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Lantana cameraوثمار نبات المینا الشجیري أوراقتأثیر مسحوقي  L.  

  المختلفة لعثة درنات البطاطااألطوارفي 

Phthorimeae operculella (Zell.) (Lpidoptera: Gelechiidae)
  

  **و حازم عبد والي*حسام الدین عبد اهللا محمد
  جامعة القادسیة/ كلیة العلوم*

  ة بغدادجامع/ كلیة الزراعة**

  

  الخالصة

Lantana cameraنبــات المینــا الشــجیري مســحوق اوراق وثمــار اســتعمل  L. 60، 20بــالتراكیز ،

ان مســحوق النتــائج اوضــحت .فــي المختبــر Phthorimeae operculellaضــد عثــة درنــات البطاطــا % 80

فـي على التوالي % 66.6، % 100البیض حیث بلغت قتلاالوراق كان اكثر تأثیرًا من مسحوق الثمار في نسبة 

% 100بنســبة قتــل بلغــت التــأثیر فــي الطــور الیرقــي االول والثمــار متســاو االوراق مســحوق كــان. % 80التركیــز 

ومســحوق الثمــار % 100مســحوق االوراق قاتــل بنســبة طــور الیرقــي الرابــع فقــد كــان ، امــا ال% 80عنــدما اســتخدم 

  .لكل منهما ایضاً % 80عند التركیز % 50بنسبة 

  

Effect of  leaves and fruits powers of Lantana camera L. against 
different stages of potato tuber moth Phthorimeae operculella (Zell.)

  

H. A. M. Salih* and H. A. Walli**

* College of Science/ University of Qadesea
** College of Science/ University of Baghdad

  

Abstract
A study was conducted to evaluate three concentration 20, 60 and 80% of 

leaves powder and fruits of Lantana camera L. against potato  tuber moth 
Phthorimeae operculella (Zell.) in laboratory. Results showed that powder of leaves 
was more effective than fruits powder concentration 80%. Percentage of killing for 
egg were 100% and 66.6% for leaf AND fruit powder respectively at concentration of 
80%. The powders of fruit and leaves showed equal effect in percentage of killing 
which was 100% for first larval instar at concentration of 80%, The powder of leaves 
resulted in 100% for concentration of 80% while powder of fruit caused 50% at 
concentration of 80% too.
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  المقدمة

Solanum tuberosumتعــد البطاطــا  L.الم حیــث یســتعمل مــن المحاصــیل الزراعیــة المهمــة فــي العــ

لصـــناعة % 11و ) تقــاوي(الخضـــري لالكثــار % 13و علــف للمواشـــي % 20لالســتهالك البشـــري و % 48منهــا 

زراعیــة العدیــد مــن االفــات اللالصــابة بالبطاطــا یتعــرض محصــول ). 1(الســتخدامات اخــرى متنوعــة النشــأ والبــاقي 

باشــرة او غیــر المباشــرة التــي تــؤدي الــى تــدهور مســببة اضــرار اقتصــادیة كبیــرة نتیجــة التغذیــة المومنهــا الحشــرات 

  ). P. operculella)2المحصول كمًا ونوعًا واهم هذه االفات هي عثة درنات البطاطا 

حوض البحر االبیض المتوسـط وامریكـا الالتینیـة وجنـوب القـارة توجد في تعد هذه االفة عالمیة االنتشار 

خـل داوتواجدها الیرقات بسبب سلوك تغذیة الكیمیاویة بالمبیدات شرة لصعوبة مكافحة هذه الحنظرًا ).3(االفریقیة 

والســاق ولظهــور المقاومــة ضــد قســم مــن المبیــدات المســتخدمة فضــًال عــن تــأثیر .الــدرنات او داخــل نســیج الورقــة 

یـدة الـى المبیـدات فـي االعـداء الطبیعیـة وانتقـال المبیـدات مـع البطاطـا المعاملـة الـى المسـتهلك لـذا لجـأت بلـدان عد

  ). 4(ادخال االفة ضمن برنامج مكافحة متكاملة

وفي مجال العملیات المسـتعملة لحمایـة النبـات مـن االصـابة بعثـة درنـات البطاطـا هنـاك برنـامج مكافحـة 

متكامل یتضمن على اجراءات منها زراعة اصناف مقاومة ، الزراعة في تربة رملیة ذات محتوى عالي من المادة 

درنات على عمق مناسب من سطح التربة عند الزراعة ، ري المحصول بصورة منتظمة حتـى العضویة ، وضع ال

.B.tالحصاد ومنعًا لتشقق التربة ، ازالة المخلفات النباتیة عند حش المجموع الخضري ومعاملة الدرنات بالبكتریا 

  ).5(ووضع المحصول في اكیاس خاصة ثم الخزن 

بـدائل للمبیـدات الكیمیاویــة كونهـا غیـر ملوثـة للبیئــة یقها بوصـفها المستخلصـات النباتیـة ومســاحاسـتعملت 

وال تسبب حروق او اصفرار االوراق للنبـات وتسـتعمل ایضـًا كمـواد منشـطة للمبیـدات الكیمیاویـة فتزیـد مـن فعالیتهـا 

فقــد طبیــة نظــرًا الهمیــة نبــات المینــا الشــجیري مــن الناحیــة الســمیة وال. )7و 6(او تســتعمل مــواد طــاردة او جاذبــة

بسـبب و ). 11و 10، 9(استخدم في مكافحة بعض الحشرات المختبریة ومنها عثة درنات البطاطا وسوسة الـذرة 

فقـــد تنـــاول البحـــث دراســـة تـــأثیر فـــي العـــراق النبـــات لالفـــات المختلفـــة هـــذا بســـمیة قلـــة البحـــوث المنشـــورة المتعلقـــة 

ذو اصــل وامكانیــة اســتعماله كمبیــدPotato tuber mothمســحوقي االوراق والثمــار ضــد عثــة درنــات البطاطــا 

  .نباتي لمكافحة هذه االفة في المخازن غیر المبردة

  

  المواد وطرائق العمل

ائق جامعة بغداد فـي الالنتا الشجیري في موسم التزهیر وتكوین البذور من حداوراق وثمار نباتجمعت 

بدرجة حرارة الغرفة في محیط غیر رطب مع ل حفظت في الظ. 2004تموز من عام في شهري حزیران و الجادیة 

كـًال علـى حـدة بمطحنـة االوراق والثمـار الجافـة بعد الجفاف طحنـت . التقلیب المستمر بین مدة واخرى منعًا للتعفن

Arthur H. Thomas Co. (U.S.A) 60–50قیاس منخلهاmesh . عبئـت بأكیـاس نـایلون نظیفـة وخزنـت

  .عمالفي ظروف المختبر لحین االست

غــم مــن مســحوق بــودرة 80غــم مــن مســحوق النبــات اضــیف لــه 20اخــذ : التراكیــز كمــا یلــي حضــرت 

20غم مسحوق النبات واضیف الیـه 80غم مسحوق التالك و 40غم مسحوق النبات اضیف له 60و . التالك 

كــل لســطة الحجــم ثــالث درنــات متو اخــذت . بــودرة التالــك كمــادة مخففــة وحاملــة ســتخدمت ا. غــم مســحوق التالــك 

  . سم 4سم وعمق 19في طبق زجاجي قطره بعد تعفیرها وضعت من المسحوق على حدة تركیز 
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كلیــة الزراعــة ، –قســم وقایــة النبــات –حصــل علــى عثــة درنــات البطاطــا مــن مختبــر امــراض الحشــرات 

 Phthorimeaeطـا جامعة بغداد وتأكد التشخیص من قبـل متحـف التـاریخ الطبیعـي علـى انهـا عثـة درنـات البطا

operculella امــا الــدرنات المســتعملة بالتجربــة صــنف دایمونــت فقــد حصــل علیهــا مــن المخــازن المبــردة لقســم ،

  .جامعة بغداد / كلیة الزراعة / البستنة 

غـم مـن 2اسـتعمل لكـل تركیـز وكـرر كـل تركیـز ثـالث مـرات ، عشرة بیوض للعثة علـى كـل درنـة نقلت 

الـدرنات عوملـت البیوض علـى الـدرنات و توضعاما معاملة السیطرة فقد ، الدرنات لتعفیركل مسحوق على حدة 

بیـوض مـن خـالل مالحظـة الالفقـس لمالحظـة نسـبة لمـدة اسـبوعین بمسحوق بودرة التالـك فقـط ، فحصـت العینـات 

  .داخل كل درنة بعد تشریحها الفاقسة وحساب عدد الیرقات على الدرنات والطبق و 

اربعـة فقـد اعیـدت الخطـوات نفسـها مـع اسـتخدام حوقین علـى االطـوار الیرقیـة المختلفـة لمعرفة تأثیر المس

حصــول االصــابة مــن حســاب تمــت مالحظــة . لكـل طــور یرقــي ثالثــة مــرات مــع تكــرار التجربــة یرقـات لكــل تركیــز 

  .عدد العیون المصابة لكل درنة وعدد الیرقات بالطبق ، اما المقارنة فان الدرنات لم تعامل بأي مادة

قورنـت الفروقـات و Completely Randomized Designوفـق التصـمیم التـام التعشـیة حللت النتائج 

SASباســتعمال برنــامج ) 8(0.05احتمــال مسـتوى عنــد L.S.Dاقـل فــرق معنــوي لختبــار باســتعمال ) المعـدالت(

  .لتحلیل النتائج 

  

  النتائج والمناقشة

ان مســحوق االوراق كــان اكثــر تــأثیرًا مــن مســحوق الثمــار اذ بلــغ معــدل القتــل للبیــوض نتــائج الاوضــحت 

% 100اذ بلغـت نسـبة مـوت البیـوض االفضـل % 80كـان التركیـز . للثمـار% 44.4لالوراق فیما كانـت % 47.9

حشــرات اوضــحوا ان ینذلــا) 9(مـع هــذه النتیجــة تتفــق ). 1جـدول (لثمــار لمســحوق ا% 66.6الوراق و ق المسـحو 

عثــة درنــات البطاطــا امتنعــت عــن وضــع البــیض لمــدة خمســة اشــهر علــى الــدرنات المغطــاة بمســحوق اوراق نبــات

ن االوراق الجافـة لنبـات اوجـد وفي بحث اخـر . بعد هذه الفترة % 10اقصى صابة الاالمینا الشجیري ولم تتجاوز 

التحلیل االحصائي اوضح وجـود فروقـات ). 10(المینا الشجیري كانت فعالة جدًا في مكافحة عثة درنات البطاطا 

  .معنویة بین التراكیز وبین مسحوقي االوراق والثمار

  

  وثمار نبات المینا الشجیري في نسبة القتل لبیوض عثةأوراقتأثیر مسحوق ) 1(جدول 

  P. operculellaلبطاطا درنات ا

  

  مسحوق الثمار  مسحوق االوراق

  %التراكیز
  المعدل

  %التراكیز
  المعدل

20  40  80  20  40  80  

لقتل % 

  البیوض
33.3  91.6  100  74.9  16.6  50  66.6  44.4  

L.S.D0.05   14.8= للتراكیز  

L.S.D0.05  12.1= والثمار لألوراق     

L.S.D0.05  25.3= والثمار واألوراقز للتداخل بین التركی  
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 .Pاوراق وثمار المینا الشجیري في النسبة المئویـة لقتـل االطـوار الیرقیـة لعثـة درنـات البطاطـا تأثیر مسحوقي 

operculella  

الیرقیــة كــل مــن االوراق والثمــار فــي االعمــاراختالفــات معنویــة فــي تــأثیر مســحوق بینــت النتــائج وجــود 

لــــالوراق بینمــــا % 63.8حوق االوراق علــــى مســــحوق الثمــــار اذ بلــــغ معــــدل القتــــل المختلفــــة ، ویالحــــظ تفــــوق مســــ

رًا بالمسـاحیق اكثـر االطـوار تـأثاول والثـاني كانـاالعمرین الیـرقیین نالحظ ایضًا ان ال. ) 2جدول (للثمار% 42.3

ور الرابـع فـي الطـ% 38بلغت اقل نسبة قتـل على التوالي ، في حین % 65.2و % 68.1اذ بلغت معدالت القتل 

% . 100اذ بلغـت نسـبة القتـل االكثـر قـتًال لكافـة االطـوار الیرقیـة % 80قـد كـان تركیـز اما من ناحیـة التراكیـز ف. 

Lantana camaraان مســـحوق نبـــات المینـــا الشـــجیري الـــذین اوضـــحوا ) 11(هـــذه النتیجـــة تتفـــق مـــع  L. و

Tephrosia vogeliiبسوســة الــذرة لــذرة المخزونــة كــان فعــال جــدًا ضــد اصــابة اSitophilus zeamals اذ

  %.25انخفضت نسبة االصابة الى 

التي حصل علیها یتبین ان مسحوق اوراق وثمار المینا الشجیري كان مـؤثرًا فـي جمیـع ادوار من النتائج 

ة وسـیلتشخیص المادة الفعالـة والعمـل علـى ایجـاد عثة درنات البطاطا مما یستدعي االهتمام بهذا النبات ومحاولة 

ها وایجاد تركیبة مناسبة تستخدم في مكافحة االفات الزراعیـة كوسـیلة امنـة وخصوصـًا فـي بـرامج صالخفعالة الست

  .االدارة المتكاملة للمحاصیل الزراعیة المختلفة

  

  االطوار الیرقیة لعثةتأثیر مسحوق اوراق وثمار نبات المینا الشجیري في ) 2(جدول 

  P. operculellaدرنات البطاطا 

  الطوارا

  مسحوق الثمار  مسحوق االوراق

  للقتل بالتراكیز% 
  المعدل

  للقتل بالتراكیز% 
  المعدل

20  40  80  20  40  80  

  58.3  100  41.6  33.3  77.7  100  91.6  41.6  االول

  58.3  100  33.3  41.6  72.2  100  83.3  33.3  الثاني

  27.7  58.3  25  0  52.7  100  58.3  0  الثالث

  25  50  25  0  52.7  100  58.3  0  الرابع

  42.3  77  31.2  18  63.86  100  72.8  18.7  المعدل

L.S.D0.05  12.1= الطوارل                             L.S.D0.05   10.4= للتراكیز  

L.S.D0.05   8.5= لالوراق والثمار                     L.S.D0.05   14.9= للتداخل بین التركیز واالوراق والثمار  
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