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الخالصة
أجرٌت هذه الدراسة لتقوٌم كفاءة الفطرٌن  Beauveria bassianaعزلة ( )1و Verticillium
lecaniiو خلٌطهما فً المكافحة اإلحٌائٌة لحشرة الدودة القارضة األرضٌة ( ) Agrotis oipsilliaتحت
الظروف المختبرٌة والحقلٌة .
اعتمدت فً الدراسة طرٌقتٌن للمعاملة هما إضافة المعلق الفطري ( 107بوغ /مل ) مع ماء السقً وطرٌقة
الطعوم الغذائٌة "تحمٌل الفطرٌات على مادة النخالة "ووضعها فً أماكن تغذٌة الحشرة .أظهرت النتائج أن أي
من الفطرٌن لوحده أو بشكل خلٌط قد أدى إلى زٌادة النسب المئوٌة لموت الحشرة بالمقارنة مع معاملة الشاهد
وتفوقت معاملة الطعوم الغذائٌة على طرٌقة المعاملة بالمعلق الفطري إذ تفوقت معاملة خلط الفطرٌٌن بطرٌقة
الطعوم الغذائٌة فً النسب المئوٌة للموت إذ بلغت  98%تحت ظروف المختبر والحقل فً حٌن بلغت بطرٌقة
المعلق الفطري  %69.8و . %.58تحت ظروف المختبر والحقل وعلى التوالً بعد 7أٌام من المعاملة.
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Evalution of efficiency of
Verticillium lecanii and Beauveria bassiana
to control Agrotis oipsillia
*H.M.Saleh,**F.H.Aboud,**N.Kh.Mousa,**F.H.Said
*College of Agriculture-Anbar University.
**Ministry of Sciences and Technology,Baghdad,Iraq.

Abstract
This study conducted to evaluate efficiency of two entomopathogenic fungi and
their combination as bioagents cotton leave worm (Agrotis oipsillia) under lab. and
field condition.
Two methods were followed for insect treatment by addition spore suspension with
irrigated water and using feeding bits(107 spore /ml)"both fungi carried by corn
bean".
The result showed that any fungus, either individually or combination increasing the
percent mortality of insect compared with control .The use of method after mixing
the two fungi was superior for insect mortality (98%) as compared to use the spore
suspention (69.8% and 58%) under lab. And field conditions respectively after 7 days
of treatment.

. العراق،  الطماطة،  الدودة القارضة،  فطريات، مكافحة حيوية: كلمات مفتاحية
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Verticillium lecanii,و Paecilomyces
 sp.فً مكافحة الكثٌر من اآلفات الحشرٌة
واستعمل فً مكافحة حشرة
()5,6,7
(Eurygaster
Sunn
السونةpest
) intericepsالتً تصٌب محصول الحنطة
،استعمال ما ٌقارب  200ساللة من الفطر
 Beauveriaفً مكافحة هذه
bassiana
االفة بعد ان تم عزلها من الحشرة نفسها ،خالل
مرحلة جمعها من مواقع تشتٌتها فً وسط وغرب
Verticillium
أسٌا ) (17وٌعتبر الفطر
 lecaniiمن الفطرٌات االكثر استخداما حٌث ٌنتج
لقاح حالٌا بشكل تجاري من ابواغ الفطر للسٌطرة
Trialeuroides
على الذبابة البٌضاء
 vaporariorumالتً تصٌب الخضروات فً
البٌوت المحمٌة ) ، (18وجد أن العزلة MG-
 V1-18من الفطر Verticillium lecanii
ذات كفاءة عالٌة فً التطفل على الحورٌات
Trialeuroides
وبالغات الذبابة البٌضاء
. (19) vaporariorum

تعود حشرة الدودة القارضة األرضٌة
Agrotis oipsillia(Cotton Leave Worm
) إلى جنس Agrotis sp.وأجناس أخرى قرٌبة
منه فً عائلة  Phalaenideaمن رتبة حرشفٌة
األجنحة  ،Lepidopteraوتعتبر من اآلفات
المهمة إذ تتغذى على أنواع مختلفة من المحاصٌل
الزراعٌة والخضروات مما تسبب لها خسائر
اقتصادٌة كبٌرة  ،وذلك بسبب اختباء ٌرقاتها
بالتربة وصعودها للتغذي على جذور وقواعد
السٌقان  ،وكذلك األوراق لذلك سمٌت بالدودة
القارضة.
تنتشر هذه الحشرة بشكل واسع فً العالم حتى
ٌشمل كل القارات  ،وفً العراق توجد فً كل
مناطقه )(1وبالنظر ألهمٌة هذه الحشرة فقد
أجرٌت عدة دراسات حول طرق مكافحتها  ،حٌث
استخدمت الكثٌر من المبٌدات الكٌماوٌة فً
مكافحتها غٌر أن استخدام المبٌدات الكٌماوٌة
وبشكل متكرر أدى إلى زٌادة المشاكل الصحٌة
والبٌئٌة)(2لذلك أصبح مبدأ المكافحة اإلحٌائٌة أمرا
عاجال ومهما )(3بحٌث تعمل بشكل متوافق مع
طرق المقاومة التقلٌدٌة ،وتعد المقاومة اإلحٌائٌة من
أهمها فهناك دراسات عدٌدة فً العالم استخدم فٌها
الفطرٌات وبشكل واسع فً مكافحة الحشرات
،وٌعتبر الفطر Beauveria bassianaمن
أقدم الفطرٌات التً استخدمت فً مكافحة الحشرات
حٌث سجلت أول إصابة طبٌعٌة فطرٌة
بالفطر  Beauveria bassianaعلى النحل
ودٌدان الحرٌر فمثال عند استخدام الفطرٌن
 Beauveria bassianaو Metarhizium
 anisopliaeبتركٌزٌٌن مختلفٌن كممرضات
لحورٌات العمر األول والثانً لحشرة Pear
(13,12) psyllaحققت كفاءة عالٌة فً مكافحة
هذه اآلفة ) . (9ففً العراق استعمل الفطر
 Beauveriaفً مكافحة من
bassiana
اللوبٌا األسود (10) Black cowpea aphid
ودودة ثمار التفاح  .(11) Cydidواٌضآ استخدام
،
الفطر Beauveria bassiana

لذا تستهدف هذه الدراسة معرفة كفاءة الفطرٌٌن
Verticillium ، Beauveria bassiana
 lecaniiفً مكافحة حشرة الدودة القارضة
ألوراق القطن تحت ظروف المختبر والحقل .
المواد و طرائق العمل 6
. 1تنمٌة الفطرٌات6
استعملت فً هذه الدراسة عزلة()1من الفطر
B .bassianaوهً عزلة محلٌة تم عزلها من
حشرة السونة"التوٌثة" وعزلة من الفطر lecanii
 V .وهً أٌضا عزلة محلٌة تم عزلها من الذبابة
البٌضاء)(14وتم إكثار الفطرٌن على الوسط
الغذائً (مستخلص البطاطا  200مل +دٌكستروز
 10غم +آكر 20غم )فً أطباق بتري قطر " 9سم
"ووضعت فً الحاضنة بدرجة حرارة()24±1لمدة
أسبوع بعدها تم تهٌئة المعلق الفطري باستخدام
الخالط "ماٌسلٌوم مع االبواغ "وبالتخفٌف 107بوغ
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التجربة المختبرٌة ،وضعت  20حشرة من األطوار
المبكرة للحشرة فً كل حوض من األحواض
الخشبٌة ولمنع خروج الحشرات من األحواض تم
تغطٌتها بقماش الململ  ،كررت كل معاملة ثالث
مرات وفق تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكامل
.وتم اخذ البٌانات بعد ) (5 – 7أٌام من المعاملة
بالفطرٌات على أساس نسبة الموت للحشرات.

 . 2دراسة تقوٌم الكفاءة اإلحٌائٌة للفطرٌات تحت
ظروف المختبر6
لتقٌٌم كفاءة الفطرٌن  B. bassianaو V.
 lecaniiأجرٌت تجربة مختبرٌه على األطوار
المبكرة لحشرة الدودة القارضة استخدمت أحواض
زجاجٌة بؤبعاد 30x30x30سم وضع فٌها تربة
مزٌجٌه زرعت شتالت الطماطة بعمر أربعة
أسابٌع نفذت أربع معامالت تمثل الفطرٌن لوحدهما
مع خلٌطٌهما إضافة إلى معاملة الشاهد "بدون
معاملة فطرٌة " .

النتائج و المناقشة6
تبٌن من نتائج التجربة المختبرٌة أن
استخدام الفطرٌن  B. bassianaالعزلة ( )1و
 V. lecaniiعلى األطوار المبكرة لحشرة الدودة
القارضة جدول رقم)(1بؤن هناك تؤ ثٌر معنوي
للفطرٌن على الحشرة بإضافة المعلق الفطري مع
ماء السقً أو تحمٌل اللقاح الفطري مع النخالة
مقارنة مع معاملة المقارنة حٌث بلغت النسبة
المئوٌة لموت الحشرة  83.5% , 58.7%على
التوالً للفطر  V. lecaniiو 76.3% ,
47.3%على التوالً للفطر B. bassiana
عزلة رقم ) (1بعد  7أٌام من المعاملة وذلك
بؤضافةالمعلق الفطري مع ماء السقً وتحمٌل اللقاح
الفطري مع النخالة.

نفذت المعامالت الفطرٌة بطرٌقتٌن هما إضافة
المعلق الفطري مع ماء السقً فً كل رٌة وذلك
بعد وضع الحشرات فً األحواض أو الطعوم
الغذائٌة " وذلك بعمل كرات صغٌرة من النخالة
والعالق ووضعها على التربة فً الحوض كطعم
غذائً للحشرة  ،أما معاملتً المقارنة فقد تم وضع
كرات من النخالة فقط واستخدام الماء فقط فً
معاملة المعلق الفطري وقد وضعت  6حشرات من
األطوار المبكرة لآلفة فً كل حوض من األحواض
الزجاجٌة قبل إضافة الفطر  ،ولمنع خروج
الحشرات من األحواض تم تغطٌتها بقماش الململ
ووضعت فً ظروف المختبر تحت درجة
الحرارة()27±1استخدمت  3مكررات لكل معاملة
وفق التصمٌم العشوائً الكامل وتم اخذ البٌانات بعد
()5 - 7أٌام من المعاملة بالفطرٌات على أساس
نسبة الموت للحشرات .

كما أوضحت نتائج التجربة الحقلٌة أن استخدام
الفطرٌن  B. bassianaالعزلة ( )1و V.
lecaniiعلى األطوار المبكرة لحشرة الدودة
القارضة جدول رقم) (2بان هناك تؤثٌر معنوي
للفطرٌن على الحشرة بإضافة المعلق الفطري مع
ماء السقً أو تحمٌل المعلق الفطري مع النخالة
مقارنة مع معاملة المقارنة حٌث بلغت النسبة
المئوٌة لموت الحشرة 49.3%و 80.4%على
التوالً للفطر V. lecaniiو 44.5%و74.2%
على التوالً للفطر  B. bassianaعزلة رقم
)(1بعد  7أٌام من المعاملة وذلك بإضافة المعلق
الفطري مع ماء السقً وتحمٌل المعلق الفطري مع
النخالة .

 .3اختبار تؤثٌر فطرٌات المكافحة اإلحٌائٌة على
حشرة الدودة القارضة تحت ظروف الحقل 6

لتقٌٌم كفاءة الفطرٌن  B. bassianaو
 V. lecaniiأجرٌت تجربة حقلٌة على األطوار
المبكرة لحشرة الدودة القارضة استخدمت أحواض
خشبٌة بؤبعاد 1x1x1متر،ملئت بتربة حقلٌة
وزرعت بشتالت من الطماطة بعمر أربعة أسابٌع
وبعد أسبوع من الزراعة نفذت نفس المعامالت فً

ومن التجارب تبٌن بان محلول معلق الفطر V.
lecaniiوالفطرB. bassianaقد اظهر كفاءة
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عالٌة فً تقلٌل إصابة النباتات بالحشرة وذلك من
خالل تؤثٌر الفطرٌن على الحشرة حٌث سجلت
أعلى نسبة موت بعد 7أٌام من المعاملة إذ
بلغت 69.8%تحت ظروف المختبر و58.6%
تحت ظروف الحقل وذلك بإضافة المعلق الفطري
مع ماء السقً فً حٌن سجلت اعلً نسبة موت
للحشرة باستخدام معلق الفطر  V. lecaniiوالفطر
 B. bassianaبعد 7أٌام من المعاملة اذ بلغت
 98.0%تحت ظروف المختبر وتحت ظروف
المختبر و 93.0%تحت ظروف الحقل وذلك
بإضافة المعلق الفطري مع النخالة .
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تحقٌق أفضل نتٌجة فً قتل األطوار المبكرة لحشرة
الدودة القارضة تحت ظروف المختبر والحقل.إن
استعمال عوامل المكافحة اإلحٌائٌة مع بعضها أو
بالتوافق مع المبٌدات الكٌمٌاوٌة هو األساس
المستقبلً نحو المكافحة المتكاملة للحد من
األضرار التً تحدثها اآلفات الزراعٌة وذلك من
خالل ما توفره عوامل المكافحة اإلحٌائٌة من قدرة
على االستمرار بخفض كثافة اآلفة دون مستوى
الحد االقتصادي الحرج.

من النتائج تبٌن إن أسلوب تحمٌل المعلق الفطري
على النخالة هو أفضل من أسلوب إضافة المعلق
الفطري مع ماء السقً وذلك العتبار النخالة كمادة
غذائٌة وان نسبة موت الحشرات ازدادت مع زٌادة
فترة التعرض للفطر ،كما تبٌن بؤن محلول المعلق
الفطري V. lecaniiوالفطر  B. bassianaقد
اظهر كفاءة عالٌة فً تقلٌل اصابةالنباتات بالحشرة
وذلك من خالل تؤثٌر الفطرٌن على الحشرة حٌث
سجلت أعلى نسبة موت بعد 7أٌام من المعاملة إذ
بلغت 98%و 93%فً المختبر والحقل على
التوالً عند استخدام أسلوب تحمٌل المعلق الفطري
مع النخالة وقد ٌعود السبب فً ذلك إلى قدرة
الفطرٌن معا وطبٌعة اإلنزٌمات التً تفرزها التً
تكون مفتاحا لدخول الفطرٌ،فرز الفطرٌن فً جوف
الحشرة العائل العدٌد من السموم الفطرٌة المسإولة
عن موتها تنتج االبواغ التً تكون مصدرا لتحدٌد
اإلصابة الفطرٌة لحشرات أخرى حالما تتوفر
الظروف المثالٌة المتمثلة بالحرارة والرطوبة)(20
.
إن هذه النتائج تتفق مع ماتوصل إلٌه )(9بؤنه عند
رش الغذاء بؤنواع الفطر M. anisopliae
لمكافحة الجراد الصحراوي أدى إلى قتل الحشرة
بنسبة 100%بعد  7أٌام من المعاملة.إن النسبة
المئوٌة للموت قد ازدادت بزٌادة تعرٌض األطوار
المبكرة للحشرة إلى الفطرٌات من ) (5-7أٌام
) .(15,16أن نتائج هذه الدراسة تإكد قابلٌة
الفطرٌن  V. lecaniiو  B. bassianaفً
5
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جدول ""1
تؤثٌر الفطرٌن  V. lecaniiو  B. bassianaوخلٌطهما فً النسب المئوٌة لموت حشرة
الدودة القارضة تحت ظروف المختبر.
المعامالت
عزلة "B . bassiana"2
V. lecanii
B. bassiana + V. lecanii
المقارنة.

 %للموت *
إضافة اللقاح مع ماء السقي
 7أيام
5أيام
47. 3 c
**22.3c
58.7 b
31.1b
69.8 a
43.7 a
0.0d
0.0d

تحميل اللقاح الفطري مع النخالة
7أيام
 5أيام
76.3 c
61.0 c
83.5 b
72.4 b
98.0 a
80.1 a
0.0d
0.0d

*كل رقم فً الجدول ٌمثل ثالث مكررات .
** األرقام المتبوعة بؤحرف مشابهة الٌوجد فٌها فروق إحصائٌة حسب اختبار دنكن متعدد
المدى.

مالحظة6
األرقام معدلة على أساس الموت الطبٌعً فً المقارنة .
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جدول ""2
تؤثٌر الفطرٌن  V. lecaniiو  B. bassianaوخلٌطهما فً النسب المئوٌة لموت حشرة
الدودة القارضة تحت ظروف الحقل.
المعامالت
عزلة "B . bassiana"2
V. lecanii
B. bassiana + V. lecanii
المقارنة.

 %للموت*
إضافة اللقاح في ماء السقي
7أيام
5أيام
44.5 c
**20.1 c
49.3 b
31.1 b
58.6 a
45.7 a
0.0d
0.0d

تحميل اللقاح الفطري مع النخالة
7أيام
5أيام
74.2 c
59.0 c
80.4 b
69.8 b
93.0 a
77.1 a
0.0d
0.0d

*كل رقم فً الجدول ٌمثل ثالث مكررات .
** األرقام المتبوعة بؤحرف مشابهة الٌوجد فٌها فروق إحصائٌة حسب اختبار دنكن متعدد
المدى.

المصادر 6
.1البارونً ،محمدابو مرداس وعصمت حجازي (.)1554المكافحة الحٌوٌة – ممرضات
الحشرات الجزء الثانً  .منشورا ت جامعة عمر المختار  ،لٌبٌا.
 . 2الجبوري  ،إبراهٌم جدوع ،عدنان إبراهٌم السامرائً ،جمال فاضل وهٌب  ،ناصر عبد
الجمالً وصبا جعفر صالح(.)1555
الصاحب
المكافحة الكٌماوٌة لحشرة دوباس النخٌل  Ommatissus binotatusباستخدام المبٌد
باسودٌن . ED600مجلة الزراعة العراقٌة (عدد خاص). 5-461
.3حنونٌك،سلٌم بولص ،محمد السعٌد الجارحً ،منصور ابراهٌم منصور ،سعٌد البغام ،
علً شامبٌه  ،صالح عبد هللا وسعٌد العواش(.)2000استخدام الفطر االممرض
للحشرات Beauveria bassiana
) Bals),Vuillكعنصر هام فً االدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخٌل الحمراء فً الحقل.
مجلة الزراعة والتنمٌة فً الوطن العربً . 44 -33 6 1،
. 4صالح ،حمود مهٌدي ،هادي مهدي عبود،حمدٌة زاٌر علً ،فاتن حمادة عبود و فالح
حسن سعٌد ، 1999تقوٌم القابلٌة االمراضٌة للفطرٌات الممرضة لحشرة الذبابة البٌضاء
، Bemisia tabaciمجلة الزراعة العراقٌة "عدد خاص ."1" 4
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.5الحٌدري  ،عادل طه أمٌن ٌوسف  ، 2000دراسات مختبرٌه وحقلٌة حول تؤثٌر الفطر
Beauveria
 bassianaفً حفار ساق الذرة  sesamia creticaرسالة ماجستٌر ،كلٌة الزراعة
،جامعة بغداد.
.6ابو عبٌد،ابتهال ،توفٌق مصطفى و احمد المومنً ( .)2000مكافحة َمن الدراق
 Myzus persicaeباستخدام الفطر  Verticillium lecaniiوقائع المإتمر العربً
السابع لعلوم وقاٌة النبات  22-22 ،تشرٌن االول ،عمان ،االردن .
.7صالح ،حمود مهٌدي،هادي مهدي عبود،طه موسى محمد وفاتن حمادة
عبود(.)1555تقوٌم القابلٌة االمراضٌة لبعض الفطور الممرضة للحشرات فً التطفل على
حشرة المن .وقائع المإتمر الدولً فً المكافحة الحٌوٌة لالفات الحشرٌة الزراعٌة ز حلب
،سورٌا 24 -24،تشرٌن االول .33/
. 8صالح ،حمود مهٌدي ،هادي مهدي عبود ،فاتن حمادة عبود ومهدي صالح حمٌد .كفاءة
الفطرٌن
 Beauera bassianaو Verticillium lecanii,فً مكافحة حشرة الكاروب
. Gryllotalpa ofricanaالمإتمر العلمً الثامن لهٌئة التعلٌم التقنً – اذار /2002
البحوث الزراعٌة.
.9مٌتٌش ،هٌجه دوما نجً ،هلوان ف ،مربطً ن و صدٌق ع 1997،تقدٌر النشاط
الحٌوي للفطر
 Metarrhizium anisopliaeفً الجراد الصحراوي Schistocerca gregaria
، 1775، forskوقائع المإتمر العربً السادس لعلوم وقاٌة النبات  31-23تشرٌن األول
،بٌروت ،لبنان.
.10البٌاتً ،انتصار ادهم . 2007تاثٌر المستخلص الزٌتً لثمار نبات السبحبح Melia
 ezedarch Lوالفطر Beauvera bassianaفً االداء الحٌاتً لحشرة خنفساء
اللوبٌا الجنوبٌة )Callosebruchus maculates (Coleoptera:Bruchidae
 Fabتحت الظروف المختبرٌة  .رسالة ماجستٌر ،كلٌة العلوم للبنات  ،جامعة بغداد.
. 11خلٌوي ،سمٌرة عودة ،حسٌن فاضل الربٌعً ،ابراهٌم جدوع الجبوري وشٌماء عبد
الكرٌم الطائً . 2006-التقٌٌم المختبري لفعالٌة عزلتٌن من الفطر Beauveria
) bassiana (Bals.ruillفً التطفل على ٌرقات دودة التفاح Cydia
). pomonella(Lمجلة وقاٌة النبات العربٌة  .مجلد  ، 24عدد . (102 -106) 2
12 .Puterka,G.J;Humber,R.A .and Popraws,Ki,T.J.1994.Virulence
of fungal pathogen (ImperfectFungi:Hyphomycetes)to pear
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Psylla(Homoptera:Psyllidae) Environmental Entomology(USA).23(2): 514 -520 .
13. Vestergaand S,Gillespie A.T.,Buttm,Schreiter G. ,Eilenberg
J.1995, Pathogenicity of the Hyphomycetes Fungi Verticillium
lecanii and Metarrhizium anisopliae To the westem flower
thrips,Frankliniella occidentalis.Biocon .Sci . Technol; 5;185 -192 .
14 .V . F. Consolo,G.L. Salerno and C. M. Beron.2003,
(Pathogenicity, Formulation and storage of insect pathogenic
hyphomycetous fungi tested against Diabrotico species
(Biocontrol) 48 : 705-712.
15.Tucker Dl, Beresford CH,Siglerl,Rogersk
(2004)."Disseminated Beauveria bassiana infection in a patient
with acute lymphoblastic ieukemia ".J.Clin .Microbiol.
42(11):5412
16.Tikhonov.VE,Lopez-Llorca LV, Salinas J, Jansson
HB.2002,Purification and Characterization of Chitinases from
The Nematophagous fungi Verticillium chlamydosporium and V.
suchlasporium. Fung Gen Biol; 35: 67-78 .
17 .Parker ,B.L.,M.Shinner .M.Briwnbridge and M.ELBouhssini.2000.Cotrol of insect pests with entomopathogenic
fungi.Arab.J.Pl
18 .Fransen.J.J(1987).Control of greenhouse whitefly
T.Vaporiorum by the fungus Aschersonia aleyrodis .IOBC /
WPRs Bulletin 10(2):57 -61 .
19.Masuda,T.and Kikuchi,O.(1992).Pathogenicity of Verticillium
lecanii isolates to whitefly and aphids Tpn.J.Appl.Entomol Zool
36:239 -245 .
20 .Hajeck, A.f.1997.Ecology of terrestrial fungal
entomopathogens Adv.Microbial Ecol ,15:193-249.
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