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كل من المفترسين  Serangium parcesetosum S.و Chilocorus bipustulatus L.
تقييم تأثير ٍ
( )Coleoptera: Coccinellidaeفي السيطرة على حشرة الحمضيات الرخوة Coccus
) pseudomagnoliarum (K.وقشرية الزيتون السوداء )Saissetia oleae (O.
( )Hemiptera:Coccidaeعلى الحمضيات في سورية
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الملخص
حش ر الحمضياررالرلحم ر ال)Coccus pseudomagnoliarum (Kuwanaلوحش ر الرش ر لزلحمنلا ر دلحم ر ح ل
)Saissetia oleae (Olivierل()Hemiptera: Coccidaeلمررالحاتررلرلحم لمرزلحراًررل للللمضررتلحمضياررالرلتر ل
حم لحللحم ري.لنفلذرلهذهلحمدرحسزلململ2012لت لمضطرزلحضر سلسرالن لحمالحعرزلمي كرنلحمبضر سلحمعضيارزللحمنرحمارزل
حلمالذرارررز،لح ررر رلز،لمرررال رررللتقارررافلكفرررل الكرررلللمرررالحميفا سررراالSerangium parcesetosum Sicardل
وChilocorus bipustulatus L.ل()Coleoptera: Coccinellidaeلتررر لحم رراط المضرررتلكررلللمرررالحشررر ال
حمضياالرلحم ا،لورش لزلحمنلا دلحم ح لمضرتلحمضيارالرلضريالحقرفرل .لتارينتلحمدرحسرزلسرتلمعرلمالر،ل
وثالثرزلمكر رحرلمكررللمعلمضررز.ل لررتلحمعرردو لحمًررنلمالزلمغر حالحمضياررالرلحميعنومررزلات ح لرلللضرريال رفررل لتر ل
حميعلمالرلحقومتلوحمثلنازلوحمثلمثزلحبلمغرلرلحشر الحمضيارالرلحم ر ا،لوحمغر حالتر لحميعرلمالرلحم ححعرزلوحم لم رزل
وحم ل سرزلحبلمغررلرلرشر لزلحمنلار دلحم ر ح .ل طضقرتلحلمغررلرلحميفار الS. parcesetosumلتر لحميعررلمضااالحقومررتل
وحم ححعز،لوحلمغلرلحميفا الC. bipustulatusلت لحميعلمضااالحمثلنازلوحم لم زلحيعدلل2لحلمغز/غ سزل سب مال ل،لحعردل
ثالثاالل ملللمرالحمعردو لحكرلللمرالحشر الحمضيارالرلحم ر ا،لورشر لزلحمنلار دلحم ر ح ،لحانيرللحمايردرلحميعرلمضااال
حمثلمثزلوحم لل سزلكشلهدلمضيقلرنز.ل ظ رلحمنالئجلردرالكلللمالحميفا ساالمضتلحماغذلرزلمضرتلحمض رلرلرلحرلمعي لحقولل
مكلللمالحاتااا،لوحن فاتلكثلتزلح رلللرلحشر الحمضيارالرلحم ل ر الحن ربزل(97.8لو99.2ل)%لحعردل سرب ماالمرال
حإلطالق،لمكللمالحميفا ساالC. bipustulatusلوS. parcesetosumلمضتلحمار حم ،لحلميقلرنرزلمرالحمشرلهد،لحار ل
حن فاتل مدح لحمض رلللرلحن بزل.%29.2لحن فاتلكثلتزلح رلللرلرش لزلحمنلا دلحم ر ح لحن ربزل99.9لو%99.4ل
حعدلثالثزل سلحاالمالحإلطالقلمكللمالحميفا ساالC. bipustulatusلوS. Parcesetosumلمضتلحمار حم .ل ظ ر رل
نالئجلهذهلحمدرحسزلردرالكلللمالحميفا ساالC. bipustulatusلولS. parcesetosumلت لحم لاط المضرتلمجايعرلرل
كلللمالحش الحمضياالرلحم ل الوحش الرش لزلحمنلا دلحم ل ح لمضتلحمضياالر .ل
الكلم ا المفت حي ا لمكلتضررزلحا لررز،لحش ر الحمضياررالرلحم ر ا،Coccus pseudomagnoliarum ،لرش ر لزل
حمنلا دلحم ح ،Saissetia oleae ،ل،Serangium parcesetosumل.Chilocorus bipustulatusل ل
المقدم
حمضش حرلحمقش لزلحم ل الحمالحعرزلمفًراضزلCoccidaeلمرالحاترلرلحم ئا رزلحمار لتًرا ل شرجلرلحمضيارالر،لوت رب لم رلل ضر حرحلل
كبا النااجزلحماًل لحمعًلرالحمنبلتاز،لو ض حرحللغار لمبلشر الحرات حللحمنردوالحمع رضازلحمار لتغطر لحقورحقلوحمثيرلر،لمشرجلعزلنير ل
حمعفرررالحقسررر ل(.)Katsoyannos, 1996لوحشررر الحمضيارررالرلحم ررر ال)Coccus pseudomagnoliarum (Kuwanaل
()Hemiptera: Coccidaeلمال كث لحاتلرلحناشلرحللت لحق للحمضياالرلتر لحم رلحللحم ر ريلتر لحم ررتلحمر حها،لورردلسرجلضتل
لزللمضتلحمضيارالرلتر لح رلتاالحمالذرارزلتر لحمي سرفل2008ل(مبر لوآ ر ود،ل،)2014ل
حمضش الكثلتزلملمازلوسبلبتل ض حرحللحراًل ل
كيللسجلضتلحش الرش لزلحمنلا دلحم ح ل)Saissetia oleae (Olivierل(،)Hemiptera: Coccidaeلوهيللآتالدلهلملارلدلمضرتل
شجلرلحمضياالرلت لمنلطقلمدلدالمالحمعلمف،لمن للكلماف رنال،ل سا حمال،لوحمالحلد،لوحمق رلل،لوح ضلحميا سطل( Katsoyannos,
.)1996لت ب لحإلصلحزلحمشدلدالحضش الحمضياالرلحم ل الم رلحقت علحمط تارزلميرلللنراجلمنرقلنقريلشردلدلتر لحميضًر لل راللل
حمي حسفلحمالحقز.لتعط لحش الحمضياالرلحم ال اللوححدلتر لحمعرلم،لتارالحقنثرتلمرال1000ل–ل1500لحاارزل راللل للر/مرلل ،ل
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لفقسلحمباضلحعدل3-2ل للم،لوت جلحمنححفلرلوت اق لمضتلحم طحلحم فض لمألورحق،لوت لحلللحإلصلحزلحمشدلدالت راق لمضرتلحم رطحل
حمعض يلوحقت علحمغالزل لال لل (.)Integrated pest management, 1999
لمرال هي رل،لحمضيارالرلتر لمنرلطقلمدلردالمرالحمعرلمفلومن رلل
ت ل فلحش الرش لزلحمنلا دلحم ح لاضلتزلامتلحمنلا دلم حئلل
حم لحللحم ريل(مب لوآ ودل.)2011لمضضش ال اللوححدلت لحمعرلم،لوليكرال دلتعطر ل اضراالتر لحعرضلحمينرلطق.لتارالحقنثرتل
2000-1000لحاازل اللل للر/ملل لوحنل حد/ل نا ،لتاض كلحمض رللرلحمنححفرزلربرلل دلت راق لمضرتلحقورحق،للبرد لتطر رلحمقشر ال
ت لن للزلحنل حد/ل نا لوتأ ذلالحقلللشكللح فل.Hلتبد لحمض رللرلحعدلحالن الخلحمثللن لحلم ج الامتلحقت عل،ولًبحلني هللسر لعللل
وتأ ذلشكاللل حئ للل،لوتًبحلحمقش الس ح لحمض د،لوحلميللتبد لحإلنلسلح ضالحمبراضللًربحلمر دلحمقشر ال سر لغرلمق،لو كثر لر رلوال
(.)Integrated pest management, 1999
ت شا لحمدرحسلرلحمي عازلامتلو لحمعدلدلمالحمطفاضالرلحما لت ل فلكاللحاتااا.لتقدلتفلحً لمش ال ن حعلمالحمطفاضالرلمضش ال
حمضياالرلحم الت لمنطقزلسلدل كاالحكلماف رنال،للع ل%97لمالحمعانلرلمثالثزل ن حعله :ل Coccophagus lycimnia
)،(Walkerل)،Metaphycus helvolus (Compereل).Metaphycus luteolus (Timberlakeلكيللسجلللمضش الرش لزل
حمنلا دلحم ح ل 12لن مل للمالحمطفاضالر ،لو 16لن مل للمالحميفا سلر لت لمً ل( .)Forster et al., 2003لمفلل جلللتأثا لم ضل
م ذحلحمعد لحمكبا لمالحمطفاضالرلحمي جلضزلمضتلحش الحمنلا دلحمقش لزلحم ح لت لحعضلمنلطقلحناشلرهل،لوحمذيللع لقسبلبلمدلدال
هي ل:لت طلحماطفل،لوغالبلحمع حئللحمبدلضز،لوت ت لحمعي لحمينلس لمضاطفلل(حمعي لحمثلن لمضض رلز)ل الللتا الرًا المالحمعلملتقط،ل
وردرالحالساجلحزلمضكا م نلرلحمًل رالمالحاتزل(Bernal et al., 2001؛لSCweizer et al., 2003؛ل لKapranas et 2004
 al.,ل).للاغذل لحميفا ال S. parcesetosumلحشكللرئا لمضتل ن حعلحمذحلبلحقحاضلمضتلحمضياالرل(مب لو حيد ،ل،)1998ل
ولمضتلذحلحزلحمقطالحمباال ل Bemisia tabaci Genn.لمضتلنبلرلحمقطال(.)Yigit, 1992لولشا ل) Ellis et al., (2001لامتل
نقلليكال دللاغذ لاضلتزلمضذحلبلحقحاض لحلمضش حرلحمقش لزلحشكللثلن ي.لحالنتل رحسزلسلحقزلنفذهللمب لوآ ود ،ل()2009للت ل
حق ل لحمضياالر لت لحم لحل لحم ري لتأثا لكل لما لحميفا ساا ل S. parcesetosumلو Cilocorus bipustulatus L.لمضتل
مجايعلرلحش الحمضياالرلحم ا،لوت فاضلمجايعلت للحمذيلت حتقلمالللل الكثلتزلكللمالحميفا ساا،لو لصزلمجايالحميفا ال
S. parcesetosumل(مب لوآ ود،ل.)2009ل ل
وح ب لتدح للحإلصلحزلت لحمضقللوحقشجلرلوحاتلحقت علحضش الحمضياالرلحم الورش لزلحمنلا دلحم ح لل دف لحمبض لامتل
تقااف لكفل الكللمالحميفا ساا ل S. parcesetosumلو C.bipustulatus L.لت لحم اط المضتلحش الحمضياالرلحم ا لورش لزل
حمنلا دلحم ح لمضتلحمضياالرلضيالحقرفل  .ل
مواد البحث وطرائقه
نفذلحمبض لتر لمضطرزلحضر سلسرالن ،لحي كرنلحمبضر سلحمعضيارزلحمنرحمارزلتر لحمالذرارزلحمارلحالمض اارزلحمعلمرزلمضبضر سلحمعضيارزلحمنرحمارزل
ح رلز.لل ل
تجهيز الغراس
وللمتلغ حالحمضياالرلمالحقصللCitrumelo 4475لماجلن زلحمنير لوحمضجرف،لحعير لسرنزلوححردالمضرتلسرتلمعرلمالرلوثرالسل
مك رحرلمكللمعلمضزل(18غ سز)،لمنمتلحمغ حالحنف ح لل للضيال رفل لحالسااكازلحسط حنازلحمشكللحط لل50لسرف،لورطر ل15لسرف،ل
ومج نالحفاضلرلت لزلمالحقمضتلوحمج حن لومغطلالحشبكلنلمفلمايلدلحمعنللمالحم سطلحم لر .ل ل
تجهيز حشرا التجرب
تفلحمضً للمضتلكللمال حلمغرلرلحشر الحمضيارالرلحم ر الوحمضشر الحمقشر لزلحم ر ح لمرالح رلتاالحمضيارالرلتر لمضطرزلحضر سل
سرالن ،لكيرللترفلحمضًر للمضرتلحمبلمغرلرلحمينبثقرزلحردلثلللمكرللمرالحميفا سراالS. parcesetosumلولC. bipustulatusلمرالم بر ل
حمضش حرلت لم كنلحض سلحمالذرازلوحق للمضطزلحض سلسالن .ل ل
تقييم كف ءة المفترسين  S. parcesetosumو  C. bipustulatusعلى حشرة الحمضي الرخوة
تفلاطالقلحش الحمضياالرلحم المضتلغ حالحمضياالرلت لحميعلمالرلحمثالسلحقومت،لح ضال10لحلمغرلرلنلضرجزلمرالحمضشر ال
مضتلكللغ سزلت لمناًفل للر/ملل ل،2012لوحعدلحنا ل ل وجلحمض رللرلحمنححفرزلوحسراق حرهل،لترفلتعضرافلوتر رافل10ل ورحقلمرال
،لوتفلمدللحمض رللرلحميا ح دالمضتلكاللحم االحمعض يلوحم فض لمكللوررز،لتراللذمركلاطرالقل2ل
كللغ سز،لوالحمزلحقورحقلحق
حلمغز/غ سررزلمررالحميفارر ا  S. parcesetosumترر لغرر حالحميعلمضررزلحقومررتلواطررالقل2لحلمغز/غ سررزلمررالحميفارر ال C.
bipustulatusلت لحميعلمضزلحمثلناز،لوت كتلحميعلمضزلحمثلمثزلكشلهدلمضيقلرنز .ل
تقييم كف ءة المفترسين  S. parcesetosumو  C. bipustulatusعلى حشرة قشري الزيتون السوداء
تفلاطالقلحش ا لرش لزلحمنلا دلحم ح لمضتلغ حالحمضياالر لت لحميعلمالرلحم ححعزلوحم لم زلوحم ل سز ،لح ضال 10لحلمغلرل
نلضجزلما لحاتزلمكللغ سزلت لمناًفلحنل حد/ل نا ل،2012لوحعدل وجلحمض رللر لحمنححفز لوحساق حرهللتفلتعضافلوت رافل10ل
،لوتفللمدلل حمض رللرلحميا ح دالمضتلكاللحم االحمعض يلوحم فض لمكللوررز،لتاللذمكل
ورحقلمالكللغ سز،لوالحمزلحقورحقلحق
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اطالقل 2لحلمغز/غ سزلما لحميفا ا  S. parcesetosumلمضتلغ حالحميعلمضزلحم ححعز ،لواطالقل 2لحلمغز/غ سزلمالحميفا ال C.
bipustulatusلت لحميعلمضزلحم لم ز،لوت كتلحميعلمضزلحم ل سزلكشلهدلمضيقلرنز .ل
نفلذرلحماج حزلضيالحمي اب لتضتلظ وفل ر زلح حرالحمغ تز،لو ذرلحمق ح حرل سب ماللللمال الللمردللحمض رلرلرلحمضارزلحميابقارزل
مضتلكاللحم طضاالحمعض يلوحم فض لمكللوررز،لو ضتل مدح لمالحميفا الحدالللمالحمبلمغلرلحميفق الوذمكلحعدلحالنا ل لمال رذلكرلل
ر ح ا.ل ل
سجلضتلحمق ح حرلضيال ردحولل لصرزلوحضلضرتلحمنارلئجلحلسرا دحملح نرلمجل Statviewلوحتبرلعلط لقرزل،ANOVAلوحسرا دملح ابرلرل
Fishersلمندلم ا لمعن لزل%5لمض لبلحماغا حرلت لكثلتزلحمض رللرلمالحمنمالوحاالحميعلمالر .ل
النت ئج والمن قش
تقييم كف ءة المفترسين  S. parcesetosumو  C. bipustulatusعلى مجتمع حشرة الحمضي الرخوة
حضررملما سررطللكثلتررزلح رلررلرلحش ر الحمضياررالرلحم ر ال(ما سررطل±لحنض ر حفلمعاررلريل)SEلربررللحإلطررالقل(3.38±22لو38.17ل
5.58 ±لو30.4ل)5.15 ±لح رلز/وررزلت لمعلمضا لحميفا ساالS. parcesetosumلولC. bipustulatusلوحمشرلهدلمضرتلحمار حم ل
(حمجدولل.)1لحن فاتلكثلتزلحمض رللرلحشكللحل للومعنر يلتر لمعلمضرزلحميفار الS. parcesetosumلحن ربزل%96.8لحعردل سرب عل
مالحإلطالق،لوتلحعتلحن فلض للامتل%99.2لحعدل سب ماالمالحإلطالق.ل ل
حن فضلما سطلكثلتزلح رللرلحش الحمضياالرلحم الت لمعلمضرزلحميفار ال C. bipustulatusحن ربزل%88.7لحعردل سرب علمرال
حإلطالق،لوتلحعتلحن فلض للماًللامتل%97.8لحعدل سب ماالمالحإلطرالق.لوكرلدلحالن فرلضلمعن لرلللمرالتقردملحمرنمالحراالحقسرلحاال
حمثالثزل(حمجدولل.)1ل ل
مرفللكررالحالن فررلضلحكثلتررزلحشر الحمضياررالرلحم ر المعن لرل للتر لحمشررلهدلاذلحضغررتلن ررباقل%29.2لحعرردل سررب ماالمررالحدحلررزلحماج حررزل
(حمجدولل .)1ل
الجدول  .1تغيرا أعداد حشرة الحمضي

الرخوة  /ورق بتأثير المفترسين  S. parcesetosumو C. bipustulatus

مع مل المفترس
C. bipustulatus
موعد القراءة

متوسط SE ±

قبل اإلطالق

5.6±38.2 aل

نسب انخف ض
الحوري %

مع مل المفترس
S. parcesetosum
متوسط SE±

نسب انخف ض
الحوري %

3.38±22 a

مع مل الش هد
متوسط SE ±

نسب انخف ض
الحوري %

5.15±30.4 a

بعد أسبوع من
اإلطالق

0.87±4.31 b

88.7%

0.2±0.7 b

96.8%

4.99±25.45 a

16.3%

بعد أسبوعين
من اإلطالق

±0.83 0.26 b

97.8%

0.1±0.2 b

99.2%

4.06±21.5 a

29.2%

LSD0.05

7.93

مالحظ

4.75

12.77

األعمدة المسبوق بأحرف متش به ال يوجد بينه فروق معنوي عند مستوى معنوي .%5

تقييم كفاءة المفترسين  S. parcesetosumو  C. bipustulatusعلى مجتمع حشرة قشرية الزيتون السوداء:

كانت كثافة حوريات قشرية الزيتون السوداء (متوسط  )SE±قبل اإلطالق ( 10.18±69.8و 4.4±29.73و)4.32±50.86
حورية/ورقة في معاملتي المفترسين  S. parcesetosumو  C. bipustulatusوالشاهد على التوالي .انخفضت كثافة الحوريات
بعد أسبوع من اإلطالق بنسبة  %90.3في معاملة المفترس  ،C. bipustulatusوبنسبة  %63.2في معاملة المفترس S.
( parcesetosumالجدول  .)2انخفضت كثافة حوريات اآلفة بعد أسبوعين من اإلطالق إلى ( %89.4و  )%98.4في معاملتي

 S. parcesetosumو  C. bipustulatusعلى التوالي (الجدول  ،)2وتابعت كثافة حوريات اآلفة انخفاضها بعد ثالثة أسابيع

من اإلطالق إلى ( %99.4و  )%99.9في معاملتي  S. parcesetosumو  C. bipustulatusعلى التوالي (الجدول .)2
أظهرت النتائج انخفاضا معنويا في أعداد الحوريات بين المعاملة قبل االطالق للمفترسين  S. parcesetosumو C.
 bipustulatusوبين األسابيع المتتالية بعد االطالق ،وكذلك في معاملة الشاهد قبل اإلطالق ،وبعد أسبوعين وثالثة أسابيع،لحانيلل
مفللكالحمف قلمعن للللحعدل سب ع .ل
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فززي نسززبة الحوريززات الحي زة فززي معاملززة الشززاهد إلززى حساسززية العمززر األول للحوريززة (الزاحفززة) فززي امتيززار الم ززان

المناس ز  ،ومتابعززة دورا الحيززاا ،ك ز ن ي ززون بعيززدا عززن أةززعة الشززما المباة زرا ،وأن ي ززون علززى ورقززة مناسززبة يسززهل عليهززا امت زراق

بشرتها للوصول إلى العصارا النباتية للتغذية.
الجدول  .2تغيرا أعداد مجتمع حوري

مع مل المفترس
C. bipustulatus

موعد
القراءة

قبل اإلطالق

قشري الزيتون السوداء/ورق بتأثير المفترسين  S. parcesetosumو C. bipustulatus

متوسط SE±
a

نسب انخف ض
الحوري %

مع مل المفترس
S. parcesetosum
متوسط SE ±

نسب انخف ض
الحوري %

±69.8 aل10.17

29.73± 4.4

مع مل الش هد
متوسط SE ±

نساب انخفا ض
الحوري %

±50.9 aل4.3

ل

بعد أسبوع من
اإلطالق

2.87± 0.37 b

90.3%

25.73 bل4.62±

63.2%

±44.27 abل4.4ل

12.9%

بعد أسبوعين من
اإلطالق

0.48 bل±لل0.12

98.4%

7.4 cل±ل1.56

89.4%

34.9 bcل±ل3.4

31.4%

بعد ثالث أس بيع
من اإلطالق

0.03ل±ل0.03ل

99.9%

0.43ل±ل0.5ل

99.4%

25.5ل±ل2.9ل

50%

LSD0.05
مالحظ

b

6.295

c

15.8

c

10.71

األعمدة المسبوق بأحرف متش به ال يوجد بينه فروق معنوي عند مستوى معنوي .%5

حالنتلحمدلرحسرلرلحم رلحقزلحرأدلحميفار ا  C. bipustulatusهر لمفار المضضشر حرلحمقشر لزلسر ح لحميدرمرزل ولحم ر المضرتل شرجلرل
حمضيارالرل ول شرجلرل ر ل()Eliopoulos, 2010; Abd-Raboou and Ahmed, 2011ل ولحم ر ال لارللل( Jaihoni et
،)al, 2008لوهذحللا حتقلمالنالئجلهذهلحمدرحسزلحار لحسراطلعلت فراضلكثلترزلمجايرالحشر الحمضيارالرلحم ر الورشر لزلحمنلار دل
حم ح لحن بزلتجلولرل.%99ل ل
سجلللحميفا الS. parcesetosumلمضرتلحمرذحلبلحقحراضلمضرتلحمضيارالرل()Timofeyeva and Nhuan, 1979لومضرتلذحلحرزل
حمقطالحمباال لBemisia tabaci Genn.ل )(Homoptera: Aleyrodidaeل( حيدلوآ ود.)2007 ،ل ل
حدسلحالن فلضلت لمجايالح رللرلحاتزلت لمعلمضا لحميفا المالربرللحمبلمغرلرلحمار لترفلاطالر رللتقرط،لومرفلل رجلللظ ر رلل ررلرل
قيلمرالحميفا سراا،لولعرن لذمركلامرتلحل رزلحميفا سرلرلمرالتًراضزل حر لحمعاردلامرتلكثلترزلم تفعرزلمرالحمف ل رزلحارتلتارالحمبرراضل
(،)Hoelmer et al., 1993لوهذهلحمكثلتزلحمي تفعزلمفلتا ت لت لتجلربلحقرفل .ل ل
تباالهذهلحمنالئجلحمقدرالحمعلمازلم ذلالحميفا ساالS. parcesetosumلولC. bipustulatusلت لحماغذلزلحض رللرلحش الحمضياالرل
حم ا،لاذلتاغذ لحلمغلرل ولل رلرلحمن عللS. parcesetosumلحيضا للرل فلحمف ل زلمالحم حئللتلركزلغالت للمضاًقلللحرأورحقل
حمنبلرلكيلله لحمضلللمندلتغذلا للحأن حعلحمذحلبلحقحاضل( حيدلومب ،)2006 ،لميللل لللمشلهدالومدللحمض رلرلرلحميالارزلحفعرللهرذحل
حميفا ا،لح الفلحمض رلللرلحما لتاع ضلمالتا حالمالربللحمن عل C. bipustulatusلحمذيللق ملحلتا حالكلل رنح لحمف ل رزلحيرلل
تا للحق نح لحمًلضبزلمن للحمغالفلحم لر .ل ل
حرلم غفلمرالرردرالكرللمرالحمنر ماالS. parcesetosumلولC. bipustulatusلتر ل فرضلمجايرالحمض رلرلرلمضشر الحمضيارالرل
حم ل الوحمضش الحمقش لزلحم ل ح لت لحمي اب لحن بزلتنلدلمال،%99لاالل نلقلحالنتلحمدلرحسزلحمضقضالزلحما لنفلذرلمالربللمب لوآ ودل
()2014ل رالللحمي سرفل،2008لحرأدلكثلترزلمجايرالحلمغرلرلحميفار الS. parcesetosumلمضرتل شرجلرلحمضيارالرلحميًرلحزلحشردلال
حضش الحمضيااللرلحم ل الحضغتلح حم ل4لحلمغز/ت علت لن للزلتي ل/ل ما ،لحانيللمفلتاجلوللكثلتزلحلمغلرلحمنر علC. bipustulatusل
0.34لحلمغز/ت علت ل وحسطلحنل حد/ل نا ،لومال الللمقلرحزلهلتاالحمنااجاااللابالالحأدل ت ح لكاللحمن ملدلتاغرذ لحض رلرلرلهرلتاال
حاتااالحميذك رتاالآنفلل،لومكالحماأثا لحمفعض لت لكبحلمجايعلت لللقالمضتلمرلتقلحمنر عللS. parcesetosumلحمرذيلتارلمفتل مردح هل
ملللنلدلمالمش ال ضعلفلمقلرنزلحلمن عللC. bipustulatusل(مب لوآ ود،ل.)2014ل ل
االستنت ج
ظ رلنالئجلهذهلحمدرحسزلردرالكللمالحميفا ساالC. bipustulatusلولS. parcesetosumلت لحم لاط المضتلمجايعلرلكللمرال
حش الحمضياالرلحم ل الوحش الرش لزلحمنللا دلحم ل ح لمضتلحمضيااللر .ل
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المراجع
 ل تأثا لحمعلئل لحمنبلت لمضف ل ز لوط رهل لت لسض ك لحماغذلز لولما لحالسا الك لميفا ا لمضذحلبل.)2006( لمضيد لورتاق لمب ل،حيد
ل. لمجضز لورللز لحمنبلر لحمع حاز.(Coleoptera: Coccinellidae) لSerangium parsestosum Sicardحقحاض ل
 ل.67-61ل:)2(24
 لSerangium parcesetosum Sicard لتقااف لتأثا لحميفا ا ل.)2007( لونبال ل ح لكف لورتاق لمب ل، لمضيد،حيد
Hymenoptera: ( لEretmocerus mundus Mercet(وحمياطفل لColeoptera: Coccinellidae)
(Homoptera: ) لBemisia tabaci Genn.) لت لحم اط ا لمضت لذحلحز لحمقطا لحمباال لAphelinidae
لسض ضزلحمعض مل،لمجضزل لمعزلتش لالمضدرحسلرلوحمبض سلحمعضياز. ل مضتلنبلتلرلحمبلذنجلدلضيالحقرفلAleyrodidae)
 ل.153-166ل:)3(28ل.حمبا م از
 ل تأثا ل ر ز لح حرا لحما حاز لون ع لحمف ل ز لت لني لحقط حر لغا لحمكلمضز لمضيفا ا ل ح لحمعادل.)1998( لرتاق لومضيد ل حيد ل، مب
.90-93ل:)2(16ل.لمجضزلورللزلحمنبلرلحمع حاز.)Coleoptera :Coccinellidae(لSerangium parcesetosum
Serangium  لمقلرنز لتعلماز لحميفا ساا ل.)2011( لرتاق لومل دا لمفضح لوحنلد لحبق لوتلضل لحمقاف لومضيد ل حيد ل، مب
)لت لحم اط المضتلColeoptera: Coccinellidae( لCilocorus bipustulatus L. لولparcesetosum Sicard
) لضيالHemiptera:Coccidae( لCoccus pseudomagnoliarum (Kuwana)حش ا لحمضياالر لحم ا ل
 ل.70 ل.ل لمعزلتش لا،لكضازلحمنرحمز،لحميؤتي لحمثلن لمإل حرالحمياكلمضزلمآلتلرلحمنرحماز. حقرفل
Coccus ل رحسلرلمضتلحش الحمضياالرلحم ال.)2009(لرتاقلومل دالمفضحلوحنلدلحبقلوتلضللحمقاف لومضيدل حيدل، مب
 لحم ااز لحمعلمز لمضبض س لحمعضيازل، لحميؤتي لحمعضي لحم لحا. لمضت لحمضياالرpseudomagnoliarum (Kuwana)
.78ل ل.ل مشق،حمنرحماز
ل
حمي حمحلحم ر ال/ل رحسررلرلمضررتلحش ر الحمضياررالر.)2014(لرتاررقلومل رردالمفضررحلوحنررلدلحبررقلوتلضررللحمقرراف ومضيرردل حيرردل، مب ر
حمي حمحلتررر لحم رررلحللحم ررر ريلوتقررر لفلكفرررل ال/لمضرررتلحمضيارررالرCoccus pseudomagnoliarum (Kuwana)
.182-191ل:)2(32ل،لمجضزلورللزلحمنبلرلحمع حاز.حميفا سلرلحميًلحبزلم ل
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Abstract
The citricola scale Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) and the olive scale insect
Saissetia oleae (Olivier) (Hemiptera: Coccidae) are considered economically important
pests on citrus in the Syrian coast. This study was carried out at Ciano Research Station,
Latakia Research Center/Syria, to evaluate the efficiency of the predators Serangium
parcesetosum (Sicard), and Cilocorus bipustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae) to
control both of pests within the cages. The study included six treatments, with three
replicates per treatment. Citrus grasses isolated individually within cages, and infested
in the first, second and third treatment by adults of citricola scale, and in the fourth, fifth
and sixth treatments by adults of olive scale. The adults of S. parcesetosum were
released after 30 days of the infection, in the first and fourth treatments, while the adults
of C. bipustulatus were released in the second and fifth treatments at a rate of 2
adults/grass per a week, but the third and sixth treatments adopted as a control for
comparison. The results showed the ability of the predators feeding on nymphs first age
for each of the pests, and they were able to reduce the intensity of citricola scale
nymphs by 97.8 and 99.2% in both predators C. bipustulatus and S. parcesetosum two
weeks after the release, respectively, while the rate of decline in the control was 29.2%
during the same period. Black scale nymph’s density also decreased by 99.9 and 99.4%
in the treatments of predators C. bipustulatus and S. parcesetosum after three weeks of
the launch, respectively. The results of this study showed the ability of each of predators
C. bipustulatus and S. parcesetosum in control citricola scale and olive scale on citrus.
Key words: Biological control, Citricola scale, Coccus pseudomagnoliarum, Olive
scale, Saissetia oleae, Serangium parcesetosum, Cilocorus bipustulatus
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