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 الملخص
في  Cydia pomonella (L.) دودة ثمار التفاح مقارنة حقلية أولية لفعالية مبيدات حيوية ومنظمات النمو في مكافحة. 2003. مجد جمالوائل والمتني، 

 .115-109: 21. مجلة وقاية النبات العربية. بساتين التفاح جنوب سورية
 Cydia pomonella granulovirus ديفلوبنزورون، فينوكسيكارب، فلوفينوكسيرون، لوفينورون، إس فينفاليريت، ] حيوية ومنظمات النمو اختبرت ثماني مبيدات

(CpGV)،  Bacillus thuringiensis Berliner  و(Beauveria bassiana (Bals.)]   لمكافحة دودة ثمار التفاح (Cydia pomonella L.)  في بساتين التفاح جنوبي
ري لدى رشه مرتين فقط خالل سورية في ظروف شديدة اإلصابة بهذه الحشرة. أظهرت النتائج أن أيًا من المبيدات المختبرة لم يحقق نتائج مقبولة وفق التقييم التجا

 ،%63.1 و 67.1حيث أعطيا أعلى فعالية على كال الجيلين بفعالية )أبوت(  ،الموسم. مع ذلك فقد تفوق مبيدي ديفلوبنزورون وفينوكسيكارب على بقية المعامالت
أعلى من  CpGVغير مشجعة، وإن كانت فعالية المبيد الفيروسي ( B. bassianaو  CpGV، B. thuringiensisكانت نتائج المبيدات الحيوية )في حين على التوالي. 

 غيرها نسبيًا. أظهرت مبيدات فلوفينوكسيرون، لوفينورون، و إس فينفاليريت فعالية متوسطة. 
 منظمات نمو، مبيدات حيوية، سورية.  ،، مبيدات.Cydia pomonella Lدودة ثمار التفاح،  كلمات مفتاحية:

 
 المقدمة

من أهم آفات  (.Cydia pomonella L)ثمار التفاح  تعتبر دودة
التفاح في سورية، وهي اآلفة األساسية في السويداء، جنوبي سورية، 

ثمار التفاح بنسبة قد تصل في البساتين غير ل أضرار حيث تسبب
 (1)لهذه الحشرة جيلين في السويداء  .من الثمار %80المكافحة إلى 

نة من المبيدات المختلفة في طريقة وتستخدم لمكافحتها أنواع متباي
تأثيرها ومجال فعاليتها. كانت تجري مكافحة هذه اآلفة عشوائيًا وبعدد 

رشات في الموسم الواحد، ثم أخذت  6كبير من الرشات قد يصل إلى 
مكافحة هذه اآلفة في منطقة ظهر الجبل في السويداء منحى جديدًا 

د موعد الرش، مما يمكن معه عتماد على المصائد الفيرمونية لتحديباال
استخدام أنواع جديدة من المبيدات كمانعات االنسالخ ومانعات التغذية 
وغيرها. وتبدو اليوم الحاجة شديدة إلدخال المبيدات الحديثة وخاصة 
الحيوية منها واالنتقائية ضمن برامج اإلدارة المتكاملة لما لها من 

لظهور حاالت مقاومة  ميزات بيئية وتسويقية للمحصول، باإلضافة
 (،24 ،20، 8) دودة ثمار التفاح للمبيدات في معظم دول أوربا وأمريكال

والتي ال يمكن السيطرة عليها سوى بالمبيدات االنتخابية الحيوية التي لم 
تظهر لها حاالت مقاومة حتى اليوم. يأتي في مقدمة هذه البدائل فيما 

  Cydia pomonella granulovirusيتعلق بدودة ثمار التفاح الفيروس 
(CpGV جنس ،Graulovirus عائلة ،Baculoviridae الذي يؤثر ،)

ليس له ، باالبتالع وليس له أي تأثير مالمسة كما أنه شديد التخصص
أي تأثير على األطوار غير اليرقية وال على أي حشرات أخرى )عدا 

 .(10)اثنتين تتبعان نفس العائلة( أو كائنات حية  أخرى 

وفينوكسيكارب  (diflubenzuron)ديفلوبنزورون  دتع
(fenoxycarb) وفلوفينوكسورون(flufenoxuron)   من المبيدات
. لقد ثبت أن للـ ديفلوبنزورون فعالية ممتازة (IGR)منظمات النمو 

كمبيد بيض ضمن الظروف المخبرية عندما يرش قبل وضع بيض 
مًا وتبقى هذه الفعالية دودة الثمار أو على البيوض حديثة الوضع تما

  (lufenuron)أما لوفينورون (.7)أسابيع بعد الرش  4-3ـ عالية ل
تأثيره  (IGI)وهو من مبيدات األسيل يوريا فإنه يعمل كمانع لالنسالخ 

 (.5)باالبتالع أعلى من تأثيره بالمالمسة 
فإنه يعد من  Bacillus thuringeinses Berliner (Bt) أما

معدي وليس له تأثير مالمسة، و ليس له أي  ؤثر بشكلالمبيدات التي ت
إس  أما مبيد (.23) تأثير سام للبيض بعمر حتى يومين

)مبيد بيرثرويد مصنع( وهو اإليزومير   (esfenvalerate)فينفاليريت
. تختلف المبيدات التي تم (21)األشد فعالية للفينفاليريت وواسع الطيف 

، CpGVلمتخصصة ويمثلها الفيروس اختيارها لهذه الدراسة ما بين ا
باإلضافة المبيدات مانعة االنسالخ، ، و Btومحدودة الطيف مثل 

 .لمبيدات واسعة الطيفل
هدفت هذه التجربة لمقارنة فعالية مجموعة من المبيدات الحيوية 
ومنظمات النمو على دودة ثمار التفاح، باالعتماد على درجات الحرارة 

مة لتحديد الموعد األمثل للرش وعلى خصائص الفعالة اليومية المتراك
كل مبيد على حدة من حيث فترة البقاء وموعد الرش وعدد الرشات 
لكل جيل. كما هدفت لتحديد المبيد الحيوي األشد فعالية ضد هذه 

 الحشرة في منطقة البحث.
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 مواد البحث وطرائقه 
 الموقع والتصميم

البحوث العلمية  أجريت الدراسة في بستان تفاح يقع في مركز
متر عن سطح  1450الزراعية في عين العرب، السويداء، على ارتفاع 

هكتار، يحوي أشجارًا من الصنفين  0.5البحر. تبلغ مساحة البستان 
وستاركينغ ديليشيس  (Golden Delicious)غولدن ديليشيس 

(Starking Delicious)  سنة. تراوح  14مزروعة بالتناوب، بعمر
م وال تتالقى أغصان األشجار المتجاورة  4 - 3ما بين  طول األشجار

وجميعها تحت الظروف البعلية. كانت نسبة اإلصابة بدودة ثمار التفاح 
خالل السنوات السابقة لهذا البستان مرتفعة. اختير منها مجموعة من 

شجرة. نفذت  144األشجار كقطعة تجريبية متجانسة تتكون من 
العشوائية الكاملة وبأربعة مكررات وتسع التجربة بتصميم القطاعات 

، وبحيث تكونت المعاملة الواحدة )القطعة التجريبية (4) معامالت
الواحدة( من أربعة أشجار )اثنتان من كل صنف(. تركت هذه األشجار 
بدون رش أي مادة كيميائية خالل السنوات الثالث السابقة للتجربة، 

المختبرة فقط، ولم ترش  وخالل موسم التجربة استخدمت المبيدات
المبيدات الفطرية لعدم الحاجة لذلك. ترك صف واحد من أشجار التفاح 
كنطاق على جانب بستان التجربة عومل في الجيل األول بمبيد 
بيرثرويدي ألجل عزلها عن اإلصابات الخارجية وضمان عدم دخول 

ت فراشات جديدة إلى البستان مع الرياح حيث يقع البستان وسط مئا
الهكتارات من بساتين التفاح، أما في الجيل الثاني فلم تعامل بأي مبيد 
بسبب فقدان هذه األشجار للثمار. لم تهطل األمطار خالل فترة تنفيذ 
التجربة سوى قبيل الرشة األولى للجيل األول مما سبب بعض التأخير 

 فيها، كما كان الجو صحوًا معظم األيام.
 

 المبيدات المستخدمة
المبيدات المستخدمة في التجربة، وتنقسم هذه  1الجدول  يوضح

يمثلها  (IGI)المبيدات إلى ثالث مجموعات: المبيدات مانعة االنسالخ 
 وتضم ديفلوبنزورون، (IGRs)لوفينورون؛ ومنظمات النمو 

وفلوفينوكسورون؛ والمبيدات الحيوية وتضمنت  فينوكسيكارب
Beauveria bassina (Bals.)  وBacillus thuringeinses  (Bt)  

؛ باإلضافة لذلك فقد استخدم إس فينفاليريت الذي اعتبر مبيدًا CpGVو 
 قياسيًا وهو من المبيدات البيرثرويدية.

 

 تحديد مواعيد الرش وطريقة رش المبيدات 
( على جيلي دودة ثمار التفاح 1تم رش المبيدات المختبرة )جدول 

لرش لكل مبيد حسب خصائصه ، وُحّدد موعد ا1998خالل عام واحد 
 باالعتماد على ثالثة أسس: 

من  biofixالمصائد الفيرمونية التي تحدد الثابت الحيوي للحشرة  .1
بدء االصطياد المنتظم للفراشات وغزارة الجيل الحشري من خالل 
عدد الفراشات المصطادة في المصيدة الواحدة ؛ حيث علقت 

أي مع  30/4/1998بة بتاريخ المصائد الفيرمونية في بستان التجر
عقد ثمار التفاح، وبمعدل مصيدة في الهكتار الواحد من النوع 

écé1CP Trap Tr ®Pherocon من النموذج الجناحي. 
 10يوم ( باعتماد العتبة -حسب درجات الحرارة الفعالة ) درجة .2

س، والتي تم الحصول عليها من ميزان حرارة ورطوبة مسجل 
Thyrmohygrograph وضع في موقع الدراسة نفسه؛. 

بدء وضع البيض الذي تم تحديده من فحص الوحدات اإلنتاجية  .3
 للثمار بشكل أسبوعي. 

 

رشت المبيدات بواسطة مرش محمول على جرار وبضغط رش 
بار وبمسدسات رش يدوية. تم رش كل مبيد على  10-5تراوح بين 

 تنقيط. حدة بحيث يغطي الشجرة بالكامل حتى مرحلة بدء ال
تم االعتماد على نظام الرشتين لكامل الموسم بواقع رشة واحدة لكل 

ال يمكنا الرش بفواصل محددة لجميع المبيدات معًا حيث لم  هجيل، ألن
يكن معروفًا مدة بقاء األثر الفعال لكل مبيد حقليًا أثناء تنفيذ التجربة، 

البقاء كرر الرش سوى للمبيدات التي عرف عنها فترة يوهكذا لم 
( وكذلك B. bassianaالفطر  و CpGV، Btالقصيرة )الفيروس 

 للديفلوبنزورون )في الجيل األول(.
 

 تم رش جميع المبيدات )عدا إس فينفاليريت( بتاريخ الجيل األول:
-بعد بدء وضع البيض بأسبوع ووصول معدل الدرجة 16/5/1998

 س( إلى 10يوم )المحسوب بعد الثابت الحيوي وباعتماد العتبة 
كذلك تم رش الشاهد بالماء  ،يوم سيليزيوس(-ي س )درجة-د 99.5

 15أي بعد  30/5/1998بالتاريخ نفسه. أعيد رش بعض المبيدات في 
ي س( لتغطية النمو الحديث -د 174.5يومًا من الرشة األولى )
. أعيد رش Bt و CpGV ،B. bassianaبالمبيدات: ديفلوبنزورون، 

بالجرعة  7/6/1998مرة ثالثة بتاريخ  B. bassianaو  CpGVمبيدي 
يوم إلى -الكاملة لكل منهما عندما وصل المجموع التراكمي للدرجة

ي س. رش المبيد البيرثرويدي إس فينفاليريت للمرة األولى -د 213
ي س -د 162يوم في موقع التجربة إلى -عندما وصل مجموع الدرجة

 بما يتوافق والفقس األعظمي للبيض.
 

كرر الرش في المعامالت نفسها وعلى نفس المكررات  الثاني: الجيل
وعلى األشجار نفسها لكل معاملة. رشت منظمات النمو ديفلوبنزورون 
وفلوفينوكسورون، ومانع االنسالخ لوفينورون، والشاهد بالماء بتاريخ 

ي س -د 90أي مباشرة بعد بدء وضع البيض ) 1998 /يوليوتموز 23
ي س( -د 124) 25/7/1998وي الثاني(. وفي منذ بدء الثابت الحي

ومنظم   CpGVو فيروس  Btو   B. bassianaرشت المبيدات الحيوية 
 النمو فينوكسيكارب والمبيد البيرثرويدي إس فينفاليريت. أعيد في

 100مل/ 400بتركيز  Bt ي س( رش مبيدات-د 207) 1/8/1998
  CpGV. كرر رش مبيدي B. bassianaو  ،CpGV ليتر و



111 Arab J. Pl. Prot. Vol. 21, No. 2 (2003)  

ي س منذ بداية -د 359) 12/8/1998مرة ثالثة في  B. bassianaو 
  الثابت الحيوي الثاني( بالجرعة الكاملة لكل منهما.

 
 القراءات وتقييم المبيدات

 اإلحصاء المباشر .1
ثمرة عشوائيًا من كل مكرر وإحصاء الثمار المصابة  100 تم عّد

بوعين وأربعة )بعد الرش بأس موعدينمنها والسليمة وذلك خالل 
أسابيع(، أو عد جميع الثمار في حال كان عدد الثمار في المكرر أقل 

 من ذلك. 
 

 الثمار المتساقطة   .2
أسابيع  5-4فحصت جميع الثمار المتساقطة تحت كل شجرة بعد 

من بدء فقس البيض بحثًا عن آثار اإلصابة بدودة ثمار التفاح. تم عد 
طة بدون أعراض اإلصابة )تساقط الثمار المصابة والثمار المتساق

فيزيولوجي أو بالرياح( وحسبت نسبتها وأضيفت إلى المجموع العام 
للثمار على الشجرة. كرر العد بعد كل موعد رئيسي للرش بأربعة 
وستة أسابيع. كذلك فحصت جميع ثمار األشجار عند القطاف في كافة 

الذي انتهى  المكررات وفصلت الثمار المصابة جانبًا. اعتبر الضرر
ملم تقريبًا إصابة كاملة.  5بموت اليرقة بعد مسافة حفر أطول من 

أحصيت الثمار المصابة والسليمة لكل شجرة ولكل مكرر. حسبت نسبة 
 اإلصابة للثمار حسب المعادالت: 

 
عدد الثمار المصابة المتساقطة خالل الموسم +  عدد الثمار المصابة = 

 ء القطافعدد الثمار المصابة في إحصا

 
 عدد الثمار المصابة 

 100×   نسبة اإلصابة الكلية للثمار = 

 عدد الثمار الكلية  
 

ثمرة في نهاية الموسم. حسبت  54822تم فحص ما مجموعه 
تم تقييم المعامالت وإجراء التحليل  Abott (2.)فعالية كل مبيد حسب 

ة الكاملة. اإلحصائي للتجربة اعتمادًا على تصميم القطاعات العشوائي
لمتوسطات النسب المئوية  ANOVAأجري اختبار تحليل التباين 

 SASلإلصابة لكل مكرر في كل معاملة على حدة باستخدام البرنامج 
للتحليل اإلحصائي. قورنت جميع المعامالت مع الشاهد في بستان 
التجربة نفسه. تم حساب الخطأ التجريبي لكل عينة ولكل مكرر. تم 

  %1على مستوى احتمال  (LSD)أقل فرق معنوي  إجراء اختبار
  .%5و 
 

 النتائج
وبأعداد كبيرة جدًا من الفراشات،  2/5 بدأ طيران الجيل األول في

بيوض  4وبغزارة وصلت إلى ما يقارب  7/5كما بدأ وضع البيض في 
(. بدأ 2و  1على المجموعة الثمرية )في أشجار الشاهد( )الشكلين 

. امتد 23/7و بدأ وضع البيض في  17/7في طيران الجيل الثاني 

طيران الجيل الثاني لفترة تزيد عن الشهر ونصف ولكن بأعداد قليلة 
كما أشارت لذلك المصائد الفيرمونية، وكذلك استمر وضع البيض نحو 

بيضة على المجموعة الثمرية  2.5يومًا وبغزارة وصلت إلى  40
 (. 2و  1)الشكلين 
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معدل االصطياد اليومي لفراشات دودة ثمار التفاح في حقل  .1شكل 
 .1998التجارب بمركز البحوث الزراعية في عين العرب عام 

Figure 1. Mean daily pheromone-trap catches of codling 

moth, Cydia pomonella L., in the experimental field in Ain 

Al-Arab experiment station, 1998 
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. بيض دودة ثمار التفاح في قطع الشاهد في حقل التجربة بمركز 2شكل 

 .1998البحوث الزراعية في عين العرب، عام 
Figure 2. Codling moth eggs in the check plot in the 

experimental field in Ain Al-Arab experiment station, 

Sweida 1998 

 
لم يكن باإلمكان تحديد نسبة اإلصابة في الجيل الثاني بسبب 

بحيث تواجدت أطوار يرقية حديثة من الجيل  ،امتداد فترة الجيل األول
األول عند بدء وضع بيض الجيل الثاني. وهكذا فمع أنه أخذت عينات 

ت بعد الرشة للجيل الثاني لم يمكن ممكنًا تحديد ما إذا كانت اإلصابا
الموجودة فيها ناتجة عن الجيل األول أو الثاني. أظهر تحليل نتائج 
التجربة على أن جميع المعامالت المستخدمة لم تعط مكافحة مقبولة 

كان األعلى فعالية  فينوكسيكاربوفق التقييم التجاري. وظهر أن مبيد 
 %8على دودة ثمار التفاح حيث بلغ متوسط نسبة اإلصابة في معاملته 
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لكامل  % 32.4، ونسبة إصابة % 89.06لجيل األول وبفعاليةفي ا
(. ويليه في الفعالية مبيدات 2)جدول  % 63.06الموسم بفعالية 

ولوفينورون التي لم تظهر  إس فينفاليريتو  % 67.11 ديفلوبنزورون
 %5فيما بينها في الجيل األول فروق معنوية عند مستوى احتمال 

(. أما المبيدات 2)جدول  fenoxycarb وكانت قريبة للمبيد المتفوق
  Btأفضلها إذ تفوق على  CpGVالحيوية فقد كان الفيروس 

اللذان كانا ضعيفي الفعالية جدًا ونسب اإلصابة فيها  Beauveriaو 
كانت مرتفعة في كال الجيلين، وإن كانت توجد فروق معنوية طفيفة 

يه مرتفعة جدًا فيما بينها وبين الشاهد الذي كانت نسبة اإلصابة ف
وبفارق معنوي كبير عن جميع المعامالت األخرى )متوسط نسبة 

 (. %98.5اإلصابة في الشاهد 
لوحظت نسبة مرتفعة باإلصابة بالوخزة على الثمار )اعتبرت 
ثمارًا غير مصابة( وموت متأخر لليرقة وخاصة في معاملتي الفيروس 

تأخرًا بعد أن تكون قد والـديفلوبنزورون مما يدل حدوث القتل لليرقة م
 اخترقت القشرة. 

 المناقشة
إّن امتداد فترة طيران فراشات الحشرة وبهذه الغزارة غير مألوف 
في البساتين التجارية وفي األعوام السابقة ولكن الظروف الجوية 
المعتدلة التي سادت بداية هذا الموسم باإلضافة للكثافة الحشرية العالية 

لنسب اإلصابة شديدة االرتفاع الملحوظة بشكل في هذا البستان أديا 
خاص في الشاهد. لم تخضع الفراشات ذاتها ألي مكافحة ضمن ظروف 
هذه التجربة حيث أن جميع المبيدات المستخدمة ليس لها أي تأثير على 
امتداد حياة الحشرة الكاملة أو سلوكها عدا البيرثرويد وبالتالي كان لها 

اجمة جميع األشجار، كما أن مجتمع الحرية في وضع البيض ومه
الحشرة نفسه مرتفع أصاًل كون بستان التجربة لم يخضع منذ ثالثة 
سنوات ألية عمليات مكافحة.  وهكذا فإن هذا االختبار يوضح فعالية 
هذه المبيدات ضمن ظروف اإلصابة الشديدة حيث وصلت إصابة 

 في نهاية الموسم. %98.7الشاهد إلى  

 
 

 .Table 1. The insecticides used and the doses applied بيدات المستخدمة ونسب استخدامها.الم .1جدول 
  

 المجموعة 
Group 

 المادة الفعالة في المعامالت
a.i. of the treatments 

االسم التجاري للمبيد 
 المستخدم

Commercial name 
 طور اآلفة المستهدف
Aimed insect stage 

 تركيز المادة الفعالة/ليتر
g.a.i./L. 

التركيز المستخدم على 
 دودة ثمار التفاح

Used concentration 

 نظمات نموم
IGR 

 % 25ديفلوبنزورون 
Diflubenzuron 25 % 

 25ديميلين 
Dimilin 25%WP 

 وبدرجة أقل يرقات بيض
Eggs and to a lesser extent larvae 

 /كغ.ف.م.غ 25
25 g.a.i. / kg 

 ليتر 100غ/ 50
50 g / 100 litter 

 فينوكسيكارب
Fenoxycarb 

 WP 25إنسيغار 
Insegar 25 WP 

 وبدرجة أقل يرقات بيض
Eggs and to a lesser extent larvae 

 /كغ.ف.م.غ  250
250 g.a.i. / kg 

 ليتر 100غ/ 40
40 g / 100 litter 

 % 10فلوفينوكسورون
Flufenoxuron 10% 

 10جيمس 
Gemms 10 

 وبدرجة أقل بيضرقات ي
Larvae and to a lesser extent eggs 

 /ليتر.ف.م.غ 100
100 g.a.i./litter 

 ليتر 100مل/ 75
75 ml / 100 litter 

 عات لالنسالخ مان
IGI 

CGA 184’699 
Lufenuron 

 EC 50ماتش 
Match 50 EC 

 يرقات وبيض
Larvae and eggs 

 /ليتر.ف.م.غ 500
500 g.a.i. /litter 

 ليتر 100مل/ 100
100  ml / 100 litter 

 مبيدات حيوية
Bioinsecticide 

 فطر البوفيريا
Beauveria bassiana 1.7% 

Naturalis-L ات يرق Larvae 1.67 كونيديا/مل 
1.67 conidia /kg 

 ليتر 100مل /  40
40 ml / 100 litter 

ليتر للجيل  100مل/ 150

 الثاني
150 ml /100 litter at 

2nd generation 

 بكتيريا باسيللوس ثورينجنسس
Bacillus thuringiensis var 

kurstaki encapsulated in 
killed Pseudomonas 

fluorescens 

 IIم ف ب
MVP II 

 /ليتر.ف.م.غ Larvae 200 ات يرق
200 g.a.i. / litter 

 ليتر 100مل/ 300
300 ml / 100 litter 

ليتر للجيل  100مل/ 250

 الثاني
250 ml /100 litter at 

2nd generation 

 فيروس دودة ثمار التفاح
Cydia pomonella 

granulovirus (CpGV) 

 كاربوفايروساين
Carpovirusine 

 ليتر كبسولة/ Larvae 33×1012 ات يرق
3.3X1012 capsule/litter 

 ليتر 100مل/ 75
75 ml/100 l 

ليتر للجيل  100مل/ 150

 الثاني
150 ml/100 litter at 

2nd generation 

 مبيدات بيرثرويدية
Pyrthroids 

 %5إس فينفاليريت 
Esfenvalerate 5% 

 ياسي(قأمكوألفا )مبيد 
Amco-Alpha 

 ف/ ليتر.م.غ Larvae 50 ات يرق
50 g.a.i./litter 

 ليتر 100مل/ 15
15 ml/100 litter 
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 .في نهاية الموسم )متضمناً الجيل األول( نسب إصابة الثمار وفعالية المبيدات المختبرة في الجيل األول والمحصول الكلي .2دول ج
Table 2. Efficacy of pesticides and percentage of fruit damage by codling moth in the first generation and total damage of 

harvested apples. 

 

 الضرر الكلي عند القطاف )لكال الجيلين(
Total apple damage at harvest 

(both generations) 

 

 
 

 ولألالجيل ا
First generation 

 المعاملة
Treatment 

 الفعالية
Efficacy 
(Abott)  

 نسبة اإلصابة
Fruit damage 

% 

عدد الثمار 
 المفحوصة

Checked fruits 

 الفعالية
Efficacy 
(Abott)  

 نسبة اإلصابة
Fruit damage 

% 

عدد الثمار 
 المفحوصة

Checked fruits 

0.0 98.7 a 5040 0.0 73.1 a 632 الشاهد Check 
5.9 92.7 a 5751 34.6 47.8 b 697 فطر البوفيريا  Beauveria 

21.3 77.6 b 4185 57.5 31.1 c 586 Bacillus thuringiensis 
24.1 74.8 bc 7161 71.2 21.1 cd 665 Cydia pomonella granulovirus (CpGV) 

 فيروس دودة ثمار التفاح الحبيبي

37.7 61.4 cd 6785 71.5 20.8 cd 479 فلوفينوكسورون  Flufenoxuron 
49.8 49.6 de 6011 82.2 13.0 de 907 لوفينورون Lufenuron 
55.1 44.4 ef 6512 82.6 12.8 de 745 أسفينفاليريت  Esfenvalerate 
67.1 36.4 ef 5760 88.6 8.4 e 849 ديفلوبنزورون Diflubenzuron 
63.1 32.4 f 7617 89.1 8.0 e 875 فينوكسيكارب Fenoxycarb 

  .%5المتوسطات المتبوعة بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً عند مستوى احتمال 

)مستوى احتمال  15.12(، وقيمة أقل فرق معنوي لمجموع الضرر عند الحصاد= %5)مستوى احتمال  11.62قيمة أقل فرق معنوي لنسبة إصابة الثمار للجيل األول= 
 (.%1)مستوى احتمال  20.44( و 5%

Means within each colomn followed by the same letters are not significantly different at P = 0.05. 

LSD for fruit damage for the first generation=11.62 (P= 0.05), LSD for the total damage at harvest = 15.14 (P= 0.05) and 20.44 

(P= 0.01)  
 

اختلفت المبيدات في طريقة التأثير، وكانت أفضل النتائج للمبيدات 
التي تعمل بالمالمسة واالبتالع وكذلك أعطت المبيدات التي تؤثر على 
البيضة أساسًا أو على عدة أطوار من اآلفة )بيضة، يرقة( فعالية أعلى 

قط نظرًا لقصر فترة تعرض من تلك التي تعمل على الطور اليرقي ف
اليرقة للمبيد حتى ولو كانت تتبع المجموعة نفسها مثل منظمات النمو، 
وهذا يفسر انخفاض الفعالية الحقلية للوفينورون وفلوفينوكسورون في 
تجربتنا عن ديفلوبنزورون وفينوكسيكارب. إّن توقيت الرش األمثل 

افحة دودة ثمار التفاح للمبيدات التقليدية )كالفوسفورية العضوية( لمك
وكذلك األمر  (15)يتوافق عادة مع الفقس األعظمي لليرقات في الحقل 

مع المبيدات سريعة التأثير )كالبيرثرويدية(، إال أّن األمر مختلف تمامًا 
مع المبيدات الحديثة. فالمبيدات مانعة االنسالخ ومنظمات النمو ترش 

دات الحيوية )الفيروسية بمعظمها مع بداية وضع البيض، أما المبي
والبكتيرية( فترش بعد هذا الموعد بقليل أي مع بدء فقس البيض وليس 
مع الفقس األعظمي حيث أن سميتها بطيئة المفعول، ويكرر الرش كل 
عدة أيام ألن فترة بقاءها في الحقل محدودة. ومع أننا حاولنا اتباع 

األمثل لها إذ حدث  مواعيد دقيقة للرش إال أننا لم نتمكن من التطبيق
تأخير في الرشة األولى )وخاصة ديفلوبنزورون( بسبب بعض 
المعوقات وهطول األمطار، كما تأخر رش المبيد الفيروسي للمرة 
الثانية خالل الجيل األول بسبب الرياح الشديدة التي أعاقت تنفيذ الرش، 

د وأخرى في المرة الثالثة خالل الجيل الثاني. إّن تأخر رش المبي
 ديفلوبنزورون في الجيل الثاني بحيث توافق مع مرحلة بدء فقس

 

قد سبب ارتفاع  (9) البيض، مع أن تأثيره األساسي في منع فقس البيض
نسبة اإلصابة الكبير في الجيل الثاني مقارنة مع الجيل األول. وتنخفض 

مرة  50-44عادة فعالية ديفلوبنزورون إذا لم يرش على البيض نحو 
. وبما أّن (23، 11) ة مع فعاليته على اليرقات حديثة الفقسبالمقارن

، يمكننا أن (16) فعالية هذا المبيد كمبيد بيض تستمر حقليًا لفترة طويلة
نتوقع فعالية أكبر لهذا المبيد فيما لو تم التطبيق على مساحات واسعة، 

 وبصورة أبكر.
أدت لتفوق  إّن استمرار فترة الفعالية الحقلية في الواقع هي التي

مبيدي فينوكسيكارب وديفلوبنزورون في تجربتنا وخاصة في الجيل 
الثاني وبما أّن لفينوكسيكارب فعالية عالية على البيض الموضوع على 
سطوح معاملة بالمبيد وكذلك على البيض حديث الوضع وصلت حتى 

، فإّن استمرار وضع البيض لفترة طويلة استثنائية قد (7) 80-90%
الية هذين المبيدين واستمراريتها ضمن ظروف الضغط العالي أثبت فع

لمجتمع اآلفة، في حين تمكنت اليرقات الفاقسة من البيض الذي وضع 
متأخرًا من الهروب من تأثير المبيدات األخرى في بقية المعامالت. من 
المعروف أّن لوفينورون وفلوفينوكسورون هما وبشكل مخالف لمبيدات 

انعات االنسالخ األخرى المستخدمة في تجربتنا هما منظمات النمو وم
. نظرًا لظهور حاالت (6) مبيدي يرقات أكثر منهما مبيدي بيض

مقاومة دودة ثمار التفاح لعدد من المبيدات مانعة االنسالخ ومنظمات 
، (20) وأمريكا (8)وسويسرا  (24)النمو في عدة بلدان مثل فرنسا 
 التوصية باستخدام مثل هذه المبيدات يجب أن نأخذ بعين االعتبار عند
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التبديل فيما بينها أو ما يعرف بإدارة المقاومة. إّن امتداد فترة وضع 
البيض للحشرة وخاصة في الجيل الثاني في تجربتنا كانا السبب في 
انخفاض فعالية إس فينفاليريت مع أّن له تأثير طارد وذلك لكونه من 

 النبات.  المبيدات متوسطة فترة البقاء على
من المعروف أّن اليرقات حديثة الفقس تأكل قلياًل جدًا من القشرة 
قبل أن تدخل ثمرة التفاح، وبالتالي فإن المحافظة على جرعة قاتلة من 
الفيروس على سطح الثمرة خالل مرحلة فقس البيض ضروري ألجل 

. بينت نتائج هذا البحث تفوق المبيد الفيروسي (18)حماية الثمرة 
CpGV  على المبيدين الحيويين اآلخرينBt  وB. bassiana.  وعند

الرجوع إلى أبحاث سابقة نجد أّن الفعالية الحقلية لهذا المبيد قد تباينت 
باختالف المنطقة وعدد مرات الرش في الموسم الواحد، حيث تنخفض 

فقط  %17بعد ثالثة أيام من الرش وإلى  %50فعاليته بانتظام إلى نحو 
. مع أّن توقيت (18، 13)يومًا  21م العاشر وتنتهي تمامًا بعد بعد اليو

أول رشة لكل جيل كان صحيحًا في هذه الدراسة لكن الكثافة العالية 
لحجم المجتمع الحشري الموجود أصاًل باإلضافة إلى تباعد مواعيد 
الرشات وانقطاعها مبكرًا، أي عدم تغطيتها لفترة فقس البيض، كان 

في ارتفاع نسبة اإلصابة وتقليل فعاليته بشكل حاد. وهكذا سببًا أساسيًا 
نعتقد أن رش الفيروس كان يجب أن يكون بفواصل زمنية أقصر من 
التي طبقت بكثير وأن يستمر رشه لفترة أطول لكي يعطي نتائج أفضل. 

الفعالية الكافية المتوقعة في هذه  CpGVيمكن تفسير عدم إعطاء 
بالحساسية لألشعة فوق  -توقيت الرشإضافة ل-التجربة الحقلية 

لم يكن للحرارة ذاك التأثير الذي سببته األشعة ما فوق  (.17) البنفسجي
التي تكون عادة أعلى على المرتفعات الجبلية وفي األيام -البنفسجية 

 حيث أّن الحرارة لم ترتفع أصاًل عن -الصاحية من فصل الصيف

( طوال س 35رارة العليا )أربعة أيام فقط تجاوزت فيها الح س 37
فصل الصيف فالفيروسات الحشرية تبدي ثباتًا عاليًا اتجاه الحرارة 

. أما انخفاض فعالية المبيد (17)السائدة في مناطق المحاصيل الزراعية 
الحقلية فتتوافق مع معظم الذين اختبروه على دودة ثمار  Btالحيوي 

 Btالية جيدة للـ التفاح، وبعكس التجارب المخبرية التي أعطت فع
، لم يحقق في التجارب الحقلية السابقة (23)وحساسية عالية لليرقات له 

. وفسّر ذلك بسلوكية (22، 3)حماية للمحصول  %50-30أكثر من  
هروب اليرقات التي تبتلع كمية قليلة جدًا من المبيد ال تكفي لحدوث 

نفسجية التأثير القاتل. يضاف إلى ما سبق تأثير األشعة فوق الب
الموجودة في األشعة الشمسية على ثباتية وفعالية هذه البكتيريا باإلضافة 

وإن كانت نسب التأثير  B. bassianaو  CpGVلتأثيرها على كل من 
وإن كان قد ُسجل في    B. bassiana. أما الفطر(19) تختلف فيما بينها

، (14)أماكن متعددة من أوربا وآسيا على يرقات دودة ثمار التفاح 
، لكن ال يوجد أي (12)واستخدم لمكافحتها أحيانًا في التجارب الحقلية 

بحث حقلي يثبت فعالية هذا الفطر اإلبادية على يرقات دودة ثمار التفاح 
حديثة الفقس ضمن الظروف الحقلية وخاصة ظروف الصيف الجاف 
المميز لدول حوض المتوسط وليس ضمن ظروف الصيف الماطر ذو 

 جوية المرتفعة كما في معظم بلدان أوربا. الرطوبة ال
 

 شكر وتقدير
نشكر م. غازي أبو فخر على المساعدة التي قدمها في بعض 
المراحل التطبيقية و الزمالء في مركز عين العرب للبحوث الزراعية 

 الذي نفذت التجربة على أرضه لمساعداتهم أثناء العمل. 

 

 

Abstract 
Almatni, W. and M. Jamal. 2003.  Primary Field Comparison for the Efficacy of Various bio- and Growth-regulator 

Insecticides Against Codling Moth, Cydia pomonella (L.), in Apple Orchards Under Southern Syrian Conditions. Arab J. 

Pl. Prot. 21: 109-115. 
Eight insecticides were tested for the control of codling moth, Cydia pomonella (L.), under southern Syrian conditions in a highly infested 

orchard. No acceptable control was achieved with two applications with any of the insecticides used. Diflubenzuron and fenoxycarb gave much 

better control of both generations with an efficacy (Abbott) of 67.1 and 63.1%, respectively. Results for bio-insecticides (Cydia pomonella 

granulovirus (CpGV), Bacillus thuringiensis Berliner and Beauveria bassina (Bals.)) were not encouraging, however, among the three 

biocontrol agents, CpGV gave the highest relative efficacy. Flufenoxuron, lufenuron and esfenvalerate showed medium relative efficacy.  

Key words: codling moth, Cydia pomonella L., insecticides, IGR’s, bio-insecticides, Syria. 
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