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Research Paper)حشرات:حیویةمكافحة بحـوث ( (Biological Control: Insect)
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Microcerotermes diversus(النمل األبیض)رضةباأل  (Silv.)
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الملخص
(النمل رضةباأل صابةالزیتون من اإلحیائیة في وقایة أشجاركفاءة بعض العوامل األ. 2015الجصاني، راضي فاضل ومعن عبد العزیز الصالحي. 

Microcerotermes diversusاألبیض) (Silv.).229-223): 2(33، مجلة وقایة النبات العربیة.
یرقة فعالة/مل ماء 107و 106بالتراكیز Heterorhabditis bacteriophoraو Steinernema carpocapsaeیم كفاءة نوعي النیماتودا و أجریت دراسة لتق

على أشجار الزیتون خالل الموسم Microcerotemes diversusرضةبوغ/مل ماء مقطر في مكافحة األ107و 106بالتراكیز Beauvaria bassianaوالفطر ، مقطر
ودها لمدة وانعدام وج،لمعاملةنوعي النیماتودا أثرت تأثیرًا واضحًا في انخفاض كثافة الشغاالت على األشجار في بدایة اأن أوضحت نتائج الدراسة.2005-2006

واستمرت الشغاالت بنشاطها وأعدادها العالیة في ،على األشجار لمدة ثالثة أشهر بعد المعاملةصابةانعدام اإلB. bassianaأربعة أشهر بعد المعاملة. وسبب الفطر 
د الشغاالت في عداأمعنویة عن معاملة المقارنة. وقد عاودت الشغاالت مهاجمتها ألشجار الزیتون في معاملة النیماتودا والفطر ولكن بأعداد قلیلة وباختالفات إحصائیة 

إلى تؤديB. bassianaوالفطر H. bacteriophoraوS. carpocapsaeأشجار الزیتون بنوعي النیماتودا معاملة التربة و أن معاملة المقارنة. یتضح من نتائج الدراسة
جل من أشهرحیائیة كل ستة أعادة المعاملة بهذه العوامل األإلذلك من الضروري ، وعدم القضاء التام علیهارضةموت أعداد كبیرة من الشغاالت وٕاضعاف طوائف األ

على األشجار.رضةاألالسیطرة على حشرة 
العراق.،Beauvaria bassiana، ممرضفطر،Steinernema carpocapsae،Heterorhabditis bacteriophora،نیماتودا،رضة: األكلمات مفتاحیة

المقدمة 

M. diversusوالسیما النوع رضةتعد حشرة األ Silv. من الحشرات
جار حیث تهاجم معظم أش،انتشارًا في العراقكثر قتصادیة المهمة واألاال

زیتون ر الوتعتبر أشجا.الفاكهة ونباتات الخضر والمحاصیل الحقلیة
صابةحیث تسبب اإلرضةبحشرة األإصابةكثر والنخیل من األشجار األ

د ذكر لق.ضعف األشجار وتدهور تدریجي والموت الحتمي بتقدم الزمن
Logan وEl-Bakri)17 رضةاألنوع ) أنM. diversus یعرف كأهم

في وعلى الزیتونآفة لشجرة نخیل التمر في العراق وایران والسعودیة
تمثلة لیلوز المیلعلى جمیع مصادر السرضةتتغذى حشرة األ.)4ردن (األ
ثاث والكتب والمواد المصنعة والطبیعیة واألشجار واألخشابباأل

اقتصادیة بلیغة فیهاضرارسبب حدوث أیعة من األخشاب مما المصنو 
ملیون طن سنویًا من الكتلة الحیویة 7ما یقارب رضة). وتستهلك األ5(

والتي هي في الغالب خشب وأشجار فاكهة ومخلفات األشجار في الغابات 
)11.(

النظر في االستعمال المفرط والالعقالني EPAاعادت منظمة 
، نساناإلها من مضاعفات خطیرة على صحةلما لرضةلمبیدات األ

من ماناً ت المنظمة لتعزیز استعمال بدائل أكثر أولهذا السبب انطلق
محطات الطعومأن ثبتت الدراساتأ). وقد 8المبیدات الكیمیائیة (

Bait stations الحاویة على مواد مختلفة مثل منظمات النمو والمسببات
حت ترضةتقضي على كامل طائفة األأن المرضیة الحشریة من الممكن

ون ر تكو المسببات المرضیة كالنیماتودا والفطأن ). كما10السطحیة (
ها عادة نفسإكثر استعماًال من الطعوم الغذائیة بسبب قدرتها على أ

ثبتت أ). و 12حداث وباء مرضي داخل الطائفة (إ وتكاثرها بشكل طبیعي و 
النیماتوداأن )1،2،3دراسات الجصاني والصالحي (

aH. bacteriophor یرقة فعالة/مل ماء 107و 105،106بالتراكیز
بالتراكیز S. carpocapsaeوالنیماتودا ، B. bassianaوالفطر ، مقطر

في %100حداث قتل إسببت بتبوغ/مل ماء مقطر 107و 105،106
بفترات زمنیة مختلفة معتمدة على M. diversusرضةشغاالت وجنود األ

درجة الحرارة والتركیز ومدة التعریض في ظروف المختبر.
لة حیائیة المتمثیم كفاءة العوامل األو إلى تقهدف هذه الدراسة وت

والفطرH. bacteriophoraوS. carpocapsaeبنوعي النیماتودا 
B. bassiana وحمایة أشجار الزیتون من رضةفراد األأفي التأثیر على
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ستفادة منها في مكافحة هذه اآلفة ووقایة أشجار الزیتون بدال لالصابةاإل
من استخدام المبیدات الملوثة للبیئة.

هقائوطر البحث مواد 

حیائیةمصدر العوامل األ
نتاج شركة إExhibitاستعمل في هذه الدراسة المستحضر التجاري

Beneficial insect companyالذي یحتوي على یرقات الطور الثالث،
للنیماتوداInfective juveniles (IJ)وهي الیرقات الفعالة 

S. carpocapsae . لقد تم الحصول على المستحضر التجاري من مركز
ر كما تم الحصول على المستحض.الشركة في الوالیات المتحدة األمریكیة

لثالث للنیماتوداولكن یحتوي على یرقات الطور اهنفس
H. bacteriophoraما مصدر الفطر . أهانفسمن الشركةB. bassiana

انتاج شركة NATURALIS Hand Gفقد استعمل المستحضر التجاري 
Troy Biosciences ، وهو عبارة عن مبید حیوي سائل في علبة تحتوي

بتركیز B. bassianaللفطر ATCC 74040لتر من العزلة 0.5على 
وتم الحصول على المستحضر التجاري من مركز .بوغ/مل107×2.3

107و 106حضرت التراكیز والشركة في الوالیات المتحدة االمریكیة.

یرقة فعالة/مل ماء من نوعي النیماتودا وبوغ/مل ماء من الفطر وفق 
).22(وآخرون Wangو) Lacey)14كل من طریقة

حیائیةل األمالمختلفة من العوامعاملة أشجار الزیتون بالتراكیز
ي حد البساتین فأفي رضةشجرة زیتون مصابة بحشرة األ36اختیرت 

ى إلجامعة بغداد في منطقة أبو غریب وقسمت األشجار،كلیة الزراعة
S. carpocapsaeالمجموعة األولى ضمت النیماتودا ،ثالثة مجامیع

ومبید الدورسبان ، یرقة فعالة/مل ماء مقطر107و 106بالتركیزین 
والمجموعة .ومعاملة المقارنة (ماء مقطر)، %2(الكلوربایریفوس) بتركیز 
107و 106بالتركیزین H. bacteriophoraالثانیة ضمت النیماتودا 

ستخدم مبید الدورسبان ذوا(ومبید الدورسبان، یرقة فعالة/مل ماء مقطر
السمیة الحادة والسریعة منعاً لتداخل تأثیر المبیدات الحدیثة مثل الفبرونیل 

املة ومع، بطیئة المفعول)والدلتامثرین مع تأثیر العوامل األحیائیة 
106بالتركیزین B. bassianaوالمجموعة الثالثة ضمت الفطر .المقارنة

ومعاملة المقارنة. علمت ، لدورسبانومبید ا، بوغ/مل ماء مقطر107و 
نوع المعاملة حیث استعملت إلى األشجار في كل مجموعة بعالمة تشیر

عشاب جریت إزالة األأو . مكررات لكل معاملةةأشجار تمثل ثالث3
وتم حفر خندق حول محیط ، والسرطانات حول األشجار بصورة كاملة

منطقة وجود الجذور الذي ال یتجاوز إلى سم وعمقه60كل شجرة بقطر 
وزعت المعامالت.زیلت جمیع التربة حول ساق الشجرةأسم بحیث 20

بصورة عشوائیة في كل مكرر على األشجار.

،لتر لرش المعامالت المختلفة15استعملت مرشة ظهریة حجم 
، م2ارتفاع إلى اذ تم معاملة تربة الخندق بصورة كاملة وجذوع األشجار

وكانت حصة كل . على الجذوع تغطیة كاملةرضةنفاق األت أیوغط
جریت المعاملة خالل شهر أو . لتر من محلول المعاملة5شجرة 

جریت الدراسة لمدة سنة واحدة، حیث تم الفحص أ.2005،/مارسآذار
ى نفاق الحشرة علأمن عدمها اعتمادًا على وجود صابةشهریًا وتحدید اإل

المختلفة. كما تم حساب عدد الشغاالت في نفق أشجار المعامالت 
سم في حالة وجوده في المعامالت المختلفة. ولغرض 20طوله رضةلأل
جسام الشغاالت في األنفاق على أثبات وجود النیماتودا والفطر في إ

. شغاالت عشوائیًا من كل شجرة معاملة10تم عزل ،األشجار المعاملة
) في عزل النیماتودا من أجسام 22(وآخرون Wangوقد اعتمدت طریقة

واعتمدت طریقة.وقمع بیرمانWhiteالشغاالت باستعمال مصیدة 
Lacey)14 في عزل وتنمیة الفطر (B. bassianaجسام الشغاالت من أ

واستعمال طریقة ، Beauveria mediaعلى الوسط الزراعي الخاص 
Gellariaیرقات دودة الشمع الكبرىبوساطةالحشرات الصائدة 

mellonela.
وفق تصمیم القطاعات العشوائیة حللت نتائج البحث إحصائیاً 

قل فرق معنوي أوقورنت النتائج باستعمال معیار ، )CRBDالكاملة (
LSDلت النتائج باستعمال وحل، %5احتمالبین المتوسطات عند مستوى

).SAS)20حصائي البرنامج اإل

النتائج والمناقشة

S. carpocapsaeالنیماتودا أن أوضحت نتائج الدراسة

، یرقة فعالة/مل ماء مقطر107و 106ا مبتركیزیهH. bacteriophoraو
أعطیتابوغ/مل ماء مقطر 107و 106بالتركیزین B. bassianaوالفطر 

ون في على أشجار الزیترضةبحشرة األصابةتأثیرًا واضحاً في خفض اإل
أخذت بالتزاید صابةاإلأن اال، أشهر4-3بدایة المعاملة وانعدامها لمدة 

.بتقدم زمن المعاملة
ول بعد في الشهر األصابةانخفاض اإل1یتضح من الجدول 

شهر التالیة من المعاملة بالنیماتوداالمعاملة وانعدامها خالل الثالث أ
S. carpocapsaeبالتغذي رضةحین استمرت شغاالت حشرة األفي

ووجود الشغاالتصابةومهاجمة أشجار الزیتون غیر المعاملة، وبدأت اإل
األشجار المعاملة وغیر المعاملة مع بدایة موسم النشاط على سوق

واستمرت،مة الظروف المناخیة في الربیع خالل الموسم الالحقءومال
10.0و7.66حتى نهایة االختبار. وقد بلغ متوسط عدد الشغاالت 

بلغ بریل/أوشهر نیسان/مارس ذارسم نفق خالل شهر آ20شغالة/
15.66بلغ /مایویارسم نفق ولشهر أ20شغالة/16.33و 13.66

یرقة فعالة/مل ماء 107و 106سم نفق للتركیزین 20شغالة/17.0و 
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عداد الشغاالت على األشجار غیر أكانت على التوالي، بینما ،مقطر
في فصل الربیع عالیة رضةالمعاملة عند بدایة موسم نشاط األ

،وباختالفات معنویة عن عدد الشغاالت في األشجار المعاملة بالنیماتودا
/مارسذارسم نفق لألشهر آ20شغالة/27.66و 29.66،28.0وبلغت 
.على التوالي/مایو،یاروأبریل/أونیسان
وعدد الشغاالت صابةفیوضح انخفاض نسبة اإل2ما الجدول أ

التدریجي وانعدامها في األشجار المعاملة بتركیزي النیماتودا
H. bacteriophora شهر من بدایة المعاملة عند مقارنتها أ5لمدة

وقسإصابةأن الإ، في األشجار غیر المعاملةصابةباستمرار اإل
،مة الظروف البیئیة في فصل الربیعءاألشجار المعاملة ابتدأت عند مال

13.3و 15.0/مارسذارتوسط عدد الشغاالت خالل شهر آاذ بلغ م

20شغالة/18.3و 16.7/أبریلسم نفق، وفي شهر نیسان20شغالة/

سم نفق عند 20شغالة/21.7و 21.0/مایویارشهر أسم نفق، وفي 
یرقة فعالة/مل ماء مقطر، على التوالي. 107و 106تركیزي النیماتودا 

29.3، 29.3قارنة خالل هذه األشهر وقد بلغت في معاملة الم
سم نفق، على التوالي.20شغالة/30.7و 

عداد قلیلة من أاألشجار ووجود إصابةانخفاض 3یوضح الجدول 
B. bassianaاألشجار المعاملة بتركیزي الفطر الشغاالت على سوق

ها الشغاالت عاودت نشاطأن الخالل الشهرین التالیین إصابةوانعدام اإل
ي عداد قلیلة، فأشهر من المعاملة ولكن بأبعد ثالثة صابةحدثت اإلأو 

وبكثافات عالیة للشغاالت في األشجار غیر صابةحین استمرت اإل
األشجار المعاملة في بدایة الربیع ولكن إصابةأت المعاملة (المقارنة). بد

1.0/مارسذار، اذ بلغ المتوسط خالل شهر آعداد قلیلة للشغاالتأب

6.33و 2.66/أبریلسم نفق وفي شهر نیسان20شغالة/3.3و 

سم 20شغالة/7.10و 7.3/مایویارسم نفق وفي شهر أ20شغالة/
مقطر، على التوالي. في حین بوغ/مل ماء 107و 106نفق للتركیزین 

20شغالة/31.0و 31.0و 29.0بلغ عدد الشغاالت في معاملة المقارنة 

، على التوالي.  ةشهر الثالثسم نفق لأل

خالل S. carpocapsaeفي التراكیز المختلفة للنیماتودا رضةاألبأشجار الزیتون صابةوالنسبة المئویة إلرضةمتوسط اعداد شغاالت األ. 1جدول 
20عدد الشغاالت في نفق طولھ الرقم بین القوسین یشیر إلى معدل .أبو غریب، في كلیة الزراعةمن المعاملة ) 2006-2005(المراحل الزمنیة المختلفة 

سم.
Table 1. Average number of termite workers and the percentage of injured olive trees with termites during the various stages of
the treatment, when different concentrations of the nematode S. carpocapsae were used at the college of Agriculture, Abu Ghraib
during 2005-2006.

المعاملة
Treatment

(معدل عدد الشغالت)صابةالنسبة المئویة لإل
20052006

/ حزیران
یونیو
June

/ تموز
یولیو
July

/ آب
أغسطس

Aug.

/ أیلول
سبتمبر
Sept.

/ 1ت
أكتوبر
Oct.

/ 2ت
نوفمبر
Nov.

/ 1ك
دیسمبر

Dec.

/ 2ك
ینایر
Jan.

/ شباط
فبرایر
Feb.

/ آذار
مارس
Mar.

/ نیسان
أبریل
Apr.

/ أیار
مایو

May
یرقة 106تركیز النیماتودا 

فعالة/مل ماء مقطر
Concentration of 106

nematodes effective
larvae/ml of distilled
water

33 a
(1.0) a

0 a
(0.0) e

0 a
(0.0) e

0 a
(0.0) e

66 a
(6.7) e

33 a
(3.3) e

0 a
(0.0) e

0
(0.0)

0
(0.0)

33 a
(7.7) e

66 a
(13.7) e

100 a
(15.7) e

یرقة 107تركیز النیماتودا 
فعالة/مل ماء مقطر

Concentration of 107

nematodes effective
larvae/ml of distilled
water

33 a
(0.7) e

0 a
(0.0) e

0 a
(0.0) e

0 a
(0.0) e

66 a
(5.3) e

66 a
(8.3) e

0 a
(0.0) e

0
(0.0)

0
(0.0)

33 a
(10.0) e

66 a
(16.3) e

100 a
(17.0) e

)%2(مبید الدورسبان
Dursban (2%)

0 a0 a0 a0 a0 b0 c0 a000 b0 b0 b

(ماء مقطر)المقارنة
Control (distilled water)

100 e
(57.0) f

100 e
(55.0) f

100 b
(59.0) f

100 b
(53.0) f

100 c
(56.0) f

100 d
(57.0) f

0 a
(0.0) e

0
(0.0)

0
(0.0)

100 c
(29.7) f

100 c
(28.0) f

100 a
(27.7) f

اقل فرق لمقارنة عدد 
الشغاالت

LSD for the number of
workers

2.571.990.990.991.596.220003.372.282.46

فرق معنوي لمقارنة اقل 
صابةإلالنسب المئویة

باألرضة
LSD for comparing
infestation rate with
termites

9.7812.5012.5012.5011.4110.730.00.00.010.811.4112.50

.%5المتوسطات التي تحمل أحرف متشابھة عمودیأ التوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.
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التراكیز المختلفة للنیماتودابعد استخدامرضةأشجار الزیتون بحشرة األصابةوالنسبة المئویة إلرضةعداد شغاالت األأمتوسط . 2جدول 
H. bacteriophoraإلى معدل عدد الرقم بین القوسین یشیر.أبو غریب، في كلیة الزراعة) 2006-2005(خالل المراحل الزمنیة المختلفة من المعاملة

سم.20الشغاالت في نفق طولھ 
Table 2. Average number of termite workers and the percentage of injured olive trees with termites during the various stages of
the treatment, when different concentrations of the nematode H. bacteriophora were used at the college of Agriculture, Abu
Ghraib during 2005-2006.

المعاملة
Treatment

(معدل عدد الشغالت)صابةالنسبة المئویة لإل
20052006

/ حزیران
یونیو
June

/ تموز
یولیو
July

/ آب
أغسطس

Aug.

/ أیلول
سبتمبر
Sept.

/ 1ت
أكتوبر
Oct.

/ 2ت
نوفمبر
Nov.

/ 1ك
دیسمبر

Dec.

/ 2ك
ینایر
Jan.

/ شباط
فبرایر
Feb.

/ آذار
مارس
Mar.

/ نیسان
أبریل
Apr.

/ أیار
مایو

May
یرقة 106تركیز النیماتودا 

فعالة/مل ماء مقطر
Concentration of 106

nematodes effective
larvae/ml of distilled
water

66 a
(8.0) d

33 a
(2.0) d

0 a
(0.0) d

0 a
(0.0) d

0 a
(0.0) d

66 a
(8.7) d

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

66 a
(15.0) d

100 a
(16.7) d

100 a
(21.0) d

یرقة 107تركیز النیماتودا 
فعالة/مل ماء مقطر

Concentration of 107

nematodes effective
larvae/ml of distilled
water

66 a
(6.0) d

33 a
(1.7 d)

0 a
(0.0) d

0 a
(0.0) d

0 a
(0.0) d

66 a
(8.0) d

0 d
(0.0) d

0
(0.0)

0
(0.0)

66 a
(13.3) e

100 a
(18.3) d

100 a
(21.7) d

)%2(مبید الدورسبان
Dursban (2%)

0 b0 b0 b0 a0 a0 b0000 b0 b0 b

(ماء مقطر)المقارنة
Control (distilled water)

100 c
(55.0) e

100 c
(53.0) e

100 c
(53.66)

e

100 b
(51.7) e

100 b
(52.7) e

0 c
(0.0) e

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

100 c
(29.3) e

100 a
(29.3) e

100 a
(30.7) e

قل فرق لمقارنة عدد أ
الشغاالت

LSD for the number of
workers

2.762.883.502.511.152.180001.202.492.18

فرق معنوي لمقارنة قل أ
صابةإللالنسب المئویة

باألرضة
LSD for comparing
infestation rate with
termites

11.4110.8012.5012.5012.509.480.00.00.011.4112.5012.50

.%5متشابھة عمودیأ التوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال اً المتوسطات التي تحمل أحرف
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.

على األشجار المعاملة وغیر المعاملة خالل صابةانعدام اإلأن 
شاط نكان بسبب قلةفصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، 

ئفة مركز الطاإلى خالل هذه المرحلة نتیجة النسحابهارضةشغاالت األ
واالعتماد على المخزون الغذائي خالل فصل الشتاء. ویتضح تفوق مبید 

د الشغاالت على سوقوانعدام وجو إصابةالدورسبان بعدم حدوث 
على األشجار صابةانعدام اإلن إاالختبار.األشجار المعاملة طیلة مدة

لمرض حداث اإفعالیتها في إلى بالمسببات الممرضة قد یعزىالمعاملة 
رضةاألإصابةعادة إولكن ،عداد كبیرة منهاأوفي قتل رضةلشغاالت األ

ودا الیرقات الفعالة للنیماتانخفاض كثافةإلى یعزىأن لألشجار یمكن
بواغموت یرقات النیماتودا واألإلى ووقع المعاملة أللفطر في مواألبواغ

ي و انعدام المادة العضویة فجفاف التربة وعدم توافر الرطوبة أجة لنتی
جریت فیه الدراسة مهمل من حیث السقي أالبستان الذي أن التربة اذ

إلىلألشجار یشیررضةاألإصابةاعادة أن والتسمید العضوي. كما

نتیجة لموت عدد كبیر من الشغاالت المعرضة رضةاضعاف طوائف األ
زى قد یعرضةللمسببات المرضیة وعدم القضاء التام على طوائف األ

ة في الطائفرضةسلوك افراد األإلى والكبیر أرضةلحجم طوائف األ
كد من قد تم التأو بعزل االفراد المیتة عن سائر افراد الطائفة السلیمة.

ر في الشغاالت المأخوذة من االنفاق والتربة وجود نوعي النیماتودا والفط
رین وتش/أكتوبرولاألفي تشرین صابةبعد معاودة النشاط وحدوث اإل

بقاء لى أن إم وجودهما في بدایة الربیع یشیراولكن انعد، /نوفمبرثانيال
لحقلیة ال الظروف افيفي التربة )النیماتودا والفطر(المسببات المرضیة 

عادة معاملة التربة واألشجارإاشهر وهذه الحقیقة تفرض ستةیتجاوز 
) Mix)19خشاب في الطعوم الغذائیة سنویًا. في هذا المجال ذكرواأل

بعدS. carpocapsaeعادة فحص التربة المعاملة بنیماتودا إبضرورة 
ن النیماتودا ال تستطیع البقاءأو رضةللكشف عن نشاط األ،اشهر4-6
اطول أن )13(Kaya) و Ames)7یومًا. كما ذكر90-60كثر من أ
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والتي تقاس S. carpocapsaeمدة بقاء على قید الحیاة للیرقات الفعالة 
شهر تكون في الترب الرملیة او الترب التي تتكون من أإلى سابیعباأل

-15في حدودطین ورمل ومادة عضویة ورطوبة معتدلة ودرجة حرارة 
اوز رة تتجحالة الترب الطینیة ودرجات حرافضل مما في وهذه أ، س◦25
نوع التربة ودرجة الرطوبة فیها تعد أن )Smith)21كما بین.س◦35

، والبحث ةالحركعلىقابلیة النیماتودا فيمن العوامل المهمة التي تؤثر 
وینصح بالسقي قبل وبعد المعاملة .هامراضیة لعن عائلها، والقدرة اإل

عماق التربة. هذه النتائج كانت أإلى لمساعدة النیماتودا على التحرك
) اذ قاما بمعاملة Hominick)6و Amarasigheمتماثلة مع نتائج

،103×2.5بالتراكیز S. carpocapsaeشجیرات الشاي بالنیماتودا 
ي جاحها فثبتت نأو ،یرقة فعالة/شجیرة103×100و 103×103،10×5

رضةعداد كبیرة من الیرقات الفعالة داخل جثة األنتاج أإ النمو والتكاثر و 
Postelectrotermes militarisبین صابةاستمراریة اإلإلى أدىمما

ا بزیادة بالنیماتودرضةاألإصابةنسبة ازدادت و ،بالنیماتودارضةافراد األ
)Vitarana)9و Danthanarayanaالتركیز ومدة التعریض. وقد وجد

ثالثة اشهر عند معاملة إلى خالل شهرین%99.9نسبة القتل كانت أن 
40بكمیة Glyptotermes dilatatusرضةشجیرات الشاي المصابة باأل

8000–4000بتركیز Heterorhabditis D1مل من معلق النیماتودا 

وقد .الشجیراتنفاق علىیرقة فعالة/مل ماء فضًال عن حقن األ
التابعة لجنس رضة) من القضاء التام على األLenz)15تمكن

Neotermesعند معاملة أشجار جوز الهند غیر المتفرعة بالنیماتودا
Heterorhabditis bacteriophora،ولكنLenz)16إلى أن شار) أ

Mastotermesرضةمعاملة جذوع أشجار الیوكالبتوس المصابة باأل

darwiniensis بالنیماتوداHeterorhabditis bacteriophoraأدت
فة یتم القضاء التام على طائلمعداد كبیرة من الشغاالت ولكن أقتل إلى 
ما ك.ن من النوع المنتشراكرضةن نظام الطائفة لهذه األ، ألرضةاأل

رضةحداث وباء في طائفة األإ) في Staples)18و Milnerفشل
Coptotermes formosanusرضةنفاق وممرات األعند معاملتهم أل

في الحقل.Beauveria bassianaبالفطر 

B. Bassianaأشجار الزیتون بحشرة األرضة بعد استخدام التراكیز المختلفة للفطر صابةمتوسط أعداد شغاالت األرضة والنسبة المئویة إل. 3جدول 
الرقم بین القوسین یشیر إلى معدل عدد الشغاالت في نفق ) في كلیة الزراعة، أبو غریب.2006-2005(خالل المراحل الزمنیة المختلفة من المعاملة

سم20طولھ 
Table 3. Average number of termite workers and the percentage of injured olive trees with termites during the various stages of
the treatment, when different concentrations of the fungus B. Bassiana were used at the college of Agriculture, Abu Ghraib
during 2005-2006.

المعاملة
Treatment

(معدل عدد الشغالت)صابةالنسبة المئویة لإل
20052006

/ حزیران
یونیو
June

/ تموز
یولیو
July

/ آب
أغسطس

Aug.

/ أیلول
سبتمبر
Sept.

/ 1ت
أكتوبر
Oct.

/ 2ت
نوفمبر
Nov.

/ 1ك
دیسمبر

Dec.

/ 2ك
ینایر
Jan.

/ شباط
فبرایر
Feb.

/ آذار
مارس
Mar.

/ نیسان
أبریل
Apr.

/ أیار
مایو

May
یرقة 106تركیز النیماتودا 

فعالة/مل ماء مقطر
Concentration of 106

nematodes effective
larvae/ml of distilled
water

33 a
(6.0) e

0
(0.0)

0 a
(0.0)

33 a
(2.7) e

33 a
(1.7) e

0 a
(0.0) e

0 a
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

33 a
(1.0) e

66 a
(2.7) e

100 a
(7.3) e

یرقة 107تركیز النیماتودا 
فعالة/مل ماء مقطر

Concentration of 107

nematodes effective
larvae/ml of distilled
water

33 a
(3.3) e

0 a
(0.0)

0 a
(0.0)

66 b
(6.7) e

66 b
(6.0) e

33 b
(2.3) f

0 a
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

33 a
(3.3) f

66 a
(6.3) f

100 a
(10.7) f

)%2(مبید الدورسبان
Dursban (2%)

0 b0 a0 a0 c0 e0 e0000 b0 b0 b

(ماء مقطر)المقارنة
Control (distilled water)

100 a
(56.3) f

100 b
(55.0) f

100 c
(53.0) f

100 d
(55.7) f

100 d
(56.3) f

100 d
(53.0) f

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

100 c
(29.0) j

100 c
(31.0) j

100 a
(31.0) j

اقل فرق لمقارنة عدد 
الشغاالت

LSD for the number of
workers

3.323.602.644.502.551.730001.281.101.59

فرق معنوي لمقارنة اقل 
صابةإلالنسب المئویة

باألرضة
LSD for comparing
infestation rate with
termites

10.8012.5012.5010.7310.739.730.00.00.010.8011.4112.50

.%5المتوسطات التي تحمل أحرف متشابھة عمودیأ التوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.
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Abstract
Al-Jassany, R.F. and M.A. Al-Salehi. 2015. Efficacy of some bio-agents in protecting olive trees against infestation with
the termite Microcerotermes diversus (Silv.). Arab Journal of Plant Protection, 33(2): 223-229.

The study was conducted to evaluate the efficacy of pathogenic nematodes Steinernema carpocapsae and Heterohabditis bacteriophora
at 106 and 107 infective juvenile larvae (IJ)/ml distilled water and the fungus Beauveria bassiana at 106 and 107 spores/ml distilled water
against the termite M. diversus which infested olive trees during 2005-2006 season. Results obtained showed that the two nematode species
caused high reduction in termite workers density early following treatment. This effect disappeared after four mounts following treatment. B.
bassiana inhibited infestation with termite on treated trees for three months, whereas the workers continued their activity with high population
density in the control treatment. The workers re-infested the olive trees treated with nematodes and fungi but at low density with significant
differences compared to the control. Results also showed that the soil and olive trees treatment with S. carpoeapse, H. bacteriophora and B.
bassiana led to the mortality of high numbers of termite workers in weakened termite colonies, but without total control. Thus, it is essential
to repeat the application with the bio-agents every 6 months to obtain good termite control on olive trees.
Keywords: Termites, nematodes, Steinernema carpocapsae, Heterorhabditis bacteriophora, Beauvaria bassiana, Iraq.
Corresponding author: R.F. Al-Jassany, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Baghdad University, Iraq,

email: radhialjassany@yahoo.com
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