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 .Chilocorus bipustulatus Lو  .Serangium parcesetosum S المفترسينكٍل من تأثير تقييم 
(Coleoptera: Coccinellidae ) على حشرة الحمضيات الرخوةفي السيطرة Coccus 

pseudomagnoliarum (K.)  الزيتون السوداءقشرية و  Saissetia oleae (O.) 
(Hemiptera:Coccidae )على الحمضيات في سورية 
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 ملخصال

حشرر الرشرر لزلحمنلارر دلحم رر  ح لولCoccus pseudomagnoliarum (Kuwana)حشرر الحمضياررالرلحم  رر ال

Saissetia oleae (Olivier)ل(Hemiptera: Coccidaeللمضررتلحمضياررالرلترر ل (لمررالحاتررلرلحم لمرزلحراًررل لل

ضر سلحمعضيارزللحمنرحمارزلبي كرنلحمحمالحعرزلممضطرزلحضر سلسرالن لت لل2012ململلذرلهذهلحمدرحسزحم لحللحم  ري.لنف ل

لSerangium parcesetosum Sicardلمرررالحميفا سررراالكرررل  لتقارررافلكفرررل الز،لح ررر رلز،لمرررال  رررللحلمالذراررر

حشررر المرررالل(لتررر لحم رراط المضرررتلكررل  لColeoptera: Coccinellidae)ل.Chilocorus bipustulatus Lو

رلرش لزلحمنلا دلحم   ح لمضرتلحمضيارالرول،حمضياالرلحم   ا ل،ينتلحمدرحسرزلسرتلمعرلمالرضريالحقرفرل .لتا 

غرر حالحمضياررالرلحميعنومررزلات ح لررلللضرريال رفررل لترر لملزًررنلما لحمعرردو لحم   لررتلمكرر رحرلمكررللمعلمضررز.للزوثالثرر

حميعلمالرلحقومتلوحمثلنازلوحمثلمثزلحبلمغرلرلحشر الحمضيارالرلحم  ر ا،لوحمغر حالتر لحميعرلمالرلحم ححعرزلوحم لم رزل

ررلحمنلارر دلزوحم ل سرزلحبلمغررلرلرشر ل ل تر لحميعررلمضااالحقومررتللS. parcesetosum  ح .ل طضقرتلحلمغررلرلحميفار الحم  

للل2ت لحميعلمضااالحمثلنازلوحم لم زلحيعدلللC. bipustulatusوحم ححعز،لوحلمغلرلحميفا ال حعردلل،حلمغز/غ سزل سب مال

للمرالحمعردو لااثالث ،لحانيرللحمايردرلحميعرلمضااالرشر لزلحمنلار دلحم ر  ح ول،مرالحشر الحمضيارالرلحم  ر الحكرل  للل مل

لرلحرلمعي لحقوللحماغذلرزلمضرتلحمض رل رمضتلمالحميفا ساالليقلرنز.ل ظ  رلحمنالئجلردرالكل  لل سزلكشلهدلمضحمثلمثزلوحم  ل

حعردل سرب ماالمرال%(لل99.2ول97.8)ل ر الحن ربزحم  للحمضيارالرلرلحشر الكثلتزلح رل للت فاحنول،مالحاتااالمكل  ل

لمالل،حإلطالق حار لل،حلميقلرنرزلمرالحمشرلهد،لمضتلحمار حم لS. parcesetosumولC. bipustulatusحميفا ساالمكل 

%ل99.4ول99.9  ح لحن ربزلزلحمنلا دلحم  رلرلرش ل لحن فاتلكثلتزلح رل لل%.29.2لرلحن بزلحن فاتل مدح لحمض رل ل

لمالحميفا ساال ل ظ ر ر.لمضتلحمار حم لS. ParcesetosumولC. bipustulatusحعدلثالثزل سلحاالمالحإلطالقلمكل 

لمجايعرلرلاط المضرتت لحم  للS. parcesetosumلولC. bipustulatusمالحميفا سااللنالئجلهذهلحمدرحسزلردرالكل  ل

ل  ح لمضتلحمضياالر.زلحمنلا دلحم  ل  الوحش الرش ل لمالحش الحمضياالرلحم  للكل  ل

رشرر لزل،ل Coccus pseudomagnoliarumحشرر الحمضياررالرلحم  رر ا،حا لررز،للمكلتضررزلمفت حياا  ال الكلماا  

لل.Chilocorus bipustulatus،لSerangium parcesetosum،ل Saissetia oleaeحمنلا دلحم   ح ،

  مقدم ال

 ضر حرحلللم رللت رب ول،حمضيارالرل شرجلرمرالحاترلرلحم ئا رزلحمار لتًرا للCoccidaeلمفًراضز  الحمالحعرزلزلحم  لحمضش حرلحمقش ل ل

عزلنير لمشرج لل،و ض حرحللغار لمبلشر الحرات حللحمنردوالحمع رضازلحمار لتغطر لحقورحقلوحمثيرلرل،كبا النااجزلحماًل لحمعًلرالحمنبلتاز

لCoccus pseudomagnoliarum (Kuwana)(.لوحشررر الحمضيارررالرلحم  ررر الKatsoyannos, 1996حمعفرررالحقسررر  ل)

(Hemiptera: Coccidaeلمال كث لحاتلرلحناشلرحللت لحق للحمضياالرلتر لحم رلحللحم ر ري)لضتسرج للوررد،ل ررتلحمر حهاتر لحمل

ل،(2014ل،وآ ر ود)مبر  لل2008ي سرفلتر لحممضتلحمضيارالرلتر لح رلتاالحمالذرارزللبتل ض حرحللحراًل لزللكثلتزلملمازلوسب للحمضش ا

ارلدلمضرتلوهيللآتالدلهلم لل،(Hemiptera: Coccidae)لSaissetia oleae (Olivier)حش الرش لزلحمنلا دلحم   ح للضتسج لكيلل

 ,Katsoyannosح ضلحميا سطل)وحمق رلل،لوحمالحلد،لومن للكلماف رنال،ل سا حمال،لل،ت لمنلطقلمدلدالمالحمعلمفلحمضياالر شجلرل

زلميرلللنراجلمنرقلنقريلشردلدلتر لحميضًر لل رالللم رلحقت علحمط تا ر  الحضش الحمضياالرلحم  ل(.لت ب لحإلصلحزلحمشدلدال1996

حاارزل راللل للر/مرلل ،لل1500ل–ل1000   ال اللوححدلتر لحمعرلم،لتارالحقنثرتلمرالحمي حسفلحمالحقز.لتعط لحش الحمضياالرلحم
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 للم،لوت  جلحمنححفلرلوت اق لمضتلحم طحلحم فض لمألورحق،لوت لحلللحإلصلحزلحمشدلدالت راق لمضرتلحم رطحلل3-2لفقسلحمباضلحعدل

للحمعض يلوحقت علحمغا ل   (.Integrated pest management, 1999) لزل لال

لومن رلحمضيارالرلتر لمنرلطقلمدلردالمرالحمعرلمفلل،حش الرش لزلحمنلا دلحم   ح لاضلتزلامتلحمنلا دلم حئلل    لمرال هي رلت ل فل

وليكرال دلتعطر ل اضراالتر لحعرضلحمينرلطق.لتارالحقنثرتلل،.لمضضش ال اللوححدلت لحمعرلم(2011)مب  لوآ  ودللحم لحللحم  ري

ربرلل دلت راق لمضرتلحقورحق،للبرد لتطر رلحمقشر اللحمنححفرزلحمض رللر،لتاض كلل نا /وحنل حدلملل /حاازل اللل للرل1000-2000

لل،لن لحلم ج الامتلحقت عل.لتبد لحمض رللرلحعدلحالن الخلحمث لHوتأ ذلالحقلللشكللح فللل نا /ت لن للزلحنل حد ولًبحلني هللسر لعل

ل،لوتًبحلحمقش الس  ح لحمض د،لوحلميللتبد لحإلنلسلح  و كثر لر رلوالل،ضالحمبراضللًربحلمر دلحمقشر ال سر  لغرلمقوتأ ذلشكاللل حئ لل

(Integrated pest management, 1999.)  

شا لحمدرحسلرلحمي  عازلامتلو   لحمعدلدلمالحمطفاضالرلحما لت ل فلكاللحاتااا.لتقدلتفلحً لمش ال ن حعلمالحمطفاضالرلمضش الت

 Coccophagus lycimnia%لمالحمعانلرلمثالثزل ن حعله :ل97للع  حمضياالرلحم   الت لمنطقزلسلدل  كاالحكلماف رنال،ل

(Walker)ل ،Metaphycus helvolus (Compere)ل ،Metaphycus luteolus (Timberlake)لسج ل لكيل لرش لزل. للمضش ا

للمالحمطفاضالرل12حمنلا دلحم   ح ل للمالحميفا سلرل16ول،ن مل تأثا لم ضلللمفلل ج لل(.Forster et al., 2003)لت لمً لن مل

،لوحمذيللع  لقسبلبلمدلدالضزلمضتلحش الحمنلا دلحمقش لزلحم   ح لت لحعضلمنلطقلحناشلرهلم ذحلحمعد لحمكبا لمالحمطفاضالرلحمي ج ل

 هي ل:لت طلحماطفل،لوغالبلحمع حئللحمبدلضز،لوت ت لحمعي لحمينلس لمضاطفلل)حمعي لحمثلن لمضض رلز(ل الللتا الرًا المالحمعلملتقط،ل

 2004Kapranas etل؛لSCweizer et al., 2003؛لBernal et al., 2001الحالساجلحزلمضكا م نلرلحمًل رالمالحاتزل)وردر

al., حميفا الل لاغذ ل(.للS. parcesetosum(،ل1998ل، ن حعلحمذحلبلحقحاضلمضتلحمضياالرل)مب  لو حيدمضتلحشكللرئا  لل

امتللEllis et al., (2001)لولشا (.لYigit, 1992حمقطال)نبلرلمضتلل.Bemisia tabaci Genn ولمضتلذحلحزلحمقطالحمباال ل

ت لل(ل2009)ل،مب  لوآ  ودسلحقزلنفذهللنتل رحسزلحا للمضش حرلحمقش لزلحشكللثلن ي.لحلاضلتزلمضذحلبلحقحاضل نقلليكال دللاغذ 

ل لحميفا ساا لما لكل لتأثا  لحم  ري لحم لحل لحمضياالرلت  مضتلل.Cilocorus bipustulatus LولS. parcesetosumحق ل

و لصزلمجايالحميفا الل،وت فاضلمجايعلت للحمذيلت حتقلمالللل الكثلتزلكللمالحميفا ساال،مجايعلرلحش الحمضياالرلحم   ا

S. parcesetosumلل(.2009ل،مب  لوآ  ود)ل

امتللحمبض لل دفوح ب لتدح للحإلصلحزلت لحمضقللوحقشجلرلوحاتلحقت علحضش الحمضياالرلحم   الورش لزلحمنلا دلحم   ح ل

رش لزلولضتلحش الحمضياالرلحم   ات لحم اط المل.C.bipustulatus LولS. parcesetosumلكفل الكللمالحميفا ساالتقااف

ل  .ضيالحقرفل مضتلحمضياالرلحمنلا دلحم   ح ل

   مواد البحث وطرائقه

تر لحمالذرارزلحمارلحالمض اارزلحمعلمرزلمضبضر سلحمعضيارزلحمنرحمارزللي كرنلحمبضر سلحمعضيارزلحمنرحمارزحل،مضطرزلحضر سلسرالن نفذلحمبض لتر ل

لللح  رلز.

  تجهيز الغراس

لسمعرلمالرلوثرالمضرتلسرتلوححردالحعير لسرنزلل،ماجلن زلحمنير لوحمضجرفل 4475Citrumeloضياالرلمالحقصللحممتلغ حالول ل

للل،غ سز(18مك رحرلمكللمعلمضزل) ل،سرفل15ورطر لل،سرفل50ضيال رفل لحالسااكازلحسط حنازلحمشكللحط لللمنمتلحمغ حالحنف ح لل

لومج نالحفاضلرلت  لزلمالحقمضتلوحمج حن لومغطلالحشبكلنلمفلمايلدلحمعنللمالحم سطلحم لر  .ل

  التجرب حشرا  تجهيز 

حلمغرلرلحشر الحمضيارالرلحم  ر الوحمضشر الحمقشر لزلحم ر  ح لمرالح رلتاالحمضيارالرلتر لمضطرزلحضر سلتفلحمضً للمضتلكللمال

لمرالحميفا سرااللتكيرللترفلحمضًر للمضرل،سرالن  للمكرل  مرالم بر للC. bipustulatusوللS. parcesetosumحمبلمغرلرلحمينبثقرزلحردلثل

لحمضش حرلت لم كنلحض سلحمالذرازلوحق للمضطزلحض سلسالن .ل

   على حشرة الحمضي   الرخوة C. bipustulatusو  S. parcesetosumالمفترسين  ءة تقييم كف

ضشر الحمحلمغرلرلنلضرجزلمرالل10ح ضالل،حميعلمالرلحمثالسلحقومتلحمضياالرلت لغ حاتلضمحش الحمضياالرلحم   اللتفلاطالق

 ورحقلمرالل10ترفلتعضرافلوتر رافلل،وحسراق حرهلحمنححفرزللحمض رللر،لوحعدلحنا ل ل  وجل2012لملل /كللغ سزلت لمناًفل للرتلضم

ل2تراللذمركلاطرالقلل،حمض رللرلحميا ح دالمضتلكاللحم   االحمعض يلوحم فض لمكللوررزلوتفلمد لل،والحمزلحقورحقلحق   ل،كللغ سز

 .Cمررالحميفارر اللزحلمغز/غ سررل2ترر لغرر حالحميعلمضررزلحقومررتلواطررالقل S. parcesetosum مررالحميفارر الزحلمغز/غ سرر

bipustulatus لوت كتلحميعلمضزلحمثلمثزلكشلهدلمضيقلرنز.ل،ت لحميعلمضزلحمثلنازل

  قشري  الزيتون السوداء على حشرة C. bipustulatusو  S. parcesetosumالمفترسين تقييم كف ءة 

حلمغلرلل10ح ضالل،ت لحميعلمالرلحم ححعزلوحم لم زلوحم ل سزلمضتلغ حالحمضياالررش لزلحمنلا دلحم   ح للتفلاطالقلحش ا

ل10تفلتعضافلوت رافلوحساق حرهلللحمنححفزلحمض رللر،لوحعدل  وجل2012لل نا /حاتزلمكللغ سزلت لمناًفلحنل حدلنلضجزلما

تاللذمكلل،حمض رللرلحميا ح دالمضتلكاللحم   االحمعض يلوحم فض لمكللوررزلمد للوتف لل،والحمزلحقورحقلحق   ل، ورحقلمالكللغ سز
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 .Cحلمغز/غ سزلمالحميفا الل2واطالقلل،مضتلغ حالحميعلمضزلحم ححعزل S. parcesetosumحميفا الحلمغز/غ سزلمال2اطالقل

bipustulatus لوت كتلحميعلمضزلحم ل سزلكشلهدلمضيقلرنز.ل،ت لحميعلمضزلحم لم زل

للمال،لو  ذرلحمق ح حرل سب ما لتضتلظ وفل ر زلح حرالحمغ تزلذرلحماج حزلضيالحمي اب نف ل زلحميابقارزلحمض رلرلرلحمضا رل الللمرد لل

 مدح لمالحميفا الحدالللمالحمبلمغلرلحميفق  الوذمكلحعدلحالنا ل لمال  رذلكرلللو   ضتمضتلكاللحم طضاالحمعض يلوحم فض لمكللوررز،ل

لر ح ا.ل

رسج ل لح ابرلرلسرا دم،لوحANOVAط لقرزلحتبرلعلول Statviewضرتلحمنارلئجلحلسرا دحملح نرلمجلزلوحض لضتلحمق ح حرلضيال ردحولل لص 

Fishersل%لمض لبلحماغا حرلت لكثلتزلحمض رللرلمالحمنمالوحاالحميعلمالر.5لمعن لزلمندلم ا  ل

 النت ئج والمن قش  

  على مجتمع حشرة الحمضي   الرخوة C. bipustulatusو  S. parcesetosumالمفترسين تقييم كف ءة 

ل38.17ول3.38±22ربررللحإلطررالقل)ل(SEحنضرر حفلمعاررلريلل±كثلتررزلح رلررلرلحشرر الحمضياررالرلحم  رر ال)ما سررطللحضررملما سررطل

وحمشرلهدلمضرتلحمار حم للC. bipustulatusوللS. parcesetosum(لح رلز/وررزلت لمعلمضا لحميفا ساال 5.15±ل30.4ول ±5.58

%لحعردل سرب عل96.8حن ربزللS. parcesetosumومعنر يلتر لمعلمضرزلحميفار اللحشكللحل   للحمض رللر(.لحن فاتلكثلتزل1لجدولحم)

ل%لحعدل سب ماالمالحإلطالق.ل99.2وتلحعتلحن فلض للامتلل،مالحإلطالق

%لحعردل سرب علمرال88.7حن ربزلC. bipustulatus ت لمعلمضرزلحميفار اللح رللرلحش الحمضياالرلحم   اكثلتزللما سطلحن فض

للمرالتقردملحمرنمالحراالحقسرلحاال97.8حإلطالق،لوتلحعتلحن فلض للماًللامتل %لحعدل سب ماالمالحإلطرالق.لوكرلدلحالن فرلضلمعن لرل

ل(.ل1لجدولحمحمثالثزل)

لل  حررزل%لحعرردل سررب ماالمررالحدحلررزلحماج29.2ذلحضغررتلن ررباقلاترر لحمشررلهدللمرفللكررالحالن فررلضلحكثلتررزلحشرر الحمضياررالرلحم  رر المعن لررل

ل(.1لجدولحم)

 C. bipustulatusو  S. parcesetosumبتأثير المفترسين ورق   /. تغيرا  أعداد حشرة الحمضي   الرخوة 1جدول ال

 

 موعد القراءة

 مع مل  المفترس

 C. bipustulatus 

 مع مل  المفترس

 S. parcesetosum 
 مع مل  الش هد

 SE ±  متوسط
نسب  انخف ض 

 % الحوري  
 SE± متوسط

نسب  انخف ض 

 الحوري   %
 SE ±  متوسط

نسب  انخف ض     

 الحوري   %

  a  3.38±22 a  5.15±30.4 a 38.2±5.6ل قبل اإلطالق

من  بعد أسبوع

 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% 

0.05LSD 7.93  4.75  12.77  
  .%5 معنوي  عند مستوى مالحظ   األعمدة المسبوق  بأحرف متش به  ال يوجد بينه  فروق معنوي 

 :قشرية الزيتون السوداء حشرة على مجتمع C. bipustulatusو  S. parcesetosumالمفترسين  تقييم كفاءة
( 4.32±50.86و 4.4±29.73و 10.18±69.8) ( قبل اإلطالقSE±)متوسط  السوداءكانت كثافة حوريات قشرية الزيتون 
والشاهد على التوالي. انخفضت كثافة الحوريات  C. bipustulatusو  S. parcesetosumحورية/ورقة في معاملتي المفترسين 
 .S% في معاملة المفترس 63.2، وبنسبة C. bipustulatus% في معاملة المفترس 90.3بعد أسبوع من اإلطالق  بنسبة 

parcesetosum (في معاملتي98.4% و 89.4(. انخفضت كثافة حوريات اآلفة بعد أسبوعين من اإلطالق إلى )2 جدولال )% 
S. parcesetosum  وC. bipustulatus ( وتابعت كثافة حوريات اآلفة انخفاضها بعد ثالثة أسابيع 2 جدولالعلى التوالي ،)
. (2 جدولالعلى التوالي ) C. bipustulatusو  S. parcesetosum%( في معاملتي 99.9% و 99.4) من اإلطالق إلى

 .Cو S. parcesetosumبين المعاملة قبل االطالق للمفترسين في أعداد الحوريات  ا  معنوي ا  انخفاض النتائجأظهرت 

bipustulatus  لحانيللوبعد أسبوعين وثالثة أسابيع ،الشاهد قبل اإلطالقوبين األسابيع المتتالية بعد االطالق، وكذلك في معاملة،

للحعدل سب ع. لمفللكالحمف قلمعن لل
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ة العمززر األول للحوريززة )الزاحفززة( فززي امتيززار الم ززان ة فززي معاملززة الشززاهد إلززى حساسززي  يعزززا االنخفززا  فززي نسززبة الحوريززات الحي زز
وأن ي ززون علززى ورقززة مناسززبة يسززهل عليهززا امتززراق  ،عززن أةززعة الشززما المباةززرا كزز ن ي ززون بعيززدا   ،ومتابعززة دورا الحيززاا ،المناسزز 

 للتغذية. يةالنبات العصارابشرتها للوصول إلى 

 C. bipustulatusو  S. parcesetosumبتأثير المفترسين  ورق /أعداد مجتمع حوري   قشري  الزيتون السوداء ا . تغير2 جدوللا

 

موعد          

 القراءة

 المفترسمع مل  

 C. bipustulatus 

 مع مل  المفترس

 S. parcesetosum 
 مع مل  الش هد

 SE ± متوسط
نسب  انخف ض 

 الحوري   %
 SE±  متوسط

نسب  انخف ض 

 الحوري   %
 SE±  متوسط

نساب  انخفاا ض     

 الحوري   %

ل a 50.9±لa  4.3 69.8±لa  10.17  4.4 ±29.73  قبل اإلطالق

من  بعد أسبوع

 اإلطالق

 

 2.87± 0.37 b 90.3% 4.62±25.73ل b 63.2% 44.27±ل4.4ل ab 12.9% 

من  بعد أسبوعين

 اإلطالق

 

 bc 31.4% 34.9ل±لc 89.4% 3.4 7.4ل±لb  98.4% 1.56 0.48ل±لل0.12

 بعد ثالث  أس بيع

 من اإلطالق

 

 c 50% 25.5ل±ل2.9ل c 99.4% 0.43ل±ل0.5ل b 99.9% 0.03ل±ل0.03ل

0.05LSD 6.295  15.8  10.71  

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

مضرتل شرجلرل ولحم  ر الهر لمفار المضضشر حرلحمقشر لزلسر ح لحميدرمرزل C. bipustulatus دلحميفار اأرحسرلرلحم رلحقزلحرحمد للنتحا ل

لل)Eliopoulos, 2010; Abd-Raboou and Ahmed, 2011حمضيارالرل ول شرجلرل  ر  ل)  Jaihoni et(ل ولحم  ر ال لارل

al, 2008حار لحسراطلعلت فراضلكثلترزلمجايرالحشر الحمضيارالرلحم  ر الورشر لزلحمنلار دلل(،لوهذحللا حتقلمالنالئجلهذهلحمدرحسز

ل.ل%99حم   ح لحن بزلتجلولرل

ومضرتلذحلحرزل(لTimofeyeva and Nhuan, 1979حمضيارالرل)لمضرتحمرذحلبلحقحراضللمضرتلS. parcesetosumحميفا الللسج ل

لل.( 2007،آ  ودول حيد)ل (Homoptera: Aleyrodidae)ل.Bemisia tabaci Gennحمقطالحمباال ل

ل ررلرللللظ ر رومرفلل رج لل،حدسلحالن فلضلت لمجايالح رللرلحاتزلت لمعلمضا لحميفا المالربرللحمبلمغرلرلحمار لترفلاطالر رللتقرط

قيلمرالحميفا سراا،لولعرن لذمركلامرتلحل رزلحميفا سرلرلمرالتًراضزل حرر لحمعاردلامرتلكثلترزلم تفعرزلمرالحمف ل رزلحارتلتارالحمبرراضل

(Hoelmer et al., 1993)،لوهذهلحمكثلتزلحمي تفعزلمفلتا ت لت لتجلربلحقرفل .لل

ض رللرلحش الحمضياالرلحت لحماغذلزللC. bipustulatusوللS. parcesetosumهذهلحمنالئجلحمقدرالحمعلمازلم ذلالحميفا سااللتبا ا

للحرأورحقلحلS. parcesetosumللحلمغلرل ولل رلرلحمن عتاغذ للاذحم   ا،ل يضا للرل  فلحمف ل زلمالحم  حئللتلركزلغالت للمضاًقل

ارزلحفعرللهرذحلحمض رلرلرلحميا للومد لللمشلهدال(،لميللل   ل 2006،ومب  لأن حعلحمذحلبلحقحاضل) حيدححمنبلرلكيلله لحمضلللمندلتغذلا لل

حمذيللق ملحلتا حالكلل  رنح لحمف ل رزلحيرللل C. bipustulatusلرلحما لتاع ضلمالتا حالمالربللحمن علحميفا ا،لح الفلحمض رل ل

ً ل لضبزلمن للحمغالفلحم لر  .لتا للحق نح لحم

لمرالحمنر ماال لرلمضشر الحمضيارالرلتر ل فرضلمجايرالحمض رل رلC. bipustulatusوللS. parcesetosumحرلم غفلمرالرردرالكرل 

آ  ودلذرلمالربللمب  لوزلحما لنف لرحسزلحمضقضا لحمد للنتحا للقاالل ن لل،%99  ح لت لحمي اب لحن بزلتنلدلمال  الوحمضش الحمقش لزلحم  لحم  ل

الحميًرلحزلحشرد لمضرتل شرجلرلحمضيارالرللS. parcesetosum،لحرأدلكثلترزلمجايرالحلمغرلرلحميفار ال2008ي سرفلحم(ل راللل2014)

لC. bipustulatus،لحانيللمفلتاجلوللكثلتزلحلمغلرلحمنر علل ما /حلمغز/ت علت لن للزلتي لل4  الحضغتلح حم للرلحم  لحضش الحمضياا ل

لهرلتاالرلض رل رحالحأدل ت ح لكاللحمن ملدلتاغرذ لومال الللمقلرحزلهلتاالحمنااجاااللابا لل،ل نا /ت ل وحسطلحنل حدلحلمغز/ت عل0.34

ل،لومكالحماأثا لحمفعض لت لكبحلمجايعلت لللقالمضتلمرلتقلحمنر ع حمرذيلتارلمفتل مردح هللS. parcesetosumللحاتااالحميذك رتاالآنفل

لل.(2014ل،)مب  لوآ  ودلC. bipustulatusللملللنلدلمالمش ال ضعلفلمقلرنزلحلمن ع

 االستنت ج   

لمالحميفا ساال لمراللمجايعلرلاط المضتت لحم  للS. parcesetosumلولC. bipustulatus ظ  رلنالئجلهذهلحمدرحسزلردرالكل  كل 

للر.  ح لمضتلحمضياا للا دلحم  لزلحمن ل  الوحش الرش ل لحش الحمضياالرلحم  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 


