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 تاثير نوع العائل الغذائي في فاعلية بعض مبيدات الحشرات في خنفساء كولورادو البطاطا
 Leptinotarsa decemlineata (Say) 

 

                            
                                                    

                                                                                                              
 

 الخالصة
نترررررراس دراثرررررة ترررررراير نرررررلب العرارررررن ال(ررررراااي )المبربرررررر لالمرانجررررررن( فررررري فرعليرررررة المميررررردا  اظهرررررر  

Indoxacarb150SC  لDeltamethrin2.5%EC  لMethoxyfenozide 240SC  لثررر لة الميتريرررر
B.thuringensis var.Alesti رم   خنفثرء يللرلرادل المبربرر ان المميردا  المختمررن يرنر  في يرقر  لي

علرى الراق المرانجررن لالتري  الم(راانعلى الراق المبربرر مرن تلر   الم(اانايار فرعلية في اليرقر  لاليرم   
يررن ايارر المريمرر  ثرمية فري يرقرر  ليررم    Deltamethrinلهر مرتفعة لان مميرد الرـ  LC50يرن  قيم 
فيمرر  Indoxacarb% ليرن منهمرر تر ب مميرد LC50 0.005على الراق المبربر اا مل(  قريم  م(اانالالحشرن 

متثرررليرن مررن حيررث التررياير فرري يرقررر  ليرررم   الحشرررن  Indoxacarbل  Deltamethrinيرررن مميرردـ الررـ 
علرى  % فري يرقرر  ليررم   الحشررن0.008ل   LC50  0.007علرى الراق المرانجررن اا ملري قريم  الم(راان

 التلالي.
 ، خنفثرء يلللرادل المبربر. B.thuringensisميدا ، ميترير متياير العران ال(اااي، فرعلية ال : يلمر  دالة

 
  31/1/3143لقملله    3143  19/  2 /ترريخ تثلم المحث 

 
 المقدمة

  لاحرردن مررن اخبررر ا فررر Leptinotarsa decemlineata Sayخنفثرررء يللررلرادل المبربررر تعرد  
حيرث تشرين تحردـ فري انتررط المبربرر علرى ،  Solanaceaeنمرترر  العرالرة المرانجرنيرة الحشرية التري تيري  

% 30-50النبرق العررلمي لتعتمرر اةفرة رقرم لاحرد علرى محيرلن المبربرر ليميرن ان تخفرن ا نتررط منثرمة 
(Stemeroff لGeorge  ،1983  لالضررر )(1992) Has  تعتمرررر اةفرررة ان خنفثررررء يللرررلرادل المبربرررر

لالمشيلة ا للى مرلنثمة لمحيللي المبربر لالمرانجرن في تريير، ثرجل  ذراب الحشررن  لن مررن فري العرراق 
( لحردث لهرر الن انفجررر 2004في محرفظرة دذرل  )الجرلراني لالبليرن،  2003على محيلن المبربر ثنة 

مررر اثررتلج  اثررتخدام العديررد مررن فرري المنب ررة الشررمرلية م 2004ثرريرني خرر ن ملثررم الزراعررة الرميعرري فرري 

المميدا  الييميراية المتلفرن فري الثرلق المحليرة، لعليره فررن ا تجرذرر  الحديارة فري ميرفحرة ذراب اةفرة يعتمرد 
على اثتخدام مرامس ادارن ا فر  لان اثتخدام الترييز المنرث  للمميدا  علرى العلاارن النمرتيرة للحشررن يشرين 

تفضرين الحشررن فري الت(ايرة علرى ( لالاـ يختلف تمعر ل2012المرامس )الم ح،  احد الخبلب ا ثرثية في ذاب

خبلرتهرر اليميررن علرى محريرين العرالرة لالعلاان النمرتيرة المختلفرة، لليرلن ذراب الحشررن مرن اةفرر  اللافردن ل
اااي فري فرعليرة المرانجرنية خرية المبربر لالمرانجرن فرن الدراثرة الحرليرة تهردف الرى معرفرة ترراير العرارن ال(ر
 مميدا  الحشرا  من مجرميع ييميراية مختلفة في يرقر  ليرم   خنفثرء يلللرادل المبربر.

 
 مواد البحث وطرائقه

م ° 31±4.12نفررا  الدراثررة فرري مختمررر الحشرررا  قثررم لقريررة النمررر  عنررد متلثررب درجررة حرررارن  
 د اضررفة لثر لة الميتريرر علرى ضرلءتراييز ليرن ممير % حيث تم تحضير ا اة38.28±6.26لربلمة نثمية 

% لماررمب النمررل الحشرررـ  0.7 ل 0.5ل   0.3لذرري  Pilot Experimentsا ختمررررا  ا لليررة اليرشررفة 
Methoxyfenozide240SC لمميرررررردـ 0.01ل  0.007ل  0.005ل %Deltamethrin 2.5%EC   ل

Indoxacarb150SC  لثررر لة الميتريرررر 0.9ل 0.7ل  0.5ل %Bacillus thuringensis var.Alesti 
فرري يرقررر  ليرررم   خنفثرررء يللررلرادل المبربررر، لتررم  (LC50)لالرر  لحثررر  قرريم التراييررز النيررفية ال رتلررة 

 ثم3لال  مت(بيس شراا  م بر معرملة اقراص ال شراا  من الراق المبربر  لالمرانجرن متراييز المميدا  
 

 ا لن .للمرحث  ابرلحة ديتلرابمثتن من 

 يرل  ي ح الدين عمد ال ردر
 مديرية زراعة نينلى

salahdeenagric@yahoo.com 

 نزار ميبفى الم ح
 لقرية النمر قثم 

 يلية الزراعة لال(رمر 
                                                        الملين جرمعة

mailto:salahdeenagric@yahoo.com
mailto:salahdeenagric@yahoo.com


 مجـــلة زراعــــة الرافــديـــن
 3143( 3( العدد )14المجلد )

   ISSN: 2224-9796 (Online) 
 ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 
Vol. (41) No. (3) 2013 

 

334 

 

 
اق المبربررر لالمرانجرررن فرري محلررلن تراييررز المميرردا  المثررتعملة فرري الدراثررة لمرردن ارررنيتين اررم تريرر  مررن الر

ثم ل(ررن  9الشراا  لتجف في الهلاء، معدذر ن ل  ين شريحة من المبربر لالمرانجرن الى بمق مترـ قبرب 

لضرع ا ارة مرن م رمرةارم يررر  التجفري يرن بمرق للحشررن الت(اية لتم لضع ا اة مرن يرقرر  العمرر الرامرع 
لرمب  مرمرب مبربي، لترم اثرتعمرن  الملمن ا مينيرم   الحشرن في ين بمق ام غبي  ا بمرق م مرش 

ميررا  لين ترييز للين من الراق المبربر لالمرانجرن، امر معرملة الم ررنة ف(بث  فيهر شراا  الراق  10
ثرعة من المعرملة معد الر  ترم تيرحي  النثر   24رلر المبربر لالمرانجرن مرلمرء ف ب، اخا  ال راءا  معد م
لتررم رثررم خررب الثررمية ليررن مميررد  Abbott  (1925)الفعليررة لل تررن تمعررر لمعرملررة الم ررنررة مرثررتخدام معردلررة 

 Finneyلحدلد الا ة لالمين حث  بري ة  LC50لحثر  قيم  Logdose- propit paperمرثتعمرن لرق 

ل  Sunلالفرعليررة النثررمية حثرر   Relative toxicityلنثررمية للمميرردا   فيمررر تررم حثررر  الثررمية ا (1977) 
Johnson (1960). 

                    
                   100×                                                 =  الثمية النثمية%

 
                    

 100×                                                 =  الفرعلية النثمية%
 

حللرر  النتررراس احيرررايرخ مرثررتخدام تيررميم التجرمررة العرمليررة العشررلااي اليرمررن لاثررتخدام اختمرررر دنيررن 
 SAS% لالررر  مرعتمررررد حزمرررة 5لمررردى  ختمررررر الفررررق مرررين المتلثررربر  عنرررد مثرررتلى احتمررررن امتعررردد 

Anonymous) (1982,. 

 
 النتائج والمناقشة

تمرين النترراس  ائل الغذائي فيي فاعليية بعيض مبييدات الحشيرات فيي خنفسياء كوليورادو البطاطيا :تاثير نوع الع
( ان الترراير الثررم للمميردا  المثرتعملة فري 2ل 1( لخبلب الثمية الممالرة فري الشريلين )1المامتة في الجدلن )

بررر لان ذرراا التررراير اختلررف خنفثرررء يللرلرادل المبرالعمررر الرامررع لالدراثرة اظهررر  ترررايرا متمرينررر فري يرقررر  
ة النثرمية يمرخت ف نلب المميد لالعران ال(اااي الاـ تم ت(اية اليرقر  عليه لالاـ انعيس على قيم المين لالثرم

نثرتنتس ان المميردا  المثرتعملة فري الدراثرة  LC50لالفرعلية النثرمية لهراب المميردا ، لمرن خر ن م ررنرة قريم 

علرى  التري ت(را علرى الراق المبربرر م ررنرة متلر  اليرقرر   التري ت(را شرن يرن  ايار فرعلية في يرقر  الح
يررن ايارر المريمرر   Deltamethrineلهرر مرتفعرة، لان مميرد الرـ   LC50الراق المرانجرن لالتري يرنر  قريم 

 Indoxacarbتر ب مميرد  0.005%لره   LC50قيمرة  إا مل(ر علرى الراق المبربرر  التي ت(ا ثمية لليرقر  
اررم  Methoxyfenozideاع مرره ماررمب النمررل  0.006%لرره علررى الراق المبربررر  LC50قيمررة  مل(رر الرراـ 

 Indoxacarbل  Deltamethrinمررررن حيرررث الثررررمية، فيمرررر يرررررن مميررردـ الررررـ  B.thuringensisالميتريرررر 
 LC50  %0.007قريم   علرى الراق المرانجررن اا مل(ر المت(ايرةمتثرليرن من حيث التراير في يرقر  الحشرن 

في حين يرن  الميترير اقرن المميردا  ثرمية، لذراا  يتفرق  Methoxyfenozideلين منهمر ت ذمر مامب النمل 
 New( الرراين لجرردلا خرر ن الدراثررر  الح ليررة الترري تررم اجرا ذررر فرري ل يررة 1990لاخرررلن ) Ghiduiمررع 

Jersey  ان المعرملرررررة ممميرررررد  1985ل  1984فررررري ثرررررنةFenvalerate مميررررردا  لذرررررل مرررررن مجملعرررررة ال
يرررن اياررر ثررمية ليرقررر  خنفثرررء يللررلرادل المبربررر  Deltamethrinالمريرلارليديررة الترري ينتمرري لهررر مميررد 

علررى الراق المبربررر لقررد يرجررع ذرراا التمرررين الررى  الم(رراانعلررى الراق المرانجرررن مررن تلرر  اليرقررر   الم(رراان
ا  فيهرر التجررمتين ليرال  الرى ايرنرف ا خت ف في الظرلف المياية لالمنب رة الج(رافيرة لالثرنلا  التري نفر

( ان ذنرلر  1998لاخررلن ) Pawelالمبربر لالمرانجرن التي رمي  عليهر يرقر  الحشررن، ففري مللنردا  حرظ 

منهررر العلامررن اللراايررة لالعديررد مررن العلامررن الترري ترر ار فرري اثررتجرمة خنفثرررء يللررلرادل المبربررر للمميرردا  
قد تحمن جينر  م رلمة للمميد ليال  الظرلف المياية التري تلعر  لالتي  الملجلدن في ث لة ال مجتمع الحشرن

دلر مهم في حثرثية الحشرن للمميد حيث لجدلا ان الحشرن اظهر  درجة عرلية من التمرين فري ا ثرتجرمة ال 
المنب ة اللاحدن ليرال  فري المنرربق الج(رافيرة  في Sherpa 10 ECل  Bancol 50 WPالحثرثية لمميدـ 

( انه عند اختمررر ا ارة مجتمعرر  مرن 2007لاخرلن ) Mohammadiتلفة في مللندا، لفي ايران  حظ المخ

خنفثرء يلللرادل المبربرر لالتري ترم جمعهرر مرن ح رلن المبربرر فري ا ارة محرفظرر  ل يررس درجرة حثرثريتهر 

 للمميد اةخر LC50قيمة 

 ثمية يار المميدا   LC50قيمة 

 للمميد اةخر LC50قيمة 

 المختمرنالمميدا   قن  LC50قيمة 
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للمميرد مدرجرة يميررن  في المختمر أن ذاب المجتمعر  من الخنرفس قد تمرين  في حثرثيتهر Endosulfanلمميد 

مثم  التمررين فري عمليرة ا يرن )نشررب ا نزيمرر ( المتخييرة فري ازالرة الثرمية. لمرن م حظرة قريم الميرن 
لخبلب الثمية يتمين ايضر ان قيم المين قد اختلف  مرخت ف العران ال(اااي لالمميدا  المختمررن ، فمرن الجردلن 

لمميرد اللاحرد تمعرر للعرارن ال(راااي ممرر يشرير الرى تمررين اثرتجرمة نفثه يتمين ان قريم ميرن خرب الثرمية قرد تمررين ل
اليرقر  لمميدا  الحشرا  المختلفة لعلى علاالهر ال(اااية المختلفة، حيث ي حظ ان اثرتجرمة اليرقرر  الم(راان 

ية لال   رتفرب قيمة مين خرب الثرم Indoxacarbعلى الراق المبربر يرن  ايار تجرنثر في اثتجرمتهر لمميد 
م ررنة مرلمميدا  ا خرى التري تمرينر  فري قريم الميرن، فيمرر اظهرر  اليرقرر  الم(راان علرى  4.47لالتي مل(   

   مميدالراق المرانجرن ا ثتجرمة ااتهر ل
لحدلد الا ة لالمين لالثمية النثمية لالفرعليرة النثرمية لرمعن مميردا  الحشررا  فري  LC50قيم  :(1الجدلن )

 دل المبربريرقر  خنفثرء يلللرا
Table (1): LC50 Values Confidence Limits, Slope, Relative Toxicity and Relative 

Efficiency of Some Insecticides on Larvea CPB. 

نلب العران 
 ال(اااي

Host kind 

ا  المميد
Insecticides 

LC50% 

 ةحدلد الا 
 اعلى -ادنى

Confidence 

limits 
Upper-Lower 

 المين
Slope 

الثمية % 
 النثمية

Relative 

toxicity 

% 

الفرعلية  %
 النثمية

Relative 

Efficiency 

% 

 المبربر
Potato 

Indoxacarb 0.006 0.006-0.005 4.47 83.33 11500 

Deltamethrin 0.005 0.006-0.004 3.70 100 13800 

Methoxyfenozide 0.40 0.45-0.33 2.53 1.25 172.50 

B.thuringensis 0.54 0.62-0.41 2.73 0.92 127.72 

 المرانجرن
Eggplant 

Indoxacarb 0.007 0.008-0.007 3.76 71.42 9857 

Deltamethrin 0.007 0.008-0.006 4.06 71.42 9857 

Methoxyfenozide 0.49 0.58-0.43 2.54 1.02 140.81 

B.thuringensis 0.69 0.79-0.62 3.01 0.72 100 
 

 
Deltamethrin امررر مرلنثررمة ل رريم الثررمية النثررمية فرري حظ مررن  4.06 لالترري مل(رر  قيمررة الميررن لخررب الثررمية ،

حيرث يرنر  اعلرى قيمرة للثرمية  ايضر ان ذنرل  تمررين فري ذراب ال يمرة تمعرر للعرارن ال(راااي لالمميرد( 1)الجدلن 
بلغتج في اليزقاث المغذاة على اوراق البطاطا واقل قيمت للسميت النسبيت  Deltamethrinلمميد  %100 النثمية

لفرعليرة النثرمية افيمرر يخرص لفي اليرقر  الم(اان على الراق المرانجررن.  B.thuringensis% للبكتزيا 0.72
اليرقرر  الم(راان علرى فري  Deltamethrinتمين من الجدلن نفثه ان اعلى قيمة للفرعلية النثمية يرن  لمميرد يف

 B.thuringensisلميتريرر  %100% لاقرن قيمرة للفرعليرة النثرمية مل(ر  13800الراق المبربر حيث مل(ر  
و  Deltamethrinفي اليرقر  الم(اان على الراق المرانجرن، لقد يرجع الثم  في حثرثرية اليرقرر  لمميردـ 

Indoxacarb ين اا تعمرن يمرلاد مامبرة للجهررز العيرمي عرن بريرق الى مييرنييية التراير الثرم لهاين المميرد

ايلنر  اليلديلم الى الخ ير العيمية ممر يثم  تاميبر للجهررز العيرمي لليرقرة م ديرر الرى تلقفهرر  منع دخلن
 ثررعة، فري حرين ان مارمب 24-60عن الت(اية معد فترن قييرن معدذر تير  اليرقة مرلشلن الترم لتمل  خ ن 

ييلن متخيص في تاميب عملية تيلين اليرريتين لارمرر  عمليرة ا نثر ل لالتري  Methoxyfenozideالنمل 
ان مميررد الررـ  لالجررد (1998)لآخرررلن  Abdel-Mageedتحترررط الررى فترررن زمنيررة بليلررة، ففرري دراثررة لررـ 

Fastac  عارررة درنرررر  المبربرررريرقرررر  لتررررايرا فررري لذرررل مميرررد حشررررـ مريرلارليررردـ يررررن ايارررر فرعليرررة 
Phthorimaea operculella Zell  مرن مارمب النمرلMethoxyfenozide،  (2005)يرال  لجرد البرراي 

يررررن ايارررر فرعليرررة فررري قترررن يرقرررر  عارررة درنرررر  المبربرررر م ررنرررة ممارررمب النمرررل  Fastacان مميرررد الرررـ 
Methoxyfenozide،  يمررر ان تررراير الميتريرررB.thuringensis  ييررلن عررن بريررق افررراز الثررملم الداخليررة
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Endotoxins  التي تثم  الشرلن لل نررن الهضرمية لالراـ ير دـ الرى تلقرف اليرقرر  عرن الت(ايرة يمرر ان النمرل

لمرن ارم يحردث المرل  لليرقرر   Septicemiaالخضرـ للميترير داخن جثرم اليرقرة يثرم  تعفرن  الهمللرف 
ميتريرر مبرر ( ان معرملرة الراق المبر1991لاخررلن ) Houghمعد مضعة ايرم من امت عهر للميترير، ف د لجد 

B.thuringensis var.San diego تمرارن  لالتري تشررمه الB.thuringensis subsp.tenebrionis  فري

انترجهررر لتليثررين داخلرري ادى الررى زيررردن تحفيررز يرقررر  خنفثرررء يللررلرادل المبربررر فرري الت(ايررة علررى الراق 
لررم يرر دـ الررى زيررردن فرري نثررمة المررل   المبربررر المعرملررة مرلميتريررر لان الزيررردن فرري اثررته   ا لراق المعرملررة

 .B.thuringensis var( ان معرملرة الراق المرانجررن مميتريرر 1997لاخررلن ) Arpaiaلليرقرر ، ل حرظ 

Tolworthi  لالتي تحلـ علرى تليثرينCryIIIB  المتخيرص لحشررا  رتمرةColeoptera  اظهرر فرعليرة

المبربرر حيرث اظهرر ثرمية يميررن ضرد يرقرر  العمرر يميرن ضد ا عمرر اليرقية الي(يرن لخنفثررء يللرلرادل 
ان تراير التليثرينر  ال الثرملم التري Gelenter (1989 )و  Zehnderا لن لالارني للحشرن، للجد ين من 

يرن  ايار فرعلية ضد اليرقر  الحدياة الف رس لخنفثررء يللرلرادل المبربرر  B.thuringensisتفرزذر الميترير 
ان  ( 4و  3)لخبرلب الثرمية الممالرة فري الشريلين  (2)لتلضر  نترراس الجردلن  خررى.من ا عمرر اليرقيرة ا 

فرعلية المميردا  المثرتعملة فري الدراثرة فري يررم   يللرلرادل المبربرر قرد تمررين تمعرر للعرارن ال(راااي لالمميرد 
معررر للعراررن للمميرردا  ت LC50لجررلد تمرررين لاضرر  فرري قرريم  (2)المثررتعمن فرري الدراثررة، اا يتمررين مررن الجرردلن 

 LC50الميرن لالثرمية النثرمية لالفرعليرة النثرمية للمميردا ، لمرن م ررنرة قريم  ال(اااي لالراـ انعيرس علرى قريم

نثتنتس ان المميدا  المختمرن يرن  ايار ثمية فري يررم   الحشررن الم(راان علرى الراق المبربرر م ررنرة متلر  
، Methoxyfenozideهر مرتفعة مرثتانرء مارمب النمرل ل LC50الم(اان على الراق المرانجرن لالتي يرن  قيم 

لليرررم   الم(رراان علررى الراق المبربررر م ررنررة مم يررة  يرررن اياررر المريمررر  ثررمية Deltamethrinلان مميررد 
لره  LC50الراـ يرنر  قيمرة  Indoxacarbتر ب مميرد %  0.005لت   LC50المميدا  ا خرى اا مل(ر  قيمرة 

مارررررررمب النمرررررررل الحشررررررررـ  ارررررررم B.thuringensis مررررررره الميتريرررررررر اع 0.007%علرررررررى الراق المبربرررررررر 
Methoxyfenozide  الرراـ يرررن اقررن المميرردا  ثررمية، فيمررر يرررن مميرردـDeltamethrin  لIndoxacarb 

ليررن   LC50 %0.008متثررليرن فرري الترراير فرري يررم   الحشرررن الم(راان علررى الراق المرانجررن اا ملرري قريم 
المرتمرة ا خيررن مرن  B.thuringensisالميتريرر  فيمر احتل   Methoxyfenozideمنهمر ت ذمر مامب النمل 

( لجرررررد خررررر ن الدراثرررررة المختمريرررررة ان ترررررراير مميرررررد 2007) Marieحيرررررث الثرررررمية، لفررررري دراثرررررة لرررررـ 
Metaflumizone  يرن ايار فرعلية في يررم   خنفثررء يللرلرادل المبربرر الم(راان علرى محيرلن المبربرر

 المين  لمن م حظة قيم ان على محيلن المرانجرن.من تل  اليرم   الم(ا

 
يرقر  خنفثرء يلللرادل المبربر على ت(اية خبلب الثمية لمعن مميدا  الحشرا  النرتجة عن  :(1الشين )

 المعرملة مرلمميدا  المبربرالراق 
Figure (1): Toxicity Lines of Some Insecticides of CPB Larvae Feed on Treated 

Leaf of Potato. 

Methoxyfenozide 
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Indoxacarb 

B.thuringensis 
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يرقر  خنفثرء يلللرادل المبربرر علرى ت(اية خبلب الثمية لمعن مميدا  الحشرا  النرتجة عن : (2)الشين 

 المعرملة مرلمميدا  المرانجرنالراق 
Figure (2): Toxicity Lines of Some Insecticides of CPB Larvae Feed on Treated 

Leaf of Eggplant 

 
لخبلب الثمية يتمين ايضر ان قيم المين قد اختلف  مرخت ف العران ال(راااي لالمميردا  المختمررن، حيرث ي حرظ 

 رتفررب  لالر  Deltamethrinان اثرتجرمة اليررم   الم(راان علرى الراق المبربرر يرنر  ايارر تجرنثرر لمميرد 
لمميردا  ا خررى التري تمرينر  فري قريم الميرن، فيمرر اظهرر  م ررنة مر  5.48 خب الثمية لالتي مل( مين قيمة 

 6.01 الثرمية اليرم   الم(اان على الراق المرانجرن ا ثتجرمة ااتهر لنفس المميد لالتي مل(  قيمة الميرن لخرب
ايضررر ان ذنرلر  تمرررين فري ذرراب ال يمرة تمعررر للعراررن  (2)؛ امرر مرلنثررمة ل ريم الثررمية النثرمية فرري حظ مرن الجرردلن 

الم(رراان علررى  فرري اليرررم   Deltamethrin % لمبيتت 100ال(رراااي لالمميررد حيررث يرنرر  اعلررى قيمررة للثررمية 
اليرررم   الم(رراان علررى  فرري B.thuringensisللميتريررر %  0.65 الراق المبربررر لاقررن قيمررة للثررمية النثررمية

يرنر  لمميرد  يمرة للفرعليرة النثرميةالراق المرانجرن. لمرلنثمة للفرعلية النثمية فتمين مرن نفرس الجردلن ان اعلرى ق
Deltamethrin  )لاقن قيمة للفرعلية النثرمية  15200 في اليرم   الم(اان على الراق المبربر حيث مل %

فرري اليرررم   الم(رراان علررى الراق المرانجرررن، لفرري يرررمير لجررد  B.thuringensis% ميتريررر 100مل(رر  
Kljajc  ان مميررد  (2005)لاخرررلنCypermethrin  اظهررر فرعليررة نثررمية ضررد خنفثرررء يللررلرادل المبربررر
لي حرررظ مرررن ، %60.65 مل(ررر  B.thuringensisفررري حرررين ان الفرعليرررة النثرررمية لميتريرررر  % 80.8 مل(ررر 

تفلق يرقر  الحشرن في اثتجرمتهر للمميدا  المختمرن على ين من الراق المبربر لالمرانجررن ( 2و1)الجدللين 

لعردم ايتمررن دفرعرتهرر اليميلحيليرة  لقرد يرجرع الر  الرى ير(ر حجرم اليرقرر م ررنة مبرلر الحشررن اليرملرة 
 ، ف رد لجرد يرن مرنDetoxificationم ررنة مرلحشرن اليرملة ليال  قدرن يرم   الحشرن على ازالة الثرمية 

Cantwell  لCantelo (1981)  ان ث    الميتريرB.thuringensis  تنتس تليثينر  تعمن يثملم فعرلرة

ليررم     عمرر الي(يرن ليرقر  خنفثرء يلللرادل المبربر للين نثمة فرعليتهر تيلن منحفضة ال قليلةضد ا
ان النثمة المالية لل ترن  عنرد معرملرة محيرلن المبربرر  (2007)لاخرلن  الحشرن، لفي العراق لجد الجمرلي

فرري يرررم   %  64.44 فرري يرقررر  خنفثرررء يللررلرادل المبربررر ل%  66.40 مل(رر  Cypermethrinممميررد 
فري يرقرر  الحشررن %  83.32 ثرعة من المعرملة لمل(ر  النثرمة الماليرة لل ترن للمميرد  24 الحشرن معد مرلر

ان يرقرر   (2و1)ايرم من المعرملة، يمرر ي حرظ مرن الجردللين  4في اليرم   معد مرلر % 76.66م ررنة مـ 

للمميردا  المثرتعملة فري الدراثرة  ار حثرثرية لاثرتجرمةالراق المبربر يرن  اي ليرم   الحشرن الم(اان على
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Deltamethrin 

Indoxacarb 

B.thuringensis 
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م ررنة مرليرقر  لاليرم   الم(اان على الراق المرانجرن، ممر ي يرد ان لنرلب العرارن ال(راااي ترراير فري درجرة 
ليررال   (1990)لاخرررلن   Ghidiuفرعليررة مميرردا  الحشرررا  لبررلرـ الحشرررن لذرراا يتفررق مررع مررر لجرردب 

Marie (2007)  من ان مميدا  الحشرا  تمرين  في فرعليتهر ضد يرقر  ليرم   الحشرن عند ترميتهرر علرى

الراق المبربررر لالمرانجرررن لالبمربررة لالرراـ يرجررع الررى نلعيررة الي ييلثرريدا  الملجررلدن فرري نمرتررر  العرالررة 
ذراب الي ييلثريدا  المرانجرنية لالتي تلع  دلر مهم فري حثرثرية خنفثررء يللرلرادل المبربرر للمميردا  ليرلن 

 تعتمر مردن ثرمة لقرتلة تضرعف ال تزيد من فرعلية المميد.
 
لحدلد الا ة لالمين لالثمية النثمية لالفرعلية النثمية لمعن مميدا  الحشرا  في  LC50قيم ( 2) الجدلن

 يرم   خنفثرء يلللرادل المبربر 
Table (1) LC50 Values Confidence Limits, Slope, Relative Toxicity and Relative 

Efficiency of Some Insecticides on Adults CPB.   

نلب العران 
 ال(اااي

Host kind 

 ا المميد
Insecticides 

LC50% 

 حدلد الا ة
 اعلى -ادنى

Confidence limits 

Upper- Lower 

 المين
Slope 

 الثمية% 
 النثمية 

Relative 

toxicity 

% 

الفرعلية % 
 النثمية 

Relative 

Efficiency 

% 

 المبربر
Potato 

Indoxacarb 0.007 0.008-0.006 3.45 71.42 10857 

Deltamethrin 0.005 0.005-0.004 5.48 100 15200 

Methoxyfenozide 0.68 0.90-0.58 2.49 0.73 111.76 

B.thuringensis 0.66 0.78-0.54 2.29 0.75 115.15 

 المرانجرن
Eggplant 

Indoxacarb 0.008 0.008-0.007 4.81 62.50 9500 

Deltamethrin 0.008 0.009-0.008 6.01 62.50 9500 

Methoxyfenozide 0.58 0.66-0.53 3.53 0.86 131.17 

B.thuringensis 0.76 0.98-0.66 2.34 0.65 100 

 

 
الحشررا  اليرملرة لخنفثررء يللرلرادل  ت(ايرةخبلب الثمية لمعن مميدا  الحشرا  النرتجرة عرن  :(3الشين )

 المعاملة بالمبيدات على الراق المبربر
Figure (3): Toxicity Lines of Some Insecticides of CPB Adults Feed on Treated 

Leaf of Potato. 
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الحشررا  النرتجرة عرن معرملرة يررم   خنفثررء يللرلرادل المبربرر خبلب الثمية لمين مميردا   :(4الشين )
 الم(اان على المرانجرن

Figure (4): Toxicity Lines of Some Insecticides of CPB Adults Feed on Treated 

Leaf of Eggplant. 

مبييدات الحشيرات فيي تأثير الطور والعائل الغذائي وتداخالتهما في السمية النسبية والفاعلية النسبية لبعض 
( ان قرريم الثررمية النثررمية للمميرردا  المختمرررن فرري 3تظهررر النتررراس فرري الجرردلن ) خنفسيياء كولييورادو البطاطييا :

يرقر  ليرم   خنفثرء يلللرادل المبربر عن لجلد تمرين في متلثب قيم الثمية النثمية النرتجة عرن معرملرة 
ر الحشررـ لالعرارن ال(راااي لالمميرد المثرتعمن فري الدراثرة، اا الراق المبربر لالمرانجرن مرلمميدا  تمعر للبرل

تفلق معنليرر فري متلثرب الثرمية النثرمية علرى م يرة المميردا   Deltamethrinاظهر  نتراس الدراثة ان مميد 
فرري بررلرـ اليرقررة لالحشرررن اليرملررة الم(رراان علررى الراق  %100 لرره ا خرررى اا ملرري متلثررب الثررمية النثررمية

ر المميدا  ا خرى ف د اظهر  درجر  متمرينة من الثمية النثمية ليرقرر  ليررم   الحشررن فمرن المبربر ، ام
يرنرر  مثرررلية ل رريم الثررمية النثررمية الترري  Indoxacarbالجرردلن يتمررين ان متلثررب قرريم الثررمية النثررمية لمميررد 

 لرري متلثررب الثررميةفرري يرقررر  ليرررم   الحشرررن الم(رراان علررى الراق المرانجرررن اا م Detamethrinاظهرذررر 
مميردا  لل LC50ان قريم  (1990)لاخررلن  Ghidiuلين منهمر على الترلالي، لقرد لجرد % 62.50ل 71.42
نفثرء يللرلرادل خيرن  متشرمهة في ترايرذر في يرقر   Permethrinل  Fenvalerateرليدية لذي االمريرل
عنرد معرملرة الراق  (2007)لاخررلن الم(راان علرى محيرلن المرانجررن، لفري العرراق لجرد الجمررلي  المبربر

مل(رر  النثرمة الماليررة لل ترن معررد  Sevinل  Lambdacyhalothrinل  Thiamethoxamالمبربرر مرلمميردا  
 100المبربررر ل  نفثرررء يللررلرادلخضررد يرقررر   % 97.59 ل 99.31 ل 99.38 ايرررم مررن المعرملررة 9مرررلر 

هم على التلالي، لميرلرن عرمرة يرنر  قريم الثرمية في يرم   الحشرن مرلنثمة لين من%  94.84 ل  96.56ل
مت ررمررة نثررمير تمعررر للعراررن ال(رراااي  B.thuringensisلالميتريررر  Methoxyfenzideالنثررمية لماررمب النمررل 

لالبلر الحشرـ المثتخدم في الدراثة، لمن م حظة متلثب الثرمية النثرمية للترداخن مرين البرلر لالمميردا  
لمختلرف المميردا  علرى برلر الحشررن اليرملرة فري متلثرب الثرمية النثرمية اا مل(ر  يظهر تفلق البلر اليرقي 

يمررر اظهررر  نتررراس التررداخن مررين البررلر لالنمررر  تفررلق نمررر  المبربررر فرري متلثررب %،  0.82-85.71 مرررمين
يتمرين  (4)على التلالي. لمن الجردلن  % 43.22و  46.37 الثمية النثمية في يرقر  ليرم   الحشرن اا ملي

ايضر ان الفرعلية النثمية للمميردا  المختمررن قرد تمرينر  ذري ا خررى محثر  البرلر الحشررـ لالعرارن ال(راااي 
ضرد يرررم   خنفثرررء يللررلرادل  Deltamethrinلمميررد %  15200 حيرث يرنرر  اعلررى قيمرة للفرعليررة النثررمية

مرينرة مرن الفرعليرة النثرمية ضرد المبربر المرمرن على الراق المبربر، فيمر اظهر  المميدا  ا خرى درجر  مت
يرنرر   Indoxacarbتمررين مررن الجرردلن ان متلثررب قرريم الفرعليررة النثررمية لمميررد ييرقررر  ليرررم   الحشرررن اا 
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 لمعن مميدا  الحشرا  في خنفثرء يلللرادل المبربرالنثمية  الثميةتراير البلر الحشرـ لالعران ال(اااي لتداخ تهمر في  :(3الجدلن )
Table (3) : Effect of Insect Stage and Host kind and Their Interaction on Relative Toxicity of Some Insecticides on CPB. 

 البلر
Stage 

 النمر 
Plant 

 النثمية الثمية%
Relative Toxicity% 

 المتلثب العرم لتراير
General Mean Effect 

Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringensis 

التداخن مين البلر 
 لالنمر 

Interaction 

Between Stage 

and Plant 

 النمر 
Plant 

 البلر
Stage 

 يرقة
Larvae 

 مبربر
Potato 

83.33  b 

 

100   a 

 

1.25  e 

 

0.92 e 

 

46.37 a 

 

 

 

 مرانجرن
Eggplant 

71.42  c 

 

71.42  c 

 

1.02  e 

 

0.72 e 

 

36.14 c 

 

 يرملة
Adult 

 ربرمب
Potato 

71.42  c 

 

100  a 

 

0.73  e 

 

0.75 e 

 

43.22 b 

 

 مرانجرن
Eggplant 

62.50  d 

 

62.50  d 

 

0.86  e 

 

0.65 e 

 

31.62 d 

 

التداخن مين البلر 
 لالمميدا 

Interaction 

Between Stage 

and Insecticide 

 يرقة
Larvae 

77.37  c 

 

85.71  a 

 

1.13  e 

 

0.82 e 

 

 

41.25 a 

 

 يرملة
Adult 

66.96  d 

 

81.25  b 

 

0.79  e 

 

0.70 e 

 

37.42 b 

 

التداخن مين النمر  
 لالمميدا 

Interaction 

Between Plant 

and Insecticides 

 مبربر
Potato 

77.37  b 

 

100  a 

 

0.99  d 

 

0.83 d 

 

44.79 a 

 

 
 مرانجرن

Eggplant 

66.96  c 

 

66.96  c 

 

0.94  d 

 

0.69 d 

 

33.88 b 

 

 متلثب المميدا 
Mean Insecticides 

72.16  b 

 

83.48  a 

 

0.96  c 

 

0.76 c 

 
 

 > P. > 0.05                                                  . %5*المتلثبر  اا  ا حرف غير المتشرمهة في ال برب اللاحد تختلف معنلير عند مثتلى احتمرن        
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 في الفرعلية النثمية لمعن مميدا  الحشرا  في خنفثرء يلللرادل المبربرلتداخ تهمر لر الحشرـ لالعران ال(اااي تراير الب :(4الجدلن )
Table (4) : Effect of Insect Stage and Host kind and Their Interaction on Relative Efficiency of Some Insecticides on CPB. 

 البلر
Stage 

 النمر 
Plant 

 General Mean Effect المتلثب العرم لتراير % Relative Efficiency فرعلية النثمية ال%

Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringensis 
 التداخن مين البلر لالنمر 
Interaction Between 

Stage and Plant 

 النمر 
Plant 

 البلر
Stage 

 Larvae يرقة

 مبربر
Potato 

11500  c 

 

13800  b 

 

172.50  f 

 

128  f 

 

6400.12  a 

 

 

 

 مرانجرن
Eggplant 

9857  e 

 

9857  e 

 

140.81  f 

 

100  f 

 

4988.70  b 

 

 Adult يرملة

 مبربر
Potato 

10857  d 

 

15200  a 

 

111.76  f 

 

115.15  f 

 

6571.14  a 

 

 مرانجرن
Eggplant 

9500  e 

 

9500  e 

 

131.79  f 

 

100  f 

 

4807.94  b 

 

التداخن مين 
البلر 
 لالمميدا 

Interaction 

Between 

Stage and 

Insecticide 

 يرقة
Larvae 

10678.50  c 

 

11828.50  b 

 

156.65  e 

 

114  f 

 

 

5694.41 a 

 

 يرملة
Adult 

10178.5  d 

 

12350  a 

 

121.46  f 

 

107.60  f 

 

5689.39 a 

 

التداخن مين 
 النمر  لالمميدا 
Interaction 

Between 

Plant and 

Insecticides 

 مبربر
Potato 

11178.50  b 

 

14500  a 

 

142.13  d 

 

121.57  d 

 

6485.55 a 

 

 مرانجرن 
Eggplant 

9678.50  c 

 

9678.50  c 

 

136.30  d 

 

100  d 

 

4898.30 b 

 

 متلثب المميدا 
Mean Insecticids 

10428.50 b 

 

12089.30  a 

 

139.21  c 

 

110.78  c 

 
 

 > P. > 0.05.                                                    % 5*المتلثبر  اا  ا حرف غير المتشرمهة في ال برب اللاحد تختلف معنلير عند مثتلى احتمرن         
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لرى الراق المرانجررن في يرقر  يررم   الحشررن المرمررن ع Deltamethrinمثرلية ل يم الفرعلية النثمية لمميد 
لين منهمرر علرى الترلالي، فري حرين لرم ييرن ذنرلر  فرلقرر  % 9500ل   9857 اا ملي متلثب الفرعلية النثمية

في متلثب الفرعلية النثمية ضرد    B.thuringensisلالميترير  Methoxyfenozideمعنلية مين مامب النمل 

ربرر لالمرانجررن ليظهرر الر  لاضرحر عنرد م حظرة يرقر  ليرم   الحشرن المرمرن علرى يرن مرن الراق المب
اقرن المميردا   B.thuringensisمتلثب الفرعلية النثرمية للترداخن مرين النمرر  لالمميردا  حيرث يرنر  الميتريرر 

فرعليررة علررى نمررر  المبربررر لالمرانجرررن م ررنررة مرلمميرردا  ا خرررى، يمررر اظهررر  نتررراس التررداخن مررين البررلر 
فرعليرة النثرمية ليرقرر  ليررم   خنفثررء يللرلرادل المبربرر لذراا الربرر فري متلثرب لالنمر  تفرلق نمرر  المب

نلعر من مميدا  الحشرا  الترمعة لمجررميع  21عند دراثته لتراير  Anonymous (2007)يتفق مع مر لجدب 

الحشرن تمعرر ييميراية مختلفة ضد خنفثرء يلللرادل المبربر ان ذاب المميدا  قد تمرين  في درجة فرعليتهر ضد 
للعران النمرتي لان اغل  ذاب المميدا  اظهر  فرعلية قليرة ضرد الحشررن فري ح رلن المبربرر م ررنرة مفرعليتهرر 

  B.thuringensis subsp. tenebrionisعلررى محيررلن المرانجرررن لالبمربررة ، يمررر لجررد ان الميتريررر 
رترر  عنرد ف رس المرين ال حررن ظهرلر اظهر  فرعلية ضد اليرقر  الي(يرن للحشرن لخرية عند معرملرة النم

ان ايتمرن نمل اليرقرر  يزيرد  إااليرقر  في حين ان اليرقر  اليميرن تيلن ايار يعلمة في الميرفحة مرلميترير 
 من فرية فشن الميرفحة مرلميترير.
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ABSTRACT 

 The results of studying effect of host kind (Potato and Eggplant) on the 

efficiency of Methoxyfenozide 240 SC, Deltamethrin 2.5%EC, Indoxacarb 150 SC 

and B.thuringensis  var. Alesti on larvae and adults of Colorado potato beetle, 

showed that all the tested insecticides produce a superior effect on larvae and adults 

reared on potato in comparison with those reared on eggplant. The Deltamethein 

LC50 reached 0.005% on larvae and adults reared on potato followed by Indoxacarb 

while the LC50 of Deltamethrin and Indoxacarb reached 0.007 and 0.008% 

respectively on the larvae and the adults reared on eggplant. 

Key words : Host plant effect, Insecticides effective, B.thuringensis, Colorado 

potato beetle.  
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