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اإلصابة والخسارة في الحاصل المتسببة عن في تقلیل واإلحیائیةبعض المبیدات الكیمیائیةكفاءة
)دودة جوز القطن الشوكیة  Lepidoptera : Noctuidae) Earias insulana

(Boisd) على الصنف الشاتا
1صالح حسن سمیر2عبدالستار عارف علي 1سنداب سامي جاسم الدهوي 

كلیة الزراعة / جامعة بغداد1
كلیة الزراعة / جامعة االنبار2

الخالصة
لتحدید الخسائر التي تسببها دودة جوز القطن )أبو غریب(في موقع كلیة الزراعةنفذت تجارب حقلیة

تقلیل ة في یحیائالكیمیائیة واألفي محصول القطن صنف الشاتا ودور بعض المبیدات Earias insulanaالشوكیة 
. 2010ستعمالها برشة واحدة أو رشتین خالل موسم نمو المحصول لعام إعند هذه الخسائر في مكونات الحاصل
في تقلیل الخسارة في مكونات حاصل القطن وصفاته بفروق Cyepermethrinأشارت النتائج إلى تفوق المبید 

ثم منظم Hostathionثم المبید Comodorالمبید معنویة مقارنًة مع المبیدات األخرى المستعملة في الدراسة تاله
بلغت النسبة المئویة للخسارة في حاصل القطن الزهر ،Agreenوأخیرًا المبید االحیائي Matchالنمو الحشري 

ة في مرحلة ستعمالها برشة واحدإبیدات المذكورة على التوالي عند % للم37.6، 35.3، 32.8، 30.2، 27.4
ستعمال هذه المبیدات برشتین خالل موسم نمو المحصول ،األولى عندما یكون النبات في إتكوین البراعم. وعند 

للخسارة في مرحلة تكوین البراعم والثانیة عند مرحلة التزهیر وتكوین الجوز أدى ذلك إلى خفض  النسبة المئویة 
برشة واحدة وبالترتیب نفسه إذ بلغت النسبة المئویة للخسارة في ستعمالهاأكبر مقارنًة بأمكونات الحاصل  بشكل 

، Cyepermethrin ،Comodor% للمبیدات 24.3، 21.5، 19.6، 18.2، 15.4حاصل القطن الزهر 
Hostathion ،Match،Agreen.تباینت في ن المبیدات المستعملةأإلى هذه النتائج فستناداً إعلى التوالي

وز القطن الشوكیة في ساعدت على خفض الخسارة المتسببة عن دودة جأنها جمیعاً لى مكونات الحاصل إالّ تأثیرها ع
فة مع مراعاة أن یكون ها  یمكن أن یستعمل في مكافحة اآلن أي منإ ستعمالها برشة واحدة أو رشتین و إالحاصل عند 

جل الوصول إلى أاء الحیاتیة ومرحلة نمو النبات من دعم النظام البیئي الزراعي ودور األختیار المبید مبني على فهإ
القرار السلیم في تطبیق المكافحة وتحقیق أفضل النتائج مع تقلیل المخاطر البیئیة .
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Efficacy of some chemical and biological insecticides in reducing
infestation and yield losses caused by the spiny cotton bollworm Earias
insulana (Boisd) ( Lepidoptera : Noctuidae) on Lashata cultivar

Sindab S. Jasim Aldahwi 1 Abdul -Sattar A. Ali 2 Saleh H. Sameer 1

1Coll. Agric. / University  of Baghdad
2Coll. Agric./ Al-Anbar University

Abstract
Field experiments were undertaken to evaluate the effectiveness of some chemical and
biological insecticides against the spiny cotton bollworm Earias insulana (Boisd) and
their impact on yield component of cotton, cultivar Lashata, at  the location of the
College of Agriculture /Abu-Ghraib during the growing season of 2010.Resulte indicated
the superiority of the insecticide Cypermethrin  in reducing losses in quantitative and
qualitative characters of yield components of cotton, when used as one spray or two
sprays during the growing season. The insecticide Comodor came the second in the
effectiveness followed by Hostathion,the growth regulator Match and the biological
insecticide Agreen respectively. When the insecticides where applied as one spray during
bud formation stage, the percentages of yield losses in row cotton were,27.4, 30.2, 32.8,
35.3 and 37.6% respectively . However ,when these insecticides where applied for two
times, the first one was at bud formation stage and the second was at the flowering and
boll formation stage ,the percentages of yield losses were,15.4,18.2,19.6,21.5,and 24.3%
for the mentioned insecticides respectively. According to the results of the present
experiment ,the tested insecticides were varied in their effectiveness, however any of
them could be used for controlling the pest ,taking in consideration the whole agro
ecosystem, the timing of application and the growth stage of the host plant in order to
ensure better control and environmental safety.

المقدمة
Gossypium hirsutumیعد محصول القطن  L. من المحاصیل الصناعیة النقدیة المهمة. تشكل األلیاف

سـتخالص إ% من القیمة السعریة للحاصل، كما یستخلص زیت الطعام من البذور وتستعمل الكسبة بعد 90-85نسبة 
قتصـادیة كبیـرة تصـل إ). یتعرض المحصول للعدید مـن اآلفـات الحشـریة التـي تسـبب خسـائر 7الزیت كعلف للحیوانات(

مـن أهـم اآلفـات Earias insulanaتعد دودة جوز القطـن الشـوكیة ). 23%(51.3بسبب دیدان الجوز وحدها إلى 
عالم، تهاجم یرقاتها معظم أجزاء النبات إبتـداًء مـن مراحـل التي تصیب  محصول القطن في العراق والعدید من بلدان ال

النمـو األولـى حیـث تتغـذى علـى القمـم النامیـة الحدیثـة مـرورًا بمرحلـة تكـوین البـراعم واألزهـار التـي تجـف وتسـقط نتیجـة 
هــا وغالبــا مــا تغذیــة الیرقــات علیهــا . بعــدها تنتقــل الیرقــات إلــى الجــوز عنــد تكوینــه فتثقــب الجــوزة وتتغــذى علــى محتویات

لنـاتج . تـؤثر اإلصـابة فـي إنتاجیـة النبـات وتسـبب رداءة نوعیـة القطـن اب من األسفل وذو مقطع غیر منتظم یكون الثق
سـتعمال المبیـدات الكیمیائیـة ). األمر الذي أدى إلى إ23، 11،14،21، 8، 6، 1(وثلوثه باألعفان والفطریات

وبشكل مفرط للسیطرة على اآلفة وتقلیـل ضـررها، رافـق ذلـك حـدوث سـلبیات كثیـرة أبرزهـا تحـول بعـض اآلفـات الثانویـة 
إلى آفـات رئیسـیة مثـل الحلـم والـذباب األبـیض فضـًال عـن ظهـور المقاومـة عنـد بعـض اآلفـات ضـد فعـل مجـامیع كثیـرة 
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لـذلك .)17، 15، 12(ة واألحیاء األخرى غیـر المسـتهدفةالضرر على الحشرات النافعمن المبیدات والتلوث البیئي و 
تعمل بتراكیــــز قلیلــــة والمبیــــدات ســـتعمال المبیــــدات ذات المواصــــفات الســـمومیة الواطئــــة التــــي تســـصـــار األتجــــاه نحــــو إ

ممــا یؤهلهــا للــدخول ضــمن نتقائیــة مثــل منظمــات النمــو الحشــریة والمبیــدات اإلحیائیــة كونهــا مــواد متخصصــة نســبیاً األ
األضـرار مع هذا التوجـه وألجـل تالفـي ستمراراً ). وإ 22، 9،20، 10(برامج المكافحة المتكاملة لآلفة وبشكل ناجح

ستعمال عدد مـن الیة التي تهدف إلى معرفة تأثیر إقترحت الدراسة الحالمحتملة من اإلفراط في إستعمال المبیدات فقد أ
الكیمیائیة واإلحیائیة في حمایة المحصول وتقلیل الخسارة في حاصـل القطـن صـنف الشـاتا فـي حالـة تطبیقهـا المبیدات 

برشة واحدة في مرحلة تكوین البراعم في بدایة شهر آیار، أو رشتین حیث تطبق الرشة الثانیة عنـدما یكـون النبـات فـي 
مرحلة التزهیر وتكوین الجوز في بدایة شهر تموز .

العملوطرائقالمواد
تم الحصول على بذور القطن صنف الشاتا من الشركة العامة للمحاصیل الزراعیـة التابعـة إلـى وزارة الزراعـة 

أبـو غریـب وأعـدت للزراعـة -فـي حقـول كلیـة الزراعـة²م1500العراقیة .أختیـرت قطعـة أرض مناسـبة مسـاحتها بحـدود 
. )7(من حراثة وتنعیم وتعدیل وتسمید حسـب التوصـیات المعتمـدة لزراعـة القطـنبإجراء كافة العملیات الزراعیة الالزمة 

قسمت األرض على قسمین كـل قسـم یضـم ثالثـة مكـررات وكـل مكـرر یضـم سـبع وحـدات تجریبیـة كـل منهـا تتـألف مـن 
سـم 75أمتـار والمسـافة بـین مـرز وآخـر6خمسة مروز مع ترك مرزین عازلین بین وحدة تجریبیة وأخـرى، طـول المـرز 

ســم، زرعــت فــي كــل جــورة 25خــرىوأورة وكانــت المســافة بــین جــ3/4/2010زرعــت بــذور القطــن صــنف الشــاتا بتــاریخ 
ســـم. إســـتمر االهتمـــام بالحقـــل وٕاجـــراء عملیـــات خدمـــة المحصـــول ومراقبتـــه حتـــى  نهایـــة 5-3أربـــع بـــذور علـــى عمـــق 

1/5/2010) بتـاریخ 1الرشة األولى في القسم األول والثاني من الحقل بالمبیدات المبینـة فـي جـدول (. أجریتالموسم
لــة تكــوین البــراعم حیــث تــم التحقــق مــن وجــود اإلصــابة بــدودة جــوز القطــن الشــوكیة مــن حــین وصــلت النباتــات إلــى مرح

ــالتراكیز الموصــى بهــا علــى الوحــدات  خــالل المســوحات االولیــة التــي نفــذت فــي الحقــل. وزعــت معــامالت المبیــدات وب
. CRBDالتجریبیة في كل مكرر ضمن كل قسم بتجربة عاملیة وحسب تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

.التجربةفيالمستعملةوالتراكیزالمبیدات. 1جدول
معدل االستعمال 

مل/لتر،غم
المادة الفعالة نوع المبید المبید

2.5 Bacillus thuringenesis حیوي بكتیري Agreen
0.75 Lufenuron منظم نمو حشري Match 50 EC
0.5 Cyepermethrin مبید بایروثرویدي Cyepermethrin 20 EC
1.0 Imidacloprid مبید نیونیكوتیني Comodor 20 SL
1.0 Triazophos مبید فسفوري عضوي Hostathion 40 EC
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مكثـفوقـائيلبرنـامجخضـعتأخـرىتجریبیـةوحـداتحـددتكمـا. فقطبالماءالمقارنةمعاملةفيالنباتاترشت
إصـابةأيظهـورعنـدالالزمـةالمكافحـةأجریـتتـمحیـث،اإلصـابةمـنخالیـةنظیفـةنباتاتعلىالحصولجلأمن

لــدىالمقاومـةحـدوثلتالفـيمتبـادلبشـكلإزائهـاالموضــحةوبـالتراكیزالـذكرالسـابقةالمبیـداتسـتعمالبأوذلـكعلیهـا
1/7/2010بتــاریخفقــطاألرضمــنالثــانيالقســمعلــىطبقــتفقــدالثانیــةالرشــةیخــصفیمــا. منهــاأيتجــاهالحشــرة

نفسـهاوبـالتراكیزالـذكرالسـابقةالمبیـداتمعـامالتوزعـت. الجـوزوتكـوینالتزهیـرمرحلـةإلـىالنباتـاتوصـلتعندما
تهیئتهــابعــدلتــر10ســعةظهریــةمرشــةســتعملتأ. األولــىالرشــةمعمــالتفیهــاطبقــتالتــيالتجریبیــةالوحــداتعلــى

فــيالمختلفـةالمعـامالتوتـأثیراآلفـةعـنالمتسـببةاألضـرارلتحدیــدالموسـمنهایـةفـيالبیانـاتأخـذت.مسـبقاً وتعییرهـا
عنـدماحـدةعلـىمعزولـةتجریبیـةوحـدةلكـلالقطنحاصلجني.ورشتینواحدةبرشةتطبیقهاعندالحاصلمكونات
:یليكماالجنیاتمواعیدوكانت% 60-50إلىالمتفتحالجوزنسبةوصلت

15/9/2010األولىالجنیة

15/10/2010الثانیةالجنیة

15/11/2010الثالثةالجنیة

.الكاظمیةفيالقطنیةللمنسوجاتالعامةالشركةمحلجفيبالدراسةالخاصةالعیناتحلجت
:التاليالنحوعلىالحاصلبمكوناتالمتعلقةالقراءاتأخذت
وقسـمعشـوائیاً معلمـاً نباتـاً لخمسـینالمتفـتحوغیـرالمتفـتحالسلیمللجوزالكليالعدد= الواحدللنباتالجوزعدد.1

.النباتاتعددعلىالناتج
وقسـمةعشـوائیاً المعلمـةالخمسـینللنباتـاتالمتفتحـةالسـلیمةاتالجـوز عـدد= الواحـدللنبـاتالمتفـتحالجوزعدد.2

.النباتاتعددعلىالناتج
مقسـوماً عشـوائیاً أخـذتومتفتحـةسـلیمةجـوزةلمئـةبـالغرامالزهـرالقطـنوزن= الواحـدةللجوزةالزهرالقطنوزن.3

.الجوزعددعلى
عـددعلىمقسوماً عشوائیاً أخذتومتفتحةسلیمةجوزةمئةمنالناتجةالبذورعدد= الواحدةللجوزةالبذورعدد.4

.الجوز
وبصــورةأختیــرتنبــاتلخمســینالزهــرالقطــنلجنیــاتبــالغرامالحاصــل= الواحــدللنبــاتالزهــرالقطــنحاصــل.5

.النباتاتعددعلىالحاصلوقسمتجریبیةوحدةلكلالوسطیةالخطوطمنعشوائیة
بأخـــذوذلـــكتجریبیـــةوحـــدةلكـــلبـــالغراممحســـوباً الزهـــرالقطـــنجنیـــاتحاصـــلمجمـــوع= الزهـــرالقطـــنحاصـــل.6

.هكتار/كغمإلىوحولتجریبیةوحدةكلمنالطرفیةالخطوطأستبعادمعالوسطیةالمروزحاصل
إلـــىوحـــولتجریبیـــةوحـــدةلكــلبـــالغراممحســـوباً الشـــعرالقطـــنجنیــاتحاصـــلمجمـــوع= الشـــعرالقطـــنحاصــل.7

.هكتار/كغم
.الحلجبعدعینةكلمنعشوائیاً أخذتبالغرامبذرةمئةوزنمتوسط= البذرةمعامل.8
)16ة(التالیالمعادلةحسبستخرجأوقدبذرةمئةمنالناتجالشعروزن= التیلةمعامل.9

الحلجصافينسبة× البذرةمعامل=التیلةمعامل

الحلجصافينسبة-100
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ثــموخلطــتوالثالثــةوالثانیــةاألولــىللجنیــاتالزهــرالقطــنحاصــلبجمــعحســبت:الحلــجلصــافيالمئویــةالنســبة. 10
حســبالحلــجصــافينســبةوحســبتالنــاتجالشــعروزنخــذوأوحلجــتتجریبیــةوحــدةلكــلغــم500وزنهــاعینــةأخــذت

)16(التالیةالمعادلة

= الحلجصافينسبة

)16(الكليالحاصلالىاألولىللجنیةالزهرالقطنلحاصلالمئویةالنسبة= النضجفيالتبكیرنسبة. 11

=النضجفيالتبكیرنسبة

فـــيقتصـــادیةاألللخســـارةالمئویـــةالنســـبةقـــدرتللنباتـــاتالقطـــنحاصـــللمكونـــاتالســـابقةالقیاســـاتأخـــذتأنوبعـــد
الحقـلظـروفتحـت) Jundeko)19أسـتعملهاالتـيالتحلیلیـةالطرائـقسـتعمالبأالمختلفةالمعامالتحاصلمكونات

:    یليوكما

=                               الحاصلمكوناتفيللخسارةالمئویةالنسبة

.المصابةللنباتاتالحاصلكمیة–السلیمةللنباتاتالحاصلكمیة= الحقیقیةالخسارة

:اإلحصائيالتحلیل
، حللــــت البیانــــات CRBDصــــممت التجــــارب الحقلیــــة العاملیــــة وفــــق تصــــمیم القطاعــــات العشــــوائیة الكاملــــة 

لمقارنــة 0.05عنــد مســتوى احتمــال LSDأحصــائیًا باســتعمال جــدول تحلیــل التبــاین وأعتمــد اختبــار أقــل فــرق معنــوي 
).4لهذا الغرض(SASالنتائج وأستعمل البرنامج اإلحصائي

ةوالمناقشالنتائج
وكانـتالتجربـةتنفیـذثنـاءأموجـودةكانـتالشـوكیةالقطـنجـوزبـدودةاإلصـابةأنالحقلـيالمسـحنتائجأشارت

العــامالمعــدلبلــغ. بینهــافیمــاواضــحةمعنویــةختالفــاتأجــودمــعاإلصــابةنســبةخفــضفــيفعالــةالمعــامالتجمیــع
، Cyepermethrinالمبیـــــــــــداتتالملمعـــــــــــا26.3،28.7،31.5،35.4،36.8الموســـــــــــمخـــــــــــالللإلصـــــــــــابة

Comodor ،Hostathion ،Match ،Agreenالتــــيوالمعاملــــةتكــــافحلــــمالتــــيبالمعاملــــةقیاســــاً التــــواليعلــــى
التبـاینإنالنتـائجوبینت. التواليعلى0.0، 84.6االصابةنسبةمعدلبلغحیثمكثفوقائيبرنامجلىإخضعت

لمكونـاتوالنوعیةالكمیةالصفاتعلىإنعكسقدالشوكیةالقطنجوزدودةمكافحةفيالمستعملةالمبیداتتأثیرفي

)غم(الشعروزن

)غم(الزھرالقطنوزن

)كغم(األولىالجنیةحاصل

)كغم(الجنیاتحاصلمجموع

الحقیقیةالخسارة

اإلصابةبغیابالمتوقعاإلنتاج

 ×100

 ×100

 ×100
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سـتعملت  أ، التـي بفروق معنویة على بقیة المبیـداتCyepermethrinالمبیدتفوقحیث). 2جدول(القطنحاصل
الكلي/نبـات ، عـدد الجـوز المتفتح/نبـات ، برشـة واحـدة عنـدما كـان النبـات فـي مرحلـة تكـوین البـراعم ، فـي عـدد الجـوز 

وزن الجوزة الواحدة (غم) ، عدد البذور/جوزة ، حاصل القطن الزهر (غم/نبـات ،  حاصـل القطـن الزهر(كغم/هكتـار) ، 
معامل البذرة ، معامـل التیلـة ، نسـبة صـافي الحلـج ، نسـبة التبكیـر فـي النضـج ، ،حاصل القطن الشعر (كغم/هكتار)

58.9، 35.3، 4.8، 8.8، 1550.4، 3991.3،  123.1، 20.5، 3.9، 19.4، 25.2إذ بلغــــــــــــــــــــــــت 
وأخیـرًا Matchالذي تفوق بدوره على منظم النمـو Hostathionثم المبید Comodorعلى التوالي. جاء بعده المبید 

18.4، 3.4، 17.1، 21.4الــذي بلــغ تــأثیره فــي المعــاییر المشــار الیهــا ســابقا Agreenالمبیــد الحیــوي البكتیــري 
ســــتعمال هــــذه المبیــــدات إعلــــى التــــوالي. وعنــــد 55.3، 34.1، 4.0، 7.7،  1337.1، 3430.5،   105.4

ثیر ألتزهیـر وتكـوین الجـوز فقـد كـان التـبرشتین األولى عندما كان النبات فـي مرحلـة تكـوین البـراعم والثانیـة فـي مرحلـة ا
إیجابیـــًا فـــي الزیـــادة الكمیـــة والنوعیـــة لمكونـــات حاصـــل القطـــن مـــع بقـــاء المبیـــدات المســـتعملة فـــي الترتیـــب نفســـه أكثـــر

علـــــى بقیـــــة المعـــــامالت فـــــي عـــــدد الجـــــوز معنویـــــاً تفوقـــــاً Cyepermethrin). إذ حققـــــت المعاملـــــة بالمبیـــــد 3(جـــــدول
حاصــــل القطــــن الزهــــر ، عــــدد البــــذور/جوزة ، الكلي/نبــــات ، عــــدد الجــــوز المتفتح/نبــــات ، وزن الجــــوزة الواحــــدة (غــــم) 

معامـل البـذرة ، معامـل التیلـة ، ، حاصل القطن الزهر(كغم/هكتار) ، حاصل القطن الشعر (كغم/هكتار)(غم/نبات) ،
، 4650.9،  25.2،141.9، 4.8، 24.0، 27.9نســـبة صـــافي الحلـــج ، نســـبة التبكیـــر فـــي النضـــج بلغـــت  

وجـــاء Hostathionثـــم المبیـــد Comodorعلـــى التـــوالي تـــاله المبیـــد62.2، 37.9، 6.1، 10.0،   1787.9
ستعمال هذه المبیدات برشة إ.  إن Agreenالذي تفوق بدوره على المبید اإلحیائي البكتیري Matchبعده منظم النمو 

مــع القطــن قیاســاً أو رشــتین خــالل الموســم قــد قلــل وبشــكل واضــح النســبة المئویــة للخســارة فــي مكونــات حاصــل واحــدة 
، 37.6، 35.3، 32.8، 30.2، 27.4معاملـــة المقارنـــة وبفـــروق معنویـــة  حیـــث بلغـــت  فـــي حاصـــل القطـــن الزهـــر

المســـــــــتعملة برشـــــــــة Cyepermethrin،Comodor ،Hostathion ،Match ،Agreen% للمبیــــــــدات 85.5
فضـــت النســـبة المئویـــة للخســـارة فـــي نخإشـــتین ســـتعمال المبیـــدات بر إ). وعنـــد 4نـــة علـــى التـــوالي ( جـــدولواحـــدة والمقار 

% 24.3،84.9، 21.5، 19.6، 18.2، 15.4بشــــــكل كبیــــــر وبلغــــــت القطــــــن الزهــــــر (كغم/هكتــــــار) حاصــــــل 
) . تشــیر النتـــائج التــي حصـــل علیهــا أن المبیـــدات المســتعملة فـــي 5جـــدول (للمبیــدات المـــذكورة والمقارنــة علـــى التــوالي

ن تأثیرهـا یـنعكس علـى مكونـات الحاصـل التـي تتـأثر أحمایة للمحصول وبالوقت نفسـه فـفر التجربة الحالیة یمكن أن تو 
ــأثیر اآلفــة أو بســبب تــأثیر المــادة المســتعملة فــي النبــات العائــل نفســه األمــر الــذي یــنعكس علــى  إیجابــا بســبب زوال ت

إلـــى ضـــرورة رش محصـــول القطـــن )23(Simwatســـابقة أشـــار). فـــي دراســـة13صـــفات الحاصـــل النوعیـــة والكمیـــة (
األولــى عنــدما یكــون النبــات فــي مرحلــة تكــوین ،بالمبیــدات علــى أربعــة مراحــل للســیطرة علــى اإلصــابة بدیــدان الجــوز

الزهریــة والرابعــة بعــدها البــراعم القمیــة والثانیــة بعــدها بأســبوعین والثالثــة عنــدما یكــون النبــات فــي مرحلــة تكــوین البــراعم 
ســتعمالها ة فــي تحقیــق نتــائج مرضــیة فــي حالــة إت دراســات أخــرى الــى كفــاءة المبیــدات اإلحیائیــكمــا أشــار .بأســبوعین

) إن إستعمال عزلتین معـًا مـن 18(Askariو Hussianأوضحخرى في دراسة أ.)14،22، 9بالتوقیت المناسب(
لمكافحـة دودة جـوز القطـن الشــوكیة أدى إلـى خفـض نســبة Bacillus thuringenesisالبكتریـا الممرضـة للحشـرات 

) إن فاعلیـة المبیـد 6(كمـا وجـدت القیسـي% في المعاملة التي لم تكافح.74.6% مقارنة مع 8.3الجوز المصاب إلى 
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% 81.6، 66.5، 63.5في مكافحـة الحشـرة كانـت Comodorوالمبید Matchومنظم النمو Agreenاإلحیائي 
خرى قد تكـون تغذویـة أو مـؤثرات أبعوامل ونوعیته وصفاته قد تتأثر تجدر اإلشارة إلى أن كمیة الحاصل على التوالي.

).3، 11، 5نعكاسات أجابیة أو سلبیة على صفات الحاصل(إرجیة یتعرض لها النبات تؤدي إلى خا
Eariasالمستعملة لمكافحة دودة جوز القطن الشوكیة . تأثیر بعض المبیدات الكیمیائیة واألحیائیة 2جدول

insulana.برشة واحدة لكل منها في مكونات حاصل القطن صنف الشاتا

اصغر فرق معنوي

LSD0.05

برنامج 
وقائي 
مكثف

المقارنة Hostathion Cyepermethrin Comodor Match Agreen

المبیدات

القیاسات

1.1 0.0 84.6 31.5 26.3 28.7 35.4 36.8 معدل نسبة 
اإلصابة(%)

1.7 33.4 5.6 23.3 25.2 24.2 22.3 21.4 عدد الجوز
الكلي/نبات

1.2 30.2 2.7 18.5 19.4 19.2 18.1 17.1 عدد الجوز 
المتفتح/نبات

0.7 5.8 0.8 3.7 3.9 3.8 3.5 3.4 وزن الجوزة 
الواحدة (غم)

1.4 31.6 3.9 19.8 20.5 20.0 19.0 18.4 عدد البذور/جوزة

4.1 171.4 23.5 113.3 123.1 118.6 109.7 105.4 حاصل القطن 
الزهر (غم/نبات)

21.6 5497.6 797.2 3694.4 3991.3 3837.3 3556.9 3430.5 حاصل القطن الزهر 
(كغم/هكتار)

13.8 2199.1 261.7 1422.8 1550.4 1502.0 1387.6 1337.1 حاصل القطن 
(كغم/هكتار)الشعر 

0.5 11.1 1.7 8.3 8.8 8.5 7.9 7.7 معامل البذرة
0.7 7.6 0.6 4.4 4.8 4.6 4.1 4.0 معامل التیلة

1.3 40.5 24.7 34.4 35.3 35.0 34.3 34.1 نسبة صافي 
الحلج

2.2 66.2 23.4 57.5 58.9 58.3 55.7 55.3 نسبة التبكیر في 
النضج
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Eariasتأثیر بعض المبیدات الكیمیائیة واإلحیائیة المستعملة لمكافحة دودة جوز القطن الشوكیة . 3جدول 
insulana.برشتین لكل منها في مكونات حاصل القطن صنف الشاتا

اصغر فرق معنوي

LSD0.05

برنامج 
وقائي 
مكثف 

المقارنة
Hostathion Cyepermethrin Comodor Match Agreen

المبیدات

القیاسات

0.9 0.0 82.7 21.6 18.0 19.4 23.3 25.1 معدل نسبة اإلصابة
(%)

1.9 33.4 6.2 26.7 27.9 27.3 26.2 25.7 عدد الجوز
الكلي/نبات

1.6 30.2 2.9 23.2 24.0 23.7 22.6 21.6 عدد الجوز 
المتفتح/نبات

0.8 5.8 0.9 4.5 4.8 4.6 4.4 4.3 وزن الجوزة الواحدة 
(غم)

1.5 31.6 4.7 24.2 25.2 24.6 23.4 23.0 عدد البذور/جوزة

4.6 171.4 24.7 134.2 141.9 137.5 133.0 127.3 حاصل القطن 
الزهر (غم/نبات)

27.3 5497.6 830.1 4420.0 4650.9 4497.0 4315.6 4161.7 حاصل القطن 
الزهر (كغم/هكتار)

15.4 2199.1 292.5 1684.5 1787.9 1713.1 1642.7 1592.1 حاصل القطن الشعر 
(كغم/هكتار)

0.4 11.1 1.8 9.7 10.0 9.9 9.6 9.4 معامل البذرة
0.5 7.6 0.6 5.7 6.1 6.0 5.6 5.4 معامل التیلة
1.6 40.5 25.2 37.1 37.9 37.7 36.9 36.7 نسبة صافي الحلج

2.5 66.2 24.4 61.3 62.2 61.7 60.5 59.2 نسبة التبكیر في 
النضج
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. النسبة المئویة للخسارة في مكونات حاصل القطن صنف الشاتا عند مكافحة دودة جوز القطن الشوكیة 4جدول 
Earias insulana.(رشة واحدة) بمبیدات كیمیائیة وٕاحیائیة مختلفة

اصغر فرق 

معنوي

LSD0.05
المقارنة

Hostathion
Cyepermethrin Comodor Match

Agreen

المبیدات

مكونات الحاصل 

2.5 83.2 30.2 24.7 27.5 33.3 35.9 عدد الجوز
الكلي/نبات

1.8 91.0 38.6 35.7 36.5 40.2 43.3 عدد الجوز 
المتفتح/نبات

1.6 85.9 36.7 32.1 33.8 39.5 41.4 وزن الجوزة الواحدة 
(غم)

1.5 87.6 37.4 34.0 36.6 40.0 41.8 عدد البذور/جوزة

2.1 86.3 33.9 28.2 30.8 36.0 38.5 حاصل القطن 
الزهر (غم/نبات)

2.1 85.5 32.8 27.4 30.2 35.3 37.6 حاصل القطن 
الزهر (كغم/هكتار)

2.4 88.1 35.3 29.5 31.7 36.9 39.2 حاصل القطن الشعر 
(كغم/هكتار)

0.7 84.4 25.5 20.3 23.3 28.4 30.7 معامل البذرة
1.4 92.1 42.1 36.8 39.5 46.0 47.4 معامل التیلة
1.1 39.0 15.1 12.8 13.6 15.3 15.8 نسبة صافي الحلج

0.7 64.7 13.2 11.1 11.9 15.9 16.5 نسبة التبكیر في 
النضج
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. النسبة المئویة للخسارة في مكونات حاصل القطن صنف الشاتا عند مكافحة دودة جوز القطن الشوكیة 5جدول 
Earias insulana.(رشتین) مبیدات كیمیائیة وٕاحیائیة مختلفة

اصغر فرق معنوي

LSD0.05
المقارنة Hostathion Cyepermethrin

Comodor
Match

Agreen

المبیدات

مكونات الحاصل

1.1 81.4 20.0 16.5 18.3 21.6 23.0 عدد الجوز
الكلي/نبات

1.4 90.3 23.2 20.6 21.5 25.1 28.4 عدد الجوز 
المتفتح/نبات

1.6 84.3 21.5 17.1 20.6 24.7 26.1 وزن الجوزة الواحدة 
(غم)

1.8 85.2 23.4 20.3 22.2 26.0 27.3 عدد البذور/جوزة

1.2 85.6 21.7 17.2 19.8 22.4 25.7 حاصل القطن الزهر 
(غم/نبات)

2.4 84.9 19.6 15.4 18.2 21.5 24.3 حاصل القطن الزهر 
(كغم/هكتار)

2.6 86.7 23.4 18.7 22.1 25.3 27.6 حاصل القطن 
الشعر (كغم/هكتار)

0.9 83.6 12.7 10.2 10.9 13.4 15.2 معامل البذرة
1.2 92.1 25.0 19.7 21.1 26.3 28.9 معامل التیلة
0.8 37.8 8.4 6.5 6.9 8.8 9.3 نسبة صافي الحلج

0.5 63.1 7.4 6.1 6.8 8.6 10.5 التبكیر في نسبة 
النضج

صـفاتتحسـینفـيمـؤثرةكانـتالمسـتعملةالمبیـداتجمیعأنیتبینلیهاإالتوصلتمالتيالنتائجخاللمن
نخفـاضإسـببنوإ . بینهـافیمـامعنـويتبـاینوجـودمـعرشـتینأوواحـدةبرشةستعملتأعندماالقطنحاصلمكونات

النبـاتنمـوومرحلـةالمكافحـةتوقیـتالحقـل،فـيالبیئیةالظروفلىإسببهیعودقداإلحیائيوالمبیدالنمومنظمتأثیر
القطــنفــاتآلمكافحــةالمتكاملــةاإلدارةمكونــاتفــيمهمــاعنصــراً لتكــونیؤهلهــاممــایجابیــاً إتأثیرهــاكــانفقــدذلــكمــع

.نفسهالوقتفيبیئیاً آمنةنهاوإ منخفضةبتراكیزوتستعملمتخصصةكونها
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