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رنات دفعالية بعض المستخمصات النباتية وزيت النعناع في طرد يرقات وبالغات فراشة 
 البطاطا

 Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)   مخبريا 

 (1)فاضل كعدهو  (1)آية سمحدار*

، جامعة حمب، حمب، سورية. (.1)  قسـ عمـ الحياة الحيوانية، كمية العمـو
 (.salhdar02@gmail.comلكتروني: لممراسمة: آية سمحدار، البريد اإل)*

 00/11/2012تاريخ القبول:    22/00/2012تاريخ االستالم: 

 الممخص
وزيت النعناع في طرد عثة درنات البطاطا   األزدرختو  األوكاليبتوسُأجري البحث بيدؼ دراسة فعالية مستخمصات 

Phthorimaea operculella  ،تحضير المستخمصات النباتية تـ . 8112خالؿ العاـ وذلؾ تحت ظروؼ المختبر
ظيرت النتائج فعالية زيت أوراؽ النعناع في (. أ11%و، 7، %8.2%)بتراكيز مختمفة وذلؾ بتمديدىا بالماء المقطر 

، ومستخمص ساعة مف المعاممة 82وبعد  %11% عند التركيز 28الطرد  ةنسب بمغت الطور الثاني إذطرد يرقات 
أظيرت النتائج أف % عمى التوالي وعند نفس التركيز. كما 22%، 28  األزدرختومستخمص ثمار  األوكاليبتوسأوراؽ 

وبمغت ، %11ساعة مف المعاممة وتركيز  82بعد % 111طرد بالغات العثة إذ بمغت النسبة لزيت النعناع تأثير في 
. %11عمى التوالي وذلؾ عند نفس التركيز   األزدرختو  األوكاليبتوس% عند استخداـ مستخمص 22%، 111النسبة 

 األوكاليبتوسصات نباتات ومستخمزيت النعناع لبطاطا باستخداـ أوضحت النتائج إمكانية مكافحة عثة درنات ا
 . األزدرختو 

  .Phthorimaea operculella زيت النعناع،، مستخمص نباتي :الكممات المفتاحية

 :المقدمة
 Kabira et al., 2008) مغذياً تعد البطاطا مف أىـ محاصيؿ الخضر في العديد مف دوؿ العالـ والوطف العربي وأكثرىا استيالكا لكونيا محصواًل 

ف تخزيف ىذا المحصوؿ ال يقؿ أىمية عف عممية الزراعة ويعد أحد نقاط الضعؼ التي تواجو إنتاج ىذا المحصوؿ عالميًا. ،(  وا 
، حيث Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)ة درنات البطاطا ذ يتعرض بشكؿ مستمر آلفة تعرؼ بفراشإ

 .(8112الزبيدي وآخروف، (تصيب ىذه اآلفة البطاطا أثناء عممية التخزيف مما يسبب أضرارًا اقتصادية بالغة بحفرىا أنفاقًا داخؿ درنات البطاطا 
ة مختمفة تابعة مف أىـ اآلفات الحشرية عالمية االنتشار، إذ تياجـ أنواعًا وأجناسًا نباتي Phthorimaea operculellaتعد عثة درنات البطاطا و 

 لمفصيمة الباذنجانية كالباذنجاف والتبغ والفميفمة والبندورة إال أف عائميا المفضؿ ىو البطاطا.
الطور اليرقي الطور األكثر ضررًا حيث يسبب تغذي اليرقات عمى نسيج الدرنات وذلؾ أثناء عممية التخزيف إلى انخفاض المحتوى النشوي  يعد

تي يصبح قواميا فميني، إذ تُفرز اليرقات خيوطًا حريرية أثناء تجواليا تسمح بدخوؿ أنواع مف الفطر والجراثيـ إلى داخؿ وجفاؼ األجزاء المصابة ال
 .(Gill et al., 2017)الدرنات المصابة مما تؤدي إلى تعفنيا 
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اـ المبيدات الحشرية الكيميائية ذات حوؿ استخد Ph. operculellaانصبت أغمب الدراسات واألبحاث في مجاؿ مكافحة عثة درنات البطاطا 
لية ة الدو التأثير السمي، إذ يجري تطبيقيا دوف استخداـ معدات الوقاية الالزمة والنتيجة ىي وقوع حاالت مف التسمـ بالمبيدات، حيث أعادت الوكال

لى  ، تبعاً (8118مظاله، (مبيد حشري مستخدـ عمى اآلفات الزراعية  22لؤلبحاث السرطانية النظر في  إلى التأثيرات الجانبية لممبيدات الكيميائية وا 
 .(8118اعميري ومقداد،  (األمواؿ التي تصرؼ عمى تصنيع المبيدات وتطويرىا بيف الحيف واآلخرو  مف قبؿ اآلفات،ظيور صفة المقاومة 

تكتيكاتيا تزويد محفزات الطرد التي تعمؿ عمى جعؿ  إحدى استراتيجيات اإلدارة المتكاممة لآلفات ىي استراتيجية إدارة العائؿ/ المضيؼ، والتي مف
(، مما يعني أن تطبيق مثل هذه االستراتيجية في المخازن قد يمنع من Jimenez and Poveda, 2009المحصوؿ غير محبب بالنسبة لآلفات )

 .(Tsedaley, 2015)ة وذات سمية مبيدة تمامًا وضع البيض وطاردلًتستخدـ المستخمصات النباتية كمواد مانعة  اختراق اليرقات لدرنات البطاطا.
، مع النقص في نسب التعذر  األزدرختيترافؽ النقص في نسب اختراؽ يرقات عثة درنات البطاطا لمدرنات المعاممة بمستخمصات بعض النباتات ك

مما . (Moawad and Ebadah, 2007; Sharaby et al., 2014 واالنبثاؽ لدى الحشرات أيضًا )القدرة عمى إكماؿ دورة الحياة والتطور( )
 يدة.شجع العمؿ عمى اختبار كفاءتيا السيما أف البيئة السورية غنية بأنواع النباتات التي يمكف استغالليا الستخراج مركبات تعمؿ كبدائؿ مف

يرقات  ىـ المختمفة في طردبتراكيز وزيت النعناع المائية   األزدرختو  األوكاليبتوساختبار الفعالية الحيوية لمستخمصات  البحث إلى ىذا يدؼي
 .ة درنات البطاطاوبالغات فراش

 وطرائقو: البحث مواد
 جامعة حمب.-نفذ البحث في مختبر البيئة والتصنيؼ الحيواني في كمية العمـومكان تنفيذ البحث: 

 جمع وتربية عثة درنات البطاطا مخبريا : 
غير البالغة لمحشرة ضمف أقفاص خشبية إذ األطوار . تمت تنمية Ph. operculellaات البطاطا ثة درنالحصوؿ عمى عينات بطاطا مصابة بع تـ

 ,Mostamhil)تعذر اليرقات الخارجة مف الدرنات غطيت الدرنات الموضوعة داخؿ القفص بطبقة مف التراب الجاؼ وذلؾ لتأميف الوسط المالئـ ل

 (.CPRI, 2005تصنيفية ) رفت الحشرة باالعتماد عمى مفاتيحعُ . (1999
% لتحفيز األنثى عمى وضع البيض مع 17تـ نقؿ عدة أزواج مف البالغات المنبثقة إلى أحواض بالستيكية وُزودت األحواض أيضًا بمحموؿ سكري 

  (Badegana and Ngameni, 2000).  لمتموث وتجديد المحموؿ( تبديمو كؿ يوميف )تجنباً 
كما تـ جمع البيض الموضوع يوميًا ونقمو إلى أحواض تحوي شرائح بطاطا مف أجؿ تغذية اليرقات الفاقسة وتمت مراقبة تطور اليرقات وعند 

 وبعدىاوصوليا إلى العمر اليرقي الرابع تـ عزليا ونقميا إلى أحواض أرضيتيا مغطاة بطبقة مف التراب الجاؼ باإلضافة لبعض مف شرائح البطاطا، 
 .Maharjan and Jung, 2011)مالحظتيا في التراب )بعد عزلت العذارى 

 تحضير المستخمصات النباتية: 
، وتـ غسميا ،(.Melia azedarach L)  األزدرختوثمار نبات  ، (Eucaluptus camaldulensis Dehnh) األوكاليبتوستـ جمع أوراؽ نبات 

 واليواء الجاؼ مع مراعاة التقميب المستمر. كما تـ نشر األجزاء النباتية المستخدمة في الظؿ
( والمحورة عف 1222 تـ طحف كمية مف األجزاء النباتية كٍؿ عمى حدة كي تصبح جاىزة لالستخالص؛ إذ اعتمدت طريقة )المنصور،

(Harborne, 1984 في تحضير المستخمصات النباتية المائية مع إجراء بعض التحوير بزيادة مدة االستخالص إلى )غ 11ساعة حيث تـ أخذ 82
مؿ ماء مقطر ثـ جرى خمط المحتويات بواسطة الخالط  111مؿ يحتوي عمى 211مف المسحوؽ الناعـ لمنباتات المجففة ووضعت في دورؽ سعتو 

 ة.ساعة وذلؾ إلعطاء أكبر مجاؿ الستخالص المادة الفعالة في العينة النباتي82دقائؽ بعدىا ترؾ المزيج مدة 11الكيربائي لمدة 
دقيقة وذلؾ  12دورة/دقيقة مدة  2111تـ بعد ذلؾ ترشيحو ونقؿ المحموؿ الناتج إلى أنابيب خاصة إذ تـ تثفيمو في جياز الطرد المركزي وبسرعة 

 لترسيب األجزاء النباتية العالقة والحصوؿ عمى محموؿ رائؽ.
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عدة أياـ لتبخير الماء والحصوؿ عمى المادة الخاـ الجافة. تـ بعدىا حؿ المادة الجافة الناتجة في  مئوية21لرائؽ وتجفيفو عمى درجة حرارة تـ عزؿ ا
%( وذلؾ 11%، 7%، 8.2% ُاعتبر محموؿ أساس ُحضرت منو التراكيز )11الماء المقطر بحيث يتـ الحصوؿ عمى مستخمص نباتي تركيزه 

 بتمديدىا بالماء المقطر.
 باتي: استخالص وتحضير الزيت الن

زالة األجزاء النباتية غير الالزمة. اعتمد جياز (.Mentha sp)نبات النعناع  أوراؽتـ جمع  في استخالص الزيت النباتي  Soxhlet، وتـ غسميا وا 
د غ مف أوراؽ النبات ووزعت عمى أوراؽ ترشيح وتـ إغالؽ األخيرة، ثـ جرى وضعيا في المكاف المخصص ليا في الجياز بع21حيث تـ أخذ 

 مؿ مف المحؿ )إيتانوؿ( في الحوجمة أسفؿ الجياز.211وضع 
تػـ بعػػد ذلػػؾ إيصػاؿ تيػػار مػػف المػػاء إلػى المكثػػؼ طػػواؿ عمميػػة االسػتخالص وذلػػؾ لتكثيػػؼ البخػار الصػػاعد وتحويمػػو إلػػى سػائؿ، ولتشػػغيؿ الجيػػاز تػػـ 

 .(Almeida et al., 2012) توصيمو إلى سخاف كيربائي مدة أربع ساعات
المتكوف وفصؿ الزيت عف طريؽ أنبوب الفصؿ، بحيث يتـ الحصوؿ عمى الزيت النباتي، ومف ثـ تـ حمو في الكحوؿ لموصوؿ إلى  تـ أخذ السائؿ
 %( وذلؾ بتمديدىا بالكحوؿ.11%، 7%، 8.2%، ُاعتبر محموؿ أساس ُحضرت منو التراكيز )11محموؿ تركيزه 

 عثة درنات البطاطا: فعالية مستخمصات النباتات في طرد يرقات وبالغات دراسة
ة، دراسة فعالية المستخمصات في طرد يرقات العثة: تـ اختبار فعالية المستخمصات في الطرد عمى يرقات الطور الثاني وذلؾ كونيا مرحمة أولي -1

لوقاية مف اإلصابة بيذه ، وعند المكافحة بيذه الطريقة تتـ ا(Jimenez and Poveda, 2009)دورىا الحيوي البحث عف العائؿ )درنات البطاطا( 
فؼ اآلفة. ُقصت ورقة الترشيح في المنتصؼ وتمت معاممة أحد نصفي الورقة بالمستخمص النباتي ومعاممة النصؼ اآلخر بالماء المقطر كشاىد. جُ 

اني إلى مركز الورقة النصفاف بتركيما في اليواء الجاؼ ثـ تـ وصؿ الورقتيف معًا في طبؽ بتري مثقب الغطاء وتـ إدخاؿ خمس يرقات طور ث
تمت مراقبة التجربة وتسجيؿ عدد اليرقات في المنطقة المعاممة واليرقات في منطقة الشاىد و  (، وذلؾ لكؿ تجربة وبواقع خمسة مكررات.1شكؿ )ال

 في المخبر.بعد نصؼ ساعة مف بدء التجربة وبعد ساعتيف وأربع ساعات وأربع وعشريف ساعة، وذلؾ ضمف الشروط البيئية االعتيادية 
متوسط  ⁻نسبة طرد اليرقات = )متوسط عدد اليرقات في المنطقة الشاىد  Abbottُحسبت النسبة المئوية لطرد اليرقات المصححة وفقًا لمعادلة 

 .100×عدد اليرقات في المنطقة المعاممة / عدد اليرقات الكمي( 

  
                                                             1                                 2 

 طبق انبحري انمجهس نهحجربة .1شكم ان

 : بعذ إدخال انيرقات2: قبم إدخال انيرقات ، 1

 

تمت الدراسة بتحضير أنبوب زجاجي مفتوح الطرفيف ثـ إدخاؿ خمس حشرات بالغة إلى  دراسة فعالية المستخمصات في طرد بالغات العثة: -8
غالؽ طرفي األنبوب بقطع مف البطاطا )مع االنتباه إلى توجيو قشرة البطاطا إلى جية داخؿ األنبوب مف أجؿ محاكاة التج ربة مركز األنبوب، وا 

(، وتركيا حتى تجؼ في جو المخبر وذلؾ 8اتية واألخرى بالماء المقطر شكؿ رقـ )لمظروؼ في المخزف( بعد معاممة إحداىا بالمستخمصات النب
في طرد  المستخمصاتفعالية النتائج كما في طريقة دراسة  تمت مراقبة التجربة مع تسجيؿو  (.8117 الجصاني،لكؿ تجربة وبواقع ثالثة مكررات )
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 .الشروط البيئية االعتيادية في المخبروذلؾ ضمف  يرقاتال
متوسط  ⁻المنطقة الشاىد ات في بالغات = )متوسط عدد البالغنسبة طرد ال Abbottُحسبت النسبة المئوية لطرد البالغات المصححة وفقًا لمعادلة 

 .100×ات الكمي( بالغفي المنطقة المعاممة / عدد ال اتبالغعدد ال

 
 األنبىب انسجاجي انمجهس نهحجربة .2شكم ان

(، وفي كؿ معاممة ثالثة تراكيز ولكؿ  األزدرخت، األوكاليبتوستـ التصميـ اإلحصائي لثالثة معامالت )النعناع، اإلحصائي: والتحميل التصميم 
 مكرر لكؿ معاممة. 01تركيز أربع فترات زمنية ولكؿ فترة زمنية خمسة مكررات، يكوف حجـ العينة عندئذ: 

كما تـ تطبيؽ دالة  .1.12وعند مستوى الداللة  ANOVAيث اسُتخدـ معامؿ تحميؿ التبايف ح v18.0 SPSSتـ التحميؿ االحصائي باستخداـ برنامج 
 لتحديد االختالؼ بيف البيانات.  Least significant difference (LSD)أقؿ فرؽ معنوي

 النتائج والمناقشة:
 عثة درنات البطاطا: يرقات في طرد المائية وزيت النعناع  األزدرختو  األوكاليبتوسفعالية مستخمصات   ̶أوال   

 ، حيث بمغعثة درنات البطاطا تأثير في طرد يرقات  األزدرختو  األوكاليبتوسومستخمصات زيت النعناع لأف  (1) وضح البيانات في الجدوؿت
% عند 28ة الطرد في المنطقة المعاممة حيث بمغت نسبة يرق/ 1.8% /11المعاممة بزيت النعناع تركيز  ساعة مف82ليرقات بعد متوسط عدد ا

عمى التوالي   األزدرختو  األوكاليبتوس% عند استخداـ مستخمص 22%،28وبمغت النسبة  .يرقة/ 2.2ما ىو عميو في منطقة الشاىد /مع  ةالمقارن
 %.11وذلؾ عند نفس التركيز 
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 في نسبة طرد )%( يرقات عثة درنات انبطاطا  األزدرخثو األوكانيبحىشجأثير زيث اننعناع ومسحخهصي  .1انجذول 

 

 انسمن

 محىسط عذد انيرقات

ع
نا

نع
ان

 

 %11جركيس  %7جركيس  %2.2جركيس 

 في منطقة

 انشاهذ

 في انمنطقة

 انمعامهة

نسبة 

 انطرد%

 في منطقة

 انشاهذ

 في انمنطقة

 انمعامهة

نسبة 

 انطرد%

 في منطقة

 انشاهذ

في 

انمنطقة 

 انمعامهة

نسبة 

 انطرد%

 92 0.4±0.2 0.4±4.8 76 0.8±0.6 0.8±4.4 60 0±1 0±4 بعذ نصف ساعة

 84 0.8±0.4 0.8±4.6 68 0.80.8± 0.8±4.2 60 1±1 1±4 بعذ ساعحين

 84 0.5±0.4 0.5±4.6 84 0.5±0.4 0.5±4.6 76 0.5±0.6 0.5±4.4 بعذ أربع ساعات

بعذ أربع 

 وعشرين ساعة
4.6±0.5 0.4±0.5 84 4.8±0.4 0.2±0.4 92 4.8±0.4 ±0.20.4 92 

 P=0.08 االححمانية

ش
حى

يب
ان
وك

أل
ا

 

 84 0.8±0.4 0.8±4.6 68 1±0.8 1±4.2 60 0.7±1 0.7±4 بعذ نصف ساعة

 68 1±0.8 1±4.2 68 0.80.8± 0.8±4.2 60 0.7±1 0.7±4 بعذ ساعحين

 84 0.5±0.4 0.5±4.6 76 0.8±0.6 0.8±4.4 68 1±0.8 1±4.2 بعذ أربع ساعات

أربع بعذ 

 وعشرين ساعة
4.2±0.4 0.8±0.4 68 4.6±0.5 0.4±0.5 84 4.8±0.4 0.2±0.4 92 

 P=0.11 االححمانية

ث
خ

در
ألز

ا
 

 

 76 0.5±0.6 0.5±4.4 68 0.4±0.8 0.4±4.2 52 1±1.2 1±3.8 بعذ نصف ساعة

 68 1±0.8 1±4.2 60 0.7±1 0.7±4 60 0±1 0±4 بعذ ساعحين

 68 0.5±0.8 0.5±4.2 68 1±0.8 1±4.2 60 0.7±1 0.7±4 بعذ أربع ساعات

بعذ أربع 

 وعشرين ساعة
4.2±1 0.8±1 68 4.4±0.5 0.6±0.5 76 4.6±0.7 0.4±0.7 48 

 p=0.33 االححمانية

LSD for concentration at 1%=0.331 

LSD for period at 1%=0.383 

)عبارة عف  flavonoidsعمى الفالفونوئيدات  األوكاليبتوساحتواء نباتات النعناع و    ;Salih, 2011)8112أوضحت الدراسات المرجعية )جاسـ، 
رات نواتج عممية االستقالب الثانوي داخؿ النبات( التي تعمؿ عمى الحماية مف اآلفات الحشرية، وذلؾ بتأثيرىا في سموؾ ونمو وتطور تمؾ الحش

(Simmonds, 2000, 2003.) 

المتغذية بطبيعتها على النباتات بحيث أن وجود الفالفونوئيدات يغير استساغة الحشرة للنبات، وُيخفض من قيمتها وتأثيرها أيضاً في الحشرات 

مما يجعميا (، Mierziak et al., 2014; Harborne and Williams, 2000الغذائية ومن قابليتها للهضم أو أن يعمل كسم بالنسبة للحشرة )
 تنفر منو.

سب الطرد التابعة لمستخمصات النباتات أنو كانت أعمى نسبة طرد عند استخداـ زيت النعناع ُيفسر ذلؾ بوجود نسبة عالية مف نكما نالحظ بمقارنة 
طرد يرقات عثة إلى أنو كانت نسبة  كما اتفقت النتائج مع ىذه الدراسة التي توصمت(، Rani, 1994المواد الطاردة )المنفرة( في نبات النعناع )

% بعد المعاممة 01% بساعة، وأيضًا نسبة طرد 1بعد المعاممة بمستخمص أوراؽ النعناع المائي تركيز  72.2درنات البطاطا )طور ثاني( %
 % بساعة.1المائي تركيز  األوكاليبتوسبمستخمص أوراؽ 

في زيت النعناع، حيث بينت استجابة طاردة  )الطور األول( ( شدة تأثر يرقات عثة درنات البطاطاSharaby et al., 2009كما حددت دراسة )
 %.10.1لميرقات وبنسبة 

أف أوراؽ النعناع المقطعة والمجففة تنقص نسبة ضرر الدرنة في المخزف، كذلؾ ينقص الزيت مف عدد البيض  Guerra et al., (2007)ووجد 
فعالية في مكافحة عثة درنات   األزدرختأف لمستخمص ثمار  Aryal and Jung, (2015)% مقارنة مع الشاىد. كما وجد 21الموضوع بنسبة 

 % فقط.82البطاطا في المخزف حيث كانت خسارة التخزيف بعد ستة أشير 
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 عثة درنات البطاطا: في طرد بالغات المائية وزيت النعناع  األزدرختو  األوكاليبتوسفعالية مستخمصات   ̶ثانيا   
 الغات عثة درنات البطاطا كما بمغب في طردفعالية عالية   األزدرختو  األوكاليبتوسومستخمصات زيت النعناع ل( أف 8توضح البيانات في الجدوؿ )

/ حشرة في منطقة الشاىد 2/ حشرة في المنطقة المعاممة، و/1ساعة /82% لزيت النعناع وبعد 11متوسط عدد البالغات عند التركيز األعظمي 
% عمى التوالي وذلؾ عند التركيز 22%، 111النسبة   األزدرختو  األوكاليبتوسما بمغ استخداـ مستخمص %. ك111حيث بمغت نسبة الطرد 

11.% 
 في نسبة طرد )%( بانغات عثة درنات انبطاطا  األزدرخثو األوكانيبحىشجأثير زيث اننعناع ومسحخهصي  .2انجذول 

 

 انسمن

 محىسط عذد انبانغات

ع
نا

نع
ان

 

 %11جركيس  %7جركيس  %2.2جركيس 

 في منطقة

 انشاهذ

 في انمنطقة

 انمعامهة

نسبة 

انطرد

% 

 في منطقة

 انشاهذ

 في انمنطقة

 انمعامهة

نسبة 

 انطرد%

 في منطقة

 انشاهذ

 في انمنطقة

 انمعامهة

نسبة 

 انطرد%

 100 0±0 0±5 84 0.5±0.4 0.5±4.6 72 0.5±0.7 0.5±4.3 بعذ نصف ساعة

 100 0±0 0±5 72 1.1±0.7 1.1±4.3 60 1±1 1±4 بعذ ساعحين

 84 0.5±0.4 0.5±4.6 84 0.5±0.4 0.5±4.6 72 0.5±0.7 0.5±4.3 بعذ أربع ساعات

بعذ أربع 

 وعشرين ساعة
4.6±0.5 0.4±0.5 84 5±0 0±0 100 5±0 0±0 100 

 P=0.06 االححمانية

ش
حى

يب
ان
وك

أل
ا

 

 84 0.5±0.4 0.5±4.6 72 0.5±0.7 0.5±4.3 72 0.5±0.7 0.5±4.3 بعذ نصف ساعة

 72 0.5±0.7 0.5±4.3 72 0.5±0.7 0.5±4.3 60 1±1 1±4 بعذ ساعحين

 84 0.5±0.4 0.5±4.6 84 0.40.5 0.5±4.6 72 0.5±0.7 0.5±4.3 بعذ أربع ساعات

بعذ أربع 

 وعشرين ساعة
4.3±1.1 0.7±1.1 72 4.3±1.1 0.7±1.1 72 5±0 0±0 100 

 P=0.32 االححمانية

ث
خ

در
ألز

ا
 

 

 84 0.5±0.4 0.5±4.6 72 0.5±0.7 0.5±4.3 53.3 0.5±1.7 0.5±3.3 ساعة بعذ نصف

 72 0.5±0.7 0.5±4.3 60 1±1 1±4 53.3 0.5±1.7 0.5±3.3 بعذ ساعحين

 72 0.5±0.7 0.5±4.3 72 0.5±0.7 0.5±4.3 60 1±1 1±4 بعذ أربع ساعات

بعذ أربع 

 وعشرين ساعة
4±1 1±1 60 4.3±1.1 0.7±1.1 72 4.6±0.5 0.4±0.5 84 

 p=0.04 االححمانية

LSD for concentration at 1%=0.331 

LSD for period at 1%=0.383 

بتعبير تبيف أنو بزيادة تركيز المستخمص تزداد نسب الطرد، وأف تأثير المستخمصات أكبر عمى البالغات منو عمى يرقات الطور الثاني، ُيفسر ذلؾ ي
(، مما ُيؤخر ربما من تأثر اليرقات Poivet et al., 2013لدى اليرقات عف ما ىو لدى الحشرات الكاممة )مجموعة مف المورثات الشمية أصغر 

 بالمستخلصات المستخدمة.
% التابعة الستخداـ مستخمص أوراؽ النعناع المائي 22.1( التي بينت نسبة طرد عثة درنات البطاطا 8112 ،إبراىيـاتفقت النتائج مع دراسة )

 وزف/حجـ.% 22بتركيز 
أنثى(، حيث -تأثر بالغات الحشرة في زيت النعناع. وبينت اختالؼ التأثر باختالؼ الجنس )ذكر (Sharaby et al., 2009أوضحت دراسة )

% لدى الذكور. كما أشارت تمؾ الدراسة إلى أف تعرض الحشرات 01% لدى إناث العثة ونسبة 28أوضحت استجابة طاردة عند زيت النعناع بنسبة 
يعيؽ وضع بيض اإلناث ذلؾ بسبب طرد الحشرات، والنتيجة وقاية درنات  األوكاليبتوسكاممة )عثة درنات البطاطا( إلى المواد الطيارة لزيت ال

 البطاطا مف اإلصابة الحشرية لمدة أسبوعيف مف فترة التخزيف.
  األزدرخت% التابعة الستخداـ مستخمص أوراؽ 82.2( نسبة نفوؽ بالغات فراشة درنات البطاطا Niroula and Vaidya, 2004كما بينت دراسة )
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 . األزدرختساعة، مما يفسر نفور بالغات الحشرة مف مستخمص 20% ولمدة 2بتركيز 
 : االستنتاجات

 Phthorimaeaعمى عثة درنات البطاطا اردتأثير طالمائية   األزدرختو  األوكاليبتوس ومستخمصاتزيت النعناع لىذه الدراسة أف  تستنتج

operculella .  منطقة صغيرة حوؿ المخزف ببعض النباتات التي أثبتت فعاليتيا الحيوية عمى اآلفة.كما تستنتج ضرورة زراعة 

 المراجع:
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 .00(:8)10المستنصرية. 
 .28-02: (82) .. مجمة أسيوط لمدراسات البيئيةمبيدات الحشرات وعالقتيا بتموث البيئة في اليمف (.8118) حيدرة عمي احمد ،مظاله

Almeida, P.P.; N. Mezzomo; and S.R.S. Ferreira (2012) Extraction of Mentha spicata L. volatile compounds: 

evaluation of process parameters and extract composition. Food Bioprocess Technol.559-548 :5 و. 

Aryal, S.; and C. Jung (2015) IPM tactics of potato tuber moth, Phthorimaea operculella, (Zeller) (Lepidoptera: 

Gelechiidae); literature study. Korean Journal of Soil Zoology. 19(1-2): 42-51. 

Badegana, A.M.; and P.H. Ngameni (2000) Rearing of potato tuber moth Phthorimaea operculella Zel. 

(Lebidoptera: Gelechiidae) in the laboratory, biological parameters and the influence of sugar levels in 

the feeding of adults. Tropicultura Journal. (1): 23-25. 

Central potato research institute CPRI (2005) Potato tuber moth Phthorimaea operculella (Zeller). Technical 

bulletin no. 65. 

Gill, H.; G. Chahil; G. Goyal; A. Gill; J. Gillett-Kaufman; and L. Jennifer (2017). Potato tuberworm 

Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae). Series of the Department of Entomology 

and Nematology, IFAS Extension, University of Florida, EENY587. 

Guerra, P.C.; I.Y. Molina; E. Yahar; and E. Gianoli (2007). Oviposition deterrence of shoots and essential oils of 

Minthostachys Spp. (Lamiaceae) against the potato tuber moth. J. Appl. Entomol., 131(2): 134-138. 

Harborne, J.B.; (1984). Phytochemical methods a guide to modern techniques of plants analysis. 2
nd

 ed Chapman 

and Hall. London. New York. 288. 



 

Salhdar and Kaadeh – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 358-366 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 11-11(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – وكعده سلحدار 365

Harborne, J.B.; and C.A. Williams (2000). Advances in flavonoid research since 1992. Phytochemistry. 55: 481-

504. 

Jimenez, M.; and K. Poveda (2009). Synergistic effects of repellents and attractants in potato tuber moth control. 

Basic and Applied Ecology. 10:763-769. 

Kabira, J.; N. Wakelin; M. Wagaire; P. Gildenacher; and B. Lemagu (2008). Guidelines for production of 

healthy seed potato in east and central Africa. (3): 33. 

Maharjan, R.; and C. Jung (2011). Rearing methods of potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zeller) 

(Lebidoptera: Gelechiidae). Korean Journal of Soil Zoology. 15(1-2): 53-57. 

Mierziak, J.; K. Kostyn; and A. Kulma (2014). Flavonoids as important molecules of plant interactions with the 

environment. Molecules. 19:16242. 

Moawad, S.S.; and I.M.A. Ebadah (2007) Impact of some natural plant oils on some biological aspects of the 

potato tuber moth, Phthorimaea operculella, (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae). Res. J. Agric. and 

Bio. Sci., 3(2):119-123. 

Mostamhi, S.; (1999). Biology and external morphology of potato tuber moth Phthorimaea operculella (Zeller) 

(Lebidoptera: Gelechiidae) reared for two seasons. A Thesis in University of Khartoum, Department of 

Crop Protection, Faculty of Khartoum. 24. 

Niroula, S.P.; and K. Vaidya (2004). Efficacy of some botanicals against potato tuber moth, Phthorimaea 

operculella (Zeller, 1873). Our Nature. 2: 21-25. 

Poivet, E.; A. Gallot; N. Montagne; N. Glaser; F. Legeai; and E. Jacquin-Joli (2013). A comparison of the 

olfactory gene repertoires of adults and larvae in the noctuid moth Spodoptera Littoralis. Plos One. 

8(4). 

Rani, S. (1994). Bio efficacy of some plant derivatives on potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zell). 

MS thesis, department of entomology, faculty of agriculture, university of Himachal Pradesh, India. 

Sharaby, A.; H. Abdel-rahman; and S. Moawad (2009) Biological effects of some natural and chemical 

compounds on the potato tuber moth, Phthorimaea operculella zell. (Lepidoptera: Gelechiidae). Saudi 

Journal of Biological Sciences.16:1-9. 

Sharaby, A.; H. Abdel-rahman; S. Abdel-Aziz; and S.S. Moawad (2014). Susceptibility of different potato 

varieties to infestation by potato tuber moth and role of the plant powders on their protection. Journal 

of Agriculture and Veterinary Science. 7(4):71-80. 

Salih, A.; (2011) Extraction of essential oil from spearmint (Mentha spicata var. Viridis L.). MS thesis, 

department of chemical engineering, faculty of engineering, university of Khortoum, Saudi Arabia. 

Pp43. 

Simmonds, M.S.J. (2000) Importance of flavonoid in insect-plant interactions: feeding and oviposition. 

Phytochem. 56: 52-245. 

Simmonds, M.S.J. (2003). Flavonoid-insect interactions: recent advances in our knowledge. Phytochem. 6: 21-

30. 

Tsedaley, B. (2015). Integrated management of potato tuber moth (Phthorimaea operculella) (Zeller) in field 

and storage. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. 5(3): 134-144. 



 

Salhdar and Kaadeh – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 358-366 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 11-11(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – وكعده سلحدار 366

Efficacy of Some Plant Extracts and Mint oil in Repellent 

Larval and Adults of Potato Tuber Moth Phthorimaea 

operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) in Laboratory 

Aya Salhdar*
(1)

 and Fadel Kaadeh
(1) 

(1). Department of Animal Biology, Faculty of Science, University of Aleppo, Aleppo, 

Syria. 

(*Corresponding author: Aya Salhdar. E-Mail:salhdar02@gmail.com). 

Received: 29/08/2019     Accepted: 06/11/2019 

Abstract 

The experiment was conducted in order to determine the efficacy of eucalyptus, 

chinaberry extracts and mint oil in repellent potato tuber moth, Phthorimaea 

operculella, under laboratory conditions, during the year 2018. Plant extracts were 

prepared with different concentrations i.e. 2.5%, 7%; and 10%. The results showed the 

efficacy of mint leaves oil in repellent the 2
nd

 instar larval where repellent percentage 

was 92% at a concentration of 10% and after 24 hours of treatment, but it was for 

eucalyptus leaves extract and chinaberry fruits extract 92%, 84% respectively, with the 

same concentration. The results also demonstrated that mint oil had an effect in repellent 

the adults of moth where the percentage was 100% after 24 hours of treatment, using 

10% concentration, and at percentages of 100%, 84% when using eucalyptus and 

chinaberry extracts respectively, at the same concentration (10%). The results showed 

the possibility of controlling the potato tuber moth using mint oil and eucalyptus and 

chinaberry plant extracts. 

Keyword: Plant extract, Mint oil, Phthorimaea operculella. 

 


