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 Entomopathogenic Bacteriaضة للحشرات مرِ البكتريا المُ 
Bacillus thuringiensis (B.t) 

 

  احمد القناوي
  ايطاليا –باري  –للزراعة  معھد البحر المتوسط  –ماجستير المكافحة المتكاملة 

  

  

للتقليل من كثافة ) ةاالعداء الطبيعي(هو الدور الذي تلعبه الكائنات الحية الطبيعية  :تعريف المكافحة الحيوية

  ).االفات(الضارة  ىائنات الحيوانية والنباتية االخر اعداد الك

  

  :عناصر المكافحة الحيوية الرئيسية
  الطفيليات •

  المفترسات •

 )سو فير  -ريا يبكت -فطر( مسببات االمراض  •

 

  :مسببات االمراض الحشرية
اخل عوائلها ويرتبط بذلك افراز هذه الكائنات تنشأ االمراض المعدية للحشرات نتيجة لنشاط الكائنات الدقيقة د

الحشرة  ىويظهر عل. جين المتواجد بأنسجته لمواد كيميائية تضر بها او ال ستهالكها غذاء العائل او االكس

ها مما يميزها كذلك عادة ما يتغير لون جسم.في تغيير سلوكها أو في تركيب جسمها لالمريضة اعراض تتمث

ودائما يصاحب المرض اختالل في , يرتبط اختالل اللون بكل مساحة الجسم احياناو , ةعن االفراد السليم

 ىيصعب عل, تمتنع عن تناول الطعام فتقل شهية الحشرة المريضة فال تنجذب الي الطعام او , الهضم 

ة ويتغير قوام االنسج, طور العذراء ويندر ان تخرج الحشرة من الطور االخير ىاليرقة المريضة التحول ال

  .فيلين بعضها او يغلظ

  

وبعالقة ,يتطلب استخدام الكائنات الممرضة في مكافحة االفات معرفة دقيقة لخصائص هذه الكائنات وعوائلها

 حيث تدفع هذه, اذ البد من تواجد العائل في بيئة ظروفها تناسب احداث المرض ,كليهما بالظروف البيئية

  .لعوائل الحشرية الكائنة في تجمعات وبكثافة عددية عاليةوتشجيع ا ىالظروف بمزيد من احتماالت العدو 
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  :توجد كائنات عديدة ممرضة للحشرات واهمها 
  Entomopathogenic Bacteriaالبكتريا الممرضة للحشرات  •

 Entomopathogenic Fungiالممرضة للحشرات  فطرياتال •

 Entomopathogenic Virusالممرضة للحشرات  فيروساتال •

 Entomopathogenic Nematodesالممرضة للحشرات  نيماتوداال •

 

  Entomopathogenic Bacteriaالبكتريا الممرضة للحشرات 
من اكثر    B.lentimorbus ,Bacillus popilliae, Bacillus thuringiensisتعتبر البكتريا من االنواع 

وسالالته  Bacillus thuringiensis االنواع اهمية في مجال المكافحة الميكروبية لالفات بل ان النوع 

من اهم السالالت التي تستخدم في المكافحة الحيوية kurstaki , aizawi , israelensisالمختلفة مثل 

  .لالفات

بيئات صناعية  ىنمو عليبأنة   Bacillus thuringiensisيتميز النوع  

صلبة او سائلة وبالتالي امكن انتاجة بكميات كبيرة في شكل مساحيق 

بعكس النوع . او مستحلبات او مساحيق للتعفير W.Pقابلة للبلل 

Bacillus popilliae  الذي يمرض الخنفساء اليابانية والذي ال يمكن

تنميته علي بيئات صناعية واالنواع سابقة الذكر ال تمرض االنسان او 

حيوانات المزرعة او النبات كما ال تضر بنحل العسل او الحشرات 

  .النافعة

  

  :ضع التقسيميالو 
Kingdom: Eubacteria  

Domain: Bacteria  

Phylum: Firmicutes  

Class:Bacilli  

Order: Bacillales  
Family: Bacillaceae 

Genus:  Bacillus  

 بكتيريا عصوية Bacillus thuringiensis بكتريا 
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  :الحشرات  Bacillus thuringiensisض مرِ كيف تُ 
 kurstaki , aizawiجنحة يوجد من هذا النوع من البكتريا سالالت تمرض يرقات بعض انواع حرشفية اال

  .تمرض بعض انواع غمدية االجنحة ىوسالالت اخر  israelensis وسالالت تمرض يرقات البعوض مثل
  

 Bacillusويصل اعداد االنواع المختلفة التي يمكن ان تكافح باستخدام مستحضرات الميكروب 

thuringiensis غير ان ,فية االجنحةرتبة حرش ا من الحشرات معظمها مننوع 30حوالي  ىوسالالته ال

وقد وجد من . درجة حساسية هذه االنواع لالصابة والتأثير بالميكروب تترواح بين المتوسط وعالي الحساسية

تقوم بافراز مادة سامة تسمي  الميكروب اثناء نموها في  نتائج الدراسات والبحوث ان الخلية الخضرية لهذا

Exotoxin   االنواع وغير متخصصة وغير مرغوب تواجدها بالمستحضرات وهي مادة سامة لكثير من

ا بدرجة قليلة جدا مثل التجارية لذلك تختار السالالت من الميكروب التي ال تفرز هذه المادة او تفرزه

 . B.t.var.kurstakiالساللة
  

وعند تحول الخلية الخضرية الي طور الحرثومة تكون بجوار 
اوية علي الجرثومة جسم بلوري الجرثومة داخل الخلية ا�م الح

وھو يتكون من مجموعات من ا�حماض ا�مينية enotoxin  ىيسم
من  ذات اثر سام علي الخ;يا الط;ئية للقناة الھضمية الوسطي لكثير

وھذا الجسم البلوري قابل للذوبان في , فية ا�جنحةيرقات حرش
ء ملوث ولذلك عند تناول اليرقات لغذا PH 8الوسط القلوي حوالي 

يذوب داخل فراغ القناة الوسطي ويسبب تلف , بھذا الجسم البلوري
وعن الغشاء القاعدي  وتنفصل عن بعضھا البعض,للخ;يا الط;ئية

الذي تركز علية وبذلك ينفذ جزء منه الي دم الحشرة ويسبب الشلل 
تناول الغذاء او القيام بعملية  ىلھا فض; علي انھا تصبح قادرة عل

  .ف الخ;يا الط;ئية المبطنة لجدار القناة الھضمية الوسطيالھضم لتل
با�ضافة الي ذلك فإن جراثيم الميكروب قد تنبت داخل القناة 
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, الھضمية للحشرة او تنفذ الي داخل فراغ الجسم حيث تنبت الي خ;يا خضرية تنقسم بسرعة في دم الحشرة
  .مل موت اليرقة المصابة بالتاكيدوالذي يعتبر وسط م;ئم لنموھا فيحدث تسمم بكتيري يك

  
  :العوامل المؤثرة علي ا8صابات البكتيرية

 milkyفالمرض اللبني . �بد من توافر ظروف خاصة كي تتم اصابة الحشرة با�مراض البكتيرية ا�جبارية
disease   الناجم عن انواع من جنسBacillus  نواع من الحشرات تتبع عائلة الجعال� �كما , � يحدث ا

فية غالبا بالحشرات حرش  Bacillus thuringiensisترتبط ا�صابة بالمرض البكتيري المتسبب عن النوع 
وتؤثر بعض . 10,5 – 9ا�جنحة وخاصة تلك التي تترواح درجة ا�يون الھيدروجيني بقناتھا الھضمية بين 

فوق البنفسجية بجراثيم وبللورات  ةعا�ش اذ تضر علي فاعلية الممرضات البكتيرية العوامل غير الحيوية
  .ھذا النوع من البكتيريا فاعليةدورا ھاما في  كما تلعب الحرارة والرطوبة. البكتيريا

الممرضات البكتيرية الكامنه فا�نخفضاض في درجة الحرارة  وتؤثر ظروف وسط ا�نتشار في نشاط
  .التزاحم بين افراد العائل تشكل عوام; تدفع بارتفاع حساسية تلك الممرضات بالبيئةوالتجويع و

  
  : مرضية للبكتيرياالقدرة ا8

�من اربعة مركبات سامة تتواجد في خ;ياھا او في  Bacillus thuringiensis مرضية لـتنشأ القدرة ا
  :وسط تضاعفھا

�  Phospholipase C = Lecithinase Cانزيم الفوسفوليبيز: او
المسؤل عن اھ;ك العائل اذا تكفي ث;ث ميكروجرامات منه 

�حداث الجرعة النصف مميته LC 50   نس;خي لل�طور اليرقي ا
بور المنشاري ويشار الي ھذا ا�نزيم با�لفا الخامس للد
 .  ) exotoxin.a.B.t(اكسوتوكسين 

  ) B.t.B.exotoxin(المركب السام الثاني بيتا اكسوتوكسين : ثانيا
حيث وجد انة يتكون من اجزاء متساوية من ا�دينين والريبوز 

  .والفسفور ويوقف تخليق الحامض النووي
من انزيم او عدة   ) B.t.y.exotoxin(جاما اكسوتوكسين : ثالثا

  .انزيمات غير معروفة الي ا�ن
بداخل الجسم   ) B.t.8.endotoxin(سيجما اندوتكسين : رابعا
ي للخلية البكتيرية يتحمل ھذا المركب درجة الحرارة ويذوب البللو

اذا ينشط ھذا ا�ندو تكوسين في القناة الھضمية . في المحاليل القلوية
ذات الوسط القلوي في يرقات حرشوفية ا�جنحة مطلقا المكونات السامة من الجسم البللوري الذي يسبب 

  .ھذا الجسم الشلل للقناة الھضمية في مدي دقائق من تواجد 
  

  :المستحضرات البكتيرية
  

ا�جسام البلورية فقط ( مادة فعالة % 4او مستحلبات تتكون من حوالي ,للتعفير, في شكل مساحيق قابلة للبلل 
من مواد حاملة وناشرة ومبلله ولذلك يسھل استخدام %) 96(والباقي ) الجراثيم+ او ا�جسام البلورية 

والمساحيق القابلة للبلل او . تعفيرا علي النباتات وبنفس ا�ت الرش العادية المستحضرات البكتيرية رشا او
 .درجة الحرارة العادية ىفير تتحمل التخزين لمدة عامين علللتع
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  :للخلط مع المبيدات الحشرية  Bacillus thuringiensisقابلية المستحضرات البكتيرية للنوع 

  
مع معظم المبيدات الحشرية دون ان يتاثر   B. thuringiensisيمكن خلط المستحضرات البكتيرية للنوع 

فيما عدا المبيدات التي تعتمد في تركيبھا علي . الميكروب الممرض بذلك او يفقد الجسم البلوري خواصة
ام;ح المعادن التقيلة مثل النحاس والزئبق وكذلك الكبريت والزرنيخ وغيرھا مما يستخدم في مكافحة 

  .رضة للنبات او الفطريات الممرضة للنباتالبكتيريا المم
 

  :مميزات المستحضرات الميكروبية 
  

لم تتاثر اى من المفترسات والطفيليات بالمستحضرات  منة ل;نسان والحيوان والحشرات النافعةا - 1
  .البكترية

 زيادة مدى ا�مان فى استخدام ھذة الكائنات على ا�عداء الطبيعية واعادة فرصة  - 2
  .التوازن الطبيعى بين ا�فة واعدائھا الحيوية المحافظة على - 3
 ليس لھا فترة امان بعد الرش - 4
يستمر ا�ثر الباقى فترات طويلة حيث تؤثر عقب ا�جيال المتعاقبة حيث تؤدى الى خفض الكفاءة  - 5

  .التناسلية �ناث الحشرات 
ل المبيدات عدم وجود ظاھرة مقاومة الحشرات للميكروب حيث � تكون الحشرة مناعة ضدھا مث - 6

  .الكيماوية  

 قابلة للخلط مع المبيدات الكيماوية والمسببات المرضية ا�خرى  -7
  

  :عيوب المستحضرات البكتيرية 
  

  .تتاثر بالظرووف البيئية مثل اشعة الشمس - 1
�تعطى تاثير فورى مثل المبيدات الكيماوية  - 2.  
  .تحتاج تقنية عالية من قبل القائمين بھا عند ا�ستخدام  - 3
  .صناعتھا عالية بالمقارنة بالمبيدات الكيماوية تكلفة  - 4

  . حساسية الحشرات للبكتريا
  :توجد بعض العوامل التى تؤثر على حساسٮة الحشرات ل;صابة بالبكتريا

  وجود مستقب;ت على جدر ا�معاء - حموضة معدة الحشرات                بدرجة  -ا

  

  :  Bacillus thuringiensisتأثيرالعوائل النباتية علي نشاط  
عند عمل دراسات على تاثير العائل النباتى على حساسية الحشرات ل;صابة بالبكتريا وجد ان ھناك بعض 

منھا محاصيل خضر مثل  Bacillus thuringiensisالنباتات تحتوي علي بعض المواد المثبطة للميكروب 
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ثل الذرة الشامية وكل ھذه النباتات الجزر والبصل ومحاصيل فاكھه مثل اورارق العنب ومحاصيل حقل م
  .عواثل لدودة ورق القطن 

وقد اتضح ان العصارات والمستخلصات النباتية لث;ثة انواع من نباتات العائلة الصليبية وھي الكرنب واللفت 
كذلك لوحظ ان بعض نباتات العائلة    B.t .kurstaki , B.t . aizawiوالفجل غير منشط لنمو الميكروب 

لية وھي البرسيم والفول والفاصوليا وفول الصويا والحلبة كانت عصارتھا ومستخلصاتھا غير مثبطة البقو
  .لنمو الميكروب ايضا 

وجد ان المستخلص المائي والمستخلص الكحولي ومستخلص خ;ت ا�يثايل وا�يثر لبعض انواع من 
وھذه النباتات ھي     B.t.kurstaki , B.t.aizawiالنباتات لعائ;ت مختلفة غيرمثبطة لنمو كل من الس;لتين 

والكرنب  B.t .kurstakiفيما عدا مستخلصھا المائي فقد كان تأثيره قلي; علي نمو الس;لة (البرسيم والفول 
  .واللفت والفجل والبنجر والملوخية والرجله
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