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على عثة أوراق البندورة  Bracon sp. (Hymenoptera: Braconidae)دراسة أولية لحياتية الطفيل 
 وعثة الطحين الهندية Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)األمريكية 

Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae) 

 (2)أحمد أحمد محمدو  (1)حنان حبقو  (1)*مفلحمحمد ماجدة و  (1)عبودعلي رفيق 

   ، دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث الالذقية(. 1)
 ، الالذقية، سورية.قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين(. 2)

 ، دمشق، سورية. البريد اإللكتروني:الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث الالذقية)*للمراسلة: د. ماجدة مفلح، 
 magda.mofleh @yahoo.com.) 

 19/05/2015تاريخ القبول:    19/08/2014تاريخ االستالم: 

 الملخص
عثة أوراق ( على Hymenoptera: Braconidae)  .Bracon spدرست مدة نمو األطوار غير الكاملة وقابلية التكاثر للمتطفل

 Plodiaوعثة الطحين الهندية  Tuta absoluta (Meyrick)  (Lepidoptera: Gelechiidae)البندورة األمريكية 

interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae)  ،كعائل بديل في ظروف المختبر في مركز بحوث الالذقية
يرقات من العائل لكل زوج من المتطفل  5داول قابلية التكاثر بتقديم . نظمت ج2012و 2011االذقي، سورية خالل موسمي 

و  Bracon sp.  7.86 ± 0.93يوميًا. بلغت مدة  نمو مجموع األطوار غير الكاملة )بيضة، يرقة، وعذراء( إلناث المتطفل 
و  0.132( rm) ةمعدل الزيادة الجوهرييومًا على عثة الطحين الهندية وعثة أوراق البندورة على التوالي. بلغت قيم  ±0.73  8.70

( ومعدل العدد الكلي من R0على عثة البندورة وعثة الطحين الهندية على التوالي. كما كانت قيم معدل التكاثر الصافي ) 0.186
أعلى عند التربية على عثة الطحين الهندية مقارنة بعثة أوراق البندورة. وبالمقابل  (λ( والنسبة المحددة للزيادة )GRRالبيض )

( أقصر عند التربية على عثة الطحين الهندية مقارنة مع عثة DTوالمدة الالزمة لتضاعف أعداد المجتمع ) (Tكانت مدة الجيل )
على عثة الطحين الهندية مخبريًا للحصول على أعداد كافية  .Bracon spالبندورة. تبين هذه الدراسة نجاح إمكانية تربية المتطفل 

 الستخدامها في السيطرة على عثة أوراق البندورة عن طريق اإللقاح في حقول البندورة.

 ، المكافحة الحيوية..Bracon spالمتطفل  عثة الطحين الهندية،، عثة أوراق البندورة: كلمات مفتاحية

 مقدمة:
من أهم اآلفات التي تصيب  Tuta absoluta (Meyrick)  (Lepidoptera: Gelechiidae)تعّد عثة أوراق البندورة األمريكية 

(. دخلت إلى حوض المتوسط عبر  et alMiranda., 1998البندورة في قارة أمريكا الجنوبية وفي مناطق أخرى من العالم )
(. سجلت في األردن وسورية في مطلع عام Desneux et al., 2010سنوات )وغطت بلدانه خالل أربع  2006إسبانيا عام 

(. على الرغم من تفضيلها للتغذية على البندورة فهي تهاجم عوائل أخرى من العائلة الباذنجانية مثل 2014)مفلح وآخرون،  2010
إضافة لبعض النباتات  .Nicotina tubacum Lوالتبغ .S. tuberosum L والبطاطا  .Solanium melongena Lالباذنجان 

ومن  S. nigrum L. (Garcia and Espol, 1982; Gabara and Arno, 2009)العشبية من العائلة الباذنجانية مثل 
 Phaseolusالمحتمل تزايد عوائلها النباتية بعد دخولها مناطق جديدة حيث سجل وجودها على عوائل جديدة مثل الفاصوليا 
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vulgaris L. ( في إيطالياEPPO 2009 تتغذى اليرقة على .)بين بشرتي الورقة وتفضل إصابة األوراق في وسط  الميزوفيل
كما تهاجم األزهار والثمار الفتية واألفرع الغضة، ويمكن أن تصل  (Leite et al., 2004; Faria et al., 2008وقمة النبات )
(. تتأثر دورة حياة العثة بالظروف البيئية بدرجة كبيرة، فهي تحتاج Apablaza, 1992% من المحصول )100-80الخسارة إلى 
(. يستمر وجود Barrientos et al., 1998) ْس  27.1يومًا في درجة  23.8ْس و  14يومًا في درجة حرارة  76.3بالمتوسط إلى 

(. فترة حياة البالغات et al Vercher., 2010لحوض المتوسط ) المناطق الساحلية بالغات اآلفة على مدار العام ضمن ظروف
أظهرت هذه اآلفة قدرة على مقاومة المبيدات الفوسفورية (. Estay 2000يومًا عند الذكور ) 7-6يومًا عند اإلناث و 10-15

 األبامكتين، وأيضًا المركبات األخرى مثل (Salzar and Araya 1997; Pereyra and Sanches, 2006) والبيروثرويدية
(Siqueira et al., 2001.) 
لهذه األسباب السالفة الذكر، تركزت الجهود الحديثة على إدارة هذه اآلفة باستخدام طرق مختلفة وبمساعدة مراقبة مجتمعات اآلفة  

باستخدام المصائد الفيرمونية واستخدام األعداء الحيوية األكثر فعالية، من متطفالت ومفترسات، والحفاظ عليها باستخدام المبيدات 
(، ويعد المتطفل Desneux et al., 2010نوعًا من المفترسات ) 44نوعًا من المتطفالت و 49سجل لهذه اآلفة  االنتخابية. وقد

Pseudapanteles dignus (Muesebeck) (Hymenoptera: Braconidae العدو الحيوي الرئيسي لعثة البندورة في )
التي تهاجم هذه اآلفة في الّساحل الّسوري المسح األولي للمتطفالت ن ًا فقد بيّ أما محليّ (. Luna et al., 2007أمريكا الجنوبية )

وأنواع أخرى من طفيليات البيض تتبع  Braconidaeو Eulophidaeوجود عدة أنواع من المتطفالت اليرقّية التي تتبع عائلتي 
طيات البيولوجية وجداول (. لذلك هدف هذا البحث إلى تحديد بعض المع2014 ،)مفلح وآخرون Trichogrammatidaeعائلة 

التي أظهرت المسوحات الحقلّية بأنه األوسع انتشارًا  Bracon sp.  (Hymenoptera: Braconidae)الحياة للمتطفل الخارجي
 Plodia interpunctellaودراسة إمكانية التربية على عثة الطحين الهندية  ،واألعلى كثافة على يرقات عثة أوراق البندورة

(Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae) .كعائل بديل 

 مواد البحث وطرائقه:
: تممم الحصممول علممى يرقممات عثممة البنممدورة مممن نباتممات البنممدورة المزروعممة ضمممن بيممت بالسممتيكي خممالل موسممم تربيةةة الحاةةرات العائلةةة

 متموز/يوليممو مممن الموسمم. ظهممرت اإلصممابة باآلفممة علممى النباتممات خممالل نيسممان/أبريل وزادت خممالل أيار/مممايو واسممتمرت حتممى 2011
 . في التجارب المخبرية انفسه. جمعت يرقات العثة باألعمار األخيرة الستخدامه

تم الحصول على نواة لتربية عثة الطحين الهندية من الّسميد المحلي في مدينة الالذقية. رّبيت ضممن الظمروف المخبريمة فمي علمب  
بيضممة لعثممة الطحممين الهنديممة.  جمعممت  300غ سممميد و 200علبممة حمموالي  سممم(. تحتمموي كممل 25×19×5بالسممتيكية نظيفممة أبعادهمما )

 الستخدامها في تجارب المتطفل. يرقات العثة باألعمار األخيرة

 تربية المتطفل:
بعزلها مع يرقات عثة أوراق البنمدورة المتطفمل عليهما.  يمن حقول البندورة في الساحل السور  .Bracon spجمعت أفراد من المتطفل

يرقمة مكتملمة النممو ممن العائمل عثمة الطحمين  100من علمب تربيمة مشمابهة لعلمب تربيمة عثمة الطحمين الهنديمة. وضمع حموالي رّبيت ض
الهندية مع خمسة أزواج من بالغات المتطفل. كّررت هذه العملية أسبوعيًا، وكانت تترك حتى الحصول على أفمراد الجيمل التمالي ممن 

 %.10± 60ْس ورطوبة نسبية  28 -25التجارب ضمن ظروف المختبر في درجة حرارة المتطفل. نّفذت جميع مراحل التربية و 

 : .Bracon spاختبارات المتطفل 
يرقمة مكتملمة النممو ممن كمل عائمل مختبمر ممع خمسمة أزواج ممن بالغممات  100لتقمدير طمول فتمرة نممو المتطفمل أجمري االختبمار بوضمع 

 6اليرقات الحاملة لبميض المتطفمل ووضمعت إفراديمًا فمي أطبماق بتمري )قطمر  ساعة ضمن علب التربية، ثم جمعت 24المتطفل لمدة 
 سم(، )خمسون بيضة طفيل لكل عائل( وفحصت يوميًا لتسجيل فترة حضانة البيض ومدة نمو اليرقة والعذراء حتى خروج البالغات.
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 تقدير جداول الحياة:
يرقمات مكتملمة  5سمم( ممع  6ساعة في طبمق بتمري )قطمر  24من وضع كل زوج من المتطفل بطور بالغات منبثقة حديثًا بعمر أقل 

سماعة، و توضمع نقطممة ممن العسممل  24النممو ممن العائممل المختبمر. تتمرك اإلنمماث لوضمع البميض علممى يرقمات العائممل فمي الطبمق لمممدة 
اد يرقممات العائممل، علممى حافممة الطبممق لتغذيممة بالغممات المتطفممل. مممع مراعمماة نقممل كممل زوج يوميممًا إلممى طبممق آخممر يحتمموي علممى نفممس أعممد

وتفحص اليرقات في الطبق السابق لتسمجيل عمدد البميض الموضموع فمي اليموم. اسمتمرت همذه اإلجمراءات حتمى مموت اإلنماث. أجريمت 
  Birchمكممررات لكممل عائممل مختبممر. سمممحت قممراءات التجربممة بتنظمميم جممداول الحيمماة للمتطفممل وفممق طريقمممة  10هممذه المعاملممة علممى 

(Dent, 1997 Birch, 1948;:التي تضمنت ) 
، معممدل الزيممادة T، مممدة الجيممل R0، معممدل التكمماثر الصممافي GRR، معممدل العممدد الكلممي مممن البمميض لكممل أنثممى SRالنسممبة الجنسممية 

 .DT، المدة الالزمة لتضاعف أعداد المجتمع λ، النسبة المحددة للزيادة rmالجوهري 
: عمدد اإلنماث الناتجمة عمن األنثمى األم لجيمل واحمد، )أنثى/أنثمى( Net Reproductive Rate (R0) التكةاثر الاةافي معةدل -

 ويحسب بالمعادلة التالية: 

R0 = lx.mx.SR 

x المدة العمرية أو طول المدة العمرية =. 
lxنسبة بقاء اإلناث عند كل مدة عمرية : 

mx.معدل عدد البيض الموضوع من كل أنثى في اليوم : 
mx ( =(GRR  Gross Reproductive Rate .معدل عدد البيض الذي تنتجه األنثى خالل فترة حياتها 

SR.النسبة الجنسية : 

 )يوم(: هو الوقت الالزم لكي يعيد الجيل نفسه باأليام، ويحسب بالمعادلة التالية: Generation Time (T) الجيل مدة -
T= x.lx.mx/lx.mx 

)أنثى/أنثى/اليموم(: يمثمل معمدل الزيمادة الفعليمة  Intrinsic Rate of Increase (rm) الزيادة الجوهري في أعداد المجتمع معدل -
 للكثافة العددية لآلفة تحت ظروف بيئية نوعية ثابتة يكون فيها المكان والغذاء غير محددين، ويحسب بالمعادلة التالية: 

rm= ln Ro/ T 
Loge ) :ln.األساس الطبيعي للوغاريتمات ) 

 .rm)أنثى/أنثى/اليوم(: وهو مقابل اللوغاريتم الطبيعي لقيمة  Finite Rate of Increase () للزيادة المحددة النسبة -
= e

rm 
 )يوم(. وتحسب بالمعادلة: The Doubling Time of Population (DT) تعداد المجتمع لتضاعف الالزمةالزمنية  المدة -

DT = loge /rm 
 One% بمين المعمامالت، بطريقمة  1لتحديد الفروق المعنوية عند مسمتوى  Fisherلت النتائج إحصائيًا اعتمادًا على اختبار حلّ 

Way ANOVA  باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي Stat View  1996إصدار. 

 النتائج:
  طول فترة نمو المتطفل: علىتأثير نوع العائل  -1

بفمروق معنويمة بمين العمائلين   .Bracon sp)مجمموع طمول فتمرات البيضمة واليرقمة والعمذراء( إلنماث المتطفملتباينمت ممدة النممو الكلمي 
كمما همو موضمح فمي  ، (F =6.165, df = 77:3, P = 0.0003)عنمد التربيمة علمى يرقمات عثمة الطحمين الهنديمة وعثمة البنمدورة  

علممى العممائلين المممذكورين علممى يومممًا  0.73 ± 8.70و SD )7.86 ± 0.93 (±(، حيممث بلممغ متوسممط مممدة النمممو الكلممي 1الجممدول )
التموالي. فممي حممين لممم تكمن الفممروق معنويممة فممي ممدة النمممو الكلممي لممذكور المتطفمل بممين التربيممة علممى يرقمات عثممة الطحممين الهنديممة وعثممة 

 يومًا على التوالي. 0.57 ± 8.55و  0.58 ± 8.50( حيث بلغت بالمتوسط F = 6.165, df = 77.3, P = 0.629) البندورة
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 أنثممى يرقممة نمممو مممدة فمميتكممن االختالفممات معنويممة  لمممبلغممت فتممرة حضممانة بمميض المتطفممل يومممًا واحممدًا علممى كممال العممائلين المختبممرين.  
 0.55 ± 1.90 بالمتوسمط بلغمتو  ،(F = 1.376, df = 77:3, P = 0.801) المختبمرينالتربية على كمل ممن العمائلين  بين المتطفل

 يرقمة نممو ممدة علمى العائمل نموعيومًا على العائلين عثة البنمدورة وعثمة الطحمين الهنديمة علمى التموالي. كمما لمم يم ثر  0.66 ± 2.07 و
يوممًا علمى عثمة البنمدورة  0.58 ± 2.50و 0.42 ± 2.03( والتمي بلغمت بالمتوسمط  = 0.119F = 1.376, df = 77:3, P)  المذكر

 واإلنماث المذكور بمين اليرقمات نممو فتمرة فمي(. كمما لمم تكمن االختالفمات معنويمة أيضمًا 1جمدول الوعثة الطحين الهندية علمى التموالي، )
 الهنديمممة الطحمممين عثمممةعلمممى  وكمممذلك( F = 1.376, df = 77:3, P = 0.406) البنمممدورة عثمممة علمممى التربيمممة عنمممد
(151F=1.376,df=77:3, P=0..) 

ة عنمد التربيمة علممى يرقمات عثمة الطحمين الهنديممة مقارنمة بالتربيمة علممى انخفضمت ممدة مرحلمة العممذراء عنمد أنثمى المتطفمل بفممروق معنويم
يوممًا علمى عثمة  0.66  ±5.70و  0.42 ± 4.89. وبلغمت بالمتوسمط (F=11.0.63, df = 77:3, P<0.0001)عثمة البنمدورة 

 = F = 11.0.63, dfالطحمين الهنديمة وعثمة البنمدورة علمى التموالي. فمي حمين لمم تتمأثر ممدة مرحلمة العمذراء عنمد المذكر بنموع العائمل )

77:3, P = 0.074 يومًا على عثمة الطحمين الهنديمة وعثمة البنمدورة علمى التموالي.  0.57 ± 5.52و  0.0 ± 5.0(، وبلغت بالمتوسط
تكمممن االختالفمممات معنويمممة فمممي طمممول  فتمممرة التعمممذر بمممين المممذكور واإلنممماث علمممى العائمممل نفسمممه عنمممد التربيمممة علمممى عثمممة الطحمممين  كمممما لمممم

(F=11.0.63, df = 77:3, P = 0.709( وكمذلك عنمد التربيمة علمى عثمة البنمدورة ،)F = 11.0.63, df = 77:3, P = 0.244 ،)
 (. 1)الجدول
 ( تحت ظروف المختبر. SD ±)متوسط باليوم  .Bracon spو األطوار غير الكاملة للمتطفل . تأثير العائل في مدة نم1الجدول 

 

 T. absoluta P. interpunctella العوائل

 ذكر أنثى ذكر أنثى جنس المتطفل
 0.0±1.0 0.0±1.0 0.0±1.0 0.0±1.0 بيضة

±1.90 يرقة 0.55  a 2.03±0.42  a 2.07±0.66  a 2.50 ±0.58  a 
a 5.52±  0.66±5.70 عذراء 0.57  ca 4.89± 0.42  b 5.0±0.0  bc 

±8.70 مجموع 0.73  a 8.55±0.57  a 7.86± 0.93  b 8.5± 0.58  ab 
 0.01المتوسطات في الافوف المسبوقة بأحرف متاابهة ال يوجد بينها فروقًا معنوية عند مستوى احتمالية  

  تأثير نوع العائل على تكاثر المتطفل: -2
إلى النصف بعد تسعة أيام من العمر عند التربية على كال العائلين، بلغت   .Bracon spالمتطفلإناث انخفض معدل بقاء مجتمع 

(. A 1يومًا عند التربية على عثة أوراق البندورة )الشكل 26( يومًا على عثة الطحين الهندية وزادت إلى 19أطول مدة حياة ألنثى )
بقتل معظم يرقات العائل المقدممة، وتتغمذى علمى قسمم منهما وتضمع بيضمها علمى القسمم اآلخمر. بمدأت إنماث  كانت تقوم إناث المتطفل

(. بلغممت B 1المتطفممل بوضممع البمميض فممي اليمموم التممالي مممن انبثاقهمما واسممتمرت بلنتمماج البمميض إلممى قبممل آخممر يمموم مممن حياتهمما )الشممكل
بيضمة  41.27د التغذية على يرقات عثة أوراق البنمدورة، وبلغمت ( عن80-11بيضة )المدى  34.3خصوبة أنثى المتطفل بالمتوسط 

بيضمة/أنثى علمى  25و 14( عند التغذية على يرقات عثمة الطحمين الهنديمة. بلغمت أعلمى خصموبة يوميمة للمتطفمل 126-23)المدى 
نوع العائمل إلمى االخمتالف فمي عثة أوراق البندورة وعثة الطحين الهندية على التوالي. وقد يعزى التباين في خصوبة المتطفل بحسب 

يوممًا علمى عثمة  18-7يوممًا علمى عثمة أوراق البنمدورة وبمين  27-6مدة حياة إناث المتطفل على كل من العمائلين التمي تراوحمت بمين 
(. كمان معمدل التكماثر 1الطحين الهندية، إضافة إلى التباين في معدل وضمع البميض اليمومي للمتطفمل علمى كمل ممن العمائلين )الشمكل

عنمد التربيمة علمى عثمة الطحمين الهنديمة مقارنمة بالتربيمة علمى عثمة  .Bracon spلصافي اليومي )أنثى/أنثى/ يموم( األعلمى للمتطفمل ا
 (. C 1أوراق البندورة )الشكل

وعثمة  عنمد التربيمة علمى العمائلين عثمة البنمدورة 0.186و 0.132لمجتمع المتطفل   rm)) بلغت قيمة المعدل الجوهري للزيادة الحقيقية
والنسممبة المحممددة  GRRومعممدل العممدد الكلممي مممن البمميض  R0الطحممين الهنديممة علممى التمموالي. كممما كانممت قمميم معممدل التكمماثر الصممافي 
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(. بينمما كانمت 2للمتطفل األعلى عند التربيمة علمى عثمة الطحمين الهنديمة مقارنمة بالتربيمة علمى عثمة أوراق البنمدورة )الجمدول  λللزيادة 
األقصمر عنمد التربيمة علمى عثمة الطحمين الهنديمة مقارنمة ممع التربيمة علمى   DTوالمدة الالزمة لتضاعف أعداد المجتممع Tمدة الجيل 

 عثة أوراق البندورة.
 .Tتحت ظروف المختبر عند التربية على عثة أوراق البندورة  .Bracon sp. تأثير العائل على قابلية التكاثر للمتطفل 2الجدول 

absoluta طحين الهندية وعثة الP. interpunctella 
 n SR GRR R0 T rm λ DT العائل

T. absoluta 10 0.41 69.966 11.267 18.39 0.132 1.141 5.25 

P. interpunctella 10 0.88 81.100 26.928 17.67 0.186 1.204 3.73 

 المناقاة: 
بالرغم من أن بعض معطيات جداول الحياة المتحصل عليها في هذه الدراسة هي ضمن ظروف المختبر، إال أنها مفيدة في تقييم 
فعالية المتطفل ضد عثة أوراق البندورة، وأيضًا في إمكانية تربيته على العائل البديل عثة الطحين الهندية. ضمن الظروف التي 

على عثة الطحين الهندية. وهذه  0.186للمتطفل بلغت  rmيرقات يوميًا(، فلن قيمة  5لعائل )تقديم نفذت فيها التجارب من كثافة ا
 عند تربية المتطفلدراسة سابقة في  (Eliopoulos and Stathas, 2008توصل إليها ) القيمة مشابهة للقيم التي

Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae على كٍل من عثة طحين البحر المتوسط )Anagasta 

kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae وعثة الطحين الهندية )P. interpunctella  عند الكثافة نفسها من العائل، وقد
لتالي يفّضل القيام يرقة من العائل يوميًا. وبا 15للمتطفل المدروس كانت عند تقديم  rmأشارت الدراسة السابقة إلى أن أعلى قيم لم 

 rmلمصفة بدراسة جداول للحياة على كثافات مختلفة من العائل لتحديد الكثافة المثلى التي تمّكننا من الحصول على القيم العظمى 
للطفيل عند  GRRو R0و rmعلى كل من عثة البندورة وعثة الطحين الهندية. يمكن أن تعزى زيادة قيم  .Bracon spللمتطفل 

 التربية على عثة الطحين الهندية مقارنة بالتربية على عثة أوراق البندورة إلى زيادة حجم يرقات األولى مقارنة بالثانية، كما يمكن أن
تحتاج إناث المتطفل إلى وقت أطول إليجاد يرقات عثة البندورة الموجودة بين بشرتي ورقة البندورة، وأيضا قد تحتاج إلى وقت 

حداث ثقوب تغذية بجسمه المختبئ داخل نفق ضمن بشرتي الورقة وذلك أطو  ل لكي تحصل على غذائها من دم العائل بعد قتله وا 
لعثة  GRRو R0و rmعلى أن قيم  Pereyra and Sanches, (2006)باستخدام آلة وضع البيض. كما تشير دراسة قام بها 

على البطاطا. من خالل مقارنة  23.35، 14.43، 0.08لتوالي، بينما كانت على البندورة على ا 27.98، 48.92، 0.14البندورة 
هي األعلى عند اآلفة، ولكن مدة الجيل كانت األقصر عند  R0و rmقيم جداول الحياة بين اآلفة والمتطفل نالحظ بأن قيم 

، وهي (Barrientos et al., 1998 ْس ) 27يومًا في درجة حرارة  23.8المتطفل، حيث تحتاج اآلفة إلكمال مدة نموها إلى 
تعادل حوالي ثالثة أضعاف المدة التي يحتاجها المتطفل إلكمال دورة حياته مما يوضح إمكانية االستفادة من هذه المعطيات في 

 استخدام هذا الطفيل في برامج كاًل من المكافحة الحيوية والمتكاملة.
فروقًا معنوية بنسب الموت بين المعامالت التي تمم فيهما اسمتخدام المبيمدات أو معاملمة الشماهد،  Miranda et al., (2005)لم يجد 

مما يدل بأن األعداء الحيوية المتواجدة بشكل طبيعي أعطت فعالية متقاربة بقتل أطوار عثة البندورة مقارنة مع المبيدات. ممما يبمرز 
في خفض مجتمعات اآلفمة فمي حقمول البنمدورة . تبمين همذه الدراسمة أهميمة المتطفمل أهمية المحافظة على األعداء الطبيعية المتواجدة 

Bracon sp.  .فمي خفمض كثافمة مجتممع اآلفمة عمن طريمق قتمل يرقمات اآلفمة سمواء عنمد تغذيمة إنماث المتطفمل أو عنمد وضمع بيضممها
التربية الكمّية لهذا الطفيل وعلى قدرته  في  ويمكن استثمار نتائج هذا البحث في الدراسات المخبرية ونصف حقلية والحقلية إلمكانية

 السيطرة على اآلفة ضمن الزراعات المحمية والحقول المفتوحة.
 
 



 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 2 , Dec 2015 

148 

 

 
 

 

 

 

 
 

عند  .Bracon sp( لبالغات الطفيل C( وخاوبة األنثى )أنثى/أنثى/يوم( )B)  mx( ومعدل التكاثر اليومي A) lx. معدل البقاء 1 الاكل
 P. interpunctellaو عثة الطحين الهندية    T. absolutaالنربية المخبرية على العائلين عثة أوراق البندورة األمريكية 
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Abstract: 

In this study, the reproductive performance of the parasitoid Bracon sp. (Hymenoptera: Braconidae) 

against the leafminer T. absoluta and Plodia interpunctella H. (Lepidoptera: Pyralidae) as alternate 

host was studied in the laboratory at Lattakia Agriculture Research Center, Lattakia, Syria, during  

2011 and 2012 seasons. Parasitoid's life tables were organized, and 5 full grown host larvae were 

presented to the parasitoid daily. Means development period (egg, larvae, and pupa) (X ± SD) for 

female parasitoids Bracon sp. were 7.86 ± 0.93 and 8.70 ± 0.73 days against P. interpunctella and 

T. absoluta, respectively. Values of intrinsic rate of increase (rm) were 0.132 and 0.186 on T. 

absoluta and P. interpunctella, respectively. Also the values of net reproductive rate (R0), Gross 

reproductive rate (GRR), and the finite rate of increase (λ) were higher on P. interpunctella than T. 

absoluta, but the generation period time (T) and the doubling time of population (DT) were shorter 

on P. interpunctella as compared with T. absoluta. This study clarified the capability of breeding 

the parasitoids Bracon sp.  at the lab against P. interpunctella to control T. absoluta in tomato 

fields. 

Key words: Tuta absoluta, Plodia interpunctella, Bracon sp., Biological control. 

  


