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  صـفات الثمار مع أشارة خاصةفي  .Laspeyresia pomonella Lدودة ثمار التفاح تأثیر 
  لمكافحتھا

  أسـامة سـعید محمـد             حیدر إسماعیل عبد هللا    
  جامعة الموصل، الموصل، العراق/ كلیة الزراعة والغابات     

  
  خالصة ال

llار ال دتعllیب ثمllیة تصllة رئیسllاح أقllار التفllالكمثرى دودة ثمllات كllن التفاحیllرى مllواع أخllاح وأنllتف
أجیال للحشرة ووصلت أعlداد  ٣أظھرت ھذه الدراسة وجود . والسفرجل وتسبب خسائر اقتصادیة كبیرة
بلغlت نسlبة تسlاقط الثمlار .  تمlوز ١مایس و  ٢١ و نیسان، ٢٠الكامالت ذروتھا خالل ھذه األجیال في 

بلlغ  إذة الى عدم وصlول الثمlار الlى الحجlم الطبیعlي، ، وأدت اإلصاب%٦٠.٣٤بفعل اإلصابة بالحشرة 
وكlان معlدل وزن  ٣سlم ٧١.٦٨مقارنlة بحجlم السlلیمة والبالغlة  ٣سم ٥٦.١٨معدل حجم الثمرة المصابة 

ومlن ناحیlة أخlرى لlم تظھlر أیlة فروقlات . غlم ٥٩.٩٨غم ووزن السلیمة منھا  ٤٦.٧٨الثمرة المصابة 
 ةوالحموضl نسبة المواد الصلبة الكلیة، و من حیث درجة الصالبة،معنویة بین الثمار المصابة والسلیمة 

 ٣تمlت مكافحlة الحشlرة باسlتخدام . والنسبة المئویة للرطوبة% الصلبة الذائبة دوالموا ،pH و ،%الكلیة
  ودانیتllول) لتllر/  ٣، سllم١.٦و  ١.٣٥، و١(كتلllك أأنllواع مllن المبیllدات وبllثالث تراكیllز لكllل منھllا وھllي 

وذلlك باالعتمlاد ) لتlر/  ٣سم ١.٢، و ٠.٩٥و ،٠.٦٧(وسومیسیدین ) لتر/  ٣، سم١.٦٧و  ٠.٩و ، ٠.٦(
على الحد االقتصادي الحرج للحشرة والذي تم تعیینھ من خالل الصید األسlبوعي فlي المصlائد الضlوئیة 

تمlوز، وأظھlرت نتlائج  ١مlایس و  ٢١نیسlان و ٢٠والطعمیة وذلك عند وصول أعداد اآلفة للlذروة فlي 
 ٠.٨٧و  ٠.٧٧انخفضت معدالت نسب اإلصlابة بالحشlرة الlى  إذفاعلیة عالیة للمبیدات الثالثة  المكافحة

 التllي باسllتعمال المبیllدات أنفllة الllذكر علllى التllوالي، مقارنllة بنسllبة إصllابة لمعاملllة المقارنllة%  ٤.٧٤و 
ناجحllة وعلیllھ یمكlن االعتمllاد علlى المصllائد لضlبط الوقllت المالئlم لتحقیllق مكافحlة % .  ٧٧.٥٩ بلغlت

  . الحد الحرج للطور الیرقي الضارمدة لھذه اآلفة وذلك بتحدید مواعید ظھورھا بدقة و
  

  المقدمة
ألlف  ٨٠زراعة التفاحیات في المناطق المعتدلة من العlالم، ویبلlغ إنتlاج العlراق مlن التفlاح تنتشر 

كغlم  ٣٢.٩ -٢٧.٨أالف طن سنویا، وتlراوح متوسlط إنتlاج الشlجرة الواحlدة بlین  ٨طن ومن الكمثرى 
وتظھllر أھمیllة التفllاح االقتصllادیة مllن خllالل ). ١٩٨٥وزارة التخطllیط، ( ١٩٨٥إلllى  ٧٩للسllنوات مllن 

 دكالكالسlیوم والصlودیوم والفسlفور والحدیl( غذائیlة غنیlة بالعناصlر المعدنیlة  مlواد احتواء الثمlرة علlى
).  ١٩٨٩، سlعیدعبlاس و( Cینوبعض الفیتامینات المھمة كالثیامین ونسب كبیرة من فیتام) والبوتاسیوم 

یصllاب التفllاح بالعدیllد مllن االفllات الحشllریة المھمllة ومنھllا دودة ثمllار التفllاح التllي انتشllرت مllن موطنھllا 
. )١٩٩١،Pfeifferو Hull(األصلي في اوراسیا إلى جمیع أنحاء العالم، وھي تظھر أینما یزرع التفاح 

مlن اإلنتlاج %  ٥٠وخاصة التفاح قlد تصlل إلlى وتسبب ھذه اآلفة خسائر اقتصادیة كبیرة في التفاحیات 
الحاجlة قائمlة إلجlراء المزیlد مlن البحlوث والدراسlات حlول  ل، وال تlزا )١٩٨٢، محمد علlيخیري و(

توقیllت اسllتخدام المبیllدات فllي المنllاطق المختلفllة مllن العllراق نظllرا لالختالفllات فllي درجllات الحllرارة 
lیم رةوالرطوبة مما یؤدي إلى اختالف مواعید ظھور الحشlو تقیlة ھlذه الدراسlن ھlي مlدف األساسlوالھ ،

الختlزال عlدد  ةكفاءة بعض المبیدات إلیجاد أكثرھا فاعلیة، وكذلك تحدیlد مواعیlد ظھlور أطlوار الحشlر
  . الرشات من المبیدات وأخیرا تقلیل الخسارة نتیجة اإلصابة العالیة ألشجار التفاح

  
  مواد البحث وطرائقھ

مدینlة السlلیمانیة باتجlاه مدینlة كركlوك  غlربكم  ٤٠بستنة بازیان التي تبعد نفذ البحث في محطة        
  :  اتيوتضمن البحث مای ٢٠٠٠ولغایة شھر نیسان  ١٩٩٩للفترة من شھر أذار 

 Hiestandنlوع ھسlتاند ( وذلlك بنصlب مصlائد ضlوئیة : لھ=ا.تحدید مواعید ظھور الحشرة والحش=رة
trap  ( ومصائد طعوم )ـعمجھزة بمحلول مكlاء مlن المlزاء مlعة أجlدبس وتسlون من جزء واحد من ال 

وضlعت المصlائد علlى ارتفlاع و، ) ١٩٦٦الموسlى، ( ،)كمیة قلیلة مlن الخمیlرة إلسlراع عملیlة التخمlر
٢.٢٥  

  .مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني 
   ٤/٤/٢٠٠٧وقبولھ  ٢٠٠٧/ ٦/١٢تاریخ تسلم البحث  
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بعllد الحصllول علllى أعllداد مllن الكllامالت بواسllطة ھllذه المصllائد و. متllر لتحدیllد مواعیllد ظھllور الحشllرة
العلمیllة المتllوفرة، كمllا تllم تأكیllد تشخیصllھا مllن قبllل متحllف  المصllادر علllى شخصllت الحشllرة باالعتمllاد
وتlم تحدیlد نسlب التسlاقط الطبیعlي لثمlار التفlاح ومlن جlراء اإلصlابة أیضlا . التاریخ الطبیـعي في بغlداد

سllاب أعllداد المصllابة منھllا والسllلیمة، كllذلك تllم تحدیllد المسllتوى ثمllرة سllاقطة وح ٢٥٠وذلllك بجمllع 
 X= 2E / PY x 100:        وھي) ١٩٨١( Tanskiاالقتصادي الحرج بتطبیق معادلة 

مصروفات المكافحة لر蔼 دونم واحد بمعرفة عدد األشجار المزروعة فیھ وكمیة المبیlد =   E: حیث أن
  .الالزمة لرشھا وأجور العمل

P  = كغم / دینار (التفاح سعر بیع (  
Y  = دونمllجار بالllدد األشllي عllروبا فllجرة مضllة الشllط إنتاجیllاوي متوسllع وتسllل المتوقllة الحاصllكمی .

  .من المعادلة والتي تمثل الحد االقتصادي الحرج یمكن تحدید مواعید الرx 蔼وبالحصول على قیمة 
عاملة من معامالت التجربlة عینlة أخذت من كل م :لدراسة العالقة بین صفات الثمار المصابة والسلیمة

  : مصابة وأخرى سلیمة وأجریت علیھا التحالیل المختبریة التالیة
 Fruitتم حساب درجة صالبة الثمار باسlتخدام جھlاز قیlاس الصlالبة : الثمار استخراج معدل صالبة .أ

Pressure Tester- Magness Taylor  ١٩٨٨البیالتي، ( سم  ٠.٧٩وباستخدام الرأس الكابس( . 
  . لمستخلص التفاح Abbe-Refractometerتم تقدیرھا بجھاز : واد الصلبة الذائبة الكلیةالم .ب 
 . pH-meterـ ال مستخلص التفاح بواسطة جھاز  pHتم تقدیر : يالھیدروجین الستركیز ا .ت 
كلیlة ال فlي حسlاب الحموضlة pHالمسlتخدم لقیlاس الlـ ھنفسl صأسlتخدم المسlتخل :الحموض=ة الكلی=ة .ث 

السائد وھlو حlامض  عیاري على أساس الحامض ٠.١وذلك بتسحیح النموذج مع ھیدروكسید الصودیوم 
 . Malic acid المالیك

علlى درجlة  Oven أخlذت شlرائح مlن التفlاح وجففlت فlي الفlرن الكھربlائي: الم=واد الص=لبة الكلی=ة .ج 
 .م لمدة ساعة لحد ثبوت الوزن٠٧٥حرارة 
ثمllرة مصllابة وأخllرى سllلیمة  ٢٥٠صllابة علllى وزن وحجllم الثمllار فقllد أخllذت أمllا عllن تllأثیر اإل       

 ثمlرة تlم وزنھlا بمیlزان الكترونlي حسlاس، ثlم أخlذ العlدد ٢٥بصورة عشوائیة ثم أخذ من كل مجموعlة 
llم ھنفسllـ سllزاح بالllاء المllة المllاب كمیllك بحسllا وذلllاب حجمھllت  ٣لحسllة وقورنllطوانة مدرجllن اسllم

التجربlة فقlد تlم الحصlول علیھlا مlن  هأماعن المبیدات المستخدمة في ھذ.tالمتوسطات فیما بینھا باختبار 
وكان الر蔼 مقیدا بأوقات ظھور ذروة الحشرة واستعملت كمیlة كافیlة مlن كlل تركیlز )  FAO( منظمة 

وتlم انتخlاب أشlجار متجانسlة حجمlا وعمlرا قlدر ) . مكlرر/لتر ٣٠( لتغطیة المجموع الخضري بأكملھ 
فكlان ) أشlجار( مكlررات  ٨تراكیز وكل تركیز اشتمل على  ٣اشتملت على ) بیدم(االمكان وكل معاملة

شllجرة وزعllت بطریقllة عشllوائیة وباسllتخدام التصllمیم العشllوائي الكامllل  ٩٦مجمllوع أشllجار التجربllة 
CRD اليllغط العlة ذات الضllتعملت المرشlدر( ، واسlعة ) ھولllنع سlة الصllراء  ١٢٠االیطالیllي أجllر فlلت

蔼عملیات الر.  
  

  والمناقشةالنتائج 
 ٤/ ١٢أوضحت الدراسة باسlتخدام المصlائد أن ظھlور كlامالت الحشlرة فlي جیلھlا األول بlدأ فlي        

م ورطوبlة نسlبیة ٠١٨.٦٥ -١٨.٢٥عند درجة حرارة تراوحت مlابین  ٢٠/٤وبلغت األعداد ذروتھا في 
عنlد درجlة  ٢١/٥وبلغlت ذروتھlا فlي  ١٤/٥، أما كامالت الجیل الثاني فقد بدأ ظھورھا في % ٤٠-٣٩

، وأن یرقات الحشرة في جیلیھlا %  ٢٩ -٢٤م ورطوبة نسبیة  ٢٥.٢٥o -١٩.٨حرارة تراوحت مابین 
األول والثاني كانت سبب إصابة الثمار فlي التفlاح وحlدوث الخسlائر، أمlا الجیlل الثالlث للحشlرة فقlد بlدأ 

م ٠.٨٥o-٢٩.٥بین عنlد درجlة حlرارة تراوحlت مllا ١/٧وبلغlت ذروتھlا فlي  ٢٥/٦ظھlور كامالتlھ فlي 
، حیث تحولت الحشlرة الlى أشlجار الكمثlرى ثlم إلlى السlفرجل الlذي % ٢٥الى  ١٨رطوبة نسبیة من و

أن وجlود جیلlین . ظھرت علیھ اإلصابة بدرجة كبیرة وھو الیزال فlي مرحلlة عقlد الثمlار وعlدم النضlج
) ١٩٧٥( Ahmed و) ١٩٦٦(لھllذه الحشllرة علllى أشllجار التفllاح یتفllق مllع مllاذكره كllل مllن الموسllى 

عllن نتllائج تحدیllد  أمllا) . ١٩٩٢(وقاسllم وبحدوشllة ) ١٩٩٠(العllزاوي وآخllرون و) ١٩٨٨(الجمllالي و
أن نسllب ) ١(المسllتوى االقتصllادي الحllرج للحشllرة ومواعیllد إجllراء عملیllة المكافحllة فیبllین الجllدول 

علlى  % ٤.٦، و  ٥.٢ و ، ٣.١اإلصابة الحرجlة التlي حlددت بموجبھlا مواعیlد الرشlات الثالثlة كانlت 
 ٩كحlد اقتصlادي حlرج والتlي كانlت الكثافlة العددیlة للحشlرة عنlدھا %  ٣.١التوالي، واعتمlدت النسlبة 
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وھllي  فllي مصllائد الطعllوم أسllبوع/دونllم/حشllرة١١أسllبوع فllي المصllائد الضllوئیة یقابلھllا / دونllم/حشllرة 
حlة، وھlذا وعنlد ھlذا الحlد تlم إجlراء عملیlة المكاف Tanskiالمسlتخرجة بمعادلlة %  ٢.٩مقاربة للنسlبة 

إلlى  ٩مlن أن المكافحlة تlتم عنlدما تصlل أعlداد الحشlرات مlن )  ١٩٨١( Mazzone هیتفق مع ما وجد
                         .        أسبوع/مصیدة/حشرة ١٥
  
 .   دونم/مصیدة/ الحد االقتصادي الحرج لدودة ثمار التفاح مقدرا بعدد الصید األسبوعي ) : ١(جدولال

蔼مواعید الر  
  اإلصابة الحرجة  دونم/ مصیدة/ معدل الصید األسبوعي

%  
نسبة اإلصابة 

  الطعوم        الضوئیة      Tanskiرجة الح
٢.٩  ٣.١  ١١  ٩  ٢١/٤  
٢.٩  ٥.٢  ١٣  ٩.٦  ٢٢/٥  
٢.٩  ٤.٦  ١٢  ١٠.٦  ٢/٧  

  
ولllذا فllان موعllد إجllراء المكافحllة فllي أجیllال الحشllرة الثالثllة یجllب أن یتllزامن مllع موعllد ظھllور       

حة الحشlرة فlي ـوعلیlھ فقlد تمlت مكافl ،مالت ووصول أعدادھا إلى مستوى الحد االقتصlادي الحlرجالكا
، % ٣.١ونسlبة اإلصlابة الحرجlة  ١١-٩تراوحت كثافتھا العددیة مlابین  إذ، ٢١/٤یلھا األول بتاریخ ـج
 %.٥.٣حرجةونسبةاالصlابةال ١٣-٩.٦عندما كانت الكثافة العددیة للحشرة مابین  ٢٢/٥الثانیة بتاریخ و
حشllرة ، وكانllت نسllبة اإلصllابة ١٢ -١٠.٦ما تراوحllت كثافllة الحشllرة مllابین دعن٢/٧llالثالثllة بتllاریخ و

أن موعlد ) ١٩٨٣(أمlین وقlد ذكlر سlعد و. بعدھا انتقلت الحشlرة إلlى أشlجار الكمثlرى%  ٤.٦الحرجة 
ذكlر الجمlالي أجراء الرشة األولى لھذه الحشرة یبlدأ فlي منتصlف شlھر مlایس فlي شlمال العlراق، بینمlا 

). الطارمیllة(وذلlك فlي بغlداد  ٢١/٤والثالثlة  ٦/٤والثانیlة  ٢٢/٣أن موعlد الرشlة األولlى ھlو  )١٩٨٨(
وھlذا %  ٤٦.٦ -٣٥.٠كما أوضحت نتائج ھذه الدراسة أن نسب تسlاقط الثمlار طبیعیlا تراوحlت مlابین 

 ةفllاض مسllتوى الخدمllانخ فضllال عllناالرتفllاع فllي نسllبة التسllاقط الطبیعیllة قllد یرجllع إلllى عوامllل بیئیllة 
أمllا نسllبة التسllاقط بفعllل ). لعllدم تllوفر اإلمكانیllات والمكllائن الزراعیllة الالزمllة( الزراعیllة فllي المحطllة 

أن ) ١٩٨٢( Wilson وقlد ذكlر%.  ٦٠.٢٥وبمعدل بلlغ %  ٦٥ - ٥٣.٤اإلصابة فقد تراوحت مابین 
  %. ٦٠الىقد وصل  بالحشرة معدل نسبة تساقط الثمار في التفاح بفعل اإلصابة

تlأثر الحجlم ) ٢(أما عن العالقة بین صفات الثمlار المصlابة والسlلیمة فقlد أوضlحت نتlائج جlدول 
فشلت الثمار المصابة في الوصول إلى الحجم الطبیعlي فبلlغ معlدل  فقدوالوزن في الثمار نتیجة اإلصابة 

  معدلھابة وبلغ كما انخفض وزن الثمار المص. في السـلیمة ٣سم ٧١.٦٨مقارنة بـ ٣ سم ٥٦.١٨حجمھا 
  
  .بعض صفاتھما فيالعالقة بین الثمار المصابة والسلیمة وأثر اإلصابة ) : ٢(جدول ال
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  أ٧٥.٩٠  ١٨.٩٧  أ ٥٦.١٨  أ٤٦.٧٨  أ٤.٣٤  أ٠.٢٣  أ٢٤.١٠  أ٧.٩٧  بةالثمارالمصا
  أ٧٦.٨٦  ١٨.٩٩  ب٧١.٦٨  ب٥٩.٩٨  أ٤.٤٨  أ٠.٢٤  أ٢٣.١٣  أ٧.٩٧  الثمار السلیمة

  tقیمة
 المحسوبة

  ١.٠٢  ٠.٠٢٢  ٤.٢٨  ٤.٢٠  ١.٣  ٠.٢٤  ١.٠٤  صفر

  
ین لم تظھlر أیlة فروقlات معنویlة بlین الثمlار غم في السلیمة، في ح ٥٩.٩٨غم مقارنة بـ  ٤٦.٧٨معدلھ 

المواد الصlلبة الذائبlـة والحموضة الكلیة، والصلبة الكلیة،  دوالموا المصابة والسلیمة في درجة الصالبة،
التlأثیر ) ٣(جlدول الوعن تأثیر المكافحة الكیمیائیlة علlى نسlب إصlابة الثمlار یوضlح  .والرطوبة النسبیة

فlي خفlض نسlبة اإلصlابة بالحشlرة عنlد ) كتلlك، دانیتlول وسومیسlیدینأ(الثالثlةالعالي المعنویة للمبیدات 
علlى التlوالي %  ٤.٤٦و  ٠.٨٧و، ٠.٧٧فقد أدت إلى خفض معدل اإلصابة إلlى %  ٥مستوى احتمال 

إلیllھ  رمllع مllا أشllا قال یتفllوھllذا . فllي األشllجار غیllر المعاملllة بالمبیllد%  ٧٧.٥٩بعllد أن كllان معllدلھا 
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Alway  )ن ت) ١٩٩٦llا مllویة ومنھllفوریة العضllدات الفسllة للمبیllذه اآلفllة ھllد مقاومllة أزایllك نتیجllكتل
من أن المبیدات البریثرویدیlة ) ١٩٨٦(  Nowkowskiإلیھ  لاالستخدام الكثیف لھا، و تتفق مع ما وص

المصllنعة فعالllة جllدا فllي السllیطرة علllى دودة ثمllار التفllاح، وقllد أدت التراكیllز المسllتخدمة مllن المبیllدات 
غم انخفاض بعضھا عن الموصى بھا في مكافحة ھذه الحشرة إلى خفlض نسlب اإلصlابة كثیlرا الثالثة ر

مبیlد دانیتlول رغlم الفي جمیlع التراكیlز عlدا التركیlز األول للسومیسlیدین، وأن % ٢بحیث لم تصل إلى 
رین فانlھ مقارنة بالمبیدین اآلخ%)  ١٠(انخفاض تراكیزه الثالثة نسبیا وانخفاض نسبة المادة الفعالة فیھ 

وان التركیlزین الثlاني والثالlث أعطیlا نسlبة إصlابة % ١قد أدى إلى انخفاض نسبة اإلصابة إلى اقل من 
مما یدل على انھ یمكن اعتماده في مكافحة ھذه آالفھ فضال عن كونھ مبیlد بایریثرویlدي % ٠.٥أقل من 

lت نفسlي الوقlو فlدییات  ھمصنع وان درجة ثباتھ ضعیفة وھlمیة للثlعیف السlة ضlغ قیمlإذ تبلLD50  ھlل
كتلك والذي اظھر نسب إصابة اقlل مlن أأما مبید . كغم/ ملغم  ٢٠٠٠عن طریق الجلد لألرانب أكثر من 

صlفة المقاومlة لlھ  ردانیتول مع عدم اختالفھما معنویا فانھ مبید فسفوري عضوي سرعان ما تظھlالمبید 
كمlا أن نسlبة المlادة الفعالlة فیlھ ) ١٩٩٦، Alway (كما أشار بعض الباحثین إلى ھlذا ومن قبل الحشرة 

، وقد أكد بعض البlاحثین نجlاح االكتلlك فlي مكافحlة ھlذه الحشlرة وتمlت التوصlیة %) ٥٠(عالیة كثیرا 
) ١٩٨٢( يمحمllد علlllكمlllا أوصllى خیlllري و )١٩٨٠(باسllتخدامھ فllي دلیlllل مكافحllة االفlllات الزراعیllة

بlدودة ثمlار التفlاح %. ١.٣مlار الخlوخ إلlى باستخدامھ وذكرا بأنھ أدى إلى خفض نسبة اإلصابة بدودة ث
انخفlاض نسlبة إلlى  )١٩٨٣(أمlین سlعد و أشlارأما في المنطقة الشlمالیة مlن العlراق فقlد %. ١٠.٥إلى 

في ثمار التفاح، أما المبید سومیسیدبن فھو ضعیف السlمیة للبlائن كونlھ بایریثرویlدي %  ٣اإلصابة إلى 
كغlم وقlـد أعlـطى /ملغlم٥٠٠٠كثlر مlن أللفئران الكبیرة لھ عن طریق الجلد  LD50عضوي وتبلغ قیمة 

، إال أن التركیllزین % ٤.٤٦بمعllدل %  ١٠.٢٤و ١.٣٢نتllائج عالیllة المعنویllة أیضllا تراوحllت مllابین 
فقlط ممlا %  ١.٥٧أعطیا نسبة إصابة ضعیفة جدا بلغ معlدلھا ) لتر /٣سم ١.٢و  ٠.٩٥( الثاني والثالث 

ن ابید في عملیات مكافحة ھذه الحشرة عنlد ھlذین التركیlزین واللlذیمكن معھ إعطاء توصیة باستخدام الم
  .  لم یختلفا معنویا مع التراكیز الثالثة للمبیدین أكتلك ودانیتول

  

  .   تأثیر نوع المبید والتراكیز المستخدمة على النسبة المئویة لإلصابة بدودة ثمار التفاح) ٣(جدول ال

  المعامالت
النسبة المئویة   نسبة المئویة لإلصابة في التراكیز المستخدمة ال    

  التركیزالثالث  التركیز الثاني  التركیز األول  اإلصابةلمعدل 
  ٠.٧٧ ٠.٩٥cd ٠.٣٤c ١.٠٣cd  كتلكأ

  ٠.٨٧ ٠.٠٩c ٠.٦٨cd ١.٨٥d  دانیتول
  ٤.٤٦  ١.٨٢cd ١.٣٢cd ١٠.٢٤e  سومیسیدین
  ٧٧.٥٩ ٦٧.١٤b ٧٤.٨٥b ٩٠.٨٠a  المقارنة

  . ٠.٠٥بینھا فروقات معنویة عند مستوى احتمال  دأحرف متشابھة ال توجالمتبوعة ب القیم
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ABSTRACT 
         Codling moth is very common pest that infesting the apples in addition to 
pear and quince. Also produce high economic looses. The percentage of fallen 
fruits as a result of infestation was 60.34 %. Infestation by this pest also caused 
that the fruits to be not approached to the normal size and weight as well. The 
size of invaded fruits was 56.18 cm3 ،while that of the non-invaded was 71.68 
cm3 in average. The average weight of infested fruits was 46.78 gr. and that of 
the non-infested was 59.98 gr. Chemical control of the pest was conducted 
using three concentrations of the pesticides: Actellic (1, 1.35 &1.6 cm3 / L.), 
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Danitol (0.6, 0.9 & 1.2 cm3 / L), and Sumicidin (0.67, 0.95 & 1.2 cm3 / L) at 
the three peaks 20 April, 21 May & 1 July according to the threshold level. 
Results of control showed high activity for the three insecticides giving 0.77, 
0.87 & 4.74 % as an average of infesting fruits respectively, while that of 
control was 77.59 % . It can be concluded that for successful control it must be 
precisely define the emergence of the pest using the light and food traps which 
considered being very important issue to demonstrate spray times for the 
chemical control. 
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