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 الخالصت

 8تناولت الدراسة تقييم كفاءة أربعة تراكيز )
10×1,

7 
10×1,

6 
10×1,

5 
/مول برريقتوي معاملوة )ر   بوو  ) 1×10

 ور  الوريقووووات النباتيووووة( بووووالفرر  Tuta absoluta (Meyrick)يرقووووات العموووور اةول لحاوووورة ع ووووة الرمارووووة
 Bals.) Vuill.  Beauveria bassiana   25ضد االعمار اليرقية و اةروار المتتابعة في الحاضنة عند درجة حورارة 

)يووم  النتائج تباين كفاءة الفرر تبعوا  لتراكيوزا االربوب وبعود فتورتين للتعور أوضحت %. 5 ± 70ورروبة نسبية  °م ±1
ويومين( ورريقة المعاملة في النسبة المئوية لقتل يرقات العمر اةول والتأ ير الكامن على نسو  المووت والتحوول لارووار 

 8ازدادت كفاءة الفرر معنويا عند التركيز ,المتتالية لع ة الرمارة 
% عنود ر  40و  58,146مل لتصل إلوى بو / 1×10

يرقات العمور اةول وتغوتيت ا علوى وريقوات نبوات الرماروة المعاملوة بوالمعلق البووعي للفرور علوى التووالي .كموا وأ  ورت 
النتائج بأن للفرر تأ يراً على اليرقات التي بقت على قيود الحيواة بعود المعاملوة وانعودم اوروم الكوامتت الناتجوة مون معاملوة 

 7العمر اةول بالمعلق البوعي للفرر عند التركيزين   يرقات
 8و  1×10

فوي  %96,66مقارنة بنسوبة اوروم بلغوت  1×10
 معاملة المقارنة.

 , يرقات العمر اةول, اروم البالغات.Tuta absoluta ,Beauveria bassianaع ة الرمارة,  دالة:الكلمات ال

 .17/2/2014: وقبوله،  3/11/2013 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمت

موون الاضووراوات الرئيسوووة   Mill. Lycopersicon esculentum (Solanaceae) يعوود محصووول  الرمارووة
في العراق على مدار السنة في  تث منارق ماتلفة بيئيواً  يتم انتام الرمارة (Taha,2012و Radwanالم مة في العالم )

دونموا  210574 فوي عمووم العوراق 2008املت المنارق الامالية والوسرى والجنوبية, وبلغت المساحة االمزروعوة عوام 
 كغووم/ دونووم , ويحتوول نبووات الرمارووة المرتبووة ال ال ووة موون بووين محاصوويل الاضوور فووي العووراق بعوود 3810,5وبمعوودل إنتووام 

 (. 2012)عبد القادر,  2009مليون رن في عام  283محصولي البرارا والبرارا الحلوة من حيث االنتاجية إت بلغت 

 الرماروووووووة  ع وووووووة الحاووووووورية ومن وووووووا حاووووووورة واآلفوووووووات اةمووووووورا العديووووووود مووووووون بالرماروووووووة  تصوووووووا 
Meyrick 1917)) Tuta absoluta   التي تعود إلى رتبةLepidoptera   عائلةGelechiidae  أهوممون واحودة  وتعود 

لمحصول الرمارة فوي  إصابت ابعد  .(Anonymous ,2010الجنوبية ) أمريكاالتي تصي  محصول الرمارة في  اآلفات
دول حوو  بحور االبوي  و الرماروة بسورعة فوي العديود مون البلودان االوربيوة االاور  ع وة, انتاورت 2006 اسبانيا عوام
حدي ا الى العراق حيث سجلت الول مرة في منرقة ربيعة دالت  (. 2010,واارون  Desneuxامال افريقيا )و المتوسر

( وانتاوورت بسوورعة فووي منووارق ااوور  من ووا محاف ووة دهوووك Anonymous,2011) 2010التابعووة لمحاف ووة نينووو  عووام 
 إحداثفي  تسببتو .المحميةالبيوت و وادت الى احداث اضرارجسيمة في حقول الرمارة تحت  روػ الزراعة المكاوفة

 المحميووةتاووكل ت ديوودا لمحصووول الرمارووة فووي البيوووت , واصووبحت %100الووى 80 موون تراوحووتاسووائر اقتصووادية كبيوورة 
  فوووووووووووووي دول اوربوووووووووووووا وحوووووووووووووو  البحووووووووووووور االبوووووووووووووي  المتوسوووووووووووووروالحقوووووووووووووول علوووووووووووووى حووووووووووووود سوووووووووووووواء 

(Desneux  ,2010وآارون) وعامت محددا النتام الرمارة عالميا (Silva ,1998 وآارون).  تعد يرقوات هوتا الحاورة
تتغوت  اليرقوات علوى إت  (2009, وااورون Harizanova)مصدر اإلصابة والضرر إت تصي  اةوراق وال مار واالفور  

صوانعة إنفاقوا في وا توب ر بوتلك علوى عمليوة التركيو  الضووئي مموا يوبد  إلوى   mesophyllربقة النسيج الوسري للورقوة 
ت اجم ال مار وتحفر فوي الجوزء اللحموي مون ال مورة صوانعة انفاقوا ( كما وBerta, 1995 و Colomoاإلنتام )اف  كمية 

  احصول في وا االصوابة قبول نضووجتال مووار التوي ة ااصوبمملوبة بوالبراز مموا يوبد  الوى تسوواقر ال موار وتعفن وا علوى النبوات 
 ات باالضوووووافة الوووووى محصوووووول الرماروووووة يمكووووون ان تصوووووي  نباتووووو .(Vargas,1970)وتسوووووب  تلفوووووا فوووووي المحصوووووول 

 .Solanum melongena Lوالباتنجووان.Solanum tuberosum L  ااوور  تابعووة للعائلووة الباتنجانيووة  م وول البرارووا
 .(Sanchez,2006 و Pereyra) وبع  النباتات البرية

فقد استادمت الك ير من المبيدات الكيمياوية في مكافحت ا وباوكل متكورر وصول الوى  ,الهمية هتا الحارة ن راو
 تث مرات في االسبو  في بع  منارق انتام الرمارة في امريكا الجنوبية وقد ا  رت هوتا الحاورة مقاومت وا للمبيودات 

اسووتادام المبيوودات ان  .(2011,وااوورون Reyes ؛ 2005,وااوورون Liettiفووي االرجنتووين واوويلي وبوليفيووا والبرازيوول )
ت ا في الحد من اضرار هتا االفة واصبحت مقاومة الحارة للمبيدات الماوكلة الرئيسوة ءكفا اف الحارية بك رة اد  الى 

وتعود المكافحوة االحيائيوة مون اهوم  (2002وااورون,  Torres) االهتموام فوي تغيور ادارة مكافحت واترلو  في مكافحت وا لوتا 

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول.
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تادمت في ا الفرريوات وباوكل واسوب ف ناك دراسات عديدة في العالم اس .ت االتوجه الي ا مبارا في مكافحق التي تم ائالرر
من اقدم الفرريات التي استادمت فوي مكافحوة الحاورات فوي  Beauveria bassianaالفرر  يعدو ,في مكافحة الحارات

 فووووي العووووراق مووووبارا فووووي مكافحووووة العديوووود موووون الحاوووورات من ووووا حاوووورة السووووونةولقوووود اسووووتادم هووووتا الفروووور  .العووووالم
Eurygaster integriceps (2007 ,الدوسووكي) الوودودة القارضووة السوووداء وAgrotis oipsillia  ااوورونو )صووال, 

 Tutaالرمارووة  ع ووةحاوورة و (2011,ااوورونو Assaf) .Melasoma populi Lانفسوواء اوراق القووو  و (2010

absoluta  فاعليووة الفروور  ل هوودفت الدراسووة إلووى إجووراء تقيوويم ماتبوور وفقووا لمووا تكوور اعووتا ( 2012 ,ااوورونو زيووز)ع
Beauveria bassiana  لإلصابة  اةولالمصدر التي تعتبر الرمارة  أوراقلحارة حفار  اةولفي مكافحة يرقات العمر

 .وصوال للبالغةوتأ يرا الكامن على بقية اةعمار اليرقية اةار  واةروار التي تلي ا 

 مواد البحث وطرائقه

 الرماروووووة  ع وووووةعلوووووى بالغوووووات توووووم الحصوووووول شروات صةةةةةو ررقةةةةةعريراةةةةة  رات  ةةةةةررا و  رتربيةةةةةشرات اةةةةةرا راتب ت ةةةةة
Tuta absoluta 500سوعت ا عل  بتسوتيكية  وضعت البالغات في .من حقول فاكولتي الزراعة والغابات / جامعة دهوك 

م بتوه علوى قاعودة بتسوتيكية ومغرواة  أسوتكمكونوة مون  أقفوا في ووضعت الماتبر  إلىمغراة بقما  الململ نقلت  3سم

نباتووات لكوول قفوو   أربووبنووايلون وبمعوودل  أكيووا عووة فووي ليوود  مزرو سوووبرنباتووات رمارووة صوونػ مووزودة ببقمووا  الملموول 
في وا قرعوة مون القرون المعقوم ومحلوول سوكر  وضوب كمزار  دائمية ووضب في كول قفو  عتايوة صوغيرة مون البتسوتيك 

 الغتايوة وتم تبوديل علفت الغتاية بقرعة من قما  الململ (Ngameni,2000و Badegana)% لتغتية البالغات 10 تركيز
وضوب فوي قاعودت ا قرعوة مون الفلوين علو  بتسوتيكية التوزاوم, توم نقول اإلنواث إلوى توم مراقبوة الحاورات لحوين  .كل يومين

بغية الحصول على بيو  الحارة توم  وعريت بقما  المللاةبي   بت علي ا وريقة نبات رمارة بوسارة الصق افاػ 
ب قوو  صوغيرة لغور   هتوم ت قيبوتغريوة العلو  بغرواء إبعاد البالغات في اليوم التالي وتركت  لحوين جفواػ الوريقوات وتوم 

 بغية استادام ا في التجربة فيما بعد.  من ال رو  اارم العل  بعد الفق  لمنب اليرقاتوالت وية 

من بنك الفرريات في قسم وقاية النبات / فواكولتي   B. bassainaتم الحصول على عزلة الفرر ر ت ضيررات  ققراتبوغي
والتوي سوبق ان عوزل مون حاورات السوونة التوي   (BEG11) / جامعوة دهووك والمحفو وة تحوت الورقم الزراعوة والغابوات
 Tuta absolutaعدو  صناعية على يرقات العمور الرابوب لحاورة  إجراءوتم  (.2007الدوسكي, ) اجمعت من جبل كار

توم  .((Potato dextrose agar PDAالفرور باسوتادام الوسور  إك وار وم توم  ,التوي ربيوت ماتبريوا  لزيوادة فاعليوة الفرور
, وتلوك بقاور مسوتعمرة الفرور مون علوى Hemocytometerحسا  عدد االبوا /مول باسوتعمال اوريحة ال يموسوايتوميتر 

مول مون المواء المقرور,  وم راو  المعلوق مون اوتل ربقتوين مون 10سر  الوسر الغتائي بوسارة فرااة ناعمة بعد اضوافة 

  لغتائيوووة والغوووزل الفرووور  )المايسوووليوم( حيوووث تموووت ت يئوووة اربعوووة تراكيوووز مووون معلوووق لفرووورالاوووا  الزالوووة بقايوووا البيئوووة ا
B. bassiana  :8) املت 

10×1,
7 

10×1,
6 

10×1,
5 

)اسوتادام  ماء مقرر, فضتً عون معاملوة المقارنوة بو  /مل) 1×10
 (.المقرر الماء

التجربة وفق  أجريت رB. bassianaقفطرراتبوغيرتب ت  ققررTuta absolutaت ثشراتط  طشررا و   رات  ررراي    قشر
. %5 ± 70ورروبة نسبية  °م 1± 25درجة حرارة في الحاضنة عند  وب تث مكررات,CRDالتصميم العاوائي الكامل 

العمر اةول وكما سبق تكرا وتم المعاملة بأربعة تراكيز من الفرر انػ الوتكر بروريقتين: اةولوى يرقات تم الحصول على 
مل / مكورر  1للفرر بواقب  اةربعةعلى ورقة تراي  وتم معاملت ا بالتراكيز  في ا ر  عار يرقات/ مكرر بعد وضع اتم 

 ةرفب اليرقات المعاملة بقرعوة مون ورقو تم بالماء المقرر فقر ومن  م في ا اليرقات معاملة المقارنة التي عوملت فضت عن
دااول ملة مب تزويدها بقرعة قرن مبللة بالماء لمنب جفاف ا ونقلوت إلوى عير معانبات رمارة  وريقات منديل ووضعت على
بووالتراكيز أمووا الرريقووة ال انيووة تمووت بمعاملووة وريقووات الرمارووة فقوور )دون اليرقووات(  .وتووم متابعت ووا يوميوواعلوو  بتسووتيكية 

اليرقات الغير معاملوة ت علي ا  ووضعبالماء المقرر فقر  وريقات الرمارة معاملة المقارنة فقد عوملت أما ,للفرر اةربعة
النسوبة المئويوة لقتول اليرقوات بغية تسجيل وتم متابعت ا يومياً منديل ووضعت في عل  بتستيكية   ةبقرعة من ورقبوسارة 
عدلت    واةروار اةار  للحارة وصوال للبالغة,اةاراةعمار اليرقية نسبة التحول إلى ومن المعاملة  يوم( 2و 1بعد )
رAbbott  (1925:)قتل حس  معادلةنس  ال

 ة ـي المعاملـوت فـنسبة الم
 نسبة الموت في المقارنة -

 100×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة الموت المصححة = 
 نسبة الموت في المقارنة  - 100

بعوود انت وواء التجربووة, تووم تحليوول البيانووات إحصووائيا وقورنووت المتوسوورات بااتيووار دنكوون متعوودد الموود , عنوود مسووتو  
 .SAS (Anonymous ,2002), بوسارة الحاس  اآللي باستادام برنامج 0,05احتمال 

 

 النتائج والمناقشت

ب ة ريةومر ة ررT. absolutaفةيرسبةقراتة ريراة  رات  ةررا و رت اةر رررB. bassiana تةثثيررتراييةارابةوالراتفطةر.ر1
 8( توا ير تراكيوز )1يبوين الاوكل ) ات    قةش 

10×1,
7 

10×1,
6 

10×1,
5 

فضوتً  ,B. bassianaللفرور بوو  /مول )  1×10
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فووي النسووبة المئويووة لقتوول يرقووات العموور اةول لحاوورة ع ووة الرمارووة   (المقروور لوحوودا اسووتادام الموواء) عوون معاملووة المقارنووة
Tuta absoluta  ,تووارة بوور  االوراق دون معاملووة و تووارة بوور  اليرقووات دون معاملووة االوراقبعوود يوووم موون المعاملووة

 للبيانوات,التحليول االحصوائي  نتوائج مون تبين %.5 ± 70ورروبة نسبية  °م1± 25اليرقات في الحاضنة عند درجة حرارة
نسوبة قتول العمور اليرقوي  فويمعنوو   ير أتوكوان تات  B. bassianaلفرورالمعلق البوعي بتراكيزا االربعة انفوة الوتكر لأن 

دون معاملة اليرقوات(  الوريقاتر   أواليرقات برريقتي المعاملة )على  البوعي المعلق ر  برريقة االول لع ة الرمارة 
  .المقارنة معاملة مب مقارنة

 

 

على يرقات العمر االول   Beauveria bassiana(: تأ ير التراكيز برريقتي المعاملة بالمعلق السبور  للفرر 1) الاكل
 بعد يوم من المعاملة. Tuta absoluta لحارة 

Figure (1): Effect of different concentrations and two application methods of Beauveria  

bassiana on Tuta absoluta first instar larvae after one   day of treatment. 

ر

ات معنويوة فوي نسو  القتول بوين رريقتوي , عودم وجوود فروقو0.05وبينت نتوائج ااتبوار دنكون عنود مسوتو  احتموال 
إت سووجلت أعلووى نسووبة قتوول بعوود يوووم موون المعاملووة ر  الوريقووات دون اليرقووات( و ر  اليرقووات دون الوريقووات)المعاملووة 
 8بتركيز 

 7وتتهوا توأ ير التركيوزعند ر  اليرقوات دون الوريقوات  %24.07بو / مل حيث بلغت  1×10
بو /مول  1×10

 8 % والتوي لوم تاتلوػ معنويوا عون نسوبة القتول عنود التركيوز 20.37للفرور ات بلغوت 
. اموا عنود ر  الوريقوات دون 1×10

 7اليرقات فقد كان تأ ير التركيزين 
 8 و 1×10

% بعود يووم 20و 16.66واضحا على نس  قتل اليرقات حيث سجلت 1×10
ارنوة عنود معاملوة اليرقوات دون الوريقوات من المعاملة على التوالي. في حوين كانوت النسوبة المئويوة للمووت فوي معاملوة المق

علوى B. bassiana  % على التوالي. وبينت النتوائج ان توأ ير الفرور0.00و 3.33وبلغت ومعاملة الوريقات دون اليرقات 

ريرقات العمر اةول استمر في الزيادة بزيادة التراكيز.   

ب ة ريةو ي ررT. absolutaفيرسبقراتة ريراة  رات  ةررا و رت ثةشراتط  طةشررB. bassiana .رتثثيررتراييارابوالراتفطر2
أوضحت نتائج ااتبار دنكن وجود فروقات معنوية بين رريقتي المعاملة أنفتي التكر على نس  قتل اليرقوات    رات    قش.

 8بعد يومين من المعاملة عند التراكيوز 
10×1,

7 
10×1,

6 
نود معاملوة اليرقوات دون ولوم ت  ور ايوة فوروق معنويوة ع .1×10

 7الوريقات بالتركيزين 
8و 1×10

تلت ا نسبة القتل عند معاملة الوريقوات  ,% على التوالي58.146و 55.18ات بلغتا  1×10
 8دون اليرقات بالتركيز

( بوان اعلوى نسوبة قتول سوجلت فوي 2012(. تكر عزيوز وااورون )2الاكل )% 40وبلغت   1×10
ان  % فوي الحاضونة.45.67 كانوتوB. bassiana   مون راو ا بوالمعلق البووعي للفروريرقوات ع وة الرماروة بعود يوومين 

ارتفا  النسبة المئوية لقتل يرقات العمر االول ارتفاعوا كبيورا قود يعوود الوى ان يرقوات العمور اةول لحاورة حفوار الرماروة 
( Vargas,1970ملووم ) (0.15-0.3( ملووم وعرضوو ا مووا بووين )0.7-1.9تكووون صووغيرة جوودا حيووث يتووراو  رول ووا مووا بووين )

دقيقة حتى تتمكن ان تدال النفق  82دقيقة للتجول على سر  الورقة قبل البدأ بحفر النفق وتستغرق  12تحتام إلى معدل و
فضت عن جدار جسم ا الرقيوق الوت  يسو ل عمليوة ااتوراق . (2013 ,واارون Cuthbertsonبالكامل في نسيج الورقة )

 Beauvericin)مووون اوووتل افوووراز االنزيموووات ال اضووومة وافوووراز السوووموم القاتلوووة  B. bassianaالفرووور الممووور  
اسووووت تكه لمحتويات ووووا الدااليووووة وبالن ايووووة يووووبد  الووووى موت ووووا ( وIsarolidesو Bassianolideو Beauverliodesو
(Elsworth وGrove, 1977.) 
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علوى   يرقوات  Beauveria bassiana(: توأ ير التراكيوز الماتلفوة برريقتوي معاملوة بوالمعلق السوبور  للفرور 2) الاوكل
 بعد يومين من المعاملة Tuta absoluta العمر االول لحارة 

Figure (2): Effect of different concentrations and two application methods of Beauveria  

bassiana on Tuta absoluta first instar larvae after two days of  treatment. 
 

بطريقتير    قشرفيرسبقرات و رواتت و رتالطواررات تت تيشررB.bassianaاتتثثيرراتي   رتقتراييارات ختقفشرتقفطررر-3
( ان ادنى نسبة مئوية لتحول يرقات العمر االول 1ا  رت النتائج الموضحة في الجدول ) رT.absolutaت ثشراتط  طشر

 B. bassianaالى العمر ال اني سجلت عند معاملة يرقات العمر االول دون الوريقات بالمعلق البوعي للفرر 
 8 بالتركيزين و

 7و1×10
 5على التوالي. تلت ا نسبة القتل بتأ ير التركيز %44.81و 41.81 بنسبة بلغتو بو /مل 1×10

مقارنة بمعاملة المقارنة والتي ازدادت في ا نسبة التحول لتصل إلى  %58.52/مل حيث بلغت نسبة التحول بو  1×10
( إن نس  الموت استمرت في التزايد بعد تحول يرقات العمر اةول إلى ال اني ات 1كما أ  رت نتائج الجدول ).96.67%

ولة من يرقات عمر أول والتي رات مسبقا دون في اليرقات المتح %48.146و 100ازدادت نس  القتل لتصل إلى 
 8 الوريقات ويرقات تغتت على وريقات معاملة بتركيز 

أدنى نسبة  سجلتبو / مل بالمعلق البوعي على التوالي.  1×10
ر   %عند100و 10.37مب زيادة في نسبة القتل ليرقات العمر ال الث وبنسبة بلغت  تحول إلى العمر اليرقي ال الث

 7 عمر اةول دون الوريقات بالتركيز يرقات ال
في يرقات العمر ال الث  %69.26بو /مل, كما وصلت النسبة إلى  1×10

 8المتحولة من يرقات تغتت بعمرها اةول على وريقات مراواة مسبقا بالتركيز 
بو / مل. أما بالنسبة ليرقات  1×10

 8يقات معاملة بتركيزالعمر الرابب المتحولة من يرقات تغتت بعمرها اةول على ور
بو / مل من المعلق البوعي  1×10

% وتساوت مب نسبة القتل في يرقات العمر الرابب المتحولة من يرقات 79.62للفرر الت  أد  إلى إحداث نسبة قتل بلغت 
 6بتركيز رات بعمرها اةول 

القليلة من ( بان التراكيز 1دون ر  الوريقات. وا  رت النتائج جدول)بو / مل.  1×10
الفرر استمرت بالتأ ير على نس  القتل بالتدرم في اةعمار اليرقية المتتالية ولكن بنس  قليلة بغ  الن ر عن رريقة 

بان اةروار المبكرة عالبا ما تكون أك ر حساسية للمر  من  (1997المعاملة المستادمة. وهتا يتفق مب ما وجدا توفيق )
 مر  ويعز  Maturation immunityيرلق علي ا مناعة البلو    نمرا من المناعةاةروار المتقدمة والتي تبد  

  .بالمر  اةروارمبكرة إصابة عن نجمي فسيولوجي أو تركيبي لالل عادةً  اةايرة اةروار
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 T.absolutaبرريقتي معاملة على نس  الموت والتحول لتروار المتتالية لع ة الرمارة  B.bassiana: التأ ير الكامن للتراكيز الماتلفة للفرر (1الجدول )
Table (1): Latent effect of different concentrations and two application methods of B. bassiana on the larval stages mortality and development 

percentage of T.absoluta 

 رريقة المعاملة
Application 

methods 

 التركيز بو /مل
Concent-

ration 

spore/ml 

 

تحول الى لل% 
 العمر اليرقي ال اني
%Development 

to 2
nd

 instar 

larvae 

 قتل العمر ل%  
 ال انياليرقي 

2
nd

 instar 

larvae 

mortality % 

لتحول الى العمر ل% 
 اليرقي ال الث

%Development 

to 3
rd

  instar 

larvae 

اليرقي % لقتل العمر 
 ال الث

3
rd

  instar larvae 

mortality % 

تحول الى العمر لل% 
 اليرقي الرابب

%Development to 

4
th
  instar larvae 

قتل العمر اليرقي ل% 
 الرابب

4
th
  instar larvae 

mortality % 

اروم الحارات ل %
 البالغة

%Adults 

emergence 

 معاملة اليرقات
larvae 

treated 

5 
10×1

 
c76.29 ±6.29 de37.77  ±2.22 cd62.22  ±2.22 c44.81 ±2.89 c55.18 ±2.89 c55.55 ±5.55 c44.44  ±5.55 

6 
10×1 d58.52 ±1.48 c62.22 ±6.18 e37.78  ±6.18 b72.59 ±6.32 d27.41  ±6.32 b79.62 ±5.45 d20.37  ±5.45 

7 
10×1 de44.81  ±2.89 b89.62 ±5.78 f10.37  ±5.78 a100 ±0 e0  ±0.00 a100 ±0 e0  ±0.00 

8 
10×1 e41.81  ±7.40 a100 ±0 g 0  ±0.00 a100 ±0 e0   ±0.00 a100 ±0 e0  ±0.00 

 سيررة

Control 
a96.66   ±3.33 g3.33 ±3.33 a96.66  ±3.33 e3.33  ±3.33 a96.66  ±3.33 e3.33  ±3.33 a96.66  ±3.33 

 معاملة االوراق
leaves 

treated 

5 
10×1

 
b90    ±0.3 f13.70 ±3.16 b86.29  ±3.16 d20.74 ±0.74 b79.26  ±0.52 d24.07 ±3.03 b75.92  ±3.03 

6 
10×1 

bc83.33   ±
3.33 

ef20.37 ±5.45 bc79.63 ±5.45 cd27.03 ±8.47 bc72.96 ±8.47 cd34.07 ±5.92 bc65.92 ±5.92 

7 
10×1 c76.66  ±3.33 de34.07 ±5.92 cd65.92  ±5.92 c47.77 ±7.77 c52.22   ±7.77 c54.44 ±10.94 c45.55  ±10.94 

8 
10×1 d60  ±5.77 cd48.14  ±3.49 de51.85  ±6.06 b69.25 ±9.64 d30.74   ±9.65 b79.62 ±5.45 d20.37  ±5.45 

 سيررة

Control 
a100  ±0.00 g3.33 ±3.33 a96.66 ±3.33 e3.33 ±3.33 a96.66 ±3.33 e3.33  ±3.33 a96.66  ±3.33 

 

 .0,05ال توجد بين ا فروقات معنوية حس  ااتبار دنكن متعدد الحدود, عند مستو  احتمال  لكل صفة * القيم المتبوعة بأحرػ متااب ة

Values followed by the same letter in the same column  are not significantly different based on Duncan's multiple rang test at P= 0.05. 
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( وجوود فروقوات معنويوة فوي نسو  اوروم البالغوات بوين معاملوة المقارنوة والمعوامتت 1نتوائج الجودول )كما وتبين 
% فوي معواملتي 96.67وسجلت أعلى نسوبة اوروم للبالغوات  ,0,05بغ  الن ر عن رريقة المعاملة عند مستو  احتمال 

 7المعاملة بالمعلق البوعي للفرربوالتركيزين ر% في يرقات عمر أول0.00السيررة مقارنة بـ 
 8و ,1×10

بوو / مول  1×10
فوي اليرقوات المتغتيوة علوى وريقوات نبوات الرماروة المعاملوة  %20.37ودون معاملوة الوريقوات  B.bassianaمن الفرر 
 8بتركيز بـ 

بوان  Rizk (2007,)و El-Sinaryوهوتا يتفوق موب موا ااوار اليوه كوت مون  بوالمعلق البووعي  بوو / مول 1×10
 بوووووالمعلق البووووووعي للفرووووور  Galleria melonella (L.)دودة الاووووومب معاملوووووة يرقوووووات العمووووور الرابوووووب لحاووووورة 

B. bassiana .رأد  إلى انافا  واض  في النسبة المئوية لليرقات الباقية على قيد الحياة ونسبة اروم الحارات البالغة

وارالة مدة التعري  إلى جرا يم الفرر دور هام في زيادة  نستنتج من هتا الدراسة أن لزيادة تركيز المعلق البوعي
(الت  أعز  السب  الى ان زيادة عدد االبوا  الفررية يزيد من فر  2007معدالت القتل الحارات وهتا يتفق مب أمين )

يووة موون اإلنبووات وإحووداث اإلصووابة وبالتووالي عوودم مقوودرة الحاوورة علووى صوود هجوووم الفروور علي ووا كمووا أن ووا تنووتج كميووات كاف
كموا ويتفوق موب  ,اإلنزيمات التي ل ا القدرة على تحليل جدار جسم الحارة ومن  م استنزاػ محتويات جسوم الحاورة وقتل وا

Luz ( الت  تكر أن لمدة التعري  دور م م في المكافحة اإلحيائية حيوث تتنايو  ررديوا موب نسو  هوتك 1998واارون )

 الحارات عند توفر ال روػ المتئمة.

 

BILOGICAL EFFECT OF Beauvera bassiana (Bals.) Vuill. ON THE FIRST 

LARVAL INSTAR OF TOMATO LEAF MINOR Tuta absoluta (Meyrick) 
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ABSTRACT 

Study were conducted to evaluate the biological effect of Beauveria bassiana with four 

concentrations (10
5
, 10

6
, 10

7 
and 10

8
) spores/ ml after  two exposure times (one & two day) 

and two application methods as biocontrol agents against tomato leaf miner 1
st
  instar larvae 

and its residual effect on other stages. Results indicated that B. bassiana  was pathogenic to 

the first instar larvae of tomato leaf miner although. Its capability differed according to the 

application method, fungus concentration and exposure duration. The larval mortality 

percentages increased significantly with B. bassiana  at 10
8
 spores/ ml. to reach 58.146  % 

and 40% for larvae directly sprayed and larvae feed on tomato leaves sprayed with B. 

bassiana  conidial suspension  respectively. The results also showed that B. bassiana had a 

residual effect on the survivous larvae after treatment, that the lowest adult emergency 

percentage was 0.00  % from the first instar larvae treated directly with B. bassiana  conidial 

suspension at both 10
7 

and 
 
10

8
  spores/ml. compared with 96.66 % in control treatment. 

Keyword: Tomato moth Tuta absoluta, Beauveria bassiana, first larval instar, adult 

emergency. 

Received: 3/11/2013, Accepted: 17/2/2014.         

 المصادر

. عووزل وتاوواي  الفرريووات موون توور  منووارق ماتلفووة موون محاف ووة البصوورة وااتبووار (2007)أمووين, م نوود الووػ محموود. 
 Aphis fabaeومن الباقتء االسوود  Bemisia tabaci (Genn)بعض ا على حارتي التبابة البيضاء  أمراضية

Scopoli. .أرروحة دكتوراا. كلية العلوم. جامعة البصرة 

 صفحة.757الدقي. القاهرة.  .المكتبة االكاديمية .. المكافحة البايلوجية لتفات الزراعية1997توفيق, محمد فباد. 

  .Beauveria bassiana (Bals.) Vuillتقيويم فاعليوة فرور  و (. دراسوة بيئيوة2007لزكين حجوي عسواػ )الدوسكي, 
لحاورة السوونة علوى الحنروة.   فوي بعو  الجوانو  الحياتيوة   Paecilomyces farinosus (Dicks ex Fr.)و

  . 231الغابات, جامعة الموصل  و ارروحة دكتوراا, كلية الزراعة
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تقووووويم كفوووواءة (. 2010م يوووود , عبووووود, فوووواتن حمووووادة, موسووووى, نبووووال اليوووول, سووووعيد, فووووال  حسوووون )صووووال , حمووووود 
 Agrotisفووي مكافحووة حاوورة الوودودة القارضووة  Verticillium lecaniiو  Beauveria bassianaالفروورين

oipsillia. ,13-6 (:2) 2مجلة كلية مدينة العلم  الجامعة. 

(. ااتبار كفاءة اجزاء نباتية ماتلفة فوي اسوتح اث تكووين الكوال  مون 2012قر )عبد القادر, لمى حسين ؛ رضوان عبد البا
 :(2) 38ابحواث البصورة )العلميوات(. مجلوة .Lycopersicon esculentum Millبادرات صونفين مون الرماروة 

86-96 
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 .ماتبرياً   1917Tuta absoluta (Meyrick, (Lepidoptera: Gelechiidae))) الجنوبية االمريكية الرمارة
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