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حــلم غبـــار
ثمـار النخيل

مظهر اال�صابة باحللم الغباري

تتعر�ض �شجرة نخيل التمر ملهاجمة كثري من
الآفات مما ي�سبب لها �ضرر ًا بالغ ًا يتمثل يف
خف�ض �إنتاجيتها كم ًا وكيف ًا وقد ي�ؤدي ذلك يف
النهاية �إىل موتها .منها الآفات الأكارو�سية التي
تتخ�ص�ص يف امت�صا�ص ع�صارتها مما ي�سبب
ذبول وجفاف �أوراقها و�ضمور وجفاف ثمارها
وهي يف بداية منوها و�أحيان ًا تخرج ثمار التمر
ب�شكل غري طبيعي ال ي�صلح لال�ستهالك الآدمي
ويقلل العائد النهائي للمزارع.وان درا�سة هذه
الكائنات واالملام ب�سلوكها ودورة حياتها من
�أهم العوامل التي ت�ساعدنا يف برامج الوقاية
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واملكافحة،ونتناول يف هذا املقال بعون اهلل حيــاة
و�سلوك حلم غبار ثمار النخيل و�أهـم طرق
الوقاية واملكافحة.
العنكبوت الأحمر (حلم النخيل الأحمر)
Oligonychus afrasiaticus

ي�ضم جن�س  Oligonychusالذي يعود له
عنكبوت الغبار �أكرث من  35نوع ًا تهاجم عوائل
عديدة منها نخيل التمر ،البلوط ،املانكو ،ال�شاي،
القهوة ،القطن ،الذرة ،ال�صنوبر ،الرمان،
العنب ،الكمرثى ،الأفوكادو.

عنكبوت الغبار  Ghobar Miteمن �أنواع
الأكارو�سات املتطفلة على النباتات والتابعة
لف�صيلة العناكب احلمراء ويهاجم هذا النوع
�أ�شجار نخيل التمر وخا�صة الطلع حديث التكوين
وينت�شر هذا النوع يف املناطق الدافئة اجلافة
وت�شتد الإ�صابة يف ال�صيف واخلريف ينت�شر
احللم يف جميع بلدان زراعة النخيل �إيران
وباك�ستان ودول اخلليج العربي والعراق وم�صر
ودول �شمال �إفريقيا و�أمريكا ويف اململكة العربية
ال�سعودية ينت�شر تقريبا يف جميع مناطق زراعة
النخيل وت�شدد الإ�صابة به يف الريا�ض ،الق�صيم،
اخلرج ،املنطقة ال�شرقية ،بي�شة ،اجلوف ،املدينة
املنورة ،الطائف.
يعترب حلم الغبار الذي يعرف بعدة �أ�سماء
(�أكارو�س البلح ،الغبري ،الطوز� ،أبو رماد� ،أبو
غفار) �أهم الآفات غري احل�شرية التي ت�صيب
جميع �أنواع ثمار النخيل ويخلف خ�سائر كبرية
جد ًا ،وبني �أبو احلب و�آخرون ( )1990والعزاوي
و�آخرون ( )1990واجلبوري (� )1999أن حلم
الغبار ينت�شر يف جميع مناطق زراعة النخيل
يف العامل �إذ يعد م�شكلة يف العراق وال�سعودية
والبحرين والكويت واليمن وعمان والإمارات
و�إيران وليبيا واجلزائر واملغرب وتون�س وال�سودان
وموريتانيا وت�شاد ومايل و�أمريكا.
حلم الغبار عبارة عن حيوان �صغري جدً ا ال يرى
ب�سهولة بالعني املجردة ويبد�أ ظهوره على الثمار
بعد عقدها ويرتبط تواجده بعوامل مناخية
مالئمة لتكاثره متمثلة يف ارتفاع درجات احلرارة
وانخفا�ض الرطوبة مبزارع النخيل.
ولهذا النوع دورة حياة تتميز ب�أن االناث امللقحة
ت�ضع بي�ضها بني  25-20بي�ضة خالل مدة
حياتها ،البي�ض كروي المع ذو اللون �أبي�ض كرميي
والذي ي�أخذ اللون الربتقايل ويزداد تركيز اللون
بتقدمه يف العمر .بعد فرتة احل�ضانة والتي
ت�ستغرق حوايل � 5-3أيام يفق�س البي�ض وتخرج
�أطوار يرقية لها ثالثة �أزواج من الأرجل ولونها
يكون مائ ًال للون الأبي�ض امل�شوب باال�صفرار

الت�صاق حبات الرمل بالن�سيج العنكبوتي على الثمار
وتن�سلخ �إىل حورية �أوىل ثم اىل حورية ثانية ذات
لون برتقايل م�شابهة للأطوار الكاملة ولها زوج
من الأعني احلمراء على جانبي مقدم اجل�سم.
ثم تخرج الذكور مبكرة عن الإناث وتكون ذات
لون برتقايل وعليها �شعريات ظهرية طويلة
ومميزة .وت�ستغرق دورة احلياة  14-7يوم ًا
ح�سب درجة احلرارة ال�سائدة .يق�ضي عنكبوت
الغبار ف�صل ال�شتاء على هيئة �إناث بالغة يف
قلب ال�شجرة بني الليف والكرب وتظهر هذه
احليوانات بني منت�صف ونهاية �شهر حزيران
حيث تتغذى على ال�سعف الطري وتتحول بعد
ذلك �إىل الثمار فتبد�أ بو�ضع بي�ضها على منطقة
ات�صال اجلمري واخلالل بال�شمراخ وكذلك على
الن�سيج احلريري الذي يفرزه الطور احلوري
الأول والثاين ثم البالغة.
يتكاثر هذا احللم جن�سي ًا وعذري ًا حيث ت�ضع
الإناث العذرية (غري امللقحة) بي�ض ًا ينتج منه
ذكور فقط .ترتك بالغات احللم العذوق عند
متام ن�ضج الثمار وحتولها �إىل مرحلة الرطب
والتمر متجهة �إىل قلب ال�شجرة حيث تتغذى
ملدة متتد �إىل �شهر ت�شرين الأول على ال�سعف
اجلديد بعدها تدخل يف طور الت�شتية عند
انخفا�ض درجات احلرارة .عدد الأجيال :ي�شري

علي عبد احل�سني ( )1985ب�أن لعنكبوت الغبار
يف العراق �ستة �أجيال متداخلة ويف ايران بني
 12-10جي ًال.
االنت�شار والعدوى:
ب�صفة عامة ،حلم الغبار �سريع االنت�شار حيث
ينتقل من نخلة �إىل �أخرى بوا�سطة الرياح �أو
مالم�سة اجلريد لبع�ضه والأدوات امل�ستخدمة
يف خدمة النخيل �أو عن طريق تعلق احل�شرات
ب�أجزاء اجل�سم التي تنقله ميكانيكا وي�ساعد
كذلك على انت�شاره ب�صورة كبرية وجود
احل�شائ�ش.
الأ�ضرار الذي يحدثها عنكبوت الغبار:
حللم الغبار املقدرة على غزل ن�سيج عنكبوتي
على طلع النخيل احلديث مما ي�سبب تراكم
الأتربة عليه وتكرث الكائنات الأخرى والتي قد
ت�سبب �أ�ضرار ًا �إ�ضافية على النبات وب�صفة عامة
تكون الثمار احلديثة �أ�صغر حجم ًا من الثمار
ال�سليمة وذات �شكل غري م�ست ٍو ويتحول لونها
�إىل اللون الداكن واملجعد حيث تتيب�س ق�شرتها
نتيجة امت�صا�ص الأكارو�سات الع�صارة منها.
وقد يرتك الأكارو�س الثمار عند ا�شتداد الإ�صابة
ويهاجم العذوق وال�سعف واخلو�ص المت�صا�ص
الشجرة المباركة يونيو 2010

�إ�صابة �شديدة ومتقدمة على ال�شماريخ والعرجون

جاءت ت�سمية حلم الغبار ،هذا املظهر الأخري
ي�سهل اكت�شاف الإ�صابة من قبل املزارع ،تكون
الإ�صابة يف البداية ب�سيطة نتيجة قلة �أعداد
الآفة على الثمار ولكن �سرعان ما تزداد �أعدادها
نتيجة تكاثرها ال�سريع وق�صر عمر اجليل
الواحد ،ميكن �أن ت�صاب بع�ض العذوق دون
�أخرى على نف�س النخلة وعادة ت�شدد الإ�صابة
على النخيل املجاورة للطرق الرتابية ،وتختلف
�أ�صناف نخيل التمر يف ح�سا�سيتها للإ�صابة
بهذا االكارو�س ،وتزداد الإ�صابة ب�صفة عامة
يف املناطق اجلافة وخا�صة املهملة منها ،يتكاثر
االكارو�س على الثمار التي ال تزال خ�ضراء وال
يف�ضل البقاء والتغذية عليها بعد حتول لونها
�إىل اللون الأ�صفر �أو الأحمر� ،إال يف حالة عدم
توفر الأع�شاب ،ويف هذه احلالة يبقى على الثمار
امل�صابة واملغطاة بالأن�سجة واخليوط احلريرية
خا�صة املوجودة على النخيل يق�ضي عليها فرتة
ال�شتاء حتى املو�سم املقبل وغالب ًا تظهر الإ�صابة
على النخلة التي �أ�صيبت يف املو�سم ال�سابق حيث
تكرر بها الإ�صابة يف املو�سم الالحق نظراء
لبقاء الأكارو�س على بقايا الثمار يف نف�س النخلة
والكمون غالبا عليها ،ويف كثري من احلاالت
ينزل �إىل الأع�شاب (خا�صة النجيل) املوجودة
حتت النخيل
( )Cynodon dactylonحتى انق�ضاء فرتة
ال�شتاء ليعيد الإ�صابة يف املو�سم التايل وبذلك
تعترب تلك الأع�شاب وبقايا الثمار من �أهم
م�صدر لإ�صابة الب�ستان يف املو�سم الثاين.

ع�صارتها .وغالب ًا ما يق�ضي هذا النوع فرتة
ال�شتاء يف قلب النخلة بني الكرب والليف حتى
تتح�سن الظروف اجلوية وترتفع درجة احلرارة
ليبد�أ مرحلة منو جديدة.
متت�ص الريقات واحلوريات والطور الكامل
حللم الغبار الع�صارة النباتية من الثمار حيث
ميتلك احللم فكوك ًا �أبرية ( )Cheliceraeيغرزها
يف ق�شرة الثمرة في�سبب تلونها وتبقعها فتظهر
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الثمرة غامقة اللون م�شوبة باحلمرة خا�صة
املنطقة قرب القمع عليها ت�شققات عديدة
وملم�سها خ�شن ويف حالة الإ�صابات ال�شديدة
ت�صبح غري �صاحلة لال�ستهالك الب�شري وحتى
�أحيانا احليواين ويغطي الثمار امل�صابة ن�سيج
عنكبوتي يفرزه احللم تتواجد حتته جميع �أطوار
الآفة وتلت�صق به حبات الرتاب وبقايا جلود
االن�سالخ وتظهر الثمار مغربة ولهذا ال�سبب

ا�ستخدام املبيدات جعلت من احللم �آفة
رئي�سية:
احللم من الآفات الثانوية التي ميكنها �أن تبقى
متوازنة ب�إعدادها مع �أعدائها الطبيعية حتت
الظروف البيئية املنا�سبة ولكن �سرعان ما
تتحول هذه الآفة �إىل �آفة رئي�سية عندما يحدث
اختالل مبعادلة التوازن التي تعد املبيدات عام ًال
�أ�سا�سيا م�س�ؤو ًال عنها.
زيادة الكثافة العددية للحلم حيث لوحظ

�أن املبيدات الف�سفورية الع�ضوية والكلورينية
والكارباماتية تطيل من عمر الإناث وتزيد من
قدرتها يف و�ضع البي�ض،.كما تعمل على قتل
الأعداء احليوية للحلم فتزداد �أعداده .وم�ساحة
انت�شاره على م�ساحة �أكرب على النبات مما يوفر
له غذا ًء كافي ًا ينعك�س يف بناء �سكن �أكرب.
الطرق الوقائية والعالجية ملكافحة
الآفة:
�إن التعامل مع هذه الآفة يحتاج �إىل دقة مالحظة
وخربة حيث �أن اكت�شاف الإ�صابة يف بدايتها
يحقق حماية لل�شجرة خا�صة عندما يكون
الن�سيج احلريري الكثيف غري موجود �إذ قد
يكفي الغ�سل باملاء املمزوج معه كمية قليلة جد ًا
من مواد التنظيف املنزيل لقتل �أطوار العنكبوت
املختلفة .
ا�ستخدم املبيدات اخلفيفة �أو ًال مثل الكربيت
امل�سحوق �أو زهر الكربيت �إن الكربيت ال�سائل
(= كيموكب) الذي ميكنك ر�شه يف قلب النخلة
قبل ظهور الإ�صابة (�أي �شهر ني�سان) �أو �إذا
كانت هناك �إ�صابة يف املو�سم املا�ضي عليك بر�ش
النخيل ر�شة �شتوية لقتل الإناث امل�شتية .يتميز
الكربيت بكونه يقتل مبا�شرة عن طريق بخاره
�أو حتوله �إىل ثنائي �أوك�سيد الكربيت بالأك�سدة
�أو كربيتيد الهيدروجني باالختزال �أو يتحول �إىل
حام�ض �شديد ال�سمية ،بالرغم من �إ�صابة �أغلب
�أ�صناف النخيل� ،إال �أن هناك تدرج ًا يف درجة
�إ�صابتها فمث ًال ي�صاب الزهدي واخل�ضراوي
واحلالوي والديري واخل�ستاوي والربمي بدرجة
عالية وي�صاب الربحي بدرجة �أقل .وب�شكل عام
ف�إن النخيل املخدوم جيد ًا تكون �إ�صابته �أقل.
عند اختيار مبيد ملكافحة عنكبوت الغبار يجب
الأخذ باحل�سبان ب�أن هناك مبيدات حلم تقتل
البيو�ض فقط (� )Ovicidesأو مبيدات تقتل
الأطوار الأخرى،ويجب التنوع با�ستخدام
جماميع خمتلفة من املبيدات للتقليل من فر�صة
ظهور �صفة املقاومة للمبيدات.

لنجاح مكافحة �آفة حلم غبار ثمار النخيل يجب
ا�ستك�شاف بداية ظهور الإ�صابة بهذه الآفة
بالفح�ص والرتكيز على ثمار النخيل التي �أ�صيبت
يف املو�سم ال�سابق وبالتايل يجب �أن تبد�أ املكافحة
قبل ا�ستفحال ال�ضرر ب�إتباع جميع الطرق
والو�سائل املتاحة وا�ستعمال مبيدات العناكب
احلديثة التي ال ت�ؤثر على الأعداء الطبيعية.
�أو ًال :طرق الوقائية:
-1نظافة الب�ستان من جميع بقايا الثمار
املت�ساقطة �سواء على الأر�ض �أو العالقة ب�أي
جزء من النخلة والتخل�ص من عراجني
املوا�سم ال�سابقة العالقة بالنخيل وكذلك
احل�شائ�ش بحرقها للق�ضاء على الآفة
املتواجدة عليها ،االهتمام بالعمليات
الب�ستانية لتكون الأ�شجار بحالة جيدة .كما
يجب متابعة حالة الإ�صابة بالأكارو�سات
على النباتات واحل�شائ�ش والتي تعترب عوائل
و�سيطة �أو ثانوية حتى يحني موعد انتقالها
و�إ�صابتها �أ�شجار نخيل التمر املجاورة يف
نف�س املنطقة.التخل�ص من م�صادر الأتربة

حول املزارع كردم وتعبيد الطرق القريبة
منها جتنب ًا لتفاهم الإ�صابة ،مراقبة وفح�ص
م�ستمر للثمار على العراجني من بعد متام
عقدها بالرتكيز على النخيل امل�صابة
املو�سم ال�سابق ويف حالة مالحظة الإ�صابة
يجب التخل�ص من العذوق امل�صابة بدفنها
كطريقة وقائية وعالجية .غ�سل العذوق
عند م�شاهدة بداية ظهور الإ�صابة بوا�سطة
املاء امل�ضغوط وهذا يفيد يف التخل�ص من
الإ�صابة غري ال�شديدة ويكون التطبيق يف
ال�صباح الباكر �أو امل�ساء عملية الغ�سيل هذه
تزيل �أو تقلل اعدد �أطوار الآفة وتزيل الن�سيج
العنكبوتي (اخليوط احلريرية) التي تغطي
الثمار وال�شماريخ وبالتايل تعرية �أطوار الآفة
وتعر�ضها للموت بالعوامل الطبيعية.
-2بعد عمليات جني املح�صول يتم تعفري منطقة
اجلمارة يف النخيل امل�صابة بالكربيت
الزراعي مبعدل  100-50جرام للنخلة
ح�سب العمر.
ثاني ًا :الطرق العالجية:
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-4تعفري العذوق قبل �أول مرة جلمع حم�صول
التمر بحوايل � 3أ�سابيع ( 3-2مرة).
-5الر�ش بالكربيت امليكروين مبعدل -200
 250جم 100/لرت ماء وميكن تكرار الر�ش
بعد � 3-2أ�سابيع من املرة الأوىل �أو بعد عقد
الثمار مبا�شرة.

Stethorus punctillum

تتم العمليات العالجية عادة بعد فح�ص الثمار
والت�أكد من ظهور الآفة عليها ب�إتباع الآتي:
-1ا�ستعمال الكربيت الزراعي تعفري ًا على
العراجني مبعدل  100-50جرام للنخلة
ح�سب عدد العراجني وكرب حجمها و�شدة
الإ�صابة على �أن تتم العملية يف الفرتات التي
تكون فيها درجات احلرارة منخف�ضة وتكرر
من (� )3-2أ�سابيع كما ميكن ر�ش العراجني
بالكربيت امليكروين  %80ومبعدل  300مل يف
 100ماء لرت ويكرر الر�ش كل �أ�سبوعني.

-6ا�ستخدام الكربيت القابل للبلل وهو مركب على
درجة عالية من نعومة حبيباته بحيث ي�ضاف
�إليه مواد ت�ساعد هذه احلبيبات على االبتالل
لتح�سني خوا�ص املعلق النهائي .وي�ستعمل
هذا املخلوط ر�ش ًا على خمتلف �أنواع النباتات
برتكيز .%1
-7عند الإ�صابة الفعلية بالأكارو�سات يف�ضل
الر�ش مببيد الكالثني الزيتي 5و %18مبعدل
200مل 100/لرت ماء وي�شرتط الر�ش يف
ال�صباح الباكر �أو قبل غروب ال�شم�س
مبا�شرة.
-8الر�ش مببيد الأورت�س  %5مبعدل 50مل100/
لرت ماء.
-9الر�ش مببيد برايد  %20مبعدل 35مل100/
لرت ماء.
-10ويف جميع الأحوال ميكن تكرار الر�ش مرة
كل �أ�سبوعني للق�ضاء على ن�سبة عالية جد ًا
من الإ�صابة ب�شرط توقف الر�ش متام ًا قبل
جني املح�صول بفرتة ال تقل عن �شهر.

-2ميكن ا�ستعمال الزيوت املعدنية ال�صيفية يف
حالة ظهور الإ�صابة بعد مرحلة تلون الثمار
مثل �سان�سرباي واملبيدات الآمنة واملركبات
احليوية امل�سموح بها ملكافحة الأكارو�سات
يف جمال الزراعة الع�ضوية مثل االزادركتني
ال�سبينوزاد واملاترين  :مع املالحظة �أن
العالج يف كل احلاالت يكون يف ال�صباح
الباكر �أو يف امل�ساء.

املكافحة احليوية
ميكن ا�ستعمال بع�ض املفرت�سات ملكافحة حلم
الغبار مثل:

NEOSEIULUS CALIFORNICUS
PHYTOSEILUS PERSIMIMILUS
STETHORUS PUNCTILLUM

-3تعفري عذوق نخيل التمر بالكربيت الزراعي
مبعدل  100-50جم/النخلة يف الفرتة
من نهاية �أبريل حتى منت�صف يونيو (3-2
مرات) ملنع �أو طرد �أفراد الأكارو�س من
مهاجمة النخيل.

ملكافحة الغبري عند بداية ظهوره على البلح
ويف�ضل ال�سالالت املحلية التي تعطي جناحا
اكرب من امل�ستوردة مع املالحظة انه يجب �أن تعم
املعاملة (ر�ش �أو تعفري) جميع العذوق امل�صابة
وغري امل�صابة على النخلة ويف حالة الر�ش يجب
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�أن تتم العملية بكمية كافية من حملول املبيد
مع مالحظة انه يجب �أن تعم املعاملة (ر�ش �أو
تعفري) جميع العذوق امل�صابة وغري امل�صابة
على النخلة ويف حالة الر�ش �أن تتم العملية بكمية
كافية من حملول املبيد
احللم العنكبوتي ذو البقعتني
The two-spotted spider mite

هذا النوع يطلق عليه بع�ض العلماء ا�سم
العنكبوت الأحمر �أو الأخ�ضر Tetranychus
 urticaeeوهو نوع عاملي االنت�شار �Cosmopoli
 tanحيث يهاجم كثري من العوائل النباتية ,على
�أ�شجار البزروميا و�أ�شجار نخيل التمر.
و�صف احليوان :حيوانات مف�صلية جمهرية
احلجم يبلغ طول الفرد فيها حوايل 3و .مم وله
� 4أزواج من الأرجل املف�صلية وت�ضع �أفراد هذا
النوع بي�ض ًا كروي ال�شكل ذا لون فاحت يفق�س �إىل
�أطوار يرقية  Larval stagesلها ثالثة �أزواج من
الأرجل املف�صلية ذات لون �أبي�ض خم�ضر قليلة
احلركة و�سرعان ما تدخل يف طور �سكون ثم
تن�سلخ �إىل طور حورية �أوىل Protonymphal
 stageلها �أربعة �أزواج من الأرجل تتغذى
لفرتة وت�سكن ثم تن�سلخ �إىل طور حورية ثانية
 Deutonymphal stageم�شابهة متاما للإناث
الكاملة �إال �أنها غري نا�ضجة جن�سي ًا .ومير الذكر
بطور حورية واحد قبل �أن ي�صل �إىل الطور البالغ
ويكون الذكر �أ�صغر حجم ًا من الأنثى وله نهاية
ج�سم م�ستدقة ولونه مائل لالخ�ضرار وله زوج من
الأعني لونهما �أحمر على منطقة مقدم اجل�سم
� .Prosomaأما الأنثى فتكون كبرية يف احلجم
ونهايتها م�ستديرة وعلى جانبي منطقة اجل�سم
 Idiosomaبقعتان �سوداء اللون وا�ضحتان ومنها
ا�شتق ا�سم هذا النوع.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر :يتغذى احليوان
و�أطواره املتغذية بغرز زوائده امللقطية يف الب�شرة
�سواء على ال�سطح العلوي �أو ال�سفلي للأوراق
ويقوم ب�سحب الع�صارة النباتية من خاليا
النبات كما يقوم بغزل ن�سيج حريري ي�شبه

املزروعة على حواف احلقل �أو احلديقة وخا�صة
البزروميا �أو ًال ومنها تنتقل �إىل �أ�شجار النخيل
املجاورة وخا�صة ال�ضعيفة منها .كما ميكن ر�ؤية
البرثات التي يخلفها الأكارو�س على ب�شرة النبات
وهي مرتفعة قلي ًال عن �سطح الأوراق مما يعطي
ال�شكل املجعد للورقة .وي�صاب الطلع احلديث
حيث ميكن ر�ؤية الن�سيج العنكبوتي عليه مما
يعيق و�صول �أ�شعة ال�شم�س وتظهر جتاعيد على
الثمار احلديثة والتي ال تكرب يف احلجم وتنكم�ش
وتذبل ثم ت�سقط على الأر�ض يف نهاية الأمر.
املراجـع:
Stethorus punctillum

الن�سيج العنكبوتي وترتاكم ذرات الرتاب
على هذا الن�سيج �ألعنكبوتي مما يعوق و�صول
�أ�شعة ال�شم�س �إىل �أوراق النباتات وبالتايل
ال تقوم بعملية البناء ال�ضوئي على الوجه
الأمثل وهذا ي�ؤثر بالت�أكيد على مقدرة النبات
يف الإنتاج كما وكيف ًا .وب�صفة عامة يفرز
هذا النوع من الأكارو�سات مواد معينة �أثناء
امت�صا�صه للع�صارة النباتية ت�سبب تهيج يف
ب�شرة النبات ت�أخذ اللون الأ�صفر ويتحول �إىل
اللون البني وتزيد م�ساحتها وجتف الأوراق
وتذبل وت�سقط مما ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على
النبات ككل.
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دورة احلياة :وبعد التزاوج ت�ضع الإناث
متو�سط عدد من البي�ض يرتاوح من ()150-50
بي�ضة للأنثى الواحدة وعادة تقوم الإناث بو�ضع
بي�ضها بالقرب من العرق الو�سطي لل�سطح
ال�سفلي للأوراق �أو حتت الن�سيج العنكبوتي� ،أما
عند ا�شتداد الإ�صابة ف�إن الإناث ت�ضع البي�ض
على ال�سطحني ال�سفلي والعلوي .وب�صفة عامة
لهذا النوع حوايل  25جي ًال يف ال�سنة ترتكز
معظمها يف ف�صلي الربيع واخلريف وتقل يف
ال�صيف وال�شتاء ولهذا ف�إن هذا الأكارو�س يف�ضل
اجلو الدافئ واملعتدل.
وتبد�أ الإ�صابة بهذا الأكارو�س على النباتات
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