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Research Paper (Biological)حشرات:ةمكافحة حیویبحـوث ( Control: Insects)

النخیلحمیرةحشرةعلىالسیطرةفيحیائیةاألالمكافحةعناصربعضكفاءة
Batrachedra amydraula Meyrickالعراقوسطفي

4البوحسینيمصطفى و 3عبد الستار عارف علي، 2راضي فاضل الجصاني، 1جاسم خلف محمد

، العراق؛ جامعة بغداد،قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة)2، العراق؛ (ةوزارة الزراع،المركز الوطني للزراعة العضویة) 1(
رباط، المغرب، في المناطق الجافة (ایكاردا)، الالمركز الدولي للبحوث الزراعیة )4(، العراق؛نبارجامعة األ،قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة)3(

abdulsattararif@yahoo.comالبرید اإللكتروني: 

الملخص
فيحیائیةاألالمكافحةعناصربعضكفاءة. 2014. مصطفى البوحسینيو عبد الستار عارف علي ،راضي فاضل الجصاني،جاسم خلفمحمد، 
Batrachedra amydraulaالنخیلحمیرةحشرةعلىالسیطرة Meyrick225-219):3(32ة، ة النبات العربی. مجلة وقایالعراقوسطفي.
TrichogrammaالبیضومتطفلBacillus thuringiensisبالبكتریاةالمتمثلللمكافحةةیحیائاألالعواملمنعددبینالتكاملكفاءةلمعرفةحقلیةتجاربفذتن

evanescensالیرقاتومتطفلBracon hebetor 2010الموسمخاللالعراقبوسطنباراألمحافظةفيالحمیرةحشرةفي السیطرة علىمتكاملةبصورة منفردة أو.
وحصول فض اإلصابةخمكافحة حشرة حمیرة النخیل وساعد علىفي ثر بشكل معنوي أقد الیرقاتومتطفلالبیضمتطفلمعحیائياألالمبیداستعمالنأالنتائجبینت

بلغتإذالرشبطریقةB.thuringiensisحیائياألالمبیداستعمالعندحصلالمنفردةالمعامالتفيتأثیرأعلىأنالنتائجمنتبینو . الحاصلالغلة/زیادة معنویة في 
البیضمتطفلمعالبكتریالمعاملةتأثیرأعلىكانفقدالمعامالتتكاملعندأما. المعاملةمنشهربعد%68.1وأسبوعینبعد%70.2المكافحةكفاءة

T. evanescensخاللالبكتریامعالیرقاتلمتطفل%69.7و70.2وبلغتالتواليعلى،المعاملةبدایةمنوشهرأسبوعینبعد%72و%70.2بلغتفاعلیةبنسبة
فيمنةآبدائلكاستعمالهاوٕامكانیةحیائیةاألالمكافحةعواملبینالتكاملكفاءةإلىیشیرمماالمعامالتهذهبینمعنویةفروقتالحظولمنفسهاالزمنیةالفترات
.العراقفيالنخیلعلىالحمیرةحشرةمكافحة
Bacillusحیائیةأمبیدات: ةمفتاحیكلمات thuringiensis،متطفالت،Trichogramma evanesces،Bracon hebetor،العراق،الصغرىالبلحدودة، التمرنخیل

المقدمة

الفاكهةمن أهم أشجارPhoenix dactyliferaشجرة نخلة التمرتعد
وذات أهمیة كبیرة من النواحي االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة القدیمة

تصاب أشجار النخیل في .)1،16(في العراق وكثیر من دول العالم
بیرةكمناطق انتشارها بالعدید من اآلفات الزراعیة التي تسبب خسائر

ركت بدون تلوونموهاالنخلةعمرفيتأثیرهاعنفضالوثمارهابالنخیل 
النخیلحمیرةحشرةتعد. )16، 15، 6، 4، 3، 1(مكافحة 

Batrachedra amydraulaتصیبالتيالمهمةالحشریةاآلفاتمن
ذههزراعةمناطقمعظمفيتنتشرحیث،الناضجةغیرالنخیلثمار

الموسمفيةمبكر بصورةاإلصابةتبدأ.العراقما فیها بالعالمفيالفاكهة
تعد.)8، 6، 4(الالحقةلبعد العقد مباشرة وتستمر خالل المراح

حمیرةرةحشمكافحةفيالمعتمدةةیالرئیسالطریقةالكیمیائیةالمكافحة
العراقو العربيوالوطنالعالمفيواسعبشكلاستعملتفقد،النخیل
فيیوعاً شاألكثرهيوالكارباماتیةسفوریةو الفالمبیداتمجموعةوكانت
بعدهايالماضالقرنمنالثمانینیاتإلىالستینیاتخاللالحشرةمكافحة

،2(فةاآلمكافحةفيالمصنعةالبایروثرویدیةالمبیداتمجموعةأدخلت
ققتهاحالتيوالمشجعةاالیجابیةالنتائجمنالرغموعلى. )11،12،13

منعدیدالفيبالحشرةاإلصابةنسبةخفضفيالكیمیائیةالمبیدات
ألعداءافيسلبيتأثیرلهكانواسعبشكلاستخدامهاأنإالالبلدان

صحةيفوأثرهاالبیئيالتلوثفيالمبیداتدورعنفضالً لطبیعیةا
الناتجةلبیاتالسولتالفي. االقتصادیةكلفتهاوارتفاعوحیواناتهاإلنسان

االتجاهرصاالمنفردةالمكافحةقائوطر الكیمیائیةالمبیداتعمالستاعن
العناصرینبالجمعتتضمنالتيلآلفاتالمتكاملةاإلدارةستراتیجیةانحو

وخفضاآلفةعلىللسیطرةیجابیاً إوالمتفاعلةللمكافحةالمتنوعةوالوسائل
ناصرعاستعملتوقد. اقتصادیاً ضرراً تطبیقهایسببأندونأعدادها

،7،9،10(بیئیاً واآلمنةالواعدةالبدائلمنكواحدةحیائیةاألالمكافحة
البحثنفذفقد،التوجههذامعواستمراراً . )15،18،20،21،22

Bacillusالبكتریاكفاءةاختبارجلأمنالحالي thuringiensis)المبید
Trichogrammaالبیضمتطفلمعتكاملهاو ) Btحیائياأل

evanescens(Hymenoptera: Trichogrammatidae)ومتطفل
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Braconالیرقات hebetor(Hymenoptera: Braconidae)في
.العراقوسطفيالنخیلحمیرةحشرةمكافحة

وطرائقهالبحثمواد

وٕاكثارهاالمتطفالتمصدر
الوطنيالمركزمختبراتمنوالیرقاتالبیضمتطفالتعلىالحصولتم

عمرةمستأعدتحیثالعراق، بوغریبأ، وزارة الزراعة، العضویةللزراعة
المتطفلربي.المتطفلینمنواحدكلوٕاكثارلتربیةمختبریه

evanescensT.البدیلالعائلبیضعلىEphestia kuehniellaالذي
یثح. الغرضلهذامسبقاً معدةمختبریةمزرعةمنعلیهلو حصتم ال

راءصفأشرطةعلىولصقحیویتهمثبطةواحدیومبعمربیضخذأ
ىإلبالماءالمخففالعربيالصمغطةابوسسم،2×17.5بعادهاأاللون
أنابیبفياألشرطةوضعت. شریط/بیضة10000بمعدل%30تركیز

رةصغیقطراتجوانبهاحدأإلىأضیفو ،سم2.5×25بعادأذاتزجاجیة
) وذكورإناث(المتطفلبالغاتأدخلت.المتطفلبالغاتلتغذیةالعسلمن

عندیةالتربغرفإلىذلكبعدونقلت،تقریباشریط/فرد1000بمعدل
16وٕاضاءة%5±75مقدارهانسبیةورطوبةس °2±23درجة حرارة

،ألسودااللونإلىالبیضلونوتغیرالتطفلحصولبعد. بالیومساعة
تقریبابیضة100منهاكلتحويصغیرةقطعإلىاألشرطةتقطیعجرى
معیرةصغبالستیكیةكبسوالتفيوضعتو ،التطفلعالماتعلیها

خروجهادعنالمتطفلبالغاتلتغذیةالعسلمنغیرةصبقطرةتجهیزها
نقلت.االستعماللحینباردمكانفيوحفظت،البدیلالعائلبیضمن

یثحالمتطفلبالغاتخروجمنواحدیومقبلالحقلإلىالكبسوالت
تمتقدف،الیرقاتمتطفلماأ. النخلةعذوقحدأفيواحدةكبسولةعلقت
أنابیبتئهیإذ. سابقاً إلیهالمشارالبدیلالعائلیرقاتعلىتربیته

الرابعبالعمریرقات10منهاكلإلىونقلسم2.5×25أبعادهازجاجیة
بزوغالحدیثةالمتطفلبالغاتمن) وٕاناثذكور(أزواجثالثةأدخلتثم
دحأعلىوضعتالعسلمنبقطرةوجهزت) تقریباً ساعة24عمرها(

قماشمنعةبقطاألنبوبةأغلقتذلكبعد. المتطفللتغذیةاألنبوبةجوانب
%65-60نسبیةورطوبةس °2±23عندحاضنةفيووضعتالشاش
معدلبالمتطفلهذااستعمل. الجدیدالجیلبالغاتخروجلحینوتركت
یرةصغبالستیكیةعبوةفيوضعتنخلة)/وٕاناثذكور(أزواجثالث

تسمحغیرةصثقوباً یحويبالستیكيغطاءولهاالجهتینحدأمنمفتوحة
.الحقلفياإلطالقلحینباردمكانفيحفظت،المتطفلبالغاتبخروج

الحقلیةالتجربة
بصنفعمزرو هكتاراتةثالثبحدودمساحتهبستانفيالتجربةأجریت
الموسملخالنباراأللمحافظةالتابعةالصقالویةمنطقةفيزهديالنخیل

امقدارهفصلبمسافةأقسامخمسةإلىالبستانقسم. 2010الزراعي
فينخالتثالث(مكرراتأربعةعلىقسمكلیحويتقریباً متر100
:اآلتيوتضمنتعشوائیاً المعامالتوزعت). اً عذق14معدلنخلةكل
1.Bacillus thuringiensis kurstakiشركةإنتاجمنWuhan

Natures Favour Bioengineering.المستحضراستعمل، الصین
منلتر7-6بمقدارءمالتر/غ2بمعدلالرشبطریقةالتجاري
لتغطیةالالزمةوالكمیةالنخلةحجمحسبللنخلةالرشمحلول
. العذوق

Trichogramma. إطالق متطفل البیض 2 evanescens كبسولة
دة مرة واحبیضة عائل بدیل علیها تطفل) ول100واحدة/نخلة (تحوي

. حد العذوق قبل یوم واحد من بزوغ البالغاتأحیث ثبتت الكبسولة في 
Braconالیرقاتمتطفلإطالق.3 hebetorتحويواحدةكبسولةبعدد

.العذوقحدأفيعلقتالبزوغحدیثةأزواجةثالث
100تحوي(نخلة/واحدةكبسولة.evanescensTالبیضمتطفل.4

2بمعدلرشB. thuringiensis) + تطفلعلیهابدیلعائلبیضة

المبیدبالمعاملةتمتبعدهاأوالً البیضمتطفلإطالقتم. ماءلتر/غ
.2و1تینالفقر فيكماحیائياأل

+نخلة/البزوغحدیثةأزواجثالثة.hebetorBالیرقاتمتطفل.5
B. thuringiensis2تینالفقر فيكماماءلتر/غ2بمعدلرش

.3و
100تحوي(نخلة/واحدةكبسولةT. evanescensالبیضمتطفل.6

.Bالیرقاتمتطفل) + تطفلعلیهابدیلعائلبیضة hebetorثالثة
إطالقابعدهأوالً البیضمتطفلإطالقتم. نخلة/البزوغحدیثةأزواج

. الیرقاتمتطفل
.معاملةبدونلمقارنةا.7

.لتلقیحاعملیةإتماممنتقریباً أسبوعینبعدالمعامالتجمیعنفذت
عملیةنفذتوبعدهاالباكرالصباحفيالمتطفالتإطالقعملیةتمتإذ

يفالمختلفةالمعامالتكفاءةتقویمولغرض. حیائياألالمبیدرش
عدلوبمللنخلةاألربعالجهاتمنعیناتأخذت،الحشرةعلىالسیطرة

) معاملة/شمروخ36(نخلة/شمروخ12بواقعجهةكلمنشماریخثالثة
حسابمتحیث،لفحصهاالمختبرإلىونقلتنایلونأكیاسفيوضعت

أخذت. اإلصابةونسبةالمصابةالثماروعددشمروخلكلالثمارعدد
إجراءمنشهروبعدأسبوعینوبعدالمعاملة،منیومقبلالعینات
ثمرة100بمعدل(النخلةتحتالمتساقطةالثمارجمعجرىكماالمعاملة
بحساجلأمنمنهاالمصابةالثمارعددوحسابمرةكلفي) عشوائیاً 
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اتبعت.تخدمةالمسللمبیداتالنسبیةالكفاءةولتحدید. الكلیةاإلصابةنسبة
درستكما). Tilton)19وHendersonقبلمنالموصوفةالمعادلة
نسبةيفوالمتطفالتحیائیةاألللمبیداتالمختلفةالمعامالتتأثیرات

اصللحالمدروسةالصفاتعلىذلكوانعكاسالحمیرةبحشرةاإلصابة
إنزالهاوتم) معاملة/عذق12(نخلةكلمنعذوقثالثةقطعتإذالنخلة

ماریخشلعشرةوالوزنالكليالثمارعددوحساباألرضإلىحبلطةابوس
.للنخلةالكليالحاصلوزنحسابثمومنالعذقووزن

ائیةالعشو الكاملةالقطاعاتتصمیموفقإحصائیاً النتائجحللت
)CRBD (معنويفرقأقلبحسابالنتائجوقورنت(LSD)مستوىعند
.GenStatsالجاهزاإلحصائيالبرنامجباستعمال5%

والمناقشةالنتائج

قبل%3.07بلغتاألولیةالكلیةاإلصابةنسبةأنالدراسةنتائجتشیر
وأن جمیع المعامالت التي استعملت لمكافحة الحشرة أثرت بشكل المعاملة

بینةمعنویاختالفاتوظهرتالحشرةمعنوي في خفض اإلصابة بهذه 
نسبكانتفقد). 1جدول(أخرىجهةمنوالمقارنةجهةمنالمعامالت

،1.55المعاملةمنأسبوعینبعدالعذوقمنالمأخوذةللثماراإلصابة
البیضومتطفلرش) Bt(حیائياألالمبیدلمعامالت2.75،2.88%

evanescens.TالیرقاتومتطفلواحدةكبسولةhebetorB. ،على
بنسكانت،بعضهامعبالتكاملالمعامالتاستعمالوعند. التوالي

متطفلمعحیائياألالمبیدلمعاملة%2.30،2.33،2.73اإلصابة
معالیرقاتومتطفلالیرقاتمتطفلمع) Bt(حیائياألالمبیدالبیض،
.المقارنةمعاملةفي%5.40معمقارنةالتواليعلىالبیضمتطفل
، %2.17،4.27،5.02المنفردةللمعامالتالكلیةاإلصابةنسبوكانت
انتكبعضهامعبالتكاملالعواملهذهاستعمالوعند. التواليعلى

معاملةفي%8.27معمقارنةالتواليعلى، %4.18،2.60،2.55
بعدأما. إصابةنسبةبأقل) Bt(حیائياألالمبیدتمیزحیث،المقارنة

كانتحیثالمعامالتبیناإلصابةنسباختلفتفقد،المعاملةمنشهر
وعند%10.43و17.75، 6.60المنفردةللمعامالتالكلیةاإلصابةنسبة
حینفيالتواليعلى،%7.38و6.42،6.82كانت، المعامالتدمج
.المقارنةمعاملةفي21.90بلغت

،72.2،50.2كانتالمعامالتكفاءةأن) 2جدول(النتائجبینت
یائيحاألالمبید:المنفردةالمعامالتتطبیقمنأسبوعینبعد45.7%

،لیرقاتاومتطفل،البیضومتطفل،الرًش بطریقةالمستعملالبكتیري
معبكتریاالمعامالتلتكامل51%و70.2،70.2ووبلغتالتواليعلى

متطفلعمالبیضومتطفلالیرقاتمتطفلمعبكتریاالبیض،متطفل
كفاءةكانتفقد،المعاملةمنشهرمروربعدأما.التواليعلى،الیرقات

%67و72،69.7والمنفردةللمعامالت%58.2و68.1،23المعامالت
بكتریاعمیرقاتمتطفلبكتریا،معالبیضمتطفلالمتكاملةللمعامالت

أنالنتائجمنویتضح. التواليعلى،الیرقاتمتطفلمعالبیضومتطفل
حیائي المبید األاستعمالعندحصلالمنفردةالمعامالتفيتأثیرأعلى

لمعاملةیرتأثأعلىكانفقدالتكاملأسلوبتطبیقعندأما. الرشبطریقة
نسبةحةالمكافكفاءةمعدلبلغحیثالبیضمتطفلمعحیائياألالمبید
71.1% .

بینواضحةفروقاً هناكأنإلىالدراسةهذهنتائجأشارت
النخیلرةحمیبحشرةاإلصابةنسبةعلىتأثیرهافيالمختلفةالمعامالت

مجدإمكانیةیتضحإذ. بعضهامعدمجهاعندأوالمنفردةالمعامالتفي
أولتأثیرافيالیرقاتمتطفالتوأالبیضمتطفالتمعحیائياألالمبید
معاملةلكانتنسبیةكفاءةأعلىأنووجدبالحشرةاإلصابةنسبةخفض
أسبوعینبعد%72و70.2وبلغتالبیضمتطفلمعحیائياألالمبید
أبحاثنتائجمعالحالیةالتجاربنتائجتشابهت. التوالي، علىوشهر
بأسلوبحیائیةأمكافحةوسائلاستعمالإمكانیةعلىأكدتسابقة

فيأجریتدراسةفي).14،18(ةزراعیة مختلفآفاتلمكافحةالتكامل
استعمالعندنهأ) 17(وآخرونEl-Mandarawyالباحثوجدمصر
B. thuringiensisالبكتریامعT. evanescensالبیضمتطفل

، 3003و2002، 2001لألعوام%75.5و72.9،74.2الفعالیةكانت
البیضمتطفلدمجأنإلى) 5(وآخرونالسلتيوأشار. التواليعلى

T. principiumالیرقاتومتطفلB. brevicornisوالبكتریا
B. thuringiensisدبتعداواضحبشكلاإلصابةنسبةخفضإلىأدى

لمقارنةاعنمعنویةوبفروقحقلیاً القطنجوزلدیدانوالیرقاتالبیض
2005الدراسةموسميخالل%50منأعلىإلىالتأثیرنسبةووصلت

.2006و
عالقةهناكأنوجد3جدولفيالموضحةالنتائجخاللومن

النخیلحمیرةبحشرةاإلصابةنسبفيالمختلفةالمعامالتتأثیربین
لبحاصمقارنةالنخیللحاصلالمدروسةاإلنتاجیةالصفاتوبعض

شمروخلكلالثمارعددمعدالتكانتحیث. تعامللمالتياألشجار
رشتریاوالبكالبیضمتطفلومعاملةرشالبكتریا معامالتفيمتقاربة
متطفل معامالتعنواختلفتالتواليعلى،ثمرة24.9و25.0وبلغت

بلغتلتياالیرقاتمتطفلمعالبیضومتطفلالیرقات مع البكتریا رش 
عنالمعامالتهذهجمیعواختلفتثمرة23.5و23.8فیهاالثمارأعداد

أوزانبخصوصأما. ثمرة18.2فیهاالثمارعدادأكانتالتيالمقارنة
لغوبرشالبكتریا معاملةفيوزنأعلىتحققفقد،شماریخعشرة
رقات،الیمتطفلبكتریا،+ البیضمتطفلالمعامالت،فيأما. كغ1.90

قد كانت أوزان فالیرقاتمتطفل+ البیضمتطفلبكتریا،+ الیرقاتمتطفل
. التواليعلى،كغ1.54،1.5،1.51،1.58وبلغتمتقاربةعشرة شماریخ 
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عشرةزنو بلغحیثلمفردهالبیضمتطفلمعاملةعنمعنویاً واختلفت
1.18الوزن فیهاكانالتيالمقارنةلمعاملةمقاربةوهيكغ1.17شماریخ

المستعملة) Bt(البكتریامعاملةسجلتفقدالعذقوزنیخصفیماأما. كغ
، 7.21األوزانكانتبینما. كغ9.00وبلغتاألوزانأعلىالرشبطریقة

،)Bt+(البیضمتطفلللمعامالت،متقاربةكغ7.15و 7.86، 7.53
،ومتطفل البیض+ متطفل الیرقات)Btمتطفل الیرقات +(الیرقات،متطفل

لمفردهبیضالمتطفلمعاملتيأوزانمعمعنویاً اختلفتوالتيالتواليعلى
. التواليعلى،كغ5.07و4.99كانتحیثوالمقارنة

ي العراقفنباربمحافظة األحیائیة مختلفة في نسبة اإلصابة بحشرة الحمیرة على النخیل صنف زھدي في منطقة الصقالویةأتأثیر عوامل .1جدول 
.2010للموسم 

Table 1. Influence of some biological factors on infestation rate of lesser date moth on Zahdi cultivar in Saqlawyia region in Al-
Anbar Province, Iraq, during 2010.

%5احتمال عند مستوى ) LSDفرق معنوي (أقل
a)×(b =1.34للتداخل ،0.51= (b)للتواریخ،0.95=(a)لمعامالت الثمار من العذوق
a×b= (0.95، للتداخل (0.36=(b)، للتواریخ 0.67= (a)لمعامالت الثمار المتساقطة 

a×(b =1.47(، للتداخل0.55) = b، للتواریخ (a =1.04)النسبة الكلیة للمعامالت (
%3.07= قبل المعاملةاإلصابة الكلیة األولیةنسبة 

LSD at 5% for:
Strands (a)= 0.95, dates (b)= 0.51, Interaction (axb) = 1.34
Dropped fruits (a)= 0.67, dates (b)= 0.36, Interaction (axb)= 0.95
Total infestation (a)= 1.04, dates (b)= 0.55, Interaction (axb)= 1.47
Initial infestation = 3.07%

المعامالت
Treatments

Fruit infestationالنسب المئویة إلصابة الثمار  rate %
Twoأسبوعین  WeeksشھرMonthالمعدل العامGeneral mean

الثمار في
العذوق
Fruits

on
strands

الثمار 
المتساقطة
Droppe
d fruits

اإلصابة 
الكلیة
Total

infestatio
n

الثمار 
في

العذوق
Fruits

on
strands

الثمار 
المتساقطة
Dropped

fruits

اإلصابة 
الكلیة
Total

infestation

الثمار في
العذوق
Fruits

on
strands

الثمار 
المتساقطة
Droppe
d fruits

االصایة 
الكلیة
Total

infestation
رش)Btمستحضر البكتریا (

Bt Formulation: Spray
1.550.632.172.174.456.601.862.544.39

متطفل البیض: كبسولة 
واحدة

Egg parasitoid: one
capsule

2.751.524.276.7710.9817.754.746.2511.01

متطفل الیرقات
Larvae parasitoid

2.882.155.025.215.2210.434.043.697.72

رش Btمستحضر البكتریا 
+ متطفل الیرقات

Bt formulation spray
+larvae parasitoid

2.330.232.552.953.876.822.644.644.69

متطفل البیض: كبسولة 
واحدة + مستحضر البكتریا 

)Btرش (
Egg parasitoid: one
capsule + Bt
formulation spray

2.300.302.602.813.626.422.561.954.51

متطفل البیض: كبسولة 
واحدة + متطفل الیرقات 

Egg parasitoid: one
capsule + larvae
parasitoid

2.731.534.183.084.307.382.902.915.78

المقارنة
Control

5.402.888.279.6712.2221.907.547.5515.09
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، 75.5، 72.0وبلغتنفسهالمسارأخذتفقدالحاصلأوزانأما
يفبلغتحینفي. التواليعلى،المذكورةللمعامالتكغ81.9و75.2

على،كغ58.9و61.7والمقارنة.evanescensTالبیضمتطفلمعاملة
يفوٕاطالقهاالمتطفالتعددزیادةأنوجدسابقةدراساتفي. التوالي
نتاجاإلونوعیةكمیةعلىإیجاباً ینعكسأنیمكنالصحیحالتوقیت

فعالةمكافحةعلىالحصولفانلذلك). 5،8(المعاملةللمحاصیل
البیضعووضالبالغاتبزوغمعیتزامنالذيالسلیمالتوقیتعلىیعتمد

لترابیةاالعواصفحدوثواستمرارالجویةالتقلباتأنإال. األولللجیل
علىحیویةالوأعدائهااآلفةنشاطفيكبیرتأثیرلهاالربیعفصلفي

مع.والحاصلالمكافحةكفاءةعلىیجابیاً إینعكسالذياألمرالسواء
حیائیةاألالمكافحةعواملكفاءةإلىالحالیةالتجاربنتائجأشارتذالك
فيیرةالحمحشرةلمكافحةبیئیاوآمنةواعدةبدائلتكونأنیمكنالتي

.العراق

وتكاملھا لمكافحة حشرة الحمیرة.حیائیةبعض عناصر المكافحة األالكفاءة النسبیة الستخدام.2جدول 
Table 2. The relative efficiency of some biological control agents and their integration for the control of the lesser date moth.

حیائیة المستعملة في مكافحة الحمیرة وتكاملھا مع بعضھا في الصفات اإلنتاجیة لحاصل أشجار النخیلتأثیر العوامل األ.3جدول
Table 3. The influence of biological agents used against lesser date moth on some yield parameters of date palm trees.

Treatmentsالمعامالت 

Evaluated parametersالمدروسة المعاییر

عدد 
شمروخ/الثمار

No. fruits/
strand

وزن عشرة 
شماریخ/كغ
Wt. of ten

strands
(Kg)

وزن 
العذق

)كغ(
Bunch
wt.(Kg)

وزن 
نخلة /الحاصل
كغ

Yield
Kg/tree

Bt Formulation) رشBtمستحضر البكتریا ( spray25.01.909.0095.0
Egg parasitoid: one capsule17.71.174.9961.7متطفل البیض: كبسولة واحدة

Larvae parasitoid19.81.507.5375.5متطفل الیرقات
رش + متطفل الیرقاتBtمستحضر البكتریا 

Bt formulation spray +larvae parasitoid
23.81.517.8675.2

) رشBtمستحضر البكتریا (متطفل البیض: كبسولة واحدة +
Egg parasitoid: one capsule + Bt formulation spray

24.91.547.2172.0

واحدة + متطفل الیرقاتمتطفل البیض: كبسولة 
Egg parasitoid: one capsule+Larvae parasitoid

23.51.587.1581.9

Control18.21.185.0758.9المقارنة
= وزن الحاصل،1.20=وزن العذق،0.11، وزن عشرة شماریخ = 1.77لمعامالت عدد الثمار الفعلي =%5عند مستوى احتمال )LSD(رق معنوي أقل ف
9.15

LSD at 5% for No. of fruits= 1.77, weight of ten strands= 0.11, bunch weight= 1.20, yield = 9.15.

Treatmentsالمعامالت

كفاءة المكافحة
Control efficiency(%)

أسبوعین
2 weeks

شھر
Month

المعدل
Mean

Bt) رشBtمستحضر البكتریا ( Formulation spray72.268.170.3
Egg parasitoid : one capsule50.22336.6متطفل البیض: كبسولة واحدة

Larvae parasitoid45.758.251.9متطفل الیرقات
Bt formulationرش + متطفل الیرقاتBtمستحضر البكتریا  spray +larvae parasitoid70.269.769.9

) رشBtالبیض: كبسولة واحدة + مستحضر البكتریا (متطفل 
Egg parasitoid: One capsule + Bt formulation:Spray

70.27271.1

Egg parasitoid: One capsule +Larvae parasitoid51.067.059.0متطفل البیض: كبسولة واحدة + متطفل الیرقات
b =7.27)×(aللتداخل ،9.97)= b، للتواریخ (5.14=(a)للمعامالت: %5عند مستوى احتمال فرق معنوي أقل

LSD at 5% for treatments= 5.14, dates= 9.97, interaction (axb)= 7.27
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Abstract
Mohammad, J.K., R.F. Al-Jassani, A.A. Ali and M. El-Bouhssini. 2014. Efficiency of some biological control agents on
lesser date moth Batrachedra amydraula Meyrick in central Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 32(3): 219-225.

Field studies to evaluate the efficiency of some bioagents for the control of lesser date moth Batrachedra amydraula Meyrick were
conducted in Al-Anbar province (Central region) of Iraq during the 2010 season. All treatments were significantly effective in reducing
infestation level of the pest. Results showed that the bio-pesticide Bacillus thuringiensis when sprayed singly was the most effective against
lesser date moth with 70.2% and 68.1% efficiency, two weeks and one month after treatment, respectively, which was higher than other
treatments during the same periods. Pest control efficiency reached 70.2% and 72%, two weeks and one month after treatment, when B.
thuringiensis was combined with the egg parasitoid Trichogramma evanescens. However, the efficiency reached 70.2 and 69.7%, after the
same periods when the biopesticide was applied together with the larvae parasitoid. Accordingly, these bioagents proved to be a safe alternative
for controlling the lesser date moth in Iraq.
Keywords: Biological pesticides, Bacillus thuringiensis, Parasitoids, Trichogramma evanesces, Bracon hebetor, Batrachedra mydraula,

Date Palm, Iraq.
Corresponding author: Abdul-Sattar Ali, College of Agriculture, Al-Anbar University, Iraq, Email: abdulsattararif@yahoo.com
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