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مكافحة واألسمدة الورقية في  الفطرّية والحشرية واألكاروسيةفعالية بعض المبيدات 
 Tetranychus urticae Koch  البقعتين يذ العنكبوتياألكاروس 
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، تحت ظروف المختبر وفي البيت الزجاجي، على نباتات 2014موسم النفذت تجربتين في 
المعداة اصطناعيًا بساللة حساسة من األكاروس   .Phaseolus vulgaris Lالفاصولياء العادية

اعية في في مركز البحوث العلمية الزر  العنكبوتي ذي البقعتين، تمت تربيتها في مختبر األكاروسات
، methomyl) ةواألسمدة الورقي ،اختبار فعالية بعض المبيدات الكيميائيةدف هب ،الالذقية

chlorpyriphos ،flubendiamide ،lufenuron ،propamocarb hydrochloride ،
methyl-hiophanatet، xychlorideoopper c hlorothalonilc ،%453O35%+SO2K ،

(abamectin،  س االعنكبوتي ذي البقعتين في مكافحة األكاروTetranychus urticae Koch، 
 خفض أعدادفي  المختبرة المبيداتبعض نتائج فعالية الأظهرت ا. التراكيز المنصوح بهوفق 

حيث ، abamectinالقياسي األكاروسي بالمقارنة مع المبيد  األكاروس االعنكبوتي ذي البقعتين
بلغت  في مكافحة األكاروس ة عاليةفعالي  methomyl و chlorpyriphosالحشريان  انالمبيد أظهر
الورقي  كما أظهر السماد، في المختبر أيام من المعاملة 3بعد  % على التوالي،89.11و 100%
45%3K2O35%+SO  دون وجود فروقات معنوية مع المبيد  ،%74.68فعالية جيدة نسبيًا بلغت

كانت فعالية المبيد  لبيت الزجاجي، بينماأيام من المعاملة في ا 3بعد  ،abamectinالقياسي 
 .بعد سبعة أيام من المعاملة في المختبر ،(%31.53) منخفضة نسبياً  chlorothalonilالفطري 

مبيدات  ،Tetranychus urticae ذو البقعتين،العنكبوتي ااروس كـاأل :مفتاحيةالكلمات ال
 كيميائية، أسمدة ورقية.

 :المقدمة
ذو  عنكبوتيكاروس الألاالزراعات المحمية وفي الحقل، ويعد في  ملحوظةسات أضرارًا اقتصادية كارو ألتسبب أنواع عديدة من ا

في الزراعة  من اآلفات الضارة على محاصيل الخضار Tetranychus urticae Koch ((Acari: Tetranychidae، البقعتين
 Hossain)وفي العالم مناطق حوض البحر المتوسط كبيرة في سبب خسائر اقتصادية وفي الحقل المكشوف، وت والمشاتل المحمية

et al., 2006; Ay, 2005; Ho, 2000; Takafuji et al., 2000)،  ارتفاع و  ،فة بسبب وفرة عوائلهااآل هذه تكمن خطورةو
ي الزراعات خاصة فبو  الكيميائية التقليدية اكتسابها صفة المقاومة تجاه المبيداتإضافة إلى  ،وسرعة دورة حياتها ،خصوبة إناثها

أهم تعد المبيدات الكيميائية الحشرية واألكاروسية، من  (Uddin, et al., 2015; Stumpf and Nauen, 2001).المحمية 
خاصة عند بوتمثل أحد أهم مكونات برنامج اإلدارة المتكاملة لألكاروسات، و  ،على هذه اآلفة الوسائل المستخدمة في السيطرة
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 ;Leeuwen et al., 2010) ناسبة ضمن برنامج المكافحة بالتكامل مع اإلجراءات الزراعية األخرى استخدام المواد الفعالة الم
Naher, 2005 .)ذي  العنكبوتياألكاروس المركبات المستخدمة في مكافحة ر أكثومنها األبامكتين من األكاروسية  تعد المبيدات

ومن بينها بعض المبيدات الحشرية ل كما أن   ،(2011الزغبي، ؛2008قرحيلي، حلوم و )% 100إلى تصل كفاءة عالية ب البقعتين
ذي  األكاروس العنكبوتيفعالية جيدة في السيطرة على مجتمع  ،رون و لوفينيومن بينها  وومنظمات النم ميثوميل، و كلوربيرفوس

بشكل متكرر و  ،دةمنفر هذه المبيدات استخدام  إال أن  ،  (Leeuwen et al, 2010; Herron and Rophail,2000)البقعتين
المرافقة على األعداء الحيوية  ةها السلبيات، باإلضافة إلى تأثير عند أفراد مجتمع اآلفة عبر األجيال المتعاقبةمقاومة  نشوءلى إيؤدي 

صقر ، ;Gorman et al., 2002) Hossain et al., 2006; Naher et al., 2006; Khajehali et al., 2011 لآلفة
سابقة إلى وجود تأثير لبعض هذه المبيدات ومنها ميثوميل على خصوبة إناث األكاروس  ةراسأشارت دو ، (2005 ،وآخرون 

إلى ارتفاع كثافة مجتمع األفة الحقًا مقارنة بالشاهد غير المعامل  أدىوزيادة معدل وضع البيض، مما العنكبوتي ذي البقعتين 
Price and Kring, 1991))،  معبالتناوب ، في برامج المكافحة المتكاملة لآلفة المبيدات يتم استخدام هذهلذلك من المفيد أن 

 بعض أشارت .يمكن أن تكون فعالة ضد السالالت المقاومة للمبيدات التقليديةو  ,مختلفةأثير لية تأمتلك الحديثة التي تالمبيدات 
أعطى نتائج  األجنحة،لحشرات حرشفية  في برامج المكافحة المتكاملة Flubendiamide المبيد  استخدامأن سابقة إلى ال الدراسات

ائية الجديدة حتى على سالالت اآلفات التي طورت وكيميالبي هاتتأثير جيدة ضد العديد من اآلفات، ويعد من المبيدات الواعدة بسبب 
مبيدات ال استخدام كما أن  (، Abdul Latif et al., 2009; Tohnishi et al., 2005)مقاومتها للمبيدات الكيميائية الشائعة 

كاملة في لمكافحة المتضمن برنامج ا كالمبيدات الفطرية واألسمدة المعدنية، أخرى  مركبات معبالتناوب الحشرية واألكاروسية 
أن  يمكن ،أو لتغذية النبات بشكل مكثف للوقاية أو للعالج من بعض األمراضهذه المركبات حيث تستخدم الزراعات المحمية، 

لبعض  جانبيةلى وجود تأثيرات إشارت دراسات سابقة أ األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين. مجتمعخفض كثافة تكون فعالة في 
 Boykin)في الزراعات المحمية وفي الحقل المفتوح  األكاروساتعلى  ،والنحاس ،الكبريتمركبات ومن بينها  يةالمبيدات الفطر 

and Campbell, 1989; Hot and Standow, 1982 Teodoro et al., 2005; Childers, 1994; Costello, 
2007; Prischmann et al., 2005;, )،  لتطبيقات الزراعية األساسية كالري ض ابع أن  إلى أخرى أشارت دارسات كما

للعناكب الحمراء كالنسبة  الحياتية المؤشراتبعض  والفوسفور تؤثر في زوت والبوتاسيومخاصة العناصر الكبرى كاآلبوالتسميد و 
لصحية ورفع تحسين حالة النبات ا فيعن طريق تأثير هذه األسمدة  أو ،إما بشكل مباشر ،األنثى وفترة بقاء،صوبة خوال ،الجنسية

 Chow et al., 2009; Chen et al., 2007; Hoffland et al., 2000) ه لألضرار الناتجة عن تغذية اآلفةمعدل تحمل
.(Geddes, 2010; 

األكاروس مجتمع  كثافةفي خفض األسمدة الورقية و ت الفطرية والحشرية واالكاروسية بعض المبيدا فعاليةهدف البحث إلى اختبار ي
تكرار حد من لل، العنكبوتي ذي البقعتينلألكاروس في برامج اإلدارة المتكاملة  وادخالها ، T. urticaeنذي البقعتيالعنكبوتي 

  .البيوت المحميةفي وبخاصة  ستخدام المكثف للمبيدات الكيميائيةاال
 :وطرائقهالبحث مواد 

 ت في مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية،اروسااألك مختبرلعدة أجيال، في العنكبوتي ذي البقعتين تمت تربية األكاروس 
العدوى االصطناعية بأفراد األكاروس التي تم جمعها من  وأجريت، مخبرية حساسة لآلفةساللة لتأسيس وذلك  2014 الموسمخالل 

تحتوي على  ،سم 10 هاالمزروعة في أصص بالستيكية قطر  ،Phaseolus vulgaris Lنباتات الفاصولياء العادية ى علالحقل، 
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 تربيةل جيذنمو  ضمن حوضاألصص وضعت  .لكل منها (حجم/ حجم) 1/3،بنسبة  زراعية تربةو رمل  ،تورب مكونة منخلطة 
بفعل تغذية استبدال نباتات العائل المتضررة وتم ، حاجز مائيوي قسمين منفصلين يحيط بهما تيح ،سم( 120×220)األكاروسات 

 .لآلفة المخبريةعلى الساللة ظ األكاورسات باستمرار للحفا
 ،29/4/2014بتاريخ  المختبر في على األكاروس واألسمدة الورقيةوالفطرية والحشرية تأثير المبيدات األكاروسية  تنفيذ تجربة تم

ًا يوم 21بعمر  سليمةأوراق حيث أخذت  ،( ,.1993Dennehy et al)( leaf-diskألقراص الورقية )وذلك بطريقة التربية على ا
في ثواني  10لمدة التحريك  مع تسغط  مم، ثم  25 هاقطر دوائر بشكل  تطعوقالمختبر، في من نباتات الفاصولياء المزروعة 

نقلت  .بالماء فقط معاملة الشاهد وتمت ،(1جدول ال) هاالتراكيز المنصوح بمسبقًا وفق  المحضرةو  ،المركبات المختبرةمحاليل 
أطباق داخل  (السفلي لألعلى سطحبشكل مقلوب )الضعت ثم و  ،الزائدةالمحاليل قطرات  ص منللتخل ،أوراق نشاف إلىاألقراص 
لكل  راتمكر  خمسو  ،في كل طبق أقراص 5بواقع ) ،تحتوي على ورق نشاف موضوع فوق طبقة قطن مبللة سم 15 هابتري قطر 

طباق حضنت اال ، ثملكل قرص ورقي فرد متحرك 15بواقع  لألقراص المعاملة الساللة المخبرية لألكاروس أفراد تنقل .(معاملة
وأحصي عدد  أيام من المعاملة، 7 بعدو أيام  3وبعد ساعة  24أخذت القراءات بعد و  ،ساعة اضاءة 16و °c 2 ± 25درجة عند 

 Abbot (1925.)مكبرة، ومن ثم حسبت فعالية المركبات المختبرة باستخدام معادلة األفراد المتحركة باستخدام ال
 .100× عدد األفراد الحية بالمعاملة/ عدد األفراد الحية في الشاهد  –% = عدد األفراد الحية بالشاهد  اليةالفع

، methomyl ،chlorpyriphos ،flubendiamide ،lufenuron) الكيمائية والسماد الورقيتأثير المبيدات تجربة تم تنفيذ 
propamocarb hydrochloride ،thiophanate-methyl ،chlorothalonil copper oxychloride ،

%45K2O35%+SO3 ،(abamectin، في مكافحة األكاروس االعنكبوتي ذي البقعتين  ،وفق التراكيز المنصوح بها
Tetranychus urticae Koch ،تحت ظروف  )بوقا( الالذقية العلمية الزراعية في بحوثالمركز ل التابع في البيت الزجاجي

المديرية العامة   ،محطة رصد الالذقيةالنشرة المناخية الشهرية، ) (2)، المبينة في الجدول طبيعية للمنطقةالحرارة واإلضاءة ال
رمل وتربة زراعية بنسبة و  بتور مكونة من تحتوي على خلطة سم،  21 هاوذلك ضمن أصص بالستيكية قطر  ،(لألرصاد الجوية

تنفيذ تم  .مكرر في كلنباتات  ةخمسمكررات لكل معاملة، و  ةأربعبواقع مزروعة بنباتات الفاصولياء العادية ، )حجم/ حجم( 1/3
من أوراق  3 حيث نقلتمن اإلنبات،  أسابيع 4بعد  ،10/6/2014بتاريخ الفاصولياء  لنباتات اتباألكاروس االصطناعيةالعدوى 

، ضمن البيت الزجاجي المعداة صص تركت األ .كل أصيصإلى مصابة بأفراد الساللة المخبرية لألكاروس اتات الفاصولياء النب
 تثم رش، (تطور اإلصابة على النباتاتتأقلم األكاروسات و انتقال و ليتم )لمدة أسبوع  روف الجوية الطبيعية لمنطقة بوقاتحت الظ

 نمساعة  24القراءات قبل  تأخذبواسطة مرش يدوي سعة واحد ليتر، اثلة من سائل الرش، النباتات بشكل متجانس وبكمية متم
أسفل ومنتصف وقمة النباتات، نقلت  تمثل كررم فحص ثالثة أوراق من كلبوذلك  ،أيام 7و أيام 3وساعة  24بعد  كذلكو ، الرش

في كل معاملة، وحسبت فعالية المركبات  الحية متحركةحصي متوسط عدد األفراد الأاألوراق إلى المختبر وفحصت تحت المكبرة و 
  (.Henderson and Tilton, 1955) ون وتيلتون باستخدام معادلة هندرسالمختبرة 

عدد األفراد الحية في ألفراد الحية في الشاهد قبل الرش/عدد ا× عدد األفراد الحية في المعاملة بعد الرش ) -1 =الفعالية % 
 100×  (عدد األفراد الحية في الشاهد بعد المعاملة × المعاملة قبل الرش

 الفروقات بينوحساب ،  ANOVAاختبار تحليل التباينالنتائج إحصائيًا، بحللت ائي الكامل، و التصميم العشو  نفذت التجارب وفق
 (.CoStat، وذلك باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )%1المتوسطات عند مستوى معنوية 
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 .المستخدمة في التجربة الكيميائية اتالمركب. 1جدول ال

 المادة نوع المبيد/ ونسبتها المادة الفعالة الرقم
ليتر /معدل االستخدام

 ماء

1 WP . % Methomyl 90 غ/ل0.5 حشري 

2 Chlorpyriphos 48%w/v. EC مل/ل 1 حشري 

3 Flubendiamide 20% w/w. WG غ/ل 0.5 حشري 

4 Lufenuron 50 g/l. EC مل/ل0.75  (منظم نمو) حشري 

5 Propamocarb Hydrochloride 722g/l. SL مل/ل1.5 فطري 

6 Chlorothalonil 492g/l. SC ل/مل2 فطري 

7 thiophanate-methyl 70%. WP غ/ل1 فطري 

8 Copper Oxychloride 850g/kg. WP غ/ل5 فطري 

9 45% w/v. EC3O35%+SO2K مل/ل2 قيسماد ور 

10 Abamectin 1.8 g/l. EC مل/ل1 حشري-عناكبي 

 

  ، الالذقية.منطقة بوقافي  ،2014 لعام المسجلة في شهر أيار السطوع توعدد ساعا الرطوبة النسبيةو درجات الحرارة. 2جدول ال

 مدة السطوع الشمسي الرطوبة النسبية درجة الحرارة تاريخ اليوم

 العظمى الصغرى العظمى الصغرى ساعة

1/5 16.5 23.6 60 72 9.5 

2/5  14.5 23 55 72 10 

3/5 19.4 24.6 52 69 10 

4/5 14.8 28.6 39 57 9.9 

5/5 19.6 34.5 22 48 10.5 

6 18.4 25.7 64 78 0 

7 17.2 24.2 61 79 9.5 

8 19 21.6 73 85 1.0 

9 18 22.8 63 78 5.2 

10 15 24 60 71 10.2 

11 14 24.2 57 69 10.3 

12 15 23.6 57 71 10.3 

13 16.4 24 62 73 9.4 

14 20.2 23.8 66 75 9.9 

15 16.4 24.4 66 77 10.4 

16 16.8 26 65 81 10.3 

17 17.8 24.6 64 77 10.2 

18 19.6 24 53 66 8.8 

19 18.6 24.4 60 69 10.3 

20 18.2 24.5 66 74 8.8 

21 18 26.4 60 74 10 

22 16.6 26.2 64 76 10.5 

23 17.4 25.8 66 79 9.3 

24 19.5 26.5 68 78 10.5 

25 20.8 26 68 76 10 

26 19.8 25.8 63 75 10 

27 19.5 26.4 63 76 9 

28 20 27.6 60 78 8.4 

29 21 26.8 70 80 9.6 

30 19.6 29 52 73 10.5 

31 19.2 31.2 25 67 10 
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  :النتائج والمناقشة
 كثافة مجتمعفي خفض بعض المبيدات الحشرية ل متوسطةفعالية  (3)الجدول في الموضحة  أظهرت نتائج التجربة المخبرية

 بلغتوقد ، أبامكتينوية على المبيد القياسي ساعة من المعاملة متفوقة بفروقات معن 24بعد  ،ذي البقعتينالعنكبوتي  األكاروس
 عدم وجود ت النتائجنبيكما  على التوالي، ،%62.65% و 65.33 ميثوميل وكلوربيريفوس ةالحشري اتالمبيدكل من  فعالية

مع  ،3O+SO2K السماد الورقيو  أوكسي كلوريد النحاسالفطري مبيد لاو  بندياميدفلو الحشري  كل من المبيدبين فروقات معنوية 
نكبوت األحمر ذي عالمجتمع  كثافةفي  كلوروثالونيللمبيد الفطري تأثير ا عدم أيضاً  أظهرت النتائجو  ،أبامكتينالمبيد القياسي 

بعد ثالثة أيام من  ،(ثوميل وكلوربيريفوسيم) لمبيدات الحشريةافعالية زيادة  النتائج بينت .ساعة من المعاملة 24بعد  البقعتين
 ع نتائجمذلك  قيتوافو كتين، أبامن فروقات معنوية مع المبيد القياسي و دعلى التوالي،  %100و% 89.11 لغتب حيثالمعاملة، 

م ضمن الظروف المتحكمجتمع اآلفة كثافة في خفض  هذه المبيدات فعالية ديؤك و ،(Herron and Rophail, 2000) ةدراس
فعالية بينما كانت  .%41.57 بلغت األكاروس مجتمع كثافةفي خفض  اً نسبي ضعيفةفعالية  فلوبندياميدالمبيد الحشري  أظهر .بها

 متوسطة نسبيًا حيث بلغت 453O+SO2K%والسماد الورقي  أوكسي كلوريد النحاسالمبيد الفطري و  لوفنيورون منظم النمو كل من 
أظهر  لوفنيورون ظم النمو منبينت النتائج أن  .بعد ثالثة أيام من المعاملة التوالي % على58.55% و 57.42% و 53.30

القراءة الثانية بعد ثالثة عند ويمكن تفسير زيادة فعالية هذا المركب  ،%( بعد سبعة أيام من المعاملة80.73) نسبياً جيدة  فعالية
مجتمع اآلفة  تؤثر في كثافةكي  زمنيه فترةإذ أنها تستغرق  ،نظمات النموالقراءة الثالثة بعد سبعة أيام بسبب طبيعة تأثير م أيام، و

استخدامه بشكل عند  في خفض كثافة مجتمعات األكاروسات رون و نيلوفمنظم النمو ية لوقد أشارت دراسة سابقة إلى فعا ,المستهدفة
 أوكسي كلورايد النحاسالمبيد الفطري  هرظأ(. Leeuwen et al., 2010) األوربي االتحادا في دول هفي برنامج مكافحت فعال

فروقات معنوية ولم تسجل  ،على التوالي ،%78.89% و 78.84 بلغت جيدةفعالية  ، SOO2K+%335%45 والسماد الورقي
 (%55.39) ثيوفانات الميثيل ينيالفطر  ينبينما بقيت فعالية المبيد ،فلوبندياميدوالمبيد الحشري  لوفنيورون منظم النمو  مقارنة مع

روق %(، وبف31.53)ضعيفة  كلوروثالونيلفعالية المبيد الفطري نت كاو  ،متوسطة نسبياً  ،%(60.37) وبروموكارب هيدروكلوريد,
 لكلوروثالونيلسمية ا ضعف بينت مع نتائج دراسة سابقةذلك يتفق و وذلك بعد سبعة أيام من المعاملة،  ،معنوية عن باقي المركبات

  .(2009، ومحلو  لهذه اآلفة ) قرحيلي
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 .T البقعتين ذي العنكبوتيعداد األكاروس أواألكاروسية والسماد الورقي في خفض  . فعالية بعض المبيدات الفطرية والحشرية3جدول ال

urticae Koch .تحت ظروف المختبر 

 

تالمعامال  

% الفعالية         

ساعة 24 أيام 3  أيام 7   

Methomyl 65.33a 89.11 a 100 a 

Chlorpyriphos  62.65a 100 a 100a 

Flubendiamide 26.33 b 41.57bc 73.64b 

 Lufenuron 1.32 c 53.30b 80.73b 

  Propamocarb Hydrochloride 7.99c  27.30cd  60.37c 

Chlorothalonil 0c 7.98e  31.53d 

  thiophanate-methyl 6.74c 21.60de 55.39c 

  Copper Oxychloride 25.31b 57.42b 78.84b 

K2O35%+SO345% 22.66b 58.55b 78.89b 

Abamectin  30.62b 85.71a 96.63a 

LSD 0.01 13.72 18.45 14.09 

 %.1المتبوعة بأحرف متشابهة عمودياً، ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال  القيم

في خفض أعداد  جداً ة فعالكانت  (ميثوميل وكلوربيريفوس)لمبيدات الحشرية ا أن   ،(4جدول ال)أكدت نتائج تجربة البيت الزجاجي 
 ،أبامكتينمعنوية بينها وبين المبيد األكاروسي  ق و دون فر  معاملة،% بعد ثالثة أيام من ال100ها فعاليتمع اآلفة حيث بلغت تمج

في عالية فعالية ذات كانت  أن المبيدات األكاورسية ومنها األبامكتين،ب 2011؛ الزغبي، 2008حلوم وقرحيلي، وهذا ما بينه 
الحشرية  انخفاض فعالية المبيدات بعض الدارسات أشارت إلى ال أن  ، إ%100 مسجلةً األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين  مكافحة

 أدىمما  ،بسبب السمية المرتفعة لهذه المبيدات على األعداء الحيوية وذلك بعد فترات متفاوتة من المعاملة، في الحقل واألكاروسية
 ,.Price, 1993 Prischmann et alالنباتات المعاملة مقارنة بالشاهد غير المعامل )على فة مجتمع اآلفة إلى زيادة كثا

لذلك من المفيد استخدام هذه المبيدات بالتناوب من أجل  (،,Ay 2005)لمبيدات هذه ا، أو بسبب ظهور سالالت مقاومة ل(;2005
% دون وجود 89.71فعالية جيدة بعد سبعة أيام من المعاملة بلغت يورون لوفنأظهر منظم النمو . الحد من ظهور سالالت مقاومة

 لمبيداتأن فعالية ا النتائج تشير .ميثوميل، كلوربيريفوس، أبامكتين() مبيدات الحشرية واألكاروسيةفروق معنوية بينه وبين ال
المبيد من المعاملة، في حين أظهر  ساعة 24كانت ضعيفة نسبيًا بعد  (بروباموكارب هيدروكلوريد وثيوفانات الميثيل)الفطرية 
دون فروق  ،بعد سبعة أيام من المعاملة %83.77بلغت  مجتمع اآلفة فةكثافي خفض فعالية جيدة اوكسي كلوريد النحاس الفطري 

 مركباتلية عافوالتي بينت  (Childers, 1994)التي قام بها  ةدراسإليه الأشارت  وهذا ما، أبامكتينمعنوية مع المبيد القياسي 
دون فروق % و 79.36لية جيدة بلغت فعا 3O+SO2K. أظهر السماد الورقي العناكببعض انواع  النحاس في مكافحة مختلفة من

 عنصري  أنأظهرت %، وهذا يتفق مع نتائج دراسات سابقة 96.63الذي بلغت فعاليته  أبامكتين معنوية بينه وبين المبيد القياسي
 كما (،Froud et al., 2002; Watson, 1925) في كثافة مجتمع العناكب الحمراء اً يسلب انثر يؤ  وم والكبريتالبوتاسي
 Tetranychus pacificusكثافة مجتمع األكاوسات العنكبوتية ر في يؤثلكبريت ا أن   ،((Perry  2014وجدت

غير  ارنة بالشاهدمق %37 البيض بنسبة وضع لى خفض معدلإويؤدي على العنب،   Eotetranychus willametteiو
كاروسات الحمراء، إلى زيادة كثافة مجتمع األ التسميد بتراكيز مرتفعة من البوتاسيوم يؤديأن  Geddes ((2010 وجد .المعامل

 غير، وغيرهاوطول مدة البقاء والنسبة الجنسية ومعدل وضع البيض كالخصوبة  ،في بعض المؤشرات الحياتية إيجابياً  حيث يؤثر
تغذية  خفض الضرر الناتج عنفي  (N.P.K) لتسميد المتوازن بالعناصر الكبرى ا أهمية دورإلى  أشارت ساتبعض الدرا أن  
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وبالتالي زيادة قدرته على مقاومة الضرر الذي يحدثه  ،الحالة الصحية للنباتفي بسبب تأثيره اإليجابي األكاروسات الحمراء 
 (. Chen et al., 2007)األكاروس نتيجة تغذيته عليه 

 .Tذي البقعتين  العنكبوتياألكاروس  عدادأ. فعالية بعض المبيدات الفطرية والحشرية واألكاروسية والسماد الورقي في خفض 4جدول ال

urticae Koch. .تحت ظروف البيت الزجاجي 

 

التالمعام  

% الفعالية        

عةسا 24 أيام 3  أيام 7   

Methomyl  85.75a 100 a 100 a 

Chlorpyriphos 79.19 ab 100 a 100a 

Flubendiamide 41.2bcd 70.13bc 73.80 c 

 Lufenuron 27.71d 71.67 bc 89.71ab 

 Propamocarb Hydrochloride 41.94bcd 61.09cd 60.33 d 

  thiophanate-methyl 28.69d 21.60de d51.50 

 Copper Oxychloride 51.43bc 58.58c 83.77b 

K2O35%+SO345% 64.68bc 74.68bc 79.36 bc 

 Abamectin 63.5bc 89.59ab 90.83ab 

LSD 0.01 24.35 20.74 29.21  

 %.1يم المتبوعة بأحرف متشابهة عمودياً، ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمال لقا

 االستنتاجات:
، لوفنيورون وس، أبامكتين( ومنظم النمو ستنتج مما سبق امكانية استخدام المبيدات الحشرية واألكاروسية )ميثوميل، كلوربيروفي

اروس العنكبوتي ذي البقعتين في البيوت المحمية، وذلك لمنع اآلفة من تطوير بالتناوب، وبكفاءة جيدة ضمن برنامج مكافحة األك
غني ال 3O35%+SO2K%45السماد الورقي و أوكسي كلوريد النحاس  الفطري  لمبيدل أن  أيضًا  تبينكما  ،سالالت مقاومة لها

السيطرة على مجتمع  في استخدامهمامكن يو األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين، مجتمع  فيسلبية  بالبوتاسيوم والكبريت تأثيرات
 هذه اآلفة بهدف ترشيد استخدام المبيدات.للمكافحة اامج ا بعين االعتبار عند وضع بر مننصح بأخذهلذلك اآلفة، و 
 :المراجع

في  .Phytoseiulus persimilis A-H سة التأثير التوافقي بين محلول الصابون والمفترس(. درا2011) الزعبي، سعيد.
. مجلة جامعة دمشق للعلوم .Tetranychus urticae  K  افحة المتكاملة لألكاروس األحمر ذي البقعتينالمك

  .105-97: (2) 27 .الزراعية
 روبارجيت وأبامكتين لألكاروسين (. دراسة سمية المبيدين ب2008حلوم، منذر و صفاء قرحيلي.)

 Tetranychus urticae Koch. و Panonychus ulmi Koch ، (Acari:Tetranychidae)  وللمفترس األكاروسي
Amblyseius spp  ، (Acari: Tetranychidae) .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات  في بساتين التفاح

 . 187-179: (2 )30 .سلسلة العلوم البيولوجية -العلمية 
 Tetranychusاألحمر ذو البقعتين األكاروسدراسة أولية حول مقاومة  .(2005صقر، إبراهيم وابتسام معروف وروعة يوسف.)

urticae Koch .سلسلة العلوم البيولوجية -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  لبعض المبيدات الحديثة .
27 (1) :205-193. 
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Abstract 

Two experiments (in vitro and in greenhouse) were carried out at 

Agricultural Scientific Research Centre in Lattakia during 2014, to evaluate 

the efficacy of some fungicides, insecticides, acaricides and foliar fertilizers 

(methomyl, chlorpyriphos, flubendiamide, lufenuron, propamocarb 

hydrochloride, thiophanate-methyl, chlorothalonil, copper oxychloride, 

K2O35%+SO345%, abamectin) against two-spotted spider mite Tetranychus 

urticae Koch. on common beans plants (Phaseolus vulgaris L.) which were 

artificially infected with sensitive strain of two-spotted spider mite reared in 

the laboratory. The effectiveness of pesticides and foliar fertilizer were 

tested at the recommended concentrations. Results showed that some 

evaluated pesticides effectively reduced two–spotted spider mite population 

comparing with acaricide Abamecten. The insecticides chlorpyriphos and 

methomyl showed high effectiveness (100% and 89.11%) respectively, after 

3 days of treatment under laboratory condition. Foliar fertilizer 

K2O35%+SO345%, had relatively good efficacy (74.68%) with no 

significant differences versus acaricid Abamectin after 3 days of treatment 

under the greenhouse condition. On the other hand, the effectiveness of the 

fungicide chlorothalonill was relatively low (31.53%), after 7 days of 

treatment in the laboratory. 

Key words: Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae, Chemical 

pesticides, Foliar fertilizers.  
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