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بحشرة دودة الشمع  صابةالشمعية لنحل العسل من اإل طاراتماية اإلفي ح Avauntومبيد  Bacillus thuringiensis بكتيريااليم كفاءة و لتق أظهرت دراسة
حماية  أدت إلى بكتيرياو الخلط مع المستحضر التجاري والعزلة المحلية للأ بمفرده Avauntن معاملة مبيد أبينت نتائج الدراسة  .(.Galleria mellonella L)الكبرى 

 ،68لمدة  بكتيرياو العزلة المحلية للا سببت معاملة المستحضر التجاري أبينم ،على التوالي، يوماً  360و  280 ،130في الحقل لمدة  صابةالشمعية من اإل طاراتاإل
غير الشمعية  طاراتاإلصبحت شديدة وأ إصابةحدثت بها  التيمقارنة بمعاملة المقارنة  ،على التوالي ،ورشتان وثالث رشاتجراء رشة واحدة يومًا عند إ 249و  129

 بكتيرياو العزلة المحلية للأو خلطه مع المستحضر التجاري أ بمفرده Avaunt% في معاملة مبيد 0ما نسبة الخسارة في وزن الشمع فقد كانت لالستعمال. أصالحة 
بالرشة الثالثة بينما بلغت  شهر من المعاملةبعد خمسة أ ،على التوالي ،بكتيريافي معاملة المستحضر التجاري والعزلة المحلية لل% 36.45% و 71.24ولكن بلغت 

ت داخل الخاليا. بينإلى  المعاملة طاراتشغاالت نحل العسل عند ادخال اإل فين جميع المعامالت لم تؤثر أإلى  شارت النتائج% في معاملة المقارنة. كما أ91.57
تر ماء موت جميع يل/مل 0.4التركيز سبب شغاالت نحل العسل بينما  فيال تؤثر  Avauntتر ماء المستعملة من مبيد يل/مل 0.3و  0.2 اكيزن التر نتائج الدراسة أ

  . المعاملة داخل الخاليا طاراتاإل دخالإساعة من  24افراد الطائفة بعد 
  .دودة الشمع الكبرى ،B. thuringensis بكتيريا ،Avaunt ،نحل العسلكلمات مفتاحية: 

  
  المقدمة

  

من  (.Galleria mellonella L)تعد حشرة دودة الشمع الكبرى 
الشمعية  طاراتالحشرات االقتصادية الدائمة والمهمة التي تهاجم اإل

الفارغة والحاوية على حبوب اللقاح  Apis mellifera (L.)لنحل العسل 
 طاراتمهاجمتها اإلإلى  ضافةداخل الخاليا خاصة الضعيفة منها إ

الخشب الشمعية وكتل الشمع داخل المخازن كما وتحفر اليرقات في 
دودة ن خطورة حشرة إ عند التشتية. طاراتالذي تصنع منه الخاليا واإل

قراص الشمعية وبيض النحل ويرقاته الشمع الكبرى على النحل واأل
تكمن بحفر يرقات الحشرة انفاق لها في الجدار الفاصل بين طبقتي 

على يسقط شمع فيتلف البيض وقد العيون السداسية فتتغذى على ال
كما تشكل  ،ة وتموت اليرقات عند تخريب عيونها السداسيةرض الخليأ

مام حركة يرة أكث ة التي تنسجها يرقات الحشرة عوائقالخيوط الحريري
مابين هذه الخيوط من إلى  الشغاالت من جهة واستحالة الوصول

). كما أن 1للتخلص منها من جهة ثانية (الحشرة و يرقات بيوض أ

ن يغادر النحل ويهجر خالياه أكثيرة حوال الحشرة تكون السبب في أ
خلية  1976فة بهذه اآل صابةاإلهلكت نتيجة . )4بها ( صابةنتيجة اإل

دوالر في الواليات المتحدة  ماليين 4نحل بخسارة تقدر بما يقرب 
إلى  ) وارتفعت هذه الخسائر لتصل16( 1974االمريكية خالل عام 

فقد  ،في العراق ما). أ19( 1984دوالر عام  ماليين 8كثر من أ
ن فهي موجودة حيثما توجد المناحل وأانتشرت هذه الحشرة انتشارًا واسعًا 

. وتعد الخسائر الناتجة %45.28–21.3إلى تصل  بها صابةنسبة اإل
ديدة الش صابةن اإلفي تربية النحل وانتاج العسل وأ عنها عائقًا كبيراً 

  ). 3في الطبيعة (تسبب في هجرة خاليا النحل وبعثرتها 
 استخدمت مبيدات كيميائية عديدة مثل  

Paradichlorobenzene، Phosphine، Calcium cyanides و أ
Methyl bromide الشمعية خالل عملية الخزن  طاراتفي تبخير اإل

لسلبيات المسجلة على المبيدات ل لغرض مكافحة الحشرة. ونظراً 
  يجاد لب إيتطالكيميائية وتأثيراتها السمية في نحل العسل مما 

  بكتيرياالبدائل المناسبة لمكافحة هذه الحشرة لذا استعملت ال
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Bacillus thuringiensis إلى  في برامج مكافحة الحشرات التي تنتمي
  تحت نوع  34رتبة حرشفية األجنحة وقد اكتشف 

). وقد 9نواع الحشرات (من أ اً واسع اً مدى اختياريتصيب قل على األ
  ) بعد اختباراتهم على متبقيات مبيد5( وآخرون Bagdanovاوصى

Paradichlorobenzene  منة في مكافحة حشرة ق اآلائبأن من الطر
و في ال تترك متبقيات سامة على الشمع أدودة الشمع الكبرى والتي 

في مكافحة هذه  Bacillus thuringensis بكتيرياالعسل هي استعمال ال
 بكتيريان الأ )Benintende )10و  Diegohالحشرة. كما ذكر 

Bacillus thuringiensis ستعمال ضد حشرات حرشفية مبيد واسع اإل
  البلورة البروتينية.إلى  االجنحة وذات تأثير واسع وتعود سميتها

المبتكرة حديثًا  اتمن مبيدات الحشر  Avaunt150scويعد مبيد   
يعمل على عدد كبير من الحشرات  Oxadiazineمجموعة إلى  يعود

هداف بيوض الحشرة خفيف السمية على األ فعاليته علىفضًال عن 
). 14اشرة (غير المستهدفة وغير سام للنحل في المعامالت غير المب

والمبيد  .B.t بكتيرياإمكانية التكامل بين اليم و تقلذا استهدفت الدراسة 
Indoxacarb في مكافحة الحشرة.  

  

  البحث وطرائقه مواد 
  

  اسةالمستعملة في الدر المعامالت 
 Certanالمعلق الجرثومي للمستحضر التجاري  -المعاملة األولى 

 Bacillus thuringensis var بكتيرياكمبيد حيوي حاو على ال

aizawai،  مل ماء مقطر معقم وحضر /خلية 610×1استعمل بتركيز
غرام من المستحضر في لتر واحد  1بطريقة التخفيف المباشر باذابة 

  .من الماء
  

 Bacillus بكتيرياالمعلق الجرثومي للعزلة المحلية لل -ثانية المعاملة ال

thuringensis (Berlinear)  دودة لمريضة التي تم عزلها من يرقات
وتنقيتها  Nutrient agarالشمع الكبرى وتنميتها على الوسط الغذائي 

الصفات المظهرية واالختبارات إلى  وتأكيد تشخيصها استناداً 
حصت القابلية االمراضية حسب فرضيات كوخ. ) وف13الكيموحيوية (

  مل ماء مقطر./خلية 610×1استعمل المعلق الجرثومي بتركيز وقد 
  

إلى  ) يعودAvaunt 150sc )Indoxacarbمبيد  -المعاملة الثالثة 
 0.3) حيث استعمل بتركيز Oxadiazineمجموعة االوكساديازين (

  لتر ماء./مل
  

لمعلق الجرثومي للمستحضر التجاري الخلط بين ا -المعاملة الرابعة 
  الموصوفة في المعاملة االولى والثالثة. هانفسالتراكيز وب Avauntومبيد 

  

الخلط بين المعلق الجرثومي للعزلة المحلية  -المعاملة الخامسة 
الموصوفة في المعاملة الثانية  هانفسالتراكيز ب Avauntومبيد  بكتيريالل

  والثالثة.
  

  ملة المقارنة (الماء المقطر فقط).معا - المعاملة السادسة
  

الشمعية بدودة  طاراتاإل إصابةدراسة تأثير المعامالت المختلفة في 
  الشمع الكبرى في الحقل

-  ساعات عند 5عقمت بالتبريد لمدة  ،اطارًا شمعيًا داكناً  54 ةهيئتم ت
تمثل ثالثة مكررات لكل معاملة من المعامالت  طاراتوهذه اإل ،س° 7
على ثالثة مجاميع وعلى النحو  وقسمت السابقةذكورة في الفقرة الم

  :اآلتي
بالمحاليل المحضرة  طاراتجميع اإلرشت  - المجموعة األولى 

نحل خشبية في صناديق  طاراتللمعامالت المختلفة وقد وزعت اإل
ت عشوائيًا داخل كل صندوق معامالت رتب 6تمثل  إطارات 6معدل ب

ء خلية نحل من االعلى واالسفل مع ترك حيث غطيت الصناديق بغطا
ووضعت جميع الصناديق في منحل كلية  ،فتحة صغيرة من االعلى

  ./أكتوبروليا النحل في بداية شهر تشرين األالزراعة بجانب خال
  

اعاله  طاراتمن مجموع اإلاطارًا  36جري رش أ -المجموعة الثانية 
لكل معاملة بعد فترة لكل مكرر)  إطارات 6منها ثالثة مكررات (بواقع 

ثالثة مكررات إلى  يومًا من الرشة االولى لتمثل الرشة الثانية اضافة 60
يضًا لتمثل الحقًا المجموعة الثالثة لكل مكرر) رشت أ إطارات 6(بواقع 

  صناديقها.طارات إلى وارجعت جميع اإل
  

 6اطارًا لتمثل ثالثة مكررات (بواقع  18رش  - المجموعة الثالثة 
يومًا من الرشة الثانية  60لكل مكرر) لكل معاملة بعد فترة  إطارات

  صناديقها بعد الرش.إلى  لتمثل الرشة الثالثة وارجعت
مل في رش محاليل  500مرشات صغيرة حجم استعملت    

المعامالت المختلفة بواقع مرشة واحدة لكل معاملة واجري الرش لكل 
معامالت في مناطق وجرت ال ،مل لكل وجه) 25مل ( 50اطار بكمية 

منفصلة لكل معاملة وباتجاه الريح وبصورة عمودية ومن على مسافة 
  سم.  15

الشمعية  طاراتاإل إصابةم تأثير المعامالت المختلفة في يو قتتم 
  بدودة الشمع الكبرى في المجاميع الثالثة باتجاهين:

في المعامالت المختلفة  طاراتفحص شهري لإل - االتجاه األول 
وعدد اليرقات  طوالهالة وأشوعدد االنفاق الفا صابةمدى اإل وتسجيل

  ن وجدت.واالنفاق الفعالة إ
  

حيوي لمعرفة مدى بقاء المعامالت يم و جراء تقإ - االتجاه الثاني 
من الشمع من كل  غ 0.5حيث أخذ  صابةالمختلفة فعالة في منع اإل
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الثة المختبر وتوزع في ثإلى  اطار وفي كل معاملة شهريًا وينقل
سم  14ويوضع الشمع في طبق بتري قطره  ،مكررات لكل معاملة

يرقات من الطورين  5اعية بنقل ى صنو سم وتحدث عد 2.5وارتفاعه 
ول والثاني لدودة الشمع الكبرى التي تعزل من المستعمرة المختبرية األ

  وتفحص يوميًا لتسجيل النسبة المئوية للقتل والبقاء.
بعد نهاية التجربة الذي سجل وزنه كذلك وزن االطار الشمعي 

في بداية التجربة لحساب النسبة المئوية للخسارة في وزن الشمع عند 
  في جميع المعامالت المصابة. صابةاإل
  

  تأثير المعامالت المختلفة في نحل العسل داخل الخاليا
ورشت  ،اطارًا شمعيًا اخرجت من خاليا نحل عقمت بالتبريد 48هيئ 

مكررات لكل معاملة  4وبواقع  الت المختلفة الواردة سابقاً بمحاليل المعام
ساعات في  8- 6بعد الرش لفترة  طارات(اطارين لكل مكرر) وتركت اإل

من محلول  طاراتمكان جيد التهوية لضمان جفاف جميع اإل
خلية نحل محلي هجين بملكات  24وفي نفس الوقت هيئت  المعامالت.

النشاط في فصل الربيع لغرض  حديثة في احد المناحل خالل موسم
وزعت  .نحل العسل فيالمعامالت المختلفة تأثير دراسة مدى 

لكل معاملة تمثل خاليا  4المعامالت عشوائيًا على خاليا النحل بمعدل 
داخل الخاليا إلى  المعاملة بعد جفافها طاراتمكررات وادخلت اإل 4

د ادخال روقب سلوك النحل بع (اطارين لكل معاملة لكل خلية).
 ،120 ،96 ،72 ،48 ،24 ،8 ،4 ،1المعاملة للفترات  طاراتاإل

ساعة لتسجيل الحاالت الغريبة في سلوك النحل واعداد  168 ،144
مام سبت في مداخل الخاليا واالرضيات أالشغاالت الميتة حيث ح

يام من المعاملة أ 7كما فحصت الخاليا بعد  ،م 2الخاليا ولمسافة 
ائفة وحاالت الموت في الحضنة خاصة في لمالحظة نشاط الط

  .بكتيريامعامالت ال
  

  بكتيريافي العسل في معامالت ال بكتيرياالكشف عن مدى وجود ال
 بكتيرياها بمحلول الإطاراتسحبت عينات من عسل الخاليا التي عوملت 

التي خزن فيها العسل خالل موسم المحلية والمستحضر التجاري 
عسل من اتجاهات مختلفة من االطار ال منمل  10خذ حيث أ ،الفيض

 10مل من العسل وخفف بـ  1خذ لتكون عينة مركبة وبعد المزج تم أ
 0.1مل من الماء المقطر المعقم وبعد الخلط والتجانس تم سحب كمية 

طباق بتري معقمة طة ماصة معقمة وزرع في االول بوسمل من المح
 Nutrientط الزرعي سم حاوية على الوس 1.5سم وارتفاعها  9قطرها 

agar 72-24س ولمدة ° 1±30الحاضنة عند إلى  ومن ثم ادخالها 
بعدها  ،طباق تمثل اربعة مكررات لكل معاملةأ 4وقد استعملت ساعة 

 بكتيريااجري الفحص على جميع النماذج المزروعة لمعرفة مدى وجود ال
  فيها ولكال النوعين المحلية والمستحضر التجاري.

  في نحل العسل Avaunt 150scتراكيز مختلفة من مبيد تأثير يم و تق
 0.4و  0.3 ،0.2هي  Avaunt 150scثالثة تراكيز من مبيد حضرت  

اطارًا من الشمع الداكن المعقم  12تم استعمالها لرش  .لتر ماء/مل
لكل  من المحلول مل 50لكل تركيز وبكمية  إطارات 4بالتبريد وبمعدل 

طة مرشة يدوية بحيث تمت معاملة مل لكل وجه) بواس 25اطار (
بالماء المقطر المعقم  إطارات 4جميع العيون السداسية فضًال عن رش 

في مكان جيد التهوية لليوم  طاراتتركت اإل .فقط لتمثل معاملة المقارنة
وادخلت داخل  ،التالي لضمان جفافها من محلول المبيد والماء المقطر

ن لكل خلية خالل فصل خاليا نحل محلي هجين بمعدل اطاري 8
بعد ساعة  24و  8، 4، 2، 1اجري الفحص للخاليا للفترات  .الربيع
دخال لمراقبة سلوك النحل ونشاطه داخل الخاليا وخارجها وتسجيل اإل

لقد ( الحاالت الغريبة في سلوك الشغاالت وتسجيل عدد الشغاالت الميتة
على المادة تعذر تحليل متبقيات المبيد في العسل لصعوبة الحصول 

يم حيوي للمبيد على و القياسية للمبيد من الشركة المنتجة ولكن اجري تق
  .شغاالت النحل)

  

  التحليل االحصائي
) في التجارب CRBDستعمل تصميم القطاعات الكاملة العشوائية (ا

 ،) في التجارب المختبريةCRDالحقلية والتصميم العشوائي الكامل (
 على مستوى )LSD(قل فرق معنوي أبار وقورنت النتائج باستعمال اخت

  .)17( في التحليل االحصائي SAS استعمل البرنامج% و 5 إحتمال
  

  النتائج والمناقشة
  

تأثير عدد رشات المعامالت المختلفة في معدل عدد وطول االنفاق 
  بدودة الشمع الكبرى طاراتاإل إصابةومدى 

تالفات وجود اخ) 1 جدول( للبياناتوضحت نتائج التحليل االحصائي أ
نفاق الفاشلة التي تعملها احصائية معنوية بين معدل أعداد وأطوال األ

 طاراتيرقات دودة الشمع الكبرى خالل المعامالت المختلفة لإل
والخلط مع المستحضر  Avaunt150scمعاملة مبيد الشمعية. وقد تميزت 
من الشمعية  طاراتالمحلية في حماية اإل بكتيرياالتجاري ومعلق ال

 في ،يومًا بعد المعاملة على رشة واحدة 130بالحشرة لمدة  صابةاإل
الشمعية بالمستحضر التجاري ومعلق  طاراتمعاملة اإل أدتن حي
يومًا وان  68الشمعية لمدة  طاراتحماية اإلإلى المحلية  بكتيرياال
يومًا من  130بصورة شديدة ومتوسطة بعد  طاراتحدثت باإل صابةاإل

فاق بينما في معاملة المقارنة فقد كانت جميع االنة واحدة المعاملة برش
  ).1جراء الدراسة (جدول يومًا من إ 30فعالة بعد فترة 
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 ،الشمعية بالمعامالت المختلفة طاراتجراء رشتين لإلإعند أما   
الشمعية تحت الظروف  طاراتفيتضح ان اكفأ المعامالت في حماية اإل

والخلط  Avaunt150scمعاملة مبيد ت بالحشرة كان صابةالحقلية من اإل
حماية  أدت إلىالمحلية حيث  بكتيريامع المستحضر التجاري ومعلق ال

يومًا من بداية  280يومًا من الرشة الثانية و  150لمدة  طاراتلإل
المحلية  بكتيريافي حين ان معاملة المستحضر التجاري ومعلق ال ،الرش

يومًا على الرغم  61املة لمدة الشمعية المع طاراتحماية لإل أدت إلى
الشمعية  طاراتن اإلأ الّ إ ،فشلت في االستمرار إصابةمن حدوث 
 طاراتن اإلفي حين أ ،جراء الرشة الثانيةيومًا من إ 150اصيبت بعد 

الشمعية لمعاملة المقارنة تميزت باصابتها ووجود االنفاق الفعالة منذ 
  صالحة لالستعمال. صبحت غيربداية الدراسة حيث أنها تدهورت وأ

الشمعية  طاراتالتأثير الفعال لمعاملة اإلإلى  كما تشير النتائج
Avaunt150scبثالث رشات من مبيد 

ومعامالت الخلط مع المستحضر  
بدودة الشمع  طاراتلإل صابةبابعاد اإل المحلية بكتيرياالتجاري ومعلق ال

يومًا  360ية و الثانيومًا من الرشة  180الكبرى وانعدامها خالل فترة 
 بكتيريان معاملة المستحضر التجاري ومعلق ال، إال أولىمن الرشة األ

الشمعية على الرغم من حدوث  طاراتالمحلية تسببت في حماية اإل
 طاراتن اإليومًا، إال أ 120ة في االستمرار لمدة طفيفة وفاشل إصابة

حت يومًا في المعاملتين ت 180الشمعية اصيبت بدودة الشمع بعد 
معاملة المقارنة  إطاراتفي  صابةبينما استمرت اإل ،الظروف الحقلية

تدهور صابة إلى دت اإلبداية التجربة حتى نهايتها بحيث أمنذ 
  ستعمال.م صالحيتها لإلالشمعية وعد طاراتاإل

  
د الرشات المختلفة وخالل الفترات الزمنية المختلفة الشمعية عن طاراتفاق الفاشلة ليرقات دودة الشمع الكبرى في اإلنطوال األأعداد وأمعدل . 1جدول 

  نفاق (سم). طوال األأير إلى معدل الرقم بين قوسين يش بعد المعاملة.
Table 1. Average number and length of unsuccessful tunnels caused by the greater wax moth larvae on honey bee combs by 
different sprays following different periods after treatment. Numbers between brackets indicate tunnel length 
 

  المعاملة
Treatment

 No. of unsuccessful tunnels (days after treatment)عدد األنفاق الفاشلة (يوم من الرش)   
 sprays 3  ثالث رشات Two sprays  رشتان One spray  رشة واحدة

  يوم 30
30 days

  يوم 68
68 days

  يوم 130
130 
days

  يوم 30
30 

days 

  يوم 61
61 

days 

  يوم 150
150 
days  

  يوم 30
30 

days  

  يوم 120
120 
days  

  يوم 180
180 
days  

  بكتيرياالمستحضر التجاري لل
Commercial formulation of 
Bacteria 

4.33  
)4.25(  

4.0  
)2.41(  

 إصابة
شديدة 
شملت 
جميع 

  اراتطاإل

3.66  
)4(  

1.66  
)3.4(  

 إصابة
شديدة 
شملت 
جميع 

  طاراتاإل

0.66  
)3.5(  

2.66  
)5(  

 إصابة
  متوسطة

  بكتيرياالعزلة المحلية لل
Local isolate of bacteria 

3.66  
)4.18(  

3.33  
)2.5(  

 إصابة
  متوسطة

2  
)3.5(  

1.66  
)3(  

 إصابة
  متوسطة

0.66  
)2.5(  

2  
)3(  

 إصابة
  خفيفة

  Avauntمبيد 
Avaunt insecticide 

0  
)0(  

0  0  0  0  0  0  0  0  

  + بكتيرياالمستحضر التجاري لل
 Avauntمبيد 

Commercial formulation of 
bacteria + Avaunt insecticide 

0.33  
)2(  

0  
0  

0  
0  

0  
0  

0  
0  

0  
0  

0  
0  

0  
0  

0  
0  

مبيد  + بكتيرياالعزلة المحلية لل
Avaunt 

Local isolation of bacteria 
+  Avaunt insecticide 

0.33  
)4(  

                

  عدد االنفاق الفعالة في المقارنة
Number of active tunnels in 
the control 

6.33  
)8.53(  

7.66  
)8.64(  

 إصابة
شديدة 
شملت 
جميع 

  طاراتاإل

5  
)5.88(  

8.33  
)6.4(  

 إصابة
شديدة 
شملت 
جميع 

  طاراتاإل

4.66  
)6.33(  

8.80  
)6.80(  

 إصابة
شديدة 
شملت 
جميع 

  تطارااإل

 اقل فرق معنوي عند مستوى
  %5 إحتمال

LSD at P=0.05

1.02  1.62  -  1.02  0.72  -  0.16  0.74    
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ومعامالت  Avaunt150scمما سبق ان معاملة المبيد نستنتج   
من رشة واحدة فقط  طاراتعطت حماية لإلأ بكتيرياالخلط بينه وبين ال

الى طريقة تأثير و  Avaunt150scفعالية المبيد إلى  ويعود السبب في ذلك
الموجودة فيه فضًال عن عملية التقوية  Indoxacarbالمادة الفعالة 

مما سبب في اعطاء قوة لهذه المعامالت  بكتيرياوالتوافق بين المبيد وال
شار ة لفترة طويلة خالل موسم كامل. وأالشمعي طاراتفي حماية اإل

Shono ن تأثير مبيد أإلى ) 18( وآخرونAvaunt150sc على  يتم
الخاليا العصبية في الحشرات حيث تعمل هذه المادة على سد قنوات 
الصوديوم كليًا ومنع ايون الصوديوم من الدخول داخل االعصاب مما 
يعني منع تبادل الشحنات العصبية فتتوقف الحشرة عن تنسيق حركتها 

ساعات من التعرض للمبيد وبالتالي  4وامتناعها عن التغذية بعد 
  الذي يتبعه الموت. حدوث الشلل

الشمعية بالحشرة في  طاراتاإل إصابة منعإلى  وتشير النتائج
المحلية لفترات  بكتيرياالتجاري ومعلق ال بكتيريامعاملتي مستحضر ال

يومًا للرشات  120و  61 ،68 طاراتحيث بلغت فترة حماية اإلقصيرة 
 بكتيريارة بقاء الان فتإلى  على التوالي مما يشير ،االولى والثانية والثالثة

اسبوعًا اعتمادًا على  15-9فعالة تحت الظروف الحقلية تتراوح بين 
 بكتيرياول هو سرعة تأثر المرين األرشات وربما يعود السبب ألعدد ال

بالتغييرات في درجة الحرارة والرطوبة النسبية واالمر الثاني هو فترة بقاء 
عني نقصان الجرعة القاتلة المعاملة مما ي طاراتالحية على اإل األبواغ

ن معاملة معلق لكن من المالحظ أيضًا أ ،مع تقدم عمر المعاملة
كثر من معاملة المستحضر المحلية قد أعطت حماية لفترة أ بكتيرياال

ولة من نفس البيئة التي توجد المحلية معز  بكتيرياالتجاري كون ساللة ال
في درجة الحرارة  تتكيف اسرع مع التغييراتالحشرات لذلك فهي  بها

وبشكل  .الموجودة في المستحضر التجاري بكتيرياوالرطوبة من ساللة ال
و  Vandenbergعام فان هذه النتائج شابهت ما اوصي به 

Shimanuki )21المعاملة  طاراتن يتم رش اإل) على أنه يجب أ
داخل المخزن  B. thuringiensis بكتيرياال أبواغبالكمية الكافية من 

ال  بكتيرياالهذه  أبواغن للقضاء على دودة الشمع الكبرى أل مراتولعدة 
كذلك بين  .سبوعاً أ 20- 10كثر من أ طاراتتبقى كلها حية على اإل

 نه من الممكن استعمال المستحضر التجاري) أ2(محمود وآخرون 
B401 والخاليا غير المستعملة  طاراتفي اعمال المكافحة لمعاملة اإل

ل احتمال اصابتها بديدان الشمع ولفترة اسبوعين من و المخزونة لتقليأ
  بكتيرياالن استعمال ) أ6( وآخرون Basedowتاريخ المعاملة. وذكر 

B. thuringiensis  تقليل إلى  يؤديفي مكافحة دودة الشمع الكبرى
كفاءة الحشرة من استهالك الغذاء وبالتالي موت الحشرة بصورة 

  .تدريجية

  
مالت المختلفة في احداث القتل ليرقات الطور يم الحيوي للمعاو التق

االول والثاني لدودة الشمع الكبرى خالل عدد الرشات المختلفة 
  والفترات الزمنية المتالحقة

عند (حصائية يم الحيوي وجود اختالفات إو ة التقنتائج دراسوضحت أ
ول وسطات نسب القتل ليرقات الطور األبين مت %)5 إحتمال مستوى

ل المعامالت المختلفة باختالف عدد الرشات والفترات خالوالثاني 
حيث يتضح من خالل  ،)2الزمنية المتالحقة من المعاملة (جدول 

تفوق معاملة مبيد  ة من المعامالت المختلفةجراء رشة واحدإ
Avaunt150sc بكتيرياومعلق ال بكتيرياوالخلط مع المستحضر التجاري لل 

% خالل الفترات الزمنية الالحقة 100المحلية في تحقيق قتل لليرقات 
ختالف كان يومًا إال أن اإل 150يومًا و  69للمعاملة بعد يوم واحد و 

في الفترات الزمنية لتحقيق هذه النسبة من القتل وكان مبيد 
Avaunt150sc  اسرعها في احداث القتل خالل جميع الفترات الزمنية

ه ان معاملة كما يتضح من الجدول نفس ،المتالحقة للمعاملة
المحلية وباستعمال رشة واحدة  بكتيرياالتجاري ومعلق الالمستحضر 

عًا ما % ولكن بفترة زمنية طويلة نو 100سببت في احداث قتل ت
   6.66مًا للمستحضر التجاري و يو  14.33و  11.66استغرقت 

يومًا من المعاملة  69المحلية بعد يوم و  بكتيريايومًا لمعلق ال 10.33و 
إلى  % مما يشير0اما بعد ذلك فان نسبة القتل كانت  ،لتواليعلى ا

لحيويتها في احداث  بكتيرياال أبواغو فقدان أ بكتيرياانعدام وجود ال
% 0ما في معاملة المقارنة فكانت نسبة الموت أ ،لليرقات صابةاإل

نتائج الوهذه النتيجة كانت متوافقة مع  ،خالل جميع الفترات الزمنية
  .1جدول  المعروضة في

امالت المختلفة فيتضح من جراء رشتين من المعأما عند إ
 بكتيرياوالخلط مع ال Avaunt150scيضًا تفوق معاملة مبيد الجدول أ

بشقيها المستحضر التجاري والعزلة المحلية في احداث القتل ليرقات 
% 100الطور االول والثاني لدودة الشمع الكبرى وتحقيق نسبة القتل 

يومًا من الرشة الثانية ولكن تميز مبيد  230و  62بعد يوم و 
Avaunt150sc ارنة بالفترة الزمنية التي كانت بسرعة تحقيق القتل مق

. بينما تميزت معاملة المستحضر بكتيرياطول نوعًا في معاملتي الأ
تحقيق قتل في لوحدهما  بكتيرياالمحلية لل بكتيرياالتجاري ومعلق ال

 ،يومًا من الرشة 62ول والثاني بعد يوم و % في يرقات الطور اال100
يومًا من معاملة الرشة  230بينما كانت نسبة القتل صفر% بعد 

   .1 الثانية. وهذه النتائج جاءت متوافقة مع نتائج جدول
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عامالت المختلفة خالل الفترات الزمنية النسب المئوية لقتل الطور االول والثاني ليرقات دودة الشمع الكبرى باستعمال الرشات المختلفة من الم. 2جدول 
  الرقم بين قوسين يمثل الفترة الزمنية لتحقيق القتل (يوم).  المختلفة بعد المعاملة.

Table 2. Mortality rate of 1st and 2nd instar larvae of greater wax moth in response to different number of sprays with different 
treatments following different periods after treatment. Numbers between brackets represent period of time in days to kill. 
 

  المعاملة
Treatment

  of mortality (days after treatment) %% للقتل (يوم بعد الرش)   
 sprays 3  ثالث رشات Two sprays  رشتان One spray  رشة واحدة

  يوم 1
1 day 

  يوم 69
69 days 

  يوم 150
150 
days 

  يوم 1
1 day

  يوم 62
62 days  

  يوم 230
230 
days  

  يوم 1
1 day 

  يوم 120
120 
days  

 يوم 230
230 
days 

  بكتيرياالمستحضر التجاري لل
Commercial formulation of 
bacteria 

100  
)11.66(  

100  
)14.33(  

0  
)0(  

100  
)10(  

100  
)13.33(  

0  
)0(  

100  
)11.33(  

100  
)18(  

0  
)0(  

  بكتيرياالعزلة المحلية لل
Local bacterial isolate 

100  
)6.66(  

100  
)10.33(  

0  
)0(  

100  
)6.33(  

100  
)9(  

100  
)0(  

100  
)5.66(  

100  
)12(  

0  
)0(  

  Avauntمبيد 
Avaunt insecticide 

100  
)2(  

100  
)3(  

100  
)3.33(  

100  
)1.66(  

100  
)3(  

100  
)3.33(  

100  
)1.66(  

100  
)1.66(  

100  
)1.66(  

  + بكتيرياالمستحضر التجاري لل
 Avauntمبيد 

Commercial formulation of 
bacteria + Avaunt insecticide 

100  
)3.33(  

100  
)3.33(  

100  
)4(  

100  
)2.66(  

100  
)4.66(  

100  
)5(  

100  
)2.66(  

100  
)2.66(  

100  
)3(  

  + بكتيرياالعزلة المحلية لل
 Avauntمبيد 

Local isolation of bacteria + 
Avaunt insecticide 

100  
)4.33(  

100  
)5.66(  

100  
)9.33(  

100  
)3.66(  

100  
)5.33(  

100  
)6(  

100  
)3.66(  

100  
)3.66(  

100  
)3.66(  

  المقارنة
Control 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 قل فرق معنوي عند مستوىأ
  %5 إحتمال

LSD at P=0.05

1.62  2.08  1.62  1.52  2.29  1.52  1.62  2.71  1.62  

  
المختلفة فيتضح ما عند استعمال ثالث رشات من المعامالت أ  
% لليرقات كانت معاملة مبيد 100حسن المعامالت في تحقيق قتل أن أ

Avaunt150sc المحلية  بكتيرياعلق الوالخلط مع المستحضر التجاري وم
يومًا  120 واحد، حيث تسببت في تحقيق هذه النسبة من القتل بعد يوم

يومًا من الرشة الثالثة ولكن كانت معاملة المبيد هي االسرع في  150و 
لتحقيق هذه النسبة من القتل يليها معاملة الخلط مع الفترة الزمنية 

المحلية  بكتيرياخيرًا معاملة الخلط مع معلق الوأ .المستحضر التجاري
ثالث رشات خالل جميع الفترات الزمنية المتالحقة بعد المعاملة. اما 

المحلية فقد سببت في احداث  بكتيريامن المستحضر التجاري ومعلق ال
انت يومًا فك 150ما بعد ليرقات الطور األول والثاني. أ% 100قتل 

% 0نت نسبة الموت في معاملة المقارنة بينما كا ،%0نسبة القتل 
 ). وفي هذا المجال بين2خالل جميع الفترات الزمنية المتالحقة (جدول 

Brighenti بكتيرياالشمعية بمحلول ال طارات) ان اشباع اإل7( وآخرون 
% في الطور الثالث ليرقات دودة الشمع 100عطى نسبة موت أ

   الكبرى.
زيادة إلى  ن زيادة فعالية المبيد بزيادة عدد مرات الرش يعودإ

دودة الشمع تركيز المادة الفعالة وبالتالي زيادة تأثيره الفعال ضد يرقات 
 بكتيريا،وان سرعة احداث القتل عند المعاملة بالعزلة المحلية لل ،الكبرى

المحلية مع الظروف  بكتيرياسرعة تكيف ساللة الإلى  قد يعزى السبب
كذلك  ،الموجودة في المستحضر التجاري بكتيرياالمناخية من ساللة ال

ول والثاني لدودة الشمع الكبرى نالحظ أيضًا ان يرقات الطورين األ
في كلتا المعاملتين بتقدم عمر المكافحة  بكتيريااظهرت عدم تأثرها بال

ها وفعاليتها لحيويت بكتيرياال أبواغوللرشات الثالث والسبب هو فقدان 
بتقدم عمر المعاملة، يعني ضرورة اجراء ثالث رشات من معاملة 
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بدودة الشمع  صابةالشمعية المخزونة من اإل طاراتاإللحماية  بكتيرياال
% 64ن ) إ12(وآخرون  Ignoffo وفي هذا المجال فقد بين ،لكبرىا

تفقد خالل اليوم  B. thuringiensis بكتيريا أبواغوحيوية من فعالية 
من المعاملة وبالرغم من ذلك فان هناك مستحضرات بكتيرية ول األ

هذه النتيجة شابهت كذلك يام. أ 7فعالة لمدة اكثر من األبواغ  تبقى بها
) من ان الفقد السريع في نمو Flottum )15و  Morseليه ما توصل إ

يمكن مالحظته على  B. thuringiensis بكتيرياال أبواغوحيوية 
الحرارة خصوصًا  نتيجة اختالف درجة بكتيرياالمعاملة بهذه ال طاراتاإل

  نتائج غير مؤكدة.إلى  التي قد تؤديس ° 30ى تلك التي تزيد عل
  

النسب المئوية  فيشات المعامالت المختلفة تأثير االختالف في عدد ر 
  بدودة الشمع الكبرى صابةللخسارة في وزن الشمع نتيجة اإل

وضحت نتائج التحليل االحصائي وجود اختالفات احصائية معنوية لقد أ
 صابةبين متوسطات النسب المئوية للخسارة في وزن الشمع نتيجة اإل

لمختلفة والفترات الزمنية في المعامالت المختلفة خالل عدد الرشات ا
 ن النسبة المئوية للخسارةأ 3المتالحقة للمعاملة، اذ يتضح من جدول 

% بعد خمسة اشهر من اجراء رشة واحدة في معاملة 0في وزن الشمع 
التجاري ومعلق  ومعاملة خلط المبيد مع المستحضر Avaunt150scمبيد 

لمعاملتي  %54.17% و 83.67في حين بلغت  المحلية، بكتيرياال
على التوالي فيما بلغت  ،المحلية بكتيرياالمستحضر التجاري ومعلق ال

  .%93.93في معاملة المقارنة 
ما عند اجراء رشتين من المعامالت المختلفة فقد اثبتت أ

ومعاملة خلط المبيد مع المستحضر  Avaunt150scمعامالت مبيد 
الشمعية  طاراتة اإلالمحلية كفاءتها في حماي بكتيرياالتجاري ومعلق ال

شهر بعد اجراء الرشة الثانية حيث كانت لمدة خمسة أ صابةمن اإل
ن اجراء رشتين من معاملة في وزن الشمع. إال أ% 0نسبة الخسارة 

المحلية يقلل الخسارة في وزن  بكتيرياالمستحضر التجاري ومعلق ال
في حين ان الخسارة في  ،%34.90 % و38.82الشمع حيث بلغت 

% 92.22تزايد حيث بلغت لشمع في معاملة المقارنة استمرت بالوزن ا
  ).3(جدول الرشة الثانية جراء بعد خمسة أشهر من إ

  
بدودة الشمع الكبرى خالل الفترات الزمنية المختلفة بعد الرشات المتعددة بالمعامالت  صابةالنسب المئوية للخسارة في وزن الشمع نتيجة اإل. 3جدول 

  المختلفة.
Table 3. Percentage losses in wax weight due to infestation with greater wax moth following different periods after multiple 
sprays with different treatments.  

 

  المعاملة
Treatment

 of losses (months after treatment) %% للخسارة (شھر بعد المعاملة)  
 sprays 3  ثالث رشات Two sprays  رشتان One spray  رشة واحدة

  شھرين
2 months 

  أشھر 5
5 months 

  شھرين
2 months 

  أشھر 5
5 months 

  شھرين
2 months 

  أشھر 5
5 months 

  بكتيرياالمستحضر التجاري لل
Commercial formulation of 
bacteria 

54.13  83.67  26.70  38.82  33.17  71.24  

  بكتيرياة للالعزلة المحلي
Local isolation of bacteria 

35.23  35.23  21.93  34.90  21.19  36.45  

  Avauntمبيد 
Avaunt insecticide 

0  0  0  0  0  0  

+  بكتيرياالمستحضر التجاري لل
 Avauntمبيد 

Commercial formulation of 
bacteria + Avaunt insecticide 

0  0  0  0  0  0  

  + بكتيرياالعزلة المحلية لل
 Avauntمبيد 

Local isolation of bacteria + 
Avaunt insecticide 

0  0  0  0  0  0  

  المقارنة
Control 

78.11  93.43  56.37  92.22  70.89  91.57  

 إحتمال قل فرق معنوي عند مستوىأ
5%  

LSD at P=0.05

7.13  11.55  7.68  7.83  7.97  6.87  
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ومعاملة  Avaunt150scأما استعمال ثالث رشات من معاملة مبيد 
خلط المبيد مع المستحضر التجاري ومعلق البكتيريا المحلية فقد وفر 

اء الرشة الثالثة في حماية لإلطارات لمدة خمسة اشهر من موعد اجر 
% 71.24ن معاملة المستحضر التجاري سببت خسارة بلغت حين أ

% في حين بلغت 36.45ومعاملة معلق البكتيريا المحلية سببت خسارة 
% بعد خمسة اشهر من الرشة 91.57الخسارة في معاملة المقارنة  نسبة

 )Nishitsutsutsji  )22 و Yasuhisaالثالثة. وفي دراسة مماثلة لـ 
 Bacillusوجدا أن معاملة االقراص الشمعية بالبكتيريا اللذين 

thuringiensis kurstaki  70-60س ورطوبة نسبية ° 27–26عند %
% في يرقات دودة الشمع وحماية 100إلى سببت بوصول نسبة الموت 

لمدة أكثر من سنة وال أثر لنقص في وزن الشمع مقارنة بمعاملة 
  شهور. 10% بعد 100المقارنة الذي وصلت الخسارة فيها إلى 

الشمعية بمبيد  طاراتن معاملة اإليمكن اإلستنتاج أ
Avaunt150sc ي التجار  بكتيرياو معاملة خلط المبيد مع مستحضري الأ

مع  إصابةوالمحلي برشة واحدة كفيل بقتل اليرقات الحديثة وعدم حدوث 

و نما المعاملة بالمستحصر التجاري أبي ،انعدام الخسارة في وزن الشمع
يومًا كفيل  60خرى المحلية لثالث رشات بين رشة وأ بكتيريامعلق ال
  الشمعية بيرقات دودة الشمع الكبرى. طاراتاإل إصابةبتقليل 

  

المعامالت المختلفة في شغاالت نحل العسل داخل الخاليا مع تأثير 
  بكتيريافي العسل في معامالت ال بكتيرياالكشف عن مدى وجود ال

ن جميع المعامالت التي أ 4الدراسة الموضحة في جدول شارت نتائج أ
لم تؤثر على شغاالت نحل العسل حيث اليوجد  طاراتعوملت بها اإل

المعاملة  طاراتعدد الشغاالت الميتة لإلمعنوي في  احصائي اختالف
، 1وغير المعاملة خالل الفترات الزمنية التي اجري عندها الفحص بعد 

ساعة وعلى الرغم  168و  144، 120، 96، 72، 48، 24، 8، 4
عداد قليلة خالل الفترات الزمنية المتالحقة ت بأموت للشغاالمن وجود 

لها اهمية تذكر مقارنة بالمجموع بعد المعاملة اال ان هذه االعداد ليس 
حظة أي سلوك غير الطائففة الواحدة فضًال عن عدم مالالعام لشغاالت 

  و حاالت شاذة خالل فترات الفحص بعد المعاملة.طبيعي أو تهيج أ
  

   .وادخالھا للطوائف طاراتملة اإلمتوسط عدد شغاالت نحل العسل الميتة في المعامالت المختلفة خالل الفترات الزمنية المختلفة بعد معا. 4جدول 
Table 4. Average number of dead honey bee workers in different treatments following different periods after Treatment of 
honey bee combs. 

.   

  المعاملة
Treatment 

  تعاقبة (ساعة)طائفة) خالل الفترات الزمنية الم/متوسط عدد الشغاالت الميتة (شغالة
Mean number of dead honey bee during different successive periods (hrs) 

1  4  8  24  48  72  96  120  144  168  
  بكتيرياالمستحضر التجاري لل

Commercial formulation 
of bacteria 

0  0  0  1.5  5  2.75  3.5  2  2.25  2.75  

  بكتيرياالعزلة المحلية لل
Local bacterial isolate 

0  0  0  1.75  3.5  2.5  1  2  2.5  2.25  

  Avauntمبيد 
Avaunt insecticide 

0  0  0.5  4.25  1  4.5  1.5  3.5  4.75  6  

 بكتيرياالمستحضر التجاري لل
 Avaunt+ مبيد 

Commercial formulation 
of bacteria + Avaunt 
insecticide 

0  0  0.5  2  3  2  1.25  4.25  3  2.25  

  + يريابكتالعزلة المحلية لل
 Avauntمبيد 

Local isolation of 
bacteria + Avaunt 
insecticide 

0  0  0.25  3  1.75  2.5  2.75  2  1.5  1.75  

  المقارنة
Control 

0  0  0  2.5  1  2.5  1.75  3.5  2.25  2  

 قل فرق معنوي عند مستوىأ
  %5 إحتمال

LSD at P=0.05

-  -  0.58  2.87  2.36  2.86  2.04  2.12  3.13  1.81  
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الشمعية المعاملة  طاراتليها اإلتائج فحص الخاليا المدخلة إأما ن  
عدم وجود أي تأثير للمعامالت على إلى  يام من المعاملة فتشيرأ 7بعد 

النشاط اليومي للملكة والشغاالت فضًال عن اجراء التحضين داخل 
نشاهد أي  المعاملة وتخزين العسل وحبوب اللقاح ولم طاراتجميع اإل

و تشوه غريب في اليرقات بل كان نمو الحضنة أ ثقوب في اغلفة
وباقي  بكتيرياالمعاملة بال طاراتوتطور اليرقات طبيعيًا في اإل

المعامالت وان تطور وتوسع الخاليا كان يسير بصورة طبيعية وهذا 
وهذه المعاملة في طوائف نحل العسل.  طاراتعلى عدم تأثير اإلدليل 

) عند Imdorf )8و  Chavrieveليه النتيجة تتطابق مع ما توصل إ
لمكافحة دودة الشمع الكبرى من  B401استعمال المستحضر البكتيري 

اليا وال تترك ن هذه المستحضرات غير مؤذية للنحل داخل وخارج الخأ
نها آمنة بها كما أ طاراتو الشمع عند معاملة اإلمتبقيات في العسل أ

شركة  المبيد فقد اشارت ما من ناحيةأ على االنسان والدواجن والمواشي.
Dupont )11(  ن المبيد أإلىAvaunt150sc ي سام على النحل الذ

عشاب يتعرض للمعامالت المباشرة على أزهار المحاصيل أو أزهار األ
ال يقوم النحل بزياراته النشطة  لذلك ينصح برشه على المحاصيل التي

  ثناء عمليات الرش.إليها أ
داخل العيون السداسية في  نتائج فحص العسل المخزونما أ

المحلية  بكتيرياالتجاري ومعلق ال بكتيرياالمعاملة بمستحضر ال طاراتاإل
فيها عينات ختبارات على االطباق التي نميت أشارت نتائج اإلفقد 

عدم وجود سبورات وعدم إلى  المعاملة طاراتالعسل المأخوذ من اإل
ق التي تم ميع االطباوكانت النتيجة سالبة في ج بكتيرياحدوث نمو لل

س ورطوبة نسبية ° 1±30درجة حرارة  تحضينها في الحاضنة عند
 وآخرون Bagdanov بهوصى وهذه النتيجة متفقة مع ما أ .70±5%

في مكافحة دودة الشمع  B. thuringiensis بكتيريا) بأن استعمال 5(
  منة وال تترك متبقيات في شمع وعسل النحل.من الطرق اآل الكبرى تعد

  

  في نحل العسل Avaunt150scتراكيز مختلفة من مبيد  تأثيريم و تق
المعاملة الشمعية  طارات) ان اإل5جدول ( وضحت نتائج الدراسةأ

داخل الخاليا لم تؤثر إلى  لتر ماء والمدخلة/مل 0.3و  0.2بتركيزي 
شاط النحل شغاالت نحل العسل ونشاط الطوائف حيث لوحظ ان ن في

ساعة وقد مارست شغاالت  24و  8 ،4، 2، 1 لم يتغير خالل فترة
نحل العسل نشاطها االعتيادي ومن ثم عودتها دون حدوث مشكلة 

ساعة لمالحظة تأثير المبيد  24وعند فحص الخاليا بعد مرور  ،تذكر
ت غير اعتيادية على نشاط وسلوك سلوك الطائفة لم تالحظ حاال في
اقبال شغاالت نحل العسل كذلك لوحظ  ،فراد الطائفة بما فيها الملكةأ

د في تخزين حبوب اللقاح المعاملة بالمبي طاراتعلى استعمال اإل
ما معاملة تركيز المبيد أزهار في بعض العيون السداسية. ورحيق األ

داخل إلى  المعاملة بالمبيد طاراتلتر ماء فبعد ادخال اإل/مل 0.4
استقرار  مدالخاليا واالنتظار فترة ساعة واحدة تمت مالحظة حدوث ع

تمت مالحظة  ،وبعد مرور ساعتين .وهياج شديد عند مداخل الخاليا
خذت تخرج من الخلية وهي في ان الشغاالت السارحة لنحل العسل أ

حالة هياج شديد وقد سقط العديد منها قرب مداخل الخاليا وعلى 
االرضيات امام الخاليا حيث ظهرت عليها حاالت التسمم مثل ضرب 

الطيران كذلك  ،حين وارتعاش وانقالب الحشرة على ظهرهااالرض بالجنا
القريب من الخاليا وبدون هدف واالرتطام باالجسام الموجودة في 

ساعات لوحظ سقوط النحل  4وبعد مرور  ،المنطقة مثل اعمدة الظلة
السارح ميتًا امام الخاليا وكذلك موت العديد من شغاالت نحل العسل 

عداد الشغاالت أخذت أساعات  8عد مرور وب ،في مداخل تلك الخاليا
 24وبعد مرور  ،الميتة تزداد امام مداخل الخاليا التي تبدو خاملة تماماً 

ساعة تم فحص الخاليا فلوحظ ان جميع افرادها بما فيها الملكة قد 
لتر ماء كان مؤثرًا وسامًا /مل 0.4ماتت وهذا يعني ان تركيز المبيد 

  للنحل داخل الخاليا. 

  
  في شغاالت نحل العسل.  Avaunt 150scتأثير التراكيز المختلفة من مبيد . 5ل جدو

Table 5. Effects of different concentrations of insecticide Avaunt 150sc on honey bee workers. 
 

  Avaunt 150scتركيز مبيد ِ 
  لتر ماء)/(مل

Avaunt concentration (ml/l) 

  تة خارج الخاليا بعد الفترات المتالحقةمعدل عدد الشغاالت المي
  من المعاملة (ساعة)

Mean number of dead honey bee workers during different 
successive periods (hrs) 

النشاط العام 
لشغاالت نحل 

  العسل
Activity of 
honey bee 
workers  1  2  4  8  24  

  طبيعي  6.5  5.5  1.5  0  0  0.2
  طبيعي  6.5  6.5  2.5  1  0  0.3

0.4  11.5  62.5  94.5  185.5  
انتھت الخلية 
  بالكامل

  غير طبيعي

  (ماء مقطر معقم) المقارنة
Control (Sterilized distilled water)  

  طبيعي  6  5.5  1  0  0
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ن تأثير المبيدات الحاوية على ) أ20( وآخرون Tilman وقد بين
يل مقارنة بالحشرات في الحشرات النافعة قل Indoxacarbالمادة الفعالة 

 Lygus lineolarisالمستهدفة فعند معاملة االعداء الحيوية مثل 

(Palisot de Beauvois) (Hemiptera : Miridae)  وGeocoris 

punctipes (Fallen) (Hemiptera : Lygaeidae)،  كبر وجد أن أو
من فم هذه الحشرات حيث  تأثير للمادة الفعالة كان عن طريق دخولها

 شارت شركة دوبونتراض بأنها ثملت بعض الشيء. كذلك أعت األتمثل
ثناء عملية المكافحة زهار النباتات أن النحل الذي يزور أإلى أ )11(

أي الذي يتعرض لعملية الرش المباشر سوف يتأثر  Avaunt150scبمبيد 

إلى الجهاز الهضمي عن  Indoxacarbنتيجة دخول المادة الفعالة 
تنظيف النحلة لجسمها فيما لوحظ  و عن طريقشرة أطريق الفم اما مبا

زهار النباتات واالعشاب المعاملة بمبيد ي يزور أن النحل الذأ
Avaunt150sc .بعد فترة مناسبة من عملية الرش لم يتأثر  

بدودة الشمع  صابةالشمعية من اإل طاراتوبهدف حماية اإل
ن مبيد و المخزن يمكن اعتماد رشة واحدة مالكبرى في الحقل أ

Avaunt  و العزلة المحلية و خلطه مع المستحضر التجاري أأبمفرده
و اجراء ثالث رشات من المستحضر التجاري او العزلة أ بكتيريالل

  خرى.أيومًا بين رشة و  60بمدة  بكتيرياالمحلية لل
 

 
 

Abstract 
Al-Jassany, R.F. and H.I. Dawy. 2013. Evaluation of the efficacy of Bacillus thuringiensis and the insecticide Avaunt for 
the protection of honey bee wax combs infested by greater wax moth Galleria melonella L and its effect on honey bees. 
Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 275-285. 
 A field study was conducted to evaluate efficacy of Bacillus thuringiensis and the insecticide Avaunt for protection of honey bee wax 
combs infested by greater wax moth Galleria melonella L. Results obtained showed combs treatment with Avaunt alone or mixed with 
commercial formulation (certan) or local isolate of B. thuringiensis bacteria gave long periods of protection of treated combs which lasted 
130 , 280 and 360 days, respectively, but the periods were less and lasted 68 , 129 and 249 days for the first , second and third spray, 
respectively, when the commercial product or the local bacterial isolate were used, in comparison with the high infestation occurred in 
untreated combs which became useless.  The weight loss in wax material was 0% when the Avaunt was used alone or mixed with 
commercial or local bacterial isolate but the weight loss after 5 months reached 71.24% and 36.45% by using both kinds of bacteria after the 
third spray, respectively, whereas it reached 91.57% in the control treatment The results also showed that all treatments had no effect on 
honey bee workers as well as the colony activities. The results also showed that Avaunt concentrations 0.2 and 0.3 ml/liter had no effect on 
the activity of honey bee workers while the concentration 0.4 ml/liter killed all the individuals of the hive 24 hrs after using the treated 
combs.  
Keywords: Honey bee, Avaunt, Bacillus thuringiensis, Greater wax moth. 
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