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الباقالء االسود  َمن   على .Coccinella  septempunctata Lلدعسوقه ذات السبع نقاطا تغذيةتأثير 
Aphis fabae Scopoli  في الغذاء الملكي والندوة العسلية مختلفه منوتراكيز قائطرب معاملوال 
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 الخالصة

 .Coccinella Septempunctata Lع نقراطأظهررت نارا د دراسرة ار تير اغايرة الدعسروقة اات السرب

ررنق البرراقال  ا سررود المعاملررة بررالطريقاين المباةرررن وميررر المباةرررن   Aphis fabae Scopoliعلررى رةرررن ما
ررنق افرروق المعاملررة المباةرررن بالغرراا  الملكرر   Honeydewوالنرردون العسررلية  Royal jellyبالغرراا  الملكرر   للما

و  0112ار اليرقيرة ا ربعررة وفر  ماوسرط فارررن طرور العرارا   ا بلغررت % فر  ماوسرط فارررن ا عمر8برالاركيز 
و  0132و  0132و  0132يوماً على الاوال  مقارنة بمعاملة المقارنة والبالغة  9182و  9192و  01.2و  01.2
يوماً على الاروال    وكرالف فر  ماوسرط فاررن مرا قبرل وضرع البريس وفر  ماوسرط فاررن وضرع  0192و  0122

ماوسط عدد البريس الرات اضرعه اثنراي وفر  ماوسرط فاررن رضرانة البريس وفر  ماوسرط النسربة  البيس وف 
% علررى الارروال . بينمررا بلغررت 30122و  01.1و  81102.و  04102و  01.2الم ويررة لفقررب البرريس والبررال  

نراي % على الاوال  ف  معاملة المقارنة. ف  رين  ن اغاية اث82122و  9108و  20102.و  00122و  1.2.

نق المعامل بالمناجات الرةرية لم اؤتر معنوياً ف  الماوسط اليروم  لوضرع البريس عنرد مقارناهرا  افرادعلى  الما
 مع معاملة المقارنة.

ررنق البرراقال     الدعسرروقة اات السرربع نقرراط   الدراسررات الرياايرره النرردون العسررلية  الغرراا  الملكرر كلمررات داله       ما
 .ا سود

 
  .3/0/0210 :وقبوله  00/12/0211 :يااريخ اسلم البر

 
 المقدمة

 المعروفررة المفارسرراتمررن  .Coccinella septempunctata L اعررد الدعسرروقة اات السرربع نقرراط

  واعابرررر مرررن سرريما رقرررول النجيليرررات وبي ررات أ رررر فررر  بي ررة المراصررريل الزراعيرررة ال االفاراسررريه اهرراكفا ب
ررنق   فرررادالكانية المفارسررات ا كتررر أ ميررة فرر  انظرريم الكتافررة السرر وآ رررون   Fieier؛ Triltsch  1334الما

ررنق  (1338 و  Kalushkov؛ .Honek   133وHodek   فهرر  افارررب أكتررر مررن عةرررين نوعرراً مررن الما
Hodek  0220)   فضررالً عررن رةرررات البسررليد والررابال ا برريس والبررق الرردقيق  والتررربب ويرقررات رةرررات

؛ 1331وآ رررون   Singh؛ Hodek  13.4لرلررم نبرراا  الاغايررة  راررل تنا يررة وممديررة وررةررفية ا جنرررة وا
Omkar  وPervez  0220واعابرر الدعسروقة اات السربع نقراط .)  C. septempunctata L.  مرن ا عردا

نق علرى مراصريل ال ضرر و ر   الريوية الماوطنة ف  البي ة العراقية و   اات كفا ن جيدن ف   فس أعداد الما
 مسين مفارب على مساو  العالم ومن برين اتنار  عةرر مفارسراً علرى مسراو   العرراقا كتر كفا ن من بين  

 Abdul Satar   يرام مرن  أتنرا  الظرروا البي يرة ميرر المناسربة ة  را  المفارسراترماير ن  .(1388وآ ررون
 رفضررال عررن  صرردا .مالجررو والبرردا ل الغاا يررة لعبقررا  علررى اكبررر عرردد ممكررن منهررا فرر  البي ررة ال ارروفير  ررالل

الاةريعات من اجل السيطرن علرى اسرا دام المبيردات للاقليرل مرن ا ضررار الار  اسرببها المبيردات فر  ا عردا  
ار تير معرفرة  لرى لرالف فران الدراسرة الراليرة  ردفت ,  الريوية بةكل عام ومنهرا الدعسروقة موضروعه الدراسرة

نق اغاية الدعسوقة اات السبع نقاط على  لنررل العسرل  Royal jellyبالغراا  الملكر   المعامرل ا سرودالباقال   ما
نق ف   Honeydewوالندون العسلية    .بعس الصفات الرياايه للدعسوقه اات السبع نقاطللما

 
  هوطرائق البحث مواد

 0228قسم وقاية النبات كلية الزراعة والغابرات  رالل الموسرم الربيعر  لعرام  م ابر الدراسة ف  نفات 
ررنق البرراقال  ا سررو م بماوسررط 08-18د المربررى علررى نبررات اللوبيررا عنررد درجررات ررررارن اراورررت بررينعلررى ما
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01119±0.42 8و0و0واررم ارضررير الاراكيررز %..14.±0.1.9%بماوسررط2. -.9م  ورطوبررة نسرربية  %
% ومنره رضررت 8مل ما  مقطر لارضرير مرلرول قياسر  اركيرز   30مم من كل مادن وأضيا  ليها 8ب  ا 

ا وطريقررة مررواراكيز الغرراا  الملكرر  والنرردو  العسررليه(  (ارر تير المناجررات الرةررريه% ولارديررد 0و  0الاراكيررز 
نق  معاملة يرقرة دعسروقة  رجرز ارمبعس الصفات الريااية للدعسوقة اات السبع نقراط  ف بهما الباقال  ا سود ما

ررنق  فرررادا ت لهررامرر وقرردسرم  3وارردن رديتررة الفقررب فرر  أطبرراق بارررت قطر ررا  %  8و0و0 معامررل بررالاراكيزال الما
نق  فراداالمسا دمة ف  الدراسة وبالطريقة المباةرن والف بغمر  الرةريه اتناجللم  وبيرارقرل لل الما وان من الما

لمردن تانيرة وارردن أمرا الطريقرة  الرةرريه اتناجرزرع لهاا الغرس بعد وضعها ف  مصفان للةرات باراكيرز  الم
واوزيعهرا دا رل  المناجات الرةريه مل من اراكيز1ـ سم ب 3مير المباةرن فامت بمعاملة أطباق بارت قطر ا 

لجميرع جوانرل الطبرق واركره ليجرا  نراد الرةررتالطبق بارريف الطبق بجميع االاجا ات لضمان مالمسة الم
ررنق  فرررادابعررد ا وضررعت ا عمررار اليرقيررة و ررنق  فرررادا تملررو, أمررا معاملررة المقارنررة فقررد عالما  فيهررا بررالطريقاين الما

باسا دام الما  المقطر فقط , أجريت الاجربة بواقع عةرن مكررات لكل اركيرز مرن اراكيرز  اعال الماكوراين 
فارررات ا عمررار اليرقيررة وعرردد ا وفارررن طررور العررارا  و الرةرررن  تم رسرربتررالمررواد المسررا دمة فرر  الدراسررة. 

ت لهرا الكاملة ووضعت الرةررات الكاملرة بةركل أزواب وبواقرع  مرب مكرررات لكرل مرادن ولكرل اركيرز. قردم
نق بعد معاملاها بطريقا  المعاملة المةار  ليها سابقاً والف لارديد فارن ما قبل وضرع البريس وفاررن  رةرات الما

وفارن ما بعد وضع البيس وعدد البيس الرات اضرعه اثنراي والماوسرط اليروم  لعردد البريس  –وضع البيس 
 رصا يا باسا دام اصرميم الاجربرة العامليرة  الموضوع الات ام رسال فارن رضاناه ونسبة فقسه. رللت الناا د

بررين الماوسررطات عنررد  تالعةرروا ية الكاملررة كمررا اسررا دم ا ابررار دنكررن ماعرردد المررد  ال ابررار معنويررة الفروقررا
 (.SAS  Anonymous  1339% وفق برنامد .مساو  ارامال

  
 النتائج والمناقشة

اا  الملكرر  والنرردون العسررلية واراكيز مررا المسررا دمة ( أن للغر1يابررين مررن الجرردول   :فتررة اععمررار اليرقيررة -1
ررنق البرراقال  ا سررود ارر تيراً فرر  ماوسررط فارررن ا عمررار اليرقيررة  بطريقارر  المعاملررة المباةرررن وميررر المباةرررن لما

ررنق المعامررل بالمناجرات الرةرررية    ريرري اظهرررت الدراسررها ربعرة للدعسرروقة اات السرربع نقرراط المربران علررى الما
الرةرررت واراكيررز  معنويررة فرر  ماوسررط فارررات ا عمررار اليرقيررة ا ربعررة ابعرراً لنرروع المنرراد وجررود فروقررات 
  وقررد أكرردت ناررا د الارليررل اثرصررا   وا ابررار دنكررن للفرررق بررين الماوسررطات عنررد مسرراو  وطريقررة المعاملررة

ة بماوسرط %  ا  الرقيقة وبةكل عام يمكن القول أن ماوسط فارات  ا  ا عمرار قرد ان فرس مقارنر.ارامال 
و  01.2و  01.2و  0112 ا  الفارات لألعمار اليرقية ا ربعة ف  معاملة المقارنة  ا بلغرت أدنرى ماوسرطااها 

نق المعامل بالغاا  الملكر  برالاركيز  9192 % 8يوماً لألعمار اليرقية ا ربعة على الاوال  عند اغاياها على الما
رات ا عمار اليرقية ا ربعة ف  معاملرة المقارنرة  ا بلر  أعلرى وبالطريقة المباةرن عند مقارناها بماوسطات فا

يوماً.  ن ان فاس ماوسط فارات ا عمار اليرقية للدعسوقة قرد ال  0122و  0132و  0132و  0132ماوسط لها 
ررنق علررى مسرراو  العمررر اليرقرر   ال  نرره قررد يكررون فرر  صررالة عمليررة  يكررون فرر  صررالة عمليررة  فررس أعررداد الما

لية والف  ن قصر فارن الطرور اليرقر  معنرا  قصرر فاررن الجيرل للدعسروقة وزيرادن عردد ا جيرال االفاراب الك
( عنررد رأ أوراق ال ررروع بمرلررول الغرراا  Kheir  13.8 ررالل موسررم نةرراطها. و رراا يافررق مررع مررا وجررد  

 Attacus ricini% ريي أد  الف  لى ا ازال فارن الطور اليرق  لدودن ررير ال روع 12الملك  بالاركيز 
Boisd.   وكرالف مرع مرا وجردMcEwen   أن اغايرة المفاررب1339وآ ررون )Chrysoperla carnea 

(Stephens)  عتررة دقيررق البرررر االبرريس الماوسررطعلررى برريس Ephestia kuehniella  الم لوطررة بالنرردون
رنق ( أتر الاردا ل برين 1العسلية الصناعية أد   لى ا ازال فارن اطور يرقااه.ويبين الجدول   طريقرة معاملرة الما

افروق معاملرة المقارنرة فر   راا اا ابرين ماوسرط فاررات ا عمرار اليرقيرة للدعسروقة  فر ونوع المنراد الرةررت 
المجال على المعاملة بالغاا  الملك  والات لم ي الا معنوياً عند مقارناه بالمعاملة بالنردون العسرلية. كمرا يابرين 

رنق من الجدول ا  ير وجرود فروقرات معنوير ة فر  ماوسرط فاررات ا عمرار اليرقيرة للدعسروقة المربران علرى الما
و ن أعلى ماوسط لفاررن ا عمرار اليرقيرة  المعامل بالمناجات الرةرية ابعاً للعمر اليرق  ونوع المناد الرةرت

ا الررا معنويرراً عررن بقيررة ماوسررطات  كرران للعمررر اليرقرر  الرابررع فرر  معاملررة المقارنررة وبقيررة المعررامالت ريرري
 عمرار اليرقيرة فر  معاملررة المقارنرة وبقيرة المعررامالت. كمرا لرم اظهررر أيرة فروقرات معنويررة فر  ماوسرط فارررن ا

نق المعامرل ابعراً لطريقرة المعاملرة  ا بلغرت  يومراً لكرل  9122و  0130ا عمار اليرقية للدعسوقة المربان على الما
نما كانت  ناف فروقات معنوية ف  ماوسرط  را  بي المباةرن ومير المباةرن على الاوال . من طريقا  المعاملة

يومراً عنرد  01.9الفارات نايجرة الاردا ل برين نروع المنراد الرةررت واراكيرز   ا بلر  أدنرى ماوسرط لهرا  الفاررن 
نق المعامل بالغاا  الملك  بالاركيز   % مقارنة ب على ماوسط لها فر  معاملرة المقارنرة والبرال 8اغاياها على الما

( أيضاً افوق ماوسط فاررن العمرر اليرقر  الرابرع ابعراً للاردا ل برين طريقرة 1يالرظ من الجدول  و يوماً. 9118
يومرراً لكررل مررن طريقارر  المعاملررة علررى الارروال . كمررا يابررين مررن  9141و  91.9المعاملررة وا عمررار اليرقيررةالبال 

ة ابعاً للعمر اليرقر   ا بلر  وجود فروقات معنوية بين ماوسطات فارات ا عمار اليرقية للدعسوق الجدول نفسه
يومرراً. أمررا فيمررا ياعلررق بارر تير نرروع المنرراد الرةرررت 91.4لهررا  الفارررن للعمررر اليرقرر  الرابررع أعلررى ماوسررط
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نق الباقال  ا سود المعامل بطرا ق واراكيزم الفه من الغ1الجدول              اا  الملك  والندون العسلية ف  ماوسط فارات عمر ا.(  ا تيراغاية ا عمار اليرقية للدعسوقة اات السبع نقاط على ما

     Table.(1): Effect of feeding larvae on Aphis fabae treated by different mehod with different conc.of royal jelly and honeydew on Mean period of larval instar.       
                    

        

 رسل ا ابار دنكن..اةير  لى وجود فروقات معنوية فيما بينها عند مساو  ارامال  الماوسطات اات ا ررا مير الماةابهة ف  كل قطاع % 
* Means followed by different letters in each sector are significantly different at P=0.05 

 طريقة المعاملة
Treatment 

method 

ا عمار 
 اليرقية
larval 
instar 

 المقارنة
control  

 Means of الماوسطات العامة  Mean of larval instar period ماوسط فارات ا عمار اليرقية للدعسوقة با يام 

للادا ل بين    Honeydew الندون العسلية Royal jelly الغاا  الملك 
طريقة المعاملة 
 وا عماراليرقية
Treatment 
Method& 

larval instar 

لا تيرطريقة 
 المعاملة

Treatment 
Method 
Effect 

لا تير 
ا عمار 
 اليرقية

larval 
instar 
period 

0% 0% 8% 0% 0% 8% 

 المعاملة المباةرن
Direct  

Treatment 

    st.1 f-h 0132   gh 0142   gi 01.2   j 0112  f-h 0132    gh 0142    gh 0182ا ول
b 01.4 * 

 
  

    nd.0 f-h 0132   gh 0142     gh 0182    h-j 01.2   gh 0142    gh 0182    gh 0182   b 0140التان 
 rd.9التالي

 
  f-h 0132   

 
 gh0142   

 
 gh0142    

 
 h-j01.2    

 
gh 0182    

 
gh 0142    

 
gh 0142    

 
b 0141  

 
  

    th.0   a0122    a-d9142     c-e  9102   d-f9192    a-b 9142     a-d9142    a-d 91.2     a 91.9الرابع

 المعاملة مير 
 المباةرن

 Indirect 
Treatment 

     st.1  f-h0132   gh 0182       gi 01.2      j0102    e-g9122   gh 0142   f-h 0132    b 0140ا ول
    nd.0  f-h0132    gh0182    gh0142    h-j01.2    e-g9122   f-h 0132   gh 0182  b 0182التان 
 rd.9التالي
 

 f-h0132   gh0182    gh0142    h-j01.2    f-h0132  gh 0142   gh 0182   b 014.     

    th.0  a0122   a-d9142   b-d91.2   c-e9102   ab9132  a-d 9142 a-c 9182  a 9141الرابع
 الادا ل بين طريقة
 المعاملة ونوع المناد

 الرةرت
Treat.meth. & 
insect product 

  

 مباةرن
Direct  

  ab9118   c  013.      c 0188   d 01.2   a-c9129  bc 0138  bc 0138   a 0130   

 ميرمباةرن
Indirect 

 ab9118    a-c9129   c0188  d 01..  a 9102  a-c 9122  a-c 9128   a 9122   

 الادا ل بين ا عمار 
اليرقية ونوع المناد 

 Intraction الرةرت
of larval instar & 

insect product 
 
 
 
  

  st.1  ef  0132      e-g014.    fg01.2 h 011.  e 013.  e-g 014.   ef 018.    b 0142ا ول

  nd.0  ef0132   e-g  014.      e-g 014.   g 01.2  ef 018.  ef 018.  e-g 0182     b 0144التان 

  rd.9  ef0132  e-g014.       e-g 0142   g 01.2  ef 018.   e-g 0142   e-g 014.      b 0140التالي

  th.0  a 0122    bc9142   cd910. d 019.  ab 9182  bc 9142  bc 9142    a 91.4الرابع

 ا تيرنوع المناد الرةرت واركيرز 
  Insect product &. conc      

                       

 a9118   
 

 bc0133  
 

 c0188   
 

d 01.9  
 

ab 9111  
 

bc 0133  
 

b 9129  
 

   

 ا تير نوع المناد الرةرت
  Kind of insect product 

 a9118   c0189  b 9120    
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عمرار ف  ماوسط فارات ا عمار اليرقية للدعسوقة فريالرظ وجرود فروقرات معنويرة برين ماوسرطات فاررات ا 
 0189يومراً أمرا أقصرر الفاررات فكانرت  9118اليرقية  ا كانت أطول فارن لألعمار اليرقية ف  معاملرة المقارنرة 

نق المعامل بالغاا  الملك  والندون العسلية على الاوال  . 9120و  يوماً عند اغاية اليرقات على الما

دنكرن للفررق برين الماوسرطات عنرد مسراو   أظهرت ناا د الارليل اثرصرا   وا ابرارفترة طور العذراء:  -2
% وجود فروقات معنوية برين ماوسرطات فاررن طرور العرارا  ابعراً لنروع المنراد الرةررت واراكيرز  .ارامال 

يومراً عنرد  0122و  9182   ا ا ازلت  را  الفاررن ووصرل ماوسرط ررد ا ا دنرى (0الجدول   وطريقة المعاملة
نق ا % ولكرل مرن طريقار  المعاملرة المباةررن 8لمعامل بالغراا  الملكر  برالاركيز اغاية ا عمار اليرقية على الما

 نراف  ( أن0 يوماً. كالف يابين من الجدول  0192ومير المباةرن على الاوال  مقارنة بمعاملة المقارنة والبال  

و راا يالررظ ا ازاالً فر  ماوسرط فاررن طرور العرارا  ابعراً لزيرادن الاراكيرز المسرا دمة مرن المنراد الرةررت   
أيضاً من ا تير اراكيز المناجات الرةرية ف  الماوسرط العرام لفاررن طرور العرارا  عنرد اغايرة ا عمرار اليرقيرة 

نق المعامل بالغاا  الملك  بالاركيز  المقارنرة.  يومراً لمعاملرة 0192يومراً بينمرا بلغرت  9132% والبال  8على الما

أن  فقرد اظهرررت الدراسررهالماوسررط العرام لفارررن طرور العررارا  أمرا فيمررا ي رث ارر تير نروع المنرراد الرةررت فرر  
ومعاملرة المقارنرة  أيرام مقارنرة بالمعاملرة بالنردون العسرليةً  0122المعاملة بالغاا  الملك  افوقت معنويراً  ا بلغرت 

ا فروقات معنوية بين ماوسطات فاررن طرور العرارا  ابعر ظهرتيوماً على الاوال . كما  0192و  0118والبال  
نق  ا بل   لطريقة يومراً لكرل مرن الطريقرة المباةررن وميرر المباةررن علرى الاوال . را   0113و  .012معاملة الما
( عنرد دراسراهما لار تير الغراا  الملكر  فر  ..Minawa  13و  Okadaق بةكل عام مرع مرا وجرد  فالناا د اا

الملكرر   لررى ررردوي زيررادن فرر  ريرري أد  الغرراا   D. melanogasterالصرفات الرياايررة لرةرررن الدروسرروفال 

 .تطور العارالوزن العاار  وا ازال فارن 

أن للغررراا  الملكررر  والنررردون العسرررلية واراكيز مرررا  اظهررررت نارررا د الدراسرررهفتررررة مرررا قبرررل و رررع البررريض:  -3
المسا دمة بالمعاملة المباةرن ومير المباةرن ا تيراً ماباينراً فر  ماوسرط فاررن مرا قبرل وضرع البريس للدعسروقة 

رنق المعامرل  122.و  01.2ت السبع نقاط  ا بل  أقصر ماوسرط لهرا  الفاررن اا يومراً للدعاسريق الماغايرة علرى الما
% وبطريقارر  المعاملررة المباةرررن وميررر المباةرررن علررى الارروال  مقارنررة برر طول 8بالغرراا  الملكرر  وبررالاركيز 

فر  ماوسرط فاررن مرا قبرل وضرع البريس  أن  نراف ا ارزاالً و يومراً لمعاملرة المقارنرة. 1.2.ماوسط لهرا  الفاررن 

ثناي الدعاسيق ابعاً لزيادن الاراكيز المسا دمة من المناجات الرةرية   و اا يالررظ أيضراً مرن ار تير اراكيرز 
الغاا  الملك  والندون العسرلية فر  الماوسرط العرام لفاررن مرا قبرل وضرع البريس ثنراي الدعاسريق الماغايرة علرى 

نق والمعاملة بالغاا  يومراً والرات لرم ي الرا معنويراً عرن الماوسرط العرام  0182%  ا بلر  8الملكر  برالاركيز  الما
نق المعامل بالغراا  الملكر  وبرالاركيز  % والبرال  0لفارن ما قبل وضع البيس ثناي الدعاسيق الماغاية على الما

ارنة. أمرا بالنسربة لار تير نروع أيام فيما ا الا معنوياً مع بقية اراكيز المناجات الرةرية ومع معاملة المق 122.
 وكانرت  نراف( 9الجردول   المناد الرةررت فر  الماوسرط العرام لفاررن مرا قبرل وضرع البريس ثنراي الدعاسريق 

ررنق  يومرراً ثنرراي الدعاسرريق الماغايررة 1.4.و  129.فروقررات معنويررة بررين  ررا  الماوسررطات  ا بلغررت  علررى الما
يومراً.  1.2. الاوال  مقارنة بمعاملة المقارنرة  ا بلر   راا الماوسرط المعامل بالغاا  الملك  والندون العسلية على

 190.الجدول افوق المعاملة المباةرن ف  الماوسط العام لفارن ما قبل وضع البريس والبرال   نفب كما يابين من
ل وضررع يومراً للمعاملررة ميرر المباةرررن.  ن افروق الغراا  الملكرر  فر  ا اررزال فاررن مررا قبر 1.9.يومراً مقارنرة بررـ 

 البيس ربما يرجع  لى قدراه ف  اسريع عملية نضد المبايس واكوين البيس.

 أظهرت ناا د الارليل اثرصا   وا ابار دنكن للفرق بين الماوسطات عند مساو  فترة و ع البيض: -4

% وجود فروقات معنوية برين ماوسرطات فاررن وضرع البريس ابعراً لنروع المنراد الرةررت واراكيرز  .ارامال 
يومرراً ثنرراي  04102و  04102(    ا بلرر  أعلررى ماوسررط لفارررن وضررع البرريس 9ريقررة المعاملررة  الجرردول وط

نق المعامل بالغاا  الملك  وبالاركيز  % وبطريقا  المعاملة على الاروال    والرات 8الدعسوقة الماغاية على الما

ررنق المعامررل بالطريقررة المباةرررن لررم ي الررا معنويرراً عررن ماوسررط  ررا  الفارررن ثنرراي الدعاسرريق الماغايررة علررى ا لما
يومراً. مقارنرة بر دنى ماوسرط لهرا  الفاررن ثنراي الدعاسريق فر   04122% والبرال  8بالندون العسرلية وبرالاركيز 
( ار تير اراكيرز المنراد الرةررت فر  الماوسرط 9يوماً.كما يالرظ مرن الجردول   00122معاملة المقارنة والبال  

ررنق  العررام لفارررن وضررع البرريس والررات ازداد بزياداهررا وكرران أعلررى ماوسررط ثنرراي الدعسرروقة الماغايررة علررى الما
ات ا الرررا معنويررراً مرررع بقيرررة اراكيرررزيومررراً والررر 0419% قرررد بلررر  8المعامرررل بالغررراا  الملكررر  وبرررالاركيز 
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نق الباقال  ا سرود المعامرل بطرا رق واراكيزم الفر (  ا تير0الجدول   ه       اغاية الدعسوقة اات السبع نقاط على ما

 العارا . من الغاا  الملك  و الندون العسلية ف  ماوسط فارن طور                  

Table (2): Effect of feeding of C. septempunctata L. on Aphis fabae treated with 
different method & different conc.of royal jelly and honeydew on mean pupal 

period. 

% .*الماوسطات اات ا ررا مير الماةابهة ف  كل قطراع اةرير  لرى وجرود فروقرات معنويرة فيمرا بينهرا عنرد مسراو  ارامرال 

 دنكن.رسل ا ابار 
Means followed by different letters in each sector are significantly different at P=0.05* 

 

المناجات الرةرية ومع معاملة المقارنة. أما بالنسبة لا تير نوع المناد الرةرت ف  الماوسط العام لفارن وضرع 
يومراً لكرل  0.182و  0.194سطات  ا بلغرت فروقات معنوية بين  ا  الماو وجود فاظهرت الناا د عدمالبيس 

معنويراً عنرد مقارناهرا مرع معاملرة المقارنرة  ا  تمن الغراا  الملكر  والنردون العسرلية علرى الاروال    بينمرا ا الفر
ً  00122بلغت  عدم وجرود فروقرات معنويرة برين طريقار  المعاملرة المباةررن وميرر المباةررن  الف لورظك  يوما

س ثناي الدعسوقة اات السبع نقاط.  ن افوق الغاا  الملك  فر  زيرادن فاررن وضرع ف  ماوسط فارن وضع البي
 البيس ربما يرجع  لى فاعلية الغاا  الملك  ف  انةيط المبايس و طالة فارن نةاطها وعملها ثنااب البيس.

ات عنرد أظهررت نارا د الارليرل اثرصرا   وا ابرار دنكرن للفررق برين الماوسرطفترة ما بعد و ع البيض:  -5
% عرردم وجررود فروقررات معنويررة بررين ماوسررطات  ررا  الفارررن ابعرراً لنرروع المنرراد الرةرررت .مسرراو  ارامررال 

ً بررالرمم مررن وجررود قصررر و(. 9واراكيررز  وطريقررة المعاملررة  الجرردول  لزيررادن اراكيررز  ا اررزاالً لهررا  الفارررن ابعررا

فر  الماوسرط  المناجرات الرةررية المسا دمة  و اا ياضرة أيضراً مرن مالرظرة ار تير اراكيرز المناجات رةرية
العام لفارن ما بعد وضع البيس ثنراي الدعسروقة اات السربع نقراط    ا بلر  أقصرر ماوسرط لهرا  الفاررن لعنراي 

نق المعامل بالندون العسلية وبالاركيز  ي الا معنوياً عن الماوسط العام لفارن مرا  % والات لم8الماغاية على الما
% فيمرا 8و0% والغراا  الملكر  برالاركيز0ماغايرة علرى النردون العسرلية وبرالاركيز بعد وضع البريس لعنراي ال

   طـرت ف  الماوســناد الرةــلا تير نوع الم سبةــا الا معنوياً مع بقية الاراكيز ومع معاملة المقارنة. أما بالن
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العام لا تير 

المنتج 
 الحشري

Mean of 

insect 

product 

 المعاملة المباةرن
 Direct Treatment 

 

 المعاملة مير المباةرن
Indirect   Treatment        

  

 المد 
Rang 
      

 ±S.Dالماوسط

MeanS.D 

 المد 
Rang 

 ±S.Dالماوسط

MeanS.D 

 الغاا  الملك 
Royal 

jelly  

0 0-. 
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رنق البراقال  ا سرود المعامرل بطرا رق  ار تير  (9الجدول                                                                                                                          . اغايرة الدعسروقة اات السربع نقراط علرى ما

وما وضع البيسو ماقبل وضع البيسات من الغاا  الملك  والندون العسلية ف  ماوسط فار واراكيزم الفه .وضع البيس بعد   
Table (3): Effect of feeding of C. septempunctata L. on Aphis fabae treated with different mehod & different conc.of royal jelly and honeydew on 

mean of pre-oviposition, oviposition and postoviposition period .                                                                                                                                                                                

نوع المناد 
 الرةرت

Kind of 

insect 

product 

الاراكيز 
% 

Conc.% 

ماوسط فارن ماقبل وضع البيس 
 با يام

 / preoviposition period 

day                          

الماوسط 
العام 
لا تير 
 الاراكيز

Mean of 
Conc. 

الماوسط 
العام 
لا تير 
المناد 
 الرةرت

Mean 

of 

insect 

product 

فارن وضع البيس ماوسط 
 با يام

day/   oviposition period 
الماوسط 
العام لا تير 
 الاراكيز
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Conc.   

الماوسط 
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لا تير 
المناد 
 الرةرت
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insect 

product 
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day 
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العام 
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of 
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 المعاملة 
 المباةرن

Direct 

Treatment 

المعاملة مير 
 المباةرن

Indirect 

Treatment 

 المعاملة 
 المباةرن

Direct 

Treatment 

المعاملة مير 
 المباةرن

Indirect 

Treatment 

 المعاملة 
 Direct المباةرن

Treatment 

المعاملة مير 
 المباةرن

Indirect 

Treatment 

 Meanالماوسط Mean الماوسط Meanالماوسط Meanالماوسط Meanالماوسط Meanالماوسط

 الغاا  الملك 
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0 a-d .102  b-e .102  
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a.129  
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a0.194  
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0 ab 0182  a-d .102  
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ab .102 ab .122  
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8 a 01.2  bc .122  a0.82 a 04102 ab 04102  
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 الندون العسل 
Honeydew 

 ن

0 c-e .1.2  ef .122  
d.182 

 
 

b.1.4 
 

de 0.122  de 0.122  
d 0.122 

 

a0.182 
 

ab .102  ab .102  
bc.192 

 

a0134 
 

0 b-e .102  de .182  
cd.1.2 

 
b-d 0.122  cd 0.182  

bc0.132 
 

ab 0182  ab .122  
ab0132 

 

8 a-d .102 b-e .102  
bc.192 

 
a-c 04122  b-d 0.122  

b 0.1.2 
 

a 01.2  ab 0182  
a0142 

 

  Control f .1.2 f .1.2 نةالمقار
e.1.2 

 

 

c.1.2 
 

e 00122  e 00122  
e 00122 

 
b00122 

 
b .1.2  b .1.2  

 c.1.2 
 

b.1.2 
 

الماوسط العام لا تير 
 Mean طريقة المعاملة

of     Treatment  

Method    
 

a .190  b .1.9  

  

a 0.134  a 0.1.2  

  

a .110  a .123  

  

  رسل ا ابار دنكن..مير الماةابهة ف  كل قطاع اةير  لى وجود فروقات معنوية فيما بينها عند مساو  ارامال الماوسطات اات ا ررا % 
Means followed by different letters in each sector are significantly different at P=0.05* 
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قرات معنويرة برين  را  الماوسرطات  ا اوجد فرو ( أنه ال9العام لفارن ما بعد وضع البيس فياضة من الجدول  
نق المعامل بالغاا  الملكر  والنردون  0134و 112.بلغت  يوماً عند اغاية  ناي الدعسوقة اات السبع نقاط على الما

 ولرم اكرن  نرافيومراً.  1.2.العسلية على الاوال  والا  ا الفت معنوياً عند مقارناها بمعاملة المقارنة  ا بلغرت 

نق عنرد فروقات معنوية ف   ماوسط فارن ما بعد وضع البيس بين طريقا  المعاملة المباةرن ومير المباةرن للما
 عليها. اغاية الدعاسيق

( أن للغراا  الملكر  والنردون العسرلية واراكيز مرا المسرا دمة بالمعاملرة 0يالرظ من الجردول  عدد البيض:  -6

  وقرد أظهررت يس/أنترى للدعسروقة اات السربع نقراطلبالمباةرن ومير المباةرن ا تيراً مابايناً ف  ماوسرط عردد ا
الرةررت ناا د الارليل اثرصا   وجرود فروقرات معنويرة برين ماوسرطات عردد البيس/أنترى ابعراً لنروع المنراد 

بيضة/أنتى ثناي الدعسروقة  1.2...و 81102.   ا بل  أعلى ماوسط لعدد البيس واراكيز  وطريقة المعاملة
ررنق المعامررل بالغرراا  الملكرر  وبررالاركيز اات السرربع نقرراط عنررد اغررا % وبطريقارر  المعاملررة علررى 8ياها علررى الما

وجود زيرادن لورظ بيضة/أنتى. كالف  20102.الاوال  مقارنة بمعاملة المقارنة  ا بل  ماوسط عدد البيس فيها 

اضرة أيضراً مرن   و راا يز المسرا دمة مرن المناجرات الرةرريةف  ماوسط عدد البيس/أنتى ابعاً لزيرادن الاراكير
مالرظة ا تير اراكيز المناجات الرةرية فر  الماوسرط العرام لعردد البيس/أنترى وكران أعلرى ماوسرط عرام لعردد 

ررنق المعامررل بالغرراا  الملكرر   491.2.البرريس  بيضررة/أنتى عنررد اغايررة  نرراي الدعسرروقة اات السرربع نقرراط علررى الما
رنق  % والات لم ي الا معنوياً عن الماوسرط العرام8وبالاركيز  لعردد البريس عنرد اغايرة  نراي الدعسروقة علرى ما

  وكرالف عنرد اغايرة اثنراي بيضرة/أنتى 11.2..% والبرال  0كيرز البراقال  ا سرود المعامرل بالغراا  الملكر  ار
نق المعامل بالندون العسلية بالاركيز    بيضرة/أنتى 1102..مباةررن  ا بلغرت % والمعاملرة بالطريقرة ال8على الما

 Wangنوياً مع بقية اراكيز المناجات الرةرية ومع معاملة المقارنرة. و راا يافرق مرع مرا وجرد  فيما ا الا مع
على الغاا  الملكر   .Tenebrio molitor L( أن اغاية يرقات وكامالت دودن جريأ الارن .022وآ رون  

فرنن كميرة البريس  % ولكن عند ازويرد البالغرات فقرط بالغراا  الملكر 34143أدت  لى زيادن كمية البيس بنسبة 
 ( أن ماوسرط عردد البريس الرات.Mahgoub  134%. و راا يافرق أيضراً مرع مرا وجرد ..321ازدادت بنسبة 

 قررد ازدادت بزيررادن الاراكيررز المسررا دمة مررن .Attacus ricini Boisdوضررعاه  نرراي دودن رريررر ال ررروع 
 0بيضة/أنتى للاراكيرز  913141و  031132و  090122 ا بلغت به أوراق ال روع  ةمعامل عند الغاا  الملك 

% على الاوال .أما بالنسبة لا تير نروع المنراد الرةررت فر  الماوسرط العرام لعردد البريس فريالرظ مرن 8و  0و 
بيضرة/أنتى عنرد اغايرة  04102.و  21.4..( وجود فروقات معنوية بين  ا  الماوسطات  ا بلغرت 0الجدول  

نق المعامل بالغا ا  الملك  والندون العسلية على الاوال    مقارنة بمعاملرة المقارنرة. كمرا  ناي الدعسوقة على الما
 .0218.و  .010..يابررين مررن الجرردول نفسرره وجررود فروقررات معنويررة بررين طريقارر  المعاملررة  ا بلرر  الماوسررط 

نق المعامل بالطريقرة المباةررن وميرر المباةررن علرى الاوال  .وقرد بيضة/أنتى عند اغاية  ناي الدعاسيق على الما
( أن سرركريات الكلوكرروز والفركارروز والسرركروز  و رر  السرركريات ا ساسررية فرر  النرردون 1380الرردركزل    اكررد

و و ارد االسبال الا  ارؤدت  العسلية( من الكاربو يدرات اات القيمة الغاا ية المال مة لمعظم أنواع الرةرات
 .  الى زيادن عدد البيس لالناي

 أظهرت ناا د الارليل اثرصا   وا ابار دنكن للفرق بين الماوسطات عند المتوسط اليومي لعدد البيض: -7
% وجود فروقات معنويرة برين ماوسرطات الماوسرط اليروم  لعردد البريس ابعراً لنروع المنراد .مساو  ارامال  

بيضرة/أنتى/يوم  0.1.1   ا بلر  أعلرى ماوسرط لعردد البريس (0كيز  وطريقرة المعاملرة  الجردول الرةرت وارا
نق المعامل بالندون العسلية بالاركيزعند ا   بينمرا % وبالطريقة المعاملة المباةررن0 غاية  ناي الدعاسيق على الما

% 0كان أعلى ماوسط للمعاملة مير المباةرن  ر  عنرد اغايرة  نراي الدعاسريق علرى الغراا  الملكر  وبرالاركيز 
اليروم  لعردد البريس الموضروع مرن  فر  الماوسرط ان فراس لرورظ وجرودكما  بيضة/أنتى/يوم. .0.10والبال  

رةررية  و راا ياضرة أيضراً مرن   ناي الدعسوقة اات السبع نقاط ابعاً لزيادن الاراكيز المسا دمة من المناجرات
البيس/أنتى/يروم وكران أعلرى ماوسرط عرام لعردد  مالرظة ا تير اراكيرز المناجرات الرةررية فر  الماوسرط العرام

نق المعامل بالغاا  الملك  اركيرز البيس ثناي الدعسوقة اات السبع نق  0.193% والبرال 0اط الماغاية على الما
ررنق  001.4بيضررة/أنتى/يوم أمررا أدنررى ماوسررط لهررا فقررد بلرر   بيضررة/أنتى/يوم عنررد اغايررة  نرراي الدعسرروقة علررى الما

 %.8المعامل بالغاا  الملك  اركيز 

النرردون العسررلية واراكيز مررا المسررا دمة ( أن للغرراا  الملكرر  و.يابررين مررن الجرردول   فترررة ح ررانة البرريض: -8

بالمعاملة المباةرن ومير المباةرن ا تيراً مابايناً فر  ماوسرط فاررن رضرانة البريس للدعسروقة اات السربع نقراط  
% وجرود .وقد أظهرت ناا د الارليل اثرصا   وا ابار دنكرن للفررق برين الماوسرطات عنرد مسراو  ارامرال 

 عاملة  ا ــةرت واراكيز  وطريقة المـرن رضانة البيس ابعاً لنوع المناد الرفروقات معنوية بين ماوسطات فا
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 يوماً للبيس الموضوع من  ناي الدعاسيق الماغاية 0188و  01.1بل  أقصر ماوسط لفارن رضانة البيس 
 

ررنق البرراقال  ا سررود المعامررل بطرا ررق واراك  (0الجرردول   مررن      يزم الفررها تيراغايررة الدعسرروقة اات السرربع نقرراط علررى ما
  .الغاا  الملك  والندون العسلية ف  ماوسط عدد البيس والماوسط اليوم  لعدد البيس

 Table(4): Effect of feeding of C. septempunctata L. on Aphis fabae treated with different           

mehod & different conc.of royal jelly and honeydew on mean number of eggs.             

* % .الماوسطات اات ا ررا مير الماةابهة ف  كل قطاع اةير  لى وجرود فروقرات معنويرة فيمرا بينهرا عنرد مسراو  ارامرال 

 رسل ا ابار دنكن.
Means followed by different letters in each sector are significantly different at P=0.05* 

 

رنق المعامرل بالغراا  الملكر  وبرالاركيز  % ولكرل مرن طريقار  المعاملرة علرى الاوال .كمرا يالررظ مرن 8على الما
صرر ابعاً لزيادن الاراكيز المسا دمة من المناجات الرةرية فقد كران أق ترضانة البيس ا ازل ان( .الجدول  

نق المعامل بالغراا  الملكر   ماوسط عام لفارن رضانة البيس الموضوع من  ناي الدعسوقة عند اغاياها على الما
يوماً والات ا الا معنويراً مرع بقيرة اراكيرز المناجرين ومرع معاملرة المقارنرة. أمرا  0140% والبال  8وبالاركيز 

وجود فروقات معنوية برين  را   فقد لورظرن الرضانة الرةرت ف  الماوسط العام لفا بالنسبة لا تير نوع المناد
يومرراً للبرريس الموضرروع مررن  نرراي الدعسرروقة اات السرربع نقرراط والماغايررة  9120و  .018الماوسررطات  ا بلغررت 

رررنق المعامرررل بالغررراا  الملكررر  والنررردون العسرررلية علرررى الاررروال  مقارنرررة بمعاملرررة المقارنرررة  ا بلررر   ررراا  علرررى الما
 افرروق المعاملررة المباةرررن فرر  قصررر ماوسررط فارررن رضررانة البرريس الناررا دمررا يابررين مررن يومرراً. ك 9108الماوسررط
نق عند اغاية  ناي الدعاسيق عليها  ا بلغت  0139والبال     يوماً. 9124يوماً مقارنة بالمعاملة مير المباةرن للما

ق بين الماوسرطات عنرد أظهرت ناا د الارليل اثرصا   وا ابار دنكن للفر النسبة المئوية لفقس البيض: -9
% وجود فروقات معنويرة برين ماوسرطات النسربة الم ويرة للفقرب ابعراً لنروع المنراد الرةررت .مساو  ارامال 

% 84122و  30122(    ا بلرر  أعلررى ماوسررط للنسرربة الم ويررة للفقررب .واراكيررز  وطريقررة المعاملررة  الجرردول 
رنق  % وبطريقار  8المعامرل بالغراا  الملكر  وبرالاركيز للبيس الموضوع من  ناي الدعسوقة الماغايرة علرى الما

نوع المناد 
 الرةرت

Kind of 

insect 

product 

 الاراكيز %
Conc.% 

 ماوسط عدد البيس/أنتى
 mean number of egg/femal   

الماوسط     
العام لا تير 
 الاراكيز

Mean of 
 Conc. 

سط الماو
العام لا تير 
المناد 
 الرةرت

Mean of 

insect 

product 

effect 

الماوسط اليوم  لعدد 
 daily meanالبيس/أنتى 

number of egg/ femal 

الماوسط العام لا تير 
 Mean of الاراكيز

Conc. 

الماوسط العام 
لا تير المناد 

 Mean الرةرت

of 

insect product 

effect 

 المعاملة 
 Direct المباةرن

Treatment 

المعاملة مير 
 المباةرن

Indirect 

Treatment 

 المعاملة 
 المباةرن
Direct 

Treatment 

المعاملة مير 
 المباةرن

Indirect 

Treatment 

 Mean الماوسط Mean الماوسط
الماوسط
Mean 

الماوسط
Mean 

الغاا  
 الملك 

Royal 

jelly 

0  b-d..0182   cd.01102 bc.04 

a..2..4  

 

 a-c 0.191   ab 0.10.  
a0.193 

  

a0.124 * 

 0  ab.42182   b-d..0102   
ab..11.2 

  

    a-c0.100 

  
 a-c 0.123   

ab0.11. 

  

8  a.81102    a-c...1.2  
a.491.2 

  
 b-d00184  d00104  

c001.4 

 

الندون 
 العسلية

Honeyde

w 

0  d.941.2    d.08182   
c.99102 

 

b.04102 

  

 a0.1.1   a-c 0.11.   
ab0.190 

  

a0.111 

  0 b-d  ..0102      cd.01102  
bc.04182 

 
  a-c 0.11.    b-d00184  0.120 a-c 

8    ab..8122      b-d..0102  
ab..1102 

  
 cd00140  a-c0.114  

bc0013. 

  

 المقارنة
Control 

 e .20102   e .20102  
d.20102 

 

c.20102 

 
 a-c 0.110   a-c0.110  

ab0.110 

  

a0.110 

  

الماوسط العام 
لا تير طريقة 
 المعاملة

Mean of 

Treatment 

method    
              

 

   a..010.  

 
 

  b.0218. 

 
 

  

 a0.110  

 

  

 a0.12. 
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كمررا %. 82المعاملرة علرى الارروال  مقارنرة بر دنى ماوسررط للنسربة الم ويرة للفقررب لمعاملرة المقارنرة ريرري بلغرت 

 المناجررات رةررررية وجرررود زيررادن فرر  ماوسرررط النسرربة الم ويررة للفقرررب ابعرراً لزيررادن اراكيرررز اظهرررت الدراسررة
أعلى ماوسط عام للنسربة الم ويرة لفقرب البريس الموضروع مرن  ف  الجدول اعال  انوبينت الناا د المسا دمة  

نق المعامل بالغاا  الملك  وبالاركيز   % والرات لرم ي الرا321.2% قد بل  8 ناي الدعاسيق الماغاية على الما

نق المعامرل معنوياً عن الماوسط العام للنسبة الم ويرة لفقرب البريس الموضروع مرن  نراي الدعاسريق المغراان برا لما
% علرى الاروال   فيمرا ا الفروا 88122و  8.1.2% والبال  8و  0بالغاا  الملك  والندون العسلية وبالاركيزين 

( .Mahgoub  134 معنوياً مع بقية اراكيز المناجات الرةرية ومع معاملة المقارنة. و اا يافق مع ما وجد 
بزيرادن الاراكيرز  .A. ricini Boisdودن رريرر ال رروع وجود زيادن ف  ماوسط النسبة الم وية لفقب بريس دب

% علرى الاروال . 8و  0و  0% للاراكيرز 821.2و  4.142و  49112المسا دمة مرن الغراا  الملكر   ا بلغرت 
 T. molitorأن اغاية يرقات وكامالت دودن جريأ الارن من (.022وآ رون   Wangوكالف مع ما وجد  

L. الكررامالت فقررط فررنن نسرربة  % بينماعنررد اغايررة8132زيررادن نسرربة الفقررب بنسرربة   لررى تعلررى الغرراا  الملكرر  أد
الرةرت فر  الماوسرط العرام للنسربة الم ويرة للفقرب أما بالنسبة لا تيرنوع المناد  %...1.الفقب ازدادت بنسبة 
 % عنرد اغايرة8.122و  84122( وجود فروقات معنوية بين  ا  الماوسرطات  ا بلغرت .فياضة من الجدول  

نق المعامل بالغاا  الملك  والنردون العسرلية علرى الاروال  مقارنرة بمعاملرة المقارنرة  ا بلر   راا  الكامالت على الما
%. كمرا يابرين مرن الجردول نفسره افروق المعاملرة المباةررن فر  الماوسرط العرام للنسربة الم ويرة 82122الماوسط 

نق المعــوقة المــن  ناي الدعس% للبيس الموضوع م891.4% مقارنة بـ .8.18للفقب والبال    امل ــغاان بالما
 

نق الباقال  ا سود المعامل بطرا ق   (.الجدول   واراكيزم الفها تيراغاية الدعسوقة اات السبع نقاط على ما
النسبة ماوسطمن الغاا  الملك  والندون العسلية ف  ماوسط فارن رضانة البيس و البيسالم وية لفقب   .                       

Table (5): Effect of feeding of C. septempunctata L. on Aphis fabae treated with                          

different mehod & different conc.of royal jelly and honeydew on means                     

of eggs incubation period and hatching percentage. 

% .ت ا ررا مير الماةابهة ف  كل قطاع اةير  لى وجود فروقات معنوية فيما بينهرا عنرد مسراو  ارامرال الماوسطات اا*   

 رسل ا ابار دنكن.
Means followed by different letters in each sector are significantly different at P=0.05 

 المناد الرةرت نوع
Kind of insect 

product 

 الاراكيز %
Conc.% 

 ماوسط فارن رضانة البيس 
 با يام

 incubation period/day 

           

الماوسط 
العام 
لا تير 
 الاراكيز
Mean 

of 
Conc. 

الماوسط 
العام لا تير 
المناد 
 الرةرت
Mean 

of 

insect 

product 

ماوسط النسبة الم وية لفقب 
 %البيس 

hatching  percentage%    

    

الماوسط 
العام 
لا تير 
 الاراكيز
Mean 

of 
Conc. 

الماوسط 
العام 
لا تير 
المناد 
 الرةرت
Mean 

of 

insect 

product 

 المعاملة 
 المباةرن
Direct 

Treatment 

المعاملة مير 
 المباةرن

Indirect 

Treatment 

 المعاملة 
 المباةرن
Direct 

Treatment 

ملة مير المعا
 المباةرن

Indirect 

Treatment 

  الماوسط
Mean 

 الماوسط
Mean   

 الماوسط
Mean 

 Mean الماوسط

 الغاا  الملك 
Royal jelly 

 

0 bc018.    e-g912.  
 cd013.  

 

 a018.  

 

b-d8.122 cd89122  
80122 
b-d 

 
a84122 * 

 

0    b0143   cd013.  
 b0184 

 
a-c88122 b-d8.122  

8.1.2 
a-c 

8   a01.1     bc0188  
 a0140 

 
 a30122   b-d84122  

a321.2 

 

 الندون العسلية
Honeydew 
 

0    g9112    h9100 
 e911.  

 

 b9120 

 

cd89122 cd80122 
cd801.2 

 

 b8.122 

 
0    c-e 0134     fg9123 

 d9129 

 
b-d 84122  cd89122 

bc8.122 

 

8      bc0184      d-f0133  
 bc0139 

 
ab 31122 b-d8.122  

b88122 

 

  Control  h9108    h9108 المقارنة
  f9108 

 

 c9108 

 
d 82122    d 82122  

d82122 

 

 d82122 

 

 الماوسط العام لا تير طريقة المعاملة
Mean of Treatment 

Method 

a0139   

 
 b9124  

  

 a 8.18. 

 
 b891.4 
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 لرى ار تير المرارو  الغراا   لكرل مرن الغراا  بالطريقة مير المباةرن.  ن زيادن نسبة فقرب البريس ربمرا يرجرع 
الملك  والندون العسلية ف  نمو واطور المبايس وبالاال   نااب بريس او مرارو  عرال مرن الماطلبرات الغاا يرة 
لنمو واطور الجنين ونجاح اليرقة ف  ال روب من البيضة فضالً عن ار تير الغراا  الملكر  والنردون العسرلية فر  

راسرية لطرورت اليرقرة والبالغرة للدعسروقة اات السربع نقراط والرات انعكرب  يجابيراً فر  زيرادن زيادن الكفا ن االفا
 ريوية البيس.

 

EFFECT OF THE FEEDING OF Coccinella  septempunctata L. ON Aphis 

fabae Scopoli TREATED WITH DIFFERENT CONCENTRATION AND 

METHODS OF ROYAL JELLY AND HONEYDEW ON ITS SOME           

    BIOLOGICAL CHARACTERS 

Nazar M. AL-Mallah                  Juma'a T. Mohammad 

Plant prot. Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Mosul, Iraq 
E-mail: naz53ar_almlaah@yahoo.com         

 

ABSTRACT 

The feeding of the Lady beetle Coccinella septempunctata L. on black bean 

aphid Aphis fabae Scolopi  which was treated directly and indirectly by three 

concentration (2, 4, 8%) of royal jelly of the bee and honeydew which excreted by 

the aphid Pterochlorus persicae (Chold.). The results of this study showed that the 

ladybeetle fed on black bean aphid treated directly with royal jelly of 8% conc. 

produced a significant effects on the means of larval development period and pupal 

period which was 2.10, 2.50, 2.50, 3.30 and 3.80 days for 1st, 2nd, 3rd, 4th Instars 

and pupal stage period respectively, in comparison with 2.90, 2.90, 2.90, 4.00 and 

4.30 days respectively for control treatment and showed a significant effects on the 

means of pre – oviposition period, oviposition period, number of egg per female, 

incubation period and eggs hatching percentage which reached 4.60, 27.40, 681.40, 

2.61 and 94.00% respectively, compared with 6.60, 24.00, 602.40, 3.28, and 80% 

respectively for the control.   
Key words: Royal jelly, Honeydew, Biological studies, Aphis fabae, Coccinella 

septempunctata.                
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