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Research Papers (Control : Insects))حشرات: (مكافحة بحــوث 

لمكافحة حشرةبعض المبیدات الحشریة ومخالیطھا مع الزیت المعدني المنتج محلیاً كفاءة 
Myzus persicae)األخضرَمّن الدراق Sulz.)البطاطسواألمراض الفیروسیة التي تنقلھا على البطاطا /

میسر مجید جرجیسولي الستار عارف ععبد

، بغداد، العراق39094ص.ب ،باء لألبحاث الزراعیةإمركز 

الملخص
بعض المبیدات الحشریة ومخالیطھا مع الزیت المعدني المنتج محلیاً كفاءة . 2000. میسر مجید جرجیسوالستار عارف علي عبد

Myzus persicae)األخضرلمكافحة حشرة َمّن الدراق Sulz.)البطاطس. مجلة وقایة النبات اض الفیروسیة التي تنقلھا على البطاطاواألمر/
.63-57: 18العربیة. 

یـة في مكافحـة ائلمعرفة تأثیر الزیت المعدني المنتج محلیـًا ومقارنـة كفاءته مع بعض المبیدات الكیمی1996و 1993خالل عامي نفذت دراسة حقلیة
ن استخدام الزیت المعدني لوحده أو أمحصول البطاطا/البطاطس. أشارت النتائج لنقلها ی) والفیروسات التي Sulz.)Myzus persicaeحشرات مّن الدراق األخضر  

كان فعاًال في خفض (Diazinon)%60أو الدیازینون (Pirimcarb)%50أو البریمور(Lambda cyhalothrin)%5خرى مثل الكراتيأمع مبیدات مخلوطاً 
نعكس ذلك على خفض نسبة اإلصابة باألمراض الفیروسیة التي ان استخدام الزیت المعدني قد ساعد على تحسین مكافحة الحشرة و أّن. وقد تبین لمااإلصابة بحشرات 

ل فیـروس ثـتنقلها هذه الحشرة ولكن لم تالحظ عالقة ثابتة بین كفاءة المـادة فـي مكافحة حشرة المـّن ونسبـة اإلصابة بمسببات أمراض الموزاییك م
مما یدل علـى وجود عوامل أخرى تؤثر فـي نشر اإلصابة بیـن نباتات (PLRV)البطاطا/البطاطسأو فیروس التفاف أوراقY(PVY)البطاطا/البطاطس  

في حین 1993أثیر سلبیًا في عام فقـد كان التالغلةنعكاسه على االبطاطا/البطاطس فـي الحقل. كما لوحظ أن هناك تباین فـي تأثیر استخدام الزیت المعدنـي و 
مقارنة مع الشاهد. وقـد یعود االختالف إلى تأثیر الظروف البیئیة 1996مع مبیدات أخرى في عام مخلوطاً أو منفردًا كان إیجابیًا عنــد استخدام الزیت المعدني 

.النباتاتفيواحتمال حدوث تأثیرات سمیـة 
.خضر، مبیدات حشریة، زیت معدني، فیروسات البطاطا/البطاطس، العراقحشرات َمّن الدراق األ:كلمات مفتاحیة

المقدمة
حشرات المّن على نباتات البطاطا/البطاطس من اآلفات عدت

المهمة على المحصول في جمیع مناطق زراعته كونها الناقل الرئیسي 
). وتعتبر هذه 13، 6، 5لمعظم فیروسات البطاطا/البطاطس (

تقاوي نوعیةل المحدد إلنتاج المحصول و الفیروسات العام
وتقوم ).10، 8، 7، 2البطاطا/البطاطس في جمیع البلدان المنتجة له (

Myzus persicae)األفراد المجنحة لَمّن الدراق األخضر  Sulz) بنقـل
بالطریقة المستمرة (PLRV)فیروس التفاف أوراق البطاطا/البطاطس 

(Persistent manner)فیروسات المسببة ألنواع الموزاییك كما تنقل ال
ونظرًا لعدم وجود ).Y(PVY))14وأهمها فیروس البطاطا/البطاطس 

فقد اتجهت ،مباشرة وفعالة لمكافحة فیروسات البطاطا/البطاطسةوسیل
كثر أق أخرى غیر مباشرة للحد من انتشارها، و ائالدراسات إلیجاد طر 

تلك التي تركز على مكافحة من الناحیة التطبیقیةق استخداماً ائالطر 
).3،11،12الناقلـة لـهذه األمراض (نّ حشرات الم

وتجرى عملیات المكافحة عادة عند ظهور األفراد المجنحة
في الحقل وعند بدء ظهور األفراد غیر المجنحة على بحشرات المنّ 

النباتات. وفي دراسات لمعرفة الحد الحرج للتعداد الذي ینبغي أن تبدأ 
والذي یختلف تبعًا للصنف، اعتبر وجود،ه عملیات المكافحةعند
حدًا حرجًا فـي األصناف ةورق100حشرات غیر مجنحة/3-10

وكلما زادت مقاومة الصنف ازداد ،جراء المكافحةإالحساسة یجب عنده 
ن المبیدات أإلى). وأشارت بعض الدراسات2الحد الحرج للتعداد (

ال تمنع اإلصابة بأنواع الفیروسات التي تنقل الجهازیة التي تقتل المنّ 

ولكنها تساعد (Non persistent manner)بالطریقة غیر المستمرة 
ن األسلوب األكثر فعالیة في أو ،)12، 2(على تأخیر اإلصابة بها

مكافحة المّن هو استخدام المبیدات التي تعمل على تثبیط التغذیة 
استخدام الزیت أعطى). 5، 1ئلة لها (وٕابعاد الحشرات عن النباتات العا

تائج إیجابیة في نالمعدني بمفرده أو مخلوطًا مع مبیدات البایرثروید 
). وفي Y)5مكافحة المّن وخفض اإلصابة بفیروس البطاطا/البطاطس 

فرة محلیًا لمكافحة حشرات المّن االعراق تستخدم المبیدات التقلیدیة المتو 
هذه الدراسة إلى توفیر معلومات على البطاطا/البطاطس. تهدف 

إضافیة عـن مكافحة حشرة المّن باستخدام الزیت المعـدني المصنع 
.غلةاإلصابة باألمراض الفیروسیة والفيمحلیًا وأثر استخدامه 

مواد البحث وطرائقھ
نفذت الدراسة في محطة أبحاث المحاصیل الحقلیة التابعة لمركز 

. زرعت 1996و 1993ل األعوام باء في أبي غریب قرب بغداد خالإ
تقاوي البطاطا/البطاطس صنف دایمونت (هولندي األصل مقاوم 

ومتوسط المقاومة لبقیة A(PVA)لفیروس البطاطا/البطاطس 
)). تمت حراثة األرض وتنعیمها وتقسیمها إلى 9الفیروسات (

سم. وكانت زراعة التقاوي في وسط 80المسافة بینها /مروزخطوط
سم بین الدرنات. واشتملت المعاملة 25وعلى مسافة رز/المالخط

وبأربعة م للخط الواحد 15بطول /مروزالواحدة على أربعة خطوط
مسافة عزل بین كل معاملة وأخرى. كرات، وقد تم ترك خطین كم

. على نحو متماثلأجریت العملیات الزراعیة والتسمید لكل المعامالت 
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عوام في األسبوع األخیر من شهر وقد كان موعد الزراعة لجمیع األ
كتمال اإلنبات اینایر. وتم تنفیذ عملیات الرش بعد /كانون الثاني

سم فوق سطح التربة. وتم 15-10ووصول النباتات إلى ارتفاع 
الحصول على المبیدات المستخدمة في عملیة الرش من شركة 

ن شركة التجهیزات الزراعیة، أما الزیت المعدني فقد تم الحصول علیه م
معاملة كالتالي: 11طارق العامة. واشتملت التجربة على 

مستحلب مركز بنسبة(Methidathion)%50أسید سوبر .1
/لیتر ماء.مل (مادة تجاریة)1.5

مل 1.5مستحلب مركز بنسبة (Diazinon)%60دیازینون .2
/لیتر ماء.(مادة تجاریة)

غرام1بنسبة لل للبلمسحوق قاب(Pirimcarb)%50بریمور .3
/لیتر ماء.(مادة تجاریة)

مستحلب مركز بنسبة(Lambda cyhalothrin)%5كراتي .4
/لیتر ماء.مل (مادة تجاریة)1

محلي (األمین) مستحلب )(Mineral oil ECزیت معدني .5
./لیتر ماءمل2مركز بنسبة 

زیت معدني بنفس النسب كما جاء +%50سوبر أسید.6
.5و 1في 

.5و2زیت معدني كما جاء في الفقرة  +%60دیازینون.7
مل 1.5مستحلب مركز بنسبة (Dichlorovos)%50نوكوز .8

./لیتر ماءمل2/لیتر ماء +  زیت معدني بنسبة (مادة تجاریة)
.5و4+ زیت معدني بنفس النسب المذكورة في %5كراتي.9

.5و3النسب المذكورة في + زیت معدني بنفس%50بریمور.10
المقارنة رشت بالماء فقط..11

جرى مسح شامل للحقل قبل عملیة الرش لتقدیر الكثافة العددیة 
للمّن. ونفذت التجربة بتقسیم الحقل إلى قسمین كل قسم یحوي على 
جمیع المعامالت. وجرى رش القسم األول بالمبیدات أسبوعیًا حتى 

ي القسم األخر كل أسبوعین ولنهایة الموسم ف، ونفذ الرشنهایة الموسم
لیتر في جمیع المعامالت مع 15أیضًا. استخدمت مرشة ظهریة سعة 

تخصیص مرشة منفصلة لكل معاملة لضمان عدم حدوث خلط بین 
المبیدات، وكانت النباتات في جمیع المعامالت ترش بنفس الموعد وقد 

یم المعامالت و ارب. تم تقاتبع التصمیم العشوائي الكامل في تنفیذ التج
أیام من الرشة الواحدة في القسم األول من الحقل، أما 7بعد یوم و 

یومًا من كل 14أیام و 7القسم الثاني فقد أخذت القراءات بعد یوم و 
خذت عشوائیًا من كل مكرر، أرشه. وتضمنت العینة خمس أوراق 

لفحصها ثیلین، ونقلت إلى المختبر إوضعت في كیس من البولي و 
بعد وضعها في الثالجة لفترة كافیة من الوقت كي تهدأ المكبرة تحت 

الحشرات. وتم حساب وتشخیص أنواع المّن والحشرات األخرى في 
سیر اإلصابة بفیروسات فيالعینة وتحدید تأثیر المعامالت المختلفة 

.البطاطا/البطاطس وتوزع انتشار اإلصابة بها على نباتات كل معاملة
ي للكشف عن أعراض اإلصابة أسبوعقیام بمسح میداني تم ال

باألمراض الفیروسیة بصریًا، إضافة إلى أخذ عینات من هذه النباتات 
لتأكید التشخیص باستخدام الفحوصات المصلیة بتطبیق اختبار إلیزا 

(ELISA) فیروس التفاف أوراق باستخدام األمصال المضادة لكل من
، )Xو Mو Yلبطاطا/البطاطس البطاطا/البطاطس وفیروسات ا

. بدأت عملیة أخذ العینات Biorebaوجمیع هذه األمصال من شركة 
ما بینطول النباتاتكانجراء الفحوصات السیرولوجیة عندما إل

سم واستمرت حتى بلوغ النباتات مرحلة النضج، حیث تم 15-20
د من كل مكرر، وحساب عدلعشرة نباتات معلمة مسبقاً الغلة جمع

الدرنات ووزنها لكل نبات. 
حللت النتائج إحصائیًا باستخدام طریقة تحلیل التباین 

(ANOVA)قات بین المعاییر المدروسة وقورنت الفرو لجمیع
.%5مستوى عندالمتوسطات باستخدام اختبار دنكن و 

النتائج والمناقشة
أعداد المنّ فيتأثیر المبیدات المستخدمة 

الذي نفذ خالل الموسم الزراعي لعام يألولبینت نتائج المسح ا
ن حشرات المّن كانت منتشرة في حقل البطاطا/البطاطس أ1993

قبل البدء بعملیات الرش. وعند استخدام ةحشرة/ورق18بمعدل 
ت اختلفو المبیدات المختلفة لوحظ انخفاض واضح في كثافة الحشرة 

لتان التي استخدم فیهما ولوحظ أن المعام.للمبید المستخدمتبعاً الكثافة
إذ بلغ ،مبید البریمور أو مبید الكراتي مع الزیت المعدني كانتا  األفضل

ن أكما ،)A1(شكل ةمعدل عدد الحشرات حوالي حشرة واحدة /ورق
المعاملتین أظهرت وجود أقل األعداد من تاعینة قبل الرش لكل

ي نفسها التي بعد أسبوع هةي تكون عینسبوعالحشرات إذ عند الرش األ
نخفاض كثافة استمرار اتمثل القراءة قبل الرشة الالحقة، وهذا ما یفسر 

الحشرة عند هذه المعامالت. وجاءت معاملة الكراتي بمفرده بالمرتبة 
الثانیة أما الزیت المعدني بمفرده فقد ساعد على خفض أعداد الحشرة 

.A1تقریبًا كما موضح في الشكل%50بنسبة 
عندما استخدمت كل أسبوعین، ذاتهالمعامالتایر أما عن تأث

بشكل ملحوظ مع بقاء المسار كما هو انخفض فإن تأثیر المبید قد 
بالنسبة لكفاءة المبیدات. حیث بقیت المعامالت التي استخدم فیها 
الزیت المعدني مع مبیدي البریمور والكراتي هي األفضل وساعدت 

ن أ). كذلك لوحظ A1كل على خفض أعداد الحشرة بشكل كبیر (ش
كثر كفاءة من مبید الدیازینون أمزیج الدیازینون مع الزیت المعدني كان 

بمفرده، أما الزیت المعدني بمفرده فقد استمر تأثیره في خفض نسبة 
في حین لم تكن هناك فعالیة مؤثرة %50اإلصابة لمدة أسبوع وبنسبة 

ع الزیت المعدني. باستخدام المبیدات األخرى بمفردها أو مخلوطة م
لوحظ انخفاض عام في تعداد ، 1996وفي الموسم الزراعي لعام 

المّن على نباتات البطاطا/البطاطس في موقع التجربة حیث كان 
. ویالحظ أن المعاملة التي استخدم ةحشرات/ورق3المعدل العام حوالي 

كانت فیها مبید الكراتي بمفرده أو مخلوطًا مع الزیت المعدني كل أسبوع 
أما الزیت المعدني بمفرده فقد كان )،B1األكثر فعالیة على المّن (شكل 
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تأثیر مبید مماثل لمستوىوبمفعوله ملموسًا علـى أعداد المّن 
م المبیدات كل أسبوعین لوحظ ارتفاع أعداد االدیازینون. وعند استخد

ة . وقد یعزى ذلك إلى أن إطالة الفترة بین كل رشتین یتیح الفرصالمنّ 
منبعد الرش ویستدل على ذلك ةجدیدعشائرالكافیة للحشرة لبناء 

مفرده أو بتعداد المّن في المعامالت التي استخدم فیها الزیت المعدني 
مع النوكوز أو الكراتي، إال أن األعداد تنخفض بشكل حاد بعد اً مخلوط

ات ومن خالل هذه النتائج یالحظ أن أعداد المّن على النب.الرش مباشرة

في عینات بعد الرش لمعاملة المقارنة كانت منخفضة هي األخرى وقد 
المبیدات المرشوشة فـي الحقل وتحركها ةیعود السبب إلى تأثیر أبخر 

باتجاهات مختلفة بفعل الریاح. وعلى العموم فإن الزیت المعدني 
كان فعاًال في خفض تعداد المّن. المصنع محلیًا وبالتركیز المستخدم

حظ  أن استخدام الزیت المعدني قد ساعد على و اسة مشابهة لوفي در 
. )4(تحسین عملیات مكافحة حشرات المّن والفیروسات التي تنقلها
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وعام (A)1993خالل عام /البطاطسافحة المّن على البطاطاكفاءة بعض المبیدات الحشریة ومخالیطھا مع الزیت المعدني المنتج محلیاً لمك.1شكل
1996(B).

Figure 1. Influence of certain insecticides and their mixtures with mineral oil against potato aphids during spring 1993 (A) and
1996 (B).

دیازینون= 2؛ مل/ل1.5،(Methidathion)%50سوبر أسید=1: واشتملت المعامالت علىخالل الموسم،انات تشمل المعدل العام لجمیع القراءات لكل معاملةالبی
60%(Diazinon) ،1.550بریمور= 3؛ مل/ل%(Pirimcarb) ،15كراتي= 4؛ غ/ل%(Lambda cyhalothrin) ،1محلي (األمین) زیت معدني= 5؛ مل/ل

%50نوكوز= 8؛ مل/ل)2زیت معدني (+مل/ل)1.5(%60دیازینون= 7؛ مل/ل)2زیت معدني (+مل/ل)5.1(%50سوبر أسید= 6ل؛ مل/2، مستحلب
(Dichlorovos))1.5(مل/ل+) غ/ل)+زیت معدني 1(%50بریمور= 10؛ مل/ل)2زیت معدني (+مل/ل)1(%5كراتي= 9؛ مل/ل)2زیت معدني

.مقارنة (ماء فقط)= C؛ مل/ل)2+(
Data represents the general mean of all readings for each treatment during the season, treatments included were: 1= Supracid 50%
(Methidathion), 1.5ml/L; 2= Diazinon 60% (Diazinon), 1.5 ml/L; 3= Pirimor 50% (Pirimcarb), 1 g/L; 4= Karate 5% (Lambda cyhalothrin),
1ml/L; 5= Mineral oil EC, 2ml/L; 6= Supracid 50% (1.5 ml/L) + mineral oil (2ml/L); 7= Diazinon 60% (1.5 ml/L)+ mineral oil (2ml/L); 8=
Nogoz 50% (Dichlorovos) (1.5 ml/L) + mineral oil (2ml/L); 9= Karate 5% (1ml/L) + mineral (2ml/L); 10= Pirimor 50%  (1g/L) + mineral,
(2ml/L); C = Control (water only).
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نسبة اإلصابة بفیروسات فيتأثیر المبیدات المستخدمة 
لبطاطا/البطاطسا

نسبة اإلصابة بفیروسات فيعند تتبع تأثیر المبیدات المختبرة 
تباین في نسبة اإلصابة  لوحظ1993البطاطا/البطاطس خالل عام 

منتشرة علـى النباتات فـي غیر مرتبط بتعداد الحشرات التي كانت
). وأشارت النتائج إلى وجـود فیروس 1المعامالت المختلفة (جدول 

الدراقالتفاف أوراق البطاطا/البطاطس الـذي ینتقل بواسطـة مـّن 
بالطریقــة المستمرة وكذلك أنواع من الفیروسات المسببة األخضـر 

طة أنواع مختلفة من یك التي تنتقل بالطریقة غیر المستمرة بواسیللموزا
األخضر ونظرًا لعدم وجود اختالفات واضحة في الدراقالمّن منها منّ 

نسبة اإلصابة على النباتات المعاملة كل أسبوع عن تلك المعاملة كل 
غراض المقارنة. والمالحظ أن فقد اعتمد المعدل العام أل،أسبوعین

بمبیدات أعلى إصابة بالموزاییك كانت على النباتات التي رشت 

دیازینون أو خلیط الدیازینون مع الزیت المعدني وأقلها على النباتات 
فلم تختلف معنویًا التي رشت بمبید سوبر أسید. أما بقیة المعامالت 

المقارنة. وقد یعود سبب ارتفاع نسبة الموزاییك الناتجة عـن عن معاملة
یًا، ومن ثم ینتقل میكانیكلكونه Yاإلصابة بفیروس البطاطا/البطاطس 

یمكن أن یسهم العاملون في الحقل أو الحشرات الزائرة في نقله أیضًا 
إضافة إلى المّن. أما بالنسبة النتشار فیروس التفاف أوراق 

فقد لوحظ انخفاض في نسبة اإلصابة ، 1993البطاطا/البطاطس خالل 
في جمیع المعامالت عدا معاملة الزیت المعدني منفردًا والتي تساوت 

%6.6. وقد سجلت أدنى إصابة %17.6المقارنة بمعدل إصابة مع
على النباتات التي عوملت بالدیازینون أو السوبر أسید مع الزیت 

جمیع المعامالت ، من الناحیة اإلحصائیة،المعدني في حین تساوت
فیها خالئط المبیدات والزیت المعدني. تاألخرى التي استخدم

البطاطا/البطاطس باألمراض الفیروسیة.إصابة نباتاتعلىالمبیدات الحشریة . أثر استخدام بعض1جدول 
Table 1. Influence of insecticides on the incidence of virus diseases on potato plants.

المبید التجاري (االسم العام)
Commercial pesticide (Common name)

*النسبة المئویة للنباتات المصابة باألمراض الفیروسیة
% Plant infected with virus diseases*

19931996
الموزاییك 
Mosaic

التفاف األوراق
Leafroll

الموزاییك 
Mosaic

التفاف األوراق
Leafroll

مل/ل1.5،(Methidathion)%50سوبر أسید
Supracid 50% (Methidathion), 1.5ml/L5.0b10.1c16.6b1.7a

مل/ل1.5، (Diazinon)%60دیازینون
Diazinon 60% (Diazinon), 1.5 ml/L11.5a6.6c17.6b4.5a

غ/ل1، (Pirimcarb)%50بریمور
Pirimor 50% (Pirimcarb), 1 g/L10.8abc12.0abc19.3b2.8a

مل/ل 1، (Lambda cyhalothrin)%5كراتي
Karate 5% (Lambda cyhalothrin), 1ml/L10.1a7.8bc18.5b4.3a

لمل/2، محلي (األمین) مستحلبزیت معدني
Mineral oil EC, 2ml/L10.3abc17.6ab20.0b4.0a

مل/ل) 2زیت معدني (+مل/ل)1.5(%50سوبر أسید
Supracid 50% (1.5 ml/L) + mineral oil (2ml/L)7.5ab6.6c17.1b2.7a

مل/ل) 2زیت معدني (+مل/ل)1.5(%60دیازینون
Diazinon 60% (1.5 ml/L)+ mineral oil (2ml/L)11.5a10.9abc16.6b6.3a

مل/ل)  2زیت معدني (+مل/ل)1.5((Dichlorovos)%50نوكوز
Nogoz 50% (Dichlorovos) (1.5 ml/L) + mineral oil (2ml/L)10.5ab12.1abc18.1b4.3a

مل/ل) 2زیت معدني (+مل/ل)1(%5كراتي
Karate 5% (1ml/L) + mineral (2ml/L)9.1ab10.2abc19.3b2.3a

مل/ل)2غ/ل)+زیت معدني +(1(%50بریمور
Pirimor 50%  (1g/L) + mineral, (2ml/L)10.6ab8.3abc18.9b3.0a

ارنة (ماء فقط)مق
Control (water only)7.9ab17.9a26.9a4.4a

غراض المقارنة.نظراً لعدم وجود اختالفات واضحة في نسبة اإلصابة على النباتات المعاملة كل أسبوع عن المعاملة كل أسبوعین فقد اعتمد المعدل العام أل*

باستعمال اختبار دنكن.%5ى احتمالیة والتي تحمل األحرف نفسھا ال تختلف معنویاً على مستونفسھلعموداالمعدالت في 
* No differences were observed in percent of virus infestation on plant treated weekly and biweekly, and the general mean was used for

comparison.

Means in the same column sharing the same letter do not differ significantly at 5% level according to Duncan’s multiple range test.
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رغم انخفاض الكثافة العددیة للمّن و )1996(الثانيالموسموفي 
كان منتشرًا بنسبة عالیة ولم یكن Yفان فیروس البطاطا/البطاطس 

للمبیدات تأثیر ملموس في خفض نسبة اإلصابة حیث تساوت جمیع 
واختلفت جمیعها عن المقارنة التي بلغت اإلصابة المعامالت فیما بینها

. وتشیر النتائج أن فیروس التفاف أوراق البطاطا/البطاطس %27بها 
ولم تالحظ اختالفات ، 1996) خالل عام 1قل انتشارًا (جدول أكان 

معنویة بین المعامالت المختبرة ومعاملة المقارنة إال أن الفروقات 
على النباتات %1.7نسبه إصابة كانت الظاهریة تشیر إلى أن أدنى 

في المعاملة %6.3وأعلى نسبة كانت أسیدالتي رشت بمبید سوبر
التي رشت بمبید دیازینون مخلوطًا مع الزیت المعدني. ولم ترتبط أعداد 

عدم التي بینت ة أخرى ویتفق هذا مع دراس،الحشرات بنسبة اإلصابة
لبطاطا/البطاطس بكثافة معدل انتشار فیروس التفاف أوراق اتأثر

إلىالحشرة أو وقت الطیران ولكن یعتمد على وقت وصول الحشرة 
تعداد الحشرة مع فين تؤثر المبیدات أ). ویمكن 14(الحقل في الربیع

بمفردهمبید الكراتي عند استخدامبقاء نسبة اإلصابة عالیة كما حدث 
تعداد الحشرة مع الزیت المعدني. فعلى الرغم من انخفاضمخلوطاً أو 

لم تختلف معنویًا عن Yو أXالبطاطا فإن اإلصابة بفیروس 
غلب األحیان وقد یعود ذلك إلى عدم أالمقارنة في اإلصابة في معاملة 

إلى استمرار حركتها بین الذي یقود استقرار الحشرات وعصبیتها 
النباتات ونشر اإلصابة باألمراض الفیروسیة. كما أن الحشرات 

التي تهاجر إلى الحقل باستمرار تقوم بنقل اإلصابة أو المجنحة 
یمكنها نقل الفیروس عندما تحاول التغذیة حتى لـو ماتت بفعل 

قل تقد ینXالمبیدات. إضافة إلى أن فیروس البطاطا/البطاطس 
میكانیكیًا بواسطة حشرات أخرى زائره خالف المّن مثل النطاطات. وفي 

ن مركبات البایرثروید إلى أن أ(5)رون وآخGibsonدراسة سابقه أشار 
مثبطه لعملیة التغذیة للحشرات وتحفزها على الطیران مما یقلل عدد 

نفسهالوقتفي الحشرات على النباتات إال أن هذه الحركة قد تساعد 
على زیادة نسبة اإلصابة باألمراض الفیروسیة التي تنقل بالطریقة غیر 

على لزیت المعدني لى مقدرة اإالمستمرة. وأشارت دراسات أخرى 
بالطریقة غیر المستمرة مثل المنتقلةاإلصابة بأنواع الفیروساتتخفیض 

)، وأن أنسب أسلوب لخفض اإلصابة Y)4فیروس البطاطا/البطاطس
بفیروسات البطاطا/البطاطس هو استخدام المبیدات الطاردة مثل 

النبات العائل مما التي تعمل على إبعاد الحشرة عن مركبات البایرثروید
.)4(ینعكس تأثیره في خفض نسبة اإلصابة الفیروسیة

البطاطا/البطاطسغلةفيتأثیر المبیدات المستخدمة 
نباتات غلةوجود تباین فيإلى أشارت نتائج الدراسة 

وفي المواسم المختلفة ولهذا فقد ؛البطاطا/البطاطس للمعامالت المختلفة
عام لكل معاملة بغض النظر عن كون الرش تم التركیز على المعدل ال

في 1993خالل عام غلةأسبوعیًا أو كل أسبوعین. وكان أعلى نفذ 

14.5معدل عدد الدرنات لكل نبات بلغالمعاملة بمبید الكراتي. حیث 

) وعند 2(جدول اً غرام595معدل وزن الدرنات لكل نبات كان و 
النباتات معنویًا عن ةغلختلف تلم ،استخدام الزیت المعدني بمفرده

المعاملة التي استخدم فیها الكراتي، ولكن عند خلط الزیت المعدني مع 
غلةالنبات ظاهریًا دون فروق معنویة عنغلةتمبیدات أخرى انخفض

المقارنة. 
من حیث تساوي 1996في موسم عام لوحظ المسار نفسهو 

ت مع اختالف معدالت عدد الدرنات للنبات الواحد في جمیع المعامال
مقارنة معدل وزن الدرنات/نبات. حیث كانت هناك زیادة في الوزن 

غرامًا/نبات. 391النباتات غیر المعاملة والتي بلغ معدل إنتاجها بوزن
كان التأثیر أقوى من استخدام  ،وعند خلط المبیدات مع الزیت المعدني

500/الغلةإذ تجاوز معدل الحاصلأي من المبیدات بمفرده.

غرامًا/نبات عدا المعاملة التي استخدم فیها مبید الدیازینون مع الزیت 
لغلة غرامًا/نبات وهو مقارب 414امعدلهغلةالمعدني والتي أعطت 

المقارنة. وقد یعود السبب إلى تضرر النبات من جراء استخدام معاملة
هذا المزیج .

لمستخدمة ن المبیدات اأیبدو واضحًا السابقةومن خالل النتائج
ذلك لم یؤثر في ساعدت على خفض تعداد المّن بشكل ملحوظ إال أن 

اإلصابة باألمراض الفیروسیة على اختالف أنواعها على الرغم من 
لنوع الفیروس والمبید المستخدم. وكان تأثیر تفاوت نسبة اإلصابة تبعاً 

مع مبیدات أخرى مخلوطاً أو منفرداً الزیت المعدني عند استخدامه 
الحاالت ولم یختلف عن تأثیر المبیدات األخرى معظمتوسطًا في م

كمعدل عام. كما یتضح أن استخدام مبیدات البایریثرویدات مثل 
الكراتي بمفرده أو مخلوطًا مع الزیت المعدني یساعد فـي الحد من 

كذلك غلة،انتشار فیروسات البطاطا/البطاطس دون زیادة ملموسة في ال
یمكن أن یخفض اإلصابة بأنواع الفیروسات التي فإن الزیت المعدني

). ولما 4یك (یتنقل بالطریقة غیر المستمرة مثل األنواع المسببة للموزا
كانت البطاطا/البطاطس تصاب في الحقل بأكثر من نوع من 
الفیروسات التي تنقل بالطریقة غیر المستمرة والتي من أهمها فیروس 

الزیت المعدني مع أحد المبیدات فإن استخدام ، Yالبطاطا/البطاطس 
ن یكون أسلوبًا مناسبًا ومؤثرًا في الحد من أالكیمیائیة الفعالة یمكن 

انتشار حشرات المّن وبالتالي األمراض الفیروسیة التي تنقلها. وحیث 
فإنها یمكن متاحة بأسعار معقولة أن الزیوت المعدنیة المصنعة محلیًا 

على البطاطا/البطاطس مع أن تدخل ضمن برنامج مكافحة المنّ 
والدقة في توقیت المكافحة جمراعاة جودة المواصفات النوعیة للمنت

األضرار الجانبیة التي یمكن أن تنجم عن االستخدام الخاطئ جتنابال
قد یؤدي إلى الذيخاصة عند ارتفاع درجة الحرارةوبلمثل هذه المادة 

.غلةالفيحدوث حروق على األوراق والتأثیر
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نباتات البطاطا/البطاطس.في غلةأثر بعض المبیدات الحشریة .2جدول 
Table 2. Influence of the insecticides used on the yield of potato plants.

سم العام)المبید التجاري (اال
Commercial pesticide (Common name)

*عدد الدرنات/ نبات
No of tubers/plant*

*وزن الدرنات/ نبات (غ)
Weight of tubers /plant (g)*

1993199619931996
مل/ل1.5،(Methidathion)%50سوبر أسید

Supracid 50% (Methidathion), 1.5ml/L14.0ab9.4a479abc419ab

مل/ل1.5، (Diazinon)%60دیازینون
Diazinon 60% (Diazinon), 1.5 ml/L14.1ab8.6a568ab483ab

غ/ل1، (Pirimcarb)%50بریمور
Pirimor 50% (Pirimcarb), 1 g/L12.0b8.9a472bc476ab

مل/ل 1، (Lambda cyhalothrin)%5كراتي
Karate 5% (Lambda cyhalothrin), 1ml/L14.5a9.3a595a480ab

لمل/2، مین) مستحلبمحلي (األزیت معدني
Mineral oil EC, 2ml/L13.9ab9.8a553ab543ab

مل/ل) 2زیت معدني (+مل/ل)1.5(%50سوبر أسید
Supracid 50% (1.5 ml/L) + mineral oil (2ml/L)13.7ab9.5a576ab502ab

مل/ل) 2زیت معدني (+مل/ل)1.5(%60دیازینون
Diazinon 60% (1.5 ml/L)+ mineral oil (2ml/L)13.9ab9.3a507abc414b

مل/ل)  2زیت معدني (+مل/ل)1.5((Dichlorovos)%50نوكوز
Nogoz 50% (Dichlorovos) (1.5 ml/L) + mineral oil (2ml/L)14.0ab9.8a543abc547a

مل/ل) 2زیت معدني (+مل/ل)1(%5كراتي
Karate 5% (1ml/L) + mineral (2ml/L)12.3b10.5a433c515ab

مل/ل)2غ/ل)+زیت معدني +(1(%50بریمور
Pirimor 50%  (1g/L) + mineral, (2ml/L)12.5ab9.0a490abc520ab

مقارنة (ماء فقط)
Control (water only)12.5ab8.3a502abc391b

و كل أسبوعین فقد اعتمد المعدل العام لغرض المقارنة.أت لكل أسبوع النباتات التي رشغلةنظراً لعدم وجود اختالفات معنویة في * 

باستعمال اختبار دنكن.%5والتي تحمل األحرف نفسھا ال تختلف معنویاً على مستوى نفسھ لعمود االمعدالت في 
* No differences were observed in yield of plants treated weekly and biweekly, and the general mean was used for comparison.

Means in the same column sharing the same letter do not differ significantly at 5% level according to Duncan’s multiple range test .

Abstract
Abdul-Sattar, A.A. and M.M. Jarjees. 2000. Effect of Certain Insecticides and their Mixtures with Local Mineral Oil on
Green Peach Aphid (Myzus persicae Sulz.) and the Indidence of Virus Diseases on Potatoes. Arab J. Pl. Prot. 18: 57-63.

Field Studies were undertaken to investigate the effect of local mineral oil applicd alone or in combination with some other chemicals
on the grean peech aphid Myzus persicae Sulz. and the incidence of virus diseases on potatoes during 1993 and 1996 seasons. All treatments
effectively suppressed aphid population, but there was no consistent correlation between number of aphid and the incidence of Potato virus
Y  or Potato Leaf roll virus in the treated plots, indicating the presence of other means of virus transmission. Environmental factors might
have a big role in virus distribution within a potato field. Mineral oil or its mixture with other chemicals resulted in variable effect on potato
yield. Phytotoxicity might have occurred and resulted in yield decrease.
Key words: Green peach aphid, insecticides, mineral oil, potato viruses, Iraq
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