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 تصميم وفق 2014 لمعام والخريفي الربيعي البطاطا زراعة لموسمي حقمية تجربة نفذت
 ,ترايسر ,بروكمييم, سبارتا ,افانت ىي حشرية مبيدات ستة اتقييم التعشية تامة القطاعات

, 7, 5 ىي تراكيز اربع باستخدام الطماطة اوراق حفار حشرة مكافحة في وبيرات باز
 اظيرت .موسم لكل مرات اربع الرش تكرار وتم مقطر ماء ¹-لتر 10 مل 15و 10

 24 بعد التأثير ظير وقد, ولمموسمين الحشرة مكافحة في افانت المبيد تفوق  النتائج
 اليالك نسبة بمغت اذ تأثير افضل ¹-لتر 10مل 15 التركيز واعطى المعاممة من ساعة

 المبيدات لفاعمية بالنسبة اما .التوالي عمى لمموسمين% 94.44و% 96.43
 احصائية وبفروق  المعامالت جميع اختمفت فقد الحشرة قتا في الدراسة في المستخدمة

 من ساعة 24 مرور بعد فاعميتيا في واضح اثر المبيدات لتراكيز وكانت, بينيا فيما
 .المعاممة
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Abstract 

A field experiment conducted during spring and autumn seasons of 2014 with RCBD 

evaluate six insecticides were Avant, Sparta, Brocleem, Triser, Baz and Berat. Result 

indicated that Avant given superior effect with 15 ml L 
-
¹ concentration against the pest

compared with other concentration, where given 96.43% and 94.44% for mortality at two 

seasons respectively. On other hand, all treatments were different statistically on 

insecticides activity after 24 h.
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 مقدمة
تعد البطاطا احد المحاصيل الميمة والرئيسية في العراق حيث تزرع مساحات واسعة من ىذا المحصول في مناطق 

في مناطق ربيعة وبيجي وسامراء ومناطق جنوب العراق مثل الزبير وصفوان والتي قدرت  وبخاصة العراق المختمفة
لعديد من امحصول البطاطا في مناطق زراعتو يياجم  اذ ,ىكتار 6000من  المساحة المزروعة بالطماطم فييا باكثر

رتبة  من Tuta absoluta حفار اوراق الطماطةاآلفات الحشرية واالكاروسية واالمراض ومن اىم ىذه االفات 
Lepidoptera  عائمةGelechiidae كّافة وافدة  كّافة مدمرة لكثير من انواع العائمة الباذنجانية اذ سجمت والتي ظيرت

وبشكل وبائي في العديد من مناطق زراعة الطماطم في  2010في صيف   ( والتي ظيرت14) 2009لمعراق عام 
ة لنبات أفة مدمر التي تعد  Tuta absolutaوقد عرفت ايضا باسماء اخرى مثل دودة ثمار الطماطم اذ  (,1ربيعة )

( , ومنيا دخمت الى اسبانيا وفرنسا ومن ثم بالد المغرب العربي 10)وباالخص االرجنتين  امريكا الجنوبية فيالطماطة 
واستقرت اخيرا" في العراق وىي التزال   (11) 2010واخيرا" وصمت الى لبنان ومنو انتقات الى سوريا في ّاذار /مارس 

تنتشر شرقا" وبسرعة في ضفتي البحر المتوسط الشمالية والجنوبية .ان ىذا االنتشار السريع لمحشرة خير مؤشر عمى 
 التيالقدرا الحيوية العالية ليذه الحشرة والتي تمكنيا من االستمرار واالنتشار واحداث الخسائر الكبيرة في مزارع الطماطم 

طا اكالباذنجان والتبغ والبطتعتبر العائل الرئيسي ليذه الحشرة اال انيا تياجم ايضا" العديد من نباتات العائمة الباذنجانية 
.تياجم يرقات الحشرة االوراق والثمار والسوق والتويجات فتؤدي الى جفاف (12و 8اضافة الى العديد من االعشاب )

كما تصيب الثمار بعد  الى تعفن وتشوه الثمار وبالتالي عدم صالحيتيا لمتسويقاوراقيا بسرعة كبيرة كما انيا تؤدي 
اما السيقان فان االنفاق الموجودة جراء  العقد مما يسيل دخول المسببات المرضية الثانوية المسببة لمتعفن والتحمل,

و حديثا  (12و 9)% 100-80ن , وقد تصل نسبة االصابة بحقول الطماطم م(7) االصابة تؤخر نمو النبات كثيرا  
جيل في  12 – 10 اذ تعطيحشرة قدرة عالية عمى التكاثر لمعمى منطقة حوض البحر المتوسط اصبحت تشكل خطرا 

 .(5) ءحول الى عذراءفي حالة توفر الغذاال تتو  ىي الطور الضار اليرقةالسنة و 
 محصول و ىي تصيب الى جانب محميات المدفأةالالنباتات في الحقل المفتوح و حشرة عابرة لمحدود و ىي تصيب وال

 (.16الباذنجان و البطاطس و الفول و الفاصوليا ) نباتات الطماطة
المكافحة  .(6)تاثير المبيدات الكيماوية محدود عمييا بقىالت مقاومة لممبيد بسرعة لذلك يسالالقدرة عمى انتاج حشرة لم

يمكن استخدام مصائد الفرمون اذ البيولوجية لمحشرة الزالت تحت الدراسة و التطوير و الزالت غير مناسبة لممكافحة 
الجنسية وىي تستخدم لالستدالل عمى وجود الحشرة كما انيا من الممكن ان تستخدم لجذب و قتل الحشرة و ىي طريقة 

اصبحت اذ لمكافحة الحشرة و ىي الطريقة االمثل لممكافحة  IPMمة او طورت المكافحة المتكام . جيدة لممكافحة
ونظرا" لحداثة دخول ىذه الحشرة الى العراق  .(16و 13, 5, 3)ي امريكا الجنوبية في الثمانيناتالحشرة افة ميمة ف

 المبيدات لمكافحتيا.الى اجراء تقويم حقمي لفاعمية اىم فان الدراسة الحالية تيدف  (,1) وخطورتيا في حقول الطماطم

مواد وطرق العملال  

 2014 يالصيفو  القاسم /حمة /العراق خالل موسمين الربيعينفذت التجربة في حقل بطاطا مصاب بالحشرة بمنطقة 
بيرات في مكافحة حشرة حفار اوراق و  باز ترايسر, ,ا, بروكمييم, سبارتتوذلك لتقويم كفاءة ستة مبيدات حشرية ىي افان
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ماء مقطر ضم المكرر الواحد خط واحد  ¹-لتر 10 مل 15و 10, 7, 5ربع تراكيز لكل مبيد ىي وبواقع ا الطماطة
استخدم  .نبات بطاطا مع ترك ثالث خطوط دون معاممة بين المكررات لمنع التداخل بين التراكيز والمبيدات 50يحتوي 

وفيما يمي اىم االستخدامات  .اربع مرات لكل موسمكررت العممية و  ,ت بتراكيزىا المختمفة مرشة ظيريةفي رش المبيدا
 .لبعض المبيدات

 التحميل االحصائي:
لبيانات احصائيا"واختبرت المعدالت تحت وحممت ا R.C.B.Dصممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة 

 و  Schneiderت القيم حسب معادلة صححو   (1990واخرون. ALSahuki)  ) (L.S.D 0.05مستوى احتمال
Orell (ALRawy .في التجاربب الحقمية وىي ك2000واخرون )تي:اال 

 % الموت في المقارنة -% الموت في المعاممة         
 x 100النسبة المئوية لميالك = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 % الموت في المقارنة - 100       

 النتائج والمناقشة 
ان المبيدات التي رشت عل المجموع الخضري لنباتات البطاطا اثر وبشكل واضح في  2و 1 يننتائج الجدول تظير

ين بمن اجراء المعاممة  , وقد اشارت النتائج الى وجود فروق معنوية  ساعة 24الحشرات وبعد مرور خفض اعداد 
كانت االفضل  لمبيد افانتماء  1-لتر 10مل 15المعامالت اذ اثرت جميع المعامالت في اعداد الحشرة لكن معاممة 

في الرشة االولى وبمغت  99.15لمحشرة   حيث بمغت نسبة اليالك لمحشرة في الموسم الربيعي سبة اليالكفي ن
مل 5وقد اعطى التركيز في الرشة الرابعة  85.93في الرشة الثالثة وبمغت  89.02 في الرشة الثانية وبمغت  96.39

وبمغت في الرشة  92.70لمحشرة حيث بمغت في موسم الربيع لمرشة االولى  ماء مقطر اقل نسبة ىالك  1-لتر 10
 لمبيد افانت بموسم الصيفمقارنة  70.75وبمغت في الرشة الرابعة  74.87وبمغت في الرشة الثالثة  86.39الثانية 
 93.05ثانية وبمغت لمرشة ال 98.06ماء مقطر حيث بمغت نسبة اليالك لمرشة االولى   1-لتر 10مل  15 لمعاممة

في الرشة  لتر ماء مقطرمل 5وبمغت نسبة اليالك لمعمممة  93.94وبمغت لمرشة الرابعة  92.29وبمغت لمرشة الثالثة 
 86.59 وبمغت في الرشة الرابعة  85.29وبمغت في الرشة الثالثة  90.54وبمغت في الرشة الثانية  93.62االولى 

لمرشة االولى ماء  1-لتر 10 مل15لمعاممة يث بمغت في الموسم الربيعي بينما اعطى المبيد بيرات اقل نسبة ىالك ح
بينما  83.70رشة الرابعة وبمغت في ال 84.81رشة الثالثة وبمغت في ال 86.61رشة الثانية وبمغت في ال 98.01

الثانية رشة وبمغت في ال 85.70رشة االولى ماء اقل نسبة ىالك حيث بمغت في ال 1-لتر 10مل5اعطت المعاممة 
مقارنة بموسم الصيف حيث اعطت المعاممة 70.07رشة الرابعة وبمغت في ال 72.73رشة الثالثة وبمغت في ال 81.94

 86.24ثة وبمغت في الرشة الثال 89.17وبمغت في الرشة الثانية  90.62ماء ولمرشة االولى  1-لتر 10 مل 15
ماء اقل نسبة ىالك حيث بمغت في الرشة  1-لتر 10 مل5بينما اعطى التركيز  86.16 وبمغت في الرشة الرابعة

 79,19وبمغت في الرشة الرابعة  76.39وبمغت في الرشة الثاثة  80.01وبمغت في الرشة الثانية  83.33االولى 
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قد . والجرعة المستخدمةترة بقاء المبيد ويعزى سبب اختالف نسبة اليالك بين المعامالت الى ف مقارنة ببقية المبيداتو 
 . روق معنوية بين التراكيز والرشاتلوحظ من خالل التحميل االحصائي وجود ف

 يموسم الربيعحقميا" لم Tuta absolutaتأثير تراكيز المبيدات في حشرة حفار اوراق الطماطة  6جدول رقم 
8162 .)%( 

 المبيدات التراكيز
 بيرات باز ترايسر بروكمييم سبارتا افانت

المادة الفعالة 
 لممبيدات

INDOXAC
ARB 

SPINETORA
M 

EMAMECTIN 
BENZOATE 

SPINOSA
D 

PYRIDALY
L 

CHLORFENAPY
R 

 85.70 87.72 89.47 92.98 81.54 92.70 ماء 1-لتر10مل5
 94.07 88.32 89.83 94.07 88.88 96.01 ماء 1-لتر 10مل7

 97.04 91.54 93.08 95.01 98.02 97.69 ماء 1-لتر 10مل10
 98.01 95.0 97.02 97.69 97.62 99.15 ماء 1-لتر 10مل15

 Mean93.08 90.65 92.35 95.79 91.57 96.39 لمرشة االولى 
 81.94 72.22 80.55 79.17 73.61 86.39 ماء 1-لتر 10مل5
 88.89 77.22 82.14 90.74 79.17 89.17 ماء 1-لتر 10مل7

 89.05 84.62 85.19 90.77 90.77 90.77 ماء 1-لتر 10مل10
 86.61 91.07 89.23 91.07 86.01 196.39-لتر 10مل15

 Mean86.67 81.28 84.22 87.94 82.39 90.69 لمرشة الثانية 
 72.73 62.57 70.59 75.94 75.55 74.87 ماء 6-لتر 10مل5
 78.78 73.36 77.37 79.56 84.39 78.83 ماء  6-لتر 10مل7

 84.66 77.72 78.90 80.59 84.39 86.17 ماء 6-لتر10مل10
 84.81 80.95 88.31 86.15 85.28 89.02 ماء  6-لتر10مل15

Mean 80.25 73.65 78.79 80.56 67.91 82.22 لمرشة الثالثة 
 70.07 65.99 65.71 71.43 67.55 670.75-لتر 10لم5

 75.93 72.22 74.07 79.63 75.93 81.48 ماء 6-لتر 10مل7
 83.30 76.29 81.29 82.96 80.28 84.51 ماء 6-لتر10مل10
 83.70 79.58 82.22 85.21 80.74 85.93 ماء 6-لتر10مل15

 Mean78.38 73.52 76.67 79.81 76.13 84.67 الرابعة لمرشة 
 13.59 المعدل
L.S.D 2.481 

في الرشة الثانية وبمغت في  93.05وبمغت  98.06بموسم الصيف حيث بمغت نسبة القتل لمحشرة في الرشة االولى  
بقية المعامالت.مقارنة مع  93.94 وفي الرشة الرابعة 91.55الرشة الثالثة 
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 يموسم الصيفلمحقميا"  Tuta absolutaتأثير تراكيز المبيدات في حشرة حفار اوراق الطماطة  8جدول رقم 
8162)%(. 

 المبيدات التراكيز

 بيرات باز ترايسر بروكلييم سبارتا افانت

المادة الفعالة 
 للمبيدات

INDOXACARB SPINETORAM 
EMAMECTIN 
BENZOATE 

SPINOSAD PYRIDALYL CHLORFENAPYR 

 26.66 92.62 29.93 23.69 26.39 26.39ماء 6-لتر 10مل5

 23.69 29.66 23.53 22.63 26.69 29.99ماء  6-لتر 10مل9

 23.96 29.62 22.23 26.65 29.62 29.66ماء  6-لتر10مل66

 26.39 22.66 26.66 29.69 25.69 22.63ماء¹¯لتر10مل65

Mean23.95 29.32 22.25 22.33 26.96 25.92 للرشةاالولى 

 26.66 92.26 29.22 26.22 29.29 26.59ماء  6-لتر 10مل5

 29.62 29.96 29.22 25.26 26.66 26.69ماء  6-لتر 10مل9

 25.62 25.92 23.92 26.92 26.62 29.96ماء  6-لت10مل66

 22.69 22.65 26.63 29.39 29.59 26.65ماء  6-لتر10مل65

Mean29.69 26.92 23.62 22.62 26.92 26.26 للرشةالثانية 

 93.62 96.69 99.26 92.69 26.52 25.92ماء  6-لتر 10مل5

 95.2329.65 25.66 25.65 23.95 29.36ماء  6-لتر 10مل9

 25.69 92.92 23.69 29.55 22.69 26.55ماء  6-لتر10مل66

 23.99 29.22 22.92 26.92 26.66 29.92ماء  6-لتر10مل65

Mean26.66 99.62 29.69 25.56 23.92 22.62 للرشةالثالثة 

 92.62 96.66 26.65 29.22 29.62 23.52ماء  6-لتر 10مل5

 29.66 93.69 26.62 23.69 22.25 22.22ماء  6-لت 10مل9

 29.66 26.63 26.62 26.39 26.22 29.29ماء  6-لت10مل66

 23.63 26.66 26.96 29.69 26.25 26.29ماء  6-لتر10مل65

Mean 

 للرشةالرابعة
26.39 26.99 29.22 26.96 99.66 29.99 

 62.26 المعدل

L.S.D 9.662 
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