
 البحث صلخستم

ىوبنر.  ىيليقفريىف أرميجريى أرميجرياضد ىيليكوفريبا  (Metsch) اإلمراضية متارىيزيوم أنيسوبلييو فطر عزالت حملية . 4102عولىي ،  رفيدة،
: 0اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج. ادلشرف  احلكميةامعة اجلادلهمة النهائية. قسم األحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا يف 

 أمحد نسح الدين ادلاجستري : 4، ادلشرف سوىرييانتو ادلاجستري  دوي

  ىيليقفريىف أرميجريى بلييو، ىيليكوفريبا أرميجريا: اإلمراضية، متارىيزيوم أنيسو  كلمات

نوعا من  01ىذه اذلجمات اآلفات أكثر من و   .فوليفرجوس ىي اآلفات اليت ىي ىيليقفريىف أرميجريى الريقات ىيليكوفريبا أرميجريا
طن واجلوت، والبطاطس، واخلروع، والفاصوليا، واخلضروات النباتات ادلزروعة والنباتات الربية. النباتات ادلضيفة مثل التبغ والذرة والذرة الرفيعة والق

 ىجوم الريقات ميكن أن يسبب اخنفاضا يف احملصول. حىت اآلن السيطرة على اآلفات ىيليكوفريبا أرميجريا ىيليقفريىف أرميجريى .ونباتات الزينة
ثف للمبيدات الكيميائية ميكن أن يكون ذلا آثار سلبية، منها: أعراض ادلزارعني باستخدام ادلبيدات الكيماوية. االستخدام ادلك ىيليقفريىف أرميجريى

، جيب أن مقاومة اآلفات وجتدد، قتل األعداء الطبيعية، وزيادة ادلخلفات على احملاصيل وتلوث البيئة وتضر بصحة ادلستخدم. وىكذا، يف ىذه احلالة
دام ادلبيدات تتطلب سيطرة البعض آمنة وصديقة للبيئة، مبا يف ذلك ادلكافحة يكون ىناك قيود على استخدام ادلبيدات احلشرية. قيود على استخ

ىيليقفريىف  االبيولوجية اليت تستخدم أساسا األعداء الطبيعية. متارىيزيوم أنيسوبلييو ىو عامل بيولوجي يعرف األعداء الطبيعية ىيليكوفريبا أرميجري 
  .ىيليقفريىف أرميجريى متارىيزيوم أنيسوبلييو يعزل نوعني من موت الريقات ىيليكوفريبا أرميجريا وهتدف ىذه الدراسة إىل حتديد ادلرضية  .أرميجريى

- كرانج فلوسو  ، يف خمترب معهد حبوث أمراض النبات احلشرات واأللياف احملليات4102وقد أجريت ىذه الدراسة يف مارس ويونيو عام 
 العزالتمتارىيزيوم  العوامل، وىي عالج 4مضروب مع  (RBD) صميم القطاعات العشوائيةماالنج. كان التصميم ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ت

مكررات،  2غبريات / مل ( مع  012و  011، 010، 011وتركيز العالج )السيطرة،  HJMA-8)و  (HJMA-5 أنيسوبلييو متارىيزيوم
مت حتليل بيانات الوفيات الريقات اليت مت احلصول عليها باستخدام الريقات. وقد  41وحدة جتريبية. وتألفت كل عالج  21من أجل احلصول على 

4( ومن مث حتليلها باستخدام حتليل 1) 1.11واستمر دنكان التجارب ادلقارنة على مستوى  SPSS اختبار باستخدام ANOVA F اجتاىني
 .القيم LT50و LC50 االحتمالية لتحديد

، 010، 011يتأثر الًتاكيز ادلستخدمة كانت حتكم،  ىيليقفريىف أرميجريى ىيليكوفريبا أرميجرياأظهرت أن معدل وفيات الريقات النتائج و 
 43‚1و HJMA-5  يف 424¸11غبريات / مل، اليت وصلت إىل  011غبريات / مل. وكان أعلى تركيز الذي يسبب وفيات  012و  011

، حيث HJMA-8 يف  غبريات / مل 010و HJMA-5 يف غبريات / مل 011كان أقل تركيز الذي يسبب وفيات   HJMA-8.يف  4
 غبريات / مل. مل يتحقق القيم 011 امه HJMA-8  و  HJMA-5 ىي العزالت LC50 . أقل قيمة4 02و  14بلغت على التوايل 

LT50  114يف كل تركيز كل عزلة، بسبب الوفاة الريقات أقل من. 


