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اجريتتتتت  لتتتتت ف الخجربتتتتتة  تتتتتي مفخبتتتتترا   اتتتتترة الخربيتتتتتة  تتتتتي   تتتتت   ب تتتتت   المكا  تتتتتة اال يا ية/كميتتتتتة  
   Nephus jaderiensisالزراعة/جامعتة بدت ا  بفت ة افخبتار الك تاف  اال خرابتية لبالدتا  الم خترس الم متي 

(Coleoptera:Coccinellidae)   ال ي يعت  متا االعت اف العبيعيتة المفمتة  الك ت ف  ل  تر  بتا ال م تيا 
أظفتتتر  النختتتا   اا  Risso Planococcus citri.(Homoptera : Pseudococcidae)التتت يي ي 

 م تتيا  التت يي ي الم ر بتتة خ تت  لمم ختترس ك تتاف  ا خرابتتية عاليتتة  تتي ابتتخفر  اال  ار ايتتر البالدتتة لبتتا ال
  ر اليريتي لبتيب بتا ال م تيا  ال ابخفر  مع ال  بمد   ي , ̊م 32   27   23   18 رجا   رار  

امتا ابتخفر  ., بي تة عمتا الخت الي52.5   40.7  40.5  25.2 ال يي ي  ي الت رجا  ال راريتة المت ك ر  
    23.9   ريتة عمتر ا و    37.14    35.7  24.9  20.3اال  ار اير البالدة     بمغ معت ال  يت ر  

  ريتتة عمتتر  التت  ن تتس  ,20.4  17.3  13.1  8.9   ريتتة عمتتر  تتاني     46.9  36.6  33.6
يعت  متا  Nephus  jaderiensis رجا  ال رار  الم ر بة بالخخابع. نبتخنخ  متا لت ف ال رابتة بتما الم خترس 

الم خربا  الجي      البا ال يي ي ا  خفاجم بالدا  الم خرس اال  ار المفخم ة لمبتا الت يي ي  بمعت ال  جيت   
مما ي ير الا الميخه كعامو ا يا ي مفم  ي خنظيم بكاا اآل ة. ن صتي بتمجراف المزيت  متا ال رابتا  ال  ميتة 

ة  خ  يتت    رف  تتي خنظتتيم بتتكاا البتتا التت يي ي لمم ختترس لخ  يتت  متت ت ك افختته   ميتتا ب بتتح الظتتر ة الم ميتت
  رابة م ت خ ا ا الم خرس متع عرا تا المكا  تة االفترت لخ  يت    ر  ال يت ي  تما بترام  اال ار  المخكاممتة 

 .لآل ا 

 

 انكهماث انمفتاحيت:
 , ك اف  

 ,Nephus jaderiensis يريا  م خرس م مي
  ,ال خراس  

 .با ال م يا  ال يي ي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
ما ا جار المناعا المعخ لة   بة االبخ ا ية  Citrus sppال م يا  

المفمة ا  خ خو الم يع اال و  ي االنخاج العالمي ما ال اكفة ال ي بمغ 
(  يما ا ار  خ ارير المنظمة 6عا ) 98258000ن    1999عام 

الا اا االنخاج الكمي  ي ال  و   2009العربية لمخنمية الزراعية لمعام 
الة عا   ي العراا خ خو ا جار  9224.90العربية ل  بمع و 

ال م يا  المرخبة ال انية بع  نفيو الخمر  خ  ر ع   اال جار الم مر  
ا  خزرع عا   بيا ا جار النفيو الخي (5)  جر   الة 8588.00بن   

اما .خ  ر لفا ال ماية الكا ية ما الظر ة الج  المخعر ة صي ا   خاف
ي مخ نية ا ا ما ي رن  بال  و انخاجية ا جار ال م يا   ي العراا  ف

 العربية  يكا  ال اصو ال يب   اجة الب ا الم مية اال لم   م      ما
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الة عا م ارنخه بإنخاج ال م يا   ي  116.00العام ا  لم يز  عا 
 3522.95) بعب ال  و العربية م و مصر  ب ريا  البالغ

(. خخعرب ا جار ال م يا  5الة عا عما الخ الي) (1071.30 
لإلصابة ما اآل ا  يمخي  ي م  مخفا ما  ي  األلمية  اليا  بابة 

البا ,Aleuroclava jasmini Takahashiاليابميا البي اف 
 الخي خ مو ما ععا فا كما  ن عا  خع  ا را   ,ال يي ي, ال  را  ال  رية

المفمة ما اآل ا  ال  رية Pseudococcidae عا مة البا ل يي ي 
ببح .(1الخي خصيح ال م يا  يرا  ه ب ل    ار ا راا ال م يا  )

ابخف ام المبي ا  الكيميا ية الا م اكو بي ية فعير   ي  ا ت 
ابخف امفا الم رع الا االفرو باالخزاا العبيعي مما  عا المفخميا  ي 
مجاو البي ة الا الخ جه الا عرا افرت ب يمة ل ا ظفر  اخجالا  

اا خجربة  .(4ي مكا  ة اآل ا   منفا مب ا المكا  ة المخكاممة)  ي ة  
العالم  ي ل ا الم مار  ابعة  مخن عة       الع ي  ما ال  و بما 
 يفا بعب  ال  و عربية الخي خبن  م و ل ف البرام  نجا ا  كبيرف  ي 
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البيعر  عما اآل ا  مع خ ميو ابخعماو المبي ا  نالي  عا المكابح 
اا ل ف ال رابة بخ مو  رابة جانح ما  .يا الص ي  البي ي ي المجال

الج انح ال ياخية لمم خرس الم مي  لي الك اف  اال خرابية  ي  بخبيا 
معم ما  مفمة عا ك اف  ل ا الم خرس    ل ف اال ة  الخي ب ة 
خبالم  ي ال ر ع لخك ير ل ا الع   ال ي ي  اعرية لمكا  ة ا ة البا 

 ال يي ي.
 طرائق العملو المواد 

 اعداد انعائم اننباتي نتربت بق انحمضياث اندقيقي

خم ال ص و عما   عا  مخ الية ما  رنا  البعاعا صنة  زري 
 ابم ل ما2خميز  بكبر بك نفا  نم  النب خا   يفا بع و ال يخع ت 

 ج   مبخعمرا  البا ال يي ي بع  ابخبعا  ال رنا  المخ رر  خم ابو 
ال رنا  المنخ ا  بالماف إلزالة االخربة  اال باخ ن م  بع لا الا  ا يا  

 6-4كبير  ال جم خ خ ي عما م م و لايب كم را  الص  ي م بخركيز 
%  لم   نصة باعة لمخفمص ما المبببا  الممر ة عما بعح 

 ج     ع  ال رنا   ي صنا يا بربخيكية م بكة بمبعا  ال رنة اا 
بم ن م  الصنا يا بع لا الا ار ة الخنبي  المع   لفا ا  15×25×45

 20ċالدرب    ع  عما ر  ة ما االلمني م عن   رجة  رار  
%  ظرم  امس بدية ال ص و عما نب خا  60-55 رع بة نببية 

بع   ص و نب خا   رنا  .يبي اف المر مة لخربية   ر  با ال يي 
البعاعا الا الع و المنابح ن م  الا ارة خربية البا ال يي ي  ي  
ع ي  ال رنا  بالبا ال يي ي رخب  الصنا يا  يما بع   ي امكنفا ال ا مة 

 رع بة  ˚2±  ˚26عما الر  ة  ي ارة الخربية عن   رجة  رار  
ة جرت باع 16:8%  م   ا اف  )  ف: ظرم(  60-55نببية 

 مخابعة نم  ال  ر  ل يا ال ص و الا العمر المنابح لخد ية الم خرس.
 تربية المفترس المحمي

ما ا جار  Nephus  jaderiensisخم ال ص و عما الم خرس 
ب  اف ابي اريح  ي  خم    P.citriال م يا  المصابة بالبا ال يي ي

ن مفا  خربيخفا  ي ارة الخربية  ي      ب    المكا  ة اال يا ية 
از اج ما بالدا  الم خرس ) ك ر+انا (  ي  10خم اعرا. ي 

 ا يا  بربخيكية خ خ ي عما مبخعمرا  البا ال يي ي  م ن م  
 ċ2 ±  27ال ا يا  الا ارة الخربية الفاصة بالم خرس ب رجة  رار  

باعة  16:8رم( ظ%  م   ا اف  )  ف/60-55 رع بة نببية 
 . جرت مخابعة خكا ر مبخعمر  الم خرس

 الكفاءة االفتراسية ليرقات المفترس

ليريا  الم خرس)العمر اليريي اال و   رب  الك اف  اال خرابية 
 اليريي ال اني  ال ال   الرابع( بالخد ية عما اال  ار المفخم ة لمبا 

   ري  اني   ال ( عن   رجا   ,ع ر   ري ا و ,ال يي ي )بيب
%  م   60-50  رع بة نببيه  (32˚ ,27˚ ,˚23 ,˚18ال رار  )

مكررا   5ن    الخجربة ب ايع  .باعة 16:8رم( ظا اف  )  ف/
يريا    ي ة ال  س بعمر ي م  ا     ع  كو يرية  5  ل  بمف  

(بم   رب  الك اف  اال خرابية 9 ر يا  ي عبا بربخيكي ب عر )
لكو االعمار اليريية لمم خرس ا  ي م  لكو   ة عمرية ع   م    

  رية عمر ا و  عمر  اني   ال (   ع البيب  ,)بي ة 50 ل  
عما  رية خر يح    ع بالعبا اما   ريا  االعمار ال ر ة     
جمع  عما  ري ة بعاعا    ع   ي العبا ال ا ي عما يريه 

مع مراعا    ص المكررا   ,الم خرس ن م  االعباا الا ال ا نة
ا يبو ي ميا بدية  باح ع   البيب  ال  ريا  المبخفمكة م

  االعمار اليريية  خع يب الن ص.
 النتائج والمناقشة :

الكفاءة االفتراسية ليرقات المفترس ألدوار البق الدقيقي عند 
 درجات الحرارة المختفة                     

( الا اا ال  ر اليريي لمم خرس 1خ ير النخا   الم  نة  ي الج  و )
عما مفاجمة  ابخفر  اال  ار  بجميع أعمارف االربعة لفا ال ابمية 

المفخم ة لمم خرس  بمع ال  ابخفر  مفخم ة  خخنابح  مع اعمار 
 اظفر  النخا   اا ل رجة  ,الم خرس   رجا  ال رار   ن ع ال ريبة

ا  ا ار  نخا   الخ ميو  ,ال رار  خم يرا  ا  ا  ي مع ال  االبخفر 
بخفر  عن  جميع اال صا ي الا  ج    ر ا معن ية بيا مع ال  اال

( عن   ير ظ اا ايو مع ال  32 ˚ -˚18 رجا  ال رار  ) 
 يما كان  اعما مع ال   ˚18االبخفر  كاا عن   رجة  رار  

( كما ا ار  النخا   اا 32 ˚   ˚27االبخفر  عن   رجا  ال رار  ) 
لعمر الم خرس خم ير  ا ح  ي مع ال  االبخفر  ا  خزاي   مع ال  
االبخفر  بزيا   عمر الم خرس,  اظفر  نخا   الخ ميو اال صا ي 

 خؤ ر  , ر يا معن يه بيا مع ال  االبخفر   بيا اعمار الم خرس
ن ع ال ريبة عما مع ال  االبخفر  ا  خنف ب مع ال  االبخفر  

ا   كاا  اعما مع و ابخفر  لبيب   ,كمما زا   جم   زا ال ريبة
ا كاا ايو مع ا ابخفر  ل  ريا  العمر ال ال   ل ا البا ال يي ي بينم

ناخ  عا زيا    جم   زا ال ريبة مما ي  ي الا ف ب مع ال  
االبخفر  ألنفا خمبي ا خياجاخفا الد ا ية,  اظفر  النخا   اي ا اا 
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لنا  خ افو معن ي بيا  رجا  ال رار   ع ر الم خرس  مع ال  
افو معن ي اي ا بيا  رجة ابخفر  الم خرس  ظر عا  ج   خ 

ال رار   ن ع ال ريبة  ك ل   ج   خ افو معن ي بيا االعمار اليريية 
كما بجم   ,لمم خرس  ن ع ال ريبة ا  خ  ر عما مع ال  االبخفر 

النخا    ج   خ افو  ر ي بيا  رجا  ال رار   االعمار اليريية  ن ع 
اا ل ف النخا    ,بخفر ال ريبة ا  خؤ ر خم يرا معن يا  ي مع ال  اال

(  ي  بين ا اا الع ر اليريي ال ال  (2جاف  م اربة لما خ صم  الية
  ريه عمر  اني  10.53  رية زا  ه  12.34لمم خرس يبخفم  

  ريه عمر  ال  لمبا ال يي ي بمغ مع و االبخفر  إلنا   7.55 
  ريه عمر  اني   2.74  ريه زا  ه   17الم خرس الم ك ر

اا  Milonan   Dimitrios  ريه عمر  ال . ا ار11.51 
مع ال  االبخفر  خخم ر ب جم الم خرس  ال ريبة  ك ل  ن ع ال ريبة 

يع  ال ريبة اال  و بالنببة   P.citriا   ج  ا اا البا ال يي ي
ال ي يخميز بإنخاجه   P. ficusلمم خرس الم ك ر م ارنه بالبا ال يي ي

العالي ما الن    العبمية الخي خعيا ك يرا ا  ار الم خرس مما ي  ر 
االبخفر  اي ا  ( كما خخم ر مع ال 16عما مع ال  االبخفر )

 ( انف اب مع ال 13ب الة ا  ار الم خرس الص ية ا   ج )
 Homalotylus االبخفر  عن  مفاجمة يريا  الم خرس بالمخع و

flaminius (Hymenoptera:. (Encyrtidae 
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 N. jaderiensis الكفاءة االفتراسية  ليرقات المفترس.1جدول
 P.citri إلدوار البق الدقيقي 

درجت 

 انحرارة

انعمر 

 انيرقي

 دور انفريست انمستههكت

 انبيض

حىرياث 

عمر اول 

 زاحفاث

حىرياث 

 عمر ثاني

حىرياث 

 عمر ثانث

18ċ 

1 2.0 2.0 1.6 1.0 

2 4.2 4.3 4.0 1.1 

3 7.0 6.0 8.01 2.5 

4 12.0 8.0 10.2 4.3 

 8.9 23.9 20.3 25.2 انمجمىع

23ċ 

1 3.1 2.0 2.2 1.0 

2 7.0 4.0 4.1 2.0 

3 12.0 6.6 9.3 3.1 

4 18.4 12.3 19.0 7.0 

 13.1 33.6 24.9 40.5 انمجمىع

27ċ 

1 2.0 3.1 3.3 2.0 

2 5.5 7.3 7.1 2.0 

3 12.1 10.1 12.0 6.3 

4 21.1 15.2 24.2 8.0 

 17.3 36.6 35.7 40.7 انمجمىع

32ċ 

1 4.0 3.1 4.1 2.4 

2 7.1 8.9 9.1 4.0 

3 18.3 12.1 13.5 6.0 

4 23.1 16.3 20.2 8.0 

 20.4 46.9 37.14 52.5 انمجمىع

 

 
THE STUDY OF THE PREDATORY EFFICIENCY OF LOCAL 

LARVAE CITRUS MEALYBUG PREDATOR 

Muhanad B. Awad             Waad H. Awad 

E.mail:  

ABSTRACT 

This study was conducted at the Biological Control Unit laboratories /College of Agriculture/University of 

Baghdad، during the period from June 2012 to January 2014. To identify the value of the most important biological 

indicators of the Local mealybug predator Nephus jaderiensis (Coleoptera: Coccinellidae). The predator is one of the 

important natural enemies of citrus mealybug Planococcus citri Risso (Homoptera: Pseudococcidae) which regarded 

for long time as a key pest of fruit trees especially citrus causing significant economic losses.Study of predation 

efficiency showed that the consumption of different immature stages of mealybug was highly affected by different 

temperatures as well as the age of the prey and predator. The total mealybug eggs consumption at temperature          

   a d        ere 25.2, 40.5, 40.7 and 52.5 egg respectively، while 20.3, 24.9, 35.7 and 37.14، 23.9, 33.6, 36.6 and 

46.9, 8.9, 13.1, 17.3 and 20.4 for 1st, 2st and 3st nymphal instars respectively. It was concluded that predator Nephus 

jaderiensis is one of the good against the Predators as mealybug attack the larvae of different roles of predator 

mealybug and at good rates, indicating its importance as a factor in the organization of important biological pest 

population. We recommend conducting further field studies of predator to determine the extent of efficiency in the 

field, according to local conditions and to determine its role in regulating the population of mealybug and study the 

compatibility of the predator with other control methods to determine its vital role in integrated pest management 

programs.  

 


