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  الملخص
لمبيـدات فـي مكافحـة حشـرة ا. تقييم الكفاءة الحقليـة لـبعض 2013الرحمن.  عماد عبداالله وحسان عبد، عماد قاسم العبادي، نزار مصطفى، المالح
  .56-51 ):1(31مجلة وقاية النبات العربية، في العراق.   Tuta absoluta (Meyrick)الطماطم/البندورة حفارة

ـــــــي للفاعليـــــــة النســـــــبية        .Prime )Flametralin،( Zorosuper )Abamectin،( Supercerin EC يةمبيـــــــدات حشـــــــر لســـــــتة أظهـــــــرت نتـــــــائج التقيـــــــيم الحقل
)Cypermethrin and Chlorpyrifose،( Avant )Indoxacarb 150 SC.،( Pirate )Chlorfenapyr و (Methomyl )Lannate 90% W.P. حفـارة) فـي مكافحـة 

لـغ المتوسـط ذ بالطمـاطم، إ أوراقفي مكافحة الحشرة علـى  Indoxacarb. تفوق المبيد )العراق، نينوى( في منطقة ربيعة Tuta absoluta (Meyrick) الطماطمالبندورة/
ظهرت الطماطم فقد أما بالنسبة لفاعلية المبيدات المستخدمة في الدراسة في قتل يرقات الحشرة في ثمار أ ،ساعة من المعاملة 24% بعد 68.56العام لفاعليته النسبية 

ظهـرت نتـائج دراسـة التـداخل بـين المبيـدات وتراكيزهـا والجـزء . كمـا أ%58.54ذ بلغـت لعـام لفاعليتـه النسـبية إفـي المتوسـط ا Chlorfenapyrنتائج الدراسة تفـوق المبيـد 
وكـــان لتراكيـــز المبيـــدات ، مقارنـــة بالثمـــار وراقكثـــر كفـــاءة فـــي مكافحـــة يرقـــات الحشـــرة علـــى األكانـــت أ ن المبيـــداتأ ،النبـــاتي المصـــاب فـــي الفاعليـــة النســـبية للمبيـــدات

  يوم من المعاملة. 21و  14 ،7ور في فاعلية المبيدات بعد مر  ثر واضحأالمستخدمة في الدراسة 
   .Tuta absoluta ،مبيدات الطماطم/البندورة، حفارة: كلمات مفتاحية

  

  المقدمة
  

حيــث  ة فـي العــراقحــد المحاصـيل المهمــة والرئيســالطماطم/البنــدورة أتعـد 
تــزرع مســاحات واســعة مــن هــذا المحصــول فــي منــاطق العــراق المختلفــة 

سـامراء ومنـاطق جنـوب العـراق مثـل ربيعة وبيجـي و  خاصة في مناطقوب
فيهــا  الطماطم/البنــدورةالتــي قــدرت المســاحة المزروعــة بو  الزبيــر وصــفوان

ه فــي منــاطق زراعتــ الطمــاطمهكتــار. يهــاجم محصـول  6000بـاكثر مــن 
هــــم هــــذه ومــــن أ مــــراضاألكاروســــية و بالعديــــد مــــن اآلفــــات الحشــــرية واأل

التـــي  Tuta absoluta (Meyrick) /البنـــدورةالطماطم حفـــارةفـــات اآل
بشــكل وبــائي فــي العديــد مــن منــاطق زراعــة  2010ظهــرت فــي صــيف 

و أ الطمـاطم أوراقحـافرة  سـماءباأل أيضـاً  عرفـتفـي ربيعـة وقـد  الطماطم
الموطن األصلي لهذه الحشرة هو  .Tuta absoluta الطماطمدودة ثمار 

ـــاأل ـــىإ ومنهـــا دخلـــت )،7(رجنتـــين خص األأمريكـــا الجنوبيـــة وب اســـبانيا  ل
لعربـي (المغـرب والجزائـر وتـونس) فرنسا ومالطا ومـن ثـم بـالد المغـرب او 

ــــــرا وصــــــلت إ ــــــانوأخي ــــــى لبن ــــــت إ ل ــــــه انتقل ــــــى ســــــوريواألردن ومن ــــــي  ةل ف
فـــي العـــراق وهـــي ال تـــزال  خيـــراً واســـتقرت أ )4( 2010عـــام  /مـــارسذارآ

ن إ .بســرعة فــي ضــفتي البحــر المتوســط الشــمالية والجنوبيــة تنتشــر شــرقاً 

ســريع للحشــرة خيــر مؤشــر علــى القــدرات الحيويــة العاليــة هــذا االنتشــار ال
نتشـــار واحـــداث الخســـائر ة والتـــي تمكنهـــا مـــن اإلســـتمرار واإللهـــذه الحشـــر 

العائــل الــرئيس لهــذه الحشــرة إال  التــي تعتبــر الطمــاطمالكبيــرة فــي مــزارع 
العديد من نباتـات العائلـة الباذنجانيـة كالباذنجـان والتبـغ  يضاً أنها تهاجم أ

. تهـــاجم )8 ،6( عشـــابضـــافة إلـــى العديـــد مـــن األ/البطـــاطس إطاطاوالب
ـــؤدي إوالثمـــار والســـ وراقيرقـــات الحشـــرة األ ـــى جفـــاف وق والتويجـــات فت ل

عـدم بالتـالي و الثمار  تعفن وتشوهلى ها بسرعة كبيرة كما أنها تؤدي إأوراق
مـــن  الطمـــاطمصـــابة بحقـــول وقـــد تصـــل نســـبة اإل ،صـــالحيتها للتســـويق

 الطمــاطملخطــورة هــذه الحشــرة علــى محصــول  اً ونظــر  .)5(% 80-100
بـرامج المكافحـة المتكاملـة  حثونولمقاومتها لـبعض المبيـدات اسـتخدم البـا

ــــــــل  ــــــــة مث ــــــــدات الكيميائي ــــــــي مكافحــــــــة هــــــــذه الحشــــــــرة باســــــــتخدام المبي ف
Triflumuron، Abamectin و Chlorfenapyr  مــــــــــــــــــــع المبيـــــــــــــــــــــدات

لى اسـتخدام ضافة إباإل Bacillus thuringiensis (Bt.)الميكروبية مثل 
لحداثـــة دخـــول هـــذه  . ونظـــراً )11 ،10، 1(المصـــائد الفرمونيـــة الجنســـية 

ربيعـة فـان فـي منطقـة  الطمـاطملى العراق وخطورتهـا فـي حقـول الحشرة إ
هـم مبيـدات يم حيـوي حقلـي لفاعليـة أو الدراسة الحالية تهدف إلى إجراء تق

  .فرة في العراق في مكافحة الحشرةاالحشرات المتو 
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  واد البحث وطرائقهم
  

مصــاب بالحشــرة  Berak صــنف م/بنــدورةنفــذت الدراســة فــي حقــل طماط
خـالل  العـراق/بمنطقة تل الهوى التابعة لناحيـة ربيعـة فـي محافظـة نينـوى

 Primeيم كفــــاءة ســـتة مبيــــدات حشــــرات هــــي و وذلــــك لتقــــ 2010صـــيف 
)Flametralin( ،Zoro super )Abamectin ،( Supercyrin EC. 
)Chlorpyrifose  +Cypermethrin،( Avant )Indoxacarb 24% 

SC. (وPirate )Chlorfenapyr (و Methomyl )Lannate 90% 

W.P.(،  وبواقع ثالثة تراكيز لكـل مبيـد  الطماطم حافرةفي مكافحة حشرة
ـــ  ـــ  2 و Prime 0.5 ،1هــي لل  Zoro super 0.25 ،0.40مــل/لتر ولل

 Avantمـــل/لتر وللــــ  2 1.5و Supercyrin 1.25مـــل/لتر وللــــ  0.75و
 2و Lannate 90 %0.5 ،1مـــــــــل/لتر وللــــــــــ  1و Pirate 0.25 ،0.5و

خــط وبواقــع ثالثــة مكــررات لكــل تركيــز ضــم المكــرر الواحــد مــاء  غ/لتــر
خطــوط  ثمـار مــع تـرك ثالثــةم فــي مرحلــة اإلنبــات طمـاط 30-25يحـوي 

بيــدات بــين التراكيــز والمدون معاملــة بــين مكــررات التجربــة لمنــع التــداخل 
 ،المقارنــة الســتة فرشــت بالمــاء فقــط مــا خطــوطأ .فــي الدراســة المســتعملة

لتـر  16تخدم في رش المبيدات بتراكيزها المختلفة مرشـة ظهريـة سـعة اس
خــــذت عينــــات عشــــوائية مــــن المعــــامالت والمقارنــــة كمــــا أ .Mestoنــــوع 

كيـاس أوضـعت فـي  عشـوائياً  اختيـرتورقـة مـن عشـرة نباتـات  50وبواقع 
كمــا  .لــى المختبــر لفحصــها وحســاب عــدد اليرقــات الحيــةإجلبــت ورقيــة و 
بواقـع و  عشـوائياً  ممـن عشـرة نباتـات طمـاط مثمـرة طمـاط 20يضا أخذت أ

لــــى المختبــــر ثمــــرتين لكــــل نبــــات ووضــــعت فــــي أكيــــاس ورقيــــة وجلبــــت إ
لفحصها وحساب عدد اليرقات الحية فـي العينـة لكـل مكـرر مـن مكـررات 

سـاعة مـن  24ت بعـد خـذ العينـاأعمليـة  كـررت ،التجربة قبل وبعـد الـرش
فعاليــــة ســــابيع وذلــــك لتحديــــد المعاملــــة وبعــــد أســــبوع واســــبوعين وثالثــــة أ

ـــدات فـــي الحقـــل متبقيـــات ـــدات  .المبي ـــم حســـاب الفاعليـــة النســـبية للمبي وت
  وهي: )2( سابقاً المذكورة  Tiltonو Hendersonباستخدام معادلة 

  

د =  % ة المبي را( -1[ 100لفاعلي دد الحش ة ع د المعامل دد × ت بع ع
عدد الحشرات /الحشرات في المقارنة قبل المعاملة

ة  ل المعامل د × قب ة بع ي المقارن رات ف دد الحش ع
 ])المعاملة

  

باســـتخدام تصـــميم القطاعـــات العشـــوائية  حصـــائياً حللـــت النتـــائج إ
) وتــم اختبــار الفــرق بــين المتوســطات باســتخدام اختبــار CRBDالكاملــة (

  .)SAS )3 % باستخدام نظام5تمال دنكن عند مستوى اح
  

  النتائج والمناقشة
   

بزيـــادة التركيـــز لجميـــع المبيـــدات عـــدا  الفاعليـــة النســـبية للمبيـــدات إزدادت
قــل مــن الــذي أعطــى فاعليــة عاليــة للتركيــز األ .Supercyrin ECمبيــد 

، علـــى %35.78و 22.44% وبلغـــت 1.25% وهـــو  1.5الموصـــى بـــه 
ــــزالتــــوالي فيمــــا أ ــــة بلغــــت نفســــه لمبيــــد ل%  2 عطــــى التركي % 40فاعلي

علـــى أعطـــى أ Chlorfenapyr% لمبيـــد 1ن التركيـــز أ كمـــا، )1(جـــدول 
 علــى % وتفـوق معنويــاً 89.28فاعليـة نســبية ضــد يرقـات الحشــرة وبلغــت 

قــل أ Supercyrin EC% لمبيــد 1.5ظهــر التركيــز فيمــا أ .بقيــة التراكيــز
ــــد  .%22.44وبلغــــت  الطمــــاطم ةفاعليــــة نســــبية ضــــد يرقــــات حفــــار  وعن

 Abamectinو Flametralinالفاعليــــــــــــة النســــــــــــبية لمبيــــــــــــدات  مقارنــــــــــــة
 Chlorfenapyrو .Indoxacarb 24% SCو .Supercyrin ECو
 حـافرةوتراكيزهـا الموصـى بهـا فـي يرقـات حشـرة  .Lannate 90% W.Pو

تبــين  ســاعة مــن المعاملــة 24بعــد مــرور  الطمــاطم أوراقعلــى  الطمــاطم
  بشــكل واضــح فــي قتــل يرقــات ثــر أ Indoxacarb 24% SCن المبيــد أ

% فيمـــا 68.56فاعليـــة نســـبية إذ بلغـــت  علـــى متوســـطالحشـــرة وأعطـــى أ
%). Supercyrin EC )32.74قــل متوســط فاعليــة نســبية لمبيــد كــان أ
  حصــــائي أنــــه لــــم يكــــن هنــــاك فــــرق معنــــوي بــــين مــــن التحليــــل اإل تبــــين

 ،.Flametralin ،Abamectin ،Indoxacarb 24% SCالمبيــــدات 
Chlorfenapyr وLannate 90% W.P. علــى نهــا تفوقــت معنويــاً إال أ 

مـا بالنسـبة لفاعليـة المبيـدات المسـتخدمة فـي . أ.Supercyrin ECالمبيـد 
ظهـــرت نتـــائج م فقـــد أاطمـــالدراســـة فـــي قتـــل يرقـــات الحشـــرة فـــي ثمـــار الط

تركيـــز المســـتخدم ن الفاعليـــة النســـبية للمبيــدات ازدادت بزيـــادة الأ الدراســة
أعلـــــى  Chlorfenapyr% للمبيـــــد 1ظهـــــر التركيـــــز ع المبيـــــدات وألجميـــــ

% 0.5عطــى التركيــز ، فيمــا أ%75ذ بلغــت فاعليــة نســبية ضــد الحشــرة إ
). ويتضـح 2 جـدول( %)30.76قل فاعلية نسـبية (أ Flametralinلمبيد 

علـــــى متوســـــط أعطـــــى أ Chlorfenapyrن المبيـــــد أ هنفســـــمـــــن الجـــــدول 
عطــــــى المبيــــــد % فيمــــــا أ58.54ة ضــــــد اليرقــــــات وبلغــــــت فاعليــــــة نســــــبي
Flametralin قــــل متوســــط فاعليــــة نســــبية ضــــد يرقــــات الحشــــرة وبلغــــت أ

حصـــائي عـــدم وجـــود فـــرق معنـــوي بـــين %. ويوضـــح التحليـــل اإل41.61
مـــا بالنســـبة لتـــأثير التـــداخل بـــين أ فاعليـــة المبيـــدات ضـــد يرقـــات الحشـــرة.

بية للمبيدات المبيدات وتراكيزها والجزء النباتي المصاب في الفاعلية النس
ن فاعليـة المبيـدات المسـتخدمة فـي الدراسـة كـان أ 3فيتضح مـن الجـدول 

ذ بلغـت وراق أكثر مما علـى الثمـار إلها تأثير في يرقات الحشرة على األ
حصـائي وجـود %، على التـوالي ويوضـح التحليـل اإل50.13% و55.93

تراكيـز العام لفاعلية  فيما يوضح المتوسط ،فرق معنوي واضح فيما بينها
ثر واضح ضد أكان له  Chlorfenapyr% لمبيد 1ن التركيز المبيدات أ

 % وتفوقــت معنويــاً 82.14ذ بلغــت وراق والثمــار إيرقــات الحشــرة علــى األ
، الدراســةفــي وبقيــة المبيــدات المســتخدمة  هنفســلمبيــد لبقيــة التراكيــز  علــى
 ..Supercyrin EC% لمبيــد 1.25عطــى المتوســط العــام للتركيــز فيمــا أ

 .%35.35والثمــار وبلــغ  وراققــل فاعليــة نســبية ضــد اليرقــات علــى األأ
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ساعة من المعاملة في  24على أوراق الطماطم/البندورة بعد  Tuta absolutaالفاعلية النسبية لبعض مبيدات الحشرات في يرقات حشرة . 1جدول 
  الحقل في العراق.

Table 1. Relative efficiency of some insecticides on Tuta absoluta larvae feeding on tomato leaves, 24 hours after field 
treatment  in Iraq. 
 

  
  

  المبيد الحشري
Insecticide  

  
  

  )مل/لتر(التراكيز 
Concentration 

(ml/liter) 

  متوسط عدد اليرقات الحية في األوراق
Average number of living larvae in leaves  

  ام للتأثيرالمتوسط الع
Effect’s general mean 

  المقارنة قبل
  الرش

Control 
before 

spraying  

  المعاملة قبل
  الرش

Treatment 
before 

spraying  

  المقارنة بعد
  الرش

Control 
after 

spraying  

  المعاملة بعد
  الرش

Treatment 
after 

spraying  

التداخل بين فاعلية المبيد 
  والتركيز

Insecticides and 
concentration 

interaction  

  
  المبيد

Insecticides 
Flametralin  

  
0.50  
1.00  
2.00  

33  
33  
6  

40  
31  
5  

37  
37  
8  

32  
20  
2  

28.64 hi 
42.45 fg  
70.00 de  

 47.03 ab  

Abamectin 
  

0.25  
0.40  
0.75  

33  
33  
6  

27  
15  
6  

37  
37  
8  

16  
6  
2  

47.14 f  
64.32 e  
75.00 bcd  

 62.15a   

Chlorpyrifose 
+ 

Cypermethrin  

1.25  
1.50  
2.00  

33  
33  
6  

25  
23  
5  

37  
37  
8  

18  
20  
4  

35.78 gh  
22.44 i  
40.00 fg  

32.74b   

Indoxacarb   0.25  
0.50  
1.00  

33  
33  
4  

20  
26  
5  

37  
37  
7  

11  
5  
3  

62.26 e  
77.70 bc  
65.71 e  

 68.56a   

Chlorfenapyr  
  

0.25  
0.50  
1.00  

33  
33  
6  

20  
9  
7  

37  
37  
8  

16  
3  
1  

28.64 hi  
70.27 cde  
89.28 a 

62.73a   

Lannate  0.50  
1.00  
2.00  

33  
33  
4  

20  
16  
3  

37  
37  
7  

14  
6  
1  

37.56 g  
66.55 de  
80.95 b  

61.65a   

  %.5تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال  هنفس العامودحرف غير المتشابھة في المتوسطات ذات األ
 Means followed by different letters in the same column are significantly different at P=0.05. 

  
ساعة من  24على ثمار الطماطم/البندورة بعد  Tuta absoleotaقات حشرة الفاعلية النسبية لبعض مبيدات الحشرات وتراكيزھا في ير. 2جدول 

  المعاملة في الحقل في العراق.
Table 2. Relative efficiency of some insecticides with different concentrations on Tuta absoluta larvae feeding on Tomato 
fruits 24 hours after field treatment  in Iraq. 

 

  
  

  المبيد الحشري
Insecticide  

  
  

  التراكيز مل/لتر
Concentration 

ml/liter  

  متوسط عدد اليرقات الحية في الثمار
Average number of living larvae in fruits  

 المتوسط العام لتأثير
Effect general mean  

المقارنة قبل 
  الرش

Control 
before 

spraying 

المعاملة قبل 
  شالر

Treatment 
before 

spraying 

  المقارنة بعد
  الرش

Control 
after 

spraying 

  المعاملة بعد
  الرش

Treatment 
after spraying 

التداخل بين فاعلية المبيد 
  والتركيز

Insecticides and 
concentration 

interaction  

  
  المبيد

Insecticides 
Flametralin  0.50  

1.00  
2.00  

10  
10  
3  

10  
14  
3  

13  
13  
5  

9  
12  
2  

30.76 g  
34.06 fg  
60.00 bc  

 41.61a   

Abamectin  0.25  
0.40  
0.75  

10  
10  
3  

11  
10  
6  

13  
13  
5  

10  
7  
4  

30.06 g  
46.15 de  
60.00 bc 

45.40a   

Chlorpyrifose 
 +

Cypermethrin  

1.25  
1.50  
2.00  

10  
10  
3  

13  
4  
2  

13  
13  
4  

11  
2  
1  

34.91 fg  
61.53 b  
62.00 b  

52.81a   

Indoxacarb   0.25  
0.50  
1.00  

10  
10  
3  

13  
4  
2  

13  
13  
4  

10  
3  
1  

40.82ef   
42.30ef   
62.50 b  

 48.54a   

Chlorfenapyr  0.25  
0.50  
1.00  

10  
10  
3  

15  
8  
3  

13  
13  
4  

10  
5  
1  

48.71 de  
51.92 cd  
75.00 a  

 58.54a   

Lannate   0.50  
1.00  
2.00  

10  
10  

3  

8  
10  
2  

13  
13  
4  

6  
6  
1  

42.30 ef  
53.84 cd  
62.50 b  

 52.88a   

  %.5تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال  هنفسالمتوسطات ذات االحرف غير المتشابھة في العامود  
 Means followed by different letters in the same column are significantly different at P=0.05 



 )2013( 1، عدد 31مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   54

ة تراكيـز المبيـدات تأثير التـداخل بـين فاعليـ 3كما يوضح الجدول 
علــــــى  Chlorfenapyr% لمبيــــــد 1ن التركيــــــز إ والثمــــــار، وراقعلــــــى األ

% فيمـا 89.28ة ضـد اليرقـات وبلغـت علـى فاعليـة نسـبيوراق أعطـى أاأل
قــــل فاعليــــة نســــبية ضــــد اليرقــــات وراق أ% علــــى األ1.5عطــــى التركيــــز أ

ة الفاعليـــ فـــي مـــا بالنســـبة لتـــأثير الفتـــرة مـــن المعاملـــةأ %.22.44وبلغـــت 
   Flametralin ،Abamectin ،Supercyrin ECلمبيــــــدات النســــــبية 

 .Lannate 90% W.Pو Indoxacarb 24% SC. ،Chlorfenapyr و
فتشـير نتـائج الجـدول  الطمـاطم ةحفـار وتراكيزها الموصى بها ضـد يرقـات 

ن الفاعليــة النســبية ازدادت بزيــادة التركيــز لجميــع المبيــدات بعــد فتــرة أ 4
عطـى الـذي أ .Supercyrin ECعـدا مبيـد  )يـوم 21و 14، 7( المعاملـة

% والتي كانـت 20.56% وبلغت 1.5فاعلية نسبية للتركيز الموصى به 
علـــى %، 30.66و 30.53% وبلغـــت 2و 1.25يـــز قـــل مـــن بقيـــة التراكأ

عطــى المتوســط العــام للفاعليــة النســبية للمبيــدات بعــد فتــرة فيمــا أ ،التــوالي
ــــــة ( ــــــدع) أاً يومــــــ 21و 14، 7المعامل ــــــى متوســــــط فاعليــــــة نســــــبية للمبي  ل

Indoxacarb 24% SC.  وتــاله مبيــدLannate 90% W.P.  ثــم مبيــد
Chlorfenapyr  ـــــوالي ،%48.50و 49.57، 56.78وبلغـــــت ـــــى الت  ،عل
قـل متوسـط فيما بلـغ أ ،حصائيحسب نتائج التحليل اإل ولم يختلفا معنوياً 

ة عليــــالفا وكانــــت .Supercyrin EC. 27.25%فاعليــــة نســــبية لمبيــــد 

 14 تلــك بعــدكثــر مــن أيــام مــن المعاملــة أ 7النســبية للمبيــدات بعــد فتــرة 
 21و 14، 7ام لتأثير الفترة من المعاملـة (ذ بلغ المتوسط العإ اً يوم 21و

ي، فيمــا كانــت الفاعليــة علــى التــوال%، 24.41و 44.37و 59.55 )يــوم
 21و14علـــى مـــن أيـــام أ 7بعـــد فتـــرة المعاملـــة  اتغلـــب المبيـــدالنســـبية أل

اللـذين اعطيـا  .Lannate 90% W.Pو Chlorfenapyrعدا مبيدي  اً يوم
 لــم تختلــف معنويــاً  )اً يومــ 21و 14، 7ســبية بعــد فتــرة المعاملــة (فاعليــة ن

 Chlorfenapyr% لمبيــد  30.58و 52.73، 65.55فيمــا بينهــا وبلغــت 
 علـى التـوالي، .Lannate 90% W.P% لمبيـد  32.18و 51، 65.53و

 )10( وآخـرون Riquelme النتـائج تتفـق مـع مـا وجـده وهـذه .)4 (جـدول
 ، Triflumuron ،Abamectinان فاعليـــة المبيـــدات المســـتخدمة 

Chlorfenapyr   الكثــــر مــــن وصــــلت  الطمــــاطم ةفــــي قتــــل حشــــرة حفــــار
  من المعاملة. اً يوم 12% بعد 65

لــــه فاعليــــة  Chlorfenapyrن مبيــــد أمــــن نتــــائج الدراســــة يتضــــح 
والثمــار وكــذلك  وراقعلــى األ الطمــاطم ةت حفــار نســبية واضــحة ضــد يرقــا

ربمــا يرجــع إلــى  )اً يومــ 21و 14، 7عليــة نســبية بعــد فتــرة المعاملــة (لــه فا
 بمــا فيهــاطــوار الحشــرة جميــع أفــي  لــه تــأثير Chlorfenapyrن المبيــد أ

ــــيض ـــــ عــــن أ فضــــالً  ،الب ــــه ينتمــــي لمجموعــــة ال وهــــي مجموعــــة  Pyrolن
  .)9(استخدامها في العراق يد لم يسبق ج لها تأثيركيميائية 

  
  

دول  ات . 3ج ة يرق ي مكافح ا ف رات وتراكيزھ دات الحش بعض مبي بية ل ة النس ي الفاعلي اتي ف زء النب ز والج د والتراكي ين المبي داخل ب أثير الت ارةت  حف
  في الحقل في العراق. Tuta absoleotaالطماطم/البندورة 

Table 3. The impact of interaction between insecticides and their concentrations and the plant part on the field control of 
tomato leaf borer Tuta absoluta larvae  in Iraq. 
 

  المبيد الحشري
Insecticide  

  )مل/لتر(التراكيز 
Concentration 

(ml/liter)  

  % لفاعلية المبيد لألوراق
Insecticides efficiency on 

leaves (%) 

  % لفاعلية المبيد للثمار
Insecticides efficiency on 

fruits (%)  
  المتوسط العام

General mean  
Flametralin  0.50  

1.00  
2.00  

28.64 p  
42.45 jkl  
70.00 cde  

30.76 no  
34.06 mno  
60.00 fg  

29.70 h  
38.26 fg  
65.00 cd  

Abamectin  0.25  
0.40  
0.75  

47.14 ijk  
64.32 d-g  
75.00 bc  

30.06 no  
46.15 ijk  
60.00 fg  

38.60 fg  
55.26 e  
67.50 bc  

Chlorpyrifose  +
Cypermethrin  

1.25  
1.50  
2.00  

35.78 l-o  
22.44 p  
40.00 klm  

34.91 l-o  
61.53 fg  
62.00 fg  

35.35 g  
41.99 fg  
51.00 e  

Indoxacarb   0.25  
0.50  
1.00  

62.26 fg  
77.70 b  
65.32 def  

40.82 klm  
42.30 jkl  
62.50 efg  

51.54 e  
60.00 d  
64.11 cd  

Chlorfenapyr  0.25  
0.50  
1.00  

30.64 no  
70.27 cd  
89.28 a  

48.71 ij  
51.92 hi  
75.00 bc  

39.68 fg  
61.10 d  
82.14 a  

Lannate   0.50  
1.00  
2.00  

37.56 lmn  
66.55 def  
80.95 b  

42.30 jkl  
56.84 gh  
62.50 fg  

39.93 fg  
61.70 d  
71.73 b  

  %.5تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال  هنفسطات ذات االحرف غير المتشابھة في العامود المتوس
 Means followed by different letters in the same column are significantly different at P=0.05 
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دول  دات . 4ج بعض مبي بية ل ة النس ي الفاعلي ة ف د المعامل رة بع أثير الفت ات ت ة يرق ي مكافح ا ف رات وتراكيزھ ارةالحش دورة حف   الطماطم/البن
 Tuta absoleota.  

Table 4. The effect of period after treatment on the relative efficiency of some insecticides and their concentrations on the 
control of tomato leaf borer Tuta absoluta larvae. 
 

  
  بيد الحشريالم

Insecticide  

  
  )مل/لتر(التراكيز 

Concentration 
(ml/liter)  

  
  

  تأثير الفترة بعد المعاملة بااليام في الفاعلية النسبية
Effect of period after treatment (days) on 

relative efficiency 

 المتوسط العام لتأثير
Effect’s general mean 

يد التداخل بين فاعلية المب
  والتركيز

Insecticides and Conc. 
interaction  

  المبيد
Insecticide 7  14  21  

Flametralin  0.50  
1.00  
2.00  

35.45  
45.85  
71.38  

22.31  
30.61  
55.31  

5.62  
10.62  
20.61  

21.12 f  
28.90 ef  
49.10 cd  

33.04 b  

     Mean   51.05 a 36.08 ab 12.16 b المتوسط  

Abamectin  0.25  
0.40  
0.75  

50.61  
68.34  
72.65  

35.71  
40.60  
50.30  

18.67  
20.16  
18.60  

34.99 e  
43.03 d  
47.18 cd  

41.73 ab  

     Mean  63.87 a 42.20 b 19.14 c المتوسط  

Chlorpyrifose   
+  
 Cypermethrin  

1.25  
1.50  
2.00  

40.65  
30.35  
43.65  

35.30  
20.62  
32.60  

15.65  
10.70  
15.73  

30.53 e  
20.56 f  
30.66 e  

27.25b   

      Mean  38.22 a 29.51 a 14.03 b المتوسط  

Indoxacarb   0.25  
0.50  
1.00  

70.65  
80.60  
70.55  

55.20  
60.78  
58.10  

35.61  
40.75  
38.75  

53.82 bc  
60.71 ab  
55.80 abc  

 56.78a   

     Mean  73.63 a 58.03 a 38.37 a المتوسط  

Chlorfenapyr  0.25  
0.50  
1.00  

35.65  
75.30  
85.6  

27.30  
55.80  
65.1  

15.40  
35.70  
40.65  

26.12 ef  
55.60 abc  
63.78 a  

48.50 a 

     Mean  65.52 a 52.73 a 30.58 a المتوسط  

Lannate  0.50  
1.00  
2.00  

40.65  
70.40  
85.55  

30.50  
55.75  
66.75  

20.50  
35.50  
40.55  

30.55 e  
53.88 bc  
64.28 a  

 49.57a   

  Mean المتوسط  
  

65.53 a 51.00 a 32.18 a     

  المتوسط العام للفترة من المعاملة بالمبيد
General mean after spraying 

  
59.55 a 

  
44.37 b 

  
24.40 c 

  

  %.5تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال  هنفسالمتوسطات ذات االحرف غير المتشابھة في العامود 
 Means followed by different letters in the same column are significantly different at P=0.05 

  
  

Abstract 
Al-Mallah, N.M.,  E.Q. Al-Ebady, E. Abdulelah and H. Abdulrahman. 2013. Field efficiency evaluation of some 
insecticides in controlling tomato leaf borer Tuta absoluta (Meyrick) in Iraq. Arab Journal of Plant Protection,  
31(1): 51-56. 

The results of field evaluation of the efficiency of six insecticides (Prime, Abamectin, Supercyrin (Chlorpyrifose + Cypermethrin), 
Indoxacarb, Chlorfenapyr and Methomyl) against Tuta absoluta which attack tomato plants, showed that Indoxacarb exhibited a superior 
effect in controlling T. absoluta on tomato leaves, with general efficiency mean of 68.56%, 24h after treatment. Whereas on tomato fruits the 
results revealed that the Chlorfenapyr showed a superior effect on T. absoluta and its general efficiency mean reached 58.54%. The results of 
interaction between type of insecticides, concentration and plant part on insecticides efficiency showed higher efficacy in controlling the 
insect on tomato leaves in comparison to tomato fruits. The results also revealed that the insecticides concentration produced a good effect 
on tomato leaf borer 7,13 and 21 days after treatment. 
Keywords: Tomato leaf borer, pesticides, Tuta absoluta. 
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