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حٌىًح حتىب اللمح املخشنح ويف اآلفاخ الشاكتح املاصح يف ةداًح يف  Thiamethoxam و  Imidacloprid دأسري
 النمى مىسم 

Effect of Imidacloprid and Thiamethoxam on Viability of Stored wheat grains and on Sucking Pests in 
Beginning of Growing Season 

 امللخص 

 املزاجع

 لفرتاخ ودخشًنها الحتىب معالجح ةعد  اللمح محصىل منى يف thiamethoxm و imidacloprid متٌدي دأسري ملعزفح الدراسح هذه هدفر

 نذائج ةاملتٌدًن اللمح حتىب معاملح أععر .اللمح محصىل دصٌث الذٍ املاصح الشاكتح الحرشاخ يف املذتلٌح السمٌح ودأسري مخذلفح سمنٌح

  .حٌىًذها دذأسز أن ودون املاصح الشاكتح الحرشاخ ضد املتٌدًن فعالٌح السذمزار أشهز خمسح ملدج  الحتىب دخشًن ميون ةحٌص  جٌدج
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 النذائج واملناكشح

جامعح دمشم       
  الشراعٌحهلٌح الهندسح 

وكاًح النتاخكسم     

 النستح) املدروسح الصفاخ عىل سلتا   دإسز مل Thiamethoxam  و Imidacloprid  مبتٌدي اللمح حتىب معاملح أن مخربًا   النذائج أظهزخ

 واملخشنح  املعاملح اللمح حتىب سراعح ةعد الحللٌح النذائج أظهزخ هام .(للنتاداخ الجاف الىسن-التادراخ ظىل-الجذر ظىل-لإلنتاخ املئىًح

 األوراق نعاط وحرشاخ Schizaphis graminum  النجٌلٌاخ من   ةحرشاخ اإلصاةح (2019-2018) الدراسح مىسم يف مخذلفح سمنٌح لفرتاخ

 من مخذلفح سمنٌح فرتاخ ودخشًنها فلغ ةاملاء حتىةها معاملح دم أن ةعد الشاهد اللمح نتاداخ عىل  Empoasca decipiens Paoli األخرض

 هال حلم هام ،الحتىب دخشًن مدج هانر مهام الشمن مع الشاهد اللمح نتاداخ عىل الحلل يف الحرشاخ أعداد اسدًادو  ،شهىر 6 ئىل شهز

  متٌد داله األفضل هىimidacloprid متٌد هان فلد الحامًح نسث دفاودر ولون الحرشًح اإلصاةح من للنتاداخ حامًح املتٌدًن

thiamethomxam. النجٌلٌاخ من   حرشاخ عدد أن شهىر سذح ملدج وصلر ظىًلح سمنٌح فرتج املعاملح الحتىب دخشًن رغم أنه لىحظ و 

 عىل الحرشاخ عدد اسداد . ةالشاهد ملارنح   األكل هانر thiamethoxam و imidacloprid معاملح يف النتاداخ عىل األخرض األوراق ونعاط

 مخذلفح سمنٌح لفرتاخ واملخشنحthiamethoxam متٌد و imidaclopridمبتٌدي املعاملح اللمح حتىب سراعح من ًىما   64 ةعد اللمح نتاداخ

 معاملح ميون .الحتىب دخشًن مدج ةاسدًاد اسدًادها لىحظ هام الذخشًن أسمنح هل عند املعامالخ مخذلف ةني ظاهزًح الفزوق وأصتحر

 املعاملح الحتىب حٌىًح عىل سلتٌح دأسرياخ ظهىر لعدم نظزا شهىر 5 ئىل دصل ملدج ودخشًنها املدروسني املتٌدًن ةأحد اللمح حتىب

 .الحلل يف املشروعح النتاداخ عىل املاصح الشاكتح الحرشاخ ألعداد وخفضهم  املذهىرج الفرتج ةعد املتٌدًن فعالٌح والسذمزار

 لوشري الزئٌيس الغذاء الحتىب هذه دعذرب حٌص سناةل شول عىل مزهتح حتىةا   اللمح وًنذج النجٌلٌح، الفصٌلح من حىيل نتايت جنس Triticum spp الحنعه أو اللمح

 يف الرضر أغلتها ًستث حٌص sucking pests املاصح الشاكتح الحرشاخ ةٌنها من الحرشًح، اآلفاخ من مجمىعح الحلل يف اللمح محصىل دصٌث .العامل شعىب من

 املسذخدمح الوٌمٌائٌح املىاد ةني من .دسىًلها حذى ودخشًنها دعتئذها كتل الحرشًح ةاملتٌداخ التذور معاملح ًجث هنا ومن املحصىل، منى من املتوزج املزاحل

 والرتةس aphids املن ،white flies التٌضاء الذةاةح ،Leaf hopper األوراق نعاظاخ مشل الحرشاخ، ةعض ضد فعاال  هان الذي imidacloprid 70 WS التذور معالجح يف

thrips اللعن عىل (Vijay kumar،2005)، واملتٌدthiamethoxam 500FS اللعن عىل املاصح الشاكتح الحرشاخ ضد فعاال  هان (Patil ،2008وسمالؤه). 

  اسذخدام ئىل اللجىء دم. الشمس عتاد يف املاصح الشاكتح الحرشاخ ضد التذور ملعالجح حرشًح همتٌداخ thiamethoxamو Imidacloprid املتٌدان اسذخدم 

 أسناء الغسل أو التنفسجٌح فىق األشعح ةستث للذدهىر عزضح لٌسر أنها ئىل  ةاإلضافح النمى أظىار خالل للنتاخ مذىاصلح حامًح ودىفز انذلائٌح جهاسًح متٌداخ

 اإلصاةح ضد والشذالخ التذور لحامًح التذور معاملح يف دجارًا   املسذخدمح املتٌداخ أول هى Imidacloprid اميٌداهلىةزاًد ( (2008وآخزون Herbert السلاًح

  مجمىعح من thianicotinyl صف دحر  وًذتع الشاين الجٌل thiamethoxam سٌامٌشىهسام الحرشاخ متٌد وًُعد .(1999 وآخزون، Wilde) املىسم ةداًح يف ةالحرشاخ

 .املحاصٌل من مذنىعح مجمىعح عىل اكذصادًا   الهامح الحرشًح اآلفاخ من واسعح ظائفح عىل ممذاسج سٌعزج ًىفز وهى الصنعٌح النٌوىدٌناخ


