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 ي والكثافة العددية لفراشة اللهانة الصغيرة البيضاءلائعالتفضيل ال
 (Lepidoptera : Pieridae) Pieris rapae (L.)  

 عبدهللا جليل  ثشتيوان                         حد                        عادل عمران عبدالوا             
                        جامعة صالح الدين/ أربيل                                              /  كلية الزراعة /لنبات قسم وقاية ا                                

Adilimran2007@yahoo.com     
 

    

 الخالصة
أربيل  –كلية الزراعة/جامعة صالح الدين لعة التاب كرده ره شهالدراسة في محطة أبحاث هذه أجريت    

 Pieris rapae (Linnaeus,1758) لفراشة اللهانة الصغيرةعائلي معرفة التفضيل اللأقليم كوردستان العراق , 

صنفين من محصولي اللهانة  الكاملة على يم الكثافة العددية ألطوارها غيرتقيو الصليبيةعلى بعض نباتات العائلة 
أصناف محصول القرنبيط مفضلة لجذب اإلناث البالغة لوضع البيض وجاء نتائج بأن الوبينت  , والقرنبيط

 , بحثمحصول اللهانة بالمرتبة الثانية , ولم يظهر محصولي اللفت والفجل حساسية عالية للحشرة خالل فترة ال
بيضة/نبات  26.2شرين الثاني لكثافة العددية للبيض ويرقات الحشرة في األسبوع الثاني من تلأعلى متوسط  وبلغ
في األسبوع الثاني من , عذراء/نبات  .163أعلى متوسط ألعداد العذارى بلغ و .على التوالي يرقة/نبات  6.3., 

 كانون الثاني , وللحشرة تسعة أجيال في السنة .

 فة العددية .العائلي , الكثا , التفضيل Pieris rapae البيضاء ,الصغيرة فراشة اللهانة كلمات دالة : 
 
 2012/ 10/9  وقبوله   2011/ 12/12 ريخ تسلم البحثتا

 

 المقدمة 
تفضل بعضض أنواعهضا قد نها إال أنباتات العائلة الصليبية  تهاجمبالرغم إن حشرة فراشة اللهانة الصغيرة              

يضة ووضضع البضيض مضن قبضل لتغذسضلو  ا فضيؤثر تضأنواع وأصناف نباتضات العائلضة الصضليبية  وقد وجدعلى األخرى , 
انهضا تفضضل النباتضات الكبيضرة والمزروعضة بمسضاحات كبيضرة وتختضار النباتضات التضي تحتضو  علضى  حيضث, هذه الحشضرة

للتتغذية عليها من قبل اليرقات أيضاً, فضالً عن الرائحضة واللضون اللضذان يعضدان مضن العوامضل ,  الجلوكوسينوليت فقط
ائلها المفضل وأن كيمياء النبات هي المفتاح الرئيسضي ألختيضاره مكانضاً مالئمضاً لوضضع إلنجذاب الحشرة إلى ع المهمة

ميين العئائيير ال ب   يية الوب يير  و يي   Brassicaceaeوالع ئليية اليييل ب ة  البيي م ميين ابيير الآكييرال باييتل ال ب  يي ل 6

 ن ضم ه : اث ر  األنتك ر ف  جم ع أنآ ء الع لم , ام   ضم عدداً اب راً من مآ ص ر الخضر م

 B. oleraceae(Cauliflowerوالقيرنب   ) Brassica oleraceae L.var. capitata( Cabbageالله نية )

L. var. botrytis (  والبروايئلBroccoli )B. oleraceae L. var. italica (Plenck) وارني  رروالير 

(Brussels sprouts )B. oleraceae L. var. gemmifera  ( واللفتTurnip )B. campestris L.var. 

rapifera والفجر (Radish )Raphanus sativus L.  والجرج ر (Garden rocket) Eruca sativa 

(Milleller) , , اليغ ر  فراشة الله نة  : ه أ مو ي ب  ذه المآ ص ر ربعم اآلف ل حكرية من  ( 20046)خل ر

 Pieris   brassicaeالله نة الوب ر  الب ض ء  ( وفراشةLepidoptera : Pieridae) Pieris rapaeالب ض ء 

(L.) (Lepidoptera : Pieridaeوحف ر س ق الله نة ) (Hellula undalis (Fabricius(Lepidoptera : 

Pyralidae  والعثة ذال ظهر الم س )Plutella xylostella (L.) ( Plutellidae Lepidoptera : )  ودود

 Brevicoryne ( وَمْن الله نةLepidoptera : Noctuidae) Trichoplusia ni (Hubner)الله نة المقئسة 

brassicae (L.) (Homoptera : Aphididae والذر رة الب ض ء )Aleyrodes brassicae (L.) 

(Homoptera : Aleyrodidaeوخ  فس البرغئث ة )  Phyllotreta sp. (Spinola) (Chrysomelidae  :

Coleoptera ) 6الله نة اليغ ر  الب ض ءفراشة   عدPieris rapae   مآ ص ر ال علىمن اآلف ل الآكرية المهمة

اآلفات على المجموع أخطر  تعتبر منومن العالم , مناطق مختلفة  في وم تكر  ريئر  واسعة اليل ب ة الخضر
  % فقدان 40من تسبب لوحدها أكثر  هالقد قدر بأن , بات من البادرة حتى الطور الزهر الخضر  خالل نمو الن

 .( Pajmon, 1999) في إنتاجية هذه المحاصيل سنوياً 

 
 البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثانى .
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  هوطرائقالبحث مواد 

 تم أختيار أربعة أنواع من  لإلناث البالغة ألختيار عائلها النباتي في وضع البيض : العائليالتفضيل :  1

( سم , 20في سنادين بالستيكية بقطر ))اللفت , القرنبيط , اللهانة والفجل( هي و محاصيل الخضر الصليبية

وبأربعة ( سم , 50×  50×  80بأبعاد )داخل قفص التربية زوجين لكل من الذكر واإلنثى الحشرة ووضعت 

ر طبيعية مع التأمين الدائم لحياة الحشرات البالغة بأستخدام أزهاتحت الظروف الحقلية وتر  القفص مكررات 
ما  باى كل هذه المحاصيل أسبوعياً وحستعداد مجموع البيض عل , تم% 10 بتركيز والمحاليل السكرية المخففة

 عدد البيض لإلنثى الواحدة .من عليها 
وقسمت إلى أربعة بلوكات  ²م(020دت قطعة أرض مساحتها )حدختيار حقل التجربة وطريقة الزراعة : إ:  2

تو  على وحدتين تجريبيتين رئيسيتين وكل وحدة منها قسمت إلى لوحتين تجريبيتين )مكررات( وكل بلو  يح
م , وتحتو  كل لوحة تجريبية على مرزين والمسافة بين (60.(م وعرضها )60., طول كل لوحة منها ) ثانويتين

ية بشكل لى وحدات التجريبعم , ووزعت المعامالت (3) واآلخرم وبين البلو  (1) وأخرىكل لوحة تجربية 
 ( .1980(( )الراو  وخلف هللا , Split-Plot Design)) توزيع الحقل بتصميم القطع المنشقة  عشوائي

ن اللهانة محصوالسواق الزراعية المحلية , وأختبر أستخدمت بذور األصناف الشائعة التي تم شرائها من األ 
 Solidصنفي )قرنبيط , وهما : القليم )أربيل(فالحين في مناطق األبصنفين شائعي الزراعة ما بين الوالقرنبيط 

snow وSiria F1( واللهانة صنفي )Oxylus وDidon بطريقة النثر  2009/ ./ 13بذور بتأريخ ال(. زرعت
موعد إنبات هذه البذور  ن( يوماً ع45الخفيف في األلواح الخاصة )المراقد( خارج تصميم التجربة وبعد مرور )

المسافة بين نبات  وكانت, التجريبية  سم , نقلت الشتالت إلى مروز األلواح(10لي )حيث بلغ طول كل شتلة حوا
الشمس داخل تصميم  سم , وتمت الزراعة من جهة واحدة من المرز مع السقي قبل غروب( 50 - (40وآخر 

 وبأستخدام نفس الصنف جرت عملية ترقيعالتجربة , وبعد حوالي أسبوع واحد من موعد زراعة الشتالت 
 ( . 1989المزروع )مطلوب وجماعته , 

تقدير  تم:  اللهانة والقرنبيط  عليPieris rapae (L.) الكثافة العددية لفراشة اللهانة الصغيرة البيضاء :  3
 قرنبيطمحصولي اللهانة واللعلى صنفين  2010-2002الكثافة العددية لهذه الحشرة خالل العروة الشتوية للعام 

طوار غير الكاملة )بيضة , يرقة وعذراء( للحشرة على النباتات في لوحة األأعداد ب حساعلى أساس طريقة 
, فقد أخذت ثالثة نباتات عشوائياً من كل مكرر (2004, وجماعته Younas)تجريبية واحدة بشكل عشوائي 

 د أخذأطوار غير كاملة للحشرة وعنولكل صنف أسبوعياً في أوقات معينة بشكل منتظم وحسب ما عليها من 
من الحقل ثم  Polyetheleneالعينات جمعت اليرقات والعذارى الموجودة على نباتات الصنف الواحد في أكياس 

وقد بدأ التقييم الحقلي لوجود , في جداول خاصة ُمعدة لهذا الغرض جلبت إلى المختبر وتم تعدادها وتسجيلها
 .ة عمر النباتات الحشرة وأضرارها بعد نقل الشتالت مباشرة واستمر حتى نهاي

  النتائج والمناقشة 
( وجود فروقات 1يوضح الجدول )لإلناث البالغة ألختيار عائلها النباتي في وضع البيض :  العائليالتفضيل :  1

 Pieris rapae (L.) نثى فراشة اللهانة الصغيرة البيضاء إمعنوية واضحة بين متوسط عدد البيض الذ  تضعه 

على محصول القرنبيط وبلغ متوسط  وضعهابيض قد تم للد ظهر بأن أكثر عدالمختلفة وعلى العوائل الغذائية 
بيضة/نبات , ثم  224600محصول اللهانة وكان متوسط أعداد البيض عليها  هيلبيضة/نبات , ي 30.أعداده 

 من قبل محصول الفجل أقل تفضيالً فيما كان بيضة/نبات ,  0600محصول اللفت وبلغ متوسط أعداد البيض عليها 
إلى عدم مالئمة هذه  ذل  بيضة/نبات , ويعود سبب 4620وبلغ متوسط أعداد البيض لوضع البيض اإلناث 

النباتات وتركيب المظهر الخارجي لسطح الورقة مثل وجود الشعيرات وتوزيع العروق في األوراق , أو يعود 
)الشاذلي  Sinigrinوالمادة الحريقة  Glucosinolateذل  إلى عدم مالئمة تراكيز مادة الجلوكوسينوليت 

 Glucosinolateنجذاب الحشرة إلى عوائلها من الصليبيات يعتمد على تركيز مادة إأن   . (2000وإبراهيم , 
وإن تركيز هذه المركبات يتفاوت بإختالف نوع وعمر النباتات ودرجات الحرارة  Sinigrinوالمادة الحريقة 
أن عملية  منTruscott (1991 )و Traynier ما أشارا إليه كل منائج تتفق مع , وهذه النت والرطوبة النسبية

إختيار العائل في فراشة اللهانة الصغيرة البيضاء تتوقف على لون سطح الورقة النباتية ومحتويات المركبات 
يتفق نتائج وأن هذه ال , Glucobrassicinو  Sinigrinو Host Phytochemicals الكيمياوية النباتية للعائل 

( بأن إنثى فراشة اللهانة الصغيرة لها تفضيل عالي لمحصول اللهانة وبلغ .122) Biggerما توصل إليه  مع
 ( من أن2004) Bomfordلكن هذا اليتفق مع ما ذكره بيضة/نبات ,  362±  1460 امتوسط أعداد البيض عليه

 ± 4611 حيث بلغ  Brussels sproutsأعلى متوسط ألعداد البيض واليرقات سجل على الكرنب بروكسل 
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كان  Kale( بأن نبات الكيل 2002)وجماعته  Carteaكما وجد  , يرقة/نبات 0610 ± 0622بيضة/نبات و 1621

ختيار العائلي لدى إناث هذه أن األ أكثر النباتات المفضلة لفراشة اللهانة الصغيرة في شمال غرب إسبانيا .
وبتراكيز مقبولة  Glucosinolateقرنبيط قد يعود سببه إلى محتويات مادة وال الحشرة على نباتات اللهانة

( بأن شكل 2004وجماعته ) Onyilaghaموجودة في أوراقها وتركيب الورقة ولونها , وهذه يتفق مع ما ذكر 
 Flavonoids ,Glucosinolates   ,Plant  لنبات مثلاألوراق ولونها مع وجود المركبات الكيمياوية ل

volatiles  والشمع أدى إلى جذب اإلناث البالغة و يؤثر على سلو  وضع بيضها وكذل  يؤثر على سلو  تغذية

 .إن هذه المادة تحتو  على مجموعة من المركبات الحادة تقوم بعمل جاذبات خاصة اليرقات , حيث 
 

 على بعض محاصيل  Pieris rapae (L.)التفضيل العائلي إلنثى فراشة اللهانة الصغيرة البيضاء : (1جدول)ال 

 % .  0.ْم ورطوبة نسبية  2162الخضر الصليبية داخل قفص التربية عند متوسط درجة حرارة                
Table (1): Host preference of female small cabbage white butterfly, Pieris rapae (L.)  

On some cruciferous crops in rearing cage at mean of temperature 21.2C  
mean of relative humidity 65%.  

 Mean No. of Egg/female  ±S.E Mean No. of Egg/plant  ±S.E العوائل النباتيةHost plants  

± 2.63            c 0.966 ± 7.00       c 2.972 اللفت Turnip  

± 141.10      a 24.919 ± 385.00  a 78.862 القرنبيط Cauliflower 

103.25      b ±  13.314 ± 294.50  b 48.912 اللهانة  Cabbage 

± 1.672          d 0.971 ± 4.253      d 2.658 الفجل Radish 

The same alphabetic letters in columns to mean non significant differences between treatments 

according to Duncan’s multiple tests at level 0.05. 

 

من  نيصنفعلى  P. rapae (L.)لفراشة اللهانة الصغيرة البيضاء   ةالكثافة العددية لألطوار غير الكامل -2
هنا  فروقات ( بأن 2يوضح جدول ):   2010 – 2002 لعام  بحثخالل فترة المحصولي اللهانة والقرنبيط 

شة اللهانة الصغيرة البيضاء ومتوسط كثافة أعداد أطوارها على معنوية بين تواجد األطوار الثالث لحشرة فرا
صنفي لمحصولي القرنبيط واللهانة , حيث أن أكبر متوسط ألعداد البيض واليرقات والعذارى على محصول 

عذراء/نبات(على التوالي ,  1641ويرقة/نبات  26.3بيضة/نبات ,  2604وبمتوسط ) Siria F1القرنبيط صنف 
في المرتبة الثالثة من حيث تواجد  Didoneثم محصول اللهانة صنف  Solid snow  صنف ويأتي بعد ذل
يرقة/نبات  0..1بيضة/نبات ,  .160وبلغ متوسط أعداد البيض واليرقات والعذارى لكل نبات   أطوار الحشرة

ا الجدول بأن , نستنتج من هذه النتائج المدونة في هذ Oxylusويأتي بعد ذل  الصنف عذراء/نبات ,  1.01و
, Solid snowلإلصابة بهذه الحشرة مقارنًة بالصنف  لمحصول القرنبيط كان أكثر عرضة ً Siria F1الصنف 

وجماعته  Metspalu كدلمحصول اللهانة . وأ Didoneو Oxylusلكن لم تظهر فروقات معنوية بين صنفي 
إختيار العائل من قبل إناث  فيعنوياً أن األصناف المختلفة لمحصول اللهانة تؤثر مب Estonia( في 2002)

( بأن إناث فراشة اللهانة الصغيرة 2002وجماعته ) Jogar وذكر ,لوضع البيض   P. brassicae (L.)فراشة

 . كذل  نباتات التابعة لنفس النوع البيضاء لها القدرة على التمييز بين أصناف اللهانة و
اللهانة  متوسط الكثافة العددية لألطوار غير الكاملة لفراشة فيبيط تأثير العائلين النباتيين اللهانة والقرن -3

هنا  فروقات معنوية بين متوسط ( بأن 2يوضح الجدول ) البحث:خالل فترة  P. rapae (L.)الصغيرة البيضاء 

ناث في وضع كثافة أعداد األطوار غير الكاملة لفراشة اللهانة الصغيرة البيضاء والعوائل النباتية التي تختارها اإل
, رغم أن محصولي القرنبيط واللهانة يعودان إلى نفس العائلة في المملكة النباتية , لكن الحشرة فضلت  البيض

نباتاً على آخر , حيث إن أكبر متوسط ألعداد البيض واليرقات والعذارى كان على محصول القرنبيط واألقل كان 
الحالية بأن محصول القرنبيط أكثر عرضة ًلإلصابة بهذه الحشرة على محصول اللهانة ونستنتج من نتائج الدراسة 

إن زيادة الكثافة العددية لألطوار الثالث لهذه الحشرة على محصولي اللهانة مقارنًة بمحصول اللهانة , و
الموجودة  Sinigrinومحتويات مادة الحريقة  Glocosinolateوالقرنبيط قد يعود سببه إلى إرتفاع تركيز مادة 

ويعزى ذل  إلى وجود  أوراق هذه النباتات ولون األوراق ونعومة ملمس األوراق النباتية وحجم النبات , في
أختالفات في تركيب ورقة النبات ونمو نبات اللهانة الذ  كان أسرع وألتفاف األوراف حول وسطها وتكّون 

تكوين النورات الزهرية  لحينئبة خالل نمو النبات , لكن القرنبيط التلتف أوراقه بل تكون سا الرؤس عند النضج
 .Radke ,123و Chew ,1220 ; Renwick) ٍد ما مع ما أكده كل من الباحثين, وهذه النتائج تتفق إلى ح

Renwick  , بأن اإلناث البالغة لفراشة ( 1222وجماعتهP. rapae  تعتمد على محتوياتGlucosinolate 
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كإشارة إيجابية للتعرف على عائلها المالئم في وضع  ةها المائيتائلها أو نواتج تحلالالموجودة في أجزاء نباتات ع
( إلى أن آكالت النباتات الحشرية التي تتغذى على نباتات العائلة 1222) Lopezو Renwickوأشار  ,البيض 
 Myers, ووضح  Isothiocyanateونواتج تكسراتها مثل   Glucosinolateعادًة مستجيبة لمحتويات الصليبية

( بان محتويات النباتات من النيتروجين والفسفور وكذل  نسبة النتح العالي ولون األخضر الغامق 1230)

  . ختيار عائلها النباتي لوضع البيضلألوراق من أكثر العوامل الجاذبة إلناث فراشة اللهانة الصغيرة في إ
 

         على  P. rapae (L.)لفراشة اللهانة الصغيرة البيضاء الكثافة العددية لألطوار غير الكاملة :  (2)جدولال

  .2010 –2002لعام خالل فترة البحث , من محصولي اللهانة والقرنبيط  ينصنف                  
Table: (2)  Population density of immature stages of small cabbage white butterfly  
               P. rapae (L.) on  two cultivars of cabbage and cauliflower during the research  
                period, year 2009 - 2010  

    .S. E ±متوسط عدد أطوار الحشرة / نبات              

 Mean No. of insect stages/plant ± S.E. 

No. of 

Samples 

األصناف

Cultivars 

 المحصول

Crops 

 Eggالبيضة   Larvaةاليرق  Pupaءالعذرا

± 1.42  a 0.099 2.68 a ±  0.158 2.04  a ±  0.207 153 Siria F1 القرنبيط 

Cauliflower 
± 1.22  b 0.093 ± 1.98  b 0.141 ± 1.58  b 0.160 153 Solid snow 

± 1.32  a 0.068 ± 2.34  a 0.108 1.81  a  ± 0.131 306 Total 

 0.83 d± 0.072  ± 1.48  c 0.115 1.00 c ±  0.142 153 Oxylus اللهانة 

Cabbage 
1.01  c±  0.093 ± 1.66  c 0.128 ± 1.06 c 0.150 153 Didon 

± 0.92  b 0.061 1.57  b ± 0.086  ± 1.03 b  0.103 306 Total 

 

The same alphabetic letters in columns to mean non significant differences between treatments 

according to Duncan’s multiple test at level 0.05. 

 

 .Pمتوسط الكثافة العددية لألطوار غير الكاملة لفراشة اللهانة الصغيرة البيضاء  فيالسنة شهر أتأثير  -4

rapae (L.) فيا أخذ العينات شهر التي تم فيهألمعنوية بين االفروقات ال( .)يبين جدول :بحثخالل فترة ال 

من شهر إلى شهر  هاوارتختلف وفرة أعداد أط حيث, لهذه الحشرة  غير الكاملة ألطوار يةعددالكثافة ال متوسط
, عند متوسط  بيضة/نبات 2600األول وبلغ  تشرينشهر , إن أعلى متوسط ألعداد البيض قد ُسجل خالل  اآلخر

أيلول  شهر, وأقل عدد ُسجل خالل  ملم 2.60األمطار  % وكمية .6..ْم ورطوبة نسبية 2464درجة حرارة 
وأكبر متوسط لكثافة أعداد  , %2062ورطوبة نسبية  مْ .26.الحرارة  ةفي متوسط درج,  /نباتبيضة 0.12وبلغ 

ْم ورطوبة 1.63, عند متوسط درجة حرارة  يرقة/نبات 620.ن الثاني حيث بلغ تشريشهر اليرقات في 
أيلول إذ بلغ متوسط شهر  ملم , وكان أقل متوسط ألعداد اليرقات في.1.6مطاروكمية تساقط األ% 1.نسبية

  . %2062ْم ورطوبة نسبية .26.عند متوسط درجة حرارة  باتيرقة/ن 0600أعدادها
في والية كاليفورنيا بأن كثافة أعداد فراشة  (1233وجماعته ) Edelson ما وجدهمع التتفق إن هذه النتائج 
شهر  , وأزدادت أعدادها خالل  يرقة/نبات 0600لغ متوسط أعدادها آذار وبشهر قليلة في  اللهانة الصغيرة

أما بالنسبة  , يرقة/نبات 0624وبلغ  في بداية حزيران قصاهمايس وحزيران ووصل متوسط أعداد اليرقات إلى أ
عند متوسط درجة حرارة ,  عذراء/نبات2613 عدادها في كانون الثاني وبلغألُسجل أعلى متوسط كثافة للعذارى 

من نتائج الدراسة والجوالت الحقلية  وجد,  ملم462.% وكمية تساقط األمطار600..ْم ورطوبة نسبية 2622

األسبوعية المستمرة خالل فترة البحث بأن كامالت الحشرة بدأت بالظهور من نهاية آذار وأستمرت إلى أوائل 
أيلول لغاية األسبوع الثالث من كانون الثاني شهر في أوائل  , ثم ظهرت ثانيةً  , وقل ظهورها خالل الصيفتموز

, ويعود سبب هذه األختالفات في وجود الحشرة إلى حدوث أنخفاض وأرتفاع في درجات الحرارة والرطوبة 
, ولم تظهر  النسبية وتوفر مصادر الرحيق ألزهار النباتات البرية وكذل  نمو النباتات العائلة بحالة فسلجية جيدة
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, وذل  بسبب أنخفاض  آذارشهر كانون الثاني وشباط واألسبوعين األولين من أواخر الفراشات في الحقل خالل 
, وهذا يتفق مع ما أشارا  درجة الحرارة وتساقط األمطار وعدم وجود مصادر الرحيق وأنتهاء النباتات العائلة

نشاطها في  فقط , وإنوف جوية معتدلة تطير في ظر P. rapae( إلى أن فراشة 1984) Kareivaو Rootإليه 
 .ْم  (24-13الحرار  ) أمتصاص الرحيق وعملية وضع البيض كان كبيراً في األيام المشمسة الحارة تحت المدى

 
  البيضاء الكاملة لفراشة اللهانة الصغير متوسط الكثافة العددية لألطوار غير فير السنة هشأتأثير : (.ل)جدوال          
                     P. rapae (L.)   2010 –2002 ,بحث الخالل فترة .    

Table : (.)  Influence of year months on mean density of immature stages of small   
              cabbage white butterfly P. rapae (L.) during the research period, 2009 – 2010 
.                  

                     
متوسط كمية 
 األمطار/ ملم

متوسط 
الرطوبة 
 النسبية %

متوسط 
درجة 
 مْ  /الحرارة

 متوسط عدد أطوار الحشرة / نبات
Mean No. of insect stages/plant 

 

 الشهور
Months  العذراءPupa  اليرقةLarva  ة البيضEgg  

0.00 25.9 32.6 0.00 f 0.75 d 0.19 c أيلول 

26.5 36.6 24.4 0.31 e 2.29 b 2.57 a ت.األول 
16.3 61 16.8 1.13 c 3.25 a 2.43 a ت. الثاني 
105.4 71.9 12.2 1.61 b 2.43 b 1.66 b األول .  
34.9 66 2622 2.18 a 0.98 d 0.40 c الثاني .  

 
The same alphabetic letters in columns to mean non significant differences between treatments 
according to Duncan’s multiple tests at level 0.05 . 
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ABSTRACT 

The study was carried out at the Grda Rasha field station of Agricultural 

researches which belongs to the college of Agriculture / Salahaddin University - Erbil, 

Kurdistan Region of Iraq, to investigate the host preference of small cabbage white 

butterfly, Pieris rapae (Linnaeus, 1758) on some crops of the family Brassicaceae and 

to estimate population density of the immature stages on two cultivars of Cabbage and 

Cauliflower crops. The results pointed to that Cauliflower variety were the preferred 

host for attracting of the adult females for eggs laying followed by the Cabbage, the 

Turnip and the Radish crops revealed low sensitivity to this insect during the research 

period. The highest mean of the egg and larval population density recorded in the 

second week of November were 2.69 egg/plant, 3.38 larva/plant respectively, and the 

higher mean of 1.83 pupa/plant was recorded in the second week of January, and the 

insect have nine generations in the year. 

Keywords: Small cabbage white butterfly, Pieris rapae, Host preference, Population 

density. 
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