
 الملخص العربي
1 

 الملخص العربي

 دراسات على المكافحة المتكاملة لحشرة صانعة أنفاق أوراق الموالح

موالح بمحافظة القميوبية لموسمين متتاليين حيثث الأجرى ىذا البحث في بعض بساتين 
برنثام  المكافحثة المتكاممثة ذ وذلثك لبيثان  ييمكن أن تثخخل فث يتم اختبار معظم العناصر الت

كل عنصثر مثن تم اختبار  حيث مكافحة صانعة أنفاق أوراق الموالح.تأثير ىذه العناصر في 
كمحاولة الختيار برنام  المكافحثة المتكاممثة اسثتناخًا  معاً  عمى حخه وفي النيايةىذه العناصر 

 عمى كفاءة ىذه العناصر الخاخمة في مكافحة صانعة أنفاق أوراق الموالح.
حتوائيثثا عمثى مزايثثا ايتصثاخية عخيثثخة بثثين تعتبثر المثثوالح مثن أىثثم أنثواه الفاكيثثة وذلثك ال

أنثواه الفاكيثثة اىخثرى مثثثل رخث  ثمنيثثا واحتوائيثا عمثثى العخيثخ مثثن المركبثات الم ذيثثة. حيثثث 
ألف إلى مميون فثخان تمثثل بسثاتين  059أن المساحة المنزرعة بالفواكو في مصر تتراوح بين 

 Phyllocnistisالمثوالح صثانعة أنفثاق أوراق  كمثا تعتبثر% مثن ىثذه المسثاحة. 09المثوالح 

citrella Stainton   التي تصيب بساتين الموالح.الحشرية أىم اآلفات 
وريثة حخيثثة مثن المعثامحت تحثت الخراسثة  09أخذت عينات ممثمة أسبوعيًا عبارة عن 

ُوسثجل فييثثا عثخخ اليريثثات والعثذارى ونسثثبة انصثابة لصثثانعة أنفثاق أوراق المثثوالح وذلثك لبيثثان 
مكافحة عمى تعثخاخ صثانعة أنفثاق أوراق المثوالح. تثم تقيثيم التثرق التثى يمكثن أن أثر عوامل ال

تستخخم لمكافحة صانعة أنفاق أوراق الموالح لصنفين من الموالح ىما برتقال أبو سرة وبرتقال 
النارن  )شتحت وأشجار كبيرة(. نححظ أن النموات الربيعية ال تصاب بيذه الحشرة أما أعمثى 

 ا فكانت خحل الصيف والخريف.نسبة إصابة بي
 :يوكانت أىم النتائ  المتحصل عمييا كالتال

 المكافحة الكيماوية: -1
اسثثتخخمت ثحثثثة مبيثثخات تثثم اختبارىثثا نثثخ صثثانعة أنفثثاق أوراق المثثوالح وىثثي فيرتميثثك 

ومبيثثخ كونفيثثخور ومبيثثخ أخميثثرال وتثثم اسثثتخخاميا بتركيثثزين ىمثثا  KZ% منثثاف إليثثو زيثثت 8.1
صثثف الموصثثى بثثو. وباختبثثار ىثثذه المبيثثخات تبثثين أن مبيثثخ فيرتميثثك مثث  زيثثت الموصثثى بثثو ون

KZ  بالتركيز الموصى بو ونصف الموصى بو يخ أعتى أفنثل النتثائ  فثي مكافحثة صثانعة
% 76.00% و 65.07أنفثثاق أوراق المثثوالح حيثثث كثثان متوسثثت نسثثبة الخفثثض فثثي التعثثخاخ 

يومثثًا وىثثو أعمثثى مثثن  08يي لكثثح التركيثثزين لكثثح التركيثثزين عمثثى التثثوالي كمثثا امتثثخ اىثثثر البثثا
بثثثايي المبيثثثخات ذ أمثثثا الكونفيثثثخور بتركيزيثثثو الموصثثثى بثثثو ونصثثثف الموصثثثى بثثثو فقثثثخ كثثثان أيثثثل 

% و 78.10فاعميثثثة مقارنثثثة بمبيثثثخ الفيرتميثثثك حيثثثث كثثثان متوسثثثت نسثثثبة الخفثثثض فثثثي التعثثثخاخ 
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خ الفيرتميك والكونفيخور %. بينما مبيخ اىخميرال بتركيزيو كان اىيل كفاءة مقارنة بمبي59.10
حيث كانت نسبة الخفض في التعخاخ لكل من الموصى بو ونصف الموصى بو من اىخميرال 

%( وليثثذا كانثثت نتثثائ  مبيثثخ الفيرتميثثك مثثن أحسثثن النتثثائ  المتحصثثل 00.78% و 80.50)
 08عمييثثا ذ إال أن اىثثثر المتبقثثي لممبيثثخ كثثان أعمثثى مثثن أي مبيثثخ حخثثر فثثي التجربثثة )حثثوالي 

أكفثثأ المبيثثخات المسثثتخخمة نثثخ صثثانعة أنفثثاق  KZوم( وليثثذا كثثان مبيثثخ الفيرتميثثك مثث  زيثثت يثث
 60% بالنسثثبة لتعثثخاخ اليريثثات والعثثذارى بعثثخ 899أوراق المثثوالح حيثثث بم ثثت نسثثبة الخفثثض 

 ساعة من المعاممة. 
 المكافحة البيولوجية: -2

حتى  0998بر عام ىذا الجزء من الخراسة تم خحل الفترة من الحاخي عشر من سبتم
فثثي بسثثتان نثثارن  فثثي محافظثثة القميوبيثثة ذ وذلثثك عثثن تريثثق  0998الرابثث  مثثن خيسثثمبر سثثنة 

فثرخ مثن التفيثل  80ذ  1بمعثخلين لطتثحق  Cirrospilus quadristriatusإتحق تفيل 
لكل مكررة. أخذت عشرين ورية حخيثة بتريقثة عشثوائية أسثبوعيًا مثن المكثررات لتسثجيل عثخخ 

العثثذارى وحسثثاب نسثثبة انصثثابة مثثن عثثخخ اىوراق المصثثابة. كمثثا تثثم حسثثاب نسثثبة اليريثثات و 
تور من أتوار اليريات أو العذارى حشرة صانعة أنفثاق أوراق  59التتفل عن تريق فح  

 الموالح.
 . دراسة نسبة اإلصابة:2-1

بكثثثح  C. quadristriatusأظيثثثرت النتثثثائ  المتحصثثثل عمييثثثا ىثثثثر إتثثثحق تفيثثثل 
فثثثثرخ مثثثثن التفيثثثثل مقارنثثثثة بثثثثالكنترول )بثثثثخون إتثثثثحق( فرويثثثثا معنويثثثثة بثثثثين  80ذ  1المعثثثثخلين 

المعثامحت حيثث كانثت منخفنثة المعنويثة بالنسثبة لنسثب انصثابة حيثث كثان المتوسثت العثام 
تفيثثثل كانثثثت  80أو  1لنسثثثب انصثثثابة بصثثثانعة أنفثثثاق أوراق المثثثوالح فثثثي كثثثح مثثثن إتثثثحق 

وسثثثثثت العثثثثثام لنسثثثثثبة انصثثثثثابة فثثثثثي معاممثثثثثة % عمثثثثثى التثثثثثوالي. أمثثثثثا المت71.19% و 71.71
%. وليذا فإن الفروق في نسب انصابة بثين المعثامحت كانثت بسثيتة 60.0الكنترول كانت 

وذلك بسبب أن ىذه النموات الحخيثة في النثارن  كانثت مفنثمو جثخًا بحيثث أنيثا عامثل جثاذب 
ن اننثثاث لثثخييا يثثوي ننثثاث صثثانعة أنفثثاق أوراق المثثوالح لونثث  بينثثيا عمثثى اىوراق حيثثث أ

 مقخرة التيران من مكان آلخر.



 الملخص العربي
3 

 . دراسة اليرقات والعذارى:2-2
كانت تؤخذ عينات أسبوعية من كل المعامحت وذلك لتسجيل عخخ اليريات والعثذارى ذ 

تفيل مقارنة بثالكنترول )بثخون إتثحق تفيميثات( كانثت  80ذ  1وكانت نتائ  كل من إتحق 
حت. حيثثث كثثان المتوسثثت العثثام ىعثثخاخ صثثانعة أنفثثاق أوراق أينثثًا يميمثثة الفثثروق بثثين المعثثام

ذ  01.00فرخ من التفيل وأينًا معاممة الكنترول كانثت  80ذ  1الموالح في كل من إتحق 
 ورية )عينة( عمى التوالي. 09تور/ 89.58و  07.65

 . دراسة نسبة التطفل:2-3
اق الموالح معنوية عالية أظيرت النتائ  المتحصل عمييا لنسبة تتفل صانعة أنفاق أور 

يجابيثثثة بثثثين المعثثثامحت. كانثثثت نسثثثبة التتفثثثل فثثثي معاممثثثة إتثثثحق  تفيميثثثات نثثثعف  1جثثثخًا واا
% نسثثبة تتفثثل بعثثخ أسثثبوه واحثثخ مثثن انتثثحق ذ أمثثا أعمثثى نسثثبة 09.7السثثابقة حيثثث بم ثثت 

 80% خثثثحل الثالثثثث والعشثثثرون مثثثن شثثثير أكتثثثوبر. وعنثثثخما تثثثم إتثثثحق 85.8تتفثثثل فبم ثثثت 
% بعثثخ أسثثبوه واحثثخ مثثن انتثثحق  وبعثثخ سثثتة أسثثابي  بم ثثت 00.7نسثثبة التتفثثل  تفيثثل بم ثثت

% 78.8% ذ بينمثثا بعثثخ سثثبعة أسثثابي  مثثن انتثثحق بم ثثت نسثثبة التتفثثل 56.8نسثثبة التتفثثل 
% فثثي اىسثثبوه الرابثث  مثثن شثثير 69فثثي نيايثثة شثثير أكتثثوبر. أمثثا أعمثثى نسثثبة تتفثثل فكانثثت 

كانثت نسثبة التتفثل لاعثخاء الحيويثة التبيعيثة معتخلثة نوفمبر. أما بالنسثبة لمعاممثة الكنتثرول ف
% فثي اىسثبوه الرابث  مثن 89خحل نفثس الفتثرة حيثث بم ثت أعمثى نسثبة تتفثل تبيعيثًا بم ثت 

تفيثثل متمثثق( باننثثافة لمكنتثثرول  80ذ  1شثثير نثثوفمبر. بالنسثثبة لممتوسثثت العثثام لكثثح مثثن )
فثل عمثى التثوالي. وليثذا % نسثبة تت80.95% ذ 08.09% ذ 08.56)بخون إتحق( كانت 

 تفيل أعتى أحسن نتيجة بالنسبة لنسبة التتفل.  80فإن إتحق 
 
 المقاومة الزراعية: -3

 0990-0998و  0998-0990ُأجرى ىذا الجزء من الخراسة خحل عامين متتاليين 
عن تريق استخخام نوعين مثن التسثميخ وىمثا التسثميخ اآلزوتثي والتسثميخ البوتاسثي  )الموصثى 

نصف الموصى بو ذ ونعف الموصى بو(.حيث كانت تؤخذ عينة أسثبوعية عبثارة عثن  بو و
وريثثثة حخيثثثثة مثثثن سثثثيقان برتقثثثال أبثثثو سثثثرة بمحافظثثثة القميوبيثثثة لمعرفثثثة تثثثأثير المسثثثتويات  09

 المخمفة لمتسميخ .
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 . السنة األولى:3-1
 . دراسة نسب اإلصابة:3-1-1

وراق المثوالح بثين التسثميخ اآلزوتثي شوىخت الفروق بين نسب انصابة بصثانعة أنفثاق أ
والبوتاسى كانت معنوية وموجبثة حيثث أن التسثميخ اآلزوتثي أخى إلثى إنتثاج مزيثخ مثن النمثوات 
واىوراق ال نثثثثة والتثثثثي تعتبثثثثر عاليثثثثة القابميثثثثة لطصثثثثابة بصثثثثانعة أنفثثثثاق أوراق المثثثثوالح ولكثثثثن 

أن تحثخ مثن حركثة وت ذيثة استخخام التسميخ البوتاسي يؤخي إلى صحبة اىنسثجة والتثى يمكثن 
صانعة أنفاق أوراق الموالح ولثذلك يمكثن التوصثية بعثخم انسثراف فثي التسثميخ اآلزوتثي خثحل 
موسم الصيف والخريف وذلك لزياخة أعخاخ يريات وعذارى حشرة صانعة أنفاق أوراق الموالح. 

سثتناخًا عمثى كجم/فثخان( ا899أينًا نوصي باستخخام المستوى الثثاني مثن التسثميخ البوتاسثي )
 انخفاض عخخ اليريات والعذارى وكذلك نسبة انصابة.

 . دراسة مجموع أعداد اليرقات والعذارى:3-1-2
أخى اسثتخخام التسثميخ اآلزوتثي إلثى زيثاخة أعثخاخ اليريثات والعثذارى والتثي تصثيب أوراق 

ات والعذارى. أشجار موالح أبو سرة. أما استخخام التسميخ البوتاسي أخى إلى تقميل أعخاخ اليري
كجم/فثثخان أخى إلثثى زيثثاخة أعثثخاخ اليريثثات والعثثذارى 8999وليثثذا فثثإن معثثخل التسثثميخ اآلزوتثثي 

خثثثثثحل الصثثثثثيف والخريثثثثثف. ولكثثثثثن اسثثثثثتخخام المسثثثثثتوى الثثثثثثاني مثثثثثن التسثثثثثميخ البوتاسثثثثثي وىثثثثثو 
 كجم/فخان سجمت أيل تعخاخ ىتوار اليريات والعذارى لصانعة أنفاق أوراق الموالح. 899

 الثانية: . السنة3-2
 . دراسة نسبة اإلصابة:3-2-1

بتحميثثل النتثثثائ  لثثثوحظ أن ىنثثثاك فرويثثثا عاليثثثة المعنويثثثة بثثثين الموصثثثى بثثثو مثثثن التسثثثميخ 
كجثم بوتاسثيوم 099كجثم حزوت   599اآلزوتي ونعف الموصى بو من التسثميخ البوتاسثي )

لتسثثميخ لمفثخان( والتثي كانثت نسثبة انصثابة بيثا أعمثى معثخل وأينثًا نثعف الموصثى بثو مثن ا
كجثثثثثثثم  099كجثثثثثثثم حزوت   8999اآلزوتثثثثثثثي مثثثثثثث  الموصثثثثثثثى بثثثثثثثو مثثثثثثثن التسثثثثثثثميخ البوتاسثثثثثثثي )

 بوتاسيوم/فخان( كانت أيل نسبة إصابة بصانعة أنفاق أوراق الموالح. 
 . دراسة مجموع أعداد اليرقات والعذارى:3-2-2

أشثثثثارت النتثثثثائ  المتحصثثثثل عمييثثثثا أنثثثثو ال توجثثثثخ معنويثثثثة بثثثثين مجمثثثثوه أعثثثثخاخ اليريثثثثات 
 رى نتيجة معامحت التسميخ.والعذا

  
 المكافحة الطبيعية: -4
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فثثثثي  0990-0998و  0998-0990أجريثثثثت ىثثثثذه التجربثثثثة فثثثثي موسثثثثمين متتثثثثاليين 
بسثثاتين برتقثثال أبثثو سثثرة تثثم معاممثثة مسثثاحة بالمبيثثخات وأخثثرى تركثثت بثثخون معاممثثة بالمبيثثخات 

لح عثثن تريثثق حسثثاب وذلثثك لمعرفثثة خور اىعثثخاء الحيويثثة لمكافحثثة صثثانعة أنفثثاق أوراق المثثوا
 كح من نسبة التتفل ونسبة االفتراس.

 . السنة األولى:4-1
 . دراسة نسبة التطفل:4-1-1

أشارت النتائ  المتحصثل عمييثا لنسثبة التتفثل خثحل العثام االول فثى كثح مثن البسثتان 
المعامثثثثل بالمبيثثثثخات وايثثثثر المعامثثثثل بالمبيثثثثخات كانثثثثت أعمثثثثى نسثثثثبة تتفثثثثل يثثثثخ سثثثثجمت خثثثثحل 
منتصثثف شثثير يوليثثو وكثثذلك خثثحل منتصثثف شثثير أكتثثوبر . ولكثثن أعمثثى نسثثبة تتفثثل كانثثت 

فثى البسثتان ال بثر معامثل بالمبيثخات أمثا فثى % 87خحل منتصف شثير أكتثوبر حيثث كانثت 
% لثثذلك نححثثظ ارتفثثاه 01البسثثتان المعامثثل بالمبيثثخات كانثثت نسثثبة التتفثثل منخفنثثة حثثوالى 

نسثثبة التتفثثل فثثى البسثثتان ال يثثر معامثثل بالمبيثثخات مقارنثثة بثثاالخر وذلثثك الثثثر المبيثثخات فثثى 
  خفض أعخاخ التفيميات .

 . دراسة نسبة االفتراس:4-1-2
عمثثى ذروتثثين لنسثثبة االفتثثراس خثثحل منتصثثف شثثير يوليثثو وخثثحل نيايثثة شثثير سثثجمت أ

% فثي البسثتان ايثر المعامثل 81% فثي البسثتان المعامثل بالمبيثخات و80أكتوبر حيث بم ت 
بالمبيخات. أما فثي البسثتان ايثر المعامثل بالمبيثخات فكانثت أعمثى نسثبة افتثراس والتثي سثجمت 

% عمى التثوالي. 70% و 50ير سبتمبر حيث كانت خحل نياية شير يونية وخحل نياية ش
لثثثذلك نسثثثتنت  أن خور المفترسثثثات فثثثي البسثثثتان ايثثثر المعامثثثل بالمبيثثثخات كثثثان أعمثثثى مقارنثثثة 

 بالبستان المعامل بالمبيخات. أينًا نرى أن نسبة االفتراس كانت أعمى من نسبة التتفل.
 
 . السنة الثانية:4-2
 . دراسة نسبة التطفل:4-2-1

بة التتفثثثل فثثثي البسثثثتان المعامثثثل بالمبيثثثخات ذروتثثثين خثثثحل منتصثثثف يوليثثثو ُسثثثجمت نسثثث
%. بينمثثثا فثثثثي البسثثثتان ايثثثثر 00% و 80ونيايثثثة شثثثير سثثثثبتمبر حيثثثث كانثثثثت عمثثثى التثثثثوالي 

% خحل منتصف شير يوليو ومنتصف 50% ذ 87المعامل بالمبيخات سجمت نسبة التتفل 
أعمثثى فثثي البسثثتان ال يثثر معامثثل  شثثير أكتثثوبر. لثثذلك يمكثثن القثثول بثثأن خور التفيميثثات كثثان



 الملخص العربي
6 

بالمبيخات بالمقارنة بالبستان المعامل بالمبيخات وذلك بسبب انخفثاض أعثخاخ التفيميثات نتيجثة 
 الستخخام المبيخات.

 . دراسة نسبة االفتراس:4-2-2
ُسجمت أعخاخ المفترسات في البستان المعامل بالمبيثخات ذروتثين لنسثبة االفتثراس والتثي 

% نسثثبة 80% ذ 07شثثير يوليثثو ونيايثثة شثثير أكتثثوبر والتثثي سثثجمت  سثثجمت خثثحل منتصثثف
افتراس عمى التوالي. أينا سجمت ذروتيًن فثي البسثاتين ال يثر معاممثة بالمبيثخات والتثي كانثت 

% نسثبة افتثراس عمثى التثوالي. 59% ذ 59في منتصف شير يوليو ومنتصف شثير سثبتمبر 
يثر المعامثل بالمبيثخات كثان كبيثرًا مقارنثة لذلك يمكن أن نححظ خور المفترسات فثي البسثتان ا

 بالبستان اآلخر. 
 
 المقاومة الميكانيكية: -5
 . دراسة تأثير التقميم:5-1

سثثثجمت نسثثثبة  0998حتثثثى شثثثير ينثثثاير  0990فثثثي الموسثثثم اىول خثثثحل شثثثير ينثثثاير 
انصثثابة خمسثثة ذروات فثثي كثثح معثثاممتي التقمثثيم الجثثائر والتقمثثيم المعتثثخل. ولكثثن أعمثثى ذروة 

جمت في التقميم الجائر خحل الحاخي والعشرون والثالث والعشثرون مثن شثير سثبتمبر حيثث س
%ذ بينما كانثت أعمثى ذروة لنسثبة انصثابة فثي البسثتان ذي التقمثيم 899بم ت نسبة انصابة 

المعتخل والتي سجمت خحل نياية شير يونيو وخحل نيايثة اىسثبوه الثثاني مثن سثبتمبر حيثث 
%. ولكثن نسثبة انصثابة كانثت أعمثى نتيجثة لمتقمثيم الجثائر 899ة خحليثا كانت نسبة انصثاب

بالمقارنثثة بثثالتقميم المعتثثخل وذلثثك ىن التقمثثيم الجثثائر ىشثثجار المثثوالح الكبيثثرة تثثؤخي إلثثى خثثروج 
أعثثخاخ كبيثثرة مثثن النمثثوات واىوراق الحخيثثثة ال نثثة والتثثي تكثثون مفنثثمة جثثخًا وعاليثثة القابميثثة 

أوراق المثوالح خثحل الصثيف والخريثف. ُسثجل متوسثت مجمثوه أعثخاخ  لطصابة بصانعة أنفثاق
اليريثثات والعثثذارى لصثثانعة أنفثثاق أوراق المثثوالح خثثحل نفثثس العثثام سثثت ذروات نتيجثثة لمتقمثثيم 
الجثثثائر حيثثثث سثثثجمت أعمثثثى ذروة فثثثي بخايثثثة اىسثثثبوه الثالثثثث مثثثن شثثثير سثثثبتمبر حيثثثث بم ثثثت 

لمعتخل سثجل تعثخاخ اليريثات والعثذارى خمثس ورية )عينة(. بينما في التقميم ا 09تور/ 87.8
وريثة )عينثة( خثحل نيايثة اىسثبوه  09تثور/ 80ذروات خحل نفس الفترة وبم ت أعمثى ذروة 

 الثاني من شير سبتمبر.
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 . الموسم الثاني:5-1-2
فثثي بسثثتان برتقثثال أبثثو سثثرة بمحافظثثة  0990-0998أجريثثت ىثثذه التجربثثة خثثحل عثثام 

ابة سثثتة ذروات فثثي التقمثثيم الجثثائر ذ وكانثثت أعمثثى ذروة لنسثثبة القميوبيثثة. سثثجمت نسثثبة انصثث
وريثثة. بينمثثا فثثي  09%/07.7انصثثابة خثثحل اىسثثبوه الثثثاني مثثن شثثير يونيثثو حيثثث بم ثثت 

التقميم المعتخل سجمت نسبة انصابة ستة ذروات أينًا وكانت أعحىا في اىسبوه الثاني من 
رية. سجل أينًا مجموه أعخاخ اليريات و  09%/57.7شير يوليو حيث بم ت نسبة انصابة 

 09تثور/ 89.0والعذارى خمس ذروات في التقميم الجائر وبمغ أعمثى عثخخ لميريثات والعثذارى 
ورية خحل نياية اىسبوه الثاني من شير يونيو. بينما في التقميم المعتخل سجل عثخخ اليريثات 

حل اىسثبوه الثثاني مثن ورية خث 09تور/ 80.8والعذارى حوالي خمس ذروات بم ت أعحىا 
شير يوليو. لذا يمكن أن نححظ أن تأثير التقميم الجائر أخى إلى خروج أعخاخ كبيثرة جثخًا مثن 
النموات الحخيثة وال نة والتي تكون يابمثة لطصثابة بشثخة بصثانعة أنفثاق أوراق المثوالح حيثث 

 كانت أعمى نسبة إصابة وأعمى عخخ من اليريات والعذارى.
 إلضاءة:. تأثير ا5-2

عمثى شثتحت  0990وحتى إبريثل  0998أجريت ىذه التجربة في عام واحخ من إبريل 
نثثثثارن . أظيثثثثرت النتثثثثائ  المتحصثثثثل عمييثثثثا وجثثثثوخ أربعثثثثة ذروات مثثثثن نسثثثثبة انصثثثثابة بالنسثثثثبة 
لمشثثثتحت تحثثثت اننثثثاءة حيثثثث سثثثجمت أعمثثثى ذروة خثثثحل نيايثثثة اىسثثثبوه الثالثثثث مثثثن شثثثير 

وريثثثة. أمثثثا فثثثي الشثثثتحت التثثثي لثثثم تتعثثثرض  09صثثثابة/% نسثثثبة إ01.8سثثثبتمبر والتثثثي بم ثثثت 
لمنثثثثوء فسثثثثجمت أينثثثثًا خمثثثثس ذروات كانثثثثت أعحىثثثثا فثثثثي نيايثثثثة اىسثثثثبوه الثالثثثثث مثثثثن شثثثثير 
سبتمبر. وبالنسبة ىعخاخ اليريات والعذارى فسجمت أربعة ذروات في الشتحت تحثت اننثاءة 

ير سثثبتمبر والثثذي بمثثغ و بمثثغ أعمثثى عثثخخ لميريثثات والعثثذارى فثثي نيايثثة اىسثثبوه الثالثثث مثثن شثث
ورية. أما الشتحت التي لثم تتعثرض لمنثوء فسثجمت سثتة ذروات كثان أعحىثا  09تور/ 0.7
ورية خحل نيايثة اىسثبوه الثالثث مثن شثير سثبتمبر. لثذا يمكثن أن نححثظ أن  09تور/ 6.7

نسبة انصابة ومجموه أعخاخ اليريات والعذارى كان أعمى في الشتحت ال ير معرنة لمنوء 
يًح مقارنة بالشتحت الموجوخة تحت انناءة الميمية. كذلك بخأت نسبة انصابة في الشتحت ل

 ال ير معرنة لمنوء يبل الشتحت المعرنة لطناءة ليًح.
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 استخدام برنامج المكافحة المتكاممة: -6
فثثى محاولثة لونثث  برنثثام  لممكافحثة المتكاممثثة تثم اختيثثار بعثثض  بعثخ اختبثثار العناصثر

صر استناخًا عمى مخى تأثيرىا عمى صانعة أنفاق أوراق المثوالح. وكثان برنثام  المكافحثة العنا
   8سثثثثم05المتكاممثثثثة المتبثثثث  يشثثثثمل اسثثثثتخخام المكافحثثثثة الكيماويثثثثة )مبيثثثثخ الفيرتميثثثثك بمعثثثثخل 

 .Cلتر ماء( ثم استخخام المكافحة البيولوجية بإتحق التفيل  899لكل  KZزيت  8سم059

quadristriatus نيايثثثثة اىثثثثثر المتبقثثثثي السثثثثتخخام المكافحثثثثة الكيماويثثثثة. وأجريثثثثت تمثثثثك  بعثثثثخ
التجثثثارب فثثثي الفتثثثرة مثثثن الثالثثثث والعشثثثرون مثثثن شثثثير يونيثثثو إلثثثى الخثثثامس عشثثثر مثثثن شثثثير 
سثثبتمبر. أظيثثرت النتثثائ  المتحصثثل عمييثثا فرويثثا معنويثثة عاليثثة  بثثين نسثثب انصثثابة وأعثثخاخ 

مثثة ومعاممثثة الكنتثثثرول. ويمكثثن تتبيثثق ىثثثذا اليريثثات والعثثذارى فثثى معثثثامحت المكافحثثة المتكام
البرنثام  مثثرتين خثثحل موسثثم انصثثابة بصثثانعة أنفثاق أوراق المثثوالح والثثذي امتثثخ مثثن منتصثثف 

 شير مايو إلى بخاية شير خيسمبر.
 الخــــــالصــــــــة

-0990أجثثثري ىثثثذا البحثثثث فثثثي بسثثثاتين محافظثثثة القميوبيثثثة خثثثحل موسثثثمين متتثثثاليين 
 .0990-0998و  0998

تبثثثثخأ انصثثثثابة بصثثثثانعة أنفثثثثاق أوراق المثثثثوالح فثثثثي اىشثثثثجار الكبيثثثثرة خثثثثحل الفتثثثثرة مثثثثن  -8
منتصف شير مايو وحتى بخاية شير خيسمبر. كما سجل أعمى مستوى لتعثخاخ صثانعة 

خحل فصمي الصيف والخريف ذ ولكن خحل فصل  P. citrellaأنفاق أوراق الموالح 
% من النموات التي 65بيعية تمثل حوالي الربي  ال تصاب متمقًا حيث أن النموات الر 

تظيثثثر خثثثحل العثثثام. أمثثثثا النمثثثوات ال نثثثة واىوراق الحخيثثثثثة خثثثحل موسثثثمي الصثثثثيف 
% مثثثن النمثثثوات الكميثثثة خثثثحل العثثثام والتثثثى تتعثثثرض 05والخريثثثف فيثثثي تمثثثثل حثثثوالي 

 .P. citrella Staintonلطصابة العالية بصانعة أنفاق أوراق الموالح 
 8سثثثثم05بكثثثثح التركيثثثثزين الموصثثثثى بثثثثو  KZ%   زيثثثثت 8.1ميثثثثك اسثثثثتخخام مبيثثثثخ فيرت -0

ونصف ىذا التركيثز تعتثي أفنثل نتثائ  ولثذلك يمكثن  KZزيت  8سم059فيرتميك   
 التوصية باستخخام كح التركيزين لمكافحة ىذه الحشرة.

تفيثثل لممكثثررة يعتثثي نتيجثثة أحسثثن  80بمعثثخل  C. quadristriatusإتثثحق تفيثثل  -8
تثثحق مثثرة كثثل سثثتة أسثثابي  وذلثثك لمحفثثاظ عمثثى التثثوازن بثثين وذلثثك فثثي حالثثة إعثثاخة ان

 اآلفة وتفيمياتيا.
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استخخام التسميخ البوتاسي يؤخي إلى تصمب اىنسجة إلى حخ ما والتي تحثخ مثن ت ذيثة  -0
وحركثثة صثثثانعة أنفثثثاق أوراق المثثوالح. ولكثثثن التسثثثميخ اآلزوتثثثي يثثؤخي إلثثثى زيثثثاخة أعثثثخاخ 

عاليثثثة القابميثثثة لطصثثثابة فثثثي موسثثثمي الصثثثيف  النمثثثوات الحخيثثثثة واىوراق والتثثثي تكثثثون
 والخريف.

أخى استخخام التقميم الجائر إلى إنتاج عخيخ من النمثوات الحخيثثة خثحل أشثير الصثيف  -5
والخريف لذلك يرتف  مستوى انصثابة بيثا. لثذا يمكثن أن نوصثي بتجنثب التقمثيم الجثائر 

 باىشجار القخيمة.

الخراسثثة يمكثثن فثثي النيايثثة التوصثثية باسثثتخخام  ومثثن خثثحل النتثثائ  المتحصثثل عمييثثا فثثي ىثثذه
بثثثرام  المكافحثثثة المتكاممثثثة لتقميثثثل المخثثثاتر الناجمثثثة عثثثن االسثثثتخخام ال يثثثر واعثثثي لممبيثثثخات 

 الكيماوية فقت لتقميل التموث البيئي.
   
 
 
 
 
 
 
 
 


