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الخالصة
اظهرررن ائرردرا درالررة الئرردوير التيررات لملئقلارردن ااراط الةلةرري اال مد ررة فررس ير رردن ا رردم ن قاةلررد
الارادا الب د د  ،ئةاط الملئقلص المردرس واراط الةلةري معاايرد فرس مئالر الربة القئري للير ردن ا بلترن
 73.33%عاد الئر يرز  8%فيمرد اظهرر الملرئقلص المردرس واراط ال مد رة ئةا رد معاايرد فرس مئالر الربة
القئي ل دم ن التشرة بلترن  %46.66عارد الئر يرز  8%ااظهرر الملرئقلص ال ترالس واراط الةلةري ئردويرا
درداً لير دن ا دم ن التشرة مقدراة بدلملئقلص المدرس ،فيمد اع ر الملرئقلص المردرس واراط ال مد رة
اعل البة رد فس ير دن ا دم ن التشرة بلتن  36.67ا  % 56.67عل الئاالس.
لم ردن دالررة الئرريوير القدئرري ،الئرردوير الجررد اال رردرد ،ملئقلارردن الةلةرري االبد اجرردن ،قاةلررد الررارادا
الب د د.
ذازيخ ذسلن الثحث  2012 / 2 /19وقثوله 2012/4/30

المقدمة
ئعرررد ابدئررردن العدرلرررة البد اجدايرررة  Solanaceaeاماهرررد الب د رررد ٍSolanum tuberosum L
االبد اجررردن  Solanum melongina L.اال ـمـد رررـة  Lycopersicon esculentum M.االـةرررـلةي
 Capsicum annum L.مرن المتداريي اللرئرائيجية المهمرة ،ائشر ي الب د رد اترد اارر المارددر الت اريرة
الئس يعئمد عليهد اوالدن فس أغل بلدان العردلر ،تيرت ئارئا اتردة الملردتة مرن الب د رد مرن البرائياردن ا ورر
ممد ئائجه ملدتة ممدولة من متدايي التبرا الرريلرية الئرس يعئمرد عليهرد العردلر فرس غ ارره ،ائعئبرر الب د رد
مادراً رقياد ً لل د ة وتئاارهد عل البة مرئةعة من ال درباايدران ا مية وبري بهرد مرن فيئردمين  BاC
(م لا اآقران ،)1981 ،ئاد ا ه المتدايي بدلعديد من اآلفدن التشرية امن اار اآلفردن الئرس ئاري
ابدئررردن اررر ه العدرلرررة اقدارررة الب د رررد االئرررس ظهررررن ترررديود ً فرررس الق رررر ارررس قاةلرررد الرررارادا الب د رررد
 Leptinotarsa decemlineata Sayتيرت ردن ااي ئلرجيي لهرد لراة  2003فرس ادتيرة اررال الئدبعرة
لمتدفظة داال (الجرارااس اال ايري )2004 ،ورر اائشررن ااائقلرن اواردبة الر متدفظرة ايارا لراة 2004
تيت بلتن الملدتة المادبة فس تقاي الب د د  88داار (الجمدلس اآقران )2007 ،ال ان ا ه التشررة مرن
اوفدن الدقيلرة الشردة ق ارئهرد فقرد ئرر اجررا ملراتدن تقليرة عرن اائشردر التشررة فرس مارد ط زراعرة ار ه
المتدايي فس متدفظة اياا تيت ئبين ان اوادبة بدلتشرة اجدن فقر فرس تقراي الب د رد االبد اجردن فيمرد
لر ي تظ أت اجاد للتشرة فس تقاي الةلةي اال مد ة بدلرغر من اجاد العديد مرن الدرالردن الئرس ئشرير الر
اارردبة التشرررة له ر ين المتاررالين اماهررد درالررة الةررئ ات ) (2005فررس بتررداد تيررت اجررد ان جميررو اواجرره
التيدئية للتشرة دان افضي مد ي ان عل متااي الب د د ااا العدرري المةضري للتشررة يليره البد اجردن فرس
تين دن متااي ال مد ة ا ي العاارري الابدئيرة م رمرة و راار التشررة لر ا فردن الدرالرة التدليرة ئهرد الر
معرفة الئدوير التيات لملئقلادن ااراط الةلةي اال مد ة فس ير دن ا دم ن التشرة.
مواد البحث وطرائقه
 -1تحضير المستخلصات  :اةر ن الدرالرة بجمرو ااراط مرن ابردن ال مد رة ارا تمرددة ا ر لل ااراط مرن
ابدن الةلةي اا اعجابة دليةارايد  California Wonderاالئس ئر التااي عليهمد من تقري البلرئاة فرس
لية الزراعة االتدبدن ،اجةةن اواراط بةرشهد فس الظي مو الئقلي الملئمر لضمدن الئجةي الجيد ور
ملئي من ا راتة د ئاراه للبدتت اواي .
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تان اواراط الابدئية باال ة دتاارة ارا  HERUماديري  M22619اغربلرن بتربردي يرد
اتةظن فس الو جة بدرجة ° 4ر التين اجرا عمليدن اولئق ص االئس شملن
ريقة  Rioseاأقرران )(1987
أ -المستخلص المائي  :ئر ئتضير الملئقلادن المدرية فس الدرالة تل
المترارة بدضردفة  200لررر 3مرن المرد المق ررر الر  50غرر مررن ملرتاط ااراط الابردن وررر اضرو المرزيا فررس
جهدز  Blenderلترض المزج الجيد ابدلئقدار الولا ،ترل المزيا بعداد باال ة المترل المتاد يلس لمردة
 60د يقة ورر ئررل المرزيا بعرد لرل لمردة  24لردعة فرس الو جرة فرس درجرة تررارة °4ر لتررض الاقرو ،رشرح
بعررداد المررزيا مررن قرر ي بقرردن مررن الشرردش وررر رشررح ودايررة باالرر ة مررو بقاررر ابدلررئقدار ئرشرريح اررا
 Whatman No.1مو الئةريغ بدلئقدار مضقة الئةريغ ا لل للئقلص من اوجزا غيرر الملرتا ة ااوليرد
الابدئية ابه ا ئر التااي عل الملئقلص الابدئس القدر  ،Crudeبعد لرل اجريرن عمليرة الئجةيرد للملرئقلص
بدلرئقدار جهردز الئجةيررد  Lyophilizerاالمجهرز مرن شررر ة  Edwardsابعرد اائهرد عمليررة الئجةيرد اضررعن
عيادن الملئقلص فس اداس زجدجية ان غ د مت ر اتةظن فس الو جة لتين الئقدامهد.
ب -المستخلص الكحولي  :ائبعن ريقة البدتت  Grandااقران ) (1988المترارة عرن ال ريقرة اولدلرية
 Vapoorateااقران ) (1982فرس ئتضرير الملئقلاردن ال تاليرة ا لرل بلرتط 20غرر مرن ااراط الابردن
مو  200لر 3من اويودااي بئر يز  95%داقي تمدر ولجس ابعد رج المرزيا جيردا ئررل فرس الو جرة لمردة 24
لدعة ور رشح المزيا فس عدة بقدن من الشدش ابعداد مرر ق ي مو بقار ،اللئقلص مرن ال تراي اضرو
فس جهدز المبقر الداار  Rotary Vacuum Evaporateتيت يعمي ا ا الجهردز علر الرد الئبقيرر ئترن
ضت مقلقي ادرجة ترارة وئزيد عن °40ر ابعد ئبقير جميو اويودااي الماجراد فرس المرزيا لراتظ ئ ران
بقة لمي ة من الملرئقلص الر ت ئرر ئجةيةره بدلئبريرد ئترن ضرت مقلقري بجهردز الئجةيرد ورر تةظرن الامرد ج
بدلئجميد لتين الئقدامهد وتقد.
 -2التاثير الحيوي للمستخلصات المائية والكحولية في يرقات وكامالت خنفساء كولورادو البطاطا:
أ-التاااثير القاتاال  :لئتديررد الئرردوير القدئرري للملئقلارردن المدريررة اال تاليررة واراط ابدئرردن الةلةرري اال مد ررة ئ رر
الررئقدار الملئقلارردن بدربعررة ئرا يررز ااررس  2ا 4ا  6ا  % 8اعل ر ضررا اوقئبرردران اواليررة Pilot
 ،experimentsائررر معدملررة ا ررراص مررن ااراط الب د ررد بق ررر 3لررر ل رري ئر يررز مررن الملئقلارردن المدريررة
اال تالية واراط ال مد ة االةلةي ا لل بئت يلهد فس متلاي ئرا يرز الملئقلاردن الملرئقدمة فرس الدرالرة
لمدة ودايئين ائر ن لئج فس الهاا  ،بعداد ئر اقي ي رص من الب د د ال بط بئرت بق ر 9لر اباا رو
 3م رران ل ي ئر يز مرن الملئقلاردن المدرالرة ااضري ل ري م ررر قملرة ير ردن عمرر رابرو لقاةلرد
الارادا الب د د ا ررن الئجربة بدضردفة قملرة ردم ن ل ري برط ورر غ يرن او بردط بق عرة مرن مردش
الملمرري اوبرريض ارب ررن بربررد م ررد س ،امررد معدملررة المقدراررة فعاملررن ااراط الب د ررد بدلم ر يبدن المارردظرة
الملئقدمة فس ي معدملرة (المرد المق رر فرس تدلرة الملئقلاردن المدريرة ابدويوردااي فرس تدلرة الملئقلاردن
الكحوليح) ووضعد االطثاق في الوترثيس في هروسي دزجيح ريسازج °4.12±31م وزطوتيح سسيثيح 6.26±38.28
 %اخرخ القساءاخ وذن رساب سسثح القرل لكل هن اليسقاخ والكاهالخ تعد هسوز  24ساعح هن الوعاهلح ثن تعد ذلي
ذن ذصحيح النسة الفعليح للقرل ذثعا لوعاهلح الوقازسح تاسرتدام هعاهلح اتوخ ()1925 ، Abbott
ب -التاثير الطارد والجاذب  :ئر ئتديد البة ال رد االج للملئقلادن المدريرة اال تاليرة واراط ال مد رة
االةلةي ال ي من ير دن العمر الرابو ا دم ن قاةلد الارادا الب د د اباا رو اربعرة ئرا يرز ارس  2ا 4ا
 6ا  %8بدلـررـئقدار جهرردز رـيد اوائ رـتد الـ رـيميدرس  )1971 ،Busvine( Chemotropometerاال ر ت
يئ ان من ااداط قشبس ابعردده (20x20x96لرر) الره غ رد مئتررل افئتئردن مئقدبلئردن يمرر فيهمرد اابرا
مدرج ب اي 100لر ا رر  3لرر افرس الر ه فئترة ودقردي التشرران ا رد لرد رفرس اوابرا بق عرة مرن
الق ن ،عاملن الق عة الماجادة فس الجدا اويمن بـ  0.5مري مرن ري ئر يرز ،امرد معدملرة المقدرارة فعاملرن
بدلم ي الملئقدر فرس عمليرة اولرئق ص ال يميردرس لئلرل المرددة ،ئرر ادقردي10ير ردن عمرر رابرو ل ري ئر يرز
اباا و و وة م رران ااعيدن الئجربة بددقدي  10دم ن ل ي ئر يز اباا و و ورة م ررران ايضرد اتلربن
الائدرا بعد  15د يقة ا لل بئلجيي عدد الير دن اال دم ن فس ي جهة من فئتة اوابابرة المدرجرة مرو يرد
الملرردفة الئررس عئهررد بدئجررده اا بعيرردا عررن المررددة ا لررل لتلررد الرربة ال رررد االج ر االماازاررة بدلررئقدار
المعددون الم ارة فس شعبدن االم ح ). (1993
عدد الحشرات باتجاه المقارنة وقطعت مسافة  25سم عن المركز
×100
البة ال رد = %
العدد الكمي لمحشرات
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عدد الحشرات باتجاه المستخمص وقطعت مسافة 25سم عن المركز
العدد الكمي لمحشرات

×100

البة الماازاة = البة الج – البة ال رد
تللن الائدرا اتادريد بدلئقدار ئامير الئجربة العدملية العشاارس ال دمي االئقدار اقئبدر دا رن مئعردد المرد
وقـئبـدر الةـرط بين المئالـ دن عاد ملرـئا اتئرـمدي  %5ا لرـل بدعـئرـمدد تزمرة Anonymous( SAS
. )1982 ،
النتائج والمناقشة
أ-التاثير القاتل  :ئظهر ائردرا درالرة الئردوير القدئري للملئقلاردن المدريرة اال تاليرة واراط الةلةري اال مد رة
فس ير دن العمر الرابو لقاةلرد الرارادا الب د رد الجرداي ( )1عرن اجراد ئبردين فرس الربة القئري ئبعرد لارا
الابدن االملئقلص االئر يز ،ا اظهرن الائدرا تدات زيرددة فرس الر القئري ئبعرد لزيرددة الئر يرز الملرئعمي
من الملئقلادن ال تالية االمدرية ،اان الملئقلص المدرس واراط ابدن الةلةي ئةاط معاايد فس مئال
الجداي ( )1الئريوير القدئري للملئقلاردن المدريرة واراط الةلةري اال مد رة فرس ير ردن العمرر الرابرو لقاةلرد
الارادا الب د د
th
Table (1) : Mortality effect of piper and tomato leaf extracts on 4 larva instar of
colorado potato beetle.
اا الابدن
Plant Kind

فلةي piper

مد ة Tomato

اا
الملئقلص
Extract
Kind
تالس
Coholic
مدرس
Water
تالس
Coholic
مدرس
Water
فلةي
Piper
مد ة
Tomato

الئداقي بين الابدن
االئر يز
Interposition
between Plant
and Extract
تالس
الئداقي بين
Coholic
الملئقلص
االئر يز
مدرس
Interposition
Water
between
Extract and
Concentration
مئال الئر يز
Mean Concentration
* المئال ر دن ان اوتررر
< P. > 0.05

المئال العدر لئيوير
مئال البة القئي %
General Mean Effect
Mean Ratio Of Mortality
الئر يز %
 Concentrations %الئداقي بين الابدن الابدن الملئقلص
Extract Plant
االملئقلص
Interposition
8
6
4
2
between Plant
and Extract
29.17 b
56.66 ab 36.67 cde 23.33 de
0 f
56.67 ab

73.33 a

a

50

26.66 cde

43.33 b

43.33 bc 33.33 cde

63.33 a

b

35

40 bcd

56.67ab

35.83 b

a

65

39.58 a

a

60

35.15 a

ab

60

32.08 b

23.33 e

35 de

48.33 bc

a

65

42.92 a

11.67 d

31.67 c

44.17 b

62.50 a

f

0

e

20

26.66 cde

d

13.33

33.33 c

46.67 b

d

10

c

30

41.67 bc

f

0

28.33 de

40

cd

غيررر المئشرردبهة فررس الق ررد الااتررد ئشررير ال ر اجرراد فرا رردن معاايررة عاررد ملررئا اتئمرردي .%5
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البة القئي عل بقية الملئقلادن تيت اع اعل مئال الربة القئري بلترن  %73.33عارد الئر يرز %8
يليه الملئقلص ال تالس واراط ال مد ة ا بلغ مئال البة القئي  %63.33عاد الئر يز  %8ايظهر لل
ااضتد عاد م تظرة مئالر الربة القئري للئرداقي برين الابردن االئرا يرز تيرت ئةراط الةلةري بمقئلر الئرا يرز
عل ابدن ال مد ة فس البة القئي ا ا بلتن لابدن الةلةي مدبين  ،%65-13.33مد اظهرن ائدرا الئرداقي برين
الابدن االملئقلص ايضد ئةاط الملئقلص المدرس واراط الةلةي اال مد ة فس مئال البة القئري للير ردن ا
بلغ  50ا  %35.83عل الئاالس ،مد ئبين من الجداي ) (1ئةاط الملئقلص المدرس فس الئدوير عل الير ردن
مقدراة بدلملئقلص ال تالس اا ا يئةط مو مداجده العبددت ) (2006من ان الرئقدار المرد مر ي للمر بردن
ال يميدرية الماجادة فس ااراط ال مور اع اعل البة الئق ص اا لت له ه المر بردن يليره اويوردااي،
ممد يدي عل ان اغل المر بدن ال يميدرية القدئلة الماجادة فرس ااراط الةلةري اال مد رة ئر ا فرس المر بردن
الق بية ،مد ي تظ عدر اجاد فراط معااية بين ابدئس الةلةي اال مد ة فرس الئردوير علر الير ردن اار ا يئةرط
مو وير من الدرالدن الئس ا دن لمية القلايردان الماجرادة فرس ري مرن الةلةري اال مـد رـة اارس Piperine
فس ااراط الةلةي االـ  2-Tridecanoneفس ااراط ال مد ة لير دن قاةلد الارادا الب د د ااامية ا ه
الررارادا

الجررداي ( )2الئرريوير القدئرري للملئقلارردن المدريررة واراط الةلةرري اال مد ررة فررس رردم ن قاةلررد
الب د د
Table (2) : Mortality effect of tomato leaf extracts on adult of colorado potato
beetle.
مئال البة القئي %
Mean Ratio Of Mortality
اا الابدن
Plant Kind

فلةي
piper
مد ة
Tomato

المئال العدر لئيوير
General Mean Effect

اا الملئقلص الئر يز  Concentrations % %الئداقي بين الابدن
Extract Kind
االملئقلص
Interposition
8
6
4
2
between Plant and
Extract
5.83 b
تالس 23.33 c 0 d 0 d 0 d Coholic
مدرس
Water
تالس Coholic
مدرس
Water
فلةي
Piper
مد ة
Tomato

الئداقي بين الابدن
االئر يز
Interposition
between Plant
and Extract
تالس
الئداقي بين
Coholic
الملئقلص االئر يز
Interposition
مدرس
between
Extract
Water
and
Concentration
مئال الئر يز
Mean Concentration
* المئال ر دن ان اوتررر
< P. > 0.05

الابدن
Plant

0 d

40 ab 26.67c 0 d

16.66 a

0d

33.33 bc 23.33c 0 d

14.16 a

0d

46.66 a 23.33c 0 d

17.50 a

0e

31.66 b 13.33d 0 e

11.25 b

0e

40 a 23.33c 0 e

15.83 a

0d

28.33 b 11.66c 0 d

0d

0d

43.33 a 25 b

0c

35.83 a 18.33b 0 c

الملئقلص
Extract

b

10

17.08 a

غيررر المئشرردبهة فررس الق ررد الااتررد ئشررير ال ر اجرراد فرا رردن معاايررة عاررد ملررئا اتئمرردي .%5
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القلايررررردان فرررررس الئررررردوير علررررر الير ررررردن اماهرررررد درالرررررة ( Kennedyا 1985 ،Sorenson؛ Barbour
ا1991 ،Kennedy؛Scottااقررران  ) 2003 ،مررد اظهرررن ائرردرا الئتليرري اوتارردرس للئررداقي بررين اررا
الملئقلص االئرا يز اجاد فرا دن معااية فس مئالر الربة القئري عارد ملرئا اتئمردي  %5ا ااتاررن
مررردبين  %60-0للملرررئقلص ال ترررالس ابرررين  %65-23.33للملرررئقلص المررردرس ،ا رررد اجرررد McPartland
) (1997ان معدملررة ااراط الب د ررد بدلملررئقلص المرردرس وزارردر ابرردن القا ر اا المدريجااررد Cannabis
 sativa L.اع البة ئي عدلية ضد قاةلد الارادا الب د رد .مرد ئشرير ائردرا الجرداي ) (2علر اجراد
ئبدين فس البة القئي ل دم ن التشرة الادئجة عن معدملة ااراط الب د د بملئقلادن ااراط الةلةري اال مد رة
ئبعد لاا الابدن االملئقلص االئر يز ،ا اظهرن الائدرا تدات زيددة فرس الر القئري ئبعرد لزيرددة الئر يرز
الملررئعمي مررن الملئقلارردن اان ملئقلارردن ااراط ال مد ررة ئةا ررن معاايررد فررس مئال ر الرربة القئرري عل ر
ملئقلادن ااراط الةلةي ا بلغ مئال البة القئي للملرئقلص ال ترالس االمردرس واراط ال مد رة  33.33ا
 %46.66عل الئاالس عاد الئر يز ،%8ايظهر لل ااضرتد عارد م تظرة مئالر الربة القئري للئرداقي برين
الابدن االئرا يز تيت ئةاط ابردن ال مد رة عارد الئر يرز  6ا %8علر ابردن الةلةري فرس الر القئري ا بلترن
لابرردن ال مد ررة  23.33ا  % 40عل ر الئرراالس ،مررد اظهرررن ائرردرا الئررداقي بررين الابرردن االملررئقلص ايضررد
ئةاط الملئقلص ال تالس االمدرس لابدن ال مد ة فس مئال البة القئي ل دم ن قاةلرد الرارادا الب د رد
ا بلرغ  14.16ا %17.50علر الئرراالس ،مرد ئبررين مرن الجررداي ) (2ئةراط الملررئقلص المردرس واراط الةلةرري
اال مد ة فس الئدوير عل دم ن التشرة مقدراة بدلملئقلص ال تالس فقد اظهرن ائدرا الئتليري اوتاردرس
للئداقي بين الملئقلص االئرا يز اجاد فرا دن معااية فس مئال البة القئي عارد ملرئا اتئمردي  %5ا ا
ااتارن مدبين  % 43.33-0للملئقلص المدرس ابين  %28.33-0للملئقلص ال تالس ،ا د يرجرو اللرب
فس ئةاط ير دن العمر الرابو فس الئجدبئهد لملئقلادن ااراط الةلةي اال مد ة مقدراة بدلتشررة ال دملرة الر
اتر تجر الير دن اعدر ا ئمدي دفدعدئهد ال يماتياية مقدراة بدلتشرة ال دملة ا ر لل ردرة ردم ن التشررة
عل ازالة اللمية  Detoxificationاا ا يئةط مو العديد من الدرالردن الئرس ا ردن تلدلرية ير ردن التشررة
للمر بدن الابدئية الماجادة فس ااراط الابدن العدري مقدراة بدلتشرة ال دملة اماهد درالرة ( Davidااقرران،
1997؛  Pelletierااقران )1999 ،امد بدلالبة لئةاط ملئقلادن ابدن ال مد رة فرس الئردوير علر ردم ن
التشرة مقدراة بابدن الةلةي فقد يرجو لل الر بيعرة المرددة الةعدلرة فرس ملرئقلص ااراط الةلةري تيرت وترظ
 Scottاآقران ) (2003ان معدملة ااراط الب د د بملئقلادن اراعين مرن ابردن الةلةري اامرد الةلةري التردر
 Piper nigrum L.االةلةي التلا  Piper tuberculatum L.فدن دم ن التشرة دان ا ي تلدلرية لهر ه
الملئقلادن مقدراة بدلير دن اوتظاا ان ئدوير الملئقلادن عل دم ن التشرة يقري ئردريجيد بعرد مررار
 3لرردعدن مررن المعدملررة ا لررل بلررب ان مررددة  Piperineااررس المررددة الةعدلررة فررس الملررئقلص ئئررداار بالرربة
 %80بعد مرار  3لدعدن.
 التاثير الطاارد والجااذب :يئضرح مرن الائردرا الموبئرة فرس الجرداي ) (3عرن اجراد ئبردين فرس مئالر الرال رد لملئقلادن ااراط الةلةي ئبعد لاا الملئقلص اال ار التشررت االئر يرز اان الملرئقلص ال ترالس
اع اعل الربة ررد فرس ير ردن ا ردم ن التشررة بلرغ  36.66ا  %56.67علر الئراالس الجرداي ()3
الرربة ال رررد للملررئقلص المرردرس اال تررالس واراط ابرردن الةلةرري ل ررارت الير ررة اال دملررة لقاةلررد الررارادا
الب د د عاد الئر يز  ،%8فيمد اظهر الملئقلص المدرس فدعلية ا ي فرس الربة ال ررد تيرت يئبرين مرن الجرداي
اةلرره ان الئرا يررز الملررئعملة مررن الملررئقلص المرردرس لررر ئظه رر أت ئرردوير رردرد فررس ير رردن التشرررة بدلررئواد
الئر يررز  %8اوتررظ  Gokceاآقررران ) (2006ان الئر يررزين  0.02ا  %0.2للملررئقلص المرردرس واراط
قملرة ااراا مرن الابدئردن اارس اور ب ران  Arctium lappa L.ااولرق اوضردر Bifora radians
 MBiebاالجلجررري  Humulus lupulus L.االلرررزيا  Xanthium strumarium L.اا ان الرررد
 Verbascum songricum Fisch &Meyلررر ي ررن لهررد ئرردوير رردرد فررس ير رردن العمررر الرابررو لقاةلررد
الارادا الب د د فس تين دن اادلل ئدوير معاات له ه الملئقلادن عارد الئر يرز  ،%2مرد اجرد Pavela
ااقران ) (2009ان الئدوير ال درد للملئقلاردن المدريرة للزعئرر البررت  Satureja hortensis L.ازعئرر
البلدئين  Thymus vulgaris L.فس ير دن العمر الرابو يرزداد بدوعئمردد علر الئر يرز ،اعلر الع ر فردن
التشران ال دملة دان ا ور الئجدبة فس البة ال رد للملئقلص المدرس من الير دن اان مئالر الربة ال ررد
للملئقلص المدرس دان ملداية لمئالر الربة ال ررد الئرس اظهرارد الملرئقلص ال ترالس عارد الئر يرز %8
تيت بلتن  %56.67بدلالبة ل ي ماهمد افس درالة للعبددت ) (2006ال ت وتظ عدر اجاد فرا دن
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الجداي( )3البة ال رد للملئقلص المدرس اال تالس واراط ابدن الةلةي ل ارت الير ة اال دملة لقاةلد
الارادا الب د د.
Table (3) : Repellency ratio of water and coholic extact for piper leaf on larvae and
adult of colorado potato beetle.
مئال البة ال رد %
Mean Ratio Of Repellency%

المئال العدر لئيوير
General Mean Effect

ال ار
الملئقلص
Concentrations %
الئر يز %
الئداقي بين ال ار
Extract
Stage
االملئقلص
8
6
4
2
Interposition
between Stage and
Extract
30
c
ير ة 36.66 cde 33.34 def 26.67 efg 23.33 fg
تالس
Larvae
Coholic
52.500 a
دملة 56.67 a 53.33 a 53.33 a 46.67abc
Adult
5
d
20.00 g 0
h 0
h 0
h
ير ة
مدرس
Larvae
Water
45
b
56.67 a
50 ab
دملة 40 bcd 33.43def
Adult
تالس 46.66 a 43.33 ab 40 abc 35 c
الئداقي بين
Coholic
الملئقلص
االئر يز
38.34 bc
25 d
مدرس 20 de 16.67 e
Water Interposition
between
Extract and
Concentration
الئداقي بين ال ار ير ة 28.33 d 16.67 e 13.33 e 11.66 e
Larvae
االئر يز
Interposition
 between Stageدملة 56.67 a 51.66 ab 46.67 bc 40 r c
and
Adult
Concentration
40.91 a 34.16 b 30 bc 25.83 c
مئال الئر يز
Mean Concentration
* المئال ر دن ان اوتررر
< P. > 0.05

الملئقلص ال ار
Stage Extract

41.25 a
23.48 b

17.50 b

48.26 a

غيررر المئشرردبهة فررس الق ررد الااتررد ئشررير ال ر اجرراد فرا رردن معاايررة عاررد ملررئا اتئمرردي .%5

معااية فس مئالر الربة ال ررد للملئقلاردن المدريرة ااويوردااي االه لردن ااويورر البئرالرس واراط ارا
ال مور دلريداد فس تشرة البط الم رز  Stephanitis pyri F.عارد اعلر ئر يرز  %10اان مئالر الربة
ال رد دان مئلداية ل ي من الملئقلص اويوداالس ااووير البئرالس عاد اعلر ئر يرز  ، %10مرد اظهررن
الائدرا الئداقي بين الملئقلص اال ار ئةراط الملرئقلص ال ترالس فرس مئالر الربة ال ررد للير رة االتشررة
ال دملة ا بلغ  30ا  %52.50عل الئاالس ممد يشير الر ان المرااد او ورر رردا واراط الةلةري فرس ير ردن
ا دم ن التشرة ئ ا فس الم يبدن ال بية موي اويودااي ابدرجة ا ي فس الم يبدن الق بية موي المد  ،مرد
ئبررين مررن الجررداي ) (3ئةرراط ررار التشرررة ال دملررة فررس الررئجدبئه لملئقلارردن ااراط الةلةرري مقدراررة برردل ار
الير س ااادلل درالة لـ  Gavrilاآقران ) (2006ال ين اجداا ان البة ال رد لملئقلاردن ابردن اوفلرئين
 Artemisia absinthium L.االقر البررت  Taracxacum officinale L.االق يةرة Tagets erecta
 L.دان ماقةضة فس ير دن قاةلد الارادا الب د رد ا بلترن الربة ال ررد  7.14ا  7.22ا  %4بدلالربة
ل ي ماهر فس تين اظهرن ا ه الملئقلادن البة رد عدليرة فرس ردم ن التشررة ل ران ار ه الملئقلاردن
ان رارتة ريهة اغير مرغابة ل دم ن التشرة ممرد يريدت الر ابئعردد ائجار ال ردم ن للابدئردن المعدملرة
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به ر ه الملئقلارردن .ائظهررر ائرردرا الجررداي ) (4ان ئرردوير ملئقلارردن ااراط ال مد ررة فررس ررارت الير ررة
االتشرة ال دملة لقاةلد الارادا الب د د دان عل الع ر مرن ملئقلاردن ااراط الةلةري تيرت ئبرين مرن
الجداي ان الملرئقلص المردرس واراط ال مد رة ئةراط معاايرد فرس مئالر الربة ال ررد فرس ير ردن ا ردم ن
التشرة عاد الئرا يز الملئعملة فس الئجربة مقدراة بدلملئقلص ال تالس بدلئواد الئر يرز  % 8تيرت اع ر
الملرئقلص ال ترالس الربة رررد اعلر فرس ير ردن التشرررة ايظهرر لرل ااضرتد عاررد م تظرة مئالر الرربة
ال رد للئداقي بين الملئقلادن االئرا يز تيرت ئةراط المرئقلص المردرس بمقئلر الئرا يرز علر الملرئقلص
ال تررالس بدلررئواد عاررد الئر يررز  ،%8ا ررد يرجررو اللررب فررس لررل ال ر بيعررة اااعيررة المر برردن ال يميدريررة
الماجادة فس ااراط ابدئدن الةلةي اال مد ة ادرجة ئتللهد ا ابداهد فرس المر يبدن ا ر لل الر الرئجدبة ائقبري
اعضد الت فس اجزا فر تشرة قاةلد الارادا الب د د له ه المر بدن فقد اجد ي من  Visserا
الجررداي ( )4الرربة ال رررد للملررئقلص المرردرس اال تررالس واراط ابرردن ال مد ررة ل ررارت الير ررة اال دملررة
لقاةلد الارادا الب د د
Table (4) : Repellency ratio of water and coholic extract for tomato leaf on larvae
and Aadult of colorado Potato beetle.
مئال البة ال رد %
Mean Ratio Of Repellency%

المئال العدر لئيوير
General Mean Effect

الملئقلص
ال ار الئر يز %
 Concentrations %الئداقي بين ال ار
Extract
Stage
االملئقلص
Interposition
8
6
4
2
between Stage
and Extract
20.83 b
43.34 bc 23.33 e 16.67 f 0 g
ير ة
تالس
Larvae
Coholic
41.66 a
دملة 53.33 ab 43.34 bc 36.67 cd 33.34cde
Adult
25.83 b
36.67 cd 30 de 23.33 ef 13.33 f
ير ة
مدرس
Larvae
Water
46.67 a
دملة 56.67 a 53.33 ab 43.34 bc 33.34cde
Adult
تالس 48.33 a 33.34 b 26.66 bc 16.67 d
الئداقي بين
الملئقلص االئر يز Coholic
Interposition
مدرس 46.67 a 41.66 a 33.34 b 23.33 cd
Water between Extract
and
Concentration
40 b 26.67 acd 20 d 6.67 e
ير ة
الئداقي بين ال ار
Larvae
االئر يز
Interposition
دملة 55 a 48.33 a 40 b 33.34 bc
Adult between Stage
and
Concentration
46.36 a 37.50 b 30 c
20 d
مئال الئر يز
Mean Concentration
* المئال ر دن ان اوتررر
< P. > 0.05

الملئقلص
Extract

ال ار
Stage

31.25 b
35.21 a

23.33 b
43.47 a

غيررر المئشرردبهة فررس الق ررد الااتررد ئشررير ال ر اجرراد فرا رردن معاايررة عاررد ملررئا اتئمرردي .%5

 (1978) Aveان بعض المر بدن ال يميدرية اا مشئقدئهد الماجادة فس ااراط ابدئردن العدرلرة البد اجدايرة ربمرد
ئئتير قاااهد ائع س رارتة مقئلةة عن اوااا اوقر من الابدئدن ائيور فرس الرئجدبة قاةلرد الرارادا
الب د رررد ئبعرررد ل بيعرررة اررر ه المر بررردن  ،مرررد اجرررد  Christopherااقرررران ) (1997ان شررررة اا غررر
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ملررررئقب ن الترررر ال ا يررررة فررررس اجررررزا الةررررر االماجررررادة فررررس الم مرررر الشررررةاية ل ارررراا الئدبعررررة لعدرلررررة
 Chrysomelidaeئقئل فرس تلدلريئهد للمر بردن ال يميدريرة دلقلايردان االئربياردن االةياراون ا لرل ئبعرد
لدرجة ئدين ا ه المااد ال يميدرية تيت ان ئقبري اا رفرض المر بردن ال يميدريرة يررئب بدلتدلرة الةلرلجية لق يرد
الئر اط الماجررادة فررس الم مر الشررةاية  Maxillary palpiاالر ت يعئمررد علر اررا اويرران للملررئقلص اا
المر ر ال يميرردرس مررو برررائين المترردار العارربية فررس الم م ر الشررةاية ،مررد اظهرررن ائرردرا الئررداقي بررين
الملئقلص اال ار عدر اجاد فرا دن معااية فس المئال العدر لالبة ال رد بين فرس الرئجدبة لملئقلاردن
ااراط ال مد ة مقدراة بدل ار الير س ،ا د اظهرن ائدرا الئتليري اوتاردرس للئرداقي برين او راار التشررية
االئرا يز اجاد فرا دن معااية فس مئال البة ال ررد عارد ملرئا اتئمردي  %5ا ا ااتاررن للير رة برين
 %40-6.67اللتشرة ال دملة بين  %55-33.34ااجد  (2006) Danutaعاد معدملة ااراط الب د د
الجداي ( )5البة الج للملئقلص المدرس اال تالس واراط ابدن الةلةري ل رارت الير رة اال دملرة لقاةلرد
الارادا الب د د
Table (5) : Attractiveness ratio of water and coholic extact for piper leaf on larvae
and adult of colorado potato beetle.
مئال البة الج %
Mean Ratio Of
الملئقلص
Extract

تالس
Coholic

ال ار

المئال العدر لئيوير
General Mean Effect

Attractiveness%

 Stageالئر يز %
 Concentrations %الئداقي بين ال ار
االملئقلص
Interposition
8
6
4
2
between Stage
and Extract
0
c
ير ة 0 d 0 d 0 d 0 d Larvae
دملة
Adult
ير ة
Larvae

10 c 13.34bc 16.67 b

0 d

b

10

0 d 0

0 d

c

0

10 c 16.67 b 23.34 a

0 d

12.50 a

الئداقي بين الملئقلص
االئر يز
Interposition
between Extract
and Concentration
الئداقي بين ال ار ير ة 0 d 0 d 0 d Larvae
االئر يز
Interposition
10 c 15 b 20 a
دملة
Adult between Stage and
Concentration
5 c 7.50 b 10 a
مئال الئر يز
Mean Concentration

مدرس
Water

d

d 0

دملة
Adult
تالس 5 b 6.67 b 8.33 ab
Coholic
5 b 8.33 ab 11.66 a
مدرس
Water

* المئال ر دن ان اوتررر
< P. > 0.05

الملئقلص
Extract

0 c

a

5

0 c

a

6

0 d

6.52 a

0 d

ال ار
Stage

b

11.74 a

0 d

غيررر المئشرردبهة فررس الق ررد الااتررد ئشررير ال ر اجرراد فرا رردن معاايررة عاررد ملررئا اتئمرردي .%5

بدلملرررئقلص المررردرس واراط الجرررن  Medicago sativa L.االمقزاايرررة الاررردبااية saponaria
 officinalis L.االزابرط  Convallaria maialis L.ا  Hernaria glabra L.اااراط شرجرة ال جرة
 Quillaja saponaria Molinaائقرديمهد لير ردن العمرر الودلرت ا ردم ن قاةلرد الرارادا الب د رد فردن
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دم ن التشرة دان ا ورر رفضرد اامئادعرد عرن الئت يرة مرن الير ردن ،ااجرد ري مرن  Zhangا Mitchell
) (1997ان المتدار العاربية لشرعيران التر ال يميدريرة الماجرادة علر الرـ  galeaeفرس اجرزا الةرر ل دملرة
قاةلررد الررارادا الب د ررد داررن ا وررر تلدلررية لمر برردن  Glycoalkaloidsالماجررادة فررس ابدئرردن العدرلررة
البد اجداية اان مددئس  Solanineا  Tomatineئتدت اا ئائا شتادن اا ئيردر مرن الشرتادن غيرر المائظمرة
أدن ال ر ايعرردزان ويرررة غيررر مائظمررة فررس الشررعيران التلررية .ائاضررح الائرردرا الموبئررة فررس الجررداي ) (5ان
ملئقلارردن ااراط الةلةرري بدلم ر يبدن االئرا يررز الملررئعملة فررس الدرالررة لررر ئظهررر أت ئرردوير فررس الرربة الج ر
لير دن قاةلد الارادا الب د د فيمد اظهرن ا ه الملئقلادن البة مئبدياة فرس رار التشررة ال دملرة ئبعرد
لاا الملئقلص االئر يرز الملرئعمي فرس الئجربرة فقرد اظهرر الملرئقلص المردرس واراط الةلةري مئالر الربة
ج ر اعل ر مررن الملررئقلص ال تررالس عاررد الئر يررز  %2ا بلتررن  %23.34للملررئقلص المرردرس مقدراررة بررـ
 %16.67للملررئقلص ال تررالس ،مررد ئبررين مررن الجررداي اةلرره ان مئال ر الرربة الج ر ااقةضررن مررو زيررددة
الئر يز للملئقلاردن تيرت لرر ئظهرر ار ه الملئقلاردن أت ئردوير جرد للتشررة ال دملرة عارد الئر يرز %8
امن الجداي ) (6يئبين ان مئال البة الج لملئقلادن ااراط ال مد ة د ئبدين ئبعد لاا الم ي
الجررداي ( )6الرربة الج ر للملررئقلص المرردرس اال تررالس واراط ابرردن ال مد ررة ل ررارت الير ررة اال دملررة
لقاةلد الارادا الب د د
Table (6) : Attractiveness ratio of water and coholic extact for tomato leaf on larvae
and adult of colorado potato beetle.
مئال البة الج %
Mean Ratio Of
الملئقلص
Extract

ال ار

المئال العدر لئيوير
General Mean Effect

Attractiveness%

 Stageالئر يز %
2

 Concentrations %الئداقي بين ال ار
االملئقلص
Interposition
8
6
4
between Stage and
Extract
0 b
0d
0d
0d

الملئقلص ال ار
Stage Extract

ير ة
تالس
Larvae
Coholic
10.83 a
0 d 10 c 16.67 b 16.67 b
دملة
Adult
0 b
0d
0d
0d
0 d
ير ة
مدرس
Larvae
Water
11.67 a
0 d 10 c 13.33 bc 23.34 a
دملة
Adult
5
a
0d
تالس 5 b 8.33 ab 8.33 ab
الئداقي بين الملئقلص
Coholic
االئر يز
Interposition
6.08 a
0d
5 b 6.66 b 11.67 a
مدرس
Water between Extract and
Concentration
0
b
0d
0d
0 d
0 d
ير ة
الئداقي بين ال ار
االئر يز Larvae Interposition
between Stage and
11.74 a
0 d 10 c 15 b
20 a
دملة
Concentration
Adult
0d
5 c 7.50 b
10 a
مئال الئر يز
Mean Concentration
* المئال ر دن ان اوتررر غيررر المئشرردبهة فررس الق ررد الااتررد ئشررير ال ر اجرراد فرا رردن معاايررة عاررد ملررئا اتئمرردي .%5
< P. > 0.05
d

0

الملررئعمي فررس اولررئق ص اال ررار التشرررت االئر يررز ،ائظهررر الائرردرا ان الملررئقلص ال تررالس االمرردرس
واراط ال مد ة اب دفة الئرا يز الملئعملة لر ئظهر أت ئدوير جد فس ير دن التشرة فس تين ان ا ه
ئبديان فس ةد ئهد فرس مئالر الربة الجر فرس رار التشررة ال دملرة فقرد اظهرر الملرئقلص المردرس مئالر
البة ج عدلية عاد الئر يز  %2بلتن %23.34فس تين ان مئال البة الج للملئقلص المدرس دارن
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مئلررداية عاررد الئر يررزين  2ا  %4تيررت بلتررن  ، %16.67ل رري ماهمررد مررن الجررداي اةلرره ان مئال ر الرربة
الج لملئقلادن ااراط ال مد ة ااقةضن مو زيددة الئر يز الملئعمي تيرت لرر ئظهرر ار ه الملئقلاردن
أت ئدوير جد فس ار التشرة ال دملة عاد الئر يرز  .%8امرن الجرداي ) (7يئضرح ان ملئقلاردن ااراط
الةلةرري ررد ئبدياررن فررس ررير الرربة الماارزاررة تيرت ان ار ه القررير داررن ملررداية لقررير الر ال رررد الر ت اظهراررد
الملئقلص ال تالس فرس ير ردن التشررة االر ت لرر يظهرر أت ئردوير جرد فرس الير ردن فرس ترين ان الئرا يرز
الملئعملة من الملئقلص المدرس
الجررداي ( )7الرربة الماازاررة للملررئقلص المرردرس اال تررالس واراط ابرردن الةلةرري ل ررارت الير ررة اال دملررة
لقاةلد الارادا الب د د
Table (7) : Balancy ratio of water and coholic extact for piper leaf on larvae and
adult of colorado potato beetle.
مئال البة الماازاة %
Mean Ratio Of Balancy%

المئال العدر لئيوير
General Mean Effect

الملئقلص
ال ار الئر يز %
 Concentrations %الئداقي بين
Extract
Stage
ال ار
االملئقلص
8
6
4
2
Interposition
between
Stage and
Extract
30-b
ير ة 36.66-bcd 33.33-bcde 26.67- def 23.34- ef
تالس
Larvae
Coholic
42.50-a
56.67- a 43.34- b
دملة 40- bc 30-cdef
Adult
5 -c
20- fg
0 h
0
h
0
h
ير ة
مدرس
Larvae
Water
32. 5-b 56.67- a
40- bc
23.34- ef 10- gh
دملة
Adult
36.35-a
تالس 46.66- a 38.33- b 33.33- bc 26.67- cd
الئداقي بين
الملئقلص Coholic
االئر يز
16.96-b
38.33- b
20- d
11.67- e
5 - e
مدرس
Water Interposition
between
Extract and
Concentration
17.50-b
28.34- c 16.66- de 13.34-de 11.67-e
ير ة
الئداقي بين
ال ار االئر يز Larvae
Interposition
36.52-a
56.67- a 41.67- b
31.66- c 20 - d
دملة
between
Adult
Stage and
Concentration
33.91- a 29.16-b
22.50- c 15.83- d
مئال الئر يز
Mean Concentration

الملئقلص
Extract

ال ار
Stage

* الوروسييتاخ ذاخ االرييسر ايييس الورفيياتقح ف ي القتييار الوارييد ذفيييس الييي وجييود فسوقيياخ هعنويييح عنييد هسييرو ارروييا .%5
< P. > 0.05

لررر ئظهررر أت ئرردوير فررس الررئجدبة ير رردن التشرررة بدلررئواد عاررد الئرا يررز  ،%8فيمررد اظهرررن ائرردرا الئتليرري
اوتارردرس اجرراد فرا رردن معاايررة فررس ررير الماازاررة فررس رردم ن التشرررة ئبعررد لاررا الملررئقلص االئر يررز
الملئعمي فس الدرالة اان يمة البة الماازاة للملئقلص ال تالس االمدرس دان مئلرداية عارد الئر يرز %8
ا بلتررن  %-56.67ل رري ماهمررد ،مررد ي تررظ مررن الجررداي ايضررد ان ررير مئالر الرربة الماازاررة لملئقلارردن
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ااراط الةلةي دان لدلبة ااس ئميي لادلح ال رد ا لل ون ملئقلاردئه ئةا رن فرس الربة ال ررد فرس ير ردن
ا دم ن التشرة .امن الجداي ) (8يئبين ان مئال البة الماازارة لملئقلاردن ااراط ال مد رة رد ئبديارن
ئبعد لاا الملرئقلص اال رار االئر يرز الملرئعمي فرس الدرالرة ،ا اظهررن ائردرا الئتليري اوتاردرس اجراد
فرا دن معاايرة فرس مئالر الربة الماازارة ئبعرد للمئتيرران اواةرة تيرت ان رير الر الماازارة لملئقلاردن
ااراط ال مد ة فس ير دن التشرة دان ملداية لقير ال ال رد الئس اظهراد الملرئقلص ال ترالس االمردرس
فس الير دن االئس لر ئظهر أت ئدوير جد لير دن ،فيمد اظهر الملئقلص
الجررداي ( )8الرربة الماازاررة للملررئقلص المرردرس اال تررالس واراط ابرردن ال مد ررة ل ررارت الير ررة اال دملررة
لقاةلد الارادا الب د د
Table (8) : Balancy ratio of water and coholic extact for tomato leaf on larvae and
adult of colorado potato beetle.
الملئقلص
Extract

تالس
Coholic
مدرس
Water

مئال البة الماازاة %
Mean Ratio Of Balancy%

المئال العدر لئيوير
General Mean Effect

ال ار الئر يز %
 Concentrations %الئداقي بين ال ار الملئقلص ال ار
Stage
Stage Extract
االملئقلص
Interposition
8
6
4
2
between Stage
and Extract
20.83-bc
43.33-bc 23.34-efg 16.67-gh 0 i
ير ة
Larvae
30.83-ab
دملة 53.34-ab 33.33-cde 20- fgh 16.67- gh
Adult
25.83-bc
ير ة 36.67-cd 30-def 23.34-efg 13.34- gh
Larvae
35 - a
56.66-a 43.33- bc 30- def 10 - hi
دملة
Adult
25.83-a
تالس 48.34-a 28.33- c 18.34- d 8.33 - e

الئداقي بين
الملئقلص
Coholic
االئر يز
 Interpositionمدرس 26.66- c 11.67- de
between
Water
Extract and
Concentration
20- cd 6.66- e
ير ة
الئداقي بين
ال ار االئر يز Larvae
Interposition
دملة 25- c 13.34-de
between
Adult
Stage and
Concentration
22.50- c 10 - d
مئال الئر يز
Mean Concentration
* المئال ر دن ان اوتررر
< P. > 0.05

29.13-a

36.67- b

46.67-a

26.67- c

40 - b

23.33-b

38.33- c

55 - a

31.74-a

46.36- a 32.50- b

غيررر المئشرردبهة فررس الق ررد الااتررد ئشررير ال ر اجرراد فرا رردن معاايررة عاررد ملررئا اتئمرردي .%5

المدرس ئةاط ااضح فس البة الماازاة عاد الئر يز  %8االئس بلتن  %-56.36 -فس تين بلترن للملرئقلص
ال تررالس  %-53.34 -مررد ي تررظ مررن الجررداي اةلرره ان ررير مئال ر الرربة الماازاررة للملررئقلص ال تررالس
االمدرس واراط ال مد ة دان لدلبة ااس ئميي لادلح ال رد ،مد اظهرن ائدرا الئتليي اوتادرس للئرداقي
بررين ملئقلارردن ااراط ال مد ررة اال ررار التشرررت اجرراد فرا رردن معاايررة فررس ررير المئال ر العرردر لالرربة
الماازاررة اان اعل ر مئال ر لالرربة الماازاررة داررن للملررئقلص المرردرس ا بلتررن  %35-فررس ررار التشرررة
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 ايظهر ممد لربط ان ملئقلاردن ااراط الةلةري اال مد رة وئمئلرل ئردويرا جد برد لير ردن التشررة ا رد.ال دملة
اظهررن الربة جر ماقةضرة فرس ردم ن التشررة فيمررد اظهررن ار ه الملئقلاردن ئةا رد ااضرتد فرس الرربة
ال رد فس ارت التشرة ا د يرجو لب لل ال ااعية المر بدن الةياالية االقلايدان االئربيادن الماجرادة
فررس ااراط ابدئرردن الةلةرري اال مد ررة اان ار ه المر برردن ئلعر دارا رردردا لتمديررة ار ه الابدئرردن مررن مهدجمررة
( ان المرااد ال ردردة لقاةلرد الرارادا1982)  اار ا يئةرط مرو مرد ره الردر زلس،قاةلد الارادة الب د د
 اايضرد اجرد ري، االئس ئعئبر من المااد المرفاضة له ه التشرةTomatine اSaolanine الب د د اس الـ
 الماجرررادة فرررس ااراط بعرررض اارررااAtropinalkaloid ( ان مر بررردن1988) Mitchell  اGlenn مرررن
.الابدئدن ادن ال عدر ئقبي قاةلد الارادا الب د د واراط ا ه الابدئدن
BIOLOGICAL EFFECT OF LEAF EXTRACTS OF PIPER AND TOMATO
PLANT ON LARVAE AND ADULTS OF COLORADO POTATO BEETLE
(Leptinotarsa decemlineata Say)
Nazar M. Al-Mallah
Salah Al-Deen Abdul Qader Salih
Plant Protection Dept.,
Agriculture Directory of Ninavah
College of Agricultural and Forestry,
salahdeenagric@yahoo.com
Mosul University. Iraq
ABSTRACT
The results of studying the biological effect of water and coholic leaf extracts
of piper and tomato plant on larvae and adults of Colorado potato beetle showed a
superior and significant effect of water leaf extract of piper on mean percentage of
larvae mortality which reached 73.33% at 8% concentration, while water leaf
extract of tomato revealed a significant effect on mean mortality percentage on
adult of CPB which reached 46.66% at 8% conc. The alcoholic leaf extract of piper
exhibited a good repellency effect on larva and adults of the insect in comparison
with leaf water extract. While the water leaf extract of tomato produced a highest
repellency percentage on larva and adult reached 36.67 and 56.67% respectively .
Key words : Mortality Effect, Attractive and Repellency Effect, Extracts of piper
and tomato, Colorado potato Beetle.
Received : 19 / 2 / 2012 Accepted 30 /4/ 2012

المصادر
 درالررة االيررة عررن. (2007)  اداررر عبررد الارردت اار ح الرردين عبررد القررددر اعبررد ال رررير جررالس،الجمرردلس
 واي مرة عل متااي الب د ردLeptinotarsa decemlineata ظهار قاةلد الارادا الب د د
.11-1 (4) 5  مجلة رب العلمية،فس شمدي العراط ام دفتئهد
Leptinotarsa  ااي ئلرررجيي لقاةلرررد الرررارادا.(2004)  رضرررد اررر لرررداد ال ايررري، الجرررارااس
 مجلرة العلرار،( عل الب د د فس العراطChrysomelidae : Coleoptera) decemlineata(Say)
.106-105 : (4) 35 الزراعية العرا ية
 جدمعررة، مديريررة دار ال ئر لل بدعررة االاشررر، علررر فلررلجة التشررران. (1982)  ودبررن عبررد المرراعر،الرردر زلس
. اةتة464 ، العراط،المااي
 اليررة مقدامررة بعررض اارراد ال موررر ل ارردبة بتشرررة البررط الم رررز.(2006)  عبررد الجبرردر قليرري،العبررددت
، ليرة الزراعرة االتدبردن، ا راتة د ئاراه،(Tingidea : Hemiptera) Stephanitis pyri (F.)
.جدمعة المااي
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