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Aphis fabaeوتراكیزھا وطریقة معاملة من الباقالء االسود الغذاء الملكي والندوه العسلیھتایثر 
Scopoli في الكفاءه االفتراسیھ لالعمار الیرقیھ للدعسوقھ ذات السبع نقاط

Coccinella  septempunctata L.
نزار مصطفى المالح*جمعة طة محمد 

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

الخالصة
Coccinella septempunctata L.

Aphis fabae Scopoliوغ
Honeydewحل العسل والندوة العسلیة لنRoyal jellyالغذاء الملكي ب

Pterochlorus persicae (Chold.)،في % ٨ت
٢٩.٤٧و ٢٨.٥٥و ١٨.٥٧و ٦.٣٣

َنّ ٢٠.٩٨و ١٨.٣٧و ١٢.٤٢و ٣.٩٠یرقة بینما بلغت /نّ حشرة مَ  /حشرة م
و ٩٢.٨٣و ٦٣.٣٣

و ٦١.١١و ٦٢.٠٨و ٣٩.٠٠% ٩٨.٢٥و ٩٥.١٧
على التوالي % ٦٩.٩٢
على % ٤٠.٦٤و ٥٥.٥٦و ٤٩.٩٥و ٦٣.٤٢والبالغ 
.التوالي

المقدمة
Coccinella septempunctata L

)Triltsch ،؛ ١٩٩٧Fieier١٩٩٨ (
َنّ  لم ، Hodekو Kalushkovو؛١٩٩٦، Honekو( Hodekمن ا

الإن ،)٢٠٠٤
والبدائل الغذائیة لإلبقاء على اكبر عدد ممكن منھا في البیئة 

.ی

البحث عن فرائسھا والذي ینعكس بالنتیجھ على انتاج حشرات كاملھ قویھ ونشطھ تت
و. السیطره على االفات الحشریھ

Aphis fabae
Scopoli.

ھوطرائقالبحثمواد.
على ٢٠٠٨

ّ الباقالء األسود المربى على نبات اللوبیا ن اوحتمَ تر حرارة الدرجات ث 
٢٨-١٨٢.٧٠±٢١.١٣م٦.٧٥±٤٦.٥٣% ٦٠-٣٦الالم  و.%

Royal jelly
ار خوخHoneydewتجمعوالمباشرة لحین االستخدام من أشج

٢٠٠٩األول ن أطروحة الدكتوراه للباحث مستل م
٢٠١٠/ ٢٧/١٠وقبولھ  ٤/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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Pterochlorus persicae (Chold.)
٥.

% ٨٩٢٨بأخذ % ٨و٤و٢
% ٤و ٢

منفردبشكل)(األربعة للمفترس 
تخدمة في لمل% ٨و٤و٢ لمس ا
بعد ) التي تم جلبھا من حقل (الدراسة وبالطریقة المباشرة وذلك بغمر حشرات المن 

یرقاتات لمدة ثانیة واحدة وقدمت للنتجللشاي بتراكیز الموضعھا في مصفاة
تجاتن١سم بـ ٩

لحشريجتنالممحلول ا
, ت وزود ت  بحشرات من الباقآلء األسودیرقاوضعت ال

)Busvine،تجربة ب.)١٩٧١ ل عشرةا
-:یلي مات یومیا لحسابیرقامعاملة وتمت متابعة ھذه ال

الكفاءة االفتراسیة لكل عمر من األعمار الیرقیة
______________________________________________= الكفاءة االفتراسیة  الیومیة . ١

یوم/ فترة كل عمر من األعمار الیرقیة 
الكفاءة االفتراسیة لكل عمر من األعمار الیرقیة

١٠٠× ______________________________________________= ئویة للكفاءة االفتراسیة النسبة الم. ٢
العدد الكلي للحشرات المقدمة 

=النسبة المئویة للزیادة أو النقص في الكفاءة االفتراسیة الیومیة . ٣
ة الیومیة في المقارنة الكفاءة االفتراسی–الكفاءة االفتراسیة الیومیة في المعاملة 

______________________________________________________________________________ ×١٠٠
الكفاءة االفتراسیة الیومیة في المقارنة

)٢٠٠٠عفیفي ، (
نكن CRDحللت النتائج إحصائیا د
. )١٩٩٣(SASوفق برنامج و%٥معنویة بین المتوسطات عند مستوى احتمالالمتعدد المدى الختبار 

النتائج والمناقشة
) ١(الجدول :-١

وتراكیزھما المستخدمة بطریقتي المعاملة المباشر

ل 
اذ

% ٥التحلیل اإلحصائي واختبار دنكن للفرق بین المتوسطات عند مستوى احتمال 
/٢٧.٧٠و ٢٩.٤٧
٨ %

 .
فروقات معنویة بین متوسطات الكفاءة

/١٩.٣٧و ٢٠.٧٣
٨ %

أن . /١٣.٩٣م
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ّ الباقالء األسود في متوسط الكفاءة االفتراسیة الیومیة لألعمار الیرقیة األربعة للدعسوقة ذات السبع نھالغذاء الملكي والندوه العسلیتأثیر:)١(الجدول  ن .قاطوتراكیزھا وطریقة معاملة مَ

األعمار طریقة المعاملة
المقارنةالیرقیة

المتوسطات العامةمتوسط الكفاءة االفتراسیة الیومیة لألعمار الیرقیة
للتداخل بین طریقة المعاملة %الندوة العسلیة%الغذاء الملكي

واألعمار الیرقیة
لتأثیر طریقة 

المعاملة
لتأثیر األعمار 

الیرقیة ٢٤٨٢٤٨

المعاملة المباشرة

*ز٥.٢٣ر ش٦.٠٢ث خ٥.٠٠خ ذ٤.٤٢ر٦.٣٣ت–ر٥.٧٨ت ث٥.١٧ذ٣.٩٠األول
ھـ١٦.١٠س١٧.٥٣ع١٦.٢٧ف١٥.١٣ن١٨.٥٧س١٧.٠٥ع ف١٥.٧٠ق١٢.٤٢الثاني
ج٢٤.٨٤د٢٧.٨٢ح ط٢٥.٤٣ل٢٣.٠٨ب ج٢٨.٥٥و ز٢٦.٤٨ي ك٢٤.١٧ن١٨.٣٧الثالث
آ٢٦.٩٥ب٢٨.٧٠ج د٢٧.٨٩و ز٢٦.٣٧آ٢٩.٤٧د–ب ٢٨.١١ھـ و٢٧.٠٦م٢٠.٩٨الرابع

المعاملة غیر 
المباشرة

ح٤.٧٨ت خ٥.٠٣خ ذ٤.٣٥ذ٣.٨٧ر ش٥.٩٢ث–ش٥.٤٧ث خ٤.٩٢ذ٣.٩٠األول
و١٥.٠٧ع ف١٥.٨٠ف١٥.١٥ص١٣.٩٧س١٧.٠٨ع ف١٥.٨٧ف١٥.٢٢ق١٢.٤٢الثاني
د٢٣.٥١ط٢٥.٣٧ل–ي ٢٣.٧٥م٢١.٥٥و ز٢٦.٨٠ط٢٥.١٥ك ل٢٣.٥٧ن١٨.٣٧الثالث
ب٢٥.٣١ز٢٦.٢٥ح ط٢٥.٤١ي٢٤.٣٥د ھـ٢٧.٦٩ز ح٢٦.٠٧و ز٢٦.٣٥م٢٠.٩٨الرابع

التداخل بین طریقة 
المعاملة 

ونوع المنتج الحشري

آ١٨.٢٨ب٢٠.٠٢د١٨.٦٥و ز١٧.٢٥آ٢٠.٧٣ج١٩.٣٦ھـ١٨.٠٢ط١٣.٩٣مباشرة
غیر 
ب١٧.١٧ھـ١٨.١١ز١٧.١٦ح١٥.٩٣ج١٩.٣٧ھـ١٨.١٤و١٧.٥١ط١٣.٩٣مباشرة

عمار األالتداخل بین
الیرقیة ونوع المنتج 

الحشري

د٥.٠٠ق٥.٥٣ر٤.٦٨ش٤.١٤ص٦.١٣ق٥.٦٢ر٥.٠٤ش٣.٩٠األول
ج١٥.٥٨ن١٦.٦٧س١٥.٧١ع١٤.٥٥م١٧.٨٣ن١٦.٤٦س١٥.٤٦ف١٢.٤٢الثاني
ب٢٤.١٧ھـ٢٦.٥٩ح٢٤.٥٩ي٢٢.٣٢ب٢٧.٦٨و٢٥.٨٢ط٢٣.٨٧ل١٨.٣٧الثالث
آ٢٦.١٣ب ج٢٧.٤٧د ھـ٢٦.٦٥ز٢٥.٣٦آ٢٨.٥٨ج د٢٧.٠٩د ھـ٢٦.٧٠ك٢٠.٩٨الرابع
تأثیر نوع المنتج الحشري 

ب١٩.٠٦د١٧.٩١ھـ١٦.٥٩آ٢٠.٠٥ج١٨.٧٥د١٧.٧٧و١٣.٩٣وتركیزه

آ١٧.٨٥آ١٨.٨٦ب١٣.٩٣تأثیر نوع المنتج الحشري
.حسب اختبار دنكن% ٥غیر المتشابھة في كل قطاع تشیر إلى وجود فروقات معنویة فیما بینھا عند مستوى احتمال المتوسطات ذات األحرف * 
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نّ ٢٨.٥٨قد بلغ  /حشرة مَ
َنّ ٣.٩٠% ٨ /حشرة م

. العمر األول
حشرة ٢٠.٠٥

نّ  % ٨ذیة األعمار الیرقیة على الغذاء الملكي بالتركیز یرقة عند تغ/مَ
نّ ١٣.٩٣والبالغ  . یرقة/حشرة مَ

حشرة ١٧.٨٥و ١٨.٨٦وسط لھا فیالحظ أنھ ال توجد فروقات معنویة بین ھذه المتوسطات إذ بلغت أعلى مت
نّ  ّ المعامل بالغذاء الملكي والندوة العسلیة على التوالي ، /یرقة/مَ ن یوم عند تغذیة الیرقات على المَ

نّ ١٣.٩٣معنویاً عند مقارنتھا مع معاملة المقارنة والتي بلغت  .یوم/یرقة/حشرة مَ
ّ بطر ن یقتي المعاملة بالتراكیز المختلفة للمنتجات الحشریة في متوسط الكفاءة أن معاملة المَ

نّ ١٧.١٧و ١٨.٢٨لألعمار الیرقیة وجود فروقات معنویة بین متوسطاتھا إذ بلغت  /حشرة مَ
. طریقتي المعاملة المباشرة وغیر المباشرة على التوالي

/٢٥.٣١و ٢٦.٩٥
نّ ٤.٧٨و ٥.٢٣األول والبالغ  . قة وبطریقتي المعاملة على التواليیر/حشرة مَ

و ١٥.٥٨و ٥.٠
نّ ٢٦.١٣و ٢٤.١٧ . /حشرة مَ

) () ١٩٧٦(Mahgoubمع ما وجده 
Attacusإلى أن تتناول األعمار الیرقیة لحشرة دودة حریر الخروع ricini Bosid.

.الیرقیةتفوق نسبیاً متوسط الزیادة في وزن األعمار
) ٢(یالحظ من الجدول :لمئویة للكفاءة االفتراسیةالنسبة ا-٢

% ٥احتمال 
% ٩٢.٣١و ٩٨.٢٥متوسط لھا وطریقة المعاملة ، إذ بلغ أعلى

ّ المعامل بالغذاء الملكي بالتركیز  ن % ٨المَ
املة 

% ٦٩.٩٢و ٦١.١١و ٦٢.٠٨و ٣٩.٠٠
كما . والثاني والثالث والرابع على التوالي

ّ المعامل بالغذاء الملكي بالتركیز % ٨١.٥٦و ٨٧.٤٠ ن % ٨عند تغذیة الیرقات على المَ
.المباشرة وغیر المباشرة على التوالي

أما %. ٧١.٤٦مقارنة بالمعاملة غیر المباشرة والبالغة % ٧٦.٣٧لألعمار الیرقیة إذ بلغت للكفاءة االفتراسیة 

 .
فروقات معنویة بین متوسطات النسبة المئویة 

٨٤.٤٨ %
٥٨.٠٣% ٨ %.

وجود 
% ٧٤.٠٠و ٧٩.١٢المنتج الحشري إذ بلغت 

%. ٥٨.٠٣رنة والبالغ 
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ّ الباقالء األسود في متوسط النسبة المئویة للكفاءة االفتراسیة لألعمار الیرقیة األربعة للدعسوقة ذات والندوه العسلیھالغذاء الملكيتأثیر:)٢(ول جدال ن .لسبع نقاطاوتراكیزھا وطریقة معاملة مَ

األعمار طریقة المعاملة
المقارنةالیرقیة

المتوسطات العامة%متوسط النسبة المئویة للكفاءة االفتراسیة 
للتداخل بین طریقة %الندوة العسلیة%الغذاء الملكي

المعاملة واألعمار الیرقیة
لتأثیر طریقة 

المعاملة
لتأثیر األعمار 

الیرقیة ٢٤٨٢٤٨

معاملة المباشرةال

*ز٥٢.٤٥ع–ن٦٠.١٧ص ق٥٠.٠٠ر٤٤.١٧ن٦٣.٣٣ع٥٧.٨٣ف ص٥٢.٦٧ش٣٩.٠٠األول
د٨٠.٤٤ھـ ز٨٧.٦٧ط ي٨١.٣٣ل٧٥.٦٧ب ج٩٢.٨٣ح–و٨٥.٠٠ل–ي ٧٨.٤٧ن س٦٢.٠٨الثاني
ج٨٢.٧٩ب ج٩٢.٧٢زح٨٤.٧٨ك ل٧٦.٩٥آ ب٩٥.١٧ھـ و٨٨.٢٨ي٨٠.٥٦ع–ن ٦١.١١الثالث
آ٨٩.٨٠آ ب٩٥.٦٧ب ج٩٢.٩٧ز- ھـ٨٧.٨٩آ٩٨.٢٥ب٩٣.٦٩ھـج٩٠.١٩م٦٩.٩٢الرابع

المعاملة غیر المباشرة

ح٤٧.٧٩ص ق٥٠.٣٣ر٤٣.٥٠ش٣٨.٦٧س ع٥٩.١٧ف٥٤.٦٧ق٤٩.١٧ش٣٩.٠٠األول
و٧٥.٣٦ل–ي٧٩.٠٠ل٧٥.٧٥م٦٩.٨٣ح–و٨٥.٤٢ك ل٧٩.٣٧ك ل٧٦.٠٨ن س٦٢.٠٨الثاني
ھـ٧٨.٣٦ز ح٨٤.٥٦ي ك٧٩.١٧م٧١.٩٤د ھـ٨٩.٣٣ح ط٨٣.٨٣ل–ي٧٨.٥٦ع–ن ٦١.١١الثالث
ب٨٤.٣٤ز- ھـ٨٧.٥٠ز ح٨٤.٧٠ط ي٨١.١٧د- ب ٩٢.٣١ح- ھـ٨٧.٠٠ز- ھـ٨٧.٨٣م٦٩.٩٢الرابع

التداخل 
ملة بین طریقة المعا

ونوع المنتج الحشري

آ٧٦.٣٧ب٨٤.٠٦د٧٧.٢٧ز٧١.١٧آ٨٧.٤٠ج٨١.٢٠ھـ٧٥.٤٧ط٥٨.٠٣مباشرة
غیر 
ب٧١.٤٦ھـ٧٥.٣٥ز٧٠.٧٨ح٦٥.٤٠ج٨١.٥٦د ھـ٧٦.٢١و٧٢.٩١ط٥٨.٠٣مباشرة

التداخل بین األعمار الیرقیة 
ونوع المنتج الحشري

د٥٠.١٢ل٥٥.٢٥ن٤٦.٧٥س٤١.٤٢ك٦١.٢٥ل٥٦.٢٥م٥٠.٩٢ع٣٩.٠٠األول
ج٧٧.٩٠ھـ و٨٣.٣٣ز ح٧٨.٥٤ط٧٢.٧٥ج٨٩.١٣و٨٢.١٧ح٧٧.٢٨ك٦٢.٠٨الثاني
ب٨٠.٥٧ج٨٨.٦٤و٨١.٩٧ط٧٤.٤٥ب٩٢.٢٥د٨٦.٠٦ز٧٩.٥٦ك٦١.١١الثالث
آ٨٧.٠٧ب٩١.٥٨ج٨٨.٨٣د ھـ٨٤.٥٣آ٩٥.٢٨ب ج٩٠.٣٥ج٨٩.٠١ي٦٩.٩٢الرابع
ب٧٩.٧٠ج٧٤.٠٢د٦٨.٢٩آ٨٤.٤٨ب٧٨.٧ج٧٤.١٩ھـ٥٨.٠٣تأثیر نوع المنتج الحشري وتركیزه

ب٧٤.٠٠آ٧٩.١٢ج٥٨.٠٣تأثیر نوع المنتج الحشري
.حسب اختبار دنكن% ٥ة في كل قطاع تشیر إلى وجود فروقات معنویة فیما بینھا عند مستوى احتمال المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھ* 
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ّ % ٨٤.٣٤و ٨٩.٨٠لھا  ن لیرقات العمر الرابع المتغذي على المَ

. ولطریقتي المعاملة على التوالي% ٤٧.٧٩و ٥٢.٤٥الیرقي األول والبالغ 
معنویة بین متوسطات النس

لألعمار الیرقیة األولى والثانیة والثالثة والرابعة % ٨٧.٠٧و ٨٠.٥٧و ٧٧.٩٠و ٥٠.١٢بلغت متوسطاتھا 
.على التوالي 

أن للغذاءالملكي ) ٣(یتبین من الجدول :ومیة النسبة المئویة للزیادة أو النقص في الكفاءة االفتراسیة الی-٣

ّ الباقالء األسود من األعمار الیرقیة ا ن ألربعة المئویة للزیادة أو النقص في الكفاءة االفتراسیة الیومیة لحشرة مَ

٥ %
و ٦٣.٤٢

٨% ٥٢.٩١ %
% ١٦.١٧و ٢٥.٩٤

٢ % .

% ٨% ٤٢.٢٤و ٥٢.٣٩بلغ أعلى متوسط لھا 

. العسلیة وبطریقتي المعاملة في تأثیرھا على

٨% ٥٨.١٦ %
. ت لیرقات العمر الرابعالمئویة كان

% ٨% ٤٧.٣٢الحشري وإن أعلى متوسط بلغ 
ّ المعامل بالندوة العسلیة بالتركیز % ١٧.٥٣في حین بلغ أدنى متوسط لھا  ن أما %. ٢للیرقات المغذاة على المَ

املة % ٢٧.٧١و ٣٧.٤٦فیتبین من الجدول ایضا و لمع ل
 .

د من 
و ٤١.٢٢

توسط فبلغ . لیرقات العمر الثالث وبطریقتي المعاملة على التوالي% ٣٢.٧٣ نى م أد % ٢٤.١٤و ٣٣.٣٣أما 
ّ الباقالء لیرقات العمر الرابع وبطریقتي المعاملة، ویتبین من الجدول  َن لحشرة م اشرة  لمب لة ا ام لمع وق ا ف لك ت كذ

٣٧.٥٦ %
٢٧.٦٠ .%

% ٣٦.٩٨و ٣٤.٥٨
.%٢٨.٧٤و ٣٠.٠٤النسب المئویة للعمرین الیرقیین الثاني والرابع إذ بلغت نسبتھما 
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)٣ :(
.لألعمار الیرقیة األربعة للدعسوقة ذات السبع نقاط

األعمار طریقة المعاملة
الیرقیة

المتوسطات العامة%لنسبة المئویة للزیادة أو النقص في الكفاءة االفتراسیة الیومیة متوسط ا
للتداخل بین طریقة %الندوة العسلیة%الغذاء الملكي

المعاملة واألعمار الیرقیة
لتأثیر طریقة 

المعاملة
لتأثیر األعمار 

الیرقیة ٢٤٨٢٤٨%

المعاملة المباشرة

*آ ٤٠.٨٦آ ب٥٥.١٥ف–ط ٢٩.٨٣ن–ر١٣.٨٦آ٦٣.٤٢ھـ- ب ٤٩.٥١ع–ز٣٣.٤١األول
ب٣٤.٨٣ح–د ٤١.٤٥ف–ح ٣١.٣٠ش–ع ٢٢.١١ھـ–ب ٤٩.٩٥م–و٣٧.٧٣ق- م ٢٦.٤٢الثاني
آ٤١.٢٢د–ب ٥١.٥٣ك–و٣٨.٥٢ق–ن ٢٥.٨٣آ ب٥٥.٥٦ز- ج ٤٤.٢٨ف–ط ٣١.٥٩الثالث
ب٣٣.٣٣ن–و ٣٧.٠١ع–ز ٣٣.٠٨ق–ن ٢٥.٩٤ي- ھـ٤٠.٦٤ي- ھـ٣٤.١٨ف–ك ٢٩.١٤الرابع

المعاملة غیر المباشرة 

ج٢٨.٢٩ف–ط ٣٠.١١ش ت١٢.٨١ت٦.٢٠ج–ب ٥٢.٩١ط–د ٤٠.٩٥ق–ل٢٦.٧٦األول
ج د٢٥.٢٦ف–ك ٢٧.٦٢ش–ع ٢٢.٣٠ش ت١٢.٦٤ل–و٣٨.٠٢ص–ك ٢٨.١٧ش–س ٢٢.٧٨الثاني
ب٣٢.٧٣ل–و٣٨.٢١ف–ي ٢٩.٤٣ش–ص ١٧.٤٦و–ب ٤٥.٩٨ن–و٣٧.٠٢ص–ك ٢٨.٣٠الثالث
د٢٤.١٤ق- س ٢٥.٢٠ش–ف٢١.٢٣ت–ق ١٦.١٧ف–ح ٣٢.٠٦ر–س٢٤.٤٩ق–ن٢٥.٧٠الرابع

التداخل بین طریقة المعاملة 
ونوع المنتج الحشري 

آ٣٧.٥٦ب٤٦.٢٩ج٣٣.١٨ھـ٢١.٩٣آ٥٢.٣٩ب٤١.٤٣دج ٣٠.١٤مباشرة 
غیر 
ب٢٧.٦ج د٣٠.٢٨ھـ٢١.٤٤و١٣.١٢ب٤٢.٢٤ج٣٢.٦٦د ھـ٢٥.٨٩مباشرة

التداخل بین األعمار الیرقیة 
ونوع المنتج الحشري 

آ٣٤.٥٨ج د٤٢.٦٣ط ي٢١.٣٢ك١٠.٠٣آ٥٨.١٦ب ج٤٥.٢٣ح–و٣٠.٠٩األول
ب٣٠.٠٤ز- ھـ٣٤.٥٣ط–ز٢٦.٨ي١٧.٣٧ب ج٤٣.٩٩و ز٣٢.٩٥ي–ح ٢٤.٦الثاني
آ٣٦.٩٨ب ج٤٤.٨٧ز- ھـ٣٣.٩٧ط ي٢١.٦٤ب٥٠.٧٧ھـ- ج ٤٠.٦٥ح–و٢٩.٩٥الثالث
ب٢٨.٧٤ح–و٣١.١١ط–ز٢٧.١٦ط ي٢١.٠٦و–د ٣٦.٣٥ح–و ٢٩.٣٤ط–ز٢٧.٤٢الرابع
ب٣٨.٢٩ج٢٧.٣١د١٧.٥٣آ٤٧.٣٢ب٣٧.٠٤ج٢٨.٠١تأثیر نوع المنتج الحشري وتركیزه

ب٢٧.٧١آ٣٧.٤٦تأثیر نوع المنتج الحشري  
.بار دنكنحسب اخت% ٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة في كل قطاع تشیر إلى وجود فروقات معنویة فیما بینھا عند مستوى احتمال * 
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EFFECT OF ROYAL JELLY AND HONEYDEW, ITS CONCENTRATIONS
AND  TREATMENT METHOD OF Aphis fabae Scolopi ON PREDATION
EFFICIENCY OF THE LARVAL INSTARS OF Coccinella septempunctata L.

Juma'a  T. Mohammad Nazar M. AL-Mallah
Plant Prot. Dept., College of Agric. and Forestry, Univ.of Mosul , Iraq

ABSTRACT
The feeding of the ladybird beetle Coccinella septempunctata L. on the

black bean aphid Aphis fabae Scolopi which is treated directly and indirectly with
three concentrations (2,4,8%) of  royal jelly of the bee and the honeydew which
excreted by the aphid Pterochlorus persicae (Chold.). The results of this study
revealed that the direct treatment of the black bean aphid by the 8% of royal jelly
exhibited a superior effects in comparison with honeydew on the means of the daily
predation efficiency for the four larval instars which reached 6.33, 18.57, 28.55 and
29.47 aphid / larvae respectively as compared with 3.90, 12.42, 18.37 and 20.98
aphid/larvae for the 1st, 2nd, 3rd, and 4th larval instars respectively for the control
treatment and also on the mean percentage of predation efficiency which reached
63.33, 92.83, 95.17, and 98.25% for the larval instars respectively, and 39.00,
62.08, 61.11 and 69.92% for the four larval instars respectively in control, while the
mean percentage of increase or decrease in daily predation efficiency reached 63.42,
49.95, 55.56 and 40.64% for the 1st, 2nd, 3rd, and 4th larval instars respectively.
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