8,8مم وتصال فاي العمار الخاامس الاي حاوالي  8ويكون طولها عند الفقس حوالي 

 1العاذرام عان  مر ثام تتحاول الاى الماون البناى وال يزياد طاوللى عذرام لونها اخضر فى بادئ األا
وضاا  الباايض عمااى  ناااثجيااام ويااتم التاازاوج وتعيااد اإل 80 -8تخاارج الحشاارات الكاممااة بعااد  .ماام

 .جيال في السنةلهذح الحشرة ثالثة ج .ومدة الجيل ما بين شهر الى شهرين .العناقيد

 المكافحة:

تخدم المصاااائد الفرمونياااة فاااى التعااارع عماااى وجاااود تماااك الحشااارة وجيضاااًا حشااارة فراشاااة النااادوة تسااا -
 العسمية.

 التأكد من خمو المنطقة من النبات العائل الثانى )المثنان(. -
 ستخدام طفيل التريكو جراما حيث يتطفل عمى بيض الحشرة.يمكن إ -
 لمبيدات التالية:حد افيتم الرش بأ ما بالنسبة لممكافحة الكيميائيةج -

 لتر مام. 800/  8سم 880السومثيون بمعدل  -8

 لتر مام.800/  8سم 880الريمدان بمعدل  -2

 لتر مام. 800/  8سم 280األنثيو بمعدل  -8

 :يضا نهاية شهر جبريل ترش المبيدات الحيوية ا تيةويمكن ج

 .لتر مام 800/  8سم 28% بمعدل  22رشة جولااى: رنر 
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 .لتر مام 800/  8سم 20% بمعدل  22ريسر رشة ثانية: ت

 جيام 80 - 1المدة بين الرشات من 

 

 .Hippotion celerio Lدودة ورق العنب 

 Family: Sphingidae 

 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية األجنحة 

ماامى شاريط فضاى لمسامرة عماى الجنااح األ لونهاا بناى مائال الحشرة الكاممة فراشاة وصا الحشرة:
 1فيبماط طولهاا حاوالى  ماا اليرقاةج .نصافة القاعادى حمار فاىيميز الجناح الخمفى بالمون األن و المو 

صاافرار عمااى كاال الااى اإل خضاار فاااتح وتوجااد بقعااة سااودام محاطااة بحمقااة مائمااةساام ولونهااا عااادة ج
سام والخرطاوم  2يصال طولهاا تقريباا  العاذارىو  .)شاكل ( ولاىجاانبى الحمقاة البطنياة األجانب من 

 م.ممتصا بالجس

 
 شكل )(: دودة ورا العنب

عاادة يوجااد منهااا وراا العنااب فاى شااهرى ماايو ويونيااو و اليرقااات عماى ج تظهار :صففابةأعفراا اا
أثر تااأثرا كبياارا حيااث تمااتهم اليرقااة الواحاادة شااجار المصااابة باليرقااات تتااظ جن األجعااداد قميمااة ويالحاا

ي صاابة يمكان مشاا دة اليرقاات التااإلذا ما دقا النظار فاى مكاان كبيرة من جوراا العنب وال  كميات
 الموسام فاي وراا العناب ويكثار وجود اا بمازارع العناب بالنوبارياة فاى نهاياة الباا ماا تتماون بماون ج

 كتوبر.شهري سبتمبر وا
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ال تكااافح  ااذح الحشاارة لقمااة جضاارار ا وكباار حجمهااا بحيااث يمكاان جمعهااا باليااد ويفيااد فااي المكافحااة 
العاذاري الموجاودح العزيا وحرث األرض وتشميسها في نهاية فصل الشتام حياث جناه ياتم تعاريض 

 في التربه لمشمس واألعدام الحيوية والطيور.

 

 


