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(Williams)  في محافظة نينوىفي حقول الحنطة 
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 الخالصة
 الحنطة فً محافظة نٌنوى مؤٌوئٌن بالحشرة القشرٌة الرخوةمٌدانٌة فً حقلٌن  دراسة أجرٌت       

Exaeretopus tritici (Williams)  ًلمعرفة تاثٌر ثالثة انواع من  4991-4991للموسم الزراع

المحارٌث كمعامالت رئٌسٌة )حفار، مطرحً قالب و قرصً قالب(، باربعة مستوٌات لتكرار الحراثة ) 
فً تموز و حراثتان متعامدة فً تموز و حراثتان متعامدة فً تموز و اب و اربع حراثات  حراثة واحدة

متعامدة بالتتابع فً تموز و اب( فً الكثافة العددٌة الكٌاس البٌض للحشرة المذكورة، واستخدم تصمٌم 
ٌقة االلواح القطاعات العشوائٌة الكاملة بثالث مكررات وتم توزٌع المعامالت داخل القطاع الواحد بطر

لتكرار  sub-plotsألنواع المحارٌث وااللواح المنشقة  Main-plotsالمنشقة ، خصصت االلواح الرئٌسٌة 

الحراثة ومواعٌدها، تتلخص اهم النتائج باحراز المحراث القرصً القالب تفوقا معنوٌا على بقٌة المعامالت 
المعاملة الخاصة بالحراثتٌن  بالذاتة وفً اظهار عدد اكبر لمجموع اكٌاس البٌض السلٌمة والمتضرر

تلكٌف ، على التوالً فً منطقة  2م  191كٌس بٌض/  31192و  1997بمتوسط بلغ المتعامدتٌن فً شهر تموز 
، على  29194و  1791، على التوالً فً معاملة المقارنة و   2م  191كٌس بٌض/  1199و  .9937مقارنة بـ 

فً معاملة  ى التوالً ، عل2م  191كٌس بٌض/  2192و  341394ة بـ التوالً فً منطقة باطناٌا مقارن
% فً كل من المنطقتٌن تلكٌف و  4791% و  3792المقارنة7وبلغت النسبة المئوٌة للتاثٌر المٌكانٌكً 

 باطناٌا، على التوال7ً
 7فار، مطرحً قالب و قرصً قالباكٌاس بٌض ،الحنطة، حالحشرة القشرٌة الرخوة، : دالة كلمات

 
  9/3142/ 9وقبوله   3142/  7 / 41  تارٌخ تسلم البحث

 
 المقدمة

قائمة محاصٌل الحبوب المزروعة فً محافظة نٌنوى والتً تعتبر سلة الخبز فً  األولىحتل القمح المرتبة ٌ
لدى المزارعٌن منها ال  المألوفةمختلفة من الحشرات  بأنواع اإلصابةالعراقٌة وٌعانً هذا المحصول من 

المحصول هوجم  أن إالاقتصادٌة كبٌرة مثل حشرة السونة،  أضرارا  ٌسبب  واألخراقتصادٌة  أضرارا  سبب ٌ
 Exaeretopus triticiل وهً الحشرة القشرٌة الرخوة شرة دخٌلة لم تكن معروفة من ذي قبمن قبل ح

(Williams) ( Coccidae: Homoptera)  الحنطة والشعٌر التً تهدد زراعة  اآلفات، إذ باتت من اخطر
هكتار فً  21111فً حدود  4992-4993بشكل كبٌر وقد بلغت المساحات المصابة فً الموسم الزراعً 

بعد ذلك لتشمل  اإلصابة(7 انتشرت 4997حقول مناطق ربٌعة وتلعفر والحضر فً محافظة نٌنوى )عبدهللا، 

ان  )تلكٌف و باطناٌا(7 فٌهما الدراسة تأجرٌفً نفس المحافظة ومنها الموقعٌن اللذٌن  أخرى مناطق جغرافٌة
الحشرة القشرٌة الرخوة توجد على سٌقان نباتات الحنطة وكذلك على السطح الداخلً لالوراق ٌنتج عنه فً 

ان القدرة المتمٌزة للحشرات (Williams ،49117النهاٌة اضمحالل بطول السنبلة وصغر حجم الحبوب )
 بانتاج الندوة العسلٌة التً تطرحها من خالل فتحة المخرج Homopteraورتبة  Coccidaeالتابعة لعائلة 

(Williams  وWilliams  ،4911 7) ( ان الضرر جراء االصابة بالحشرة 4991جبر و محمود )ذكر

الكاملة على العصارة النباتٌة والذي ٌسبب اصفرار  واإلناثٌنشا عن تغذٌة الحورٌات  القشرٌة الرخوة
عن افرازها الندوة العسلٌة التً تعد وسطا مالئما لنمو الفطرٌات وتكاثرها بطرٌقة  االوراق وتٌبسها فضال

تتداخل مع عملٌة التركٌب الضوئً االمر الذي ٌؤدي الى عدم تكون السنابل وقلة الحاصل7 ووجدت عبدهللا 
النبات العائل  اقأور أوالحشرة القشرٌة الرخوة تبدا بالنزول من مكان وجودها على السنبلة  إناث أن( 4997)

ساعة بعدها تستقر  27او نفق او فتحة لتختفً فٌها مدة   cracksسطح التربة للبحث عن شقوق  إلىمتجهة 
 لتبدأسم   31 –سطح التربة وبٌن حبٌباتها وعلى عمق ٌتراوح من صفر  أسفلفً مكان مالئم لوضع البٌض 

 أن( 4914) وآخرون Saadوبٌن  ض داخله7الكٌس القطنً الشمعً حول نهاٌة جسمها لوضع البٌ بإفراز
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إن قطنٌة شمعٌة بٌضاء اللون فً التربة7  أكٌاسالحشرة القشرٌة الرخوة على الحنطة تضع بٌضها فً  أنثى
البٌض من التربة فضال عن تقلٌل نسبة  أكٌاسكبٌرة من  أعداداللحراثة الصٌفٌة تأثٌرا كبٌرا  فً اجتثاث 

فً شهر تموز، إذ بلغ  اس البٌض )السلٌمة والمتضررة( بعد الحراثةالفقس، حٌث ظهر اكبر عدد ألكٌ
7 (4997)عبدهللا،  األخر باألشهركٌسا  على التوالً وقل العدد على سطح التربة  31191و  1993متوسطها 

عملٌة الحراثة للمتروكة منها بدون  إجراءمع  لؤلراضً( ان الزراعة المتناوبة 4991ذكر جبر ومحمود )

الحشرة المختلفة7 ودرس  أطوارالتً توجد علٌها  األدغالفً فصل الربٌع للتخلص من ارض بور( )زراعة 
فً حقل تابع بٌض الحشرة القشرٌة الرخوة ونسبة فقسه  أكٌاس( تأثٌر الحراثة الصٌفٌة على 4997عبدهللا )

تصف شهر تموز ، إذ تمت حراثته فً من 4991لقرٌة الجوهرٌة فً منطقة ربٌعة  فً الموسم الزراعً 
وبٌنت نتائج التجربة ظهور اكبر عدد  أٌلول،و  آبتموز و  األشهرسم وتم اخذ عٌنات شهرٌة فً  41بعمق 

، واستنتجت من دراستها  4991الكٌاس البٌض السلٌمة والمتضررة بعد الحراثة مباشرة فً شهر تموز عام 

البٌض الذي بداخلها جراء الفعل المٌكانٌكً البٌض وحٌوٌة  أكٌاسكبٌرا  على  تأثٌراللحراثة الصٌفٌة  أن
إن ظهور الحشرة القشرٌة على 7 للحراثة والفٌزٌاوي لعناصر الطقس ،وهذا ٌعتمد على نوع التربة ومكوناتها

الحنطة فً منطقة تلكٌف و باطناٌا التابعة لمحافظة نٌنوى مما جعلها تشكل مشكلة البد من إٌجاد الحلول 
للحد من انتشارها فً المرحلة األولى لٌتم مكافحتها وبشكل نهائً فً المراحل المناسبة لها ووضع خطة 

 7الالحقة
 

 مواد البحث وطرائقه
كانا قد زرعا بالحنطة  Exaeretopus tritici (Williams)اختٌر حقلٌن موبوئٌن بالحشرة القشرٌة الرخوة 

وذلك بعد الحصاد  4991-4991 فً منطقتً تلكٌف وباطناٌا شمال مدٌنة الموصل فً الموسم الزراعً

مباشرة7 تم اخذ عٌنات عشوائٌة من ارض الحقلٌن للكشف والتحري عن وجود اكٌاس البٌض باستخدام 
بعد تقسٌم الحقل الى الواح تجرٌبٌة وبواقع اربعة قراءات لكل لوح واستخرج متوسط العددAuger  7االوكر 

متر و قرصً  4911متر و مطرحً قرب  4912ال من المحارٌث ) حفار بعرض شغ أنواعاستخدمت ثالثة 
من تموز،  األول األسبوعمستوٌات ) حراثة واحدة فً  أربعةمتر( فً تكرار متعامد حقق  4931قالب 

من  األول األسبوعثانٌة فً  وأخرىمن تموز  األول األسبوعحراثتان متعامدتان فً التارٌخ ذاته، حراثة فً 
 األول األسبوعحراثات صٌفٌة ، حراثتان متعامدتان فً  وأربعة األولىعلى كانت متعامدة  واألخٌرةشهر اب 

لٌصبح مجموع المعامالت  آبمن شهر  األول األسبوعفً  األولىمن شهر تموز وحراثتان متعامدتان مع 
بثالثة مكررات ووزعت  RCBDمعاملة، نفذت وفق تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  43المستخدمة 

المحارٌث فً القطع  أنواعبطرٌقة القطع المنشقة مرة واحدة ، إذ وزعت بموجبه  األلواحداخل المعامالت 
هذه  تأثٌر( وذلك لدراسة Sub- plot( وتكرار الحراثات فً القطع الثانوٌة )Main-plotالرئٌسٌة )

 لؤللواحالتالٌة  بعاداألالمعامالت على الكثافة العددٌة ألكٌاس البٌض المكشوفة )السلٌمة والمتضررة( اعتمدت 
مساحة  ت7 بلغواألفقٌةمتر للوسادات الراسٌة  41و  لؤللواح( متر x 41 41التحرٌبٌة ووسادات الدوران )

( متر7 اعتمد متوسط عمق x 11 71( متر ومساحة القطاع الواحد )x 11 41الوحدة التجرٌبٌة الشقٌة ) 
%7 تم جمع العٌنات الخاصة 41 ±وح فً حدود سم وبانحراف مسم 31الحراثة للمحارٌث الثالثة بواقع 

(7 تم تحلٌل 2م 191) أساست على اللمكشوفة جراء المعامبٌض الحشرة السلٌمة والمتضررة ا بأكٌاس
Cox (4911) 7و  Cochranالسلٌمة والمتضررة تبعا  لطرٌقة  األكٌاسالبٌانات المتحصل علٌها بالنسبة لعدد 

)الراوي و  بنظر االعتبار متوسط الموقعٌن األخذموقعٌن كل على حدة مع حللت نتائج البعد انتهاء التجربة
، بوساطة 1711وقورنت المتوسطات باختٌار دنكن متعدد المدى، عند مستوى احتمال (31117خلف هللا، 

 SAS ( Anonymous ،31137)برنامج  باستخدامالحاسب اآللً 

 
 النتائج والمناقشة

تمٌز  فروقات معنوٌة بٌن متوسطات المعامالت الخاصة بالحراثة وقد( وجود 4توضح نتائج الجدول )  

 أكٌاسواضح على كشف عدد اكبر من  تأثٌر إظهارالمحراث القرصً القالب على بقٌة المحارٌث فً 
 البٌض السلٌمة والمتضررة فً ان واحد وقد تمٌزت المعاملة الخاصة بتكرار الحراثة ) حراثتان متعامدتان

كٌس  1997بمتوسط بلغ  البٌض السلٌمة أكٌاسلى بقٌة المعامالت فً كشف عدد اكبر من فً شهر تموز ع
أربعة حراثات وكذلك  وآبتمٌزت المعاملتٌن الخاصة بالحراثتٌن المتعامدتٌن فً تموز  ، بٌنما2م  191/

 دد من أكٌاس البٌض المتضررة متعامدة فً تموز وآب على بقٌة المعامالت فً إظهار اكبر ع
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الكٌاس  مختلفة من المحارٌث على الكثافة العددٌة ألنواعتكرار المعامالت المٌكانٌكٌة  تأثٌر(: 4دول )الج
 فً موقع تلكٌف7 4991-4991بٌض الحشرة القشرٌة الرخوة للموسم الزراعً 

Table (1): Repeated effect of mechanical treatments for different plowing  types on 

numerical density of egg sacs of soft scale insect in growing season 1997-1998 in 

Tel-Kaff  location 

ال توجد بٌنها فروقات معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود، عند مستوى احتمال  لكل صفة * القٌم المتبوعة بأحرف متشابهة

1911. 
Values followed by the same letter in the same column  are not significantly different based on 

Duncan's multiple rang test at P= 0.05. 

 
، على التوال7ً وقد ٌعزى تفوق المحراث القرصً القالب 2م  191كٌس / 21493و  39191بمتوسط بلغ 

  إثارة حجم اكبر من التربة بالقٌاس مع بقٌة   بشكل واضح فً اظهار هذه الصفة الى دور هذا المحراث فً
( وقد ٌبدو واضحا  بان تأثٌر تكرار الحراثات لم ٌأت بفوارق كبٌرة Wilkes ،4911و Smith  المحارٌث  )

عند استخدام هذا النوع من المحارٌث وعلى أساس الجدوى االقتصادٌة فقد ٌصبح باإلمكان االعتماد على 
ث ( أي بعد الحصاد مباشرة عند استخدام المحراCulpin ،4991حراثتٌن متعامدتٌن فً شهر تموز )

القرصً القالب وذلك لفاعلٌة هذا المحراث فً إحراز تقدم واضح فً اثارة حجم كبٌر للتربة تحت ظروف 
محتوى رطوبً حرج لها فً شهر تموز بسبب امكانٌة هذا المحراث العمل تحت ظروف تربة صعبة 

(Smith، 49117 وقد لوحظ اٌضا من الجدول نفسه ان امكانٌة المحارٌث بشكل عام تصبح اق) ل فً اثارة

لتربة اكثر مما كانت علٌه فً شهر تموز7 وجد من خالل حجم مناسب للتربة فً شهر اب بسبب تصلب ا
% وذلك بسبب عدم  11المالحظات الحقلٌة ان المحراث المطرحً القالب كان ٌعمل بكفاءة حقلٌة اقل من 

امكانٌة الوصول الى العمق المطلوب مما ادى الى حصول خلل كبٌر فً حجم التربة المثار، لذلك جاءت 
لمحراث الحفار الذي هو األخر تأخر كثٌرا فً تحقٌق كفاءة حقلٌة جٌدة تحت نفس كفاءته قرٌبة من نتائج ا

المٌكانٌكٌة  ( تأثٌر تكرار المعامالت3(77 كما وتوضح نتائج الجدول )Gulvin ،4911و  Stoneالظروف )

اعً للموسم الزر ألنواع مختلفة من المحارٌث على الكثافة العددٌة ألكٌاس بٌض الحشرة القشرٌة الرخوة

نوع 
 المحراث

Plow 

type 

 عدد الحراثات وموعدها
Plow number and timing 

 2م  191متوسط عدد اكٌاس البٌض / 
Mean number of egg sacs/ 0.5 m

3 

سلٌمة 
Healthy 

 متضررة
Injury 

 موعالمج
Total 

 
 حفار

Chisel 

 One plow ( July) 2194 d 43793  d 47192  d    حراثة واحدة )تموز(

 Two plowing (July) 1192 bc 49391 c 31191  c   حراثتان )تموز( 

  حراثتان )تموز و اب(
Two plowing (July & August) 

1291 c 47193 cd 34297  cd 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

1991 bc 32992  bc 39991  bc 

 
مطرحً 

 قالب
Mold 

board  

 One plow ( July) 1191 cd 41197  cd 41191  cd   حراثة واحدة )تموز(

 Two plowing (July) 1191 cd 31491  b 39991  bc  حراثتان )تموز( 

  حراثتان )تموز و اب(
Two plowing (July & August) 

1191 bc 31499   c 31991  c 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

1191 bc 37191  b 23194  b 

 
قرصً 
 قالب

Disc 

plow 

 One plow ( July) 7199 ab 43293  d 49494  cd  حراثة واحدة )تموز(

 Two plowing (July) 19.6 a 31192  ab 27199  a حراثتان )تموز( 

  حراثتان )تموز و اب(
Two plowing (July & August) 

7191b 39191 a 
 

21794  ab 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

1491 ab 21493  a 21397  a 

 Mean 1191 34297 31291   المتوسط

 Control 99391 1199 411197المقارنة 

 of Mechanical effect              3792% %ر المٌكانٌكًالنسبة المئوٌة للتأثٌ
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فً موقع باطناٌا7، إذ كانت نسبة اإلصابة فٌه اكبر من الموقع األول) تلكٌف( وٌتبٌن وجود  4991-4991

فروقات معنوٌة واضحة بٌن متوسطات المعامالت وقد تقدم المحراث القرصً القالب مرة أخرى فً هذا 
ررة وقد تمٌزت معاملة حراثتان الموقع على بقٌة المعامالت فً اظهار عدد اكبر من األكٌاس السلٌمة والمتض

 1791متعامدتان فً شهر تموز فً اظهار عدد اكبر لؤلكٌاس السلٌمة والمجموع الكلً لؤلكٌاس بمتوسط بلغ 
المتضررة  ، بٌنما أظهرت معاملة أربعة حراثات فً تموز و آب اكبر عدد لؤلكٌاس 2م  191كٌس / 11191و 

معاملة المطرحً القالب وقد  ٌجة جاءت واضحة أٌضا فًوهذه النت 2م191كٌس / 14191وبمتوسط بلغ 

ات المٌكانٌكٌة على التربة األمر طبٌعٌا أن تحصل هالكات كبٌرة لؤلكٌاس السلٌمة كلما زادت الفعالٌٌبدو
تحرٌك الحتكاك المباشر بٌن األكٌاس مع الجزء الشغال لآللة وكذلك االحتكاك مع الكتل الترابٌة أثناء بسبب ا

تأكدت نفس النتائج عند الرجوع الى مضمون  ( وقدShishkove ،4971و  Staneveقبل اآللة )  التربة من
( تأثٌر تكرار المعامالت المٌكانٌكٌة ألنواع مختلفة من المحارٌث على الكثافة العددٌة ألكٌاس 2الجدول )

إذ ٌقبل الشك، لمتوسط الموقعٌن وبشكل ال  4991-4991القشرٌة الرخوة للموسم الزراعً بٌض الحشرة

 تفوقت المعاملة الخاصة باستخدام المحراث القرصً القالب فً حراثتان متعامدتان فً شهر تموز فً الكشف 
 

تكرار المعامالت المٌكانٌكٌة ألنواع مختلفة من المحارٌث على الكثافة العددٌة ألكٌاس  تأثٌر(: 3الجدول )
 فً موقع باطناٌا7 4991-4991بٌض الحشرة القشرٌة الرخوة للموسم الزراعً 

Table (2): Repeated effect of mechanical treatments for different plowing 

types on numerical density of egg sacs of soft scale insect in growing 

season 1997-1998 in Batnaia location 

نوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود، عند مستوى احتمال ال توجد بٌنها فروقات مع لكل صفة * القٌم المتبوعة بأحرف متشابهة

1911. 
Values followed by the same letter in the same column  are not significantly different based on 

Duncan's multiple rang test at P= 0.05.                                                   

نوع 
 المحراث

Plow 

type 

 عدد الحراثات وموعدها
Plow number and timing 

 2م  191متوسط عدد اكٌاس البٌض / 
Mean number of egg sacs/ 0.5 m

3
 

سلٌمة 
Healthy 

 متضررة
Injury 

 المجموع
Total 

 
 حفار

Chisel 

 One plow ( July) 1197 d 49191  cd 32191  d        حراثة واحدة )تموز(

 Two plowing (July) 7291  b 31191  bc 24191  bc         حراثتان )تموز(

 حراثتان )تموز و اب(
Two plowing (July & August) 

1992  c 31197  c 37799  cd 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

1199  cd 21491  b 21992  b 

 
مطرحً 

 قالب
Mold 

board 

disc 

plow 

 One plow ( July) 7297  b 41191  d 32192  d حراثة واحدة )تموز( 

 Two plowing (July) 7192 bc 29991  ab 11991  ab حراثتان )تموز( 

 حراثتان )تموز و اب(
Two plowing (July & August) 

7191  b 31494   bc 24491  bc 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

7491   b 11997  a 11491  ab 

 
قرصً 
 قالب

Disc 

plow 

 One plow ( July) 1297  ab 34491  c 31192  c حراثة واحدة )تموز( 

 Two plowing (July) 1791  a 29194  ab 11191  a حراثتان )تموز( 

 حراثتان )تموز و اب(
Two plowing (July & August) 

1199  ab 31192  b 27393  b 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

1391  a 14191  a 19191  a 

 Mean 7191 32191 21191 المتوسط         

 Control 341394 2192 342791المقارنة        

 % of Mechanical effect 4791 %النسبة المئوٌة للتاثٌر المٌكانٌكً
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فضال عن  2م  191كٌس / 21797و  1293من األكٌاس7السلٌمة والمتضررة بمتوسط بلغ على اكبر عدد 

المجموع الكلً لؤلكٌاس والذي لم ٌظهر فروقات معنوٌة مع األربع حراثات فً شهري تموز وآب بمتوسط 
( ظهور اكبر عدد ألكٌاس بٌض الحشرة 4997وقد وجدت عبدهللا ) 2م 191كٌس / 12194و  13792بلغ 
 311و  19931وبلغت  4991ٌة الرخوة )السلٌمة والمتضررة( بعد الحراثة مباشرة فً شهر تموز عام القشر

الموجود على سطح التربة باألشهر األخرى آب وأٌلول التً تلت  ، على التوالً، فً حٌن قل العدد 3كٌسا / م

صً القالب بحراثة األرض ٌمكن التوصٌة باعتماد المحراث القر الحراثة7 بناء  على حصٌلة النتائج هذه
حراثتان متعامدتان صٌفا  بعد الحصاد مباشرة فً الحد من انتشار هذه الحشرة ولدعم هذه التوصٌة ٌتطلب 

  المزٌد من الدراسات المٌدانٌة لتشمل مواقع اخرى7
 

    
 

         العددٌة  مختلفة من المحارٌث على الكثافة ألنواعتكرار المعامالت المٌكانٌكٌة  تأثٌر(: 2الجدول ) 

          لمتوسط الموقعٌن7 4991-4991بٌض الحشرة القشرٌة الرخوة للموسم الزراعً  ألكٌاس

Table (3): Repeated effect of mechanical treatments for different plowing   

                  types on numerical density of egg sacs of soft scale insect in  

                  growing season 1997-1998 for locations mean 

ال توجد بٌنها فروقات معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود، عند مستوى  لكل صفة * القٌم المتبوعة بأحرف متشابهة .

 2020احتمال 

Values followed by the same letter in the same column  are not significantly different based on 

Duncan's multiple rang test at P= 0.05. 
 

نوع 
 المحراث

Plow 

type 

 عدد الحراثات وموعدها
Plow number and timing 

 2م  191متوسط عدد اكٌاس البٌض / 
Mean number of egg sacs/ 0.5 m

3
 

سلٌمة 
Healthy 

 متضررة
Injury 

 المجموع
Total 

 
 حفار

Chisel 

 One plow ( July) 1199  d 1192  d 49993  d راثة واحدة )تموز( ح

 Two plowing (July) 7491  bc 33297  c 31197  c حراثتان )تموز( 

  حراثتان )تموز و اب(
Two plowing (July & August) 

1791  cd 41299  cd 31192  cd 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

1191  c 31191  bc 23993  b 

 
مطرحً 

 قالب
Mold 

board 

disc 

plow 

 One plow ( July) 1191  cd 41191  d 34491  d حراثة واحدة )تموز(  

 Two plowing (July) 1191  d 23191 b 24391  bc حراثتان )تموز( 

  حراثتان )تموز و اب(
Two plowing (July & August) 

1994  c 37771   c 31493  c 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

1997  c 22191  b 29194  ab 

 
قرصً 
 قالب
Disc 

plow 

 One plow ( July) 1191  b 31192  cd 32193  cd حراثة واحدة )تموز( 

 Two plowing (July) 1293  a 21797  a 13792  a حراثتان )تموز(  

  ن )تموز و اب(حراثتا
Two plowing (July & August) 

1193  b 31991  bc 21993  b 

 اربع حراثات )تموز و اب(
Four plowing (July & August) 

1194  ab 21191  ab 12194  a 

 Mean 1992 33192 24191 المتوسط 

 Control 411191 1494 411191المقارنة 

 % of Mechanical effect              4999 %النسبة المئوٌة للتاثٌر المٌكانٌكً
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STUDY THE EFFECTS OF MECHANICAL TREATMENTS IN LIMITING 

THE DISTRIBUTION OF Exaeretopus tritici (Williams) (Coccidae: 

Homoptera) IN WHEAT FARMS IN NINEVAH GOVERNORATE 

Aziz R. Al-Banna              Suaad I. Abdullah              Salem J. Jargees 

Machinery Dep.                                               Plant Protection Dep.          

suaad53irdeny@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

       An investigation was carried out in two wheat farms ( Tel-Kaff and Batnaia) in 

Ninavah governorate, that were infested by Exaeretopus tritici (Williams) insects, 

through successive season 1997-1998 to determine the effect of three plowing  

types as a main treatments ( Chisel, Mold board and Disk plow) with four different 

plowing levels as a sub-treatments (one time plowing in July, two vertical plowing 

also in July, two vertical plowing in July and August and four times vertical 

plowing in July and August) on the count number of egg-sacs. The main result of 

this study showed that the disc plow became significantly more active plow in 

discovering the healthy and injury egg-sacs from the soil compared with other 

treatments, especially  when used twice vertical plowing in July with an average of 

79 and 288.3 egg sacs/ 0.5 m
3
, respectively in Tal-Kaff region compared with 992.7 

and 47.9 egg sacs/ 0.5 m
3
, respectively in control,  and 86.7 and 398.1 egg sacs/ 0.5 

m
3
 , respectively in Batnaia region compared with 2102.1 and 34.3 egg sacs/ 0.5 m

3
, 

respectively. The percentage of mechanical effect reached 26.3 % and 16.7 % in 

two regions Tal-Kaff and Batnaia, respectively. 

Key words: Wheat, Soft scale , Egg sacs, Chisel, Mold board, Disc plow.  
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