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الخالصت
اظهرررت نئررا دراسررة الكءرراالف اافئراسررية للدعسرروقة عات الئس ر ن رراطCoccinella novemnotata Herbst.
والدعسرروقة عات ااحررد عقررر ن طررة  (Coleoptera: Coccinellidae) Coccinella undecimpunctata L.عل ر
مرن˚اوراق المقرم  ،(Hemiptera: Aphididae) Hyalopterus pruni Geoffr.عردم وجرود فروقرات معنويرة فر
مئوسط الكءاالف اافئراسية اليومية ومئوسط الكءاالف اافئراسية الكلية لالعمار اليرقية ااربعة بين المءئرسرين ،ولكرن يالحرظ
ان العمر اليرق الراب للمءئرسين ئءوق وبقكل معنوي عند م ارنئها بااعمار اليرقية الثالثرة اارررف فر مئوسرط الكءراالف
اافئراسرية اليوميرة اع بلغرت 685.و 16.73و 75.03و 47.88مرن˚  /يرقرة لالعمرار اليرقيرة ااربعرة للدعسروقة عات الئسر
ن اط علر الئروال  ،بينمرا بلغرت 643.و 17.63و 73.24و 41.72حوريرة مرن˚ /يرقرة لالعمرار اليرقيرة ااربعرة للدعسروقة
عات ااحد عقر ن طرة علر الئروال  ،وكرعل فر مئوسرط الكءراالف اافئراسرية الكليرة ولكرل مرن المءئرسرين اع بلغرت 1740.
و 76.60و 184.60و 878.00مرررن˚  /يرقرررة لالعمرررار اليرقيرررة ااربعرررة للدعسررروقة عات الئسررر ن ررراط علررر الئررروال بينمرررا
بلغت 1120.و 76.00و 113.80و 888.20من˚ /يرقرة لالعمرار اليرقيرة ااربعرة للدعسروقة عات ااحرد عقرر ن طرة علر
الئررروال  .بينمرررا لرررم ئوجرررد فروقرررات معنويرررة فررر المئوسرررط العرررام للكءررراالف اافئراسرررية اليوميرررة والكليرررة برررين المءئرسرررين اع
بلغت 18149.و 616.60من˚ /يرقة للدعسوقة عات الئس ن اط عل الئوال  ،ف حين بلغت11302.و 765.60من˚ /يرقة
للدعسوقة عات ااحد عقر ن طة عل الئوال  .كما ئبين عدم وجود فروقات معنوية فر مئوسرط الكءراالف اافئراسرية اليوميرة
بررين المءئرسررين رررالل فئرئ ر ماقبررل وم ر البرريا ومررا بعررد وم ر البرريا اع بلغررت 14643.و 11452.م رن˚ /زوج مررن
البالغات للدعسوقة عات الئس ن اط عل الئوال  ،بينمرا بلغرت 13613.و 11367.مرن˚ /زوج مرن البالغرات للدعسروقة عات
ااحد عقر ن طة عل الئوال  .كما اظهرت الدراسة عدم وجود فروقات معنوية ف مئوسرط الكءراالف اافئراسرية الكليرة برين
المءئرسين رالل فئرئ ماقبل وم البريا ومرا بعرد ومر البريا اع بلغرت 54400.و 64700.مرن˚ /زوج مرن البالغرات
للدعسوقة عات الئس ن اط عل الئوال  ،ف حين بلغت 46667.و 38633.من˚ /زوج مرن البالغرات للدعسروقة عات ااحرد
عقر ن طة عل الئوال  .بينما ئبين وجود فروقرات معنويرة فر مئوسرط الكءراالف اافئراسرية اليوميرة والكليرة برين المءئرسرين
رالل فئرف وم البيا اع بلغت 16641.و 386433.من˚ /زوج من البالغرات للدعسروقة عات الئسر ن راط علر الئروال ،
بينما بلغت 14196.و 613867.من˚ /زوج من البالغات للدعسوقة عات ااحد عقر ن طة عل الئوال .

الكلمات الدالة :الدعسوقة عات الئس ن اط ،الدعسوقة عات ااحد عقر ن طة ،من˚ اوراق المقم  ،الكءاالف اافئراسية.
ئاريخ ئسلم البحث ، 8116/8/87 :وقبوله.8116/7/86 8

المقذمت
ئعررد حقرررات الم رن˚ واحرردف مررن ا ررم اافررات الحقرررية ف ر العررالم وعل ر لمرردا ا العررا ل الواس ر وقرردرئها عل ر ن ررل
المسررببات المرمررية النبائيررة ،ويعررد م رن˚ اوراق المقررم  H. pruni Geoffr.الررعي سررجل ف ر العررراق اول مرررف عررام
1957علرر اقررجار عات النررواف الحجريررة)  Bodenheimerو (1735،Swiriskiمررن ا ررم الحقرررات الماصررة للعصررارف
النبائيررة الئر ئهرراجم اقررجار عات النررواف الحجريررة بانواعهررا المرئلءررة ،ان مرررر ررعا النررو مررن المرن˚ نررائ عررن امئصررا
الحوريات والحقرات الكاملة للعصارف النبائيرة وافراز را للنردوف العسرلية بغرزارف ممرا يقرج ئرراكم اائربرة ونمرو فطريرات
العءررن ااسررود الئر ئ لررل مررن كءرراالف عمليررة الئركير المررو ) Muratواررررون .)8116 ،اسررئردمت المبيرردات الكيميا يررة
بانواعها المرئلءة ف مكافحة اافات الحقرية ومنها المن˚ مما نئ عنة ئلوث البي ة وحدوث رلل ف الئوازن البي ر جرراال
غيا ااعداال الحيويرة مرن مءئرسرات وطءيليرات ( Amerو  )8111 ،Mareiلرعل ف رد لجرل العراملون فر مجرال مكافحرة
اافات ال ائبا اسئرائيجيات بديلة فر ادارف اافرات الحقررية كاسرئردام المكافحرة الحيويرة ( Ahmadوارررون)8111 ،
ومنها المءئرسات الئ ئعود ال عا لة الدعاسريق  Coccinellidaeالئر ئئغرعف علر حقررات المرن˚ والعديرد مرن اانروا
الماصررررررررررة للعصررررررررررارف ،وقررررررررررد اظهرررررررررررت العديررررررررررد مررررررررررن الدراسررررررررررات ان الدعسرررررررررروقة عات الئسرررررررررر ن رررررررررراط
 C. novemnotata Herbst.والدعسروقة عات ااحرد عقرر ن طرة  C. undecimpunctata L.ئلعر دورا فعراا فر
مكافحة حقرات المن˚ ف ح ول ال طن وز ررف القرمو والرمرراوات وبسرائين الحممريات ( Heslerوارررون8118 ،؛
 Loseyوارررررررون 8118 ،؛  Smithو 8111 ،Krischik؛  Naveedوارررررررون8115 ،؛  Saeedوارررررررون8115 ،؛
 Ahmadواررون )2008 ،لعا فان الدراسة الحالية دفت ال م ارنرة كءراالف الدعسروقة عات الئسر ن راط والدعسروقة عات
ااحد عقر ن طة ف افئراو من˚ اوراق المقم كعوامل مكافحة حيوية لهعا النو من المن˚.
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مواد البحث وطرائقه
اجريت عف الدراسة ف مرئبر الحقرات /قسم وقاية النبات /كلية الزراعة والغابرات /جامعرة الموصرل عرام 8118
ئحت ظروف المرئبر عند مئوسط درجة الحرارف  3±83م˚ ورطوبة نسبية  %3±43ئم عمرل مسرئعمرف حقررية لكرل مرن
المءئرسين بجم اعداد من ع كرور وانراث المءئرسرين مومرو الدراسرة مرن الح رل حيرث عزلرت فر عردف اوعيرة بالسرئيكية
وزودت بحقرات من˚ اوراق المقم كغعاال وئم مئابعئها لحين ومعها للبيا والعي اسئردم ف الئجار الالح ة.
 .1الكفاءة االفتراسية لالعماار اليريياة اجريرت رعف الئجربرة بحجرز يرقرة عمرر اول حديثرة الء رو وبعمرر  86سراعة مرن
المسئعمرف لكل من المءئرسين كل عل حدا ،وومعت ف طبق بئري قطرف  3سم ،زودت عف اليرقات باعداد معلومة مرن
حقرات من˚ اوراق المقم المئجانسة بالحجم من اقجار المقم ف الحدا ق المنزليرة مصرابة بهرا وئرم زيرادف العردد مر
ئ دم اليرقات بالعمر وئم فحصها ومئابعئها يوميرا لحرين اكئمرال ئطور را ،حسربت الكءراالف اافئراسرية اليوميرة طب را للمعادلرة
اائية:
الكءاالف اافئراسية اليومية = الكءاالف اافئراسية لكل عمر من ااعمار اليرقية  /فئرف كل عمر من ااعمار اليرقية باليوم.
أما الكءاالف اافئراسية الكلية فه ئمثل مجمو اعداد المن˚ الئ ئءئرسها اليرقات رالل فئرف كل عمر مرن ااعمرار
اليرقية ااربعة ولكل من المءئرسين ،اجريت عف الئجربة بعقرف مكررات لكل عمر يرق ولكل مءئرو.
.2الكفااءة االفتراساية لالالتاا اجريرت ررعف الئجربرة بحجرز زوج مرن البالغرات (عكرررا انثر ) حرديث الررروج مرن طررور
الععراال ارعت من المسئعمرف الحقرية ف طبق بئري قطر  7سم ولكل من المءئرسين عل حدا ،قردمت لهرا اعرداد معلومرة
من حقرات من˚ اوراق المقم المئجانسة ف الحجرم ،وئرم فحصرها ومئابعئهرا يوميرا وحسربت الكءراالف اافئراسرية اليوميرة
والكءاالف اافئراسية الكلية لكل زوج من البالغات رالل الءئرات ماقبل وم البريا -ومر البريا -مابعرد ومر البريا،
اجريت الئجربة برمسة مكررات لكل مءئرو (عبداللة.)8117 ،
حلل ت النئا إحصا يا باسئردام ئصميم العقوا الكامرل كمرا اسرئردم ارئبرار دنكرن مئعردد المردف ارئبرار معنويرة
الءروقات بين المئوسطات عند مسئوف احئمال %3وفق برنام .)1777 ،Anonymous( SAS

النتائج والمناقشت
 .1الكفاءة االفتراسية لالعمار اليريية يومح الجدول ( )1ئاثير ئغعية يرقات الدعسوقة عات الئس ن اط والدعسروقة عات
ااحد عقر ن طة عل من˚ اوراق المقم ف مئوسط الكءاالف اافئراسية اليومية ومئوسرط الكءراالف اافئراسرية الكليرة ،وقرد
اظهررت نئررا الئحليررل ااحصرا وارئبررار دنكررن للءرررق برين المئوسررطات عنررد مسررئوف احئمرال  %3عرردم وجررود فروقررات
معنوية بين مئوسط الكءاالف اافئراسية اليومية ومئوسط الكءاالف اافئراسرية الكليرة لالعمرار اليرقيرة ااربعرة برين المءئرسرين،
ولكن يالحظ من الجدول ايما ئءوق معنوي للعمر اليرق الراب عند م ارنئها بااعمار اليرقية الثالثة ااررف ف مئوسرط
الكءاالف اافئراسية اليومية اع بلغت 685.و 16.73و 75.03و 47.88حورية من˚ /يرقة لالعمار اليرقية ااربعة للدعسروقة
عات الئس ن راط علر الئروال بينمرا بلغرت 643.و 17.63و 73.24و 41.72حوريرة مرن˚ /يرقرة لالعمرار اليرقيرة ااربعرة
للدعسرروقة عات ااحررد عقررر ن طررة عل ر الئرروال وكررعل ف ر مئوسررط الكءرراالف اافئراسررية الكليررة ولكررل مررن المءئرسررين اع
بلغت 1740.و 76.60و 184.60و 878.00حورية من˚ /يرقة لالعمار اليرقيرة ااربعرة للدعسروقة عات الئسر ن راط علر
الئوال بينما بلغت 1120.و 76.00و 113.80و 888.20حورية من˚ /يرقة لالعمار اليرقية ااربعة للدعسوقة عات ااحد
عقر ن طة عل الئوال  .كما يالحظ من الجدول عدم وجود فروقات معنوية فر المئوسرط العرام للكءراالف اافئراسرية اليوميرة
والكلية بين المءئرسين اع بلغت18149.و 616.60حورية من˚ /يرقة للدعسوقة عات الئس ن اط علر الئروال  ،بينمرا بلغرت
 11302.و  765.60حورية من˚ /يرقة للدعسوقة عات ااحد عقر ن طة عل الئوال  .يئبين من الدراسات الساب ة ان El-
 Heneidyواررررون ( )8116وجرردوا ان الكءرراالف اافئراسررية لالعمررار اليرقيررة ااربعررة بلغررت 166168.و  116736.و
 617.56و  441.14عنررد ئغررعيئها عل ر العمررر الحرروري ااول والثرران والثالررث والراب ر لحقرررف م رن˚ العرردو Aphis
 craccivera Kochكمررا وجررد  Raufواررررون ( )8117فرر دراسررة ئرراثير ئغعيررة الدعسرروقة عات السررب ن رراط C.
 septempunctata L.علر مرن˚ الحنطرة ) Schzaphis graminum (Rondaniوعلر ثرالث درجرات حراريرة و ر
1±81و1±83و1±71م˚ ان مئوسطات الكءاالف اافئراسية الكلية لالعمار اليرقيرة ااربعرة بلغرت 3577.و 353.0و445.8
من˚  /يرقة لالعمار اليرقية ااربعة وعل الدرجات الحرارية الثالثة عل الئوال  ،وان الكءاالف اافئراسية لالعمرار اليرقيرة
ازدات بئ دم العمر وان اعل كءاالف افئراسية كانرت للعمرر اليرقر الرابر اع بلغرت7680.و 611.33و 661.57مرن˚ /يرقرة
وعل ر الرردرجات الحراريررة الثالثررة عل ر الئرروال  ،امررا ادن ر كءرراالف افئراسررية فكانررت للعمررر اليرق ر ااول اع بلغررت 7503.
و 78.13و 81.00من˚  /يرقة وعل الردرجات الحراريرة الثالثرة علر الئروال بينمرا وجرد  )8111( ،Mannanان الكءراالف
اافئراسية لليرقات ئزداد بئ دم العمر وان العمر اليرق الراب يسئله اكبرر كميرة مرن المرن˚ وانره رءرا الكثافرة السركانية
للمن˚ ال  %45.65ف حين وجد  Mariواررون( )8113عنرد ئغعيرة المءئرسرين Menochilus sexmaculatus Fab.
و  C. undecimpunctata L.عل مرن˚ الجرت ) Therioaphis trifolii (Monell.ئحرت ظرروف المرئبرر انرة ئوجرد
فروقات معنوية ف الكءاالف اافئراسية اليومية بين المءئرسرين اع بلغرت 118.و 84.8و 67.4و 161.5مرن˚ /يرقرة لالعمرار
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اليرقية ااربعة للمءئرو ااول عل الئوال  ،بينما بلغت 116.و 16.4و 76.1و 38.6من˚ /يرقة لالعمار اليرقيرة ااربعرة
للمءئرررو الثرران عل ر الئرروال  ، .وكررعل ئوجررد فروقررات معنويررة ف ر مئوسررط الكءرراالف اافئراسررية الكليررة بررين المءئرسررين اع
بلغررت 645.و 113.2و 146.9و 766.1مررن˚ /يرقررة لالعمررار اليرقيررة ااربعررة للمءئرررو ااول علرر الئرروال  ،فرر حررين
بلغت 3310.و 61.00و 153.20و 856.80من˚ /يرقة لالعمار اليرقية ااربعة للمءئرو الثان عل الئوال .
 .2الكفاااءة االفتراسااية لالالتااا يئبررين مررن الجرردول ( )8ئرراثير ئغعيررة بالغررات الدعسرروقة عات الئسر ن رراط والدعسرروقة عات
ااحد عقر ن طة عل حوريات مرن˚ اوراق المقرم فر مئوسرط الكءراالف اافئراسرية اليوميرة ومئوسرط الكءراالف اافئراسرية
الكليررة رررالل الءئرررات ماقبررل ومر البرريا -ومر البرريا -مابعررد ومر البرريا ،وقررد اظهرررت نئررا الئحليررل ااحصررا
وارئبار دنكن للءرق بين المئوسطات عند مسئوف احئمال  %3عدم وجود فروقات معنويرة فر مئوسرط الكءراالف اافئراسرية
اليومية بين المءئرسين رالل فئرئ ماقبل وم البيا وما بعرد ومر البريا اع بلغرت 14643.و114.52حوريرة مرن˚ /
زوج من البالغات للدعسوقة عات الئس ن اط عل الئوال بينما بلغت 13613.و 113.67حورية من˚  /زوج مرن البالغرات
للدعسوقة عات ااحد عقرر ن طرة علر الئروال  .كمرا يالحرظ مرن الجردول عردم وجرود فروقرات معنويرة فر مئوسرط الكءراالف
اافئراسررية الكليررة بررين المءئرسررين رررالل فئرئر ماقبررل ومر البرريا ومررا بعررد ومر البرريا اع بلغررت 54400.و64700.
حورية من˚  /زوج من البالغات للدعسوقة عات الئس ن اط عل الئوال  ،ف حين بلغت 46667.و 38633.حورية مرن˚ /
زوج من البالغات للدعسوقة عات ااحرد عقرر ن طرة علر الئروال  .بينمرا اظهررت نئرا الئحليرل ااحصرا وارئبرار دنكرن
للءرق بين المئوسطات عند مسئوف احئمال  %3وجود فروقات معنوية ف مئوسط الكءراالف اافئراسرية اليوميرة والكليرة برين
المءئرسين رالل فئرف وم البيا اع بلغت 16641.و 386433.حورية مرن˚  /زوج مرن البالغرات للدعسروقة عات الئسر
ن اط عل الئوال  ،بينما بلغت 14196.و 613867.حورية من˚  /زوج من البالغات للدعسوقة عات ااحد عقر ن طة عل
الئرروال  .يظهررر مررن البحرروث السرراب ة ان  El-Heneidyواررررون ( )8116وجرردوا ان الكءرراالف اافئراسررية اليوميررة للبالغررات
كانرت ااعلر رررالل فئرررف ومر البريا وكانررت بمرردف  847-815حوريررة مرن˚  /بالغررة  /يروم كمررا وجررد  Mariواررررون
( )8113عند ئغعية المءئرسين  M. sexmaculatus Fab.و C. undecimpunctata L.علر مرن˚ الجرت T. trifolii
) (Monell.ئحررت ظررروف المرئبررر انررة ئوجررد فروقررات معنويررة فر الكءرراالف اافئراسررية اليوميررة بررين اجنرراو المءئرسررين اع
بلغررت 5700.و 31.80حوريررة م رن˚ لررعكور المءئرسررين عل ر الئرروال  ،بينمررا بلغررت 6100.و 3400.حوريررة م رن˚ انرراث
المءئرسررين عل ر الئرروال  ،كمررا وجررد انررة ئوجررد فروقررات معنويررة ف ر الكءرراالف اافئراسررية الكليررة بررين اجنرراو المءئرسررين اع
بلغت 836620.و 8611.00حورية من˚ لرعكور وانراث المءئررو ااول علر الئروال  ،بينمرا بلغرت 877100.و7161.00
حورية من˚ لعكور واناث المءئرو الثان عل الئوال .
وان المءئرو ااول اكثر كءاالف من الثان بسب طول فئرف حيائها ،وان اانراث اكثرر كءراالف مرن الرعكور للمءئرسرين
وعل بسب انها ئمر البريا وئحئراج الر برروئين اكثرر ،وكرعل وجرد  Raufوارررون ( )8117فر دراسرة ئراثير ئغعيرة
الدعسرروقة عات السررب ن رراط C. septempunctata L.عل ر م رن˚ الحنطررة) S. graminum (Rondaniوعل ر ثررالث
درجات حرارية و 1±81و1±83و1±71م˚ انة ئوجد فروقات معنوية ف مئوسرطات الكءراالف اافئراسرية الكليرة للبالغرات
ئبعا لئاثير درجة الحرارف اع بلغ اعل مئوسط للكءاالف اافئراسية الكلية 784880.و 8351.70حورية من˚ لالناث وللعكور
عند درجة الحرارف 83م˚عل الئروال  ،بينمرا ادنر مئوسرط للكءراالف اافئراسرية الكليرة بلغرت 885480.و 1671.60حوريرة
من˚ لالناث وللعكور عند درجة الحرارف 81م˚ عل الئوال .
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الجدول ( :)1ئأثير ئغعية يرقات الدعسوقة عات الئس ن اط والدعسوقة عات ااحد عقر ن طة عل من˚ اوراق المقم ف مئوسط الكءاالف اافئراسية اليومية ومئوسط الكءاالف اافئراسية الكلية
Table (1): Feeding effects of the larval stages of C. novemnotata and C. undecimpunctata on H. pruni Geoffr. on mean of daily and total prediation
efficiency.
نو المءئرو
Kind of
predator

نو اافئراو
Kind of
predation

الدعسوقة عات الئس ن اط
C. novemnotata

مئوسط الكءاالف
اافئراسية
اليومية Dialy

العمر اليرق ااول 1st.
المئوسطSD±
المدف
Rang
MeanS.D

75.03±6.61b

العمر اليرق الراب 6th.
المئوسطSD±
المدف
Rang
MeanS.D

الدعسوقة عات ااحد عقر ن طة
C. undecimpunctata

6.85±1.67d

16 -11

16.73±5.30c

31-86

17.40±2.07c

66-84

76.60±9.94c

148-114

184.60±26.44b

مئوسط الكءاالف
اافئراسية
اليومية Dialy

5-8

6.43±1.67d

15-11

17.63±4.05c

65-85

73.24±5.02b

51-63

مئوسط الكءاالف
اافئراسية
الكلية Total

14-6

11.20±3.96c

66-87

76.00±5.66c

131-61

113.80±30.06b

834-168

مئوسط الكءاالف
اافئراسية
الكلية Total

5-8

ااعمار اليرقية Larval stage
العمر اليرق الثالث7rd.
العمر اليرق الثان 8nd.
المئوسطSD±
المئوسطSD±
المدف
المدف
Rang
Rang
MeanS.D
MeanS.D

13-11

المئوسط
العام
Total
Mean

58-31

47.88±7.04a

*181.49a

843-167

878.00±42.53a

616.60a

41.72±6.64a

113.02a

888.20±36.77a

765.60a

*المئوسطات عات ااحرف غير المئقابهة ف كل قطا ئقير ال وجود فروقات معنوية فيما بينها عند مسئوف احئمال  %3حس ارئبار دنكن.
*Means followed by different letters in each sector are significantly different at P=0.05
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فر مئوسرط الكءراالف اافئراسرية اليوميرة ومئوسرط الكءراالف اافئراسرية الكليرة ررالل

الجدول ( :) 8ئاثير ئغعية الدعسوقة عات الئس ن اط والدعسوقة عات ااحرد عقرر ن طرة علر مرن˚ اوراق المقرم
الءئرات ماقبل وم البيا -وم البيا -مابعد وم البيا.
Table (2): Feeding effects of the C. novemnotata and C. undecimpunctata on H. pruni Geoffr. on mean of daily total prediation efficiency during preoviposition , oviposition and post- oviposition period.
نو المءئرو
Kind of
predator

نو اافئراو
Kind of
predation

فئرف ماقبل وم البيا
Pre-oviposition period
المئوسطSD±
المدف Rang
MeanS.D

الدعسوقة عات الئس ن اط
C. novemnotata
السدعوقة عات ااحد عقر ن طة
C. undecimpunctata

مئوسط
الكءاالف اافئراسية
اليومية
Daily

171-168

مئوسط
الكءاالف اافئراسية
الكلية
Total

616-456

مئوسط
الكءاالف اافئراسية
اليومية
Daily

156-166

مئوسط
الكءاالف اافئراسية
الكلية
Total

568-417

146.43±17.07a

544.00±79.70a

136.13±13.62b

466.67±87.37a

فئرف وم البيا
oviposition period
المئوسطSD±
المدف Rang
MeanS.D
166.41±59.60a

716- 33

3567- 6613

866 – 51

6651 -7477

*المئوسطات عات ااحرف غير المئقابهة ف كل قطا ئقير ال وجود فروقات معنوية فيما بينها عند مسئوف احئمال  %3حس

3864.3±25.19a

141.96±44.70b

6138.67±15.5a

فئرف مابعد وم البيا
post- oviposition period
المئوسطSD±
المدف Rang
MeanS.D
161-61

336-777

167-68

431-767

114.52±33.94a

647.00±80.95a

113.67±21.28a

386.33±131.79a

ارئبار دنكن.

.*Means followed by different letters in each sector are significantly different at P=0.05
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Coccinella novemnotata Herbst. AND C. undecimpunctata L.
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ABSTRACT
The results of studying the prediation efficiency of the Lady beetles Coccinella
novemnotata Herbst and Coccinella undecimpunctata L. (Coleoptera:Coccinellidae) on
Hyalopterus pruni Geoffr. (Hemiptera:Aphididae), showed that there is no significant effects
between the means of the dialy and total prediation efficiency for the fourth larval stages of
the two predators, but the fourth stages showed significant effects when compared with the
other stages of the two predators in the means of dialy prediation efficiency which reached
4.85,14.73,37.03 and 63.88 aphid/larvae for the fourth larval stages of C. novemnotata Herbst
respectively, in comparison with 4.43,13.63,35.24 and 61.72 aphid/larvae for C.
undecimpunctata L. respectively, and for the means of total prediation efficiency for the two
predators which reached 13.40,38.60,126.60 and 232.00 aphid/larvae for the fourth larval
stages of C. novemnotata Herbst respectively,but it reached 11.20,38.00,115.80 and 222.20
aphid/larvae for C. undecimpunctata L. Respectively. While there is no significant effects
between the total means of the dialy and total prediation efficiency for the fourth larval stages
of the two predators, which reached 120.49, 408.60 aphid/larvae for C. novemnotata Herbst
respectively and 115.02,387.60 aphid/larvae for C. undecimpunctata L. respectively. Also the
study showed there is no significant effects between the means of the dialy prediation
efficiency during preoviposition and postoviposition period between two predators which
reached 164.43,106.52 aphid/pair adults for the C. novemnotata Herbst respectively and
158.13,105.67 aphid/pair adults for the C. undecimpunctata L. Respectively. And there is no
significant effects between the means of the total prediation efficiency during preoviposition
and postoviposition period between two predators which reached 766.00,463.00 aphid/pair
adults for the C. novemnotata Herbst respectively and 684.67,528.33 aphid/pair adults for the
C. undecimpunctata L. Respectively. While there is asignificant effects between the means of
the dialy and total prediation efficiency during oviposition period between two predators
which reached 184.41,5246.33 aphid/pair adults for the C. novemnotata Herbst respectively
and 161.96,4052.67 aphid/pair adults for the C. undecimpunctata L. Respectively.
Keywords: Coccinella novemnotata, C. undecimpunctata, Hyalopterus pruni, Prediation
efficiency.
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