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تأثیر معاملة البیض بالتراكیز تحت القاتلة من بعض المبیدات الكیمیائیة والمایكروبیة في بعض 
  الصفات الحیاتیة لعثة درنات البطاطا

  *فائز عبدالشھید الطائي            نزار مصطفى المالح
  العراق  - موصل  –جامعة الموصل  -كلیة الزراعة والغابات  –قسم وقایة النبات 

  

  الخالصة
 Bacillusنتائج دراسة تأثیر معاملة البیض بالتراكیز تحت القاتلة من سالالت بكتریا  أظھرت
thuringiensis  ومخالیطھ∁∁ا والمبی∁∁داتFastac  وMedamec  وRunner  وج∁∁ود ت∁∁أثیر متب∁∁این ف∁∁ي

 B.t alestiالعدی∁∁د م∁∁ن الص∁∁فات الحیاتی∁∁ة لعث∁∁ة درن∁∁ات البطاط∁∁ا ، إذ ل∁∁م یفق∁∁س الب∁∁یض المعام∁∁ل بالس∁∁اللة 
وك∁∁ذلك م∁∁وت جمی∁∁ع الیرق∁∁ات الناتج∁∁ة م∁∁ن الب∁∁یض  B.t kurstakiدھا وك∁∁ذلك خلیطھ∁∁ا م∁∁ع الس∁∁اللة لوح∁∁

فضالً عن انخفاض نسبة الیرقات الت∁ي نجح∁ت ف∁ي الوص∁ول إل∁ى ط∁ور  B.t kurstakiالمعامل بالساللة 
الع∁∁ذراء وانخف∁∁اض نس∁∁بة خ∁∁روج الحش∁∁رات الكامل∁∁ة م∁∁ن الع∁∁ذارى الناتج∁∁ة م∁∁ن الب∁∁یض المعام∁∁ل بس∁∁الالت 

ف∁ي  Runnerكم∁ا أظھ∁رت نت∁ائج معامل∁ة الب∁یض بالمبی∁دات الكیمیائی∁ة تف∁وق المبی∁د . بكتریا ومخالیطھ∁اال
ومعامل∁ة المقارن∁ة إذ بل∁غ متوس∁ط نس∁بة  Fastacوال∁ـ  Medamecخفض نسبة فق∁س الب∁یض ت∁اله المبی∁د 

الدراس∁ة فیم∁ا ل∁م یك∁ن للمبی∁دات المس∁تعملة ف∁ي . على التوالي% ٤٣.٦و  ٤٥.٣و  ٣١.٧و  ٢٨.٧الفقس 
  .تأثیر واضح في الطور الیرقي والعذري والكامل

  

  المقدمة 
من محاصیل الخضر  Solanum tuberosum (L.) Fam : Solanaceae تعد البطاطا 

ومن البروتین % ١٧.١الغذائیة المھمة في العالم الحتوائھا على نسبة عالیة من الكاربوھیدرات تقدر بـ 
وتعد أمریكا . غم بطاطا على التوالي١٠٠/ملغم ٢٠و  ٤دار بمق" ج"و " ب"ومن فیتامین % ٢.١

وتحتل ) ١٩٨٨حسن ، (الجنوبیة الموطن األصلي للبطاطا ومنھا انتقلت إلى دول العالم األخرى 
 Perrenoud(البطاطا المرتبة الرابعة في اإلنتاج العالمي للمحاصیل الغذائیة بعد الرز والحنطة والذرة 

رفت البطاطا في أواخر القرن التاسع عشر حیث شاعت زراعتھا تجاریاً سنة وفي العراق عُ ). ١٩٩٣، 
، وتعد مناطق أعالي الفرات في األنبار ومنطقة الجزیرة في محافظة نینوى ) ١٩٧٥الراوي ، ( ١٩٦٠

وكذلك المنطقة الوسطى من العراق من مناطق إنتاج البطاطا وان المساحات المزروعة وكمیة اإلنتاج 
مساحة الزالت منخفضة بسبب العدید من العوامل من أھمھا إصابة محصول البطاطا بالعدید في وحدة ال

 Phthorimaea operculella (Zell.)من اآلفات الحشریة ومنھا عثة درنات البطاطا 
(Lepidoptera : Gelechiidae)  التي تعد من أھم اآلفات الرئیسة التي تصیب المحصول سواء كان

في المخزن إذ سجلت ھذه الحشرة في جمیع مناطق زراعة البطاطا في العالم ، أما ذلك في الحقل أو 
حیث شوھدت یرقاتھا تحفر في أوراق التبغ الشجیري  ١٩٧٠في العراق فقد تم تسجیلھا ألول مرة عام 

وبعد ذلك انتشرت إلى ) ١٩٧٠فتاح ، (في قضاء الھندیة  Nicotiana glauca (Gran.)) التنباك(
لوسطى والشمالیة من القطر نتیجة لتوسع زراعة البطاطا لتصل نسبة اإلصابة في حقول المناطق ا

  ).١٩٧٤فضلي وآخرون ، (في المسیب % ٦٥في الموصل و % ١البطاطا إلى 
 ٦٠إن االنتشار العالمي لھذه اآلفة یرجع إلى المدى العائلي الواسع لھ∁ا إذ انھ∁ا تھ∁اجم أكث∁ر م∁ن 

،  Ramanو  Das(للع∁∁ائالت الباذنجانی∁∁ة والرمرامی∁∁ة والوردی∁∁ة والمركب∁∁ة  ع∁∁ائالً نباتی∁∁اً یع∁∁ود معظمھ∁∁ا
ولعل من المؤشرات على أھمیة ھذه الحشرة ھ∁و تع∁دد وس∁ائل مكافحتھ∁ا إذ اس∁تخدمت ف∁ي ذل∁ك ). ١٩٩٤

الطرق الزراعیة والفیزیائیة وغیرھا إال أن الوسیلة المعول علیھا في المكافحة ھ∁ي اس∁تعمال المبی∁دات ، 
لتأثیرات السلبیة للمبیدات على اإلنسان والبیئة والمتمثل∁ة بس∁میتھا العالی∁ة وقتلھ∁ا األع∁داء الحیوی∁ة ونظراً ل

وظھ∁∁ور س∁∁الالت حش∁∁ریة مقاوم∁∁ة للمبی∁∁دات ، فق∁∁د ب∁∁دأ البح∁∁ث ع∁∁ن طرائ∁∁ق ووس∁∁ائل تس∁∁عى إل∁∁ى ترش∁∁ید 
لمایكروبی∁ة أو استعمال المبیدات عن طریق تكاملھا مع عناصر المكافحة األخرى أو استعمال المبی∁دات ا
،  Williams(مثبط∁∁ات النم∁∁و الحش∁∁ریة ف∁∁ي مكافح∁∁ة ھ∁∁ذه الحش∁∁رة وذل∁∁ك لتخصص∁∁ھا وانخف∁∁اض س∁∁میتھا 

                                           
  .مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثاني *
 ٢٠٠٧/ ٤/ ٤  وقبولھ      ٢٥/١٠/٢٠٠٦ تاریخ تسلم البحث 
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إل∁∁ى اس∁∁تعمال بع∁∁ض المبی∁∁دات الكیمیائی∁∁ة والمایكروبی∁∁ة بتراكی∁∁ز تح∁∁ت  ھ∁∁دفتل∁∁ذا ف∁∁ان الدراس∁∁ة الحالی∁∁ة  ).١٩٦٧
  .للحشرة القاتلة لمعاملة البیض ومتابعة تأثیرھا الحیوي في األطوار الالحقة

  

   ھوطرائقالبحث مواد 
/ القس∁م الطب∁ي ف∁ي المعھ∁د الفن∁ي / نفذت الدراس∁ة الحالی∁ة ف∁ي مختب∁ر بح∁وث األحی∁اء المجھری∁ة 

  :وشملت الدراسة ما یلي  ٢٠٠٤-٢٠٠٣الموصل خالل خالل عامي 
الت لتنفیذ الدراس∁ة اس∁تخدمت س∁ال :للمبیدات المستعملة في الدراسة  LC30و  LC50تحدید قیم : أوالً 

 B.tمس∁حوق قاب∁ل للبل∁ل وس∁اللة  Agerinمستحضر تج∁اري باس∁م  Bacillus thuringiensisبكتریا 
alesti  بشكل معل∁ق جرث∁ومي والس∁اللةB.t kurstaki  مستحض∁ر تج∁اري باس∁مDipel  ، مرك∁ز ذواب

اب∁امكتین ( Medamecوالمبی∁د ) مركز مس∁تحلب% ٥الفاسایبرمثرین ( Fastacكما استخدمت المبیدات 
وذل∁ك ) مرك∁ز ذواب ٢٤٠میثوكسي فینوزاید ( Runnerومثبط النمو الحشري ) مركز مستحلب% ١.٨

اس∁تخدم الم∁اء ف∁ي عم∁ل التراكی∁ز المطلوب∁ة ب∁التخفیف حجم م∁ن الم∁اء ث∁م /لتحضیر المحلول األساس حجم
Dilution  وق∁∁د ت∁∁م تحض∁∁یر خمس∁∁ة تراكی∁∁ز لك∁∁ل س∁∁اللة ومبی∁∁د عل∁∁ى ض∁∁وء االختب∁∁ارات األولی∁∁ة الكاش∁∁فة

Pilot experiments لس∁اللة% ٣ و ٢ و ١.٥ و ١.٢٥ و ١: وھ∁يB.t. aegypti  و ٠.١٥ و ٠.١و 
 B.t. kurstakiلس∁اللة %  ٣ و ٢ و١.٥ و ١ و ٠.٥و  B.t. alestiلس∁اللة  %  ٠.٣ و ٠.٢٥ و ٠.٢

 و ٠.٠٠٠١و  Fastac 5% ECلمبی∁∁∁د ال∁∁∁ـ %  ٠.٠١ و ٠.٠٠٥ و ٠,٠٠٣ و ٠.٠٠٢ و ٠.٠٠١و 
 و ٠.٣ و ٠.١و  Medamec 1.8% ECلمبی∁∁د ال∁∁ـ %  ٠.٠٠٢ و ٠.٠٠١ و ٠.٠٠٠٥ و ٠.٠٠٠٣

وذل∁∁ك لغ∁∁رض حس∁∁اب ق∁∁یم التراكی∁∁ز  Runner 2F 240لمث∁∁بط النم∁∁و الحش∁∁ري %  ١.٥ و ١ و ٠.٦
  .في یرقات العمر الثالث لعثة درنات البطاطا LC30وتحت القاتلة  LC50النصفیة القاتلة 

سم  ٠.٥ذكورة وذلك بتغطیس شرائح بطاطا بسمك تمت معاملة الیرقات بتراكیز المبیدات الم
في محلول تراكیز المبیدات المستعملة في الدراسة لمدة دقیقتین وتركت الشرائح لتجف في الھواء 

سم بداخلھ ورقة  ٩، بعدھا نقلت كل شریحتین من البطاطا إلى طبق بتري قطره ) ١٩٩٧طارق ، (
فرشة شعریة قیاس صفر ثم غطیت األطباق بقما蔼  یرقات عمر ثالث باستخدام ١٠ترشیح ، وتم نقل 

یرقة موزعة على ثالثة مكررات أما التجربة  ٣٠استخدم لكل تركیز . الموسلین وربطت برباط مطاطي
الضابطة فغطست فیھا الشرائح بالماء فقط ، ثم نقلت األطباق إلى الحاضنة تحت نفس ظروف التربیة 

بالنسبة للمبیدات الكیمیائیة و  ساعة ٢٤ب القتل بعد مرور وأخذت القراءات وحساب نس. سابقة الذكر
  .ساعة بالنسبة لسالالت البكتریا ٧٢

م بع∁∁د ذل∁∁ك ت∁∁م تص∁∁حیح النس∁∁ب الفعلی∁∁ة للقت∁∁ل تبع∁∁اً لمعامل∁∁ة المقارن∁∁ة باس∁∁تخدام معادل∁∁ة اب∁∁وت ت∁∁
)Abbott  ،وت∁∁م رس∁∁م خ∁∁ط الس∁∁میة لك∁∁ل مبی∁∁د باس∁∁تخدام ورق) ١٩٢٥ Log dose–probit papers 

 Least squaresیح رس∁∁م خ∁∁ط الس∁∁میة باس∁∁تخدام طریق∁∁ة المربع∁∁ات الص∁∁غرى النحراف∁∁ات الق∁∁یم وتص∁∁ح
method  وتم حساب ق∁یم ،LC50  والمی∁ل وح∁دود الثق∁ة باس∁تخدام طریق∁ة البروب∁ت القیاس∁یةStandard 

probit  حس∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁ب طریق∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁ةFinney  
)١٩٧٧.(  

اكیز تحججت القاتلججة مججن بعججض المبیججدات التججأثیر الحیججوي لمعاملججة بججیض عثججة درنججات البطاطججا بججالتر: ثانیججاً 
عث∁∁ة درن∁∁ات البطاط∁∁ا ب∁∁التراكیز تح∁∁ت القاتل∁∁ة ب∁∁یض ت∁∁م معامل∁∁ة لتنفی∁∁ذ الدراس∁∁ة   :الكیمیائیجة والمایكروبیججة 

(LC30) Sub-lethal concentrations  لس∁∁الالت البكتری∁∁اB.t. aegypti  ،B.t. alesti  ،B.t. 
kurstaki  والمبی∁∁داتFastac  ،Medamec  ،Runner 2F  وكان∁∁ت التراكی∁∁ز  ١:١ومخالیطھ∁∁ا بنس∁∁بة

 .B.tو  B.t. aegypti  ،B.t. alesti(لس∁∁الالت البكتری∁∁ا % ١.٢٥و  ٠.١٥ و ١.٢٥المس∁∁تعملة ھ∁∁ي 
kurstaki ( للمبی∁∁∁∁دات % ٠.١٥و  ٠.٠٠٠١٥ و ٠.٠٠٢٥عل∁∁∁∁ى الت∁∁∁∁والي و)Fastac  ،Medamec  و

Runner 2F (عل∁∁ى وذل∁ك بع∁∁ض الحص∁∁ول الم∁∁اء فق∁∁ط عل∁∁ى الت∁والي ، فیم∁∁ا عومل∁∁ت التجرب∁ة الض∁∁ابطة ب
م∁ن الحش∁رات الكامل∁ة حدیث∁ة الخ∁روج ف∁ي أنبوب∁ة ) أنث∁ى ٢+ ذك∁ر  ٢(بیض الحشرة بوض∁ع ك∁ل زوج∁ین 

% ١٠س∁م وض∁ع ب∁داخلھا فتیل∁ة م∁ن القط∁ن مش∁بعة بمحل∁ول س∁كري  ١٥سم وارتفاعھ∁ا  ٣زجاجیة قطرھا 
ألس∁∁ود لغ∁∁رض وض∁∁ع الب∁∁یض علی∁∁ھ لتغذی∁∁ة الحش∁∁رات الكامل∁∁ة وغطی∁∁ت األنبوب∁∁ة بقطع∁∁ة قم∁∁ا蔼 الموس∁∁لین ا

ساعة من وضع البیض ، رفعت أغطیة الموسلین بما علیھ∁ا م∁ن ب∁یض  ٢٤وبعد . وربطت برباط مطاطي
وغطس∁∁ت بمحالی∁∁ل تراكی∁∁ز البكتری∁∁ا والمبی∁∁دات ) ل∁∁م یفص∁∁ل الب∁∁یض ع∁∁ن القم∁∁ا蔼 تجنب∁∁اً لتعرض∁∁ھ للتل∁∁ف(

لة الضابطة بالماء فقط ثم وض∁عت ف∁ي المستعملة لمدة ثانیتین وتركت لتجف بالھواء ، فیما غطست المعام
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وت∁م تغطی∁ة األطب∁اق بقم∁ا蔼 ) لمنع جف∁اف الب∁یض(سم بداخلھا ورق ترشیح مرطب ٩أطباق بتري قطرھا 
وقد ت∁م اس∁تعمال ثالث∁ة مك∁ررات لك∁ل معامل∁ة وت∁م ع∁د الب∁یض ف∁ي ك∁ل . الموسلین وربطت برباط مطاطي

، %٥±٦٥م ورطوب∁ة نس∁بة °١±٢٧رة معاملة ، بع∁دھا وض∁عت األطب∁اق ف∁ي الحاض∁نة عل∁ى درج∁ة ح∁را
وتمت متابعة البیض حتى فقسھ لغرض حساب فترة حضانة البیض ونسبة الفقس ، وبعدھا نقل∁ت الیرق∁ات 

سم بداخلھا درنة بطاطا قطعت عرضیاً بشكل ش∁رائح ٦سم وارتفاعھا ٧الحیة إلى أواني بالستیكیة قطرھا 
مط∁اطي ألج∁ل تالص∁قھا واحتفاظھ∁ا بش∁كلھا  رقیقة مع عدم فصل الشرائح ع∁ن بعض∁ھا ب∁ل ربط∁ت برب∁اط

الطبیع∁ي ، لمتابع∁ة فت∁رة الط∁ور الیرق∁ي ونس∁بة نج∁اح الیرق∁ات بالوص∁ول إل∁ى ط∁ور الع∁ذراء وفت∁رة ط∁∁ور 
العذراء ونسبة خروج الحشرات الكاملة من العذارى بعدھا ت∁م ع∁زل الحش∁رات الكامل∁ة عل∁ى ش∁كل أزواج 

وتغطی∁∁ة األنابی∁∁ب بقم∁∁ا蔼 % ١٠ھا ب∁∁المحلول الس∁∁كري ف∁∁ي أنابی∁∁ب زجاجی∁∁ة وتغ∁∁ذیت) أنث∁∁ى+ذك∁∁ر(منف∁∁ردة 
الموسلین األسود لحساب عدد البیض ال∁ذي تض∁عھ اإلن∁اث فض∁الً ع∁ن حس∁اب فت∁رة ط∁ور الحش∁رة الكامل∁ة 

  .والتشوھات في أطوار الحشرة التي یمكن أن تحصل لھا بسبب معاملة البیض بالمبیدات
اختب∁∁ار دنك∁∁ن متع∁∁دد الم∁∁دى الختب∁∁ار معنوی∁∁ة حلل∁∁ت البیان∁∁ات إحص∁∁ائیاً باس∁∁تخدام تحلی∁∁ل التب∁∁این و

  ).١٩٨٢( SASوفق برنامج % ٥الفروقات بین المتوسطات عند احتمال 
  

  النتائج والمناقشة
أن س∁اللة ) ١(م∁ن الج∁دول  یتب∁ین: للمبیدات المستعملة فجي الدراسجة  LC30و  LC50تحدید قیم : أوالً 

، فیم∁ا احتل∁ت الس∁اللة  B.t. kurstakiتلتھ∁ا الس∁اللة  كان∁ت أكث∁ر الس∁الالت فاعلی∁ة B.t. alestiالبكتری∁ا 
B.t. aegypti  م∁∁ن أن الس∁∁اللة ) ٢٠٠٠(المرئی∁∁ة األخی∁∁رة وھ∁∁ذا یتف∁∁ق م∁∁ع م∁∁ا وج∁∁ده محم∁∁د عل∁∁يB.t. 

alesti  كان∁ت س∁امة ج∁داً لیرق∁ات عث∁ة البنج∁ر الس∁كريSpodoptera exigua  وك∁ذلك م∁ع م∁ا وج∁ده ،
س∁اعة م∁ن معامل∁ة  ٧٢بع∁د % ٧٩.٧درنات البطاط∁ا بلغ∁ت من أن نسبة قتل یرقات عثة ) ٢٠٠١(محمد 

) ١(، كم∁ا تب∁ین م∁ن الج∁دول  B.t. kurstakiللس∁اللة Thuricide-HPال∁درنات بالمستحض∁ر البكتی∁ري 
أیض∁اً أن ق∁∁یم المی∁ل لخط∁∁وط الس∁میة للس∁∁الالت البكتیری∁ة الثالث∁∁ة ق∁د اختلف∁∁ت ب∁اختالف الس∁∁اللة ، إذ بلغ∁∁ت 

 ٣.٢٧إذ بلغ∁ت  B.t. kurstakiتلتھ∁ا الس∁اللة  B.t. alestiعمال الساللة عند است ٣.٨٨أعلى قیمة للمیل 
ویتب∁∁ین م∁∁ن ھ∁∁ذا أن الیرق∁∁ات أظھ∁∁رت تجانس∁∁اً ف∁∁ي اس∁∁تجابتھا  ٣.٠٥فكان∁∁ت  B.t. aegyptiث∁∁م الس∁∁اللة 

أكثر من بقیة السالالت وربما یرجع ذلك إلى حساسیة الیرقات العالی∁ة لتل∁ك الس∁اللة  B.t. alestiللساللة 
  .ریةالبكتی

  
وح∁∁دود الثق∁∁ة والمی∁∁ل ل∁∁بعض  LC30وتح∁∁ت القاتل∁∁ة  LC50ق∁∁یم التراكی∁∁ز النص∁∁فیة القاتل∁∁ة ) : ١(الج∁∁دول 

  . االمبیدات الكیمیائیة والمایكروبیة في یرقات عثة درنات البطاط

  حدود الثقة  % LC50 %  LC30  المبیدات
 المیل

  أعلى  أدنى
B.t. aegypti  ٣.٠٥  ١.٩٨ – ١.٦٢  ١.٢٥  ١.٨٠ 
B.t. alesti ٣.٨٨  ٠.٢١ – ٠.١٧  ٠.١٥  ٠.١٩ 

B.t. kurstaki ٣.٢٧  ١.٥٤ – ١.٢٦  ١.٢٥  ١.٤٠ 
Fastac ٢.٩١  ٠.٠٠٣١ - ٠.٠٠٢٥  ٠.٠٠٢٥  ٠.٠٠٢٨ 

Medamec ١.٩٧  ٠.٠٠٠٢٦ – ٠.٠٠٠١٨  ٠.٠٠٠١٥  ٠.٠٠٠٢٢ 
Runner ١.٨٣  ٠.٣٤ – ٠.٢٠  ٠.١٥  ٠.٢٧ 

  
یرقات عثة درنات البطاطا فیتضح م∁ن الج∁دول أما بالنسبة لسیمة المبیدات الكیمیائیة الثالثة في 

أن ھذه السمیة قد تباینت بحسب نو熬 المبید ، إذ كان المبید میدامیك أكثر المبی∁دات س∁میة للیرق∁ات إذ ) ١(
م∁ن ) ١٩٩٨(وآخ∁رون  Abdel-Mageed، وھذا یتف∁ق م∁ع م∁ا وج∁ده % ٠.٠٠٠٢٢ LC50بلغت قیمة 

وت∁∁∁أثیراً ف∁∁∁ي عث∁∁∁ة درن∁∁∁ات البطاط∁∁∁ا مقارن∁∁∁ة بالمبی∁∁∁د  أن المبی∁∁∁د الحی∁∁∁وي می∁∁∁دامیك ھ∁∁∁و األكث∁∁∁ر فاعلی∁∁∁ة
Prophinophose . یلی∁∁ھ المبی∁∁∁دFastac  ث∁∁∁م مث∁∁بط النم∁∁∁و الحش∁∁∁ريRunner بلغ∁∁ت ق∁∁∁یم ال∁∁∁ـ  إذLC50 

م∁ن تف∁وق المبی∁د می∁دامیك ) ٢٠٠١( Chenوھذا یتفق م∁ع م∁ا وج∁ده . على التوالي% ٠.٢٧و  ٠.٠٠٢٨
حی∁ث  Plutella xylostella (L.)الظھ∁ر الماس∁ي  على خمسة مبیدات استخدمت في مكافحة العثة ذات
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  أظھ∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁ر فاعلی∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁ة عالی∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁ة بلغ∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁ت أكث∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁ر م∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁∁ن
٩١.%  

التجأثیر الحیجوي لمعاملجة بجیض عثجة درنجات البطاطجا بجالتراكیز تحجت القاتلجة مجن بعجض المبیجدات : ثانیاً 
  : الكیمیائیة والمایكروبیة 

بعض الصفات الحیاتیة لعثة درنات  تأثیر معاملة البیض ببیض السالالت البكتیریة ومخالیطھا في -١
أن التركیز تحت القاتل من سالالت البكتریا المستعملة ومخالیطھا في ) ٢(یتبین من الجدول  :البطاطا

معاملة طور البیضة لم یكن لھ تأثیر في فترة حضانة البیض وقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي 
وقات معنویة بین متوسطات فترة الحضانة عدم وجود فر% ٥واختبار دنكن عند مستوى احتمال 

أیام لمعاملة التجربة الضابطة باستثناء  ٧لمعامالت سالالت البكتریا ومخالیطھا مقارنة بفترة الحضانة 
 B.t. alestiأیام فضالً عن معاملة الساللة  ٣,٣إذ بلغت  B.t. kurstaki معاملة البیض بالساللة

التي لم یتطور فیھا الجنین، فیما كان للتركیز  B.t. kurstakiبمفردھا وكذلك عند خلطھا مع ساللة 
تحت القاتل من سالالت البكتریا ومخالیطھا تأثیر كبیر في خفض نسبة فقس البیض إذ یتبین من الجدول 

أدى إلى موت جمیع البیض كذلك عند خلطھا مع  B.t. alesti أن التركیز تحت القاتل من الساللة) ٢(
، إذ تفوقا معنویاً على جمیع المعامالت األخرى وقد أظھرت نتائج التحلیل  B.t. kurstaki الساللة

بین متوسطات نسبة الفقس التي تراوحت % ٥اإلحصائي وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
في معاملة % ٤٣.٦لمعامالت سالالت البكتریا الثالثة ومخالیطھا مقارنة بـ )% ٢٣-صفر(بین 

من أن نسبة فقس بیض ) ١٩٨٠( Rodriguezو  Farguesوھذا یتفق مع ما وجده  .التجربة الضابطة
بعد المعاملة بالبكتریا % ٢٢واطئة جداً بلغت  Spodoptera exigua (Hubn.)دودة البنجر السكري 

B.t..  
وعند فحص البیض غیر الفاقس نتیجة معاملتھ بسالالت البكتریا المستعملة في الدراسة تحت 

ن الجنین كان كامل النمو وقد أصبح بشكل یرقة صغیرة ملتفة حول نفسھا لكنھا لم تتمكن المجھر وجد أ
من كسر وتمزیق غالف البیضة والخروج منھا مما أدى إلى موتھا داخل البیضة ، وقد یرجع ذلك إلى 

  .وإصابتھ قدرة البكتریا على النفاذ عبر قشرة البیضة والوصول إلى الجنین
التركیز تحت القاتل من سالالت البكتریا ومخالیطھا في فترة الیرقات الناتجة أما بالنسبة لتأثیر 

إلى موت جمیع الیرقات الناتجة من البیض المعامل ) ٢(من البیض المعامل ، فتشیر نتائج الجدول 
  بالساللة

B.t. kurstaki  لوحدھا ، بینما أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنویة بین
معامالت األخرى لسالالت البكتریا ومخالیطھا مع بعضھا مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة التي بلغ ال

عند ) ١٩٨٧(وھذا یتفق مع ما وجده محمود وآخرون . یوم ١٨.٦فیھا أعلى متوسط لفترة الیرقة 
یري بتراكیز مختلفة من المستحضر البكت Galleria mellonella (L.)معاملتھم بیض دودة الشمع 

Certan  لـB.t.  معلالً موت الیرقات بعد فقسھا نتیجة ألخذھا جرعات ممیتة من المبید الموجود على
  .قشرة البیضة في أثناء عملیة الفقس

كما یالحظ أن نسبة الیرقات التي نجحت في الوصول إلى طور العذراء والناتجة من بیض 
ع المعامالت إذ أظھرت نتائج التحلیل معامل بسالالت البكتریا قد انخفضت بشكل واضح في جمی

في معاملة % ١١.٣اإلحصائي وجود فروقات معنویة بین متوسطات نسبة تعذر الیرقات إذ بلغت 
 .B.tمع كل من  B.t. aegyptiفي معاملتي خلیط % ٦.٧و  ٦.٥بینما كانت  B.t. aegyptiساللة 
alesti  وB.t. kurstaki  عاملة التجربة الضابطةفي م% ٢٨.٢على التوالي مقارنة بـ.  

بین % ٥عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال ) ٣(كما یالحظ من الجدول 
متوسطات فترة طور العذراء الناتجة من بیض معامل بسالالت البكتریا المستعملة ومخالیطھا مع تفوق 

دون تمكنھا من الوصول إلى  معاملة خلیط السالالت الثالثة علیھا باستثناء المعامالت التي ماتت یرقاتھا
طور العذراء ، وقد انعكس ذلك على نسبة بزوغ الحشرات الكاملة من العذارى الناتجة من البیض 
المعامل ، إذ انخفضت في جمیع معامالت سالالت البكتریا المنفردة أو مخالیطھا إذ اختزلت بنسبة 

بمفردھا ، ومخالیطھا مع  B.t. aegyptiلمعامالت ساللة البكتریا % ٦٦.٥و  ٧٥.٤و  ٧٤.٤و  ٥٤.٢
وخلیطھا مع الساللتین معاً على التوالي ، مقارنة  B.t. kurstaki ، والساللة B.t. alestiالساللة 

  %.٢٠.٣بمعاملة التجربة الضابطة 



 ٢٠٠٧ )٢(العدد ) ٣٥(المجلد        (ISSN 1815-316X)  مجلة زراعة الرافدین

٥ 

  
ومخالیطھ∁ا ف∁ي  .B.tتأثیر معاملة البیض بالتركیز تحت القاتل من بعض سالالت البكتریا ) : ٢(الجدول 

  لعثة درنات البطاطابیضة والیرقة طوري ال

  سالالت البكتریا ومخالیطھا
  طور البیضة

  للفقس%   یوم/ فترة الحضانة 
  S.E  ±المتوسط  المدى   S.E  ±المتوسط  المدى 

B.t. aegypti  ٣.٧٩± د ٢٣.٠٠  ٢٩-١٦  ٠.٣٣± جـب  ٥.٦  ٦-٥  
B.t. alesti  صفر آ  صفر  صفر آ  صفر  

B.t. kurstaki  ١.٠٠± آ ب ٣.٠٠  ٥-٢  ١.٧٦± ب ٣.٣  ٦-٤  
B.t.ae.+B.t.al. ١.٥٣± جـ ١١.٠  ١٤-٩ ٠.٥٨± جـب  ٦.٠  ٧-٥  
B.t.ae.+B.t.k. ٢.٠٣± جـب  ٧.٧  ١١-٤  صفر آ  ٨-٥  
B.t.al.+B.t.k. صفر آ  صفر  جـصفر   صفر  

  ١.٧٣± جـب  ٨.٠  ١١-٥  ٠.٣٣± جـب  ٦.٦  ٧-٦ خلیط السالالت الثالثة
  ٢.٧٥± ھـ ٤٣.٦  ٤٩-٤٠  ٠.٥٨± جـ ٧.٠  ٨-٦ التجربة الضابطة

  سالالت البكتریا ومخالیطھا
  طور الیرقة

  لتعذر الیرقات%   یوم/ فترة الیرقة 
  S.E  ±المتوسط  المدى   S.E  ±المتوسط  المدى 

B.t. aegypti  ٢.٣٢±ب١١.٣  ١٥-٧  ٠.٥٨±ب١٧.٠  ١٨-١٦  
B.t. alesti  -  -  -  -  

B.t. kurstaki  صفر آ  صفر  -  -  
B.t.ae.+B.t.al. ٠.٨٧±آ٦.٥  ٨-٥ ٠.٣٣±ب١٧.٣  ١٨-١٧  
B.t.ae.+B.t.k. ٠.٣٣±آ٦.٧  ٧-٦  ٠.٣٣±ب١٧.٣  ١٨-١٧  
B.t.al.+B.t.k. -  -  -  -  

  ٠.٤٤±آ٧.٤  ٨- ٦.٥  ٠.٣٣±ب١٨.٣  ١٩-١٨ خلیط السالالت الثالثة
  ٠.٩٣± جـ ٢٨.٢  ٣٠-٢٧  ٠.٣٣± ب١٨.٦  ١٩-١٨ التجربة الضابطة

اً تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة عمودی* 
  احتمال

  حسب اختبار دنكن %٥   
  

أم∁∁ا فیم∁∁ا یتعل∁∁ق بفت∁∁رة ط∁∁ور الحش∁∁رة الكامل∁∁ة الناتج∁∁ة م∁∁ن الب∁∁یض المعام∁∁ل بس∁∁الالت البكتری∁∁ا 
توض∁ح ع∁دم وج∁ود فروق∁ات معنوی∁ة ب∁ین ) ٣(ومخالیطھا المستعملة في الدراسة فان النتائج ف∁ي الج∁دول 

أی∁∁ام  ٨.٧ور الحش∁∁رة الكامل∁∁ة لھ∁∁ذه المع∁∁امالت ومعامل∁∁ة التجرب∁∁ة الض∁∁ابطة إذ بلغ∁∁ت متوس∁∁طات فت∁∁رة ط∁∁
وھذا انعكس على عدد البیض الذي وض∁عتھ اإلن∁اث . باستثناء تلك المعامالت التي لم تتطور فیھا الحشرة

إذ وج∁د أن المعامل∁ة بس∁∁الالت البكتری∁ا المس∁∁تعملة ومخالیطھ∁ا أدت إل∁ى خف∁∁ض متوس∁ط ع∁∁دد الب∁یض إل∁∁ى 
أنث∁ى ف∁ي معامل∁ة خل∁یط / بیضات  ٦، والى B.t. aegypti أنثى في معاملة ساللة البكتریا/ بیضة  ٢٣.٧

أنثى ف∁ي معامل∁ة التجرب∁ة / بیضة  ٥٩.٣مقارنة بمتوسط عدد البیض  B.t. alestiھذه الساللة مع ساللة 
+  B.t. kurstaki الضابطة ، في حین لم تضع اإلناث الناتجة من بیض معام∁ل بخل∁یط س∁اللتي البكتری∁ا

B.t. aegypti  وخلیط السالالت البكتیریة الثالثة مع بعض∁ھا بیض∁اً بش∁كل ت∁ام مم∁ا یوض∁ح تف∁وق خل∁ط ،
ف∁ي معامل∁ة  B.t. alestiعل∁ى خلطھ∁ا م∁ع الس∁اللة  B.t. kurstakiم∁ع الس∁اللة  B.t. aegyptiالس∁اللة 

وھ∁ذا . الناتج∁ة م∁ن ھ∁ذه المع∁امالتالبیض وذلك لتأثیره الكبیر في تثبیط كفاءة وض∁ع الب∁یض ف∁ي اإلن∁اث 
كمتوس∁∁ط ع∁∁ام ف∁∁ي ع∁∁دد الب∁∁یض مقارن∁∁ة بمعامل∁∁ة التجرب∁∁ة % ٨٧.٤٧یش∁∁یر إل∁∁ى حص∁∁ول اخت∁∁زال بنس∁∁بة 

  .الضابطة
یتضح من :  تأثیر معاملة البیض ببیض المبیدات في بعض الصفات الحیاتیة لعثة درنات البطاطا  -٢

ومثبط النمو الحشري  Fastac  ،Medamecأن التركیز تحت القاتل من المبیدات ) ٤(الجدول 
Runner  لم یؤثر بشكل كبیر في فترة حضانة البیض المعامل بھا ، وقد أظھرت نتائج التحلیل

عدم وجود فروقات معنویة بین متوسطات فترة % ٥اإلحصائي واختبار دنكن عند مستوى احتمال 
أیام ، وھذا یتفق  ٧جربة الضابطة إذ بلغت حضانة البیض المعامل بالمبیدات الثالثة مع تفوق معاملة الت

  مع ما وجده المخالفي
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معنویاً عند معاملة البیض بالتراكیز لم تختلف فترة حضانة بیض عثة درنات البطاطا من أن ) ٢٠٠٢(
من مثبط النمو الحشري التریكارد مقارنة بالتجربة الضابطة ، وكذلك مع ما وجده % ٠.٣و  ٠.١

 Ephestia كن لمثبط النمو تریكارد تأثیر في فترة حضانة بیض عثة التینبأنھ لم ی) ٢٠٠٢(السبع
cautella (Walk.) المرباة على التین.  

  

ومخالیطھا ف∁ي  .B.tمن بعض سالالت البكتریا  ةالبیض بالتركیز تحت القاتلتأثیر معاملة ) : ٣(الجدول 
  لعثة درنات البطاطاطوري العذراء والحشرة الكاملة 

  سالالت البكتریا ومخالیطھا
  العذراءطور 

  لخروج الحشرات الكاملة%   یوم/  طور العذراءفترة 
  S.E  ±المتوسط  المدى   S.E  ±المتوسط  المدى 

B.t. aegypti  ٠.٨٩±ب٩.٣  ١١-٨  ٠.٥٨±آ٧.٠  ٨-٦   

B.t. alesti  -  -  -  -  

B.t. kurstaki  -  -  -  -  

B.t.ae.+B.t.al. ٠.٤٢±آب٥.٢  ٦- ٤.٦  ٠.٣٣±آ٦.٦  ٧-٦  
B.t.ae.+B.t.k. ٠.٥٨±آب٥.٠  ٦-٤  ٠.٣٣±آ٧.٧  ٨-٧   

B.t.al.+B.t.k. -  -  -  -  

  ٠.٧٣±ب٦.٨  ٨- ٥.٥  ٠.٣٣±آ٨.٣  ٩-٨ خلیط السالالت الثالثة
  ١.٧٦±جـ٢٠.٣  ٢٣-١٧  ٠.٦٧±آ٨  ٩-٧ التجربة الضابطة

  سالالت البكتریا ومخالیطھا
  الحشرة الكاملةطور 

  عدد البیض لألنثى  یوم/ملةالحشرة الكاطور فترة 
  S.E  ±المتوسط  المدى   S.E  ±المتوسط  المدى 

B.t. aegypti  ٠.٨٨±ب٢٣.٧  ٢٥-٢٢  ١.٤٥±آب٧.٧  ١٠-٥  

B.t. alesti  -  -  -  -  

B.t. kurstaki  -  -  -  -  

B.t.ae.+B.t.al. ٠.٥٨±آ٦.٠  ٧-٥  ٠.٣٣±آ٥.٧  ٦-٥ 
B.t.ae.+B.t.k. صفر آ  صفر  ٠.٣٣±آب٦.٣  ٧-٦  

B.t.al.+B.t.k. -  -  -  -  

  صفر آ  صفر  ٠.٠٠±آب٧.٠  ٨-٦ خلیط السالالت الثالثة
  ٢.٧٣±جـ٥٩.٣  ٦٣-٥٤  ١.٤٥±آب٨.٧  ١١-٧ التجربة الضابطة

  المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة عمودیاً تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال* 
  حسب اختبار دنكن %٥       

  
بالمبیدات المستعملة في الدراسة ، فقد أظھرت نتائج أما فیما یتعلق بنسبة فقس البیض المعامل 

التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة بین متوسطات المعامالت مع تفوق مثبط النمو الحشري 
Runner  في خفض نسبة فقس البیض المعامل تاله مبید الـMedamec  بینما كان مبید الـFastac 

و  ٢٨.٧ع معاملة التجربة الضابطة ، إذ بلغ متوسط نسبة الفقس أقلھا تأثیراً والذي لم یختلف معنویاً م
من أن نسبة فقس ) ١٩٩٧(وھذا یتفق مع ما وجده طارق . ، على التوالي%٤٣.٦و  ٤٥.٣و  ٣١.٧

ساعة  ١٦،  ١٢للبیض المعامل بعمر % ٧٨.٥و  ٧٣.٣بیض عثة درنات البطاطا قد انخفضت إلى 
مقارنة بمعاملة التجربة  Matchجزء بالملیون من مثبط النمو  ١٢.٥على التوالي بالتركیز تحت القاتل 

فوجدوا أن مثبط تصنیع الكایتین ) ٢٠٠٠(وآخرون  Edomwandeأما %. ٩٢الضابطة 
Lufenuron  ١٢و  ٤ بنسبةلم یؤثر في نسبة فقس بیض عثة درنات البطاطا عند معاملة البیض 

الیرقات في األعمار األولى حیث أدى إلى قتل أكثر  لتر ماء بینما كان لھ تأثیر كبیر في موت ١٠٠/غم
  .غیر المعاملةباألطوار مقارنة % ٩٠من 

أما فیما یتعلق بتأثیر معاملة البیض بالتركیز تحت القاتل من المبیدات في الیرقات الناتجة من 
لم تؤثر في فترة إلى أن المبیدات الثالثة المستعملة في الدراسة ) ٤(البیض المعامل فتشیر نتائج الجدول 
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أیة فروقات معنویة بین % ٥الطور الیرقي إذ لم تظھر نتائج التحلیل اإلحصائي عند مستوى احتمال 
  . یوم ١٨.٦متوسطات معامالت المبیدات والتجربة الضابطة التي بلغت 

  
 رق∁ةط∁وري البیض∁ة والیتأثیر معاملة البیض بالتركیز تحت القاتل من بعض المبیدات ف∁ي : ) ٤(الجدول 

  لعثة درنات البطاطا

  المبیدات
  طور البیضة

  للفقس%   یوم/ فترة الحضانة 
  S.E  ±المتوسط  المدى   S.E  ±المتوسط  المدى 

Fastac  ٦.٨٨±ب٤٥.٣  ٥٥-٣٢  ٠.٣٣±آ٥.٦  ٦-٥  
Medamec ٢.٩١±آ٣١.٧  ٣٧-٢٧   ٠.٣٣±آ٥.٦  ٦-٥   

Runner ١.٨٧±آ٢٨.٧  ٣١-٢٥   ٠.٨٨±آ٣.٧  ٥-٢  
  ٢.٧٥±ب٤٣.٦  ٤٩-٤٠  ٠.٥٨±آ٧.٠  ٨-٦ التجربة الضابطة

  المبیدات
  طور الیرقة

  لتعذر الیرقات%   یوم/ فترة الیرقة 
  S.E  ±المتوسط  المدى   S.E  ±المتوسط  المدى 

Fastac  ٢.٦٠±ب٢٠.٥  ٢٥-١٦  ٠.٥٨±آ١٨.٠٠  ١٩-١٧  
Medamec ١.٤٦±آ١٢.٣  ١٥-١٠  ٠.٣٣±آ١٨.٦  ١٩-١٨   

Runner ١.١٦±آ٨.٠  ١٠-٦  ٠.٣٣±آ١٩.٣  ٢٠-١٩  
  ٠.٩٣±جـ٢٨.٢  ٣٠-٢٧  ٠.٣٣±آ١٨.٦  ١٩-١٨ التجربة الضابطة

  المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة عمودیاً تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال* 
  حسب اختبار دنكن %٥          

ة من أنھ لم یكن لمثبط النمو تریكارد تأثیر في فتر) ٢٠٠٢(وھذا یتفق مع ما وجده المخالفي 
بینما انخفضت نسبة تعذر الیرقات الناتجة من معاملة البیض . طور الیرقة لعثة درنات البطاطا

بالمبیدات ، وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة بین المتوسطات إذ تفوق مثبط 
ض نسبة في خف Fastacعلى مبید الـ  Medamecالذي لم یختلف معنویاً مع مبید الـ  Runnerالنمو 

. على التوالي% ٢٨.٢و  ٢٠.٥و  ١٢.٣و  ٨تعذر الیرقات مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة إذ بلغت 
من أن التركیز تحت القاتل من مثبط النمو ) ٢٠٠٢(وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده السبع 

في % ٨٠لغت فیما ب% ٤٥إلى  E. cautellaتریكارد قد خفض متوسط نسبة تعذر یرقات عثة التین 
وكذلك تتفق النتائج مع ما وجده العبادي . معاملة التجربة الضابطة وذلك عند تربیة الحشرة على التین

 Muscaمن أن استعمال مبید نیمك سوبر بتركیز تحت قاتل لمعاملة بیض الذباب المنزلي ) ٢٠٠١(
domestica (L.) طور العذراء الناتجة من أما فیما یتصل بفترة . أدى إلى خفض نسبة تعذر الیرقات

یوضح عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال ) ٥(البیض المعامل بالمبیدات ، فان الجدول 
  .بین متوسطات فترة طور العذراء لمعامالت المبیدات المستعملة ومعاملة التجربة الضابطة% ٥

والـ  Medamecي الـ معنویاً على مبید Runnerالجدول نفسھ یبین أیضاً تفوق مثبط النمو 
Fastac  واللذین لم یختلفا معنویاً فیما بینھما في خفض نسبة بزوغ الحشرات الكاملة وقد اختلفت

المبیدات الثالثة معنویاً مع معاملة التجربة الضابطة ، إذ بلغ متوسط نسبة بزوغ الحشرات الكاملة من 
على التوالي ، أي بنسبة اختزال % ٢٠.٣و ١٣.٨و  ١٠.٢و  ٤.٢العذارى الناتجة من البیض المعامل 

أما فیما یتعلق بفترة طور الحشرة . في نسبة بزوغ الكامالت مقارنة بالتجربة الضابطة% ٥٣.٦٩
تأثیر معاملة البیض في فترة طور ) ٥(الكاملة الناتجة من البیض المعامل بالمبیدات فیتضح من الجدول 

حصائي وجود فروقات معنویة بین متوسط فترة طور الحشرة الكاملة فقد أظھرت نتائج التحلیل اإل
اللذین لم یختلفا معنویاً مع  Runnerومثبط النمو  Medamecالحشرة الكاملة في معاملة مبید الـ 

 ١٢.٣و  ٧والتجربة الضابطة التي بلغت متوسطات فترة الحشرة الكاملة فیھا  Fastacمعاملة مبید الـ 
د انعكس ھذا التأثیر على عدد البیض الذي وضعتھ اإلناث إذ یتبین یوم على التوالي ، وق ٨.٧و  ٨و 

من الجدول نفسھ أنھ ال توجد فروقات معنویة بین متوسطات عدد البیض الذي وضعتھ اإلناث 
لمعامالت المبیدات المستعملة في الدراسة ومعاملة التجربة الضابطة مع تفوق معاملة مثبط النمو 

) ٢٠٠١(وھذا یتفق مع ما وجده العبادي . ط عدد البیض لكل أنثىفي خفض متوس Runnerالحشري 
إذ أدى ذلك إلى اختزال عدد البیض الذي وضعتھ اإلناث  Cyromazineعند استخدامھ مثبط النمو 
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مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة، وقد یرجع ذلك إلى أن مثبط % ٥٠الناتجة من معاملة البیض بنسبة 
البروتین في دم اإلناث المعاملة مقارنة باإلناث غیر المعاملة وذلك لما  النمو الحشري یؤخر بناء

مما سبق یتبین أن معاملة البیض  ).١٩٧٩،  Nickle(للبروتین من أھمیة كبیرة في تكوین البیض 
بالمبیدات الكیمیائیة والمایكروبیة أدى إلى حدوث تأثیر واضح في جمیع األطوار الناتجة من البیض 

  .المعامل
  

ط∁∁وري الع∁∁ذراء م∁∁ن بع∁∁ض المبی∁∁دات ف∁∁ي  ةكیز تح∁∁ت القاتل∁∁ات∁∁أثیر معامل∁∁ة الب∁∁یض ب∁∁التر: ) ٥(الج∁∁دول 
  لعثة درنات البطاطا والحشرة الكاملة

  المبیدات
  العذراءطور 

  لخروج الحشرات الكاملة%   یوم/  طور العذراءفترة 
  S.E  ±المتوسط  المدى   S.E  ±المتوسط  المدى 

Fastac  ٢.٠٥±ب١٣.٨  ١٧-١٠   ٠.٥٨±آ٨.٠  ٩-٧  
Medamec ٠.٩٢±ب١٠.٢  ١٢-٩  ٠.٥٨±آ٩.٠  ١٠-٨  
Runner ٠.٤٤±آ٤.٢  ٥- ٣.٥   ٠.٣٣±آ٨.٣  ٩-٨  

  ١.٧٦±جـ٢٠.٣  ٢٣-١٧  ٠.٦٧±آ٨  ٩-٧ التجربة الضابطة

  المبیدات
  الحشرة الكاملةطور 

  عدد البیض لألنثى  یوم/  الحشرة الكاملةطور فترة 
  S.E  ±المتوسط  المدى   S.E  ±المتوسط  المدى 

Fastac  ٢.٨٩±آب٥٥.٠٠  ٦٠-٥٠  ٠.٥٨±آب٨.٠٠  ٩-٧  
Medamec ٢.١٩±آب٥٣.٣  ٥٦-٤٩  ٠.٥٨±آ٧.٠٠  ٨-٦  
Runner ٠.٨٨±آ٢٩.٧  ٣١-٢٨  ١.٢٠±ب١٢.٣  ١٤-١٠  

  ٢.٧٣±آب٥٩.٣  ٦٣-٥٤  ١.٤٥±آب٨.٧  ١١-٧ التجربة الضابطة
  معنویة عند مستوى احتمال المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة عمودیاً تشیر إلى وجود فروقات * 
  حسب اختبار دنكن  %٥   

 
EFFECT OF EGG TREATMENT BY SUBLETHAL 

CONCENTRATION OF SOME CHEMICAL AND MICROBIAL 
INSECTICIDES ON BIOLOGY OF Phthorimaea operculella (Zell.), 

GELECHIIDAE, LEPIDOPTERA 
Nazar M. Al-Mallah      Faiz A. Al-Taie 

Plant Prot. Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Mosul - Iraq 

 
ABSTRACT 

The results of egg treatment by sub lethal concentration of Bacillus 
thuringiensis strains and their mixtures and chemical insecticides Fastac, 
Medamec, Runner, showed a different effect on biology of Phthorimaea 
operculella (Zell). Eggs hatchability reached zero percent when treated with the 
B.t. alesti strain alone and its mixtures with B.t. kurstaki. Eggs treatment also 
led to the depression of pupation percentage and adult eclosion percentage from 
pupae. The results of treating eggs by chemical insecticides showed a superior 
effect of Runner in reducing eggs hatchability, in comparison  with Medamec 
and Fastac and control treatment and the average eggs hatching percentage 
reached 28.7, 31.7, 45.3 and 43.6% respectively, while eggs treatment by 
chemical insecticides had no clear effect on larval, pupal and adult stage of 
potato tuber moth.  
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  المصادر
  .ص٥٦٠البطاطس ، الدار العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ). ١٩٨٨(حسن ، احمد عبدالمنعم 
زراعتھا ، خزنھا واستھالكھا ، وزارة الزراعة واإلصالح : البطاطا ). ١٩٧٥(الراوي ، عفتان زغیر 

  .ص١٣١الجمھوریة العراقیة ،  –الزراعي 
،  ٦٥،  ٦٤رسالة المرشد الزراعي ، الحلقات . ق التنباكحفار أورا). ١٩٧٠(فتاح ، یونس محمود 

  .بغداد –مدیریة اإلرشاد الزراعي العامة . ١٠، ص ٦٦
مسح حشرة دودة درنات ). ١٩٧٤(فضلي ، ھالل احمد ، غسان عبدالوھاب الصالح وعبدالمسیح الیاس 

  .٣٧-٣٥) : ١(٢٩البطاطا في العراق ، مجلة الزراعة العراقیة ، 
في عثة درنات البطاطا  Matchتأثیر مثبط النمو الحشري ). ١٩٩٧(د محمد طارق ، احم

Phthorimaea operculella (Zell.) (Gelechiidae : Lepidoptera)  وحفار ساق
 - رسالة ماجستیر  Sesamia certica (Led.) (Phalaenidae : Lepidoptera)الذرة 

  .العراق –جامعة بغداد  –كلیة الزراعة 
  المكافحة الحیویة لدودة البنجر السكري). ٢٠٠٠(جھینة إدریس  محمد علي ،

Spodoptera exigua (Hub.) (Noctuidae : Lepidoptera) . باستخدام
 –كلیة الزراعة والغابات  –دكتوراه  أطروحة. Bacillus thuringiensis (Berl.)البكتریا

  .العراق –جامعة الموصل 
بالتوافق مع المبید  Thuricide-HPتأثیر المبید البكتیري  ).٢٠٠١(محمد ، حسام الدین عبدهللا 

 Phthorimaea operculella على عثة درنات البطاطا Vapcocidineالبایروثیدي 
(Zell.) . ٧٢-٦٧) : ٧٩(البحوث التقنیة ،  –مجلة التقني.  

 Bacillus تأثیر البكتریا). ١٩٨٧(محمود ، عماد محمد ، عبدالستار عارف وحسام الدین عبدهللا 
thuringiensis على بقاء وتطور دودة الشمع الكبرى Galleria mellonella  المنتشرة في

  .١٢٠-١١٦) : ٢(١٩مجلة بحوث علوم الحیاة ، . وسط العراق
  ) التریكارد(التأثیر الحیوي لمنظم النمو الحشري ). ٢٠٠٢(المخالفي ، فھد عبده احمد 

 : Callosobruchus maculatus (Fab.) (Bruchidaeفي خنفساء اللوبیا الجنوبیة 
Coleoptera) وعثة درنات البطاطا Phthorimaea operculella (Zell.) 

(Gelechiidae : Lepidoptera) . جامعة  –كلیة الزراعة والغابات  –رسالة ماجستیر
  .العراق –الموصل 

نمو الحشریة في حشرتي التأثیر الحیوي لبعض منظمات ال). ٢٠٠٢(السبع ، رنا ریاض فالح حسن 
. Ephestia calidlla (Gunee.) وعثة الزبیب Ephestia cautella (Walk.)عثة التین 

  .العراق –جامعة الموصل  –كلیة الزراعة والغابات -رسالة ماجستیر 
  التأثیر اإلحیائي لبعض المبیدات في الذباب المنزلي). ٢٠٠١(العبادي ، عبدالجبار خلیل إبراھیم 

Musca domestica (L.) (Muscidae : Diptera) .كلیة الزراعة  -رسالة ماجستیر
  .العراق –جامعة الموصل  –والغابات
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