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أجريت تجارب حقمية لمعرفة كفاءة البكتريا ( Bacillus thuringiensis )Btوالمبيد اإلحيائي سبينوساد  Spinosadلمكافحة هذه الحشرة في
منطقة الصقالوية/االنبار خالل العام  .2010بينت النتائج أن المعامالت المختمفة أظهرت تأثي ار واضحا في خفض نسبة اإلصابة الكمية بحشرة الحميرة
بعد أسبوعين من المعاممة قياسا مع المقارنة .كان المبيد اإلحيائي ( )Btالذي استخدم بطريقة الرش هو األكثر فعالية في التأثير في حشرة حميرة النخيل

وأعطى أعمى كفاءة بمغت  %73ثم جاء بعده ( )Btبطريقة التعفير بنسبة بمغت  %71ثم  Spinosadوالمبيد دلتامثرين ( )Deltamethrinبنسبة
بمغت  %58و , %58.2عمى الترتيب .أما بعد شهر من المعاممة فقد انخفضت الكفاءة النسبية لممبيدات المستخدمة بشكل عام وبمغت 68.7و 68.2و

49و %49لممعامالت األربع عمى الترتيب .وقد انعكس تأثير المعامالت المختمفة في خفض نسبة اإلصابة بالحشرة عمى عدد ووزن الثمار ووزن العذق
لحاصل النخمة .كانت معدالت عدد الثمار لكل شمروخ متشابهة في معامالت ( )Btرشا وتعفي ار وبمغت  2442ثمرة واختمفت عن معامالت سبينوساد

والمبيد دلتامثرين التي كانت  2242و 0.42ثمرة/شمروخ بالتتابع في حين بمغت  0242في معاممة القياس .أما بخصوص الحاصل فقد كانت هناك فروقات

معنوية في وزن العذق بين المعامالت المختمفة والقياس حيث بمغت  9.13و 8.90و 7.43و 9.10كغم/عذق لممعامالت( )Btرشا وتعفي ار وسبينوساد
والمبيد دلتامثرين عمى الترتيب مقارنة بمعدل 7427كغم/عذق في معاممة القياس.
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ABSTRACT
Field studies were initiated to evaluate the effectiveness of Bacillus thuringiensis and Spinosad for the
control of lesser date moth in Saqlawyia /Al-Anbar during 2010. Results indicated that all insecticides
were effective in reducing the infestation by the lesser date moth after two weeks of treatment. The
biological insecticide B.thuringiensis was the most effective against the pest when applied as spray
with an efficiency rate of 73% fallowed by 71% for the same agent applied as dust, while the efficiency
of Spinosad and Deltamethrin were 58% and 58.2% respectively. However the relative efficiency of all
treatments was reduce after one month of application. and was 68.7, 68.2, 49 and 49% for the four
treatments, respectively. All treatments were effective in increasing some yield parameters such as
number of fruits and weight of bunches. Results showed that the mean number of fruits per strand
was 24.6,22.8 and 19.5 for B.thuringiensis applied as spray or dust,Spinosad and Deltamethrin
treatments respectively. The means of bunches weights were 9.13,8.90,7.43 and 9.10kg/buch for the
four treatment respectively, while it was7.27kg/bunch for the control treatment.
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جدول  .1تأثير المبيدات اإلحيائية ومبيد الدلتامثرين في النسب المئوية لإلصابة بحشرة حميرة النخيل في منطقة الصقالوية
بمحافظة اال نبار لمموسم 2010
نسب اإلصابة المئوية بالحشرة
بعد شهر من المعاممة
بعد أسبوعين من المعاممة
المعاممة

لمثمار
عمى

لمثمار

لمثمار

نسبة

لمثمار

نسبة

العام

العام

العام

لمثمار

لمثمار

اإلصابة

عمى

1.55

0.62

2.17

2.16

4.4

1.92

0.6

2.52

3.17

3.75

6.92

سبينوساد رشا

2.32

0.7

3.02

3.98

5.1

9.1

3.15

تعفير
ا
دلتامثرين

2.55

0.6

3.17

3.47

6.47

9.9

3.01

3.5

5.45

2.8

8.25

9.02

12.2

21.42

7.23

7.5

العذوق
) (Btرشا

) (Btتعفي ار

القياس

المتساقطة

العذوق

الكمية

المتساقطة

اإلصابة

المعدل

المعدل

المعدل

المتساقطة

الكمية

6.6

1.85

2.51

4.38

2.54

2.1

4.7

2.9

6.06
6.53
14.82

الكمية

عمى

العذوق

ا.ف.م  %2لتأثير المبيدات لمعامالت الثمار من العذوق (,1.05 = (aلمتواريخ( , 0.66= ) bلمتداخل (1.497 = (b×a
لمعامالت الثمار المتساقطة ( ,1.23 = (aلمتواريخ( , 0.77 = ) bلمتداخل(1.73 = )b×a
النسبة الكمية لممعامالت

( ,2.00 = (aلمتواريخ( ,1.26 = ) bلمتداخل(2.83 = (b×a

جدول  .2الكفاءة النسبية لممبيدات اإلحيائية والمبيد الكيميائي دلتامثرين المستعممة لمكافحة حشرة الحميرة
المعامالت

الكفاءة النسبية بعد
شهر
أسبوعين

) (Btرشا
) (Btتعفيرا

المعدل العام

سبينوساد رشا

73.2
70.7
58

68.7
68.2
49

70.9
69.4
53.5

دلتامثرين تعفيرا

58.2

49

53.6

ا.ف.م  %2لممعامالت ( ,11.66 = (aلمتواريخ ( ,8.25 = ) bلمتداخل ( 16.49 = (×a

جدول  .3الصفات اإلنتاجية لمنخمة في معامالت المبيدات اإلحيائية المختمفة ومبيد الدلتا مثرين
في محافظة االنبار /الصقالوية لمموسم 2010
المعامالت

معدل عدد الثمار /
شمروخ

الصفات المدروسة
معدل وزن عشرة
شماريخ(كغم)

وزن
العذق
(كغم )

) (Btرشا

2442

0427

.402

تعفير
ا
)(Bt

24.6

1.84

8.90

سبينوساد رشا

22.8

1.89

7.43

دلتامثرين تعفيرا

19.5
18.5

1.52
1.37

9.10
7.27

0422

04022

04207

القياس
ا.ف.م %5
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