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 Dacusالقرعياتثمار  لمكافحة ذبابة كأحد عناصر اإلدارة المتكاممة االحيائية بعض العوامل كفاءة تقييم
ciliatus (Leow)  البطيخ الكبرىثمار وذبابةDacus frontalis (Beker)  ى محصول الخيارعم. 

 رضا صكب الجوراني      حسنين يوسف الشالجي
 أستاذ        باحث

 جامعة بغداد –كمية الزراعة  –قسم وقاية النبات    وزارة الزراعة -الزراعية دائرة البحوث 
 المستخمص

يحوي بشكل رئيسي والذي ( Richarge) حيائياألتجاري ال رمستحضعدد من العوامل اإلحيائية شممت ال إلى تقييم كفاءةالدراسة  هدفت
 Lecanilicium lecaniiعزلة من فطر عن  فضلً  Metarhizium anisoplae , و Beauveria bassiana الفطر الممرض عمى

النسبة المئوية الصابة ثمار الخيار كانت عالية أن أظهرت النتائج  حقميًا.ي تمستار المبيد الحشر و  .Metarizhium sppوعزلة من فطر 
ووصمت الى اقل معدالتها وذلك  تشرين االول.%( وفي جميع المعاملت وذلك في بداية تكون الثمار خلل االسبوع االول من 100جدًا )

% في 37.33و Meta 107% في معاممة 28و Recharge% في معاممة 18.67في االسبوع الثالث من تشرين الثاني اذ تراوحت بين 
، 4.67، 4.67حتى وصمت  %(100) ثمرة مصابة 25من  في الجنيات اللحقة انخفضت أعداد الثمار المصابةوأن معاممة المقارنة 

 Recharge، Meta 107 ،Meta 105 ،Telstar ،Lecani 107 ،Lecani  ثمرة مصابة/ عينة لكل من 7.67و 7، 7، 7، 6.33
وذلك لتأثير العوامل األحيائية والكيميائية في خفض الكثافة السكانية بعد خمسة أسابيع من المعاممة معاممة المقارنة عمى التوالي و  105

( Crop saved)المحصول قد عمل عمى حماية  Rechargeأن المعاممة بالمستحضر األحيائي و  Rechargeمعاممة وأن اللمحشرة 
 % في معاممة المقارنة.77.33% في حين كانت 57.94إذ كان معدل النسبة إلصابة الثمار  % من الحاصل الكمي 16.37مامقداره 

، االدارة المتكاممة، الوحدات المكونة Dacus ciliatus ،Dacus frontalis ،Metarhizium ،Lecaniliciumكممات مفتاحية: 
 لممستعمرات.

 البحث جزء من أطروحة دكتوراه لمباحث األول.
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ABSTRACT 
This study aimed to evaluate the efficacy of some biological agents like commertial product Richarge which 

contained basically from Beauveria bassiana and Metarhizium anisoplae in addition to fungal isolate of 

Lecanilicium lecanii and Metarizhium spp. and insecticide Telstar at field experiment. The infestation percentage 

on cucumber fruits was very high 100% in all treatment at the beginning of fruit formation during 1
st
 week of 

October 2015, meanwhile its reached the lowest level on third week of October were 18.67%  in Recharge, 28% in 

Meta 10
7
 and 37.33% in the control. The results showed that the number of infested fruits was reduced in next 

harvesting from 25 infested fruits until reached 4.67, 4.67, 6.33, 7, 7, 7 and 7.67 infested fruit/ sample for 

Recharge, Meta 10
7
, Meta

 
10

5
  ، Telstar   ، Lecani 10

7
  ، Lecani 10

5 
and control respectively after five weeks of 

control that because of effect of biological and chemical agents in pest population reduction which approved by 

increasing of fungal colonies forming units (CFU). Treatment with Recharge had a rule in crop saved reached 

16.37% from total crop harvest. 

Key Word: Integrated pest management, Dacus ciliatus ،Dacus frontalis   ، Metarhizium   ، Lecanilicium, 

colonies forming units. 
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 المقدمة
ر القثاء والقرع البطيخ والخيار والرقي وخيا تعد محاصيؿ

مف المحاصيؿ االقتصادية الميمة والكوسة العسمي والعناگي 
العائمة القرعية بآفات خضر تصاب نباتات . (5)في العراؽ 

ثمار ذبابة  منياخسائر اقتصادية كبيرة؛  ، مسببةعديدة
وذبابة ثمار البطيخ  ciliatus Dacus  (Leow)القرعيات
التي تعود إلى عائمة  Dacus frontalis (Beker)الكبرى 

Tephritidae  رتبةDiptera ،تصيب الثمار مسببة ليا  وىي
ناتجة أما عف طريؽ وضع البيض متمثمة بتخصر  اً أضرار 

لتوائيا أو عف طريؽ تغذية يرقاتيا عمى لب الثمار  الثمار وا 
فضال عف الثقوب التي تتركيا بعد خروجيا لمتعذر األمر 

تمتاز  .(8) اوتمفي عفنيالذي يؤدي إلى تصمب الثمار وتا
عمى  بالغةغير ال أدوارىابسرعة تكاثرىا وقدرة  بالغةحشراتيا ال
في لب الثمار والتربة ىربا مف أعدائيا الطبيعية مما  االختباء

لمكافحة ىذه  أمرًا غير محتمالً ية ئيجعؿ مف المبيدات الكيميا
عمى نباتات الحشرتيف نظرًا لخطورة ىاتيف  ،(17) اآلفة

حوؿ استخداـ العوامؿ الحقمية العائمة القرعية وقمة الدراسات 
أختبار  تت ىذه الدراسة التي تضمنحتر ق، فقد إحيائيةاأل

يحوي الذي  (Richarge) األحيائي مستحضر تجاريالفعالية 
 ,Beauveria bassiana} بشكؿ رئيسي عمى

وعزلة مف فطر  {Metarhizium anisoplaeو
Lecanilicium lecanii  وعزلة مف فطرMetarizhium 

spp.  كأحد عناصر اإلدارة حقميًا ستار الحشري تموالمبيد
خصوصًا واف محصوؿ الخيار تجنى ياتيف اآلفتيف المتكاممة ل

ثماره عمى فترات قصيرة ويستيمؾ طازجًا بشكؿ مباشر مما 
يجعؿ استخداـ المبيدات الكيميائية امرًا مستبعدًا لعدـ توفر 

المستيمؾ فترة أماف كافية لتالشي المبيد لتالفي الضرر عمى 
 .وألي مبيد آخر يستخدـ

 المواد وطرائق العمل
 –العائد لكمية الزراعة  التجاربنفذت تجربة حقمية في حقؿ 

والذي صمـ  2015جامعة بغداد لمموسـ الزراعي الخريفي 
 Randomizedعمى وفؽ قطاعات كاممة التعشية )

Complete Block Design ( )RCBD كاف فييا )
رئيسة والمعامالت الواح ثانوية عمى مساحة القطاعات الواح 

كؿ قطاع مف القطاعات الثالث الى سبعة  قسـ .2ـ 1000
أقساـ مثمت المعامالت وكؿ قسـ الى اربعة وحدات تجريبية 

 10 وكؿ وحدة تجريبية عبارة عف مرز لمزراعة طوؿ كؿ منيا
ف عدد الوحدات ، وبذلؾ يكو ـ 2ـ والمسافة بيف مرز واخر 

زرعت بذور الخيار )صنؼ غزير( عمى  .وحدة 84 التجريبية
سـ، اذ وضعت  40رز والمسافة بيف نبات واخر جانبي الم

، وعند بموغ النباتات خمسة اوراؽ حقيقية بذرة 3في كؿ جورة 
خفت الى نبات واحد في كؿ جورة وأجريت جميع العمميات 

 (.3الزراعية وخدمة المحصوؿ حسب التوصيات )
)إلعطاء ت الى مرحمة االزهار الذكري عند وصول النباتا 

 14/10/2015وفي الستيطان( بافرصة لمعوامل الحيوية 
 :ت األحيائية والكيميائية االتيةممعامللرشة االولى ل جريتأ
: تـ الحصوؿ عمى  Rechargeالمستحضر التجاري  - 1

اذ يحتوي  Russel IPMمف شركة  المستحضر التجاري
  Beauvia bassianaلمفطريف  معظمو عمى

، غـ/ لتر 2.5 تركيز، واستعمؿ ب.Metarhizium sppو
. وضع المحموؿ في مرشة يدوية سعة الشركةبحسب توصية 

جميع ل النباتات والتربة لتر مخصصة لمفطر ورشت 2
 الوحدات التجريبية المخصصة ليذه المعاممة.

تـ الحصوؿ : Metarhizium anisopliae الفطر  -2
الفطر مف مركز االدارة المتكاممة في دائرة  عمى عزلة مف

وزارة العمـو والتكنولوجيا، اجريت تخافيؼ  –االبحاث الزراعية 
لمعزلة وحسبت عدد االبواغ بواسطة الييموسايتوميتر لمحصوؿ 

( ورشت 510×1والثاني) 710×1عمى تركيزيف االوؿ )
المعامالت بواسطة مرشة يدوية سعة النباتات والتربة لجميع 

 لتر مخصصة لمفطر. 2
تـ الحصوؿ عمى  :Lecanicillium lecani الفطر  -3

مركز االدارة المتكاممة في دائرة االبحاث  لفطر مفعزلة مف ا
وزارة العمـو والتكنولوجيا، اجريت تخافيؼ لمعزلة  –الزراعية 

وحسبت عدد االبواغ بواسطة الييموسايتوميتر لمحصوؿ عمى 
( ورشت 510×1) والثاني) 710×1تركيزيف االوؿ )

لتر  2بواسطة مرشة يدوية سعة لمنبات والتربة المعامالت 
 مخصصة لمفطر.

المبيد الحشري تمستار : استعمؿ المبيد الكيميائي  -4
Talstar 25 EC   الذي يحتوي عمى المادة الفعالة

(Bifenthrin بتركيز )مؿ / لتر مف المادة التجارية  1.25
لتر  2بة بوساطة مرشة ظيرية سعة التر النبات و رشًا عمى 

، وكانت ذاذ المبيد الى المعامالت االخرىلتجنب تطاير ر 
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جميع الوحدات التجريبية المخصصة لممبيد الكيميائي ترش 
. اختير ىذا المبيد وفقًا نتقاؿ الى المعامالت االخرىقبؿ اال

 .(18، 11، 8لدراسات سابقة )
الماء فقط وبنفس  معاممة المقارنة والتي استعمؿ فييا -5

عممية الرش لجميع  1/11/2015في  أعيدت الطريقة.
ثمرة مف كؿ وحدة تجريبية  25المعامالت والمكررات. جمعت 

اسبوعيا تقريبا عند وصوليا الى الحجـ المناسب لمتسويؽ 
طيمة فترة انتاج المحصوؿ والذي استمر لشيريف تقريبًا ابتداءًا 

النسبة المئوية لمثمار : منيا ؿجنية وحسب في ك مف اوؿ
 ، عدد الثمار المصابة والسميمة ووزف كؿ منيا.المصابة

 :التحري عن الفطريات المستخدمة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة وجود سكاف الفطريات 
المستخدمة في التربة بعد معاممتيا إذ استخدمت طريقة 

خذت عينات مف ، إذ أتخافيؼ العشرية لمتحري عف وجودىاال
والثانية في  1/11، اإلولى في رر وكؿ معاممةكؿ مك

نة تـ بعد اسبوعيف مف عممية أي أف سحب العي 14/11
غـ تقريبا ومف  250، وقد اخذت عينة مف التربة بوزف الرش
سـ تقريبًا وىو المستوى االعمؽ المحتمؿ لتعذر  10-1عمؽ 

 الحشرتيف ووضعت في اكياس بالستيكية ونقمت الى المختبر.
ينة الى نصفيف وتـ سحب عينة ثانوية مف كؿ قسمت الع

مؿ ماء  1000غراـ وأكمؿ الحجـ إلى  100معاممة بوزف 
مؿ الى انبوبة اختبار  1ونقؿ  1-10ير التخفيؼ  معقـ لتحض
 2ػ 10مؿ ماء معقـ لمحصوؿ عمى تخفيؼ  9مجيزة ب 

. اختير التخفيؼ 10-6 وىكذا حتى الحصوؿ عمى التخفيؼ 
لمتحري عف سكاف الفطريات بإستخداـ الوسط   10،6و 3ػ10

لتجنب نمو  Rose Bengalمعامؿ بصبغة  PDAالغذائي 
المستعمرات البكتيرية. وضعت االطباؽ في حاضنة عمى 

تـ حساب عدد درجة سيميزية لمدة اسبوع و  1±25 درجة حرارة
 Colonies forming unitsالوحدات المكونة لممستعمرات 

(CFUوقدر س .)فطر وفؽ المعادلة اآلتية: كاف كؿ 
مقموب × غم = معدل عدد الوحدات المكونة لممستعمرات  \سكان الفطر

 (23) غرام 100 \التخفيف 
 :التحميل اإلحصائي

ستعماؿ جدوؿ تحميؿ إحممت البيانات احصائيا ب
وقورنت المتوسطات باستعماؿ   ANOVA Tableالتبايف

 0.05عند مستوى احتماؿ  LSDاختبار اقؿ فرؽ معنوي 

( لتحميؿ  (Genstat 3واستعمؿ البرنامج االحصائي 
 .(4)البيانات 
 والمناقشة النتائج

( أف النسبة المئوية الصابة ثمار 1أظيرت النتائج )جدوؿ 
%( وفي جميع المعامالت 100الخيار كانت عالية جدًا )

 ؿ االسبوع االوؿ مف تشريفوذلؾ في بداية تكوف الثمار خال
، ومع معاممة النباتات بالعوامؿ االحيائية أنخفضت ىذه االوؿ

النسبة ووصمت الى اقؿ معدالتيا وذلؾ في االسبوع الثالث 
% في معاممة 18.67مف تشريف الثاني اذ تراوحت بيف 

Recharge في معاممة 28و %Meta 107 37.33و %
، وأظيرت نتائج التحميؿ االحصائي وجود في معاممة المقارنة

فروؽ معنوية بيف المعامالت المختمفة مف جية ومعاممة 
المقارنة مف جية اخرى وكانت افضميا معاممة 

إذ بمغ المعدؿ العاـ لمنسبة المئوية إلصابة  Rechargeاؿ
% في 57.94انتاج المحصوؿ لمثمار  موسـ الثمار خالؿ
ويوضح الجدوؿ  % في معاممة المقارنة.77.33حيف كانت 

( في ثمرة والذي يمثؿ حجـ العينة 25) رأف جميع الثما 2
جميع المعامالت والمكررات كانت مصابة في الجنية االولى 
وذلؾ في االسبوع االوؿ مف تشريف أوؿ ثـ انخفضت أعداد 
الثمار المصابة في الجنيات الالحقة وذلؾ لتأثير العوامؿ 
األحيائية والكيميائية في خفض الكثافة السكانية لمحشرة مف 

زيادة نسب الموت لمعذارى في التربة والذي يؤكده زيادة خالؿ 
( خاصة بعد CFUالوحدات المكونة لممستعمرات الفطرية )

( وتحسف ظروؼ درجات الحرارة 1شكؿ الرشة الثانية ليا )
( فضاًل عف 2والرطوبة المناسبة لنمو وبقاء الفطريات )شكؿ 

وجود العذارى الميتة بالتربة والتي تـ الحصوؿ عمييا اثناء 
التفتيش المستمر في التربة خالؿ فترة تنفيذ البحث وعزؿ 

( أيضًا 2الفطريات الممرضة منيا ، ويالحظ مف الجدوؿ )
انخفاض أعداد الثمار المصابة في جميع المعامالت بما فييا 

مصابة / ثمرة  25إذ كانت  معاممة المقارنة مع تقدـ الموسـ
 7.67، 7، 7، 7، 6.33، 4.67،  4.67عينة وأصبحت 

، Recharge ، Meta 107 / عينة لكؿ مفثمرة مصابة
Meta 105 ،Telstar ،Lecani 107 ،Lecani 105 

وأظيرت نتائج التحميؿ  ،معاممة المقارنة عمى التواليو 
، المعامالتروؽ معنوية بيف معدالت االحصائي عف وجود ف

األفضؿ  Rechargeوكانت المعاممة بالمستحضر التجاري 
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ثمرة  14.22لثمار المصابة )في إعطاء أقؿ عدد مف ا
 يا/ عينة( مقارنة مع معاممة المقارنة والتي كانت فيمصابة
، كذلؾ ينة/ عثمرة مصابة 17.39الثمار المصابة اعداد 

ار المصابة يمكف اإلستنتاج أف االنخفاض العاـ في عدد الثم
في موقع حقؿ  يعود الى خفض الكثافة السكانية لمحشرتيف

التجربة عمومًا والناتج عف التأثير العاـ ليذه المعامالت 
في معاممة  عدد الثمارالمصابة والتي أدت الى خفض المختمفة
أف تأثير المعامالت األحيائية والكيميائية يمكف  أيضًا. المقارنة

خالؿ وزف الحاصؿ المصاب )جدوؿ أف يوضح أو يظير مف 
( والذي يظير فييما اف 4( أو وزف الحاصؿ السميـ )جدوؿ 3

، 3.12، 3.76وزف الحاصؿ المصاب قد أنخفض مف 
 ،0.82كغـ إلى  3.36و  3.23، 2.91، 3.01، 3.32
كغـ وزاد  1.12و 0.88، 1.33، 1.16، 0.94، 0.88

، 0.00، 0.00، 0.00، 0.00، 0.00الحاصؿ السميـ مف 
، 2.29، 2.38، 2.9، 3.28كغـ إلى  0.00و  0.00
 Recharge ،Metaلكؿ مف معاممة  2.5و  2.19، 2.11
107 ،Meta 105  ،Telstar  ،Lecani 107 ،Lecani 
معاممة المقارنة عمى التوالي ومف خالؿ جمع عدد و  105

الثمار ووزنيا الكمي والوزف المصاب والسميـ خالؿ الموسـ 
 9.99ف اعمى معدؿ لمحاصؿ السميـ كاف ( يظير أ5)جدوؿ 

كغـ  22.96ثمرة( والبالغ  150كغـ مف الحاصؿ الكمي )
% في معاممة 56.46ونسبة مئوية لمخسارة قدرىا 

Recharge  مقارنة مع معاممة المقارنة والتي بمغ معدؿ
كغـ  18.97كغـ والحاصؿ الكمي  5.15الحاصؿ السميـ 

معنى آخر أف المعاممة % أي ب72.83وبنسبة مئوية لمخسارة 
قد عمؿ عمى حماية  Rechargeبالمستحضر األحيائي 

(Crop saved ) مف الحاصؿ الكمي  16.37مامقداره %
 يمكف أف يستخدـ Recharge وبذلؾ يمكف االستنتاج أف

كأحد عناصر اإلدارة المتكاممة لمكافحة ذبابة ثمار القرعيات 
( القدرة 14) Mahmoudدرس  وذبابة ثمار البطيخ الكبرى.

 Beauveria االمراضية لثالث فطريات ممرضة لمحشرات
bassiana  وMetarhizium anisoplae  و

Lecanicilium lecanii .عمى احدى افات ذباب الفاكية 
  M. anisoplae( باف الفطر11وآخروف ) Khudhairذكر 

في مكافحة ذبابة  B. bassianaأكثر كفاءة مف فطر 
واخروف  Husam Aldinدرس  كما D. ciliatesالقرعيات 

 Beauveria( الكفاءة التطفمية لعزلتيف مف فطر 10)
bassiana  لمكافحة يرقات وعذارى ذبابة البطيخ الكبرى

Dacus frontalis  واظيرت النتائج اف نسبة القتؿ كانت في
Flaih (8 )ذكرت  .ات اعمى مف نسبة القتؿ في العذارىاليرق

، لتر /مؿ 1.25بنسبة  Talstar)) المبيدأف استعماؿ 
  Biocont-T  ،Beauveriaالمستحضريف االحيائييف

bassiana  ،)انتاج محمي(Talstar    +Biocont-T 
الى زيادة  في الحاصؿ   Talstar  +B.bassianaو

( أف معاممة 19) Magdi أظير بحسب التراكيز الموصى بيا
 B. bassianaبمعمؽ الفطر  D. frontalisعذارى حشرة 

مؿ مختبريًا أدى الى نسبة قتؿ 1 \ بوغ 1010×1وبتركيز 
( أف إستعماؿ 9وآخروف ) Hanawi% وأشار 86.67بمغت 

قد  B. bassiana( لمفطر MARD 66عزلة محمية )
 .Dخفضت نسبة البقاء في بالغات ذبابة ثمار القرعيات 

ciliates  تمتيا العزلة 50إلى %MARD 54 60 بةبنس %
% عمى التوالي في 12و 10في أوؿ يوميف مف المعاممة و

 MARD 10% لمعزلة 72اليـو الثالث بينما كانت النسبة 
 M. anisopliiوالعائدة لمفطر MARD 106% لمعزلة 48و

أف أغمب الدراسات التي تناولت تقييـ  وعمى مستوى المختبر.
وذبابة ثمار  كفاءة الفطريات الممرضة لذبابة ثمار القرعيات
 ،14، 11 ،9البطيخ الكبرى كانت عمى مستوى المختبر )

( اذ 2013) Flaihعدا تمؾ التي قامت بيا  2)2،  21 ،20
اًل لوحده أو متكام B. bassianaوجدت أف استخداـ الفطر 

قد أعطى أعمى نسبة لمثمار السميمة بمغت  ستارمع مبيد تم
% عمى التوالي عندما استخدـ رشًا عمى 63.2،68.5

% 22.2النباتات مقارنًة مع معاممة المقارنة والتي أعطت 
 ثمار سميمة.
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 فترات الزمنية المختمفةالنسبة المئوية إلصابة ثمار الخيار في المعاملت المختمفة خلل ال .1جدول 
 لوعبهالث

 

 التبريخ

Recharge 

  

Met. 

1×10 7 
Met. 

1×10 5 
 هبيد

Telstar 

Leca 

1×10 7 
Leca. 

1×10 5 

 الوعدل الوقبرًت

14/10 100 100 100 100 100 100 100 100 

22/10 98.33 98.33 100 83.33 98.33 100 100 96.9 

1/11 45.33 60 73.33 70.67 66.67 72 90.67 68.38 

8/11 45.33 60 77.33 70.67 65.33 60 73.33 64.57 

15/11 40 45.33 54.67 53.33 52 46.67 62.67 50.67 

22/11 18.67 28 25.33 27 28 28 37.33 27.48 

  77.33 67.78 68.39 67.5 71.78 65.28 57.94 الوعدل

L.S.D 

P<0.05 

 4.64السهي = 

   5.01الوعبهالث =  

 12.27الوعبهالث =  ×السهي 

 عدد الثمار المصابة في المعاملت المختمفة خلل الفترات الزمنية المختمفة .2جدول 
 الوعبهالث

 

 التبريخ

Recharge 

  

Met. 

1×10 7 

Met. 

1×10 5 

 هبيد

Telstar 

Leca 

1×10 7 

Leca. 

1×10 5 

 الوعدل الوقبرًت

41/41 25 25 25 25 25 25 25 25 

22/41 23 24.67 25 21 24.67 23.67 25 23.86 

4/44 11.33 15 18.33 17.67 18 18 17.33 16.52 

8/44 11.33 15 19.33 17.67 16.33 15 16.33 15.86 

41/44 10 11.33 13.67 13.33 13 11.67 13 12.29 

22/44 4.67 4.67 6.33 7 7 7 7.67 6.33 

  17.39 16.72 17.33 16.94 17.94 9415. 14.22 المعدل

L.S.D 

P<0.05 

  3.34السهي = 

  1.26الوعبهالث =  

 1.36الوعبهالث = × السهي 

 وزن الثمار المصابة )كغم( في المعاملت المختمفة .3 جدول
 Recharge الوعبهالث

  
Met. 

1×10 7 

Met. 

1×10 5 

 هبيد

Telstar 

Leca 

1×10 7 

Leca. 

1×10 5 

 الوعدل الوقبرًت

 التبريخ

14/10 3.760 3.123 3.323 3.01 2.910 3.230 3.360 3.245 

22/10 3.107 3.497 3.333 3.517 3.757 3.977 3.327 3.502 

1/11 1.873 2.640 2.617 2.617 2.340 2.483 2.400 2.424 

8/11 1.800 1.680 2.213 2.127 2.253 1.787 2.193 2.008 

15/11 1.613 1.647 1.613 1.763 1.500 1.597 1.413 1.592 

22/11 0.820 0.883 0.943 1.167 1.333 0.880 1.123 1.021 

  2.303 2.326 2.349 2.367 2.341 2.245 2.162 الوعدل

L.S.D 

P<0.05 

 0.274السهي = 

   0.2959الوعبهالث =  

 0.7249الوعبهالث = × السهي 

 وزن الثمار السميمة )كغم( في المعاملت المختمفة .4جدول 
 الوعبهالث

 

 التبريخ

Recharge 

  
Met. 

1×10 7 

Met. 

1×10 5 

 هبيد

Telstar 

Leca 

1×10 7 

Leca. 

1×10 5 

 الوعدل الوقبرًت

14/10 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/10 0.037 0.030 0 0.4 0.040 0 0 0.072 

1/11 2.167 1.237 0.960 1.163 0.997 0.750 0.780 1.150 

8/11 1.973 1.240 0.840 1.287 1.277 1.437 0.883 1.277 

15/11 2.533 1.940 1.597 1.137 1.273 1.907 0.980 1.624 

22/11 3.283 2.900 2.387 2.297 2.117 2.190 2.510 2.526 

  0.859 1.047 0.951 1.047 0.964 1.224 1.666 الوعدل

 

L.S.D 

P<0.05 

 0.200السهي = 

  0.217الوعبهالث =  

 0.530الوعبهالث = × السهي 
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 ثمرة ووزن المصاب والسميم ونسبة الخسارة بالمحصول لكل معاممة 150وزن  .5جدول 
 150الوزى الكلي ل الوعبهالث

 ثورة )كغن(

 وزى الثوبر السليوت

 )كغن(

 وزى الثوبر الوصببت 

 )كغن(

الوئويت للخسبرة  الٌسبت

 ببلوحصول

Recharge 22.98 9.99 12.97 56.46 
(1)Meta 107 20.81 7.344 13.47 64.7 
(1)Meta 105 19.83 5.78 514.0 70.83 

(2)Lecani 107 19.80 15.7 14.09 71.18 
(2)Lecani 105 20.23 6.27 613.9 68.95 

Telstar 20.48 6.28 14.20 69.34 

 72.83 13.81 5.15 18.97 الوقبرًت

L.S.D 

P<0.05 

1.44 1.43 1.18  

 

 
(1)

 Metarhizium anisoplae 
(2)

 Lecanicilium lecanii  

 
 بعد اسبوعين من الرشة الثانية ( المستخدمة في الدراسة في التربةCFU) سكان الفطريات .1شكل 

 
 درجات الحرارة الصغرى والعظمى خلل فترة الدراسة .2شكل 
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