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 الخالصة 

والتقوٌة باالعتمااد علاى  والتآزرتنشٌط النسبة المئوٌة لل نتائج تطبٌق الطرٌقة الجدٌدة لحساب أظهرت          
% 2.5مبٌاد الادلتاميرٌن  ما  زٌات فساتق الحقالفً خلٌط ادة المضافة النسبة المئوٌة للقتل لكل من الخلٌط والم

 Piperonyl الاـ ما مركاز اابال لالساتحالب % 2.5مركاز اابال لالساتحالب وكاخلي خلاٌط مبٌاد الادلتاميرٌن 
butoxide   عية الطحٌن الهندٌاةٌراات العمر اليالث ل فً مكافحة Plodia interpunctella (Hubn.)  أن 

% وهً حاصل جم  متوسط نسبة القتال للمبٌاد   58.2لكلٌة لخلٌط المبٌد وزٌت فستق الحقل بلغت القتل انسبة 
لزٌات  أن إلاى% مما ٌشٌر  27.05للزٌت  التآزر% ونسبة  12.19% ونسبة القتل للزٌت )التقوٌة (  18.95

نسابة بال أماامبٌاد   % لل 39.25ااتل ومإازر فً نفس الوات ٌشكالن نسابة تنشاٌط مقادارها  تؤيٌرفستق الحقل 
وهاً حاصال %  40.86الكلاً للخلاٌط بلغات  التاؤيٌرنسابة  أن  Piperonyl butoxide لخلاٌط المبٌاد ما  الاـ

صافر % ونسابة التاازر    Piperonyl butoxide% وان نسابة القتال للاـ  27جم  متوسط نسبة القتل للمبٌاد 
 .وتميل نسبة التنشٌط للمبٌد  %  13.86

 ميرٌن   زٌت فستق الحقل   باٌبرونٌل بٌوتوكساٌد   التقوٌة   التآزر   التنشٌط . كلمات دالة : دلتا
 

 2012/ 30/4 وقبوله   2012/ 22/2  جاريخ جسلم البحث

 

 المقدمة
المختلفاة وخلاي  اآلفااتعملٌة خلط المبٌدات الٌوم من العملٌات الشاائعة فاً مجاال مكافحاة  أصبحتلقد         

فاً عملٌاة  آفاةمان  أكيروخفض تكالٌف عملٌة المكافحة من خالل مكافحة  أوالالمبٌدات  من اجل زٌادة فاعلٌة
ظهااور السااالالت  تااؤخٌر أولمبٌااد مااا  اآلفاااتمحاولااة كساار مقاومااة نااون معااٌن ماان  أو  رش واحاادة   يانٌااا 

 Anonymousو  2003،  وآخررررر و  Hondو  2003،  وآخررررر و  Norris) لياااااا. االمقاوماااااة للمبٌااااادات  ي

لتاً امحاولاة تقادٌم مخاالٌط جااهزة مان المبٌادات  إلاىدفعت الشركات المنتجة للمبٌادات  األسبابهخه  (2007،
،  Walter)لماواد المنشاطة ابعاض  إلٌهااتحتاوي علاى ماادة فعالاة مضاافا  أومن مادة فعالاة  أكيرتحتوي على 

بفعال   Activationعملٌاة حسااب نسابة التنشاٌط  إن(  Meister  ،2010و  Stenerson  ،2004و  2003
ومهماة لتحدٌاد ااوة المخاالٌط  أساساٌةلٌاوم مساالة ا أصابحت Potentiationو التقوٌة  Synergismالمإازرة 

المخلاوط المياالً والفعاال   واااد  إلنتاا لتاً ٌمكان اعتمادهاا االنساب  أفضالوماد  فاعلٌتهاا فضاال عان تحدٌاد 
 أنوالتاً تشاترط لحساب نسبة الماإازرة  Metcalf (1972)اعتمدت لفترة طوٌلة من الزمن والزالت طرٌقة 

-Coفٌمااا اعتماادت العدٌااد ماان المعااادالت لحساااب الساامٌة المشااتركة  .تكااون المااادة المااإازرة مٌاار سااامة 
toxicity التاآزرالطارق عان حسااب نسابة جمٌا  هاخه عجازت  وااد  مادة ساامة للمبٌاد  إضافةالتقوٌة عند  أو 

ر الجبااوري وناازار   لااخلي فقااد طااو معااا تلااي صاافتً المااإازرة والتقوٌااةوالتقوٌااة فااً المااواد المضااافة التااً تم
جمٌا  الطرائاق الساابقة  إنوالتقوٌاة فاً ميال هاخه الماواد والمركباات .  التاآزرطرٌقة جدٌادة لحسااب  (2011)

علاى حسااب ااٌم التراكٌاز النصافٌة  مقوٌاة  أومواد مإازرة  إضافةالناتجة عن التنشٌط  آلٌاتتعتمد فً حساب 
  وان  أخاار كااال علااى انفااراد تااارة ومخلوطااة تااارة للمبٌاادات والمااواد المااإازرة والمقوٌااة  LC50تلااة القا

طرٌقاة  أوباعتماد طرٌقة المربعاات الصاغر   وتصحٌحه لسمٌةاٌتطلب رسم خط  LC50الحصول على اٌمة 
كان جمٌا  ول. Dose-Probit Paperوحادات الحتماال  –لجرعاة اساتخدام ورق لوماارٌتم او 2(x)مرب  كاي 

لكال مان  القاتال ق تبقى معتمدة فً حسابات التنشاٌط علاى اٌماة واحادة وهاً اٌماة التركٌاز النصافًائهخه الطر
شاكل يغارة فاً هاخه ٌماا و وها(   LD50لكال منهماا  اٌمة الجرعة النصفٌة القاتلة) أو  LC50و الخلٌط  لمبٌدا

القاتال نفس اٌماة تركٌاز المبٌاد خاط السامٌة با اء ماروربقاما  ق جمٌعا ألنه لو اختلف المٌل لخط السمٌة ائالطر
فان الحسابات المتعلقة بالتنشٌط تبقاى كماا هاً وال تتغٌار فاً حاٌن  فعالٌاة المبٌاد تتغٌار عناد   LC50النصفً 

النسابة المئوٌاة  تهدف إلى حسااب فإنهاالدراسة الحالٌة  أما(   1النقصان )شكل    أوتغٌر المٌل سواء بالزٌادة 
اعتمااادا علااى كاال التراكٌااز ( كااال علااى انفااراد والتااآزر  -التقوٌااة–ضااافة المبٌااد والمااادة الم للقتاال لكاال ماان )
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) المبٌاد للقتال لكال مان  ةالنساب المئوٌا أنبحٌاث    المستخدمة فً الدراسة ولٌس على التركٌاز القاتال النصافً
حتاى لاو بقاً التركٌاز النصافً  تتغٌر اٌمها بتغٌار المٌال(  والتآزر  كال على انفراد -التقوٌة–والمادة المضافة 

 . كالهما يابتا  أوالخلٌط  أوالقاتل للمبٌد 

 
بانفس اٌماة التركٌاز النصافً القاتال خاط السامٌة  ٌبٌن عدم اختالف اٌمة التنشٌط للمبٌد عند مارور: (1شكل )ال

 م  تغٌر المٌل.
 Fig(1): Showing no difference in activation value of pestieides when the toxicity 

              line pass from the same LC50 value with changed slope        .                      

       
 هوطرائق البحث مواد

% مركز اابال لالساتحالب و زٌات فساتق  2.5دلتاميرٌن  حساب النسبة المئوٌة للقتل لكل من المبٌدل          
  Piperonylماا  المااادة المنشااطة و ماارة خلااٌط نفااس المبٌااد ماا  زٌاات فسااتق الحقاال الحقاال كااال علااى انفااراد و

butoxide    والاـ كل مان المبٌاد و زٌات فساتق الحقال ل  فقد تم تجهٌز يالية تراكٌز  أخر مرةPiperonyl 
butoxide )  ٌااةالطحااٌن الهند  تاام بعااد خلااي معاملااة ٌراااات العماار اليالااث لعيااة  األسااٌتونفااً  بإخابتهاااوخلااي 

Plodia interpunctella (Hubn.)  مال مان محلاول كال تركٌاز للمبٌاد  والمنشاط وبوااا   1 بإضافة وخلي

  أماا معاملاة المقارناة فقاد عوملات وخلطات بشاكل جٌاد طحاٌن المام مان  2يالث مكاررات لكال تركٌاز علاى 
يام وضاعت ة مان حشارة عياة الطحاٌن الهندٌا يالاثعمار ٌرااة  25باألسٌتون فقاط   وااد وضا  فاً كال طباق 

م ورطوباة نسابٌة  5.4 + 25.3 حارارة درجةتحت ظروف المختبر عند متوسط األطباق بعد التغطٌة   ْ46.4 
    150،  100هاً  زٌت فستق الحقال% . أعٌدت نفس التجربة السابقة وخلي بخلط يالية تراكٌز من  7.3 +

كاال جازء فاً الملٌاون  200،   150 ، 100مبٌد الادلتاميرٌن هاً م  يالية تراكٌز من  جزء فً الملٌون 200
. أخاخت   Piperonyl butoxide( نفس العملٌة كررت م  مادة الاـ  زٌت) مبٌد :  1:1أي بنسبة على انفراد 
خلاي الساتعمالها و.(1925)ساعة من المعاملة وتم تصحٌح نسب القتال باساتخدام معادلاة اباوت  24النتائج بعد 

للخلٌط وخلي لتحدٌد النسبة المئوٌاة للتنشاٌط الكلاً    فضاال عان تحدٌاد  فً حساب متوسط النسبة المئوٌة للقتل
دالت االمعامتوسط النسبة المئوٌة للقتل للمبٌد لوحده وللماادة المنشاطة المضاافة للمبٌاد لوحادها وخلاي باساتعمال 

 : تٌةاال
                    
                                                                 =   للخلٌط   متوسط % للقتل

 
 حٌث أن :ت = % للقتل للتركٌز

                  
 

                    
                  100×                                               =    للقتل للمادة السامةمتوسط %

       
 حٌث ان : ت م= % للقتل لتركٌز المادة السامة .

 عدد التراكٌز

 . ت ن......+ 2 + ت 1 ت

 زعدد التراكٌ

 % للقتل للخلٌط

 ....... ت ن3م+ ت 2+ ت م 1ت م
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 لتايٌر الكلً للخلٌط = التايٌر السام للمبٌد + التنشٌط )التقوٌة +التازر(ا
Total Effect Of Mixture = Toxic Effect Of Pesticides + Activation (Potentiation + 

Synerism) 

 

                     
                                                                  =  من النسبة الكلٌة للحشرات المعاملة   % للقتل

 
إن المعادالت السابقة تستخدم كما أشرت لحساب متوسط نسبة القتل للمبٌد لوحده وللخلاٌط وٌمكان بهاخه         

وبخلي نستغنً عان عملٌاة رسام خطاوط السامٌة لغارض حسااب ااٌم  LC50المتوسطات االستعاضة عن اٌمة 
LC50  حساب المعاادالت باإلضافة إلى التاؤيٌر الكلاً للخلاٌط التآزر والتقوٌة  و المبٌدتؤيٌر يم ٌتم حساب نسبة

 المخكورة أعاله.
 

 النتائج والمناقشة
هنااي زٌااادة فاً نساابة القتال ماا  زٌاادة تركٌااز كال ماان المبٌاد والاادلتاميرٌن  أن( ٌتبااٌن 1مان الجادول )         
 Piperonyl butoxide  فٌما لام ٌكان لماادة  الهندٌة عية الطحٌنل العمر الٌراً اليالثفً  زٌت فستق الحقلو

ماااادة  أن إلاااىالمساااتخدمة فاااً الدراساااة   وٌرجااا  خلاااي  يالياااةااتااال فاااً الحشااارة وعناااد التراكٌاااز ال تاااؤيٌرأي 
Piperonyl butoxide  (1987) وآخرونوجده داود  وهخا ٌتفق م  ماهً مادة مإازرة معروفة . 

 
ٌرااات العمار  فاًوالباٌبٌرونٌال بٌوتوكساٌد  زٌات فساتق الحقالد دلتااميرٌن والقاتل لمبٌا التؤيٌر: (  1الجدول )

 .  عية الطحٌن الهندٌةاليالث ل
Table (1): The mortality effect of the deltamethrin pesticide, peanut oil and  

              piperonyl butoxide in larvae of third instar of Indian meal moth 

 كٌزاالتر                  
Concentrations 

 

 المعامالت

Treatments 

 ساعة من معاملة 24النسبة المئوٌة للقتل بعد 

 (جزء فً الملٌونبالتراكٌز )الٌراات 
The Mortaliy Percentage of after 24 hours for 

Larvae treatmented  . 

100 150 200 

 دلتاميرٌن
 Deltamethrin 

4.7 11.2 17.2 

 زٌت فستق الحقل
Ground nut oil 

2.4 7.7 11.2 

 بٌبٌرونٌل بٌوتوكسٌد
Piperony butoxide  

0.0 0.0 0.0 

           
 Piperonyl butoxideوالاـ  زٌات فساتق الحقاللمخالٌط المبٌاد دلتااميرٌن ما   أن( ٌتضح 2ومن الجدول )

ٌادة نسبة القتل م  زٌاادة التراكٌاز المساتخدمة مان واضح فً ز تؤيٌر) مبٌد : مادة منشطة (  1:1بنسبة خلط و
وجاده داود  لكال مان الماادتٌن فاً المبٌاد دلتااميرٌن   وهاخا ٌتفاق ما  ماا قوٌاةت تاؤيٌرالمخالٌط مما ٌإكد وجاود 

الضاارة فاً عادد مان مبٌادات  األعشاابالتنشٌطً لزٌوت بخور بعاض  للتؤيٌر( فً دراستهم 1987) وآخرون
لابعض  اتنشاٌطٌ تاؤيٌرا زٌت فستق الحقلناعٌا ومبٌدات الفسفور العضوٌة حٌث كان لالباٌريروٌد المحضرة ص

  مبٌدات الباٌريروٌد .
( ٌتبٌن أن خط السمٌة للمبٌد دلتاميرٌن اد تغٌر من حٌث الموا  والمٌل عند خلطه م  كال 2من الشكل )       

سامٌة ومواعاه عناد اساتخدامه بشاكل مقارناة بمٌال خاط ال  Piperonyl butoxideمن زٌت فستق الحقل والاـ 

 منفرد مما ٌدل على أن للمواد المنشطة المخلوطة م  المبٌد تؤيٌرا فً درجة استجابة الحشرات للمبٌد .
بعااد خلااي ٌااتم اسااتخدام الطرٌقااة الجدٌاادة لحساااب النساابة المئوٌااة لتااؤيٌر المبٌااد والتااآزر والتقوٌااة للمااواد          

ً تهاادف إلااى توزٌاا  نسااب القتاال للحشاارات المعرضااة لمخلااوط المبٌااد علااى المضااافة لمبٌاادات اآلفااات والتاا

100 

 % للقتل للمادة السامة ×% للخلٌط 
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التؤيٌرات المختلفة لمكوناات الخلاٌط والتاً تشامل تاؤيٌر المبٌاد نفساه زائادا التاؤيٌر الساام للماادة المضاافة والتاً 
باإلضااافة إلااى الزٌااادة الحاصاالة فااً القتاال والتااً تزٌااد عاان   Potentiationٌطلااق علٌهااا مصااطلح التقوٌااة 

مجمون تؤيٌر المبٌد والمادة المضافة عند استخدامهما كل على انفراد   وهخه المكونات للتؤيٌر تجمعها المعادلاة 
 التالٌة :

 التايٌر الكلً للخلٌط = التايٌر السام للمبٌد + التنشٌط )التقوٌة +التازر(
Total Effect Of Mixture = Toxic Effect Of Pesticides + Activation (Potentiation + 

Synerism) 

والنساابة المئوٌااة للقتاال  اااٌم التراكٌااز الموحاادة لمخااالٌط المااواد المنشااطة ماا  المبٌااد دلتاااميرٌن :  ( 2) الجاادول 

 الناجمة عن معاملة ٌراات العمر اليالث لعية الطحٌن بتلي المخالٌط.
Table (2): Standard concentrations values activating material mixtures with 

deltamethrin pesticide and mortality  percentage of resulting from 

treatment of 3 rd larval instar of indian meal moth with these mixture.  

 

 
 الخلٌط

The mixture 

 Concentration جزء في المليو ج كيز الخليط 

of the mixture ppm 

  % 

 للقحل 

Mortality زرمإا 
synergist 

 مبٌد
Insecticide  

 التركٌز الموحد
Conc. 

 زٌت فستق الحقل + مبٌد الدلتاميرٌن
Peanutoil + Deltamethrin 

100 100 200 32.2 

150 150 300 62.2 

200 200 400 80.2 

بٌبٌرونٌااااااااال بٌوتوكساااااااااٌد + مبٌاااااااااد 
 الدلتاميرٌن

Piperonyl  butoxide+ 

Deltamethrin 

100 100 200 19.2 

150 150 300 45.2 

200 200 400 58.2 

           
 

 

  عياة ٌرااات العمار اليالاث ل ( :خط السمٌة لمبٌد الدلتاميرٌن منفردا ومخلوطا م  المواد المنشاطة فاً 2الشكل )
  . الطحٌن الهندٌة

Figure (1): The toxic line of deltamethrin  insecticide alone and mixed with 

activating substances in the  third larval instar of Indian meal moth 
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 ٌضاف إلى خلي فإننا نحدد بهخه المعادالت النسبة المئوٌة للحشرات التً لم تتؤير بتؤيٌر المخلوط .
لاي المخلاوط وبنسابة مئوٌاة كما تهتم الطرٌقة بتوزٌ  النسبة المئوٌة للقتل التً أحديها المخلوط على مكوناات خ

حشاارة تاام تعرٌضااها لخلااٌط المبٌااد والمااادة  100حسااب تااؤيٌر خلااي المكااون . ولتوضااٌح خلااي نفتاارض أن لاادٌنا 

 المضافة للتقوٌة فإننا بهخه الطرٌقة سنحسب ما ٌلً:

 . نسبة الحشرات التً لم تتؤير بالخلٌط 

 : ًنسبة الحشرات التً اتلت : وهخه نقسمها كما ٌل 
حشاارة( ماارة    100الحشاارات التااً اتلهااا المبٌااد ماان المجمااون الكلااً للحشاارات المعاملااة )نساابة  -1

 ونسبتها من مجمون الحشرات التً اتلها المبٌد من المجمون الكلً للحشرات المقتولة  مرة أخر .
 
 100نسبة الحشرات التً اتلتها المادة المضافة إلى المبٌد مان المجماون الكلاً للحشارات المعاملاة ) -2

حشرة( مرة   ونسبتها من مجمون الحشارات التاً اتلتهاا تلاي الماادة  مان المجماون الكلاً للحشارات 
 المقتولة  مرة أخر .

حشارة(  100نسبة الحشارات التاً اتلات بتاؤيٌر الماإازرة مان المجماون الكلاً للحشارات المعاملاة ) -3

المجمااون الكلااً للحشاارات ماارة   ونساابتها ماان مجمااون الحشاارات التااً اتلاات بتااؤيٌر المااإازرة ماان 
 المقتولة  مرة أخر .
نسابتً اتال   نسابة مان المجماون الكلاً المكوناة لتاؤيٌر الخلاٌط اليالياة  التاؤيٌراتوعلٌه سٌكون لادٌنا لكال مان 

الحشارات المقتولاة فقاط   وبهاخا ناتمكن مان تحدٌاد مجماون  لدٌنا نسبة اتل مان أخر للحشرات المعاملة ومرة 
 نات الخلٌط وتآزرهما بشكل نسب مئوٌة تعطٌنا تصورا واضحا عن نتائج الخلط .فاعلٌة كل جزء من مكو

 كما ٌلً :تلي الحسابات تتم  إن
( من النسبة المئوية للعددد المقتدول مدن والمإازرة تقويةحساب النسب المئوية للقتل لكل من ) المبيد وال -1
 :  ليرقات وكما يليا

 ط :حساب النسبة المئوية للقتل للخلي: أوال
بما أن المادة سامة فان هناي تؤيٌر ااتل للمبٌد وتؤيٌر ااتل للمادة المإازرة وتاؤيٌر  فً حالة الزٌت م  المبٌد: -أ

 تآزري تشتري جمٌعها فً إظهار فعالٌة الخلٌط . وعلٌه ٌمكن حساب النسبة المئوٌة للقتل للخلٌط من :
 

 

 
  % 41.8=  58.2 – 100= إخاَ نسبة الحشرات التً نجت من القتل 

 القاتل للمبٌد والتقوٌة معا وعلٌه : التؤيٌرفً حالة البٌبٌرونٌل م  الزٌت : المادة مٌر سامة لخا سٌكون  -ب

 

 
                                                                                                                                                                                                                           % 59.14=  40.86 – 100إذاَ نسبة الحش ات الحي نجث من القحل = 

والبيبيرونيدل انيا: حساب النسبة المئوية للقتل لكدل مدن المدادة السدامة )المبيدد( والمدادة المدإازرة )الزيدت( ث
 ن  العالقات التالية:مبيوتوكسايد 
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 فً حالة المبٌد م  الزٌت:

                 

 
 فً حالة المبٌد م  البٌبٌرونٌل بٌوتوكساٌد:

 

 
 

 لمعادلة التالية :ا: وتتم باستخدام التآزر بتؤثيرثالثا: حساب النسبة المئوية للقتل 
 ط = التايٌر السام للمبٌد + التنشٌط )التقوٌة +التازر(التايٌر الكلً للخلٌ

Total Effect Of Mixture = Toxic Effect Of Pesticides + Activation (Potentiation + 

Synerism) 

 المبٌد + التقوٌة( تؤيٌر)  –الكلً للخلٌط  التؤيٌر= التآزر% للقتل الناجمة عن 
 فً حالة الزٌت م  المبٌد:

 % 27.05= ( 12.199+  18.95)  - 58.2= تآزرلل% للقتل 

 فً حالة البٌبٌرونٌل م  المبٌد:
 % 13.86( = 27+ 0.0)  - 40.86= للتآزرللقتل  %

 مددإازرة ( مددن النسددبة المئويددة للعدددد الكلدديتقويددة والحسدداب النسددب المئويددة للقتددل لكددل مددن ) المبيددد وال -2
 المعاملة: ةآلفا إلفراد
 56تشكل النسبة المئوٌة للقتل لكال ماادة محساوبا مان النسابة المئوٌاة للقتال فقاط والبالغاة النسب السابقة        
  ولحساااب تلااي القااٌم ماان نساابة فااً حالااة البٌبٌرونٌاال ماا  المبٌااد  38.66فااً حالااة الزٌاات ماا  المبٌااد و % 

 % نستخدم العالاة التالٌة :100الحشرات المعاملة والبالغة 
 

 
 فً حالة المبٌد م  الزٌت:

 % 18.95x   100 58.2   /  =32.56للمبيد =   

 % x  100 58.2   /  =20.96 12.199= )الحقوية( للزيث

 x   100 58.2   /   =46.477%  27.05= للحآزر

 

 في حالة البيبي ونيل مع المبيد:

 % x  100    / 40.86    =66.08 27للمبيد = 

 % x 100/40.86 =0.0 0.0للبيبي ونيل=  

 % x  100/ 40.86=33.92 13.86 = للحآزر

 (.4،  3ويمكن جلخيص النحائج السابقة بالجدولين )
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عيااة حشاارة ٌراااات العماار اليالااث له فااً مكوناتااخلااٌط الاادلتاميرٌن والزٌاات ونتااائج تحلٌاال تااؤيٌر  :( 3الجاادول) 
 .الطحٌن الهندٌة

Table (3): Analytical results of  the effect of deltamethrin mixture with oil  and 

its constituents on the  the 3
rd

 larval instar of Indian meal moth  
 نون التايٌر

Kind Of Effect 
 % القتل
%Kill 

  نون المعاملة
Treatment Kind 

 نون الحالة
Case Kind 

 
Total Effect             ًتايٌر كل 
 

Insecticide Effect    تايٌر المبٌد 
 
Potentiation    جقوية                  

 

Synergism    رجحآز                    

 

Activation                     تنشٌط 

58.2 

 
18.95 

 
 
 
 
 

39.204 

Delt + Oil   دلتاميرٌن + زٌت 
Deltamethrin       دلتاميرٌن 

 
  Oil                          الزٌت 
  Oil                الزٌت           

     

متوساااااط % للقتااااال للخلااااااٌط 
ومكوناتااااااااه ماااااااان مجمااااااااون 

%( 100الحشرات المعاملة )  
Mean Mortality Of 

Mixture and Its 

Constituents From 

Treated Insects 

(100%)    

Total Effect  جاثي  كلي           

  

Insecticide Effect  جاثي  المبيد 

 

Potentiation          جقوية        

 

Synergism    جآزر                 

 

Activation               جنشيط     

100 

 
32.56 

 
 
 
 
 

66.54 

Delt + Oil   دلتاميرٌن + زٌت 
Deltamethrin       دلتاميرٌن 

 
  Oil                          الزٌت 
  Oil                           الزٌت

     

خلااااااٌط متوساااااط % للقتااااال لل
ومكوناتااااااااه ماااااااان مجمااااااااون 

( %58.2)الحشرات المعاملة   
Mean Mortality Of 

Mixture and Its 

Constituents From 

Total  Died Insects 

(58.2%)    

 
: نتائج تحلٌل تؤيٌر خلٌط الدلتاميرٌن والبٌبٌرونٌل بٌوتوكساٌد فً ٌراات العمر اليالث لحشارة عياة (4الجدول) 

 الطحٌن الهندٌة.
Table (4): Analytica results of the effect of deltamethrin mixture with Piperonyl 

butoxide on the  the 3
rd

 larval instar of Indian meal moth  
 نون التايٌر

Kind Of Effect 
 % القتل
%Kill 

  نون المعاملة
Treatment Kind 

 نون الحالة
Case Kind 

 
Total Effect   ًتايٌر كل         
 

Insecticide Effect  تايٌر المبٌد 

 
Potentiation    جقوية                

 

Synergism    رجحآز                 

 

Activation                 تنشٌط 

40.86 

 
27 

 
 
 
 
 

13.86 

 بٌبٌرونٌل بٌوتوكساٌد دلتاميرٌن + 
     

Deltamethrin           دلتاميرٌن 

 

   P.but.   بٌبٌرونٌل بٌوتوكساٌد
                                

   P.but.   بٌبٌرونٌل بٌوتوكساٌد   

                            

متوساااااط % للقتااااال للخلااااااٌط 
ومكوناتااااااااه ماااااااان مجمااااااااون 

%( 100الحشرات المعاملة )  
Mean Mortality Of 

Mixture and Its 

Constituents From 

Treated Insects 

(100%)    

Total Effect  جاثي  كلي           

  

Insecticide Effect  جاثي  المبيد 

 

Potentiation           جقوية       

 

Synergism    جآزر                 

 

Activation               جنشيط     

100 

 
66.08 

 
 
 
 
 

33.92 

دلتاميرٌن +  بٌبٌرونٌل بٌوتوكساٌد 
     

Deltamethrin           دلتاميرٌن 

 

  P.but.    بٌبٌرونٌل بٌوتوكساٌد  

                          

P.but.     بٌبٌرونٌل بٌوتوكساٌد  

متوساااااط % للقتااااال للخلااااااٌط 
ومكوناتااااااااه ماااااااان مجمااااااااون 
الحشااااااااااااااارات المعاملاااااااااااااااة 

(40.86% )  
Mean Mortality Of 

Mixture and Its 

Constituents From 

Total  Died Insects 

(40.86%)    

 

12.199 

 

27.05 

46.477 

 

20.063 

0.0 

 

13.86 

0.0 

 

33.92 
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ABSTRACT 

The results of applying new method in calculating the percent of activation , 

potentiation and Synergism added on mortality percentage of the mixture  

Deltamethrin 2.5% Ec + Ground nut oil) and the mixture components separately in 

controlling the 3th instar of larvae of Plodia interpunctella (Hubn.)  , show that the 

Mean total mortality reached 58.2% which represents the mean mortality  

percentage of Deltamethring 18.95% and oil mortality percentage 12.19% 

(Potentiation and Synergism percentage of oil which reached 27.05 % . The results 

indicated that the ground nut oil exhibited a potentiation and synergism effect when 

mixed with Deltamethrin . While the results of mixing deltamethrin with  Piperonyl 

butoxide revealed that the Mean of total Mortality percentage reached 40.86 % 

which represents the total of Deltamethrin  mortality percentage 27.% and Piperonyl 

butoxide mortality percentage zero % ( No Potentiation ) and Synergism effect of 

Piperonyl butoxide which reached 13.86%. 

Key words : Deltamethrin , Ground nut oil, Piperonyl butoxide , Potentiation , 

Synergism , Activation  
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