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Pheromones










–









 








 ١٩ 
  




 







 


 




 














 ٢٠ 
  






Microcerotermes gabrielis

M. diversus Termitidae 
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  Anacanthotermes ubachi (Navas) Hodotermitidae
          


             

   Roticulotermes clypeatus    

Rhinotermitidae          
 Anacanthotermes turkestanicus vagans A. Amitermes vilis  
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Dursban  TCChlorpyrifos


Termidor 
Fipronil
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 ١٠٤ ص  دابة االرض –االرضة
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  .بغداد–اهليئة العامة لوقاية املزروعات / الزراعية دليل مكافحة االفات ) ١٩٨٠(العلي، عزيز  -١
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ علم احلشرات العام والتطبيقي) ١٩٨٠(عبداهللا فليح. العزاوي، د -٢
احلشرات االقتصادية يف مشال العراق، وزارة التعلـيم  ) ١٩٨٣(سعد، عوض حنا و أمني عادل حسن  -٣

  .عة املوصلجام/ العايل والبحث العلمي 
وزارة الزراعة والري، اهليئة العامة للتعاون والتدريب واالرشاد الزراعي/ االرضة وطرق الوقاية منها  -٤
  بغداد / دابة االرض: االرضة) ١٩٨٦(جليل . ابو احلب، د -٥
٦- FAO  
حشرات البساتني، دار الكتب للطباعة ) ١٩٩٢( مجيل و حممد عبدالكرمي حممد  جرجيس، سامل  -٧

  .والنشر، جامعة املوصل
  .احلشرات االقتصادية، جامعة بغداد) ١٩٩٠(عبداهللا فليح و آخرون . العزاوي، د -٨

  ٨و  ٥،٧الصور مقتبسة من املصادر رقم 
9- The Dow Chemical Com. Dursban 4 TC .  

10- RHONE – POULENC – Temidor 25.
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