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وإزالة األدغال فً مكافحة الدٌدان القارضة  اتالتكامل بٌن بعض مبٌدات الحشر
هٌثم محً الدٌن محمد الجالل                                  محمد عبد الكرٌم محمد الحٌالً 

العراق ,جامعة الموصل-كلٌة الزراعة والغابات-قسم وقاٌة النبات
 

الخالصة 
رش بمبٌد لورسبان فً خفض عدد النباتات المقطوعة وعدد األوراق أظهرت النتائج تأثٌر عامل ال

, وتبٌن أن أفضل ٌرقات الدٌدان القارضةالناتجة عن نشاط لنباتات اللهانة  المقروضة ومساحة القرض
, إذ بلغت المتوسطات للنباتات (رش التربة والنباتات بالمبٌد )المستوى الثانً مستوى لهذا العامل هو

, فً حٌن بلغت 2سم 8,28أوراق, ولمساحة القرض  6نبات, ولألوراق المقروضة  1,17المقطوعة 
ووجدت فروق معنوٌة  ,على التوالً 2سم 49,22ورقة,  11,22نبات,  4,06لمعاملة المقارنة  توسطاتالم

وأدت عملٌة إزالة األدغال إلى خفض عدد األوراق المقروضة, . 0,05بٌن المعامالت عند مستوى احتمال 
وتبٌن أن أفضل مستوى لعامل  إزالة األدغال . ساحة القرض فً حٌن لم تؤثر فً عدد النباتات المقطوعةوم

, على التوالً, فً حٌن كانت لمعاملة المقارنة 2سم 21,18ورقة,  6,72 المتوسطاتقبل الزراعة إذ بلغت 
ى خفض عدد النباتات كما أدت معاملة البذور بمبٌد كروزر قبل الزراعة إل.2سم 40,51ورقة  12,16

 .الصفتٌن األخرٌٌننبات, فً حٌن لم ٌكن له تأثٌر فً  1,85المقطوعة إلى أدنى مستوى بلغت 
 

المقدمة 
ضررها بالتغذٌة المباشرة على أجزاء النبات  ٌتمثلتعد الدٌدان القارضة من الحشرات المهمة التً 

 لتقطع ساق النبات فً تخرج فً اللٌلواء النهار حٌث تختفً ٌرقاتها أثن, المختلفة أو بسلوكٌاتها الغذائٌة
المنطقة القرٌبة من سطح التربة وتتغذى على جزء ٌسٌر منه ثم تنتقل إلى نبات آخر وهكذا محدثة أضراراً قد 

 ٌرقاتها تتغذىٌضطر المزارع بسببها أن ٌعٌد عملٌة الشتل لتعوٌض النباتات المفقودة وأنواعاً أخرى منها 
 تجرٌدإلى  وراقألل بسٌط قرض من درجتت ضراراً أ مسببة والثمار والسٌقان وراقواأل راعمالب على بشراهة
 القارضة بالدٌدان صابةإلا نم الناتجة الخسارة نسبة بلغت فقد الخضري, مجموعه من كاملة بصورة النبات

ي وف ,(Thakur &Kumar ,1999) 1998 عام %46,69 الهند فً الصفراء الذرة حقول فً السوداء
 حدأ فً %86,85-63,58 القارضة الدٌدان قبل من اللهانةأوراق  فً القرض مساحة ةبلغت نسب الصٌن
ق مكافحة الدٌدان القارضة فً العالم إذ ائقد تعددت طرو (.1994, واخرون Zhu Sha) اللهانة حقول

ائد الضوئٌة استخدمت الطرائق الزراعٌة كالحراثة والدورات الزراعٌة والطرائق الفٌزٌائٌة كالمص
والفرمونٌة والطرائق الحٌوٌة والكٌمٌائٌة المختلفة وان جمٌع هذه الطرائق ٌمكن أن ٌكتب لها النجاح إذا ما 

وانجذاب كامالتها إلى الضوء الصناعً فضالً , أؤخذ بنظر االعتبار سلوكٌة هذه الدٌدان ذات النشاط اللٌلً
ونظراً  .شة وإنها تقطن التربة فترة طوٌلة من حٌاتهاعن أن معظم ٌرقاتها عبارة عن دٌدان أرضٌة المعً

لألضرار الجسٌمة التً تسببها هذه الدٌدان للمحاصٌل المزروعة فً منطقة الموصل واعتماد المكافحة 
الكٌمٌائٌة فقط من قبل المزارعٌن فً الحد من أضرارها فقد اختٌرت هذه الدراسة وهدفت إلى دراسة التكامل 

 .واستخدام بعض المبٌدات الحشرٌة فً مكافحة الدٌدان القارضة بٌن إزالة األدغال
 

  هوطرائق البحث مواد
حرثت األرض وجهزت قبل  أذ نفذت التجربة فً مزرعة تابعة لكلٌة الزراعة والغابات جامعة الموصل 

بل الزراعة معاملة بذور اللهانة ق: طبقت فً هذه التجربة ثالثة عوامل, هً حٌث موعد الزراعة بشهر تقرٌباً 
, إذ مزجت البذور مع 1/3بالماء بنسبة  هكغم بعد تخفٌف/مل 12بمبٌد كروزر الجهازي بالتركٌز الموصى به 

 1/8/2003ثم زرعت بعد ذلك نصف المعامالت ببذور معاملة بالمبٌد بتارٌخ  ساعة 24المبٌد وتركت لمدة 
ت البذور وخروج نباتات  بعد إنبا. فً حٌن زرع النصف اآلخر ببذور معاملة بالماء فقط

البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثانً 
 2011/ 3/  28وقبوله   2010/  12/  26تأرٌخ تسلم البحث 

اللهانة أجرٌت لها عملٌة التفرٌد إذ تم توحٌد عدد النباتات فً الوحدة التجرٌبٌة بثمانٌة عشر نبات حٌث طبق 
والثالث  بعد الزراعة وٌات وهً إزالة األدغال من المروز قبل الزراعة بعد ذلك العامل الثانً بثالث مستو
نفذ بعد ذلك العامل الثالث وهو رش النباتات بمبٌد لورسبان وبثالث . ترك المروز بدون إزالة لألدغال

تات مستوٌات األول رش النباتات والتربة بالمبٌد والثانً رش التربة فقط بالمبٌد والثالث رش التربة والنبا
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وبالتركٌز الموصى به للمبٌد  الظهرٌةاستخدام المرشة بأجرٌت عملٌة الرش عند غروب الشمس وبالماء فقط 
مرة ثانٌة بعد عشرٌن ٌوم من تأرٌخ الرشة األولى وحسب التوصٌة المرفقة  كررت العملٌةلتر و/مل 1,5

. بالمبٌد
فً قطع سٌقان نباتات  Noctuidaeلة التابعةلعائ بطرٌقتٌن, فٌما ٌخص نشاط الٌرقات العٌناتأخذت 

اللهانة, فإن عملٌة المراقبة جرت بشكٍل ٌومً ومستمر طٌلة فترة التجربة, وتّم فً النهاٌة تثبٌت عدد النباتات 
فً  العٌناتأما نشاط الٌرقات فً قرض األوراق فقد تم أخذ . المفقودة نتٌجة القطع فً كل مكرر

ٌة ضمت خمس عشرة ورقة لهانة من كل مكرر, وجلبت إلى وتمثلت بأخذ عٌنة عشوائ 20/9/2003
المختبر وتّم حساب عدد أوراق اللهانة المقروضة, فضالً عن حساب مساحة القرض لكل ورقة, وذلك عن 

طرٌق استخدام الورق البٌانً الشفاف, وجرت مطابقته على ورق اللهانة, وتم حساب مساحة القرض 
 (.1993, شعبان والمالح)بالسنتمتر المربع 

العشوائً الكامل فً تنفٌذ التجربة التً احتوت على ثمانٌة عشر معاملة  القطاعات استخدم تصمٌم
كما تم مقارنة . عاملٌة فً كل قطاع من القطاعات الثالث أي بواقع ثالث مكررات لكل معاملة عاملٌة

روق المعنوٌة عند مستوى احتمال متوسطات العوامل والتداخالت الثنائٌة والثالثٌة بطرٌقة دنكن وتباٌن الف
0,05 .

 
النتائج والمناقشة 

أظهرت النتائج  :( Thiamethoxam) معاملة بذور اللهانة قبل الزراعة بمبٌد كروزر الجهازي  -1
أن لمعاملة بذور اللهانة بمبٌد كروزر تأثٌراً واضحاً فً خفض عدد النباتات ( 1)المبٌنة فً الجدول 

نبات, فً  1,85النباتات المقطوعة فً معاملة المبٌد  متوسطبلغ معاملة المقارنة, إذ  المقطوعة بالمقارنة مع
وأظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً وجود فروقات معنوٌة . نبات 2,93فً معاملة المقارنة  المتوسطبلغ حٌن 

نة المقروضة وال بٌن المعامالت , كما أظهر الجدول عدم وجود تأثٌر لهذا العامل فً خفض عدد أوراق اللها
فً خفض مساحة القرض لألوراق, وربما ٌرجع ذلك إلى طول الفترة المحصورة بٌن معاملة البذور بالمبٌد, 
وبٌن نشاط الٌرقات فً قرض األوراق, الذي ٌحدث لألوراق الحقٌقٌة التً تلً مرحلة البادرة, كما أن زٌادة 

اخل النبات, فضالً عن تحلله داخل النسٌج النباتً حجم النبات نتٌجة نموه ٌعمل على خفض كمٌة المبٌد د
وبٌنت نتائج التحلٌل اإلحصائً عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت فً الصفتٌن . جراء عملٌة األٌض

 . 0,05عند مستوى احتمال ( عدد األوراق المقروضة, ومساحة القرض)كلتٌهما 

أن هناك تأثٌراً ( 1)هرت النتائج المبٌنة فً الجدول أظ :( Chlorpyrifos) المعاملة بمبٌد لورسبان -2
واضحاً لهذا العامل فً الصفات الثالث المدروسة, إذ تشٌر النتائج إلى أن طرٌقتً الرش بمبٌد لورسبان أدى 

إلى خفض عدد النباتات المقطوعة بالمقارنة مع معاملة المقارنة, وأن نسبة الخفض كانت متقاربة لطرٌقتً 
بلغت ا, رش التربة بالمبٌد, ورش التربة والنبات بالمبٌد بالمقارنة مع معاملة المقارنة, إذ الرش كلتٌهم
 . نبات على التوالً 4,06 و1,17, 1,94 المتوسطات

أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن معاملتً رش التربة ورش التربة 
فً طرٌقتً الرش كلتٌهما قد تعرضت للتركٌز القاتل من المبٌد  والنبات, وربما ٌرجع ذلك إلى أن الٌرقات

فً حٌن وجدت فروقات معنوٌة بٌن طرٌقتً الرش كلتٌهما من جهة وبٌن . عند تجوالها على سطح التربة
ٌّن الجدول  تأثٌر الرش بمبٌد لورسبان فً خفض عدد األوراق المقروضة, وأن ( 1)معاملة المقارنة , كما ب

كانت عندما رشت التربة والنباتات بالمبٌد, تلتها معاملة رش التربة فقط, ثم معاملة المقارنة, إذ أفضل معاملة 
ورقة على التوالً؛ وكذلك الحال مع مساحة القرض, إذ كانت معاملة  11,22 و9,55, 6 المتوسطاتبلغت 

, فً حٌن بلغ 2سم 8,28 المتوسطبلغ التربة والنبات أفضل المعامالت فً خفض مساحة القرض, إذ 
, وأظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً وجود فروقات معنوٌة بٌن 2سم 49,22 لمعاملة المقارنة المتوسط

فً أن ضرر الدٌدان Ram (1988 )و  Dasالمعامالت فً الصفتٌن كلتٌهما, وتتفق هذه النتٌجة مع ما ذكره 
مبٌدات فورٌت ولورسبان رشاً على القارضة لنباتات البطاطا قد تراجع إلى حٍد كبٌر عندما استخدمت 

فً حالة عدم المعاملة, كما اتفقت النتٌجة  %12,67بعد أن كانت  %4,26النباتات, وأصبحت نسبة الضرر 
إذ أشار إلى أن ٌرقات الدودة القارضة السوداء أظهرت حساسٌة عالٌة تجاه Nikolov (1980 )مع ما ذكره 

الفسفورٌة العضوٌة والباٌرثروٌد, فً الوقت الذي كانت متحملة  مبٌد لورسبان, فضالً عن عدد من المبٌدات
عند مقارنتهم لعدة Vaidya (2000 )و Thakurلمبٌدات الكاربامٌت, واتفقت النتٌجة أٌضاً مع ما وجده 
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مبٌدات ضد ٌرقات الدٌدان القارضة من أن أعلى إنتاجٌة من الذرة الصفراء تّم الحصول علٌها عند معاملة 
 Rumex nepadensi  .Muhammadبمبٌد لورسبان مباشرًة بعد مستخلص البذور لنبات النباتات 

دودة جوز القطن  لمكافحةالحقل عشرة مبٌدات تحت ظروف  روااختب فً الباكستان (2004)واخرون
وفً دراسة مختبرٌة لـ . على تأثٌرات أ Ec40خاللها مبٌد لورسبان  اعطى Erias insolana الشوكٌة

Rashid العمر الٌرقً الثالث الفاساٌبرمثرٌن و لورسبان ضد , كراتً   مبٌداتثالثة الختبار سمٌة  رونواخ
اظهرت النتائج ان التركٌز النصفً  Helicoverpa armigera (Hubner)دودة جوز القطن االمرٌكٌة ل

 .جزء بالملٌون على التوالً 464,85و 287,87, 71,31كانت  Lc50القاتل للمبٌدات 

ٌّن الجدول  :الة األدغالإز  -3  عدم وجود تأثٌر لعامل إزالة األدغال فً خفض عدد النباتات ( 1)ب
المقطوعة, وأظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت عند مستوى احتمال 

تائج التحلٌل وجود , وقد أدت عملٌة إزالة األدغال إلى خفض عدد أوراق اللهانة المقروضة, وأظهرت ن0,05
فروقات معنوٌة بٌن المعامالت, وبٌنت النتائج أن أفضل معاملة كانت عندما أزٌلت األدغال قبل الزراعة, إذ 

ورقة, كما  12,16فً معاملة المقارنة  المتوسطورقة, فً حٌن بلغ  6,72تراوحت عدد األوراق المقروضة 
أفضل المعامالت فً خفض مساحة القرض فً األوراق,  ة كانتأظهرت النتائج أن إزالة األدغال قبل الزراع

وأظهرت نتائج . 2سم 40,51لمعاملة المقارنة  المتوسط, وبلغ  2سم 21,18مساحة القرض لها  متوسطبلغ إذ 
أن سبب تفوق عامل إزالة األدغال قبل الزراعة فً . التحلٌل اإلحصائً وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت

وراق المقروضة ومساحة القرض ٌرجع إلى أن هذه العملٌة أدت إلى حرمان البالغات من خفض عدد األ
من أن Nikolov (1974 )و  Khinkinأماكن وضع البٌض المفضلة لها, وجاءت النتٌجة متفقة مع ما ذكره 

ذه الحشرات, إزالة األدغال تعّد أفضل الطرائق الزراعٌة فً مكافحة الدٌدان القارضة بوصفها عوائل أولٌة له
من أن األدغال تعّد أماكن مفضلة لوضع البٌض من قبل البالغات, Hill (1983 )واتفقت النتٌجة مع ما ذكره 

ٌتبٌن من  .فضالً عن أنها مصدر غذائً للٌرقات الفاقسة, وأن إزالتها ٌسهم فً خفض مجتمع الدٌدان القارضة
وأعطت حماٌة تامة للنباتات من القطع كانت عند  أن أفضل معاملة عاملٌة تم الحصول علٌها,( 2)الجدول 

مع إزالة األدغال بعد الزراعة, , إذ  ورش التربة والنباتات بمبٌد لورسبان زراعة بذور معاملة بمبٌد كروزر
إزالة و صفر نبات, تبعها معاملة , وزراعة بذور معاملة بمبٌد كروزر ورش التربة بالمبٌد المتوسطبلغ 

. نبات 5.6لمعاملة المقارنة  توسطفً حٌن بلغ الم. نبات 0,66 توسطالم, إذ بلغ عة األدغال قبل الزرا
, كما 0,05أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت عند مستوى احتمال 

ور أظهرت النتائج أن أفضل معاملة عاملٌة أدت إلى خفض عدد أوراق اللهانة المقروضة هً عند زراعة بذ
, وإزالة األدغال بعد الزراعة , إذ انحصرت عدد األوراق ورش التربة والنباتات بالمبٌد  غٌر معاملة
أما أفضل معاملة . ورقة 15ورقة, فً حٌن بلغ المتوسط لمعاملة المقارنة  3,33 توسطبم 5-2المقروضة 

بالمبٌد ورش التربة عاملٌة أدت إلى خفض مساحة القرض فً األوراق فهً عند زراعة بذور معاملة 
, 3,60مساحة القرض   توسطبلغ موالنباتات بمبٌد لورسبان, وإزالة األدغال سواء قبل الزراعة أم بعدها, إذ 

ونظراً ألهمٌة الصفة األولى  .2سم 98,43لمعاملة المقارنة  توسطعلى التوالً, فً حٌن بلغ الم 2سم 3,60
تؤدي إلى موت النبات بالكامل, لذلك فإن العامل الذي ٌؤثر فً  فً قطع ساق النبات نتٌجة تغذٌة الٌرقات التً

هذه الصفة, وٌؤدي إلى خفض عدد النباتات المقطوعة إلى أدنى مستوى هو الذي ٌجب اعتماده أسلوباً فً 
وقاٌة النباتات من الدٌدان القارضة, لذلك ٌمكن االستنتاج أن أفضل معاملة هً عند إزالة األدغال قبل 

 .وزراعة بذور معاملة بمبٌد كروزر, ومن ثّم رش التربة والنباتات بمبٌد لورسبانالزراعة, 

 

 تأثٌر مبٌد كروزر ولورسبان والتعشٌب فً بعض الصفات المدروسة على محصول اللهانة(: 1)جدول ال

العوامل 
( نبات)عدد النباتات المقطوعة 

عدد األوراق المقروضة 
(  ورقة)

 مساحة القرض فً الورقة
 (2سم)

  Sr المتوسطالمدى   Sr المتوسطالمدى   Sr المتوسطالمدى 

  3,91  28,07ج    0,71 0.6-36,8  9,33ج   0,28  3-15  1,85أ   4-صفربذور معاملة بمبٌد كروزر   

  5,53 33,06ج   0,70  2-85,6  8,51ج   0,38  2-15 2,93ب   7 –صفر  المقارنة

  0,30 21,18ب   0,24 1,9 – 36,6 6,72أ   0,34 2-11 2,05ب  4 –صفر  راعة إزالة األدغال قبل الز

فً مرحلة إزالة األدغال 
 اللهانة  بادرات

  3,52  30,0ج   0,63 0,6 – 62,5 7,88ب   0,46  4-12 2,22ب  6 –صفر 
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  3,79 40,51ج   0,37 4,3 – 139 12,16ج   0,46 6-15 2,88ب   7 –صفر  المقارنة

  2,26 34,20ج   0.84  20,3-57,8  9,55ج   0,21  5-15  1,94أ  5 –صفر  رش التربة بمبٌد لورسبان 

رش التربة والنبات بمبٌد 
 لورسبان 

  2,02  8,28أ  0,35 0,6 – 29,8  6,00أ   0,29 2-10  1,17 أ  4 –صفر 

  2,11 49,22ج   0,60 20,5-139 11,22ج    0,3 6-15 4,06 ب  7-3 المقارنة

 0,05 كل عمود تدل على عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات حسب اختبار دنكن عند مستوى احتماللاألحرف المتشابهة 

 

معاملة البذور بمبٌد كروزر، المعاملة بمبٌد لورسبان، )تأثٌر التداخل ما بٌن العوامل الثالث (: 2)الجدول 
 ة على محصول اللهانةفً الصفات المدروس( التعشٌب

تداخالت العوامل 
الثالثة  

سم)مساحة القرض لألوراق ( ورقة)عدد األوراق المقروضة ( نبات)عدد النباتات المقطوعة 
2

 )

  SR المتوسطالمدى   SR المتوسطالمدى   SR المتوسطالمدى 

A1B1C1 0,66أب 2-صفر    0,66 6-8  7ب     0,58 28,3-30,7  29,30د  –ب 0,72 

A1B1C2 1 – 2 1,66د -أ  0,33 7-12  10ج د     1,53 28,4-57,8   41,87د    2,42 

A1B1C3   2د -أصفر     14,33هـ و 15-13صفر  0.66  31,2-39  36,40ج د     2,60 

A1B2C1 1,33د -أ  2-صفر   0,65  3-7  5,33أب     1,20 1,9-7 3,60أ    1,69 

A1B2C2   صفر أصفر    5,33أ  7-4صفر      0,88 0,6-5,7  3,60أ   0,80 

A1B2C3 1أب  3-صفر     0,98 6-7  6,66ب      0,33 4,3-29,8  13,90ج-أ    7,90 

A1B3C1 2-3  2,66د-ب     0,33 9-11  10,33د     0,66 20,5-31,4 25,10د-أ     3,26 

A1B3C2 3-4  3,66و -د    0,33 8-12 10د ج       1,16 37,9-62,5  48,83د    7,24 

A1B3C3 3-4  3,66و -د     0,33  15و صفر       50,03د  83,4-25,8صفر    17,26 

A2B1C1 1-4  2,33د-أ     0,30 6-9 7,33ب ج 0,88 26,6-36,6 32,70ج د     3,09 

A2B1C2 1-2  1,66د-أ      0,33 5-9 6,66ب    1,20 20,3-44,4 32,13ج د     6,97 

A2B1C3 2-5  3,33هـ  –د   0,88 9-14 12دهـ    1,53 23,7-35,2 32,80ج د    1,36 

A2B2C1 1,66د-أ 4-صفر     1,20 2-5  3,33أ    0,88 2-9,5  5,40أب    2,19 

A2B2C2 1,33د-أ 2-صفر      0,66 5-6  5,33أب     0,33 6,4-14,4 11,67ج -أ    2,64 

A2B2C3 1,66د-أ 4-صفر     1,20  10د  -جصفر       11,53ج - أ 18,4-8صفر  3,43 

A2B3C1 3-4 3,66و-د    0,33 6-8  7ب      0,58 26,4-36,4 31,03ج د      2,91 

A2B3C2 3-6  5و -هـ     1 9-11 10ج د     0,58 28,7-50,6  41,90د     6,72 

A2B3C3 5-7 5,6و  0,66  15وصفر      98,43هـ  139-70,7صفر    2,76 

A1  :زراعة بذور معاملة بمبٌد كروزر .B1 :رش التربة بمبٌد لورسبان فقط.   C1 :إزالة األدغال قبل الزراعة 
A2 :زراعة بذور غٌر معاملة.         B2 :رش التربة والنبات بمبٌد لورسبان.  C2 :إزالة األدغال بعد الزراعة 

 B3                                                        :رش التربة والنبات بالماء فقط.            C3 :بدون تعشٌب. 

 0.05األحرف المتشابهة ضمن كل عمود تدل على عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال 

INTEGRATION BETWEEN SOME INSECTICIDE AND REMOVING 
WEEDS TO CONTROL THE CUTWORMS 

Mohammad A. M. AL-Hayalee Haitham Mohie Al-Deen M. Al-Jallal 
 

ABSTRACT 
Cutworm control was conducted to show the integrated effect between 

insecticide and weed eradication. Results showed that the insecticide Loresban was 
significantly more effective in compeer with weed eradication and seed treatment 
with the insecticide Cruiser in reducing the number of cutting plant, chewing plant 
leaves & chewing area amount. The best treatment for control was spraying the 
plants and the soil with Loresban where number of cutting plant was 1.17 plant, 
chewing plant leaves were 6 & chewing area amount was 8,28 cm

2
.and the means 

of control treatment was 4,06 plant, 11,22 leaf, 11,22 cm
2 

 respectively , and it was 
found significant differences at 5: probability between treatments .Eradication 
progress caused significant reduce in chewing plant leaves number & chewing area 
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amount and it was also showed that the best treatment was pre planting weed 
eradication and the result was 6.72 chewing plant leaves & 21.18 cm

2
 chewing area 

amount. Seed treatment with the insecticide Cruiser reduced the number of cutting 
plant the lower number with average 1.85, without any effect to other characters. 
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