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املقدمة



Bemisiaالبيضاءالذبابةتعد tabaciهذهتعودحيثالزراعية،المحاصيلعلىالخطيرةاآلفاتمن
االجنحةمتشابهةلرتبةالتابعة(Alerodidiae)(الدقيقيات)االبيضالذبابعائلةالىالحشرة

(Homoptera)،للعالممرةألولوتصنيفهاتعريفهاتاريخيرجعأذGennadiusقامعندما1889عام
عاموفي،tabaciBemisiaالبيضاءالتبغبـذبابةتسميتهاتمولذلكالتبغنباتعلىخطيرةكآفةبدراستها
الوالياتيفالحلوةالبطاطانباتعلىخطيرةكآفةايضاً األولىوللمرةسجلتاعوامثمانيةبعدأي1897
Alerodes(البيضاءالحلوةالبطاطاذبابة)بـوسميتQuaintanceالعالميدعلىاالمريكيةالمتحدة

inconspicua،العالمقبلمنوجودهاسجل1928عاموفيBondorنباتعلىEuphorbia

hirtellaاسمواعطيتالبرازيلفيBemisia costalmai،هوالحشرةلهذهاألصليالموطنانيعتقداذ
.انفاً كورينالمذالموقعينفيتصيبهاالتيالطفيلياتمنكثيرةأنواعلوجودنظراً وباكستانالهند



فيضرراً كثراألالزراعيةاآلفاتمنواحدةباعتبارهاأهميتهااكتسبتعالمية،آفةهيالحشرةهذهان
اصيلالمحوخاصةالنباتات،مناألنواعمئاتعلىالتغذيةعلىلقدرتهانظراً العالم،أنحاءجميع

.اقتصادياالمهمةالزراعية

اوائلفيظهرتأذ،يةالجنوبالقطبيةالقارةباستثناءالقاراتجميعفياالفةهذهتنتشرذلكعنفضلاً
يرانالسودانفيثمالقطننباتعلىالهندفي1930عام ،1961عاموالسلفادور،1950عاموا 

1981عاموفي1978عاموتايالند،1974عاموتركيا،1968عاموالبرازيل،1962عاموالمكسيك

القطنوللمحصألصابتهانتيجةاألهميةمتزايدةآفةأصبحتوقد،وكاليفورنياأريزوناواليةفي
األبحاثواالدراساتتشيرفلمالعراقفياماأخرى،بلدانفيالحالهووكمامصر،فيوالخضراوات

.المحاصيلمنأيوعلىتسببهاالتياالضرارحجماواالفةهذهانتشارمدىالىالمتوفرة



توذاالشكلبيضاوية:البيضة-1
الهويكونوضعهاعندابيضلون

الورقةنسيجداخلمغروسةسويقة
فيحاموضالبيضةتثبيتعلىتعمل
البيضوضعيتمحيث،(1)الشكل
اتالنبأوراقمنالسفليالسطحعلى
شكلعلىاومبعثرشكلعلىاما

.قوس
.Bلذبابةالبيضةطور(1)الشكل tabaci.التشريحيالمجهرتحت

x40)تكبيرقوة)

حوريةطواراواربعةوالبيضةالبالغات:وهيحياتهادورةخاللمراحلاواشكالستةالحشرةلهذه
:تقريباً الشكلومتشابهالحجممختلفة



الطوروهو:الزاحفالطور-2
حجمهيتراوحالذياألولالحوري

الطوروهوملم0.2-0.3بينما
كلالشفيكماالمتحركاوالزاحف

(2).

.Bلذبابةالزاحفالطور(2)الشكل tabaci.قوة)التشريحيالمجهرتحت
x40)تكبير



الطورويشمل:الجالسالطور-3
تكونيالتوالرابعوالثالثالثانيالحوري
(ماً حجاكبرعمراً األطول)الحجممختلفة
حالسطعلىجالساوساكنيكونحيث
وااالرجللغيابوذلكللورقةالسفلي
كما،(3)الشكلفيكماقصيرةتكون
ذراءالعباسمالرابعالحوريالطوريعرف

(pupa)0.8بينماحجمهيتراوحوالذي-

.Bلذبابةالجالسالطور(3)الشكل.ملم0.7 tabaci.التشريحيالمجهرتحت
x40)تكبيرقوة)



الحجمةصغيًرتكونالبالغةالحشرة:البالغات-4
ظتهامالحويمكنبيضاءشمعيةأجنحةوتمتلك
يفكماالنباتاوراقمنالسفليالجانبعلى
الحالوهكماجنسياً تكاثراً وتتكاثر،(4)الشكل
،Whiteflyاألبيضالذبابانواعمعظمفي

بكرياً تكاثراً تتكاثرانيمكنلذلكباإلضافة
كريالبالتكاثرمنالناتجةالبيوضانحيث)

فأنذلكمنالرغموعلى،(فقطذكورتنتج
انلىاذلكويرجعلإلناثتميلالعدديةالنسبة
.الذكورفيمماأطولاالناثعمر

.Bلذبابةالبالغةالحشرة(4)الشكل tabaci.التشريحيالمجهرتحت
x40)تكبيرقوة)



:فيتكمناآلفةهذهخطورةان
.النباتاتمنواسعلمدىاصابتها•
.كبيرتنوعذاتزراعيةبيئاتفيالتكيفعلىالعاليةقدرتها•
نتاجتكاثرها• .كثيرةأجيالوا 
.النباتيالعصيرعلىتغذيتها•
هذهتعملأذبات،للنالضارةاوالممرضةالفطرياتلنمومناسبةبيئةتعتبرالتيالعسليةالندوةافراز•

العملياتعلىيوثروهذااالخرىالنباتيةواالجزاءاألوراقسطوحعلىاالتربةلتجمعكمصيدةالندوة
.للنبات(والتبخرالضوئيةالبناءعملية)الفسلجية

.النباتيةالفيروساتمنكبيرعددتنقل•
.الكيميائيةالمبيداتمقاومةعلىقدرتها•



البحثالىالحشراتمكافحةمجالفياوالنباتوقايةمجالفياماالباحثينحثتاألسبابهذهكل
غيرعنصراً نهابكًوتتصفالبدائلهذهوألناالفة،هذهلمكافحةالمصنعةللمبيداتمناسبةبدائلإليجاد
لهاوليستعية،الطبياالعداءعلىتؤثروالالبيئيالنظامفيالحيويالتنوععلىوتحافظللبيئةملوث

الوسائلهذهومنهلك،المستوكذلكالبيئةفيالحيةالكائناتحمايةوبالتاليالنباتاتاوالبيئةفيمتبقيات
عمليةتعمالاسلذلكإضافة.للحشراتالممرضةالفطرياتومنهاالحيوية،المقاومةعواملاستخدامالبديلة،
الفعاليةلزيادةةكيميائيمواداونباتيةمستخلصاتاوأخرىمبيداتمعالحيويةالكيميائيةللمبيداتالخلط

.المكافحةفيالمستعملالتركيزتقليلوبالتالي



هدف الدراسة



:الىالدراسةتهدف
TrichodermaللفطرBiocont-Tالتجاريالمستحضركفاءةتقييم• harzianumوالمعلق

Lecanicilliumللفطرالبوغي lecaniiالبيضاءالذبابةاطواربعضعلىBemisia tabaci

.مختبريا
وفترةلتركيزازيادةتأثيرومدىالحشرةاطوارتجاهفعاليتهافياألفضلهيالمعامالتأيمعرفة•

.المدروسةالحشرةاطوارهالكنسبةعلىللمعامالتالتعرض
.المدروسةللمعامالتبالنسبةحساسيةاألكثرالحشرةاطوارمعرفة•
المبيدفعاليةيف(الصباروهالمالمورينجاأوراقمستخلص)المضافةللموادالتنشيطيالتأثيردراسة•

.المدروسةالحشرةاطوارعلىSpinosadالحيويالكيميائي



العملوطرائقاملواد



البالستيكيةالبيوتاعداد
واحدكلطولبالستيكيةبيوتعشرةاعدادتم

فيكمام2وعرضم1.5وبارتفاعم10منها
:التاليةالخطوات

اقسام10الىوتقسيمهالحقلحراثة•
لكلمزدوجةمساطبعملثموتسميدها

كلبينةوالمساف(بالستيكيبيتلكل)قسم
.سم50وأخرىمسطبة

لريالتقطيربمنظومةالبيوتجهزت•
.(5)الشكلفيموضحوكماوغطيت

ومةومنظالبالستيكيةالبيوتفيالمساطبشكليوضح(5)الشكل
بالتقطيرالري



منًالطماطمًنباتًبذورً•
هولنديةً(B104ً)صنفً

ايةًتمًزراعتهاًفيًدالمنشأًأذً
كماًفيً(2ًم1x2لوحًصغيرً)

(.6)الشكلً

يوضح شتالت نبات الطماطم بعد نموها في الداية ( 6)الشكل 



تمًانباتًالبذورًواكتمالًنموًالشتالتبعدً•
زراعتهاًتحويلهاًالىًالبيوتًالبالستيكيةًًو

سم50ًوكانتًالمسافة2017/12/28ًبتاريخً
.بينًكلًشتلةًواخرى

البالستيكيةالى البيوت تحويل الشتالت ( 7)الشكل 



الىًحينًحدوثًاإلصابةً(7)كماًفيًالشكلًاالدغالًرعايةًالنباتًبالريًوالتسميدًوالتنظيفًمنًتمً•
،ًاذًلمًيتمًمكافحةًالنباتًبأيًمبيدًخالل2018/3/5ًوبتاريخً(8ً)بالذبابةًالبيضاءًكماًفيًالشكلً

.فترةًالدراسةًحتىًالًيؤثرًذلكًعلىًالنتائج

يوضح رعاية نبات الطماطم من تنظيف ( 7)الشكل 
والرياالدغال 

Bemisiaاإلصابة بالذبابة البيضاء حدوث ( 8)الشكل  tabaci



بالتجاًرألجراءوالالزمةالمدروسةاالفةاطوارعلىللحصولهوالبيوتهذهاعدادمنالغرضان
.المختبرية

(8)الشكليفموضحكماباآلفةللدراسةالمجهزةالبالستيكيةالبيوتفيالطماطمنباتعدوىتمتاذ

عنلتفريقهاكوذلالطبيعيالتاريخمتحفقبلمنوعرفتشخصتوالتيالشكتقبلوالمؤكدةبصورة
.المختبريةالمعامالتفيمعهاالتداخلوعدمالطماطمتصيبوالتياألخرىاآلفات



:الدراسةهذهفيالمستخدمةالمواد
.Lللفطرالبوغيالمعلق• lecanii.

.Lالفطرلعزلةالبوغيالمعلقحضر Lecanii.ليةك-الحياةعلومقسمفيالعلياالدراساتمختبرفي
بدرجةحضنتثممعقمة،بترياطباقفيP.D.Aالـوسطعلىتنميتهتمانبعدسامراءجامعة-التربية
فيالفطريالنموعلىومعقممقطرماءمل5اضيفبعدهاأسبوع،ولمدةالحاضنةفيمً 28حرارة

عدةواسطةبالمعلقرشحثماالبواغ،لتحريرالفطرمستعمرةسطحقشطتمساليدوباستخدامالطبق،
Testاختبارانابيبالىنقلثممعقم،زجاجيدورقفيالشاشمنطبقات tube،التراكيزحضرتبعدها
وذلكمل/بوغ810×7وهوللمعلقاألساسيالتركيزمنمل/بوغ710×610،7×510،7×7:التالية
العدشريحةباستخداماألبواغعدوتمالمعقمالمقطربالماءالتخفيفطريقةبأتباع

(Haemocytometer).



.Tللفطر((Biocont-Tالتجاريالمستحضر• harzianum.
لبركةاشركةقبلمنوالمنتجسامراءفيالزراعيةالمكاتبمنالمستحضرهذاعلىالحصولتم

مسحوقعلىحاويبالمنتج،خاص(كغم1)حجمهكيسوبشكلاألردنية،العضويةالزراعةلمستلزمات
.Tفطرألبواغللبللقابل harzianum.ماء،لتر/غم1االستخدامومعدلغرام،/بوغ610×14وبتركيز
.يومصفراألمانفترةاما
Spinosadالحيويالكيميائيالمبيد•

فيتحضرمسوهوالعربية،مصرجمهوريةفيللبحوثالقوميمركزمنالمبيدهذاعلىالحصولتم
شركةانتاجمن(%24تريسر)التجارياالسمفعالة،مادةغم240علىاللتريحتويمعلقمركزصورة
.ماءلتر100لكلمل20االستخداممعدل،مل50حجمعبوةفيإنكلترا-اجروسينسداو



المورينجاأوراقمستخلص•
انتاجنمايضاً العربيةمصرجمهوريةمناحضارهتمالمورنيجانباتألوراقمائيمستخلصهو

.بالمنتجةخاصةعبوةوفي2018انتاجبتاريخللبحوثالقوميالمركز
هالم الصبار•

منًمحالًهوًمستخلصًمائيًألوراقًنباتًالصبارًعلىًشكلًمادةًهالميةًشفافة،ًتمًالحصولًعليه
فيًالموصل،ًمختبراتًدكتورًعماد2018ًالعطارين،ًوهيًمنتجاتًمصنفةًحديثا ًبتاريخًانتاجً

.الستخالصًالموادًالنباتية



.P.D.Aزالجاهوالدكستروزالبطاطاآكارالزرعيالوسط• Potato Dextrose Agar

(Autoclave)بالجهازتعقيمهتمثممقطر،ماءلترفيالزرعيالوسطمنغم39بإذابةتحضيرهتم
حيويمضادملغم250إضافةثمدقيقة،20ولمدة2أنج/باوند15وضغط°م121حرارةبدرجة

Chloramphenicol،في°م4حرارةبدرجةوحفظت،كافىً وبعددبترياطباقفيالوسطصببعدها
االستعماللحينالثالجة

الحشريةاالفةجمع
لهذهالخاصةةالبالستيكيالبيوتفيالمزروعةالطماطملنباتاتالحشريةباآلفةالمصابةاألوراقجمعت
حاويةفيبرالمختالىمباشرةً نقلتوبعدهاالصباحوقتفيسامراء-الحويشناحيةفيوالواقعةالدراسة
.معاملتهالمرادالطورعزللغرضخاصة،



الحشريةاالفةتشخيص

لحورياللطوراالنسالخجلودمعالبيضاءبالذبابةالمصابةالطماطمنباتاوراقجمعتم
مباشرةً ارسالهامتثمللحفظ،خاصةحاويةفياالوراقهذهووضعتالبالستيكي،البيتمنالرابع
.تشخيصهاضلغًربغدادجامعة-العراقيالطبيعيالتاريخمتحف-والالفقرياتالحشراتقسمالى

-:كاالتيتشخيصهاوتم

Bemisia. tabaci. (Hemiptera: Alerodidiae) (Gennadius, 1889)



Bioassay:الحيوياالختبار

.Lمعلقتأثير• lecanii.ومستحضرBiocont-T))ـللفطرT. harzianumبعضلهالكالمئويةالنسبةفي
.Bالبيضاءالذبابةاطوار tabaciمختبريا  المعاملةمنيوم3،6،9مدةبعدالمدروسة.
تحتاالفةاطوارعزلتمالمختبر،الىالحشريةاالفةبأطوارالمصابةالطماطمنباتأوراقجلبتانبعد
ووضعتالطماطم،نباتأوراقعلىمنطوركلمنافراد10عزلتأذ،x20تكبيربقوةالتشريحيالمجهر

عوملت،مكرراتثالثةمجموعةوكلمجاميعخمسةوبواقعاالسفل،فيترشيحورقةمعبتريطبقفي
.Lالفطربمعلقوالثالثةوالثانيةاألولىالمجموعة lecanii.مل/بوغ710×610،7×510،7×7بالتراكيز

.TللفطرBiocont-Tالتجاريبالمستحضرالرابعةالمجموعةعوملتثمالتوالي،على harzianum.،اما
فيبعدهاووضعتشاش،بقطعةاالطباقغطتثمللمقارنة،فقطالمقطربالماءفعوملتالخامسةالمجموعة
،27حرارةبدرجةحاضنة .للهالكالمئويةالنسبةلحسابيوم3،6،9بعدالنتائجاخذتثمم 



:وصححت النتائج وفق معادلة أبوت

100×=ًالمصححةًللقتل%

طرةللموتًفيًالسي%ً-للموتًفيًالمعاملةً%ً

رةفيًالسيطللموتً%-100



المبيدعاليةففيالصباروهالمالمورينجاأوراقمستخلصمنلكل(والتآزرالتقوية)للتنشيطالمئويةالنسبةتقدير•
SpinosadالبيضاءلذبابةالمدروسةاالطوارعلىBemisia tabaci

مستخلصًأوراقًالمورينجاًوهالمً)والموادًالمضافةSpinosadًلحسابًالنسبةًالمئويةًللقتلًلكلًمنًمبيدًالـً
يرًثالثةًتراكيزًكلًعلىًحداًوكذلكًالنسبةًالمئويةًللقتلًلمخاليطًالموادًالمذكورةًانفا ،ًاذًتمًتحض(ًالصبار

،ًحيثًجهزتًاطوارً(ppm)جزءًمنًمليونًجزء400ًو200و100لكلًمنًالمبيدًوالموادًالمضافةًوهيً
حشراتً 10عتبواقعًثالثةًمكرراتًلكلًتركيز،ًووض(ًطورًالبيضة،ًالطورًالحوريًالزاحفًوالجالس)الحشرةً

ةًبطريقةًالرشًمجهزًبورقةًترشيحًللحفاظًعلىًالرطوبةًالمناسبة،ًوعوملتًاطوارًالحشًر(ًمكرر)فيًكلًطبقً
فسًالتجربةًملًتقريبا ًلكلًطبق،ًاماًمعاملةًالسيطرةًفقدًعوملتًبالماءًالمقطرًفقطً،ًوكررتًن 10وبمعدلً

معًثالثةًتراكيزًمنًمستخلصًأوراقًالمورينجاSpinosadًالسابقةًوذلكًبخلطًثالثةًتراكيزًمنًمبيدًالـً
،27ً±2وكررتًكذلكًمعًجلًالصبار،ًثمًحضنتًاالطباقًفيًحاضنةًبدرجةًحرارةً(1:1ً)بنسبةًخلطً م 

Abbottأيامًمنًالمعاملةًوصححتًنسبًالقتلًبمعادلةًأبوت3ًاخذتًالنتائجًبعدً



االحصائيوالتحليلالتجاربتصميم
Random(CRD)الكاملالعشوائيللتصميموفقاً الحيويةالمبيداتفعاليةتقييمتجارباجريت Design

CompleteاالحصائيالبرنامجواستعملMinitab بينةالمعنويالفروقلمعرفةالنتائجتحليلفي2017
االحصائيالبرنامجاستخدم.0.05احتماليةمستوىعندالحدودمتعدددنكناختبارحسبالمعامالت

SPSSقيمحسابتمكماالسميةخطوطلرسمLC50برنامجباستخدامومخالطيهللمبيد(EPA Probit

Analysis Program).



النتائج



Lecanicilliumمعلقفعالية lecaniiومستحضرBiocont-T))النسبةفي
Bemisiaالبيضاءالذبابةاطوارلهالكالمئوية tabaci9و6و3مدةبعدالمدروسة

.مختبريا  المعاملةمنيوم



البيوضلهالكالمئويةالنسبة•

المعامالت
متوسط نسبة أيام/لهالك البيوض% 

الهالك يوم يوم3 يوم6 9

L. lecanii.

مل/بوغ 510×7
24.09

Ef

35.84

de

55.99

b

38.64

C

مل/بوغ 610×7
44.77

cd

59.73

b

59.95

b

54.81

B

مل/بوغ 710×7
58.63

b

75.62

a

76.01

a

70.08

A

Biocont-Tمستحضر الـ 

(غرام/بوغ610×14)لتر/غم1

17.26

f

39.78

cd

47.96

bc

34.66

C

السيطرة
3.3

g

13.3

fg

16.6

f

11.06

D

معدل فترة التعرض
26.15

b

44.85

a

51.3

a

عندالحدوددمتعددنكناختبارحسببينهامعنويةفروقاتوجودعدمتعنيالواحدالصفاوفيالواحدالعمودفيالمتشابهةالحروف*
P≤0.05احتماليةمستوى



المعاملة مصابة نتيجة Bemisia tabaciالذبابة البيضاءبيضة 
تحت المجهر التشريحي قوة )Lecanicillium lecaniiبمعلق 
(.x40التكبير 

مصابة نتيجة المعاملة Bemisia tabaciالذبابة البيضاءبيضة 
ير تحت المجهر التشريحي قوة التكب)((Biocont-Tبمستحضر )

x40.)



المعامالت
متوسط نسبة يوم/نسبة الهالك المئوية للطور الحوري الزاحف

الهالك يوم يوم3 يوم6 9

L. lecanii.

مل/بوغ 510×7
46.6

g

58.63

ef

70.75

cd

58.66

C

مل/بوغ 610×7
53.3

f

68.97

de

83.35

ab

68.54

B

مل/بوغ 710×7
70.00

cd

79.31

bc

91.62

a

80.31

A

Biocont-Tمستحضر الـ 

(غرام/بوغ610×14)لتر/غم1

26.7

h

55.11

fg

66.62

de

49.47

D

السيطرة
00.0

i

3.3

i

20.0

h

7.76

E

معدل فترة التعرض
39.32

c

53.06

b

66.46

a

فالزاحالحوريالطورلهالكالمئويةالنسبة•

تعدد الحدود الحروف المتشابهة في العمود الواحد اوفي الصف الواحد تعني عدم وجود فروقات معنوية بينها حسب اختبار دنكن م*
 P≤0.05عند مستوى احتمالية 



النسبة المئوية لهالك الطور الحوري الجالس•

متوسط نسبة يوم/نسبة الهالك المئوية للطور الحوري الزاحفالمعامالت
الهالك يوم يوم3 يوم6 9

L. lecanii.

مل/بوغ 510×7
43.3

De

62.02

c

64.06

C

56.46

B

مل/بوغ 610×7
50.0

De

65.46

c

71.94

Bc

62.46

B

مل/بوغ 710×7
66.6

C

82.73

a

89.97

Ab

79.76

A

Biocont-Tمستحضر الـ 

(غرام/بوغ610×14)لتر/غم1
16.6

F

41.36

e

52.03

D

36.66

C

00.0السيطرة

H

3.3

g

16.6

F

6.63

D

35.3معدل فترة التعرض

B

50.97

a

58.92

A

عندالحدوددمتعددنكناختبارحسببينهامعنويةفروقاتوجودعدمتعنيالواحدالصفاوفيالواحدالعمودفيالمتشابهةالحروف*
P≤0.05احتماليةمستوى



Bemisiaالبيضاءللذبابةالحوريةاالطوار tabaciبمعلقالمعاملةنتيجةمصابةLecanicillium lecaniiاليمينجهةعلى
.(x40التكبيرقوةالتشريحيالمجهرتحت)اليسارجهةعلىBiocont-Tبمستحضرو 



Bemisiaالبيضاءللذبابةالمدروسةالثالثةاألطوارحساسيةفيالتباين tabaci

Lecanicilliumمعلقفعاليةتجاه lecaniiومستحضرBiocont-T.



Bemisiaالتباين في حساسية اطوار الذبابة البيضاء  tabaci تجاه فعالية معلقLecanicillium lecanii ومستحضر
Biocont-T  (.مل للمعلق/بوغ710×7=3ت،610×7=2، ت510×7=1ت)ثالثة أيام من المعاملة بعد



Bemisiaالبيضاءالذبابةاطوارحساسيةفيالتباين tabaciمعلقفعاليةتجاهLecanicillium lecaniiومستحضر

Biocont-T(للمعلقمل/بوغ710×7=3ت،610×7=2ت،510×7=1ت)المعاملةمنأيامستةبعد.



Bemisiaالبيضاءالذبابةاطوارحساسيةفيالتباين tabaciمعلقفعاليةتجاهLecanicillium lecaniiومستحضر
Biocont-T(للمعلقمل/بوغ710×7=3ت،610×7=2ت،510×7=1ت)المعاملةمنأيامتسعةبعد.



اطوار الذبابة البيضاء على Spinosadالمواد المضافة في فعالية مبيد تأثير 
Bemisia tabaciالمدروسة بعد ثالثة أيام من المعاملة



BemisiaالبيضاءلذبابةالبيضةطورفيالمورينجاأوراقومستخلصSpinosadخليطتأثيرنتائج• tabaci.

رنوعًالتأثيللقتل%نوعًالمعاملةنوعًالحالة

تآزروالالمبيدبتأثيرالقتلنسب
ةنسبمنالمنشطةللمادةوالتقوية
%54.66الكليةالتأثير

Spinosad23.34يدتأثيرًالمب

مستخلصًأوراقًالمورينجا
التقوية10.59
التآزر20.73
التنشيط31.32

Spinosad+ًمستخلصًأوراق
ليالتأثيرًالك54.66المورينجا

تآزروالالمبيدبتأثيرالقتلنسب
ةنسبمنالمنشطةللمادةوالتقوية
%100الكليةالتأثير

Spinosad42.70يدتأثيرًالمب

مستخلصًأوراقًالمورينجا
التقوية19.37
التآزر37.92
التنشيط57.29

Spinosad+ًمستخلصًأوراق
ليالتأثيرًالك100المورينجا



على ( مستخلص أوراق المورينجا+Spinosad)والخليط Spinosadلكل من مبيد الـ LC50نتائج متوسط التركيز القاتل 
Bemisiaطور البيضة لذبابة البيضاء  tabaci

قتلًمتوسطًنسبةًالالمعاملة
المصححة

اتلًمتوسطًالتركيزًالق
LC50 (ppm)

95%حدودًالثقةً

العليااألدنى

Spinosad12.766606.934325.1310092.53

Spinosad+ًمستخلص
54.66398.12265.46597.03أوراقًالمورينجا



BemisiaالبيضاءلذبابةالبيضةطورفيالصباروهالمSpinosadالخليطتأثيرنتائج• tabaci

نوعًالتأثيرللقتل%ًنوعًالمعاملةنوعًالحالة

والتآزردالمبيبتأثيرالقتلنسب
منالمنشطةللمادةوالتقوية
%48.86الكليةالتأثيرنسبة

Spinosad26.11تأثيرًالمبيد

هالمًالصبار
التقوية9.49
التآزر13.26
التنشيط22.75

Spinosad+التأثيرًالكلي48.86هالمًالصبار

والتآزردالمبيبتأثيرالقتلنسب
منالمنشطةللمادةوالتقوية
%100الكليةالتأثيرنسبة

Spinosad53.43تأثيرًالمبيد

هالمًالصبار
التقوية19.42
التآزر27.13
التنشيط46.56

Spinosad+التأثيرًالكلي100هالمًالصبار



على طور البيضة ( هالم الصبار+Spinosad)والخليط Spinosadلكل من مبيد الـ LC50نتائج متوسط التركيز القاتل 
Bemisiaلذبابة البيضاء  tabaci

المعاملة
ةًمتوسطًنسب
القتلً
المصححة

لًمتوسطًالتركيزًالقات
LC50 (ppm)

95%حدودًالثقةً

العليااألدنى

Spinosad12.766606.934325.1310092.53

Spinosad+48.86426.57211.83859هالمًالصبار



Bemisia tabaciومستخلص أوراق المورينجا في الطور الحوري الزاحف لذبابة البيضاء Spinosadنتائج تأثير خليط •

نوعًالتأثيرللقتل%ًنوعًالمعاملةنوعًالحالة

لتآزرًنسبًالقتلًبتأثيرًالمبيدًوا
بةًوالتقويةًللمادةًالمنشطةًمنًنس

%59.2التأثيرًالكليةً

Spinosad30.72دتأثيرًالمبي

مستخلصًأوراقًالمورينجا
التقوية13.43
التآزر15.05
التنشيط28.48

Spinosad+ًمستخلصًأوراق
ليالتأثيرًالك59.2المورينجا

لتآزرًنسبًالقتلًبتأثيرًالمبيدًوا
بةًوالتقويةًللمادةًالمنشطةًمنًنس

%100التأثيرًالكليةً

Spinosad51.89دتأثيرًالمبي

مستخلصًأوراقًالمورينجا
التقوية22.68
التآزر25.42
التنشيط48.10

Spinosad+ًمستخلصًأوراق
ليالتأثيرًالك100المورينجا



على(المورينجاأوراقمستخلص+Spinosad)والخليطSpinosadالـمبيدمنلكلLC50القاتلالتركيزمتوسطنتائج
Bemisiaالبيضاءلذبابةالزاحفالطور tabaci

قتلًمتوسطًنسبةًالالمعاملة
المصححة

متوسطًالتركيزً
LC50القاتلً

(ppm)

95%حدودًالثقةً

العليااألدنى

Spinosad18.194265.793819.264764.52

Spinosad+ًمستخلصًأوراق
59.2316.22293.76340.41المورينجا



BemisiaالبيضاءلذبابةالزاحفالحوريالطورفيالصباروهالمSpinosadالخليطتأثيرنتائج• tabaci

نوعًالتأثيرللقتل%ًنوعًالمعاملةنوعًالحالة

يدالمببتأثيرالقتلنسب
للمادةوالتقويةوالتآزر
التأثيرنسبةمنالمنشطة
%56.93الكلية

Spinosad31.95تأثيرًالمبيد

هالمًالصبار
التقوية9.99
التآزر14.99
التنشيط24.98

Spinosad+التأثيرًالكلي56.93هالمًالصبار

يدالمببتأثيرالقتلنسب
للمادةوالتقويةوالتآزر
التأثيرنسبةمنالمنشطة
%100الكلية

Spinosad56.12تأثيرًالمبيد

هالمًالصبار
التقوية17.54
التآزر26.33
التنشيط43.87

Spinosad +التأثيرًالكلي100هالمًالصبار



المعاملة
تلًمتوسطًنسبةًالق

المصححة

لًمتوسطًالتركيزًالقات

LC50 (ppm)

95%حدودًالثقةً

العليااألدنى

Spinosad18.194265.793819.264764.52

Spinosad+56.93421.69198.11897.64هلمًالصبار

على الطور الحوري الزاحف لذبابة ( هالم الصبار+Spinosad)والخليط Spinosadلكل من مبيد الـ LC50نتائج متوسط التركيز القاتل 
Bemisia tabaciالبيضاء 



الجالسالحوريالطورعلىSpinosadمبيدفعاليةفيالمورينجاأوراقمستخلصتأثير•

يرنوعًالتأثللقتل%نوعًالمعاملةنوعًالحالة

آزروالتالمبيدبتأثيرالقتلنسب
ةنسبمنالمنشطةللمادةوالتقوية
%55.8الكليةالتأثير

Spinosad24.91يدتأثيرًالمب

مستخلصًأوراقًالمورينجا
التقوية12.45
التآزر18.44
التنشيط30.89

Spinosad+ًمستخلصًأوراق
55.8المورينجا

التأثيرً
الكلي

آزروالتالمبيدبتأثيرالقتلنسب
ةنسبمنالمنشطةللمادةوالتقوية
%100الكليةالتأثير

Spinosad44.64يدتأثيرًالمب

مستخلصًأوراقًالمورينجا
التقوية22.31
التآزر33.04
التنشيط55.35

Spinosad+ًمستخلصًأوراق
100المورينجا

التأثيرً
الكلي



تلًمتوسطًنسبةًالقالمعاملة
المصححة

متوسطًالتركيزًالقاتلً
LC50

(ppm)

95%حدودًالثقةً

العليااألدنى

Spinosad13.95011.872535.369907.41

Spinosad+ًمستخلص
55.8213.79177.84257أوراقًالمورينجا

على(المورينجاأوراقمستخلص+Spinosad)والخليطSpinosadالـمبيدمنلكلLC50القاتلالتركيزمتوسطنتائج
Bemisiaالبيضاءلذبابةالجالسالطور tabaci



على الطور الحوري الجالس Spinosadتأثير هالم الصبار في فعالية مبيد •

رنوعًالتأثيللقتل%ًنوعًالمعاملةنوعًالحالة

تآزروالالمبيدبتأثيرالقتلنسب
ةنسبمنالمنشطةللمادةوالتقوية
%51.16الكليةالتأثير

Spinosad27.17يدتأثيرًالمب

هالمًالصبار
التقوية11.33
التآزر12.66
التنشيط23.99

Spinosad+ليالتأثيرًالك51.16هالمًالصبار

تآزروالالمبيدبتأثيرالقتلنسب
ةنسبمنالمنشطةللمادةوالتقوية
%100الكليةالتأثير

Spinosad53.10يدتأثيرًالمب

هالمًالصبار
التقوية22.14
التآزر24.74
التنشيط46.89

Spinosad+ليالتأثيرًالك100هالمًالصبار



الجالسالحوريالطورعلى(الصبارهالم+Spinosad)والخليطSpinosadالـمبيدمنلكلLC50القاتلالتركيزمتوسطنتائج
Bemisiaالبيضاءلذبابة tabaci

متوسطًنسبةًالمعاملة
ةالقتلًالمصحح

متوسطًالتركيزًالقاتلً
LC50

(ppm)

95%حدودًالثقةً

العليااألدنى

Spinosad13.95011.872535.369907.41

Spinosad+51.16457.08316.2660.74هالمًالصبار



االطوار طور البيضة على جهة اليمين وأحد ( مستخلص أوراق المورينجا+ (Spinosadإصابة اطوار االفة نتيجة المعاملة بالخليط 
.الحوري على جهة اليسار



تاجاالستن



Lecanicilliumمعلقان• lecaniiمستحضرمنأفضلكانBiocont-TللفطرTrichoderma

harzianumالبيضاءللذبابةالمدروسةاالطوارجميععلىالمرضيةفعاليتهفيBemisia tabaci.

Lecanicilliumمعلقتركيزفيالزيادةان• lecaniiراالطوالجميعللهالكالمئويةالنسبةفيزيادةسبب

.معنويةاختالفاتمعللحشرةالمدروسة

Lecanicilliumمعلقفعاليةزادت• lecaniiمستحضروBiocont-Tالتعرضفترةبزيادة.

Bemisiaالبيضاءللذبابةالزاحفالحوريالطور• tabaciاالطوارمنالمعامالتتجاهحساسيةأكثركان

.المدروسةاألخرى

وهالم+Spinosad)(المورينجاأوراقمستخلص+Spinosad)الخليطينفيSpinosadمبيدفعاليةزيادة•
Bemisiaالبيضاءالذبابةاطوارعلى(الصبار tabaciالمدروسة.



اتالتوصي



-:ًمنًخاللًنتائجًالتجاربًالمختبريةًالتيًتمًالتوصلًاليهاًنتقدمًبالتوصياتًالتالية

Lecanicilliumالفطرراشحكفاءةتقييم• lecaniiالذبابةحشرةاطوارمكافحةفي
Bemisiaالبيضاء tabaci ًمختبريا.

.أخرىمصادرمناوالمدروسةالحشرةاطوارمنمعزولةاماأخرىفطرياتفعاليةتقييم•

.المدروسةالحشرةاطوارعلىSpinosadمبيدفعاليةفيأخرىنباتيةمستخلصاتاختبار•

.المدروسةشرةالحاطوارعلىأخرىحشريةمبيداتفعاليةفيالمدروسةالمستخلصاتفعاليةتقييم•

.خلطااًاوحدةعلىكلحقليااًالدراسةقيدالمواداوالمركباتاختبار•



هللمت حبمد ا


