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 الخالصة

 أظهرررت نئررالد الدراسررة عرردم وجررود فروقررات فررً المئوسررط العررام لنسرربة اصررابة اموراق بنررا ر  اوراق الطماطررة 
Tuta absoluta على الررمم مرن ئفروق اصرناط الطماطرة المعاملرة  ،بمعاملة المقارنة ئبعاً لنوع المعاملة الكٌمٌالٌة مقارنة

% وكانررت اك ررر امصررناط حساسررٌة ل صررابة  35.49بالسررماد الررورقً فررً المئوسررط العررام لنسرربة اصررابة اموراق ا  بلرر  
 ،لًعلرى الئروا G.Sو % للصنفٌن روكً 30.99و 33.31% مقارنة بـ  36.93الصنط سبٌدي بمئوسط عام لالصابة بل  

 .% 60.3وان اعلى مئوسط عام لالصابة سجل  الل شهر ئشرٌن امول وبل  

فراظهرت النئرالد عردم وجرود فروقرات معنوٌرة فرً المئوسرط العرام  Heliothis armigera اما دود   مار الطماطة
% فً امصناط  88.92وان اعلى مئوسط عام لنسبة امصابة بل   ،لنسبة امصابة ما بٌن امصناط فً المعاملة والمقارنة
كما اظهرت النئالد اٌضاً عدم وجود فروقات معنوٌة فً  ،% 80.33المعاملة بمنظم النمو مقارنة بامصناط مٌر المعاملة 

ط ئفضرٌالً للحشرر  كران مرن اك رر امصرنا G.Sإم ان الصنط  ،المئوسط العام لنسبة امصابة بٌن اصناط الطماطة ال ال ة
اما نسبة  .% 90.14% وسجل شهر ئشرٌن امول اعلى مئوسط عام لالصابة ا  بل   87.38وبل  المئوسط العام لالصابة 

اموراق المصرابة بنروعً ال مرار فئشرٌر النئرالد الرى حصرول ان فراي واضرط فرً مئوسرط نسربة اموراق المصرابة بنروعً 
 .دٌدان  مار الطماطة

 .نسبة امصابة ،دود   مار الطماطة ،نا ر  اوراق الطماطة ،المعامالت الكٌمٌالٌة ،صنط الطماطة :الكلمات الدالة

 .17/12/2017: وقبوله،  20/9/2017 :ئارٌخ ئسلم البحث

 المقذمة

وهرً ئعرود  ،الرلٌسة فً العالم وفً العرراق من محاصٌل ال ضر  Lycopersicon esculentum Millئعد الطماطة 
وقٌمئره الغ الٌرة  ،ان اهمٌة محصول الطماطة ئؤئً من المرردود امقئصرادي العرالمً .Solanaceaeالى العاللة البا نجانٌة 

ول مارهرا قٌمرة  (1989 ،مطلوب وا رون)فضالً عن بعي العناصر المعدنٌة  Cو Aالجٌد  ا  ئحئوي  ماره على فٌئامٌن 
ملغرم  23مرم برروئٌن و 1.1سرعر  حرارٌرة و 22و مم ماء 93.5مم من  مارها ئحئوي على  100ا  ان كل  ،م الٌة جٌد 
ام  ،ٌزرع محصول الطماطة فً العراق بمعظم المناطق الزراعٌة المعروفرة فٌره (.Merril، 1963و Watte) Cفٌئامٌن 

ئررً ئمٌررزت بزراعررة هرر ا المحصررول علررى مرردار السررنة فررً الزراعررات المكشرروفة ان هنرراا العدٌررد مررن المنرراطق الزراعٌررة ال
منهررا منرراطق ربٌعررة وصررفوان والزبٌررر وسررامراء وبٌجررً فضررالً عررن المنرراطق الزراعٌررة فررً اربٌررل ودهرروا  ،والمغطررا 

منهرا ئلرا  ،وٌعود ان فاي انئاجٌة وحد  المساحة من الطماطرة فرً العرراق الرى العدٌرد مرن امسرباب (.1998 ،السامرالً)
فضرالً عرن مهاجمرة العدٌرد مرن  ،المئعلقرة بعردم ائبراع المرزارعٌن الطرالرق العلمٌرة الحدٌ رة فرً زراعرة المحصرول و دمئره
ان  (.1998 ،اسرطٌفان وا ررون)اآلفات الحشرٌة وامكاروسٌة وممرضات النبات الفطرٌة والفاٌروسٌة والدٌردان ال عبانٌرة 

زٌاد  انئاجٌة وحد  المساحة من الطماطة دفعهم الى امسئ دام المفررط لمبٌردات  حرص مزارعً الطماطة فً العراق على
ه ا امسئ دام رافقئه العدٌد من الئساإمت  .اآلفات وامسمد  الكٌمٌالٌة بنوعٌها امرضً والورقً ومنظمات النمو الم ئلفة

مسمد  ومنظمات النمرو اد  الرى زٌراد  ابصرابة منها ان العدٌد من المزارعٌن والمرشدٌن الزراعٌن ٌعئقدون ان اسئ دام ا
دراسرة ئرؤ ٌر صرنط الطماطرة وبعري  ل لا فؤن الدراسرة الحالٌرة ئسرعى الرى ،باآلفات  اصة ئلا الماصة للعصار  النبائٌة

 .المعامالت الكٌمٌالٌة والوقت من الموسم فً مئوسط نسبة اصابة اموراق بدٌدان ال مار

 مواد البحث وطرائقه

وشرملت دراسرة  2014-2013نف ت الدراسة الحالٌة فً مشرئل مالطرا الئرابم لمدٌرٌرة زراعرة دهروا  رالل الموسرم 

 :ئؤ ٌر المعامالت امئٌة

( G.S-12و Speedyو Rockyفررً هرر ه المعاملررة ئررم را اصررناط الطماطررة ) :( اصننف ط اط اننا س اد ننط ق ادنن    -1
ٌروم مرن ئرارٌخ نقرل الشرئالت  15مم/لئر ماء كرل  3بئركٌز Afico( نوع .N.P.K) 20-20-20بالسماد الورقً المئوازن 

-34ً البوئراس )ٌروم بالسرماد الرورقً عرال 15بعدها ئم الرا بنفس الئركٌرز وكرل  ،الى الحقل ولحٌن الئزهٌر وعقد ال مار
12-12()N.P.K. نوع )Afico .)حسب الئعلٌمات الم بة على عالمات المواد المسئ دمة( 

 0.5فً ه ه المعاملة ئم را أصناط الطماطره ال ال رة بمرنظم النمرو الكرائرٌن بئركرز  :( أصف ط اداط اه س طفظم ادفط -2
 .حئى نهاٌة الموسمو ٌوماً من ئارٌخ نقل الشئالت الى الحقل 15كل مل/ لئر ماء 

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.

mailto:Naz53ar_almlaah@yahoo.com
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بعد مزج  2و 1وفٌها ئم را أصناط الطماطه ال ال ة بالمعامالت  ( أصف ط اداط اه س اد ط ق اد     س طفظم ادفط :-3
  .منظم النمو بالئراكٌز نفسها والئوقٌئات الم كور  آنفاً و السماد الورقً

 رردمئها بالطرٌقررة المعئمررد  مررن و فررً هرر ه المعاملررة ئمررت زراعررة أصررناط الطماطرره ال ال ررة :ا اال دنن ( طع طلننا ادطر  فنن-4
 .ٌوماً  15لكنها رشت بالماء فقط كل و المزارعٌن من دون اضافه اي سماد ورقً او منظم نمو

بزراعرة فرً مئوسرط نسربة اصرابة اموراق بدٌردان ال مرار و لرا  (1ئشرٌن  ،اٌلول ،اب ،ئموز)والوقت من الموسم 
فرً مراقرد مرن البٌئمروس فرً  25/3/2013بئرارٌخ  (GS-12و Rockyو Speedy)ب ور األصرناط ال ال رة مرن الطماطرة 

األصرناط ال ال رة الرى الحقرل المقطرم الرى ئسرعة احرواي كبٌرر  وبواقرم  ال رة احرواي لكرل  وئم نقرل شرئالت ،مشئل مالطا
مرنظم النمرو  ،السرماد الرورقً)وزعرت بعردها معرامالت الئجربرة امولرى  23/4/2013وزعت عشوالٌاً و لا بئارٌخ  صنط

علرى أصرناط الطماطرة ال ال رة بمكررائهرا ال ال رة وبواقرم  مسرة  طروط  (والسماد الورقً + منظم النمو ومعاملة المقارنة
وئم اعئمراد العشروالٌة  .نبئةً  75نبائات لكل معاملة ولكل صنط نبئًة لٌصبط مجموع عدد ال 15لكل مكرر ضم ال ط الواحد 

برردأت عملٌررات را أصررناط الطماطررة ال ال ررة بالمعررامالت  .فررً ئوزٌررم معررامالت الئجربررة علررى أصررناط الطماطررة ال ال ررة
و لرا لدراسرة  ٌوماً ولحٌن نهاٌة الموسم اما معاملة المقارنرة فرشرت بالمراء فقرط 15الكٌمٌالٌة فً بداٌة شهر حزٌران وكل 

عٌنات عشوالٌة مرن مكرررات أصرناط الطماطرة ال ال رة وبواقرم و لا بؤ   النشاط الموسمً آلفات الطماطة على اموراق 
ورٌقة وضعت ورٌقات كرل عٌنرة بشركل منفصرل  (240) ًعشرٌن ورٌقة لكل معاملة لٌصبط مجموع ورٌقات العٌنات الكل

لبت الى الم ئبر لفحصها وحساب عدد اموراق المصابة ونسبئها بكرل افرة وج Polyethyleneفً اكٌاس من البولً ا لٌن 

 ونسبة اموراق مشئركة امصابة. ،فً اوراق العٌنة

حسرب  SASبؤسئ دام حزمة نظرام الئحلٌرل وفق ئصمٌم القطاعات العشوالٌة العاملٌة الكامل حللت النئالد احصالٌاً 
 (.2010عنئر )

 الىحائج والمىاقشة

( وال اصررة بئررؤ ٌر صررنط الطماطررة وبعرري المعررامالت الكٌمٌالٌررة فررً ئطررور 1ئشررٌر النئررالد الم بئرره فررً الجرردول )
الى وجود فروقات معنوٌرة عنرد  2013أ ناء موسم  Tuta absoluta مئوسط نسبة إصآبة األوراق بنا ر  أوراق الطماطة

وقرد  ،% فً مئوسط نسبة إصآبة األوراق للئدا ل بٌن امشهر واصناط الطماطرة والمعرامالت الكٌمٌالٌرة5ئمال مسئو  اح
( أن اعلررى مئوسررط لنسرربة إصررآبة األوراق بنررا ر  األوراق كرران علررى 1ا  ٌئبررٌن مررن الجرردول ) ،اكرردت نئررالد الئحلٌررل  لررا

% وٌلٌره الصرنط روكرً بمئوسرط نسربة إصرآبة بلغرت  88.87الصنط سبٌدي فً معاملرة المقارنرة فرً شرهر ئشررٌن وبلر  
فٌما سجل اقل مئوسط لنسبة ابصآبة بالنا ر  فرً معاملرة المقارنرة  ،% فً نفس الشهر وفً معاملة المقارنة اٌضاً  83.88

وبل  اعلى مئوسط نسبة إصآبة فً امصناط المعاملة بالسماد الرورقً  .% 12.14فً شهر آب وبلغت  G.Sعلى الصنط 
على الئوالً فً شهر ئشرٌن امول فٌما بل  اقل مئوسط نسربة إصرآبة  G.Sو % لصنفً الطماطة سبٌدي 72.20و 72.80

امررا بالنسرربة لئررؤ ٌر الئرردا ل بررٌن امشررهر  .% المعامررل بالسررماد الررورقً فررً شررهر اٌلررول 17.90علررى الصررنط سرربٌدي 
( ان مئوسرطات نسربة ابصرآبة فرً 1ٌالحظ من الجردول )والمعامالت الكٌمٌالٌة فً مئوسط نسبة إصآبة األوراق بالنا ر  ف

جمٌم المعامالت قد ئفوقت فً شهر ئشرٌن امول وا ئلفت معنوٌاً عن بقٌة اشهر الموسم وان اعلى مئوسط لنسبة ابصرآبة 
ٌرة وكران للئردا ل برٌن اصرناط الطماطرة والمعرامالت الكٌمٌال ،% فً شرهر ئشررٌن امول فرً معاملرة المقارنرة 69.61بل  

ئؤ ٌر مئباٌن فً مئوسط نسبة إصآبة األوراق بالنا ر  و لا على الرمم من عدم وجود فروقات معنوٌة وبل  اعلى مئوسرط 
المعامرل بالسرماد الرورقً ومرنظم  G.S% على الصنط روكرً المعامرل بمرنظم النمرو ٌلٌره الصرنط  91.19لنسبة ابصآبة 

امصرناط ئرؤ ٌر واضرط فرً مئوسرط نسربة ابصرآبة وان اعلرى مئوسرط وكان للئدا ل بٌن امشرهر و .% 90.03النمو وبل  
امررا بالنسرربة لئررؤ ٌر العوامررل المدروسررة  %.72.92نسرربة إصررآبة كرران علررى الصررنط سرربٌدي فررً شررهر ئشرررٌن امول وبلرر  

( انره 1) )امصناط والمعامالت الكٌمٌالٌة وامشهر( فً المئوسط العام لنسبة إصآبة األوراق بالنا ر  فٌئضرط مرن الجردول

ام ان المالحرظ  ،على الرمم من عدم وجود فروقات معنوٌة فً المئوسط العام لنسبة ابصآبة ئبعاً لنوع المعاملرة الكٌمٌالٌرة
 35.49ان المئوسط العام لنسبة إصآبة األوراق بالنا ر  كان امعلى على اصناط الطماطة المعاملة بالسماد الرورقً وبلر  

فقد أظهررت نئرالد الدراسرة  ،اما بالنسبة لئؤ ٌر امشهر فً المئوسط العام لنسبة إصآبة األوراق .% مقارنة ببقٌة المعامالت
ٌة فً المئوسط العام لنسبة ابصآبة ئبعراً لالشرهر وان اعلرى مئوسرط عرام ئرم الحصرول علٌره فرً شرهر وجود فروقات معنو
كما ٌئبرٌن مرن الجردول السرآبق ان اعلرى مئوسرط عرام لنسربة ابصرآبة سرجلت  ،(1 ،% )الجدول 66.58ئشرٌن امول وبل  

 .على الئوالً G.Sو ً% للصنفٌن روك 30.99و 33.31% مقارنة بـ  36.93على الصنط سبٌدي وبلغت 

مما سبق ٌئبٌن ان لصنط الطماطرة والمعرامالت الكٌمٌالٌرة والوقرت مرن الموسرم ئرؤ ٌر مئبراٌن فرً النشراط الموسرمً 
( وجرد ان امصرآبات الشردٌد  2011) Khalidففً دراسرة لرـ  .لنا ر  أوراق الطماطة والمئم ل فً نسبة اصآبئها لألوراق

-50 سالر فً محصول الطماطة فً الحقول المفئوحة والبٌوت المحمٌة ئئرراوح برٌن ئسبب  T. absolutaبع ة الطماطة 
  .%100( الى ان ال سالر فً محصول الطماطة وصلت الى 2009) Espinosaو Saninoفٌما اشار  ،% 100

كانرت مرئفعرة فرً  H. armigera ( ٌظهر ان مئوسط نسبة األوراق المصآبة بردود   مرار الطماطرة2من الجدول )
اشهر الدراسة مم وجود ئباٌن فً قٌم المئوسطات ئبعاً للصنط ونوع المعاملة الكٌمٌالٌة والوقت من الموسم وقد ٌرجم هر ا 
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وهرو قرد  ،امرئفاع الى اعئماد مظهر ابصرآبة )وجرود قرري فرً األوراق( كؤسراس للئمٌرز برٌن الورقرة السرلٌمة والمصرآبة
وعلرى الررمم  .Spodoptera sppة ا ر   اصة ئلا الئرً ئعرود للجرنس ئشئرا فٌه دود   مار الطماطة مم دٌدان قارض

نئالد الدراسة اظهرت وجود فروقات معنوٌة فً مئوسط نسبة ابصرآبة ئبعراً لصرنط الطماطرة ونروع المعاملرة  من  لا فان
نسربة ابصرآبة بلر  % ا  اظهرت نئالد الئحلٌل امحصرالً ان مئوسرط 5الكٌمٌالٌة والوقت من الموسم عند مسئو  احئمال 

% علررى صررنط الطماطررة سرربٌدي المعامررل بالكٌمٌالٌررات الزراعٌررة فررً شررهر ئشرررٌن امول مقارنررة بمعاملررة المقارنررة 100
 ،اما بالنسبة لئؤ ٌر الئدا ل بٌن امشهر والمعامالت الكٌمٌالٌة فً مئوسرط نسربة ابصرآبة بردود   مرار الطماطرة %. 71.67

مئوسط نسبة إصآبة ئرم الحصرول علٌهرا فرً شرهر ئشررٌن امول علرى امصرناط المعاملرة ( ان اعلى 2فٌظهر من الجدول )
% واللئران ا ئلفئرا معنوٌراً  96.53% وئلٌه اصناط الطماطة المعاملة بالسماد الورقً فً شهر اٌلرول  97.78بمنظم النمو 

 .ً زٌراد  اسرئجآبة الٌرقرات للنبرات العالرلعن بقٌة امشهر والمعامالت وقد ٌرجم  لا الى ان للمعامالت الكٌمٌالٌرة ئرؤ ٌر فر
 ،كما كان للئدا ل بٌن اصناط الطماطة والمعامالت الكٌمٌالٌة ئؤ ٌر فً ئبراٌن مئوسرط نسربة ابصرآبة بردود   مرار الطماطرة

ن % وعلى الرمم من  لا فرا5و لا حسب نئالد الئحلٌل امحصالً عند مسئو  احئمال  ،ام ان ه ا الئؤ ٌر لم ٌكن معنوٌاً 
% فً معاملة المقارنرة  74.31% على صنط روكً المعامل بمنظم النمو واقلها  91.19اعلى مئوسط نسبة إصآبة بلغت 

كمرا كران للئردا ل برٌن امشرهر واصرناط الطماطرة ئرؤ ٌر معنروي فرً مئوسرط نسربة ابصرآبة بحسرب نئرالد  ،للصنط روكً
 67.2مقارنرة برـ  .فرً شرهر ئشررٌن امول G.Sى الصنط % عل 96.25الئحلٌل امحصالً وان اعلى مئوسط بلغت قٌمئه 
 (.2 ،% على الصنط سبٌدي فً شهر ئموز )الجدول

فقرد اظهررت  ،اما بالنسبة لئؤ ٌر العوامل المدروسة منفرد  فرً المئوسرط العرام لنسربة ابصرآبة بردود   مرار الطماطرة
صرآبة مرا برٌن امصرناط فرً المعاملرة والمقارنرة وان نئالد الدراسة عدم وجود فروقات معنوٌة فً المئوسط العام لنسربة اب

% فررً امصررناط المعاملررة بمررنظم النمررو مقارنررة بامصررناط مٌررر المعاملررة  88.93اعلررى مئوسررط عررام لنسرربة ابصررآبة بلرر  
كما اظهرت النئالد اٌضاً عدم وجود فروقات معنوٌة فً المئوسط العام لنسبة ابصرآبة برٌن اصرناط الطماطرة  .% 80.33

% فٌمرا  87.38كان اك ر امصناط حساسٌة ا  سجل اعلرى مئوسرط عرام لنسربة إصرآبة بلغرت  G.Sام ان الصنط  ، ال ةال

ئباٌن المئوسط العام لنسبة الطماطة ئبعراً لالشرهر حٌرث وجردت فروقرات معنوٌرة واضرحة وان اعلرى مئوسرط عرام ل صرآبة 
ئإشرر  .زٌاد  نسبة ابصآبة مم ئقدم ابصرآبة فرً الحقرل وقد ٌرجم  لا الى .% 90.14سجل فً شهر ئشرٌن امول وبل  

( حصول ان فاي واضط فً مئوسط نسبة األوراق المصآبة بنوعً دٌدان  مار الطماطرة كمرا ئشرٌر 3النئالد فً الجدول )
 نئالد الجردول نفسره الرى وجرود فروقرات معنوٌرة برٌن مئوسرطات نسربة ابصرآبة و لرا ئبعراً للئردا ل برٌن اصرناط الطماطرة

وان اعلرى  ،%5والمعامالت الكٌمٌالٌرة والوقرت مرن الموسرم و لرا حسرآب نئرالد الئحلٌرل امحصرالً عنرد مسرئو  معنوٌرة 
ئلئره نسربة  ،% على صنط الطماطة سبٌدي فً شهر ئموز فً معاملرة المقارنرة 42.93مئوسط نسبة إصآبة مشئركة بلغت 

 ،%36.2اد الورقً ومنظم النمو فً شهر ئمروز اٌضراً وبلغرت ابصآبة المشئركة على الصنط سبٌدي اٌضاً المعامل بالسم
كما اظهر الئدا ل ال نالً بٌن امشهر  ،(3 ،فٌما بلغت نسبة ابصآبة المشئركة فً العدٌد من الحامت صفراً )انظر الجدول

ٌن امصناط والمعامالت والمعامالت الكٌمٌالٌة ئؤ ٌر مئباٌن فً مئوسط نسبة ابصآبة المشئركة وك لا الحال مم الئدا ل ب
 فضالً عن الئدا ل ال نالً بٌن امشهر وامصناط. ،الكٌمٌالٌة

قرٌم مئوسرطات نسربة ابصرآبة المشرئركة فرً الئردا الت ال ال ٌرة وال نالٌرة وامحادٌرة هرً لان الصفة الئالٌرة الممٌرز  
المعرامالت الكٌمٌالٌرة مئوسرط نسرب مشرئركة العشوالٌة و لا لعدم  ضوع ه ه امرقام لسٌاق معٌن فً ئوزٌعٌها كؤن ئؤ ر  

عالٌة او ان مئوسط نسبة ابصآبة المشئركة ئكون هً امعلى فً شهر ئشرٌن امول مرئفاع نسبة ابصآبة فً ه ا الشهر 
ه ه العشوالٌة ٌمكرن ان ئعرز  الرى نزعرة كرل نروع حشرري الرى مهاجمرة الجرزء السرلٌم  ،(2و 1كما محظنا فً الجدولٌن )

مالم ٌضطر الى  لا وه ا ما ٌفسر العشروالٌة  ،لئنافس مم امنواع ام ر  لضمان حاجئه وحاجة  رٌئه من الغ اءوئجنب ا
 .فً قٌم مئوسطات نسبة ابصآبة المشئركة وما ٌفسر اٌضاً سبب ان فاي قٌمها
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  Tuta absolutaالطماطة وبعي المعامالت الكٌمٌالٌة والوقت من الموسم فً نسبة إصآبة األوراق بنا ر  أوراق الطماطة ئؤ ٌر صنط  :(1الجدول )
Table (1): Effect of tomato variety , Some chemical treatment and time from the season on leaves infection percentage by Tuta absoluta  

 امشهر
Months 

 امصناط
Varities 

 Effect of general mean المئوسط العام لئؤ ٌر Treatment المعامالت

 سماد ورقً
Leaf Fat  

 منظم نمو
Growth Reg. 

 س + م
fert + G.R 

 مقارنة
Control  

 الئدا ل بٌن امشهر وامصناط
Int. Months & Varities 

 امشهر
Months 

 امصناط
Varities 

 ئموز
Jully 

Rocky c-i 47.75روكً
* g-k 26.72 g-k 30.58 jik 20.52 bc 31.00 

 

 

 Speedy f-k 33.47 e-k 34.83 g-k 30.80 c-j 51.50 b 37.65سبٌدي

G.S h-k 22.29 h-k 26.08 h-k 24.28 f-k  31.63 bc 26.07 

 آب
Augast 

 Rocky h-k 23.17 k 10.17 k 10.97 h-k 22.53 c 16.71روكً

 Speedy jik 19.73 k 12.59 jik 19.67 jik 19.83 c 17.96 سبٌدي

G.S jik 20.60 k 12.74 h-k 25.50 k 12.14 c 17.74 

 اٌلول
September 

 Rocky jik 21.00 jik 18.93 ik 16.77 jik 17.77 c 18.62 روكً

 Speedy jik 17.90 h-k 27.73 ik 16.71 ik 14.47 c 19.20 سبٌدي

G.S jik 19.93 jik 21.10 h-k 24.42 ik 13.85 c 19.82 

 1ئشرٌن 

November 

 Rocky b-h 55.00 a-g 61.10 a-e 66.67 a 83.88 a 66.53 روكً

 Speedy abc 72.80 a-d 67.50 a-g 62.50 a 88.87 a 72.92سبٌدي

G.S abc 72.20 a-f 63.87 a-d 68.50 d-k 36.63 a 60.30 

الئدا ل بٌن  ئؤ ٌر
امشهر 
 والمعامالت

Int. months & 

treat. 

 Jully b 34.50 bc 29.21 bc 28.56 b 34.55ئموز

 

b31.71 

 Augast bc 21.17 c 11.83 bc 18.71 bc 18.17 c 17.47آب

 Sept. bc 19.61 bc 22.59 bc 19.30 c 15.36 c19.21اٌلول

 1Nov. a 66.67 a 64.16 a 65.89 a 69.61 a66.58ئشرٌن 

ئؤ ٌر الئدا ل بٌن 
امصناط 
 المعامالت

Int. Varities & 

treat. 

 Rocky a 87.82 a 91.19 a 78.95 a 74.31 روكً

 

a33.31 

 Speedy a 83.79 a 87.57 a 74.56 a 78.28 a36.93 سبٌدي

G.S a 83.08 a 88.04 a 90.03 a 88.36 a30.99 

 المعامالتالمئوسط العام لئؤ ٌر 
Treat. Genral mean 

a 35.49 a 31.95 a 33.11 a 34.42  

*
 Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5%%.   5المئوسطات  ات األحرط مٌر المئشابهة فً القطاع الواحد ئشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسئو  احئمال 
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   Heliothis armigeraئؤ ٌر صنط الطماطة وبعي المعامالت الكٌمٌالٌة والوقت من الموسم فً مئوسط نسبة إصآبة األوراق بدود   مار الطماطة  :(2الجدول )
Table (2): Effect of tomato variety , Some chemical treatment and time from the season on leaves infection percentage by Heliothis amigera  

 امشهر
Months 

 امصناط
Varities 

 Effect of general mean المئوسط العام لئؤ ٌر Treatment المعامالت

 سماد ورقً
Leaf Fat  

 منظم نمو
Growth Reg. 

 س + م
fert + G.R 

 مقارنة
Control  

 الئدا ل بٌن امشهر وامصناط
Int. Months & Varities 

 امشهر
Months 

 امصناط
Varities 

 ئموز
Jully 

Rocky a-d 80.83روكً
* a-d 85.33 a-d 71.37 a-d 60.77 cd 74.57 

 

 

 Speedy a-d 78.90 a-d 74.73 a-d 63.70 cd 51.47 d 67.20سبٌدي

G.S ab 90.50 abc 87.17 abc 86.73 a-d 78.23 abc 85.66 

 آب
Augast 

 Rocky a-d 70.43 abc 86.10 ab 94.43 abc 88.13 abc 84.78روكً

 Speedy a-d 83.33 a-d 82.20 bc 60.30 ab 90.00 a-d 78.96 سبٌدي

G.S a 100 a-d 71.67 ab 90.07 ab 90.20 bcd 75.11 

 اٌلول
September 

 Rocky a 100 ab 93.33 a-d 66.67 a-d 76.67 abc 84.17 روكً

 Speedy ab 96.27 a 100 a-d 74.23 a 100 ab 92.63 سبٌدي

G.S a 100 ab 93.33 a-d 83.33 a 100 ab 92.63 

 1ئشرٌن 

November 

 Rocky a 100 a 100 a-d 83.33 a-d 71.67 abc 88.75 روكً

 Speedy a 100 a 100 a 100 a-d 71.67 abc 85.42سبٌدي

G.S a-d 76.67 a 100 a 100 a-d 85.00 a 96.25 

ئؤ ٌر الئدا ل بٌن 
امشهر 
 والمعامالت

Int. months & 

treat. 

 Jully a-d 83.41 a-d 82.41 cd 73.93 d 63.49ئموز

 

b 75.81 

 Augast d 67.42 a-d 79.99 a-d 81.60 abc 89.44 b79.61آب

 Sept. ab 96.53 ab 95.56 cd 74.74 abc 92.22 a89.76اٌلول

 1Nov. abc 92.22 a 97.78 abc 94.44 cd 76.11 a 90.14ئشرٌن 

ئؤ ٌر الئدا ل بٌن 
امصناط 
 المعامالت

Int. Varities & 

treat. 

 Rocky a 87.82 a 91.19 a 78.95 a 74.31 روكً

 

a83.07 

 Speedy a 83.79 a 87.57 a 74.56 a 78.28 a81.05 سبٌدي

G.S a 83.08 a 88.04 a 90.03 a 88.36 a87.38 

 المئوسط العام لئؤ ٌر المعامالت
Treat. Genral mean 

a 84.90 a 88.93 a 81.81 a 80.32  

*
 Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5%%.   5المئوسطات  ات األحرط مٌر المئشابهة فً القطاع الواحد ئشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسئو  احئمال 
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  (Heliothis armigera +Tuta absoluta)ئؤ ٌر صنط الطماطة وبعي المعامالت الكٌمٌالٌة والوقت من الموسم فً نسبة األوراق المصآبة بنوعً دٌدان ال مار :(3الجدول )
 Table (3): Effect of tomato variety , Some chemical treatment and time from the season on leaves infection percentage by Tuta absoluta + Heliothis 

amigera  

 امشهر
Months 

 امصناط
Varities 

 Effect of general mean المئوسط العام لئؤ ٌر Treatment المعامالت

 سماد ورقً
Leaf Fat  

 منظم نمو
Growth Reg. 

 س + م
fert + G.R 

 مقارنة
Control  

 الئدا ل بٌن امشهر وامصناط
Int. Months & Varities 

 امشهر
Months 

 امصناط
Varities 

 ئموز
Jully 

Rocky a-d 19.17روكً
* a-d 14.60 a-d 28.53 ab 29.20 ab 25.38 

 

 

 Speedy a-d 18.39 a-d 25.22 abc 36.20 a 42.93 a 30.68سبٌدي

G.S a-d 9.43 a-d 12.77 a-d 13.20 a-d 21.70 bc 14.28 

 آب
Augast 

 Rocky a-d 29.30 a-d 13.87 bcd 5.53 a-d 11.83 abc 15.13روكً

 Speedy a-d 16.67 a-d 17.67 a-d 21.67 a-d 10.00 ab 16.50 سبٌدي

G.S a-d 21.47 a-d 28.33 a-d 9.87 a-d 9.73 abc 17.35 

 اٌلول
September 

 Rocky d 0.0 bcd 6.67 a-d 33.33 a-d 23.33 abc 15.83 روكً

 Speedy cd 3.70 d 0.0 a-d 25.76 d 0.0 c 7.36 سبٌدي

G.S bcd 6.67 a-d 13.0 a-d 17.0 d 0.0 bc 9.17 

 1ئشرٌن 

November 

 Rocky d 0.0 d 0.0 a-d 33.0 a-d 33.0 abc 16.50 روكً

 Speedy a-d 23.33 bcd 6.67 d 0.0 a-d 33.0 abc 15.75سبٌدي

G.S a-d 17.0 d 0.0 d 0.0 a-d 17.0 c 8.50 

ئؤ ٌر الئدا ل بٌن 
 امشهر المعامالت
Int. months & 

treat. 

 Jully b-e 15.66 a-e 17.53 abc 25.67 a 34.61ئموز

 

 أ 23.45

 أ ب Augast a-d 22.48 a-e 19.96 b-e 12.36 b-e 10.52 16.33آب

 ب Sept. e 3.46 de 6.56 a-d 25.36 cde 7.78 10.79اٌلول

 ب 1Nov. b-e 13.44 ab 27.67 b-e 11.0 ab 27.67 13.58ئشرٌن 

ئؤ ٌر الئدا ل بٌن 
 المعامالت امصناط

Int.Varities & 

treat. 

 Rocky ab 12.12 b 8.78 ab 25.10 a 26.84 روكً

 

 أ 18.21

 أ Speedy ab 15.52 ab 12.39 ab 20.91 ab 21.48 17.58 سبٌدي

G.S ab 13.64 ab 13.53 b 10.02 ab 12.11 12.32 أ 

 المئوسط العام لئؤ ٌر المعامالت
Treat. Genral mean 

a 13.76 a 11.57 a 18.67 a 20.14  

*
  Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5%%.   5المئوسطات  ات األحرط مٌر المئشابهة فً القطاع الواحد ئشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسئو  احئمال 

 
  



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 2018( 1( العدد )46المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (46)    No. (1)   2018 
 

253 

EFFECT OF TOMATO VARIETY, SOME CHEMICAL TREATMENT AND 

TIME FROM THE SEASON ON MEAN PERCENTAGE OF LEAVES BY 

TOMATO FRUITWORMS 

 

Nazar M. Al-Malaah Shiler R. Hassan 
Plant Protection Dept., College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: Naz53ar_almlaah@yahoo.com  
 

ABSTRACT 

The results of the recent study showed no signification difference in general mean of 

leaf attack by T. absoluta according to kind of chemical treatment in comparison with control 

, although that the treated tomatoes varieties by leaf fertilizer exhibit the highest general mean 

leaf attack reached 35.49% and the highest leaf attack was found on Speedy variety in 

comparison with 33.31 and 30.99 % for Rocky and G.S variety respectively. The highest 

general mean leaf attack by T. absoluta was registered during September and reached 60.3 %. 

For the tomato worm H. armigera the results showed no significant difference also , in 

general mean of leaf attack between tomato varieties in treatments and control , and the 

highest general mean of attack reached 88.92 % in varieties treated by growth regulator in 

comparison with control 80.33 %. The G.S. variety was most preferred and got the highest 

attack found in September and reached 90.14 %. The percentage of leaf attack by both worms 

kinds was decreased. 

Keywords: Tomato variety, Chemical treatment, Tuta absoluta, Heliothis armigera, Infection 

percentage. 

Received: 20/9/2017, Accepted: 17/12/2017.         

 المصادر

 بغداد. .الطبعة امولى .(. افات الطماطة1998) .زهٌر عزٌز وحازم عبدالعزٌز محمد ،اسطٌفان

 .(. ظاهر  امصفرار الحدٌدي وا رها فً ان فاي امنئاجٌرة فرً المحاصرٌل الزراعٌرة1998) .اسماعٌل  لٌل ،السامرالً
 .16-14(: 1) .مجلة الزراعة العراقٌة

 .دار ابررن ام ٌررر للطباعررة والنشررر .SASالئحلٌررل امحصررالً فررً البحررث العلمررً وبرنررامد  .(2010سررالم حمررادي ) ،عنئررر
 .صفحة 192 .جامعة الموصل

مدٌرٌرة دار الكئرب للطباعرة  .الجرزء ال رانً ،انئاج ال ضرراوات (.1989) .عدنان ناصر وعزالدٌن وكرٌم صالط ،مطلوب
 .337صفحة  ،والنشر

Khalid Haddi. (2011). Studies On Insecticide Resistance In Tuta absoluta (Meyrick) With 

Special Emphasis On Characterization of Two Target Site Mechanisms. University of 

Catania. pp. 148. 

Sannino, L. and B. Espinosa,  (2009). Keiferia lycopersicella una nuova tignola su pomodoro. 

Information Agriculture 4:69-70. 

Watt, B.K. and A.L. Merril (1963). Compositional Food , Row processed. U.S. Dept. Agri. 

Handbook No. 8. pp.189. 

 

 

 

 

 

 

mailto:Naz53ar_almlaah@yahoo.com


 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 2018( 1( العدد )46المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (46)    No. (1)   2018 
 

254 

 

 


