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 بعض العوامل المؤثرة على إصابة أربعة أصناف من الثوم المخزن بحشرة الكربتوبالبس 

]15[ 
 3عصام رفعت محمود - 2أحمد أحمد أبو اليزيد - 1شادية إبراهيم سالمة - 1محمد السعيد الزميتى 

 القاهرة -شبرا الخيمة  –جامعة عين شمس  -كلية الزراعة  -قسم وقاية النبات  -1

 القاهرة -شبرا الخيمة  –جامعة عين شمس  -ة ـكلية الزراع -لبساتين م اـقس -2

 القاهرة -ة ـالعباسي –جامعة عين شمس  -ة ـات والبحوث البيئيـمعهد الدراس -3

 

 الملخـص العربــي

 

 Cryptoblabes gnidiella تعتبر دودة الكربتوبالبس 

Milliere    واحدة من اآلفات الهامة التى تهاجم محصوو

لثوووم المنوو ن ن ودروود دراسووة حساسووصة فربعووة فصوورا  ا

من الثوم المتواجد فى االسواق المصرصة لإلصابة بهوةة 

الحشرةن دلت الرتائج فن صر  الثوم المصرى )البلدى( 

فقوو  االصوورا  ةصووابة حصوود لووم تتعوودى رسووبة االصووابة 

( ن %32.39) 40ن تبعووووة الصوووور  سوووودس  21.68%

  الصوووصرى ( ثوووم الصووور%44.88الصووور  االمرصكوووى )

وةلك بعد فربعوة  %70.99الةى وصلت رسبة االصابة 

شهور من التن صن. تراوحت رسبة الفقد فى و ن الثووم 

المنوو ن لوورفس الموودة لتصوورا  تحووت الدراسووة مووا بووصن 

. ولدراسوووة الووودور الوووة  تلعبووو  %20.2الوووى  17.0%

ال صوووت الاصووارة فووي حساسووصة فصوورا  الثوووم لإلصووابة 

روات ال صووت الاصوارة باصورا  بالحشرة ن تم تقدصر مكو

الثووم ارربعوة نوال  فشوهر التنو صن وقود دلوت البصارووات 

المتحصووو  دلصهوووا فن ارصووورا  ارربعوووة قووود انتلفوووت 

معروصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي

ن فعلي سوبص  المثوا  كاروت محتواها من ال صوت الاصارة

جم( بالصور  المصور   100مجم/ 436.8فدلي قصمة )

 340.6بصرمووووا بلذووووت هووووةص القصمووووة بالصوووور  الصووووصري 

جووم وةلووك بعوود شووهر موون التنوو صن. وقوود فكوود  100مجووم/

التحلص  اإلحصائي فن هراك دالقة ارتباا معروصة دالصة 

وسالبة فصما بصن و ن ال صووت الاصوارة ورسوبة اإلصوابة 

حشوورة. بالرسووبة للمكورووات الرئصسووصة لل صوووت الاصووارة بال

مركبوووات كبرصتصوووةن كوووان  9قووود فمكووون فصووو  وتعرصووو  

المكوووون الرئصسوووي بهوووا هوووو دا  كلصووو  ثالثوووي الكبرصوووت 

Diallyl trisulfide   ن 46.23ن 49.82حصود  بلذوت رسوبت

باصرا  الثووم المصور ن سودس   % 44.89و 46.17

مووون راحصوووة  ن الصوووصري وارمرصكوووي دلوووي الترتصووو .40

 TSSفنوووور  فقوووود وجوووود فن المكورووووات الكلصووووة الةائبووووة 

بارصوورا  ارربعووة كارووت واحوودة اوووا  فتوورة التنوو صن 

التووي فمتوودت رربعووة فشووهر فو حوودد بهووا  صووادة افصفووة. 

و  ال صوت ـوتد  الرتائج السابقة دلي فهمصة كمصة ومحت

الاصووارة فووي حماصووة الثوووم موون اإلصووابة بهووةص الحشوورة 

 ا  كلص  ثالثي الكبرصت.وناصة مرك  د

 

  

 

 


