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مقدمة:
يصـاب النبـات بجميـع أنواعـه و يف مختلـف مراحـل نمـوه بالعديـد مـن اآلفـات الحشـرية و 

الالمـدروس  و  المفـرط  االسـتخدام  اآلفـات  خطـر  تزايـد  صاحـب  و  االمـراض,  و  العناكـب 

للمبيـدات الكيميائيـة و مـا صاحبهـا مـن اضـرار أخلـت بالتـوازن البيئـي و إنتشـار األمـراض 

الخطيـرة هـددت صحـة اإلنسـان و الحيـوان و ظهـور سـالالت مقاومـة للمـواد الفعالـة التـي 

تحتويهـا هـذه  المبيـدات. مـن هنا تتجـه رؤيـة المختصين نحو الحـد من اسـتخدامها وإيجاد 

بدائـل لهـا تكـون صديقـة للبيئـة و تحافـظ  عـىل صحـة و سـالمة اإلنسـان و الحيـوان عىل حد 

سـواء. و مـن هـذه البدائـل تتـم دراسـة تأثيـر العديـد مـن المنتجـات الطبيعيـة خاصـة منهـا 

المسـتخلصات النباتيـة يف مكافحـة اآلفـات الزراعيـة.

تعريف المستخلصات النباتية:
مركبـات طبيعيـة تسـتخرج من أجـزاء النبـات )أوراق, أزهار, ثمـار( و تحتوي عىل مـواد فعالة و 

تكـون غالبـًا عـىل شـكل مسـتخلصات مائية أو كحوليـة أو زيوت أو مسـاحيق و لها طـرق تأثير 

متعـددة  يف مكافحـة اآلفـات  و األمراض.

ّاليات تأثير المستخلصات النباتية على اآلفات الزراعية
تتعـدد طـرق تأثيـر للمسـتخلصات النباتيـة عـىل اآلفـات الزراعيـة و تـؤدي غالبـا إىل قتـل اآلفة 

أو طردهـا: 

1.التأثير عن طريق السمية المباشرة:
تحتوي بعض النباتات عىل مركبات طبيعية سامة تؤدي اىل موت الحشرة بشكل فوري.

2.تأثير مانع للتغذية:
تتميـز بعـض المركبـات يف النباتـات المسـتخدمة كمسـتخلص عـىل طعـم الذع او ُمـّر، ممـا 

يجعـل الحشـرة تمتنـع عـن التغذيـة فـور تذوقهـا للورقـة النباتيـة التـي تـم معاملتهـا بهـذا 

المسـتخلص.

3.تأثير مانع لوضع البيض:
 يتم ذلك من خالل التأثير عىل األجزاء المسؤولة  عن وضع البيض يف الحشرة.

4.تأثير طارد:
تعمـل بعـض المركبـات النباتيـة عـىل طـرد األطـوار الحشـرية المختلفـة مـن األوراق النباتيـة 

و أجـزاء النبـات التـي تـم معاملتهـا بالمسـتخلصات النباتيـة، و ذلـك بتأثيرهـا عـىل األجـزاء 

الحسـية او العصبيـة للحشـرة.
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5.تأثير على منظمات نمو الحشرة:
تقـوم بعـض المركبـات النباتيـة بالتأثيـر عـىل نمـو اليرقـة او الحشـرة الكاملـة، ممـا يـؤدي اىل 

خلـل يف تركيبهـا الفسـيولوجي حيـث يعمـل عـىل منعهـا مـن اكتمـال النمـو.

مميزات المستخلصات النباتية
تتميز المستخلصات النباتية بعدة خصائص أهمها:

1.ال توجد مخاطر من تطور صفه المقاومة لآلفات بسبب تعدد اساليب التأثير.

2.غير ضارة بالبيئة أو اإلنسان والحيوان.

 .
«
compatible 3.يمكن استخدامها سويًا مع األعداء الطبيعية

4.تتحلل يف التربة أو البيئة بسرعة بفعل العوامل الطبيعة واألحياء الدقيقة.

5.رخيصة التكاليف يف تحضيرها وتصنيعها مقارنه بالمبيدات الكيمائية.

6.فترة تحريمها  قصيره جدًا.

7.تسـبب أضـرار أقـل للكائنـات غيـر المسـتهدفة، ممـا يمنـع مـن ظهـور آفـات ثانويـة بشـكل 

وبائي.

8.ال تحدث أضرار معاكسة عىل نمو النباتات وحيوية البذور.

9.ذات سمية منخفضه جدا لغير الحشرات.

عيوب المستخلصات النباتية
المسـتخلصات النباتيـة مثلهـا مثـل أي منتـج لـه مميـزات وعيـوب، مـع ان عيوبهـا ليسـت 

بالكبيـرة، حيـث تتلخـص بالتالـي:

1. تأثيرها عىل اآلفات غالباُ يكون بطيء.
2. تتأثـر سـريعًا بالظـروف الطبيعيـة، ولهـا قـدرة أقـل للتخزيـن، حيـث تتأثـر بأشـعة الشـمس 

المباشرة.

3. قد يكون بعضها سام لإلنسان والحيوان.

4. قد ال تتوفر عىل مدار العام خصوصا اذا كانت من النباتات الموسمية.

انواع المستخلصات
تنقسـم المسـتخلصات اىل عـده انـواع بناء عـىل التركيبـة الكيميائية لكل مسـتخلص والمادة 

اىل: المستخدمة 

1.الزيوت األساسية:
وهـي دهـون ثالثيـة مسـتخرجة مـن النباتـات تسـتخدم ألغـراض صحيـة وغذائيـة  وايضـا يف 

الزراعية. مكافحـة اآلفـات 
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2. الزيوت النباتية:
وهـي زيـوت تتكـون مـن مـواد مسـتخلصه مـن النباتـات تحمـل طعـم ورائحـة النبات نفسـه 

وتسـتخدم ألغـراض طبيـه مثـل زيـت النعنـاع  و البابونـج.

3. ماء األزهار:
سائل مستخلص من زهور النارنج معروف باستخداماته الطبية والعالجية.  

4. المستخلصات:

طرق تحضير المستخلصات النباتية
يتم اعداد المستخلصات باستخدام المذيبات بطريقتين اساسيتين:

1. باسـتخدام المـاء كمذيـب، وبالتالـي نحصـل عىل مسـتخلص مائي حيث يمكن اسـتخالص 

المكونـات النباتيـة  القابلـة للذوبـان يف المـاء )الغروانية( عـن طريق الماء.

2. باسـتخدام الكحـول ) الميثانـول /اإليثانـول(، وبتالـي نحصل عىل مسـتخلص كحولي حيث 

يتـم اسـتخالص المكونـات النباتيـة القابلـة للذوبـان يف الدهـون )المحبة للشـحوم( من جزء 

معيـن مـن النبات عـن طريق الكحـول أو المذيبـات األخرى.

طريقة اعداد وتجهيز المستخلص المائي :
يتـم اختيـار اجـزاء النبـات المـراد تحضيـر المسـتخلص منـه )أوراق, أزهـار, ثمـار(، ومـن ثـم 

تجفيفـه وطحنـه بعـدة طرق )مهروس /مجروش/ مسـحوق(، ثـم نقعه بالمـاء لمدة 48-24 

سـاعة, ثـم يصفـى ويضـاف اىل المرشـة الزراعيـة ويتـم معاملـة النبـات المصاب مباشـرة.

مجفف و مبروشمهروس
مطحون

النبات

المستخلص المائي
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2. تجارب المركز الوطني للزراعة العضوية في مقاومة 
حشرة المن  باستخدام المستخلصات النباتية

1.2. اهداف التجارب
 تهـدف التجـارب إىل اختبـار فاعليـة بعض المسـتخلصات النباتيـة ) الشـيح, األراك, الزنجبيل, 

األقحـوان, النعنـاع, إكليـل الجبـل( بتراكيـز  مختلفة يف مكافحة حشـرة المن عـىل المحاصيل 

الخضـار  يف البيـوت الحاميـة )جدول 1(.

جدول 1. المستخلصات النباتية التي تم تجربتها في مكافحة حشرة المن على محاصيل الخضار في 
البيوت الحامية 

التركيز )جرام في اللتر(  النبات العائل اآلفة 
المستهدفة 

نوع 
المستخلص

ت1= 20, ت2=50, ت3=70 الفلفل المن  الشيح 

ت1= 20, ت2=50, ت3=70 الكوسة المن  اآلراك

ت1= 20, ت2=50, ت3=70 الخيار المن  الزنجبيل

ت1= 15, ت2=30, ت3=45 الفلفل المن  األقحوان

ت1= 15, ت2=30, ت3=45 الفلفل المن النعناع

ت1= 15, ت2=30, ت3=45 الفلفل المن  إكليل الجبل 

صممـت  التجـارب حسـب التوزيـع العشـوائي بمعـدل أربعـة معامالت لـكل تركيز  و تـم إعادة 

كل تجربـة ثـالث مكـررات. تـم عـد حشـرات المـن  عـىل أوراق النبـات العائـل يوما قبـل عملية 

الـرش ثـم بعـد 24, 72 و 168 سـاعة مـن تاريـخ المعاملـة و مـن ثـم  تـم تقييـم فعاليـة تراكيز 
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.)Handeson and Tilton )1955 المسـتخلصات بنـاء عـىل معاملـة

2.2.  مستخلص الشيح 
تـم تحضيـر مسـتخلص الشـيح و رش نبـات الفلفـل المصـاب بالتراكيـز المنصـوص عليهـا 

  .)1( بالجـدول 

بينـت النتائـج فعالية التراكيز التالث لمسـتخلص الشـيح يف مقاومة حشـرة المن عىل الفلفل 

و كانـت نسـب الفاعليـة متقاربـة حيـث قاربـت %60 مـع التركيـز المنخفـض  )20 جـرام/

لتـر( و لـم تتجـاوز  %70 مـع التركيـز  العالـي )70 غرام/لتـر( )رسـم بيانـي 1( و بالتالـي نوصي 

باسـتخدام مسـتخلص الشـيح يف مقاومـة المـن عـىل محاصيـر الخضـار بتركيـز منخفـض ال 

يتجـاوز 20 جرام/لتـر.

رسم بياني 1. نسبة فعالية مستخلص الشيح في مقاومة حشرة المن على محصول الخيار

صورة 2 . مسحوق نبتة الشيح صورة 1 . نبتة الشيح
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2.3.  مستخلص األراك
تـم تحضيـر مسـتخلص األراك و رش نبـات الكوسـة المصـاب بالتراكيـز المنصـوص عليهـا 

  .)1( بالجـدول 

نالحـظ مـن الرسـم البيانـي بـان التراكيـز الثـالث متقاربـة الفعاليـة يف اليـوم األول مـن الـرش 

ومـن ثـم بدئـت تظهـر بعـض الفروقـات البسـيطة يف اليـوم الثالـث وحتـى اليـوم السـابع من 

الـرش حيـث ظهـر التركيـز األول بمسـتوى فعالية اعىل مـع التراكيـز األخرى بفارق بسـيط جدا 

وبالتالـي يتضـح لنـا مـن التحليـل اإلحصائـي بانـه ال يوجـد فـروق معنوية بيـن التراكيـز الثالثة 

)رسـم بياني 2(. 

رسم بياني 2. نسبة فعالية مستخلص األراك في مقاومة حشرة المن على محصول الكوسة

صورة 3. نبة األراك
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4.2. مستخل الزنجبيل 
عليهـا  المنصـوص  بالتراكيـز  المصـاب  الخيـار  نبـات  و رش  األراك  تـم تحضيـر مسـتخلص 

  .)1( بالجـدول 

                        صورة 4. مسحوق الزنجبيل                        صورة 5. ثمار الزنجبيل 

أظهـرت نتائـج متابعـة تأثيـر  ثـالث تراكيـز مسـتخلص الزنجبيـل عـىل تجمعات حشـرات المن 

عـىل الخيـار  فاعليـة قـدرت ب %32.46  و %39.2 عنـد التركيـز 20و %50 تواليـا و ب 67.37 

% عنـد التركيـز 70 جرام/لتـر . 

رسم بياني 3. نسبة فعالية مستخلص الزنجبيل في مقاومة حشرة المن على محصول الخيار
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5.2.مستخلص األقحوان:
تـم  اسـتخدام 3 تراكيـز مـن مسـتخلص ازهـار االأقحـوان يف مكافحـة حشـرة المـن األخضـر  

للخـوخ عـىل الفلفل.

                        صورة 6. أزهار األقحوان                           صورة 7. نبتة األقحوان        
                      

و أظهرت النتائج الموضحة بالرسم البياني )4( نسب فاعلية مستخلص االقحوان  يف 

مقاومة حشرة المن  تقدر ب  41.7 , 48.2 و 69.8 % حسب التراكيز 15, 30 و 45 % تواليا. 

اثبتت النتائج أن التركيز االعىل )45 %( هو األكثر كفاءة يف تقليل عدد حشرات المن مقارنة 

بالشاهد.

رسم بياني4 .فاعلية ثالث تراكيز )15, 30, 45 %( لمستخلص األقحوان في مقاومة المن األخضر 
للخوخ.
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مستخلص إكليل الجبل  .6.2
تـم  اسـتخدام 3 تراكيـز مـن مسـتخلص اكليـل الجبـل  بثـالث تراكيـز مختلفـة يف مكافحـة 

حشـرة المـن األخضـر  للخـوخ عـىل الفلفـل.

صورة 8. نبات إكليل الجبل

أظهـرت النتائـج الموضحـة بالرسـم البياني )5( نسـب فاعلية مسـتخلص االكليـل يف مقاومة 

حشـرة المـن  تقـدر ب  38.2 ,  43.4 و 57.6 % حسـب التراكيـز 15, 30 و 45 % تواليـا.

رسم بياني 5. فاعلية ثالث تراكيز )15, 30, 45 %( لمستخلص اكليل الجبل في مقاومة المن 
األخضر للخوخ.
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3.مستخلص النعناع
تـم  اسـتخدام 3 تراكيـز مـن مسـتخلص أوراق النعنـاع  بثـالث تراكيـز مختلفـة يف مكافحـة 

حشـرة المـن األخضـر  للخـوخ عـىل الفلفـل.

صورة 9. أوراق نبات النعناع

أظهـرت النتائـج الموضحة بالرسـم البياني )3( نسـب فاعلية مسـتخلص النعنـاع  يف مقاومة 

حشـرة المـن  تقـدر ب  42.8 ,  46.3 و 61.7 % حسـب التراكيـز 15, 30 و 45 % تواليـا. اثبتـت 

النتائـج ايضـا أن التركيـز االعـىل هو األكثر كفاءة يف تقليل عدد حشـرات المن مقارنة بالشـاهد.

رسم بياني 6. فاعلية ثالث تراكيز )15, 30, 45 %( لمستخلص النعناع في مقاومة المن األخضر 
للخوخ.






