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 13/09/2020تاريخ القبول:   8/07/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص: 
أهمية القطن    حشرة  تعود  العسلية  ت   اإلى كونه  Glover  Aphis gossypiiمن  الندوة  فرز 

التفشي لهذه الحشرة يمكن أن  و ونوعيتها  جودة تيلة القطن  تؤثر سلبًا في    والتي في حاالت 
المكافحة   تعد  .االمستخدمة في مكافحته  الكيميائية  مقاومة للمبيداتال  تطوير صفةتؤدي إلى  

 الحيوية طريقة بديلة للمبيدات الكيميائية وطريقة مفيدة في إدارة عدد من مفصليات األرجل
   .مكافحة العناكب والحشراتالفطور الممرضة للحشرات التي تستخدم في    وأحد أهم عواملها

في حقول   A. gossypii من القطنشرة  التقصي الحقلي للفطور الممرضة المحتملة لح  تم  
،  من األوراق المصابة  من خالل جمع األطوار المختلفة للحشرة  2018منطقة الغاب موسم  

،  (,1997Lacey and Brooks)  وفق طريقة  النافقةثم أجري التطهير السطحي للحشرات  
تحوي   معقمة  بتري  ألطباق  ذلك  بعد  الحشرات  نقل  حضن  PDAمستنبت  تم   عند    تثم 

الحشرات  22±2 للفطور على سطح  الخارجي  النمو  لحين ظهور  مسحة من   أخذت  ،°س 
 Sabouraud Dextrose Yeast بها طبق بتري جديد يحوي مستنبت  وأعديالنمو الفطري  

Agar    1/4SDYA،  الفطور عزالت  تنقية  التعريف    هايفتعر و   تمت  سلم  على  باالعتماد 
( قبل  من  الق  (.Humber, 1997الموصوف  اإلمراضية  اختبرت  من  لعزللدرة  المعزولة  ة 

في تجربة أولية للتأكد من فعالية العزلة في قتل حوريات    A. gossypii حوريات من القطن
القطن،   تجربة  ثم  من  تنفيذ   .Aspergillus spالفطر  من    ASPلعزلة  ا  تأثير  يمو لتقتم  

 اكيز مختلفة تر   بأربعة تراكيز  B.bassianaالممرض  الفطر  من    GHAلعزلة  امقارنة مع  
عزلة كونيدية/مل(  108×107،1×106،1×1  ،105×1)  لكل  من في    بوغة  حشرة  حياتية 

حيث  A. gossypii القطن الحورياتتم   ،  من    رش  عليها  المصابة المتحصل    الحقول 
بالماء المقطر    الحورياتتم ت معاملة مجموعة من    المدروسة، كمابالمعلق البوغي للفطور  
الذك السابقة  كشاهد.  وبالطريقة  ذاتها  أن  ر  النتائج  الجنس  أظهرت  من  هي  العزلة 

Aspergillus، التي ظهر  ومن النافقة  الحشرات  أن نسبة  األولية توضح  التجربة    ت خالل 
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  GHA  95و  ASPعند كل من العزلتين  عليها نموات الفطر بعد التطهير السطحي بلغت  
و التوالي،  %  %74.41  يؤكعلى  حو مما  قتل  في  العزلة  فعالية  حشد  القطن ريات  من    رة 

  GHAو  ASPللعزلتين    50LDبلغت قيمة    وقد ،  رها كفطر ممرض للحشراتاوإمكانية اعتب
نصف  لنفوق  كان الزمن الالزم  على التوالي، فيما  1-بوغة. مل  108×3.963و  103×1.297
ها عزلة من  يجعل األمر الذييومًا على التوالي،  8.694و 3للعزلتين  50LTالتجربة  حشرات

 . من القطن برامج اإلدارة المتكاملة لحشرة ضمن  واعدة
 .  50LD،50LT، فطور ممرضة للحشرات، من القطن، Aspergillus كلمات مفتاحية:

 مقدمة: 
، دودة Spodoptera exigua (Hübner)بالعديد من اآلفات الحشرية أهمها الدودة الخضراء  في سورية  يصاب القطن  

األمريكية   القطن  الشوكية  Helicoverpa armigera Hübnerلوز  القطن  لوز  دودة   ،Earias Insulana 

(Boisduval)  ودودة لوز القطن القرنفلية ،Pectionphora gossypiella (Saunders)  وتربس القطن ،Lindeman 

Thrips tabaci،    ومن القطنGlover  Aphis gossypii  (  ،2002السلتي وإبراهيم.)    من القطنيعد (Hemiptera: 

Aphididae)  Aphis فصلية مثل عائلة    116ألكثر من  تنتمي  عائل  900ربما يصل إلى حوالي    ذو مدى عوائلي واسع
 Ebert and Cartwright, 1997; Blackman and) عائلة الخبازية والعائلة الباذنجانية والعائلة المركبةالالقرعيات و 

Eastop, 2000).اطق المدارية وشبه المدارية وحتى في المناطق الحارة  ، كما أنه نوع متحمل للحرارة فهو ينتشر في المن
(Isikber, 2005)  ،  أهمية من القطنال تعود   A. gossypii    سلبيات الناتجة عنها  الو فقط   إلى كونه يفرز الندوة العسلية

شرة حاالت التفشي لهذه الحفي    .(Blackman and Eastop,2000)  نباتي  سو بل تعود إلى نقله ألكثر من خمسين فير 
التي من شأنها أن تؤدي إلى آثار ضارة تلك المبيدات  يمكن أن تؤدي إلى خلق مقاومة للمبيدات المستخدمة في مكافحته و 

 ,Isikber) والمناخ الحيوي للنبات العائلغذائية ال في العوامل كما تؤدي إلى تغييرات ،لمنلمجتمعات األعداء الحيوية في 

 Opit)مفصليات األرجل  من  مفيدة في إدارة عدد  وطريقة  قة بديلة للمبيدات الكيميائية  طريالمكافحة الحيوية  تعد  .  (2005

et al., 2005) .  لنبات  البيئة الموضعية لولتطوير استراتيجيات المكافحة الحيوية المستدامة من الضروري فهم تأثير تركيبة
استيطان على  الحيوية  المكافحة  عوامل  الموضعية    هذه  ومقدرة  فرائسهاوا البيئة  مستعمرات  على  مفصليات   لقضاء  من 

الضارة في    ،(Stavrinides and Skirvin, 2003)  األرجل  للحشرات  الممرضة  الفطور  العناكب تستخدم  مكافحة 
الوافدة المستوطنة بنسبة    % بينما70.7  بنسبة مرتفعة تصل  والحشرات  الحشرات   ,.Hajek et al)  فقط  %29.3تكافح 

زيادة  خاصة بعد  وب،  فع ال وصديق للبيئة  بشكل  مرضة للحشرات في مكافحة مفصليات األرجلنجحت الفطور الم .(2009
 ,.Siqueira et al)المقاومة عند الحشرات  ظهور  و مخاطر استخدام المبيدات الكيميائية وأثرها المتبقي في الغذاء والبيئة  

2001; Lietti et al., 2005; Silva et al., 2011)  .   صيات مؤتمر القطن التاسع والثالثون لعام  كما أنه وحسب تو
شرات المن في محصول القطن إال عند وصول اإلصابة إلى  والتي تنص بعدم اللجوء إلى المكافحة الكيميائية لح  2019
الفنولوجية  30نسبة   األطوار  في  مكافحتها  بعدم  وتوصي  األوراق  التفاف  وعند  مستعمرات  شكل  على  البادرات  من   %

لتشمل عوامل متنوعة    األخرى، كما أن الحيوية  المكافحة  لتوسيع نشاطات تربية عوامل  السعي  المؤتمر شملت  توصيات 
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في  القطن  المتكاملة آلفات  اإلدارة  برنامج  لرفد  المنفذ هو جزء من خطة عمل  البحث  فإن  المختلفة،  القطن  آفات  وعلى 
 .عضوي نظيف القطر العربي السوري بعناصر جديدة تسهم في الحصول على منتج قطني

 مواد البحث وطرائقه:  

 حماة:محافظة منطقة الغاب/في  Glover Aphis gossypii من القطن تقصي الفطور الممرضة لحشرة
من   2018في حقول منطقة الغاب موسم    A. gossypii من القطنتم التقصي الحقلي للفطور الممرضة المحتملة لحشرة  

للحشرة المختلفة  ا  خالل جمع األطوار  السير في الحقل بشكل قطري على أن يتم فحص  من  المصابة من خالل  ألوراق 
. وضعت العينات المتحصل عليها في أطباق بتري معقمة  منطقة الغابمن المناطق المصابة في    حقلكل  من  نبات    100

ل الحشرات الحية  للتحقق من إصابتها بالفطور الممرضة. تم  قت حلب( (القطنأمراض القطن/إدارة بحوث بر تونقلت إلى مخ
( منخفضة  حرارة  لدرجة  لمدة  4º-بتعريضها  للحشرات    20س(  السطحي  التطهير  أجري  ثم  طريقة  النافقةدقيقة،   وفق 

(1997  Lacey and Brooks  حيث وضعت في الكحول ،)ثانية ثم تم  الغسيل بالماء المقطر وبعدها   15% لمدة  70
% لمدة دقيقة واحدة، ثم ُغسلت ثالث مرات بالماء المقطر المعقم. تم  1ُنقلت إلى محلول هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز  

تحوي   معقمة  بتري  ألطباق  ذلك  بعد  الحشرات  من    مدعمPDA  (Potato Dextrose agar  )مستنبت  نقل  بمحلول 
الحيوية ) البكتريا.    0.1% بنسلين +  0.02الصادات  نمو  لمنع  الستريبتومايسين(  اء من األطباق بغش  ُغلفت% كبريتات 

مسحة من النمو   أخذت°س لحين ظهور النمو الخارجي للفطور على سطح الحشرات.    2±22عند    تالبارافيلم ثم حضن
مستنبت    وأعديالفطري   يحوي  جديد  بتري  طبق  1/4SDYA   (Sabouraud Dextrose yeast extract agar  )بها 

يومًا حتى تمام   15°س لمدة    2±22ُحضنت عند  %(. ثم  0.004%( وكبريتات الستريبتومايسين )0.02مدعم بالبنسلين )
التبوغ. تمت تنقية عزالت الفطور التي جمعت من خالل التخفيف المتتالي من أجل الحصول على عزلة من بوغة مفردة،  

تعر  تم   ×يفثم  التكبير  عند  الضوئي  المجهر  باستخدام  قبل 400ها  من  الموصوف  التعريف  سلم  على  باالعتماد   ،
(Humber, 1997). 

 لفطر المعزولة عزلة ال  الولي اختبار القدرة اإلمراضية 
بتركيز    في تجربة أولية حيث طبقت العزلة  A. gossypii من القطن  حوريات  من  ةالمعزول  ةلعزللاختبرت القدرة اإلمراضية  

 GHAة  عزللل بوغة كونيدية/مل  106×9وتركيز    ،sp. Aspergillusالفطر  من    ASPعزلة  لل  بوغة كونيدية/مل  106×3
الدم  تم  )  Beauveria bassianaالممرض  الفطر  من   كريات  عد  شريحة  باستخدام  البوغي  المعلق  تركيز  حساب 

 الحمراء(. 
رش  . تم   ةالمدروس   الفطور)سليمة من الناحية الظاهرية( لكل عزلة من    A. gossypiiمن القطن    حوريات  عشرتم  اختيار  
تم ت معاملة مجموعة من اليرقات    المدروسة، كمابالمعلق البوغي للفطور    ةالحقول المصابالمتحصل عليها من    الحوريات

 بالماء المقطر وبالطريقة السابقة الذكر ذاتها كشاهد.  
بفحص   األبواغ  حيوية  إذا    200اختبرت  منتشة  البوغة  واعتبرت  المجهر،  تحت  طبق  كل  األقل من  على  كونيدية  بوغة 

 . وغةتجاوز طول أنبوبة اإلنبات نصف طول الب
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العشوائية    تصمم كامل  التصميم  باستخدام  ثالث  CRDالتجربة  لكل    ةوبواقع  المتحصل  مكررات  الفطور  أنواع  من  نوع 
ير الحشرات النافقة سطحيًا وفق  16و 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2ُسجلت قراءات نفوق الحشرات بعد  .عليها يومًا. تم تطه 
  أطباق بتري لمراقبة ظهور النموات الفطرية من الحشرات النافقة.ثم ُحضنت في  (  ,1997Lacey and Brooks)  طريقة

 . Abbott معادلة باستخدام الشاهد مع بالمقارنة الممرضة الفطور بعزالت المعاملة اليرقات موت نسب ُصححت
 تنفيذ التجربة

الممرض الفطر  من    GHAللعزلة    ،.Aspergillus spالفطر  من    ASPللعزلة  القدرة اإلمراضية  يم  و لتقتم  تنفيذ تجربة  
B.bassiana  اختيار    بوغة كونيدية/مل(،  108×107،1× 106،1×1  ،105× 1)مختلفة    بأربعة تراكيز   ون عشر خمس و تم  

القطن   عزالت    A. gossypiiحورية من  المستخدمة من  التراكيز  تركيز من  لكل  الظاهرية(  الناحية   الفطور )سليمة من 
الحوريات. تم   ةالمدروس المصابةيها من  المتحصل عل  رش  للفطور    الحقول  البوغي  تم ت معاملة   المدروسة، كمابالمعلق 

 مجموعة من اليرقات بالماء المقطر وبالطريقة السابقة الذكر ذاتها كشاهد. 
بفحص   األبواغ  حيوية  إذا    200اختبرت  منتشة  البوغة  واعتبرت  المجهر،  تحت  طبق  كل  األقل من  على  كونيدية  بوغة 

 . اإلنبات نصف طول البوغة تجاوز طول أنبوبة
تصميم    تممص   باستخدام  المنشقةالتجربة  ثالث  القطاعات  المدروسة  ةوبواقع  التراكيز  من  تركيز  لكل  ُسجلت  ،  مكررات 

بعد   الحشرات  نفوق  وفق    16و  14،  12،  10،  8،  6،  4،  2قراءات  سطحيًا  النافقة  الحشرات  تطه ير  تم  طريقة يومًا. 
(1997Lacey and Brooks, )ُحضنت في أطباق بتري لمراقبة ظهور النموات الفطرية من الحشرات النافقة. ثم 

 التحليل اإلحصائي 

 : Abbottمعادلة  باستخدام الشاهد مع بالمقارنة الممرضة الفطور بعزالت المعاملة اليرقات موت نسب ُصححت
 Pr  =(Po - Pc) / (100 - Pc) 100× 

 :أن حيث
 Pr: المصححة الموت نسبة. 
 Po :المالحظة الموت نسبة. 
Pc(الطبيعية الموت نسبة) الشاهد موت : نسبة. 

  0.05  معنوية  مستوى   عند  معنوي   فرق   أقل   عند  النتائج  مقارنة  تتم  حيث  ،GenStat 12 برنامج  باستخدام  النتائج  ُحللت
  من   عزلة  لكل(  50LT)  فيالنص  القاتل  الزمن  وقيم(  50LC)   النصفي  القاتل  قيم التركيز  ُحسبت  كما.  دنكن  اختبار  باستخدام
 .GenStat 12 (Payne, 2011)   برنامج باستخدام( Probit analysis) البروبيت تحليل خالل من  المدروسة العزالت

 النتائج والمناقشة:
 :   Aspergillus sp. (Eurotiales:Trichocomaceae) الفطرتوصيف 

  خاليا   توجد  ال  حويصله  يدعى  انتفاخ  نهايته  في  ضاعفم  جدار   ذو  مقسم  غير  طويل  الكونيدي  والحامل  متفرعة  الهيفا
الخلية   على   داعمة  عرض   –ميكرومتر  12-7.5  الفياليد  طول)  الشكل  بيضوية(  الفياليدات)  لألبواغ  المولدة  الحويصلة، 

  ترميكروم  4  الخاليا العقيمة )عرضها  من  طبقتين  ، تتوضع فوق (ميكرومتر  8  المنتصف  في   ميكرومتر  4.8  بالقمة  الفياليد
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كروية  متر،    ميكرو  12.5-7.5  القاعدية  الخلية ميكرومتر(.  7.2  وطولها شبه  أو  كروية    5-3.75  األبواغ  قطراألبواغ 
  ميكرومتر 1000-250الكونيدي    الحامل   طول  ميكرومتر،  50-12.5برتقالي، قطر الحويصلة    أو   أصفربلون  ميكرومتر،  

  عامودية. لون  ، الرؤوس(ميكرومتر  9.6  الحويصل   عند  ضه عر -ميكرومتر  4  القاعدة  عند عرضه-ميكرومتر  6.5  عرضه )
 سم.  9 لقطر أيام 10 خالل المستعمرة تصل (،1زيتوني )شكل  ثم غامق برتقالي ثم مخضر أصفر ثم المستعمرة أبيض

  

 وأبواغه الكونيدية  .Aspergillus sp، مستعمرة الفطر 15الشكل  

   ر المعزولةاختبار القدرة اإلمراضية الولي لعزلة الفط
حشرات من على إحداث المرض ل  .Aspergillus spا  ة لعزلة الفطر المتحصل عليهأظهرت نتائج تأكيد القدرة االمراضي

)القطن   معنوية  نسب    (P=0.0088, 20F ,3.70=وبفروق  بلغت  فقد  المعامل.  غير  الشاهد  مع  المصحح  النفوق  مقارنة 
 (. 1، على الترتيب )جدول B.bassiana و   .Aspergillus sp% عند المعاملة بالفطرين 83.3% و75

  B.bassianaبعزلتين من الفطرين  المعاملة  بعد  A. gossypiiالمصحح لحشرات من القطن  النفوق نسب ، 1الجدول 
 مقارنة مع الشاهد المعامل بالماء المقطر والمعقم.  .Aspergillus spو

 

 الفطر 

 الزمن )يوم( 

2 4 6 8 10 

Aspergillus sp. 0 16.67 66.67 75 75 

B.bassiana. 0 8.33 66.67 83.33 83.33 

 25 25 25 0 0 الشاهد 

أن   النتائج  أظهرت  ظهر كما  التي  النافقة  الحشرات  بلغت    تنسبة  السطحي  التطهير  بعد  الفطر  نموات  %   95عليها 
فطرية على حوريات الشاهد   أي نمواتتظهر ، على الترتيب، في حين لم GHAو ASP% عند كل من العزلتين 74.41و

 المعاملة بالماء المعقم.
 :A. gossypii من القطنفي حياتية حشرة  GHAو ASPالعزلتين فاعلية 

بينما لم يكن (، و P=180.42=31,F ,001.>المستخدمة وبشكل معنوي تبعًا للعزلة )  ةالممرض  ورتباين تأثير عزلتي الفط
الفطر  من    ASP  ةعزلال  سببت(.  5  (، )جدولP=0.50=36, 3F , 0.998)  المستخدمةكيز  االتر هناك فروق معنوية بين  

معاملة    ةالمستخدم  ، .Aspergillus spالممرض   القطن عند  حيث    نفوق نسب    حشرات من  نسب  مختلفة،    نفوق كانت 
  ل تدريجي بشكل طفيف عند التركيز المرتفع، ثم ازدادت هذه النسبة بشك  مرتفعة  من المعاملة  ثالثة أيامبعد  حشرات المن  



 2021األول/ديسيمبر كانون  308-299(: 6)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون   العيسى

Al-Eisa et al - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(6): 299-308 December2021 

304 

كذلك بلغت نسب  ؛كيز األعلىر والت  بوغة كونيدية/مل  107× 1أيام من بدء التجربة عند التركيز    6% بعد  100إلى    لتصل
اليرقات بأبواغ العزلة  100  النفوق  التركيز    B.bassianaالممرض  الفطر  من    GHA% عند معاملة  بوغة    107×1عند 

 (. 2 في معاملة الشاهد خالل هذه المدة )جدول نفوق نسب  سجلتأيام من المعاملة، ولم  9بعد  كونيدية/مل

أيام من المعاملة كان    3، باالعتماد على قيم تحليل البروبيت، بعد  50LCكما أظهرت النتائج أن التركيز القاتل النصفي  
العزلتين  108×3.963و  103×1.297 من  لكل  كونيدية/مل  )جدول    GHAو  ASPبوغة  الترتيب  الزمن  3على  كان   .)

أيام    ASP  =3ة  عند العزلحيث كان الزمن الالزم لموت نصف حوريات من القطن  متقارب  ، غير  50LTلقاتل النصفي  ا
العزلة   في  كان  التركيز  يوما    GHA   =8.694بينما  كونيدية/مل    107×5عند  العزلة بوغة  فعالية  يبين  في    ASP  مما 

  (.4)جدول  مكافحة حشرة من القطن 
  ةعند التراكيز الثالث B. bassianaعند المعاملة بعزلتي الفطر   من القطن حح ليرقات حشرةالمص النفوق نسب  ،2الجدول 

 :المستخدمة

 العزلة 
 التركيز

 )بوغة كونيدية/ مل(

 نسب نفوق اليرقات المصحح ± الخطأ القياسي

 المدة

أيام 6 أيام 3  يوم 9 

ASP 

1 ×108 88.78±2.31 100±0 100±0 

1 ×107 88.20±1.08 100±0 100±0 

1 ×106 90.82±1.58 98.44±1.56 100±0 

1 ×105 74.34±6.97 94.95±3.08 100±0 

 100 98.35 85.54 المتوسط

GHA 

1 ×108 83.80±4.17 85.94±10.33 100±0 

1 ×107 25.45±6.21 71.64±7.54 100±0 

1 ×106 7.49±4.52 60.34±5.54 97.73±2.27 

1 ×105 5.99±3 55.65±2.62 76.11±10.86 

 93.46 86.39 30.68 المتوسط

 0±0 0±0 0±0  الشاهد 

المستخدمتين من الفطور الممرضة المدروسة   نعزلتيالعند المعاملة بحشرات من القطن  ل 50LCالتركيز القاتل النصفي   ،3الجدول 
 :أيام من المعاملة 3بعد 

  المعاملة
 الخطأ القياسي  50LCالتركيز القاتل النصفي 

SE طبيعي  لوغارتمي 

ASP 3.113 1.297×103 2.172 

GHA 8.598 3.963×108 0.3829 

أن   النتائج  أظهرت  النافقةنسبة  كما  ظهر   الحشرات  بلغت    تالتي  السطحي  التطهير  بعد  الفطر  نموات  %  88.57عليها 
املتين، في حين لم  ، على الترتيب ودون وجود أي فروقات معنوية بين المعGHAو  ASPكل من العزلتين  ل%  72.41و

 الشاهد المعاملة بالماء المعقم.حوريات أي نموات فطرية على تظهر 
 1-بوغة كونيدية مل  105 ×1، الزمن القاتل النصفي للعزلتين المدروستين عند التركيز 4الجدول 

 SEالخطأ القياسي  LT50الزمن القاتل النصفي  Treatالمعاملة/ 

ASP 3 0.56 

GHA 8.694 0.49 
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 مناقشة:ال

 .Aspergillus spالفطر    وهو من الفطور الممرضة للحشرات    جديد  نتائج تقصي الفطور الممرضة تسجيل نوع  أظهرت
وقد توافق ذلك مع ما   ،وتحتاج العزلة إلى مزيد من التصنيف الدقيق لتحديد النوع وربما تحت النوع  على حشرات من القطن

حيث(Seye et al., 2014أورده   نوعينلقد  أشار  (،  الفطر    رة  البازالء   على  Aspergillusمن  من  مكافحة 
Acyrthosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae).  أشار حين  قدرة  (Zhang et al.,2015)  في  الفطر   إلى 

Aspergillus oryzae   المهاجر الجراد  حوريات  في  عالية  نفوق  نسب  إحداث  كما ،  Locusta migratoria  على 
للحمى    Aspergillus flavusالنوع  ،  (Bhan et al., 2015)استخدم   المرضي  للمسبب  الناقلة  البعوضة  مكافحة  في 

مكافحة    وكذلك  ،Culex quinquefaciatus  التيفية األنوفيليا  في  تنقل  Anopheles stephensiذبابة  المسبب   التي 
في     Aspergillusالفطر    عين مننو فعالية  تأكيد     (   (Mazid et al ., 2015  تم من قبل    ، كما،  المرضي للمالريا

( ثالثة Sable et al.,2019)في حين استخدم  ،    Oligonychus coffeae Nietnerمكافحة الحلم األحمر على الشاي  
الفطر من  الدقيقي A. flavus وAspergillus  (A. niger، Aspergillus tamarii عزالت  البق  مكافحة  في   )

Maconellicocus hirsutus  أن تسجيل  (  Wang et al.,2019 )  كما  إلى   Aspergillus oryzaeالنوع  أشار 

الفطور الممرضة   هو معروف أن  ماك  .  Dermanyssus gallinae  أنواع الحلم التي تصيب الدجاجممرض لنوع من  ك
مكانية تربيتها استخدامها مؤخرًا في المكافحة الحيوية نظرًا إل   دادز اعد من عوامل المكافحة الحيوية المهمة والتي  تللحشرات  

( اقتصادي  الواعدة في مكافحة  ي  قد ، وبالتالي  (Qazzaz et al., 2015كميًا وبشكل  الحيوية  المكافحة  أحد عوامل  كون 
الحقل  الحشرة عليها  في  االعتماد  يمكن  بالتالي  القطن  من  حشرة  هو  العزلة  مصدر  أن  وبما  عليها،  االعتماد  بعد    هو 
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Abstract: 

Cotton aphids consider important due excreting honeydew and its 

negative side effects on cotton lint which reduce its quality and 

economic value, and in cases of outbreaks can improve  resistance to 

chemical pesticides which is used in control, Biocontrol considers 

alternative method to chemical pesticides and useful method in 

controlling insects and acari, survey of entomopathogenic fungi to 

cotton aphids A. gossypii was conduct in AL-Gab countryside/Hama 

district in the season 2018 by collecting infected leaves, surface 

sterilization to dyed insects was conduct by (Lacey and Brooks,1997) 

methods, those insect moved to Petri dishes contains PDA(Potato 

dextrose agar) medium, then those dishes were incubated on 22±2    ° C 

until the surficial fungal growth on sterilized insects appeared , then 

an abrasive from the surficial fungal growth were taken to new petri 

dishes contain SDYA1/4 medium, the fungal strains were purified and 

identified by using manual which described by  )Humber, 1997(, The 

effectivity of the isolated strain from cotton aphids A. gossypii was 

confirmed in initial experiment; The effects on life cycle of cotton 

aphids A. gossypii   of the strain ASP from Aspergillus sp. Fungi and 

GHA strain from B.bassiana fungi was achieved with four different 

concentrations 5x105, 5x106, 5x107 , 5x108 conidia /ml of each strain 

throw spraying the nymphs which were collected from infected fields 

by the fungal spore suspension whereas control treatment sprayed by 

distilled water in the same way. The results showed that the strain is 

from Aspergillus genus, and from the initial experiment was found 

that the dyed insect which appeared on them the fungal growth of the 

tow strains ASP and GHA after surface sterilization reached 95% and 

74.41% respectively, which confirm that is the isolated strain is 

entomopathogenic fungi on cotton aphids. The value of lethal dose 

50(LD50) for the ASP, GHA strains was 310×1.297,108x3.963  conidia 

/ml respectively, and the lethal time50(LT50) was for ASP, GHA 

mailto:ziadissa989@gmail.com
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strains 3 and 8.693 days respectively, which lead to that is ASP strain 

promise strain in IPM programs of cotton aphids.  

Keywords: Aspergillus, cotton aphids, Entomopathogeneic fungi, 

LC50, LT50. 


