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مع اإلشارة إلى مكافحتِه حيوياً لبق الدقيقي لة ي  ئوبي تشخيصيةدراسة  :و االطروحةأعنوان الرسالة 

 في محافظة البصرةوكيميائياً 
 

 ،( فة  سةقم اطة م  اةا اة فلةة القصةر Hemiptera: Psedococcidaeالةقييي   بيئيةة لبقة  أجريت دراسة تشخيصية و

 Planococcus citri (Risso)و  Phenacoccus solenopsis (Tinsely) اا الق  الةقييي  اوتم خالل القراسة تسجيل نوعي

عبةى  Ph. solenopsisعبى كث فة عقدية لق لغة   الطةو  إذ سجبت الطت ئج أ عبى عوائل نق تية اختبفةألول ار  ف  اة فلة القصر  

اة  ، أي ر فة  اططيةة اليرنةةعب  ولةوري ته عبى الطق تيا نفسهم  ف  شهر أكراة نق ت  ورد الجم ل والميط  خالل شهر آب ف  اططية 

العطة  والراة ف فة  اططيةة اله ر ةة   ول عبةى نقة تعقديةة لق لغ تةه فة  شةهر تشةريا األعبةى كث فةة سجبت أف P. citri بطو للطسقة  ب

لق لغة   ووورية   الطةو   عبةى تةسسة   القراسةة أف نقة   الميطة  كة ف أ بيطةتعب ، كمة  كراة طية ولةوري ته خالل شهر تموز ف  اط

Ph. solenopsis    ب لغة   الطةو  ونقة   الراة ف تجةP. citri   لةورية   الطةو  عبةى تةسسة   كة ف أبيطمة  نقة   العطة P. citri .

فتراسةية لةه عبةى ب لغة   وووريةة   أعبةى كفة    إسةجبت  Coccinella septempunctataالمفتةر   واسةطةبالةيويةة المك فةةة 

 المك فةةة، أاة  عبةى تطفةل لةه فة  اططيةة اليرنةةالةذ  سةجل أ  Aenasius bambawaleiلطفيل كذلك او Ph. solenopsisالطو  

  .عبى الطيونيكوتيطية ف  المختقر وعقم وجود فروق اعطوية ف  الةيلظهر  تفوق اقيقا  الفسفور العضوية أف الكيمي ئية
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Thesis   Title: Identificational and Ecological Study of Mealybug with Refer 

to Biological and Chemical Control in Basrah Province 

A study of identificational and ecological of mealybug (Hemiptera: Psedococcidae) was 

conducted in seven regions of Basrah Province. The study showed the emergence of two species of 

mealybug for the first time in Basrah Province: Phenacoccus solenopsis (Tinsely) and Planococcus 

citri (Risso .In August, the highest adults number of Ph. solenopsis on hibiscus and lantana plants 

in the region of Kerma Ali, and in May the highest nymphs number on both plants in Qurna region, 

while in October, the highest adults number of P. citri was recorded on grape and pomegranate 

plants in Hartha region, and the same species had the highest nymphs number densities during the 

July in Karma Ali. The results were showed sensitivity of lantana plants to infection by adults and 

nymphs of Ph. solenopsis while Pomegranate plant was the most sensitive to the infection of P. citri 

nymphs and the grape plant was the most sensitive to the infection of the nymphs of the same 

species. Biocontrol by the predator C. septempunctata, which had the highest predatory efficiency 

for adults and nymphs of Ph. solenopsis, as well as the parasite of A. bambawalei, which recorded 

the highest parasitism in Qurna. The chemical control showed the superiority of organic phosphorus 

pesticides on the Neonecotinoides in the laboratory and the absence of significant differences in the 

field. 


