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الخالصة:
اجريت هذه التجربة في حقول كلية الزراعة للموسم الخريفي . 2013بهدف معرفة وبحث تأثيرات فطر Beuveria bassianaفي
نسب القتل لجميع أدوار الذبابة السوداء  .Acaudalerodes rachiporaاوضح المسح االولي لنماذج من اوراق السدر إصابتها بحشرة
الذبابة االسود  ،A. rachiporaوتركزت إصابة هذا النوع على السطح السفلي ألوراق السدر .كانت نسبة االصابة الكلية الدوار الذبابة
السوداء  65.05%قبل المعاملة بالفطر  . B.bassianaبعد مرور ستة ايام على المعاملة أظهرت النتائج إستمرار تفوق التركيز 106بوغ /مل
في االتجاهات الغربي والجنوبي والشرقي بنسب قتل بلغت  31.77 ،34.64و  %20.8على التوالي بينما تفوق معنويا ً تركيز الفطر  108بوغ
/مل الذي عوملت به أدوار الحشرة في االتجاه الشمالي بنسبة قتل بلغت  %26.32على باقي تراكيز الفطر التي عوملت بها أدوار الحشرة
لالتجاه االخير نفسه ،نالحظ من النتائج السالفة إرتفاع نسب القتل مع مرور الزمن إذ إرتفعت نسب االصابة عن القراءة االولى .،وأخيراً تجلى
بوضوح تفوق تركيز الفطر 108بوغ /مل في جميع االتجاهات الغربي ،الجنوبي ،الشمالي والشرقي في اليوم العاشر من المعاملة بنسب قتل
بلغت 50.89 ،62.84، 65.35و  % 46.34على التوالي مقارنة بنسب القتل التي حققتها التراكيز االخرى المستعملة في التجربة لإلتجاهات
االربعة والتي لم تظهر فروقا ً معنوية في تأثيرها في أدوار الحشرة المعرضة لها وهكذا إزدادت نسب القتل في الحقل مع مرور الزمن .نوصي
بإجراء المزيد من الدراسات الحقلية لل فطريات الممرضة االخرى لتحديد مدى كفاءتها حقليا بحسب الظروف المحلية وتحديد دورها في تنظيم
سكان الذبابة السوداء وتوافق هذه الفطريات مع طرائق المكافحة االخرى .
الكلمات مفتاحية ،Beuveria bassiana :االصابة الكلية ،نبات السدر.

المقدمة:
غرز أجزاء فمها الثاقبة الماصة في الوعاء اللحائي لألوراق
وإستنزاف محتوياته من السكريات واألحماض األمينية كما تسبب
أضراراً غير مباشرة ] [7بإفرازها الندوة العسلية  Honedewالتي
تغطي األوراق والثمار واألغصان ] [8مما يعيق عملية التركيب
الضوئي فضالً عن التأثير السلبي في عملية النتح وذلك بسبب تجمع
وإلتصاق األتربة التي تمنع وصول أشعة الشمس الى الخاليا
السطحية مما يؤدي الى إصفرارها وموتها ]. [9تعد المسببات
المرضية  Pathogenمن الفطريات والبكتريا والفيروسات من
األعداء الحياتية المهمه والناجحة في السيطرة على الذباب االبيض
واالسود فضالً عن أهمية المفترسات و الطفيليات في برامج
المكافحة الحيوية الستراتيجية المستعملة جنبا ً الى جنب مع إستعمال
المبيدات الحشرية ].[10إذ أكد ] [11إنها أمينة ومتخصصة جداً
وتحتاج الى ظروف بيئية معينة لنجاحها ومتبقياتها التسبب خطراً
على االنسان والحيوان ويمكن رشها قبل الحصاد ويمكن الحصول
عليها وأحيانا ً تكون موجودة بشكل طبيعي في البيئة خالل الموسم
] .[12تتبوء الفطريات المرتبة االولى من حيث االهمية بسرعة
التأثير في أنواع الذباب االبيض واالسود التابع لعائلة
 [13] Aleyrodidaeوأثبتت قدرتها الفائقة على إصابة الحشرات
] [14من خالل قابليتها على إختراق الكيوتكل وغزوها لتجويف
جسم الحشرة ]. .[15هدفت الدراسة الى معرفة وبحث تأثيرات فطر
 B. bassianaفي نسب القتل لجميع أدوار الذبابة السوداء
. A. rachipora

يعد السدر Zizyphus Spina Christمن أشجار
الفاكهة صغيرة النواة وينتشرفي المناطق االستوائية وشبه االستوائية
والنصف الشمالي من الكرة االرضية خاصة شبه القارة الهندية
والصين]، [1وهو من االشجار المثالية للزراعة في المناطق الجافة
وشبه الجافة ويفضل العيش في الترب القاعدية ] .[2يعود السدرالى
العائلة النبقية  Rhamnacaeوالعائدة للرتبة  Rhamnalesالتي
تضم نحو  58جنسا و  600نوع مـا بين أشـجار و شجيرات و
متسلقات و نادرا أعشاب وفي العراق توجد أربعة أجناس تضم 32
نوعا ً ومن ضمنها االنواع العراقية ] ، [3أشار باشة] [4الى ان بالد
العرب هي الموطن االصلي له السيما منطقة شبه الجزيرة العربية
واليمن ويزرع في مصر وسواحل البحر األبيض المتوسط .
تتعرض أشجار السدر في العراق لإلصابة بالعديد من اآلفات التي
تتفاوت في أهميتها بحسب المناطق مثل أنواع البق الدقيقى كنوع
 ،Icerya aegyptiacaالحشرات القشرية و الحلم  ،وذبابة الفاكهة
 Ceratitus capetataوذبابة ثمار النبق ،دودة أبي دقيق النبق،
حفار اوراق النبق .أما أنواع وأجناس الذباب االسود Blackflies
ومنها الذبابة السوداء )A. rachipora(Singhالتي تعود الى عائلة
الذباب االبيض(  )Aleyrodidaeمن رتبة (.[5] (Hemiptra
فلوحظ أول إنتشار وبائي لها على نبات السدر في محافظة ديالى في
نيسان  2012من عينات أرسلت الى وحدة بحوث المكافحة اإلحيائية
وبعد التحري وجد إنتشارها الواسع في معظم محافظات العراق
يتعرض العائل النباتي الواحد لإلصابة بأكثر من نوع واحد منها
الذباب االسود .[6] Blackefliesيتميز الذباب األسود بخصائص
وقدرات جعلت منه آفات فتاكة فحورياتها وبالغاتها تتغذى على
العصارة النباتية مسببة أضراراً كبيرة مباشرة بتغذيتها من خالل

المواد وطرائق العمل:
تجربة معاملة حشرة الذبابة السوداء  A. rachiporaعلى نبات
السدر بساللة محلية للفطر اإلحيائي  B. bassianaحقليا ً

قسم علوم الحياة ،كلية العلوم ،الجامعة المستنصرية،بغداد ،العراق.
البريد االلكترونيlneadawi@yahoo.com :
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تهيئة وتنمية الفطر B.bassiana
تم عزل الفطر االحيائي  B. bassianaمن عذارى النواع وأجناس
الذبابة السوداء شكل (  ) 2أصابت نبات السدر في الحقل و جمعت
بتاريخ . 13/9/2012وضعت بأكياس بولي أثلين جديدة غير
مستعملة سابقا ونقلت مباشرة الى مختبر أمراض الحشرات في قسم
وقاية النبات كلية الزراعة /جامعة بغداد وأجريت عليها فرضيات
كوخ إلثبات إمراضيتها.نميت في أطباق بتري معقمة  .تحتوي هذه
االطباق على وسط زرعي (potato Dextrose Agar )P.D.A.
معقم الذي حضر بأخذ  500مل من راشح البطاطا (المأخوذة من
 200غم بطاطا ) .برد وأضيف اليه  10غم من األكار و  10غم
سكر دكستروز ووضع في دوارق زجاجية سعة  750مل وعقم
2
بجهاز المؤصدة على درجة ْ 121م وضغط  15باوند  /أنج
ولمدة  20دقيقة وبعد التبريد تمت إضافة  0.025غم  /لتر من
المضاد الحيوي Streptomycinلمنع النمو البكتيري] . [16اضيف
واحد غم من مادة الكايتين  ،ثم صب الوسط الغذائي بأطباق
زجاجية معقمة بوساطة الفرن الكهربائي درجة  120مئوية لمدة
ثالث ساعات ولقح مركز كل طبق بمسحة من حافة المستعمرة
الفطرية بوساطة الشراج الناقل وضعت األطباق في الحاضنة بدرجة
حرارة ْ 1 ±25م ورطوبة نسبية  %5 ±85لمدة  14يوما ً ].[17
سجلت الصفات المظهرية للمستعمرات الفطرية بعد نموها وطبيعة
الغزل الفطري وطريقة إنتظام االبواغ على الحامل البوغي ].[12
كررت العملية اربع مرات لتنقية المستعمرة .حضر معلق االبواغ
الفطري  Spore suspensionبإستعمال طبق بتري حاوي على
مستعمرة الفطر النامية وأضيف إليه  5مل ماء مقطر وجمعت بعدها
االبواغ بوساطة الـ  Loopزجاجي ومزجت االبواغ مع خمسة مل
من الماء المقطر  ،ورشحت بعدها محتويات الطبق بقطعة قماش من
الشاش المعقمة المثبتة على قمع زجاجي معقم موضوع على دورق
مخروطي ( )Flaskمعقم سعة  100مل ولضمان نزول جميع
االبواغ أضيف خمسة مل ماء مقطر اخرى على جوانب قطعة
الشاش.أخذ بعدها الراشح الذي يمثل المحلول االساس Stock
.[18] solution

 10معامل تصحيح الحجم .بعد العد وجد أن تركيز المحلول االساس
للفطر  B. bassianaكان810 x1بوغ/مل وتمثل التخافيف للفطر
األعداد المذكورة آنفا ً مضروبة في التخافيف الثالثة للفطر وهي
108،106،104بوغ/مل تعني التخفيف االول والثاني والثالث على
التوالي.
طريقة تحضير تراكيز معلق االبواغ للفطر-:
حضرت تراكيز ابواغ المعلق الفطرية 108 ، 106، 104بوغ/مل
لغرض دراسة تأثيرها في جميع أدوار الحشرة .بأخذ  11أنبوبة
إختبار معقمة ومعلمة من  . 8-1يحتوي كل إنبوب على  9مل من
الماء المقطر المعقم  .سحب 1مل من العالق البوغي االساس
Stockبوساطة ماصة معقمة  Pipitوأضيف الى االنبوبة رقم
1فأصبح التركيز  ،101ثم سحب 1مل من االنبوبة رقم 1وأضيف
الى االنبوبة رقم  2فأصبح التخفيف 102 x1وهكذا وصوال الى
التركيز 108 x1بوغ/مل حفظت االنابيب بالثالجة بدرجة حرارة 4
سيليزية الى حين إجراء التجربة ].[19
التأثيرات الحيوية لمعلق أبواغ الفطر في األدوار الحياتية للذبابة
السوداء) A. rachipora (Singhفي أشجار السدر في الحقل .
أجريت التجربة في منطقة أبوغريب بتاريخ  2/5/2013أختيرت
ثالث أشجار متماثلة من السدر ومتباعدة نسبيا ً لمنع عملية التداخل،
وعلمت أربعة أغصان مصابة بالذبابة السوداء لكل إتجاه (شمال،
جنوب ،شرق ،غرب) من كل شجرة ،كل غصن يعامل بتركيز
معين من ابواغ المعلق الفطرية للفطر B. bassiana
 108،106،104 (Bals.)Vuillبوغ/مل على التوالي  ،فضال عن
معاملة السيطرة اذ عومل فيها الغصن رشا ً بـ 10مل من الماء
المقطر المعقم فقط مع ترك فواصل بين المكررات وفي يوم الرش
وضعت حواجز نايلون للفصل بين المكررات لتالفي إختالط مواد
الرش .أجريت معاملة الرش في الصباح الباكر في بداية شهر أيار
للعام  2013بوساطة مرشة زجاجية سعة  25مل بعد إجراء عملية
الرش ،غطيت االوراق المعاملة بكيس من قماش الململ ()10×6
سم للحفاظ على الطور الزاحف بعد الفقس ،ربطت نهاية الكيس
بخيط .وقد حسبت نسب االصابة وشدتها لتلك االشجار قبل المعاملة
بواقع اربعة أغصان لكل إتجاه ويؤخذ ثالث أوراق من ثالثة مواقع
من الغصن هي (أعلى ،وسط  ،أسفل) وحسبت عليها الكثافة السكانية
ونسب االصابة .ثم أخذت االوراق المعاملة بواقع ثالث أوراق من
ثالثة مواقع من الغصن هي (أعلى ،وسط  ،أسفل) ووضعت في
كيس ثبت عليه رقم المكرر ونوع المعاملة وتاريخ أخذ العينة
وفحصت في المختبر باستعمال مجهر رقمي نوع ( Digital
 10× - 300× )Microscopeلتقدير عدد االفراد المصابة بالفطر
وأخذت القراءة االولى بعد ثالثة أيام من المعاملة  5 /5/2013ثم
تلتها القراءة الثانية بعد ثالث أيام أخرى وأخر قراءة كانت في اليوم
العاشرمن المعاملة 12/5/2013وسجلت نسب الموت تحت ظروف
الحقل.حددت النسب المئوية للموت بعد اليوم الثالث والسادس
والعاشرمن المعاملة ،وصححت النتائج على وفق معادلة ][20
المعدلة من .[21] Abbott

شكل  .1إصابة عذراء الذبابة السوداء بالفطر B. bassiana
جمعت من الحقل بتاريخ 13/9/2012ومستعمرة الفطر ونالحظ نمو
المستعمرة بشكل ابيض طباشيري.

عدد االفراد الميتة في المعاملة
%للموت = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
العدد الكلي

حساب عدد االبواغ للمعلق الفطري B. bassiana
حسب عدد االبواغ لمعلق االبواغ الفطري على وفق ما جاء في
] [19بإستعمال شريحة عد الخاليا  Neubauer improvedبوضع
قطرة على هذه الشريحة من المحلول االساس مع وضع غطاء
الشريحة وحساب عدد السبورات الموجودة في كل مربع عند قوة
𝑵
تكبير × 40وبحسب المعادلة األتية Number = 𝟖𝟎 ×610×10-:
 of sporeإذ أن  = Nعدد السبورات الموجودة في المربعات،
=80مجموع المربعات الخمسة  = 610 ،معامل تصحيح التخفيف،

 %للموت في المعاملة  % -للموت في المقارنة
%المصححة للموت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100
][21
)𝐴𝑇(𝑥)𝐵𝐶(

]P= (1- (𝐶𝐴)𝑥(𝑇𝐵) x100 [20
اذ ان:
 =pالفاعلية النسبية ( )%للفطر.
 = CBمعدل عدد افراد االفة الحية في المقارنة قبل المعاملة
 =TAمعدل عدد افراد االفة الحية بعد المعاملة
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 =CAمعدل عدد افراد االفة الحية في المقارنة بعد المعاملة
 =TBمعدل عدد افراد االفة الحية قبل المعاملة

التحليل االحصائي:
إستعمل التصميم العشوائي الكامل ( )C.R.D.في دراسة التأثيرات
الحيوية للفطر االحيائي  .B. bassianaفي االدوار الحياتية للحشرة
حللت النتائج بإستعمال جدول تحليل التباين (.)ANOVA table
وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات بإختيار أقل فرق معنوي
( ،[22])L.S.D.وإستعمل لهذا الغرض الحاسوب االلكتروني وعلى
وفق البرنامج االحصائي الجاهز [23] 2

النتائج والمناقشة:
صفات الفطر B. bassiana
عند زراعة الفطر  B. bassianaفي دوارق مخروطية أظهرالفطر
مستعمرات متدفقة بيضاء من المنظر األمامي بينما اظهر صبغات
عكسية صفر باهتة كما هو مبين في الشكل )(2

شكل  .2مستعمرات الفطر  B. bassianaعلى وسط أكار البطاطا
والسكر()10x
الصفات الزرعية
أظهر الفطر  B.bassianaصفات زرعية مطابقة للوصوفات التي
اوردها العديد من الباحثين] . [26 ; 25;24اذ حيث اظهر الفطر
غزوالً فطرية مقسمة تحمل العديد من الحوامل البوغية القصيرة ،
تترتب عليها األبواغ الكونيدية بشكل سالسل قصيرة وهذه الكونيدات
تتكشف من فياليدات دورقية كما هو مبين في الشكل ).(3
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عوملت به أدوار الحشرة في االتجاهات الغربي والشرقي والشمالي
بنسب قتل  10.79 ,15.63و  % 10.72على التوالي مقارنة
بنسبة القتل للتركيز  104بوغ /مل لالتجاهات الغربي  ،الشمالي
والشرقي البالغة  6.84, 7.60 ،13.19%و التوجد فروق معنوية
بين نسب القتل للتركيزين  106و108بوغ /مل في كل من االتجاهين
الشرقي والشمالي  ،تَمثَل تفوق كل من أإلتجاه الغربي وتركيز الفطر
 106بوغ /مل في نسب قتل كل من التراكيز واالتجاهات االخرى.
ونالحظ تفوق االتجاه الغربي في نسب القتل للتركيز 108بوغ /مل
بنسبة قتل  16.96%مقارنة بأقل نسبة قتل سجلت في االتجاه
الشمالي وكانت  .11.16%ونالحظ وجود فروق معنوية في نسب
القتل بين التراكيز الثالثة البواغ الفطر ومعاملة المقارنة و قد يعود
سبب تفاوت نسب القتل الدوار الحشرة إعتماداً على االتجاه الى
إختالف تعرض جزء النبات للظروف البيئية من اشعة الشمس
والرياح المؤثرة في الفطريات الممرضة وقابليتها على النمو
والتطور والتاثير في أدوار الحشرة السيما درجات الحرارة التي
تراوحت بين ْ 21-33م ورطوبة نسبية . 40-45%وجد كل من
] [ 28, 27, 24ان كونيديا المنتج" "Mycotrolتبقى معدية حتى
بعد أكثر من  12شهراً ،عند تخزينها عند  25درجة مئوية .بعد
مرور ستة ايام على المعاملة أظهرت نتائج الجدول ( )2إستمرار
تفوق التركيز106بوغ /مل في االتجاهات الغربي،الجنوبي و الشرقي
بنسب قتل 31.77 ،34.64و  %20.79على التوالي فيما تفوق
معنويا ً تركيز الفطر  108بوغ  /مل الذي عوملت به أدوار الحشرة
في االتجاه الشمالي بنسبة قتل %26.32على باقي تراكيز الفطر التي
عوملت بها أدوار الحشرة لالتجاه االخير نفسة ،ونالحظ من النتائج
السابقة إرتفاع نسب القتل مع مرور الزمن إذ إرتفعت نسب االصابة
عن القراءة االولى ] [29فضالً عن تاثيرالطقس المتمثل بجو غائم
جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية اذ بلغت نسبة
االمطارالساقطة في بغداد ليوم االثنين المصادف  12/11/2012نحو
 8.0ملم وكانت الظروف البيئية المتمثلة بدرجة حرارة ْ 16-25م
ورطوبة نسبية  85-90%وهي الظروف المثالية لنمو الفطر كما في
] .[30وأخيراً تجلت بوضوح نتائج الجدول][3بتفوق تركيز الفطر
 108بوغ/مل في جميع االتجاهات الغربي ،الجنوبي ،الشمالي
والشرقي بنسب قتل  50.89 ، 62.84، 65.35و  % 46.34على
التوالي مقارنة بنسب القتل التي حققتها التراكيزاالخرى المستعملة
في التجربة لإلتجاهات االربعة والتي لم تظهر فروقا ً معنوية في
تأثيرها فى أدوار الحشرة المعرضة لها وهكذا إزدادت نسب القتل
في الحقل مع مرورالوقت حيث كان الجو صحواً مع وجود قطع من
الغيوم وتشكل الضباب صباحا ً أما درجة الحرارة فقد تراوحت بين
ْ 10-24م ورطوبة نسبية  .[31] 85-90ويعود سبب نجاح هذا الفطر
في التاثير في أعداد االفة كونه موجداً على سطحي الورقة وتركز
وجودها على السطح السفلي من الورقة ويظهر الشكل ) (4بيض،
حوريات عذارى وبالغات الذبابة السوداء  A. rachiporaمعاملة
بالمعلق الفطري .B. bassiana
جدول  .1تأثير تراكيز مختلفة من الفطر  B. bassianaفضال عن
تأثيراالتجاهات في نسب قتل الذبابة السوداء  A. rachiporaفي
اليوم الثالث من المعاملة حقليا .
نسبة القتل %

شكل  .3الغزول والحوامل البوغية واألبواغ الكونيدية للفطر B.
 bassianaعلى وسط أكار البطاطا والسكر( .وحدة القياس 25
مايكرون ).
تأثير تراكيز مختلفة من الفطر  B.bassianaفضال عن تأثير
االتجاهات في نسب قتل الذبابة السوداء  A. rachiporaحقليا
كانت نسبة االصابة الكلية الدوار الذبابة السوداء  65.05%لجميع
االتجاهات قبل المعاملة بالفطر  B.bassianaوأظهرت نتائج
القراءات االولى في الجدول ( )1تفوق التركيز 106بوغ/مل الذي

االتجاه
التركيز
104
106
108
المقارنة

الشرقي

الغربي

الشمالي

الجنوبي

6.84
10.79
12.56
2.06

13.19
15.63
16.96
1.26

7.60
10.72
11.16
3.82

9.65
10.76
12.2
1.89

 L.S.Dلالتجاهات = 1.3
 L.S.Dللدتدخل بين االتجاه والتركيز= 2.2
 L.S.Dللتركيز = 1.11
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 فضال عنB. bassiana  تأثير تراكيز مختلفة من الفطر.2 جدول
 فيA. rachipora تأثير االتجاهات في نسب قتل الذبابة السوداء
.اليوم السادس من المعاملة حقليا
الجنوبي

الشمالي

% نسبة القتل
الغربي

23.77
31.77
37.59
3.04

15.91
17 .26
26.32
1.83

28.2
34.64
40.38
3.40

الشرقي
16.5
20.8
25.5
2.93

االتجاه
التركيز
104
106
108
المقارنة

2.18 =  لالتجاهاتL.S.D
3.8 = للدتدخل بين االتجاه والتركيزL.S.D
1.89=  للتركيزL.S.D

 فضال عنB.bassiana  تأثير تراكيز مختلفة من الفطر.3 جدول
 فيA. rachipora تأثير االتجاهات في نسب قتل الذبابة السوداء
.اليوم العاشر من المعاملة
% نسبة القتل
الجنوبي

الشمالي

الغربي

الشرقي

42.78
52.54
62.84
2.72

34.16
34.09
50.89
3.71

57.05
56.37
65.35
5.59

33.39
37.57
46.34
3.10

االتجاه
التركيز
104
106
108
االمقارنة

4.72 =  لالتجاهاتL.S.D
8.18 = للدتدخل بين االتجاه والتركيزL.S.D
4.9 =  للتركيزL.S.D

ب

ا

د

ج

و

هـ

 و) بالغات، د)عذارى (هـ،(ج، (ب)حوريات،  (أ)بيض.4 شكل
 معاملة بالمعلق الفطريA. rachipora الذبابة السوداء
.)40×( B.bassiana
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Abstract:
This study was conducted in the College of Agriculture fields /University of Baghdad, during Autumn
2013. This study was aimed to examine the mortality rate on the all black fly stages of Acaudalerodes
rachipora Singh) by the biotic fungus Beuveria bassiana. The results of a preliminary survey showed that
the samples of Ziziphus spaina christi were infested by blakflies in Agriculture collage during Autumn
seasons of 2013 , the presence of species of black flies A. rachipora on the lower surface of the leaf, the
study aimed to study and research the effects of fungus B. bassiana on black fly A. rachipora. After six days
of treatment results showed the continued superiority 106 spore / ml trends in the western, southern and
eastern being 34.64, 31.77 and 20.8% respectively, while outweigh the moral fungus concentration 10 8,
which was treated by insect instars in the direction north by killing 26.32% on the rest concentrations of
fungus, which was treated by insect instars to the same direction the latter, note from the results above the
high mortality rates with time as increased rates of initial mortality rates,. Finally reflected clearly outweigh
the concentration of 108 fungus spore / ml in all directions western, southern, northern and eastern mortality
rates 65.35, 62.84, 50.89 and 46.34%, respectively, compared with mortality rates made by the
concentrations of other used in the experiment of the directions of the four that did not show significant
differences in their impact on the roles of insect and thus increased mortality rates in the field with the time.
We recommend conducting further field studies of fungus to determine the extent of efficiency in the field,
according to local conditions and to determine its role in regulating the population of black flies and study
the compatibility of the fungus with other control methods.
Keywords: Alseder tree, Total infestation, Beuveria bassiana .
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