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االحیائیة في المكافحةlecaniiVerticilliumو bassianaBeauveriaكفاءة الفطرین 

  tabaciBemisiaلحشرة الذبابة البیضاء 

  

  حمود مهیدي صالح

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

فــي lecaniiVerticilliumوbassianaBeauveriaنفــذت هــذه الدراســة لمعرفــة كفــاءة الفطــرین 

. تحـــت ظـــروف الحقـــل tabaciBemisiaلحشـــرة الذبابـــة البیضـــاءطفـــل علـــى الحوریـــات والحشـــرات البالغـــة الت

قد حقق اعلى نسبة تطفل على حوریات وبالغات الذبابة البیضاء تحـت lecanii. Vاوضحت النتائج بان الفطر 

B .مقارنــة بــالفطر % 4.37ظــروف الزراعــة المكشــوفة علــى نباتــات الباذنجــان فــي منطقــة النهــروان اذ بلغــت 

bassiana وكــذلك . ایــام مــن المعاملــة 10علــى التــوالي بعــد % 50.4و 56.7التــي مقــدارها 2و 1عزلــة رقــم

افضـل نتیجـة بلغـت نسـبة % 0.02بنسـبة Tritonمـع المـادة الــ lecanii. Vاظهر استخدام عـالق ابـواغ الفطـر

  lecanii . Vجربـة التویثـة فقـد اوضـحت النتـائج بـان الفطـرامـا فـي ت. ایـام مـن المعاملـة 10بعـد % 90التطفـل 

حیـث بلغـت 2و 1عزلـة رقـم   bassiana. Bمقارنـة مـع الفطـر % 80.66و 90حقق اعلى نسبة تطفل بلغـت 

وزیـــت الـــذرة بنســـبة % 0.02بنســـبة Tritonعنـــد اســـتخدام مـــادة % 48، 53.33و 60، 68.66نســـبة التطفـــل 

  .ایام من المعاملة 10على التوالي بعد % 0.2

bassiana. Bو lecanii. Vاما تجربة الزراعـة المحمیـة فقـد اظهـرت النتـائج بـان اسـتخدام الفطـرین 

على حوریات وبالغـات معا حققنا نتیجة افضل من استخدام أي منهما بمفردة اذ بلغت نسبة التطفل ) 1(عزلة رقم 

علـى التـوالي عنـد ) 1(عزلـة رقـم bassiana. Bو iilecan. Vللفطـر % 81و 70.3في حـین % 90الحشرة 

B .و lecanii. Vكمـا ان حیویـة ابـواغ الفطـرین . یوما من المعاملة 15استخدامها كال على انفراد وذلك بعد 

bassiana وكان الخزن في درجة حـرارة الغرفـة اقـل كفـاءة مـن الخـزن علـى . تقل بزیادة مدة الخزن 2و 1عزلة

  . 0م4

  

Efficiency of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and 
Verticillium lecanii for biological control of whitefly, Bemisia tabaci

  

Hamood M. Saleh 
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Abstract
A study was conducted under field conditions to evaluate the efficiency of two

entomopathogeaic fungi: Beauveria bassiana and Verticillium lecanii to parasitize 
whitefly nymphs and adults. Results revealed that V. lecanii showed the highest 
perecentage of parasitism (73.4%) on adults and nymphs on egg plant under field 
conditions at AL-Nehrawn compared with B. bassiana isolate 1 and 2 (56.7 and 
50.4% respectively) after 10- days of treatment. When used conidia suspension of V. 
lecanii with 0.02% triton caused the highest parasitism (90%) after 10 days of 
treatment.



286

In a field experiment at AL-Tuwaitha, the results indicated that V. lecanii
showed that highest percentage of parasitism (90 and 80.66%) compared with B. 
bassiana isolate 1 and 2 (68.66, 60 and 53.33, 48%) when used 0.02% triton and 0.2% 
corn oil resectively after 10 days of treatment . While in a green house experiment , 
the results showed the use of V. lecanii and B. bassiana isolate 1 together was more 
effective in parasitizing (90%) than use of either one alone (70.3 and 81% for V. 
lecanii and B. bassiana isolate 1 respectively) on adults and nymphs after 15 das of 
treatment . There was a clear reduction in the number of  colony forming units (CFU) 
viability of  V. lecanii and B. bassiana isolate 1 and 2 with time of storage, for the 
fungal viability storage at room temperature was less efficient than storage at 4 0C .

  

  المقدمة

مــــن االفــــات الحشــــریة ذات االهمیــــة االقتصــــادیة الكبیــــرة ، tabaciBemisiaتعــــد الذبابــــة البیضــــاء 

لفایروسـیة المهمـة ض االمـراض اعفباالضافة الى اضرارها الكبیرة على المحاصیل االقتصادیة فانها ناقل خطیر لب

كـل ان التغایر وتعدد عوائل هذه االفة وطبیعة معیشتها وامكانیتها لمقاومة فعل المبیـدات الكیمیائیـة جعلـت ) 2،1(

لــذلك فــان افضــل الوســائل للحــد مــن هــذه االفــة هــو ) . 4،3(الجهــود المبذولــة لمكافحتهــا كیمیائیــا محــدودة التــأثیر 

حــة والتــي مــن اسســها المهمــة اســتخدام عوامــل المكافحــة االحیائیــة التــي تفتــك المكافالمتكاملــة فــي اســتخدام الطــرق 

ومـن الفطریـات التـي اظهـرت كفـاءة فـي . باطوار الذبابـة البیضـاء غیـر المتحركـة امـا بطریقـة االفتـراس او التطفـل 

 Paecilomycesو lecaniiVerticillium ،bassianaBeauveriaالتطفـل علــى الذبابـة البیضــاء هـي 

spp  )10،9،8،7،6،5 . ( فـي مكافحـة الحشـرات تحـت الظـروف ولتحسین فاعلیة الفطریـات الممرضـة للحشـرات

اذ ان مـــزج بعـــض ) 11(الحقلیـــة اســـتخدمت بعـــض المـــواد الناشـــرة والحافظـــة للرطوبـــة مثـــل اضـــافة المـــواد الزیتیـــة 

ر االشـــعة فـــوق البنفســـجیة المركبـــات الحدیثـــة مـــع مستحضـــرات الفطریـــات التجاریـــة یـــوفر لهـــا حمایـــة مـــن اضـــرا

تـرك اثـرا واضـحا lecanii. Vبـان اسـتخدام زیـت بـذور القطـن مـع عـالق ابـواغ الفطـر ) 14(فقـد وجـد ) 13،12(

و 2.5(وكـذلك اسـتخدم زیـت الـذرة بتركیـز . persicaeMyzusحشـرة مـن الـدراق فـي زیـادة فعالیـة الفطـر ضـد 

لمكافحــة حشــرة مــن البــاقالء االســود lecanii. Vالفطــر كمــادة ناشــرة وحافظــة للرطوبــة مــع عــالق ابــواغ%) 5

fabaeAphis اسـتهدفت ) 15(ایـام مـن المعاملـة 5علـى التـوالي بعـد %) 85و 90(وحققـت نسـبة قتـل مقـدارها

فـي التطفـل علـى االطـوار الغیـر بالغـة لحشـرة lecanii. Vو bassiana. Bهذه الدراسة معرفة كفاءة الفطـرین 

  . ضاء تحت ظروف الحقل الذبابة البی

  

  البحثوطرائق مواد ال

  : الفطریات المستخدمة . 1

همـا عزلـة bassianaBeauveriaالفطریـات التـي اسـتعملت فـي هـذه الدراسـة هـي عـزلتین مـن الفطـر 

حمیــد علــي . تــم الحصــول علیهــا مــن د2تــم عزلهــا مــن حشــرة الســونة جلبــت مــن شــمال العــراق وعزلــة رقــم 1رقــم 

  . مة الطاقة الذریة منظ–هدوان 

تـم عزلهــا مـن الذبابــة البیضـاء وتــم تشــخیص lecaniiVerticilliumكمـا اســتعملت عزلـة مــن الفطـر 

  ) .16(الفطریات وفق المفتاح التصنیفي للفطریات اعاله 
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  -:تهیئة اللقاح . 2

فــي اســتعمل وســط زرعــي مكــون مــن مســتخلص البطاطــا والســكر الكثــار الفطریــات لغــرض اســتخدامها 

مـل وبعـدها عقـم الوسـط 200مـن الوسـط الزرعـي فـي قنـاني زجاجیـة سـعة ملـم 50التجارب الحقلیة وذلك بوضـع 

دقیقـة بعـد تبریـد القنـاني 15لمـدة 2سـم/كغـم1.5م وضـغط 121الزرعي بجهاز التعقیم البخـاري علـى درجـة حـرارة 

 Potatoة علـى الوسـط الزرعـي الغـذائي مـن المزرعـة الفطریـة النامیـ) ملـم5قطرهـا (لقـح كـل منهـا باضـافة قطعـة 

Sucrose agar   ایام لتصبح جاهزة لالستعمال10م لمدة24حضنت القناني عند درجة حرارة . ایام 10لمدة.  

تحـت فـي التطفـل علـى حشـرة الذبابـة البیضـاء bassiana. Bو lecanii. Vالفطـرین اختبـار كفـاءة . 3

  .في منطقة النهروانظروف الزراعة المكشوفة على الباذنجان

  -:استخدمت في هذه التجربة المعامالت التالیة 

1.lecanii. V.

2.bassiana. B 1(عزلة. (  

3.bassiana. B 2(عزلة . (

4.lecanii. V +0.02 %Triton.

5.bassiana. B 0.02) + 1(عزلة %Triton.

6.bassiana. B 0.02) + 2(عزلة %Triton.

7.lecanii. V +0.2 %یب مجفف حل.

8.bassiana. B حلیب مجفف % 0.2) + 1(عزلة.

9.bassiana. B حلیب مجفف % 0.2) + 2(عزلة.

10.lecanii. V +0.2 %الكتوز.

11.bassiana. B الكتوز % 0.2) + 1(عزلة.

12.bassiana. B الكتوز % 0.2) + 2(عزلة.

اسـابیع والمصـابة بشـدة بحشـرة 9نفذت التجربة في احدى الحقـول المزروعـة بمحصـول الباذنجـان بعمـر 

رشـت النباتـات المصـابة بعـالق ابـواغ الفطریـات . الذبابة البیضاء في احدى حقول المـزارعین فـي منطقـة النهـروان 

  .مل /بوغ710بمعدل لتر لكل معاملة وبواقع 

10كل مكرر كـان بطـول . وكررت كل معاملة ثالث مرات وباتباع تصمیم القطاعات العشوائیة الكامل 

واخــذت البیانــات علــى اســاس النســبة المئویــة للتطفــل علــى الحوریــات وبالغــات الحشــرة . نبــات 17م یحتــوي علــى 

ایــام مــن المعاملــة 10و 5بصــورة عشــوائیة وبعــد وبالغــة مــن كــل مكــرر ولكــل معاملــة حوریــة 50وذلــك بفحــص 

  ) . x25(وتم الفحص باستخدام مجهر تشریحي بقوة تكبیر . بالفطریات 

فـي التطفـل bassiana.Bو lecanii.Vاختبار تأثیر بعض المواد الناشرة والحاملة في فاعلیـة الفطـرین .4

  .على الباذنجان في منطقة التویثةعلى حوریات الذبابة البیضاء تحت ظروف الزراعة المكشوفة

  -:استخدمت في هذه التجربة المعامالت التالیة 

1.lecanii.V.

2.lecanii. V +0.02 %Triton.

3.lecanii. V +0.02 %Corn oil.

4.bassiana. B 1(عزلة. (  



288

5.bassiana. B 0.02) + 1(عزلة %Triton.

6.bassiana. B 0.2) + 1(عزلة %Corn oil.

7.bassiana. B 2(عزلة. (  

8.bassiana. B 0.02) + 2(عزلة %Triton.

9.bassiana. B 0.2) + 2(عزلة %Corn oil.

اسـابیع والمصـابة بشـدة بحشـرة 9ربة في احدى الحقـول المزروعـة بمحصـول الباذنجـان بعمـر نفذت التج  

بعــالق ابــواغ الفطریــات رشــت النباتــات المصــابة. الذبابــة البیضــاء فــي احــدى حقــول المــزارعین فــي منطقــة التویثــة 

اتبـــاع تصـــمیم وكـــررت كـــل معاملـــة اربعـــة مـــرات وب. بـــوغ لكـــل مـــل 710وبواقـــع مـــل لكـــل معاملـــة 500بمعـــدل 

واخــذت البیانــات علــى اســاس . نباتــات 8م یحتــوي علــى 5كــل مكــرر كــان بطــول . القطاعــات العشــوائیة الكامــل 

بصـورة حوریـة وبالغـة مـن كـل مكـرر ولكـل معاملـة 50النسبة المئویة للتطفل على حوریات الحشرة وذلـك بفحـص 

  . ایام من المعاملة بالفطریات 10و 5وبعد عشوائیة 

في التطفل على حشرة الذبابة البیضاء تحت ظروف bassiana. Bو lecanii.Vتبار كفاءة الفطرین اخ. 5

  . الزراعة المحمیة 

  -:استخدمت في هذه التجربة المعامالت التالیة 

1.lecanii.V.  

2.bassiana. B 1(عزلة . (

3.lecanii.V +bassiana. B 1(عزلة. (

.المقارنة .4

البیــوت الزجاجیــة فــي مشــروع الوحــدة علــى محصــول الطماطــة المصــابة بشــدة نفــذت التجربــة فــي احــدى

وكـررت المعـامالت . مـل /بـوغ710رشت النباتـان المصـابة بعـالق ابـواغ الفطریـات بواقـع . بحشرة الذبابة البیضاء 

علــى واخــذت البیانــات . م 20ثــالث مــرات وباتبــاع تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكامــل كــل معاملــة كانــت بطــول 

حوریـة وبالغـة مـن كـل مكـرر ولكـل 50اساس النسبة المئویة للتطفل على حوریات وبالغات الحشرة وذلك بفحـص 

  . یوما من المعاملة بالفطریات 15و 5، 10معاملة بصورة عشوائیة وبعد 

Bو V.lecaniiاختبار حیویة الفطرین . 6 . bassiana تحت ظروف مختلفة .  

lecanii.Vوالفطــر 2و 1همــا عزلــة bassiana. Bعــزلتین مــن الفطــر اســتعمل فــي هــذه الدراســة

اذ تــم خــزن اللقــاح الفطــري للفطریــات اعــاله تحــت درجــة . قابلیتهمــا الحیویــة تحــت ظــروف مختلفــة لغــرض تحدیــد 

غــم لقــاح فطــري باســتخدام 1فــي وتــم حســاب عــدد االبــواغ الحیــة لكــل عزلــة ◌ْ م4حــرارة الغرفــة وعنــد درجــة حــرارة 

  . كررت كل معاملة ثالث مرات . قة التخافیف ولكل شهر اعتبارا من شهر شباط ولغایة شهر تشرین االول طری

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

في التطفل على حشرة الذبابة البیضاء تحت ظروف bassiana. Bو lecanii.Vاختبار كفاءة الفطرین . 1

  .ن الزراعة المكشوفة على الباذنجان في منطقة النهروا
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اوضـــحت النتـــائج بـــان جمیـــع الفطریـــات المســـتخدمة اظهـــرت كفـــاءة عالیـــة فـــي التطفـــل علـــى حوریـــات   

ویالحــظ بــان الفطــر ) 1جــدول(وبالغــات الذبابــة البیضــاء وباســتعمال جمیــع المــواد المضــافة الــى عــالق الفطریــات 

lecanii.V مقارنــة مــع الفطــر % 73.4قـد حقــق اعلــى نســبة تطفــل بلغــتbassiana. Bاذ ) 2(و ) 1(زلــة ع

وقــد یعــود ذلــك الــى قــدرة الفطــر . ایــام مــن المعاملــة 10علــى التــوالي بعــد % 50.4و 56.7بلغــت نســبة التطفــل 

lecanii.V بان ساللة من الفطر ) 17(على النمو السریع فقد وجدlecanii.V اظهرت كفاءة عالیة في التطفـل

ســاعة االولــى 16خــالل vaporariorumTrialeuroidesلحشــرة الذبابــة البیضــاء علــى االطــوار الغیــر بالغــة 

للتطفـــل ازدادت بزیــادة فتـــرة التعــرض الـــى الفطریـــات ان النســـبة المئویــة ) 1(ویالحــظ مـــن الجــدول . مــن التلویـــث 

اعطـــى افضـــل نتیجـــة مقارنـــة مـــع % 0.02بنســـبة Tritonوكـــذلك وجـــد ان اســـتخدام عـــالق الفطریـــات مـــع مـــادة 

و 1عزلـة bassiana. Bو lecanii.Vللفطر % 60و 66.7، 90نسبة التطفل المضافات االخرى اذ بلغت

خاصــة االشــعة فــوق وتجــدر االشــارة الــى ان اشــعة الشــمس المباشــرة. ایــام مــن المعاملــة 10علــى التــوالي بعــد 2

ان ) 14(د فقــد وجــ. البنفســجیة تعــد مــن العناصــر البیئیــة الضــارة بفطریــات المكافحــة االحیائیــة عنــد تعرضــها لهــا 

ادى الى زیادة فعالیـة الفطـر ضـد حشـرة مـن الـدراق lecanii.Vاستخدام زیت بذور القطن مع عالق ابواغ الفطر 

persicaeMyzus فـي معاملـة محلـول رش الفطـر بمفـرده % 75مقارنـة مـع % 91.7حیـث كانـت نسـبة المـوت

  .ایام من المعاملة 10بعد 

فـي التطفـل bassiana. Bو lecanii.Vوالحاملة في فاعلیة الفطرین اختبار تاثیر بعض المواد الناشرة . 2

  . على حوریات الذبابة تحت ظروف الزراعة المكشوفة على الباذنجان في منطقة التویثة 

تـاثیر بعـض المـواد الناشـرة والحاملـة فـي فاعلیـة الفطریـات المسـتخدمة ضـد الحشـرة اظهرت نتائج دراسة  

) . 2جدول (والحاملة مع عوالق الفطریات حققت كفاءة عالیة في التطفل على الحوریات بان جمیع المواد الناشرة

B .مقارنــة مــع الفطــر % 80.66و 90قــد حقــق اعلــى نســبة تطفــل بلغــت lecanii.Vویالحــظ بــان الفطــر 

bassiana عنــــد اســــتخدام مـــــادة % 48، 53.33و 60، % 68.66حیــــث بلغــــت نســــبة التطفــــل 2و 1عزلــــة

Triton كذلك یالحظ من الجدول ان اسـتخدام المـواد الناشـرة . ایام من المعاملة 10وزیت الذرة على التوالي بعد

والحاملة مع عالق االبواغ ولجمیع الفطریات المستعملة حققـت افضـل نتیجـة فـي مكافحـة الحشـرة مقارنـة باسـتخدام 

الفطــــر مــــع عــــالق ابــــواغ % 5و 2.5ركیــــز فقــــد وجــــد بــــان اســــتخدام مــــادة زیــــت الــــذرة بت. عــــالق االبــــواغ بمفــــرده 

lecanii.V لمكافحـة حشـرة مـن البـاقالء االسـودfabaeAphis علـى التـوالي بعـد % 85، 90حققـت نسـبة قتـل

spdiumGlioclaبان استخدام مادة الدبس مع عالق ابواغ الفطر ) 18(كما اشار ) . 15(ایام من المعاملة 5

حقق نسبة مـوت لحوریـات وبالغـات الحشـرة lybicusbinotatusissusOmmatلمكافحة حشرة دوباس النخیل 

و   bassiana. Bعنـد اسـتخدام الفطـرین % 66.66و 60ایـام مـن المعاملـة مقارنـة مـع 10بعـد % 90مقدارها 

lecanii.V على التوالي.  

  

  

  

  

ة البیضاء تحت ظروف ذبابالحشرة في التطفل على bassiana. Bو lecanii.Vاختبار كفاءة الفطرین . 3

  . الزراعة المحمیة 
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بـان لهمـا كفـاءة عالیـة ) 1(عزلـة bassiana. Bو lecanii.Vاوضـحت نتـائج دراسـة كفـاءة الفطـرین   

ویالحـظ ) 3جـدول (المحمیـة في التطفل علـى االطـوار الغیـر بالغـة لحشـرة الذبابـة البیضـاء تحـت ظـروف الزراعـة 

وكــذلك . یومــا 15-5بزیــادة فتــرة تعــریض الحوریـات الــى ابــواغ الفطریــات مــن بـان النســبة المئویــة للتطفــل ازدادت 

افضــل مــن اســتخدام أي منهمــا بمفــرده اذ بلغــت نســبة نالحــظ مــن الجــدول بــان اســتخدام الفطــرین معــا حقــق نتیجــة 

علـى التـوالي عنـد اسـتخدامها كـال bassiana. Bو lecanii.Vللفطـر % 81و 70.3فـي حـین % 90التطفـل 

مــن االطــوار غیــر % 90وهــذه تتفــق مــع دراســات ســابقة فــي قتــل . یومــا مــن المعاملــة 15انفــراد وذلــك بعــد علــى 

  ) . bassiana. B)9عند استخدام الفطر tabaci.Bالبالغة للذبابة البیضاء 

حقـــق اعلـــى نســـبة تطفـــل علـــى حوریـــات الذبابـــة البیضـــاء lecanii.Vفقـــد الحظـــوا ان الفطـــر ) 5(امـــا 

tabaci.Bبینمـا سـجل الفطـرین % 89.89غـت بلbassiana. B و 2و 1عزلـةspPaecilomyces نسـبة

  . یوما من المعاملة 19على التوالي بعد % 74.89و 80.53، 84.38مقدارها 

  .تحت ظروف مختلفة bassiana. Bو lecanii.Vاختبار حیویة الفطرین . 4

وتحـت ظـروف خـزن 2و 1عزلـة bassiana. Bو lecanii.Vرت نتائج دراسة حیویـة الفطـرین هاظ  

ویالحـظ ) . 4جـدول (ودرجة حرارة الغرفة بان جمیع الفطریات انخفضـت حیویتهـا تـدریجیا مـع مـرور الـزمن 0م4

lecanii.Vومـن الفطـر ) 1(تاثرت اكثر من العزلـة رقـم   bassiana. Bللفطر ) 2(من الجدول بان العزلة رقم 

او درجـة حـرارة الغرفـة اذ فقـدت حیویتهـا فـي شـهر اب بینمـا العزلـة رقـم 0م4درجـة حـرارة بدرجة الحرارة سواء فـي

في شهر تشرین االول عنـد درجـة حـرارة الغرفـة فـي حـین عنـد درجـة حـرارة فقدوا حیویتهمlecanii.Vوالفطر ) 1(

  bassiana. Bغــم لقــاح فطــري للفطــر / وحــدة لقاحیــة 6.3x103و 2.0x103و5.6x 103بلغــت 0م4

بــان خــزن االبــواغ ) 19(وهــذه النتــائج تتفــق مــع مــا توصــلوا الیــه . علــى التــوالي lecanii.Vوالفطــر 2و1عزلــة 

ســوف تفقــد حیویتهــا بعــد اشــهر قلیلــة بینمــا خزنهــا تحــت درجــة 0م21تحــت درجــة حــرارة bassiana. Bللفطــر 

والعزلة رقم lecanii.Vذه الدراسة نالحظ بان الفطر ومن نتائج ه. تبقى حیویتها مدة اطول من ذلك 0م8حرارة 

  . bassiana. Bللفطر )  2(اكثر تحمل لظروف الخزن من العزلة رقم bassiana. Bللفطر ) 1(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BeauveriaوlecaniiVerticilliumاثر بعض المواد الناشرة والحاملة في فعالیة الفطرین ) 1(جدول 

bassianaفل على حوریات وبالغات الذبابة البیضاء تحت ظروف الزراعة المكشوفة على نباتات في التط

  .الباذنجان في منطقة النهروان 
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  المعامالت
  للتطفل بعد% 

  ایام10  ایام5

V.lecanii46.7 b73.4 b

V.lecanii + 0.02% Triton a90.0 a 53.4تریتون

V.lecanii + 0.2% dried milk         50.0لیب مجففح a80.7 b

V.lecanii + 0.2% Lactose51.7الكتوز a  76.7 b  

B.bassiana isolate 1  33.4)1(عزلة c56.7 cd

B.bassiana (1) + 0.02% Triton   40.0تریتون c66.7 c

B.bassiana (1)+0.2% dried milk c60.0 c 40.7مجففحلیب

B.bassiana (1)+0.2% Lactose c65.7 c 44.7كتوزال

B.bassiana isolate (2)  30.0)2(عزلة رقم d50.4 d

B.bassiana (2) + 0.02% Triton   43.4تریتون b60.0 c

B.bassiana (2)+0.2% dried milk46.4حلیب مجفف b53.4 d  

B.bassiana (2)+0.2% Lactose36.7الكتوز c50.0 d

  % .5متشابهة ال تختلف معنویا تبعا الختبار دنكن عند مستوى احتمال االرقام المتبوعة بحروف* 

  

Beauveriaو lecaniiVerticilliumاثر بعض المواد الناشرة والحاملة في فعالیة الفطرین ) 2(جدول 

bassiana في التطفل على حوریات وبالغات الذبابة البیضاء تحت ظروف الزراعة المكشوفة على نباتات

  .ان في منطقة التویثة الباذنج

  المعامالت
  للتطفل بعد% 

  ایام10  ایام5

V.lecanii46.66 b73.33 bc

V.lecanii + 0.02% Triton 53.33تریتون a90.0 a

V.lecanii + 0.2% corn oil50.0زیت الذرة a80.66 b

B.bassiana isolate 133.33 d56.66 cd

B.bassiana (1) + 0.02% Triton   40.0تریتون c68.66 c

B.bassiana (1)+0.2% corn oil42.0زیت الذرة c60.0 d

B.bassiana isolate (2)30.0 d50.0 e

B.bassiana (2) + 0.02% Triton   41.0تریتون c53.33 de

B.bassiana (2)+0.2%  corn oil40.0زیت الذرة c48.0 e

  % .5ف متشابهة ال تختلف معنویا تبعا الختبار دنكن عند مستوى احتمال االرقام المتبوعة بحرو * 

  

  

  

  

  

في التطفل على bassianaBeauveriaو lecaniiVerticilliumالفطرین تاثیر كفاءة) 3(جدول 

  .الطماطةعلى نباتات المحمیةحوریات وبالغات الذبابة البیضاء تحت ظروف الزراعة 

  للتطفل بعد%   المعامالت
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  یوما15  ایام10  ایام5

V.lecanii33.4 b52.3 c70.3 c
B.bassiana isolate 145.2 a69.1 b81.0 b

V.lecanii + B.bassiana (1)47.1 a79.7 a90.0 a

Control 0.0الشاهد c0.0 d0.0 d

  % .5احتمال ىستو المتبوعة بحروف متشابهة ال تختلف معنویا تبعا الختبار دنكن عند ماألرقام* 

  

خزن مختلفة تحت ظروفlecaniiVerticilliumو bassianaBeauveriaحیویة الفطرین ) 4(جدول 

  .لة اوالمنماة على وسط زرعي مكون من كوالح الذرة والنخ

  االشهر

  غ1عدد الوحدات اللقاحیة في 

  درجة حرارة الغرفة  ◌ْ م4

V.lecanii
B.bassiana
isolate (1)

B.bassiana
isolate (2)

V.lecanii
B.bassiana
isolate (1)

B.bassiana
isolate (2)

x610شباط 

February
24.6  23.3  22.6  22.6  19.0  20.6  

x610اذار 

March
22.6  19.3  17.6  17.0  14.6  18.6  

x510نیسان

April
18.3  16.8  15.3  10.6  10.3  13.6  

x510ایار 

May
17.3  16.0  12.6  9.0  8.3  9.6  

x410حزیران 

June
16.6  14.3  10.6  7.3  5.3  5.0  

x410تموز 

July
16.3  11.6  8.3  6.6  2.3  1.0  

x310اب 

August
15.0  9.3  4.3  2.3  0.6  0.0  

x310ایلول 

September
8.6  7.3  3.0  0.6  0.3  0.0  

xتشرین االول 
310

October

6.3  5.6  2.0  0.0  0.0  0.0  
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