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  التكامل بین مثبط النمو الحشري تریكارد والدعسوقة ذات السبع نقاط في مكافحة َمن الباقالء األسود
  جھینة إدریس محمد علي          نزار مصطفى المالح

  العراق -جامعة الموصل  -كلیة الزراعة والغابات  –قسم وقایة النبات 
  

  الخالصة
ي تریكارد والدعسوقة ذات السبع نق�اط ف�ي أظھرت نتائج دراسة التكامل بین مثبط النمو الحشر

إذ بلغ أعلى متوس�ط مكافحة َمن الباقالء األسود ، أن للتریكارد تأثیر جید في مكافحة َمن الباقالء األسود 
، كما أظھرت الدراسة وجود تب�این ف�ي كف�اءة % ٠.٥عند التركیز % ٨٤.٢لنسبة القتل في حشرة الَمن 

ة لَمن الباقالء األسود تبع�اً لطریق�ة المعامل�ة وتركی�ز التریك�ارد ، إذ بل�غ ذكور وإناث الدعسوقة االفتراسی
في معاملة الورق�ة % ٥٢.٧و  ٥٣.٥ولإلناث % ٥٣.٥و  ٥٦.٨أعلى متوسط لكفاءة الذكور االفتراسیة 

كم�ا أظھ�رت النت�ائج ح�دوث تب�این ف�ي متوس�ط نس�بة قت�ل . ، عل�ى الت�والي%٠.١٥النباتیة فقط بالتركیز 
ث الدعسوقة تبع�اً لطریق�ة المعامل�ة والتركی�ز بع�د م�رور خمس�ة أی�ام م�ن المعامل�ة وبل�غ أعل�ى ذكور وإنا

عند رش الورقة النباتیة والَم�ن ، على التوالي % ٤٣.٢و  ٤٧.٣متوسط لنسبة القتل في الذكور واإلناث 
  %.٠.٥والدعاسیق معاً بالتركیز 

  

  المقدمة 
�ت��ى اس��رات عل��ة للحش��ة المتكامل��تند المكافح��ائل تس��اع الوس��ة أو اتب��دات المتخصص�خدام المبی

والطرق التي تجعل من المبی�دات غی�ر المتخصص�ة مبی�دات متخصص�ة ت�ؤثر عل�ى اآلف�ة المس�تھدفة وال 
ش�عبان والم�الح ، (تؤثر على األع�داء الحیوی�ة بم�ا یض�من حمای�ة األع�داء الحیوی�ة المحلی�ة والمس�توردة 

�رون ،  Singhو  ١٩٩٣������و) ٢٠٠١وآخ������د الدعس������اط وتع������بع نق������ Cocciniellaقة ذات الس
septempunctata (L.)  ض�أحد األعداء الحیویة المتوطنة في البیئة العراقیة وذات كفاءة جیدة ف�ي خف

أعداد الَمن على العدید من محاصیل الخضر وھي األكث�ر كف�اءة م�ن ب�ین خمس�ین مفت�رس عل�ى مس�توى 
، كم�ا أنھ�ا م�ن ) ١٩٨٨وآخ�رون ،  Abdul-Satar(مفت�رس عل�ى مس�توى الع�راق  ١٢العالم ومن بین 

�اقالء األس�ود ��ن الب��ى حش�رة َم��ات كف�اءة عل��راق  Aphis fabae Scopoliأكث�ر المفترس��ي الع�-Al(ف
Jassani  وAl-Adil  ،١٩٨٦ .(  

�ى ��ر إل��كل مباش��ریة أدى بش��رات القش��ن والحش��رات الَم��ة حش��ي مكافح��دات ف��تخدام المبی�إن اس
ك فان من الض�روري تكثی�ف الدراس�ات ف�ي مج�ال التقی�یم الحی�وي خفض أعداد ھذا المفترس المھم ، لذل

للمبیدات للبحث عن مبیدات تؤثر على فرائس الدعس�وقة دون الت�أثیر علیھ�ا وعل�ى كفاءتھ�ا االفتراس�یة ، 
�و ��بط النم��ین مث��ل ب��الل التكام��ن خ��ود م��اقالء األس��ن الب��ة َم��ى مكافح��دف إل��ة تھ��ة الحالی��ان الدراس��ذا ف�ل

) ٢٠٠٥(لدعسوقة ذات الس�بع نق�اط وذل�ك اس�تناداً إل�ى م�ا وج�ده الم�الح والمخالف�ي الحشري تریكارد وا
من أن التریكارد لم یكن لھ تأثیر قاتل في خنفساء اللوبی�ا الجنوبی�ة عن�د اس�تخدامھ بتراكی�ز عالی�ة مم�ا ق�د 

  .یجعلھ أمیناً على حشرات غمدیة األجنحة االخرى ومنھا الدعسوقة ذات السبع نقاط
  

   ھوطرائقث البحمواد 
�رات ��وث الحش��ر بح��ي مختب��ة ف��ة الحالی��ذت الدراس��ات  –نف��ة النب��م وقای��ة  –قس��ة الزراع�كلی

�ات ��امي  –والغاب��الل ع��ل خ��ة الموص��ة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢جامع��ط درج��د متوس��ة عن��روف مختبری��ت ظ�تح
  :وشملت الدراسة ما یلي ، % ٥.٢±٤٣.٢م ورطوبة نسبیة °٣.٢±١٩.٥حرارة 

جمع األطوار المختلفة للدعسوقة ذات السبع نق�اط م�ن حق�ل للب�اقالء مص�اب تم  :تربیة الحشرات : أوالً 
ت�م  إذووض�عت ف�ي أوان�ي بالس�تیكیة وجلب�ت إل�ى المختب�ر  Aphis fabaeبحش�رة َم�ن الب�اقالء األس�ود 

سم مع التغذی�ة المس�تمرة ع�ن )٢٥×٣٠×٤٠(عزل البیض والیرقات والبالغات في أقفاص تربیة أبعادھا 
س�م ٩ق باقالء مصابة بالَمن ، أما العذارى فتم حفظھا في أطباق بت�ري بالس�تیكیة قط�ر طریق تقدیم أورا

أم�ا . ومتابعتھا یومیاً للحصول على الحشرات الكاملة إناث وذكور من العذارى الس�تخدامھا ف�ي الدراس�ة
زرع�ت ف�ي بالنسبة لحشرة َمن الباقالء األسود فتم جمعھا م�ن الحق�ل نفس�ھ وتربیتھ�ا عل�ى نبات�ات ب�اقالء 

  . أصص لھذا الغرض
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     ٤/٤/٢٠٠٧ وقبولھ  ١١/١٢/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
لتنفیذ الدراسة تم عم�ل ثالث�ة تراكی�ز  :التأثیر القاتل من التریكارد في حشرة َمن الباقالء األسود : ثانیاً 

 ٠.٣و  ٠.١٥ھ�ي  Trigard (Cyromazine 75% W.P.)مختلفة من مثبط النم�و الحش�ري تریك�ارد 
حش�رة م�ن كامل�ة وض�عت عل�ى  ٢٠وبواقع ثالث�ة مك�ررات لك�ل تركی�ز ض�م المك�رر الواح�د % ٠.٥و 

م�ل م�ن ٢وذل�ك بوض�ع  Potter towerورقة باقالء في طبق بتري وت�م معاملتھ�ا باس�تخدام ب�رج ب�وتر 
بوص�ة مربع�ة ، أم�ا معامل�ة المقارن�ة /رط�ل ٥محلول ك�ل تركی�ز ف�ي خ�زان الب�رج ورش�ت عن�د ض�غط 

س�اعة  ٤٨اء فقط، تركت األطباق بعد تغطیتھا في المختبر وتم حساب نسبة القتل بع�د م�رور فرشت بالم
  ).١٩٢٥( Abbottمن المعاملة وتم تصحیح نسبة القتل باستخدام معادلة 

 :تأثیر التریكارد وطریقة المعاملة في الكفاءة االفتراسیة ونسبة القتل لمذكور وإنماث الدعسموقة : ثالثاً 
اس�تخدمت  إذة تم عمل ثالثة تراكیز من مثبط النم�و الحش�ري تریك�ارد وكم�ا س�بق ف�ي أوالً لتنفیذ الدراس

حش�رة م�ن  ١٥٠ثالث طرق معاملة مختلفة ھي معاملة الورقة النباتیة بتراكیز المبید الثالثة ثم نقل إلیھا 
ل�ة الورق�ة النباتی�ة أم�ا المعامل�ة الثانی�ة فكان�ت معام. كاملة مع دعسوقة كاملة تارة ذكر وتارة أخرى أنثى

حشرة من كاملة ثم أضیف إلیھا دعسوقة كاملة ذك�ر أو أنث�ى أم�ا المعامل�ة الثالث�ة فتض�منت  ١٥٠وعلیھا 
�ا ��ة وعلیھ��ة النباتی��ة الورق��رة  ١٥٠معامل��ع عش��ى وبواق��ر أو أنث��ة ذك��وقة كامل��ع دعس��ة م��ن كامل��رة م�حش

 Potter towerاس�تخدم ب�رج ب�وتر . مكررات لكل تركیز من تراكیز كل معاملة م�ن المع�امالت الثالث�ة
مل من محلول كل تركی�ز ٢بوصة مربعة وذلك بوضع /رطل ٥في معاملة مكررات التجربة عند ضغط 

من تراكیز التریكارد ، أما معاملة المقارنة فرشت بالماء فقط تم تغطیة األطب�اق  ووض�عت ف�ي المختب�ر 
م حساب عدد حشرات الَمن التي ت�م افتراس�ھا ساعة من المعاملة حیث ت ٢٤، أخذت القراءات بعد مرور 

وحساب الكفاءة االفتراسیة بقسمة عدد حشرات الَمن المفترسة على العدد الكلي لحشرات الَم�ن مض�روباً 
، كما تم حساب نسبة الموت في ذكور وإناث الدعسوقة بعد مرور خمسة أیام من المعاملة وت�م  ١٠٠في 

�ة ��تخدام معادل��وت باس��بة الم��حیح نس��ة ). ١٩٢٥( Abbottتص��میم التجرب��تخدام تص��ائج باس��ت النت�حلل
�ال ���توى احتم���د مس���ن عن���ار دنك���تخدام اختب���ة واس���وائیة الكامل���ة العش���ین % ٥العاملی���رق ب���د الف��لتحدی

  .المتوسطات
  

  النتائج والمناقشة
ط النم�و یتب�ین أن لمث�ب) ١(م�ن الج�دول : التأثیر القاتل للتریكارد في حشمرة َممن البماقالء األسمود : أوالً 

الحشري تریكارد تأثیر متباین في حشرة َمن الباقالء األسود تبعاً للتركیز المستخدم وأن ھن�اك زی�ادة ف�ي 
أعل�ى نس�بة قت�ل ف�ي حش�رات الَم�ن % ٠.٥نسبة القتل تبعاً لزیادة تركیز التریكارد ، وقد أظھ�ر التركی�ز 

افح�ة حش�رات ذات الجن�احین وھي نسبة قتل جیدة خاصة وأن ھ�ذا المبی�د متخص�ص لمك% ٨٤.٢بلغت 
م�ن  Anastrepha ludensأن للتریكارد فاعلیة جیدة ف�ي مكافح�ة حش�رة ) ١٩٩٦( Bakshحیث وجد 

  %.٨٧حیث أعطى نسبة قتل في یرقات الحشرة بلغت % ١رتبة ذات الجناحین عند استخدامھ بتركیز 
  

  ویة لحشرة َمن الباقالء األسودتأثیر تراكیز مختلفة من التریكارد في نسبة القتل المئ) : ١(الجدول 

  %التراكیز 
  النسبة المئویة للقتل

  S.E± المتوسط   المدى
٤٠.١ ٦٠-٢٧.٨  ٠.١٥  .E *± ٨.٥  
  ٦± ب  ٦٢.١  ٧٢.٨-٥٠.٧  ٠.٣
  ٦.٧ ±آ  ٨٤.٢ ٩٦.٤-٦٦.٤  ٠.٥

  %.٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابهة تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال * 
  

: تأثیر التریكارد وطریقة المعاملة في الكفاءة االفتراسیة ونسبة القتل لمذكور وإنماث الدعسموقة : ثانیاً 
أن لتراكی�ز التریك�ارد المختلف�ة وطریق�ة المعامل�ة ت�أثیر معن�وي ) ٢(تظھر النتائج الموضحة في الجدول 

���ظ م��ث یالح��اط ، حی��بع نق��وقة ذات الس��ذكور الدعس��یة ل��اءة االفتراس��ي الكف��اءة ف��اض الكف��ائج انخف�ن النت
االفتراسیة للدعسوقة مع زیادة تركیز التریكارد وأن أعل�ى كف�اءة افتراس�یة للمفت�رس كان�ت عن�د التركی�ز 
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�یة % ٠.١٥��اءة االفتراس��بة الكف��ط نس��غ متوس��ط إذ بل��ة فق��ة النباتی��د رش الورق��ة % ٥٤.٥عن��ة ببقی�مقارن
عاملة الورقة النباتیة والَمن والدعس�وقة عن�د التركی�ز المعامالت والتراكیز المستخدمة في الدراسة تلتھا م

�وقة % ٠.١٥��ذكور الدعس��یة ل��اءة االفتراس��ط الكف��غ متوس��ن % ٥٤.٢إذ بل��اً ع��ف معنوی��م تختل��ي ل�والت
المعاملة السابقة ولكنھما اختلفا معنویاً مع بقیة المعامالت والتراكیز ، أما بالنس�بة لت�أثیر طریق�ة المعامل�ة 

راسیة لذكور الدعسوقة فان النتائج تشیر إلى تفوق معاملة الورقة النباتیة بالتریكارد عل�ى في الكفاءة االفت
مقارن�ة % ٥٣.٥بقیة المعامالت إذ بلغ متوسط الكفاءة االفتراسیة لذكور الدعسوقة لَم�ن الب�اقالء األس�ود 

�رس إذ بل�غ متوس�ط الكف�اءة بطریقتي معاملة الورقة النباتیة والَم�ن ومعامل�ة الورق�ة النباتی�ة والَم�ن والمفت
  .على التوالي %٤٨.١و  ٤٥.٥االفتراسیة فیھما 

  

وإن�اث تأثیر تراكیز مختلفة من التریكارد وطریقة المعاملة ف�ي الكف�اءة االفتراس�یة ل�ذكور ) : ٢(الجدول 
  الدعسوقة ذات السبع نقاط

 طریقةالمعاملة
 الذكور

  %تراكیزال
  للتراكیز  لطریقة المعاملة  الكفاءة االفتراسیة

 S.E ±المتوسط  المدى S.E ±المتوسط   المدى S.E ±المتوسط   المدى

  الورقة النباتیة
  ٥.٣± * آ  ٥٤.٥  ٧٣.٣- ٤٢.٥  ٠.١٥

٧٣.٣- ٤٠  ٥.١± ب  ٥٢.٦  ٥٩.١- ٤١.٦  ٠.٣ ٤.٧± آ  ٥٢.٧ ٧٣.٣- ٢١.٦ ٤.٩± آ  ٥٣.٥ 
 ٤.٤± ب  ٥٣.٤  ٦٠- ٤٠  ٠.٥

الورقة 
  الَمن+ النباتیة

 ٤.٥± ج  ٤٩.١  ٥٩.١- ٢١.٦  ١.٥
٥٩.١- ٢١.٦ ٤.٥٥± ج  ٥٠.٤   ٦١.٦- ٢٥  ٦.٥± د  ٤٣.٣  ٥٧.٣- ٢٥  ٠.٣ ٥.٥±آب ٤٩.٤ 

 ٤.٠٤± د  ٤٣.٨  ٥٥.٨- ٢٥.٨  ٠.٥
الورقةالنباتیة 

+ الَمن + 
  المفترس

 ٤.٤± آ  ٥٤.٢  ٦٠.٨- ٤١.٦  ٠.١٥
٦١.٦- ٣١.٦ ٤.٨١± ب  ٥٠.٤   ٦٠- ٢٥.٨  ٥.٠٩± ب  ٥٢.٢  ٦١.٦- ٣٧.٥  ٠.٣ ٤.٧±ب ٤٥.١٥ 

 ٥.٧ ±ھـ  ٣٧.٩  ٤٥.٨- ٣١.٦  ٠.٥
 اإلناث 

  الورقة النباتیة
  ٤.٧± ب  ٥٥.٤٧  ٧٥.٨- ٤١.٦ ٠.١٥

 ٥.٤± آ  ٥٧.٠٢  ٦٣.٣- ٢٥.٥  ٠.٣ ٤.٨± آ  ٥٣.٥ ٧٧.٥- ٢١.٦ ٥.٤± آ  ٥٦.٨  ٧٥.٨- ٢٥.٥
 ٦.٠٤± آ  ٥٨.٠٩  ٦٥.٨- ٥٢.٥  ٠.٥

الورقة النباتیة 
  الَمن+ 

 ٦.١٣± ب  ٥٣.٨  ٧٧.٥- ٢٦.٦ ٠.١٥
 ٥.٨± ج د  ٤٦.٤  ٦١.٦- ٢٩.١  ٠.٣ ٦.١±آب  ٥٠.٧ ٦٨.٣- ٢٥.٥ ٥.٨± ب  ٤٩.٠٥  ٧٧.٥- ٢٠.٨

 ٥.٦± د  ٣١.٥٥  ٦٦.٦- ٢٠.٨  ٠.٥
الورقة النباتیة 

+ الَمن + 
  المفترس

 ٣.٥± ب ج  ٥١.٣  ٧١.٦- ٢١.٦ ٠.١٥
 ٧.٤± ج  ٤٨.٠ ٦٠.٨- ٣٠  ٠.٣ ٥.٥±آب ٥٠.٥ ٦٦.٦- ٩.١٥ ٥.٣± ب  ٤٨.٩  ٧١.٦- ٩.١٥

 ٥.٠٩±ج د ٤٦.٦٥  ٦٣.٣- ٩.١٥  ٠.٥

 %.٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابهة عمودیًا تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال * 
  

وق�د أظھ�رت نت�ائج التحلی�ل %. ٦٥.٧فیما بلغ متوسط الكفاءة االفتراس�یة ف�ي معامل�ة التجرب�ة الض�ابطة 
. ات معنویة في متوسط الكفاءة االفتراسیة لذكور الدعسوقة تبع�اً لطریق�ة المعامل�ةاإلحصائي وجود فروق

�ائج ��ان نت��وقة ف��ذكور الدعس��یة ل��اءة االفتراس��ي الكف��ارد ف��ن التریك��ة م��ز المختلف��أثیر التراكی��بة لت��ا بالنس�أم
اس�یة ل�ذكور على بقیة التراكیز إذ بلغ متوسط الكف�اءة االفتر% ١.٥تشیر إلى تفوق التركیز ) ٢(الجدول 

�وقة ���ھ % ٥٢.٧الدعس���ز % ٤٥.١٥و  ٤٩.٤یلی���ادة % ٠.٥و % ٠.٣للتراكی���والي وان زی���ى الت��، عل
�وقة���ذكور الدعس���یة ل���اءة االفتراس���ض الكف���ى خف���ز أدت إل���ة . التركی���ة المعامل���أثیر طریق���بة لت���ا بالنس��أم

تش�یر ) ٢(ج الج�دول والتراكیز المختلفة من التریك�ارد ف�ي الكف�اءة االفتراس�یة إلن�اث الدعس�وقة ف�ان نت�ائ
�اءة ��ط الكف��ي متوس��ارد ف��ن التریك��تخدمة م��ة المس��التراكیز الثالث��ة ب��ة النباتی��ة الورقی��وق المعامل��ى تف�إل

من حشرات َمن الباقالء األسود بالمقارن�ة ب�ـ % ٥٦.٨االفتراسیة إلناث الدعسوقة إذ تمكنت من افتراس 
�% ٤٨.٩و  ٤٩.٠٥��ن ومعامل��ة والَم��ة النباتی��املتي الورق��د لمع��وقة وق��ن والدعس��ة والَم��ة النباتی�ة الورق

تفوقت المعاملة األول�ى معنوی�اً ع�ن المع�املتین األخ�ریین اللت�ان ل�م تختلف�ا فیم�ا بینھم�ا معنوی�اً ، فیم�ا بل�غ 
أما بالنسبة لتأثیر التراكی�ز ف�ي الكف�اءة %. ٦٨.٣متوسط الكفاءة االفتراسیة في معاملة التجربة الضابطة 

دعس�وقة فیتب�ین م�ن النت�ائج أن ھن�اك انخف�اض ف�ي متوس�ط الكف�اءة االفتراس�یة إلن�اث االفتراسیة إلناث ال
�غ ��ود بل��اقالء األس��ن الب��راس َم��ط الفت��ى متوس��تخدم وأن أعل��ز المس��ادة التركی��ع زی��وقة م�% ٥٣.٥الدعس

�ز ���التركیزین % ٠.١٥للتركی���ة ب���یة % ٠.٥و  ٠.٣مقارن���اءة االفتراس���ط الكف���غ متوس���ث بل��و  ٥٠.٧حی
  .التوالي ، على% ٥٠.٥
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یتبین أن لطریقة المعامل�ة والتركی�ز المس�تخدم م�ن التریك�ارد ت�أثیر قات�ل ) ٣(ومن نتائج الجدول 
في ذكور الدعسوقة ، وان ھناك زیادة في نسبة القتل مع زیادة التركیز المستخدم بطرق المعامل�ة الثالث�ة 

�% ٥طات عن�د مس�توى احتم�ال وقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحص�ائي واختب�ار دنك�ن للف�رق ب�ین المتوس
وجود فروقات معنویة في متوسط نسبة قت�ل ذك�ور الدعس�وقة تبع�اً لطریق�ة المعامل�ة والتركی�ز المس�تخدم 

. عن�د رش الورق�ة النباتی�ة والَم�ن والدعس�وقة مع�اً % ٠.٥عند التركی�ز % ٥٤وأن أعلى نسبة قتل بلغت 
أیض�اً أن أعل�ى متوس�ط لنس�بة قت�ل ذك�ور الدعس�وقة أما بالنسبة لتأثیر طریقة المعاملة فیتضح من النتائج 

وھي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط نسبة القتل في معاملتي الورقة النباتیة والَمن ومعاملة % ٤٠.٦بلغت 
  .، على التوالي% ٣٨.٦و  ٢٥.٤الورقة النباتیة والَمن والدعسوقة إذ بلغت 

  
وإن�اث ریقة المعاملة في النسبة المئویة للقتل ل�ذكور تأثیر تراكیز مختلفة من التریكارد وط) : ٣(الجدول 

  الدعسوقة ذات السبع نقاط

طریقة 
 المعاملة

 الذكور
التراكیز 

%  
  للتراكیز  لطریقة المعاملة  الكفاءة االفتراسیة

  S.E ±المتوسط   المدى S.E ±المتوسط   المدى S.E ±المتوسط   المدى

  الورقة النباتیة
 ٥.٩± جـ  ٣١.٣  ٤٢.٥- ٢٨.٥ ٠.١٥

 ٥.٤± ب  ٤٢.٦  ٧١- ٢٨.٥  ٠.٣ ٣.٧± ج  ٢٤.٥ ٤٢.٥-٠ ٣.٥± آ  ٤٠.٦ ٧١- ٢٨.٥
 ٥.٣± آب  ٤٨.٤  ٥٧- ٢٨.٥  ٠.٥

الورقة النباتیة 
  الَمن+ 

 ٥.٩± ھـ  ١٧  ٢٨.٥-٠ ٠.١٥
 ٦.٧± ھـ  ١٩.٨  ٢٨.٥- ١٤  ٠.٣ ٤.٦± ب  ٣٢.٩ ٧١- ١٤ ٤.٧± ب  ٢٥.٤  ٧١-٠

 ٥.٣±ب جـ ٣٩.٨  ٧١- ٢٨.٥  ٠.٥
الورقة النباتیة 

+ الَمن + 
  المفترس

٣.٩±  ٢٥.٥  ٢٨.٥- ١٤ ٠.١٥ 
 ٤.٧±ب جـ ٣١.٩  ٤٢.٥- ٢٨.٥  ٠.٣ ٤.٧± آ  ٤٧.٣ ٧١- ٢٨.٥ ٥.٦± آ  ٣٨.٦  ٧١- ١٤

 ٤.٧± آ  ٥٤  ٧١- ٤٢.٥  ٠.٥
 اإلناث 

  الورقة النباتیة
 ١.٥± * و  ١١.٢ ١٤-٠ ٠.١٥

 ٢.٤± ھـ  ١٧.٠٢  ٤٢-٠  ٠.٣ ٢.٠١± ج ١٨.٥ ٤٢-٠ ٢.١± ج  ١٧.٨ ٥٧-٠
 ٢.٥± د  ٢٥.٦  ٥٧-٠  ٠.٥

الورقة النباتیة 
  الَمن+ 

 ٣.٢± د ھـ  ٢٢.٧  ٢٨- ١٤ ٠.١٥
 ٤.١± د  ٢٨.٠٥  ٤٢- ١٤  ٠.٣ ٢.٤± ب  ٣٢ ٥٧-٠ ٢.٤± ب  ٢٧.٦  ٥٧- ١٤

 ٢.٥± ب ج  ٤٢.٧  ٥٧- ٢٨  ٠.٥
الورقة النباتیة 

+ الَمن + 
  المفترس

 ٣.٥± د ھـ  ٢٢.٦  ٤٢- ١٤ ٠.١٥
  ٣.٠٩± ب  ٥٣.١  ٥٧- ٢٨  ٠.٣ ٢.٤± آ  ٤٣.٢ ٧١-٠ ٢.١± آ  ٤١.٤  ٧١- ١٤

 ٤.٢± آ  ٦٢.٥  ٧١- ٤٢  ٠.٥

  %.٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابهة عمودیًا تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال * 
  

ك�ور الدعس�وقة فتش�یر النت�ائج أیض�اً أما بالنسبة لتأثیر تراكیز التریك�ارد ف�ي متوس�ط نس�بة قت�ل ذ
وجود زی�ادة ف�ي متوس�ط نس�بة القت�ل م�ع زی�ادة التراكی�ز المس�تخدمة وأن أعل�ى متوس�ط لنس�بة القت�ل ف�ي 

وعن�د مقارن�ة نت�ائج . والذي اختلف معنویاً عن بقیة التراكی�ز% ٠.٥عند التركیز % ٤٧.٣الذكور بلغت 
للتریكارد من اإلناث وربما یرجع ذلك إلى زی�ادة حج�م  یتبین أن الذكور كانت أكثر حساسیة) ٣(الجدول 

األنثى مقارنة بالذكر مما یزید من تحملھا للتراكیز المس�تخدمة م�ن التریك�ارد ف�ي الدراس�ة وم�ن الج�دول 
یتضح أیض�اً أن ھن�اك زی�ادة ف�ي نس�بة قت�ل إن�اث الدعس�وقة م�ع زی�ادة التراكی�ز ف�ي ط�رق المعامل�ة ) ٣(

ف�ي معامل�ة % ٠.٥عن�د التركی�ز % ٦٢.٥نس�بة قت�ل ف�ي إن�اث الدعس�وقة بل�غ الثالثة وأن أعلى متوس�ط 
عن�د التركی�ز % ١١.٢الورقة النباتیة والَمن والدعسوقة فیما بلغ أقل متوسط نس�بة قت�ل إلن�اث الدعس�وقة 

عند معاملة الورقة النباتیة فقط ، أما بالنسبة لتأثیر طریقة المعاملة في متوس�ط نس�بة قت�ل إن�اث % ٠.١٥
عسوقة فان النتائج تشیر إلى وجود فروقات معنویة في متوسط نس�بة القت�ل تبع�اً لطریق�ة المعامل�ة وأن الد

�ت ��وقة بلغ��اث الدعس��ي إن��ل ف��بة القت��ط لنس��ى متوس��اث % ٤١.٤أعل��ن وإن��ة والَم��ة النباتی��د رش الورق�عن
ة الورقة النباتی�ة عند معامل% ١٧.٨الدعسوقة بالتریكارد وأن أقل متوسط لنسبة قتل إناث الدعسوقة بلغ 

فقط ، أما بالنسبة لتأثیر التراكیز ف�ي المتوس�ط الع�ام لنس�بة القت�ل ف�ي إن�اث الدعس�وقة ف�ان نت�ائج الج�دول 
و  ١٨.٥تشیر إلى حدوث زیادة في متوسط نسبة القتل مع زیادة التراكیز إذ بلغ متوسط نس�بة القت�ل ) ٣(

�ز % ٤٣.٢و  ٣٢��وال% ٠.٥و  ٠.٣و  ٠.١٥للتراكی��ى الت��ـ . يعل��ة ل��ي دراس� Bruceو  Vaughanف
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�ري ) ١٩٩٥(��و الحش��بط النم��تخدام مث��دا أن اس��راء  Pyriproxyfenوج��ریة الحم��رة القش��ة الحش�لمكافح
Aonidiella aurantii (Maskell)  ى���ھ أدى إل��یق ولكن��وت الدعاس��ى م��ؤِد إل��م ی��یات ل��ى الحمض�عل

أن اس�تخدام مث�بط النم�و الحش�ري  مما سبق یتبین. خفض نسبة فقس البیض الذي وضعتھ إناث الدعسوقة
تریكارد في مكافحة الَم�ن یمك�ن أن یعط�ي الفرص�ة أیض�اً للدعس�وقة ذات الس�بع نق�اط ف�ي المس�اھمة ف�ي 

  .خفض أعداد الَمن خاصة وأن أفرادھا بدأت بالموت بعد مرور خمسة أیام من المعاملة
 

INTEGRATION BETWEEN INSECT GROWTH INHIBITORS, 
TRIGARD AND Coccinella septempunctata (L.) IN CONTROLLING  

Aphis fabae (Scopoli) 
Nazar M. Al-Mallah      Juhaina A. M. Ali 

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

ABSTRACT 
Results of the integration study between insect growth inhibitors Trigard 

(Cyromazine 75% W.P.) and ladybird beetle Coccinella septempunctata (L.) in 
controlling black bean aphid, Aphis fabae (Scopoli), showed that Trigard 
exhibit a good effect in controlling Aphis fabae. The results also revealed the 
existence of variation in a predation efficiency of males and females of 
ladybird according to the treatment method and Trigard concentration, and 
showed that the highest average of males predation efficiency reached 56.8, 
and 53.5%, and for females 53.5, and 52.7% when the plant leaf treated by 
0.15% Trigard concentration respectively. The results also showed a variation 
in average mortality percentage of Coccinella septempunctata (L.) males and 
females after five days from the treatment according to the treatment method 
and Trigard concentration, the highest mortality percentage in males and 
females were 47.3, and 43.2%, respectively when spraying Tigard at 0.5% 
concentration on plant leaf, Aphids and Ladybird together. 
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