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 الملخص

على الصنف  Cacopsylla pyricola (F.)  (Hemiptera: Psyllidae) بسيال األجاصبرنامج مكافحة متكامل لحشرة  تم اختبار
الزيت الشتوي في اسُتخدم  .2012و  2011 يفي محطة بحوث المختارية التابعة لمركز بحوث حمص خالل موسم بارتلت أحمر المتحمل لإلصابة

 يفلوبينزوروناد حشري منظم نمو وضربات بصينية الضرب،  10/ واحدة إلى حشرة بداية موسم النمو عند وصول متوسط أعداد الحشرات الكاملة
و ذلك , خالل موسم النمو  الزيت الصيفي +.Melia azedarach Lو مستخلص نباتي األزدرخت، اإلزهارلمكافحة حوريات الجيل الثاني بعد 

بينما تم رش الزيت الصيفي بعد القطاف عند وصول أعداد  ).الورقة/ حورية 0.3(عند وصول متوسط أعداد الحوريات للحد الحرج االقتصادي 
خاصًة المفترس بق و  لهاالمرافقة  األعداء الحيوية أعداد بزيادةاآلفة زيادة كثافة  تتزامن .ضربات 10/ واحدة الحشرات الكاملة إلى  حشرة

العمليات استخدام مع  ،في خفض أعدادها تساهم التي .Trechnites psyllae Rو المتطفل   Anthocoris nemoralis (F.) األنثوكوريس
نتائج الدراسة أن أظهرت  ،)عند الضرورة مادة صابونية  +غسل الندوة العسلية بالماءو  ري منتظم تسميد متوازن،تقليم، (هذا البرنامج  ضمنالزراعية 
 كان) الزيت الصيفي و الزيت الصيفي+الزيت الشتوي، ديفلوبينزورون، األزدرخت(رش بعد ثالثة أيام من  بسيال األجاصنسب الموت لبيض  متوسط

شرات بين البح على التوالي ،%56و  80، 57، 60و   موت بين الحوريات%76و  91 ،88، 65، مقابل) ، على التوالى%85و 98، 58، 69(
الحشرات و %) 58و 82، 87، 49( الحورياتو %) 56 ،88، 72، 69( على البيض يوم لتصبح 21قليًال بعد  الكفاءة انخفضت بينما. الكاملة
 البيض و الحشرات الكاملة، على األكثر فعالية كان الزيت الصيفي +أن مستخلص األزدرخت تبين .على التوالي %)47و 72، 46، 54( الكاملة

و  1.09( في البرنامج المختبر و الخسارة باإلنتاج مصابةال الثماربلغت نسبة  وقد. الحوريات علىيفلوبينزورون األكثر فعالية ادال كان بينما
في البرنامج  نتيجة التقييم االقتصادي بحساب. %) 5.35و  6.30(مقارنًة مع الشاهد المعامل بالمبيدات التقليدية بنسبة ) ، على الترتيب1.04%

أكثر ربحًا وأمانًا  كان هذا البرنامجأن  و منه نستنتجهـ، /س.ل 2.87البالغ الشاهد  أقل منهـ /س.ل 2.55كغ 1متوسط كلفة  أن ثبت المختبر
 .ثًا للبيئةيأقل تكلفة و تلو و لألعداء الحيوية 

 
 سورية ، حمص،برنامج مكافحة متكامل،  Cacopsylla pyricola (F.)بسيال األجاص،  :كلمات مفتاحيه

 
 المقدمة

أضرار  تحدثمراحل نموها المختلفة لإلصابة بالعديد من اآلفات الحشرية التي  خالل.Pyrus communis L  )الكمثرى( تتعرض أشجار األجاص
 .Cacopsylla pyricola L  بسيال األجاص أهمها حشرة و من ،نوعاً و  اقتصادية كبيرة تؤثر على سالمة المحصول و تؤدي إلى تدهوره كماً 

(Hemiptera: Psyllidae)  ُالعالم في األجاصأخطر الحشرات التي تصيب شجرة  عتبر منالتي ت (Jentsch, 2007) ، حيث تصل نسبة
و خفض القيمة التسويقية  (Thomas et al., 2002) %50 خسارة باإلنتاج تزيد عن مسببة (Koehler et al., 2004)% 100إلى اإلصابة 

العالم و ذلك لصعوبة سورية و ، و تعتبر في الوقت الحالي من الحشرات المحددة لزراعة األجاص في (Gianessi, 2009)% 50للثمار بنسبة 
إضافة  (Arnaoudov and Kutinkova, 2001)و سرعة تطوير سالالت مقاومة للمبيدات الحشرية  (Michelleti et al., 2005)مكافحتها 

أنه إلعداد برنامج مكافحة )  2002( .Steenwyk et alبّين  .Burts and Beers, 1994)ألعداء الحيوية لتأثير المبيدات الكبير على البيئة و ا
/ حشرة 1الضرب، فعند وصول أعدادها إلى  صينيةمتكامل لحشرة بسيال األجاص ينبغي في البداية مراقبة نشاط الحشرة الكاملة الشتوية بواسطة 

فيمنع وضع البيض لمدة شهر كامل  ضربة 1/ حشرة1حدة، و بمعدل رشتين عند وصول أعدادها إلى ضربات، ُيرش زيت شتوي بمعدل رشة وا10
 (Diflubenzuron)ديميلين  ،(Pyriproxyfen)ايستيم  منظمات النمو اإلزهاربعد ، وُتستخدم بها و يقتل الحشرات الكاملة عند االتصال المباشر

أوصى  ف أيار إلى ما قبل القطافخالل الفترة من منتصصول الحوريات للحد الحرج االقتصادي عند و و ، الصيفيمع الزيت  ةممزوجبشكل مفرد أو 
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 2013)  1(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ميتاك  ُيستخدم المبيد القطافمع الزيت الصيفي، أما بعد  ةبشكل مفرد أو ممزوج) Agri-Mek(، أبامكتين (Amitraz)ميتاك المبيدات  باستخدام
(Amitraz) يفي بشكل مفرد، علمًا أنه يمكن استبدال المبيدات الكيميائية السابقة بمبيدات آمنة بيئيًا الزيت الص أو مع الزيت الصيفي اممزوج

تسميد ( ، كما يمكن استخدام العمليات الزراعية )M-pede( ة، مبيدات حشرية صابونيNeemix)(كالمستخلصات النباتية لنبات األزدرخت أو النيم 
 Alston .ضمن هذا البرنامج)  مفترسات و متطفالت(األعداء الحيوية  مع االستفادة من) اف مقاومةالطرود المائية و أصنمتوازن، تقليم، إزالة 

and Murray)2007 ( أسابيع من  8إلى  6يتضمن في البداية مراقبة نشاط الحشرة الكاملة الشتوية قبل  بسيال األجاصبرنامج لمكافحة إستخدما
و يعاد الرش عند  مع البيرمثرين اممزوجأو  منفردا لبيض، ثم رش الزيت الشتويل الحشرة م قبل وضع◌ْ  10اإلزهار عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 

وفاريا، يفطر الب(األعداء الحيوية االقتصادي تستخدم مبيدات قليلة التأثير على الحرج الضرورة، و بعد اإلزهار عندما يصل تعداد الحوريات للحد 
 بق األنثوكوريسالمفترس لخفض مجتمعات اآلفة و زيادة األعداء الحيوية و خاصًة ) بيربروكسيفين و األزدرختين، مبيدات حشرية صابونية

Anthocoris nemoralis (F.)  و المتطفل  Trechnites psyllae (R.)   . سماد (مع استخدام بعض العمليات الزراعية التي تقلل اإلصابة
الزيت  قطاف، و يستخدم بعد ال)سفل و داخل الشجرة و غسل الندوة العسلية بالماء مع مادة صابونيةآزوتي متوازن، تقليم، إزالة الطرود المائية أ

، أما خالل و البرعم األخضر بمعدل رشتين انتفاخ البراعم خالل مراحلإلى أنه يجب استخدام الزيت الشتوي  )Bush )2001أوضح .  الصيفي
الزيت +، األبامكتينالزيت الصيفي+قتصادي تستخدم مبيدات حشرية صابونية، األزدرختيناالعند وصول الحوريات للحد الحرج  موسم النمو

في ايطاليا أن استعمال الزيت .Pasqualini et al (2002)  وجدكما .  يت الصيفي أو الكبريت الميكرونييستخدم الز  قطافو بعد ال الصيفي،
و ) %89إلى  57(وعدد الحوريات بنسبة من ) %85إلى  78(بنسبة تراوحت من الشتوي عند نشاط الحشرة الكاملة الشتوية منع وضع البيض 

قبل  بيروثريدية مزج مع مبيدات حشرية يُ أو  إما منفردارش ، و هو يُ (Marcic et al., 2008)) %92إلى  90(تراوحت كفاءته في روسيا من 
عند  Erler  (2004)كما وجد ، (Daniel and Wyss, 2004)فيزيد من كفاءتها (Reddy et al., 2005; Duduk et al., 2008)اإلزهار 
بعد ثالثة أيام من الرش و انخفضت هذه % 100لزيت الصيفي خالل موسم النمو أن نسبة اإلعاقة لوضع البيض و الموت وصلت إلى ل هاستخدام

على  ؛%49و  63، 50؛ صغيرة و حوريات كبيرةبيض، حوريات (و بلغت كفاءة الزيت الصيفي على أطوار البسيال  النسبة بعد ثالثة أسابيع،
إلى ضرورة استخدام الزيت البترولي لتأثيره الطارد والمانع لوضع ) 2006(أكد محملجي و آخرون كما . )2006بوفاعور و آخرون، ( )لتواليا

نمو منظم  ،الزيت الشتوي( لمبيداتا أنه عند رش )Marčić et al. )2009، و دّلت نتائج %91الكاملة  اتالبيض حيث بلغت نسبة طرد الحشر 
 18بعد ) األبيض(على البيض الحديث  افي مرحلة انتفاخ البراعم قبل فقس البيض للجيل األول بلغت كفاءته )األزدرختين و ديفلوبينزورون حشري

وعلى الحوريات الصغيرة  %)93 إلى 81(من ) األصفر(القديم على البيض ءتها كفا تراوحت، و )على التوالي ،%100و  59، 97( يوم من الرش
بيض و (أطوار بسيال األجاص  في مكافحة ، و تراوحت كفاءة الديفلوبينزورون)%100إلى  94(و الحوريات الكبيرة من %) 79إلى  70(من 

ي برامج اإلدارة و ينصح باستخدامه ف%) 80إلى  57(في بلغاريا من  ، و)(Szeoke, 1995%) 86إلى  75(من  في روسيابعد اإلزهار  )حوريات
 لموت و م األزدرختين أدىاكما أن استخد، (Arnaoudov and Kutinkova, 2001)كونه أكثر أمانًا على األعداء الحيوية  IPMالمتكاملة 

  .(Erler, 2004)بعد ثالثة أيام من الرش % 100بسيال األجاص بنسبة ل بيضالإعاقة وضع 
ما دون الحد الحرج  إلىمن أجل خفض أعداد آلفة  لحشرة بسيال األجاص IPM مكافحة متكاملاختبار برنامج  لذلك هدف هذا البحث إلىو 

 .و البيئة من التلوث للمبيدات الجانبية اتالتأثير الحفاظ على األعداء الحيوية من  مع االقتصادي
 

 ق البحثائمواد و طر 
 

 :ـ موقع البحث1
خالل كم شمال شرق مدينة حمص  15الجزء األعلى من حوض العاصي على بعد ُنفذت الدراسة في محطة بحوث المختارية الواقعة في 

، عام 19عمر األشجار ، )أبو سطل، كوشيا و بارتلت أحمر(هكتار يحتوي عدة أصناف  2في حقل أجاص مساحته  م2012و  2011 يموسم
و يسود المنطقة مناخ حار و جاف صيفًا و بارد شماًال،  34.75شرقًا و خط عرض  36.74م على خط طول  503يرتفع الحقل عن سطح البحر 

ملم وفق  342، و يبلغ المعدل السنوي لكميات األمطار الهاطلة شهر أيار بداية شهر تشرين أول ويستمر حتىشتاًء، يبدأ سقوط األمطار في بداية 
 .معطيات محطة األرصاد الموجودة في موقع البحث، فهو يقع ضمن منطقة االستقرار الثانية

 
 :ـ المبيدات والمستخلصات النباتية المستخدمة2

ممزوج .Melia azedarach L  األزدرخت مستخلصو يفلوبينزورون اد حشري منظم نموو ) شتوي و صيفي(الزيت البترولي تم رش  
حسب  (Alston and Reding, 2003)  األجاص بحشرة بسيال لإلصابةعلى صنف األجاص بارتلت أحمر المتحمل  مع الزيت الصيفي

  .ا و شكلها و اسم الشركة المنتجةتركيزاتهأسماء المبيدات والمستخلصات النباتية مع ) 1(و يوضح الجدول رقم  ا،المنصوح به التركيزات
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 الشركة المنتجة و و معدل استخدامها  تركيزاتهاالمبيدات الحشرية المختبرة مع شكلها و  أسماء : )1( رقم جدول

 لمادة الفعالة و نسبتهاا االسم التجاري مسلسل
شكل 

 المستحضر
 100/معدل االستخدام
 لتر ماء

 الشركة المنتجة

 لتر EC 4 % 92زيت معدني بارافيني  زيت شتوي 1
شركة كيماويات 

 حمص

 غWP 100 %25ديفلوبينزورون  ديميلين  2
Chemtura 

 هولندا

3 
مستخلص 
 األزدرخت

األزدرختين، ميليانون، ميالنويد، 
 ن، ساالنينميلياكاربي

EC 300 ـ 3سم 

4 
زيت صيفي 

 )البلسم(
 لتر EC 2 %92زيت معدني بارافيني 

الشرق لألدوية 
 الزراعية

: EC ستحالب لإل قابلة مركزات(Emulsifiable concentrate) ,:WP  المسحوق القابل للبلل(Wettable powder) 
 

  :تحضير المستخلص النباتي ـ طريقة3
بغـــرض ) النيـــــم(غ مـــن مســـحوق ثمـــار األزدرخـــت  200تـــم وزن  ، حيـــث%95يلـــي عيـــار ثالكحـــول اإليتخالص اســـُتخدم فـــي عمليـــة االســـ

ة بــورق فــســاعة فــي دوارق زجاجيــة مغل 24دقــائق وتُــرك المــزيج لمــدة  5لمــدة  يلــيثالكحــول اإليمــل مــن  600استخالصــها، ُمزجــت فــي خــالط مــع 
علـى درجـة ) Rotary evaporator(ن، و َجرى تركيز المستخلصات بواسطة الُمبَخر الدوراني األلمنيوم بعيدًا عن الضوء، ثم ُرشحت باستخدام القط

بعــد تمــام عمليــة االســتخالص وضــعت المستخلصــات المركــزة فــي عبــوات  .الحــرارة المناســبة لتطــاير المــذيب والســرعة الدورانيــة المالئمــة لالســتخالص
ـــم حفظـــت فـــي البـــراد لحـــين مـــل مـــزودة بأغطيـــة محكمـــة اإلغـــال 25زجاجيـــة صـــغيرة ســـعة  ـــاريخ االســـتخالص ث ق دّون عليهـــا اســـم المســـتخلص و ت

 .استخدامها
 

  :ـ تحديد موعد وطريقة رش المبيدات المختبرة4
منتصـف شـهر في مرحلة تفتح البـراعم ب ضربات بصينية الضرب 10/حشرة1أعداد الحشرات الكاملة إلى عند وصول  الزيت الشتوي تم رش

. نهايـة آذار فـيبمرحلـة تفـتح البـراعم  الثانيـة فـي نهايـة شـباط و السـكون األولى فـي مرحلـة 2012في موسم  و بمعدل رشتين ،2011في موسم  آذار
  بمعــدل رشــة واحـــدة 2012و بدايــة أيــار فــي موســم   2011فــي موســم  شــهر نيســان فــي نهايــة يفلــوبينزورون بعــد اإلزهــارامــنظم النمــو دب تــم الــرش

األولى في نهاية شهر أيـار و الثانيـة فـي نهايـة شـهر حزيـران  فتم مرتين زيت صيفي+مستخلص األزدرختأما الرش ب. ثانيلمكافحة حوريات الجيل ال
 0.3( عنـد وصـول تعـداد الحوريـات إلـى الحـد الحـرج االقتصـادي المرجعـيو ذلـك  2012فـي موسـم بدايـة حزيـران بو رشـة واحـدة أ  2011في موسـم 

 بمعدل رشة واحدة الزيت الصيفي تم رشضربات  10/حشرة 1أعداد الحشرات الكاملة إلى  ولعد القطاف عند وصب .Burts, 1988) ؛ورقة/ حورية
بواسطة مرش محمول على جرار و مسدسات رش يدوية بحيـث يغطـي محلـول الـرش الشـجرة بالكامـل حتـى مرحلـة  تم الرش. في كال موسمي الدراسة

 .التنقيط ءما قبل بد
 

 :القراءات تسجيلـ 5
للفـروع الحديثـة  مـرة 15قـوة تكبيرهـا  حقليةقبل الرش مباشرًة بواسطة مكبرة ) حورياتالبيض و ال(ُأخذت قراءات أطوار حشرة بسيال األجاص 

اتجاهــات  4×أوراق بعــد اإلزهــار مــن كــل اتجــاه للشــجرة  10بــراعم قبــل اإلزهــار و  10الُمعّلمــة و المصــابة بــأطوار اآلفــة بحيــث يحتــوي كــل فــرع علــى 
 ,.Stamenkovic et al)بـرعم أو ورقـة  160)= مبيد حشري أو مستخلص نباتي(مكررات للمعاملة  4×)شجرة(برعم أو ورقة للمكرر  40 =لشجرةل

دائريـة الشـكل  و هي عبـارة عـن حلقـة معدنيـة the beating tray (Erler, 2004)  بواسطة صينية الضربفتم عدها الحشرات الكاملة  أما. 2001
ضـربات مـن كـل اتجـاه للشـجرة  10حيـث ُتؤخـذ   (Winkler et al., 2007)سم مغطاة بقماش قطني أبيض سميك 0.5إطارها  سمكسم  45قطرها 

قـراءات أطـوار تـم أخـذ . )مبيـد حشـري أو مسـتخلص نبـاتي(ضـربة للمعاملـة  160= مكـررات 4× )شـجرة(ضـربة للمكـرر  40= اتجاهات للشـجرة  4×
مـع قـراءة الشـاهد المعامـل  (Laycock, 2004)يوم من الرش حسـب ) 21و  14، 7، 3(بعد ) لحشرات الكاملة الحيةالبيض، الحوريات و ا(الحشرة 

 .فى نفس المواعيد بالماء فقط
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 :ـ تقييم فعالية المبيدات المختبرة6
 %): القتل(ية لحساب الفعال (Henderson and Tilton, 1955) معادلة هندرسون و تيلتون قيمت المبيدات المختبرة وفق ُ

    Mortality % = (1-( Ta/Tb ) * ( Cb/Ca ))* 100             
 Ca:عدد الحشرات في الشاهد قبل الرش،  Cb:عدد الحشرات في المعاملة قبل الرش، : Tbهي عدد الحشرات في المعاملة بعد الرش، : Taحيث 

 .عدد الحشرات في الشاهد بعد الرش
 
 :خسارة باإلنتاجـ حساب نسبة اإلصابة و ال7

و مقارنتها مع مكررات  أشجار األجاص على مكرراتالبرنامج المختبر تطبيق  نسبة اإلصابة و الخسارة باإلنتاج عند القطاف بعدحساب تم 
% إلصابةنسبة ا فتكون، في كل مكرر مع وزنها ، و ذلك بحساب عدد الثمار السليمة و المصابةأشجار األجاص المعاملة بالمبيدات التقليدية

المحصول المتوقع في حال غياب / الفقد في المحصول(= % الخسارة باإلنتاج، ثم حساب 100×) عدد الثمار الكلي/ عدد الثمار المصابة(=
  .100× )اإلصابة

 .%نسبة اإلصابة  ×كغ /للثمارالوزن الكلي =كغ / )الفاقد( المحصولالفقد في 
 .كغ/ الوزن الكلي للثمار + كغ/ الفاقد=  كغ/ المحصول المتوقع في حال غياب اإلصابة

 
 :ـ التقييم االقتصادي للبرنامج المختبر8

هـ للبرنامج المختبر و الشاهد المعامل بالمبيدات التقليدية من بداية موسم النمو حتى نهايته و هي /س.تم تحديد تكاليف العمليات الزراعية ل
، و )عشيب، المكافحة، التقليم، جمع األحطاب، الجني، الفرز والتعبئة، التحميل و التنزيل، النقلالحراثات ،التسميد الكيماوي والعضوي، الري، الت(

السماد العضوي و الكيماوي، المبيدات، الطاقة الكهربائية لمضخات الري، (تكاليف  هـ من خالل حساب/س.تحديد تكاليف المستلزمات الزراعية ل
  :المعادلة ، وحساب إجمالي الكلفة من خالل)الصناديق

 :هـ، و من ثم حساب التالي/س.نفقات غير المباشرة ل+تكاليف المستلزمات الزراعية+ عيةتكاليف العمليات الزرا= إجمالي الكلفة 
 .اإلنتاج كغ متوسط /س.إجمالي الكلفة ل= هـ /س.كغ أجاص ل 1ـ  كلفة 1
 .س.ل/ كغ 1سعر ×  كغ متوسط اإلنتاج= هـ /س.ـ قيمة اإلنتاج ل2
 هـ/س.إجمالي الكلفة ل – هـ/س.قيمة اإلنتاج ل= س .الربح الصافي لـ 3
 
  :ـ التصميم التجريبي و تحليل النتائج 9 

مستخلص ، ، ديفلوبينزورونزيت شتوي( للمقارنة بين كفاءة المعامالت المختبرة R.C.B.D)(ستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة أ
و  ،فقط رش الشاهد بالماءو يُ ، )أشجار(تتكون كل معاملة من أربع مكررات  بحيث الل موسم النموخ )زيت صيفي و زيت صيفي+ األزدرخت

 %.5عند مستوى معنوية L.S.D و أقل فرق معنوي  Fللمعامالت و المكررات المستخدمة يتم حساب قيمة  ANOVAباستخدام تحليل التباين 
 

 النتائج و المناقشة
 

 :رة بسيال األجاصـ التأثير على طور البيض لحش1
كان  من رش الزيت الشتوي ايوم 21و  14، 7، 3موت لبيض حشرة بسيال األجاص بعد أن متوسط نسب ال) 2(تشير النتائج في الجدول رقم 

منع أن استعمال الزيت الشتوي يقتل و ي الذين وجدوا (Pasqualini et al., 2002)  ، و يتوافق ذلك مع )على التوالي %69و  84، 90، 69(
إلى  90(أن كفاءته تراوحت من حيث ذكروا  (Marcic et al., 2008)مع  أيضا يتوافق و ،)%85إلى  78(وضع البيض بنسبة تتراوح من 

و عند رش ، يوم من الرش 18بعد % 97تصل إلى أن كفاءة الزيت الشتوي الذين ذكروا  (Marčić et al., 2009) ال يتوافق مع  بينما ،)92%
و  90، 89، 58( من الرش يوم) 21و  14، 7، 3(بعد  على البيض كفاءته ، كانتأطوار اآلفةيفلوبينزورون بعد اإلزهار لمكافحة امنظم النمو د

بيض بسيال األجاص من  علىيفلوبينزورون تراوحت كفاءته اأن الدالذى سجل  (Szeoke, 1995)النتائج مع  تتوافق هذه ،على التوالي) 72%
 كان متوسط زيت صيفي+زدرختعند رش مستخلص األأما . Arnaoudov and Kutinkova, 2001))% 80إلى  57(ومن %) 86إلى  75(

المادة الفعالة لمستخلص أن الذى وجد  (Erler, 2004)هذا يتوافق مع نتائج و  ،)على التوالي موتا% 88و  94، 96، 98( على البيضته كفاء
عند مزجه بالزيت الصيفي تزداد و  ،بعد ثالثة أيام من الرش% 100لبيض لبسيال األجاص بنسبة ٕاعاقة وضع الموت و أدت ) األزدرختين(األزدرخت 

أن مستخلص األزدرخت يؤدي لموت البيض الذين ذكروا  (Marčić et al., 2009) ، و كذلك يتوافق مع (Danial and Wyss, 2004)كفاءته 
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كان بعد القطاف  رش الزيت الصيفي بعد بينما. %)93إلى  81(بة تتراوح من بنس) األصفر(والبيض القديم % 100بنسبة ) األبيض(الحديث 
أن الذى سجل   (Erler, 2004)النتائج مع هذه تقاربت ). على التوالي،%56و  82، 85، 85(متوسط نسب الموت لبيض حشرة بسيال األجاص 

ال  بينما ،و انخفضت هذه النسبة بعد ثالثة أسابيع زيت الصيفيرش البعد ثالثة أيام من % 100الموت وصلت إلى نسبة اإلعاقة لوضع البيض و 
أن  اإلحصائيو تبّين نتيجة التحليل  .على البيض %50بلغت كفاءة الزيت الصيفي  أنحيث بينوا ) 2006بوفاعور و آخرون، ( مع النتائج تتوافق

، من الرش ايوم 21و  14، 3بعد  بقية المبيدات عنويا عنكان أعلى م زيت صيفي + مستخلص األزدرخت باستخدام مكافحة بيض بسيال األجاص
 %.5عند مستوى معنوية  من الرش سبعة أيامبعد  و بقية المبيدات زيت صيفي +مستخلص األزدرخت بين كانت الفروق غير معنويةبينما 

 
 2012و  2011خالل موسمي ر البيض لبسيال األجاص طو  علىالمختبرة  المبيدات الحشريةتأثير  :) 2(جدول رقم 

 )يوم(بعد% نسبة الموت  المبيدات الصنف
3 7 14 21 

 بارتلت أحمر

 c 90 a 84 bc 69 b 69 زيت شتوي

 d 89 a 90 ab 72 b 58  ديفلوبينزورون

 a 96 a 94 a 88 a 98 زيت صيفي+ مستخلص األزدرخت 

 b 85 a 82 c 56 c 85 زيت صيفي
LSD  5 % 6.73 14.98 7.04 8.01 

 %5 مستوى عند المتبوعة بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً  األرقام
 
 :ـ التأثير على طور الحوريات لحشرة بسيال األجاص2

من رش الزيت  ايوم 21و  14، 7، 3بسيال األجاص بعد حوريات أن متوسط نسب الموت بين ) 3(النتائج المعروضة في الجدول رقم  بّينتُ 
أنه عند رش الزيت حيث وجدوا في روسيا  )2009( .Marčić et alنتائج  ، و يتوافق ذلك مع )على التوالي ،%49و  76، 78، 65(كان  الشتوي

 94(الحوريات الكبيرة من و %) 79إلى  70(على الحوريات الصغيرة من  الشتوي بمفرده في مرحلة انتفاخ البراعم قبل فقس البيض بلغت كفاءته
رشه بعد ) يفلوبينزوروناد( كفاءة منظم النمو ، أماPasqualini et al., 2002)،% 89إلى  57في ايطاليا من بلغت كفاءته  ، بينما)%100إلى 

%) 79إلى  70( الذين سجلوا (Marčić et al., 2009) النتائج معهذه  تقاربتو  ،)على التوالي ،%87و  93، 91، 88( فبلغت بعد اإلزهار
بعد اإلزهار عند الرش أما  ،قبل اإلزهار بين الحوريات الكبيرة بعد رش الدايفلوبنزيرون )%100إلى  94( مقابلوريات الصغيرة الح موتا بين

فى هذه الدراسة بعد  كفاءته متوسط كانف زيت صيفي +د رش مستخلص األزدرختعنأما . )(Szeoke,1995 %86إلى  75فتراوحت كفاءته من 
 Marčić et) مع نتائج يتقاربعلى التوالي، و هذا  موتا بين حوريات بسيال األجاص،%82و  88 ،91، 91 )الرش من ايوم 21و  14، 7، 3(

al., 2009) إلى  94(و الحوريات الكبيرة بنسبة من %) 79إلى  70(أن مستخلص األزدرخت أدى لموت الحوريات الصغيرة بنسبة من  حيث وجدوا
، 76(حشرة بسيال األجاص حوريات بين كان متوسط نسب الموت  بعد القطاف عند رش الزيت الصيفينه كما سجلت الدراسة الحالية أ. )100%

% 49و  63أن كفاءة الزيت الصيفي بلغت الذين وجدوا ) 2006 (بوفاعور و آخرون النتائج مع  هذه ال تتوافقو ، )التوالي على ،%58و  67، 79
بسيال األجاص  حورياتفي مكافحة  ةمعنوي اقو نتيجة التحليل اإلحصائي أن هناك فر  وقد أثبتت. تواليعلى ال ،الصغيرة والكبيرةالحوريات  موتا بين

من  ايوم 21زيت صيفي بعد  +مستخلص األزدرخت و ديفلوبينزورونالبين  الزيت الشتوي و الصيفي، و كذلكو  يفلوبينزوروناد منظم النمو بين
 .الرش

 
 2012و  2011 يطور الحوريات لبسيال األجاص خالل موسم علىالمختبرة رية المبيدات الحشتأثير  :)3(جدول رقم 

 )يوم(بعد% نسبة الموت  المبيدات الصنف
3 7 14 21 

بارتلت 
 أحمر

 b 78 b 76 b 49 d 65 زيت شتوي

 a 91 a 93 a 87 a 88 ديفلوبينزورون 

زيت صيفي+ مستخلص األزدرخت   91 a 91 a 88 a 82 b 

 b  79 b 67 b 58 c 76 زيت صيفي
LSD  5 % 13.44 4.58 10.4 4.88 

 %5 مستوى عند المتبوعة بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً  األرقام
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 :ـ التأثير على طور الحشرات الكاملة لبسيال األجاص3
يوم من رش الزيت ) 21و  14، 7، 3(ألجاص بعد بسيال ال لحشرات الكاملةبين ا و الطرد أن متوسط نسب الموت) 4(الجدول رقم  يوضح

أن الذين وجدوا  (Marcic et al., 2008) و ال تتوافق النتائج مع ،)على التوالي ،%54و  64، 76، 60(كان  في بداية موسم النمو الشتوي
بعد ) يفلوبينزوروناد( منظم النمو أما رش. %91طرد النسبة حيث سجلوا ) 2006، محملجي و آخرون( مع و )%92إلى  90(من تراوحت كفاءته 
تأثيره  إلى على الحشرات الكاملة و قد يعود السبب في ذلك اتأثيره منخفضحيث كان )على التوالي موتا،%46و  49، 61، 57( فسبب اإلزهار
 +مستخلص األزدرخت كفاءة وسط مت وسجلت نتائج الدراسة الحالية أن. انسالخ حوريات العمر الخامس هبمنع على الحشرات الكاملةمباشر الغير 

أن الذى سجل  (Erler, 2004)نتائج مع  ذلك يتوافقال و ، )على التوالي موتا،%72و  78، 79، 80( كان على الحشرات الكاملة زيت صيفي
 Daniel and) ع يتوافق م بينما ،الرشبعد ثالثة أيام من % 100مستخلص األزدرخت أدى لطرد إناث البسيال و منعها من وضع البيض بنسبة 

Wyss, 2004)  الطرد و نسب متوسط أما عن. مزج مع الزيت الصيفيتزداد عندما تُ ) مستخلص األزدرخت(ة المبيدات الحشرية أن كفاءالذين ذكرا 
 ,Erler)و ال تتوافق النتائج مع ، )التوالي على ،%47و  55، 67، 56(فكانرش الزيت الصيفي عد ب حشرة بسيال األجاصالموت بين أفراد 

نتيجة التحليل اإلحصائي  وتبين.بعد ثالثة أيام من الرش% 100وصلت إلى  لحشرات الكاملةل إعاقة الزيت الصيفيأن نسبة حيث وجد   (2004
 اتو بقية المبيد زيت صيفي+في مكافحة الحشرات الكاملة لبسيال األجاص بين مستخلص األزدرخت واضحة ةمعنوي اقو أن هناك فر للنتائج الحالية

 .المختبرة
 

 2012و  2011 يطور الحشرات الكاملة لبسيال األجاص خالل موسم على المختبرةالمبيدات الحشرية رش تأثير  :)4(جدول رقم 

 )يوم(بعد% نسبة الموت  المبيدات الصنف
3 7 14 21 

 بارتلت أحمر

 b 76 a 64 b 54 b 60 زيت شتوي

 b 61 c 49 c 46 b 57 ديفلوبينزورون 

زيت صيفي+ ستخلص األزدرخت م  80 a 79 a 78 a 72 a 

 b 67 b 55 c 47 b 56 زيت صيفي
LSD  5 % 13.0 5.08 8.21 14.27 

 %5 مستوى عند المتبوعة بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً  األرقام
 
 :ـ حساب نسبة اإلصابة و الخسارة باإلنتاج4

 ،%1.04و  1.09(و الخسارة باإلنتاج في البرنامج المختبر بلغت  الثمار إصابةنسبة متوسط أن ) 5(دول رقم الج فى النتائج المسجلةن تبيّ 
في  ت نسبة إصابة الثمار، فكان)على التوالي ،%5.35و  6.30(البالغ  التقليدية المعامل بالمبيدات الكيميائية مع الشاهد ، مقارنةً )على التوالي

أنه   (Gianessi, 2009) ما ذكره مع ذلك ، و يتوافقمن الشاهد الربح أعلىو  أعلىو وزن اإلنتاج لتالي القيمة التسويقية أقل وبا البرنامج المختبر
 Thomas et) حسب شدة اإلصابةتختلف  خسارة باإلنتاج، كما تسبب عند إصابة ثمار األجاص بحشرة بسيال األجاص تنخفض قيمتها التسويقية

al., 2002). 
 

خالل موسمي  في موقع البحث على الصنف بارتلت أحمرو الشاهد  ختبرنسبة اإلصابة و الخسارة باإلنتاج للبرنامج الم متوسط :) 5(جدول رقم 
 2012و  2011

الخسارة  %نسبة اإلصابة عدد الثمار الكلي متوسط الثمار المصابة متوسط الثمار السليمة المعاملة
 كغ/ هاوزن عددها كغ/ وزنها عددها %باإلنتاج

 1.04 1.09 188 0.18 2 21.71 186 ختبرالبرنامج الم

 5.35 6.30 181 1.57 14 18.98 167 الشاهد

 
 :التقييم االقتصادي للبرنامج المختبر -5

 البحثفي موقع  على الصنف بارتلت أحمر حشرة بسيال األجاصمكافحة ل المختبرامج نبر لالتقييم االقتصادي لإلى ) 6(الجدول رقم  ُيشير
مع  مقارنةً  هـ/س.ل 620367الربح الصافي  هـ و/س.ل 2.55هـ /كغ 1كلفة  متوسطأن ، فتبّين مقارنًة مع الشاهد المعامل بالمبيدات التقليدية



 - 103 - فظة حمص، ســـوريةبمحافي محطة بحوث المختارية   Cacopsylla pyricola (F.) برنامج مكافحة متكامل لحشرة بسيال األجاص
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أمانًا أقل تكلفة وأكثر ربحًا و  المختبر هو و منه فان البرنامجهـ، /س.ل 561916هـ و الربح الصافي /س.ل 2.87هـ /كغ 1كلفة  بمتوسط الشاهد
  .و األقل تلوثًا للبيئة .Trechnites psyllae Rالمفترس بق األنثوكوريس و المتطفل  و خاصةً  لألعداء الحيوية

 
في محطة بحوث  مقارنًة مع الشاهدعلى الصنف بارتلت أحمر  مكافحة حشرة بسيال األجاصفي االقتصادي للبرنامج المختبر  :) 6(جدول رقم 

 2012و  2011ي المختارية خالل موسم
 الشاهد البرنامج المختبر التقييم االقتصادي

 20218 20218 هـ/س.متوسط كلفة العمليات الزراعية ل
 28419 24192 هـ/س.متوسط كلفة المستلزمات الزراعية ل

 4864 4441 هـ/س.نفقات غير مباشرة ل
 53501 48851 هـ/س.إجمالي الكلفة ل

 18649 19121 هـ/ اإلنتاجمتوسط 
 33 35 س.ل/ كغ 1وسط قيمة مت

 615417 669218 هـ/س.ل اإلنتاجقيمة 
 2.87 2.55 هـ/س.متوسط كلفة ا كغ  ل

 561916 620367 هـ/س.ل/ الربح الصافي
 
 

 االستنتاجات و التوصيات
 
ما كان منظم النمو بين لبسيال األجاص، و الحشرات الكاملة يضزيت صيفي األكثر فعالية في مكافحة الب +كان مستخلص األزدرخت ـ

  .ديفلوبينزورون األكثر فعالية في مكافحة الحوريات
 البيولوجيةاألعداء موسم النمو، و حافظ على  لدون مستوى الضرر االقتصادي خالل كام إلى ماض كثافة اآلفة إن استخدام البرنامج المختبر خفّ  ـ

  .من التأثيرات الجانبية للمبيدات و البيئة من التلوث
 . مقارنًة مع الشاهد و أماناً  كثر ربحاً األقل تكلفة و األالبرنامج المختبر  كان ـ
 .في موقع البحث بسيال األجاص حشرة في مكافحة أطوار المختبر البرنامج بتطبيق ينصح ـ
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Abstract 

Integrated pest management program of pear psylla Cacopsylla pyricola (F.) (Hemiptera: Psyllidae) was 
tested on resistant Red- Bartlette cultivar in Mokhtaria Research Station, Agricultural  Research Center at Homs 
during seasons 2011 and 2012. The winter oil was used in start of the growing season when the average 
infestation rate by adults reached the economic threshold (1 insect/ 10 beats by the beating tray).The insect 
growth regulator Diflubenzuron was used to control  nymphs of the 2nd   generation of the pest post blooming. 
The plant extract Melia azedarach L. + summer oil was applied during the growing season when the average 
infestation rate by nymphs reached the economic threshold (0.3 nymph/ leaf).  While,  summer oil was sprayed 
after harvest, when adults’ number reached the economic threshold (1 insect/ 10 beats).The population 
abundance increased  to synchronize with increase of its natural enemies; mainly the anthocorid  predator,  
Anthocoris nemoralis (F.)  and parasitoid Trechnites psyllae R. which cause decrease of the pest’s population. 
Cultural practices were used in this program (pruning, balance fertilization, regular irrigation and washing 
honeydew by water + material soapiness) whenever necessary). The obtained results showed that average 
mortality of pear psylla eggs after three days from spray by winter oil, Diflubenzuron,  M. azedarach + summer 
oil and summer oil were (69, 58, 98 and 85%) , opposed to (65, 88, 91 and 76%) on nymphs and (60, 57, 80 and 
56%) respectively, on adults. The efficacy decreased later after 21 days and became (69, 72, 88 and 56%) on 
eggs and (49, 87, 82 and 58%) on nymphs, opposed to (54, 46, 72 and 47%, respectively) on adults. M. 
azedarach + summer oil proved the most effective in control of eggs and adults, while Diflubenzuron resulted 
the highest efficacy in nymphs’ control. The infestation rate and losses of fruits in the program were (1.09 and 
1.04%) compared to control in which classic insecticides were used (6.30 and 5.35%, respectively). Economic 
evaluation of treatments cleared that the average cost of 1 kg was 2.55 Syrian liras/ h less than control (2.87 
Syrian liras/ h). In conclusion , this program could be recommended for control of Cacopsylla pyricola infesting 
pear trees as it led to more gain, proved safer for natural enemies, costs less and causes minimum pollution of the 
environment. 

 
Key words: pear psylla, Cacopsylla pyricola (F.), IPM, Homs, Syria  
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