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حفار أوراق الحمضیاتبنشاطاألعداء الطبیعیة وعالقتھا وتشخیصدراسة مسح
Phyllocnistis citrella Stainton المعامالت الكیمیائیة في المتطفل السائد بعض وتأثیر

Ratzeburgiola lncompleta (Poueek)
فاضل الجصانيراضيخالد محمد العادلزھراء عبد المعطي الغضبان

قسم وقایة النبات- جامعة بغداد–كلیة الزراعة 

الخالصة
اظھر مسح للمتطفالت في مكان تنفیذ التجارب ان ھناك اربعة انواع من المتطفالت التي تعود للعائلة 

Eulophidae ورتبة غشائیة االجنحةHymenoptera . وضمت ھذه االنواعRatzeburgiola
incompleta وCirrospilus sp. وPnigalio sp. وBaryscapus sp. . وتجدر االشارة الى ان

لالنوع األربعة من مجموع نسبة التطفل الكلیة% ٤٤.٤ھو النوع السائد ویمثل R. incompletaالمتطفل 
كانت ذروة ٢٠٠٥ففي خریف . ولوحظ وجود توافق زمني بین وجود االفة والمتطفالت التي تصیبھا

ورقة ، وكانت نسبة التطفل ١٠٠فرداً حیاً لكل ٧٩وبمعدلات في شھر ایلول االصابة بحفار اوراق الحمضی
٩٥كان اقصى ذروة وصلتھا االفة ٢٠٠٦وفي ربیع % . ٢٢بلغت نسبتھا المئویة تھا في ذلك الوقت بذرو

كما اظھرت دراسة تأثیر .بالنسبة للطفیلي األول% ٣٢ورقة وكانت نسبة التطفل ١٠٠فرداً حیاً لكل 
ان معاملتي الكونفیدور مع R. incompletaامالت الكیمیائیة المختلفة في عملیة بزوغ بالغات المتطفل المع

كانت من لتر / مل ٠.٧٥رشاً على األجزاء الخضریة ومنظم النمو ماتش لكل اص / لتر ٢/مل ٢ماء الري 
تؤخذ ھاتان المعاملتان بنظر وعلى ھذا االساس یمكن ان. بالغات الطفیلاقل المعامالت تأثیراً في بزوغ 

.االعتبار عند الرغبة في تطبیق مبدأ االدارة المتكاملة لمكافحة ھذه االفة 

المقدمة

Anoidiellaراء شرقیة الصفوالحشرة القشریة الNipaecoccus vastatorالبق الدقیقي  orientalis
Aleuroclavaوذبابة الیاسمین البیضاء Eutetranychusو Tetranychusوانواع الحلم التابعة لالجناس 

jasmini .staintonPhyllocnistis citrella من
١٩٩٢ .

 .
باس واخرون ( .)١٩٩٩، ع

لموعي  ان ا) ١٩٩٩(وا
Eulophidae االنواع لت  لتي شم -Ratzebrugiola incompletaا

لمتطفل % ٥١ Cirrospilus% ٤٢.٥-Semielacher petiolatus١٠وا
nrlyncus والمتطفل % ٤٢.٥–٠ونسبة تطفلھC. quadriatus اما في سلطنة % .٤٦–٠ونسبة تطفلھ

) ٢٠٠٢(عمان فذكر ھبیس 
Eulophidae تطفل لم لت ا تطفل Cirrospilus quadristrialusشم لم Citrostichus phyllocnistوا

وان النوع االخیر
١٩٩٩و ١٩٩٧و ١٩٩٦% ٦٦.٣% ٩٧

) ٢٠٠٠(واخرون Al-Jbooriسجل 
Ratzburgida incompletaوCirrospilus sp.وPnigalio sp.وNeochrysocharis sp.

في % ٦٦ان نسبة التطفل ) ٢٠٠٢(Davidواوضح .
) ٢٠٠٦(Uygunو Elekcloglu.والیة فلوریدا االمریكیة 

الط
ـــــــــــــــــــــــــــ

. مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول 
٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢٦/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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٢٠٠١-١٩٩٥
ح

. تقییماً لبعض الوسائل الالزمة للحد من اضرار ھذه الحشرة في مشاتل الحمضیات في العراق

مواد البحث وطرائقھ
:موقع تنفیذ التجارب -١

:خط صنف من اصناف الحمضیات وھي
 البرتقال)Sweet orange (Citrus sinensis
 الاللنكي)Mandarine (C. reticulate
 النارنج)Sour orange (C. aurantium

.من قبل مالك المشتل طیلة مدة اجراء البحث
٢-:

اع من اغصان الحمضیات التي تحتوي على اوراق مصابة لالعینات بصورة عشوائیة كل اسبوع من  نو ثالثة ا

. یرقات وعذارى الحفار في االوراق المصابة
٥ppm) Benzimadazol(٢٥ا

اجة فانوس . على ھذا المحلول
 .

)٢٠٠٠( .
عزلت االوراق المحتویة على اطوار االفة والتي تظھر علیھا عالمات التطفل اذ وضعت كل ورقة في 

% ٨٠م ورطوبة ْ ٢٥وضعت االطباق في حاضنة درجة حرارتھا . الورقة 
٧٠ %.

٢٠٠٥٢٠٠٦ .
. جامعة بغداد / متحف التاریخ الطبیعي 

.ھذه المتطفالت
٣-Ratzeburgiola incompleta (Boucek):

التجربة في الظلة الخشبیة ا
٢٠٠٦ .

جراء قسم الحشرات وجھز الطفیلي من قبلھم ال–تربیة المتطفل في مختبرات الھیئة العامة للبحوث الزراعیة 
 .٣

. تحوي اوراقھا على انفاق فعالة ویرقات حیة 
:وشملت كل من المعامالت ثالث مكررات وكانت كاالتي 

 لتر/ مل ١استعمل رشاً على االجزاء الخضریة : مبید كونفیدور
لكل اص/ لتر ٢/ مل ٢استعمل مع ماء الري: ر مبید كونفیدو
 لتر/ مل ١.٥استعمل رشاً على االجزاء الخضریة : المضاد الحیوي فیرتمك
 لتر/ مل ٠.٧٥استعمل رشاً على االجزاء الخضریة : منظم النمو ماتش
 تم معاملتھا رشاً بالماء : معاملة المقارنة.

 .
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× ٧٥× ٧٥(عملیة جفاف الشتالت 
وعلمت ھذه االقف) سم٧٥

Ratzeburgiola incompletaداخل ظلة مبردة اذ تمت عملیة اطالق المتطفل 
 .

:لوقت اطالق المتطفل فكان كاالتي 
بعد اسبوع واحد من المعاملة-بعد یومین من المعاملة-ساعة من المعاملة٢بعد -

شتالت نارنج مصابة باالفة تحوي یرقات حی
 .

.وثالثة اسابیع من المعاملة 
على 

.الیرقات الحیة في الشتالت 

النتائج والمناقشة
اوضحت ھذه :دراسة مسح االعداء الطبیعیة وتشخیصھا وعالقتھا بنشاط حشرة حفار اوراق الحمضیات -١

)٢٠٠٥ (
 .

نسبةزیادة في لوحظتالوقت ابتدأت الكثافة السكانیة لالفة باالزدیاد 
١٠٠لكل طوراً حیاً ٧٩وبلغت الكثافة السكانیة الحد االقصى عند منتصف شھر تشرین االول اذ وصلت الى 

. ورقة 
) .١(االول كماھو موضح في الشكل 

) ٢٠٠٦(ما في الموسم الربیعي ا
٩٥١٠٠

. ورقة 
.

Senecio vulgaris L.Composidae
.الحیة في نھایة االنفاق على اوراق ھذا النبات

) ١(الشكل كما یوضح

وبدأت الذروة االولى للمتطفالت في. المتطفالت مرافقة لذروتي حفار اوراق الحمضیات 
) ٢٠٠٥(خالل الموسم الخریفي % ٢٢بلغت نسبة التطفل 

) ٢٠٠٤(Ernestoوھذا یتفق مع ما اكده )٢٠٠٦(خالل الموسم الربیعي % ٣٢نسبة التطفل
. ارتباطاً وثیقاً بین كثافة العائل وكثافة المتطفل

Eulophidae
Hymenoptera)١ (

..Baryscapus spو.Penigalio spو.Cirrospilus spوRatzeburgiola incompletaاالنواع 
.وان ھذه الطفیلیات جمیعھا تتطفل على االطوار غیر البالغة لالفة كالیرقات والعذارى

Ratzeburgiola incompleta
نسب.Cirrcopilus sp% ٤٤.٤الدراسة اذ وصلت نسبة تطفلھ الى  ة وب

تطفل .Pnigalio sp% ٢٧.٧تطفل  بة  بنس نسبة .Boryscapus sp% ٢٢.٢و وب
% .٥.٥تطفل 

.Pاتـــ٢٠٠/ :)١(جدول ال
citrellaخالل مدة نشاط االفة.

المجموع انواع المتطفالتالشھر
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Ratzeburgiola
incomplete

Cirrospilus
sp.

Penigalio
sp.

Baryscapus
sp.

ليالك

١٠١٠٢اذار
٣١١٠٥نیسان
٦١١١٩مایس

٣١١٠٥حزیران
٢٢٢٠٦ایلول

١٢١١٥تشرین االول
٠٣١٠٤تشرین الثاني

١٦١٠٨٢٣٦المجموع
٤٤.٤٢٧.٧٢٢.٢٥.٥النسبة المئویة

ضیات مع الكثافة السكانیة النواع التزامن بین الكثافة السكانیة لحشرة حفار اوراق الحم) :١(شكلال
المتطفالت من اعدائھ الحیویة

Ratzeburgiolaتأثیر المعامالت الكیمیائیة في المتطفل -٢ incompleta (Boucek) :
R. incompletaتأثیر المعامالت الكیمیائ) ٢(

 .
ما ظھرت فاظھرت بالغة واحدة للمتطفل ، ك) Match(اما في المعامالت التي استعمل فیھا منظم النمو ماتش 

. التي استعمل فیھا الماء فقط
.ومنظم النمو ماتش في برامج المكافحة المتكاملة 
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Lancaster)٢٠٠١ ()Nicotonioid
insecticides (

املة حدودھا الدنیا عندما تستعمل بطرائق امینة ومن ثم یكون من المناسب ادخالھا ضمن برامج الم تك لم افحة ا ك
.لالفات 

FAO)ان ) ١٩٩٦

.عداء الطبیعیة لحشرة حفار اوراق الحمضیاتالنبات لمدة طویلة فضالً عن عدم تأثیراتھا في اال

:)٢(ال
Ratzeburgiola incompleta.

المعامالت
عدد بالغات الطفیلي التي ظھرت بعد المعامالت المختلفة

بعد ساعتین 
من المكافحة

بعد یومین 
المكافحةمن 

بعد اسبوع 
من المكافحة

بعد اسبوعین 
من المكافحة

اسابیع ٣بعد 
من المكافحة

٠٠٠٠٠كونفیدور رشاً على االوراق
٠٠٠٠٢كونفیدور مع ماء الري
٠٠٠٠١ماتش رشاً على االوراق

٠٠٠٠٠فیرتمك رشاً على االوراق
المقارنة

٠٠١٢٣)الرش بالماء فقط(

االستنتاجات والتوصیات

R. incompletaمن % ٤٤
ومجموع نسبة التطفل الكلیة

 .

.تكثیرھا عن طریق التربیة 

STUDY THE ACTIVITY OF SOME PARASITES OF CITRUS LEAFMINER
EFFECT OF DIFFERENT CHEMICAL TREATMENTS ON THE

EMERGENCE OF THE ADULT PARASITE
Ratzeburgiola incompleta (Poueek)

Zahraa. A. Al-Ghadhban Khalid M. Al-Adel Radhi F. Al_Jasany
*College of Agriculture- University of Baghdad- Plant Protection Department

ABSTRACT
The survey of parasites showed that there are four parasitoids can be

considered as natural enemies of citrus leafminer. All these belong to the family
Eulophidae and the order Hymenopter. These parasitoids are Ratzeburgiola
incomplete, Cirrospilus sp., Pnigalio sp. and Baryscapus sp. However, the
parasitoid R. incompleta was the dominant which represents 44.4% of the total
parasitism. A compatible in the time of occurrence between the abundance of the
citrus leafminer and the parasitoids was noticed , that is in fall of 2005 the peak of
citrus leafminer population density reached the maximum during September with 79
alive stages / 100 leaves and with percentage of parasitism of 22%. In spring 2006,
however, the peak of the pest reached the maximum during May with 95 a live
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stages / 100 leaves and with percentage of parasitism of 32%.Studying the effect of
different chemical treatments on the emergence of the adult parasite R. incompleta
revealed that confidor soil treatment and the treatment with IGR Match® had the
least effect on parasite emergence. Accordingly, these treatments can be considered
in applying of IPM to control this pest.

المصادر
Phyllocnistis citrellaالمكافحة المتكـــاملة لحف). ٢٠٠٠(الغزي ، صادق ثاجب 

(Stainton). جامعة بغداد/ كلیة الزراعة/ اطروحة دكتوراه .
)١٩٩٩( .

٢٨-٢٤.. سوریة 
).خالصة). (تشرین االول(

)١٩٩٩ .(
citrus aurantifoliaPhyllocnistis citrella (Stainton)

. ابن الھیثم. كلیة التربیة الثانیة. طبیقیة مجلة ابن الھیثم للعلوم المعرفیة والت. 
. )٢٠٠٢(ھبیس ، محمد بن مسلم بن علي 

Phyllocnistis citrella (Lepidoptera : Gracillariidae) . .
.سلطنة عمان . الزراعة والثروة السمكیة وزارة . محطة البحوث الزراعیة بصاللة 
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