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 وعد حمودي عواد          مهند بحر عواد

 كمية الزراعة –جامعة االنبار 
 

 

 

 

 :معمومات البحث
 

 الخالصة: 
 00/00/1022تاريخ التسليم: 
 5/4/1023تاريخ القبول: 

 1011 /  / تاريخ النشر:

 

DOI: 10.37652/juaps.2015.127641 

اجريتتتتت  لتتتتت ف الخجربتتتتتة  تتتتتي مفخبتتتتترا   اتتتتترة الخربيتتتتتة  تتتتتي   تتتتت   ب تتتتت   المكا  تتتتتة اال يا ية/كميتتتتتة  
 Nephus متتيالزراعة/جامعتتة باتت ا  باتت ة افخبتتار الكتتتاي  اال خرااتتية لتت  رل اليرمتتة  البالاتتة لممتختترس الم

jaderiensis  (Coleoptera:Coccinellidae)   التت ل يعتت  متتا االعتت اي اللبيعيتتة المامتتة  الكتتت   ل  تتر 
 Nipaecoccus viridis (Newstead) .(Homoptera: eudococcidae) بت  ال ميتيا  الت مي ي

عاليتة  تي ااتخابلال اال  ار ايتر البالاتة لبت  ال ميتيا  الت مي ي  أظار  النخا ج اا لممتخرس كتتاي  ا خرااتية
 يت  بماتت  معت ال  ااتخابلال الت  ر اليرمتي لبتتي   ̊،م 35   30  25  20الم ر اتة خ ت   رجتا   ترار  

، بييتة عمتا الخت الي 55.6  45.9 43.9  24.9 بت  ال ميتيا  الت مي ي  تي الت رجا  ال راريتة المت ك ر 
   ريتة عمتتر ا     35.4  33.7  27.9   18.9ايتر البالاتة   ت  بمتد معت الة مت ر  .امتا ااتخابلال اال  ار 

  ريتة عمتر ثالت  نتتس  ،18.6  15.8  10.9 6.5   رية عمر ثتاني   41.7 35.0  30.8   20.8
 رجتتا  ال تترار  الم ر اتتة بالخختتابن.  تتي  تتيا بماتت  معتت ال  ااتتخابلال بالاتتا  المتختترس لتتؤل  ار المفخمتتتة متتا 

  2.0   5.5 3.1 13.1 }بتي     ريتة عمتر ا      ريتة عمتر ثتاني    ريتة عمتر ثالت {الب  الت مي ي 
اتة بالخختابن متا  ري، 3.6  6.6 5.1  17.3   2.4  6.2 6.1  17.3   2.5  7.6 5.9  17.2

  18.9   5.0  7.8  4.0  19.4   3.7  7.4  6.2  15.2،  تي  تيا بمات  مبت  انتا  المتخترس
 رياة بالخخابن ما مب  ال ك ر. ناخنخج متا لت ف ال رااتة بت ا  ،3.3  7.0  4.2  19.2  2.7  6.1 5.0

يعتت  متتا المتخراتتا  الجيتت   يتت  البتت  التت مي ي ا  خاتتاجم يرمتتا   بالاتتا   Nephus jaderiensisالمتختترس 
المتخرس اال  ار المفخمتة لمب  ال مي ي  بمع ال  جي   ممتا ي تير التا الميختا كعامت  ا يتا ي ماتم  تي خنظتيم 
 اكاا اآل ة. ن صي ب جراي المزي  ما ال رااا  ال  مية لممتخرس لخ  ي  مت   كتايختا   ميتا ب اتظ الظتر ة

  رااة م   خ ا ت  المتخترس متن لرا ت  المكا  تة االفتر   الم مية  خ  ي    رف  ي خنظيم اكاا الب  ال مي ي
 .لخ  ي    ر  ال ي ل يما برامج اال ار  المخكاممة لآل ا 

 

 انكهماث انمفتاحيت:
Nephus jaderiensis  ، 

 الكفاءة االفتراسيت ، 

  البق الدقيقي ،

 .حمضياث

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
ما ا جار المنال  المعخ لة  Citrus sppال مييا  

  بة االاخ ا ية المامة ا  خ خ  الم من اال    ي االنخاج العالمي 
(  يما 6لا ) 98258000ن    1999ما التاكاة ال ل بمد عام 

الا اا  2009لمعام  المنظمة العربية لمخنمية الزراعية ا ار  خ ارير
الة لا  9224.90االنخاج الكمي  ي ال    العربية ل  بمع   

   ي العرا  خ خ  ا جار ال مييا  المرخبة الثانية بع  نفي  الخمر
 

 

* Corresponding author at: University of Anbar - College of 
Agriculture  .E-mail address:  

ا  (5) الة  جر  8588.00 خ  ر ع   اال جار المثمر  بن   
خزرع عا   بيا ا جار النفي  الخي خ  ر لاا ال ماية الكا ية ما 
الظر ة الج  المخلر ة صيتا   خاي .اما انخاجية ا جار 
ال مييا   ي العرا   اي مخ نية ا ا ما م رن  بال    العربية 
 يكا  ال اص  ال يا   اجة الا   الم مية اال لم   م      ما 

الة لا م ارنخا بإنخاج ال مييا   116.00العام ا  لم يز  عا 
 3522.95)  البالد بع  ال    العربية مث  مصر  ا ريا  ي
(. خخعر  ا جار 5عما الخ الي) الة لا (1071.30 

ال مييا  لئلصابة ما اآل ا  ي خي  ي م  مخاا ما  ي  األلمية 
 Aleuroclava jasmini اليا  بابة اليااميا البيياي 
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Takahashi،  الخي خ م  ما  ،ال مي ي، ال  را  ال  ريةالب 
علا اا كما  ن عا  خع  ا را  عا مة الب  ل مي ي 

Pseudococcidae  ما اآل ا  ال  رية المامة الخي خصيظ
ااخف ام ابظ ( .1)ال مييا  يرا  ا ب لال  تار ا را  ال مييا  

المبي ا  الكيميا ية الا م اك  بي ية فلير   ي  ا   ااخف اماا 
مترل الا االفبل  باالخزاا اللبيعي مما  عا الماخميا  ي مجا  ال

البي ة الا الخ جا الا لر  افر  ب يمة ل ا ظار  اخجالا    يثة 
( .اا خجربة 4 ي مكا  ة اآل ا   مناا مب ا المكا  ة المخكاممة)

العالم  ي ل ا الميمار  ااعة  مخن عة       الع ي  ما ال    بما 
نجا ا  كبيرف  عربية الخي خبن  مث  ل ف البرامجال      ياا بع 

 ي الايلر  عما اآل ا  من خ مي  ااخعما  المبي ا  ناليال عا 
المكااظ  ي المجاليا الص ي  البي ي . اا ل ف ال رااة اخ م  
 رااة جانظ ما الج انظ ال ياخية لممتخرس الم مي  لي الكتاي  

اي  ل ا المتخرس ي  اال خرااية  ي  اخبيا معم ما  مامة عا كت
ل ف اال ة  الخي ا ة خاالم  ي ال ر ع لخكثير ل ا الع   ال ي ل 

  البلمة لمكا  ة ا ة الب  ال مي ي.
 العمل طرائقالمواد و 

 اعداد العائل النباتي لتربة بق الحمضيات الدقيقي 
خم ال ص   عما   عا  مخ الية ما  رنا  البلالا 

خميز  بكار اك ناا  نم  النب خا   ياا بل   ال  صنة  زرل
 ج   ماخعمرا  الب  ال مي ي بع  ااخبعا   اام ليما2يخع   

ال رنا  المخيرر  خم اا  ال رنا  المنخ ا  بالماي إلزالة االخربة 
 اال ااخ ن م  بع لا الا  ا يا  كبير  ال جم خ خ ل عما م م   

 لم   نصة ااعة  % 6-4لايب كم را  الص  ي م بخركيز 
لمخفمص ما الماببا  الممرية عما الح ال رنة اا  ج   
 يع  ال رنا   ي صنا ي  ببلاخيكية م بكة ب بعا  

ام ن م  الصنا ي  بع لا الا ار ة الخنبي  المع    15×25×45
  يع  عما ر  ة ما االلمني م عن   رجة  رار   لاا ا الار  

20ċ  باية ال ص   عما ظبلم  امس %   60-55 رل بة نابية
نب خا  بيياي المبل مة لخربية   ر  ب  ال مي ي .بع   ص   
نب خا   رنا  البلالا الا الل   المنااظ ن م  الا ارة خربية 
الب  ال مي ي  ي  ع ي  ال رنا  بالب  ال مي ي رخب  الصنا ي  

جة  يما بع   ي امكناا ال ا مة عما الر  ة  ي ارة الخربية عن   ر 
%  م   اياي  )ي ي:  60-55 رل بة نابية  ˚2±  ˚26 رار  

ااعة جر  مخابعة نم  ال  ر  ل يا ال ص   الا  16:8ظبلم( 
 العمر المنااظ لخا ية المتخرس.

 تربية المفترس المحمي
ما  Nephus jaderiensisخم ال ص   عما المتخرس 

 ابي ياي ب  P.citriا جار ال مييا  المصابة بالب  ال مي ي
اريظ  ي  خم ن ماا  خربيخاا  ي ارة الخربية  ي      ب    

از اج ما بالاا  المتخرس  10خم البل  . ي   المكا  ة اال يا ية
 ا يا  ببلاخيكية خ خ ل عما ماخعمرا  الب  ) ك ر+ انا (  ي 

ن م  ال ا يا  الا ارة الخربية الفاصة بالمتخرس  ثم ال مي ي
%  م   اياي  60-55 رل بة نابية  ċ2±  27 رجة  رار  ب

 ماخعمر  المتخرس خكاثرااعة  جر  مخابعة  16:8بلم( ظ /)ي ي
 الكفاءة االفتراسية ليرقات المفترس 

 را  الكتاي  اال خرااية ليرما  المتخرس)العمر اليرمي  
اال  ار المفخمتة  بالخا ية عمااال    اليرمي الثاني  الثال   الرابن( 

عن   (   رل ثاني  ثال  ،ل ر   رل ا   ،لمب  ال مي ي )بي 
-50  رل بة نابيا ( 35˚ ،30˚ ،˚25 ،˚20 رجا  ال رار  )

ااعة . نت   الخجربة  16:8بلم( ظ/%  م   اياي  ) ي ي60
يرما    يثة الت س بعمر ي م  ا    5 مكررا    لال ب ف  5ب امن 

(ام   را  9 يع  ك  يرمة  ر يا  ي لب  ببلاخيكي ب لر )
لك    ة  الكتاي  اال خرااية لك  االعمار اليرمية لممتخرس ا  م م

  رية عمر ا    عمر ثاني  ،)بيية 50عمرية ع   م     ل  
  ريا    ين باللب  اما خر يح   رمة ثال (  ين البي  عما 

الثبلثة     جمع  عما  ري ة بلالا   يع   ي اللب   العمارا
من مراعا   ،ال ا ل عما يرما المتخرس ن م  االلبا  الا ال اينة

  ص المكررا  ي ميا باية  ااظ ع   البي   ال  ريا  
 . خع ي  الن صالماخامكة ما مب  االعمار اليرمية 
                  الكفاءة االفتراسية لبالغات المفترس

انا   10مكررا    لال بافخيار 10نت   الخجربة ب امن 
صاير    ي عمبة ببلاخيكية بعمر ي م  ا    يع  ك  انثا  ر يا

  ريا عمر ا    عمر  ،)بيية 100م م لا ي ميا  ،(ام9×10)
 ،ثاني  ثال (  لم   ع ر  ايام ن م  المكررا  بع لا الا ال اينة

، خم  ااظ الع   بالنابة ل ك ر المتخرسأعي   نتس الفل ا  
ي م  لكبل الجنايا من ا  ار الب  ال مي ي  ي ك   اخامال ماالم

 .مراعا  خع ي  الع   الماخامال بافر ج ي 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجهت جامعت االنبار نهعهىو انصرفت                    

2015 ,( 9), ( 3 ) :172-176 

 

273 

 النتائج والمناقشة :
الدقيقي عند وار البق الكفاءة االفتراسية ليرقات المفترس ألد

 درجات الحرارة المختفة
اليرمي  ( الا اا ال  ر1 ي الج    )خ ير النخا ج الم  نة 

جمين أعمارف االربعة لاا ال ابمية عما مااجمة  ااخابلال  بلممتخرس 
من  خخنااظ اال  ار المفخمتة لممتخرس  بمع ال  ااخابلال مفخمتة

 اظار  النخا ج اا  ،اعمار المتخرس   رجا  ال رار   ن ع الترياة
اخابلال، ا  ا ار  نخا ج ل رجة ال رار  خ ثيرا  اي ا  ي مع ال  اال

الخ مي  اال صا ي الا  ج    ر   معن ية بيا مع ال  االاخابلال 
( عن   يبل ظ اا ام  35˚-˚20عن  جمين  رجا  ال رار  )

 يما كان  اعما  ˚20مع ال  االاخابلال كاا عن   رجة  رار  
( كما ا ار  35˚  ˚30مع ال  االاخابلال عن   رجا  ال رار  )

لعمر المتخرس خ ثير  ايح  ي مع ال  االاخابلال ا  النخا ج اا 
اظار  نخا ج ،   عمر المتخرس بزيا  مع ال  االاخابلال  اي  خز 

 الخ مي  اال صا ي  ر ما معن يا بيا مع ال  االاخابلال  بيا
 خ ثر ن ع الترياة عما مع ال  االاخابلال ا   ،اعمار المتخرس

 كاا ا  ،زا الترياةاالاخابلال كمما زا   جم      خنفت  مع ال 
كاا ام  مع ا  بينما مع   ااخابلال لبي  الب  ال مي ي اعما

 جم   زا  عا زيا   ناخج ااخابلال ل  ريا  العمر الثال   ل ا
مع ال  االاخابلال ألناا خمبي مما ي  ل الا فت   الترياة

ا خياجاخاا الا ا ية،  اظار  النخا ج اييا اا لناال خ اف  معن ل 
 ال رار   ل ر المتخرس  مع ال  ااخابلال المتخرس رجا  بيا 

 ظبل عا  ج   خ اف  معن ل اييا بيا  رجة ال رار   ن ع الترياة 
 ك لال  ج   خ اف  معن ل بيا االعمار اليرمية لممتخرس  ن ع 

كما اجم  النخا ج  ج   ،الترياة ا  خ ثر عما مع ال  االاخابلال
ار اليرمية  ن ع الترياة ا  خ اف  ثبلثي بيا  رجا  ال رار   االعم

اا ل ف النخا ج جاي   ،خ ثر خ ثيرا معن يا  ي مع ال  االاخابلال
(  ي  بين ا اا الل ر اليرمي الثال  (2م اربة لما خ صم  الية 

عمر ثاني    ريا 10.53  رية زا تا  12.34ياخامال  لممتخرس
لمب  ال مي ي بمد مع   االاخابلال    ريا عمر ثال  7.55  
  ريا عمر  12.74  ريا زا تا   17نا  المتخرس الم ك رإل

اا  Milonan  Dimitriosر  ريا عمر ثال . ا ا11.51ثاني   
 جم المتخرس  الترياة  ك لال ن ع بمع ال  االاخابلال خخ ثر 

ا  ار  ةاالاخابلال اييا ب ال ( كما خخ ثر مع ال 16الترياة )

االاخابلال عن   مع ال ( انفتا  13المتخرس الص ية ا   ج  )
 Homalotylus flaminius يرما  المتخرس بالمخلت  ةمااجم

(Hymenoptera: . (Encyrtidae 
 

إلدوار  N. jaderiensis ليرقات المفترس الكفاءة االفتراسية.1جدول
 N. viridis البق الدقيقي

درجت 

 انحرارة

  انعمر

 انيرقي

 دور انفريست انمستههكت

 انبيض

حىرياث 

اول  عمر

 )زاحفاث(

حىرياث 

 عمر ثاني

حىرياث 

 عمر ثانث

20ċ 

1 2.0 2.0 1.0 1.0 

2 4.2 4.5 3.5 1.0 

3 7.1 5.1 7.01 1.5 

4 11.6 7.3 9.2 3.0 

 6.5 20.8 18.9 24.9 انمجمىع

25ċ 

1 3.1 2.1 2.1 1.0 

2 7.0 4.3 4.1 2.0 

3 13.4 7.4 8.4 2.3 

4 20.4 14.1 17.2 5.6 

 10.9 30.8 27.9 43.9 انمجمىع

30ċ 

1 2.0 3.1 3.0 2.0 

2 5.5 7.3 7.0 2.5 

3 12.3 9.1 11.0 4.0 

4 26.1 14.2 24.0 8.3 

 15.8 35.0 33.7 45.9 انمجمىع

35ċ 

1 4.0 3.0 4.0 2.0 

2 7.1 8.0 9.0 3.0 

3 19.4 11.1 9.4 5.3 

4 25.1 15.3 19.3 8.3 

 18.6 41.7 35.4 55.6 انمجمىع

 
الكفاءة االفتراسية لبالغات المفترس ألدوار البق الدقيقي عند 

 درجات حرارة مختمفة
( الا اا مع ال  2)خ ير النخا ج الم  نة  ي الج    

ااخابلال مفخمتة خخنااظ من  جم الل ر ال ل خااجما كما اظار  
 ي مع ال  ااخابلال اال  ار النخا ج  ج   خ ثير ل رجا  ال رار  

بيا  معن ية  ر    ج   الخ مي  اال صا ي ا  اظار  نخا جالمفخمتة 
 لجمين االل ار الم  مة خ    االاخابلال لبالاا  المتخرس مع ال 

( كما لم يبل ظ ˚35، ˚30 ،˚25 ،˚20الخجربة عن   رجا  ال رار  )
 ،˚30 ج    ر   معن ية  ي مع ال  االاخابلال عن   رجا  ال رار  )

بل عما يمعن ل  ي مع   االاخابلال   خ ثير اا لجنس البالاة   (˚35
الم  مة  ي مع ال  االاخابلال  الترياة خ ثير معن ل لن ع اا لناال

بيا   ك لال جنس البالاة   ال رار   رجا  بيا  ج   خ اف  معن ل  
 ثبلثي  ج   خ اف  عا بلي الترياة   بيا الجنس   ال رار   الترياة

ي ثر عما مع ال  االاخابلال.  عما  الترياة مما  بيا ال رار   الجنس
لبالاا  المتخرس االاخابلال  ام  مع ال  ي ي النخا ج يمكا ال    اا
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 يما كان  اعما مع ال  االاخابلال عن   ˚20كاا عن   رجة  رار  
لما  اا ل ف النخا ج جاي  م اربة ˚35  ˚30،˚25 رجا  ال رار  

مع ال  م اربا با  اجم  مع ال  ااخابلال ال ك ر  (2)خ صم  الية
. 14.81  10.72 ,11.88بما  مع ال  االاخابلال،  ي  لئلنا 

 يما اجم  انا    ك ر المتخرس مع   ااخابلكي مرختن إلنا  الب  
انثا عما الخ الي. ناخنخج مما اب  المية  88، 91ال مي ي ا  بمد 

 لمب  ال مي ي المتخرس كعام  معخم    عا   ي برامج المكا  ة اال يا ية
ا  اا مااجمة جمين ا  ار الترياة ما مب  االل ار اليرمية  بالاا  

لآل ة  اكانيةال الكثا ة المامة  ي خنظيم المتخرس يع  ا   ابرز الع ام 
 ب  ر  خكاثرية عالية.ال خمخاز 

إلدوار  N. jaderiensis لبالغات المفترس الكفاءة االفتراسية.2جدول
 .N. viridis البق الدقيقي

 

درجت 

 انحرارة
 انجنس

نىع انفريست انمستههك من قبم بانغاث 

 انمفترس

 انبيض

حىرياث 

عمر 

 اول

حىرياث 

عمر 

 ثاني

حىرياث 

عمر 

 ثانث

20ċ 
 2.0 5.5 3.1 13.1 انثى

 3.7 7.4 6.2 15.2 ذكر

25ċ 
 2.5 7.6 5.9 17.2 انثى

 5.0 7.8 4.0 19.4 ذكر

30ċ 
 2.4 6.2 6.1 17.3 انثى

 2.7 6.1 5.0 18.9 ذكر

35ċ 
 3.6 6.6 5.1 17.3 انثى

 3.3 7.0 4.2 19.2 ذكر
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PREDATORY EFFICIENCY OF THE LOCAL 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 Nipaecoccus viridis (Newstead) (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  20, 2 , 30 and 3      ere 24.9، 43.9، 45.9 and 55.6 egg respectively، while 18.9، 27.9، 33.7 and 35.4، 

20.8, 30.8، 35.0 and 41.7 ، 6.5، 10.9، 15.8 and 18.6 for 1st, 2st and 3st nymphal instars respectively .Consumption by 

male and female predators were also different being 13.1، 3.1, 5.5and 2.0، 17.2، 5.9، 7.6 and 2.5، 17.3، 6.1، 6.2 and 

2.4، 17.3، 5.1، 6.6 and 3.6 for the fore mentioned immature stages by the adult females، while 15.2، 6.2، 7.4 and 3.7، 

19.4، 4.0، 7.8 and 5.0 ، 18.9، 5.0، 6.1 and 2.7، 19.2، 4.2، 7.0 and 3.3 for the male . It was concluded that predator 

Nephus jaderiensis is one of the good against the Predators as mealybug attack the larvae and adults 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. 

 


