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 ٢٧٧

 بعض الدراسات االقتصادیھ في المكافحھ المتكاملھ لدودة جوز القطن الشوكیھ
Earias insulana (Boisd) على القطن  

  سالم جمیل جرجیس                                    نبیل مصطفى المالح 
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعھ والغابات/ قسم وقایة النبات

  
  الخالصة

 للخسÂارة المئویÂة النسÂبة متوسÂط فÂي معنویÂة فروقÂات وجÂود اإلحصائي لالتحلی نتائج أظھرت 
 ، كÂوكر لألصÂناف النسÂبة ھذه متوسط وأن الدراسة في المستخدم القطن لصنف تبعاً  القطن محصول في

 یكÂن لÂم حیث sp 8886 الصنف عدا ما األخرى لألصناف المتوسطات جمیع على معنویاً  تفوق مونتانا
 فÂي للخسÂارة المئویÂة النسبة بین) 0.53(+ معنویاً  وغیر موجباً  االرتباط كان فیما ، معنویاً  بینھما الفرق

 فÂي معنÂوي تÂأثیر الزراعÂة لموعد یكن لم حین في ،الستة القطن أصناف في الفقد كمیةو القطن محصول
 میدالتسÂÂ لمعاملÂÂة للخسÂÂارة المئویÂÂة النسÂÂبة متوسÂÂط وأن ،القطÂÂن محصÂÂول فÂÂي الفقÂÂد كمیÂÂةل العÂÂام المتوسÂÂط
 التسÂÂمید معاملÂة عÂدا مÂÂا األخÂرى للمعÂامالت المتوسÂÂطات جمیÂع علÂى معنویÂÂاً  تفÂوق الصÂغرى بالعناصÂر
 2,51-2,85للحشÂرة الحرج االقتصادي الحد قیمة وبلغت ،الورقي بالسماد الرش مع الصغرى بالعناصر

 نبÂات/  رقÂةی 2,15-2.05 بÂین تراوحÂت حÂین فÂي التجاریÂة ارباألسÂع المبیÂدات شÂراء عنÂد نبات/  یرقة
 ، میÂÂÂدامیك ، كونفیÂÂÂدور( بالمبیÂÂÂدات المعاملÂÂÂة تÂÂÂأثیر وحÂÂÂول،الرسÂÂÂمیة باألسÂÂÂعار المبیÂÂÂدات شÂÂÂراء عنÂÂÂد

 مÂن الواحÂد الÂدونم إنتاجیÂة أن الدراسÂة أوضÂحت الزھÂر القطÂن مÂن الحاصÂل كمیÂة فÂي حقلیاً ) اندوسلفان
 االنتاجیÂÂة ھÂÂذه غÂÂتبل حÂÂین فÂÂي مدونÂÂ/  كغÂÂم 1290,84 بلغÂÂت بالمبیÂÂدات المعاملÂÂة نÂÂدع الزھÂÂر القطÂÂن

 الزھÂر القطÂن مÂن الواحÂد النبات إنتاجیة متوسط بلغ،)المقارنة( الضابطة التجربة في دونم/كغم818.92
/  غÂÂم٨٥.٥١ ،١١٥.٧٨ ، ١١٦.١١ ، 71.66 ،٧١.٧٦ غÂÂم ٧٢.٢٢ الرشÂÂیدیة فÂÂي األولÂÂى الجنیÂÂة فÂÂي

 علÂىsp) ٨٨٨ ( سÂبیرو ، ب السÂاللة ، 1047 دن ، مونتانÂا ، الشÂاتا ، كÂوكر األصÂناف مÂن لكل نبات
 یÂادةز إلÂى أدى الكÂروزر بمبیÂد الالشÂاتا صÂنف مÂن القطÂن بذور معاملة أن الدراسة أظھرت كما،التوالي

  .)نبات/غم ١٣٨.٨٨( الزھر القطن من الحاصل
  

 ةالمقدم
 ال ولكن العالم في القطن من نوعاً  30 حالیاً  ویوجد العالم في الصناعیة المحاصیل أھم أحد القطن یعد

  ھماو القدیم العالم في نشأ اممنھ نوعان،  أنواع أربعة سوى تجاري نطاق على منھا یزرع
Gossypium. arborium L. و G., herbaceum L، نوعانال نشأ حین في  G. hirsutum L و 

G. barbadense L من منتخبة حالیا  العالم في التجاریة القطن أصناف معظم وان الجدید العالم في 
 لما  نظرا الحاضر الوقت في القطن أھمیة ازدادت وقد ،)1991 ، فرسبي( G. hirsutum L النوع
 للصناعة ضروریة) وبروتین طبیعیة وألیاف زیوت( منتجات من الغرض الثالثي المحصول ھذا یوفره

 القطن وزن من% 35 یكون الذي فقط األلیاف على القطن أھمیة تقتصر وال الوطني لالقتصاد ومھمة
 وزن من% 25-18 یكون الذي بذوره من للطعام الصالح الزیت استخراج إلى ذلك یتعدى بل رالزھ

 البروتین نسبة تصل حیث أخرى علفیة مواد مع مخلوطة لألبقار علفاً  الكسبة استعمال عن فضالً  البذرة
 من للعدید العالم في القطن محصول یتعرض . )1986،  مجھول% (63-32  بین ما الكسبة في
 مستوى على الكلیة الخسارة نسبة بلغت حیث) األدغال ، النباتیة األمراض الحشرات،( الزراعیة فاتاآل

  و األدغال بسبب% ١٣.٢ األمراض بسبب% ١٠.٥ على موزعة 1990-1988 لألعوام العالم
 النسبة ھذه وتتضاعف ختلفةالم النبات وقایة وسائل استخدام من الرغم على الحشرات بسبب%  17,4

 القطن احتل العراق وفي ،)2000 الجبوري( النبات وقایة وسائل استخدام عدم حالة في%  84,1 ىإل
 كمیة بلغت إذ الكلي واإلنتاج المزروعة المساحة حیث من الصیفیة الحقلیة المحاصیل بین مھمة مرتبة
 مع لمقارنةبا% 43,9 بزیادة 2000 عام في طناً  31289 الرسمیة المراكز إلى المسوقة الزھر القطن
 سبق مما ،)2000،  مجھول( دونماً /  كغم 554 القطن إلنتاج العام المعدل بلغ كما ، 1999 العام
   حاصل من المساحة وحدة إنتاجیة زیادة إلى ماسة بحاجة العراق أن یتبین

  
  البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث االول 

 ٢٠١١ / ٩/  ١٢وقبولھ    ١٦/٥/٢٠١١تاریخ تسلم البحث 
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 المساحة انخفاض سبب ویرجع الزیوت إنتاج ومعامل والنسیج الغزل معامل احتیاجات لسد القطن
 فضالً  لھ االقتصادي المردود حیث من األخرى المحاصیل منافسة منھا اقتصادیة عوامل إلى المزروعة

 القطن زراعة نتیجة المزارع دخل في انخفاض من علیھ یترتب وما الدونم إنتاجیة متوسط انخفاض عن
 زراعة إلى الفالحین وتحول بالقطن المزروعة المساحة انخفاض وراء المھم الدافع ھو ھذا كان

 القطن جوز دودة( القطن تھاجم التي العدیدة اآلفات تسببھ عما فضالً  عائداً  علیھم تدر أخرى محاصیل
 و Bemisia tabaci (Gennadius) البیضاء الذبابة  و Earias insulana (Boisd) الشوكیة
 ،Tetranychus spp العناكبو ،Aphis gossypii Glov الَمن و Thrips tabaci Lind الثربس

 خسائر من تسببھ لما المقدمة في الشوكیة القطن جوز دودة وتأتي ،)األخرى الجوز دیدان الى اضافة،
 فطریات من العدید ولدخ على عالوة الجوز داخل تغذیتھا جراء النھائي الحاصل إتالف إلى تؤدي إذ

 قیمة تحدید الى تھدف الحالیة الدراسة فان لذا ، لونھا وتغیر القطن ألیاف تلف تسبب التي العفن وبكتریا
 عن فضال المتكاملھ المكافحھ لبرامج االساسیھ المتطلبات احد یعد والذي لالفھ الحرج االقتصادي الحد

  .الحشرة ةبمكافح العالقھ ذات االخرى االقتصادیھ الجوانب
  

  مواد البحث وطرائقھ
الناتجة عن اإلصابة  كمیة الفقدتأثیر صنف القطن وموعد الزراعة والتسمید في نسبة و) 1

لحساب نسبة الخسارة الناتجة من اإلصابة بدودة جوز القطن الشوكیة تم  :بدودة جوز القطن
باتات قطن حیث تم انتخاب خمسة ن) 1986(اعتماد الطریقة المذكورة من قبل عارف 

ً لكل صنف من األصناف الستة المستخدمة في الدراسة  ، مونتانا ، الشاتا ، كوكر ( عشوائیا
بتاریخ  والمتأخر 4/4/2002بتاریخ المبكر (الزراعة ولموعدي  )sp،الساللة ب ،1047دن 
تسمید نتروجیني ( وكذلك خمسة نباتات لكل معاملة من معامالت التسمید ) 16/5/2002

  Grow plusبدون تسمید نتروجیني مع الرش بالسماد الورقي  ،دونم /كغم  80دل عالي بمع
معاملة ، معاملة البذور بلعناصر الصغرى مع الرش بلسماد الورقي ، لتر ماء /غم ١بتركیز 

بدون تسمید نتروجیني ، ماء  ٥: سماد ١وبتخفیف  zn+Mnبذور القطن بلعناصر الصغرى 
جوز سلیم كامل التفتح وجوز  :لكل نبات والذي ضم ما یأتي بعدھا تم حساب عدد الجوز  )

ً وجوز جاف ) تفتح 3/4،  1/2،  1/4(غیر كامل التفتح وبدرجات  وجوز جاف طبیعیا
مصاب وجوز أخضر غیر متفتح سلیم وجوز أخضر غیر متفتح مصاب ، بعدھا تم طرح عدد 

ً والجوز األخضر السلیم وعلیھ فان العد د المتبقي من الجوز یمثل الجوز الجوز الجاف طبیعیا
الموجود على نباتات القطن والمفروض تفتحھ كلھ عند عدم وجود إصابة بدیدان الجوز ، 
بعدھا تم جمع عدد الجوز السلیم كامل التفتح والجوز غیر الكامل التفتح بمستویاتھ الثالثة 

لكلي أمكن الحصول على والذي یمثل عدد الجوز الذي تفتح فعالً وبطرح ھذا العدد من العدد ا
عدد الجوز الذي فقد نتیجة اإلصابة بدیدان الجوز ، كررت العملیة ثالث مرات وتم حساب 

  :النسبة المئویة للخسارة كاآلتي 
  
  
  

ولحساب كمیة الفقد في الحاصل تبعاً لصنف القطن وموعد الزراعة ومستوى التسمید تم أیضاً 
وذلك بوزن عشر جوزات اختیرت ) البذور+ الشعر ( حساب وزن الجوزة السلیمة كاملة التفتح

عشوائیاً من كل معاملة وحساب متوسط وزن الجوزة الذي تم ضربھ بعدد الجوز المفقود نتیجة اإلصابة 
  .والناتج یمثل كمیة الفقد في الحاصل جراء اإلصابة بدودة الجوز

 عینات أخذ تم الدراسة لتنفیذ: الشوكیة القطن جوز لدودة الحرج االقتصادي الحد قیمة تحدید) 2
 310 كوكر صنف من للقطن نباتات خمسة العینة ضمت ، عینات 6 بلغت أسبوعیة عشوائیة

 وذلك للضرر المسبة الیرقات وعدد المصاب الجوز عدد لحساب الرشیدیة في والمزروعة
 معادلة باستخدام وذلك الیرقات من معین عدد من حصولھ المتوقع الضرر كمیة لحساب

 (x) مقدارھا إصابة من المتوقع الضرر كمیة ھي (y) أن حیث (y=a+bx) البسیط النحدارا

 عدد الجوز المفقود

  100×         = للخسارة % 

  عدد الجوز الكلي 
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 الخط بین التقاطع نقطة ھي (a) و المیل قیمة تمثل (b) حین في ، النبات على الیرقات من
 في الجوز عدد متوسط حساب تم كما ،)Sterling ، 1979( الصادات ومحور المستقیم

 المبید كمیة بحساب وذلك دونم لكل واحدة لمرة المكافحة عملیة لفةك تحدید عن فضالً  النبات
 وحدة تنتجھ الذي المحصول قیمة تحدید تم كما والعمالة الرش آلة وأجرة وأثمانھا المستخدمة

 المعادلة باستخدام وذلك المكافحة كلفة لتعویض الحاصل في الزیادة نسبة وتحدید المساحة
  : اآلتیة

  
  
  

ً  بالمبیدات ملةالمعا تأثیر) 3  موسم في الدراسة نفذت :الزھر القطن من الحاصل كمیة في حقلیا
 متساویة وبمساحة األرض من قطعتین اختیار تم حیث) الخالد قریة( الكویر منطقة في 2003

 2 بلغت وآخر مرز بین والمسافة الواحد للخط م30 وبطول) خطوط 10( مروز 5 بلغت
 األولى القطعة معاملة تم ،الكوكر صنف من للبذور 25/4/2003 بتاریخ الزراعة تمت ،متر

 مبید من كل شملت الموسم خالل رشات ثالث على الرش برنامج اشتمل حیث بالمبیدات
 االندوسلفان ومبید) ماء لتر 3/20سم15( المیدامیك ومبید) ماء لتر 3/20سم20( الكونفیدور

 ولغایة األولى الرشة موعد 25/8/2003 من وابتداءً  التوالي على) ماء لتر 3/20سم35(
 في ، 20/9/2003 بتاریخ فكانت الثانیة الرشة أما الثالثة، الرشة موعد 10/10/2003
 القطعتین لكال القطن حاصل جني تم الموسم نھایة في مكافحة، دون الثانیة القطعة تركت حین

 .الزھر القطن من الحاصل كمیة في المكافحة عملیة تأثیر لمعرفة ووزنھما
 :الواحBد النبBات إنتاجیBة متوسBط فBي الكBروزر بمبیBد القطBن بBذور ومعاملBة القطن صنف تأثیر) 4

 فÂÂي زراعتھÂÂا سÂÂبق التÂÂي القطÂÂن لنباتÂÂات) األولÂÂى الجنیÂÂة( الحاصÂÂل جنÂÂي تÂÂم الدراسÂÂة لتنفیÂÂذ
 ، 1047 دن ، مونتانÂا ، الشÂاتا ، 310 كÂوكر ولألصÂناف 2002 الزراعÂي للموسÂم الرشیدیة
 قبÂل الالشÂاتا صÂنف مÂن أخÂرى نباتÂات بÂذور معاملÂة عÂن فضÂالً  ھذا ،sp 8886 ، ب الساللة

 خطÂوط 10 فÂي زرعÂت والتÂي) ماء:  مبید 3:  1( بمعدل تخفیفھ بعد الكروزر بمبید زراعتھا
 النبÂÂات إنتاجیÂÂة متوسÂÂط حسÂÂاب تÂÂم حیÂÂث خÂÂط/نبÂÂات 33 وبعÂÂدد الواحÂÂد للخÂÂط  تÂÂرم10 وبطÂÂول
 معاملÂة لكÂل الزھÂر القطÂن مÂن للحاصل الكلي الوزن بقسمة وذلك معاملة أو صنف لكل الواحد

  ،المعاملة لتلك النباتات عدد على
  

 النتائج والمناقشة
فBي محصBول القطBن  كمیBة الفقBدتأثیر صنف القطن وموعد الزراعة والتسمید في نسBبة و )1

  :الناتجة عن اإلصابة بدودة جوز القطن الشوكیة 
 لألصÂناف القطÂن محصÂول فÂي للخسÂارة المئویÂة النسبة طمتوس أن) 1( الجدول یبین : الصنف تأثیر - آ

 ،%٢٦.١٩ ،% ٣٩.٢٣بلغÂÂت sp 8886 ، ب السÂÂاللة ، 1047 دن ، مونتانÂÂا ، الشÂÂاتا ، كÂÂوكر
 التحلیÂÂÂل نتÂÂÂائج أظھÂÂÂرت كمÂÂÂا ،التÂÂÂوالي علÂÂÂى% ٩٤،٣٢ ،% ٢٦.٨٨ ،% ٢٤.٢٢ ،%  ٣٨.١٦

 النسÂبة متوسÂط في نویةمع فروقات وجود عن% 5 احتمال مستوى عند دنكن واختبار اإلحصائي
 ھÂذه متوسÂط وأن الدراسÂة فÂي المسÂتخدم القطÂن لصÂنف تبعÂاً  القطÂن محصول في للخسارة المئویة
 عÂدا مÂا األخÂرى لألصÂناف المتوسÂطات جمیع على معنویاً  تفوق مونتانا ، كوكر لألصناف النسبة

 فكانÂت 1047 دن فالصÂن متوسÂط أمÂا ، معنویÂاً  بینھمÂا فÂرقال یكÂن لÂم حیÂث sp 8886 الصنف
 تبÂین كما ، ب والساللة الشاتا الصنفین وبین بینھ معنوي فرق ھناك یكن ولم المتوسطات ھذه أقل
 تنازلیÂÂاً  تÂÂدرجت قÂÂد) بÂذور+  شÂÂعر( الزھÂÂر القطÂن محصÂÂول  فÂÂي الفقÂد كمیÂÂة أن) 1( الجÂÂدول مÂن

 5،202 ، غÂÂم٢٣٠.٥ ، غÂÂم٢٤١.٤٥، غÂÂم٢٥٦.٠٨ ، غÂÂم٣٦٦.١٦ ، غÂÂم 42،4٩٠ بلغÂÂت حیÂÂث
 مونتانÂا ، ب السÂاللة ، 1047 دن ، الشÂاتا ، sp 8886 ، كوكر األصناف من لكل اتنبات 5/غم

 محصÂول فÂي للخسÂارة المئویÂة النسبة بین البسیط االرتباط تحلیل نتائج أظھرت فیما ،التوالي على
 معنÂوي وغیÂر موجÂب ارتبÂاط وجÂود عن الستة القطن أصناف في الحاصل في الفقد وكمیة القطن

 كلفـة المكافحة

  100×         = نسبة الزیادة 

  قیمـة المحصول 
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 الشÂوكیة القطن جوز بدودة لإلصابة المئویة النسبة بین البسیط االرتباط وبدراسة ،)534،0(+ بلغ
 أن وجÂد األصÂناف لھذه القطن محصول في للخسارة المئویة والنسبة الرشیدیة في الستة لألصناف
 األصÂناف ھÂذه اخÂتالف إلÂى یعÂود ذلك وان) 126،0-( بلغ حیث معنویاً  وغیر سالباً  كان االرتباط

  اكبÂر عÂدد وتفÂتح نضÂج موعÂد فÂي اختالفھÂا عÂن فضالً  الجوز من عدد أكبر حمل على قدرتھا في
 .اإلصابة من ھروبھ وبالتالي كامل وبشكل الجوز ھذا من

 
 الحاصل في الفقد كمیةو للخسارة المئویة النسبة متوسط في القطن أصناف بعض تأثیر: ) 1( جدولال

 الرشیدیة في الشوكیة القطن جوز بدودة اإلصابة                         نتیجة
 )نباتات 5/غم( الفقد في الحاصل %النسبة المئویة للخسارة  األصناف

 المتوسط المدى المتوسط المدى
 42،490 2،510- ٣٨٨.٤ آ 23،39 3،41-6،35 كوكر
 08،256 6،285-٢٢٣.٥ جـ ب 19،26 3،28-٢٣.٢١ الشاتا
 202,5 0،223-١٩٥.٧ آ 16،38 8،40-٣٦.٨ مونتانا

 45،241 4،265-8،210 جـ 22،24 9،25-٢١.٤ 1047 دن
 5،230 6،245-٢٠٤.٠  جـ ب 88،26 8،27-٢٣.٩ ب الساللة
8886 sp ٣٠.٢-6،35 94،32 16،366 8،390-٣١٥.٦ جـ ب آ 

  ،%5 تمالاح مستوى عند بینھا معنویة فروق وجود عدم إلى تشیر متشابھة بأحرف تشترك التي الواحد العمود في المتوسطات
 
 محصÂÂول فÂÂي للخسÂÂارة المئویÂÂة النسÂÂبة متوسÂÂط أن) 2( الجÂÂدول مÂÂن تبÂÂین : الزراعBBة موعBBد تBBأثیر -ب

 ،% 16،20 ،% 25،29 ،% ٤٢.١ بلغÂÂت حیÂÂث تنازلیÂÂاً  تÂÂدرجت بكÂÂرةالم الزراعÂÂة فÂÂي القطÂÂن
  ، مونتانÂا ، ب الساللة ، كوكر ، 1047 دن األصناف من لكل% 81،6 ،%١٣.٣٣  ،% 7،19

8886 sp ، ین في ،التوالي على الشاتاÂدرجت حÂذه تÂناف ھÂي األصÂة فÂأخرة الزراعÂاً  المتÂتنازلی 
 النسÂÂبة بلغÂÂت حیÂÂث مونتانÂÂا ، ب السÂÂاللة ، الشÂÂاتا ، كÂÂوكر ، 1047 دن ، sp 8886:  كÂÂاآلتي

% 33،7 ،% 85،10 ،% 12 ،% 44،15 ،%  76،15 ،%79،16 فیھÂÂÂÂÂا للخسÂÂÂÂÂارة المئویÂÂÂÂÂة
 حساسÂÂیتھا فÂÂي األصÂÂناف ھÂÂذه تفÂÂاوت إلÂÂى االخÂÂتالف ذاھÂÂ فÂÂي السÂÂبب یرجÂÂع وقÂÂد ،التÂÂوالي علÂÂى

 الجÂوز مÂن األصÂناف ھÂذه إنتاجیة في االختالف عن فضالً  الزراعة لموعد تبعاً  بالحشرة لإلصابة
 متوسÂط لنتÂائج% 5 احتمÂال مسÂتوى عنÂد اإلحصÂائي التحلیÂل أثبÂت لقÂد ،الزراعÂة موعد باختالف

 األصÂÂناف بÂÂین التÂÂداخل أن الزراعÂÂة لموعÂÂد تبعÂÂاً  المختلفÂÂة األصÂÂناف فÂÂي للخسÂÂارة المئویÂÂة النسÂÂبة
 المئویÂة النسÂبة متوسÂط قیمÂة حیÂث مÂن األصÂناف تسلسÂل أن بمعنÂى معنویÂاً  كÂان الزراعة وموعد

 أثبÂت حÂین فÂي المتÂأخرة الزراعÂة فÂي التسلسÂل ھÂذا علÂى ینطبÂق ال المبكÂرة الزراعة في للخسارة
 لموعÂدي للخسÂارة المئویÂة للنسÂبة العÂام المتوسÂط فÂي معنویÂة فÂروق وجÂود عÂدم المÂذكور التحلیل

 بلÂغ لقÂد .المتÂأخرة الزراعة في% 02،13 و المبكرة الزراعة في% 78،21 بلغت والتي الزراعة
 ب السÂاللة ، 1047 دن ، مونتانا ، الشاتا ، كوكر األصناف على للخسارة المئویة النسبة متوسط

، 8886 sp ىÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂوالي علÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ50،15 ،%٢٨.٩٣ ،% 20،13 ،% 40،9 ،%٢٢.٣٤ الت %، 
 معنویÂÂة فÂÂروق وجÂÂود تبÂÂین إحصÂÂائیاً  النتÂÂائج ھÂÂذه تحلیÂÂل وعنÂÂد ،الزراعÂÂة موعÂÂدي ولكÂÂال% 6،15

 1047 دن الصÂÂنف علÂÂى للخسÂÂارة المئویÂÂة النسÂÂبة متوسÂÂط وأن% 5 احتمÂÂال مسÂÂتوى عنÂÂد بینھÂÂا
 الفÂرق یكÂن لم حیث كوكر الصنف عدا ما األخرى لألصناف المتوسطات جمیع على معنویاً  تفوق

 معنÂÂوي بفÂÂارق) 40،9( المتوسÂÂطات ھÂÂذه أقÂÂل فكÂÂان شÂÂاتاال للصÂÂنف المتوسÂÂط أمÂÂا معنویÂÂاً  ینھمÂÂاب
 السÂاللة ، مونتانÂا لألصÂناف المتوسÂطات عدا ما األخرى لألصناف المتوسطات جمیع عن واضح

 الجÂدول من تبین كما ،%5 احتمال مستوى عند معنویاً  بینھم الفرق یكن لم حیث sp 8886 ، ب
 ، غÂم94،165 بلغÂت حیÂث تنازلیÂاً  تدرجت قد المبكرة الزراعة في الحاصل في الفقد كمیة أن) 2(

 ، كÂوكر األصÂناف من لكل نباتات 5/غم81،13 ، غم٥٤.١٦ ، غم60 ، غم٦٦.٦٦ ، غم٧٤.١٤
 ھÂÂÂذه تÂÂÂدرجت حÂÂÂین فÂÂÂي، التÂÂÂوالي علÂÂÂى الشÂÂÂاتا ، sp 8886، 1047 دن ، ب السÂÂÂاللة ، مونتانÂÂÂا

 دن ، كÂوكر ، السÂاللة ب ، sp 8886 ،  الشÂاتا:  كÂاآلتي تنازلیÂاً  المتÂأخرة الزراعة في األصناف
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 غÂÂÂم٦٠.٢٧ ، غÂÂÂم٧٧.٧ ،  غÂÂÂم85,14٥٦،٨٠,  ، غÂÂÂم16،98 بلغÂÂÂت حیÂÂÂث مونتانÂÂÂا ، 1047
 القطÂÂن محصÂÂول فÂÂي الفقÂÂد لكمیÂÂة العÂÂام المتوسÂÂط بلÂÂغ وقÂÂد ،التÂÂوالي علÂÂى نباتÂÂات 5/غÂÂم٩٦،٣٢
 وعنÂد ،المتÂأخرة الزراعÂة فÂي نباتÂات 5/غÂم٤٦،٧٢ و المبكÂرة الزراعÂة فÂي نباتات 5/غم٤٥،٧٢

 كمیÂةل العÂام المتوسÂط في الزراعة لموعد معنوي تأثیر وجود عدم تبین إحصائیاً  النتائج ھذه تحلیل
 األصÂناف بین للتداخل معنوي تأثیر وجود اإلحصائي التحلیل أظھر كما ،القطن محصول في الفقد

 ھÂذه كمیÂة حیÂث من األصناف تسلسل نأ حیث القطن محصول في الفقد كمیة في الزراعة وموعد
 بلÂغ حÂین فÂي ،المتÂأخرة الزراعÂة فÂي التسلسÂل ھÂذا علÂى ینطبÂق ال المبكÂرة الزراعÂة في الخسارة
 ، غÂÂم٨٢،١٢١ والمتÂÂأخر بكÂÂرالم الزراعÂÂة موعÂÂدي فÂÂي القطÂÂن لمحصÂÂول  الفقÂÂد كمیÂÂة متوسÂÂط

 ألصÂÂنافا مÂÂن لكÂÂل نباتÂÂات 5/غÂÂم6،69 ، غÂÂم٧٣.٦١ ، غÂÂم٦٠.١٣  ، غÂÂم٥٣.٥٥ ، غÂÂم98،55
 نتÂائج أظھÂرت كما ،التوالي على sp 8886 ، ب الساللة ، 1047 دن ، مونتانا ، الشاتا ، كوكر
 موعÂدي ولكÂال القطÂن محصول في الفقد كمیةو للخسارة المئویة النسبة بین البسیط االرتباط تحلیل

 فÂÂي 50،0 و المبكÂÂرة الزراعÂÂة فÂÂي 47،0 بلÂÂغ إذ معنÂÂوي غیÂÂر موجÂÂب ارتبÂÂاط وجÂÂود الزراعÂÂة
 اإلصÂابة بسÂبب المفقÂود الجÂوز عÂدد فÂي األصناف ھذه اختالف إلى یعود وھذا ،المتأخرة الزراعة

 الجÂÂوزة وزن متوسÂÂط فÂÂي األصÂÂناف ھÂÂذه اخÂÂتالف عÂÂن فضÂÂالً  ھÂÂذا الشÂÂوكیة القطÂÂن جÂÂوز بÂÂدودة
 لألصÂÂناف غÂم68،3 ،٤.٦١ ،٤.٣٩ ،٤.٠٥  ،٣.٨٨ ،٤.٣٤ بلÂÂغ والÂذي) بÂÂذور+  شÂعر( حÂدةالوا

  .لتواليا على sp 8886 ، ب الساللة ، 1047 دن ، مونتانا ، الشاتا ، كوكر
  

 فÂي الفقÂد كمیÂةو للخسÂارة المئویÂة النسÂبة فÂي القطÂن أصÂناف لÂبعض الزراعة موعد تأثیر :) 2( جدولال
  النمرود منطقة في القطن                  محصول

النسبة المئویة متوسط  األصناف 
 للخسارة

عام متوسط الال
 للنسبة المئویة

 للخسارة

   كمیة الفقدمتوسط 
  )نباتات 5/غم(

المتوسط العام 
للفقد في 
 متأخر مبكر متأخر مبكر الحاصل

 82،121 7،77 94،165 آ 34،22 44،15 25،29 كوكر
 98،55 16،98 81،13 جـ 40،9 12 81،6 الشاتا
 55،53 96،32 14،74 ب جـ 20،13 33،7 07،19 مونتانا

 13،60 27،60 60 آ 93،18 76،15 1،42 1047دن 
 61،73 56،80  ٦٦.٦٦ ب جـ 50،15 85،10 16،20 الساللة ب

8886 sp 33،13 79،16 06،15 65،69 14،85 16،54 ب جـ 
المتوسط العام 

 للموعد
  آ 72،46 آ 45،72  ب 02،13 ب 78،21

  %5احتمال المتوسطات التي تشترك بأحرف متشابھة ال توجد فروق معنویة فیما بینھا عند مستوى 
  
 لمعÂÂامالت القطÂÂن محصÂÂول فÂي للخسÂÂارة المئویÂÂة النسÂÂبة أن) 3( الجÂدول مÂÂن یتبÂÂین : التسBBمید تBأثیر -ج

 ،(Mn+Zn) الصÂغرى بالعناصÂر القطÂن بÂذور تسÂمید:  كÂاآلتي تنازلیÂاً  تÂدرجت المختلفÂة التسمید
 بÂدون ، ليعÂا نتروجیني تسمید ، كروبلص الورقي بالسماد الرش مع الصغرى بالعناصر التسمید
 حیÂÂث) مقارنÂÂةال( نتروجینÂÂي تسÂÂمید بÂÂدون ، كÂÂروبلص الÂÂورقي بالسÂÂماد والÂÂرش نتروجینÂÂي تسÂÂمید
 حÂÂÂین فÂÂÂي ،%١٤.٥٨ ،% ١٧.١٥ ،% ٢٤.١١ ،% ٣٨.٠٢ ،% ٤٢.٠٨ التÂÂÂوالي علÂÂÂى بلغÂÂÂت
 ، غÂÂم331 ، غÂÂم٤٢٩.٦٦ التÂÂوالي علÂÂى امالتالمعÂÂ لھÂÂذه القطÂÂن محصÂÂول فÂÂي الفقÂÂد كمیÂÂة بلغÂÂت

 وجÂود عÂن اإلحصÂائي التحلیÂل نتÂائج وأظھÂرت نباتات 5/غم١٨،٥٤ ، غم123,9 ، غم٢٤١.٧٨
 بالعناصÂر التسÂمید لمعاملÂة للخسÂارة المئویÂة النسبة متوسط وأن المعامالت ھذه بین معنویة فروق

 التسÂÂمید معاملÂÂة عÂÂدا مÂÂا األخÂÂرى للمعÂÂامالت المتوسÂÂطات جمیÂÂع علÂÂى معنویÂÂاً  تفÂÂوق الصÂÂغرى
 ھنÂاك یكÂن ولÂم معنویÂاً  بینھمÂا الفÂرق یكÂن لÂم حیÂث رقيالÂو بالسماد الرش مع الصغرى بالعناصر

 النسÂبة بÂین البسیط االرتباط دراسة ومن ،األخرى الثالثة للمعامالت المتوسطات بین معنوي فرق
 االرتبÂاط أن تبÂین المختلفÂة التسÂمید ومعÂامالت القطÂن محصÂول فÂي الفقÂد كمیÂةو للخسÂارة المئویة

 فÂي) 1972( Hayward ذكره ما مع تتفق النتائج ھذه ،)٩٧،٠( قیمتھ بلغت ومعنویاً  موجباً  كان
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 أضÂÂرار مÂÂن كثیÂÂراً  عÂÂانى المرشÂÂوش غیÂÂر النتروجینیÂÂة باألسÂÂمدة المسÂÂمد القطÂÂن أن مÂÂن نیجیریÂÂا
 اآلفÂات أضÂرار فÂان المحصÂول فÂي كبیÂر تحسÂن إلÂى أدى قد بالمبیدات الرش أن ورغم الحشرات

  .النتروجینیة األسمدة استعمال عند زادت
  
 محصول في الفقد كمیةو للخسارة المئویة النسبة في التسمید من مختلفة مستویات تأثیر :) 3( لجدوال

  الرشیدیة في القطن
  

 معامالت التسمید
النسبة المئویة للخسارة متوسط 

% 
  في الحاصل الفقد متوسط
 )نباتات 5/غم( 

 المتوسط المدى المتوسط المدى
 66،429 5،489-1،355 آ 08،42 9،43-3،39 التسمید بالعناصر الصغرى

التسمید بالعناصر الصÂغرى مÂع الÂرش 
 بالسماد الورقي

 331 3،513-0،309 آ 02،38 8،35-3،41

 78،241 5،983-5،211 ب 11،24 2،27-3،21 تسمید نتروجیني عالي
بÂÂÂدون تسÂÂÂمید نتروجینÂÂÂي مÂÂÂع الÂÂÂرش 

 بالسماد الورقي
 9،123 5،155-0،100 ب 15،17 5،15-9،19

 18،54 5،76-6،45 ب 58،14 3،15-7،13 )المقارنة(د نتروجیني بدون تسمی
 %5احتمال مستوى عند بینھا معنویة وقفر توجد ال متشابھة بأحرف تشترك التي المتوسطات

  
أظھرت نتائج دراسة العالقة بین عدد الجوز المصاب وعدد :الحد االقتصادي الحرج للحشرة ) 2

       Y = 1,3 + 0,78 (x):لة االنحدار ھي الیرقات المسببة للضرر أن قیمة معاد
 المحصÂول قیمÂة متوسÂط بلÂغ فیمÂا الیرقÂات من (x) عن المتوقعة الضرر كمیة ھي Y أن حیث

 وأن الزھÂر القطÂن مÂن كغÂم600 ھÂو الÂدونم إنتاجیة معدل أن أساس على دینار ألف 300 الواحد للدونم
 الواحÂد النبÂات فÂي الجوز عدد متوسط أن الدراسة نتائج أظھرت كما ، دینار 500 ھو الواحد الكغم ثمن

 المبیÂÂد نÂÂوع بحسÂÂب المكافحÂÂة عملیÂÂة تكÂÂالیف إلÂÂى) 4( الجÂÂدول نتÂÂائج تشÂÂیر فیمÂÂا جÂÂوزة 33 كÂÂان السÂÂلیم
 عملیÂة تكÂالیف لتعÂویض المحصÂول فÂي الزیÂادة نسÂبة عÂن فضÂالً  والرسÂمي التجÂاري وبالسعر المستخدم
 مبیÂÂÂد اسÂÂÂتخدام كلفÂÂة أن ویالحÂÂÂظ المكافحÂÂة كلفÂÂÂة بزیÂÂادة تÂÂÂزداد القیمÂÂة ھÂÂÂذه أن یالحÂÂظ حیÂÂÂث المكافحÂÂة

  وقد األكبر كانت الكونفیدور
  

  المكافحة لتكالیف المساویة الحاصل في الزیادة ونسبة المكافحة كلفة في المبید نوع تأثیر :) 4( الجدول
 %نسبة الزیادة  دینار/ كلفة المكافحة  المبید

 رسمي تجاري رسمي تجاري
 %1 %2 3000 6000 اندوسلفان
 %91،0 %2 2750 6000 میدامیك

 %16،1 %83،2 3500 8500 كونفیدور
  

 مبیÂد مÂع مقارنÂة مÂاء لتÂر 100/مÂل 75 مرتفعاً  كان المعاملة في المستخدم التركیز أن إلى السبب یرجع
 تناسÂÂبت الحÂÂرج االقتصÂÂادي الحÂÂد قیمÂÂة أن) 5( الجÂÂدول مÂÂن ویتضÂÂح ،مÂÂاء لتÂÂر 100/مÂÂل 35 المیÂÂدامیك

 الحÂرج االقتصÂادي الحÂد قیمÂة فÂي زیÂادة رافقÂھ المكافحÂة كلفÂة زیÂادة أن حیÂث المكافحÂة كلفÂة مع دیاً طر
 نبÂÂات/یرقÂÂة 85،2-51،2 الشÂÂوكیة القطÂÂن جÂÂوز لÂÂدودة الحÂÂرج االقتصÂÂادي الحÂÂد قیمÂÂة تراوحÂÂت حیÂÂث

 15،2-05،2 بÂÂÂین وتراوحÂÂÂت التجاریÂÂÂة باألسÂÂÂعار المبیÂÂÂدات شÂÂÂراء عنÂÂÂد نبÂÂÂات/یرقÂÂÂة 62،2 بمتوسÂÂÂط
 قیمÂة أن یتبÂین سÂبق ممÂا ،الرسÂمیة باألسÂعار المبیÂدات شÂراء عنÂد نبÂات/یرقÂة 09،2 بمتوسط نبات/یرقة
 المبیÂدات شÂراء تÂم سÂواء نسÂبیاً  منخفضÂة قیمÂة ھÂي الشÂوكیة القطÂن جÂوز لÂدودة الحرج االقتصادي الحد

 المناسÂبة االحتیاطÂات اتخÂاذ وضÂرورة الحشÂرة ھÂذه أھمیÂة إلÂى یشÂیر مما التجاریة أو الرسمیة باألسعار
) Kashyap )1987 وجÂده ما مع یتفق وھذا ،االقتصادي الضرر مستوى إلى وصولھا ومنع لمكافحتھا
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 مÂا كذلك المكافحة تكالیف على یعتمد الشوكیة القطن جوز لدودة الحرج االقتصادي الحد أن من الھند في
 الیرقÂÂات عÂÂدد اببحسÂÂ وذلÂÂك الحÂÂرج االقتصÂÂادي الحÂÂد تحدیÂÂد عنÂÂد) 1992( وجماعتÂÂھ Salam اقترحÂÂھ

) Reed )1994 وجÂده مÂا ومÂع النبÂات على الموجودة الكلیة الیرقات إلى إضافة الجوز داخل الموجودة
 100/یرقÂة 50 وجÂود وأن الیرقÂات أعÂداد على اعتمد حیث للحشرة الحرج االقتصادي للحد تحدیده عند

 وجÂود أن العÂراق فÂي) 2000( الجبÂوري وجÂد حین في ،الحشرة لھذه الحرج االقتصادي الحد ھو نبات
 االقتصÂادي الحÂد ھÂو% 5-4 مقÂدارھا الحقل في إصابة نسبة تقابلھا والتي المصیدة في بالغة حشرات 8

  .للحشرة الحرج
  
   الشوكیة القطن جوز لدودة الحرج االقتصادي الحد قیمة في المكافحة كلفة تأثیر :)5( جدولال

  
 المبید

مساویة كمیة المحصول ال دینار/كلفة المكافحة
 جوزة/لتكالیف المكافحة

  الحد االقتصادي الحرج 
 نبات/یرقة

 رسمي تجاري رسمي تجاري رسمي تجاري
 08،2 51،2 33،0 66،0 3000 6000 اندوسلفان
 05،2 51،2 30،0 66،0 2750 6000 میدامیك

 15،2 85،2 38،0 93،0 3500 8500 كونفیدور
  

ً  بالمبیدات المعاملة تأثیر )3 ) 6( الجÂدول مÂن یتبÂین : الزھBر القطBن مBن الحاصBل ةكمیB في حقلیا
 كغÂم) 118( بلغÂت بالمبیÂدات المعاملÂة غیÂر القطÂن فÂي الزھÂر القطÂن من الكلي الحاصل وزن أن

 األولÂى الجنیتین ولكال الواحد للمرز كغم 28- 21بین تراوح ومدى مرز/كغم 6،23 قدره بمتوسط
 بالمبیÂÂدات المعاملÂÂة القطÂÂن فÂÂي الزھÂÂر طÂÂنالق مÂÂن الكلÂÂي الحاصÂÂل وزن بلÂÂغ حÂÂین فÂÂي، والثانیÂÂة

 ولكÂال الواحÂد للمÂرز كغÂم 44- 30 بÂین تÂراوح ومÂدى مÂرز/كغÂم 2،37 قدره بمتوسط كغم)186(
ً  الجنیتÂÂین  كÂÂال فÂÂي الزھÂÂر القطÂÂن مÂÂن الواحÂÂد الÂÂدونم إنتاجیÂÂة ولحسÂÂاب سÂÂبق مÂÂا إلÂÂى اسÂÂتناداً  ،أیضÂÂا
 معاملÂة لكÂل التجربÂة مسÂاحة حساب وبعد) بالمبیدات المعاملة وغیر بالمبیدات المعاملة( القطعتین

 غیÂÂر القطعÂÂة فÂÂي الزھÂÂر القطÂÂن مÂÂن الواحÂÂد الÂÂدونم إنتاجیÂÂة فÂÂان 2م360 بلغÂÂت والتÂÂي قطعÂÂة أو
 بالمبیÂدات المعاملÂة القطعÂة فÂي اإلنتاجیة بلغت حین في دونم/كغم 89،818 بلغ بالمبیدات المعاملة

 باالھتمÂÂام جÂÂدیرة أنھÂÂا الشÂÂك كمیÂÂة وھÂÂذه دونÂÂم/كغÂÂم 82،471 بفÂÂارق أي دونÂÂم/كغÂÂم 84،1290
 یمكÂÂن والÂÂذي العÂÂالي االقتصÂÂادي للمÂÂردود وذلÂÂك المبیÂÂدات لÂÂرش البرنÂÂامج ھÂÂذا إجÂÂراء وبضÂÂرورة
 وجماعتÂÂھ Dhawan وجÂÂده مÂÂا مÂÂع تتفÂÂق النتÂÂائج ھÂÂذه ،البرنÂÂامج ھÂÂذا تطبیÂÂق مÂÂن علیÂÂھ الحصÂÂول

 الفسÂÂÂفوریة اتوالمبیÂÂÂد البایرثرویدیÂÂÂة المبیÂÂÂدات بÂÂÂین بالتبÂÂÂادل الÂÂÂرش أن مÂÂÂن الھنÂÂÂد فÂÂÂي) 1990(
  ما وكذلك اإلنتاج وزیادة الخسائر خفض إلى أدى یوم 15- 10 كل العضویة

  
 في الزھر القطن من الحاصل وزن زیادة في الحشریة المبیدات بعض استخدام تأثیر :)6( الجدول
  2003 موسم خالل الكویر          منطقة

  
  

 المعامالت

 وزن الحاصل بالكغم
 المعاملة بالمبیدات غیر المعاملة بالمبیدات

الجنیة 
 األولى

الجنیة 
 الثانیة

الجنیة  الكلي
 األولى

الجنیة 
 الثانیة

 الكلي

 21 6 15 44 9 35 المرز األول
 28 8 20 36 13 23 المرز الثاني
 22 4 18 34 8 26 المرز الثالث
 23 9 14 42 15 27 المرز الرابع

 24 11 13 30 9 21 المرز الخامس
 118 38 80 186 54 132 )كغم(الكلي وزن الحاصل 

 6،23 6،7 16 2،37 80،10 4،26 مرز/ المتوسط 
 2م360مساحة التجربة لكل معاملة 
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 المبیÂÂÂÂدات مÂÂÂÂن لخمسÂÂÂÂة اسÂÂÂÂتخدامھم عنÂÂÂÂد الباكسÂÂÂÂتان فÂÂÂÂي) 1990( وجماعتÂÂÂÂھ Rasul وجÂÂÂÂده
 النباتÂÂات فÂÂي اإلصÂÂابة نسÂÂبة معÂÂدل وأن فعالÂÂة كانÂÂت أنھÂÂا الجÂÂوز دیÂÂدان مكافحÂÂة فÂÂي البایرثرویدیÂÂة

 حÂین فÂي ھكتÂار/كغÂم 2146- 1793 بلغÂت الحاصÂل كمیÂة وأن% 23،10- 11،5 تراوح المعاملة
 وجÂده مÂا وكÂذلك المعاملÂة غیÂر النباتÂات فÂي التÂوالي علÂى ھكتÂار/كغÂم 1245 و% 21،19 بلغت

Khurana و Verma )1990 (ة فيÂة دراسÂین للمقارنÂة بÂل كمیÂن الحاصÂذور مÂن بÂالل القطÂخ 
 المعاملÂÂة غیÂÂر واألخÂÂرى الفنفالیریÂÂت بمبیÂÂد المعاملÂÂة القطÂÂع تلÂÂك وبÂÂین 1987 و 1983 األعÂÂوام
 7،8 و 3،13 بلغÂÂÂت المعاملÂÂÂة وغیÂÂÂر المعاملÂÂÂة القطÂÂÂع فÂÂÂي الحاصÂÂÂل كمیÂÂÂة أن المÂÂÂذكور بالمبیÂÂÂد

  وجÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂده مÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂا وأخیÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂراً  ،التÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂوالي علÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂى ھكتÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂار/كنتÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂال
Patil ھÂÂرش أن) 2002( وجماعتÂÂد الÂÂایبرمثرین بمبیÂÂان 25 سÂÂاالً  كÂÂي فعÂÂة فÂÂرة مكافحÂÂوأن الحش 
% 52،82 مÂÂع مقارنÂÂة ھكتÂÂار/كنتÂÂال 42،11 الحاصÂÂل وكمیÂÂة% 15،55 بلغÂÂت اإلصÂÂابة نسÂÂبة
  .المعاملة غیر النباتات في ھكتار/كنتال 22،88 حاصل وكمیة إصابة نسبة

 : الواحBد النبBات إنتاجیBة متوسBط فBي الكBروزر بمبیBد القطBن بBذور ومعاملBة القطن صنف تأثیر)٤
 فÂÂي القطÂÂن لمحصÂÂول األولÂÂى الجنیÂÂة فÂÂي الواحÂÂد النبÂÂات إنتاجیÂÂة متوسÂÂط أن) 1( الشÂÂكل مÂÂن یتبÂÂین

 51،85 ، غÂÂم78،115 ، غÂÂم 11،116 ، غÂÂم 66،71 ، غÂÂم 76،71 ، غÂÂم 22،72 بلغÂÂت الرشÂÂیدیة
 ، ب السÂاللة ، 1047 دن مونتانÂا، ، الشÂاتا ، كÂوكر األصÂناف مÂن لكل الزھر القطن من نبات/غم

8886 sp ىÂوالي علÂا ،التÂÂرت كمÂةال أظھÂة أن دراسÂÂذور معاملÂن بÂن القطÂÂنف مÂاتا صÂد الالشÂÂبمبی 
 مÂÂع مقارنÂÂة نبÂÂات/غÂÂم 88،138 بلÂÂغ والÂÂذي الزھÂÂر القطÂÂن مÂÂن الحاصÂÂل زیÂÂادة إلÂÂى أدى الكÂÂروزر

 .نبات/غم76،71 بلغ والذي بالكروزر معاملتھ عدم عند الصنف ھذا إنتاجیة
 

 

 

 
  

  
  
  
  
  
  
 الرشیدیة في الواحد للنبات اإلنتاجیة متوسط في الكروزر بمبید والمعاملة القطن صنف تأثیر) 1( شكلال

        
      SOME ECONOMIC STUDIES IN INTEGRATED CONTROL OF 

SPINYBOLLWORM 
Earias insulana (Boisd) ON COTTON PLANTS 

Salim J, Gargees                                       Nabil M, All-mallah  
Plant Protection Dept,/ College Of Agriculture and Forestry/ Mosul University 

 

 
ABSTRACT 

The results of the statistical analysis indicated the existence of significant 
difference in the mean of the percentage of loss in cotton product according to 
the variety of cotton used in study, The mean of this rate for the varieties 
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Cooker and Montana significantly Exceeded the means of the other types 
expect the variety sp as the difference between them was not significant, while 
the correlation was positive and insignificant (+0,53) between the percentage of 
loss in cotton product and the quantity of loss in other varieties of cotton, The 
date of planting did not have a responsible effect on the general mean of the 
quantity of loss in cotton product, The mean of the percentage o loss for the 
correlation of fertilizing with other minor elements was significantly more than 
all the mean of the other treatments expect fertilizing treatment with minor 
elements and spraying with leaf fertilizer.  The value of economic 
threshold reached 2,51 – 2,85 larva/plant on purchasing insecticides for 
commercial prices, while it ranged between 2,05 - -2,15 larva/plant on 
purchasing insecticides for official prices. Concerning the effect of field 
treatment with insecticides (Confidor, Medamec, Endosulfan) on the quantity 
of cotton Al-zahr yield, the study indicated that the product of one-dounm of 
the cotton in the piece of land treated with insecticides reached  
1290,84Kg/donum, while this production reached 818,92kg/donum in the piece 
of land not treated with insecticides. The production mean of one plant of 
Al-zahr cotton in the first harvesting in Al-Rasheediyyah reached 77,22 gram, 
71,76, 71,66, 116,11, 115,92, 85,51gram/plant for the variety Cooker, Lashata, 
Montana and Dunn 1047, strain B, sp successively,The study also indicated 
that treating cotton seeds of Lashata variety with Cruiser insecticide led to an 
increase in the yield of Al-zahr cotton (138,88 gram/plant). 
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