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  حشراث انًحاصيم انحقهيت وانبسخاَيتانًادة:         وقايت انُباث(برَايح ) انثانثت انفرقت:           وقايت انُباث:قسى 

                       
  

 ال األول: إجابــــــة الســــؤ 
 

 التوتا ابسليوتا-1-أ
Order: Lepidoptera  

 Family: Gelechiidae   
  S.N: Tuta absoluta 

العائل االساسي لمحشرة هو نبات الطماطم ولكنها ايضا تهاجم البطاطا والباذنجان والفمفل وبعض اعشاب العائمة 
 .الباذنجانية

 المكافحة:

 أوال: اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دام الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائد الفرمونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

شــديدة و هــي   اك م ــائد تعتمــد عمــم الفرمــون كجــاذب لمحشــرة و هــي م ــممة بحيــث تكــون  ــوة الجــذب  يــرهنــ
التــي  Mass Trap تســت دم لممرا بــة و تحديــد كلافــة الحشــرات هنــاك م ــيدة مــن نــوع ا ــر و تســمم م ــيدة

بجـذب الـذكور و تست دم لممكافحة و هي تعتمد عمـم وجـود مـواد فرمونيـة ذات  ـوة جـذب عاليـة جـدا و هـي ت ـوم 
الـــت مص منهـــا و هـــي طبعـــا تســـت دم فـــي الـــدفيئات و الح ـــل المفتـــوح ولكنهـــا اكلـــر نجاعـــة فـــي الـــدفيئات طبعـــا و 
بــاال ص عنــد وجــود الشــبك الــوا ي و البــاب المــزدوج المحكــم اال ــكا . و يســت دم عــدد كــافي مــن الم ــائد فــي 

وال تـل باسـت دام مبيـد كيميـائي وبالتـالي سـت ل  تعتمـد الم ـيدة طبعـا عمـم جـذب بواسـطة الفرمـون  .امـاكن مهمـة
 .اسابيع 8 – 6عممية التزاوج و ي ل عدد البيض ال ابل لمف س وتظل المواد فعالة لفترة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: المكافحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيولوجي  لاني

 يمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

Trichogramma pertiosum - Trichogramma achaeae     -    Macrolophus pygmaeus       

                                                                                                                                          

                                    Nesidiocoris tenuis  -Nabis pseudoferus                                     

     

است دمت في المكافحة وو ـمت النتيجـة الـم ت ميـل الضـرر بنسـبة  Trichogramma achaeae المتطفل بيض
ايـــام فــي ا ســـطس و ســـبتمبر و  9-0لمــدة  2متطفـــل / م 17متطفــل لمنبـــات او  03% عنــد اســـت دام  47.19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانيا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ف  .2334ذل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: المكافحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دام البكتيري  لالل



 

 2 

 

 .Bacillus thuringiensis var   ام بكتيريـا                                            حيـث يمكـن اسـت د

kurstaki وهـــــــــــــــــــــــي تعطـــــــــــــــــــــــي نتيجـــــــــــــــــــــــة احســـــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــت دامها متـــــــــــــــــــــــا را. 

 رابعا:المكافحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالمبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات النباتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

الـذي و ي ابمـه عنـدنا مركـب ايزيـدور  AZADIRACHTIN باست دام مست مص بذور النيم و اسمه الشـائع هـو
مــن الســهل تــوفيرال فــي االســواا عنــدنا ويمكــن اســت دامه كمبيــد جهــازي او موضــعي حيــث اعطــت معاممــة التربــة 

يمكــــن  .% كمــــا يمكــــن اســــت دامه بــــالرش المباشــــر و يعطــــم نتيجــــة ممتــــازة 733بــــالتجريع نتيجــــة و ــــمت الــــم 
اعميـة اكبـر عنـد  مطـه لتـر لمـدونم وهـو يعمـل بف 733 – 73% مـع محمـول رش  3.0 – 3.7است دامه بتركيـز 

 % 7بزيت البارافين ملل زيت ديمول بتركيز 

  امســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:المكافحة الكيميائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و مــــــــن مركباتــــــــه عنــــــــدن Pyrethroid اكتســــــــبت الحشــــــــرة فــــــــي امريكــــــــا الجنوبيــــــــة م اومــــــــة ضــــــــد

ويسـمم  Cyphenothrin و مـن مركباتـه عنـدنا Pyrethroid اكتسـبت الحشـرة فـي امريكـا الجنوبيـة م اومـة ضـد
ويســمم تجاريــا عنــدنا البــرودكس تمــارون و ســمارون و بروتــار  Methamidophos عنــدنا بايتروئيــد و تجاريــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرال  و ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  و يمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دام مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يم

لمــدونم والــرال البــا ي  0ســم 733و يفضــل ان يــتم بــالتجريع مــع مــاي الــري بكميــة  Imidacloprid كونفيــدور او
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 0)لكل

ــدونم و محمــول الــرش  0ســم 97 - 03يكميــة  Indoxacarb افانــت او  ايــام 1لتــر والــرال البــا ي  73 – 23لم

 ايــام 0لتــر لمــدونم و الــرال البــا ي  93/ الــدونم مــع محمــول رش  0ســم93بكميــة  (Spinosad ) ترايســر ســوبر

 يـــــــــــوم 79لمــــــــــدونم و الـــــــــــرال البــــــــــا ي  0ســــــــــم 733 – 73بكميـــــــــــة  (Deltamethrin )بســــــــــيس

 يفضل التبادل بين مبيدين او اكلر
 ا الباذنجانحفار سا-2

 Order: Lepidoptera 

Fam: Pyralidae  

Euzophora osseatella 
 العوائل: 

  ت يب هذال الحشرة أساسا نباتات الباذنجان ولكنها  د ت يب البطاطس والفمفل.

  المكافحة:

 أوال: المكافحة الزراعية 

العــام التــالي بفعــل الير ــات التــي  تــتم بمنــع تع يــر نباتــات الباذنجــان فــي التربــة حتــي ال تكــون م ــدرا لمعــدوي فــي
  د مت في طور بيات دا ل ساا النبات.

 لانيا: المكافحة الميكانيكية 
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  الت مص من ب ايا مح ول الباذنجان وحر ة بما يحوية من ير ات بعد جمع المح ول. -7

  الت مص من الدرنات الم ابة في حالة البطاطس. -2

 لاللا: المكافحة الكيماوية 

 أيام.  73رشات بين كل رشة واأل ري  0 -2جري الرش عمي المجموع ال ضري ويرش من عمي أن ي

  معدل األست دام   ورة األست دام  التركيز  المادة

  جم / فدان 233  مسحوا  ابل لمبمل  % 6.7  أجرين

  جم / فدان 033  مسحوا  ابل لمبمل  % 73  بروتكتو

  لتر ماي 733/  0سم 273  مركز  ابل لألستحكب  % 73  توكليون

  جم / فدان 233  مسحوا  ابل لمبمل  % 6.9  أكس 2دايبل 

  لتر / فدان 7.7  مركز  ابل لألستحكب  % 73  سومليون كزد

  / فدان 0سم 173  مركز  ابل لكستحكب  % 12  سيميكرون

 ذبابة فاكهة البحر المتوسط-0  
Order: Diptera  

Fam: Trypetiddae  
  :لمكافحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذال الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة باتب  :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــايمي يمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الت مي

 .سـم أو حر هـالمت مص مـن الير ـات الموجـودة ضـمنها 23جمع اللمار الم ابة ودفنها عمم عما مايزيد عن 1 -

 .عـــــــدم زراعـــــــة بســـــــاتين م تمطـــــــة مـــــــن أشـــــــجارالفاكهة حتـــــــم التتعا ـــــــب أجيـــــــال الحشـــــــرة عمـــــــم لمارهـــــــا2 -

ةبرشــها بمحمــول مكــون مــن المــاي مــع مبيــد فوســفوري وبــروتين متحمــل أو دبــس بنســبة اســتعمال الطعــوم السام3 -
 .% وترشالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا أو الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالية7

 .اســـتعمال الم ـــائد الجاذبـــة لمعرفـــةو ت ظهـــور الحشـــرة ومكافحتهـــا بجـــذبها الحشـــرات الكاممـــة إلـــم دا مهـــا4 -

يـوم ابتـداي مـن ظهوراب ـابة أو  77عمـم أن يـتم الـرش كـل  ديملـوات –ديمكـرون  –الرشـبالمبيدات الجهازيـة 5 -
 .ل.مـــــــــــــــــــــــــــــــــاي 733ســـــــــــــــــــــــــــــــــم لكـــــــــــــــــــــــــــــــــل  773الســـــــــــــــــــــــــــــــــوبر أســـــــــــــــــــــــــــــــــيد أو الدرســـــــــــــــــــــــــــــــــبان بمعـــــــــــــــــــــــــــــــــدل 

 .استعمااللمكافحة الحيوية بإطكا الذكور الع يمة6 -

 
 حفار ساا التفاح-9
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Order   : Lepidoptera 

Family : Cossidae 

S.N.     : Zeuzera pyrina 

 .و يرها –الجوافة  –البيكان  –الرمان  –الزيتون  –. الكملرى التفاح  : العوائل
 المكافحة

 ت ميم األفرع الجافة والم ابة وحر ها فم الحال.
، وبحركــة دائريــة يــتم  تــل   تــل الير ــات دا ــل أنفا هــا بواســطة ســمك مــرن منلنــم الطــرق يوضــع فــم نفــا الير ــات

 وجذب الير ات  ارج انفا ها .
% أو  73باسـت دام السـيديال ل  –من بداية  روج الفراشات . كما سبا تحديدال لكل عائل  رش االشجار إعتباراً 

 لتر ماي. 733/ 0سم 033% , أى منهما أربعة مرات بين الرشة واأل رى لكلة أسابيع بمعدل 63الباسودين 
 ويراعم اي اق الرش  بل جمع المح ول بشهر عمم األ ل لم يستأنق بعد ذلك.

 ي:السؤال اللان
 وبعض االفرازات الشمعية  نفسها بجمود االنسكخ المعني حشرة  شرية مسمحة تحمي الحشر 

 اما الغير مسمحة تغطي جسمها بطب ة من الشمع
 ملال لمحشرة ال شرية المسمحة الحشرة ال شرية السوداي

 شــرة األنلــم مســتديرة يميــل لونهــا مــن البنــم إلــم األســود المعــتم ذات حافــة رماديــة ،الســرة  -دورة الحيــاة والضــرر:
مركزية لونهـا أ ـفر محمـر . شـرة الـذكر أ ـغر كليـرا مـن األنلـم وذات شـكل بيضـاوى والسـرة مركزيـة لونهـا بنـم 

 داكن 
تمامــا و ا ــة الســطل الســفمم كمــا يتســبب عــن  عنــد اشــتداد اب ــابة  ــد تغطــم  شــور الحشــرات ســطوح األوراا

وجود هذال الحشرات ظهور  طوط  فراي عمم األوراا وي فر أيضا موضع اب ابة عمم اللمار ويتشوال شكمها 
 وال ت ل إلم الحجم الكامل و د تتسا ط األوراا واللمار نتيجة لشدة اب ابة فت بل األ  ان عارية تماما 

 لمحشرة ال شرية الر وةملال  حشرة التين الفنجانية
بيضـة ويـزداد عـدد البـيض الـذي تضـعة االنلـي  ـيفا معطيـا حوريـات تتحـرك 233-43ال تضع االنلـي ادورة الحي

شــهور ت ــل الــي الطــو الكامــل  8-0.7لتجــد لنفســها مكانــا مناســبا لمتغذيــة تنســمت الحوريــة مــرتين  ــكل فتــرة مــن 
 الذي يعيد دورة الحياة

 الضرر
دا ــل حفــر وتهــيج األنســجة النباتيــة حــول مكــان الحشــرة ممــا يعطــي انطباعــًا أنهــا توجــد دا ــل تتميــز بأنهــا توجــد 

 . فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجين
 وت يب جذوع األشجار واألفرع واألعناا وعروا األوراا وتسبب جفاق األفرع وضعق األشجار وت زم األرفع 
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 ذبابة ال طن والطماطم البيضاي:  -7

  Homoptera : تحت الرتبة  Hemipteraالرتبـــة:           Bemisia tabaciم العممم:  ابس  
 .عدم إست دام نباتات الكنتانا كسياج -.         بالت مص من الحشائش -طرا المكافحة: أ   

 ابة البيضاي.كم ائد لمحشرات الكاممة لمذبحول المشاتل لتعمل نباتاتها نباتات الكوسة  زراعة -جــ          
 إست دام الم ائد ال فراي الك  ة حول المشاتل. -د          
 .Aphidiidaeاألعداي الحيوية وتشمل ير ات أسد المن والمتطفكت من عائمة  -هــ         

% بمعدل 07% مستحمب أو كونفيدور 73المكافحة الكيميائية: الرش بأحد المبيدات؛ ميرال  -و          
 لمفدان. ᵌسم 173% مستحمب بمعدل 12لتر ماي،  أو سيميكرون  ᵌ/733سم07

  Lepidopteraالرتبة:              Earias insulanaدودة الموز الشوكية:   -2

 ج ال طن  بلمح -تشريعية: جمع الموز العالا وحر ه  بل موعد تحددال وزارة الزراعة سنويا. -طرا المكافحة: أ 
  -77د ائا عمم  7معالجة البذور بالهواي السا ن  -وأول مارس لموجه البحرى.فبراير لموجه ال بمم  77      
 مارس من كل عام. 07ابنتهاي من زراعة ال طن  بل  -درجة مئوية. 78      

ابهتمام بمكافحة التربس ودودة ورا  -ال ضاي عمم الحشائش. -زراعية: التبكير فم الزراعة. -ب       
 ال طن. 

 ر ات أسد المن، والحشرة الروا ة، وبا األوريس. ومن يحيوية: الحشرات المفترسة ومنها  -جــ               
 .البمبك والبراكون حشرتم المتطفكت                            

 ليال/م يدة، 8/0% أو عدد الفراشات 0كيماوية: يبدأ الرش الدورى عندما ت ل نسبة اب ابة  -د           
 .يوما ويو ق  بل الجنم بأسبوعين، لم رشة واحدة بعد الجنية األولم 77الرش كل  يتم                        

/ ᵌسم 173)أو ميولرين  .E.C% 7 : بايلرويدمن المبيدات البيرولريديةيتم الرش بأى                     
 فدان ؛ 

نخر/فداٌ(. أو % )24فداٌ( أو دورسباٌ نخر/¾% )12أو الفوسفورية: كوراكرون                        

 يركباث

 % )نخر/فداٌ(.10ديُيج %  )نخر/فداٌ(؛ أو FL 37.5انكربًاث: الرفٍ                           

 نخر/فدا،. 411 – 211يخى انرش بانًوحوراث يع إضافت انًاء بًعدل                        

 

 Dipteraانرحـــــبت :                Pegomyia mixtaذبابت أوراق انبُدر:  -1

 

 قلال يٍ اسأسًدة انعوويتاإل -ب          -     انعُايت بانعًهياث انزراعيت.  -طرق انًكافحت: أ

متطفكت من  شائية  ، وهناكير ات أسد المن تفترس الير اتاألعداي الحيوية: من المفترسات  -جـ     
 األجنحة تتطفل عمم العذارى

 %63% مستحمب، أو باسودين 73مكافحة الكيماوية: الرش بأى من المبيدات التالية : سوميليون لم -د     
 لتر ماي/فدان  .933% معما )لتر/83مستحمب، أو ديبتركس                         
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 إجابة الســــؤال الرابع:     
  Pectinophora gossypiellaمحا يل ح ل تد ل فم طور سكون ملل دودة الموز ال رنفمية   آفة أوال:

: ت ــرج الير ــات مــن طــور الســكون  ــكل أبريــل مــن البــذور أو الشــرانا لت ــنع شــرانا جديــدة تتحــول  دورة الحيــاة
رها الحشـرات الكاممـة التـم تتـزاوج وتبـدأ ابنـاث فـم وضـع البـيض بعـد لكلـة و بدا مها إلم عذارى مكبمة تعطـم بـد

بيضــة ،  73 -8فــم مجموعــات  ــغيرة )فرديــا أو    ±بيضــة/ 733 – 273)  ــروج. يوضــع البــيضالأيــام مــن 
عمــم أى مــن البــراعم الزهريــة والور يــة أو األســطل الســفمم لــألوراا أو عمــم ميازيــب المــوز أو عمــم لمــار الباميــا. 

 عمم ل البرعم الزهرى أو الموز أو لمار الباميا وتتغذى دأيام معطيا ير ات اسطوانية ت 7 – 9يف س البيض بعد 
 0 – 2لمـدة  لير ـةا غـذىالشعر الغير ناضـج لم طـن وتتالبذور و  حبوب الم اح واألجزاي الغضة من الزهرة أو عمم

 ،حريريـة وتتحـول إلـم طـور العـذراي دا ـل شـرن ة أسابيع تمر  كلها بأربعة أعمار لـم ت ـرج لتسـ ط عمـم األرض
. توجـد الشـرانا عمـم األرض ممـة )الفراشـات يومـا ت ـرج بعـدها الحشـرات الكا 77 – 77ر العـذراي بـين و ويمتد طـ

 ات التامة النمو فـم طـور ر يبدأ د ول الي .أو أسفل األوراا المتسا طة أو بين شعر ال طن أو عمم أكياس ال طن
بالحرير أو دا ل شرن ة حريريـة. الير ة بذرة أو بين بذرتين تبطنهما ، ويتم ذلك دا ل السكون  كل شهر سبتمبر

  ر فم حالتم التيل والباميا.أو بين عدة بذو 
  Sesamia creticaلانيا:آفة محا يل ح ل لها طور بيات شتوى ملل دودة ال  ب الكبيرة   

يبدأ  روج الير ـات مـن طـور البيـات الشـتوى  ـكل مـارس لتتحـول الير ـة إلـم عـذراي مكبمـة بـال رب  دورة الحـــياة: 
ضـع األنلـم البـيض فـم مجموعـات  ـغيرة أسـفل أ مـاد األوراا ت. من ل ب التهوية لتعطـم الفراشـات التـم تتـزاوج

. بيضــة 933يومــا  وتضــع األنلــم  ــكل حياتهــا حــوالم  97يومــا لــم عمــر  76لمنباتــات ال ــغيرة )بــادرات عمــر 
ســاا دا ــل لــم  فــم األوراا الممتفــة لمبــادرة أوال عطيــة ير ــات اســطوانية تل ــبيومــا م 73 – 1يف ــس البــيض بعــد 

 ، و ــد ت ــرج الير ــة مــن النبــات الم ــاب لتل ــب وتــد ل دا ــل نبــات آ ــر، بينمــا تحفــرإلــم أســفلر لــم تحفــالبــادرة 
. ت ضم الير ات فتـرة ات الذرةنباتيات الشتوى فم الجزي العموى من ة البر ير ات الجيل األ ير إلم أعمم ل ضاي فت

 ـكل فتــرة شـتوى فــم الزعزوعـة. يحــدث البيـات الففـم ال  ـب  البيـات الشـتوى فـم كعــوب نباتـات الـذرة عــادة، أمـا
تد ل الير ات التامة النمو لمجيل األ ير فم البيات الشتوى بـديا مـن  .النشاط تمر الير ات بأربع أو  مس أجيال

تتحــول الير ــات التامــة ســبتمبر فــم الوجــه البحــرى ومــن أوا ــر أكتــوبر حتــم أوائــل نــوفمبر فــم الوجــه ال بمــم.  ½
 9الحشـرة لهـا ة بال رب من ل ب التهوية الذى ت ـنعه الير ـة لـم ت ـرج منـه الفراشـة. النمو إلم طور العذراي المكبم
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