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 ناخرة أوراق الجنارالتقييم المختبري والحقلي لبعض مبيدات الحشرات في 
Phyllonorycter platani (Staud.) 

 ابراهٌم محمد خلٌل  محمد فرٌح عٌدان،  ،وفاء عبد ٌحٌى  نزار مصطفى المالح،
 جامعة الموصل /كلٌة الزراعة والغابات –قسم وقاٌة النبات 
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 الخالصة

  Ortus (50% SC) أظهرت نتائج دراسة التقٌٌم المختبري والحقلً لمبٌدات الحشرات
 Phyllonorycter ناخرة أوراق الجنارفً مكافحة  Marshal (25% EC)و  Salut (49.4% EC)و 

platani  تفوق المبٌد ،Salut 3% عند التركٌز 68.81أعلى متوسط نسبة قتل بلغت  مختبرٌاً حٌث أظهر 

مل/لتر، ومن نتائج التقٌٌم الحقلً تبٌن أن هناك تأثٌراً معنوٌاً لنوع المبٌد والتراكٌز والوقت من المعاملة فً 
بالتركٌز  Salutمكافحة الحشرة وقد تفوق المبٌد متوسط نسبة القتل ومتوسط الفاعلٌة النسبٌة للمبٌدات فً 

ٌوماً من المعاملة فٌما بلغ متوسط  41% بعد مرور 411لغت متوسط نسبة قتل ب مل/لتر، حٌث أظهر3
 ٌوم من المعاملة.  41مل/لتر وبعد مرور 3عند استعماله بالتركٌز % Salut 411الفاعلٌة النسبٌة للمبٌد 

 
 ، الفاعلٌة النسبٌة، السمٌة النسبٌة، دلٌل السمٌة. Ortus  ،Salut  ،Marshalكلمات دالة: 

 
 9/9/3142 هقبولو 41/1/3142تارٌخ تسلم البحث 

 

 المقدمة
ٌة األجنحة من التابعة لرتبة حرشف Phyllonorycter platani (Staud.) ناخرة أوراق الجنارتعد 

ار فً مناطق زراعته. تتغذى ٌرقات هذه الحشرات أشجار الجنار الحشرٌة حٌث تهاجم أشجار الجن تأهم آفا
ار صانعة أنفاق فٌها ومع تقدم اإلصابة تعمل هذه الٌرقات على الجنا االسفنجٌة والعمادٌة ألوراق على الخالٌ

فً دول ، تنتشر هذه الحشرة فً مناطق العالم المختلفة، خاصة (4961)عٌدان،جفاف األوراق وتساقطها 

ألول مرة  سجلت اذار. وقد دخلت هذه الحشرة حدٌثاً إلى الجزر البرٌطانٌة أوربا وحٌث تزرع أشجار الجن
ار فً حدائق لندن العامة ثم انتشرت فً المناطق الوسطى والجنوبٌة والغربٌة على أشجار الجن 4991عام 

درست هذه الحشرة فً  .(Sefrova  ،3114) 4996عام  Hampshireوسجل وجودها ألول مرة فً 
 Platanusار الغربً ن أهم اآلفات التً تصٌب أشجار الجن( ووجد أنها م4961العراق من قبل عٌدان )

occidentalis (L.)  فً غابات مدٌنة الموصل، حٌث تضع إناثها البٌض على السطح السفلً لألوراق وبعد
فً االعمار الٌرقٌة الثالث  Blotch ن انفاقاً بقعٌةفقس البٌض تهاجم ٌرقاتها طبقة الخالٌا االسفنجٌة وتكو  

لخالٌا العمادٌة صانعة انفاق خٌمٌة الشكل األولى وفً العمر الٌرقً الرابع والخامس تبدأ بالتغذٌة على طبقة ا
Tentiform  .ان توطن اإلصابة بهذه الحشرة فً غابات نٌنوى وتطور مسببة تلف األوراق وتساقطها

وهذا ٌتطلب ه المشتٌاإلصابة فٌها وذلك بالرغم من عملٌات جمع األوراق المتساقطة الحاوٌة على العذراوات 
لذا فان الدراسة الحالٌة هدفت إلى تقٌٌم كفاءة بعض اللجوء الى استعمال الطرائق الكٌمٌائٌة فً مكافحتها،  

 . مبٌدات الحشرات مختبرٌاً وحقلٌاً فً مكافحة هذه الحشرة فً غابات نٌنوى
 

 مواد البحث وطرائقه
 والغابات وغابات نٌنوى وشملت الدراسة ما ٌأتً: نفذت الدراسة الحالٌة فً قسم وقاٌة النبات، كلٌة الزراعة

لتنفٌذ الدراسة تم اختٌار  : ناخرة أوراق الجنارالتقييم المختبري لبعض مبيدات الحشرات في يرقات  أوالً:
 : ثالث مبٌدات للحشرات هً

إنتاج شركة  Fenpyroximateومادته الفعالة  Ortus 50% (SC)% مركز ذواب 11المبٌد أورتس  -4
Nihon Nohyaku  الٌابانٌة وهو مبٌد حشرات واكاروسات ٌؤثر بالمالمسة وعن طرٌق الجهاز

 الهضمً.
من إنتاج شركة  Salut T.M. 49.4% EC% مركز قابل لالستحالب 19.1المبٌد سالوت تً ام  -3

Ludwingshafen  األلمانٌة وٌحتوي على مادتٌن فعالٌتٌن هماChlorpyrifos  و 31.6بنسبة %
Dimethoate  وهو من مجموعة الفسفور العضوٌة. 33.3بنسبة % 
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وهو من مجموعة الكاربامٌت  .Marshal 25% E.C% مركز قابل لالستحالب 31المبٌد مارشال  -2
فعال ضد مدى واسع من  FMC corporationوهو من إنتاج شركة  Carbosulfanومادته الفعالة 

%( لكل من المبٌدات الثالثة وبواقع خمسة 1.3و  1.41و  1.4الحشرات. جهزت ثالثة تراكٌز هً )

وضعت فً طبق  اق مصابة بٌرقات متجانسة فً العمرضم المكرر ثالثة أور ،مكررات لكل تركٌز
ثانٌة، أما أوراق معاملة المقارنة فعوملت  3بتري بعد غمرها بمحلول تركٌز كل مبٌد على انفراد ولمدة 

ساعة، تم بعدها فتح  31بعد تغطٌتها تحت ظروف المختبر لمدة  ركت مكررات المعاملةبالماء فقط. ت
 Abottاألنفاق لحساب عدد الٌرقات المٌتة وحساب نسبة الموت وتصحٌحها حسب معادلة أبوت 

والمٌل  LC 50(، بعدها تم رسم خطوط السمٌة وحساب قٌم 3143المذكورة فً المالح والجبوري )
ودلٌل السمٌة باستخدام كما تم حساب السمٌة النسبٌة  ،Finney (4914)حسب طرٌقة  الثقةوحدود 

 (.3143المعادالت المذكورة فً المالح والجبوري )

 
 
 
 

 
 
 
 

لتنفٌذ الدراسة استعملت المبٌدات  : ناخرة أوراق الجنارتحديد فاعلية المبيدات حقلياً في مكافحة  :ثانياً 
به  تر ماء والتركٌز األدنى من الموصىمل/ل 4.1به  بثالثة تراكٌز هً التركٌز الموصى الثالثة السابقة

مل/لتر ماء لتحدٌد كفاءتها فً مكافحة ٌرقات ناخرة أوراق 3به  تر ماء والتركٌز األعلى من الموصىمل/ل4
فرعاً مصاباً بالحشرة وبواقع ثالث مكررات لكل تركٌز من  11الجنار وفترة بقاءها فً الحقل حٌث تم رش 

لتر. أما أفرع المقارنة فرشت بالماء  48تراكٌز المبٌدات المستعملة فً الدراسة باستعمال مرشة ظهرٌة سعة 

تم أخذ عٌنات عشوائٌة ضمت ستة أوراق من كل مكرر قبل الرش لتحدٌد نسبة اإلصابة كما أخذت  فقط
ٌوم من المعاملة وتم حساب النسبة المئوٌة لفاعلٌة كل  41و  1و  4عٌنات وبنفس الطرٌقة السابقة بعد مرور 

  (.4992المذكورة فً شعبان والمالح ) Schneiderو  Orellمبٌد باستعمال معادلة 
 

 النتائج والمناقشة
أظهرت نتائج دراسة  : ناخرة أوراق الجنارالتقييم المختبري لبعض مبيدات الحشرات في يرقات  : أوالً 

مل/لتر 3بالتركٌز  Salutسمٌة تراكٌز بعض مبٌدات الحشرات فً ٌرقات ناخرة أوراق الجنار تفوق المبٌد 
فً متوسط نسبة القتل لٌرقات ناخرة أوراق الجنار حٌث أعطى  Marshalو  Ortusعلى كل من مبٌدي 

عند التركٌز  Marshalو  Ortus% لكل من مبٌدي 19.96و  16.2% مقارنة بـ 68.81نسبة قتل بلغت 
( وجدوا تفوقاً واضحاً لمبٌد 3116وآخرون ) Yankova، وفً دراسة لـ ( 4مل/لتر على التوالً  )الجدول 3

Marshal ٌ رقات ناخرة أوراق القرعٌات فً مكافحةLiriomyza huidobransis  فً البٌوت الزجاجٌة

فً أمرٌكا الجنوبٌة مقارنة بخمسة مبٌدات أخرى استعملت فً الدراسة. هذه النتائج تتفق مع قٌم التركٌز 
مل/لتر للمبٌدات  4و  1.4و  3للمبٌدات الثالثة فً ٌرقات الحشرة إذ بلغت هذه القٌمة  LC50النصفً القاتل 

Ortus  وSalut  وMarshal  على التوالً. حٌث تبٌن أن المبٌدSalut  كان أكثرها سمٌة لٌرقات الحشرة
، كما تتفق هذه النتائج مع قٌم كل من السمٌة النسبٌة ودلٌل السمٌة، حٌث أخذ المبٌد  LC50النخفاض قٌمة 

Salut  (. 4)الجدول لسمٌة النسبٌة ودلٌل السمٌة على التوالًلكل من ا 411و  3111أعلى القٌم إذ بلغت

كذلك فان قٌم مٌل خطوط السمٌة للمبٌدات الثالثة المستعملة فً الدراسة تشٌر إلى طبٌعة االستجابة التً 
( أن ٌرقات الحشرة 4أظهرتها ٌرقات الحشرة للتراكٌز المستعملة من المبٌدات، حٌث ٌتبٌن من الجدول )

 من المستعملة مقارنة باستجابة الٌرقات للتراكٌز Marshalفً استجابتها لتراكٌز المبٌد  كانت أكثر تجانساً 
 4.11 و  4.22بـ مقارنة Marshal 3.11حٌث بلغت قٌمة مٌل خط السمٌة للمبٌد  Salutو  Ortus مبٌدي
 التوالً. على Salutو Ortus لمبٌدي

 
 
 

 ألقل المبيدات المختبرة كفاءة LC50قيمة  السمية النسبية =
 955×  لممبيد اآلخر LC50قيمة 

 ألكثر المبيدات سمية LC50قيمة  دليل السمية =
 955×  لممبيد اآلخر LC50قيمة 
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 فً ٌرقات ناخرة أوراق تأثٌر بعض مبٌدات الحشرات وتراكٌزها فً بعض مقاٌٌس السمٌة  :(4الجدول )

 الجنار .              
Table (1) : Effect of some insecticides and their concentrations on some toxicity 

                   parameter on Larvae of P. platani 

 
 المبٌد

Insecticides 
التراكٌز 
 مل/لتر
Conc. 

ml/L 

 % القتل
Mortality 

percentage 

قٌمة 
LC50 

LC50 

Value 

 المٌل
Slope 

 حدود الثقة
Confidence 

limits 

السمٌة 
 النسبٌة

Toxicity 

ratio 

 دلٌل السمٌة
Toxicity 

index 

 دنٌا  SDالمتوسط 
Lower 

 علٌا
Upper 

 أورتس
Ortus 

4 14.82  41.13 3 4.222 1.114 1.111 411 1 

4.1 11.1  42.19 

3 16.2  31.81 
 سالوت
Salut 

4 19.96  39.62 1.4 4.11 1 1.114 3111 411 

4.1 63.13  46.39 

3 68.81  41.33 
 مارشال

Marshal 
4 12.2  39.62 4 3.11 1.114 1.1143 311 41 

4.1 88.8  1.1 

3 19.96  39.63 

 
 

 تحديد فاعلية المبيدات حقلياً في مكافحة ناخرة أوراق الجنار: : ثانياً 
من  متوسط نسبة القتل ليرقات الحشرة : تأثير التداخل بين المبيدات وتراكيزها والوقت من المعاملة في -1

( ٌتضح وجود تباٌن فً متوسط نسبة القتل لٌرقات ناخرة أوراق الجنار تبعاً لنوع المبٌد المستعمل 3الجدول )
% وجود فروقات 1وتراكٌزه والوقت من المعاملة، وقد أكدت نتائج التحلٌل اإلحصائً عند مستوى احتمال 

أظهرت نتائج تأثٌر التداخل بٌن المبٌد  معنوٌة واضحة فً متوسط نسبة القتل تبعاً للعوامل المدروسة. حٌث
ٌوم من المعاملة فً  41مل/لتر وبعد مرور 3عند التركٌز  Salutوتراكٌزه والوقت من المعاملة تفوق المبٌد 

% لكل من 11.12و  11.12% مقارنة بـ 411مكافحة ٌرقات الحشرة حٌث أعطى متوسط نسبة قتل بلغت 
والوقت نفسه على التوالً. كما تشٌر النتائج أٌضاً إلى حدوث  عند التركٌز Ortusو  Marshalمبٌدي  

ٌرجع إلى التأثٌر السمً المزمن للمبٌدات  وهذازٌادة فً متوسط نسبة القتل مع مرور الوقت من المعاملة 
سبة أما بالنسبة لتأثٌر التداخل بٌن نوع المبٌد والوقت من المعاملة فً المتوسط العام لن المستعملة فً الدراسة.

% 61.48فً المتوسط العام لنسبة القتل حٌث بلغت  Marshal( تفوق المبٌد 3القتل فٌالحظ من الجدول )
فً ٌرقات الحشرة والبالغة  Salutوالتً لم تختلف معنوٌاً عن المتوسط العام لنسبة القتل التً أحدثها المبٌد 

والوقت من المعاملة تأثٌر متباٌن فً  %، وقد كان للتداخل بٌن التراكٌز المستعملة من المبٌدات64.11

المتوسط العام لنسبة القتل بالرغم من أن نتائج التحلٌل اإلحصائً أظهرت عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن 
%. كما تشٌر 64.18التركٌز األول والثالث وتفوق التركٌز األول فً المتوسط العام لنسبة القتل إذ بلغت 

ركٌز فً المتوسط العام لنسبة القتل إلى وجود فروقات معنوٌة واضحة بٌن نتائج التداخل بٌن المبٌد والت
أظهر أعلى متوسط عام لنسبة القتل عند  Marshal(، وأن المبٌد 3،المتوسطات العامة لنسبة القتل )الجدول

 ة منفردة فً مل/لتر وتفوق معنوٌاً على بقٌة المبٌدات والتراكٌز، أما بالنسبة لتأثٌر العوامل المدروس3التركٌز 
 Salutعلى المبٌد  Marshal( إلى تفوق المبٌد 3المتوسط العام لنسبة القتل فً الٌرقات فتشٌر نتائج الجدول )

و  Marshal% للمبٌدٌن 81.61و  11.66الذي لم ٌختلف عنه معنوٌاً فً المتوسط العام لنسبة القتل إذ بلغت 
Salut  زٌادة فً المتوسط العام لنسبة القتل مع زٌادة التركٌز على التوالً، كما أظهرت الدراسة أن هناك

 .  المستعمل من المبٌدات وكذلك مع زٌادة الوقت من المعاملة
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 (: تأثٌر بعض مبٌدات الحشرات وتراكٌزها والوقت من المعاملة وتداخالتها فً نسبة القتل3الجدول )

  لٌرقات ناخرة أوراق الجنار فً الحقل.               
Table (2) : Effect of some insecticides concentrations and time after 

                   application   and their interactions on Larval mortality of P. platani 

                   under field condition .                   

 
 نوع المبٌد

Insecticides 
التراكٌز 
 مل/لتر
Conc. 

ml/L 

 متوسط % القتل
Mean of mortality 

 المتوسط العام % القتل لتأثٌر
General mean of mortality 

 الوقت من المعاملة باألٌام
Time from application / day 

 التركٌز× المبٌد 
Insecticides 

Conc.× 

 المبٌد
Insecticides 

 التراكٌز
Conc. 

1 7 11 

 أورتس
Ortus 

4 d 22.2 d22.2 a-c11.12 c 16.44 b18.61 
 

b11.28 

4.1 c11.1 b-d19.91 c d11.1 c 18.31 a b83.24 

3 b-d 19.91 d 22.2 b-d 11.12 c 18.38 a 11.98 

 سالوت
Salut 

4 a-d 88.8 d 22.2 a-c 11.11 b-c 19.33 a 81.61 
 

 

4.1 a-d 88.82 b-d 11.1 a-d 88.82 a-c 83.93  

3 a-c 11.12 a 88.82 a 411 ab 64.11  

 مارشال
Marshal 

4 b-d 19.6 b-d 11.12 ab 66.61 a-c 81.12 a 11.66  

4.1 ab 66.61 b-d 11.1 ab 66.61 ab 11.11  

3 ab 66.61 ab 66.61 a-c 11.12 a 61.48  

التداخل بٌن المبٌدات 
 والوقت من المعاملة

Interaction 

between     

Insecticides  
time from× 

application 

 أورتس
 

d 13.11 d 26.61 b-d 19.33    

    a-c 11.23 c-d 14.64 a 64.11 سالوت

    ab 11.61 a-c 88.82 a 61.48 مارشال

التداخل بٌن التراكٌز 
 والوقت من المعاملة

Interaction 

between     

Concentration 

time from× 
application 

 

4 b-c 19.9 c 41.14 a 64.18 

 
   

4.1 ab 88.82 b-c 12.81 ab 88.82 

 
   

3 ab 13.46 a-c 83.92 a 11.11    

 تأثٌر الوقت
Time effect 

 b 83.94 b 13.12 a 11.36    

  .  % 1 مستوى احتمالعمودٌا ال تختلف معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند واالرقام التً تحمل احرفا متشابهة افقٌا  
Figures has same simple vertically and horizontally do not differ significantly < 5% . 
 

تأثير التداخل بين المبيدات وتراكيزها والوقت من المعاملة في الفاعلية النسبية للمبيدات في مكافحة  -2
( تأثٌر التداخل بٌن نوع 2الجدول ) فً% 1أكدت نتائج التحلٌل اإلحصائً عند مستوى  يرقات الحشرة :

المبٌد وتراكٌزه والوقت من المعاملة فً متوسط الفاعلٌة النسبٌة للمبٌدات فً مكافحة ٌرقات الحشرة حٌث 
أعطى متوسط ٌوم من المعاملة حٌث  41مل/لتر وبعد مرور  3عند استعماله بالتركٌز  Salutتفوق المبٌد 

عند نفس التركٌز  Ortusو  Marshal% لمبٌدي 11.12و  19.96% مقارنة بـ 411فاعلٌة نسبٌة بلغت 

 والوقت من المعاملة على التوالً. 
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 المعاملة وتداخالتها فً الفاعلٌة النسبٌة  بعد(: تأثٌر بعض مبٌدات الحشرات وتراكٌزها والوقت 2الجدول )

 ٌرقات ناخرة أوراق الجنار فً الحقل. لمكافحة             
Table (3) : Effect of some insecticides concentrations and time after application  and 

their interactions on relative efficiency in controlling larvae  of P. platani 

under field condition .                    

     
 المبٌدنوع 

Insecticides 
 التراكٌز
 مل/لتر
Conc. 

ml/L 

 متوسط الفاعلٌة النسبٌة
Mean of relative efficiency 

 المتوسط العام للفاعلٌة لتأثٌر
General mean of relative efficiency 

 المعاملة باألٌام بعدالوقت 

Time after application / day 

 التركٌز× المبٌد 
Insecticides 

Conc.× 

 المبٌد
Insecticides 

 التراكٌز
Conc. 

1 7 11 

 أورتس
Ortus 

4 a-c 44.4  c 33.42-  a-c 13.46   b-c 31.26  b 46.92  a 36.98  

4.1 a-c 33.3  a-c 21.14   b-c 44.12 - c 41.4  a 21.2  

3 a-c 14.84  c 33.42 - a-c 11.12    b-c 34.2  a 16.23  

 سالوت
Salut 

4 a-c 11.19  c 33.42 - a-c  11.11    a-c 21.11  a 14.34   

4.1 a-c 19.96 a-c 1.84   a-c  81.92    a-c 26.61   

3 a-c 13.46  a-c 84.16     a 411    a 11.11   

 مارشال
Marshal 

4 a-c 21.2  a-c 1.4    a-c 11.12    a-c 36.81  a 13.41   

4.1 ab 62.24  a-c 1.84    a-c 88.81    a-c 14.68  

3 ab 66.61  ab 66.61    a-c 19.96    ab 11.94  

التداخل بٌن 
المبٌدات والوقت 

 من المعاملة
Interaction 

between     

Insecticides 

time from× 

application 

 أورتس
 

a-c 31.91  c 2.36 - a-c 21.49       

        ab 19.33  b-c 41.61    a  19.18 سالوت

       ab 81.19  a-c 24.12    ab   11.29 مارشال

التداخل بٌن 
التراكٌز والوقت من 

 المعاملة
Interaction 

between     

Concentration 

time from× 

application 

 

 
1 

 

ab 23.2  b 41.13 - a 86.19      

 
4.1 
 

a 14.62  ab 41.34    a  26.68         

3 a 81.11  a 13.84    a 81.6       

 تأثٌر الوقت
Time effect 

 a 11.18  b 41.21  a 11.26       

 
  .  % 1 عمودٌا ال تختلف معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمالواالرقام التً تحمل احرفا متشابهة افقٌا 

Figures has same simple vertically and horizontally do not differ significantly < 5% . 

   
أما بالنسبة للتداخل بٌن نوع المبٌد والوقت من المعاملة فً المتوسط العام لقٌم الفاعلٌة النسبٌة فان النتائج 

على متوسط فاعلٌة نسبٌة كانت لمبٌد ( تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة واضحة وان أ2المثبتة فً الجدول )
Salut  ٌلٌها المبٌد 19.18ٌوم من المعاملة وبلغت  41بعد مرور %Marshal  لنفس .11.3وبلغت %

وكان للتداخل بٌن التراكٌز والوقت من المعاملة تأثٌر واضح فً وجود تباٌن معنوي بٌن قٌم المتوسط المدة ، 
حٌث بلغت  المرتبة االولىٌوم من المعاملة  41مل/لتر وبعد مرور 4العام للفاعلٌة النسبٌة واحتل التركٌز 
سط العام للفاعلٌة النسبٌة الناتجة من % ، وعند مالحظة قٌم المتو86.19قٌمة المتوسط العام للفاعلٌة النسبٌة 

فً المتوسط العام لفاعلٌته فً  Salut( ٌظهر تفوق المبٌد 2ٌن نوع المبٌد والتراكٌز )الجدول،التداخل ب
متوسط ب Marshalمل/لتر ، ٌلٌه المبٌد 3% عند التركٌز 11.11مكافحة الحشرة إذ بلغ هذا المتوسط 

بٌد فً المتوسط العام للفاعلٌة النسبٌة فقد أظهرت نتائج التحلٌل %. أما بالنسبة لتأثٌر نوع الم11.94
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حٌث بلغت قٌم المتوسط العام  Salutو  Marshalاإلحصائً عدم وجود فروقات معنوٌة فً فاعلٌة المبٌدٌن 
( أن زٌادة التركٌز أدت إلى 2. كما ٌتبٌن من الجدول ) % على التوال14.34ًو  13.41للفاعلٌة النسبٌة 

مل/لتر، كذلك فان 3% عند التركٌز 16.23قٌم المتوسط العام للفاعلٌة النسبٌة حٌث بلغ هذا المتوسط  زٌادة
ٌوم من  41% بعد مرور 11.26المتوسط العام للفاعلٌة النسبٌة ازداد مع زٌادة الوقت من المعاملة حٌث بلغ 

 . المعاملة
 

LABORATORY AND FIELD EVALUATION OF SOME INSECTICIDES 

ON Phyllonorycter platani (Staud.) LEAFMINER 

 

Nazar M. Al-Mallah.Wafa A.Yahya. Mohammad . Edan. Mohammed K. 

 (Plant Protection Dept. College of Agric . & Forestry Mosul University / Iraq) 

___________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

The results of laboratory and field evaluation of Ortus (50% SC). Salut (49.4 

EC). Marshal (25% EC) in controlling the Phyllonorycter platani leafminer. showed 

a superior effect of Salut under laboratory condition which exhibit 86.64% mortality 

at 2ml/L. conc. The results of field evaluations revealed a significant effect 

according to the insecticide kind. concentration and time after insecticides 

application on mortality percentage and efficiency ratio. The Salut insecticide 

showed a higher average mortality percentage reached 100% at 2ml/L.conc. after 14 

days after insecticide application , also the Salut exhibit a superior efficiency ratio 

in controlling the insect and reached 100% at 2ml/L conc after 14 days after 

applying the insecticide . 
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