تأثري الراشح الفطري  Beaurveria bassaniواملستخمص النباتي

 Photoshineيف هالك االطوار الريقية لعثة التني Ephistia cautella
)(Walker) (Lepidoptera : phycitidae
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اجريت دراسة مختبرية لمعرفة تأثير راشح الفطر  Beauveria bassaniوالمستخمص النباتي التجاري  Photoshineفي ىالك

األطوار اليرقية لعثة التين  , Ephistia cautellaاظيرت النتائج ان راشح الفطر  Beaurveria bassaniذات تاثير في ىالك
االطوار اليرقية لمحشرة اذ بمغت اعمى معدل ىالك  % 90.64لمطور اليرقي االول بعد مرور  3ايام من المعاممة بالتركيز  %1بينما

بمغت  % 92.4بعد مرور  7ايام من المعاممة بنفس التركيز  .اما اقل معدل ىالك فقد بمغت  %5.5لمطور اليرقي الرابع بعد مرور 3
ايام من المعاممة اما بعد مرور  7ايام من المعاممة فقد بمغت نسب اليالك  %32.14لمطور اليرقي الرابع في التركيز .%0,25

كذلك أظيرت النتائج أن المستحضر النباتي التجاري  Photoshineذات تأثير في ىالك األطوار اليرقية لمحشرة  ,فقد بمغت أعمى

معدل ىالك  %90.13لمطور اليرقي االول عند المعاممة بالتركيز  10مل/لتر بعد مرور  3ايام من المعاممة و  %92.22لنفس
الطور والتركيز بعد مرور  7أيام من المعاممة في حين بمغت نسب اليالك  %60.1و  % 90.32لمطور اليرقي الرابع بعد مرور  3و
 7ايام عمى التوالي عند المعاممة بالتركيز 10مل/لتر .

الكممات المفتاحية  -:الفطر  ، Beauveria bassaniعثة التين  ، Ephistia cautellaالمبيد Photoshine

Abstract
A laboratory study was conducted to show the effect of fungi extract B. bassani and the Photoshine
plant in the Larva instar mortality of E. cautella . The result showed that the fungi B. bassani has an
effect in the larva mortality stages to the insect , the maximum mortality is (90.64%) for the first
Larvae instar after 3 days in concentration 1% , and (92.4%) after 7 days at the same concentration the
minimum mortality is 0.0% for the fourth Larva after 3 days and no mortality percentage is shown .
while after 7 days the mortality percentage is 32.14% for fourth larva .
The result also showed that the commercial plant Photoshine has an effect in mortality of insects ,
the maximum is90.13 % for first Larva at 10ml/L concentration after 3 days and 92.22% to the same
istar and concentration . While the percentage of mortality 60.1% and 90.32% for fourth Larva instar
after 3 and 7 days respectively at 10ml/L concentration .
Keywords: Beauveria bassani, Ephistia cautella , Photoshine.

 -1المقدمة

تعد أشجار النخيل  Phoenix ductylifiraمن أقدم أشجار الفاكية في العالم حيث ظل عطاؤىا

متواصال من ثمارىا ذات القيمة الغذائية العالية وانتياء بفوائدىا الكثيرة التي ال تحدىا إال مقدرة اإلنسان عمى
االبتكار (الجبوري . )2002

ويعتبر العراق من البمدان التي تنتشر فييا زراعة النخيل بكثافة في المناطق الوسطى والجنوبية خاصة في
محافظة البصرة عمى امتداد ضفتي شط العرب والمناطق التي يمر بيا  ,وتتعرض نخمة التمر لإلصابة بالعديد

من اآلفات الحشرية التي ينتج منيا خسائر اقتصادية كبيرة (البياتي والشرىي . )2008

حيث تتعرض نخمة التمر لالصا بات الحشرية في جميع أجزائيا فمنيا ما يياجم الذكور كالحفارات ومنيا ما
يصيب جذوع النخمة كحفار ساق النخيل ذو القرن الطويمة ومنيا ما يياجم الثمار كحشرة (الحميرة) وعثة التين

وقسم منيا يياجم سعف النخيل كالحشرات القشرية (عبد المجيد واخرون . )2004
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ومن اآلفات الحشرية الميمة التي تصاب بيا التمور في المخازن وفي الحقول وأكثرىا ضر ار ىي حشرة عثة

التين (االفسيتا) ) Ephistia cautella (walkerوالتي تعود الى رتبة حرشفية االجنحة (,) Lepidoptora

وتسبب ليا تمفا بالغا وىذا يجعميا آفة تستحق االىتمام الكبير وتضافر الجيود في عمميات مكافحتيا والسيطرة
عمى انتشارىا حيث تتجمى خطورة الحشرة من خالل حجم الضرر الذي تحدثو يرقاتيا عن طريق التغذية أو من

طريق تمويث المواد الغذائية المخزونة وخاصة التمور بالحشرات الميتة او فضالتيا

وجمود انسالخيا

(عبد المحسن . )1974 ,تنتشر الحشرة في مختمف بمدان العالم ومنيا البمدان العربية كمصر وليبيا والسعودية
والعراق وتصيب وتياجم عوائل عديدة منيا المشمش والتين والفواكو المجففة كالزبيب  ,ينشا الضرر عن تغذي

اليرقات عمى او داخل الثمار وتصيب التمور الطرية بعد سقوطيا والتمور الجافة المخزونة (العزاوي . )1980 ,

وقد تظافرت الجيود في عمميات مكافحتيا والحد من انتشارىا وتقميل إعدادىا فقد استعممت العديد من
المبيدات الكيميائية حيث استخدم بروميد المثيل

(المالح واخرون . )2005 ,

 CH3Brفي المكافحة و تعقيم شاحنات التمور المصدرة

ونظ ار لآلثار السمبية الناجمة عن استخدام المبيدات الكيميائية المصنعة وما ينتج عنيا من خمل في

التوازن الطبيعي وتعدد مكونات البيئة فقد اتجيت األبحاث إلى استخدام أساليب أخرى في المكافحة أكثر أمانا
عمى صحة اإلنسان ومنيا العودة إلى المستحضرات الطبيعية النباتية أو المكافحة اإلحيائية التي أثبتت كفاءة

عالية في تأثيرىا عمى اآلفة كاحد االتجاىات الحديثة لممكافحة المتكاممة لالفات ).(Jbilon , et al , 2006

لذا اجري ىذا البحث الذي ييدف الى دراسة تأثير الرشح الفطري  . B. bassaniوالمستحضر النباتي التجاري
 Photoshineفي السيطرة عمى األطوار اليرقية لحشرة عثة التين.

المواد وطرائق العمل
 - 1تربية الحشرة

تم الحصول عمى الحشرة من مختبرات و ازرة العموم والتكنولوجيا من طراز) (Bوربيت الحشرة في مختبر

المقاومة االحيائية العائد الى الكمية التقنية /المسيب عمى غذاء صناعي مكون من (810غم) جريش حنطة

(سميد) 120( ،غم) كمسرين 60 ،غم دبس 10 ،غم خميرة ( داخل واخرون . ) 2002 ,

ولغرض إدامة مستعمرة الحشرة وضع  200غم من الغذاء الصناعي داخل قنينة بالستيكية معقمة قطرىا 11سم

وارتفاعيا 12سم ثم وضع فييا  15زوج (ذكور و اناث) من بالغات الحشرة بعمر  48-24ساعة وغطيت فوىة
القنينة بغطاء بالستيكي مغطى بقماش مممل  ,وضعت في الحاضنة في درجة ح اررة  2±26م 0ورطوبة

 %5±60وحدة إضاءة ( 8/12ضوء  :ظالم ) وتمت المتابعة لحين فقس البيض والحصول عمى االطوار
اليرقية المختمفة لمحشرة ). (Ahmed , 1986

 -2تنمية الفطر  Beaurveria bassaniفي المختبر

تم الحصول عمى الفطر  B. bassaniمن قبل االستاذ الدكتور مجيد متعب ديوان (قسم وقاية النبات –

كمية الزراعة–جامعة الكوفة) وتم اكثار الفطر عمى الوسط الغذائي الجاىز (Potato Dextrose Agar) PDA
وعقم الوسط الغذائي بجياز الموصدة (  121م 0وضغط  15باوند/انج ) لمدة  20دقيقة  .وبعد تحضير الوسط

وتعقيمو وصبو في اطباق بنري زجاجية معقمة قطر 9سم لقح كل طبق بمسحة من حافة المستعمرة الفطرية
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بواسطة  . Needleثم حضنت في الثالجة في درجة ح اررة  2 ± 25م 0ورطوبة  5 ± 75ولمدة  7ايام
) (Noron , Ascher , 2000بعدىا تم الحصول عمى المستعمرات الفطرية .

 -3تحضير راشح الفطر Beaurveria bassani

حضر الوسط الغذائي السائل ) Potaro Dextrose Broth (PDBووضع في دوارق حجم  250ممم ,

وتم اضافة المضاد الحيوي  Terrotyclitبمقدار  250مل/لتر ثم لقح بثالثة اقراص قطر كل واحد منيا  5ممم
وتثبت بثابت الفمين من المستعمرات الفطرية المنتقاة من الوسط ) (PDBوبعمر  7ايام .

حضنت الدوارق في درجة ح اررة  2 ± 25م 0مع مالحظة رج الدوارق كل  4-3ايام لتوزيع النمو الفطري

وبعد  28يوم رشح المقاح باستخدام دورق ترشيح نوع  Whatmanبقمع بمساعدة جياز التفريغ اليوائي
 Vacuum pumpواعيد الترشيع عدة مرات ثم حضرت من الراشح الخام التراكيز ( , 0.75 , 0.50 , 0.25

)%1

وذلك

من

خالل

التخفيف

بالماء

المقطر

المعقم

بالنسبة

لمتركيز

االقل

من

%1

)  . (Huxam and Lockic , 1988عمل الراشح الفطري في مختبرات الكمية التقنية المسيب  /قسم المقاومة
االحيائية .
Photoshine

 -4المستحضر النباتي

من المبيدات ذات االصل النباتي والمادة الفعالة لممبيد ىي ازادارختين  %0.1 Azadiractinمن انتاج

شركة ) (Russell IPMوحضرت منو التراكيز (  10 , 5 , 2مل/لتر ) وبواقع ثالث مكررات لكل معاممة وثم
اخذ القراءات بعد مرور  3و  7ايام .

 -5تأثير الراشح الفطري لمفطر  B. bassaniفي هالك االطوار اليرقية لعثة التين E. cautella

حضرت ثالثة مكررات من كل تركيز من تخافيف الفطر المعزول لغرض معاممة االطوار اليرقية المختمفة

لمحشرة وزرعت عمييا  10يرقات من كل طور يرقي/مكرر  ,وعوممت بتراكيز الراشح الفطري وبمعدل 5مل لكل
تركيز باستعمال مرشة يدوية اما معاممة المقارنة رشت بالماء فقط  .حضنت االطباق في الحاضنة بدرجة ح اررة
2 ± 25م , 0حسبت النسبة المئوية ليالك االطوار اليرقية بعد مرور 3و 7ايام من المعاممة وصححت القيم

حسب معاممة )  (Abbott , 1925و حولت النسب المئوية الى قيم زاوية الدخاليا في التحميل االمعائي

(الراوي وخمف هللا . )2001 ,

 -6تأثير المستحضر النباتي  Photoshineفي هالك االطوار اليرقية لعثة التين E. cautella

حضرت ثالث مكررات لكل تركيز من المستحضر النباتي التجاري  Photoshineلغرض معاممة االطوار

اليرقية المختمفة لمحشرة وزرعت عمييا  10يرقات لكل طور/مكرر  ,رشت المكررات بتراكيز المستحضر النباتي
اما معاممة المقارنة رشت بالماء فقط  .حسبت النسبة المئوية لميالك واالطوار اليرقية بعد مرور 3و 7ايام من
المعاممة وحسبت القيم حسب ما جاء بالفقرة (. )5
 -7التحميل االحصائي

حممت جميع التجارب المختبرية حسب نموذج التجارب العالمية بتعقيم تام التعشية ) (C.R.Dوتمت مقارنة

المتوسطات

حسب

اختيار

اقل

فقد

معنوي

)(L.S.D

وعمى

مستوى

معنوية

%0.05

( الراوي و خمف هللا  . )2000 ,اما بالنسبة لقيم نسب اليالك المئوية وفق معادلة Abbott Formula
) (Abbott , 1925والمعروفة باسم معادلة ( Schneider and Ovell Formulaشعبان والمالح .)1993 ,
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 -3النتائج والمناقشة

يوضح الجدول ) (1تأثير تراكيز الراشح الفطري لمفطر  B . bassianaفي معدل بنسبة ىالك الطور

اليرقي لعثة التين  E.cautellaاذ اعطت المعاممة بالتركيز  %1أعمى معدل ىالك بمغت  %92.4بعد مرور 3
أيام من المعاممة لمطور اليرقي االول فيما بمغت

 %90.64بعد مرور  7ايام من المعاممو ولنفس الطور

مقارنة بمعاممة السيطرة والبالغة  , %7.0اما اقل معدل لميالك بمغت  %0.0لمطور اليرقي الرابع بعد مرور 3
ايام من المعاممة ولم تظير أي نسب ىالك اما بعد مرور  7ايام من المعاممة فقد بمغت نسب اليالك %32.14
لمطور الرابع حيث ازدادت نسب اليالك بمرور الوقت ويعود السبب الى السموم الفطرية التي ينتجيا الفطر والتي
تؤثر عمى الفعاليات الحيوية الجسام الكائنات الحية و تعمل عمى تعطيل نمو بعض االنسجة او قتميا او تؤثر

في نمو وتطور االفة وتتفق نتائج الدراسة مع ما توصل اليو ( عزيز واخرون  )2012 ,اذ وجد ان استجابة
اليرقات لراشح الفطر  B. bassaniبمغت  %77.78و  %92.51في الطورين االول والرابع عمى التوالي عند

التجفيف بالتركيز  , %100وكذلك مع ما وجد ) . (Dev , Kuul , 1997ان حقن حشرة دودة الحرير براشح

الفطر  B. bassaniاعطى نسبة قتل بمغت  %100في الطورين اليرقي االول والرابع  ,ومع ما ذكره

(جاسم  )2012 ,عند دراستو القدرة االواجنة لمفطر  B. bassaniعمى يرقات الطورين االول والرابع لحشرة عثة
التين  E. cautelaاذ اظيرت اعمى قدرة تطفمية لمفطر عمى يرقات الطور االول والرابع اذ بمغت نسبة اليالك

 92.7و  % 91.2عند استخدام التخفيف 10

6-

.

جدول ) (1تأثير تراكيز راشح الفطر  B. bassaniفي نسبة هالك األطوار اليرقية لعثة التين Ephistia
cautela

تراكيز

الراشح

النسبة المئوية لمهالك بعد مرور ) (3يوم

النسبة المئوية لمهالك بعد مرور ) (7يوم

نوع الطور

نوع الطور

ط1

ط2

ط3

ط4

ط1

ط2

ط3

ط4

0.25

80.7

46.2

34.6

0

86.6

82.16

86.1

32.14

0.50

83.3

60.12

66.6

42.16

86.34

80.12

73.0

23.2

0.75

86.2

62.14

54.94

44.9

88.12

82.33

75.8

36.52

1

90.64

80.9

72.16

76.32

92.4

68.16

82.3

90.32

L.S.D

لمتداخل 6.64

ط =1طور االول  ,ط =2طور الثاني  ,ط =3طور الثالث  ,ط =4طور الرابع
ومن نتائج الدراسة السابقة نجد ان االعمار اليرقية االولى اكثر حساسية لالصابة من االعمار من االعمار

اليرقية &&&& في الطور وىذا يتفق مع ما اشار اليو ( Vannien , 2000واخرون)  .اذ ان ىناك عالقة

عكسية بين نسبة اليالك وتقدم عمر حشرة حفار ساق الذرة االوزي  Ostrinia nubilalisعند المعاممة بالفطر

. B. bassani
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اما جدول ( )2يوضح تأثير المستحضر النباتي  Photoshineفي األطوار اليرقية لعثة التين

 , E.cautellaاذ بمغت أعمى نسبة ىالك  %92.22لمطور اليرقي االول عند المعاممة بالتركيز  10مل/لتر بعد
مرور ثالثة ايام من المعاممة في حين بمغت  %90.13لمطور والتركيز نفسيما بعد مرور  7أيام من معاممة
المقارنة بمعاممة السيطرة البالغة  . %0.0أما تأثير المستحضر التجاري لمطور اليرقي الرابع فقد بمغت أعمى

نسبة ىالك 0.1و  %90.32بعد مرور ثالث وسبعة ايام عمى التوالي من المعاممة .

جدول ) (2تأثير تراكيز المستحضر النباتي التجاري  Photoshineفي معدل نسبة هالك األطوار اليرقية لعثة

التين E. cautella

تأثير المستخمص
مل/لتر

 %لمهالك بعد مرور  3أيام

 %لمهالك بعد مرور  7أيام

نوع الطور

نوع الطور
ط3

ط4

ط1

2

26.6

20.22

12.6

0.0

53.3

40.16

5

53.13

14.22

14.22

0.0

84.16

62.22

84.01

10

90.13

66.22

72.12

60.1

92.22

88.22

86.16

L.S.D

ط2

ط1

ط4

ط2

ط3
14.64

0.0
90.16
90.32

لمتداخل 8.16

ط =1طور االول  ,ط =2طور الثاني  ,ط =3طور الثالث  ,ط =4طور الرابع
بمغت  %60.1بعد مرور  3ايام من المعاممة ويعزى السبب الى المادة الفعالة في المستحضر ذات تاثير
سام وطارد ومانع لمتغذية كما انو يؤثر في الجياز العصبي لالفة ويمنع تطورىا  ,وقد اعطى التركيز  %2مل /

لتر من المستحضر النباتي اقل نسبة ىالك بمغت  %26.6و  %0.0لمطورين االول والرابع عمى التوالي بعد
مرور ثالثة ايام عمى المعاممة في حين بمغت  %53.3و  %0.0لنفس التركيز واالطوار بعد مرور  7ايام من
المعاممة وىذا يتفق مع ما ذكره )  ( Poinh war , 2005ان اغمب المبيدات النباتية االصل تتمحور في تاثيرىا
في االطوار اليرقية االولى واالطوار غير البالغة حيث تسبب خمل في النمو الطبيعي وتمنعيا من التغذية مسببة
الموت  .وعمى ضوء النتائج اعاله نستنتج أن لراشح الفطر  B. bassaniوالمستحضر النباتي  Photoshineلو

تاثير في ىالك االطوار اليرقية لعثة التين  E.cautellaوعميو يمكن التوصية بادخالو في برامج المقارنة

االحيائية كجزء من المكافحة المتكاممة لآلفات .

المصادر

جاسم  ,صفاء كاظم ( . )2012تقييم فاعمية القدرة التطفمية لثالث عزالت من  Beaurveria bassaniفي
ظروف المختبر والمخزن  .الييئة العامة لفحص وتقدير البذور  9 ,صفحة .
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