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 الخالصة
 Aphidiusدراسة تأثٌر الخلطات الغذائٌة الصناعٌة فيً الكايا ا التطالٌية وميدا ببيا  بالغيات المتطاي            

transcaspicus(Telenga)    تبٌن ان الخلطة )هٌمولمف الدم و ما (  قد حببت أعلى كاا ا تطالٌية للمتطاي
وبنسيبة  Myzus Persicae (Sulz ). الخيو  اخخرير مين  ل مومٌيا  48.67إذ بلغ متوسط عدد المومٌيا ات 

.كمييا أورييحت النتييائ  وجييود فروقييات مفنوٌيية فييً كاييا ا الجٌيي  ا و  حٌيي  تاوقييت فٌيي  % 27.22تطايي 
٪ وبمتوسيط 23المتطاالت الناتجة من التغذٌة الصناعٌة  للخلطة الثانٌية )الفسي  وجالتيٌن وميا ( بنسيبة تطاي  

 ( مومٌا .47.3)بلغ عدد مومٌا ات 

 
 ,خلطات غذائٌة . transcaspicus  Aphidius ,كلمات دالة :التغذٌة الصناعٌة ,حٌوٌة طاٌ  المن 

 
  9/9/3142 وقبول    2/6/3142تارٌخ تسلم البح  

 

 المقدمة 
لما تسبب  من  Myzus Persicae أورحت مفظم البحو  ا همٌة اخقتصادٌة لحشرا َمن  الخو  ا خرر  

كاا تها فً نب  الفدٌد من الااٌروسات   فرالً عنأررار ناجمة عن تغذٌتها بصورا مباشرا على النبات 
النباتٌة الى نباتات الفائلة الباذنجانٌة وخاصة محصو  البطاطا ولفوائ  أخرى كنباتات الفائلة الببولٌة ونباتات 

(.بٌنما 3117وآخرون , Kusnierczyk)تالحمرٌا روأشجاالفائلة الصلٌبٌة والبنجر السكري وقصب السكر 
  Y(PVY)لااٌروس البطاطا  هً الناق  الرئٌس ا خررإن حشرا َمن  الخو   (3118وجدت الفباسً )
أن  (Stary4988 (أشارو ,فً حبو  محافظة نٌنوى المزروعة بمحصو  البطاطا خنتشارهوالمسبب الرئٌس 

نوعا من طاٌلٌات الَمن   111حشرات الَمن  تهاجم بأعداد كبٌرا من الطاٌلٌات والماترسات وأورح  ان هناك 
 ,Ephedrus, Monoctonus, Trioxys, Aphidiusهً أجناسهاجنسا وأشهر  61 إلىفً الفالم  تنتمً 

Adialytus Lipole, Lysiphiebus, Pauesia, Paron, Diaeretiella,  وان أهم جنس بٌنها هو
Aphidius  ذكر ا نواع المستخدمة فً المكافحة الحٌوٌة. الذي ٌرم أهم Stary(4966إن المتطا  3111و )

A. transcaspicus  مناطق المحٌطة بالبحر البسبب انتشاره على نطاق واسع فً   اقتصادٌةذو أهمٌة
وآخرون  Lozierأسٌا وجنوب غرب أوربا. كما ذكر ك  من  ا بٌض المتوسط وروسٌا والبوقاز ووسط

ٌدات السامة وذات التأثٌر السلبً على ( أن آفة المن  تصٌب أشجار الخو  وللحد من استخدام المب3113)
كمتطا  مهم على عائل  من    Aphidius transcaspicusوالبٌئة فبد أعتمد الفدو الحٌوي  اإلنسانصحة 
( أن  عدو 3118) وآخرون Lozierفً كلاورنٌا.بٌنما أشار   Hyalopterus pruni (Geoffroy)الخو  

 .الخو ومن   Hyalopterus persikonus طبٌفً ففا  رد حشرا من  تجفد أوراق الخو  

Hyalopterus pruni (Geoffroy)   ذكرStary (4971  أن الندوا الفسلٌة  التً تارزها حشرات الَمن)
فً أطالة عمر المتطا  البالغ ومن  وأن  لها تأثٌر Aphidiidaeتتغذى علٌها ا طوار البالغة لطاٌلٌات عائلة 

كاو  جداً   Apanteles sp.وجد إن المتطا   إذسان واكٌم فً كلاورنٌا  واديالحاخت الشائفة النجاح فً 

أن النباتات البرٌة على شواطئ ا نهار  كما وجددقٌق الارة,  ًقرب ا نهار فً البرا  على ٌرقات أب
سبب  مصابة بأنواع من المن  الذي ٌارز كمٌات من الندوا الفسلٌة التً تجذب البالغات للتغذٌة علٌها, مما

أطالة فً عمر هذه الطاٌلٌات  همٌة الندوا الفسلٌة فً جذب الطاٌلٌات والماترسات,وإذا لم تتوفر فً منطبة 
 ما فأن  ٌستفاض عنها بالرش ببفض المواد الغذائٌة الصناعٌة المكملة الشبٌهة التأثٌر بالندوا الفسلٌة. 

 
 البح  مست  من رسالة ماجستٌر للباح  الثانً
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بالفس     Aphidius matricariae تغذٌة المتطا  إن مختبرٌ فً ظروف  Kaakeh (4978) توجد كذلك
ا مأٌام,بٌن 3-2ٌوم مبارنة بفدم التغذٌة حٌ  ختتجاوز   36-41الى زٌادا فً طو  فترا حٌاا المتطا  من  أدى

تجهز  Diplotaxis eurocoids(فً دراسة ل  فً الفراق أن أزهار دغ  الجوٌاة 4981اثبت الجصانً)

فً مزرعة  ا سودالمتطاالت البالغة بالغذا  عندما خحظ الفالقة الوثٌبة بزٌادا نسبة التطا  على من الباقال  
 المتطاالت ( أن4992وذكرت كفكة ) الزعارانٌة مبارنة بالمفامالت ا خرى التً انفدمت فٌها نسبة التطا .

تغذٌة فً هذا الطور  إلىلطور الكام  فبفرها خ تحتاج تختلف بفرها عن بفض فً عادات تغذٌتها فً ا
غالبا توافق ظهورها مع عوائلها وتتمٌز الكثٌر من  أنها( فً هذه الحاخت نجد Proovigenicبٌورها ) إلنتاج

لكال الغررٌن  لمفاٌشتها أو الغذا  فً هذا الطور وذلك أما إلنراج البٌوض أو إلىالمتطاالت بأنها تحتاج 
صادف أن وجدت فً فترات خٌوجد فٌها عائ  أو أن  نادر الوجود.فأنها تستطٌع عندئذ إما أن تستفم   فإذا

 حدو  سكون فً أحد أطوارها. إلىغذا  بدٌ  أوقد ٌؤدي ذلك 
 

 البحث وطرائقهمواد 
تم أعيداد مزرعية المتطاي  فيً حاوٌيات مصينوعة  :Aphidius transcaspicusإعداد مزرعة المتطفل  -1

سيم ماتوحية مين ا عليى وٌغطيً السيطح الفليوي الماتيوح 41×  سيم 47×سيم 38من البالستك الشيااف بأبفياد 

ببميياش الملميي  مثبييت بربيياط ميين المطيياط الصييناعً وتثبييت فييً أحييد جييدران الحاوٌيية أنبوبيية زجاجٌيية بأبفيياد 
مزرعية  تببطفة من البطن وتورع ا نبوبة بشيك  مبليوب زودسم ومفبمة وتحوي على الما  ومغلاة 41×4

المن بالمومٌا ات الموجودا رمن مستفمرات المن على أوراق الاجي  والبطاطيا التيً جلبيت مين منطبية الببية 
(ارٌوحبو  كلٌة الزراعة والغابات/جامفة الموص , و  الخيو  ا خرير ف للمزرعة باستمرار الفائي ) الَمين 

Myzus Persicae ا وراق المٌتييية لريييمان عيييدم تليييو  المزرعييية باطرٌيييات وبكترٌيييا الفاييين   ازٌليييتميييا ك
 ( صٌنٌة المنشأ فً الاحص الٌدوي.2xومالحظة المزرعة باستمرار واستخدمت عدسة ٌدوٌة ببوا تكبٌر )

أجرٌيت التجيارب المختبرٌية بظيرف المختبير بدرجية  تهيئة الوحدات التجريبية)سنادين مزروعةة بالفجةل  -3
أصيٌص حجيم  311سياعة ريو  ظيالم تيم تهٌئية  8:  46٪ وبواقيع 7± 61ورطوبة نسيبة °  م3± 31حرارا 

نصف كغم  مزروعية بنبيات الاجي  إلسيتخدامها كوحيدات تجرٌبٌية وتيم عزلهيا بأقاياص عبيارا عين هٌكي  مين 
سيم( الهٌكي  مغليف بطببية مين قمياش الملمي   أسيتخدم  11×11×11سم( وأبفادهيا)   4حدٌد مسطرا عرض )

(  ماتوحة الطرفٌن تثبت هذه اخسطوانة بأحكيام  2سم43لك  أصٌص  أسطوانة  شاافة من البالستك أبفادها  )

على ا صٌص بواسطة الشرٌط الالصق ومن أربفة جهات أما الطرف ا على فٌغلق بواسطة طببة من قماش 
  . ٌكًالملم  ٌثبت برباط بالست

 تهيئة الخلطات الغذائية    -3
غرام مين كلوكيوز أميٌن   3م  ما  مفبم مبطر( أخذت  Glucosamine   +311غم 3الخلطة اخولى : ) -4

مي  ميا  مبطير مفبيم  311وطحنت جٌدا بالطاحونة الٌدوٌة المصنوعة من الخزف الصيٌنً وأريٌف إلٌهيا

 ومزج جٌدا حتى أصبح مستحلب اصار فاتح. 
Glucosamine   الصٌغة التركٌبٌة:  

 
 
 
 
 
 

 (C6H13NO5)الصٌغة الجزٌئٌة:   
  Glucosamineاخسم الشائع :  
 3-Amino-6- (hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol -(3R,4R,5S,6R) اخسم الكٌمٌائً:
 (Wander4981 ,و (Horton ° م 431درجة الغلٌان:   g/mol 179.17الوزن الجزٌئً: 

مي  ميا  مبطير مفبيم( وخلطيت جٌيدا  311غيم جالتيٌن +  3غيم عسي  نحي  طبٌفيً + 3ة الثيانً : )الخلط -3

 وحاظ المحلو  فً الثالجة لغرض اخستخدام.
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 41م  ما  مبطر مفبم(.طحنت كمٌة  of Aphids Stock +21لَمن  مسحوق ام  من 2الخلطة الثالثة : ) -2
مي ( ميا  2طة ناس الطاحونة المذكورا أناا بفد خلطها)غم من حشرات المن المأخوذا من مزرعة المن وبواس

 م  ما  مبطر مفبم.  21مبطر مفبم وبفد أن ٌصبح مستحلب أصار إلى برتبالً اللون ٌخاف بإرافة 
اسييتخدمت الخلطييات اليييثال   فرييالً عييين المييا  كمفامليية مبارنييية وكانييت عيييدد  :تغذيةةة بالغةةات المتطفةةةل -1

مكررات للمفاملة الواحدا حٌ  وزعت المحالٌ  بأنابٌيب اختبيار زجاجٌية مفبمية 6مكرر بواقع  31المكررات 
سم( تغلق بيالبطن المفبيم تثبيت مبلوبية بجيدار ا صيٌص الشيااف بواسيطة سيلك مفيدنً  وتغطيً  8×4بأبفاد )

( فييرد لكيي  مكييرر باسييتخدام 31قميياش الملميي  فييً أعلييى ا صييٌص. ٌييتم إدخييا  أفييراد الميين بواقييع ) طببيية ميين

 وأعطٌييت شيافطة خاصيية اسييتخدمت لهيذا الغييرض المييتطاالت بواسييطة بالغيات الارشياا وبفييد ذليك ٌييتم إدخييا  
البٌانييات بسييج  خيياص وٌالحييظ بشييك  دقٌييق ودوري سييلوكٌات ونشيياط  توسييجل الييةالمكييررات عالمييات د

وقورنييت المتوسييطات  (C.R.Dلكاميي  )تصييمٌم الفشييوائً االإحصييائٌا حسييب  النتييائ  مييتطاالت وتييم تحلٌيي ال
 ( .4981)الراوي وعبد الفزٌز, 1.13باختبار دنكن عند مستوى احتما  

اسييتخدمت فييً هييذه التجربيية المييتطاالت  : تةةأثير ثةةالث عنةةوال مةةن الخلطةةات الغذائيةةة مةةف حياتيةةة المتطفةةل -3
 31عليى ٌحتيوي  نبات منها المنبثبة من تجربة الخلطات وأدخلت على نباتات فً وحدات تجرٌبٌة تحتوي ك  

                                     دراسة تأثٌر الخلطات الغذائٌة فً:                                    ما تبدمالهدف من ك  حشرا من  وبواقع ثالثة مكررات لك  مفاملة و
 : A.transcaspicusللمتطا نسب تطا   -أ

 .الطاٌ  فترا ببا  بالغات -ب
 وقدرت  التطالٌة.  A. transcaspicusكاا ا الجٌ  ا و  للمتطا   -ت

 وتيم تحلٌلهيا 1.13وسجلت البٌانات بسجالت خاصة وقورنت المتوسطات باختبار دنكين عنيد مسيتوى احتميا  
 (.SASإحصائٌا حسب تصمٌم الفشوائً التام باستخدام برنام  التحلٌ  اإلحصائً )

 
  النتائج والمناقشة

 Myzusعلةةى مةةن    Aphidius transcaspicusل يةةالطف تةةأثير البيئةةات الغذائيةةة الةةثالث نسةةبة تطفةةل -4

persicae : (  أن للخلطات الصيناعٌة اليثال  المسيتخدمة فيً التجيارب تيأثٌر أٌجيابً و 4ٌالحظ من الجدو )

كايا ا المتطاي  حٌي  وجيدت فروقيات مفنوٌية فيً متوسيط قابلٌية البالغيات للتطاي , فيأظهرت نتيائ   فًمتباٌن 
التحلٌيي  اإلحصييائً وجييود فروقييات مفنوٌيية بييٌن متوسييطات أعييداد المومٌييا ات أذ بلييغ أعلييى متوسييط لكاييا ا 

مومٌا  َمن  فً الخلطة الثالثية المتمثلية بهٌمولميف اليدم والميا  تياله مفاملية الخلطية اخوليى  48.67ت المتطاال
, فٌما تباربت الخلطة الثانٌ  فيً الايرق 42.66المتمثلة بالكلوكوز أمٌن والما  أذ بلغ متوسط عدد المومٌا ات  

 Aوالً. أميا أعليى نسيبة تطاي  للمتطاي مومٌيا  وعليى التي 8.46و 44.82المفنوي مع مفاملة المبارنية فبلغيت

.transcaspicus  المتغذٌية عليى خلطية هٌمولميف اليدم  27.22على حشرا َمن  الخو  اخخرر فبيد بلغيت ٪

والما  كذلك تمٌزت بوروح قابلٌة البالغات للتطا  على عائلها بسبب تغيذٌتها عليى الخلطيات الصيناعٌة وهيذا 
 Metapheus helvoiusإذ وجيد إن أعليى نسيبة تطاي  للمتطاي  Debach (4971) ٌتاق مع ما توص  الٌ  

Schmitt   على حشرا الزٌتون البشرٌة السوداSaissetia oleae Olivier  عندما غذى بالغيات 33كانت ٪
 ٪ عندما غذاها على محلو  سكر وخمٌرا متحللة. 42المتطا  على الحشرا البشرٌة مبارنة بنسبة تطا  

 Aphidiusلطفيل  الصناعية والحشرية على مترة بقاء البالغات تأثير الخلطات الغذائية -3

transcaspicus.: ( لها تأثٌر أٌجابً وارح 3تبٌن ان أنواع الخلطات الغذائٌة السالاة الذكر فً الابرا )

فً طو  فترا ببا  المتطاالت وعمرها حٌ  أظهرت النتائ  تباٌن بٌن طو  عمر اإلنا  وحسب نوع 
ا ببا  المتطاالت المتغذٌة على مدٌومً ل متوسطأن أطو   ,(3جدو  رقم )الوارح فً التغذٌة وكما هو 
( ٌوم, كما أظهرت النتائ  6.42طو  عمر اخنثى فٌها )  متوسطما  حٌ  بلغ الجالتٌن والخلطة الفس  و

فروق مفنوٌة بٌن متوسطات عمر البالغات المتغذٌة على الخلطات حٌ  تاوقت المفاملتٌن الثانٌة والثالثة 
عمر  توسطبم على ببٌة المفامالتوالمتمثلة بخلطة الفس  والجالتٌن والما  وخلطة هٌمولمف الدم والما  

المفاملة اخولى المتمثلة بخلطة )الكلوكوز أمٌن والما ( مع  تتباربٌوم على التوالً. و3.42و  6.42بلغ 
والمتمثلة بخلطة الفس   وعلى فً حٌن تاوقت المفاملة الثانٌة 2.12و1.16بمتوسط املة المبارنة مف

عمر البالغات  . وٌرجع تاوق مفاملة الخلطة الثانٌة فً أطالةٌوم6.42عمر بلغ بمتوسط  والجالتٌن والما 

بسبب أحتٌاج جسم الحشرا الى طاقة حركٌة ونشاط وبالنتٌجة إلى زٌادا كاا ا التطا  للبالغة ونسبة التطا  
حٌ  أعطت أعلى نسبة تطا  وهذا ماٌتاق  مسحوق حشرات المنخالف ما ظهر من نتائ  تغذٌة البالغات ب

 .ى على الندوا الفسلٌةتتغذ Aphidiidaeأن طاٌلٌات ا  Stary( ,4971 )مع ما ذكره 
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 بالخلطات الغذائٌة الصناعٌة وتأثٌرها فً قابلٌة  Aphidius transcaspicus(: تغذٌة المتطا  4جدو  )ال
 . Myzus Persicaeالبالغات للتطا  ونسبة التطا  على من               

Table (1): Feeding spam Aphidius transcaspicus industrial food and its impact on  

         viability of adult intrusion and intruding on the proportion of Myzus Persicae.     

 .1.13البٌم المتبوعة بأحرف متشابهة )عمودٌا( لك  صاة خ تختلف عن بفرها مفنوٌا عند مستوى مفنوٌة     
Values followed by similar letters (vertically) for each recipe does not significantly differ from 

each other at the 0.05 level of significance. 

 
 بالخلطات الغذائٌة الصناعٌة فً فترا ببا      A. transcaspicusتأثٌر تغذٌة المتطا   :(3جدو  )ال

 .Myzus Persicae Sulzerالمتطاالت  على الفائ             
Table (2): the impact of spam feed A. transcaspicus industrial food in parasitoids  

              survival period on host Myzus Persicae Sulzer         

 1.13البٌم المتبوعة بأحرف متشابهة )عمودٌا( لك  صاة خ تختلف عن بفرها مفنوٌا عند مستوى مفنوٌة     
Values followed by similar letters (vertically) for each recipe does not significantly differ from 

each other at the 0.05 level of significance. 

 

 بٌئة الغذائٌةال
manufacturing food 

 عدد المومٌا ات
No. of mummy ٪ نسبة التطا 

Parasitism% المدى 
range 

 الخطأ البٌاسً± المتوسط 
Mean ± standard error 

 كلوكوز امٌن + ما 
Glucose Amin + 

water 
9-32 ab 42.66±3.19 37.23 ٪ 

 عس  +بروتٌن + ما 
Honey+protein + 

water 
7-31 b 44.82±4.8 32.66 ٪ 

 مسحوق حشرا المن
Aphids Stock 

41-22 a 48.67 ±2.47 27.21 ٪ 

 المبارنة)ما (
Control((water 

6-43 b 8.46±1.88 46.23 ٪ 

 المفد 
Average 

6-22 42.19 ±3.4 36.46٪ 

 بٌئة الغذائٌةال
manufacturing food 

 مدا ببا  المتطا )ٌوم(
The duration of the parasite (day) 

 المدى
range 

 الخطأ البٌاسً± المتوسط 
Mean ± standard error 

 كلوكوز امٌن + ما 
Glucose Amin + water 

2.6- 6.3 bc 1.16 ±1.91 

 عس  +بروتٌن + ما 
Honey+protein + water 

1.3-7.8 a 6.42 ±1.626 

 مسحوق حشرا المن
Aphids Stock 

3.8-7.3 a 3.42±1.733 

 المبارنة)ما (
Control((water 

3.8-2.1 c2.12±1.3ـ 

 المفد 
Average 

3.8-7.8 1.69±4.63 
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 Kaakeh ,(4978التً لها تأثٌر فً إطالة عمر المتطا  الكام  والذي ٌشب  مافولها الفس , وكذلك وجدت 

على الفس  أدى الى إطالة أعمارها وكذلك إطالة فترا ورع البٌض  الطاٌلٌات فً طورها الكام  تغذٌة إن(
على  Aphidius matricariaeدون التأثٌر على كمٌة البٌض المتكون حٌ  بلغ مدى  طو  حٌاا المتطا  

( ٌوم عند تغذٌتها على عس  وحبوب لباح 3-2الفس  فً حٌن بلغ  ) على ( ٌوم عند تغذٌتها6-7عائلة المن  )
وقدرته A. transcaspicusتأثير التغذية الصناعية مف كفاءة الجيل االول للمتطفل -2 اٌام بدون تغذٌة.2و 

( ان هناك تأثٌر وارح للتغذٌة الصناعٌة للبالغات المتغذٌة على الخلطة 2ٌالحظ من الجدو  ) :التطفلية

الثانٌة المتمثلة  )الفس  والجالتٌن( على كاا ا الجٌ  ا و  البازغ حٌ  بلغت متوسط إعداد المومٌا ات 
ف والما ( مومٌا  اما كلتا المفاملتٌن اخولى والثالثة المتمثلة )كلوكوز أمٌن وما ( و)هٌمولم 47.3الناتجة 

( 6( مومٌا  وعلى التوالً, فٌما بلغت مفاملة المبارنة أدنى مفد  إلعداد المومٌا ات )7.22؛ 9على التوالً )

مومٌا . وقد ٌفزى أرتااع مدى عدد المومٌا ات المتشكلة من تطا  جٌ  المغذاا على الفس  والجالتٌن والما  
المواد المتغذٌة علٌها فً زٌادا  ةلما اراف 41-1ارنة منمومٌا  عما بلغ مدى مفاملة المب33 -43إذ بلغ من 

الذي انفكس بالنتٌجة الى زٌادا فً التطا  بٌنما تناقص أدا  البالغات  بالنشاط واخدا  الحٌوي والسلوكً
( الذي ٌوافق رأي عدم قدرا الحشرات على تكوٌن البروتٌن داخ  جسم الحشرا 2و  4المتغذٌة على ) 
 .(Chapman) ,4987 زٌمً فٌهالرفف النظام اخن

 .A. transcaspicus( تأثٌر التغذٌة الصناعٌة فً كاا ا الجٌ  ا و  للمتطا 2جدو : )ال
Table: (3) the impact of artificial feeding in the efficiency of the first generation of 

             an intruder A. transcaspicus 

 
 بٌئة الغذائٌةال

manufacturing food 

 عدد المومٌا ات
No. of mummy 

 %نسبة التطا 
Parasitism

 المدى %
range 

 الخطأ البٌاسً± المتوسط 
Mean ± standard error 

 الجٌ  من تغذٌةالخلطةاخولى
Generation of the first 

feed mixture 

7-42 9  b  ± 1.937  48٪ 

 الجٌ  من تغذٌة الخلطة الثانٌة
Generation of the second 

feed mixture 

43-33 a 7.3  ±3.473 23٪ 

 الجٌ  من تغذٌة الخلطة الثالثة
Generation of the third 

feed mixture 

3-41 b 7.22  ±1.743 41٪ 

 فبط( الجٌ  من المبارنة )ما 
Generation of comparison 

(water only) 

1-41 6 b   ± 1.9219 43٪ 

 المفد 
Average 

1-33 9.93±   4.44 49.9٪ 

 .1.13البٌم المتبوعة بأحرف متشابهة )عمودٌا( لك  صاة ختختلف عن بفرها مفنوٌا عند مستوى مفنوٌة 
Values followed by similar letters (vertically) for each recipe does not significantly differ from 

each other at the 0.05 level of significance. 

 

A STUDY OF ARTIFICIAL DIET ON THE PARASITE ACTIVITY Aphidius 

transcaspicus (Telenga) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) 
Juhina A.M.Ali                                          Muhammad S. Mansour 

Plant Protection Department                   Plant Protection Department 

Faculty of Agriculture                                Agriculture of Faculty 

Forest / University of Mosul                              University of Tikrit         
Juhina1234@yahoo.commail: -E 

 

mailto:Juhina1234@yahoo.com


 Mesopotamia  J. of Agric.                  ISSN:2224-9796(Online)                    الرافــــدين مجــلـــة زراعـــــــة 

                 Vol.( 41 ) Suppl.( 1 )  2013                ISSN: 1815-316X(Print)   3142(  4( الملحق) 14المجلد) 

           

922 
 

 كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل 0292تشرين الثاني  02-95وقائع المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات 

ABSTRACT 

       The effect of artificial diets mixtures on the parasitism efficiency of parasitoid 

adults on Green Peach aphis Myzus persicae and its effect on life-span of adults 

female was also tested in laboratory .Result showed that the mixture (haemolymph 

and water)gave highest parasitism efficiency of parasitoid, number mean of 

mommies were being 18.76 mummy while number mean of mummies for both 

mixtures (Glucosamine and water ) and( Honey and jelly and water )were being 

13.67 and 11.83 mummy respectively .the longest live –span of adult female when 

fed on  mixtures (honey and jelly and water ),life-span was being 6.133 . Also the 

result showed that were significant differences efficiently the first generation ,The  

mixtures  ( Honey and jelly and water ) highest parasitism efficiency of parasitoid 

,parasitism percentage in Myzus persicae ,and number mean of mommies was being 

35%and 17.5 mummy.                                                                                                   
Keywords: artificial feeding, vitality parasite aphids, Aphidius transcaspicus, food 

mixes                                                                                                                              
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 المصادر 
 Aphis fabae Scopoli (.دراسات حٌاتٌة لَمن الباقال  اخسود4981,رارً فار  حمودي) الجصانً

(Homoptera:Aphididae) ًماجستٌر ,قسم الوقاٌة,حشرات,كلٌة  الفراق. رسالة ف

 الزراعة/جامفة بغداد.
ٌة .دار الكتب زراعالتجارب الوتحلٌ  (.تصمٌم 4981محمود وعبد الفزٌز محمد خلف هللا ) الراوي,خاشع

 336صالموص  الفراق. للطباعة والنشر .جامفة
  Myzus persicae خييو  ا خريير ل( بفييض الدراسييات البٌئٌيية لميين  ا3118حسييٌن ) الفباسييً, شييذى

 (.رسييييالة ماجسييييتٌر .كلٌيييية الزراعييييةPVYالبطاطييييا واي ) فيييياٌروس فييييً نبيييي    واختبييييار كاا تيييي  

 .الموص   . جامفةوالغابات

 الزراعيييية .جامفيييية حلييييب .مدٌرٌيييية الكتييييب الحٌوٌيييية. كلٌيييية( المكافحيييية 4992كفكيييية, نييييوا  عبييييد البييييادر.)
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