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 الممخص
لدراسة تأثير عمميات التخزين  2017تم تنفيذ ىذا البحث في مركز المكافحة الحيوية في حماه خالل عام 

نةت كافةة أرةوار ا ،Chrysoperla carneaأسةد المةن  عمى الصفات الحيويةة لممفتةرس زن لمفتةرس حيةث خز
سةةةةةاعات  10درجةةةةةة مئويةةةةةة لمةةةةةدة شةةةةةير يةةةةةمن  ةةةةةرو  النيةةةةةار ال صةةةةةير ) 10و 6عمةةةةةى درجةةةةةة حةةةةةرارة 

نت النتائج وجةود تةأثير وايةل لمتخةزين فةي نسةبة ب ةاء األرةوار المختمفةة لممفتةرس، حيةث إياءة/اليوم(. بي  
 10و 6مةدة التخةزين عمةى درجتةي حةرارة انخفيت نسبة ب اء البيض واألعمار اليرقية والعذارى مة  رةول 

 32.5% لمبةةةيض، 18.5و 3.5درجةةةة مئويةةةة. سةةةجمت أدنةةةى نسةةةبة ب ةةةاء بعةةةد التخةةةزين لمةةةدة شةةةير، وكانةةةت 
 31و% لمعمةةةةةةةةر الثالةةةةةةةةث، 47.5و 40.5و% لمعمةةةةةةةةر الثةةةةةةةةاني، 41و 37% لمعمةةةةةةةةر اليرقةةةةةةةةي األول، 38و
صةفات اإلنتاجيةة لممفتةرس بشةكل تةأثرت الو عمى التوالي.  10ºو 6º% لمعذارى عمى درجتي حرارة 38.5و

بيية عنةد درجتةي  261.05و 170.05حيث انخفيت خصوبة األنثى إلى  ،سمبي بعممية التخزين البارد
2±25بييةة )درجةة حةرارة  383.05م  الشةاىد  عمى التوالي م ارنةً م  10ºو 6الحرارة 

oرروبةة نسةبية م ،
 ساعة/اليوم( عند التخزين لمدة شير.  16%، إياءة 65±5

 الصفات الحياتية.، : أسد المن، التخزين الباردالكممات المفتاحية
 :المقدمة

يتب   و   polyphagousوىو مفترس متعدد العوائل ،Green lacewingبالمغة اإلنكميزية  C. carneaيسمى أسد المن 
وىي مفترسات عالمية االنتشار وليا ثالثة أعمار يرقية )كعكة،  Neuropteraمن رتبة شبكية األجنحة   Chrysopidaeفصيمة
 (.Jaafari, 2003(، ويعتبر العمر الثالث واألخير األكثر م درة عمى االفتراس ليذه الحشرة )1986

اإلنتاج الكمي إن التخزين عمى درجات حرارة منخفية لممفترس أسد المن يدعم عمميات المكافحة الحيوية من خالل زيادة مرونة وكفاءة 
لمواجية الرمبات الموسمية الكبيرة من بيض ويرقات أسد المن، وىو يشكل رري ة بديمة لشحن أسد المن إلى الموزعين الذين يفيمون 
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المفترس عمى شكل بيض أو يرقات صغيرة من أجل البي . تفيد عمميات التخزين في دعم المخزون االحتياري عند فشل ترور أو 
 (.Tauber et al., 1993الحشرات المفترسة ) تياؤل مستعمرات

( إلى أن البيض المويوع حديثًا من قبل إناث ثالث أنواع لممفترس أسد المن يمكن تخزينو Lo'pez-Arroyo et al., 2000أشار )
حتى ثالث أسابي  عمى درجة  C. externa، ويمكن زيادة فترة التخزين لبيض النوع م15.6ºلمدة أسبوعين ت ريبًا عمى درجة حرارة 

 .م12.8ºحرارة 
( بدراسة حياتية أربعة مجتمعات من ررز مختمفة ألسد المن يمن  رو  معينة لمتخزين فوجدوا Chang et al., 2000قام كل من )

 يت نسبة الب اء عالية أسبوع األولى من التخزين كانت عالية في المجتمعات األربعة المدروسة، وب 18أن نسبة ب اء البالغات خالل فترة 
أسبوعًا من التخزين. ويعت اإلناث من المجتمعات األربعة المدروسة عدد قميل من البيض  35في ثالث مجتمعات بعد ميي 
 أسبوع. 31الخصب وذلك بعد التخزين لفترة 

لوصول إلى ن رة الالعودة في عممية ن رًا ليرورة توفير كمية كافية من أفراد المفترس عند بداية اإلصابة باآلفات الزراعية وقبل ا
يد  ىذا البحث إلى دراسة تأثير عمميات التخزين عند درجات حرارة منخفية عمى حيوية األروار المختمفة لممفترس أسد يالمكافحة، 

 المن.
 :مواد البحث وطرائقه

 مواد البحث: 
، وتم تربيتيا 2017من الح ول والبساتين في محاف ة حماه خالل موسم نشاريا في شير أيار عام  C. carneaتم جم  أفراد المفترس 

2±25في  رو  المختبر )درجة حرارة 
oساعة/اليوم( إلى حين وي  البيض. استخدم البيض  16%، إياءة 5±65، رروبة نسبية م

 الحديث الوي  واألروار الالح ة في االختبارات المدروسة.

يض فراشة رحين البحر المتوسر لتغذية يرقات المفترس وتم الحصول عميو من التربية المخبرية لمفراشة في مركز تربية استخدم ب
2األعداء الحيوية بحماه، وتم تع يم البيض بالبرودة عمى درجة حرارة 

o يوم من أجل يمان عدم ف سو في أرباق االختبار. 20لمدة  م 

 طريقة البحث:

حرارة التخزين عمى األروار المختمفة لممفترس أسد المن خزننت أروار المفترس األربعة )بيية، يرقة، عذراء، حشرة كاممةة( لدراسة تأثير 
فرد من كل رور مةن األرةوار األربعةة لممفتةرس  20. تم أخذ 25º، شاىد 6º ،10ºفي حاينات مياءة وميبورة عمى درجات حرارة 

2±25سةةبوعين وثالثةةة أسةةابي  وشةةير، وربيةةت يةةمن  ةةرو  المخبةةر العاديةةة )أرة بعةةد أسةةبوع و والمخزنةةة عمةةى درجتةةي الحةةرارة المختبةة
oم 

ياءة 5±70ورروبة نسبية   أسابي .  4مرات واستمرت لمدة  4رت التجارب ساعة/اليوم( الستكمال دورة حياتيا، كر   16% وا 
 T-studentفيشةةر واختبةةار  Fتحميةةل التبةةايني الختبةةار وحممةةت النتةةائج برري ةةة ال C.R.Dصةةم مت التجةةارب بالتصةةميم العشةةوائي الكامةةل 

 (.0.05عند مستوى معنوية ) .L.S.D(، وتمت م ارنة متوسرات النتائج باستخدام أقل فرق معنوي 0.05عند مستوى معنوية )

 إلجراء االختبارات اإلحصائية. SPSSتم االستعانة باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي لمبيانات 
 :النتائج

 تأثير التخزين عمى األطوار غير الكاممة: .1
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 . تأثير درجات الحرارة المنخفضة عمى تطور بيض أسد المن:1.1
إن التخزين عمى درجات حرارة منخفية أثرت بشكل وايل عمى ترور بيض المفترس أسد المن خالل فترات التخزين المختمفة، فعند 

لم ت ير أية فروق فيما بينيا وكانت أقل من الشاىد بفارق معنوي  لمدة أسبوعم ° 10، 6تخزين البيض عمى درجات حرارة 
(F=81.08, DF=59, P<0.001)  وىي نسبة أعمى مما وجدىا )التوالي% عمى 84% و81وبمغت نسبة الب اء فييا ،sattar et al., 

. عند التوالي% عمى 72.5% و65لمدة أسبوع  مº(11و 7( حيث بمغت نسبة الب اء لمبيض عند التخزين عمى درجة حرارة )2010
التخزين لفترة أسبوعين وثالث أسابي  وشير ف د أ يرت النتائج وجود فروق معنوية وايحة بين درجات الحرارة الثالثة المختبرة 

(F=233.03, DF=59, P<0.001( ،)F=490.03, DF=59, P<0.001( ،)F=644.71, DF=59, P<0.001 عمى )،التوالي 
 (.1)الجدول  م10ºو 6% عند التخزين عمى درجتي 18.5% و3.5ت أقل نسبة ب اء لمبيض عند التخزين لمدة شير حيث بمغت وسجم
 . تأثير درجات الحرارة المنخفضة عمى تطور يرقة أسد المن:2.1

الثالثة لممفترس بين درجات  ( أية فروق معنوية في ترور األعمار اليرقية2لم ت ير النتائج المتحصل عمييا والمويحة في الجدول )
 6الحرارة الثالثة المختبرة عند التخزين لمدة أسبوع، كما بينت النتائج عدم وجود فروق معنوية في نسب الترور بين درجات الحرارة 

المعامالت عند التخزين لمدة أسبوعين وثالثة أسابي  وشير بينما اختمفت عن معاممة الشاىد بشكل وايل ومعنوي في كافة م ° 10و
م  مالح ة إ يار العمر اليرقي الثاني والثالث تحمل أفيل لدرجات الحرارة المنخفية، ف د كانت نسبة الب اء لمعمر الثاني والثالث 

% لمعمر اليرقي األول. من خالل نتائج ىذه 32.5% بينما كانت النسبة 40.5% و37لمدة شير  م6ºعند التخزين عمى درجة الحرارة 
% عند تخزينو 71% و95د أن العمر اليرقي الثالث كان األكثر قدرة عمى م اومة التخزين البارد، ف د بمغت نسبة الب اء لو الدراسة نج

( بأن ىذه Sattar, 2010)لمدة أسبوعين وثالثة أسابي  عمى الترتيب، وىي نسبة أفيل بكثير مما توصل إليو  م6ºعمى درجة حرارة 
 .م 7º تخزين عمى درجة حرارة % عند ال0% و33.5النسبة بمغت 

 . تأحيز حزارة التخزين علً بقاء بيض المفتزس أصد المن1الجدول 

 المعامالث
 متوسط نسبة البقاء/أسبوع  %

 أصابيع 4 أصابيع 3 أصبىعين أصبىع

6º 81.00±1.76a  70.50±1.53a  23.50±1.82a  03.50±1.50 a 

10º 84.00±1.84a  79.50±1.85b  40.50±2.85b  18.50±1.96 b 

 0.50b  99.50±0.50c  99.00±0.69c  99.50±0.50 c±99.50 الشاهد

 .ًالقيم التي تحمل نفش الحزف غيز مختلفت معنىيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تأحيز حزارة التخزين علً بقاء يزقاث المفتزس أصد المن2الجدول 

 المعامالث
 متىصط نضبت البقاء/أصبىع  %

 أصابيع 4 أصابيع 3 أصبىعين أصبىع

يزقاث 

العمز 

6º 98.00±1.17 90.00±1.78 a 61.50±2.21 a 32.50±1.90 a 

10º 99.00±0.69 93.00±1.64 a 64.00±1.84 a 38.00±1.72 a 
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 b 97.00±1.47 b 96.50±1.96 b 1.23±97.50 0.82±98.50 الشاهد األول

يزقاث 

العمز 

 الخاني

6º 98.50±0.82 93.50±1.67 a 67.00±2.42 a 37.00±2.06 a 

10º 98.50±0.82 95.00±1.15 ab 70.00±2.29 a 41.00±2.40 a 

 b 98.50±1.09 b 98.00±1.38 b 1.23±97.50 0.92±98.00 الشاهد

يزقاث 

العمز 

 الخالج

6º 98.50±0.82 95.00±1.36 a 71.00±2.40 a 40.50±2.94 a 

10º 99.00±0.69 97.50±0.99 ab 76.00±2.34 a 47.50±2.16 b 

 b 98.00±1.38 b 99.00±0.69 c 0.69±99.00 1.09±98.50 الشاهد

 .ًالقيم التي تحمل نفش الحزف غيز مختلفت معنىيا 

 . تأثير درجات الحرارة المنخفضة عمى تطور عذراء أسد المن:3.1
سجمت النتائج أعمى نسب ب اء لمعذراء عند التخزين ف د (. 3جدول الل د كان لدرجات الحرارة المنخفية تأثير سمبي عمى ب اء العذارى )

% عمى التوالي لكنيا كانت أقل من نسبة 95% و93بدون فروق معنوية فيما بينيا وكانت  10و 6لمدة أسبوع واحد عمى درجات حرارة 
% عند التخزين 38%، 31 ، وبدأت ىذه النسبة باالنخفاض تدريجيًا م  رول مدة التخزين فكانتº(2±25الب اء في معاممة الشاىد )

( حيث لم ينجل في تخزين Sattar, 2010)، وىي نتائج أفيل بكثير مما وجده التواليعمى م ° 10و 6لمدة شير عمى درجات حرارة 
 ألي فترة زمنية كانت. م11ºو 9و 7و 5عذارى المفترس أسد المن أبدًا عند درجات حرارة 

 تأثير التخزين في بالغات المفترس: .2
 ير حرارة التخزين عمى الصفات الحياتية لمبالغات:. تأث1.2

من  وجد(. 4جدول البينت النتائج وجود تأثير وايل لحرارة التخزين المنخفية عمى الصفات الحياتية لبالغات المفترس أسد المن )
خالل النتائج المتحصل عمييا أن كل المؤشرات الحيوية رالت بشكل وايل عند تخزين البالغات عمى درجات حرارة منخفية لفترة 

 9.95، 7، 5.10يومًا وبمغت  4.55والتخزين لمدة أسبوع بمغت م ° 6زمنية رويمة، فنجد أن فترة ما قبل وي  البيض عند درجة حرارة 
( بأن تمك Sattar, 2010)، وىذا يوافق ما وجده التواليلحرارة والتخزين لمدة أسبوعين وثالثة أسابي  وشير عمى يومًا عند نفس درجة ا

كذلك األمر مسجل بالنسبة لباقي المؤشرات الحياتية األخرى كفترة ما  .يومًا ولنفس فترات التخزين 8.12، 7.37، 6، 4.12الفترة كانت 
 (.4دول )الج واإلناثعمر الذكور  بعد وي  البيض ورول

 . تأحيز حزارة التخزين علً بقاء عذاري المفتزس أصد المن3الجدول 

 المعامالث
 متىصط نضبت البقاء/أصبىع  %

 أصابيع 4 أصابيع 3 أصبىعين أصبىع

6º 93.00±1.79 a 78.00±2.13 a 52.50±2.04 a 31.00±1.91 a 

10º 95.00±1.54 a 82.00±1.56 a 56.00±1.69 a 38.50±1.96 b 

 b 98.50±1.09 b 99.00±0.69 b 98.00±1.17 c 0.50±99.50 الشاهد

 .ًالقيم التي تحمل نفش الحزف غيز مختلفت معنىيا 

 

 

 

 

 

 

 . تأحيز حزارة التخزين علً حياتيت بالغاث المفتزس أصد المن4الجدول 

 المعامالث

 متىصط نضبت البقاء/أصبىع  %

فتزة ما قبل وضع 

 البيض
 فتزة وضع البيض

 فتزة ما بعد

 وضع البيض
 طىل عمز الذكىر طىل عمز اإلناث

أ س ب و ع
 

6º 4.55±0.26 a 24.10±0.52 a 5.50±0.36 a 34.15±0.67 a 28.50±0.46 a 
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10º 4.70±0.35 a 25.60±0.76 a 10.4±0.43 b 40.70±0.52 a 33.10±0.78 a 

 b 46.30±1.41 b 6.75±0.14 b 56.30±1.39 b 47.30±0.94 b 0.10±3.25 شاهد

ن
عي

بو
س

أ
 

6º 5.10±0.30 a 19.95±0.39 a 08.85±0.26 a 33.90±0.31 a 30.70±0.86 a 

10º 4.90±0.19 a 24.45±0.40 a 11.00±0.32 b 40.35±0.43 a 34.00±0.69 a 

 b 46.30±1.41 b 06.70±0.13 a 55.80±1.26 b 47.75±0.89 b 0.11±3.30 شاهد

ع 3
بي
سا

أ
 

6º 7.00±0.27 a 17.95±0.34 a 11.70±0.40 a 36.65±0.47 a 32.00±0.60 a 

10º 5.65±0.34 a 23.25±0.50 a 11.95±0.38 a 40.85±0.63 a 34.60±0.62 a 

 b 46.30±1.41 b 06.75±0.14 b 56.30±1.39 b 47.30±0.94 b 0.10±3.25 شاهد

ع 4
بي
سا

أ
 

6º 9.95±0.28 a 14.00±0.40 a 14.60±0.39 a 38.55±0.58 a 32.15±0.59 a 

10º 6.05±0.23 b 22.00±0.42 a 13.90±0.47 a 41.95±0.57 a 33.15±0.62 a 

 c 46.30±1.41 b 06.75±0.14 b 56.30±1.39 b 47.30±0.94 b 0.10±3.25 شاهد

 .ًالقيم التي تحمل نفش الحزف غيز مختلفت معنىيا 

 اإلنتاجية لمبالغات:. تأثير حرارة التخزين عمى الصفات 2.2
( نجد أن التخزين عمى درجات حرارة منخفية أثر 5عمييا في ىذه الدراسة والمبينة في الجدول )تم الحصول من خالل النتائج التي 

وانخفيت حرارة التخزين انخفيت الخصوبة ونسبة  ،بشكل عكسي عمى خصوبة اإلناث ونسبة ف س البيض فكمما رالت مدة التخزين
بيية وانخفض العدد حتى  331.56لمدة أسبوع وبمغت  6الف س. سجمت أعمى خصوبة إلناث المفترس عند التخزين عمى درجة حرارة 

 م7ºحرارة  ( عمى درجةSattar, 2010)والتخزين لمدة شير، وىي أقل من الخصوبة المسجمة من قبل  6بيية عند حرارة  170.05
، 387.55في حين بمغت الخصوبة في معاممة الشاىد بيية عند التخزين لمدة أسبوع وشير عمى التوالي.  225و 410.90والتي بمغت 

 .التواليبيية عند التخزين لمدة أسبوع وشير عمى  383.05
 . تأحيز حزارة التخزين علً الصفاث اإلنتاجيت لبالغاث المفتزس أصد المن5الجدول 

 المعامالث
 الصفاث اإلنتاجيت

 نضبت الفقش % الخصىبت / األنخً

 التخزين لمدة أصبىع

6º 331.65±03.62 a 82.98±0.99  

10º 405.55±05.56 c 84.33±1.22  

  b 85.64±1.76 11.71±387.55 شاهد

 التخزين لمدة أصبىعين

6º 245.90±2.61 a 69.89±0.74 a 

10º 383.90±5.23 b 80.80±0.87 a 

 c 85.78±1.86 b 11.77±385.75 شاهد

 التخزين لمدة حالحت أصابيع

6º 204.40±4.05 a 65.95±0.94 a 

10º 346.75±3.40 b 77.21±1.13 a 

 c 86.29±1.81 b 11.88±384.95 شاهد

 التخزين لمدة شهز

6º 170.05±3.93 a 52.42±0.87 a 

10º 261.05±3.74 b 65.99±1.05 a 

 c 86.75±1.67 b 9.82±383.05 شاهد

 .ًالقيم التي تحمل نفش الحزف غيز مختلفت معنىيا 
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 :المناقشة
أ يةرت النتةائج أن التخةزين عمةى درجةات حةرارة منخفيةة يةؤثر بشةكل سةةمبي عمةى ترةور ونسةبة الب ةاء ألرةوار المفتةرس أسةد المةن، فعنةةد 

% عمةى 84% و81% )شةاىد( إلةى 99.5لمدة أسبوع انخفيت نسةبة ب ةاء البةيض مةن مئوية درجة  10و 6التخزين عمى درجات حرارة 
م ° 11و 7( حيث بمغت نسبة الب اء لمبيض عند التخةزين عمةى درجةة حةرارة Sattar et al., 2010، وىي نسبة أعمى مما وجده )التوالي

 ,.Nadeem et alتمةك التةي حصةل عمييةا )، فةي حةين كانةت نتةائج البحةث أقةل مةن التةوالي% عمةى 72.5% و65درجةة لمةدة أسةبوع 

 . التوالي% عمى 96% و94أيام  10لمدة  مئوية درجة 10و 6( حيث بمغت نسبة ب اء البيض المخزن عمى درجتي حرارة 2010
كما أثرت عممية التخزين البارد عمى ترور األعمار اليرقية لممفترس وبينت النتائج أن العمر اليرقي الثالث ىو األكثر م اومة لعممية 

وىي نسبة أفيل بكثير مما  ،%40.5لمدة شير  م6ºف د كانت نسبة الب اء لمعمر الثالث عند التخزين عمى درجة الحرارة التخزين 
سجمت النتائج أعمى نسب ب اء . م7º% عند التخزين عمى درجة حرارة 0بأن ىذه النسبة بمغت  ،(Sattar et al., 2010)توصل إليو 

، وىي نتائج مشابية التوالي% عمى 95% و93وبمغت  مئوية درجة 10و 6لمعذراء عند التخزين لمدة أسبوع واحد عمى درجات حرارة 
 أيام. 10لمدة مئوية درجة  6% عند التخزين عمى حرارة 90( حيث بمغت نسبة ب اء العذارى Nadeem et al., 2010)لما وجده 

( Sattar et al., 2010لم ينجل )% عند التخزين لمدة شير، في حين 38% و31انخفيت ىذه النسبة م  رول مدة التخزين فكانت 
 ألي فترة زمنية كانت.م  11ºو 9و 7و 5في تخزين عذارى المفترس أسد المن أبدًا عند درجات حرارة 

بالنسبة لتأثير التخزين البارد عمى الصفات الحيوية واإلنتاجية لبالغات المفترس أسد المن ف د بينت النتائج وجود تأثير وايل ويختم  
درجات حرارة من مؤشر آلخر. يزداد رول فترة ما قبل وما بعد وي  البيض ورول عمر الذكور واإلناث م  زيادة فترة التخزين عمى 

يومًا عند التخزين لمدة أسبوع  24.1منخفية، في حين ت ل فترة اإلباية إلناث المفترس. دامت فترة وي  البيض عند اإلناث مدة 
 ,.Nadeem et al)يومًا عند التخزين عمى نفس درجة الحرارة لمدة شير. وجد  14وانخفيت المدة إلى م ° 6عمى درجة حرارة 

، في حين التواليأيام وشير عمى  5لمدة م ° 6يومًا عند التخزين عمى درجة حرارة  15.2و 19البيض كانت ( أن فترة وي  2010
لمدة أسبوع وشير عمى م ° 7يومًا عند التخزين عمى درجة حرارة  16.8و 24.6( أن فترة اإلباية بمغت Sattar et al., 2010وجد )
 .التوالي

لمةةدة مئويةةة درجةةة  6تتةةأثر خصةةوبة اإلنةةاث ونسةةبة ف ةةس البةةيض بشةةكل عكسةةي بعمميةةات التخةةزين البةةارد، فمةةثاًل عنةةد التخةةزين عمةةى حةةرارة 
( بأن عةدد البةيض المويةوع مةن قبةل إنةاث Nadeem et al., 2010بيية وىذا أفيل مما أشار إليو ) 331.7أسبوع بمغت الخصوبة 

مةة  مةةا توصةةل إليةةو نتةةائج ىةةذه الدراسةةة أيةةام، فةةي حةةين تتشةةابو  5ين عمةةى درجةةة الحةةرارة نفسةةيا لمةةدة بييةةة عنةةد التخةةز  181المفتةةرس بمةة  
(Sattar et al., 2010 بأن الخصوبة بمغت )بيية/أنثى. 341.6 

 :االستنتاجات
 ولكافة المعامالت. م°6كان أكثر كفاءة من التخزين عمى درجة الحرارة م ° 10ن التخزين عمى درجة الحرارة إ .1

 ن العمر اليرقي الثالث لممفترس أكثر م اومة لعمميات التخزين البارد من باقي األعمار.إ .2

 الصفات اإلنتاجية لبالغات المفترس كالخصوبة ونسبة الف س. فيتؤثر عمميات التخزين البارد عكسيًا  .3
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Abstract 

This study was carried out at Hama Biological Control Center, during 2017 to 

study the effect of storage at low temperature on biology of Chrysoperla 

carnea. Predator stages were stored at low temperatures (6 and 10°C) under 

short day lengths (10:14 [L:D] h) for one month. The results showed significant 

effect to cold storage on survival rate for predator stages that decreased under 

long duration of storage. The lowest rates of survival were 3.5, 18.5% for eggs 

and 32.5, 38% for 1
st
 larval instar and 37, 41% for 2

nd
 larval instar, 40.5, 47.5% 

for 3
rd

 larval instar and 31, 38.5% for pupa, when storing at (6, 10ºC) 

respectively for one month. Reproductive attributes of C. carnea were 

negatively influenced with cold storage. When storage for one month, female 

fecundity was 170.05, 261.05 eggs/female at (6, 10ºC) respectively, comparing 

with control (25±2ºC, 60±5 % RH and 16:8 D/L) 383.05 eggs.  

Key words: Chrysoperla carnea, Cold storage, Biology. 

 


