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 الخالصة
ظ اٌذساسخ اْ ِؼبٍِخ اٚساق اٌجطبغب ٚاٌجبرٔغبْ ثبٌزشاو١ض رؾذ اٌمبرٍخ ِٓ ِج١ذاد أظٙشد ٔزبئ          

Indoxacarb   ٚDeltamethrin ٚ Methoxyfenozide   ٚسالٌخ اٌجىزش٠بBacillus thuringensis 

var .Alesti ْادٜ اٌٝ ربص١ش ٚاظؼ فٟ إٌشػ اٌزغزٚٞ ١ٌشلبد ٚوبِالد خٕفسبء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب ، ؽ١ش ا 

ادٜ اٌٝ ِٕغ اٌزغز٠خ ثبٌىبًِ ١ٌشلبد ٚوبِالد اٌؾششح ػٍٝ  Indoxacarbاٌزشو١ض رؾذ اٌمبرً ِٓ ِج١ذ 

االٚساق اٌّؼبٍِخ ، فٟ ؽ١ٓ اظٙشد وبِالد اٌؾششح اٌّزغز٠خ ػٍٝ اٚساق اٌجبرٔغبْ اٌّؼبٍِخ ثبٌزشو١ض رؾذ 

% ، ٚاْ اػٍٝ 80.63خ إٌجبد ار ثٍغ ِزٛسػ ٌٍٕسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّؼذي ؽّب٠ اػDeltamethrinٍٝ  اٌمبرً ٌّج١ذ اي 

ِزٛسػ ٌٍٕسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّؼذي االسزٙالن وبْ ػٕذ رغز٠خ ا١ٌشلبد ػٍٝ اٚساق اٌجطبغب اٌّؼبٍِخ ثبٌزشو١ض رؾذ 

 % .41.63ار ثٍغ  Bacillus thuringensis var .Alestiاٌمبرً ٌٍجىزش٠ب 

 برٍخ ، اٌؼبئً إٌجبرٟ .خٕفسبء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب ، اٌزشاو١ض رؾذ اٌم  -وٍّبد داٌخ :

 
 2013/  9/  7ٚلجٌٛٗ     15/5/2013ٍُ اٌجؾش ربس٠خ رس

  
 المقدمة

فٟ ِٕبغك ػذ٠ذح ِٓ اٌؼبٌُ ٟٚ٘  Leptinotarsa decemlineata Sayرٕزشش خٕفسبء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب 

 ١ٍِ٢ْٛ وُ 8ؽششح ِؼشٚفخ ِٚسغٍخ فٟ اغٍت ِٕبغك صساػخ اٌجطبغب فٟ اٌؼبٌُ ؽ١ش ٠غطٟ أزشبس٘ب ِسبؽخ 

( ، ٟٚ٘ رؼذ ِٓ اخطش االفبد Haiso ،1978ِٓ اٚسٚثب ٚاس١ب ) ١ٍِ٢ْٛ وُ 6ِٓ اِش٠ىب اٌشّب١ٌخ ٚؽٛاٌٟ 

( اْ خٕفسبء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب 1992)Has، ؽ١ش اٚظؼ   Solanaceaeاٌؾشش٠خ ػٍٝ اٌؼبئٍخ اٌجبرٔغب١ٔخ 

بْ فٟ رشو١ب ، ٚاْ ٠شلبد ٚوبِالد اٌؾششح رؼزجش االفخ ٚاٌّشىٍخ االٌٚٝ ثبٌٕسجخ ٌّؾصٛي اٌجطبغب ٚاٌجبرٔغ

رزغزٜ ػٍٝ اٌّغّٛع اٌخعشٞ ٚلذ رغشد إٌجبد ثبٌىبًِ ِٓ اٚسالخ ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ ؽذٚس خسبئش فٟ االٔزبط 

( اْ ثشٔبِظ اداسح خٕفسبء وٌٛٛسادٚ 1998ٚاخشْٚ )  Pawel(، ٚروش Lopez ،2006% )50رصً اٌٝ 

اٌؾششاد ٌٍؾذ ِٓ أزشبس ٚرم١ًٍ اظشاس٘ب ، سغٍذ اٌؾششح الٚي  اٌجطبغب ٠ؼزّذ اسبسب ػٍٝ اسزؼّبي ِج١ذاد

(  صُ أزششد 2004فٟ ٔبؽ١خ لصشٚن اٌزبثؼخ ٌّؾبفظخ د٘ٛن )اٌغٛسأٟ ٚسذاد ،  2003ِشح فٟ اٌؼشاق سٕخ 

دُٚٔ  88ؽ١ش ثٍغذ اٌّسبؽخ اٌّصبثخ فٟ ؽمٛي اٌجطبغب  2004ٚأزمٍذ االصبثخ اٌٝ ِؾبفظخ ١ٕٜٔٛ سٕخ 

( ، ٌٚىْٛ اٌؾششح ِٓ  االفبد اٌٛافذح ٌٚخطٛسرٙب اٌشذ٠ذح فبْ االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ 2007ْٚ ،)اٌغّبٌٟ ٚاخش

ِىبفؾخ ٘زٖ االفخ ٠ؼزّذ ػٍٝ اسزخذاَ ثشاِظ اداسح االفبد ٚاْ اسزخذاَ اٌزشو١ض إٌّبست ٌٍّج١ذاد ػٍٝ اٌؼٛائً 

( ، 2012ائً إٌجبر١خ اٌّخزٍفخ )اٌّالػ،إٌجبر١خ ٌٍؾششح ٚاٌزٞ ٠خزٍف رجؼب ٌزفع١ً اٌؾششح فٟ اٌزغز٠خ ػٍٝ اٌؼٛ

ٌزا فبْ اٌذساسخ اٌؾب١ٌخ رٙذف اٌٝ ِؼشفخ ربص١ش اٌؼبئً اٌغزائٟ اٌّؼبًِ ثبٌزشو١ض رؾذ اٌمبرٍخ ِٓ ثؼط ِج١ذاد 

فٟ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّؼذي   Bacillus thuringensisاٌؾششاد اٌزبثؼخ ٌّغب١ِغ و١ّ١بئ١خ ِخزٍفخ ٚاٌجىزش٠ب 

 لبد ٚوبِالد خٕفسبء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب .ؽّب٠خ إٌجبد ِٓ ٠ش

 

 مواد البحث وطزائقه

سةُ فةٟ ِؾٍةٛي 3رُ ِؼبٍِةخ الةشام ِةٓ اٚساق اٌجطبغةب ٚاٌجبرٔغةبْ ثمطةش  -: اوال: جحديد الحزاكيز جحث القبجلة

 Pilotاٌىبشةةفخرشاو١ةةض اٌّج١ةةذاد ٌّةةذح صةةب١ٔز١ٓ ٚثٛالةةغ صالصةةخ رشاو١ةةض ٌىةةً ِج١ةةذ ػٍةةٝ ظةةٛء االخزجةةبساد اال١ٌٚةةخ 

Experiments   ٟ٘ٚ0.3 ٚ0.5ٚ0.7 %  ٌّٞضةجػ إٌّةٛ اٌؾشةشMethoxyfenzoide 240 SC  ٚ0.005 

 % ٌسالٌخDeltamethrin ٚIndoxacarb ٚ0.5  ٚ0.7  ٚ0.9% ٌّج١ذٞ 0.01ٚ 0.007ٚ

 
 البحث مستل من اطروحة  دكتوراه للباحث االول
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ٟ اٌٙٛاء، صُ ٔمٍذ وً شش٠ؾخ ِةٓ اٌجطبغةب صُ رشوذ اٌششائؼ ٌزغف ف Alesti B. thuringensis var.اٌجىزش٠ب 

سُ ٚرُ ٚظغ صالصخ ِٓ ٠شلبد اٌؼّش اٌشاثغ ٌٍؾششح فةٟ وةً غجةك ٚوةزٌه رةُ  9ٚاٌجبرٔغبْ اٌٝ غجك ثزشٞ لطشٖ 

ٚسثطةةذ ثشثةبغ ِطةةبغٟ، اِةةب  اٌٍّّةًٔمةً صالصةةخ ِةٓ وةةبِالد اٌؾشةشح فةةٟ وةً غجةةك صةُ غط١ةةذ االغجةبق ثمّةةب  

 24اٚساق اٌجطبغةةب ٚاٌجبرٔغةةبْ ثبٌّةةبء فمةةػ، اخةةزد اٌمةةشاءاد ثؼةةذ ِةةشٚس ِؼبٍِةةخ اٌّمبسٔةةخ فغطسةةذ ف١ٙةةب شةةشائؼ 

 Abbottسةبػخ ِةٓ اٌّؼبٍِةةخ ثؼةذ رٌةةه رةُ رصةةؾ١ؼ إٌسةت اٌفؼ١ٍةةخ ٌٍمزةً رجؼةةب ٌّؼبٍِةخ اٌّمبسٔةةخ ثبسةزخذاَ ِؼبدٌةةخ 

 Finney (1977.)ؽست غش٠مخ ٚؽذٚد اٌضمخ ٚا١ًٌّ  LC50  ؽسبة ل١ُ ٚرُ ( 1925)

رُ ِؼبٍِخ اٚصاْ ِؼٍِٛةخ ِةٓ اٚساق  -: حمبية النببت معدل ائي والحزاكيز جحث القبجلة فيثبنيب:جبثيز العبئل الغذ

ٌٍّج١ةذاد اٌّسةزؼٍّخ فةٟ  Sublethal Concentrations (LC25)اٌجطبغب ٚاٌجبرٔغبْ ثةبٌزشاو١ض رؾةذ اٌمبرٍةخ 

١ةض رؾةذ اٌمبرٍةخ اٌذساسخ ٚرٌه ثزغطة١  ٚصْ ِؼٍةَٛ ِةٓ الةشام اٚساق اٌجطبغةب ٚاٌجبرٔغةبْ فةٟ ِؾٍةٛي اٌزشاو

ٌٍّج١ةةذاد ٌّةةذح صةةب١ٔز١ٓ صةةُ رشوةةذ االلةةشام ٌزغةةف فةةٟ اٌٙةةٛاء، ِٚةةٓ صةةُ رةةُ رؾ٠ٛةةً ِٚؼبدٌةةخ ٘ةةزٖ االٚصاْ اٌةةٝ 

سبػخ لجً اٌزغز٠خ ػٍٝ االلشام اٌّؼبٍِةخ، ٔمٍةذ  12ِسبؽبد ٚسل١خ ، ثؼذ٘ب رُ رغ٠ٛغ ا١ٌشلبد ٚاٌىبِالد ٌّذح 

سُ ٌغشض اٌزغز٠خ ٚرُ ٚظغ اص١ٕٓ ِٓ ٠شلةبد اٌؼّةش 9ٖ الشام اٚساق اٌجطبغب ٚاٌجبرٔغبْ اٌٝ غجك ثزشٞ لطش

اٌشاثغ ٌٍؾششح فٟ وً غجك ثؼذ ٚصٔٙب  ٚوةشسد اٌزغشثةخ ثٛظةغ اصٕة١ٓ ِةٓ وةبِالد اٌؾشةشح فةٟ وةً غجةك ثؼةذ 

ِىةشساد ٌىةً ِج١ةذ  10ٚصٔٙب صُ غط١ذ االغجبق ثمّب  اًٌٍّّ االث١ط ٚسثطذ ثشثبغ ِطبغٟ، ٚرُ اسةزؼّبي 

ػٍٝ اٚساق اٌجطبغب ٚاٌجبرٔغبْ اِب ِؼبٍِخ اٌّمبسٔخ فغطسذ ف١ٙب الةشام اٌجطبغةب  ٌٚىً ِٓ ا١ٌشلبد ٚاٌىبِالد

َ ٚسغٛثةةخ ٔسةةج١خ °4.12±31ٚاٌجبرٔغةةبْ ثبٌّةةبء فمةةػ، ٚٚظةةؼذ االغجةةبق فةةٟ اٌّخزجةةش ثّزٛسةةػ دسعةةخ ؽةةشاسح 

 24% ٚاخزد اٌمشاءاد ثؾسبة اٌّسبؽخ اٌزٟ اسزٍٙىذ ِٓ لجً ا١ٌشلبد ٚاٌىةبِالد ثؼةذ ِةشٚس 38.28±6.26

ٚرٌةه ثبسةزخذاَ اٌّؼةبدالد  ؽّب٠ةخ إٌجةبد ِٚؼةذي االسةزٙالن ٌّؼةذي بػخ ِٓ اٌّؼبٍِخ ٌؾسبة إٌسةجخ اٌّئ٠ٛةخ س

 ( ٚوّب ٠ٍٟ :1997ٚآخشْٚ ) Schmidtاٌّزوٛسح فٟ 

 ِسبؽخ اٌغضء اٌّسزٍٙه –ِسبؽخ االٚساق لجً اٌّؼبٍِخ                                     

 100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      % ِؼذي اٌؾّب٠خ =ــــــــــــ

 ِسبؽخ اٌٛسلخ لجً اٌّؼبٍِخ                                           

 ِسبؽخ اٌغضء اٌّسزٍٙه                                                    

 100×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      % ِؼذي االسزٙالن =ــــــ

 ِسبؽخ اٌٛسلخ لجً اٌّؼبٍِخ                                           

ؽٍٍذ إٌزبئظ اؽصبئ١ب ثبسـزخذَ رص١ُّ اٌزغشثخ اٌؼب١ٍِخ اٌؼشٛائٟ. ٚاسزخذاَ اخزجبس دٔىٓ ِزؼذد اٌّذٜ     

 .SAS (Anonymous  ،1982)% ٚفك ثشٔبِظ ٠ٕٛ5خ اٌفشٚلبد ث١ٓ اٌّزٛسطبد ػٕذ اؽزّبي الخزجبس ِؼ

 

 النحبئج والمنبقشة

ِزجب٠ٕب فٟ ٠شلبد  رأص١شااظٙشد إٌزبئظ اْ اٌّج١ذاد اٌّخزجشح اظٙشد  -اٚال: رؾذ٠ذ اٌزشاو١ض رؾذ اٌمبرٍخ:

ف ٔٛع اٌّج١ذ ٚاٌؼبئً اٌغزائٟ اٌزٞ رُ رغز٠خ اخزٍف ثبخزال اٌزأص١شٚوبِالد خٕفسبء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب ٚاْ ٘زا 

( اْ اٌّج١ذاد اٌّسزؼٍّخ فٟ اٌذساسخ وبٔذ اوضش فبػ١ٍخ 1ا١ٌشلبد ٚاٌىبِالد ػ١ٍٗ، ار اظٙشد إٌزبئظ )اٌغذٚي ،

فٟ ٠شلبد اٌؾششح اٌزٟ رغزد  ػٍٝ اٚساق اٌجطبغب ِمبسٔخ ثزٍه ا١ٌشلبد اٌزٟ رغزد  ػٍٝ اٚساق اٌجبرٔغبْ 

وبْ اوضش اٌّشوجبد فبػ١ٍخ فٟ  ا١ٌشلبد  Deltamethrinٌٙب ِشرفؼخ، ٚاْ ِج١ذ اٌـ  LC50 ٚاٌزٟ وبٔذ ل١ُ

اٌزٞ ثٍغذ ل١ّخ  Indoxacarb% رالٖ ِج١ذ LC50   ٌٗ0.005اٌزٟ رغزد  ػٍٝ اٚساق اٌجطبغب إر ثٍغذ ل١ّخ 

LC50  اػمجٗ ِضجػ إٌّٛ 0.006ٌٗ ػٍٝ اٚساق اٌجطبغب %Methoxyfenozide  صُ اٌجىزش٠ب

B.thuringensis  ف١ّب وبْ ِج١ذٞ اٌـ ،Deltamethrin  ٚIndoxacarb  ِٟزسب٠ٚبْ ِٓ ؽ١ش اٌزبص١ش ف

، ِٚٓ ِالؽظخ ل١ُ % ٌىً ِّٕٙب٠LC50  0.007شلبد اٌؾششح اٌّزغز٠خ ػٍٝ اٚساق اٌجبرٔغبْ ار ثٍغ ل١ُ 

سزغبثزٙب ٌّج١ذ ا١ًٌّ ٠زج١ٓ اْ اسزغبثخ ا١ٌشلبد اٌّغزاح ػٍٝ اٚساق اٌجطبغب وبٔذ اوضش رغبٔسب فٟ ا

Indoxacarb  ِمبسٔخ ثبٌّج١ذاد االخشٜ اٌزٟ رجب٠ٕذ فٟ ل١ُ ا١ًٌّ  4.47ٚرٌه السرفبع ل١ّخ ا١ًٌّ ٚاٌزٟ ثٍغذ

ٚاٌزٟ ثٍغذ ل١ّخ  Deltamethrin،ف١ّب اظٙشد ا١ٌشلبد اٌّغزاح ػٍٝ اٚساق اٌجبرٔغبْ االسزغبثخ رارٙب ٌّج١ذ 

اْ ٕ٘بن  (2)عذٚي ، بء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب فمذ اظٙشد إٌزبئظفٟ وبِالد خٕفسLC50 ِب ثبٌٕسجخ ٌم١ُ اا١ًٌّ 

رجب٠ٓ فٟ ٘زح اٌم١ّخ رجؼب ٌٍؼبئً اٌغزائٟ ٚاٌّج١ذ ، ار اظٙشد إٌزبئظ اْ ثبسزضٕبء ِضجػ إٌّٛ 

Methoxyfenozide  فبْ اٌّج١ذاد اٌّخزجشح وبٔذ اوضش فبػ١ٍخ  فٟ وبِالد اٌؾششح اٌزٟ رغزد ػٍٝ اٚساق

  ثٍغذ  ِشرفؼخ ،ار ٌٙب LC50ٌىبِالد اٌّغزاح ػٍٝ اٚساق اٌجبرٔغبْ ٚاٌزٟ وبٔذ ل١ُ اٌجطبغب ِمبسٔخ ثب
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 وحدود الثقة والميل لبعض مبيدات الحشرات LC50( : تأثير العائل الغذائي في قيم 1الجدول )

 في يرقات خنفساء كولورادو البطاطا 
Table(1):Host kind effect on values of LC50,confidence limit ,and slope of some 

insecticides against larvae of L.decemlineata 

         

 اٌؼبئً اٌغزائٟ

Host 

 اٌّج١ذاد 

Insecticides 

اٌزشو١ض 

اٌمبرً 

 %50ي

LC50 

 ؽذٚد اٌضمخ

Confid.limit 

 اػٍٝ -ادٔٝ

Upper-Lower 

 ا١ًٌّ

Slope 

 

 

 اٌجطبغب

Potato 

Indoxacarb 0.006 0.005- 0.006 4.47 

Deltamethrin 0.005 0.004- 0.006 3.70 

Methoxyfenozide 0.40 0.33-0.45 2.53 

B.thuringiensis 0.54 0.41- 0.62 2.73 

 

 

 اٌجبرٔغبْ

Eggplant 

Indoxacarb 0.007 0.007- 0.008 3.76 

Deltamethrin 0.007 0.006- 0.008 4.06 

Methoxyfenozide 0.49 0.43-0.58 2.54 

B.thuringiensis 0.69 0.62-0.79 3.01 

 

وحدود الثقة والميل لبعض مبيدات الحشرات في كامالت  LC50( : تأثير العائل الغذائي قيم 2الجدول )
 خنفساء كولورادو البطاطا 

Table(2):Host kind effect on values of LC50,confidence limit ,and slope of some 

insecticides against Adults of L.decemlineata 

 اٌؼبئً اٌغزائٟ 

Host 

 اٌّج١ذاد

 Insecticides 

اٌزشو١ض اٌمبرً 

 %50ي

LC50 

 Confid.limit ؽذٚد اٌضمخ

 اػٍٝ -ادٔٝ

Upper-Lower 

 ا١ًٌّ

Slope 

 اٌجطبغب

Potato 

Indoxacarb 0.007 0.006- 0.008 3.45 

Deltamethrin 0.005 0.004- 0.005 5.48 

Methoxyfenozide 0.68 0.58- 0.90 2.49 

B.thuringiensis 0.66 0.54- 0.78 2.29 

 اٌجبرٔغبْ

Eggplant 

Indoxacarb 0.008 0.007- 0.008 4.81 

Deltamethrin 0.008 0.008-0.009 6.01 

Methoxyfenozide 0.58 0.53- 0.66 3.53 

B.thuringiensis 0.76 0.66- 0.98 2.34 

 

ِج١ذ رالٖ  Deltamethrin% ٌّج١ذ 0.005ٌٍىبِالد اٌزٟ رغزد ػٍٝ اٚساق اٌجطبغب   LC50ثٍغذ ل١ُ 

Indoxacarbٌٞجىزش٠ب ا اػمجٗ %0.007ثٍغذ  اٌزB.thuringensis ُِضجػ إٌّٛ  صMethoxyfenozide  ،

ٌىبِالد اٌزٟ رغزد ػٍٝ اٌزبص١ش فٟ ا٠ٚبْ فٟ ِزسب Deltamethrin  ٚIndoxacarbفٟ ؽ١ٓ  وبْ ِج١ذٞ 

اٌجىزش٠ب ف١ّب اؽزٍذ  Methoxyfenozide% ٌىً ِّٕٙب رالّ٘ب ِضجػ إٌّٛ  0.008اٚساق اٌجبرٔغبْ ار ثٍغ 

B.thuringensis ٚفٟ دساسخ ٌـ ، اٌّشرجخ االخ١شحMarie  (2007 ٚعذ اْ ربص١ش ِج١ذ )Metaflumizone 

اٌىبِالد  فسبء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب اٌّشثبح ػٍٝ ِؾصٛي اٌجطبغب ِٓ رٍهوبْ اوضش فبػ١ٍخ فٟ وبِالد خٕ

، ٠ٚالؽع اْ اسزغبثخ اٌىبِالد اٌّغزاح ػٍٝ اٚساق اٌجطبغب ٚاٌجبرٔغبْ وبٔذ  اٌّشثبح ػٍٝ ِؾصٛي اٌجبرٔغبْ

ػٍٝ وً ِٓ اٚساق  6.01ٚ  5.48ٚرٌه السرفبع ل١ُ ا١ًٌّ ٚاٌزٟ ثٍغذ  Deltamethrinاوضش رغبٔسب ٌّج١ذ 

 اٌجطبغب ٚاٌجبرٔغبْ ِمبسٔخ ثبٌّج١ذاد االخشٜ اٌزٟ رجب٠ٕذ فٟ ل١ُ ا١ًٌّ.
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اظٙةةشد ٔزةةبئظ ِؼبٍِةةخ اٚساق ثبنيااب : جاابثيز العبئاال الغااذائي والحزاكيااز جحااث القبجلااة فااي معاادل حمبيااة النباابت : 

اٌؾشةشٞ ٚاٌطةٛس  ( اْ ٌٍؼبئً اٌغةزائ3ٟاٌجطبغب ٚاٌجبرٔغبْ  ثبٌزشو١ض رؾذ اٌمبرً ٌٍّج١ذاد اٌّسزؼٍّخ )اٌغذٚي ،

ٚاٌّج١ذ ربص١ش ِؼٕٛٞ فٟ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّؼذي ؽّب٠خ إٌجبد،ؽ١ش اْ اػٍٝ ِزٛسػ ٌٍٕسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّؼذي اٌؾّب٠ةخ 

 Deltamethrineوبْ ػٕذ رغز٠خ وبِالد اٌؾششح ػٍٝ اٚساق اٌجبرٔغبْ اٌّؼبٍِخ ثبٌزشو١ض رؾذ اٌمبرً ٌّج١ذ اٌةـ 

زد ػٍةةٝ اٚساق اٌجطبغةةب اٌّؼبٍِةةخ ا٠عةةب ثةةبٌزشو١ض رؾةةذ اٌمبرةةً ٌٍةةـ % اػمجةةٗ اٌىةةبِالد اٌزةةٟ رغةة80.63ار ثٍةةغ 

Deltamethrin  ٚلذ اظٙشد إٌزبئظ ػذَ ٚعٛد فشٚلبد ِؼ٠ٕٛخ فٟ ِزٛسػ إٌسةجخ اٌّئ٠ٛةخ 79.56ار ثٍغ  ،%

ٌّؼةةةذي اٌؾّب٠ةةةخ ثةةة١ٓ ا١ٌشلةةةبد اٌزةةةٟ رةةةُ رغةةةز٠زٙب ػٍةةةٝ اٚساق اٌجطبغةةةب اٌّؼبٍِةةةخ ثةةةبٌزشو١ض رؾةةةذ اٌمبرةةةً ٌّج١ةةةذ 

Deltamethrin  ًٚا١ٌشلةةبد ٚاٌىةةبِالد اٌزةةٟ رةةُ رغةةز٠زٙب ػٍةةٝ اٚساق اٌجبرٔغةةبْ اٌّؼبٍِةةخ ثةةبٌزشو١ض رؾةةذ اٌمبرةة

ٚ  77.36ٚ  77.52ار ثٍةةةةغ ِزٛسةةةةػ إٌسةةةةجخ اٌّئ٠ٛةةةةخ ٌّؼةةةةذي اٌؾّب٠ةةةةخ  Methoxyfenozideٌّةةةةٕظُ إٌّةةةةٛ 

اٌّئ٠ٛةخ ٌّؼةذي % ٌىً ُِٕٙ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، وّب ظٙش ا٠عب ػذَ ٚعٛد فشٚلبد ِؼ٠ٕٛخ فٟ ِزٛسػ إٌسجخ 77.66

اٌؾّب٠ةةخ ثةةة١ٓ اٌىةةبِالد اٌزةةةٟ رةةةُ رغةةز٠زٙب ػٍةةةٝ اٚساق اٌجطبغةةةب اٌّؼبٍِةةخ ثةةةبٌزشو١ض رؾةةةذ اٌمبرةةً ٌّةةةٕظُ إٌّةةةٛ 

Methoxyfenozide  ٚا١ٌشلةةبد ٚاٌىةةبِالد اٌزةةٟ رةةُ رغةةز٠زٙب ػٍةةٝ اٚساق اٌجبرٔغةةبْ اٌّؼبٍِةةخ ثةةبٌزشو١ض رؾةةذ

% 7603ٚ  76.36ٚ  76.51ٌّئ٠ٛةخ ٌّؼةذي اٌؾّب٠ةخ ار ثٍغ ِزٛسةػ إٌسةجخ ا B.thuringiensisاٌمبرً ٌٍجىزش٠ب 

ِؼبٍِةةخ اٚساق اٌجطبغةةب ٚاٌجبرٔغةةبْ ثةةبٌزشو١ض رؾةةذ اٌمبرةةً ٌّج١ةةذ  ف١ّةةب اددثبٌٕسةةجخ ٌىةةً ِةةُٕٙ ػٍةةٝ اٌزةةٛاٌٟ ، 

Indoxacarb  اٌةٝ ِٕةغ اٌزغز٠ةةخ ثبٌىبِةً ١ٌٍشلةبد ٚوةةبِالد اٌؾشةشح، ٚ ٌةُ ٠شةةب٘ذ أٞ رغز٠ةخ ١ٌٍشلةبد ٚوةةبِالد

سةةبػخ ِةةٓ 72طبغةةب ٚاٌجبرٔغةةبْ اٌّؼبٍِةةخ ثةةبٌزشو١ض رؾةةذ اٌمبرةةً ٌٍّج١ةةذ ؽزةةٝ ثؼةةذ ِةةشٚس اٌؾشةةشح ػٍةةٝ اٚساق اٌج

٠ؼٕةٟ اْ  ِّةب zeroاٌّؼبٍِخ ار ثٍغذ ل١ُ إٌسةجخ اٌّئ٠ٛةخ ٌّؼةذي اسةزٙالن اٌغةزاء ػٍةٝ االٚساق اٌّؼبٍِةخ ثبٌّج١ةذ 

 Hassanصةش ٚعةذ ػٕةذ اٌزشاو١ةض رؾةذ اٌمبرٍةخ، ٚفةٟ ِ ٠ؼًّ وّضجػ ِٚبٔغ ٌزغز٠ةخ اٌؾشةشح Indoxacarb ِج١ذ

ػٍةٝ اٚساق .Spodoptera littoralis Boisd( ػٕةذ رغز٠ةخ ٠شلةبد اٌؼّةش اٌشاثةغ ٌةذٚدح ٚسق اٌمطةٓ 2009)

 ٚ Indoxacarb ٚ Spinetoram( ٌّج١ةةةةذاد LC50اٌخةةةةشٚع اٌّؼبٍِةةةةخ ثةةةةبٌزشو١ض ٔصةةةةف اٌمبرةةةةً )

Methoxyfenozide ٍةٝ اٚساق اٌخةشٚع غ١ةش ٌّذح ١ِٛ٠ٓ ِٚٓ صُ ا١ٌشلبد اٌزٟ ثمذ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ٌٍزغز٠ةخ ػ

وبْ اوضش اٌّشوجبد فبػ١ٍةخ ٚٚعةذ اْ اٌزةبص١ش االسبسةٟ ٌٍّج١ةذ وٛٔةٗ  Indoxacarbاٌّؼبٍِخ ثبٌّج١ذاد فبْ اٌّج١ذ 

( 4تظهر النتائج فيي الجيدول ) . ٠ؼًّ وّبدح ِبٔؼخ ٌٍزغز٠خ ٔز١غخ ػذَ رغز٠خ ا١ٌشلبد ػٍٝ االٚساق غ١ش اٌّؼبٍِخ

للنسبة المئوية لمعدل الحماية الناتجة عن تاثير التداخل بين الطور الحشير  عن وجود تباين في المتوسط العام 
والمبيدات وكذلك بين العائل الغذائي والمبييدات ااذ اظهيرت نتيائج التحلييل االحصيائي وجيود فروقيات معنويية 

اله % حيييث يتبييين ميين الجييدول اعيي5فييي المتوسييط العييام للنسييبة المئوييية لمعييدل الحماييية عنييد مسييتو  احتمييال 
فان طور الحشرة الكاملة تفوق معنويا لمختلف المبييدات عليا الطيور اليرقيي فيي  Indoxacarbباستثناء مبيد 

اظهر اعلا متوسط للنسيبة المئويية لمعيدل  Deltamethrinمتوسط النسبة المئوية لمعدل الحماية وان مبيد الـ 
منهمييا علييا التييوالي تيياله ميينظم النمييو % لكييل 78.04و  80.10الحماييية فييي كييامالت ويرقييات الحشييرة اذ بليي  

Methoxyfenozide   كما اظهيرت  % في كامالت ويرقات الحشرة علا التوالي.73.67و  77.08الذ  بل

نتائج التيداخل بيين النبيات والمبييدات تفيوق نبيات الباذنجيان لمختليف المبييدات عليا نبيات البطاطيا فيي متوسيط 
متوسييط للنسييبة المئوييية لمعييدل الحماييية كانييت عنييد معامليية اوراق النسييبة المئوييية لمعييدل الحماييية وان اعلييا 
%ا ويظهر ذلك واضحا عنيد مالحظية 79.59اذ بل   Deltamethrinالباذنجان بالتركيز تحت القاتل لمبيد الـ 

نتييائج التحليييل االحصييائي لقيييم المتوسييط العييام لتيياثير المبيييدات فييي النسييبة المئوييية لمعييدل الحماييية اذ اظهييرت 
اذ  Deltamethrin% وان اعليا متوسيط كيان لمبييد اليـ 5ئج وجود فروقات معنوية عند مستو  احتميال النتا
 %.79.07بل  

( يتبين ان قيم المتوسط العام للنسبة المئوية لمعدل الحماية الناتجة عين تياثير 5ومن النتائج المثبتة في الجدول )

مايمكن عند تغذية اليرقيات عليا اوراق البطاطيا اذ بلي  التداخل بين الطور الحشر  والعائل الغذائي كانت اقل 
% فيما تقاربت قيم المتوسط العيام للنسيبة المئويية لمعيدل الحمايية 51.47متوسط النسبة المئوية لمعدل الحماية 

لكل من اليرقات التي تم تغيذيتها عليا اوراق الباذنجيان والكيامالت المتغذيية عليا اوراق البطاطيا والباذنجيانا 
مالحظة قيم المتوسط العام لتاثير الطور يظهر تفيوق الحشيرة الكاملية فيي المتوسيط العيام للنسيبة المئويية وعند 

كما اظهرت النتائج تفوق نبيات الباذنجيان  % للطور اليرقيا55.04% مقارنة بـ 58.07لمعدل الحماية اذ بل  
وهيذا  % لنبيات الباذنجيان.58.60ذ بلي  علا نبات البطاطا في المتوسيط العيام للنسيبة المئويية لمعيدل الحمايية ا

% 10( حييث وجيدا عنيد معاملية اوراق البطاطيا بتركييز 2004) Mariaو Robertيتفق مع دراسية كيل مين 
ان النسييبة المئوييية لمعييدل حماييية االوراق  Geraniaceaeللمسييتخلا المييائي لييـ سييتة نباتييات تابعيية لعائليية 

 خنفساء كولورادو البطاطا لكامالت% 76.1 -51المعاملة بالمستخلصات تراوحت بين 
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  خنفساء كولورادو البطاطا( :  تأثير العائل الغذائي والطور الحشري والتراكيز تحت القاتمة من بعض مبيدات الحشرات في النسبة المئوية لمعدل حماية النبات من  3الجدول )
Table(3): Effect of  host kind ,insect stage ,and sub lethal concentrations of some insecticides on mean plant protection percentage 

from L.decemlineata. 

 

اٌؼبئً 

 اٌغزائٟ

Host 

 

اٌطٛس 

 اٌؾششٞ

Insect 

stage  

 %  Mean Protectionٌّؼذي اٌؾّب٠خ  %

Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringiensis 

 اٌّذٜ

Range 

 .S.D±ػ اٌّزٛس  

Mean±S.D. 

 اٌّذٜ

Range 

 .S.D±اٌّزٛسػ 

Mean±S.D. 

 اٌّذٜ

Range 

 .S.D±اٌّزٛسػ     

Mean±S.D. 

 اٌّذٜ

Range 

 .S.D±اٌّزٛسػ    

Mean±S.D. 

 

 ثطبغب

Potato 

 ٠شلخ

Larvae 

zero zero    g 

  

74.35-80.11   bc77.52±2.59  64.42-73   e69.98 ±3.38  

 

53.38-61.56   f58.37±3.12  

 

 وبٍِخ

Adult 

zero zero    g 

  

77.92-81.80   ab79.56 ±1.33 

  

75.81-78.43   cd76.51±0.70  

 

72.39-76.43    d74.15±1.14  

 

 ثبرٔغبْ

Eggplan

t 

 ٠شلخ

Larvae 

zero zero   g 

  

77.58-79.65   ac78.55 ±0.85  

 

76.17-79.16   bc77.36±1.18  

 

75-77.79   cd76.36±1.15  

 

 بٍِخو

Adult 

zero zero   g   

 

79.10-81.62   a80.63±0.62 

  

76.41-79.09   bc77.66±1.10  

 

75.03-76.84   cd76.03 ±0.76  

 

 %.5* المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة تختمف معنويا عند مستوى احتمال 
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ت في المتوسط العام النسبة ( : تاثير التداخل بين الطور الحشر  والعائل الغذائي والمبيدا4الجدول )

 المئوية لمعدل حماية النبات من خنفساء كولورادو البطاطا
Table(4):Interaction Effect insect stage ,host kind ,and insecticides  on general 

mean of plant protection from L.decemlineata 
المتوسط العام 

 لتاثير
General 

mean effect 

 الطور الحشر 
Insect stage 

 % لمعدل الحماية
Mean protection% 

Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringiensis 

التداخل بين 
الطور 
 والمبيدات

Interaction 

Insecticides 

VS Insect 

stage 

 يرقة
Larvae 

Zero e  
 

 b 78.04  
 

 c 73.67 
 

 d 68.46  
 

 كاملة
Adult 

 e zero  
 

 a 80.10  
 

 b 77.08  
 

 c 75.09  
 

التداخل بين 
العائل الغذائي 
 والمبيدات

Interaction 

Host VS 

Insect stage 

  Potato  e zeroثطبغب
 

  a b78.54  
 

 c 73.24  
 

 d 66.26  
 

 باذنجان
Eggplant 

 e zero   
 

  79.59  
 

 b 77.51  
 

 b 77.29  
 

  Insectisides  d zero   a 79.07  b 75.38   c 71.78 المبيدات
 %.5* المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تختلف معنويا عند مستو  احتمال 

        
( : تاثير التداخل بين العائل الغذائي والطور الحشر  في المتوسط العام للنسبة المئوية لمعدل 5الجدول )

  كولورادو البطاطاحماية النبات من خنفساء 
Table(5):Interaction Effect between host kind and insect stage on general mean 

of plant protection percentage from L.decemlineata 

 اٌؼبئً اٌغزائٟ

Host 

 اٌطٛس اٌؾششٞ

Insect stage 
 اٌّزٛسػ اٌؼبَ ٌزبص١ش

General Mean Effect 

  Stageٛساٌط اٌؼبئً اٌغزائٟ
 يرقة البطاطا

Larvae 
b 74.19       

 

b 71.74 

 

b 77.57 

 

 كاملة

Adult 
a 79.77 

 

a 7:.59 

 

 يرقة الباذنجان

Larvae 
a 7:.85 

 

a 7:.85 

 

 

 كاملة

Adult 
a 7:.7: 

 
 .≥.P 0.05≥*المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة عموديا تختلف معنويا عند مستو  احتمال 

 

( عنيد 2006) Daunta%ا ووجد 56 -30بلغت النسبة المئوية لمعدل الحماية من اليرقات مابين في حين 
 Quillaja% للمسيييتخلا الميييائي للحييياء شيييجرة 1قرصيييا مييين اوراق البطاطيييا بتركييييز  50معاملييية 

saponaria   مين هيذه االقيراا تيم  16وتقديمها لكل من يرقات وكامالت خنفساء كوليورادو البطاطيا ان
قرصيا مين اوراق البطاطيا  38من قبل يرقيات الحشيرة فيي حيين ان الكيامالت تجنبيت التغذيية عليا  تجنبها

اما بالنسبة لتاثير العائل الغذائي المعاميل بيالتراكيز تحيت القاتلية للمبييدات المسيتعملة  المعاملة بالمستخلا.
فان النتيائج المثبتية فيي الجيدول في الدراسة في النسبة المئوية لمعدل االستهالك لخنفساء كولورادو البطاطا 
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( تبين ان للعائل الغذائي والطور الحشر  والمبيد المستعمل في الدراسة تاثير معنو  في النسبة المئويية 6)
االسةزٙالن وةبْ ػٕةذ رغز٠ةخ ٠شلةبد اٌؾشةشح لمعدل االستهالك حيث ان اعلا متوسيط للنسيبة المئويية لمعيدل 

% يليهييا 41.63اذ بليي   B.thuringiensisلبكتريييا  رؾةةذ اٌمبرةةً ػٍةةٝ اٚساق اٌجطبغةةب اٌّؼبٍِةةخ ثةةبٌزشو١ض
 Methoxyfenozideيرقات التي تغذت علا اوراق البطاطا المعاملية بيالتركيز تحيت القاتيل لمينظم النميو 

%ا و اظهيرت النتيائج عيدم وجيود فروقيات معنويية 30.07اذ بل  متوسط النسبة المئوية لمعدل االستهالك 

مئوييية لمعييدل االسييتهالك بييين الكييامالت التييي تغييذت علييا اوراق البطاطييا المعامليية فييي متوسييط النسييبة ال
واليرقييات التييي تغييذت علييا اوراق الباذنجييان  Methoxyfenozideبييالتركيز تحييت القاتييل لميينظم النمييو 

اذ  Methoxyfenozideومينظم النميو  B.thuringiensisالمعاملة بالتركيز تحت القاتل لكل من البكتريا 
% لكيل مينهم عليا التيواليا كميا 22.91و  23.62و  23.48توسط النسبة المئوية لمعيدل االسيتهالك بل  م

المئوية لمعدل االستهالك لكل من اليرقيات التيي تيم تغيذيتها عليا   اظهرت النتائج تقارب قيم متوسط النسبة
ت التيي تيم تغيذيتها عليا والكيامال Deltamethrinاوراق البطاطا المعاملة بالتركيز تحيت القاتيل لمبييد اليـ 

و  22.46اذ بليي   Methoxyfenozideاوراق الباذنجييان والمعامليية بييالتركيز تحييت القاتييل لميينظم النمييو 
( عين وجيود تبياين فيي المتوسيط العيام 7% لكل منهميا عليا التوالي.وتوضيل النتيائج فيي الجيدول )22.11

ين الطيور الحشير  والمبييدات المسيتعملة فيي للنسبة المئوية لمعدل االستهالك الناتجية عين تياثير التيداخل بي
الدراسة وكذلك للتيداخل بيين العائيل الغيذائي والمبييداتا اذ اظهيرت نتيائج التحلييل االحصيائي للتيداخل بيين 

% فييي متوسييط النسييبة المئوييية لمعييدل 5الطييور والمبيييدات وجييود فروقييات معنوييية عنييد مسييتو  احتمييال 
فييان الطييور اليرقييي اظهيير تفوقييا معنويييا  Indoxacarbثناء مبيييد االسييتهالك اذ يتبييين ميين الجييدول ان باسييت

لمختلييف المبيييدات علييا طييور الحشييرة الكامليية فييي متوسييط النسييبة المئوييية لمعييدل االسييتهالك اذ بليي  مييابين 
 Robert% للحشييرة الكامليية ا وفييي دراسيية لكييل ميين 24.84 -20% للطييور اليرقييي و 32.63 -21.95

استهالك الغذاء ليرقات خنفساء كولورادو البطاطا كانا اعلا مين معيدل  ( وجدا ان معدل2004)  Mariaو
% للمسييتخلا 10اسيتهالك الغييذاء لكييامالت الحشييرة عنييد تغيذيتهما علييا اوراق البطاطييا المعامليية بتركيييز 

 مقارنة % لليرقات 28.7 اذ بل  معدل االستهالك Pelargonium hortorumالمائي لنبات ابرة الراعي 
اعليييا متوسيييط للنسيييبة المئويييية لمعيييدل   B.thuringensisامالت اواظهيييرت البكترييييا % للكييي17.3ب 

االستهالك في كيل مين يرقيات وكيامالت الحشيرة مقارنية ببقيية المبييدات وكميا اظهيرت نتيائج التيداخل بيين 
العائيل الغيذائي والمبيييدات تفيوق نبييات البطاطيا لمختلييف المبييدات عليا نبييات الباذنجيان فييي متوسيط النسييبة 

اعليا متوسيط للنسيبة المئويية لمعيدل   B.thuringiensisالمئوية لمعدل االسيتهالك كميا اظهيرت البكترييا 

االسييتهالك فييي نبييات البطاطييا والباذنجييانا ويظهيير ذلييك واضييحا عنييد مالحظيية قيييم المتوسييط العييام لتيياثير 
نوية عند مستو  احتميال المبيدات في النسبة المئوية لمعدل االستهالك اذ اظهرت النتائج وجود فروقات مع

وقيد يعيز  ذليك اليا ان تيأثير  %28.73اذ بلي   B.thuringiensis% وان اعلا متوسيط كيان للبكترييا 5
للقنيياة  Paralysis للالتييي تسييبب الشيي  Endotoxinsالبكتريييا يكييون عيين طريييق افييراز السييموم الداخلييية 

 (1991واخيرون ) Houghا حييث وجيد الهضمية للحشرة والذ  يستغرق بضعة أيام من ابتالعها للبكتريا

ان يرقات وكامالت خنفساء كولورادو البطاطا يزداد تحفيزها في البدايية فيي التغذيية عليا اقوراق النباتيية 
صةُ ٠ةٕخفط اسةزٙالن ا١ٌشلةبد ٚاٌىةبِالد ٌةالٚساق   var.Sandiego  B.thuringensisاٌّؼبٍِةخ ثجىزش٠ةب

 (2000ٚاخةشْٚ ) Scott ش اٌّؼبٍِخ ثبٌجىزش٠ب وّب ٚعذ وّب ٚعةذ إٌجبر١خ ؽزٝ ػٕذ رغز٠زٙب ػٍٝ األٚساق غ١

 B.thuringensis  subsp. Tenebrionisػٕذ ِؼبٍِخ اٚساق اٌجطبغب ثبٌزشو١ض رؾذ اٌمبرً ٌجىزش٠ب  أٗ
وصيل اليا  لليرقيات رمذ٠ّٙب ١ٌشلبد اٌؼّش اٌشاثغ ٌخٕفسبء وٌٛٛسادٚ اٌجطبغب فبْ ِؼةذي اسةزٙالن اٌغةزاءصُ 

ويتبييين ميين   ليييوم االول ميين التغذييية ثييم انخفييض معييدل االسييتهالك فييي اليييوم الثالييث والرابييع.ذروتييف فييي ا
( وجود تباين في قيم المتوسط العام بالنسبة المئوية لمعدل االستهالك الناتجة عن تاثير التيداخل 8الجدول )

هالك كيان عنيد تغذيية بين الطور الحشر  والعائل الغذائي وان اعلا متوسيط للنسيبة المئويية لمعيدل االسيت
% فيي حيين 23.54اليرقات علا اوراق البطاطا اذ بلي  المتوسيط العيام للنسيبة المئويية لمعيدل االسيتهالك 

% ويظهير ذليك واضيحا عنيد 16.38كان اقل متوسط عنيد تغذيية الكيامالت عليا اوراق الباذنجيان اذ بلي  

رقييي علييا طييور الحشييرة الكامليية فييي لتيياثير الطييور الحشيير  اذ تفييوق الطييور الي مالحظيية المتوسييط العييام
% 16.91% للطييور اليرقييي مقارنيية بييـ 20.26المتوسييط العييام للنسييبة المئوييية لمعييدل االسييتهالك اذ بليي  

للحشييرة الكاملييةا كمييا يالحييظ ميين الجييدول تفييوق نبييات البطاطييا فييي المتوسييط العييام للنسييبة المئوييية لمعييدل 
 %.20.28االستهالك اذ بل  
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ٕفسبء وٌٛٛسادٚ ش اٌؼبئً اٌغزائٟ ٚاٌطٛس اٌؾششٞ ٚاٌزشاو١ض رؾذ اٌمبرٍخ ِٓ ثؼط ِج١ذاد اٌؾششاد فٟ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّؼذي االسزٙالن ١ٌشلبد ٚوبِالد خ( : ربص6١اٌغذٚي )

   اٌجطبغب

Table(6): Effect host kind, insect stage , and sublethal concentration of some  insecticides  on food consumption mean percentage by 

larvae and of  L.decemlineata 

العائل 
 الغذائي

 % معدل االستهالك الطور الحشري
Mean Consumption % 

Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringiensis 
 .S.D±المتوسط  المدى .S.D±المتوسط المدى .S.D±المتوسط  المدى .S.D±المتوسط  المدى

 يرقة بطاطا
Larvae 

zero zero   h  
 

19.88- 25.64    def22.46  ±2.58  
 

 a41.63±2.899   46.19-38.44 ب 30.07±3.48 35.80 -26.65
 

 كاملة
Adult 

zero zero   h  
 

18.19- 22.08    gf20.42  ±1.33 
 

 جـ e 23.56-27.60 25.83±1.14د  23.48±0.71 21.56-24.19

 ةيرق باذنجان
Larvae 

zero zero    h   
 

20.34- 21.86   gfg21.43 ±0.85  
 

20.83-24.73   dh22.19±1.51 
 

22.20-25  h23.62±1.30  د 
 

 كاملة
Adult 

zero zero   h  
 

18.37- 20.89    g19.57 ±0.93  
 

20.90-23.59 22.11±1.49 d-f 23.15-24.96  cd23.85 ±0.79   

 %.5ر المتشابهة تختمف معنويا عند مستوى احتمال * المتوسطات ذات االحرف غي
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تاثير التداخل بين الطور الحشر  والعائل الغذائي والمبيدات في المتوسط العام للنسبة المئوية  :(7جدول )ال

 لمعدل االستهالك لخنفساء كولورادو البطاطا
Table(7): Interaction Effect between insect stage ,host kind, , and insecticides on 

general  mean  of plant protaction percentage from  L.decemlineata 

اٌّزٛسػ 

 اٌؼبَ ٌزبص١ش

اٌطٛس 

 اٌؾششٞ

 % ِؼذي االسزٙالن

Mean Consumption  

Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringiensis 

اٌزذاخً ث١ٓ 

اٌطٛس 

 ٚاٌّج١ذاد

 ٠شلخ

Larvae 

zero f 

 

d 21.95 

 

   b 26.49 

 

a 32.63 

 

 وبٍِخ

Adult 

zero f 

 

h       20 

 

    d 22.79 

 

c 24.84 

 

اٌزذاخً ث١ٓ 

اٌؼبئً 

اٌغزائٟ  

 ٚاٌّج١ذاد

 ثطبغب
zero f 

 

d h 21.44 

 

   b 26.77    

 

a 33.73 

 

 ثبرٔغبْ
zero f 

 

    h 20.50 

 

22.51 C d 

 

c 23.74ـ 

 

 اٌّج١ذاد
zero d 

 

c   20.97 

 

B    24.64 

 

a 28.73 

 
 .≥.P 0.05≥* المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تختلف معنويا عند مستو  احتمال 

 

( : تاثير التداخل بين العائل الغذائي والطور الحشر  في المتوسط العام للنسبة المئوية لمعدل 8الجدول )

   االستهالك لخنفساء كولورادو البطاطا
 Table(8): Interaction Effect between host kind, insect stage  on general  mean  of 

plant protaction percentage from  L.decemlineata 

 اٌؼبئً اٌغزائٟ

Host 

 اٌطٛس اٌؾششٞ

insect stage   

 اٌّزٛسػ اٌؼبَ ٌزبص١ش

General Mean Effect 

 Stageاٌطٛس  host اٌؼبئً اٌغزائٟ

 اٌجطبغب
 Larvae a    23.54 20.49   a ٠شلخ

 

20.27   a 

 Adult b    17.43 b   16.91 وبٍِخ

 اٌجبرٔغبْ

 Larvae b c  16.99 b   16.69 ٠شلخ

 

 

 
 Adult    c 16.38 وبٍِخ

 %.5* المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة عموديا تختلف معنويا عند مستو  احتمال 

 

ل ان يرقات وكامالت الحشرة التي تم تغذيتها علا اوراق البطاطا والباذنجان المعاملة بالتراكيز مما سبق يتض
تحت القاتلة للمبيدات المستخدمة في الدراسة اظهرت تبايناً واضحاً في المقاييس الغذائية وهذا يتفق مع ماوجده 

Ghidui ( وكذلك 1990واخرون )Marie (2007من ان مبيدات الحشرات ت ) باينت في درجة فاعليتها في

كل من يرقات وكامالت خنفساء كولورادو البطاطا عند تربيتها علا اوراق البطاطا والباذنجان والذ  يرجع 
الا نوعية الكاليكوسيدات الموجودة في اوراق نباتات العائلة الباذنجانية والتي تلعب دور مهم في استجابة 

دات تعتبر مواد سامة تضاعف او تزيد من تاثير المبيدا كما يالحظ ان الحشرة للمبيدات لكون هذه الكاليكوسي
الدراسة ادت الا تأثير واضل في جميع المقاييس الغذائية  التراكيز تحت القاتلة للمبيدات المستعملة في

 لخنفساء كولورادو البطاطا وربما يعود السبب في ذلك الا ان معاملة العائل الغذائي بمستويات منخفضة من
المبيدات ادت الا التاثير في الحالة الفسلجية والبايولوجية للحشرة والذ  انعكس علا نشاط التغذية ليرقات 

يعمل كمانع للتغذية عند  Indoxacarbوكامالت الحشرة وهذا ما اكدتف الدراسة الحالية حيث وجد ان مبيد 

 استعمالف بالتركيز تحت القاتل.
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ABSTRACT 

 The results of the recent study showed that the treating Potato and Eggplant 

leaves by  sublethal  concentration of Indoxacarb, Deltamethrin, Methoxyfenozide 

and Bacillus thuringensis var. Alesti. exhibit a clear effect on feeding activity of 

larvae and adults of Colorado potato beetle. The results revealed that treating the 

leaves of Potato and Eggplant by the sublethal concentration of Indoxacarb prohibit 

larvae and adults feeding completely while the highest protection average reached 

80.83% for adults fed on Eggplant leaves treated with sublethal concentration of 

Deltamethrin , and the highest percentage of an average consumption was obtained 

from the larvae fed on Potato leaves treated with sublethal concentration of B. 

thuringensis reached 41.63%. 

Key words: Colorado Potato beetle,Sublethal concen.,Host kind  

 
Received  15/ 5 / 2013    Accepted   7/ 9 /2013 

 

 المصادر
. دراسية أوليية عين ظهيور (2007) كريم جيوليالجماليا ناصر عبدالصاحب وصالح الدين عبد القادر وعبد ال

 Leptinotarsa decemlineata Say (Coleopteraخنفسيييياء كولييييورادو البطاطييييا 

:Chrysomelidae)  .مجلية كيربالء قول مرة علا محصول البطاطا في شمال العراق ومكافحتهيا
 .343-335( :4) 5 العلميةا

 Leptinotarsaجيل لخنفسييياء  كوليييورادو . أول تسييي( 2004)الجيييورانيا رضيييا صيييكب وسيييداد الطوييييل 
decemlineata Say  .105(:4)35مجلية العليوم الزراعيية العراقيية. علا البطاطيا فيي العيراق-

106.   
دار العال للنشرا موصلا العراقا . اسس وطرائق مكافحة اآلفات الزراعية. (2012)المالحا نزار مصطفا 

 صفحة. 580
Abbott. W. S. L. (1925). A method for computing the effectiveness of an 

insecticide.Journal Economic Entomology. 18-265-267. 

Anonymous. (1982).  SAS user's guide: Statistics. SAS Institute Inc., Cory, North 

Carolina, USA, Pages 1025. 

Daunta,W(2006). Activity of the saponin extract from the bar Quillaja saponaria 

Molina against Colorado potato beetle (Leptiontarsa decemlineata).Plant 

Protection Research.64(2):199-206.  

Finney, D. J. (1977).  Probit Analysis-3
rd

 ed. Cambridge University Press. London. 

Ghidui, G. M. C. Carter, and C.A.Silcox. (1990). The effect of host plant on 

Colorado potato beetle (Chrysomelidae: Coleoptera) susceptibility to 

pyrethroid insecticides. Pesticide Science.283: 259-270. 



 نـرافديـة الـلة زراعـمج
 2013( 1) ( العدد41المجلد ) 

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

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (41) No. (1) 2013     
 

188 

 

 كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل 2013تشرين الثاني  20-11وقائع المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات 
 

 

Haiso,T.H. (1978). Host plant adaptations among geographic populations of the 

Colorado potato beetle . Entomologia Experimentalis Applicata 24:437-

447. 

Has, A. (1992). Investigation On The Bio- Ecology And Especially Host Plant 

Relationships Of The Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata) 

In The conditions Of  Central Anatolia. Ankara Plant Protection Research  

Institute. 194.P. 

Hassan A.H., (2009). Efficiency of some insecticides on physiological, histological 

and molecular level of cotton leafworm. Biology Science.2-2: 197-209. 

Hough, G. J. A. M. Zehnder, and G. W. Uyeda. (1991). Colorado potato beetle 

consumption of foliage treated with Bacillus thuringensis var. Sandiego and 

various feeding stimulants. Journal Economic Entomology.8-41: 87-93. 

Lopez, C. (2006) . Leptinotarsa decemlineata, delivering invasive species 

inventories for Europe. Journal Environmental Entomology.  36-111-115. 

Marie, E. H (2007). Investigation Of The Integrated Pest Management Of Colorado 

Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata Say: Host Plant Preference 

Development Of Semiochemical-Based Strategies And Evaluation Of 

Anovel Inescticides. Ph. D Thesis In Entomology, Blacksburg, 

Virginia.USA.                                                                                                                                                                                                                  

 Pawel, W. M. Pawinska., E. Pryby52., R. Dutton., and J. Harris. (1998).  

Insecticide Resistance Management Strategy For Colorado Potato Beetle 

(Leptinotarsa decemlineata Say) In Poland. Plant Protection Institute, 

Poznan. 6P. 

Robert, L. and W.Maria (2004).Effect of water extracts from Geraniaceae plants on 

feeding  and development of Colorado potato beetle (Leptinotarsa 

decemlieata Say). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 

7(2): 207-214. 

Schmidt, G. H. A. A. Ahmed. and M. Breuer,(1997).  Effect of Meliaaziderach 

extract on larval development and reproduction parameters of Spodoptera 

littoralisBoisd. and Agrotis ipsilon Hufn. (Lep.Noctuidae). Anz.  

Schadingskd. Pflanzenshutz Umweltschutz. 70-4-12. 

 Scott, D   ,A.B. Costa., E. Mary., and G.G. Kennedy (2000). Sublethal acute and 

chronic exposure of Colorado potato beetle (Chrysomelidae : Coleoptera) to 

the endotoxin of Bacillus thuringensis. Journal  Of  Economic Entomology. 

12: 680- 689.  


