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 Research Paper (Biological Control: Insects)  (حشرات: مكافحة إحيائيةبحـوث )
 

 حشرة  إزاءالممرض للحشرات   Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin الفطر فعالية
 Tuta absoluta (Meyrick) /الطماطمحافرة أوراق البندورة
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 الملخص
 VuilleminBeauveria bassiana (Balsamo)  الفطر فعالية. 2017. البوحسيني ومصطفى خطيب الناصر تريسي، فاتح زياد، عبد ،العيسى

 .109-103 (:2)35ية النبات العربية، مجلة وقا .Tuta absoluta (Meyrick) /الطماطمحشرة حافرة أوراق البندورة إزاءالممرض للحشرات 
من االستراتيجيات و .في بلدان حوض البحر المتوسطآفة هدامة  Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)حافرة أوراق البندورة  حشرة تعد

الذي  Beauveria bassiana (Balsamo) Vuilleminالفطر ومن بينها الفطور الممرضة للحشرات، استخدام الفعالة والمستدامة لهذه اآلفة الغازية المهمة للمكافحة 
 علىو/الطماطم نباتات البندورةمع التعايش الداخلى  على EPH1و EPA2 عزلتي الفطر. تم في هذه الدراسة اختبار قدرة ممرضات الحشرات المهمة يعد من

انخفضت نسب  اكملبندورة عند معاملتها بأبواغ الفطر العزلتين على التعايش داخل أوراق ا كلتاأظهرت النتائج قدرة  .تحت الظروف الحقليةالحشرة  فاعليتهما على
من األوراق. كذلك انخفضت نسبة الثمار  %30 (غير المعامل)في حين بلغت نسب إصابة الشاهد  ،العزلتين بكلتاعند معاملة النباتات حقليًا  باآلفة األوراق المصابة

وبالتالي فان قدرة عزلتي الفطر . %44الثمار إصابة  ةنسب التي بلغت فيهالنباتات غير المعاملة المصابة بالحشرة عند معاملة النبات بعزلتي الفطر مقارنة مع ا
 لآلفة. ا من العزالت الواعدة ضمن برامج اإلدارة المتكاملةمتخفيض مستويات اإلصابة في الحقل يجعلهالمدروستين على 

 .Endophyte ،Beauveria bassianaلممرضة للحشرات، ، الفطور اTuta absolutaحفار أوراق البندورة، : كلمات مفتاحية
 

 1المقدمة

 
 .Lycopersicon esculentum L الطماطم/البندورةتصاب نباتات 

 أحيائية، وتتصدر  بالعديد من اإلجهادات األحيائية والال
  ،اإلصابات الحشرية قائمة اآلفات التي تصيب هذا المحصول

  Tuta absoluta (Meyrick)رة حافرة أوراق البندو ومن أهمها حشرة
(Lepidoptera: Gelechiidae) ن في بلدا الرئيسةفة اآل أصبحتالتي و

صل قد ت كبيرةحوض البحر المتوسط حيث تسبب خسائر اقتصادية 
تتزايد أضرار هذه اآلفة في  .(8، 4) في بعض الحاالت %100إلى

يب تصحيث  ،(1) 2010 عام فيسورية عامًا بعد عام منذ وفودها 
من  %73تضع البالغات  تطوره المختلفة.مراحل خالل محصول ال

على عروق األوراق والسوق الطرفية  %21 و بيوضها على األوراق،
. (7) غير الناضجةفقط على الثمار  %1كأس الزهرة و على %5و

األوراق أو السوق أو الثمار لتتغذى حديثًا  المنبثقةتخترق اليرقات 
 تسبب هذه الحشرةها في األجزاء المصابة. وتتطور ضمن أنفاق تحدث

ما م الحقلمية ونوعية ثمار البندورة المزروعة في البيوت المحتدني 
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. تقتصر مكافحة هذه الحشرة حاليًا على (8) قيمتها التسويقيةيقلل من 
ظهور صفة المقاومة للمبيدات رغم ، (15) المبيدات الكيميائيةاستخدام 

إضافة لألضرار (، 28، 18) مناطقرة في بعض العند هذه الحش
ذلك كو ،ةالمستهدف غير لكائنات الحيةهذه المبيدات على الالمحتملة ل

ن العديد لذلك فإ .(14) على صحة األنسان المخاطروالمحاذير البيئية 
من اإلجراءات يمكن تطبيقها ضمن برامج اإلدارة المتكاملة بما فيها 

طور وتعد الف ،انتشار هذه اآلفةن المكافحة الحيوية والكيميائية للحد م
زاد المهمة والتي المكافحة الحيوية  الممرضة للحشرات من عوامل

(. أضف 23بشكل اقتصادي ) انتاجها إلمكانيةمؤخرًا نظرًا  ااستخدامه
الفطور تمتلك هذه بعض أن أظهرت الدراسات العديد من إلى ذلك أن 

لية ضمن العديد من كمتعايشات داخالنباتات خاصية استعمار أنسجة 
ضمن يمكن أن تتعايش هذه الفطور داخليًا . (26، 24) األنواع النباتية
 . (29)أعراض ظهر عليه أي تالعائل دون أن النبات جذور وأوراق 

 Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin يمتلك الفطر
 حيث أمكن عزله طبيعيًاخاصية التعايش الداخلي  الممرض للحشرات

، 6الذرة ) النباتات مثلمن عدد من اصطناعية عد إجراء عدوى أو ب
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النخيل  (،16) /الطماطمالبندورةو القطن(، 10) /البطاطس(، البطاطا17
إن وجود الفطور (. 20) والكاكاو، (21)القهوة  ،(3) الموز (،9)

ايش فتع ،في مجتمعات اآلفاتؤثر يالمتعايشة ضمن العائل يمكن أن 
داد أعتسبب في خفض  ضمن نسيج نباتات الذرة B. bassiana الفطر

 Ostriniaاألنفاق التي تحدثها يرقات حفار ساق الذرة األوربي 

nubilalis (Hübner) النوع يرقات وSesamia calamistis 

(Hampson) (6) كذلك ُسجل انخفاض األضرار الناتجة عن حفار .
ايش الفطر تع نتيجة Cosmopolites sordidus (Germar)جذور الموز 

فراز السموم إلى إ ُعزي ذلك، وقد (3)الموزالسابق الذكر مع نباتات 
 الفطرية ضمن أنسجة النباتات العائلة.

ي فوأثرها المتبقي إن زيادة مخاطر استخدام المبيدات الكيميائية 
 B. bassianaلفطر اآلمن لستخدام مع اال بالمقارنةالغذاء والبيئة 

 اءإزصي القدرة االمراضية لهذا الفطر جعل من تقلحشرات لالممرض 
ع داخليًا م ة أوراق البندورة وإمكانية تعايش بعض عزالتهحشرة حافر

 العائل أمرًا بالغ األهمية والهدف الرئيس لهذا البحث.

 
 هوطرائق البحثمواد 

 
 عزالت الفطر المستخدمة

 B. bassiana (EPH1الفطر الممرض عزلتي الحصول على  ّمت
المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة من  (EPA2و
 امعهلنخيل تم جاعينات سعف  من ، حيث ُعزلت كلتا العزلتين(ايكاردا)

 .2014طرطوس عام منطقة من 
 

 تحضير المعلق البوغي
عزالت الفطور المدروسة في أطباق بتري على وسط  ترعُز

¼SDYA (¼sabouraud dextrose yeast extract agar) معدل ب
ميكرولتر من المعلق  100نشر كمية ب ، وذلكعشرين طبق لكل عزلة

 15مدة ل تحضنثم بوغة/مل( على الطبق،  106×1البوغي )تركيز 
 تصدللحصول على أعلى نسبة تبوغ. ُح في الظالمس 22ºيومًاعند 
مل ماء مقطر  10إضافة بعد استخدام قضيب زجاجي بعد ذلك باألبواغ 

ثم نقل المعلق البوغي  ،Tween 80من مادة  %0.05ومعقم مضافًا له 
ج األنبوب لمدة ثالث دقائق لتحطيم الحوامل إلى أنبوب اختبار. ُر

اش من الشات طبقأربع المعلق عبر  ُمررالبوغية وبعثرة األبواغ، ثم 
ب احسم تلفصل األبواغ عن الميسليوم وبقايا وسط النمو. المعقم الطبي 

كونيدية/مل( باستخدام شريحة عد كريات  تركيز المعلق البوغي )بوغة
ن مكما حسبت نسبة إنبات أبواغ العزلتين المدروستين  الدم الحمراء.

خالل تلقيح ثالثة أطباق بتري بقطرة من المعلق البوغي لكل عزلة، ثم 

اختبرت حيوية األبواغ ساعة.  24س لمدة ˚ 22 نداألطباق ع تحضن
 ،تحت المجهركل طبق من بوغة كونيدية على األقل  200بفحص

إذا تجاوز طول أنبوبة اإلنبات نصف طول  نابتةالبوغة  واعتبرت
 البوغة.

 
 المختبرتحت ظروف للفطر اختبار إمكانية التعايش الداخلي 

 سم 15قطرها  في أصصُزرعت بذور بندورة من الصنف البلدي 
بنسب  peatmossتحوي خلطة معقمة من التربة والرمل والبيتموس 

ميم استخدم التصتبر أبحاث وقاية النبات، جامعة حلب. مخ ة فيمتساوي
مكرارت لكل معاملة.  ةالعشوائي الكامل في التوزيع، وبمعدل ثالث

لعزلتين لالمعلق البوغي ت الشتول عند تشكل أربع أوراق حقيقية بشُر
، في حين رشت نباتات بوغة كونيدية/مل 107المدروستين وبتركيز 

وريقات( من كل مكرر ومن  9ت ثالث أوراق )ذخُأ .الشاهد بالماء
 ًايوم 15، بعد ول ولكل من المعامالت المدروسةالشتمناطق مختلفة من 

 نشرت وفق طريقة لهذه األوراق التطهير السطحيُأجري  .من العدوى
غسلت األوراق بالماء، ثم غمرت بالكحول االيثيلي تركيز . (13) سابقًا
 قلتنو دها بالماء للتخلص من الكحول،، وغسلت بعثانية 15لمدة  70%

لمدة دقيقة  %1إلى محلول هيبوكلوريت الصوديوم تركيز بعد ذلك 
األوراق  ُقطعت .المعقموثالث مرات بالماء المقطر  غسلتواحدة، ثم 
مدعم  SDYA¼ألطباق بتري تحوي مستنبت  نقلت ثملعدة قطع 

األطباق  قتأغل(. %0.004الستريبتومايسين )( و%0.02سلين )يبالبن
س لحين ظهور النمو ° 2±22عند  حضنتمن البارافيلم ثم  بشريط

كما لقحت على سطح األوراق.  B. bassianaلعزالت الفطر الخارجي 
 بعض األطباق بماء الغسيل للتأكد من فاعلية التطهير السطحي. 

 
اإلصابة بحافرة  في خفض نسب EPA2و EPH1فاعلية العزلتين 

 يًاأوراق البندورة حقل
في حقل مزروع بنباتات البندورة، نفذت التجربة  - التجربة تصميم

ة في قرية المستورة التابعلتنفيذ التجربة،  2م 160خصص منه مساحة 
ثالث  ضمت التجربةلمنطقة عفرين من محافظة حلب، سورية. 

 ولشت رعتُز. ومعاملة شاهد( عزلتي الفطرمعامالت )
على ، 2016 /مارسآذار 21خ بتاريفي الحقل  /الطماطمالبندورة
البعد بين الخط نباتًا في الخط الواحد،  15وبمعدل ، م 9بطول  خطوط
فصلت القطع  بين الشتول.سم  40-30بفاصل وسم،  70-60 واآلخر

 تمّ توزيع مصيدتين كما. م  3 التجريبية بمسافة خالية من النباتات بطول
 .هاتمعاتلرصد نشاط الحشرة ومراقبة كثافة مج تينفيرموني
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ر تم تنفيذ الرش الحقلي لنباتات البندورة بعزلتي الفط -التجربة تنفيذ
B. bassiana  المدروستينEPH1 وEPA2  .مرتين خالل الموسم

 بعد أسبوع من زراعة الشتول في الحقلأجريت الرشة األولى 
بوغة  107×2.5بتركيز و اتمل لكل نب 20بكمية (، 30/3/2016)

يخ بالمعلق البوغي لعزلتي الفطر بتارلرشة الثانية كونيدية/مل. نفذت ا
، كما رشت األولالموعد المستخدم في  هذاتالتركيز ب، 14/6/2016

 مسغروب الش قبيل أجريت عملية الرش. نباتات الشاهد بالماء المقطر
عدد  ارتفاعباستخدام مرش يدوي. وقد نفذت الرشة الثانية عند مالحظة 

 .مصائد الفيرمونيةعلى ال الحشرات الملتقطة
تّم أخذ القراءات بشكل منتظم كل خمسة عشر يومًا بدءًا من 

دورة أوراق البنحيث تم عّد  ،تاريخ معاملة النباتات بالعزالت الفطرية
 عددوفي كل نبات  )ظهور انفاق فى األوراق( المصابة بهذه الحشرة

نسبة الضرر )عدد األوراق المصابة بالنبات واألوراق الكلية 
 .(100 × لواحد/عدد األوراق الكلية في النبات الواحدا

 

 القطاعات العشوائية ُصممت التجربة بطريقة - التحليل اإلحصائى
 ياإلحصائ التحليل ُأجري .مكررات لكل معاملة ةثالثوبواقع  الكاملة،

 الفروق مقارنة وتمت ،GEN STAT (19) التحليل برنامج باستخدام
 باستخدام 0.05إحتمال  مستوى عند معنوي فرق مستوى أقل عند

 .دنكن اختبار
 

 المناقشةالنتائج و
 

 EPA2أظهرت نتائج اختبار حيوية األبواغ للعزلتين المدروستين )
في تجارب  %96-94بين نسبة اإلنبات حيث تراوحت  ،(EPH1و

 . المختبر والحقل

 B. bassianaالتعايش الداخلي للفطر 
 عداءاإليومًا من  15ت البندورة بعد عزل الفطر من نباتاأظهرت نتائج 

إمكانية تعايش عزالت الفطر المدروسة ضمن  تحت ظروف المختبر،
المعاملة  الوريقاتمن وسطيًا  %80أمكن عزله من حيث  نباتات العائل،

 EPA2المعاملة بالعزلة  الوريقاتمن  B. bassiana (90% بالفطر
ت الورقة مستعمرة اعتبر (.EPH1من تلك المعاملة بـالعزلة  %70و

بعزلة الفطر المدروسة عند عزل الفطر من أي من مقاطع الوريقات 
 خالل هذه مع كامل النبات واعتبر الفطر عند ذلك متعايشًا المعاملة،

من  %100وبالتالي سجل الفطر قدرة على التعايش ضمن ، الفترة
 أي من تنم لم في حين  .نباتات البندورة المعاملة بالفطر الممرض

، كذلك لم يسجل أي جميع نباتات الشاهد في B.bassianaرعزالت الفط
 .(1)شكل  الغسيلبماء نمو فطري في األطباق التي أعديت 

 
في خفض نسبة اإلصابة بحافرة  EPA2و EPH1فاعلية العزلتين 

 أوراق البندورة حقليًا
أظهرت النتائج الحقلية بعد إجراء الرشة األولى وجود فروق عالية 

(، في نسبة إصابة النباتات بحشرة P<0.001(6, 22)F ,13.95 =نوية )المع
 حافرة أوراق البندورة بين النباتات المعاملة بعزلتي الفطر

B. bassiana  مقارنة مع الشاهد المعامل بالماء المقطر. األمر الذي
ب انخفاضًا في نس احققت تينالمستخدميشير إلى أن عزلتي الفطر 

المعاملة عندما كان النبات بالورقة الحقيقية السابعة  اإلصابة منذ بداية
  (.1ولغاية مرحلة اإلزهار وعقد الثمار )جدول 

 

 

 
 

نباتات =EPH1 ،Cالغزل الفطري للعزلة = EPA2، Bالغزل الفطري للعزلة  =Aالمتعايش داخلياً من نباتات البندورة.  B. bassianaعزل الفطر  .1شكل 

 . الغسيلاء العزل من م= Dالشاهد، 
Figure 1. Isolation of the endophytic fungus Beauveria bassiana from tomato plants. A= EPA2 isolate, B= EPH1 isolate, C= 

control plants, D= rinsing water. 
 

A B C D 
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حماية  14/6/2016حققت الرشة الداعمة بالمعلق البوغي للفطر في 
مستويات إصابة األوراق في حدها لنباتات البندورة وحافظت على 

، رغم ارتفاع عدد الحشرات في المصيدة بشكل ملحوظ ألكثر األدنى
حيث  يومًا بعد المعاملة، 45ولفترة تجاوزت  حشرة/مصيدة، 50من 

تقريبًا مقارنة مع نباتات  %15-12في حدود  نسب اإلصابةكانت 
ألوراق من ا %30الشاهد التي وصلت فيها نسب اإلصابة ألكثر من 
يدة بالمص الممسوكةوذلك عند مستويات مرتفعة من الحشرات البالغة 

الفطرية حشرة/مصيدة. وقد استطاعت العزالت  160والتي بلغت 
الثانية رغم الكثافة العالية ألعداد  ةحماية المجموع الورقي خالل الرش

ة رجات الحرارالحشرات الملتقطة في المصائد الفيرمونية وارتفاع د
علية فا يشير إلىاألمر الذي  /يوليوتموزو /يونيوشهري حزيرانخالل 

 (.2)شكل  هاتين العزلتين في تعزيز مقاومة النبات

كما أظهرت نتائج معاملة النباتات بعزلتي الفطر حقليًا، وجود 
(، في عدد الثمار P<0.001(2, 8)F ,34.89 =فروق عالية المعنوية )

ة وبالتالي في نسب اإلصابة المصابة بحشرة حافرة أوراق البندور
مقارنة مع الشاهد غير المعامل بالفطر الممرض للحشرات. تراوحت 

في النباتات المعاملة بعزلتي  %4.32و 4.11نسب إصابة الثمار بين 
في  %44في حين تجاوزت هذه النسبة  B. bassianaالفطر الممرض 

هرت النتائج (. وقد أظ2نباتات الشاهد المعاملة بالماء المقطر )جدول 
انخفاض عدد الثمار في نباتات الشاهد مقارنة مع النباتات المعاملة 

 بعزلتي الفطر المدروسة.
 

 

 

 . B. bassianaبعد المعاملة بعزلتي الفطر  /الطماطمنسبةاإلصابة بحشرة حافرة أوراق البندورة. 1جدول 

Table 1. Infestation rate with tomato leaf miner after treatment with two isolates of B. bassiana 
 

  Date التاريخ

 % Infestation       % اإلصابة

 الشاهد
 Control 

 EPH1 العزلة
 Isolate EPH1 

 EPA2 العزلة
Isolate EPA2 

 April 0.30±2.03 0.22±1.44 0.19±1.30 15 /أبريلنيسان 15

 April 0.32±3.07 0.42±1.47 0.68±1.51 30 /أبريلنيسان 30

 May 0.60±4.99 0.41±1.23 0.47±1.17 15 /مايوأيار 15

 June st1 1.43±9.93 1.15±5.08 0.86±4.36 /يونيوحزيران 1

 June 0.66±15.18 1.40±5.36 0.84±4.80 14 /يونيوحزيران 14

 June 1.14±17.35 0.88±6.58 0.24±5.95 30 /يونيوحزيران 30

 July 4.05±23.04 0.31±10.88 1.07±8.60 15 /يوليوتموز 15

 July 7.96±30.48 1.74±15.76 1.74±12.47 30 /يوليوتموز 30

 

 
 

 . EPH1و EPA2 الفطريتين بالعزلتين المعاملةالنباتات على بحافرة أوراق البندورة  األوراق المصابة نسب .2شكل 
Figure 2. Percent of tomato leaves infested with tomato leaf miner following treatment with the two fungal isolates (EPA2 and 

EPH1) of B. bassiana. 
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Table 2. Fruit number and infestation rate with tomato leaf miner following treatment with two isolates of B. bassiana. 
 

 عزلة الفطر الممرض
Entomopathogenic  

fungal isolate 

على  المصابةمتوسط عدد الثمار 

 النبات 
Average number of infested 

fruits/plant 

 على متوسط عدد الثمار الكلي

 النبات
Average total number of 

fruits/plant 
 الثمار المصابة/النبات %

% Infested fruits/plant 
EPA2 0.33±1.3 35.63.85± 0.78±4.11 

EPH1 0.88±1.6 38.63.34± 2.74±4.32 

 Control 0.58±9.0 21.02.52± 6.13±44.09 الشاهد

 

 المناقشة
 

 إمكانية استعمار عزلتي الفطرنتائج اختبارات قدرة التعايش  أكدت
B. bassiana يث ح متفاوتةتين أوراق نبات البندورة بنسب المدروس

وهي  GHAبأن العزلة  (22)وآخرون  Powellذكره توافقت مع ما 
تمكنت من  B. bassianaعزلة تجارية من الفطر الممرض للحشرات 

المختلفة بعد تغليف بذور نباتات البندورة بهذه  النباتأجزاء استعمار 
ضرار يرقات حشرة الحد من أ علىالعزلة، حيث أظهرت قدرة 

Helicoverpa zea . تمكنكما Leckie (16)  من الكشف عن نموات
عزلتين بعد أسبوعين من العدوى ب الفطر ضمن أنسجة نباتات البندورة

للبوليميراز التفاعل السلسلي  باستخدام B. bassianaمن الفطر 
(PCR)Polymerase chain reaction  مكاثرة الفاصل الداخلي ل

 Internal transcribed spacer (ITS)  (9.)المنسوخ
ها بعد معاملتباآلفة إن انخفاض نسبة إصابة نباتات البندورة 

 ظهرخالل كامل موسم النمو تُ ومدروستين الEPA2 و EPH1بالعزلتين 
الحفاظ على فاعليتهما وتأثيرهما في حياتية على قدرة هاتين العزلتين 

نباتات العائل، األمر الذي  ا ضمنماآلفة المستهدفة من خالل تعايشه
 المكافحة المتكاملة لهذه الحشرة، برامج ا فيمإمكانية استخدامهيزيد من 

، مقارنة مع الشاهد %50انخفضت نسب إصابة األوراق ألقل من حيث 
تجارية ، من أن تأثير عزالت (12) نشر سابقًاوتوافق ذلك مع ما 

 ةالثالثعمار اليرقية في األ B. bassianaمتعايشة داخليًا من الفطر 
فوق ن سببت نسبوكانت مرتفعة البندورة أوراق حافرة أنفاق ل األولى

ع يرقات العمر الرابلفي حين سببت نسب نفوق  ،%100-90في حدود 
نفوق يرقات  نسب ( أن11) Kaoudوكذلك أشار  .%50-30 بحدود

ل ، وتوافق ذلك مع ك%60كانت بحدود  بريًاتمخ حافرة أنفاق البندورة
الفطر لفاعلية  والذين أشار (27)وآخرون   Shalaby( و2) خضيرمن 

B. bassiana  الطماطميرقات حافرة أوراق البندورة مكافحةفي/. 
 في EPA2و EPH1العزلتين  كلتاكما أظهرت النتائج فاعلية 

د أوراق البندورة بحدو حافرة البندورة بحشرةنسب إصابة ثمار  خفض
 النتائج متوافقة مع دراسة أجراها جاءت هذه مقارنة مع الشاهد. 90%

Bue  عزالتالذين حصلوا على نتائج جيدة من استخدام  ،(5)ن آخروو 
 .الحقلفي  إصابة الثمار نسبفي تخفيض  B. bassianaمن الفطر 
 للحشراتأن تطبيق الفطر الممرض  ( إلى25) Sabbour وكذلك أشار

Metarhizium anisopliae var. frigidum ابة ثمار خفض نسب إص
 البندورة في الحقول المعاملة.

 EPA2و EPH1إن فاعلية عزلتي الفطر الممرض للحشرات 
جراء تطبيقها في حقول البندورة في الحد من نسب إصابة األوراق 
والثمار من خالل تعايشها الداخلي مع أنسجة النبات يجعل من 

البندورة استخدامها في برامج اإلدارة المتكاملة لحشرة حافرة أوراق 
 أمرًا واعدًا. 

 
 

Abstract 
Al Eisa, Z., A.N. Trissi, F. Khatib and M. El Bouhssini. 2017. Virulance of the entomopathogenic fungus Beauveria 

bassiana against the tomato leaf minerTuta absoluta (Meyrick). Arab Journal of Plant Protection, 35(2): 103-109. 
The tomato leaf minerTuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) is a destructive pest of tomato in the Mediterranean region. 

Among the best strategies for effective and sustainable control of this invasive insect pest are the entomopathogenic fungi. Beauveria bassiana 

is an important entomopathogen, and its capacity to colonize crop plants is becoming widely recognized. Herein the ability of the isolates 

EPA2 and EPH1 of B. bassiana to colonize tomato plants was tested. The performance of the pest was affected by entomopathogen in plants 

in the field trial. Results showed that both isolates colonized the leaves of tomato plants when inoculated as conidia. Under field conditions, 

leaf infestation with the pest was significantly decreased when plants were treated by the two isolates, while the insect infested 30% of leaves 

in the untreated plots. Less percentage of infested tomato fruits was recorded when plants were treated by both fungal isolates compared with 

untreated plants, where 44% of fruits was affected. Accordingly, the endopytic isolates of B. bassiana decreased the infestation levels of T. 

absoluta in tomato field, which is of particular relevance for the design of efficient management strategies.  

Keywords: Tomato leaf miner, Tuta absoluta, Endophyte, Beauveria bassiana. 
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