دودة أوراق العنب المتشابهة
 Celerio lipeataاو Hyles Livornica

انُزلخ كجُزح انحجى َصم عىنهب إنً  8سى نهب أنىاٌ وإضكبل يزعذدح اخضز سَزىٍَ أو ًَُم إنً انزيبدٌ
أو األسىد رأسهب يسىد َىجذ عهً انجهخ انظهزَخ خظ اصفز يحًز عهً جبَجُه خغبٌ ثهىٌ اصفز وثٍُ
انخغىط أسواج يٍ انجمع انذاكُخ انهىٌ فٍ َهبَخ انجسى َىجذ لزٌ ضزجٍ واضح .
رزغذي ثطزاهخ عهً أوراق انُجبربد انًخزهفخ يثم انعُت وانطجُزاد انحزجُخ وثعض انفىاكه األخزي
وانكثُز يٍ انخضبر واألعطبة وانشهىر ثزاسهب كجُز انحجى نىَه اسىد .
انحطزح انكبيهخ عجبرح عٍ فزاضخ يهبجزح كجُزح انحجى رطجه انعصفىر انصغُز عىنهب  5-4سى وعزضهب
يع انجُبحٍُ حىانٍ  8.5 – 6سى وعبدح رحظ فٍ انحمىل انًفزىحخ لهُهخ انطجُزاد وهٍ حطزح نُهُخ
رُجذة نهضىء واألسهبر انفىاحخ أجُحزهب رطىثهب انحًزح وعهً ثغُهب ضزَغبٌ نىَهًب اسىد يزجبدالٌ يع
ضزَغٍُ ثهىٌ اثُض أو يصفز رًضٍ انطزبء عهً هُئخ عذراء نىَهب ثٍُ داكٍ أو فبرح أو يصفز وعىنهب 3
–  4.5سى ولذ رسزًز فٍ ثُبرهب إنً أكثز يٍ عبو رزشاَذ أعذادهب فٍ ثذاَخ انزثُع خصىصب ثعذ َشول
األيغبر وَحذس انزشاوج خالل  3-2سبعبد ولذ رأرٍ يهبجزح يٍ يُبعك أخزي يٍ ثذاَخ فجزاَز إنً أكزىثز
 .رمىو اإلَبس ثىضع ثُض يزالال اخضز عهً سغحٍ انىرلخ َفمس ثعذ أَبو إنً َزلخ .
انًكبفحخ :
ًَكٍ اسزخذاو احذ انًىاد انزبنُخ :
انًجُذ
نُذ
درسجبٌ
سُجبرٍَ 20
رُزبٌ
ثُزاد
يبرص
سًجىش

انكًُخ نهذوَى فٍ انخضبر
 70جى
 200 – 150سى³
 50سى³
 50سى³
 50سى³
 60 – 40سى³
 100سى³

انززكُش فٍ انفىاكه
% 0.1
% 0.2 – 0.15
% 0.5
% 0.5
% 0.5
% 0.6
% 0.1

يالحظخ /
 - 1عُذ اسزخذاو يبرص وهٍ يبدح يبَعخ نالَسالخ َفضم خهغهب يع نُذ
 - 2انكًُخ نهذوَى رسزخذو فٍ انخضبر وانفهحخ وانززكُش َسزخذو نهفىاكه واألضجبر .
ًَ - 3كٍ سَبدح انززكُش فٍ انًُبعك انغُز يشروعخ .
ًَ - 4كٍ عًم خُذق عهً حذود انحمىل َىضع عهُهب ضُذ حٍ أو ععى يسًى .
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