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فً نمو وإنتاجٌة   Led. cretica Sesamiaتأثٌـــر المكافحة الكٌمٌائٌة لحفار ســـــاق الذرة   

 فً محافظة القادسٌة L. mays Zeaمحصول الذرة الصفراء 

 ناصر معروف ناصر العامري

 الكلٌة التقنٌة/المسٌب

 :الخالصة

, شملت هذه الدراسة 2009ظة القادسٌة خالل الموسم الخرٌفً أجرٌت هذه التجربة فً ناحٌة السنٌة التابعة لمحاف            

 (سقاٌة بعد شهر من اإلنباتورش ورقً )معرفة تؤثٌر المبٌدات )دٌازٌنون , اكتارا ,  ترٌكارد ( وطرٌقة إضافة المبٌد 

ج  تفوق مبٌد اكتارا فً أظهرت النتائ  .R.C.B.D ةتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكامل  عاملٌة وفق تنفٌذ تجربةال.استخدم فً 

إذ بلغ  حبة  وحاصل النبات الفردي 300صفة ارتفاع النبات والمساحة الورقٌة واقل نسبة مئوٌة لإلصابة بالحشرة ووزن 

. أما بالنسبة  (غم/نبات على التوال113503ً(غم و)86513( و)7543/نبات و )2(سم4827( سم و)125566المعدل )

تؤثٌر معنوي فً النسبة المئوٌة للنباتات المصابة بالحشرة عند الحصاد . بٌنما اظهر التداخل  لطرٌقة إضافة المبٌد كان لها

الثنائً تباٌن معنوي فً صفة المساحة الورقٌة للنبات و حاصل النبات الفردي وخفض النسبة المئوٌة للنباتات المصابة بحشرة 

 حفار ساق الذرة .

Abstract: 

         A field experiment was conducted at AL Sanyah / ALQadissiyah Governorate during 

autumn season of 2009, with aim of studying the effect of insecticides application methods 

(Control , Diazinon, Actara and  Trigard ) and Irrigation  spray. After month of planting in 

experiment factorial R.C.B.D. 

The results showed that the Actara application has significant   effect on the plant height,  

leaf area ,the percentage of lowest infection, weight of 300 seed and grain yield / plant. The 

average was (125.66) cm,(4827) cm
2
, (7.43%),(86.13) gm and (113.03) gm/planet   

The results also showed that the application method also has significant  effect on the percentage 

of the infection during the harvesting time. The interaction between the insecticides and the 

method of application caused signification variation on the leaf area/ plant, plant yield and the 

lowest  percentage of infection of corn stem borer.  

 : المقدمة

احد أهم ثالثة محاصٌل رئٌسٌة عالمٌا حٌث تأؤتً بالمرتبأة الثالثأة بعأد محصأولً   .Zea mays Lتعد  الذرة الصفراء        

لهأا أهمٌأة غذائٌأة كبٌأره فأً مختلأ، بلأدان 0( 1994الحنطة و الرز من حٌث المساحة المزروعة و اإلنتاج العالمً )ضأاٌ،, 

ئأق الحٌوانأات وتسأتخدم بأذورها فأً تحضأٌر الطحأٌن, كمأا انهأا مصأدر مهأم للنشأا والزٌأت العالم حٌث تأدخل فأً تحضأٌر عال

و ٌعانً هذا المحصأول انخفاضأا فأً معأدل اإلنتأاج بوحأدة المسأاحة  0( 1990وكذلك كعل، اخضر للحٌوانات  )الساهوكً , 

كغم/هكتأار منظمأة الغأذاء 2960ي بلأغ قٌاسأا بمعأدل اإلنتأاج العأالمً الأذ2001كغم/هكتار فً عام  923فً العراق حٌث بلغ 

(.و تعأأد اافأأات الحشأأرٌة و  سأأٌما حفأأارات السأأٌقان مأأن أهأأم العوامأأل المحأأددة لزراعأأة  محصأأول الأأذرة 2001والزراعأأة)
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وعلأى العمأوم فأؤن  حشأرة حفأار سأاق  0الصفراء فً جمٌأ  منأاطق زراعتهأا حٌأث تأإثر علأى كمٌأة ونوعٌأة الحاصأل المنأتج 

( اافة الرئٌسأٌة لهأذا المحصأول فأً العأراق وتسأب   Lepidoptera Phalaenidae) 0L  cretica Sesamiaالذرة 

تصأأٌ  الحشأأرة اضأأافة الأأى الأأذرة الصأأفراء عوائأأل نباتٌأأة  0( 1999% )الكربأأولً ورخأأرون ,80خسأأائر فٌأأ  قأأد تصأأل الأأى 

ة النباتأات فأً المراحأل المبكأرة اخرى كالذرة البٌضاء وقص  السكر والقص  البرى وٌكون ضررها شأدٌدا  سأٌما عنأد اصأاب

من عمر النبات وان طبٌعة ضررها ٌختل، بؤختال، عمر النبات وعمر الٌرقة وعند تقدم النبات فً العمأر فأان الٌرقأات تهأاجم 

اجم القمم النامٌة للنباتات مسببة تل، ا وراق المركزٌة وذبول النباتات , كذلك تحفر الٌرقات فً السٌقان حٌث تصأن  انفاقأا وتهأ

ٌرقات الجٌل الثانً والثالث منها النورات الزهرٌة وتسب  تلفها كما تستهلك الحشرة عددا من بذور العرانٌص وتسأب  تشأوهها 

ولقد ادى التوس  الكبٌر فً المساحات المزروعة بهذا المحصول خأالل  0(  1999وتؤثٌرها على نوعٌة الحاصل ) الجبورى, 

ومن بٌن أهم الوسائل التً تستخدم فأً الحأد مأن تأؤثٌر هأذه الحشأرة   0ا فات وتفاقم خطرها  السنوات ا خٌرة الى زٌادة اعداد

هً استخدام المكافحة الكٌمٌائٌة للسٌطرة علٌها. وتعد المبٌدات الخط الدفاعً الرئٌسً ضأد  الحشأرة ,وخاصأة مبٌأد الأدٌازٌنون 

( ,  ) طأارق ,  1990(, )العزاوى ورخرون ,  1986( , ) العادل ورخرون , 1983%  ) منصور ورخرون , 10المحب  

 0(  2006( , ) السعٌدي ورخرون ,  1997

( ان استخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة كان لها تؤثٌر كبٌر بٌوض وٌرقات الحشرة البالغأة ممأا ادى 1999واخرون) kalndilاذ اكد 

 الى تقلٌل نسبة ا صابة بالحشرة .

السأال  ا كثأر فعالٌأة فقأأد اقتأر  هأذا البحأأث الأذي ٌهأد، الأى مأأدى تأؤثٌر اسأتخدام المبٌأأدات  ونظأرا لكأون المبٌأدات الكٌمٌاوٌأأة

   0نمو وانتاجٌة الذرة الصفراء وانعكاس ذلك على الكٌمٌاوٌة فً الوقت الحاضر فً مكافحة حفار ساق الذرة 
 : المواد وطرائق العمل

ٌأة السأنٌة التابعأة لمحافظأة القادسأٌة ,      اجرٌأت تجربأة عاملٌأة فأً ناح 2009نفذت التجربة  خأالل الموسأم الخرٌفأً        

وبثالثة مكررات بهد، دراسة تؤثٌر المبٌدات )مقارنأة بأدون إضأافة   .R.C.B.Dباستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة

رقأأً( اضأأٌفت المبٌأأدات مأأرتٌن مبٌأأد , مبٌأأد دٌأأازٌنون , مبٌأأد اكتأأارا, مبٌأأد ترٌكأأارد( و طرٌقأأة إضأأافة المبٌأأد )سأأقاٌة , رش و

وحأدة تجربأة كانأت 24حرثت ارض التجربة حأراثٌٌن متعامأدتٌن ثأم سأوٌت و نعمأت التربأة و قسأمت الأى  0لمكافحة الحشرة 

سم ,زرعأت نبأات 75مرز و اخر نم و المسافة ب4ٌمروز بطول 4( م احتوت كل منها على  x3 4)  ةمساحة الوحدة التجرٌبٌ

سأم .زرعأت التجربأة فأً منتصأ، شأهر تمأوز ببأذور نبأات الأذرة الصأفراء صأن، 25لمسأافة بٌنهأا الذرة الصأفراء فأً جأور ا

 على دفعتٌن متساوٌتٌن األولى قبل الزراعـة و الثانٌة بعـــد شــــهر  نوأضٌ، السماد النٌتروجٌ 3001هجٌن أباء  

كغم/هكتأار 200( بمعدل  P2O5ثالثً )/هكتار كذلك أضٌ، السماد السوبر فوسفات ال Nكغم 320ونص، من اإلنبات بمعدل

على رطوبة التربأة و حاجأة  ادفعة واحدة عند الزراعة  .أجرٌت عملٌة التشعٌ  ٌدوٌا خالل فترة النمو و تم تحدٌد الري اعتماد

 (. 1990ٌوم من الزراعة ) الساهوكً ,  8النبات .أجرٌت عملٌة الخ، بترك نبات واحد فً الجورة بعد 

ت مرتٌن لمكافحة الحشرة , المكافحة ا ولى بعد شهر من ا نبات والثانٌة بعد اسبوعٌن من ا ولأى , ثأم رش اضٌفت المبٌدا   

لتأأر مأأاء  ومبٌأأد  100غأأم /  10ملٌلتأأر / لتأأر مأأاء , أمأأا مبٌأأد اكتأأارا بمعأأدل  1.5محلأأول المبٌأأدات الأأدٌازٌنون السأأائل بمعأأدل 

الى عملٌة السقاٌة فكانت بمعدل لتر واحد من نفس محلول الأرش  الأى كأل  لتر ماء, أما بالنسبة 100غم /  15ترٌكارد بمعدل 

 نبات.

 -الصفات المدروسة:

 0ارتفاع النبات ) سم ( .من سطح التربة لغاٌة العقدة الحاملة للنورة الذكرٌة  -1

 ا وفق المعادلة التالٌة: / نبات (.تم قٌاسها بعد اكتمال التزهٌر ولعشرة نباتات مؤخوذه عشوائٌ 2المساحة الورقٌة )سم -2
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   x0.75معدل عرض الورقة   x(= معدل طول الورقة 2معدل مساحة الورقة )سم

  (1989,Duddley & Sockness) 

 النسبة المئوٌة لإلصابة بالحشرة عند الحصاد. -3

 حبة )غم ( . 300وزن  -4

 حاصل النبات الفردي ) غم ( . -5

 

 2009( بعض الصفات الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌة لتربة التجربة قبل الزراعة للعروة الخرٌفٌة 1جدول ) 

 

 

 : النتائج والمناقشة

 -ارتفاع النبات)سم(: -1

( وجود اختالفات معنوٌة بٌن المبٌدات فً تؤثٌرها على صفة ارتفاع النبات اذ تفأوق مبٌأد اكتأارا 2أظهرت نتائج )جدول        

معأدل لهأذه سم مقارنة ببقٌة معأامالت المكافحأة ا خأرى بٌنمأا اعطأت اقأل 148.40فً أعطاء اعلى معدل  رتفاع النبات بلغ 

(سم على التأوالً .قأد ٌرجأ  السأب  الأى فعالٌأة المبٌأد الجهازٌأة فأً قتأل الحشأرة بؤطوارهأا 125.66و  124.57الصفة بلغ )

المختلفة وخاصة الٌرقات مما أدى الى تقلٌل نسبة اإلصأابة بالحشأرة و بالتأالً تحسأٌن نمأو نباتأات الأذرة و منهأا ارتفأاع النبأات 

ة تهاجم الساق و تحفر فً داخلأ  انفأاق وتتغأذى علأى المأواد الغذائٌأة وتثأبط نمأو النبأات ممأا ٌسأب  , ن حشرة حفار ساق الذر

(اللأذي اكأد ان اسأتخدام المبٌأدات الجهازٌأة 1999ضع، و تقزم نباتات الذرة الصفراء وأكد هذه النتٌجأة )الكربأولً ورخأرون,

 ً تحسٌن النمو للنبات .ٌإدي الى خفض معد ت اإلصابة بالحشرة و التً أثرت اٌجابٌا ف

أما بالنسبة لطرٌقة إضافة المبٌأد و كأذلك التأداخل الثنأائً بأٌن المبٌأدات و طرٌقأة إضأافتها لأم ٌكأن لهأا تأؤثٌر معنأوي فأً        

 ( .2صفة ارتفاع النبات )جدول 
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-1 
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اع النبات للذرة الصفراء ( تأثٌر مكافحة حفار ساق الذرة بالمبٌدات وطرٌقة اإلضافة وتداخلهما فً صفة ارتف2جدول )

 )سم(

 

 المبٌد 

 المعدل  طرٌقة إضافة المبٌد

 سقاٌة رش ورقً

 124457 124457 124457 مقارنة ) بدون مبٌد (

 125466 121473 129460 دٌازٌنون 

 148440 149425 147455 اكتارا 

 140402 142400 138404 ترٌكارد 

  134438 134494 المعدل 

L.S.D ٌ4428 داتللمب 

L.S.D غ4م لطرٌقة اضافة المبٌد 

L.S.D غ4م للتداخل 

 

 -( :2المساحة الورقٌة للنبات الواحد)سم  -2

(وجود فروقات معنوٌة لتاثٌر المبٌأدات فأً صأفة المسأاحة الورقٌأة للنبأات اذ أعطأى المبٌأد اكتأارا 3تبٌن النتائج )جدول         

 4119عاملة المقارنة )بدون مبٌأد (التأً أعطأت أدنأى معأدل لهأذه الصأفة بلأغ )/نبات( مقارنة بم 2سم 4827أعلى معدل بلغ) 

 (.1999/نبات( ٌرج  سب  هذا التفوق الى كون  مبٌد جهازي ٌإثر فً نسبة اإلصابة بالحشرة الكربولً ورخرون) 2سم

   0للنباتأما بالنسبة لطرٌقة إضافة المبٌد فلم ٌكن لها تؤثٌر معنوي فً صفة المساحة الورقٌة       

وكان للتداخل تؤثٌر معنوي فً معد ت المساحة الورقٌة للنبات اذ أعطأت التولٌفأة للمكافحأة بمبٌأد اكتأارا بطرٌقأة السأقاٌة أعلأى 

/نبأات( مقارنأة  التولٌفأة بمعاملأة المقارنأة )بأدون مبٌأد(التً اعطأت اقأل معأدل لهأذه الصأفة 2سأم 4863معدل لهذه الصفة بلغ)

 ارنة بالمبٌدات ا خرى اعطت التولٌفة مبٌد الدٌازٌنون بطرٌقة السقاٌة أدنى معدل |نبات (ومق 2سم 4119)

 

 

 (2( تأثٌر مكافحة حفار ساق الذرة بالمبٌدات وطرٌقة أضافتها وتداخلهما فً صفة المساحة الورقٌة للنبات الواحد)سم3جدول )

 

 المبٌد 

 المعدل  إضافة المبٌد

 سقاٌة رش ورقً

 4119 4119 4119 مقارنة ) بدون مبٌد (

 4446 4328 4564 دٌازٌنون 

 4827 4863 4791 اكتارا 

 461845 4725 4512 ترٌكارد 

  4508475 449645 المعدل 

L.S.D 77441 للمبٌدات 

L.S.D غ4م لطرٌقة اضافة المبٌد 

L.S.D 54430 للتداخل 
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 -:حفار ساق الذرة النسبة المئوٌة للنباتات المصابة بحشرة – 3

( أن هناك اختالفات معنوٌة لتاثٌر المكافحة بالمبٌدات فأً النسأبة المئوٌأة للنباتأات المصأابة بالحشأرة 4بٌنت نتائج)جدول        

%مقارنة بمعاملة المقارنأة التأً أعطأت أعلأى معأدل لهأذه 7.43اذ تفوق مبٌد اكتارا فً أعطاء أدنى معدل للنباتات المصابة بلغ

% مقارنأأة ببقٌأأة معأأامالت 25.10%و كمأأا ان  مبٌأأد الأأدٌازٌنون أعطأأى نسأأبة مرتفعأأة لإلصأأابة بلغأأت 34.17بلأأغ الصأأفة 

ٌعأزى سأب  انخفأاض اإلصأابة للنباتأات بالحشأرة الأى كأون مبٌأد اكتأارا جهأازي ٌنتقأل تأؤثٌره عأن طرٌأق 0المكافحة بالمبٌأدات 

ٌنمأا مبٌأد الأدٌازٌنون لأٌس مأن المبٌأدات الجهازٌأة ,إضأافة الأى ( ب1998الجذور الى جمٌ  أجزاء النبأات نشأره علمٌأ  تجارٌأ )

ذلك ان استخدام الدٌازٌنون منذ فترة طوٌلأة فأً الزراعأة العراقٌأة قأد أدى ربمأا الأى ظهأور أجٌأال للحشأرة مقاومأة لفعأل المبٌأد 

تأؤثٌر معنأوي فأً نسأبة (.  أظهأرت طرٌقأة إضأافة المبٌأدات 1999(,كما أكد هذه النتٌجة الكربولً ورخأرون)2001الٌاسري)

%مقارنأة بطرٌقأة الأرش 18.68النباتات المصأابة بالحشأرة , اذ  تفوقأت معاملأة السأقاٌة ب عطأاء أدنأى معأدل لهأذه الصأفة بلأغ 

%.ٌعزى ذلأك الأى كأون تأاثٌر المبٌأدات ٌكأون بانتقالهأا مأ  المأواد الممتصأة مأن قبأل النبأات وبالتأالى 18.99للمبٌد التً بلغت 

(. أمأا بشأان التأداخل الثنأائً تفوقأت التولٌفأة مبٌأد اكتأارا 1998شرات وتإدي الى قتلها نشره علمٌة تجارٌ )تمتص من قبل الح

%قٌاسأا بمعاملأة المقارنأة التأً أعطأت أعلأى نسأبة 6.32بطرٌقة السقاٌا للنبات اعطت اقل معدل للنباتات المصابة بالحشرة بلأغ

مبٌدات اعطت التولٌفة مبٌد الدٌازٌنون بطرٌقأة السأقاٌة اقأل معأدل للنباتأات (%و مقارنة بال 34.17للنباتات المصابة بالحشرة )

 (% .  27.06المصابة بالحشرة حٌث بلغت )

 ( تأثٌر مكافحة حفار ساق الذرة  بالمبٌدات وطرٌقة اإلضافة وتداخلهما فً النسبة المئوٌة للنباتات المصابة بالحشرة44جدول )

 

 المبٌد 

 المعدل  إضافة المبٌد

 سقاٌة رش ورقً

 34417 34417 34417 مقارنة ) بدون مبٌد (

 25410 27406 23415 دٌازٌنون 

 7443 6432 8454 اكتارا 

 8465 7418 10413 ترٌكارد 

  18468 18499 المعدل 

L.S.D 2463 للمبٌدات 

L.S.D 0424 لطرٌقة اضافة المبٌد 

L.S.D 1459 للتداخل 

 

 -حبة )غم( :300وزن  -4

حبأة بتأاثٌر المكافحأة بالمبٌأدات إذ أعطأى مبٌأد اكتأارا 300( الى وجود تؤثٌر معنوي فأً وزن 5أشارت نتائج ) الجدول        

(غأم ومقارنأة 69.35غأم مقارنأة بمعاملأة المقارنأة التأى اعطأت اقأل معأدل لهأذه الصأفة )86.13أعلى معدل لهأذه الصأفة بلأغ 

(غأم . ٌعأزى هأذا التبأاٌن الأى تأؤثٌر المبٌأد فأً خفأض  77.15حبأة ) 300لأوزن  بالمبٌدات اعطى مبٌد الأدٌازٌنون اقأل معأدل

نسبة النباتات المصابة بالحشرة التً انعكست اٌجابٌا فً تحسٌن النمو و الذي ساهم فٌما بعد فأً زٌأادة وزن الحبأة .حٌأث أشأار 

(.و أكأأأد ذلأأأك  4بأأأة جأأأدول ) ح 300( أن ا صأأأابة بحشأأأرة حفأأأار سأأأاق الأأأذرة تأأأإثر تأأأؤثٌرا متباٌنأأأا فأأأً وزن1999خلأأأ،)

 ( أن استخدام المبٌدات فً مكافحة الحشرة تإدي الى اختال، فً درجة تؤثٌرها فً النبات .2001السامرائً)

 (. 5بٌنما لم توجد اختالفات معنوٌة فً طرٌقة إضافة المبٌد و كذلك التداخل الثنائً لهذه الصفة )جدول 
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 حبة ب)غم( 300بالمبٌدات وطرٌقة االضافة وتداخلهما فً صفة وزن ( تأثٌر مكافحة حفار ساق الذرة 5جدول )

 

 المبٌد 

 المعدل  إضافة المبٌد

 سقاٌة رش ورقً

 69435 69435 69435 مقارنة ) بدون مبٌد (

 77415 75481 78449 دٌازٌنون 

 86413 88421 84405 اكتارا 

 84423 82447 86400 ترٌكارد 

  78496 79447 المعدل 

L.S.D 2491 للمبٌدات 

L.S.D غ4م لطرٌقة اضافة المبٌد 

L.S.D غ4م للتداخل 

 

 -حاصل النبات الفردي )غم( : -5

( ان المكافحة الحشرٌة للمبٌدات ادت الى زٌادة الحاصل بشأكل معنأوي قٌاسأا بمعاملأة المقارنأة 6اظهرت نتائج )الجدول        

غم(قٌاسأا بمعاملأة المقارنأة التأً اعطأت اقأل 113503المعأامالت وبلأغ الحاصأل ).وقد تفأوق المبٌأد اكتأارا معنوٌأا علأى جمٌأ  

غأأم( ولأأم ٌختلأأ، مبٌأأدي الأأدٌازٌنون وترٌكأأارد معنوٌأأا عأأن بعضأأهما .وتتفأأق هأأذه النتٌجأأة مأأ  مأأا توصأأل ألٌأأ  89576حاصأأل )

 خدام المبٌدات.( الذي أشار الى حصول زٌادة معنوٌة فً حاصل النبات الفردي عند است1999الكربولً ورخرون )

 أما بالنسبة لطرٌقة إضافة المبٌد لم تكن لها تؤثٌر معنوي فً صفة حاصل النبات الفردي.         

بٌنما اظهر التداخل الثنائً بٌن المبٌدات و طرٌقة إضافة المبٌد تاثٌرر معنوٌآ فً صفة حاصأل النبأات الفأردى اذ تفوقأت          

غأم( مقارنأة بمعاملأة  112.07رٌقة ا ضافة بالسقاٌة أعلى معدل لحاصل النبات الفردي بلغ ) تولٌفة المكافحة بمبٌد اكتارا وط

 غم (على التوالً .  97.72و  89.76المقارنة و كذلك مبٌد الدٌازٌنون سقاٌة اللتان أعطتا أقل معدل لهذه الصفة بلغ) 

 ً صفة حاصل النبات الفردي )غم(( تأثٌر مكافحة حفار ساق الذرة بالمبٌدات وطرٌقة اإلضافة ف6جدول )

 

 المبٌد 

 المعدل  إضافة المبٌد

 سقاٌة رش ورقً

 89476 89476 89476 مقارنة ) بدون مبٌد (

 99451 97472 101431 دٌازٌنون 

 113403 112407 114400 اكتارا 

 101450 103444 99456 ترٌكارد 

  100474 101415 المعدل 

L.S.D 3486 للمبٌدات 

L.S.D غ4م لطرٌقة اضافة المبٌد 

L.S.D 5417 للتداخل 
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 ٌقترح على ضوء النتائج المتحصل علٌها من الدراسة

نوصً باضافة مبٌد اكتارا لمكافحة حشرة حفار ساق الذرة إلعطائ  اقل نسبة من النباتات المصابة بالحشرة مقارنة ببقٌة 

 0معامالت المكافحة 

 

 -: المصادر

لحفأار  Zea maysدراسأة بعأض العوامأل التأً تأإثر فأً مقاومأة الأذرة الصأفراء   1999محمأد زٌأدان .الجبوري , خلأ، 

كلٌأة  –. اطروحأة دكتأوراه  lepidoptera:Phalaenidae)) Sesamia cretica Ledسأاق الأذرة 

 جامعة بغداد . –الزراعة 

ار سأاق الأذرة . الكتأا  السأنوي للجنأة التسأجٌل . تقٌٌم بعض المبٌدات لمكافحأة حشأرة حفأ2001السامرائً , عدنان إبراهٌم .

 (1( , العدد )1واعتماد المبٌدات ,وزارة الزراعة , المجلد )

.الأأأذرة الصأأأفراء انتاجهأأأا وتحسأأأٌنها . جامعأأأة  بغأأأداد. وزارة التعلأأأٌم العأأأالً  والبحأأأث  1990السأأأاهوكً , مأأأدحت مجٌأأأد . 

 400العلمً.ع ص  

 Agreen.تأؤثٌر المبٌأد ا حٌأائً 2006ر عار، علً والزبٌدي عاٌأد نعمأ  عوٌأد . السعٌدي ,مرزة حمزة هادي , عبد الستا

 فأأأأأً بعأأأأأض ا وجأأأأأ  الحٌاتٌأأأأأة لحفأأأأأار سأأأأأاق الأأأأأذرة Lnsergar Cascadeومنظمأأأأأً النمأأأأأو 

Lepidoptera:Phalaenidae) Seasmia cretica Led) 

.التكامأل فأً مكافحأة حفأار سأاق الأذرة 1986العادل , خالد محمد , السأامرائً , عأدنان ابأراهٌم والجصأانً , راضأً فاضأل.

Sesamia cretica.127(:2)5. المقاومأأة الكٌمٌائٌأأة والحٌوٌأأة. مجلأأة البحأأوث الزراعٌأأة والمأأوارد المائٌأأة-

139. 

. الحشأأرات ا قتصأأادٌة . وزارة التعلأأٌم العأأالً  1990العأأزاوي , عبأأدي فلأأٌح , ابأأراهٌم قأأدوري والحٌأأدري , حٌأأدر صأأالح 

 صفحة. 652ً . جامعة بغداد والبحث العلم

. توقٌأأت عملٌأات المكافحأأة واختبــــــأأـار 1999الكربأولً ,حمٌأأد حسأن , عبأأد السأتار عأأار، علأأً ,عبأد ي فلأأٌح العأزاوي . 

كفأأأأأأأأأأأأأأأاءة بعأأأأأأأأأأأأأأأض المبٌـــــــــأأأأأأأأأأأأأأأـدات علــــــــــــأأأأأأأأأأأأأأأـى حفـــــــــــــــــــأأأأأأأأأأأأأأأـار سأأأأأأأأأأأأأأأاق الأأأأأأأأأأأأأأأذرة  

(Lepidoptera:Phalaenidae)Sesamia cretica Led  , ) مجلة الزراعأة العراقٌأة )عأدد خأاص

 ( .1, العدد )4مجلة

 ( .20) 2. مجلد 2001 . (FAOالنشرة اإلحصائٌة لمنظمة الغذاء والزراعة )

علأأى محصأأول قصأأ   Sesamia cretica. دراسأأة بٌئٌأأة لحفأأار سأأاق الــــــأأـذرة 2001الٌاسأأري , صأأالح مهأأدي كأأاظم.

جامعأة  –الزراعأة  -النوعٌأة ومكافحتأ  كٌمٌائٌأا . رسأالة ماجسأتٌر كلٌأة السكر فً مٌسان وتاثٌرة علأى صأفات 

 البصرة .

 .28.إرشادات فً زراعة الذرة الصفراء ,مركز أباء لألبحاث الزراعٌة , عدد1994ضاٌ،,عبد األمٌر .

. تؤثٌر مثأبط  1990طارق , احمد محمد , الجبوري , ابراهٌم جدوع , علً , عبد الستار عار، والعزي , محمد عبد جعفر . 

تحأت ظأرو، المختبأر والحقأل . مجلأة  Sesamia creticaفأً حفأار سأاق الأذرة  Maichالنمو الحشأري 

 8-1(:1)17وقاٌة النبات العربٌة . 
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. سمٌت بعض المبٌدات الحشرٌة الجهازٌأة  1983منصور , سمٌح عبد القادر , الحٌالً , باسمة شكري وامٌر عبد الوها  .

 52-47(:2)3.الكتا  السنوي لبحوث وقاٌة المزروعات.  Sesamia cretica بحفار ساق الذرة

 سوٌسرا , نوفارتس وقاٌة المحاصٌل . –. م عالمة تجارٌة مسجلة النوفارتس ري جً بازال  1998نشرة علمٌة تجارٌة . 

Kandil, M.A., Mohamad, A.M., Abdallah ,M.D.1981. Toxicity and latent effect of  Diazinon , 

Sevin , DDTagainst Sesamia cretica Led. Zagazig . Journal of Agricultural : 

V8(2):462 – 475. 

Socknees ,B.A. and J.W.Duddley .1989.Performance of single and double cross autotetrapliod 

maize hybrids with different levels of breeding.Crop Sci.29:875-879. 

 

 

 


