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تقييم كفاءة عزالت محلية من الفطر Beauveria bassiana (Ascomycota:
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الملخص
ُدرست كفاءة العزالت المحلية C ،B ،و Dبتركيز10×1
) Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocrealesفي مكافحة فراشة درنات البطاطا
7

بوغة/مل من الفطر الممرض للحشرات

المبرد (درجة ح اررة
) Phthorimaea operculella (Gelechiidae:Lepidopteraفي المخزن غير ّ
◦2 ± 28س ،ورطوبة نسبية  .)%5 ±50أظهرت النتائج كفاءة العزالت الثالث بالتركيز المدروس في
مكافحة اآلفة بالمخزن وتفوقت هذه العزالت على الشاهد ،فكانت نسب الدرنات المصابة ،%83 ،%67
 %87.9و %100للعزالت  D ،Cو Bوالشاهد على التوالي .كما خّفضت متوسط شدة إصابة الدرنات

إلى  %70.8 ،%63.2 ،%50.7و  %99.2للعزالت  D ،B ،Cوالشاهد على التوالي ،وكانت أعداد
الحشرات المنبثقة من الدرنات المعاملة  6.3 ،15، 25و 44.3للعزالت  Dو Bو Cوالشاهد على التوالي.
دّلت النتائج على أهمية الفطر  B. bassianaفي برامج المكافحة المتكاملة لفراشة درنات البطاطا في
المخازن غير المبردة.

الكلمات المفتاحية :مخزن ،فراشة درنات البطاطا،

Phthorimaea ،Beauveria bassiana

 ،operculellaمكافحة بيولوجية.
المقدمة:
تحتل البطاطا  Solanum tuberosum L.المركز الرابع بعد القمح والذرة واألرز ،فدرناتها غنية بالمواد الغذائية .تتعرض البطاطا في
المخزن للعديد من اآلفات ،وفراشة درنات البطاطا ) Phthorimaea operculella (Gelechiidae:Lepidopteraمن أهم وأخطر
هذه اآلفات في مختلف أماكن زراعة هذا المحصول ) ،)(Rondon, 2010; Gill et al., 2013وتسبب له أض ار اًر كبيرة في الحقول
والمخازن ،وتؤدي إصابة الدرنات في الحقل إلى زيادة األضرار أثناء التخزين ،نتيجة تكاثر الحشرة بشكل متالحق ،فتنقل اإلصابة إلى
الدرنات السليمة ) ،(Das and Raman, 1994; Sporleder et al., 2008وقد تصل نسبة الدرنات المصابة بالحشرة إلى %100
في المخازن غير المبردة في بلدان العالم الثالث ) .(Visser, 2005تعرف اإلصابة على الدرنات من خالل وجود مخلفات حول العيون
(البراعم) على شكل فضالت بنية أو سوداء اللون ) (Rondon, 2010وتصبح بعد ذلك عرضة لإلصابة باألعفان.
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إ ّن استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية كان وما يزال خيا اًر ممكناً لمكافحة فراشة درنات البطاطا في المخزن ( ،)Rondon, 2010ولكنه
ليس الخيار األمثل بالنسبة لعموم المواد الغذائية المعدة لالستهالك ومنها البطاطا .لذلك فإن ّّ التعامل مع آفات المخازن يتطلب تطبيق

أساليب أخرى أكثر أماناً على البيئة وصحة المستهلك ،وسالمة األعداء الحيوية ،وهناك العديد من األساليب المتبعة لمكافحة فراشة درنات

البطاطا في المخزن منها :استخدام المستخلصات النباتية كاألزدرخت  Azadirachta indicaوالفلفل المستحي Schinus molle
والالنتانا  Lantana spp.والنعناع طويل األوراق  Mentha longifoliaوغيرها (السعود )2005 ،و)،( Tanasković et al., 2016
واستخدام المصائد الفرمونية ) ،(Raman, 1988والمبيدات الميكروبية المتخصصة.
أخذت التطبيقات العملية لممرضات الحشرات من أجل مكافحة فراشة درنات البطاطا حيز التطبيق في العقود الثالثة األخيرة ،كتطبيق
البكتريا  Bacillus thuringiensisوالفيروسات  granulosis virusوالنيماتودا (Arx and Gebhardt, 1990; Hassani-
 .)Kakhki et al., 2013وقد اقتصرت تطبيقات النيماتودا الممرضة للحشرات وتطبيقات الفطر  B. bassianaفي مكافحة فراشة
درنات البطاطا على الدراسات البيولوجية المخبرية ،من حيث تأثير الفطر على األطوار المختلفة للحشرة وتحديد الجرعات القاتلة النصفية
( (Hassani-Kakhki et al., 2013; Hafez et al., 1997و(السعود وآخرون2017 ،2016،؛ مهدي وعبد هللا محمد)2010 ،
في حين بقي التطبيق العملي على هذه اآلفة محدوداً.
تقدم الممرضات الفطرية مثل  Beauveria sp.و Metarhizum sp.واحدة من أحدث الطرائق الوقائية إلدارة اآلفات ،فقد أعطت
نتائج مشجعة في مكافحة آفات المخازن وغيرها من اآلفات الحشرية ،سواء لوحدها كما هو الحال في مكافحة كل من ثاقبة الحبوب

الصغرى  Rhyzopertha dominicaوسوسة الرز  Sitophilus oryzaeوخنفساء الحبوب المنشارية Oryzaephilus
 surinamensisوخنفساء الفاصولياء  Callosobruchus maculatusأو بالتآزر مع إضافة الرماد للمواد المخزونة كما هو الحال

في مكافحة ثاقبة الحبوب الصغرى  R. dominicaوخنفساء الحبوب المنشارية  ،O. surinamensisوعثة الحبوب Plodia
 ،(Lord, 2001; Arooni-Hesari et al., 2015) interpunctellaأو بالتوافق مع بعض المبيدات الحشرية القابلة للبلل كما في
مكافحة خنفساء البطاطا الكولورادية .(Anderson and Roberts, 1983) Leptinotarsa decemlineata
يهدف هذا البحث إلى دراسة كفاءة ثالث عزالت محلية من الفطر الممرض للحشرات  B. bassianaفي مكافحة فراشة درنات البطاطا
المبرد.
في المخزن غير ّ
مواد البحث وطرائق:
مكان تنفيذ البحث:
مخابر كلية الزراعة ،جامعة البعث ،حمص ،سورية.
تربية اآلفة الحشرية:
جمعت درنات بطاطا مصابة بفراشة درنات البطاطا من األسواق المحلية ،ووضعت ضمن أقفاص تربية زجاجية ( 3045سم) مفروشة
بالرمل الناعم ومزودة بفتحات تهوية ،وضبطت درجات الح اررة عند◦2 ± 28م ،ورطوبة نسبية  %5 ±50بحيث تحاكي ظروف التخزين
المبردة في بلدان العالم الثالث .تمت تربية الفراشات ضمن األقفاص بأعداد كبيرة ،وغذيت بمحلول سكري .%90
الطبيعية للمخازن غير ّ

زودت األقفاص باستمرار بدرنات جديدة ،بعضها سليم وبعضها اآلخر مصاب ،للمحافظة على استم اررية تربية الحشرات في المخبر.
ّ
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تنمية العزالت:
ضرت مادة
استخدمت في التجربة ثالث عزالت محلية من الفطر  B. bassianaمأخوذة من مناطق مختلفة من سورية (الجدول ُ .)1ح ّ

العدوى في غرفة العزل .تمت تنمية العزالت على بيئة ) MEA (Malt Extract Agarضمن أطباق بتري بقطر  9سم .ووضعت في

حاضنة مظلمة على درجة ح اررة  º 25مُ .جمعت األبواغ من األطباق بعد أسبوعين ،وذلك بإضافة  5مل ماء معقم لكل طبق ،ثم ترشيح
محتويات الطبق عبر  3طبقات من الشاش .أضيف  5مل ماء معقم أخرى فوق الشاش لضمان الحصول على األبواغ بالكامل (Lacey,
) ،1997; Ali, 2010واعتُبر الراشح الناتج هو المحلول األساس الذي أُضيف له محلول توين بمعدل .%0.05
الجدول  .1العزالت المحلية للفطر الممرض للحشرات  B. bassianaومصادرها وأماكن عزلها.
اسم العزلة
الالذقية B

رمز العزلة في البحث
B

إيكاردا spt273

C

دمشق

D

المصدر
مركز األعداء الحيوية ،الالذقية
المركز الدولي للبحوث الزراعية
في المناطق الجافة
 ،ICARDAحلب
مركز التقانة الحيوية ،دمشق

مكان العزل
من تربة بستان حمضيات في الالذقية
معزولة من حشرات السونة في حلب
معزولة من حشرات السونة في دمشق

وضبطت التركيز في العزالت
تم تحديد تركيز المحلول األساس لكل عزلة باستخدام شريحة عد األبواغ ُ ،Neaubauer improved
ّ
7
الثالث ليكون  10×1بوغة/مل .أما الشاهد فكان عبارة عن ماء معقم مع محلول توين بمعدل .%0.05
تم التأ ّكد من حيوية أبواغ الفطر قبل تطبيقها بإجراء اختبار انبات للعزالت الثالث بأخذ  5ميكرو ليتر من التركيز 10
ً
عزلة وتوزيعها على ثالث دفعات ضمن طبق بتري صغير بقطر  5سم فيه بيئة آغار-آغار ،وذلك بعد تغطية المكررات الثالث بساترات
4

بوغة/مل لكل

◦
تم تحت الميكروسكوب
تم تُغطية األطباق ووضعها في حجرة مظلمة على درجة ح اررة المخبر  2 ± 28م ّ .
فوق نقاط المعلق ،ومن ثم ّ
ق
وتم حساب متوسط نسب اإلنبات الخاص
ّ
عد األبواغ المنتشة من  100بوغة بعد  24ساعة تحت كل ساترة بعد تلوينها بأزر القطنّ ،

بكل عزلة ).(Ali, 2010

االختبار الحيوي للعزالت وإحداث العدوى:
ُحض ّّرت  120درنة بطاطا من الصنف سبونتا عن طريق تغطيسها بالكحول  %75لمدة دقيقة ،ومن ثم في محلول هيبوكلوريد الصوديوم

وغطست بالماء المعقم لمدة دقيقة بهدف تعقيمها سطحياً حسب طريقة )ُ .Lacey, (1997وزعت الدرنات على أربع
 %0.7لمدة دقيقةُ ،
معامالت بمعدل  30درنة لكل معاملة ،ثالث معامالت للعزالت بالتركيز  7 10×1بوغة/مل ،باإلضافة إلى معاملة الشاهد .وزعت درنات
كل معاملة على ثالثة مكررات بمعدل  10درنات /مكرر.
ُرشت درنات كل مكرر بـ  3مل من المعلق البوغي للفطر ،كما ُرشت درنات الشاهد بنفس المعدل من الماء المعقم مضافاً له محلول
توين  .%0.05 Tween80تركت الدرنات لتجف في المكان المخصص لها ضمن حجرة التخزين بدون تبريد (درجة ح اررة ◦2 ± 28م،
تم إدخال  3أزواج متجانسة من الفراشات (3ذكور3 +إناث) بعمر  72ساعة إلى كل مكرر بما في ذلك
ورطوبة نسبية ّ ،)%5 ±50
مكررات الشاهد مما يضمن حدوث اإلصابة على الدرنات بشكل يسمح بالمقارنة بين المعامالت .تمت تعبئة درنات كل مكرر بعد أسبوع
وتم فحص الدرنات بعد  3أسابيع من تاريخ العدوى .عندئذ ُسجلت أعداد الدرنات السليمة
من المعاملة في أكياس وأغلقت هذه األكياس ّ
والمصابة وحسبت النسبة المئوية لإلصابة عن طريق تقسيم عدد الدرنات المصابة على عدد الدرنات الكلي وضربها ب .100
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ُسجلت أعداد الثقوب على كل درنة مصابة من درنات المكرر لحساب شدة اإلصابة حيث تمّ استخدام مقياس خماسي مدرج من 4-0
حيث أن  0 =T0درنات خالية من الثقوب 1 =T1 ،درنات فيها ثقب واحد 2 =T2 ،درنات فيها ثقبين 3=T3 ،درنات فيها ثالثة ثقوب،
 4=T4درنات فيها أربع ثقوب أو أكثر وباستخدام معادلة (McKinney and Davis, 1925) McKinney
تم تحويل هذه اإلصابة وتكرارها على الدرنات إلى النسبة المئوية لشدة اإلصابة وفق المعادلة التالية:
شدة اإلصابة

)(𝑁0×𝑇0)+(𝑁1×𝑇1)+(𝑁2×𝑇2)+(𝑁3×𝑇3)+(𝑁4×𝑇4
=
𝑁×𝑇4

× 100

حيث أن  =N0عدد الدرنات التي ال يوجد فيها إصابة =N1 ،عدد الدرنات التي فيها إصابة واحدة =N2 ،عدد الدرنات التي فيها
إصابتين =N3 ،عدد الدرنات التي فيها ثالث إصابات =N4 ،عدد الدرنات التي فيها أربع إصابات ،أما  =Nعدد الدرنات الكلي في
المكرر.
أحصيت أعداد األفراد الميتة والحية (من يرقات وعذارى وفراشات) الناتجة من الدرنات المعاملة في كل مكرر لحساب معدالت البقاء
(النسبة المئوية لألفراد التي بقيت على قيد الحياة من كل األفراد المنبثقة من الدرنات) بعد  3أسابيع من المعاملة.
التحليل االحصائي:
حللت النتائج باستخدام برنامج  SPSSواختبرت الفروق المعنوية بين متوسطات كل من نسبة وشدة اإلصابة (One-Way ANOVA
عند مستوى معنوية  ،)% 1وعند وجود فروق تم استخدم اختبار  Tukeyلتحديد المتوسطات التي تختلف عن بعضها.

النتائج:
تم ُّ
التأكد من حيوية أبواغ العزالت المدروسة وتبين أنها تجاوزت  ،%90وهي نسب جيدة تسمح بإجراء االختبارات الالحقة.
ّ
نسبة وشدة اإلصابة:
أظهرت النتائج دو اًر واضحاً للفطر  B.bassianaفي تخفيض نسب وشدة اإلصابة بفراشة درنات البطاطا عن الشاهد ،واختلفت النتائج
باختالف العزالت ،فقد كانت نسبة إصابة الدرنات بفراشة درنات البطاطا  87.9 ،83.3 ،67و %100للعزالت B ، C ،D ،والشاهدعلى
التوالي ،كما هو موضح في الجدول (.)2
أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية في نسب اإلصابة فقد تفوقت العزلة  Cعلى العزلتين الباقيتين والشاهد ،ولم تالحظ
فروق معنوية بين متوسطات اإلصابة للعزلتين الباقيتين ،أو بين العزلة  Bوالشاهد .بلغت شدة اإلصابة  70.8 ،63.2 ،50.7و%99.2
للعزالت  D ،B ،Cوالشاهد على التوالي كما هو واضح في الجدول (.)2
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية في شدة اإلصابة ،وتفوقت جميع العزالت على الشاهد ،كما تفوقت العزلة  Cعلى
العزلة  Dولم تالحظ فروق معنوية بين بقية المعامالت.
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الجدول  .1نسبة وشدة إصابة درنات البطاطا بفراشة درنات البطاطا  P.operculellaفي المخزن بعد معاملتها بالعزالت المحلية للفطر B.
.bassiana
اسم المعاملة
الشاهد
العزلة B
العزلة C
العزلة D
LSD0.01

متوسط نسبة اإلصابة ±الخطأ القياسي

متوسط شدة اإلصابة  ±الخطأ القياسي

100±0.0a
87.9±0.4ab
67±7.4c
83.3±3.3b
10.59

99.2±0.8a
63.2±2.4bc
50.7±7.2c
70.8±9.3b
15.75

األحرف الصغيرة المتشابهة في نفس العمود تدل على عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية 0.01

معدل بقاء األفراد المنبثقة:
أظهرت النتائج وجود انخفاض واضح في متوسطات أعداد أفراد فراشة درنات البطاطا (يرقات وعذارى وحشرات كاملة) المنبثقة من درنات
معاملة بالعزالت المحلية من الفطر الممرض  B.bassianaبالمقارنة مع متوسط أعداد األفراد االمنبثقة من الشاهد علماً بأن معظم األفراد
الحية الناتجة كانت في طور البالغات كما اختلفت متوسطات أعداد األفراد باختالف العزالت ،فقد بلغت هذه المتوسطات 6.3 ،15، 25
و 44.3فرداً للعزالت  C ،B ،Dوالشاهد على التوالي (الجدول .)3
أظهرت نتائج التحليل االحصائي فروقاً معنوية في متوسطات أعداد األفراد اإلجمالية المنبثقة من الدرنات المعاملة حيث تفوقت كافة
المعامالت على الشاهد ،كما تفوقت المعاملة  Cعلى المعاملتين الباقيتين ،ولم تالحظ أية فروق معنوية بين المعاملتين بالعزالت  Dو.B
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين هذه المعامالت والشاهد ،في النسب المئوية لألفراد الحية المنبثقة التي بقيت على قيد الحياة
بعد  3أسابيع من المعاملة (معدل البقاء) ،كانت معدالت البقاء 87.6 ،86.1 ،98.33 ،و % 86.8للمعامالت  D ،C ،Bوالشاهد
تم مالحظة وجود
على التوالي .مما يعني أن األف ارد التي بقيت على قيد الحياة انبثقت بمعدالت عالية ومتقاربة مع بعضها ومع الشاهدً .
بعض الفراشات المشوهة من بين الحشرات المنبثقة عن الدرنات المعاملة بالعزالت الثالثة.
الجدول  2أعداد ومعدالت بقاء أفراد فراشة درنات البطاطا  P.operculellaالمنبثقة من الدرنات المعاملة بالعزالت المحلية للفطر B.bassiana
في المخزن.
عدد األفراد اإلجمالي الناتج  ±الخطأ
معدل البقاء  ±الخطأ القياسي SE
اسم العزلة
القياسي SE
86.8±5.8a
44.3±4.7a
شاهد
98.33±1.6a
15±3.2b
B
86.1±7.3a
6.3±0.88c
C
87.6±2.9a
25±5.5b
D
12.99
10.48
LSD0.01
األحرف الصغيرة المتشابهة في نفس العمود تدل على عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية 0.01

المناقشة:
أظهرت نتائج هذه الدراسة تأثي اًر للعزالت المحلية المختبرة للفطر  B.bassianaعلى نسبة وشدة إصابة درنات البطاطا بفراشة درنات
البطاطا في المخزن ،وعلى أعداد الفراشات االجمالية المنبثقة بعد ثالثة أسابيع من درنات معاملة بأبواغ الفطر.
يعود تأثير العزالت المحلية على اآلفة المستهدفة في هذا البحث لنوعين من التأثيرات ،األولى مباشرة على الفراشات المدخلة إلى المخزن
وناتجة عن احتكاكها بأبواغ الفطر الموجودة على سطح الدرنات المعاملة في المخزن ،وذلك أثناء سيرها وتواجدها على الدرنات للتزاوج
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ووضع البيض ،مما أدى إلى موت أو مرض بعض هذه الفراشات وانخفاض في خصوبة البعض اآلخر ،ويتفق هذا التفسير مع ما ورد
في دراسات سابقة في المخبر عن الحساسية العالية عند بالغات فراشة درنات البطاطا تجاه عزالت الفطر B.bassianaالتي استخدمت
في هذا البحث (السعود وآخرون 2016،؛ مهدي وعبد هللا محمد .)2010 ،وتأثيرات غير مباشرة ،والتي تعود إلى العدوى بالفطر عند
أفراد النسل النات ج عن الفراشات المسببة إلصابة الدرنات في التجربة (البيض واليرقات) ،قبل دخولها إلى الدرنة المعاملة  ،فقد أظهرت
السعود وآخرون ( ) 2017،2016وكذلك مهدي وعبد هللا محمد ( )2010حساسية كافة أطوار فراشة درنات البطاطا لعزالت الفطر
 B.bassianaالتي ُدرست في هذا البحث بما في ذلك طور البيضة واليرقة ،كما أن التركيز المدروس في هذا البحث عالي وتجاوز
الجرعات القاتلة النصفية لمعظم أطوار اآلفة المستهدفة ،مما أدى إلى قتل بيض ويرقات العمر االول قبل دخولها الدرنة و خّفض نسبة

اإلصابة.
أظهرت دراسات سابقة على فراشات فصيلة  Gelechiidaeمثل فراشة درنات البطاطا (السعود وآخرون ) 2016،وعثة الحبوب
 ،(Ekesi et al, 2000) Sitotroga cerealellaوعثة البندورة  (Shalaby et al, 2013) Tuta absolutaأن ّّ الزمن القاتل
النصفي للفطر  B. bassianaال يتجاوز أسبوع ،وبالتالي فإن المدة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ إحداث العدوى اإلصطناعية على
الدرنات وأخذ القراءات في هذا البحث كافية ليظهر تأثير الفطر المباشر وغير المباشر على أطوار اآلفة المختلفة.

أظهرت نتائج هذه الدراسة كفاءة واضحة عند العزالت المحلية للفطر  B. bassianaفي مكافحة فراشة درنات البطاطا P. operculella
في المخزن بالرغم من التفوق النسبي للعزلة  Cعلى باقي العزالت .حيث يمكن من خالل نتائج هذا البحث تلخيص فوائد المعاملة بعزالت
الفطر المدروسة بتخفيض نسبة وشدة إصابة الدرنات المعاملة من جهة ،وبتخفيض معدالت البقاء عند اآلفة من جهة أخرى ،مما يساهم
الحقاً في تخفيض أعداد األفراد الناتجة من جيل إلى آخر وبالتالي تخفيض األضرار التي يمكن أن تنجم عنها.
تعتبر ظروف المخازن بشكل عام غير مالئمة لنمو الفطر  ،B. bassianaفشروط التخزين تتطلب جفاف بينما يتطلب نمو الفطر وجود
رطوبة عالية ،وبالنسبة لظروف التخزين في هذا البحث (درجة ح اررة ◦2 ± 28م تعتبر درجة ح اررة مناسبة لنمو الفطر ،ورطوبة نسبية
 %5 ±50ال تناسب نموه ،ويتطلب وجود رطوبة نسبية  ،(Walstad et al., 1970) )%100ومع ذلك اظهر الفطر كفاءة في
مكافحة فراشة درنات البطاطا.
تعتمد عملية اختراق الفطر لكيوتيكل الحشرة على خصائص الكيوتيكل مثل الثخانة ومحتوى الكيوتيكل من البروتين واألحماض الدهنية
أن الليبيدات
باإلضافة إلى األنزيمات التي ينتجها الفطر لتحطيم الكيوتيكل ) ،(Leger et al., 1991; St Leger et al., 1996وبما ّ
الموجودة في حلقات جسم اآلفة هي التي تحميها من دخول العوامل الممرضة إليها فإن أي عامل يؤثر على هذا الحاجز (مثل الصخور
الدياتومية) من المتوقع منه أن يساهم في اختراق أفضل للكيوتيكل من قبل العوامل الممرضة بحيث يزيد من تأثيراتها الممرضة ويخفض
من المعدالت العالية التي يتطلبها تطبيق الفطر  ، B.bassianaحيث تبين مثالً أن استعمال الفطر  B. bassianaفي مكافحة يرقات
فراشة الطحين الهندية  Plodia intrerpunctellaبالتآزر مع الصخور الدياتومية مثالً ال تقلل فقط من التراكيز الالزمة من الفطر(خفضت
 LC50للفطر على يرقات هذه الحشرة من  5 10×9.8بوغة/مل إلى  4 10×4.6بوغة/مل) ،بل وتقصر من الفترة الزمنية لظهور تأثير
المبيد ).(Arooni-Hesari et al., 2015
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:االستنتاجات
 في المخزنP. operculella  فعالية في مكافحة فراشة درنات البطاطاB. bassiana أثبتت العزالت المحلية للفطر الممرض للحشرات
.مما يشجع على استخدامها في برنامج اإلدارة المتكاملة آلفات البطاطا في المخازن غير المبردة
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Abstract
The efficacy of three native isolates of the entomopathogenic fungus Beauveria
bassiana (Ascomycota: Hypocreales), with concentration of 1×107 spore/ml,
were tested on potato tuber moth
Phthorimaea operculella
(Gelechiidae:Lepidoptera) under non-refrigerated storage conditions (28̊±2 C
and R.H=50%± 5). The results showed the efficiency of the three isolates in the
studied concentration to control the pest in store. These isolates showed
superiority on control, where infection rates of tubers were 67, 83, 87.9, 100% for
isolates C, D, B and control respectively, and reduced the severity of infection to
50.7, 63.2, 70.8, and 99.2% for isolates C, B, D and control respectively. The
averages of emerged adults were 25, 15, 6.3, and 44.3 adults for isolates C, B, C
and control respectively. Results showed that the fungus B. bassiana is an
important control agent in integrated pest management for potato tuber moth in
non-refrigerated stores.
Key words: Potato tuber moth, Beauveria bassiana, Phthorimaea operculella,
Biological control.
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