
206 
 امعات العربيةمجلة اتحاد الج

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2009، 206-199 (،1) دد(، ع17)جلدم

 

 أ.د عبـد الرحمن حسـين أمين تحكيم:

 سامى عبد الحميد الدسوقى أ.د
 

 

النشاط الموسمى لفراشات ثاقبات القصب  لتحديد الموعد المالئم إلطالق طفيل  رصد

 التريكوجراما فى حقول قصب السكر بمصر العليا 

]17[ 
 - 2لطفى عبد الحميد يوسف - 2حامد الدمرداش صقر - 1السيد عبد الحميد علوان 

 3عبد اللطيف عبدهللا ابازيد
 القاهرة -الدقى  – وث الزراعيةـز البحـمرك –ات ـة النباتـوث وقايـد بحـمعه -1

 القاهرة -شبرا الخيمة  – جامعة عين شمس –كلية الزراعة  –قسم وقاية النباتات  -2

 مصر -الجيزة  – وث الزراعيةـز البحـمرك  –ة ـمعهد بحوث المحاصيل السكري -3

 

 الملخـص العربــي
 

الزراعية بحوث الالدراسة فى محطة  تلك اجريت

لرصد النشاط الموسمى ة قنا ـمحافظ – ةـلمطاعناب

ر باستخدام مصيدة ـات قصب السكـات ثاقبـلفراش

ن ـمتتاليي امينـدة عــلمة ـون الضوئيـروبنس

حيث تم تشغيل . 2006/2007&  2005/2006

يوميا من بداية الغروب وحتى الضوئية المصيدة 

شروق شمس اليوم التالي وتم رصد تعداد الفراشات 

كل لفراشات الجمعت بالمصيدة أسبوعيا وعد  التي

 .نوع

دودة القصب فراشة أن لة ـالدراسنتائج  وتشير

نشاط رئيسية تمتد من  فترةSesamia cretica   الكبيرة

يونيو( كذلك  –الربيع وحتى اوائل الصيف )ابريل 

سجلت اربعة قمم اخرى صغيرة لنشاطها فى ابريل 

 ويونيو ويوليو واكتوبر.

 Chiloدودة القصب الصغيرة  ةـة لفراشـسببالناما 

agamemnon  فقد سجل لها فترتين من النشاط فى

حقول قصب السكر ، امتدت الفترة االولى من الربيع 

يونيو( ويحتمل ان  –وحتى اوائل الصيف )مارس 

يكون لها جيلين فى الفترة االولى وكانت اما فترة 

فى يوليو ولكنها صغيرة نسبيا  النشاط الثانية قد سجلت

 ربما إلنتقالها على عوائل أخرى كالذرة.

ة ان عوامل الطقس ـح من تلك الدراسـكما اتض

ة الحرارة ـة )متوسط درجـالسائدة فى تلك المنطق

ة النسبية( كان لها تأثير ـالصغرى والكبرى والرطوب

ى دودة القصب الكبيرة ـاط فراشتـى نشـواضح عل

ر المشترك لتلك العوامل ـكان التأثي والصغيرة حيث

ة دودة القصب الكبيرة ـاط فراشـنشى ـعلمجتمعة 

ال العامين على التوالى ، ـفى ك 66.7%،  51.6%

،  %57.7وعلى نشاط  فراشة دودة القصب الصغيرة 

 فى العامين على التوالى. 44.1%

يوصى باطالق طفيل ج ـتلك النتائوء ـوعلى ض

في حقول  Trichogramma evanescensالتريكوجراما 

ل وذلك ـارا من منتصف ابريـإعتب رـقصب السك

ي أما بالنسبة ـي والربيعـلمحصولي الغرس الخريف

للخلفة التالية فيكون اإلطالق بعد شهرين من كسر 

المحصول السابق ويستمر اإلطالق كل اسبوعين حتى 

المكافحة الناجحة  نهاية شهر يونيو وذلك لضمان

صب السكر بيولوجيا بدون استخدام مبيدات لثاقبات ق

 كيماوية.

 


