
)2015(2، عدد 33مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 208

Research Paper)حشرات:مكافحة حیویة(بحـوث  (Biological Control: Insects)

لمكافحةلفاعلیة عدة عزالت محلیة من الفطور الممرضة للحشراتيالمخبر یم و التق
Bemisia tabaciذبابة القطن البیضاء (Genn.)

2صباح المغربيو 2محمد أحمد، 1أمل حاج حسن

؛ amal.haj@gmail.com، سوریة، البرید اإللكتروني:األعداء الحیویة، مدیریة زراعة الالذقیة، الالذقیةمركز إكثار ) 1(
.، سوریةقسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة تشرین، الالذقیة) 2(

الملخص
ذبابة لمكافحةلفاعلیة عدة عزالت محلیة من الفطور الممرضة للحشراتالمخبرىیم و التق. 2015حاج حسن، أمل، محمد أحمد وصباح المغربي. 

Bemisia tabaciالقطن البیضاء (Genn.) .215-208): 2(33، مجلة وقایة النبات العربیة.
Verticilliumمن الفطوركلمنمحلیةعزالتعدةتأثیرلتحدیدمخبریةتجربةنفذت lecanii)3عزالت( ،Paecilomyces fumosoroseus ،(عزلتان)

Paecilomyces lilacinus ،(عزلتان)Paecilomyces sp. ،(عزلتان)Metarhizium anisopliae (عزلتان) وMetarhizium flavoviride (عزلة واحدة) حیث اختبرت
حرارة درجة ندبوغة/مل من كل عزلة ع106×1هتركیز عن طریق غمرها بمعلق بوغيBemisia tabaci(.Genn)ءضد حوریات العمر الثالث لذبابة القطن البیضا

26º النوععزالتسببتمتفاوتة.بدرجاتلكنالبیضاءالقطنذبابةلحوریاتممرضةالعزالتجمیعكانت.ساعة ضوء12و%100ورطوبة نسبیة سV. Lecanii

یومًا، على5.2و6.7،6.72لها) النصفیةالموتقیم(50LT، على التوالي، وقیم %82و74،72حیث بلغت V3و V1 ،V2للعزالتمرتفعةموتنسبالثالثة
50LTقیمة كانتو للتجربة، األخیرالیومفي%93منهاإمراضاً األكثرللعزلةالموتنسبةوصلتمرتفعةموتنسبPaecilomycesالجنسعزالتمعظمأحدثت. التوالي

أي هناكیكن، ولم%55أحدثتها هذه العزالتالتينسبة الموتتتجاوزلمحیثمراضًا األقل هي المختبرةالثالثMetarhiziumالجنسعزالتكانت. یوماً 4.73لها
.بینهامعنويفرق

ت.الفطور الممرضة للحشرا،Bemisia tabaci،ذبابة القطن البیضاءمفتاحیة:كلمات 

المقدمة

ر ، وتعتبمن الذباب األبیض معروفة عالمیاً نوعٍ 1000یوجد أكثر من 
Bemisiaذبابة القطن البیضاء  tabaci (Genn) ًبسبب أكثرها ضررا

). 21، 4(نباتیاً نوعاً 500مداها العوائلي الواسع الذي یشمل أكثر من 
ستمر بالبقاء توبالتاليتعمل هذه العوائل كنباتات بدیلة خالل فترة الشتاء،

في فصل الشتاء محصوالً 24وجد الذباب األبیض على .حیة طوال العام
في كل القارات B. tabaciالنوع وجود). هذا وقد سجل 17في باكستان (

)، إال أن بلد المنشأ لها هو الهند بسبب 26ماعدا القارة القطبیة الجنوبیة (
وقد).3أعداد وتنوع األعداء الحیویة الذي وجدت لها في تلك المنطقة (

أدرجت ذبابة القطن البیضاء لتكون من بین أسوأ مئة آفة غازیٍة في العالم 
)26.(

یل متنوعة للعدید من المحاصاراً تسبب ذبابة القطن البیضاء أضر 
ویتمثل الضرر غیر المباشر الزراعیة سواء المقاومة أو الحساسة منها.

لهذه الحشرة عن طریق نقلها لألمراض الفیروسیة حیث تنقل أكثر من 
بكل أنواع الذباب منقوالً فیروساً 114من أصل فیروسیاً مرضاً 111

وراق البندورة الفیروسي ). ویعد مرض تجعد واصفرار أ14(األبیض
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) من أخطر األمراض

التي تنقلها ذبابة القطن البیضاء، وهو ینتشر في الشرق األوسط منذ عقد 
الستینات من القرن الماضي، لكنه أصبح یشكل مشكلة اقتصادیة في 

).18أوائل السبعینات (
معیشتها ومقدرتها العالیة علىاآلفة وطبیعة إن تعدد عوائل هذه

میائیا لجهود المبذولة لمكافحتها كیامقاومة فعل المبیدات الكیمیائیة جعلت
). لذلك فان أفضل الوسائل للحد من ضررها هو21محدودة التأثیر (

استخدام الطرق المتكاملة في المكافحة والتي تعتمد على استخدام عوامل 
ما إوار الذبابة البیضاء غیر المتحركة بأطالمكافحة الحیویة التي تفتك

همٍ مدورٍ بالفطور الممرضة للحشرات تسهماالفتراس أو التطفل. بطریقة
في مكافحتها، ومن أنواع الفطور التي أظهرت كفاءة في التطفل على 

Paecilomycesذبابة القطن البیضاء األنواع spp.)29( ،
Verticillium lecanii)12 ،(Metarhizium anisopliae)30 وقد .(

عزلت هذه األنواع وغیرها خالل دراسة أجریت لحصر أهم الفطور 
).1(الممرضة للحشرات في بیئة الساحل السوري

ألهمیة وخطورة ذبابة القطن البیضاء فقد تم خالل هذه ونظراً 
الدراسة اختبار تأثیر بعض األنواع والعزالت من الفطور التي تم الحصول 

علیها ضد هذه اآلفة.
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طرائقهوالبحثمواد

المختبرةالفطور
أنواع مختلفة تم الحصول على هذه 6تتبعفطریةعزلة12اختبرت

1العزالت من مواقع بیئیة وجغرافیة مختلفة من محافظة الالذقیة جداول 

.3و2و

حشرات االختبار
شبكیةأقفاصضمنالفلیفلةنباتاتعلىالبیضاءالذبابةحشراتتم تربیة 

شهرینعمرسلیمةفلیفلةنباتاتاءعدإتمالتجاربولتنفیذ).م(1×1×1
حشرة100-50بمعدلالبیضاءالذبابةببالغاتشبكیةأقفاصفي تقریباً 
ن. یومیلمدةالبیضلتضعالنباتاتعلىالبالغاتتركتحیث، النبات/كاملة
أقفاصإلىالبیضعلیهاالموضوعالنباتاتبنقلالبالغاتُأبعدتذلكبعد

.الثالثللعمرالحوریاتوصولحتىوتركتجدیدةشبكیة

تحضیر المعلق البوغي
PDAبیئةتحويبتريأطباقعلىاختبارهاالمرادالفطورعزالتزرعت

(Potato Dextrose Agar)،عزلةكلمنأطباقثالثةزرعتحیث
فيیوما15لمدةس ˚26ندعاألطباقحضنتثم،اختبارهامرادفطریة
.التبّوغتمامحتىالظالم

إلیهالمضافالمقطرالماءمنمل10بإضافةاألبواغداحصتم
الترشیحورقعبرالبوغيالمعلقترشیحوتمTween 80 0.05%محلول
تموكذا.میكرومتریةشریحةباستخدامالبوغيالمعلقتركیزحسب.المعقم
Tween 80محلوللهمضافاً مقطرماءبإضافةالبوغيالمعلقتعدیل

.مل/بوغة610اختبارهالمرادالتركیزإلىللوصول0.05%
منبقطرةبتريطبقيتلقیحخاللمناألبواغإنباتنسبةُقدرت

ساعة24لمدةس º26عنداألطباقُحضنتثمعزلةلكلالبوغيالمعلق
واعتبرتطبقكلمناألقلعلىكونیدیةبوغة100حواليفحصتثُم

.البوغةطولنصفاالنباتانبوبةطولتجاوزإذامنتشةالبوغة

.ذبابة القطن البیضاءمكافحةالمستخدمة في تجارب Paecilomycesأنواع الجنس وعزالتمصدر. 1جدول 
Table 1. Source of isolates and species of the genus Paecilomyces used in the experiments to control the cotton white fly B.
tabaci.

الرقم
Number

رمز العزلة
MarkingالنوعSpeciesالعزالتمصدرSource of isolatesالمنطقةLocation

1p.l1P. lilacinusزیتون تربةOlive soilالالذقیةLatakia
2p.l2P. lilacinusحمضیاتتربةCitrus soilالحفةAl hafa
3p.f1P. fomosoroseusتربة حمضیاتCitrus soilجبلةJableh
4p.f2P. fomosoroseusأرض غابةForest soilالالذقیةLatakia
5p.sp1Paecilomyces sp.أرض غابةForest soilالالذقیةLatakia
6p.sp2Paecilomyces sp.تربة حمضیاتCitrus soilجبلةJableh

Verticilliumمصدرعزالت النوع . 2جدول  lecani ذبابة القطن البیضاءمكافحةالمستخدمة في تجارب.
Table 2. Source of isolates of Verticillium lecani used in the experiments to control the cotton white fly B. tabaci.

الرقم
Number

رمز العزلة
Marking العزالتمصدرSource of isolatesالمنطقةLocation

1V1حفار ساق التفاحZeuzera pyrinaعراموOramo
2V2دودة ثمار التفاحCydia pomonellaربیعةRabiha
3V3زیتونتربةolive soilجبلةJableh

.ذبابة القطن البیضاءمكافحةالمستخدمة في تجارب Metarhiziumمصدرعزالت و أنواع الجنس . 3جدول 
Table 3. Source of isolates and species of the genus Metarhizium used in the experiments to control the cotton white fly B.
tabaci.

الرقم
Number

رمز العزلة
MarkingالنوعSpeciesمصدر العزالتSource of isolatesالمنطقةLocation

1M1M. flavoverdiنجیلیاتتربةserial soilالحفةAl hafa
2M2M. anisopleaتربة حمضیاتcitrus soilالالذقیةLatakia
3M3M. anisopleaزیتونتربةolive soilالالذقیةLatakia
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التجربةتنفیذ 
البیضاءللذبابةالثالثالعمرحوریاتعلىالمدروسةالعزالتاختبرت

B. tabaciفطریةعزلةلكلالبوغيالمعلقمنمل/بوغة610تركیزعند.

أكثرأوحوریة25تحويالفلیفلةنباتاتمنورقیةقطاعاتأخذت
.Bمن tabaciغمستثمعزلةلكلمكرراتثالثةوبمعدلالثالثبالعمر
قطاعاتغمستحینفيواحدةدقیقةلمدةالبوغيالمعلقفياألوراقهذه

وضعتثم،هانفسالزمنیةلمدةالفقط(Tween 80)توینماءفيالشاهد
منللتخلصدقیقة30-20لمدةترشیحورقعلىالمعاملةاألوراق
.الزائدةالرطوبة

ورقةعلىتحويسم9بتريأطباقفيجفافهابعداألوراقوضعت
إغالقوُأحكمومعقممقطرماءمل1بإضافةترطیبهاتممعقمةترشیح

26ندعبالحاضنةتوضعثمالرطوبةلحفظالبارافیلمبأشرطةاألطباق

دقیقة30-25لمدةیومیاً طبقكلفتحتموكذلكضوء،ساعة12وس˚
9، 7، 5، 3، 1بعدالنافقةالحوریاتعددتسجُیلتم.التهویةأجلمن

تم،قراءةبكلهانفسلحشراتالالعددوألخذالتجربة،تنفیذتاریخمنیوم
.منهابالقربحبرنقطةبوضعمكرركلمنحوریة25تعلیم

.
اإلحصائيالتحلیل

:)Abbott)1معادلةباستخدامعلیهاالمتحصلالموتنسبصححت
1[*])الشاهدفيN/المعاملةفيN(-1[*100= المصححالموت%

.الحیاةقیدعلىالتيالحشراتعددNحیث

النسخةSPSSالتحلیلبرنامجباستخدامإحصائیاً النتائجتم تحلیل 
راختباباستخدام0.05معنویةمستوىعندالنتائجمقارنةتمحیث15.00
Tukye.

معادلةحسابتمLT)50(النصفيالقاتلالزمنقیمةلحساب
منعزلةلكلالتجربةأیامخاللالمصححةالموتلنسبالخطياالرتباط
.المعادلةمنالنصفيالقاتلالزمنقیمةأوجدناثمومنالمختبرةالعزالت

النتائج 

لكافة عزالت %100و 91.5تراوحت نسبة إنبات أبواغ الفطر بین
األنواع المستخدمة في التجارب.

Verticilliumتأثیر عزالت النوع  lecanii

النتائجأظهرتوقد،V. lecaniiالنوعمنعزالتثالثتأثیرُاختبر
حیثبة،للتجر الثالثالیومفيالثالثالعزالتبینمعنویةفروقوجود

%10إلىV2و%30إلىV3العزلةسببتهاالتيالموتنسبةوصلت
كنیلمالتجربةأیامباقيفيأنهحینفي،%5منأقلكانتV1أما

لعزالتلالمصححةالموتنسبةكانتوقدالعزالتبینمعنويفرقهناك

V1وV2وV3)74جربةللتاألخیرالیومفيالتواليعلى) %82و72و
).p=0.288وdf=2وF=1.542(1الشكلفيمبینهوكما

بعدالمحسوبة) V3وV1 ،V2(العزالتلهذه50LTقیموكانت
5.2و 6.72و 6.70)2شكل(لهاالخطياالرتباطمعادالتإیجاد

،ةمتقاربإمراضمعدالتالعزالتهذهأظهرتإذالتوالي،علىیوماً 
.القتلإحداثسرعةمن حیث بینهاكبیرزمنيفارقهناكیكنلموكذلك

Paecilomycesتأثیر عزالت النوع 

كلمنعزلتانPaecilomycesالجنسمنعزالت6تأثیراختبارتم
.Pاألنواعمن fomosoroseus ،P. lilacinus ،Paecilomyces sp.،
،%93و37بینللمعاملةأیام9بعدالكلیةالموتنسبةتراوحتوقد
وقدهذا.التجربةأیامخاللالعزالتهذهبینمعنویةفروقوجدتكما

التاسعالیومفي%93إلىوصلتموتنسبةP.f1العزلةأحدثت
،%90فیهاالموتنسبةبلغتحیثP.f2العزلةتلتهاللمعاملة،

بینظاهریةكانتالفروقأنعلماً ،%88إلىوصلتP.sp1وفي
اختبارحسبمعنويفرقهناكیكنولمالثالثةالعزالتهذه

Tukeyوالعزالتالعزالتهذهبینالفروقأما،%5حتمالامستوىعند
P.F2, P.L1, P.SP2وكانت) 3شكل(معنویةكانتفقدF=33.157

.P=0.000وdf=5و
حشراتمن%50على،إمراضاً األكثرp.f1العزلةقضت

النصفيالقاتلالزمنقیمةكانتحینفيیوما،ً 5.29خاللاالختبار
،)4شكل(یوماً p.sp14.73لعزلةلو یوماً 5.13خاللp.f2لعزلةل

السببودویع. األخریینالعزلتینمنأقلزمناً األخیرةالعزلةسجلتحیث
ینالسابقتالعزلتینمنأعلىموتنسبةأحدثتp.sp1العزلةأنذكفي
كانتحینفي،)التواليعلي، %85و52(والسابعالخامسالیومینفي

على،p.f2وp.f1منلكلالخامسالیومفي%48و50الموتنسبة
الیوميفالموتنسبةلترتفعالسابعالیومفيلهما%78و73والتوالي،
لمحینفي،p.f2للعزلة%90وp.f1للعزلة%93إلىلتصلالتاسع
القاتلللزمنالقیمهذهیفسرالذياألمر،p.sp1لعزلةل%88تتجاوز
.النصفي

Metarhiziumتأثیر عزالت الجنس 

عزلتان،Metarhiziumالجنسمنعزالتثالثتأثیراختبارتم
.Mالنوعتتبعمنها anisopliae)m2, m3 (النوعتمثلالثالثةوالعزلة

M. flavoviride)m1 .(القطنلذبابةممرضةالثالثالعزالتوكانت
المتوسطةبینتراوحتالمدروسةالعزالتشراسةأنإالالبیضاء،

لتجربةلاألخیرالیومفيالمصححةالموتنسبةبلغتحیث. والمنخفضة
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%40وكانتالتوالي،على،m3وm2العزلتینمنلكل%51و53
).5شكل(m1لعزلةل

فرقوجود،%5معنویةمستوىعندTukeyاختباریظهرلم
منأمM. anisopliaeالنوعمنكانتسواءالعزالتهذهبینمعنوي
والتاسعوالسابعالخامسالتجربةأیامخاللM. flavovirideالنوع

)F= 0.721وdf=2وp=0.524(،هذهإمراضمعدلكانعاموبشكل

ألخرىالألنواعتتبعالتيالعزالتباقيمعمقارنةمنخفضاً العزالت
.المدروسة

اً أیضاإلماتةسرعةعلىالعزالتهذهتأثیرانخفاضانعكس
لمحسوبةاالقیمكانتحیثالنصفي؛القاتلللزمنمرتفعةقیماً وأعطى

علىm3وm2وm1العزالتمنلكلیوماً 9.09و9.28و12.22هي
. التوالي

بوغة/ مل 610×1بتركیز lecaniiVerticilliumبعزالت النوع نسبة الموت المصححة لحوریات العمر الثالث لذبابة القطن البیضاء المعاملة.1ل شك
).%5عند احتمال (القیم للعزالت المختلفة التي لھا نفس األحرف ال یوجد بینھا فروق معنویةخالل أیام التجربة.

Figure 1. Corrected mortality rates of the third nymphal instar of the cotton white fly treated with isolates of the species
Verticillium lecanii at the concentration of 1x106 conidia/ml during the experimental period. (Values for different isolates with
the same letters are not significantly different at P=0.05).

Verticilliumمعامل االنحدار لنسبة الموت المصححة خالل أیام التجربة لعزالت النوع . 2شكل lecanii حوریات ذبابة العمر الثالث لالمختبرة ضد
.القطن البیضاء

Figure 2. Regression factor of corrected mortality rate during the experimental period for the Verticillium lecanii isolates tested
against the third instars of the cotton whitefly.
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بوغة/ مل خالل 610×1بتركیز Paecilomycesبعزالت الجنس الموت المصححة لحوریات العمر الثالث لذبابة القطن البیضاء المعاملة. نسبة 3شكل
).%5عند احتمال فروق معنویةالقیم للعزالت المختلفة التي لھا نفس األحرف ال یوجد بینھا أیام التجربة.(

Figure 3. Corrected mortality rates of the third nymphal instar of the cotton white fly treated with isolates of the species
Paecilomyces at the concentration of 1x106 conidia/ml during the experimental period. (Values for different isolates with the
same letters are not significantly different at P=0.05).

المدروسة ضد Paecelomycesمن الجنس p.sp1 ،p.f1 ،p.f2معامل االنحدار لنسبة الموت المصححة خالل أیام التجربة لكل من العزالت .4ل شك
حوریات ذبابة القطن البیضاء بالعمر الثالث.

Figure 4. Regression factor of corrected mortality rates during the experimental period for the isolates p.sp1, p.f1 and p.f2 of
the genus Paecelomyces tested against the third nymphal instar of the cotton white fly.

المناقشة

فياألبیضوالذبابالمنّ حشراتمنV. lecaniiالنوعسالالتعزلت
إمراضهالدراساتمنكثیروأثبتت). 12(العالممنمختلفةمناطق

ابالذبأنواعلبعضالحیویةالمكافحةعواملكأحداستخدامهوٕامكانیة
الفطریةالمبیداتمنالعدیدویوجد). 8،13، 5(والتربسوالمناألبیض
.)7(المعدیةوحداتهإحدىأوأبواغهعلىالحاویةالحیویة

هذكرتماالدراسةهذهخاللعلیهاحصلناالتيالنتائجتؤكد
رتأثیالمدروسةالثالثللعزالتأنأظهرتحیث،السابقةاألبحاث
. ثالثالبالعمرالبیضاءالقطنذبابةلحوریاتنسبیاً مرتفعممرض
) V3(إمراضیاً األشدللعزلة%82إلىالمصححةالموتنسبةووصلت

لیهاعحصلالتيالنتائجمعیتفقوهذایومًا،5.1قدرهنصفيقاتلبزمن
Gindinللعزالت%83إلىالموتنسبةوصلتحیث،)10(وآخرون

3.2نبیكانلدیهالمسجلالنصفيالقاتلالزمنأنإالةإمراضیاألشد
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ألنلسبباویعودلدینا،المسجلعنتقریباً یومینبفارقأيیوماً 3.8و
رةالحشمجتمعفيالموتمنمرتفعةنسبةبإحداثبدأتالعزلةهذه

إلىیؤديالذياألمر) المعاملةبعدأیامخمسة(نسبیاً متأخربوقت
أعماربأن) 10(ذكروقدهذا. النصفيالقاتلالزمننتائجفيتفاوت
الذيالبیضماعداالكاملة،الحشراتحتىبالفطرتأثرتكافةالحشرة

لفاقسةاالحوریاتفيالنفوقنسبةكانتحینفيلإلصابةمقاوماً كان
الحوریاتتقدمتكلماأنهإلىاإلشارةتجدر. %98و95بینحدیثاً 

عنجمةالناالموتنسبةوتنخفضلإلصابةمقاومةأكثرتصبحبالعمر
فيورٍ دببالعدوىالواحدالطورإصابةزمنیسهمكماالفطریة،اإلصابة

صابةإإلىیؤديالعمربدایةفيالفطرفتطبیقاإلصابة،شدةتحدید
قبلامفترةفيتكونالحشرةألنالعمر،بنهایةطبقلوفیماأعلى

حداثإقبلالفطرمنالتخلصفيكبیرةفرصةیعطیهاممااالنسالخ
).20،23(اإلصابة

أهمیةالحیویةاألعداءأكثرمنP. fumosoroseusالنوعیعتبر
فيعالیةقدرةوله،)15(العالمفياألبیضالذبابعلىالسیطرةفي

sppBemisia.منكلمجتمعاتفيشدیدةأوبئةإحداث

Trialeurodesو spp.المفتوحوالحقلالمحميالبیتبیئةمنكلفي
P. lilacinusالنوعاستخدامإلىالدراساتتشیرحینفي). 19، 6(

فيلجذوراتعقدنیماتودالمكافحةمستخدمألنهجدًا،قلیلةالحشراتعلى
).22،24(الحویصلیةوالنیماتوداالمحمیةالبیوت

Paecilomycesالجنسمنالمختلفةاألنواعتأثیرتفاوتإن

لبیضاءاالقطنذبابةحوریاتضدالواحد،للنوعالمختلفةالعزالتوكذلك
منالعدیدقبلمنمسجلةظاهرةمختلفةبأعمارأوواحدبعمرسواء

یرتأثفيتفاوتوجدإذدراستنا،معیتوافقوهذا). 27،29(الباحثین
اأیضوهذاالواحد،النوععزالتبینوكذلكPaecilomycesالجنسأنواع

النوعمنعزالت9تأثیراختبراعندما)Er)11وGokceسجلهما
P. fumosoroseusالنوعمنوعزلةP. lilacinus .خمسأظهرتإذ

حوریاتضد) %70منأكثر(عالیاً ممرضاً تأثیراً األولالنوعمنعزالت
أنحینفيأیام،6فيالبیضاءالبالستیكیةالبیوتلذبابةالثانيالعمر
%84سبةبنموتاً سببذاتهالنوعأنإال. محدوداً كانالثانيالنوعتأثیر
ذاتهللنوعp.l1العزلةأحدثتهمامعیتفققدوهذا،)9(أخرىدراسةفي

.أجریناهاالتيالتجاربخالل
إال،واسععوائليمدىذوM. anisopliaeالنوعأنالرغمعلى

،)30(والجرادالخنافسضدحیویةمكافحةكعاملالغالبفيُیوظفأنه
.)28، 16(قبلمنأوالً األبیضوالذبابالمنعلىفعالیتهوصفتوقد

بوغة/ مل خالل 106×1بتركیز Metarhiziumنسبة الموت المصححة لحوریات العمر الثالث لذبابة القطن البیضاء المعاملة بعزالت الجنس . 5شكل 
). %5عند احتمال أیام التجربة. (القیم للعزالت المختلفة التي لھا نفس األحرف ال یوجد بینھا فروق معنویة 

Figure 5. Corrected mortality rates of the third nymphal instar of the cotton white fly treated with isolates of the genus
Metarhizium at the concentration of 1x106 conidia/ml during experimental period. (Values for different isolates with the same
letters are not significantly different at P=0.05).
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البیضاء،القطنلذبابةممرضMetarhiziumالفطرأندراستنافيتبین
لىإمتوسطةكانتالمختبرةالثالثللعزالتالممرضالتأثیرأنإال

الذبابةحساسیةوأن). تأثیراً األشدm2للعزلة%55(نسبیاً منخفضة
عزالتثمانيمنعزالتلثالثمرتفعةكانتB. argentifoliiالبیضاء

.M. anisopliae varوM. anisopliae var. anisopliaeالنوعینتتبع

acridumالحشرةلحوریات%80حواليإلىوصلتبنسبةنفوقاً وسببت
إلىائجناونتالنتائجهذهبینالتفاوتسببیعودوقد،)23(األولبالعمر

تجاهراتالحشحساسیةفيالتباینأوللتجارب،المحددبالعمراالختالف
مل/بوغة106×1تجربتنافيالمستخدمالتركیزكذلكالمدروسة،األنواع

فيدوراً یلعبذلكفكل. مل/بوغة710×1األخرىالتجربةفيكانبینما
Sosnowskaأثبتوقدهذا. المرضإحداثفيالفطركفاءةتحدید

النوعمنلساللتینالبیضاءالقطنذبابةبالغاتحساسیة) 25(
M. anisopliaeلالقاتالزمنقیمةوبلغتمختلفة،حرارةدرجاتعند

.س˚25ندعیوماً 2.2لهاالنصفي
ضمنالمدروسةالفطریةاألنواعمنكلمقدرةیتبینوبذلك

لقضاءواالبیضاءالقطنذبابةإصابةعلى) مخبریاً (المثالیةالظروف
النوعقدرةوفطركلنوعحسبتختلفمتفاوتةزمنیةفتراتخاللعلیها

األنواعدراسةلمتابعةیدفعناوهذاذاته،النوعمناإلمراضىعلالعزلةأو
والتحققةالمعملیاآلفةهذهضدعالیاً ممرضاً تأثیراً أبدتالتيوالعزالت

المكافحةرامجبفيستخدامهاامكانیة إبالتوصیةبهدفحقلیاً فاعلیتهامن
.البیضاءالقطنلذبابةالمتكاملة

Abstract
Haj Hasan, A., M. Ahmad and S. El-Moghrabi. 2015. Laboratory evaluation of some local entomopathogenic fungi
isolates against cotton whitefly, Bemisia tabaci (Genn.). Arab Journal of Plant Protection, 33(2): 208-215.

A laboratory experiment was conducted to determine the virulence of some local isolates of the entomopathogenic fungi Verticillium
lecanii (3 isolates), Paecilomyces fumosoroseus (2 isolates), Paecilomyces lilacinus (2 isolates), Paecilomyce spp (2 isolates), Metarhizium
anisopliae (2 isolates) and Metarhizium flavoviride (one isolate). These isolates were tested against the third nymphal instar of the cotton white
fly Bemisia tabaci (Genn.) at concentration of 1×106 conidia/ml. Mortality rates varied for most isolates during the experimental period. The
isolates V1, V2 and V3 for V. lecanii caused higher mortality rates (74, 72 and 82%, respectively) and their respective LT50 values were 6.70,
6.72 and 5.20 days. Similarly, most Paecilomyces tested isolates caused high mortality rates that reached 93% on the last day of the experiment,
whereas its LT50 value was 4.73 days. The virulence of Metarhizium isolates was weak, as their mortality rate did not exceed 55%, and no
significant differences were found among them.
Keywords: Bemisia tabaci, entomopathogenic fungi, Verticillium lecani, Paecilomyces fumosoroseu, Paecilomyces lilacinusmmm,

Paecilomyce ssp, Metarhizium anisopliae, Metarhizium flavoviride
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