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المطرزالكمثرى حشرة بق لالصابة ببعض اصناف الكمثرى الثانویة في حساسیة بعض المركبات دور 
Stephanitis pyri (F.) (Tingidae: Hemiptera)

عبد الجبار خلیل العبادينزار مصطفى المالح
العراق-جامعة الموصل-كلیة الزراعة والغابات-قسم وقایة النبات

الخالصة
أصنافالمستخلصة من اوراق الثانویة دراسة التأثیر السام لبعض المركبات الكیمیائیة نتائج أظھرت

ككونت ویلالكمثرى زعفرانیة وعثماني و

الریانا معنویا في متوسط نسبة القتل على فینوالت بقیة كفینوالت اوراق الصنف وقد تفوقت والطور الحشري
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لاذ كانت ف. النسبیة لتؤكد ذلك
.المائي مقارنة ببقیة المركبات لالصناف االخرى التي كانت ذات سمیة منخفضة لحشرات البق المطرز
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وطرائقھالبحثمواد
نفذت الدراسة بجمع أوراق أصناف أشجار الكمثرى:استخالص وفصل المركبات الكیمیائیة: أوالً 

ھا بفرشھا في الظل مع التقلیب المستمر لضمان التجفیف الجیدعثماني ولیكونت وكالریانا وتجفیفعفرانیة وز
.٢٠٠٦للباحث الثاني مستل من أطروحة الدكتوراه 

١٨/٣/٢٠٠٩وقبولھ  ١٧/١٢/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
HERUM22619٢٣

:م لحین إجراء عملیات االستخالص علیھا والتي شملت ٥مش وحفظت في الثالجة بدرجة حرارة 
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فصل: فصل الفینوالت -١ ١٠٠ل
٢٥٠٢٤
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عن معاملة حشرات البق المطرز بفینوالت أصناف الكمثرى تبعاً لصنف الكمثرى والتركیز والطور الحشري 
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املةذلك إلى صغر حجمھا وعدم اكتمال دفاعاتھا الكیموحیویة مقار لك لحشرة ا .نة با
اإلحصائي للتداخل بین األطوار الحشریة والتراكیز وجود فروقات معنویة في متوسط نسبة القتل عند مستوى 
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وجود تباین في )١(، إذ یتبین من الجدول أوراق أصناف الكمثرى في حوریات وكامالت حشرة البق المطرز

نسبة القتل الناتجة عن معاملة البق المطرز بقلویدات أصناف الكمثرى تبعاً لصنف الكمثرى والتركیز والطور 
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معنویة كما أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي للتداخل بین األطوار الحشریة والتراكیز وجود فروقات 
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٣
٢.٣٣

 .
١) ٥(الجدول 
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THE ROLE OF SOME SECONDARY COMPOUND ON THE
SUSCEPTIBILITY OF SOME PEAR VARIETIES TO INFECTION BY

PEAR LACE BUG
Stephanitis pyri (F.) (Tingidae: Hemiptera)
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ABSTRACT
The results of the recent study showed the toxic effect of some

secondary chemicals compounds extracted from pear leaves varieties such
as (Zafarania, Othmani, Le-conte and Calleryana) in the pear lace bug
Stephanitis pyri (F.); the results showed a variation in mortality percentage
according to pear variety, concentration and insects stage. Phenols of the calleryana
leaves showed a significant mortality percentage superior to the phenols of other
pear varieties, which reached to 88, 71 % for nymph and adult at 10% concentration
respectively. While the calleryana pear alkaloids demonstrated a significant
mortality percentage superior to alkaloids of other varieties. It reached 80, 64% for
nymph and adult at 10% concentration respectively. Similarly, calleryana pear
terpens showed a significant mortality percentage superior to terpens of other
varieties. It reached 63, 70% for nymph and adult at 10% concentration
respectively; whereas the water-part of the calleryana pear leaves also showed. A
significant mortality percentage reached 36, 42% for nymph and adult at 10%
concentration respectively. Toxicity values have also confirmed that the calleryana
pear phenols are more toxic, and its relative toxicity; followed by alkaloids, terpens
and water-part respectively in comparision with other extracts of the rest varieties
which had low relative toxicity to the Stephanitis pyri (F.).
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