
 (أم كلثوم) الالنتاناهستخلص 

األوراق واألزهار هً الجزء  -
   .المستخدم

والتً  فٌنولٌةٌحتوى على مواد  -
 المٌسلٌومًتثبٌط النمو ر فً تلعب دو

 .للفطر

مستخلص مائً أو ٌستخدم بصورة •
كحولً أو مسحوق لمعاملة البذور 

 .درنات الأو 



 الكينامستخلص 

 .األوارق:الجزء المستخدم  -

 (السٌنول)التربٌنٌات:فعالةال مادةال -

  النموالمٌسلٌومىتقلٌل تعمل على 
   .للفطر



 مستخلص إكليل الجبل

 واإلزهار األوارق:الجزء المستخدم  -

 وكحوالتتربٌنات :فعالةال مادةال -

لثاقبةالحشرات قتل تعمل على .تربٌنة  

 .الماصة وخاصة المن 

لبعض الفطرٌات  أثرتثبٌطًكما له 
 .الممرضةوالبكتٌرٌا 

مستخلص مائً أو ٌستخدم بصورة  -
.كحولً   



 مستخلص الكافور

 

 

 

 .األوراق:الجزء المستخدم  -

 السٌنولهً : فعالةال مادةال -
 .تستخدم ضد البكتٌرٌا والفطرٌات

مستخلص مائً ٌستخدم بصورة  -
 .أو مسحوق أو كحولً 

  

 

 



 الليمون حشيشةمستخلص 
 

 

 

 .األوراق:الجزء المستخدم  -

هً زٌت طٌار : فعالةال مادةال -
تستخدم ضد البكتٌرٌا ( السترال)

 .والفطرٌات

مستخلص مائً ٌستخدم بصورة  -
 .أو كحولً

  

 

 



 الداتورامستخلص 
 

 

 

 .األوراق:الجزء المستخدم  -

  هٌوسٌامٌن:فعالةال مادةال -
تستخدم   وسكوبوالمٌن واتروبٌن

 .فً مقاومة مسبب العفن الطري 

مستخلص مائً ٌستخدم بصورة  -
 .أو كحولً

  

 

 



 الدفلةهستخلص 

 .األوراق:الجزء المستخدم •

  ونٌرٌانثٌنرٌن ٌن:فعالةال مادةال •
    والباندرٌن االولندرٌن الفولٌفٌرٌن

لكثٌر من الفطرٌات  مٌسلٌومتثبٌط تستخدم 
 .وإنبات الجراثٌم الملوثة للبذور

ً أو ٌستخدم بصورة  • مستخلص مائ
 .كحولً



 الختويةهستخلص 

 .الجذور واألوراق:الجزء المستخدم •

العدٌد من المواد :فعالةال مادةال •
ً ٌمكن االستفادة منها فً  الفعالة والت

 .مقاومة مسببات األمراض النباتٌة 

مستخلص مائً أو ٌستخدم بصورة  •
 .كحولً



 النينهستخلص 

 .البذور واألوراق:الجزء المستخدم •

  األزدرختٌنتحوي البذور : فعالةال مادةال •
وبدرجة أقل  وسٌالنٌن ومٌالنوٌد ومٌلٌانون

األوراق وهذه المادة أثبتت فعالٌتها فً 
 .الحشرٌة  مكافحة العدٌد من اآلفات

ً أو ٌستخدم بصورة  • مستخلص مائ
 .كحولً



 :النيمميكانيكية تأثير 

 خلل في النظام الهرموني للحشرات   •

 تتوقف الحشرات عن التغذية   •

 تسبب عقم للحشرات   •

 تعوق قدرة الحشرات على الطيران   •
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 :فً تطور الحشرات الدور الرئٌسً لتأثٌر النٌم  الهرمونً اإلخالل عتبرٌ•

 والذى ٌمثل -الن االزادٌرختٌن تمنع تطور تكوٌن جدار جسم الحشرات  -1

 .الهٌكل البنائً للجسم    

 .تمنع الحشرات فً التخلص من الجلد القدٌم -2

 .النٌم اكثر فعالٌة على االعمار الٌرقٌة الصغٌرة عن الكبٌرة -3

 .ٌفضل استخدامه عندما ٌكون تعداد الحشرات قلٌال الى متوسط -4

  تتوقف الحشرات عن التغذٌة•

 المواد لها رائحة تشبه رائحة الثوم هذه مادة  25ٌحتوى النٌم على اكثر من 

 .فتعمل على توقف الحشرات عن التغذٌةالذع لها طعم 

 
 الحشراتالخنق فً الحشرات عن طرٌق فً ٌعوق النٌم عملٌة التنفس  •

 الحشرات القشرٌة الرخوة –االكاروسات  –المن  –مثل الذباب االبٌض    
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 .الثمار:الجزء المستخدم 

 ،  Visngin: فعالةال مادةال

Khellin  تثبٌط النموتعمل على 

 كما الفطرٌات من لكثٌر المٌسلٌومى 

 .أنها مضادة للفٌروسات 

 مستخلص مائً أو ٌستخدم بصورة 

 .كحولً

 مستخلص الخلة البلدي 



 .األوراق:الجزء المستخدم 

مادة  بهزٌت طٌار : فعالةال مادةال
 تعمل على  واللٌنالولالكافور 

 .تثبٌط الفطرٌات والجراثٌم

 مستخلص مائً أو ٌستخدم بصورة 

 .كحولً

 الرٌحانمستخلص 



 األوراق والقمم:الجزء المستخدم 

 .الزهرٌة 

   بهزٌت طٌار : فعالةال مادةال

 تعمل على تثبٌط  والتانٌن والبٌثٌن المنثول

 .والدٌدان  البكترٌاونمو بعض الفطور 

 مستخلص مائً أو ٌستخدم بصورة 

 .كحولً

 الفلفلً  النعنعمستخلص 



 .األزهار والثمار :الجزء المستخدم •

و إنبات الجراثٌم تثبط  تانٌنٌةمواد : فعالةال مادةال•
 .الفطرٌات 

 .مستخلص مائً أو كحولًٌستخدم بصورة •

 العربً  السنطمستخلص 



 

 .الثمار:الجزء المستخدم •

و نمو إنبات الجراثٌم تثبط   راتنجٌةومواد  الكابسٌاسٌنمادة : فعالةال مادةال•
 .والفٌروسات الحشرات

 .مستخلص مائً أو كحولًٌستخدم بصورة •

 الحرٌفة  الفلٌفلة مستخلص



 

 .الثمار:الجزء المستخدم •

 . تعمل كمواد مضادة للبكترٌا والفطرٌات ثٌوسٌانٌةومركبات  األلئٌن: فعالةال مادةال•

 .ٌستخدم بصورة مسحوق أو زٌت فصوص الثوم•

 .ٌجب اخذ الحٌطة منه الن له تأثٌر على الحشرات النافعة:مالحظة •

 الثوم مستخلص



 .األوراق والثمار:الجزء المستخدم -

  قلوانياتوزيت طيار :المادة الفعالة -
  البكتيرياالعنقوديةوللفيروسات  مضادة

 .والحشرات

 

 المستحًمستخلص الفلفل 



 .أعقاب السجائر:الجزء المستخدم -

النٌكوتٌن لمكافحة العدٌد من اآلفات :المادة الفعالة -
 .الثاقبة الماصة والدٌدان القارضة والعناكب

وقائٌة عن استخدام هذا  اجراءات: مالحظة -
 :المستخلص

 أٌام 4-3فترة اآلمان 

والحٌوان لالنسانسام   

.تجنب رش المحاصٌل الطوٌلة  

 

 مستخلص أعقاب السجائر
 



قشور ثمار البرتقال :الجزء المستخدم -

 .واللٌمون

 . السترال:المادة الفعالة -

لمكافحة الدٌدان المستخلص المائً  ٌستخدم -
 .وطرد الحشرات 

 

 مستخلص الحمضٌات
 



 .األوراق:الجزء المستخدم -

 ٌستخدم المستخلص المائً  -

لمكافحة حشرات المن 
والحشرات الثاقبة الماصة 

 . واألكاروسات

- 

 البطاطامستخلص أوراق 
 


