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في Eucalyptus camaldulensis(Dehnh)الیوكالبتوسمستخلص ومسحوق اوراق تاثیر

في Phthorimaea operculella( Zeller )درنات البطاطابعض الجوانب الحیاتیة لعثة

  المختبر

  

  مقداد علي.م.م        خالد إعمیري. م.م

  جامعة بغداد /كلیة الزراعة 

الخالصة

أوراق الیوكالبتوس لتقییم تأثیر كل منهما في بعض ومسحوق ل المستخلص اإلیثانولي أجري البحث بإستعما

ستخلصات الیوكالبتوس في الدور المهم لمأشارت النتائج إلى . وانب الحیاتیة لعثة درنات البطاطا في المختبر الج

حضانة س دور في إطالة مدة التأثیر في عثة درنات البطاطا ، فقد كان للمستخلص اإلیثانولي ألوراق الیوكالبتو 

لتصل إلى جزء في الملیون10000البیض حیث زادت هذه المدة عند المعاملة بالمستخلص اإلیثانولي بتركیز 

كما قلت نسبة بزوغ البالغات ، % 71لفقس البیض فبلغت نسبة الفقس مخفضًا یومًا كما كان هذا التركیز7.66

فضت انخجزء في الملیون10000العذارى التي عوملت بالتركیز اتجة عن كما ان االناث  الن. % 74.67لتصبح 

% 10أما مسحوق األوراق فعند معاملة العذارى بالتركیز .بیضة 57.33إلنتاج البیض فلم تضع أكثر من قابلیتها 

لمستخلص فقد أما عند معاملة درنات البطاطا با. یوماً 15.33مدة الدور العذري لتصل إلى ةلاطفي اسبب قد تف

بیضة للتركیز 10.33إنخفض عدد البیض الذي وضعته البالغات التي أطلقت على الدرنات المعاملة فلم یتجاوز 

نمو الیرقات فإستعمال التركیز تاخیركما كان للمستخلص اإلیثانولي تأثیر ممیز في. جزء في الملیون10000

%91.3بنسبة فقد إنخفض عدد یرقات الطور اإلول رقات كان فعاًال في تثبیط نمو الیجزء في الملیون10000

كونها آمنة یشیر الى اهمیة استعمال مثل هذه المواد في مكافحة اآلفات ما.%61بنسبة وعدد یرقات الطور الثالث 

  . بیئیًا وكفوءة في الوقت نفسه 

  

Effect of extract and powder of leaves of  Eucalyptus camaldulensis
( Dehnh) on some biological aspects of potato tuber moth Phthorimaea 

operculella ( Zeller ) in laboratory  
  

Khalid Imeiri     Muqdad Ali
College of Agriculture / University of Baghdad

Abstract
    The research  was conducted by using the ethanolic extract and powder of Eucalyptus 
leeves to evaluate their effect on some biological aspects of potato tuber moth in the 
laboratory . Results showed the important role of Eucalyptus extracts on potato tuber 
moth , the ethanolic extract of Eucalypt leeves prolonged the period of egg development 
which increased to 7.33 days by using 10000 ppm while the egg hatching percentage was 
decreased to 71 % at the same dose of extract , Adult emergence was decreased to74.67% 
and females fecundity decreased to 57.33 egg. Pupae treated with 10 % powder resulted 
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in prolonged development period which reached to 15.33 days . Potato tubers treted with 
extract decreased number of egg on tubers by females to10.33 egg at 10000 ppm . There 
was also a clear effect for the ethanolic extract in larvae growth , percentage of number of 
first instar larva decreased by 91.3 % , and third instar larva decreased by 61 % when
using 10000 ppm of ethanolic extract . These results indicated the possibility of using the 
natural materials of plants which are safe, cheep and active for pest control . 

     

المقدمة

ویتفق العلماء على أن Solanaceaeإلى العائلة الباذنجانیة  . Solanum tuberosum Lتعود البطاطا

یعـــد محصـــول البطاطـــا مـــن بـــین أهـــم محاصـــیل الخضـــر ] . 3[المـــوطن األصـــلي للبطاطـــا هـــو قـــارة أمریكـــا الجنوبیـــة 

الزراعي الثاني األكثـر إنتشـارًا فـي العـالم بعـد الـذرة الستراتیجیة في العالم وتكمن األهمیة اإلقتصادیة في أنه المحصول 

  ] . 11[ملیون طن 300دولة وفي كل عام ینتج عالمیًا أكثر من 140حیث تزرع البطاطا في أكثر من ، 

تصــاب البطاطــا بالعدیــد مــن اآلفــات الزراعیــة المحــددة إلنتاجهــا ومــن أهــم هــذه اآلفــات عثــة درنــات البطاطــا 

Phthorimaea operculella (Zeller)   إذ إنهـا فـي معظـم منـاطق زراعتهـا التـي تعـد آفـة رئیسـة علـى البطاطـا ،

تصــیب النبــات فــي الحقــل والمخــزن وتســبب خســائر كبیــرة فــي النوعیــة والكمیــة عنــد تــوفر الظــروف المالئمــة لإلصــابة 

إزدادت كثافهـا بشـكل 1992أنهـا فـي عـام، ومن الجدیر بالذكر أن عثة درنات البطاطا موجـودة فـي العـراق إال] 10[

  ] .2[ كبیر وهاجمت محصولي الطماطة والباذنجان بشكل ملفت للنظر في مناطق زراعتها في كربالء 

واسعة الطیف منذ مطلع الخمسینیات من القـرن الماضـي الأدى اإلستعمال المفرط والعشوائي للمبیدات الكیمیائیة       

آلفــات الزراعیــة المختلفــة إلــى ظهــور العدیــد مــن المشــاكل البیئیــة والصــحیة كأســلوب رئــیس ومنفــرد فــي الســیطرة علــى ا

كتلوث مصادر المیاه وتدمیر األعداء الحیویة التي تزخر بها البیئة وتحول العدید من اآلفات الثانویة إلـى آفـات رئیسـة 

المبیـدات ناهیـك عـن إرتفـاع فضًال عن تطور المقاومة الوراثیة للعدیـد مـن اإلفـات المسـتهدفة ضـد مجـامیع متنوعـة مـن 

وألجــل تجاوزمثــل هــذه المشــاكل المعقــدة فــإن منتجــات النبــات الطبیعیــة . كلــف المبیــدات وأجهــزة رشــها الباهضــة الــثمن 

التي هي غیر سامة وسریعة التحلل الحیوي في الطبیعـة وأقـل ثمنـًا تمثـل أحـد البـدائل الكفیلـة بمكافحـة اآلفـات الحشـریة 

وهذه المنتجات الطبیعیة یمكن أن تستعمل كمبیدات حشـریة . قتصادیة على المحاصیل الزراعیة والحد من أضرارها اإل

  . ، طاردات ، مانعات التغذیة ومثبطات وضع البیض ضد العدید من اآلفات 

Eucalyptusومن بین أهم النباتات المسـتعملة فـي هـذا المجـال هـي أشـجار الیوكـالبتوس  spp التـي تنتمـي

فـي Acaciaأتي بعـد نبـات تـيوهـنوعـًا 750وموطنهـا األصـلي هـو أسـترالیا وللیوكـالبتوس  Myrtaceaeإلى عائلة 

وبنجـاح تإنتشـر اشغلها وبسبب سرعة نموها وتحملها للظـروف البیئیـة المختلفـة  فإنهـتمن حیث المساحة التي اأسترالی

ة لـــة ضـــد اآلفـــات الزراعیـــة وبصـــورة خاصـــفـــي معظـــم بلـــدان العـــالم حیـــث أن لهـــذا النبـــات تـــأثیرات حیویـــة مختلفـــة فعا

  ] .8،9، 6[الحشرات والحلم والفطریات 

بمســحوق أوراق الیوكــالبتوس والزعتــر طریقــة ناجحــة لتثبــیط إن تغطیــة درنــات البطاطــا الــىأشــارت الدراســات

لتـوالي علـى ا% 19.53و 15.83إذ لـم تتجـاوز نسـبة اإلصـابة درنـات البطاطـاوضع البیض من قبل بالغـات عثـة

مدى فعالیة عشـرة زیـوت طیـارة مـن ضـمنها لوحظ عند اختبارفي حین . ] 14، 12[ولمدة خمسة أشهر من المعاملة 

أن الزیـوت المسـتعملة فـي التجربـة كانـت ذات كفـاءة درنـات البطاطـاضـد عثـة E . globulusالزیت الطیار لنبات 
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. ] 7[ تـأثیر فـي معـدل التـزاوج ووضـع البـیض ونسـبة الفقـس في خفض نسبة البروتینات فـي كـال الجنسـین وبالتـالي ال

درنـات البطاطـاضـد عثـة Eucalyptus camaldulensisوفي دراسة مختبریة لتقییم فعالیة مسـتخلص أوراق نبـات 

جــزء 400و 200بتركیـز % 100أظهـر المسـتخلص الزیتــي تـأثیرًا متمیـزًا فــي مكافحتهـا إذ بلغــت نسـبة قتـل الیرقــات 

إصــابة بعثــة درنــات البطاطــا فــي المخــزن  ه لــم تظهــر أنــ]1[فیمــا ذكــر ] . 4[ســاعة مــن المعاملــة 24بعــد ملیــونفــي ال

علـى درجـة E.camaldulensisمـن مسـحوق أوراق الیوكـالبتوس غـم 10و 5، 2.5بـالتراكیز عند معاملـة الـدرنات

ثــر المستخلصـات فعالیــة فــي إظهــار التــأثیر م  ، كمــا ذكــر أن المســتخلص الكحـولي لــألوراق كــان إك˚20و 15حـرارة 

. ســاعة مــن المعاملــة 24ســاعة و12بعــد % 100الطــارد ضــد یرقــات عثــة درنــات البطاطــا إذ بلغــت نســبة الطــرد 

فقـد هـدفت هـذه الدراسـة الـى تقیـیم فعالیـة كون المستخلصـات النباتیـة فـي المـواد االمنـة بیئیـاً لتوجه و هذا المعوٕاستمرارًا 

  . ت نبات الیوكالبتوس في االداء الحیاتي لبعض ادوار عثة درنات البطاطا بعض مستخلصا

  

  المواد وطرائق العمل

  : تربیة الحشرة –1

البحوث الزراعیة في ابو الهیأة العامةمختبرات من بعثة درنات البطاطا جلبت درنات البطاطا المصابة 

سم مصنوعة من الزجاج ) 30× 30× 30( بعاد ووضعت مع درنات أخرى سلیمة في صنادیق تربیة ذات أغریب

جامعة / العضوي ووضعت في غرف التربیة المحكمة الموجودة في وحدة بحوث المكافحة اإلحیائیة في كلیة الزراعة 

ثم جهزت الصنادیق بأوعیة بالستیكیة تحوي ، % 5± 60م ورطوبة نسبیة ˚2± 25درجة حرارة عند، بغداد 

  .أجل تغذیة البالغات من % 10حلول سكري تركیزه قطعة قطن مبللة بم

  

  : جمع وتجفیف وسحق أوراق نبات الیوكالبتوس –2

، نشرت هذه 2009/ 10/ 28جامعة بغداد بتاریخ / جمعت أوراق الیوكالبتوس من حدائق كلیة الزراعة 

تقلیب المستمرمنعًا لإلصابة بالفطریات درجة حرارة المختبر مع مراعاة العنداألوراق في منطقة مظللة جیدة التهویة

الرمیة لحین الجفاف ، ثم سحقت األوراق الجافة بإستعمال المطحنة المنزلیة الصغیرة ووضع المسحوق في أكیاس 

  . نایلون وحفظت لحین إجراء عملیة اإلستخالص 

  

  : اإلستخالص اإلیثانولي –3

1000سعة مسحوق األوراق في دورق زجاجي غم من200أجریت عملیة اإلستخالص اإلیثانولي بوضع 

48في درجة حرارة الغرفة ، ترك األنموذج لمدة % 98درجة نقاوته ثیليكحول اإلالمل من 300مل وأضیف إلیه 

ساعة ، ثم رشح خالل قمع بخنر بإستعمال القطن مع التفریغ الهوائي لغرض التخلص من األجزاء النباتیة الدقیقة ، 

 Rotary Evaporator With Vaccumتعمال جهاز التبخیر الفراغي الدوار المزود بمضخة سحب ركز الراشح بإس

Pump ) (وسجل الوزن ] 8[م للتخلص من الكحول والماء والحصول على سائل كثیف القوام ˚40درجة حرارة في

زجاجیة وحفظت في ، وضعت المادة المستخلصة في قنانيمل 10النهائي للمستخلص الخام إذ تم الحصول على 

  . م لحین اإلستعمال ˚8درجة حرارة 
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  : تحضیر التراكیز المختلفة للمستخلص اإلیثانولي –4

مل من 5مل ثم أضیف إلیه 2000مل من المستخلص اإلیثانولي ووضع في دورق زجاجي سعة 10أخذ 

وبذا تم الحصول على تركیز قطر باضافة الماء الممل 1000الحجم الى كملكحول اإلیثانول وبعد الرج الجید أ

مل 500وكما یأتي ، أخذ وحضرت التراكیز الباقیة بعمل التخافیف من التركیز األصلي جزء في الملیون 10000

مل بإضافة الماء 1000مل واكمل الحجم إلى 2000من المحلول األصلي ووضع في دورق زجاجي سعة

مل من 250أخذ جزء في الملیون2500، ولتحضیر التركیز ن جزء في الملیو 5000المقطرفأصبح تركیز المحلول 

مل بإضافة الماء المقطر ، 1000مل ثم أكمل الحجم إلى 2000المحلول األصلي ووضع في دورق زجاجي سعته 

مل ماء 95و%  98مل كحول اإلیثانول درجة نقاوته 5المحلول الذي یتكون من رش أما معاملة المقارنة فتمثلت ب

  . مقطر 

  

  : تحضیر التراكیز المختلفة لمسحوق األوراق –5

غم من دقیق 90ثم أضیف إلیه مل 250زجاجي سعة إناءغم من مسحوق األوراق ووضع في 10أخذ 

غم من التركیز 50، إذ أخذ ومنه حضرت بقیة التراكیز المستعملة في الدراسة % 10القمح لنحصل على تركیز 

، % 5غم بإضافة الطحین فأصبح تركیزه 100مل وأكمل الوزن إلى 250سعة ووضع في إناء زجاجي % 10

مل وأضیف 250ووضع في إناء زجاجي سعة % 10غم من التركیز 25فقد أخذ % 2.5وبالنسبة لتحضیر التركیز 

طحین ، أما معاملة المقارنة فهي تتكون من ال% 2.5غم وبذا حضر التركیز 100إلیه الطحین إلكمال الوزن إلى 

  . فقط 

  

  : لبیض  اونسبة فقس حضانةفي مدة الستخلص اإلیثانولي ومسحوق األوراق للیوكالبتوس المتأثیر –6

وضعت درنات بطاطا سلیمة في علب بالستیكیة معقمة ثم وضعت بعدها بالغات العثة الحدیثة البزوغ 

لتأكد من وضع البیض علیها ، ساعة ، أخذت بعدها الدرنات وفحصت ل24إناث لمدة 10ذكور و10بمعدل 

، عوملت بوساطة مرشة یدویة صغیرة بالتراكیز المختلفةبیضة لكل مكرر 100مكررات بواقع 3أستعمل لكل تركیز 

  . البیض ونسبة الفقس حضانةوتمت متابعة البیض یومیًا لغرض معرفة مدة للمستخلص اإلیثانولي ومسحوق األوراق 

  

  : البالغات في مدة تطور العذراء ونسبة بزوغ نولي ومسحوق األوراق للیوكالبتوس المستخلص اإلیثاتأثیر –7

ى ر اعذ10علىمكرر حوى كل ، ولكل من اإلناث والذكور مكررات لكل تركیز 3أجریت المعامالت بمعدل 

وضعت على ، كل على حدة شخصت اعتمادا على اوصاف نهایة البطنعذارى ذكور حدیثة10وحدیثةإناث

بوساطة المرشة الیدویة الصغیرة المستخلص اإلیثانولي راق ترشیح موضوعة في علب بالستیكیة ثم عوملت بتراكیز أو 

كیز مسحوق األوراق تراالعذارى بكما عوملت ،% 5وفي معاملة المقارنة عوملت العذارى بكحول اإلیثانول بتركیز 

یًا ، وتم اإلبقاء على البالغات حدیثة البزوغ من النماذج وتمت متابعتها یومومعاملة المقارنة كانت بالطحین فقط ،

ذكور في أوعیة بالستیكیة تحوي درنات سلیمة لغرض معرفة 10إناث و10المعاملة ووضعت عل شكل أزواج تضم 

  . كمیة البیض الموضوع  
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  : في نسبة وضع البیض المستخلص اإلیثانولي ومسحوق األوراق للیوكالبتوس تأثیر –8

مكررات 3الیوكالبتوس بواقع مستخلص ومسحوق اوراق لت درنات بطاطا سلیمة بالتراكیز المختلفة لعوم

ذكور 10إناث و10لكل تركیز ، كل مكرر یحوي درنة واحدة ثم أطلقت علیها بالغات العثة الحدیثة البزوغ بمعدل 

، وبنفس الطریقة تمت المعاملة بتراكیز وحسبت كمیة البیض الموضوع على الدرنات یومیًا لحین موت الحشرات كلها 

  . مسحوق األوراق 

  

  :العثة تغذیة یرقات في المستخلص اإلیثانولي ومسحوق األوراق للیوكالبتوس تأثیر –9

لمستخلص اإلیثانولي عملت شرائح سمیكة من درنات بطاطا سلیمة ثم تمت معاملتها بالتراكیز المختلفة ل

كل من الطورین الیرقیین األول لیرقات 10ثم أطلقت في كل مكرر ررات لكل تركیز مك3وبواقع ومسحوق األوراق 

  .یومیًا لحین الوصول إلى مرحلة التعذر ونشاط الیرقات الحیة عدد الیرقات المیتةوالثالث وبعدها حسب

بار اصغر وقورنت المعدالت باستعمال اخت) CRD(حللت النتائج احصائیا تبعًا للتصمیم العشوائي الكامل   

  0.05عند مستوى احتمال ) LSD(فرق معنوي 

  النتائج والمناقشة

  .البیض حضانةتأثیر المستخلص اإلیثانولي ومسحوق أوراق الیوكالبتوس في نسبة فقس ومدة –1

أنه لم تكن هناك فروقًا معنویة بین التراكیز المستعملة في تأثیرها في مدة ) 2(و ) 1(لینجدو یتضح من ال    

یومًا لكل من 7.66یومًا في معاملتي المقارنة بینما بلغت 7.33حیث بلغت ،بیض عثة درنات البطاطانة حضا

لمسحوق أوراق الیوكالبتوس ویعتقد % 10وكذلك الحال بالنسبة للتركیز جزء في الملیون10000و 5000التراكیز 

المستخلص والمسحوق إلى الجنین تأثیر وصول أو تقلل من قشرة البیض التي قد تمنع ي أن السبب في ذلك ه

  . إلى حد ما وبالتالي یكتمل نموه وتطوره بصورة طبیعیة 

  .المستخلص اإلیثانولي ألوراق الیوكالبتوس في مدة حضانة البیض ونسبة الفقس تأثیر.1جدول 

  ( % )نسبة الفقس   )یوم ( مدة حضانة البیض   المستخلص االیثانولي
  95.33  7.33  %)5ایثانول ( ة معاملة المقارن

  87  7.33  جزء في الملیون2500
  74.67  7.66  جزء في الملیون5000
  71  7.66  جزء في الملیون10000

قیمة اقل فرق معنوي تحت مستوى 
  0.05معنویة 

0.79  
2.64              

  

  

.تأثیر مسحوق أوراق الیوكالبتوس في مدة حضانة البیض ونسبة الفقس .2جدول 

  %نسبة فقس البیض  یوم/مدة حضانة البیض  المسحوق
  96.33  7.33  )طحین ( المقارنة 

2.5%  7.33  91  
5%  7.66  81  
10%  7.66  78.67  

قیمة اقل فرق معنوي تحت مستوى 
  0.05معنویة 

0.79  2.67  
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معنویـة بـین المعـامالت وجـود فـروقلین السـابقین جـدو أما بالنسبة لتأثیر المعامالت في نسبة الفقـس فـیالحظ فـي ال  

علــى التــوالي فیمــا % 96.33و% 95.33والطحــین ، % 5حیــث كانــت نســبة الفقــس لمعاملــة المقارنــة باإلیثــانول 

مســتخلص % ( 74.76جــزء فــي الملیــون5000التركیــز و% 71  جــزء فــي الملیــون10000أعطــى التركیــز 

ـــــزبین، ) األوراق  ــــحوق األور % 10مـــــا أعطـــــى التركی أن المســـــتخلص ]5[ذكـــــر % . 78.67نســـــبة فقـــــس اقلمسـ

% 7قد سبب خفض نسبة فقس البـیض لـدودة الشـمع الكبـرى إذ بلغـت % 10الكحولي ألوراق الیوكالبتوس  بالتركیز 

  % . 91.33بینما كانت في معاملة المقارنة 

  

عثة درنات البطاطا ونسبة مدة تطور عذارىفي تأثیر المستخلص اإلیثانولي ومسحوق أوراق الیوكالبتوس –2

  : بزوغ البالغات 

أن هناك فروق معنویة في تأثیر المستخلص اإلیثانولي ومسحوق أوراق الیوكالبتوس ) 3(جدول من یظهر 

أكثر التراكیز تأثیرًا جزء في الملیون5000عثة درنات البطاطا حیث كان التركیز إناث في مدة تطور عذارى 

إذ بلغت مدة جزء في الملیون10000یومًا یلیه التركیز 16.67ر العذراء لتصل إلى فبإستعماله زادت مدة تطو 

% 10ثم المسحوق بتركیز یومًا 13.33أما في معاملة المقارنة فقد كانت مدة تطور العذراء یومًا 16.33التطور 

یومًا 13.33نة التي بلغت أیضًا إذا ما قورنت بمعاملة المقار یومًا 15.33والذي وصلت مدة التطور بإستعماله إلى 

إذ كانت جزء في الملیون5000الذكور فقد كانت أطول مدة لتطور العذراء بإستعمال التركیز ، أما بالنسبة لعذارى

وفي لمسحوق األوراق % 10یومًا بالتركیز 15ثم یومًا 13.67وفي معاملة المقارنة كانت یومًا 16.33مدة التطور 

  .یومًا 13.33معاملة المقارنة

كما یوضح الجدول نفسه بأن هناك فروقًا معنویة بین التراكیز المستعملة في نسبة بزوغ البالغات فقد كانت 

للذكور إذا ما % 74.67لإلناث و % 79.33بمعدل   جزء في الملیون10000أقل نسبة بزوغ عند التركیز 

التوالي ، ومن ناحیة أخرى فإن تأثیر المسحوق كان أقل على % 99و 97.67قورنت بمعاملة المقارنة التي بلغت 

% 88.67لإلناث و % 93.33والتي بلغت % 10حیث سجلت أقل نسبة بزوغ للبالغات عند المعاملة بالتركیز 

  . لإلناث والذكور على التوالي % 98.67و %    99للذكور في حین في معاملة المقارنة بلغت 
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المستخلص اإلیثانولي ومسحوق أوراق الیوكالبتوس في مدة تطور عذارى عثة درنات البطاطا تأثیر .3جدول 

  ونسبة بزوغ البالغات

  %نسبة بزوغ البالغات )یوم ( مدة تطور العذارى    التراكیز

  المعدل  ذكور  اناث  المعدل    اناث  المستخلص اإلیثانولي

  98.33  99  97.67  13.57  13.67  13.33  %5إیثانول 

  97.17  96.33  89  14.33  14.33  14.33جزء في الملیون2500

  92.57  91.67  93.33  16.5  16.33  16.67  جزء في الملیون5000

77  74.67  79.33  16.33  16.33  16.33  جزء في الملیون10000

  %نسبة بزوغ البالغات   )یوم ( مدة تطور العذارى    المسحوق

  98.83  98.67  99  13.33  13.33  13.33  طحین

2.5%  14.67  14.33  14.5  94  98.67  96.57  

5%  14  14.67  14.33  98  96.33  97.17  

10%  15.33  15  15.17  93.33  88.67  91  

    93  94.12    14.7514.75المعدل

    3.37  1.68    0.64  0.32  0.05ي عند و اصغر فرق معن

لموضوع من قبل بالغات عثة تأثیر المستخلص اإلیثانولي ومسحوق أوراق الیوكالبتوس في عدد البیض ا- 3

  : درنات البطاطا بعد معاملة عذراواتها 

بیضة عند التركیز57.33إلى وجود فروق معنویة بین المعامالت حیث بلغ عدد البیض ) 4(جدولیشیر 

أعطى )4(ل جدو وفي ال. بیضة 80.7بینما في معاملة المقارنة كان عدد البیض جزء في الملیون10000

82بیضة أما في معاملة المقارنة فقد كانت 69والتي بلغت % 5نسبة لوضع البیض عند التركیز المسحوق أقل

وربما هذا یعود إلى تأثیر المستخلص والمسحوق ألوراق الیوكالبتوس في نمو األجهزة التناسلیة للذكر واالنثى . بیضة 

  . تقلیل خصوبة اإلناث في دور العذراء ما أدى إلى تقلیل قابلیة الذكور على التزاوج أو 
  

  تاثیر المستخلص االیثانولي ومسحوق االوراق في عدد البیض الموضوع بعد معاملة العذارى .4جدول 

  المعامالت
  عدد البیضمعدل 

  المستخلص               
  80.7  % )5ایثانول ( المقارنة 

  70  جزء في الملیون2500
  67  جزء في الملیون5000
  57.3  الملیونجزء في 10000
  82  )المقارنة  طحین ( المسحوق 

2.5%  77  
5%  69  

10%  70.3  
قیمة اقل فرق معنوي تحت مستوى 

  0.05معنویة 
10.86  
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في عدد البیض الموضوع E.camaldulensisتاثیر المستخلص اإلیثانولي ومسحوق أوراق الیوكالبتوس –4

  P.operculellaرنات البطاطا من قبل بالغات عثة د

إلى وجود فروق معنویة بالنسبة لعدد البیض الموضوع من قبل إناث حدیثة البزوغ على ) 5(جدولیشیر 

أقل جزء في الملیون10000درنات بطاطا معاملة بالمستخلص اإلیثانولي ومسحوق األوراق حیث أعطى التركیز 

بیضة 28.33بمعدل جزء في الملیون5000بیضة یلیه التركیز 10.33معدل لعدد البیض الموضوع والذي بلغ 

  . بیضة 86بالمقارنة مع عدد البیض الموضوع في معاملة المقارنة والبالغ 

بالمقارنة مع % 10عند التركیز انثى/بیضة32فیما كان أقل معدل لعدد البیض الموضوع بالنسبة للمسحوق    

إن تغطیة ] 14[و] 12[ذكر . ) 5(جدولكما موضح في بیضة 87.33بیض فیها معاملة المقارنة التي بلغ عدد ال

درنات البطاطا بمسحوق اوراق الیوكالبتوس والزعتر تعد طریقة ناجحة لتثبیط وضع البیض من قبل بالغات العثة إذ 

  . على التوالي ولمدة خمسة أشهر من المعاملة % 19.53و 15.83لم تتجاوز نسبة اإلصابة 
  

من قبل بالغات عثة درنات البطاطاتأثیر المستخلص اإلیثانولي ومسحوق االوراق في وضع البیض .5ل جدو

  على الدرنات المعاملة
  المعامالت

  عدد البیض
  المستخلص

86  %5ایثانول 
48  جزء في الملیون2500
28.33  جزء في الملیون5000
10.33  جزء في الملیون10000

87.33  )طحین ( المسحوق 
2.5%  79
5%  60

10%  32
قیمة اقل فرق معنوي تحت 

  8.47  0.05مستوى معنویة 

  

  والثالث لعثة درنات البطاطاتأثیر المستخلص اإلیثانولي ومسحوق أوراق الیوكالبتوس في یرقات الطور األول–5

كان ي الملیونجزء ف5000و10000ین تركیز الباألوراقمستخلصتأثیران إلى)6(جدولیشیر

یرقة على التوالي 14و8.7حیث بلغ عدد الیرقات التي لم تتأثر بالمستخلص في نمو یرقات الطور األول واضحاً 

  جزء في الملیون10000یرقة ، أما یرقات الطور الثالث فكان التركیز 94.33مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت 

یرقة حیة فقط أما في معاملة المقارنة فقد بلغ عدد الیرقات الحیة 39ك ذو تأثیر متمیز في تطورها إذ كانت هنا

ثبط نمو الیرقات فكانت نسبة القتل للیرقات بعد    E . citriodoraأن مستخلص أوراق ] 13[أوضح . یرقة 98.33

  % . 0.5بتركیز % 37.21سبعة أیام من الرش 

الطور كان ذو تأثیر جید في تثبیط نمو یرقات% 10التركیز نأ) 6(جدولیتبین من وبالنسبة لمسحوق األوراق   

94.7یرقة وفي معاملة المقارنة بلغت الیرقات الحیة 18.3حیث كان عدد الیرقات التي حافظت على نشاطها االول

.  یرقة 
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  رنات البطاطا المستخلص اإلیثانولي ومسحوق االوراق في الطورین الیرقیین األول والثالث لعثة دتأثیر.6جدول 

  عدد الیرقات  المعامالت

  الطور الثالث  الطور االول  المستخلص

94.398.33  %5ایثانول 

4981.66  جزء في الملیون2500

81  14  جزء في الملیون5000

8.739  جزء في الملیون10000

94.795  )طحین ( المسحوق 

2.5%  59  92.66

5%  5490

10%  .18.381

قل فرق معنوي تحت قیمة ا

  0.05مستوى معنویة 

8.60  3.33  

  

من النتائج التي حصل علیها یتبین ان مستخلص ومسحوق اوراق الیوكالبتوس كانت فعالة تجاه االدوار المختلفة لعثة 

درنات البطاطا ، وهذا ینعكس على امكانیة االستفادة من نبات الیوكالبتوس كعوامل مكافحة فعالة وآمنة ضد العدید

ضمن ظروف الحقل او المختبر لذا فان الحاجة الزالت قائمة الجراء المزید من من االفات الحشریة سواء كانت 

  . الدراسات المیدانیة الثبات كفاءة مثل هذه المواد واستعمالها في المكافحة المتكاملة لالفات الزراعیة 
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