
 تقييم كفاءة زيوت بعض النباتات في عامالت حشرة االرضة

 

تعد أشجار النخيل من األشجار االقتصادية المهمة في العراق . تصاب هذه الشجرة بالعديد من      

[ التي   1واكثرها خطورة هي حشرة األرضة ]  اآلفاتاألمراض واآلفات الزراعية واحدي هذه  

تعد من الحشرات االجتماعية المنتشرة بكثرة في الحقول والبساتين وتسبب أضرارا جسيمة للنخيل  

خالل التغذي على جذوعها من الداخل واصابة السيقان وقواعد األوراق ومن ثم اضعافها   من

[ وتزداد االصابة في الفسائل الحديثة واألشجار المصابة بحفار ساق النخيل , باإلضافة    2وموتها ]  

لسعف  إلى قلة القيام بالعمليات الزراعية المهمة مثل تكريب األشجار وتنظيف البساتين من بقايا ا

والكرب والتخلص من الجذوع المريضة والميته . صدرت العديد من التوصيات لمكافحة االرضة  

باستخدام المبيدات الكيمياوية وبالنظر لالستخدام الواسع للمبيدات وبتراكيز عالية ادى في اآلونة  

لبحث عن نباتات  األخيرة الى زيادة نسبة التلوث في البيئة لذلك اقترحت عدة بدائل للمكافحة منها ا 

[ .   3مستخلصاتها ومنتجاتها ]  باستخداممؤثرة وفعالة وامينة بيئيا للسيطرة على الحشرات 

[ | إلى فعالية    4اذ اشار ]    الزراعيةبنجاح في مكافحة العديد من اآلفات    النباتية استخدمت الزيوت  

أنواع من الخنافس   زيوت نباتات جوز الهند والسمسم وزهرة الشمس والخردل في مكافحة ثالث

  القشرية على حبوب القمح المخزونة , , كما استخدمت بعض الزيوت النباتية في مكافحة الحشرة  

 [  5على نخيل التمر واعطت نتائج ايجابيه في مكافحتها مختبريا وحقليا ] 
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