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 / صلخالم

 Myristica، بذور جوزة الطيب L.  Piper nigrumالفلفل األسودتم تقييم فعالية ثالثة مساحيق نباتية معملياً و هي ثمار 

fragrans Houtt  و أوراق الرندLaurus nobilis L.   ضد بالغات حشرة خنفساء الدقيق المتشابهةTribolium 

confusumوزن/وزن( بعد يومان، ثالثة %1.5، 1، 0.5 ،0.0 . حيث حسبت النسب المئوية لموت الحشرة عند التراكيز( 

 أيام، أسبوعان، ثالثة أسابيع و أربعة أسابيع من المعاملة، كذلك حسب التأثير الطارد للحشرة عند التراكيز 10أيام، أسبوع، 

أظهرت نتائج  أيام، أسبوعان من المعاملة. 10)وزن/وزن( بعد ثالثة أيام، أسبوع،  % 1.5، 1، 0.75، 0.5، 0.2 ،0.0

بين تأثيرات المساحيق النباتية المستعملة، اذ تفوق مسحوق بذور جوزة الطيب معنوياً التحليل األحصائي وجود فروق معنوية 

و أقل معدل قتل كان  %13.51يليه مسحوق ثمار الفلفل األسود اذ بلغ معدل الموت  %52.52وبلغ معدل التأثير القاتل 

زيادة معنوية لنسبة موت الحشرة عند  (. لوحظ من النتائج%0.0ألوراق نبات الرند، مقارنة بمعاملة الشاهد ) 15.10%

(. ولم توجد أي %0.0مقارنة بالشاهد ) %55.12حيث بلغت النسبة المئوية لقتل البالغات  )وزن/وزن( % 0.5تركيز 

على التوالي.  % 52.23و  52.59حيث كانت نسب التأثير  )وزن/وزن( % 1.2و  1اختالفات معنوية بزيادة التركيز إلى 

اختبار التأثير الطارد أن جميع المساحيق النباتية المستعملة ضد بالغات حشرة خنفساء الدقيق المتشابهة أظهرت كما دلت نتائج 

يليه مسحوق  %29.25صفة الطرد، و كان مسحوق أوراق نبات الرند أكثر فاعلية حيث بلغت النسبة المئوية للتأثير الطارد 

( الذي كانت فيه النسبة %0.0مقارنة بالشاهد ) %29.02األسود  ، ثم مسحوق ثمار الفلفل%22.25بذور جوزة الطيب 

 . %9.9المئوية للطرد 

  .الرند الطيب، جوزة الفلفل األسود، ،Tribolium confusum المتشابهة،  الدقيق خنفساء الة : الد الكلمات
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 /  المقدمة

تعد اآلفات التي تصيب الحبوب من المشكالت الرئيسية  

ي و قدر الفقد فالتي تواجه تخزين الحبوب و منتجاتها، 

الحشرية وحدها الحبوب المخزونة و الناتج عن اآلفات 

و تزيد هذه  (، 12) %12-10سنوياً في العالم بحوالي 

 حيث تصل نسبة الفقد فيها إلىالنسبة في الدول النامية 

نوع  300أشارت بعض الدراسات أن حوالي . (3) 20%

نوع من الحلم،  522نوع من العث، و  20من الخنافس، 

نوع من الفطريات مرتبطة بتلف الحبوب  120و 

من األنواع الشائعة التي و . (19)ة و منتجاتها المخزون

تهاجم الحبوب و المنتجات الغذائية المخزونة خنفساء 

، و Tribolium confusum du Valالدقيق المتشابهة 

 فصيلة( من Coleopteraهي تتبع رتبة غمدية األجنحة )

و التي  (Tenebrionidaeخنافس الدقيق المحبة للظالم )

يعد معظم أفرادها من اآلفات التي تصيب الحبوب 

 .)50، 2) المكسورة و المواد المخزونة

 T. confusumتعتبر حشرة خنفساء الدقيق المتشابهة  

من اآلفات الثانوية المهمة على المواد المخزونة و تتغذى 

على مدى عوائلي واسع من المواد المخزونة، تشمل جميع 

أنواع المنتجات الحيوانية و النباتية الجافة و خصوصاً 

. ذكرت بعض المراجع ان (50)الحبوب و منتجاتها 

 ببمنتج تهاجم بواسطة هذه الخنفساء و تس 119حوالي 

 .(10خسائر إقتصادية عالية )ضرراً و 

نتيجة لإلستخدام المفرط في المبيدات الحشرية في وقاية 

المحاصيل و المواد المخزونة ضد الحشرات ظهرت عدة 

مشاكل جانبية أخرى منها ظهور أجيال من الحشرات 

مقاومة للمبيدات باإلضافة إلى تأثيرها الضار المتبقي على 

 بطء تحللها في البيئة المواد المعاملة و كذلك صعوبة و

(13.)  

أدت هذه المشاكل إلى إهتمام الباحثين في السنوات األخيرة 

بالتفكير و البحث عن وسائل بديلة عن المبيدات الكيميائية 

لحماية المواد المخزونة من اإلصابة بالحشرات، و من 

، و )9)بين تلك الوسائل إستخدام المستخلصات النباتية 

الدراسات إلى إن النباتات قد تحتوي على تشير العديد من 

مواد فعالة ذات أصل نباتي، قد تكون أساساً الستنباط 

 (.2مبيدات كيميائية جديدة )

أجرى الباحثون العديد من الدراسات للسيطرة على عدد 

من حشرات المواد المخزونة من خالل إستخدام المساحيق 

النشاط  (. و تجدد اإلهتمام بدراسة5، 5، 1النباتية )

الحيوي لمساحيق و زيوت النباتات ضد البعض من 

 (.55، 12)حشرات المخازن 

 Piperدرس تأثير خلط مساحيق بذور الفلفل األسود 

nigra الحرمل ،Peganu harmal الشبت ،

Anethum graveolens و الحلبة  Trigonella 

foenum graecum  3، 5، 1.2مع الغذاء بتراكيز % 

حشرة خنفساء الدقيق الحمراء  بالغات موتعلى نسبة 

حيث أظهرت النتائج ان مسحوق بذور الحرمل كان 

يوماً  51البالغات بعد  موتأكثرها تأثيراً إذ بلغت نسبة 

 (.5على التوالي ) % 33، 20، 20من المعاملة 

( 5009و آخرون ) Ashouriفي دراسة أخرى قام   

 .Pبتقدير نشاطات ذات تأثيرمبيدي للفلفل األسود 

nigrum  و الفلفل األحمرCapsicum annuum  في

شكل مسحوق على الحشرات البالغة لثاقبة الحبوب 

و سوسة  .Rhizopertha dominica F الصغرى 

    .Sitophilus granarius L.     الحبوب

الية التركيز القاتل و الفع هدفت الدراسة الحالية إلى تقدير

 .Pدالفلفل األسو ثمار الطاردة لثالثة مساحيق نباتية هي:

nigrum ، جوزة الطيب بذور M. fragrans  أوراق و

ضد حشرة خنفساء الدقيق   L. nobilisالرند )ورق الغار(



66 
 أبوالنور وخليفة                                          http://www.ljpp.org.ly  2019( 9المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد ) 

 

 الكيميائية كبدائل للمبيدات   .confusum  T المتشابهة

 .البيئة وحماية التلوث من والتقليل

 

 / المواد و طرائق البحث

 ،أجري البحث في مختبر الحشرات قسم وقاية النبات     

 جامعة طرابلس.، كلية الزراعة

من  T. confusum بالغاتجمعت  تربية الحشرات:

الدقيق المصاب بالحشرة من عينات الدقيق باألسواق و تم 

التعريف بواسطة قرن اإلستشعار باستخدام المجهر 

الضوئي. تمت تربية الحشرة في الحضان عند درجة 

ع . تم وض% 20-30م، و رطوبة نسبية °5± 59حرارة 

رطمانات زجاجية، ثم جرام من الدقيق المعقم في ب 500

وضعت الحشرات الكاملة في الدقيق و غطت بشاش و تم 

تثبيت الشاش برباط مطاطي لتجنب هروب الخنافس و 

بقائها لمدة أسبوع لوضع البيض و تم غربلة الدقيق و إزالة 

الحشرات بواسطة فرشة ناعمة و يتم تجديد المزرعة 

لة كامباستمرار بعد كل جيل و مراقبة خروج الحشرات ال

 الستخدامها في التجارب الالحقة. 

 طحنت ثمار الفلفل األسود تحضير المساحيق النباتية:

P.  nigrum بذور جوزة الطيب ،M.  Fragrans  و

بواسطة مطحنة كهربائية و    .nobilis  Lأوراق الرند 

حفظت المساحيق داخل برطمانات زجاجية مكتوب عليها 

النبات و حفظت إلى حين البيانات التي تشير لنوع 

 االستعمال.

ثمار الفلفل  مساحيق تأثير اختبار التجارب المعملية:

 النسبة في األسود، بذور جوزة الطيب و أوراق الرند

 .T خنفساء الدقيق المتشابهة   تبالغا موتل ويةئالم

confusum   ،  جرام من الدقيق و الحاوي  10وضع

على مساحيق ثمار الفلفل األسود، بذور جوزة الطيب و 

. (وزن/وزن) % 1.2، 1، 0.2أوراق الرند و بتراكيز 

جم من المساحيق مع  1.2، 1، 0.2حيث تم خلط وزن 

جم من الدقيق المعقم توضع في أطباق بتري  9.2، 9، 9.2

 10مكررات و في كل مكرر وضعت  5سم( بمعدل  9)

حشرات بالغة حديثة التحول من خنافس الدقيق المتشابهة 

T. confusum  باإلضافةتغطيتها بغطاء األطباقو تم ، 

 10جرام دقيق و عدد  10إلى الشاهد حيث يوضع به 

من خنافس الدقيق المتشابهة. و وضعت كل  بالغات

م و °5±  59حرارة األطباق في الحضان تحت درجة 

. سجلت النتائج بعد %20 -30رطوبة نسبية تتراوح بين 

أسابيع  5م، أسبوعين، أيا 10، أسبوع، ثالثة أيام، يومان

تحسب النسبة المئوية للموت باستخدام ، وأسابيع 2و 

 : المعادلة

= عدد الحشرات الميتة للمكررات /العدد  نسبة الموت

 100× الكلي للحشرات 

ر ثمار الفلفل األسود، بذومساحيق ل التأثير الطارد اختبار

ضد بالغات خنفساء الدقيق  جوزة الطيب و أوراق الرند

الختبار التأثير الطارد و  T. confusum:المتشابهة 

الجاذب لمساحيق التوابل المستخدمة في التجربة أتبع 

ثبت طبق صغير في منتصف طبق بتري كبير  : األتي

جرام من الدقيق و  10بواسطة مادة الصقة، وضع 

الحاوي على مساحيق ثمار الفلفل األسود، بذور جوزة 

، 1، 0.22، 0.2، 0.5الطيب و أوراق الرند و بتراكيز 

، 0.2، 0.5. حيث تم خلط وزن (وزن/وزن) 1.2%

، 9.52، 9.2، 9.9جم من المساحيق مع  1.2، 1، 0.22

حشرات بالغة  10جم من الدقيق المعقم. وضعت  9.2، 9

 .Tحديثة التحول من خنافس الدقيق المتشابهة 

confusum  و غطت فوهة الطبق الكبير بشاش و ربطت

بواسطة رباط مطاطي، باإلضافة إلى الشاهد حيث يوضع 

بالغات من خنافس الدقيق  10جرام دقيق و عدد  10به 

المتشابهة. و نقلت كل األطباق في الحاضنة تحت درجة 

 -30م و رطوبة نسبية تتراوح بين °5±  59حرارة 

سجلت النتائج بعد  . كررت كل معاملة ثالث مرات.20%
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النسبة لحساب و أيام و أسبوعين. 10، أسبوع، ثالثة أيام

 طبقت المعادلة اآلتية: المئوية للطرد

= نسبة الطرد
عدد الحشرات الخارجة من الطبق الصغير إلى الطبق الكبير

 عدد الحشرات التي أدخلت إلى الطبق الصغير
× 𝟏𝟎𝟎 

صممت التجارب وفق التصميم   التحليل اإلحصائي:

( و استخدم لمقارنة النتائج C.R.Dالكامل العشوائية )

( و على مستوى معنوي L.S.Dالفرق المعنوي األصغر )

0.02 % 

 

 / و المناقشة النتائج

 موتل المئوية النسبة في النباتية المساحيق تأثير اختبار

دلت  :T. confusum خنفساء الدقيق المتشابهة بالغات

نتائج التحليل األحصائي على وجود فروق عالية المعنوية 

( بين تأثيرات األنواع النباتية p<0.05عند مستوى )

المستخدمة حيث تفوق مسحوق نبات جوزة الطيب معنوياً 

على مساحيق النباتين األخرين بلغ معدل التأثير القاتل 

ليه مسحوق الفلفل األسود اذ بلغ معدل ، ثم ي% 52.52

لنبات  % 15.10و أقل معدل قتل كان  % 13.51الموت 

. قد يكون السبب % 0.0الرند، بينما كانت نسبة الشاهد 

أن حبيبات المساحيق تلتصق بأجسام الحشرات و تمتص 

الماء من أجسامها أو أن احتكاك أجسام الحشرات بها قد 

يتبخر فشمعية من الكيوتيكل يتسبب في إزالة الطبقة ال

و قد يرجع سبب ارتفاع  .(11) ماءها و تجف ثم تموت

 .Tخنفساء الدقيق المتشابهة  بالغاتالنسب المئوية لموت 

confusum و حساسيتها للمركبات  الحشرات تسمم إلى

التي تحتويها المساحيق النباتية أو إمتناعها عن التغذية مما 

أن  (1)و هذا يتفق مع دراسة أجرتها  يؤدي إلى موتها

مسحوق جوزة الطيب تفوق على مساحيق نباتات القرفة، 

الزنجبيل و الكزبرة في القتل و الطرد ضد حشرة خنفساء 

  .T. castaneumالدقيق الحمراء 

( على وجود فروق عالية 1تشير النتائج في شكل )

المعنوية في تداخل النوع النباتي مع التركيز حيث ان 

إستجابة هذه الصفة للتراكيز المستعملة لم تكن متشابهة 

لألنواع النباتية الثالثة حيث زادت نسبة موت الحشرات 

بزيادة التركيز في الفلفل األسود، أما في نبات جوزة 

و  وزن( /)وزن %1زادت النسبة عند تركيز  الطيب فقد

توقفت بعدها. أما في نبات الرند فقد أوضحت النتائج تفوق 

 على التركيزين اآلخرين. % 0.2التركيز 

أوضحت نتائج التحليل األحصائي أن زيادة فترة التعرض 

للمسحوق النباتي أثرت في زيادة نسبة القتل ، حيث أن 

(، حيث 5من المعاملة )شكل أثر الزمن ابتدأ بعد أسبوع 

حشرات البالغة معنوياً زادت النسبة المئوية لموت ال

و أستمرت هذه الزيادة مع  ثالثة أيامو  مقارنة بـيومين

الزمن حتى توقفت معنوياً عند زمن أسبوعين و الذي لم 

 أسابيع.  2و  5يختلف إحصائياً عند زمن 

ن ( أ5كما أظهرت نتائج التحليل األحصائي )شكل 

وزن( كان له أثر معنوي /)وزن % 0.2إستعمال التركيز 

، أما % 59.99حتى زمن أسبوع حيث بلغت نسبة القتل 

 5وزن( استمر تأثيره حتى زمن /)وزن % 1التركيز 

 % 1.2و التركيز  % 53.32أسابيع و بنسبة قتل بلغت 

وزن( توقف تأثيره المعنوي عند زمن أسبوعين و /)وزن

. قد يرجع سبب ارتفاع النسب % 52.23بنسبة قتل بلغت 

 .Tحشرة خنفساء الدقيق المتشابهة  بالغاتالمئوية لموت 

confusum حساسيتها للمركبات الحشرات و  تسمم إلى

التي تحتويها المساحيق النباتية أو إمتناعها عن التغذية مما 

حيث أوضحت الدراسات السابقة أن موتها.  يؤدي إلى

بذور الفلفل األسود تحتوي على مركبات قلويدية  مثل 

piperine  وphellandrene، caryophellene 
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oxide ،pinene ،carene  باإلضافة إلىeugenol 

أثبت العلماء احتواءها في حين بذور جوزة الطيب  (،12(

 ،limicin eو yristicin mمركبين كيماويين وهما: 

حيث يتحول هذين المركبين داخل الجسم بفعل عمليات 

األيض والتحويل البيولوجي إلى مركبات شبيهة 

، وهي المركبات المنشطة  Amphetaminesبمشتقات 

  المعروفة والممنوعة دولياً، وإليها يعزى التأثير المهلوس

  (.52، 51) للجوزة الطيب

ر ثمار الفلفل األسود، بذواختبار التأثير الطارد لمساحيق 

ضد بالغات خنفساء الدقيق  جوزة الطيب و أوراق الرند

نتائج اختبار  أوضحت T. confusum:المتشابهة 

التأثير الطارد أن جميع المساحيق النباتية المستعملة ضد 

 T. confusumبالغات حشرة خنفساء الدقيق المتشابهة 

أظهرت صفة الطرد، و كان مسحوق أوراق نبات الرند 

ير النسبة المئوية للتأثمتوسط أكثر فاعلية حيث بلغت 

يليه مسحوق بذور جوزة الطيب ،  %29.25الطارد 

 %29.02، ثم مسحوق ثمار الفلفل األسود 22.25%

( الذي كانت فيه النسبة المئوية %0.0مقارنة بالشاهد )

قد يعود تفوق مسحوق أوراق و  (.5. شكل )%9.9للطرد 

الرند على المساحيق األخرى المستعملة إلى احتوائه على 

و يسمى كذلك  cineole-1,8زيت عطري و هو 

eucalyptol و هذا الزيت يحتوي على (aslinalool ،

ethyl and methyl eugenol ،eugenol ،linalool 

و هذه المركبات قد تعمل كمواد طاردة  (sabineneو 

، confusum T(9 .لبالغات خنفساء الدقيق المتشابهة

19.)  

المستعملة أن جميع المساحيق و التراكيز ( 2)شكل  يبين

و دلت نتائج أعطت معدالت طرد أعلى من الشاهد، 

معنوية عند التحليل األحصائي على وجود فروق 

و أوضحت النتائج أن لمسحوق أور  ،(p<0.05)مستوى

بهة خنفساء الدقيق المتشااق الرند تأثير طارد على بالغات 

T. confusumلغات من الوسط ، و متوسط طرد البا

 %0.5الغذائي المعامل كان كالتالي: عند تركيز 

، بينما عند تركيز %19.2)وزن/وزن( بمتوسط طرد 

، و %39.95)وزن/وزن( فكان بمتوسط طرد   0.2%

)وزن/وزن( فقد كان بمتوسط طرد  %0.22أما تركيز 

)وزن/وزن(  %1.2و  % 1و تركيزين 29.92%

و بلغ  على التوالي. %22.29و  %22.09بمتوسط طرد 

متوسط التأثير الطارد من الوسط الغذائي المعامل 

 %0.5عند تركيز بمسحوق بذور جوزة الطيب 

، 0.2، بينما كان عند التراكيز %50.22)وزن/وزن( 

، 21.2، 29.25)وزن/وزن(  % 1.2و  1، 0.22

على التوالي. و نالحظ من النتائج  % 29.59و  35،95

( بين p<0.05ال توجد فروق معنوية عند مستوى )

 مسحوق أوراق نبات الرند و مسحوق بذور جوزة الطيب.

كانت له قابلية طرد  بينما مسحوق ثمار الفلفل األسود

و  31.22، 22.92، 32.35، 13.32للحشرة بلغت 

 % 1.2و  1، 0.22، 0.2، 0.5للتراكيز  % 22.52

)وزن/وزن( على التوالي. و نالحظ أن أقل معدل طرد 

نباتية )وزن/وزن( للمساحيق ال %0.5عند التركيز 

 (.2المستعملة في هذه الدراسة )شكل 

( انه ال توجد 2أوضحت نتائج التحليل األحصائي )شكل 

 وفروق معنوية بين فترات التعرض للمساحيق النباتية 

هذا يوضح ان  التراكيز المستخدمة في هذه الدراسة.

استعمال المساحيق النباتية لفترات زمنية قصيرة قد تعطي 

 .Tنتائج جيدة في طرد بالغات خنفساء الدقيق المتشابهة 

confusum و عموماً نتائج هذه  .من الوسط الغذائي

الدراسة تتفق مع عدد من الدراسات التي أشارت إلى 

فعالية بعض المساحيق النباتية التي جربت لحماية الحبوب 

من بعض آفات الحبوب المخزونة و من ضمنها خنافس 

 Tribolium castaneum (15 ،15 ،55.)الدقيق 

النتائج أوضحت أن المساحيق النباتية  من الخالصةو

، بذور P. nigrum الفلفل األسودهي ثمار المستعملة و 

 .Lو أوراق الرند  M. Fragransجوزة الطيب 

https://en.wikipedia.org/wiki/1,8-cineole
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nobilis   ضد بالغات حشرة خنفساء الدقيق المتشابهةT. 

confusum  كان لها تأثير قاتل و طارد عند تراكيز و

مكن استعمال هذه فترات تعرض مختلفة و من الم

في إنتاج مبيدات حشرية نباتية األصل يمكن المساحيق 

 من كبديل فعال لحماية الحبوب و منتجاتهاإستخدامها 

  .اإلصابة باآلفات الحشرية المخزونة

 

 Triboliumخنفساء الدقيق المتشابهة  بالغاتتأثير التراكيز المختلفة للمساحيق النباتية على نسبة موت  (. 0شكل )         

confusum  . 

 

      

 Tribolium  خنفساء الدقيق المتشابهة بالغاتتأثير التراكيز المختلفة من المساحيق النباتية على نسبة موت  (.9شكل )    

confusum .خالل فترات زمنية مختلفة 
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 .Tribolium confusumتأثير المساحيق النباتية المختبرة على نسبة طرد بالغات خنفساء الدقيق المتشابهة   (. 3شكل ) 

 

 

 

 Triboliumخنفساء الدقيق المتشابهة  بالغاتتأثير التراكيز المختلفة للمساحيق النباتية على نسبة طرد  (. 4شكل ) 

confusum. 
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تأثير التراكيز المختلفة للمساحيق النباتية  مع الزمن على نسبة طرد بالغات خنفساء الدقيق المتشابهة  (.5شكل ) 

Tribolium confusum. 

 

 / شكر و تقدير

نتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور خالد العيساوي بقسم 

وافر    المحاصيل على مساعدته في التحليل األحصائي.

الشكر إلى الدكتور خليفة دعباج بقسم وقاية النبات على 

 مالحظاته القيمة حول الورقة.

 

 / المراجع

الحديدي، سناء نجم؛ نهاد عزيز خماس و  (0

تأثير استعمال  .9104حسين علي مطني. 

بعض التوابل في مكافحة بالغات حشرة خنفساء 

    (Herbst) الطحين الصدئية )الحمراء(

castaneum Tribolium  (Coleoptera: 

(Tenebrionidae.  مجلة ديالي للعلوم

  .522-529: 3الزراعية 

العبادي، عماد قاسم محمد، محمد فرج عيدان  (9

التأثير القاتل  .9112و عبدالكريم هاشم محمد. 

و الجاذب و الطارد لبعض الزيوت النباتية في 

 Triboliumبالغات خنفساء الطحين المتشابهة 

confusum du Val (Tenebrionidae) .

 .552 -553: 51مجلة التقني 

 

 .9114خلف، جنان مالك و عيالن عبدالحميد.  (3

 Piperتأثير خلط مساحيق بذور الفلفل األسود 

nigra الحرمل ،Peganum harmal ،

و الحلبة  Anethum graveolensالشبت 

Trigonella foenum graecum  في

 Triboliumخنفساء الدقيق الحمراء 

castaneum (Herbst) (Coleoptera) .

 .131 -120: 59مجلة أبحاث البصرة 
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مخاطر  .9113عبد الحميد، زيدان هندي.  (4

المبيدات على الصحة العامة و البيئة بين التقويم 

و اإلدارة. دار الناشر كانزا قروب. القاهرة. 
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Abstract \ 

 

The using of some spices to control the adults of confused flour 

beetle Tribolium confusum du Val (Coleoptera: Tenebrionidae). 

Nagat Ali Abuelnnour and Fadia Ebrahim Mohamed Khalifa 

Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Tripoli University, Tripoli/ Libya 

Abstract \  

The efficacy of three plants' powders was studied. These plants were black pepper fruit piper 

nigrum L., nutmeg seeds Myristica fragrans Houtt and bay leaf leaves Laurus nobilis L. against 

the confused flour beetle Tribolium confusum. The percentage of the insecticidal effect at the 

concentrations 0.0, 5, 10 and 15 % (w/w) after two days, three days, one week, two weeks, 

three weeks and four weeks following treatment was estimated. Also, the repellent effect for 
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the insect was estimated at the following concentrations 0.0, 2, 5, 7.5, 10 and 15 % (w/w) over 

the period of three days, one week, 10 days and two weeks after treatment. The results of the 

statistical data analysis showed that there were significant differences between efficacy of 

using plants' powders, which shows the nutmeg seeds powder exceeded significantly with 

insecticidal effect value of 25.35%, and then black pepper fruit with insecticidal effect value 

of 16.31% and the least value of 13.10% for the bay leaf leaves compared to control treatment 

(0.0%). It was noticed that there was a significant increase of the percentage of the insecticidal 

at the concentration 5% (w/w) compared to control treatment (0.0%). However, there were no 

significant differences with increasing the concentration to 10 and 15% as the percentages of 

the effect were 24.29 and 25.56% respectively. Also, results of the repellent effect indicated 

that all plants' powders used showed that the repellent effect, and the bay leaf leaves powder 

was the most effective with percentage of repellent reached 59.42%, then nutmeg seeds 

54.52%, then black pepper fruit powder 49.05% compared to control (0.0) which was the 

percentage of repellent 9.8%. 

Keywords: Confused flour beetle, Tribolium confusum, black pepper, nutmeg, bay leaf. 


