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  حشرة حمیره النخیلفيتأثیر مسحوق التبغ والكبریت 

Batrachedra amydraula. Myer. Cosmopterygidae: Lepidoptera  

  على صنف النخیل خستاوي

  

  خمیس عبود علیويو ارق محمد عبد الفهداويط

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة-قسم وقایة النبات

  

  ةصالخال

Batrachedra amydraulaتعد حشرة الحمیرة  . Myer. عدد النخیل الرئیسیة فياشجار أفاتمن

  . في الصنف خستاويخاصة من المناطق في العالم والعراق، تسبب هذه اآلفة خسائر اقتصادیة كبیرة

لمكافحة حشرة الحمیرةیهماخلیطو الكبریتفعالیة مسحوق التبغ ومسحوقدراسة حقلیة لتقویمنفذت

تفوق مسحوق التبغ بینت النتائج .2008في منطقة الصقالویة خالل عام على صنف النخیل الخستاوي

عندما كانت اإلصابةظهورفي مرحلة بدایة  المعاملة إجراءومسحوق الخلیط على مسحوق الكبریت تعفیرا عند 

، بعد اسبوعاذ بلغ المعدل العام لالصابةاإلصابةخفض نسبة إلىأدىحیث الثمار في مرحلة الحبابوك

التي مع ومعاملة المقارنةاً قیاسعلى التوالي % 24.7, 11.7،12.7اسبوعان وثالث اسابیع من المعاملة 

ادخالهما ضمن برامج المكافحة كاحد البدائل الممكنة لذا یمكن بما ان كال المادتین امنة نسبیا)%21.1(بلغت 

  .تجاه االفة

  

Effect of Tobacco and Sulpur powders for the control of lesser date 
moth Batrachedra amydraula. Myer. Cosmopterygidae: Lepidoptera 

on the Khastawi cultiva
  

Tarik M. Al-Fahdawi and Khamees A. Aliwey
Plant protection depart.\ College of Agriculture\ University of Al-Anbar

  

Abstract
The lesser date moth Batrachedra amydraula .Meyr. is considered a major 

pest of date palm in many places of  the world including Iraq causing significant 
economic losses. A field study was conducted to evaluate the effect of Tobacco 
powder, Sulphur powder and their mixture on the lesser date moth infesting khastawi 
cultivar close to saglawia region in Al-anbar province during the spring season of 
2008 . Results revealed that  a better control was obtained with the Tobacco powder 
and it,s mixture with Sulphur, at one week, two weeks, and three weeks after 
treatment. The general means were (11.7, 12.7, 24.7%) for the three treatments 
respectively compared to (21.1%) in the control treatment.
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  المقدمة

مناطق االستوائیة التنتشر في تيمن أشجار الفاكهة ال.phoenix dectylifera Lتعد نخلة التمر 

ملیون نخلة في الوطن 62ملیون نخلة منها حوالي ) 90(بنحو النخیل في العالم أشجاریقدر عدد اذ) 1(

8ملیون نخلة وبحدود اكثر من10دود بحیضم إذویعد العراق مركزا مهمًا النتشار النخیل في العالم . العربي

الف طن سنویا حسب احصائات 432ویقدر االنتاج بنحوة اكثر من ملیون نخلة منتجة منتشرة في انحاء العراق 

تصاب )2(2006مدیریة االحصاء الزراعي لعام / جهاز المركزي لالحصاء/ وزارة التخطیط والتعاون االنمائي

Batrachedraدیدة وتعد حشرة حمیرة النخیلعمرضیة الحشریة و الفاتاآلبعدد منوثمارهاالنخیلأشجار

amydraula  اذ تصیب الثمار وهي على النخلة وتتغذى یرقاتها . كمااإلنتاجالتي تؤثر في اآلفاتمن اهم

رة نسبة كبیعلى الثمار منذ بدایة العقد وحتى طور الخالل فتاتي على معظم محتویات الثمرة ومن ثم تتساقط

)3(الشدیدة محدثة اضرار اقتصادیة كبیرة للبلدان المنتجة لهذه التمور اإلصابةفي حالة % 100منها تصل الى 

نفذت في العراق العدید من ) 7، 6، 5، 4(والظروف البیئیة السائده للصنف المزروعوتتاثر نسبة االصابة تبعا

نتیجة للخسارة التي یسببها هذه الحشرة وقلة ) 10، 9، 8(ا هتسائل مكافحو و وبیئة الحشرة الدراسات المتعلقة بحیاة

على ا البحثلهذاألساسیةاألهداففقد تركزت لمكافحتها االبحاث العلمیة في مجال استخدام المساحیق النباتیة

عند ظروف رةهذه الحشبلإلصابة یة ئو منسبة الالفيطهما یمدى تاثیر مسحوق التبغ ومسحوق الكبریت وخل

  .الحقل

  

  المواد وطرائق العمل

  تحضیر مسحوق التبغ والكبریت 

تم شراء اوراق التبغ من االسواق المحلیة وجففت في الظل  تحت مروحة سقفیة  ثم طحنت بواسطة 

حفظ هذا المسحوق في مكان معزول، . مش) 50-40(هاون یدوي بعدها غربل المسحوق بواسطة منخل قیاس 

یكروني حصل علیه من االسواق المحلیة   وكان مطحون جیدا و جاهزا اما بالنسبة لمسحوق الكبریت الما

كغم مثقبة من االسفل عدة ثقوب بواسطة 1/2عند المعاملة جرى التعفیر باستخدام علبة معدنیة زنة . لالستعمال

في كل عذق / غم من المادة30مسمار معدني ووضعت  الكمیة المطلوبة داخل العلبة وعفرت العذوق بمعدل 

  . مكرر في مرحلة الحبابوك من نمو الثمار

      وزعت المعامالت على النحو التالي  

  .عذق/ غم30التبغ تعفیر العذوق بكمیة معاملة مسحوق-1

  .عذق/غم30معاملة مسحوق الكبریت تعفیرالعذوق -2

  ).عذق/ غم30مسحوق الكبریت العذوق + مسحوق التبغ (معاملة الخلیط -3

  .بدون تعفیرالمقارنة -4

م اذت. 2008محافظة االنبار لموسم عام / في احد بساتین النخیل في ناحیة الصقالویةنفذت التجربة

  ).9، 8(صناف النخیل االخرىالتحدید الصنف الخستاوي فقط لكونه اكثر اصناف حساسیة من ا

وزعت ، )من صنف الخستاويفي كل مكرر ثالث اشجار(ثالث مكررات و اربع معامالتحددت

نفذت التجربة عندما . )C.R.D ()11(تبعا لتصمیم العشوائي الكامل المعامالت ومكرراتها بشكل عشوائي

كان موعد . في المعامالت المختلفةئویة لالصابة مالنسبة الحسبت.ظهرت االصابة بحشرة حمیرة النخیل
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حسبت،على التواليمن المعاملة ثالث اسابیع و اسبوعین و الفحص بعد اسبوع، جرت عملیة.12/6المكافحة 

جیدا وفحصت) نخلة(ثمرة من كل مكرر 100حیث اخذتئویة لالصابة  في الثمار المتساقطة مالنسبة ال

ف تحت اشجار نظوبعد ذلك الساقطة السباب اخرى،بحشرة الحمیرة وعدد الثمارلحساب عدد الثمار المصابة 

جرى حساب معدالت النسب المؤویة .بین القراءاتحدوث خلط لتالفيجمیع الثمار الساقطة وأزیلت النخیل

النتائج حللت الالصابة بعد اسبوع واسبوعان وثالث اسابیع من المعاملة وحسبت المتوسطات للمعامالت االربعة 

عند مستوى ) (L.S.Dاحصائیا وفق اختبار تحلیل التباین وقورنت الفروقات تبعا الختبار اصغر فرق معنوي 

  .)11(%0.5احتمال 

  

  النتائج والمناقشة

كان اكثر كفائه في ) الكبریت+ التبغ ( مسحوق التبغ ومسحوق الخلیط استعمالاظهرت النتائج ان  

ثانیة التي تم اما القراءة ال. 6/2008/ 12الحد من االصابة لموعد القراءة االول بعد المعاملة التي حسبت في 

تباینًا في خفض النسبة المئویة لالصابة اذ كانت ممالت المختلفة تاثیر االمعوحظ فيل26/6اجراءها بتاریخ 

فروق معنویة عند ولم تالحظ على التوالي % 38.3، % 24.7نسبة االصابة في مسحوق الكبریت والمقارنة 

فروق معنویة بین كل من معاملة الخلیطوجدتبین معاملة الخلیط ومعاملة التبغ لكن %  5مستوى احتمال 

  .والتبغ مقارنة بمعاملة الكبریت ومعاملة المقارنة 

بین ةفرق معنویلم تالحظ 3/7(بتاریخ عد ثالث اسابیع من المعاملة یت باجر القراءة الثالثة التي إما

بین معاملة الخلیط ومعاملة مسحوق ةفروق معنویكان هناكفي حیناملة الخلیط ومعاملة مسحوق التبغمع

وجود اختالفات في كل من معاملة اإلحصائينتائج التحلیل أظهرتالمقارنة معاملة الكبریت و معاملة التبغ و 

ملة الكبریت ابین معاملة مسحوق التبغ ومعةالكبریت وایضا وجود اختالفات معنویومعاملة التبغ ومعاملة الخلیط 

  .ة مسحوق الكبریت ومعاملة المقارنة على معاملاان معاملة الخلیط ومعاملة التبغ تفوقتشیر الى ئجاهذه النت.

وصلت ومعاملة مسحوق الكبریت ومعاملة المقارنةان متوسطات معاملة الخلیط ومعامل التبغیالحظ 

من النتائج تبین ان مسحوق التبغ كان االفضل في الثاثیر في على التوالي) 12.7،11.724.721.1(الى 

ن القاتلة للحشرات بینما لم یختلف الكبریت عن المقارنة في نسبة االصابة حشرة الحمیرة بسبب وجود مادة النیكوتی

عداء الحیاتیة التي ربما تتغذى على قد یعزى سببها الى قتل بعض االفي هذه المعاملة وان الزیادة الظاهریة

هرا كفاءه جیدة مع الكبریت اظهمن النتائج التي حصل علیها یبدو واضحا ان مسحوق التبغ وخلیطادوار الحمیرة 

كون هذه المواد امنة نسبیا على البیئة متوفره محلیا تو ستاويف النخیل  خفي مكافحة حشرة الحمیرة على صن

من اجل التوصل الى تصور كامل عن الفائده لذلك یمكن التوسع في التجربة الحالیة وتطبیقها في مناطق اخرى

مكنة في مكافحة افه اقتصادیة مهمة تصیب نخیل التمور في عة من اعتماد هذه المواد كاحد المواد المقالمتو 

  .العراق
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على النسبة المئویة لالصابة بحشرة الحمیرة النخیل فيهماتاثیر مساحیق التبغ والكبریت وخلیط)1(جدول

  2008ربیعالصنف خستاوي خالل

  نوع المعاملة

معدل النسبة 

المئویة لالصابة 

في قبل المعاملة

  الساقطةالثمار

معدل النسبة 

       المئویة لالصابة

  ایام7بعد 

معدل النسبة 

         المئویة لالصابة

  ایام14بعد 

معدل النسبة 

المئویة لالصابة

  یوم21بعد 

  المتوسط

    الخلیطمسحوق 

مسحوق التبغ(

 +                                   

مسحوق 

  )الكبریت

46.3  10.7  22  5.3  12.7  

  11.7  5.3  23.7  6  55.3  مسحوق التبغ

  24.7  14  42.7  17  50.3  مسحوق الكبریت

المقارنة 

Control
62.6  16.7  38.3  8.3  21.1  

L.S.D    > 
0.05

  8.3  10.18  1.88    

    3/7  26/6  19/6  12/6/2008  التاریخ

  

  التوصیات االستنتاجات

  . الخستاوي على صنفر اقتصادیة مهمةئحشرة حمیرة النخیل تسبب خساأن-1

التبغ مع الكبریت وان مسحوق الكبریت لیس هي معاملة التبغ ومعاملة مسحوق خلیط المعامالتأفضلأن-2

  .   له تأثیر على حشرة الحمیرة 

لى مناطق بما ان المواد المستخدمة طبیعیة وغیر مؤثرة نسبیة في البیئة لذلك یمكن  ان نوسع هذه التجربة ا-3

اخرى من اجل التوصل إلى االستنتاج السلیم حول اعتمادها كأحد البدائل الفعالة في مكافحة آالفة 

  .االقتصادیة المهمة التي تصیب نخیل التمر في العراق 
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