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 في فراشة درنات وراق األوكاليبتوس والعفص الشرقيأتخلص مستأثير  
 Phthorimaea operculella (Zeller) البطاطا

 ( 3) بسمة عفرم و  (2)محمد نحال و (1)*فراس الشيحاوي 
 دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،    ،مركز البحوث العلمية الزراعية بالسلمية (1)
 ، حلب، سورية. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب  (2)
 سورية.وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، دمشق، بحماة،  مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي (3)
 (. dr.fShehawy120@gmail.com . البريد اإللكتروني: * للمراسلة: د. فراس أسعد الشيحاوي )

 29/06/2020تاريخ القبول:   29/05/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص 
إحدى اآلفات الرئيسة    (.Phthorimaea operculella Zeller)  ُتعّد فراشة درنات البطاطا

ألوراق األوكاليبتوس  تخلص الكحولي  ـالتي تصيب محصول البطاطا، لذلك ُدرَس تأثير المس
(Eucalyptus spp.)  الشرقي المختلفة  (  .Thuja orientalis L)  والعفص  األطوار  في 

، إضافة  سورية  ، مخبريًا وحقليًا في شمال غرب محافظة حلب  لحشرة فراشة درنات البطاطا
 es-fenvalerate)لدراسة تأثير مزج هذين المستخلصين بثالثة تراكيز مع مبيدين حشريين  

5%  ،emamectin benzoate 5%)  .أجرَيْت ثالث تجارب مخبرية لدراسة    كّل على حدة
عدم قابلية  % و الموت المصحح لطور الحشرات البالغةتأثير هذين المستخلصين في كل من  

متوسط وتجربة حقلية لدراسة    %، معدل الطرد والجذب لطور الحشرات البالغةو   البيض%  فقس
، وكذلك بين صنفي البطاطا لم تسجل فروق معنوية بين المبيدين الحشريين.  % للطرد/النبات

بالمتوسط العام للمعامالت في كل تجربة. وبّينت    Spuntaوسبونتا    Benilla  بنيالالمدروسين  
النتائج المخبرية في كال الموسمين تفّوق المبيدين وتداخلهما مع مستخلصي أوراق األوكاليبتوس  

الصفات،   كافة  في  الشرقي  مستخلص  والعفص  تفّوق  ذلك  )تركيز    األوكاليبتوسأوراق  تال 
صفة  10 في  البالغة%(  الحشرات  لطور  المصحح  و %الموت  مستخلص  ،  أوراق  تفّوق 

%( في صفة عدم قابلية فقس البيض%، أي  10)   والعفص الشرقي%(  10)  األوكاليبتوس
تركيزهما  بازدياد  الفراشة  مكافحة  في  المستخلصين  فّعالية  إعطاء  ازدياد  مع  المستخلص  . 

مستخلص  إعطاء  ، مقابل  أعلى نسبة طرد%( في الموسمين  10)الكحولي ألوراق األوكاليبتوس  
( الشرقي  العفص  جذب.10أوراق  نسبة  أعلى  تداخل   %(  معامالت  جميع  حقليًا  تعِط  لم 

مع  من حيث الفّعالية واألثر اإليجابي في مكافحة الفراشة، تفوقًا )المبيدين مع المستخلصين( 
مستخلص   تركيز  وكان  النتائج،  أفضل  المبيدين  مع  األوكاليبتوس  معامالت  تداخل  إعطاء 

تشير هذه النتائج إلى إمكانية بالتالي    . %( دون تداخالت هو األفضل10اليبتوس )األوكأوراق  
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 %( في برامج مكافحة فراشة درنات البطاطا. 10األوكاليبتوس )  أوراقاعتماد تركيز مستخلص  
مستخلص كحولي ألوراق األوكاليبتوس والعفص الشرقي، مبيدان حشريان،    كلمات افتتاحية:

 سورية.  فراشة درنات البطاطا،
 المقدمة: 

منظمة )  ( ثالث محصول غذائي من حيث األهمية بعد القمح واألرزtuberosum L.  Solanumيعدُّ محصول البطاطا )
العلمية في مجال األصناف واآلفات الزراعية، وبلغ اإلنتاج العالمي . تطورت زراعته بفضل األبحاث  ( 2015العمل الدولية،  

(. وقّدَرْت مساحة البطاطا المزروعة  2019)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،    2017( مليون طن في عام  388.191)
 . (2016  )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  طن   507384هكتارـ، وإنتاج بلغ مقداره    22369بحوالي    2016عام    ةفي سوري

 Potato Tuberيتعرض هذا المحصول لإلصابة بالعديد من اآلفات الحشرية والمرضية، وتعّد فراشة درنات البطاطا )
Moth  )Phthorimaea operculella Zeller.    من رتبة حرشفية األجنحةLepidoptera  الفصيلة ،Gelechiidae ،

وأضرارها في سورية في    مشكلة حقيقية تهدد محصول البطاطا، تصيب نباتات العائلة الباذنجانية،  Phthorimaeaالجنس  
)السعود،   المصابة و ،  ( 2018تزايد مستمر  الدرنات  كبيرة من  أعداد  استبعاد  إلى  الفراشة  لهذه  االقتصادية  األهمية    تعزى 

 . (Lal, 2001)مبيدات الحشرية انخفاض أسعارها، وزيادة تكاليف المكافحة بشراء الو 
تعزز خطط وقاية النبات الحديثة التكامل بين الطرائق المتاحة لمكافحة آفة ما بترشيد استخدام المبيدات الكيميائية )لمنع  

النباتات مصادر ظهور صفة المقاومة عند اآلفة لهذه المبيدات( واالنتقال إلى بدائل أخرى للمكافحة إلنقاذ المحاصيل، وتعّد  
غنية بالمواد الطبيعية التي يمكن أن تستعمل في تطوير طرائق آمنة بيئيًا لمكافحة الحشرات، حيث اكتسبت النباتات خالل 

عبارة عن مركبات مستخرجة من النباتات الطبيعية وتؤثر    والمستخلصات النباتية  . (Isman, 2006)  تطورها تقنيات دفاعية
خافضة للخصوبة، كما أنها أقل أخطارًا للكائنات محددة لإلباضة،  مسببة للعقم، مانعة للتغذية،  بعدة طرق: كمواد سامة،  

غير المستهدفة وال تحدث أضرار على نمو النباتات وحيوية البذور وأقل كلفة ويسهل الحصول عليها بسبب وجودها في 
لفراشة درنات البطاطا بالمستخلصات النباتية يختلف   تأثر طور الحشرة البالغة.  (Guleriaa et al., 2007)البيئات المحلية  

فهي ال تتغذى على درنات البطاطا المعاملة بالمستخلصات النباتية ومع ذلك فهي تتأثر بسبب تشبع  ،  عن األطوار األخرى 
وجسم الحشرات البالغة يكسوه هيكل صلب يمكن أن يقلل من تأثير المستخلصات،     الوسط بالزيوت الطيارة للمستخلصات،

  ( عند دراسة المستخلصات المائية ألوراق بعض النباتات في هالك حشرتي الخابرة 2012وهذا ما أكدته نتائج الجصاني )
Trogoderma granareum (Everts)    الحمراء الصدئية  الطحين  .  Tribolium castaneum (Herbst)وخنفساء 

تتغذى بعيدًا عن المبيدات بين طبقتّي الورقة أو ضمن  التي ترجع أهمية مكافحـة البيض إلى منعها من خروج يرقات الفراشة 
 . (Rivera, 2011) الدرنات

لألوكاليبتوس: العلمي  اآلسية  .Eucalyptus spp  االسم  الفصيلة  من   ،Myrtaceae  في ُوجَد  الخضرة  دائمة  أشجاره   ،
 Vázquez etمجموعها الورقي زيت يمتلك فّعالية حيوية كمضاد جرثومي، مبيد فطري، مبيد حشري/ طارد للحشرات )

al., 2011 .) 
الشرقي:   للعفص  العلمي  السرويات  .Thuja orientalis Lاالسم  الخضرة شجيرة  ،  Cupressacea، من فصيلة  دائمة 
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 . (Srivastava et al., 2012فّعالة في عالم الدواء والعالج )تضّم مكونات تحتوي على مواٍد عفصيٍة 
لمكافحة فراشة درنات البطاطا والتي تعّد إحدى اآلفات الرئيسة التي تصيب محصول البطاطا ال بّد من توظيف استراتيجيات 

ومستخرجة من نباتات متوفرة  بوجود إمكانية للحصول على مستخلصات نباتية رخيصة الثمن  خاصة    اإلدارة المتكاملة لآلفة،
في البيئة المحلية في سورية وآمنة على عناصر البيئة المختلفة، وال ينتج عن استخدامها سالالت مقاومة في مجتمعات  
الفراشة مثلما يحدث عند االستعمال المتكرر للمبيدات الحشرية الكيميائية، دفع هذا إلى تناولها في هذا البحث الذي يهدف  

دراسة   المسإلى  الكحولي  ـتأثير  الشرقيتخلص  والعفص  األوكاليبتوس  درنات    ألوراق  فراشة  لحشرة  المختلفة  األطوار  في 
إضافة لدراسة تأثير مزج المستخلص بثالثة تراكيز مع مبيدين كيميائيين مستخدمين في مكافحة الفراشة، كّل على  ،  البطاطا

 حدة.
 مواد البحث وطرائقه:
( سم، زواياها مصنوعة من الخشب،  50×50×100طاطا مخبريًا باستعمال أقفاص تربية أبعادها )ُرّبَيْت فراشة درنات الب

)الموسيلين(،    ليفيّ سم، مغطاة من األعلى بقماش    1ومحيطها من البالستيك األبيض الشفاف، مفروشة بالرمل الناعم بسماكة  
يعلوه ورق أبيض، ويعلوهما غطاء قاسي )مما يشكل قاعدة استناد آللة وضع البيض(، ُوِضعْت األقفاص في درجة حرارة 

 ْس( وُوِضعْت داخلها درنات مصابة وعبوات بالستيكية صغيرة تحوي قطن طبي مبلل بسائل التغذية السكري.   27ـــ25الغرفة ) 
س والعفص الشرقي في مختبرات المؤسسة العامة إلكثار البذار بحلب قبل فترة أسبوعين من موعد  ُجِمَعْت أوراق األوكاليبتو 

تطبيق معامالت البحث الحقلية، وبعد غسلها بالماء تم تجفيفها حتى ثبت وزنها بوضعها في مكان مظلل مفتوح ذو تيار  
غ منها   300ُوِزنْت المادة النباتية المسحوقة واستعمل  ُسِحقْت )ُطحنْت( بواسطة مطحنة كهربائية،  قِطعْت و ثم   هوائي مناسب،

كحول  مل    1600تم االستخالص باستعمال    في كل مرة،  أوراق األوكاليبتوس والعفص الشرقي في االستخالص  لكل من
°س   60، والترشيح باستعمال ورق ترشيح، ثم تبخير الراشح عند درجة حرارة كنوع من المذيبات عالية القطبية% 95إيتيلي 

وزن   مجال  وبلغ  الحاجة  حسب  العملية  أعيدت  الجاف،  المستخلص  إلى  الوصول  حتى  الدوار  المبخر  جهاز  باستعمال 
ألوراق العفص الشرقي. ( غ  74.11ـــ    70.20ألوراق األوكاليبتوس و)( غ  69.12ـــ    66.93بين )الناتج  المستخلص الجاف  

مل ماء مقطر   100( غ من المستخلص الخام الجاف في  10،  5،  2.5بإذابة )(%  10،  5،  2.5ُحّضَرِت التراكيز الثالثة )
مل والذي يعمل على خفض التوتر السطحي لتسهيل النشر وزيادة التصاق المادة    100مل/  0.4مع إضافة أغرال بمعدل  

 .الفّعالة للمستخلص على األجزاء النباتية
صنفين من باستعمال  ،  2017خالل فصل الصيف لعام    في كل مرة   اترر مك  ةبثالثالتجارب المخبرية الثالث مرتين و   ُنّفَذتِ 

)صنف قصير العمر، والفترة الالزمة لتمنيع قشرة درناته بعد حش المجموع الخضري   Benilla  البطاطا هما: الصنف بنيال
استعِملْت ثالثة تراكيز من .  Eمرتبة البذار إيليت  (،  متوسط العمر، وفترة التمنيع طويلة)  Spuntaقصيرة(، والصنف سبونتا  

والعفـص الشـرقي  (  Eucalyptus  Euc2.5%)  ،Euc5%  ،Euc10%مستخلص الكحولي لكل من أوراق األوكاليبتوس  ال
Thuja  (Thu2.5%  ،Thu5%  ،Thu10%)( 1، إضافة لتداخالتهم مع المبيدين الحشريين كل على حدةIEuc +  ،Euc 

2I+ ،1IThu + ،2IThu +.واستعِمل المبيدان الحشريان التاليان:  (، أما الشاهد فتم فيه استعمال الماء العادي فقط 
ألفـا   الفّعالة:    EC  5سـومي  الكيميائي:]  ،  es- fenvalerate 5%)المادة  -ɑ-Cyano-3-(S)االسم 
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phenoxybenzyl(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate  بيرثرويدي مبيد  طريق [،  عن  الفّعالية  شديد 
 ( في هذا البحث.1I)المالمسة وكسم معدي، وله تأثير طارد. أعطي الرمز 

الفّعالة:    WDG  5إماتوكس   الكيميائي:]،  emamectin benzoate 5%)المادة  -Hydrophobic 16االسم 
membered macrocyclic lactone  ،]  مبيد حشري يقضي على بيض ويرقات الديدان التي اكتسبت مناعة على مجموعـة

ومركبات الفوسـفور العضوي، يؤثر عن طريق التغذية في الجهاز العصبي، يوقف تغـذية الحشـرة ومن ثم مـوتها    البيرثرويد
 ( في هذا البحث. 2I)أيام. أعطي الرمز  5- 4خالل 

التركيز المستعمل للمبيدين الحشريين هو المتوسط بين التركيزين األعلى واألدنى الموصى بهما على عبَوتي المبيدين، سومي 
 لتر. /غ 0.175( = 2I، إماتوكس )لتر ماءمل/ 0.5( = 1I)ألفا 

عبوة    63كل صنف في  ، وتمثَل فيها  الحشرات البالغة%طور  الموت المصحح للحساب صفة    نفذِت التجربة المخبرية األولى
عبوة بالستيكية    ومثلْت كلبالستيكية )العبوة البالستيكية شفافة، ومغطاة بقماش يمّرر الهواء وال يسمح بهروب اليرقات(،  

مكعبات/العبوة(،   10عبوة تحوي مكعبات درنات ُمعاَملة )  120عبوة، منها    126  عدد العبوات البالستيكية:معاملة محّددة.  
ُوزَعِت اليرقات  .  Spuntaوسبونتا    Benillaعبوات احتوت على أجزاء درنات معاَملة بالماء العادي كشاهد للصنفين بنيال    6و

ُعوملْت مكعبات درنات البطاطا بطريقة التغطيس    يرقات/العبوة.  10في العبوات بمعدل    مم(  8ـــ    6)العمر الثالث، بطول بين  
مزيج كل مبيد مع المستخلصين  التركيزين للمبيدين،  الت البحث كل على حدة )التراكيز الثالثة للمستخلصين،  )الغمر( بمعام

بتراكيزهما كل على حدة، مكعبات الشاهد معاملة بالماء(، أخرَجِت المكعبات مباشرة وتركْت لتجف على ورق نشاف ثم ُوزَعْت 
درسْت فّعالية تداخل معامالت البحث مع و   أيام  10،  7،  5،  4،  3،  2  في العبوات البالستيكية، ثم أخذِت القراءات بعد

ُحِسبِت قيم هذه الصفة باستخدام  و   ،معامالت البحث وحدهافي تطّور اليرقات حتى بلوغ طور الحشرة البالغة وفّعالية    الصنفين
 (: Finney, 1971معادلة )

 
البيض%، بجمع البيض المتراكم في أقفاص التربية )بعمر   قابلية فقسعدم  لحساب صفة    ونفذِت التجربة المخبرية الثانية

شفافة مزودة    )كؤوس(عبوة بالستيكية    60يوم( ومعاملته بمعامالت التجربة باستخدام مرشة يدوية، بعد جفافه ُوضع في    2ـــ1
عبوة    63اء فقط كشاهد.  عبوات بالستيكية محتوية على بيض عومل بالم  3بيضة/العبوة، إضافة إلى    20بغطاء، بمعدل  

ْس نهارًا، اإلضاءة الطبيعية/فصل الصيف( وُدرَس    27ـــ25بيضة ُوضعت بدرجة حرارة الغرفة )  1260بيضة =    20×  
العدد  على قيمة    في المعاملةعدد البيض غير الفاقس  بتقسيم قيمة    ُحسَبْت قيم هذه الصفة   .تأثير المعامالت في تطّورها

 .الناتج بمائةضرب ، ثم  الكلي للبيض
كما نفذِت التجربة المخبرية الثالثة لحساب صفة معدل الطرد والجذب لطور الحشرات البالغة% باستعمال جهاز االنتحاء  

( سم، فيه فتحتان متقابلتان من الجانبين، يمر بهما أنبوب  20×    20×    48الكيميائي الذي يتكّون من صندوق أبعاده )
فيه فتحة من الوسط تغلق بعد إدخال الحشرات، تم سّد طرف األنبوبة األيمن بقطعة قطن   سم،  100مفتوح الطرفين طوله  

ن مبللة بالماء، %، أما الطرف األيسر فُسدَّ بقطعة قط10،  5،  2.5معاملة بالمستخلصين المدروسين كل على حدة بالتراكيز  
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حشرات من الفتحة الوسطية بواقع ثالث مكررات لكل تركيز، ثم أغلقِت الفتحة وأغلَق الصندوق وأطفئ النور.    10أدِخلْت  
أكثر من    20بعد   التي قطعت مسافة  الحشرات  سم من منتصف األنبوب نحو    25دقيقة فتح الصندوق، وسّجلْت أعداد 

تساوي عدد الحشرات   % للجذبقطعة القطن غير المعاملة في الطرف األيسر.  المستخلص في الطرف األيمن أو نحو  
  % سم تقسيم العدد الكلي للحشرات، ثم ضرب الناتج بمائة، أما    25المتجهة نحو المعاملة والتي قطعت مسافة أكثر من  

عدد الكلي للحشرات، ثم  سم تقسيم ال   25فتساوي عدد الحشرات المتجهة نحو الشاهد والتي قطعت مسافة أكثر من    للطرد
ُنّفذْت التجربة الحقلية    (.Busvine, 1971نسبة الموازنة تساوي نسبة الجذب مطروٌح منها نسبة الطرد )ضرب الناتج بمائة. و 

في أحد حقول    2013-2012العروة الربيعية للموسمين الزراعيين  في    لحساب صفة متوسط النسبة المئوية للطرد/النبات
تكونت  وسبونتا.    المنطقـة الشـمالية الغربية من سورية في منطقة عفرين/محافظة حلب، بزراعة الصنفين بنيالالمزارعين في  

المساحة الكلية    ات،مكرر   ةبثالث  قطع شاهد(  6قطعة مطبق فيها معامالت +    84قطعة تجريبية )  90التجربة الحقلية من  
معامالت البحث للمرة األولى مباشرة بعد إجراء عملية حش  في الموسمين    6/ 23بتاريخ  ، ُطبِّقِت  2م  992  للتجربة الحقلية

المجموع الخضري باستعمال مرش يدوي، وتمثلت المعامالت بالمستخلص الكحولي لكل من أوراق األوكاليبتوس والعفـص 
مرة الثانية  كل على حدة، ولل  ، وتداخالتهمالحشريين المستعملين في المخبر، ونفس المبيدين  %(10،  5بالتركيزين )الشـرقي  

، ثم أخذِت القراءة الثالثة  في الموسمين 29/6بتاريخ أيام من تطبيق المعامالت األولى بعد أخذ القراءة الثانية مباشرة  6بعد 
أل النباتي  المستخلص  فّعالية  ألن  مرتين  البحث  معامالت  طبِّقْت  بعد  ا  وراقوالرابعة.  تنخفض  لتأثره   7ألوكاليبتوس  أيام 

المدروسة    الصفةُحسبْت قيم    نباتات/القطعة.  3أيام وبمعدل    3قراءة كل  (. أِخذْت  2017عودة وآخرون،  ة ) بالظروف المناخي
عدد األنفاق ، ثم تقسيم الناتج على  عدد األنفاق في درنات الشاهد  من  متوسط عدد األنفاق في الدرنات لكل معاملة  بطرح

 .، بعد ذلك ُضرَب الناتج بمائةفي درنات الشاهد
  الحشرات البالغة% طور  الموت المصحح ل و   متوسط % للطرد/النبات في التجربة الحقلية صفتي  التصميم المستخدم في تحليل  

المنشـقة من الدرجة األولى ) القطاعات العشـوائية  (، بينما استخِدَم تصميم القطاعات العشوائية  Split plot designهو: 
ومعدل الطرد والجذب    البيض%  عدم قابلية فقسصفتي  ( لتحليل  Randomized Complete Blocks Designالكاملة )

( لمعرفة الفروق بين المعامالت عند درجة معنوية  Genstat 7لطور الحشرات البالغة%. واستعِمَل البرنامج اإلحصائي )
 ( للتجربة الحقلية. 0.05( للتجارب المخبرية و)0.01)

 والمناقشة: النتائج
 ة: التجارب المخبريأواًل ـــ 

 %(: Corrected Mortality Adult) الحشرات البالغة%طور الموت المصحح لــ  1
1Euc 2.5, 5, 10%+I ,الصنفين بنيال وسبونتا المعامالت )  تفوقت فيتداخل معامالت البحث مع الصنفين/الموسم األول:  

2I  ،2, I12.5, 5, 10%+IThu   ،1I  ،2I  على معامالت البحث األخرى باستثناء المعاملة )Euc 10%   (88.89  في )%
المعاملتين   باستثناء  األخرى والشاهد،  المعامالت  تفوقت على  بدورها  بنيال والتي  بنيال   Thu 10%الصنف  الصنف  في 

)  Euc 10%%( و83.33) الصنف سبونتا  )الشكل  83.33في  أّولية على%1(  داللة  يعطي  أن  يمكن  هذا  أهمية   (. 
وخاصة عند استعمالها بالتركيز المناسب، فمستخلصات الزيوت األساسية إلكليل الجبل المغربي حققت المستخلصات النباتية  
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ساعات،    6ميكروليتر/مل عند التعريض لمّدة زمنية    20% لبالغات فراشة درنات البطاطا المعاملة بالتركيز  100نسبة موت  
 Hannour etذات التأثير المثبط للنمو والتغذية أو ذات التأثير السّمي لبعض الحشرات )وذلك لغناها بمركبات التربينات  

al., 2017) .    تفوقت المعاملةEuc 10%  (88.89( في الصنف بنيال على المعاملتين )%Euc 2.5, 5%  )(55.56  ،
،  ( %17.60)على التوالي والشاهد    Thu 2.5, 5%   (33.33  ،61.11%))على التوالي، وعلى المعاملتين )  (61.11%

ثالثة زيوت مستخلصة من نباتات تابعة  ( حول تأثير2007) Negahban and Moharramipourتوافق هذا مع نتائج 
اآلسية اللوبياء  ومنها  للعائلة  )خنفساء  مخازن  حشرات  ثالث  في  األوكاليبتوس،  الرز C.maculatus  نبات  سوسة   ،  

S.oryzae،  خنفساء الدقيق الحمراء  Tribolium castaneum أيام لجميع   (1-7)  أن موت الحشرات حدَث خالل  تبّين(، و
( الفّعال ضد  Eucalyptolأو  )  Cineole 1,8زيوت العائلة اآلسية تحتوي على مركب    أن  أنواع الحشرات. ّبينت األبحاث

 . (Boland et al., 1991) الحشرات
،  I1Euc 2.5, 5, 10%+I  ،2, I12.5, 5, 10%+IThu   ،1I ,2الت )ـامــوقت المعـتف  :م األولــالموس/ثـالت البحـعامـم
2Iى معامالت البحث األخرى والشاهد، تالها تفوق المعاملة  ـ( علEuc 10%  (86.11 %  )( على المعاملتينEuc 2.5, 

( والشاهد، توافق هذا مع نتائج الربيعي Thu 2.5, 5, 10%على التوالي، وعلى المعامالت )  (58.34%،  44.45( )5%
يعود موت   ( التي أكدت أن نسبة موت فراشة درنات البطاطا تزداد تدريجيًا مع ازدياد تركيز المستخلص.2001وأخرون ) 

الجنوبية%  64 اللوبيا  بالغات خنفساء  بالتركيز    Callosobruchus maculatus  من  معاملتها  من مسحوق    %4عند 
 (. 2001 السعدي،) األوكاليبتوس لتأثيره في الجهازين العصبي والهضمي للحشرة
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 الموت المصحح % الموسم األول الموسم الثاني

 المعاملت الصنف بنيل  سبونتا  المتوسط بنيل  سبونتا  المتوسط 

 Means المتوسط 85.76 83.42 84.59 86.17 85.31 85.74

5.625 8.378 7.913 12.001 
تداخل معامالت  

0.01L.S.D 

 0.01L.S.Dالصنفان  10.098 6.485

5.7 8.2 CV% 

 . الموت المصحح لطور الحشرات البالغة% 1الشكل  
،  I1Euc 2.5, 5, 10%+I ,2تفوقت في الصنف بنيال المعامالت )تداخل معامالت البحث مع الصنفين/الموسم الثاني:  

2, I12.5, 5, 10%+I Thu  ،1I  ،2I( وفي الصنف سبونتا المعامالت )Euc 10%  ،2, I1Euc 2.5, 5, 10%+I  ، Thu
2, I12.5, 5, 10%+I  ،1I  ،2Iاألخرى والشاهد، تالها تفوق المعاملة    ( على معامالت البحثEuc 10%  في الصنف بنيال 
 Eucوأعطت المعاملة  ( في الصنفين بنيال وسبونتا،  Euc 2.5, 5%  ،Thu 2.5, 5%) على المعامالت  %(  85.71)

 %(. 100قيمة ) في الصنف سبونتا 10%
(  I1Euc 2.5, 5, 10%+I ،2, I12.5, 5, 10%+I Thu ،1I ،2I ,2تفوقت المعامالت ): الموسم الثاني/معامالت البحث

  ( Euc 2.5, 5%على المعاملتين )Euc 10%  (92.86%  )على معامالت البحث األخرى والشاهد. تالها تفوق المعاملة 
(51.19  ،69.44% )  ( المعامالت  وعلى  بينهما،  معنوية  فروقًا  أعطتا  اللتين  التوالي  (  Thu 2.5, 5, 10%على 
تخلص األوكاليبتوس عند التركيز ساستعمال موالشاهد، توافق هذا مع نتائج  ( على التوالي  69.44%،   38.10،53.17)

 Nia)ساعة من المعاملة    24بعد  %  100بنسبة    .Myzus persicae S  إلى موت مّن الدراق األخضر% التي أدت  10
et al., 2015 .) 

 :(%Unhatchability)% البيض فقسعدم قابلية  ـــ 2
البطاطا غير الفاقس والمحافظ على لونه األبيض الشفاف هو بيض لم يكن مخصبًا منذ البداية،  غالبية بيض فراشة درنات  

 (. 2017وإذا تلّون البيض بلون أصفر فهو بيض مخصب يتحّول إلى اللون البني قبل الفقس )السعود وآخرون، 
هذه الصفة، حيث تفوقت المعامالت  أعطت معامالت تداخل )المبيدين مع المستخلصين( أعلى القيم في    الموسم األول: 

(1Euc 10%+I  ،2, I15%+I Thu  ،210%+I Thu( )100على المعامالت )%  ( األخرى باستثناء المعامالتEuc 
12.5%+I، 2Euc 5, 10%+I  ،22.5%+I Thu  ،110%+I Thu  ،1I   ،2Iاألخرى   (، والتي بدورها تفوقت على المعامالت

%(  2Euc 2.5%+I  ،12.5%+IThu ( )93.33%(، كما تفوقت المعاملتان )95.00)  1Euc 5%+Iباستثناء المعاملة  
يحتوي المستخلص أو (.  1%( )الجدول  Euc 10%  ،Thu 10% ( )90.00على المعامالت األخرى باستثناء المعامليتن )

 ,Wigglesworthالبيض والتأثير في البروتوبالزم وموت الجنين )المبيد الكيميائي على مركبات لها قابلية الولوج إلى داخل  
بيض بسبب توقف عملية التبادل الغازي بين البيضة والهواء المحيط، فيكون لزيت المستخلص تأثير الأو أن موت    (.1972

( المعاملة    . (Barsagade et al., 2009فيزيائي  المعاملة  Euc 10%  (90.00تفوقت  على   )%Euc 2.5%  
المستخلص الكحولي لثمار األزدرخت    من التراكيز العالية  ( التي بّينت أن 2009إبراهيم ) هذا مع نتائج توافق  %(. 85.00)

المنخفضة. بالتراكيز  أكبر مقارنة  اللوبياء بنسبة  إلى عدم فقس بيض خنفساء  وظهرت فروق معنوية بين معامالت    أدت 
مع    توافق هذا  %( على التوالي.Thu 2.5, 5, 10%( )76.67  ،85.00  ،90.00التراكيز الثالثة )العفص الشرقي عند  
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عند الحشرات   يخفض نسبة فقس البيض  العفص الشرقي ألوراق  ( بأن المستخلص الكحولي  1989)  Al-Shammaنتائج  
 بازدياد التركيز. ال سيمابسبب المحتوى العالي للنبات على التانينات )مركبات متعددة الفينول مطهرة وقاتلة( و 

 ( على المعامالتI1Euc 2.5, 5, 10%+I ،2, I12.5, 5, 10%+IThu  ،1I ،2I ,2تفوقت المعامالت )الموسم الثاني: 
األخرى باستثناء المعاملة   ( اللتين بدورهما تفوقتا على المعامالتEuc 10%  ،Thu 10%األخرى باستثناء المعاملتين )

Euc 5%  (83.33  .)% تفوقت المعاملة  وEuc 10%   (86.67  على المعاملة )%Euc 2.5%  (76.67  والمعاملة ،)%
Thu 10%  (88.33( على المعاملتين )%Thu 2.5, 5%( )73.33 .)% 

 البيض% . عدم قابلية فقس 1الجدول 
 المعامالت  التركيز الموسم األول الموسم الثاني

76.67 cd 85.00 f 2.50%  األوكاليبتوسEucalyptus 

(Euc ) 83.33 bc 86.67 ef 5% 

86.67 b 90.00 de 10% 

100 a 98.33 ab 2.50% ( 1األوكاليبتوس + مبيد بيرثرويديEucalyptus + I ) 

98.33 a 93.33 cd 2.50% ( 2األوكاليبتوس + مبيد مانع تغذيةEucalyptus + I ) 

98.33 a 95.00 bc 5% ( 1األوكاليبتوس + مبيد بيرثرويديEucalyptus + I ) 

98.33 a 98.33 ab 5% ( 2األوكاليبتوس + مبيد مانع تغذيةEucalyptus + I ) 

100 a 100 a 10% ( 1األوكاليبتوس + مبيد بيرثرويديEucalyptus + I ) 

98.33 a 98.33 ab 10% ( 2األوكاليبتوس + مبيد مانع تغذيةEucalyptus + I ) 

73.33 d 76.67 g 2.50%  العفص الشرقيThuja 

(Thu ) 73.33 d 85.00 f 5% 

88.33 b 90.00 de 10% 

100 a 93.33 cd 2.50% ( 1العفص الشرقي + مبيد بيرثرويديThuja + I ) 

96.67 a 98.33 ab 2.50% ( 2العفص الشرقي + مبيد مانع تغذيةThuja + I) 

100 a 100 a 5% ( 1العفص الشرقي + مبيد بيرثرويديThuja + I ) 

100 a 100 a 5% ( 2العفص الشرقي + مبيد مانع تغذيةThuja + I) 

100 a 98.33 ab 10% ( 1العفص الشرقي + مبيد بيرثرويديThuja + I ) 

100 a 100 a 10%  العفص( 2الشرقي + مبيد مانع تغذيةThuja + I) 

98.33 a 98.33 ab  1مبيد بيرثرويديI 

99.17 a 98.33 ab   2مبيد مانع تغذيةI 

64.17 e 70.83 h  الشاهدControl 

 Meansالمتوسط  93.05 92.06

6.767 4.924 0.01L.S.D 

4.5 3.2 CV% 

 .%1عند مستوى معنوية أكبر من  LSD العامود الواحد ال تختلف معنويًا بحسب اختبارالمتوسطات المتبوعة بأحرف متشابهة ضمن 
 (:Repellence\Attraction Rate Experiment%الحشرات البالغة% )لطور معدل الطرد والجذب ـ  3

(  %52.30،  53.30)  نسبة طردأعلى  % في الموسمين األول والثاني  10عند التركيز  أعطى مستخلص أوراق األوكاليبتوس  
في الموسم  %(  40.00)%  5على التوالي وبفروق معنوية عن بقية المعامالت باستثناء معاملة األوكاليبتوس عند التركيز  

)الجدول   مع.  (2الثاني  هذا  للدفلة  2019)إبراهيم  نتائج    توافق  المائية  للمستخلصات  والجاذب  الطارد  التأثير  حول   )
اللوبياء الجنوبية   اللوبياء من اإلصابة بحشرة خنفساء   Callosobruchus maculatusواألوكاليبتوس في حماية بذور 

(Fab.)  وس والدفلة لهما  باستعمال جهاز االنتحاء الكيميائي، والتي بّينت أن المستخلص المائي البارد والمغلي لألوكاليبت
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التركيز   عالية عند  بنسبة  تراكيز   %.6تأثير طارد  الطرد وزيادة  بين نسبة  أخرى وجود عالقة طردية  بينت دراسات  كما 
 . (El-sinary and Rizk, 2002)المستخلص 

  %( 20.00،  16.70أدنى نسبة طرد )  في الموسمين األول والثاني  %10عند التركيز  أعطى مستخلص أوراق العفص الشرقي  
ق  ـوافـت  .% 10ز  ـركيـتوس عند التـة األوكاليبـاملـناء معـ ثـتـرى باسـاألخ  امالتـة عن المعـويـروق معنـ ود فـدون وجوالي، ـعلى الت
نتائج أحد األبحاث التي انتخَبْت فيه ستة أنواع نباتية لدراسة إمكانية امتالكها لخاصية الطرد ضد بالغات حشرة   عـهذا م

  وتبّين فيها أنها كلها تمتلك هذه الخاصية، لكن كانت أقل نسبة طرد لمستخلص العفص الشرقي   ، T. granariumالخابرة  
(Dwivedi and Shekhawat, 2004  .) وعند تقييم فّعالية بعض المساحيق النباتية في مكافحة بالغات خنفساء األرز 

Sitophilus oryzae L.تحرر من هذه النباتات، مما ت  رائحة غريبة   ، فّسَر تأثير النباتات الطاردة بارتباك الحشرات من
  . ( 2017يسبب لها الفشل في إيجاد طريقها للغذاء، وهذا االرتباك يتأثر بنوع المادة الفّعالة الموجودة في النباتات )محمود،  

الموسم الثاني  فروق معنوية في  فيما ُسجلْت  بين المعامالت كاّفة.    نسبة الجذبلم تسجل في الموسم األول فروق معنوية في  
  ( 10%،  5األوكاليبتوس )  مستخلص أوراق مع  %(  10،  5،  2.50لمستخلص أوراق العفص الشرقي عند التراكيز الثالثة )

التوالي  ( 13.30%  ، 16.70) ) على  الشرقي  العفص  أوراق  مستخلص  إعطاء  مع  الجذب  10،  لمعدل  قيمة  أعلى   )%
(46.70 .)% 

 ، ونسبة الموازنةالحشرات البالغة%طور ل. معدل الجذب والطرد  2الجدول 
  % لمعدل الجذب % لمعدل الطرد   نسبة الموازنة

الموسم 

 الثاني 

الموسم 

 األول

الموسم 

 الثاني 

الموسم 

 األول

الموسم 

 الثاني 

الموسم 

 األول

 المعاملت التركيز 

-6.7 -5.4 30.00 b 26.70 b 23.30 ab 21.30 a 2.50%  األوكاليبتوس 

Eucalyptus -23.3 -10 40.00 ab 30.00 b 16.70 b 20.00 a 5% 

-39 -33.3 52.30 a 53.30 a 13.30 b 20.00 a 10% 

16.6 0 26.70 b 23.30 b 43.30 a 23.30 a 2.50%  العفص الشرقي 

Thuja 23.4 6.6 23.30 b 16.70 b 46.70 a 23.30 a 5% 

26.7 20 20.00 b 16.70 b 46.70 a 36.70 a 10% 

 Means المتوسط 24.10 31.67 27.78 32.05  

  21.79 17.29 24.09 28.44 0.01L.S.D 

  4 3.2 8.8 11.4 CV% 

( ـباســــــــــــــتخـدام جهـاز قـياس االنتحـاء الكيمـيائي عـند اختـبار الـتأثير الطـارد والجـاذب  2018نـتائج مصــــــــــــــطفى وزبير )وبّيـنت  
 Trogoderma(  Everts) أنواع من أشــــــــجار الغابات في بالغات خنفســــــــاء الحبوب الشــــــــعريةلمســــــــاحيق أوراق خمســــــــة 

granarium،  ــبة الجذب لمســـحوق أوراق األوكاليبتوس عند التركيز % كانت أعلى من أوراق العفص الشـــرقي عند  2أن نسـ
أن يتحول إلى تـأثير طـارد بزيـادة أن المـادة المختبرة يكون لهـا تـأثير جـاذب عنـد تركيز معين، لكن يمكن  أي  %،  6التركيز  

 ه.تركيزها أو نقصان
 ثانيًا ـــ التجربة الحقلية: 

 (:Mean %Repellence/Plant)متوسط % للطرد/النبات في التجربة الحقلية 
قيم المرتفعة للشاهد نتيجة عدة عوامل أهمها توزع معامالت المبيدات الكيميائية مع المستخلصات وتداخالتهما ُسّجلْت بعض ال
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وفق المخطط الحقلي للبحث، فأصبحت القطع التجريبية المعاَملة بمنزلة شبكة حماية محيطة بقطع الشاهد الداخلية، وال سيما 
أيام )طبَقْت مرتين(. وكانت القيم أعلى بشكل ملحوظ في   7ًا والمستخلصات  يوم  15أن المبيدات يستمر مفعولها وسطيًا لـ  

 ,Trematerraالقطع التجريبية الجانبية للتجربة الحقلية مقارنة بالقطع الداخلية الموجودة في المركز، توافق هذا مع نتائج )
1997 .) 

األول:   الصنفين/الموسم  مع  البحث  معامالت  الصنف  تفوقت  تداخل  على   %Euc 10%   (100)المعاملة    سبونتافي 
(  Thu 5, 10%  ،2Thu 5%+I%( في الصنف سبونتا، فيما تفوقت على المعامالت )80.56)  1Thu 10%+I  المعاملة

-Elووفقًا لدراسة أجراها    (.3%( على التوالي في الصنف بنيال )الجدول  89.26،  87.95،  87.20،  82.89والشاهد ) 
Sinary  (2006  لتقييم فّعالية نبات اليقطين )Pumpkin Cucurbita pepo.   في مكافحة ضرر فراشة درنات البطاطا

،  0.00أثناء التخزين، تبّين أن األوراق الطازجة لليقطين أعطت أفضل النتائج عند تغطية الدرنات بها، فكان معدل الخصوبة  
الفّعال الطارد لليرقات والحشرات البالغة والمانع لإلباضة    %، وعزي ذلك إلى األثر100كما سجلت أعلى نسبة موت لليرقات  

المتطايرة. المواد  فيها  تنخفض  التي  الجافة  األوراق  مع  مقارنة  الطازجة  األوراق  المعاملة  و   في   1Thu 10%+Iأعطت 
 %( في الصنف سبونتا أدنى قيمة.80.56)

البحث األول/معامالت  المعاملة    : الموسم  باستثناء  األوكاليبتوس  %( ومعاملة  93.58)  2Euc 10%+Iتفوقت معامالت 
%( على  Thu5%  ،1Thu10%+I( )87.98  ،87.60%( )وحده من دون تداخل( على المعاملتين )95.16)  2Iالمبيد  

%(  96.88،  96.18( أعلى متوسط % للطرد/النبات )Euc 5, 10%التوالي اللتين أعطتا أدنى قيمة، وأعطت المعاملتان )
( عند دراستهم تأثير الزيوت األساسية لألوكاليبتوس في 2005)  Tapondjou et alعلى التوالي. توافق هذا مع نتائـج  

إنتاج الجيل  Sitophilus Zeamaisحفار ساق الذرة    ، حيث أظهرت هذه الزيوت تأثيرًا سميًا للحشرة، فتسببت بخفض 
 األول.

%( على  100)   1Euc 10%+Iالمعاملة  في الصنف سبونتا  تفوقت  تداخل معامالت البحث مع الصنفين/الموسم الثاني:  
،  Euc 5, 10%( )98.27، والمعاملتين )نفسه  %( للصنف98.41)   2Euc 5%+Iالمعامالت األخرى باستثناء المعاملة  

 %( في الصنف بنيال. 99.66)  Euc 10%%( على التوالي في الصنف بنيال. تالها تفوق المعاملة 99.66
المعاملة   المعامالت    %Thu 10%  (77.98 )أعطت  الصفة بفروق معنوية عن  أدنى قيمة في هذه  في الصنف سبونتا 

 األخرى.
  1Euc 5%+Iالمعاملة  األخرى باستثناء    المعامالتتفوقت معامالت األوكاليبتوس على  :  الموسم الثاني/معامالت البحث

على    %( 91.67%( على التوالي والشاهد )Thu 5%  ،2I( )93.24  ،92.96%( التي تفوقت مع المعاملتين )93.32)
 ( أدنى قيمة في الصفة المدروسة. %86.05) Thu10%وأعطت المعاملة  .األخرى  المعامالت

 للطرد/النبات في التجربة الحقلية متوسط % . 3جدول ال
   الموسم األول الموسم الثاني

 المعاملت التركيز  بنيل  سبونتا  المتوسط بنيل  سبونتا  المتوسط 

97.35 

a 

96.43 

cd 

98.27 

abc 

96.18 

a 

98.61 

ab 

93.75 

abcd 
5% 

 Eucalyptus (Euc )األوكاليبتوس 

97.68 95.69 99.66 96.88 100 a 93.75 10% 
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a cde ab a abcd 

93.32 

b 

91.71 

ghijkm 

94.92 

defg 

95.93 

a 

97.22 

abcd 

94.64 

abcd 
 أوكاليبتوس+مبيد بيرثرويدي 5%

97.47 

a 

98.41 

abc 

96.53 

bcd 

96.11 

a 

94.44 

abcd 

97.77 

abc 
 أوكاليبتوس+مبيد مانع تغذية 5%

96.72 

a 
100 a 

93.44 

defghi 

96.11 

a 

94.45 

abcd 

97.77 

abc 
 أوكاليبتوس+مبيد بيرثرويدي 10%

96.21 

a 

96.43 

cd 

95.99 

cde 

93.58 

ab 

90.28 

abcdef 

96.88 

abcd 
 أوكاليبتوس+مبيد مانع تغذية 10%

93.24 

b 

93.61 

defghi 

92.87 

efghij 

87.98 

b 

93.06 

abcde 

82.89 

ef 
5% 

 Thuja (Thu)العفص الشرقي 
86.05 

e 

77.98 

p 

94.11 

defgh 

90.83 

ab 

94.45 

abcd 

87.20 

def 
10% 

91.53 

bcd 

94.25 

defgh 

88.81 

mn 

92.66 

ab 

93.06 

abcde 

92.26 

abcde 
 عفص شرقي+مبيد بيرثرويدي  5%

90.55 

cd 

91.22 

hijkm 

89.88 

jkm 

91.20 

ab 

94.45 

abcd 

87.95 

cdef 
 عفص شرقي+مبيد مانع تغذية  5%

89.49 

d 

86.51 

n 

92.47 

fghijk 

87.60 

b 
80.56 f 

94.64 

abcd 
 عفص شرقي+مبيد بيرثرويدي  10%

90.34 

cd 

91.07 

hijkm 

89.60 

kmn 

93.43 

ab 

90.28 

abcdef 

96.58 

abcd 
 عفص شرقي+مبيد مانع تغذية  10%

92.21 

bc 

91.24 

hijkm 

93.18 

efghi 

94.42 

ab 

95.24 

abcd 

93.60 

abcd 
 1Iمبيد بيرثرويدي 

92.96 

b 

90.70 

ijkm 

95.22 

cdef 

95.16 

a 

93.68 

abcd 

96.63 

abcd 
 2Iمبيد مانع تغذية  

91.68 

bcd 

91.22 

hijkm 

92.14 

fghijk 

91.67 

ab 

94.07 

abcd 

89.26 

bcdef 
 Controlالشاهد 

 Meansالمتوسط  93.04 93.59 93.31 93.81 92.43 93.12

 0.05L.S.Dتداخل المعامالت  10.32 7.043 3.217 2.213

 0.05L.S.Dالصنفان  7.74 2.299

2.1 6.4 CV% 

 %.5عند مستوى معنوية أكبر من  LSD لمتوسطات المتبوعة بأحرف متشابهة ضمن العامود الواحد ال تختلف معنويًا بحسب اختبارا
 االستنتاجات: 

ولوحظ تفوق المبيدين   (،وحدهما دون تداخالت مزجهما مع المستخلصينلم تظهر فروق معنوية بين المبيدين الحشريين )ــــ  
وتداخلهما مع مستخلصّي أوراق األوكاليبتوس والعفص الشرقي في معظم الصفات، كما أنه لم يكن للصنف لوحده )كمتوسط  

 عام لكافة المعامالت( أي تأثير معنوي في النتائج.
 %(.10) األوكاليبتوسأوراق خلص مستل، مع وجود تفوٍق إيجابي ازدادت فّعالية المستخلصين مخبريًا بازدياد تركيزهماــــ 
وحظ حقليًا عدم وجود ارتباط بين ازدياد تركيز المستخلصين وازدياد التأثير في الفراشة. وأعطت معامالت تداخل األوكاليبتوس  لــــ  

النتائج   أفضل  المبيدين  )في مكافحة  مع  األوكاليبتوس  أوراق  تركيز مستخلص  تداخالت10الفراشة، وكان  دون  هو    %( 
 األفضل. 
نظرًا إلظهاره تفوقًا   ليات مكافحة فراشة درنات البطاطا%( في عم10مستخلص أوراق األوكاليبتوس )اعتماد تركيز  ــــ إمكانية  

 في معظم التجارب وصفاتها المدروسة. 
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 المراجع 
(. دراسة كفاية بعض المستخلصات والزيوت النباتية والمساحيق الخاملة في الوقاية  2009إبراهيم، محمد وزكريا الناصر )

. مجلة  Callosobruchus maculatus (Fab.) (Coleoptera: Bruchidae)من خنفساء اللوبياء الجنوبية  
 . 120-107(:  1)25. ، دمشق، سوريةجامعة دمشق

اللوبياء من اإلصابة  2019إبراهيم، وسام اسماعيل )  المائية للدفلة واألوكاليبتوس في حماية بذور  (. تأثير المستخلصات 
- 194(:  1)6. مجلة جامعة كرميان.  Callosobruchus maculatus (Fab.)بحشرة خنفساء اللوبياء الجنوبية  

201 . 
 النباتات في هالك حشرتي الخابرةتأثير المستخلصات المائية ألوراق بعض    (.2012الجصاني، أفراح عبد الزهرة محسن )

Trogoderma granareum (Everts.)    الحمراء الصدئية  الطحين   Tribolium castaneumوخنفساء 
(Herbst.). (1)3 .مجلة المثنى للعلوم الزراعية . 

الية بعض المستخلصات النباتية في عثة  (. فعّ 2001الربيعي، حسين فاضل وكاظم حاتم العاني وعبد هللا فليح العزاوي )
 . 96-92:  19درنات البطاطا. مجلة وقاية النبات العربية، 

)  ،السعدي العباس  عبد  اللوبياء 2001ثريا  خنفساء  بالغات  وهالك  خصوبة  على  النباتية  المستخلصات  بعض  تأثير   .)
Callosobruchus maculateusصفحة   85.  ، البصرة، العراقرةالزراعة، جامعة البص . رسالة ماجستير، كلية. 

(. اختبار كفاءة عزالت محلية من الممرضات الحشرية في مكافحة فراشة درنات البطاطا.  2018السعود، نسرين حسين )
 صفحة.   176. ، حمص، سوريةدكتوراه. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البعث  أطروحة

 Phthorimaea(. حساسية بيض عثة درنات البطاطا  2017السعود، نسرين حسين ودمر هاشم نمور وياسين علي علي ) 
operculella  لعزالت محلية من الفطر الممرض  Beauveria bassiana  ،(:  2)35. مجلة وقاية النبات العربية

110-116 . 
(. تقييم كفاءة بعض المستخلصات النباتية 2017أكرم بدور )شحود و   هدىو   غزالة لوافيو   عودة، بسام وعبد الكريم الجردي

:  ( 17)39سورية.  حمص،  مجلة جامعة البعث،  .  حقلياً   Stephanitis pyri (F.)في مكافحة حشرة نمر األجاص  
11 -25 . 

 Sitophilus oryzae(. تقييم فعالية بعض المساحيق النباتية في مكافحة بالغات خنفساء األرز  2017محمود، محمد مؤيد )
L.(. 4)22. ، تكريت، العراق. مجلة تكريت للعلوم الصرفة 

(. تقييم فعالية التأثير الجاذب والطارد لمساحيق خمسة أنواع من أشجار  2018مصطفى، شاهين عباس وسعد مولود زبير )
. مجلة جامعة كركوك للعلوم  Trogoderma granarium(  Evertsالغابات في بالغات خنفساء الحبوب الشعرية )

 . 74- 69(: 2)9. ، كركوك، العراقالزراعية
لبنان(، المكتب اإلقليمي للدول   -(. البطاطا والخضروات الورقية. تحليل سلسلة القيمة )عكار2015منظمة العمل الدولية )
 صفحة. 89ة أولى. العربية، طبع

 .)الفاو( . النشرة السنوية لإلنتاجية2019)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )
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Abstract 

The potato tubers moth Phthorimaea operculella Zeller is one of the 

main pests of the potato crop, so the effect of alcohol extract for leaves 

of two plants Eucalyptus spp. and Thuja orientalis L. has been studied 

in the different phases of the potato moth in laboratory and field in 

north western of Aleppo governorate, Syria, in addition to studying the 

effect of mixing these two extracts in three concentrations with two 

insecticides (es-fenvalerate5%  ،emamectin benzoate5%) separately. 

Three laboratory experiments were performed to study the effect of 

these two extracts on the corrected death of the adult phase%, 

unhatchability of the eggs%, the repellence and attractive rate of the 

adult phase%, and a field trial to study the average% of 

repellence/plant. there were no significant differences between the two 

insecticides, as well as between the two studied potato varieties of 
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Benilla and Spunta as a general mean of treatments for each 

experiment. laboratory results in the two seasons were showed 

superiority of the two pesticides and their mixing with Eucalyptus and 

Thuja leaves extracts in all treatments, follow that giving the treatment 

of Eucalyptus at concentration (10%) superiority in the corrected death 

of the adult%, and were observed superiority in Eucalyptus leaves 

extract (10%) and Thuja (10%) in unhatchability of eggs%, that is the 

increased efficacy of extracts against the moth by increasing their 

concentration. With giving the alcohol extract of Eucalyptus leaves 

(10%) in the two seasons the highest percentage of repellence, while 

the extract of Thuja leaves (10%) was the highest percentage of 

attraction. In field, all coefficients for mixing pesticides with extracts 

did not give superiority in their efficacy and positive effect against the 

moth, Eucalyptus leaves extract and its mixing with two insecticides 

made the best results, and the concentration 10% of Eucalyptus extract 

without mixing was the best in field. Consequently, thus the 

concentration 10% of Eucalyptus extract can be used in potato tuber 

moth control programs. 

Keywords: alcohol extract for leaves of Eucalyptus spp. and Thuja 

orientalis L., Tow insecticides, Potato Tuber Moth, Syria. 

 


