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 الملخص 

في مخابر قسم وقاية النبات ومركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية )كلية الزراعة،  الحالي  ُنفذ البحث  

دمشق( خالل   مبيدي  2021-2018جامعة  فعالية  تقييم  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   .chlorpyrifos    َو

spiromesifen    والمستخلصات الكحولية لكل من األزدرختMelia azedarach L.    واألوكاليبتوس

العنكبوتي    .Eucalyptus camaldulensis Dehnالمنقاري   الفريز  أكاروس  وبيوض  بالغات  ضد 

Tetranychus turkestani   .فروق معنوية في نسبة موت    بّينت النتائج وجود   ضمن الظروف المخبرية

بالتركيز الموصى به  للمبيدين  ساعة من التعرض لآلثار المتبقية    72،  48,  24عد  ببالغات األكاروس  

ولم توجد أية    بين الشاهد والمعامالت المختلفة، رة  ب وكذلك بالنسبة للمستخلصات المخت  لالستخدام الحقلي

ضد بالغات    spiromesifen  وَ   chlorpyrifosن مبيدي  م  50LC  كانت قيم  . فروق معنوية بين المبيدين

بعد    ppm  24.55  ، 229.09س  كارو األ و   24بالترتيب  الُمعاَملة،  من  فإساعة  سمية  عليه  ن 

spiromesifen  مرة من سمية    9.33ـ  ألكاروس أعلى بات البالغchlorpyrifos50  . كانت قيمLC   من

بالترتيب    ppm  181970.08  ،281838س  كارو األضد بالغات  األزدرخت  و   مستخلصي األوكاليبتوس

مرة   1.55ـ كاروس أعلى ببالغات األل سمية مستخلص األزدرخت  عليه فإنساعة من الُمعاَملة، و  24 بعد

 األكاروس  فروق معنوية في نسبة موت بيوض  وجودكذلك  األوكاليبتوس. بّينت النتائج    من سمية مستخلص

الحقلي  24بعد   لالستخدام  به  الموصى  بالتركيز  بالمبيدين  المباشر  الرش  من  بالنسبة    ساعة  وكذلك 

. وصلت نسبة موت  ولم توجد فروق معنوية بين المبيدين  والمعامالت المختلفة،  بين الشاهدللمستخلصات  

%،  spiromesifen  98.399  وَ   chlorpyrifosدي  ساعة من المعاملة بمبي   24بيوض األكاروس بعد  

ساعة من المعاملة بكل من    24وصلت نسبة موت بيوض األكاروس بعد  % على الترتيب؛ كما  98.444

 % على الترتيب. 88.204 %,35.309ت مستخلصي األوكاليبتوس واألزدرخ
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