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 االقتصاديةاإلدارة المتكاممة ألمه  حشرات الكرمة 

 
وتقام ألجمو  الكرمة من المحاصيل التي تتغنى بيا محافظة السويداء محصول يعدمقدمة:  

منتديات ومعارض سنوية تعرض فيو األصناف والتقنيات الجديدة المستخدمة في زراعة وتسويق 
من  إضافة لطرق الوقاية والمكافحة المتبعة لتقميل الخطر من اإلصابة بالكثيرالمحصول 

حيث تتفاوت نسب اإلصابة حسب الصنف المزروع وموقع الزراعة حسب  الحشرات واألمراض
 تعتمد برامجاالرتفاع عن سطح البحر إضافة إلى برامج المكافحة المتبعة حسب كل موقع، لذلك 

مع مراعاة االختبلفات في   لمرضلمحشرة أو ا الصحيح التعريفعمى  تلآلفا المتكاممة اإلدارة
 وىذا يجعل برنامج اإلدارة متغيرا ومرتبطا بتغير َاخر إلى عام من والخسائر األضرار حدة

، ونعرض فيما يمي أىم اآلفات المرض المسبب تواجد و المستخدمة واألصناف الجوية الظروف
 حصول الكرمة.الحشرية االقتصادية المرافقة لم

 botrana  Lobesia (Tortricidae: Lepidoptera)   ثمار الكرمة:فراشة  -1
تتفاوت خطورة اإلصابة بدودة ىريان العنب من منطقة ألخرى تبعا لمحددات عديدة أىميا  

م عن سطح  1200االرتفاع عن سطح البحر حيث تزداد خطورة اآلفة في االرتفاعات األقل من 
م. وذلك ناتج عن اختبلف درجات الحرارة،  1500البحر، ويندر حدوثيا عمى ارتفاع أكثر من 

إضافة إلى وجود العوائل البديمة لآلفة ، كما أن ألساليب المكافحة دور في زيادة اإلصابة، حيث 
 30ذ أكثر من ال زالت المناطق التقميدية لزراعة الكرمة تتعامل مع اآلفة باألسموب الموروث من

سنة. سواء في شكل التربية أو في أوقات ومواد المكافحة . وبالمقابل نرى مناطق جديدة فييا 
مزارع حديثة ال تعاني من المشكمة رغم أن الظروف الجوية تساعد عمى انتشار اآلفة بشكل أكبر 

حداث الضرر المباشر عمى العناقيأوىي الحشرة األكثر  د الزىرية ىمية من حيث اإلنتشار وا 
عمى شكل تقضي الشتاء  ، لمحشرة ثبلث أجيال في السنة،تكاليف المكافحة والثمار ومن حيث

 – 100 البيض حيث تضع األنثى الواحدة بين: تتزاوج وتضعلفي الربيع تخرج الفراشات عذراء، 
ية في ظل الكثافة العال بيوض عمى العنقود الواحد سبعةحتى  األنثى ، يمكن أن تضعةبيض 110

العناقيد الزىرية ضررا عمى  الجيل األوليحدث يوما،  33 – 27 من ، تمتد فترة الجيللئلصابة
يترافق الجيل الثاني ال يكافح ىذا الجيل، الفبلح حيث تتمف األزىار وتمفيا بشبكة حريرية وعادة 

الثمرية قبل  لمفراشة مع انتياء العقد وكبر حبات العناقيد الثمرية ويصيب الجيل الثالث العناقيد
 .، وفي المناطق الحارة قد يظير جيل رابعالنضج تقريبا

قراءات المكافحة الكيميائية بالمبيدات الحشرية ويتم تحديد موعد المكافحة اعتمادا عمى  ىتجر 
 .المصائد الفرمونية وعمى فحص البيض عمى العناقيد
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 Paropta  Paradoxa (Cossidae: Lepidoptera)    حفار جذع الكرمة والتين: -2
ن تتزايد في اآلونة األخيرة نسب اإلصابة بحشرة حفار ساق الكرمة  في محافظة السويداء وا 

اإلستخدام العشوائي و  التداخل في زراعة الكرمة والتين و إدخال الزراعة المروية لممعرشات
رة حفار ساق لممبيدات ساىم في خفض األعداء الحيوية المرافقة لآلفة وساعد في تزايد كثافة حش

 الكرمة وانتشارىا بحيث أصبحت أفة اقتصادية مؤثرة في إنتاج الكرمة.  
فرع وفي جميع أجزاء النبات الخشبية مما يؤدي إلى األتحفر يرقات حفار جذع الكرمة ضمن 

لى ضعف عام في اإلنتاج وتردي مواصفات العنب الناتج وتتميز اليرقة  تكسر األفرع المصابة وا 
رج أي نشارة خشبية من الثقوب بل تغمق مدخميا بنشارة ممتصقة بشبكة حريرية لزجة بكونيا ال تخ

 بحيث يشبو الخميط لون الفرع المصاب.
تقضي الحشرة فصل الشتاء بطور اليرقة وتتطور إلى عذراء ثم تخرج عمى شكل فراشة في أواخر 

تكون بطيئة الحركة في  سنوات. 3-1:دورة حياتيا خبلل تكمل الحشرة الربيع وحتى نياية أيمول.
بيضة تحت  63 تصل إلىفي مجموعات  بيضة 275األنثى الواحدة بعد التزاوج تضع و  النيار
اليرقات  تتغذى ،حسب درجات الحرارة المرافقة ليايوما  30وتصل مدة حضانة البيض إلى  القمف

ويمكن أن  نفس النفق تعذر فيو الفاقسة عمى القمف أوال ثم تحفر أنفاقا طولية داخل الفروع 
  في حاالت اإلصابة الشديدة.تتواجد أكثر من يرقة واحدة في النفق 

وقائي  االىتمام بالحالة الصحية لؤلشجار وتربيتيا عمى المعرشات كإجراء إدارة ىذه األفة تتطمب
د يقمل من احتمال اإلصابة ومراقبة جمود إنسبلخ العذروات الخارجة من أفرع الكرمة لمعرفة موع

خروج الفراشات لتحديد توقيت عمميات المكافحة وكذلك التقميم الجيد لؤلفرع المصابة مع طحنيا 
، تعميم المكافحة الميكانيكية لعبلئق المقدمة لئلنتاج الحيوانيلئلستفادة من مخمفات التقميم في ا

أيضا بمبيد ذو الكيميائية بحقنيا المكافحة  و بإدخال سمك داخل األنفاق المحفورة لقتل اليرقات
 وسدىا بشكل جيد ومحكم. )فوسفيد األلمنيوم(أثر بخاري

  Hyles livornica (Sphinigidae: Lepidoptera)   :دودة ورق العنب -3

عذراء في تعد ىذه الفراشة من معريات األوراق عمى الكرمة حيث تمضي الشتاء عمى شكل 
 تتغذى  البيض عمى الوجو العموي لمورقة،تزاوج وتضع في الربيع لتالفراشات تخرج التربة و 

تحتاج اليرقات لتكمل و اليرقات بشراىة عمى األوراق وقد تؤدي لتعريتيا في حال اإلصابة الشديدة 
من أعراض اإلصابة مشاىدة و  ،حسب درجات الحرارة المتوفرة نموىا من ثبلث إلى أربعة أسابيع

جمع حراثة التربة و ن أىم عمميات المكافحة: ومن في العام يجيملمحشرة  ،التغذيةوفضبلت آثار 
 . عند بدء وضع البيض الرش بالمبيدات الحشريةو اليرقات 

 Viteus vitifoliae (Phylloxeridae: Hemipterea)    :فيموكسيرا العنب -4
Synonyms: Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)  

Phylloxera vastatrix Planchon  
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Phylloxera vitifoliae (Fitch) 
. 
 الكرمة أخطر حشراتمن  ( ممم عرضا1.2 -1طوال و )  ( ملم1.8- 1.6) حشرة الفيموكسيرا دعت

وتنتمي  1930وعرفت ىذه الحشرة في سورية منذ عام  واألكثر تيديدا لزراعتيا في المنطقة
وأطوار مجنحة أطوار جنسية وغير جنسية الحشرة الى رتبة الحشرات الثاقبة الماصة وليا 

فراد المجنحة الجنسية لونيا األ وناقصة ممونة بالمون األصفر المخضر إلى البني المصفر اما
ليا دورة حياة كاممة جنسية وغير جنسية عمى األصناف األمريكية  اصفر برتقالي وىذه الحشرات

V. vitifoliae  بيضة  حيث موطن الحشرة في أمريكا الشمالية حيث تسكن الحشرة عمى شكل
عمى الساق وفي بداية الموسم تفقس وتتجو إلى المجموع الخضري وتتطور الحوريات بعد التغذية 

 – 400وعند النضج تضع األنثى الواحدة ما يقارب  (Gallicolae)مشكمة أوراما وانتفاخات
التربة  ىبيضة داخل االنتفاخ الواحد وبعد أربعة إلى ستة أجيال ورقية تسقط ىذه األطوار إل 600
المؤنثة والمذكرة من  م بالقرب من الجذور حتى الخريف لتخرج االطوار المجنحة   1.2عمق  إلى

ساعة تتزاوج وتضع نوعين من البيض  24التربة وتتجو مجددا إلى ساق وأفرع الكرمة وبعد 
الكبير الحجم الذي سيعطي اإلناث والصغير الحجم الذي سيعطي الذكور وىذه البيوض ستفقس 

 ;Maillet, 1957) تعطي حشرات كاممة من الجنسين لتتزاوج بدورىا معطية بيضة الشتاءو 

Rilling, 1964) . 
في الربيع بالتغذية عمى والمحمية    V. viniferaتبدأ دورة حياة الحشرة عمى األصناف األوربية

في دورة تكاثر بكري حتى الصيف   (radicicolae) المجموع الجذري مشكمة األورام الجذرية
كون دورة حياتيا تحيث تخرج الحشرات الكاممة الجنسية ولكنيا ال تصل المجموع الورقي وبيذا 

 .Daris, 1970; Bovey, 1972) ناقصة وغير كاممة )
وعمى الرغم من أن االصابات الورقية ال تحدث فقدا كبيرا في المحصول لكن اإلصابة الشديدة 

صفرار النبات وتقزم شويو األوراق وتساقطيا واإلصابة الجذرية ئؤدي إلى ت تؤدي لتحمل الجذور وا 
وتتميز األصول األمريكية بكونيا مقاومة  سنوات. 9 -3الطرود وموت كامل النبات في غضون: 

أصول وتعد طريقة التطعيم عمى  ( co4روكال، روجري، ،B 41 لئلصابة الجذرية ومنيا)
المصابة الكروم  األكثر أمانا وانتشارا لمكافحة ىذه الحشرة بعد قمع لمحشرةمقاومة  أمريكية

عد بالمزروعة عمى أصول محمية بعد حصول اإلصابة واستبداليا بأصل منيع ومقاوم لمفيموكسيرا 
 . الذي يطعم عمييا التأكد من مبلءمتيا لمتربة ولمصنف

الذي يقضي  11/9/2004تاريخ  444أصدرت وزارة الزراعة واالصبلح الزراعي القرار رقم 
حيث يمنع الكرمة، بعزل وحجر محافظتي درعا والسويداء من اجل السيطرة عمى حشرة فيموكسيرا 

الى أية محافظة اخرى وفيما بين المحافظتين واجراء عمميات المسح  كرمةاخراج أية غرسة 
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كافة في المحافظتين لتحديد التوزع الحالي والمحتمل لآلفة ووضع اآللية المناسبة  الكرمةلحقول 
واتبلف كافة الغراس غير المطعمة عمى اصول مقاومة لحشرة  الحتوائيا ومنع انتشارىا

صحاب ىذه المشاتل انتاج اي أالفيموكسيرا المنتجة في مشاتل القطاع الخاص ويحظر عمى 
صول غير مقاومة لحشرة الفيموكسيرا كما تحظر عمى المزارعين أغرسة كرمة غير مطعمة عمى 

صول غير مقاومة أغير مطعمة عمى كرمة في المحافظتين درعا والسويداء زراعة اشجار 
 .لمحشرة المذكورة

 Planococcus citri (Pseudococcidae: Hemiptera)  :البق الدقيقي -5

ون مغطاة ممم ذات لون أبيض إلى بنية أو وردية الم 3 المجنحة يبمغ طول إناث الحشرات الكاممة
بطبقة شمعية بيضاء  وتتمون قرون اإلستشعار واألرجل بالمون البني والذكور أكبر حجما من 

أقصر من ذية وتعيش غالبا مدة غالتي تعيش فترة أطول من الذكور التي التحتاج إلى التاإلناث 
فييا تبحث مدة أطول بعدة أسابيع ج بينما تعيش اإلناث و تبحث فييا عن اإلناث لمتزا ثبلثة أيام

 واألماكنحشرة كاممة في الشقوق  تمضي الحشرة الشتاء عمى شكل .عن الغذاء وتضع البيض
ليفقس ويعطي حوريات المحمية في المناطق الباردة وفي الربيع تخرج الحشرة لتضع البيض 

يؤدي ذلك لقمة حبلوة العناقيد وضعف النبات والعناقيد الثمرية حيث تتغذى عمى النموات الحديثة 
، لمحشرة الدبور والنملحشرات العفن األسود وتجذب فطر وتفرز الندوة العسمية التي تشجع نمو 
 .عدة أجيال تنشط في الربيع والصيف

 تتم مكافحة ىذه اآلفة أوال بتقشير المحاء الميت لكشف أطوار الحشرة واستخدام المبيدات الحشرية
وما يزيد من مقاومة الحشر لممبيدات ىو تغطيتيا بالطبقة  ية أو ذات الضغط البخاريالجياز 

الشمعية التي تحمييا من الرش ولمحشرة متطفبلت ومفترسات عديدة تتغذى عمييا وتستخدم في 
 .مكافحتيا مصائد الصقة لؤلطوار المجنحة ومصائد فرمونية إللتقاط الذكور

 Empoasca vitis (Cicadellidae:  Hemiptera): نطاط أوراق العنب -6
تشتي حشرة كاممة وفي الربيع تخرج الحشرات وتضع البيض في نسيج الورقة ، تتغذى الحوريات 

وتساعد ىذه   مؤدية لتخرب اليخضور ما يضعف النبات ويسيء لنوعية العناقيد وتكوين البراعم
يرية ضارة بالنبات الذي تتغذى عميو( الحشرات بنقل العديد من األمراض)مسببات فطرية وبكت

 .وىي حشرات ثانوية تتم مكافحتيا عرضيا مع برامج مكافحة دودة ثمار العنب

تتميز   Schistocerus  bimaculatus (Bostrichidae: Coleoptera) ة:حفار أفرع الكرم -7
منطقة رمادية يتخمميا بقعتين الحشرات الكاممة بكونيا خنافس سوداء المون ويتواجد عمى الصدر 

فوق البراعم وتبدأ تصنعيا  أنفاقممونتين بالمون األسود وتقضي الحشرة الكاممة فترة الشتاء ضمن 
تتزاوج وتضع البيض عمى محيط النفق، وعندما تفقس  ،في الربيع بالحفر في القمف ثم الخشب

https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudococcidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemiptera
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جفاف األفرع تتميز أعراض اإلصابة ب تحفر اليرقات في الخشب أنفاقًا ممموءة بالنشارة الخشبية
 ،وجود ثقوب كاممة االستدارة عند قواعد األغصان أو البراعمو التي يزيد عمرىا عن عام واحد، 

مميئة بنشارة خشبية تحتوي عمى  في منطقة الساق تكون غالبا ما يوجد أنفاق مستديرة المقطع
وتنفيذ عمميات  تبلفيارود المصابة وا  . وتتم عمميات المكافحة بجمع الطيرقات بيضاء شبو مقوسة

   الرش الكيميائي في فترة وضع البيض من قبل الحشرات الكاممة في الربيع.

 Colomerus vitis (Eriophyidae: Acari)    :حم  أوراق العنب -8

البيض اإلناث وتضع في الربيع يحدث التتزاوج بين حراشف البراعم   الشتاء الحمم فترة يقضي
عمى البراعم ثم تنتقل إلى األوراق عند بدء تشكميا  يويحدث الضرر األولعمى حراشف البراعم 

 يشوه األوراق ويضعف النبات مام تتسع وتغطي مساحات متزايدة من سطح الورقة صانعة بثرات 
تتم عممية المكافحة برش الزيوت الشتوية ثم رش مركبات الكبريت في الربيع واستخدام المبيدات 

  األكاروسية المتخصصة صيفا في حال اإلصابة المتقدمة. 
 Vespa lagermanica:  األصفرو  Vespa orientals (Vespidae: Hymenoptera):الدبور األحمر -9

ممم والذكور والشغاالت أصغر حجما من الممكة  3.5-2.5يبمغ طول الحشرة الكاممة ما بين 
و أ في التربة أنثى ممقحة في العش القديمالحشرة عمى شكل  تشتيتعيش الحشرة حياة اجتماعية  

الشغاالت بالتغذي عمى حبات تقوم ، البيضتضع بين الصخور وفي الربيع تبدأ ببناء العش و 
العنب الناضجة وتتمفيا وىذا يشجع ظيور األعفان ومياجمة ذبابة الخل مما يسيء لقيمتيا 

تبلفيوتتم  التسويقية  ا في الربيع واستخدام المصائد الجاذبة. المكافحة بجمع األعشاش والممكات وا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vespidae

