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Abstract 

A study was conducted to evaluate efficiency of Mycotal at a concentration of 1.2 x 

107 spores / ml and Trichoderma harzianum at concentrations 1.5 x 106 and 1.5 x 107 

spores / ml on nymphs and adults of the whitefly, Bemisia tabaci under field 

conditions on eggplant, Solanum melongena. The results revealed that Mycotal, active 

substance is the fungus Lecanicillium muscarium, showed the highest average relative 

efficiency in killing nymphs and adults in Mycotal treatment, which amounted to 

79.93 and 85.62%, respectively, compared with T. harzianum treatment for the two 

concentrations, which amounted to 60.76, 67.76% for nymphs and 69.55, 72.19% for 

adults, respectively. 
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 المقدمة

 والباذنجان والخيار كالطماطة الزراعية المحاصيل على خطيرة آفة Bemisia tabaci البيضاء التبغ ذبابة تعد
 زيادة في دور ولها التأثير سريعة طريقه كونها الزراعية لآلفات المكافحة في كبير دور الكيميائية وللمبيدات( 9)

 الكيميائية المكافحة نجاح عدم الدراسات اثبتت لقد(. 6و 3) لألمراض الناقلة الحشرات انتشار من والحد االنتاج
 لألوراق السفلية االسطح على الكاملة غير اطوارها استقرار نتيجة التجارب، خالل من أمثل بشكل اآلفة لهذه

 من يزيد مما( 8) مكافحتها في المستخدمة الكيميائية المبيدات ضد مقاومتها تطوير على لقدرتها وأيضا النباتية
 هذه لمكافحة المصنعة للمبيدات مناسبة بدائل إليجاد البحث الى الباحثين حثت االسباب هذه كل. خطورتها

 البيئي النظام في الحيوي  التنوع على وتحافظ للبيئة، ملوث غير عنصرا بكونها تتصف البدائل هذه وآلن اآلفة،
 الحية الكائنات حماية وبالتالي النباتات، في او البيئة في متبقيات لها وليست الطبيعية، االعداء على تؤثر وال
 الزراعية، لآلفات الحيوية المكافحة عوامل استعمال البديلة، الوسائل هذه ومن ،(11) المستهلك وكذلك البيئة في

 اآلفات من العديد ضد المستخدمة الفطريات هذه ومن(. 14و 13، 12، 1) للحشرات الممرضة الفطريات ومنها
 على لقابليته وذلك. Trichoderma spp والفطر( 15و 2)  Lecanicillium lecaniiالفطر منها الحشرية

 Mycotal الحيوي  المبيد كفاءة تقييم الى البحث هدف. (7و 4)  chtinasمثل للكايتين المحللة االنزيمات افراز
 ظروف تحت Bemisia tabaci البيضاء الذبابة وبالغات حوريات على Trichoderma harzianum والفطر
 . الباذنجان على الحقل

mailto:ag.hamood.saleh@uoanbar.edu.iq
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 المواد وطرائق العمل

 Lecanicillium muscariumالمادة الفعالة للمبيد الفطر  Mycotalالمبيد الحيوي  المبيدات الحيوية المستخدمة:
غم / لتر ماء رشا على المجموع الخضري. وتم حساب 1)هولندا( معدل االستخدام  .Kopper B.Vمن انتاج شركة 

 .Hemocytometerمن العالق باستخدام شريحة عد االبواغ  بوغ / مل 710× 1.2عدد االبواغ فكان 
النبات في قسم وقاية عزلة محلية تم الحصول عليها من مختبر امراض Trichoderma harzianumالفطر 

 النبات/ كلية الزراعة/ جامعة االنبار.
على وسط زرعي مكون من  T. harzianumتم اكثار الفطر  :Trichoderma harzianumتهيئة لقاح الفطر 

ملم  9حيث لقحت االطباق البالستيكيه قطر  Potato Sucrose Agar (PSA)اآلكر ومستخلص البطاطا والسكر 
 5لمدة  PSAالنامية على وسط  T. harzianumملم من حافة مستعمرة الفطر  5قرص قطره  بأخذبالفطر وذلك 

ايام. وتم  7ولمدة  0م 25ايام وتم زراعته في منتصف الطبق. ووضعت االطباق في الحاضنة عند درجة حرارة 
 250زجاجي حجم مل/ طبق ووضع في دورق  10تحضير عالق الفطر بغسل الطبق الواحد بالماء المقطر بواقع 

طرق التخافيف  مباستخدااالبواغ في هذا العالق  مل ماء مقطر معقم وتم حساب عدد 90واضيف للعالق  مل معقم
 الالحقة.استخدامه في التجارب  مل لغرضبوغ / 710× 1.5حتى تم الحصول على عدد االبواغ    

في هالك حوريات وبالغات حشرة الذبابة  T. harzianumوالفطر  Mycotalتجربة اختبار كفاءة المبيد الحيوي 
 :البيضاء تحت ظروف الحقل على نباتات الباذنجان

 استخدمت في هذه التجربة المعامالت اآلتية: 
 معاملة السيطرة رشت بالماء فقط.-1
 بوغ/ مل 710× 1.2بتركيز  Mycotalمعاملة المبيد الحيوي  -2
 بوغ/ مل 610×  1.5بتركيز  T. harzianumمعاملة الفطر  -3
 بوغ/ مل 710×  1.5بتركيز  T. harzianumمعاملة الفطر  -4

 اذ زرعت شتالت الباذنجان صنف محلي )ابو جدوم( بواقع نفذت التجربة في حقل قسم وقاية النبات/ كلية الزراعة،
الباذنجان بحشرة م ولحين اصابة  2سم وطول المرز  30نباتات على كل جانب من جانبي المرز والمسافة بينهما  5

نباتات وبواقع اربعة مكررات لكل معاملة وباتباع تصميم القطاعات  10الذبابة البيضاء وكل مكرر يحتوي على 
قبل الرش  العشوائية الكامل، رشت المعامالت بعالق االبواغ للفطريات حسب التركيز لكل معاملة. اخذت القراءات

التي فحصت مختبريا لحساب اعداد الحوريات  ،اوراق لكل مكرر 10 ،ةيوم من خالل العينات الورقي 7و 5، 3 وبعد
 Henderson-Tilton's formulaحقليا من خالل معادلة  والبالغات ومن ثم حساب الكفاءة النسبية للمعامالت

 .()معادلة هندرسون وتلتون 
 د افراد االفة في عد           عدد افراد االفة في                                           
 المعاملة بعد الرش              المقارنة قبل الرش                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ   - 1× ) 100الكفاءة النسبية للمعاملة = 
 عدد افراد االفة في            عدد افراد االفة في                                           
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 المعاملة قبل الرش           المقارنة بعد الرش                                             

 

 

 والمناقشة النتائج

 يف T.  harzianumوالفطر  Mycotalللمبيد الحيوي  العاليةبأن الكفاءة النسبية  1اظهرت النتائج في جدول 
 Lecanicilliumالذي مادته الفعالة الفطر Mycotal مكافحة حوريات الذبابة البيضاء، قد حقق المبيد

muscarium  ايام من المعاملة على  7و 5، 3% بعد 89.06و 82.25 ،68.5أعلى كفاءة نسبية، إذ بلغت
 . وقد يعود السبب الى سرعة نمو الفطرولكال التركيزين T. harzianumالتوالي وبفارق معنوي عن الفطر 

Lecanicillium lecanii) Verticillium lecanii) نموا من الفطر  أسرعT. harzianum( بان 10. فقد اشار )
( 12) . وكذلك وجدغير بالغة لحشرة الذبابة البيضاءذو كفاءة عالية في التطفل على االطوار ال V. lecaniiالفطر 

بان  اأشارو ( 15اما ) .% على حوريات الذبابة البيضاء90 حقق اعلى نسبة تطفل بلغت V. lecaniiبان الفطر 
 1. ويالحظ من الجدول ة في قتل حوريات الذبابة البيضاءنتيج أفضلحقق  L. lecanii strain JMC-01الفطر 

  Mycotal، وحققت أعلى كفاءة نسبية للمبيدين ات قد ازدادت بزيادة فترة التعرضبان الكفاءة النسبية لقتل الحوري
. ومن ايام من المعاملة على التوالي 7 بعد %80.24و 75.68، 89.06للتركيزين، اذ بلغت  T.  harzianumو

 7و 5بعد  T. harzianumبين التركيزين للفطر  النسبيةالجدول ذاته نالحظ عدم وجود فروق معنوية في الكفاءة 
 مل /بوغ 710× 1.5و 610× 1.5 للتركيزين% 80.24 ،75.68و 66.8، 64.35ايام من المعاملة، اذ كانت 

 .T( بان الفطر 7. وهذا يتفق مع اغلب الباحثين اللذين استخدموا ابواغ هذا الفطر حيث اشار )على التوالي
harzianum  ( بان 5كذلك وجد ) على انتاج انزيمات تعمل على تشويه فم بالغات وحوريات الحشرات. القابليةله
قطن. وكذلك يالحظ من في يرقات وعذارى دودة اوراق ال %80حقق نسبة قتل  T. harzianumمعلق الفطر 

 .Tتختلف معنويا عن معاملة  Mycotalالحوريات في معاملة  في قتل النسبيةان متوسط الكفاءة ب 1الجدول 
harzianum على التوالي.  67.76و 60.76، 79.93اذ بلغت  للتركيزين % 

في مكافحة حوريات الذبابة  T. harzianumوالفطر  Mycotalالكفاءة النسبية للمبيد الحيوي  1 جدول
 البيضاء تحت   ظروف الحقل على نباتات الباذنجان.

 النسبيةالكفاءة  المعامالت
 % بعد

 الكفاءة متوسط  
 النسبية

  ايام 7 ايام 5 ايام 3 
 Mycotal  1.2بتركيز ×

 بوغ / مل 710
68.5 a* 82.25  a 89.06  a 79.93  a 

T. harzianum  1.5بتركيز 
 بوغ / مل 610× 

42.25 c 64.35  b 75.68  b 60.76  b 
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a, b, c :معنوية مستوى عند المعامالت بين معنوية فروق وجود إلى تشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف P≤0.00)). 

حشرة الذبابة  كفاءة نسبية في قتل بالغات أفضلحقق  Mycotalبان المبيد  2وكذلك اظهرت النتائج في جدول 
ايام على التوالي وبفارق معنوي مقارنة بتراكيز  7و 5، 3 % بعد92.3و 86.07، 78.5 البيضاء، اذ بلغت

 ،55.1و بوغ/ مل 610×  1.5% للتركيز 80.7و 75.6، 52.35 . حيث كانتT. harzianumالفطر 
ايام على التوالي. ويالحظ من الجدول ذاته  7و 5، 3 بوغ / مل بعد 710×  1.5% للتركيز 83.08و 78.37

، حيث T. harzianumو Mycotalللمبيد في قتل البالغات ازدادت بزيادة فترة التعرض  النسبيةبان الكفاءة 
 .T( بان الفطر4التوالي. لقد اشار )ايام من المعاملة على  7% بعد 83.08و 80.7، 92.3 بلغت

longibrachiatum  ( بان المعلق البوغي 3نتيجة في قتل بالغات ذبابة التبغ البيضاء. كما بين ) أفضلحقق
% مختبريا في 76.31% حقليا و37.5نسبة قتل بلغت  أفضلحقق  T.harzianumبوغ/ مل للفطر  106

في قتل  T.harzianumللفطر  النسبيةالجدول ذاته بأن الكفاءة  مكافحة حشرة ٌمن الباقالء االسود. ويالحظ من
بان متوسط الكفاءة  2وكذلك يبين الجدول  التعرض.فروق معنوية بين التركيزين ولجميع فترات  دال يوجالبالغات 

 للتركيزين، اذ بلغت T. harzianumتختلف معنويا عن معاملة  Mycotalفي قتل البالغات في معاملة  النسبية
 % على التوالي.72.19و 69.55، 85.62

 في مكافحة بالغات الذبابةT. harzianum والفطر  Mycotalالكفاءة النسبية للمبيد الحيوي  2جدول 
 البيضاء تحت ظروف الحقل على نباتات الباذنجان.

a, b, c العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية: الحروف المختلفة ضمنP≤0.00) ). 
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