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 العربى الممخص

 دراسات عمى تأثير بعض منظمات النمو عمى بيض بعض الحشرات
 

تعتبر دودة ورق القطن ودودة الذرة األوربية والدودة القارضة من أىم اآلفات 
الخطيرة التى تسبب أضرارًا جسيمة لنباتات القطن والذرة وتؤدى إلى نقص المحصول 

تسببيا لمحاصيل الحقل والخضر ، ىذا باإلضافة إلى األضرار الشديدة التى 
 والفاكية.

وقد يرجع ذلك إلى أن إناث ىذه الحشرات تضع بيضيا بكمية كبيرة ومن ثم 
يمكن أن تحدث الضرر ، األمر الذى جعل من الضرورى دراسة الطرق المختمفة 
لمكافحة ىذه اآلفات فى طور البيضة فى إطار المكافحة المتكاممة. وتيدف ىذه 

قييم فعالية ثمانية من المركبات والتى تتبع ثالث مجموعات مختمفة الدراسة إلى ت
كبدائل لممبيدات التقميدية عمى بيض تمك الحشرات وىى بيريبروكسيفين 

pyriproxyfen  ، فينوكسى كارب fenoxycarb  ،تبيوفينوزايد tebufenozide ،
ورون ، ىكسافموروم lufenuron، لوفينورون  flufenoxuron نفموفينوكسيرو 

hexaflumuron  ، دايفموبنزرونdiflubenzuron  و كموزوفموازيرون
Chlofluazuron  وقد استخدمت ىذه المركبات لتقييم حساسية البيض )عمر يوم

يوم وعمر ثالثة أيام( لمفعل اإلبادى ليذه المركبات تحت الدراسة  2واحد ، عمر 
وار المختمفة ليذه األنواع وكذلك دراسة التأثير المتأخر ليذه المركبات عمى األط

يوم وكذلك ثالثة  2الحشرية الثالث الناتجة من البيض المعامل عمر يوم واحد ، 
 أيام.

 ويمكن تمخيص النتائج كما يمى :
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ألعمار الفقس النسبو المئوية الجزء األول: تأثير بعض منظمات النمو عمى 
دودة ورق المختمفة لبيض دودة الذرة األوروبية ، الدودة القارضة و 

 القطن.
يوم وثالثة أيام بكل المركبات  2فقد تمت معاممة البيض عمر يوم واحد ، 

ثوان فى  01وذلك لمدة  dipping techniqueموضوع الدراسة وذلك بطريقة الغمر 
 عدة تركيزات لكل مادة عمى حدة. ويمكن تمخيص النتائج فى النقاط اآلتية :

 بية :بالنسبة لبيض دودة الذرة األورو  -1
كان أكثر سمية عمى  lufenuron أظيرت النتائج أن مركب الموفينورون

البيض من المركبات األخرى ، فى حين احتل مركب الفموفينوكسيرون 
flufenoxuron  المرتبة الثانية بينما أظير مركب التبيوفينوزايدtebufenozide  أقل

 األوروبية.درجة من التأثير عمى البيض عمر يوم واحد لدودة الذرة 
جزء فى المميون( فقد  6111) lufenuronوبالنسبة لمركب الموفينورون 

أوقف النمو الجينى تمامًا وذلك لمبيض عمر يوم واحد ، وكذلك كل البيض المعامل 
بيذا المركب فشل فى الفقس وخروج اليرقات. وعمى الجانب اآلخر فإن ىذا المركب 

عمر يومان وثالثة أيام عمى % نسبة موت لمبيض 31.25و  36.05أعطى 
 التوالى.

 بالنسبة لبيض الدودة القارضة : -2
كان أكثر  hexaflumuronفقد أظيرت النتائج أن مركب اليكسافمومورون 

فعالية عمى بيض الدودة القارضة عمر يوم واحد عن المركبات األخرى ، فى نفس 
ثم مركب الفموفينوكسيرون المرتبة الثانية  lufenuronالوقت احتل مركب الموفينورون 

flufenoxuron  المرتبة الثالثة ، بينما أظير مركب البيريبروكسيفين
pyriproxyfen .أقل درجة من التأثير 
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بتركيز  hexaflumuronكذلك أظيرت النتائج أن مركب اليكسافمومورون 
ة جزء فى المميون( تسبب فى وقف النمو الجنينى تمامًا لبيض الدودة القارض 6111)

عمر يوم وأن كل البيض المعامل بيذا التركيز قد فشل فى الفقس ، ومن جية أخرى 
 2%( كأعمى نسبة موت لمبيض عمر 71.62و  74.00فإن ىذا المركب أعطى )

 يوم وثالثة أيام عمى التوالى.
 بالنسبة لبيض دودة ورق القطن : -3

أكثر كان  flufenoxuronأوضحت النتائج أن مركب الفموفينوكسيرون 
كفاءة كمبيد لمبيض عمى كل أعمار بيض دودة ورق القطن )عمر يوم واحد ، عمر 

المرتبة الثانية  lufenuronيوم ، وعمر ثالثة أيام( بينما احتل مركب الموفينورون  2
 tebufenozideبينما وجد أن التبيوفينوزايد  pyriproxyfenثم يميو البيريبروكسيفين 

مركب أما مى جميع أعمار بيض دودة ورق القطن ، أقل ىذه المركبات كفاءة ع
،  75.63جزء فى المميون( أعطى ) flufenoxuron (6111الفموفينوكسيرون 

يوم وثالثة أيام  2%( كأعمى نسبة موت لمبيض عمر يوم واحد ، 75.03،  74.12
أقل  tebufenozideعمى التوالى ، وعمى الجانب االخر أظير مركب التبيوفينوزايد 

،  56.62،  20.2ير عن المركبات األخرى حيث بمغ معدل الموت لمبيض )تأث
جزء فى المميون( وذلك لنفس األعمار  6111%( عمى مستوى التركيز )55.25

 السابقة لمبيض عمى التوالى.
وبصفة عامة لوحظ أن أى زيادة فى قيمة الجرعات لكل المركبات المختبرة 

ث انواع حشريو موضوع البحث. أيضًا وجد أدى إلى زيادة نسبة الموت لبيض الثال
أن البيض الموضوع حديثًا لتمك الحشرات كان أكثر حساسية لتمك المركبات عن 

يوم وعمر ثالثة ايام( وذلك بعد المعاممة بمركبات  2األعمار األخرى لمبيض )عمر 
، البيريبروكسيفين  flufenoxuron، الفموفينوكسيرون  lufenuronالموفينورون 

pyriproxyfen  والتبيوفينوزايدtebufenozide  بينما ظير البيض األكبر عمرًا ،
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لدودة الذرة األوروبية ، ودودة ورق القطن أكثر حساسية عند المعاممة بمركب 
 عن البيض الموضوع حديثًا. hexaflumuronاليكسافمومورون 

ذرة الجزء الثانى : الحساسية النسبية لألعمار المختمفة لبيض دودة ال
 األوروبية ، الدودة القارضة ودودة ورق القطن لممركبات المختبرة:

، اليكسافمومورون  flufenoxuronخمس مركبات ىى )الفموفينوكسيرون 
hexaflumuron  الموفينورون ،lufenuron  البيريبروكسيفين ،pyriproxyfen 

ر المختمفة )يوم ( استخدمت بطريقة مباشرة ضد األعماtebufenozideوالتبيوفينوزايد 
يوم ، وثالثة أيام( ولقد ظير تأثير قيم التركيز النصف مميت ليذه  2واحد ، 

المركبات ضد بيض كل من دودة الذرة األوروبية والدودة القارضة وكذلك دودة ورق 
 يوم وكذلك ثالثة أيام كالتالى : 2القطن عمر يوم ، 

 بيض دودة الذرة األوروبية :  -1
يوم ، وثالثة أيام بالتركيزات المختمفة  2ض عمر يوم ، أدت معاممة البي

 لممركبات إلى النتائج اآلتية :
كان أكثر كفاءة كمبيد عمى البيض  pyriproxyfenمركب البيريبروكسيفين 

يوم وثالثة أيام( حيث كانت قيمة  2أعمى من المركبات األخرى وذلك ألعمار البيض)
جزء فى  342.5و  225.2يوم ) 2 التركيز النصف مميت لمبيض عمر يوم ،

المميون( عمى التوالى ، وعمى الجانب اآلخر أظير مركب اليكسافمومورون 
hexaflumuron  أكثر سمية عمى البيض )عمر ثالثة أيام( عن المركبات األخرى

 جزء فى المميون(.602.5حيث كانت قيمة التركيز النصف مميت )
مستويات الكفاءة النسبية لمتركيز  وقد تبين من النتائج المتحصل عمييا أن

 النصف مميت لمخمسة مركبات مبينة كالتالى : 
 5.72زادت سميتو بمقدار  pyriproxyfenمركب البيريبروكسيفين 
،  2.36،  5.47، وبمقدار ) hexaflumuronضعفاعن مركب اليكسافمومورون 
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، لوفينورون  flufenoxuronضعفا( عن كل من فموفينوكسيرون  0.57
lufenuron  وتبيوفينوزايد ،tebufenozide  وذلك لمبيض عمر يوم واحد عمى

يوم ، زادت سمية مركب البيريبروكسيفين  2الترتيب. بينما عمى البيض عمر 
pyriproxyfen  اضعاف عن مركب الموفينورون  6.3بمقدارlufenuron  ،

،  flufenoxuron( ضعف عن الفموفينوكسيرون 0.15،  2.65،  5.22بمقدار )
 عمى التوالى. tebufenozideوالتبيوفينوزايد  hexaflumuronاليكسافمومورون 

 بيض الدودة القارضة : -2
أعمى كفاءة كمبيد لمبيض  flufenoxuronأظير مركب الفموفينوكسيرون 

عن المركبات المختبرة األخرى عمى جميع أعمار البيض حيث كانت قيم التركيز 
يوم  2جزء فى المميون( لمبيض عمر يوم ،  41.2،  32.2،  51.0النصف مميت )

، وثالثة أيام عمى التوالى ، عمى الجانب اآلخر وجد أن مركب التبيوفينوزايد 
tebufenozide ( 2003أظير أقل تأثير حيث كانت قيم التركيز النصف مميت  ،

 جزء فى المميون( عمى نفس أعمار البيض السابقة عمى التوالى. 3473،  2725
كان أكثر  flufenoxuronتبعًا لدليل السمية فإن مركب الفموفينوكسيرون و 

 يوم وثالثة أيام. 2سمية عمى البيض عمر يوم ،
وكذلك أوضحت نتائج  مستويات الكفاءة النسبية لمتركيز النصف مميت 

زادت بمقدار  flufenoxuronلمخمسة مركبات أن سمية مركب الفموفينوكسيرون 
 2.57،  2.17، وبمقدار ) tebufenozideب التبيوفينوزايد ضعفا عن مرك 51.22

ضعفا عمى البيض عمر يوما واحدا( عن مركبات اليكسافمومورون  0.06، 
hexaflumuron  التبيوفينوزايد ،tebufenozide  والموفينورونlufenuron  عمى

 يوم وثالثة ايام. 2التوالى ، وقد وجد نفس التأثير عمى البيض عمر 
ترتيبيا وفقًا لتأثيرىا كمبيدات لمبيض عمى البيض  أمكنت المختبرة المركبا

 عمر يوم واحد كالتالى:
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،  hexaflumuron، ىكسافمومورون  flufenoxuronفموفينوكسيرون 
وتبيوفينوزايد  lufenuron، لوفينورون  pyriproxyfenبيريبروكسيفين 
tebufenozide ( 306.0،  51.0حيث كانت قيم التركيزات النصف مميتة  ،

 جزء فى المميون( عمى التوالى.  2003،  0571،  662.0
 بيض دودة ورق القطن : -3

أكثر المركبات  pyriproxyfenأظيرت النتائج أن مركب البيريبروكسيفين 
،  hexaflumuron، اليكسافمومورون  lufenuronسمية يميو الموفينورون 

الذى أظير أقل  tebufenozideنوزايد ثم التبيوفي flufenoxuronالفموفينوكسيرون 
 تأثيرًا.

 ويمكن ترتيب المركبات المختبرة تنازليًا وفقًا لمتركيز النصف مميت كالتالى 
،  lufenuron، الموفينورون  pyriproxyfenالبيريبروكسيفين 

 .tebufenozideوتبيوفينوزايد  flufenoxuronالفموفينوكسيرون 
ليل السمية أن المركبات تبيوفينوزايد وكذلك أوضحت النتائج طبقًا لد

tebufenozide  فموفينوكسيرون ،flufenoxuron  ىكسافمومورون ،
hexaflumuron  لوفينورون ،lufenuron ( و  02.57( و )2.32و  2.02كانت

( مثل مركب البيريبروكسيفين 50.15و  52.24( و )24.54و  03.20( )02.2
pyriproxyfen يوم عمى التوالى ، عمى  2وم واحد ، وذلك عمى البيض عمر ي

،  tebufenozideالجانب اآلخر وجد أن دليل السمية لمركبات التبيوفينوزايد 
والموفينورون  pyriproxyfen، البيريبروكسيفين  flufenoxuronالفموفينوكسيرون 

lufenuron ( كسمية مركب 44.5و 35.56،  53.24،  5.14كان )
 .hexaflumuronاليكسافمومورون 

وقد أظيرت النتائج أن مستويات الكفاءة النسبية لممركبات المختبرة عمى 
، الفموفينوكسيرون  pyriproxyfenالتركيز النصف مميت أن سمية البيريبروكسيفين 

flufenoxuron  اليكسافمومورون ،hexaflumuron  والموفينورون ،lufenuron 
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،  57.46،  24.55تزيد بمقدار ) يوم وثالثة ايام( 2ضد البيض )عمر يوم واحد ، 
،  03.05( و )02.04،  01.24،  5.00( ، )3.12،  3.45،  3.76( ، )6.06

 عمى التوالى. tebufenozide( ضعف مركب التبيوفينوزايد 7.57،  02.50
وبصفة عامة فإن التأثير السمى لممركبات المختبرة كان يختمف تبعًا لمرحمة 

فإن البيض الحديث كان بصفة عامة كان أكثر النمو الجنينى لمبيض ، كذلك 
حساسية لممركبات المختبرة عن البيض األكبر عمرًا فيما عدا اليكسافمومورون 

hexaflumuron. 
الجزء الثالث : دراسة التأثير المتأخر لمنظمات التطور الحشرية عمى األعمار 

رق المختمفة لبيض دودة الذرة األوروبية ، الدودة القارضة ودودة و 
 القطن :

حيث تمت معاممة األعمار المختمفة لبيض الثالث حشرات موضوع البحث 
،  flufenoxuronبالتركيز النصف مميت لممركبات )الفموفينوكسيرون 

، التبيوفينوزايد  lufenuron، الموفينورون  hexaflumuronاليكسافمومورون 
tebufenozide  البيريبروكسيفين ،pyriproxyfenلك دراسة التأثير ( ثم بعد ذ

المتأخر ليذه المركبات عمى اليرقات التى فقست من البيض المعامل حتى خروج 
 الحشرة الكاممة.

 : دودة الذرة األوروبية -1
نتج  flufenoxuronأوضحت النتائج أن المعاممة بمركب الفموفينوكسيرون 

لبيض %( التى فقست من معاممة ا61.1و  65.3عنو أعمى نسبة موت لميرقات )
يوم عمى التوالى ، بينما تسبب مركب اليكسافمومورون  2عمر يوم واحد و 

hexaflumuron ( كأعمى نسبة موت لميرقات التى فقست من معاممة 52.3فى )%
 البيض عمر ثالثة ايام.
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كما أوضحت النتائج أن المعاممة بمركبات الفموفينوكسيرون 
flufenoxuron البيريبروكسيفين ،pyriproxyfen  واليكسافمومورون

hexaflumuron ( 55.3و  21.1أدت إلى ظيور العذارى المشوىة بمقدار  ،
%( 05.02و  05.55،  20.32( ، )04.47و  23.23،  56.37( ،  21.1

 يوم ، ثالثة أيام عمى التوالى. 2لمبيض عمر يوم ، 
بالنسبة لمعدل التعذر فمقد أظيرت النتائج أن مركب الفموفينوكسيرون 

flufenoxuron ( 42.3،  41.1تسبب فى الحصول عمى أقل نسبة تعذر ،
 يوم ، ثالثة ايام عمى التوالى. 2%( وذلك لمبيض المعامل عمر يوم واحد ، 61.1

 2أدت معاممة األعمار المختمفة لبيض دودة الذرة األوروبية عمر )يوم ، 
 lufenuronيوم و ثالثة أيام( بالتركيز النصف مميت لمركبى الموفينورون 

إلى موت جميع اليرقات التى فقست من ىذا البيض  tebufenozideوالتبيوفينوزايد 
 فى أعمار مبكرة.

،  hexaflumuronكما وجد أن المعاممة بمركبات اليكسافمومورون 
أدت إلى  flufenoxuronوالفموفينوكسيرون  pyriproxyfen البيريبروكسيفين ،

( ، 05.3،  7.22،  23.05( ، )20.1،  20.22،  26.45موت لمعذارى بنسبة )
يوم ، ثالثة  2%( وذلك بعد معاممة البيض عمر يوم ، 5.54،  04.04،  06.06)

 ايام عمى التوالى.
والفموفينوكسيرون  hexaflumuronأدت المعاممة بكل من اليكسافمومورون 

flufenoxuron (           04.54تسبب إلى ظيور الفراشات المشوىة بمقدار ، 
%( وذلك بعد معاممة البيض 06.06،  %2.32( ، )23.1،  %00.02( ، )53.1

 يوم ، ثالثة أيام عمى التوالى. 2عمر يوم واحد ، 
 

 الدودة القارضة : -2
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أدت معاممة بيض الدودة القارضة عمر يوم واحد بالتركيز النصف مميت 
،  tebufenozide، التبيوفينوزايد  flufenoxuronلمركبات الفموفينوكسيرون 

والبيريبروكسيفين  lufenuron، الموفينورون  hexaflumuronاليكسافمومورون 
pyriproxyfen .الى موت جميع اليرقات التى فقست من ىذا البيض 

،  34.45،  65.55وقد أوضحت النتائج أن نسب الموت اليرقى كانت )
بعد %( والتى سجمت 00.45،  21.1،  20.45،  41.1%( و)25.55،  24.45

يوم وثالثة ايام بالتركيز النصف مميت لمركبات الموفينورون  2معاممة البيض عمر 
lufenuron ،الفموفينوكسيرون ، flufenoxuron  اليكسافمومورون

hexaflumuron  والبيريبروكسيفينpyriproxyfen .عمى التوالى 
،  hexaflumuronكذلك أدت المعاممة بمركبات اليكسافمومورون 

والفموفينوكسيرون  pyriproxyfen، بيريبروكسيفين  lufenuronون الموفينر 
flufenoxuron ( 75.67%( و )40.32،  44.26،  61.1،  74.65إلى  ،

%( تعذر لميرقات التى فقست من بيض معامل عمر 55.02،  60.77،  65.52
 يوم وثالثة أيام عمى التوالى. 2

، الفموفينوكسيرون  lufenuronكما أدت المعاممة بمركبات الموفينورون 
flufenoxuron  البيريبروكسيفين ،pyriproxyfen  واليكسافمومورون

hexaflumuron ( و 3.65،  20.25،  55.55،  24.06إلى موت العذارى )%
يوم  2%( نتجت من معاممة البيض عمر 21.1،  23.1،  21.1،  26.25)

 وثالثة أيام عمى الترتيب.
 21.63،  70.12عدل خروج الفراشات كان )وكذلك أوضحت النتائج أن م

%( سجمت 35.02،  32.65،  34.77،  155.72%( و )26.20،  55.62، 
يوم وثالثة أيام بمركبات اليكسافمومورون  2بعد معاممة البيض عمر 

hexaflumuron  البيريبروكسيفين ،pyriproxyfen  الموفينورون ،lufenuron  ،
 عمى التوالى. flufenoxuronوالفموفينوكسيرون 
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،  31.1كما أوضحت النتائج أن النسبة المئوية لمفراشات المشوىة كانت )
%( سجمت 0.45،  51.1،  55.55،  55.3%( و )2.0،  05.43،  20.02

يوم وثالثة أيام بمركبات البيريبروكسيفين  2بعد معاممة البيض عمر 
pyriproxyfen  الفموفينوكسيرون ،flufenoxuron مومورون ، اليكساف

hexaflumuron  والموفينورونlufenuron .عمى التوالى 
 دودة ورق القطن : -3

كان أكثر سمية  tebufenozideأظيرت النتائج أن مركب التبيوفينوزايد 
%( موت يرقى ، بينما مركب 72.3عمى البيض عمر يوم واحد حيث تسبب فى )

يوم وثالثة أيام حيث  2مر كان أكثر تأثيرًا عمى البيض ع lufenuronالموفينورون 
 %(.011تسبب فى موت كل اليرقات التى فقست من ىذا البيض بنسبة )
، 55.53،  63.23كما أوضحت النتائج أن أعمى نسبة تعذر كانت)

يوم وثالثة أيام بمركب  2%( سجمت بعد معاممة البيض عمر يوم ، 55.52
 عمى التوالى. hexaflumuronاليكسافمومورون 

،  27.3النتائج أن أعمى نسبة لموت العذارى كان )كما أظيرت 
يوم بمركب  2%( سجمت بعد معاممة البيض عمر يوم واحد و 25.40

عمى التوالى ، وعمى الجانب اآلخر كانت أعمى  flufenoxuronالفموفينوكسيرون 
% سجمت بعد معاممة البيض عمر ثالثة أيام بمركب 25.25نسبة موت لمعذارى 

 .hexaflumuronاليكسافمومورون 
،  23.72،  24.64،  27.77كذلك فإن معدل خروج الفراشات كان )

%( سجمت بعد معاممة 26.10،  31.15،  30.2،  33.34%( و )20.34
،  tebufenozideالبيض عمر يومان وثالثة أيام بمركب التبيوفينوزايد 

 hexaflumuronواليكسافمومورون  pyriproxyfenالبيريبروكسيفين 
 عمى التوالى. flufenoxuronوفينوكسيرون والفم
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 تأثير بعض منظمات النمو عمى المقدره التناسمية لدودة ورق الجزء الرابع:
  القطن:

من فراشات تغذت عمى المركبات أظيرت النتائج أن عدد البيض لكل انثى 
مع ذكر  fenoxycarbالناتج من التزاوج بين انثى معاممو بالفينوكسى كارب المختبره 

 بيضو.517.4بينما كانت فى الكونترول 442.1غير معامل كان 
جزء  31كما أن أعمى مستوى لمعقم حدث نتيجو تزاوج بين انثى غذيت عمى 

وذكر غير معامل حيث كانت  fenoxycarbفى المميون من مادة الفينوكسى كارب 
ين نتج عن التزاوج بقد  5.34% ،بينما كان اقل مستوى لمعقم ىو 57.55النسبو 

مع  fenoxycarbجزء فى المميون من الفينوكسى كارب  31ذكر تم تغذيتو عمى 
 انثى غير معاممو.

الجزء الخامس:تأثير بعض منظمات النمو عمى التطور الجنينى لبيض دودة 
 ورق القطن

،  fenoxycarbسبعة مركبات من منظمات النمو ىى  الفينوكسى كارب 
 دايفموبنزيرون، tebufenozideوفينوزايد، التبي pyriproxyfen بيريبروكسيفين،

diflubenzuron ،الفموفينوكسيرون flufenoxuron  اليكسافمومورون
hexaflumuron  و الموفينرونlufenuron  قد اختبرت مباشرة لمعرفة تاثيرىا عمى

 النمو الجنينى لدودة ورق القطن.
،  fenoxycarbوقد أظيرت النتائج أن المركبات الفينوكسى كارب 

كان ليا تاثيرا  tebufenozideو التبيوفينوزايد  pyriproxyfenبيريبروكسيفين 
ساعو، ولكن 00-2مباشرعمى النمو الجنينى داخل البيض الذى يتراوح عمره مابين 

فقد كان لو تأثير عمى البيض الذى يتراوح  tebufenozideفى حالة التبيوفينوزايد 
 ساعو.00-3عمره مابين 
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الربعة مركبات الباقيو )مانعات االنسالخ( فقد ظير تأثيرىا إما فى حالة ا
ساعو وذلك فى حالة الدايفموبنزيرون  07-02عمى البيض الذى يتراوح عمره من 

diflubenzuron ما فى حالة الفموفينوكسيرون اflufenoxuron  فقد ظير تاثيره
رون ساعو، اما اليكسافمومو  22-21عمى البيض الذى يتراوح عمره مابين 

hexaflumuron  و الموفينرونlufenuron  فانيا كانت اكثر تاثيرا عمى البيض
 ساعو.22-22مابين 

 الجزء الساس: الثطور الجنينى لبيض دودة ورق القطن:
من النتائج المتحصل عمييا عن كفاءة المركبات المختمفو المختبره عمى 

أن مشابيات ىرمون الشباب النمو الجنينى فى االعمار المختمفو فانو قد بدى واضحا 
والفينوكسى  tebufenozide، التبيوفينوزايد  pyriproxyfenمثل بيريبروكسيفين 

وتكوين مباشرا عمى انقسام النواه ،فسيولوجيا كان ليا تأثيرا  fenoxycarbكارب 
 طبقة البالستودرم والشريط الجرثومى.

ة البالستودرم او عمى طبق وإال انو لألسف لم تسجل اى تغيرات مورفو لوجي
الشريط الجرثومي أو حتى عمى انقسام النواة وانحصرت التغيرات المورفولوجيو فقط 

 فى حالة مركبات مانعات االنسالخ فقط.
 


