تأثير بعض الأعداء الحيوية على تعداد بعض أنواع البق الدقيقي
الملخـص العــربي
تعتبر أنواع البق الدقيقي (بق القصب الدقيقي Saccharicoccus sacchari (Cockerell)   وبق الهبسكس الدقيقي  Macnellicoccus hirsutus (Green) وبق السيشيلارم الدقيقي westwood   Icerya seychellarum) من الحشرات الاقتصادية الهامة، والتي تصيب العديد من أشجار الفاكهة والزينة، كما يعتبر بق القصب الدقيقي S. sacchari   أهم آفة تصيب محصول قصب السكر في مصر. ولحسن الحظ أن حشرات البق الدقيقي تهاجم بالعديد من الطفيليات والمفترسات والمسببات المرضية. ولذلك يجب أن يدرس دور هذه الأعداد الحيوية وإدخالها كجزء من برامج المكافحة المتكاملة لهذه الآفات.
أجريت الدراسة الحالية في مزرعة كلية الزراعة جامعة المنصورة بهدف حصر الطفيليات والمفترسات والمسببات المرضية المرتبطة بحشرات S. sacchari (على نباتات القصب بمركز دكرنس – محافظة الدقـــهلية)  و  I. seychellarum (على أشجـار الفيــكس و الارثـــو) و   M.  hirsutus (على أشجار الهبسكس) ؛ لمعرفة دور الأعداء الحيوية على تعداد هذه الحشرات، هذا بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين نشاط هذه الأعداء الطبيعية وكل من تعداد الآفة والعوامل الجوية (درجات الحرارة والرطوبة النسبية)، وكذلك إجراء بعض التجارب المعملية لتقييم تأثير العائل النباتي على السلوك البحثي لأهم المفترسات.
ويمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها في التالي:-
ا I - الدراسات الحقلية:-
 أولا:- الأعداء الحيوية المرتبطة بحشرة بق القصب الدقيقي  S. sacchari:-
تم دراسة الأعداء الحيوية المرتبطة بهذه الحشرة خلال عامي 2001/2002 و2002/2003 على محصول القصب، وقد أوضحت النتائج ما يلي:-
أ- الطفيليات:-
خلال عامي الدراسة لم يتم تسجيل أي من الطفيليات الحشرية على أي طور من أطوار الحشرة.
ب- المفترسات:-
تم تسجيل أربعة أنواع من المفترسات مرتبطة بمستعمرات حشرة الـ S. sacchari على السطح الداخلي للأوراق، وهي Cryptoleamus montrouzieri Muls., Paederus alfierii Koch., Coccinella undecimpunctata L. and Chilocorus bipustulatus L. ، ويمثل المفترس C. montrouzieri 59.81%  و73.33% من المجموع الكلي للمفترسات خلال العام الأول والثاني، يليه المفترس   P. alfierii   (23.36  و 14.9%)   ثم C. undecimpunctata (11.21 و8.63%) أما المفترس                C. bipustulatus فكان الأقل تواجدا (5.15 و3.14%).
	سجل المفترس C. montrouzieri خمس ذروات من النشاط في نوفمبر- ديسمبر وفبراير- مارس وأبريل ويونية - يوليو وأكتوبر على التوالي. وكان أعلاها في مارس ويوليو.
	نسبة المفترس (C. montrouzieri) / الفريسة سجل أعلى تعداد له خلال اشهر الصيف (في يوليو ومايو خلال العام الأول والثاني).
	المفترس P. alfierii سجل ثلاث ذروات من النشاط، تم تسجيلها في أبريل- مايو ويونيه- يوليو وأغسطس-سبتمبر على التوالي.
	أوضحت الدراسة أن تعداد المفترس C. montrouzieri مرتبط بكثافة الفريسة.
	أظهر كل من المفترس C. montrouzieri والمفترس P. alfierii استجابة موجبة للزيادة في درجات الحرارة خلال عامي الدراسة.
جـ - المسببات المرضية:-
خلال هذه الدراسة تم عزل فطر الـ Aspergillus flavus Link من حشرة الـ          S. sacchari، وذلك لأول مرة في مصر.
	وجد أن متوسط نسبة الحشرات المصابة بالمسبب المرضي 15.77±4.64 و 17.28±3.97% في السنة الأولى والثانية. كما أوضحت الدراسة أن معدل الإصابة بالفطر ينخفض بتقدم العائل في العمر ؛ حيث كان العمر الثاني الأكثر حساسية للإصابة يليه العمر الثالث بينما أظهرت الحشرة الكاملة مقاومة أعلى للإصابة بالفطر.
	أوضح الفطر تزامن جيد مع تعداد عائله. ويتضح ذلك من التحليل الإحصائي الذي بين أن قيم معامل الارتباط "r" بين نشاط الفطر وتعداد عائله كانت 0.23 في السنة الأولى و0.51* في السنة الثانية.
	اظهر نشاط الفطر A. flavus استجابة سالبة للزيادة في درجة الحرارة واستجابة موجبة غير معنوية للزيادة في نسبة الرطوبة.
	أسهم الفطر A. flavus بأكثر من 50% من الموت الكلى الحادث في تعداد الـ                    S. sacchari.
ثانيا:- الأعداء الحيوية المرتبطة ببق السيشيلارم I. seychellarum  :-
درست الأعداء الحيوية لهذه الآفة على أشجار الفيكس خلال عامي 2002/2003 وأشجار الارثو خلال عامين متتاليين، وقد أوضحت الدراسة ما يلي:-
I- على أشجار الفيكس:-
أ- الطفيليات:-
لم يتم تسجيل أي نوع من الطفيليات الحشرية على هذه الآفة خلال عامي الدراسة.
ب- المفترسات:-
تم تسجيل المفترس R. cardinalis كمفترس رئيسي على هذه الآفة حيث بلغت نسبة تواجده 90.5 و95.0% من إجمالي تعداد المفترسات المجموعة في السنة الأولى والثانية على التوالي. بينما تم تسجيل كل من Hyperaspis vinciguerae وCrysoperla carnea بأعداد قليلة.
	وجد أن النشاط المسمي لتعداد الـ  R. cardinalis  يزداد تدريجيا ابتدءا من شهر يناير حتى يصل أعلى ذروة له في مايو ويوليو ثم ينخفض تدريجيا حتى سبتمبر وبعدها يزداد مرة أخرى مسجلا ذروة أخرى في أكتوبر.
	بلغت أعلى نسبة مفترس (R. cardinalis): فريسة 1: 18 (في مايو) و1: 21 (في يوليو) في السنة الأولى والثانية.
اظهر المفترس R. cardinalis استجابة موجبة للزيادة في تعداد فريسته ؛ حيث أوضح التحليل أن قيم الارتباط بين التعدادين (r  ) بلغت 0.66** في السنة الأولى و0.82** في السنة الثانية من هذه الدراسة.
	أوضحت الدراسة أن تعداد المفترس  R. cardinalis  مرتبط بكثافة فريسته (SMB) خاصة خلال فصل الصيف حيث أبدى المفترس استجابة للتزايد في التعداد مع ازدياد كثافة الفريسة.
جـ - المسببات المرضية:-
خلال هذه الدراسة تم عزل ثلاثة أنواع من المسببات المرضية البكتيرية من هذه الحشرة  (I. seychellarum) وهي Bacillus sp. (strain 1 and 2), Streptomyces sp. and Micrococcus sp.، وذلك لأول مرة في مصر.
	وجد أن متوسط نسبة الحشرات المصابة بالمسببات المرضية 9.73±2.75 و        7.27±1.25% في السنة الأولى والثانية. كما أوضحت الدراسة أن معدل الإصابة بلغ أقصاه في شهر يناير (15.79% في السنة الأولى و8.84% في السنة الثانية).
	أثبتت الدراسة عدم تزامن نشاط المسببات المرضية مع تعداد عائلها. ويتضح ذلك من التحليل الإحصائي حيث سجل ارتباط سالب بين نشاط الممرضات وتعداد عائلها وكانت قيم "r" هي -0.72** في السنة الأولى و-0.16 في السنة الثانية.
	اظهر نشاط الممرضات استجابة سالبة للزيادة في درجة الحرارة (عالية المعنوية في السنة الأولى وغير معنوية في السنة الثانية) واستجابة سالبة غير معنوية للزيادة في نسبة الرطوبة خلال عامي الدراسة.
	أسهمت الممرضات بدور كبير في نسبة الموت الكلى الحادث في تعداد بق السيشيلارم.
II- على أشجار الارثو:-
أ- الطفيليات:-
لم يتم تسجيل اى نوع من الطفيليات على هذه الحشرة على أشجار الارثو خلال هذه الدراسة.
ب- المفترسات:-
تم تسجيل كل من المفترسات الثلاثة التالية  C. carnea, H. vinciguerrae and         C. bipustulatus على أشجار الارثو ولكن بأعداد قليلة.
جـ - المسببات المرضية:-
تم تسجيل كل من Bacillus sp. (strain 1 and 2), Streptomyces sp. and Micrococcus sp.  كمسببات مرضية على هذه الآفة وذلك لأول مرة في مصر.
	أوضحت الدراسة أن متوسط نسبة الحشرات المصابة بالمسببات المرضية بلغ            11.6±2.33 و14.52±7.71% على مدار العام الأول والثاني. وسجلت أعلى نسبة نشاط للممرضات في شهر يناير (17.24%) من العام الأول وشهر مايو (34.26%) من العام الثاني.
	لم يتزامن نشاط الممرضات مع تعداد العائل خلال سنتي الدراسة ؛ حيث أوضح التحليل الإحصائي أن قيم "r" كانت غير معنوية (0.22 في العام الأول و-0.28 في العام الثاني).
	أوضح التحليل الإحصائي وجود ارتباط سالب عالي المعنوية بين نشاط الممرضات والتغيرات في درجات الحرارة في السنة الأولى (r = -0.62**) وموجب غير معنوي في السنة الثانية (r = 0.12)، ووجود ارتباط سالب غير معنوي بين نشاط الممرضات والتغيرات في نسبة الرطوبة.
	أسهمت الممرضات بدور كبير في نسبة الموت الكلى الحادث في تعداد بق السيشيلارم.
ثالثا:- الأعداء الحيوية المرتبطة ببق الهبسكس الدقيقي M. hirsutus  :-
أ - الطفيليات:-
خلال سنتي الدراسة تم تسجيل الطفيل Anagyrus kamali (Moursi) على هذه الآفة.
	أوضحت الدراسة أن متوسط نسبة التطفل بلغ 10.9±9.4 و8.2±6.8% على مدار العام الأول والثاني. وسجل الطفيل ثلاثة ذروات للنشاط سنوياً في مارس ويوليو (أعلى ذروة) وأكتوبر-نوفمبر خلال العام الأول والثاني.
	وجد أن الطفيل تزامن نشاطه مع تعداد العائل خلال سنتي الدراسة ؛ حيث أوضح التحليل الإحصائي أن قيم "r" كانت عالية المعنوية (0.80** في العام الأول وكذلك في العام الثاني 0.76**).
	أوضح التحليل الإحصائي وجود استـجابة مــوجبة (عالية المعنوية) لنشاط                   الطفيل مع الزيادة في درجات الحرارة في السنة الأولى   (r = 0.78**)   والسنة الثانية (r = 0.73**)، ووجود ارتباط سالب غير معنوي بين نشاط الممرضات والتغيرات في نسبة الرطوبة.
	للطفيل دور كبير في نسبة الموت الكلى الحادث في تعداد الآفة ؛ حيث ارتبطت الزيادة في الموت الكلى بالزيادة في نسبة التطفل.
ب- المفترسات:-
خلال سنتـي الدراسة تم تسجيل ثلاثة أنـواع من المـفـترسات على هـذه الآفة هي               C. montrouzieri, H. vinciguerrae and C. carnea؛ حيث كـان المفـترس C. montrouzieri  هو الأكثر تواجداً.
	سجل المفترس C. montrouzieri ثلاثة ذروات للنشاط سنوياً في مارس ومايو-يونيه وسبتمبر-أكتوبر (أعلى ذروة).
	وجد أن نشاط هذا المفترس متزامنا مع تعداد الفريسة خلال سنتي الدراسة ؛ حيث أوضح التحليل الإحصائي وجود ارتباط عالي المعنوية بين تعداد كل من المفترس والفريسة حيث أن قيم "r" كانت عالية المعنوية (0.53** في العام الأول و0.65** في العام الثاني).
	بلغت أعلى نسبة مفترس (C. montrouzieri): فريسة 1: 13 و1: 16 (في شهر أكتوبر) في السنة الأولى والثانية.
	أوضحت الدراسة أن تعداد المفترس  C. montrouzieri  مرتبط بكثافة فريسته خاصة خلال فصل الصيف حيث كانت قيمة ميل خط الانحدار الممثل للعلاقة بين التعدادين في فصل الصيف 0.22 وفصل الشتاء (0.18) وفي الخريف (0.13) والربيع (0.09).
	أظهر المفترس استجابة موجبة للزيادة في درجات الحرارة خلال عامي الدراسة. حيث أوضح التحليل الإحصائي أن قيم الارتباط بين التغيرات في كل من متوسط درجة الحرارة وتعداد المفترس كانت موجبة عالية المعنوية (0.57** في السنة الأولى و0.73** في السنة الثانية).
 II- الدراسات المعملية:-
أولا:- قدرة العزلات الميكروبية على إحداث العدوى لأنواع البق ألدقيقي المدروسة:-
1- قدرة الفطر A. flavus على إحداث العدوى ببق القصب ألدقيقي:-
اثبت هذا الفطر كفاءة جيده في إحداث المرض ببق القصب ألدقيقي S. sacchari تحت الظروف المعملية (عند استخدامه بتركيز 1 x 10 7 جرثومة / 1 مل) حيث بلغت نسبة الإصابة به 26.7±7.0 و58.0±6.9 و92.0±7.2 وذلك بعد 5 و10 و15 يوم من المعاملة على التوالي. كما أوضحت النتائج أن كفاءة هذا المسبب المرضي على إحداث العدوى تزداد بزيادة تركيزه.
2- قدرة العزلات البكتيرية على إحداث العدوى ببق السيشيلارم:-
تم تقييم قدرة العزلات البكتيرية [Bacillus sp. (strain 1 and 2) و Micrococcus sp. وStreptomyces sp.] على إحداث العدوى للعمر الثاني والثالث لحوريات بق السيشيلارم الدقيقي. وقد أوضحت الدراسة أن نسبة الموت بالعمر الثاني بلغت 80.0±6.9 و74.0±5.3 و64.0±4.0 و60.0±6.0، بينما على عمر الحورية الثالث بلغت هذه النسب 74.0±5.3 و66.0±6.0 و    38.0±2.0 و74.0±5.3 على التوالي ؛ بينما بلغت نسبة موت العمر الثاني والثالث في الكنترول 22.0±6.0 و16.7±1.2.
ثانيا: تأثير نوع العائل النباتي على السلوك البحثي للمفترس:-
فضلت إناث المفترس R. cardinalis مستخلص أوراق الفيكس ولم تبدى أي استجابة لمستخلص نبات الارثو. حيث جذب مستخلص أوراق الفيكس أعلى نسبة من إناث المفترس   (76.67±9.13%) تلاه مستخلص الجوافة ثم الكاكي.
أظهرت إناث المفترس R. cardinalis أعلى قوة قتل (k-value) على نباتات الفيكس تلاها الجوافة ثم الكاكي، بينما لم تفترس بق السيشيلارم الدقيقي على نباتات الارثو. أما إناث المفترس C. bipustulatus فسجلت أعلى كفاءة لها على نباتات الفيكس والكاكي واقلها على الارثو. وعلى الجانب الآخر أظهرت إناث المفترس C. undecimpunctata كفاءة قليلة ضد الـ I. seychellarum دون أن تتأثر بنوع العائل النباتي.

NATURAL ENEMIES ON SOME MEALYBUG POPULATIONS.

SUMMARY

Pink sugarcane mealybug, Saccharicoccus sacchari (Cockerll), hibiscus mealybug, Macnellicoccus hirsutus (Green) and seychellarum mealybug, Icerya seychellarum Westwood are of great economic importance on several host plants.
Fortunately, mealybug insects are subject to be attack by several predators, pathogens and parasitoids. So, the role of these natural enemies should be maximized and involved in the integrated control program of these pests.
The present work was conducted in the Experimental Farm, Faculty of Agriculture, Mansoura University, aiming to survey insect natural enemies (predators and parasitoids) and pathogenic agents which associated with I. seychellarum (on ficus and coral trees), M. hirsutus (on hibiscus plants) and S. sacchari (on sugarcane plants in Dikernes district). Also, to estimate the role of such natural enemies in managing these pests. Also, some laboratory experiments were carried out to investigate the pathogenicity of isolated entomopathogens and to evaluate the searching behavior of the main predators in response to host plant species.
The obtained results could be summarized as follow:-

A- Field experiments:-
I- Natural enemies of the pink sugarcane mealybug, (PSM), S. sacchari:-
Natural enemies of this mealybug species were studied during two successive seasons 2001/02 and 2002/03 on sugarcane plants. The results obtained could be summarized as follow:-

1- Parasitoids:-
During the two years of study, no parasitoids associated with the different stages of S. saccahari on sugarcane plants were recorded.

2- Insect predators:-
1) Survey studies revealed the occurrence of four predators on the upper surface of leaves sheath close to the colonies of S. sacchari. They are Cryptoleamus montrouzieri Muls., Paederus alfierii Koch., Coccinella undecimpunctata L. and Chilocorus bipustulatus L.. C. montrouzieri was the most dominant predator represented by 59.81 and 73.33% of the total collected predators in the first and second year. Followed by P. alfierii (23.36 and 14.90%), C. undecimpunctata (11.21 and 8.63) and C. bipustulatus (5.15 and 3.14 %) in the first and second year of study.
2) C. montrouzieri population exhibited five peaks of seasonal abundance yearly. These peaks were recorded in November-December, February-March, April, June-July and October. The highest population was observed in March and July.
3) The predator: prey ratio for the coccinellid predator, C. montrouzieri approach to the optimum ratio during July and May in the first and second year.
4) P. alfierii population exhibited three peaks of seasonal abundance yearly. These peaks were recorded in April-May, June-July and August-September. The highest population was observed in June-July.
5) The density-dependent response for C. montrouzieri at different prey (PSM) densities indicated that C. montrouzieri population exhibited positive response to the increase of prey density.
6) Correlation and regression analysis indicated that C. montrouzieri exhibited positive response to the increase of temperature during the first (r = 0.48*) and second year (r = 0.38). P. alfierii showed highly significant response to the increase of temperature. With respect to relative humidity, both predators (C. montrouzieri and P. alfierii) showed no response to the increase of relative humidity however, "r" values were -0.03 and -0.22 (in the first year) and -0.18 and -0.05 (in the second year).

3. Entomopathogens:-
1) During the course of this study, the entomopathogenic fungus, Aspergillus flavus Link. was isolated from PSM for the first time in Egypt.
2) The percentages of diseased individuals were 15.77±4.64% and                17.28± 3.97% in the first and second year. The infection rate with A. flavus increased as S. sacchari became older in age. However, the second nymphal instar was more sensitive to infection with the fungal pathogen followed by the third one, while, adult stage appear to be more tolerant to infection with the fungus A. flavus.
3) Synchronization between host population and fungal activity was relatively good recorded in the second year. However, statistical analysis indicated that, there was positive correlation (insignificant 0.23 and significant 0.51*) in the first and second year between percentage of diseased mealybugs and host population density.
4) Statistical analysis showed that the activity of the entomopathogenic fungus, A. flavus exhibited a highly significant negative response to the increase of mean temperature. The correlation coefficients were                 -0.701** and -0.702** in the first and second year. Regarding the relative humidity (RH%), the fungal activity showed a positive response to the increase of relative humidity, in both years of study  (r-value was 0.01).
5) A. flavus as mortality factor contributed more than 50% of the total population mortality, especially in winter season.
II- Natural enemies of the seychellarum  mealybug (SMB), I. seychellarum:-
Natural enemies of this margarodid species were studied on ficus and coral trees during two successive years. The obtained data could be summarized as follow:-

1- On ficus trees:-
1-1- Parasitoids:-
During the two years of study, no parasitoids associated with the different stages of I. seychellarum on ficus trees were recorded.
1-2- Predators:-
1) The coccidophagous predator, R. cardinalis was recorded as the main dominant insect predator on SMB represented by 90.5 and 95.0% of the total collected predators in the first and second year. But, C. bipustulatus, C. carnea and Hyperaspis vinciguerrae were rarely observed and even then in a low numbers.
2) R. cardinalis population exihibited three peaks of abundance, yearly. These peaks were in December, May-July and September-October. The highest peak of occurrence was on September-October.
3) The predator: prey ratio showed the highest value (1: 18 in May and  1: 21 in July) during the first and second year.
4) The predator activity showed significantly positive response to the increase of prey density during the two years of study. However, statistical analysis showed that the correlation coefficients between the number of R. cardinalis and SMB population were 0.66** and 0.82** in the first and second year.
5) The density-dependent response for R. cardinalis at different SMP densities indicated that, this predator tends to aggregate as the prey density increase especially in summer ("b" value = +0.14), while, in autumn season, the predator population exhibited the lowest response to the increase of prey density (b = 0.04).
6) Correlation and regression analysis indicated that, R. cardinalis exhibited highly significant positive response to the increase of temperature during the first (r = 0.59**) and second year (r = 0.83**). With respect to relative humidity, the predator R. cardinalis showed highly significant negative response to the increase of relative humidity in the first year ("r" value was -0.62**), while, in the second year the predator showed insignificantly negative response ("r" value was -0.07ns).
1-3- Entomopathogens:-
1) During the course of this study three entomopathogenic bacteria were isolated from SMB for the first time in Egypt. The bacterial species namely, Bacillus sp. (strain 1 and 2), Streptomyces sp. and Micrococcus sp..
2) The percentages of SMB diseased individuals on ficus trees were 9.73±2.75% and 7.27±1.25% in the first and second year. The highest percentages of diseased mealybug were recorded (15.79 and 8.84%) in January, in both years of the study, respectively.
3) No synchronization had bean recorded between host population and entomopathogenic activity in the two years of study. Statistical analysis indicated that there was negative correlation (highly significant                 (r = -0.72**) and insignificant (r = -0.16) in the first and second year) between percentage of diseased mealybugs and host population density.
4) Statistical analysis showed that the activity of the entomopathogenic bacteria exhibited a negative response to the increase of mean temperature. The correlation coefficient value was -0.56** and -0.12ns in the first and second year. On the other hand, the bacterial activity showed a positive response to the increase of relative humidity (r-values were -0.36ns and       -0.25ns in the first and second year).
5) The entomopathogenic bacteria had an important role as mortality factor on SMB population. However, it represented by the highest percentage of contribution to the total mortality
2- On coral trees:-
2-1- Parasitoids:-
	No parasitoids were recorded on the different stages of SMB throughout the two years of study.
2-2- Predators:-
Three predaceous insect species, C. carnea, H. vinciguerrae and C. bipustulatus were recorded with low numbers on SMB population on coral trees.
2-3- Entomopathogens:-
1) The entomopathogenic bacteria, Bacillus sp. (strain 1 and 2), Streptomyces sp. and Micrococcus sp. were isolated from seychellarum mealybug for the first time in Egypt.
2) The percentages of SMB diseased individuals on coral trees were 11.60±2.33% and 14.52±7.71% in the first and second year. The highest percentages of diseased mealybug were recorded on the 14th of January (17.24) and 15th of July (34.26%) in the first and second year.
3) No synchronization had bean recorded between host population and entomopathogenic activity in the two years of study. However, statistical analysis indicated that, there was insignificant correlations  (r = 0.22 and   -0.28 in the first and second year) between percentage of diseased mealybugs and host density.
4) Statistical analysis showed that the activity of the entomopathogenic bacteria exhibited a negative and positive response to the increase of mean temperature. The correlation coefficient was r = -0.62** and 0.12ns in the first and second year. In respect to relative humidity (RH%), the bacterial activity showed a negative response to the increase of relative humidity (r-values was -0.21 and -0.03 in the first and second year).
5) The increase of diseased percentage was corresponding with an increase of the total population mortality in both years of study. However, the pathogenic bacteria contributed highest rate of percentage of the total mortality of SMB population.

III- Natural enemies of the pink hibiscus mealybug (PHM), M. hirsutus:-
1- Parasitoids:-
1) In the present study, the solitary endoparastoid Anagyrus kamali (Moursi) (Hymenoptera: Encyrtidae) was recorded on PHM.
2) The percentage of parasitism averaged 10.9±9.4% and 8.2±6.8% in the first and second year. The parasitoid activity exhibited three peaks of activity, yearly. These peaks were recorded in March, July (highest activity) and October-November.
3) The parasitoid exhibited a good synchronization with the changes of host density. However, changes of parasitism percentages coincided with changes of host density of PHM in both years of study. The statistical analysis also indicated that there was a highly significant positive correction in the first (0.76**) and second (0.80**) year.
4) The endoparasitoid exhibited a highly positive response to the increase of temperature in both years of study, and no response with relative humidity. However, statistical analysis showed that there was significant correlation between the parasitoid activity and mean temperature in the first and second year ("r" values were 0.78** and 0.73**). On the contrary, the parasitoid showed no response to the relative humidity (r-values were        -0.06ns and 0.16ns).
5) The parasitoid had a good role in suppressing the PHM population. However, it contributes a highest rate of PHM total mortality. On the other hand as the percentage of parasitism increase, the total mortality of PHM increase.
2- Predators:-
1) During the two years of study, three predators namely C. montrouzieri, H. vinciguerrae and C. carnea were recorded associating with M. hirsutus on hibiscus trees. C. montrouzieri was recorded as dominant predator on PHM population. But, H. vinciguerrae and C. carnea were rarely observed and even them in low numbers.
2) C. montrouzieri population exhibited three peaks annually, on March, May-June and September-October (the highest one).
3) The activity of the predator showed a significantly positive response to the prey population density during the two years of study. However, statistical analysis showed that the correlation coefficient values between the number of C. montrouzieri and PHM were 0.53** and 0.65** in the first and second year.
4) The predator: prey ratio showed the highest value (1: 13 and  1: 16 in October) during the first and second year.
5) The density-dependent response for C. montrouzieri at different PHM densities indicated that the population of this predator was tend to aggregate as the prey density increase especially in summer ("b" value = +0.22) and winter season (b = +0.18), while, in autumn and spring seasons, the predator population exhibited relatively low response to the prey density (b = +0.13 and +0.09).
6) Correlation and regression analysis indicated that C. montrouzieri exhibited highly significant positive response to the increase of temperature during the first (r = 0.57**) and second year (r = 0.73**). While, with the changes of mean relative humidity the correlation coefficients were -0.29 and -0.45* in the first and second year.
B- Laboratory Experiments:-
I- Pathogenicity of the microbial isolates to the tested mealybug species:- 
1- Pathogenicity of A. flavus to PMB nymphs:-
At the highest concentration of the fungus (1 X 107 spores / 1 ml) the infection percentages were 26.7±7.0, 58.0±6.9 and 92.0±7.2% after 5, 10 and 15 days of treatment, respectively. On the other hand, the infection percentage of the entomopathogenic fungus to PMB was increased as its concentration increase.
2- Pathogenicity of the bacterial isolates to SMB population:-
The infection percentages of the second nymphal instar were 80.0±6.9, 74.0±5.3, 64.0±4.0 and 60.0±6.0% with the treatment of Bacillus sp. (strain 2), Micrococcus sp., Bacillus sp. (strain 1) and Streptomyces sp., respectively, while, in the case of third nymphal instar these percentages were 74.0±5.3, 66.0±6.0, 38.0±2.0 and 74.0±5.3%, respectively.
II- Influence of host plant species on the predator searching behavior:-
1) The predator female, R. cardinalis exhibited high preferrability to ficus extract and no preferrability to the coral extract. However, ficus leaves extract attracted the highest percentage of females (76.67±9.13%) followed by guava (60.00±9.13%) and kaki (53.33±7.46%) extracts.
2) R. cardinalis females exhibited the highest k-value of mortality on ficus followed by guava and kaki plants, while, I. seychellarum on ortho plants not attached by the predator females during the experimental period. Regarding C. bipustulatus, the predator females recorded the highest efficiency on ficus and kaki plants and the lowest efficiency was observed on coral plant. On the contrary, C. undecimpunctata females showed low efficiency against I. seychellarum with no preferrability to any of the host plant species.


