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  2006، ) 2(العدد 4:مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

القشریة وبعض المبیدات الكیمیاویة في مكافحة الحشرة Applaudتأثیر منظم النمو

  )Ceroplastes rusci (L.))Coccidae:Homopteraالشمعیة
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  المعهد الفني في السلیمانیة*
  جامعة االنبار/كلیة الزراعة**

  الكلیة التقنیة في المسیب***

  

  ةصخالال

مـن اآلفـات ذات األهمیـة الكبیـرة علـى اشـجار التـین Ceroplastes rusci (L.)تعـد الحشـرة القشـریة 

Appluadمعرفـــة تـــأثیر مـــنظم النمـــو نفـــذت دراســـات حقلیـــة ل. فـــي بعـــض بســـاتین المنطقـــة الشـــمالیة مـــن العـــراق

)Buprofezin ( أحمـد أوآ بمحافظـة ي بعض المبیدات الكیمیاویة في السیطرة علـى هـذه اآلفـة بمنطقـاضافة إلى

بینــت النتــائج وجــود إختالفــات معنویــة فــي تــأثیر عامــل . 2005خــالل عــام الســلیمانیة و طقطــق بمحافظــة أربیــل

Winterol 96%و أثبـت الزیــت المعــدني. مة وطریقـة وموعــد اإلســتخدام المكافحـة تبعــا لنـوع المــادة المســتخد

إال أنـــه لــم یكـــن . كفــاءة عالیــة فـــي الرشــة الشـــتویة لمكافحــة األفـــراد الثابتــة أو المتحركـــة علــى األفـــرع واألغصــان 

إرتفاع بالمستوى المطلوب خالل موسم النمو ونشاط الحشرة فضًال عن تأثیره السلبي على المجموع الخضري عند

Actaraالــذي تســاوي مــع المبیــد Appluadو كانــت أفضــل النتــائج عنــد إســتخدام مــنظم النمــو . درجــات الحــرارة

معاملة التربـة اللتـان سـاعدتا علـى قتـل األفـراد الموجـودة علـى الشـجرة باإلضـافة إلـى منـع حـدوث بطریقتي الرش أو 

بالمسـتوى المطلـوب عنــد Poloحــین لـم یكـن المبیــدفـي ، شـهرإلــىاإلصـابة الجدیـدة وحمایـة األشــجار لفتـرة تصـل

دور فـيلذلك فإن إستخدام الزیت المعدني . حروق على األشجار المعاملة في إرتفاع درجات الحرارة كما تسبب

بشــكل متبــادل خــالل موســم النمــو یمكــن أن Actaraوالمبیــد Appluadالتشــتیة ومــن ثــم إســتخدام مــنظم النمــو 

  .  برنامج متكامل لمكافحة اآلفة في شمال العراقتكون عناصر فعالة في 
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Abstract
The wax scale Ceroplastes rusci (L.) (Coccidae :Homoptera ) is considered 

the most important pest on fig trees in northern region of Iraq. Heavy infestation may 
cause harmful damage leading to decreased quantity and quality of fruit 
production.Several studies were conducted to evaluate the effect of the growth 
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regulator Appluad and some chemical insecticides to control this pest in the region. 
Results indicated that the use of mineral oil was very useful during winter and early 
Spring .However, negative effect was occurred with the increasing tempreture.The 
best results were obtained with the growth regulator Applaud. This insecticide was 
very effective against all stages of the pest at rate of 1.5gm/L. The use of the 
insecticide Actara applied as spray at rate of 100 mg/L or as soil treatment at rate of 
250mg/tree resulted also in very effective control .Application of  Polo resulted in a 
good control in Spring but it showed negative effect on trees with the increasing of 
temperature. Therefor, it is recommend to use the mineral oil on wintering stage 
fallowed by the insecticides Actara and Applaud that can be used alternatively in an
integrated management for the control of wax scale insect on fig trees in northern
region of Iraq.

  

  المقدمة

ِمن اآلفات المهمة التـي ُتصـیب أشـجار التـین Ceroplastes rusci (L.)  ُتعد الحشرة القشریة الشمعیة

وهـــي تنتشـــر بشـــكل كبیـــر فـــي بعـــض المنـــاطق الشـــمالیة مـــن العـــراق وتصـــیب أشـــجار فاكهـــة أخـــرى . فـــي العـــالم 

تســـبب هـــذه اآلفـــة ). 5,4,3,2,1(كالحمضـــیات والتفاحیـــات وبعـــض أشـــجار الغابـــات وشـــجیرات الزینـــة واألدغـــال 

أضــرار كبیــرة ألشــجار التــین بســبب تغــذیتها علــى العصــارة النباتیــة وٕافرازهــا النــدوة العســلیة التــي تتــراكم علــى أجــزاء 

وقــد یتســبب عــن اإلصــابة . زرعــة تحتهــا وتــؤدي إلــى تجمــع الغبــار ونمــو الفطریــات علیهــا ناألشــجار والنباتــات الم

یعتبر طور التشـتیة المتمثـل ) . 9,8,6,1(م من األفرع وضعف الشجرة بشكل عامالشدیدة تیبس األوراق وموت قس

بحوریــات الطــور الثــاني الســاكنة علــى األفــرع مــن المصــادر المهمــة لنقــل اآلفــة مــن بســتان إلــى بســتان آخــر وبــین 

جـــرت . ) 6،8،9، 1(المنـــاطق مـــن خـــالل نقـــل الشـــتالت وزراعتهـــا لغـــرض اإلكثـــار وٕانشـــاء البســـاتین الجدیـــدة 

محـــاوالت عدیـــدة بإســـتخدام وســـائل مكافحـــة متنوعـــة للســـیطرة علـــى اآلفـــة إال أن المبیـــدات الكیمیاویـــة تبقـــى هـــي 

رغم مـن عـدم جـدواها فـي كثیـر مـن بـالاإلسلوب األكثـر إسـتخداما تجـاه الحشـرات القشـریة علـى إخـتالف أنواعهـا ، 

وكانـــت الزیـــوت المعدنیـــة مـــن المـــواد التـــي . )11,10(ودورهـــا فـــي التـــأثیر علـــى البیئـــة والصـــحة العامـــة الحـــاالت 

وفي ) . 12،13(أعطت نتائج إیجابیة لمكافحة أنواع مختلفة من الحشرات القشریة على محاصیل زراعیة متنوعة 

التــي Neonicotinoidesاآلونــة األخیــرة ظهــرت مجــامیع حدیثــة مــن المبیــدات التابعــة لمجموعــة النیونیكوتینویــد 

كمــا أدخــل مــنظم النمــو ) . 14,12,15،16(مكافحــة الحشــرات القشــریة والبــق الــدقیقي أعطــت نتــائج مرضــیة فــي 

Appluadفهــو یــؤثر علــى ،وهــو مــن المــواد الحدیثــة ذات التــأثیر المتخصــص تجــاه حشــرات متشــابهة األجنحــة

اث العقم وبذلك كما ُیؤثر على البالغات ویتسبب بإحد. اتاألدوار غیر الكاملة ویمنع تطورها ووصولها الى البالغ

ونظــرًا ألهمیــة الحشــرة القشــریة الشــمعیة وٕانتشــارها بشــكل كبیــر فــي شــمال ) 17(فــإن البــیض الــذي تضــعه الیفقــس

محــدود علــى البیئـة والصــحة العامــة وألن ضـارولغــرض إیجــاد وسـیلة فعالــة تجــاه هـذه اآلفــة وذات تــأثیر. العـراق 

لـذلك فقـد نفـذت الدراسـة الحالیـة ) 12(تصدي لمثل هـذه اآلفـة أسلوب التكامل یمكن أن یكون هو العالج األمثل لل

وبعض المبیدات الكیمیاویة وٕامكانیة إستخدامها بشكل متكامل للسـیطرة Appluadبهدف معرفة كفاءة منظم النمو

  .على الحشرة القشریة الشمعیة في شمال العراق
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  العملالمواد وطرائق 

بمحافظـة -كویسـنجق-بمحافظة السلیمانیة والثانیة في طقطـق-منطقتین األولى في احمد أوآ اختیرت 

واحـد لكـل منطقـة بحیـث كانـت أشـجار البسـتان  بعمـر واحـد تقریبـا ومتماثلـة نسـبیا مـن حیـث تانبسـو حدد) أربیل

شـجرة 24اختیـرت حیـث 2005فـي  بدایـة الموسـم الربیعـي ) أحمد أوآ ( نفذت التجربة في منطقة . الحجم والنمو

شــهر تقریبــاً وبواقــع أربعــة أشــجار لكــل معاملــة وتــم تنفیــذ أربعــة رشــات بــین رشــة وأخــرىمــن كــل بســتانبــة للتجر 

حـددت ، وقـد علـى األشـجارالمبیـداتلتـر لـرش20سـعة Hardiبإستعمال مرشة ظهریة ماصـة كابسـة مـن نـوع 

یــوم مــن الــرش وذلــك باخــذ )15(أخــذت القــراءات بعــد .مواعیــد الرشــات تبعــًا لتطــور ســكان اآلفــة علــى األشــجار

حســاب تــم و والتــي شــملت أســفل ووســط وأعلــى الشــجیرة ورقــة حســب المســتویات الثالثــة لألشــجار المعاملــة) 15(

نفــذت الدراســة علــى مــرحلتین األولــى كانــت موجهــة علــى دور . عــدد الحشــرات الحیــة علــى كــل ورقــة بعــد الــرش 

وهـو ) مستحلب زیتـي مركـز(Winterol 96%معدني الشتوي أستعمل الزیت ال.التشتیة باستخدام الزیت المعدني

حیـث تبـدأ الحوریـات ) 2005-2-18بتـاریخ (من إنتاج شركة فابكو اُألردنیة رشًا قبل بقیة المبیدات برشـة واحـدة 

الحیـــة التـــي إجتـــازت الشـــتاء بـــالنمو والتطـــور علـــى األغصـــان ویتغیـــر لونهـــا وتكبـــر فـــي الحجـــم فـــي الحـــین تتمیـــز 

شجرة بشكل عشـوائي قبـل /األفراد الحیة على عشرة أغصانتعد.لمیتة بكونها جافة والتتطور والتكبرالحوریات ا

كـل والسـیقاناألفـرع أسـاس عـدد أالفـراد الحیـة علـى الرش  ثـم نفـذت عملیـة الـَرش  وحسـبت نسـبة اإلصـابة علـى

) 1جـدول (ات أخرى مـع الزیـت المعـدني أما المرحلة الثانیة فتمثلت بتنفیذ عملیات الّرش بإدخال مبید. یوم ) 15(

وبالنســـبة للزیـــت ، وقایـــة النبـــات فـــي الهیئـــة العامـــة للبحـــوث الزراعیـــة بحـــوثوالتـــي تـــم الحصـــول علیهـــا مـــن قســـم 

أستخدمت جمیع المبیدات بطریقـة الـّرش وبمعـدل . المعدني فقد تم الحصول علیه من الدوائر الزراعیة في المنطقة

فقــد أســتخدم بطــریقتین Nicotinoidesوهــو مــن مجموعــة Actaraجرة عــدا المبیــد شــ/لتــر مــن محلــول المبیــد2.5

  -:هما

لرش األجزاء الخضـریة مـن شجرة/ لتر2.5لتر واستعمل بنسبة /ملغم100خلط المبید  بنسبة-:طریقة الرش-أ

  . جمیع اإلتجاهات وتغطیتها بشكل كامل

ــة عمــل األخــدود-ب الطریقــة بعمــل حفــرة دائریــة فــي التربــة بشــكل تمثلــت-:Furrow applicationطریق

  . سم 50سم وبمسافة تبعد عن الساق 10إخدود حول الشجرة بعمق

  

  المبیدات والتراكیز المستعملة للمستحضر التجاري في الدراسة)1(جدول

  التركیز المستخدم  االسم الكیمیاوي  الشركة المنتجة  االسم الشائع  اسم المبید  ت

1  Winterol 96%  Winterolفابكو االردنیة  CnH2n2.5لتر ماء/3مس  

2  Actara 25 WG
Theametho-

xam
Syngenta

3-(2-chloro-thiazol-5-Yl 
Methyl)-5-

Methyl[1,3,5]Oxadiazinon
-4 Ylidene –N-nitroamine

  شجرة/لتر2.5لتر ، /مغمل100

  اخدود/لتر2.5لتر ، /مغمل250

  حول الشجرة

3  Polo 500sc
Diafentheiuro

n
Syngenta  

3-(2-6-di-iso propyl-4-
phenoxy 

phenyl)thiourea,1-tret-
butyl

2.5لتر بمعدل /3سم2.5

  شجرة/لتر

4  
Appluad 25 

WP
BuprofezinNihon  

2-tert-butylimino-3-  
isopropyl-5-phenyl-1-3-5-

thiazinan-4-one
  شجرة/لتر2.5لتر وبمعدل /غم1.5

  شجرة/لتر ماءH2O2.5________ماء فقطالمقارنة  5
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بالتسـاوي إلـى األخـدود مـن كـل الكمیـة لتـر مـاء وأضـیفت2.5فـي یـبملغم وٕاذ250خلط المبید بنسبة 

عنـد إعـادة العملیـة فـي Poloو اسـتبعد الزیـت المعـدني ومبیـد تربة األخدود بعد إكمال المعاملةوردمت الجوانب 

عنــدما تكــون درجــات الحــرارة الســلبي علــى األشــجار هب تــأثیر بســب2005عــام ) طقطــق بمحافظــة أربیــل( منطقــة 

مـن أجـل تحدیـد كفـاءة ) 18(ُعدلت القراءات تبعا لمعادلة هندرسون وتلتـون . مرتفعة نهایة الصیف وبدایة الخریف

  . المبید 

تحـــت ) .L.S.D(وقورنـــت المعـــدالت بإســـتخدام إختبـــار أصـــغر فـــرق معنـــوي حللـــت النتـــائج إحصـــائیا 

  ).19(لتحدید معنویة الفروقات 0.05ال مستوى أحتم

  

  النتائج والمناقشة

مــن الدراســة أن كثافــة الحشــرة القشــریة الشــمعیة علــى أشــجار التــین كانــت قلیلــة نســبیا فــي بدایــة یتضــح 

للفتــرة نشـاطها بعـد موسـم التشـتیة مقارنــة بأعـدادها بعـد ظهـور الجیـل األول واألجیــال الّالحقـة  حیـث كـان تواجـدها

فــي الزیــادة أعــدادها غصــن وٕاســتمرت/حشــرة0.58بمعــدل فــي أحمــد أوآ  2/5/2005الــى 6/2/2005مــن

وتبــین أن المبیــدات الكیمیائیــة ســاعدت فــي خفــض ســكان الحشــرة فــي منطقــة ،فــي المنطقتــینخــالل موســم النمــو 

Winterolلتــأثیر الزیــت المعــدني الشــتويفبالنســبة) . 2جــدول (محافظــة الســلیمانیة بأحمــد أوآ  فقــد  96 %

أظهــرت النتــائج أن لهــذا المبیــد تــأثیر إیجــابي فــي خفــض كثافــة اآلفــة عنــد معاملــة األشــجار المصــابة فــي الموســم 

1.39فعنـد رش األشـجار رشـة وقائیـة شـتویة بقیـت اإلصـابة علـى األشـجار بمسـتوى واطـئ  بلـغ.الشتوي والربیعـي

بعدها . فعال لهذا المبید ضد أدوار الحشرة خالل فترة الشتاء غصن في نهایة شهر آذار مما یؤكد التأثیر ال/حشرة

ارتفعت اإلصابة من جدید للفترة من منتصف نیسان ولغایة منتصف حزیران وذلك لقلة تـأثیر متبقـي المبیـد وتـأثیر 

من الظروف الجویة على فعالیته ،فضًال عن أن الحشرة بدأت بالتكاثر نتیجة ظهور حوریات الجیل األول مما زاد

كثافتهــا العددیــة ، حیــث كــان تــأثیر المبیــد متوســط فــي خفــض نســبة اإلصــابة للفتــرة مــن منتصــف حزیــران ولغایــة 

ورقـــة ، ورغـــم ذلـــك فـــإن الزیـــت الشـــتوي /حشـــرة20.00و15.3منتصـــف تمـــوز فقـــد بلـــغ معـــدل عـــدد األفـــراد مـــابین 

Winterol%96وقلت فعالیة المبیـد . صل الشتاء كان له تأثیر معنوي عند إستعماله على األغصان في نهایة ف

عنــد إرتفــاع درجــات الحــرارة قابلهــا إرتفــاع تــدریجي فــي الكثافــة الســكانیة لآلفــة بفعــل مالئمــة الظــروف البیئیــة للنمــو 

وفـــي شـــهر حزیـــران أدى الزیـــت المعـــدني إلـــى حـــرق أوراق األشـــجار المرشوشـــة لـــذلك أوقـــف . والتطـــور والتكـــاثر 

وقـــد أوضـــح التحلیـــل اإلحصـــائي  وجـــود . بمحافظـــة أربیـــل -فـــي منطقـــة طقطـــق إســـتخدامه عنـــد إعـــادة الدراســـة 

أما عـن تـأثیر مبیـد . فروقات معنویة فیما بین  تأثیر المبید ومعاملة المقارنة في نسبة اإلصابة تبعا لتواریخ الرش 

Actara 25أكتـارا  % WGمعیة فقـد بطریقـة الـرش وطریقـة عمـل األخـدود علـى اإلصـابة بالحشـرة القشـریة الشـ

غصــن  فــي نهایــة شــهر /حشــرة1.39كانــت الرشــة االولــى فــي بدایــة شــهر نیســان بعــد أن كانــت اإلصــابة بمعــدل  

و بعد إجراء المعاملة إنخفضـت اإلصـابة باآلفـة طیلـة شـهر نیسـان ولكـال الطـریقتین ). 2جدول (2005آذار عام 

ایـــة منتصـــف الشـــهر حیـــث وصـــلت  االفـــراد ، ولكنهـــا ارتفعـــت مـــن جدیـــد فـــي بدایـــة مـــایس ولغ) الـــرش واألخـــدود(

ورقـة وبطریقتـي الـرش واألخـدود علـى التـوالي ، ممـا دعـا إلـى الرشـة الثانیـة وبعـدها /حشـرة6.95و4.13الحیةالى 

ورقة لطریقتي الرش واألخدود على التوالي أیضا /حشرة1.18و1.23إلى مستویات متدنیة إنخفضت كثافة الحشرة

هذه المرة لـم تسـتمر طـویًال ، إذ عـادت كثافـة اآلفـة باإلزدیـاد تـدریجیا ممـا أسـتوجب رش ولكن فعالیة المبیدات في 

األشجار بالرشة الثالثة في نهایة حزیران والتي كان تأثیرهـا الیختلـف عـن الرشـة السـابقة فـي مـدة التـأثیر فـي نسـبة 

حیـــث وصــلت كثافـــة الحشــرة فـــي اإلصــابة ممــا یؤكـــد أن هــذا المبیـــد أیضــا تتـــأثر فعالیتــه بإرتفــاع درجـــات الحــرارة
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المبیـــد أعطـــى نتـــائج جیـــدة جـــدًا فـــي قتـــل الحوریـــات والحشـــرات ورقـــة ، إال أن /حشـــرة5,3و20منتصـــف تمـــوزالى

حیــث منــع .وحمایــة األشــجار مــن اإلصــابة بــاألطوار المتحركــة وطــور التشــتیة فــي بدایــة الربیــع لمــدة شــهرالكاملــة

األشــجار المصــابة بأمهـات التشــتیة إلــى أشــجار تنتقــل مـنألرض أوحـدوث اإلصــابة بالزاحفــات التـي تتســلق مــن ا

أكثـــر كفـــاءًة وفعالیـــة مـــن طریقـــة المعاملـــة باألخـــدود وأظهـــر التحلیـــل رش األشـــجار بالمبیـــدســـلیمة ، وأن طریقـــة

بت الرش ومعاملة المقارنة ، وعلى العموم فإن هذا المبید أثمواعید اإلحصائي عن فروقات معنویة بین المبیدات و 

على كفاءتـه فـي التـأثیر فـي نسبیاَ نجاح في مكافحة اآلفة في األشهر الباردة و الحارة وعدم تأثیر الظروف البیئیة

  ) . Winterol %96(نسبة اإلصابة مقارنًة بالمبید السابق 

  

  ورقة /الحیةC.rusciمعدل عدد الحوریات والبالغات للحشرة القشریة الشمعیة)2(جدول 

محافظة السلیمانیة لعام  -كیمیائیة مختلفة في منطقة أحمد أوآ بمبیداتالتین قبل وبعد الرش شجار أعلى 

2005  

  القراءات

  المبیدات

  

  

  
  

  

  التاریخ

2005

Winterol
96 %  

  رش

Actara
%25 

رش

Actara 
25 %

حفر

Polo  

رش

Appluad  

رش

ماء

Control

رش

0.58  16/20.580.580.580,580.58قبل الرشة األولى

1.73  --  --16/30.28  بعد الرشة األولى

31/31.391.391.391.391.391.39)المعامالت(قبل الرشة الثانیة لجمیع 

16/40.300.250.150.700.233.65األولى بعد الرشة الثانیة

30/40.300.230.150.700.233.65الثانیة بعد الرشة الثانیة

16/56.804.136.9513.210.2519.20  ة بعد الرشة الثانیةالثالث

1/62.801.231.180.731.4812.90األولى بعد الرشة الثالثة

15/615.307.487.006.257.2324.80الثانیة بعد الرشة الثالثة

1/712.000.951.385.803.7523.10األولى بعد الرشة الرابعة

16/720.005.307.2015.57.6322.50الرشة الرابعةالثانیة بعد

59.2021.3026.6045.734.7811  المجموع

5.922.132.674.573.4811.4  المعدل

≥0.05 ( P ) L.S.D.أصغر فرق معنوي

بین المعامالتبین تواریخ

21.82516.905

  

معنـوي فــي خفـض اإلصــابة إال أنهــا الهتــأثیر ظهـري خــالل الموسـم الربیعــ Poloأمـا عنــد إسـتخدام مبیــد

ورقــة ولكــن بعــد الرشــة الثانیــة عــاودت كثافــة /حشــرة13.2ارتفعــت قلــیال فــي شــهر مــایس ووصــلت أعــداد اآلفــة إلــى 

ورقـة للفتـرة مـن /حشـرة5.80-0.73اآلفة باإلنخفاض من جدید وأسـتقرت علـى معـدالت واطئـة أو متوسـطة بلغـت 

كـان تأثیرهـا محـدودًا فـي كثافـة تموز الذي عوملت به النباتات بالرشـة الثالثـة التـيدایة شهر بدایة حزیران ولغایة ب

فعالیـة المبیـد بحیـث بقیـت كثافـة الحشـرة مرتفعـة قلـیًال ، تـأثیر الظـروف الجویـة فـي اآلفة وربما یرجـع السـبب إلـى 
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ى أن تـــأثیر هــذا المبیــد فـــي ویشـــیر التحلیــل اإلحصــائي إلــورقـــة فــي منتصــف حزیــران/حشــرة)15.6(حیــث كانــت 

الرش وكذلك عـن معاملـة المقارنـة والتـي شـهدت مواعیداإلصابة بالحشرة قد أختلف معنویا فیما بین المعامالت و 

ورقـة /حشـرة22.6إرتفاعا متزایدا لكثافة اآلفـة اعتبـارا مـن بدایـة الـرش ولغایـة نهایـة شـهر تمـوز بحیـث وصـلت الـى

إذ  . المتابعة المیدانیة لوحظ أن هذا المبید أحدث تأثیرًا سـلبیًا علـى األشـجار ومن خالل ،في منتصف هذا الشهر

وربمـا یعـود السـبب ) حزیـران وتمـوز(قد تسبب في َتیبس النموات الخضریة خاصًة خالل األشهر الحارة من السـنة

اوقفــتلــذلك،جــة الحــرارةإلــى ارتفــاع حساســیة أوراق التــین وتســممها بــالمواد الكیمیائیــة المســتعملة عنــدما ترتفــع در 

للفتـرة مـن منتصـف شـهر آب  ولغایـة بدایـة شـهر تشـرین أول عنـد إعـادة التجربـة ذا المبیـدرش االشجار بهـعملیة 

  .محافظة أربیل -في منطقة طقطق 

  الشمعیة فيC.rusciكفاءة المبیدات المستعملة على الحشرة القشریة)3(جدول 

  معدلة حسب معادلة هندرسون وتلتن2005عام ) محافظة السلیمانیة- أحمد أوآ(

التاریخالقراءات 
Wintrol 

96%

Actara 

رش 25

Actara 

حفر

Polo  

رش

Appluad  

رش

16/3/200583.31رشة االولىالاالولى بعد 

31/3/200577.03رشة االولىالالثانیة بعد 

16/4/200565.1877.2093.0674.4691.26  االولىبعد الرشة الثانیة

30/4/200565.1879.0293.0674.4691.26الثانیة بعد الرشة الثانیة

16/5/200549.4028.6939.138.0126.26الثالثة بعد الرشة الثانیة

1/6/200538.8355.7674.7891.7878.55االولى بعد الرشة الثالثة

15/6/200528.5040.8021.9563.1945.16الثانیة بعد الرشة الثالثة

1/7/200516.0786.3678.8360.3744.31االولى بعد الرشةالرابعة

16/7/200543.6021.9013.4017.4016.30الثانیة بعد الرشةالرابعة

  

في نسبة اإلصابة فقد أوضحت النتائج أنه ذو تأثیر فعال فـي  Appluadأما بالنسبة لتأثیر منظم النمو

1.39فبعـــــد أن كـــــان معـــــدل أعـــــدادها علـــــى األشـــــجار قبـــــل المعاملـــــة . وار اآلفـــــة علـــــى أشـــــجار التـــــین جمیـــــع أد

لكـن خـالل شـهر مـایس . غصن ، أحدث المبیـد إنخفاضـًا كبیـرًا فـي كثافـة اآلفـة أسـتمر طیلـة شـهر  نیسـان /حشرة

مالئمــة الظــروف بســببورقــة فــي منتصــف الشــهر/حشــرة10.25إرتفعــت كثافــة أفــراد اآلفــة مــن جدیــد لتصــل إلــى 

بهـذا لرابعـة ة والثـوعنـد إجـراء الرشـة الثا.البیئیة لنمـو األشـجار وتكـوین أفـرع وأوراق جدیـدة مفضـلة لتكـاثر الحشـرة 

المبید بقى مستوى اإلصـابة متـدنیًا بشـكل واضـح مقارنـة باألشـجار غیـر المعاملـة حیـث كـان معـدل عـدد الحشـرات 

ورقـة فـي معاملـة المقارنـة وللفتـرة /حشـرة22.55-12.98المعاملـة و ورقة في األشـجار /حشرة7.63و1.48مابین 

  .من بدایة شهر حزیران ولغایة منتصف شهر تموز

  

  

  

  

علىورقة/ الحیةC.rusciالشمعیةمعدل عدد الحوریات والحشرات الكاملة للحشرة القشریة )4(جدول 

  اربیل/فحة الصیفیة في منطقة طقطقفي المكاالتین قبل وبعد الرش بمواد كیمیائیة مختلفةاشجار
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  القراءة
  المبیدات

  التواریخ
Actara 25w رش على

  شجاراأل

Actara 25 w  

  في التربة

Appluad   

رشا على 

  شجارالا

Control  

رش الماء على 

  شجارالا

8.628.628.628.62  2005-8-16  قبل الرش

  12.68  1.20  2.23  0.48  2005-9- 1  )1(بعدالرش

  13.65  1.77  0.98  0.77  2005-9-15  )2(بعدالرش

  14.98  3.37  2.85  2.42  2005-10- 1  )3(بعدالرش

  13.77  2.11  2.02  1.22  المعدل

  

–ق طقط(في منطقة C.rusciعلى الحشرة القشریة الشمعیة كفاءة المبیدات المستعملة)5(جدول 

  معدلة معادلة هندرسون وتلتن2005عام ) محافظة أربیل

  ةعوامل المكافح

  التاریخ

Actara25w  

  شجارالرش على أ

Actara25 w  

  في التربة

Appluad   رش  

  شجارالعلى أ
  المعدل

  91.14  91.13  85.66  96.62  2005-9- 1بعدالرش 

15-9-2005  94.59  93.7  86.92  91.74

1 -10-2005  83  81.68  75.11  79.93

87.6  84.39  87.01  91.40  المعدل

  

لتأثیراتهـــا Poloوعنـــد تنفیـــذ الدراســـة فـــي منطقـــة طقطـــق بمحافظـــة أربیـــل تـــم إســـتبعاد الزیـــت المعـــدني و

إلـى إنخفـاض أعـداد اآلفـة عنـد ) 5,4جـدول(السلبیة على األشـجار التـي تحـدث عنـد إرتفـاع الحـرارة وتشـیر نتـائج 

ورقـة فـي نهایـة شـهر /حشـرة2.42،2.85بطریقتي الرش واألخدود إذ وصلت كثافتهـا إلـى Actaraالمعاملة بمبید 

وهـذا مؤشـر علـى كفـاءة . ولكـال الطـریقتین علـى التـوالي 2005فـي منتصـف شـهر آب8.62أیلول بعـد أن كانـت 

االفة في  اي وقت من السنة لعدم حصول تأثیر سلبي علـى األشـجار المبید ویشجع على إستمرار عملیة مكافحة 

أمـا عنـد إسـتخدام . جراء المعاملة به وله مدة بقاء جیدة بعد الرش تجعله ذو فاعلیة عالیة ولكال طریقتي المعاملة 

ورقـــة فـــي حـــین كانـــت /حشـــرة3.37فـــي هـــذه المنطقـــة فقـــد إنخفضـــت كثافـــة الحشـــرة الـــى Appluadمـــنظم النمـــو 

ممـا یؤكـد الـدور اإلیجـابي لهـذا المبیـد فـي التـأثیر فـي كثافـة اآلفـة . ورقة في األشجار غیر المعاملة /حشرة14.98

ویشیر التحلیل االحصائي الى وجود فـروق معنویـة بـین ) 17(بكل أدوارها وربما أحدث عقمًا في الحشرات البالغة 

ئج التـي تـم الحصـول علیهـا یتضـح أن أعـداد الحشـرة وعلـى ضـوء النتـا. وكذلك بین المعامالت والمقارنـة لمواعیدا

96%  كانت منخفضة قبل الرش بمبید Winterol  وبقیت منخفضة وذلـك بسـبب وجـود طـور التشـتیة فقـط وتـأثیر

كمــا أن Actaraو Poloهــذا المبیــد اإلیجــابي فــي هــذه الفتــرة وأن  أوطــأ األعــداد كانــت عنــد المعاملــة بالمبیــدین 

تأثیر متأخرًا حیث یحتاج أوال أن یتوغل في أنسـجة النبـات لیـؤدي عملـه ومفعولـه فـي اآلفـة كان ذوActaraمبید 

ومــنظم النمــو Actaraالحقــا وتشــیر النتــائج أن أفضــل المبیــدات مــن حیــث الكفــاءة تجــاه ادوار اآلفــة كانــت المبیــد 

Appluad) كمـــا وٕان طریقـــة إســـتعمال المبیـــد ) 5,3جـــدولActaraفضـــل مـــن إســـتعماله رشـــا أعطـــت نتـــائج أ

  ) .1-شكل( بطریقة األخدود رغم عدم وجود فروقات معنویة  بین الطریقتین في التأثیر في أعداد اآلفة 
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وبعض المبیدات الكیمیائیة في أعداد الحشرة القشریة الشمعیة Applandتأثیر منظم النمو ) 1(شكل

)Ceroplastes rusci (L.  

  

یمكــن إســتعمالهما خــالل األشـــهر الحــارة مــن الســنة فــي حـــین   AppluadوActaraإن كــال المبیــدین 

ْم أو بــــاألحرى 35عنــــد إرتفــــاع درجــــات الحــــرارة عــــنPoloیتــــوخى الحــــذر مــــن إســــتعمال الزیــــت المعــــدني ومبیــــد 

د أمــا ســبب إنخفــاض أعــداد اآلفــة فــي معاملــة المقارنــة فــي أوقــات معینــة فقــ. إســتبعادهما مــن المعــامالت الصــیفیة 

یرجــع ســبب ذلــك الــى إنتشــار بعــض األعــداء الحیویــة وخاصــًة المفترســات كالدعســوقة ذات الســبع نقــط والدعســوقة 

ذات األحــد عشــر نقطــة التــي لــوحظ وجودهــا علــى األشــجار فــي جمیــع المعــامالت وتتغــذى علــى أدوار اآلفــة وهــذه 

الــذي یــؤثر Appluadومــنظم النمــوActaraالمبیــدات آمنــة نســبیا علــى البیئــة واألعــداء الحیاتیــة  خاصــة مبیــدي 

لــذلك فــإن هــذه المكونــات یمكــن أن تكــون عناصــر أساســیة فــي تصــمیم برنــامج متكامــل . فــي جمیــع أدوار اآلفــة 

  .لمكافحة الحشرة القشریة الشمعیة على أشجار التین في شمال العراق 
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