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 ي المكافحةاالحيائية لنيماتودا تعقد الجذورفوالبكتريا  وركفاءة بعض الفط

Meloidogyne javanica على الطماطم/البندورة 
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 الملخص

ي فا والبكتري وركفاءة بعض الفط. 2002. وهادي مهدي عبود فرقد عبد الرحيم عبد الفتاح، رقيب عاكف العاني ،حمود مهيديصالح، 
 .76-70: 20. مجلة وقاية النبات العربية. على الطماطم/البندورة Meloidogyne javanicaالمكافحةاالحيائية لنيماتودا تعقد الجذور 

   Paecilomyces lilacinus (Thom) Samsonوثالث عزالت من الفطر   Acremonium butyri (Beyma) Gams يم كفاءة أربعة عزالت من الفطروتقتم 
أوضحت النتائج . Meloidogyne javanica (Treub) Chitwoodالجذور  لمكافحة نيماتودا تعقد P. lilacinusعزالت مطفرة  متحملة لمبيد البنليت مـن الفطر  الثوث

. وعند استعمال  A. butyriللفطر 4رقم والعزلة  P. lilacinus للفطر 1عداد العقد الجذرية للنيماتودا وخاصة العزلة رقم أقدرة عزالت الفطرين المستخدمة في خفض 
غ/نبات(  من اللقاح الفطري النامي على حبوب القمح لكال الفطرين أوضحت النتائج بأن افضل مستوى للمكافحة كان عند  16و  8، 4، 2، 0خمسة مستويات  )

المتحملة   C والطفرة   P. lilacinus الزراعة.  وعند اختبار كفاءة الفطريومًا من موعد  14 و 7ضافة قبل خاصة عند اإلبغ من اللقاح الفطري لكل نبات و 8استعمال 
حيائية مقارنة بالمبيد كعوامل للمكافحة األ  Pasteuria penetrans (Thorne) Sayre & Starr والبكتريا   A. butyri  ، والفطرP. lilacinus  لمبيد البنليت من الفطر

بأن جميع األنواع المستعملة قد  تبينتحت ظروف البيت البالستيكي،  "بيرسن"صنف  /البندورةعلى الطماطم يماتودا تعقد الجذورلمكافحة ن (%40)الكيميائي نيماكيور 
 غلةدة اللى زياإ  A. butyri و P. lilacinus  واليرقات في الجذور وأعداد اليرقات في التربة كما أدى استخـدام البعض منها مثل لى خفض معنوي ألعداد البيضإأدت 

 بفارق معنوي مقارنة بمعاملة المبيد الكيميائي نيماكيور.
 .: مكافحة حيوية، فطريات، نيماتودا تعقد الجذور، بكتريا، طماطم/البندورة، العراقةكلمات مفتاحي

 
 المقدمة

ستخدام مبيدات نيماتودا النبات منذ مطلع الخمسينات مكافحة اتاح أ
على مختلف المحاصيل الزراعية وفي فاعلة لمدى واسع من النيماتودا 

ال أن التكلفة العالية لهذه المبيدات وما يرافق إأرجاء مختلفة من العالم، 
، 19لى الحد من استخدامها )إاستخدامها من مخاطر بيئية وصحية أدت 

 علىركزت الجهود  ،دارة اآلفات الزراعية(. وفي النظام الحديث إل30
عتماد ادون مستوى الحد الحرج بلى إخفض كثافة المسبب المرضي 

حدى إحيائية التي توفر خرى للمكافحة منها المكافحة األأساليب أطرق و
البدائل لتحل ولو جزئيًا مشكلة االستخدام المفرط للمبيدات الكيميائية 

 منة آلى كونها طريقة إضافة إلمراض النباتية باللحد من األ
 رت نتائج التجارب (. ولقد أظه30، 10وغير مكلفة اقتصاديًا )

 مختلفة من العالم كفاءة رجاء المختبرية والحقلية التي أجريت في أ
 التكيف  حياء في التطفل على النيماتودا وقدرتها العالية فيبعض األ

، 19، 17، 12، 8، 5، 4) لمختلف الظروف المناخية وظروف التربة
 ئية حياوفي بعض الدراسات تفوقت عوامل المكافحة األ (.28، 25

 (. ويعتبر 26، 25، 11ئية في هذا الصدد )اعلى المبيدات الكيمي
  أكفأمن  ًاواحد Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson الفطر

التي تتطفل على بيض نيماتودا تعقد الجذور  ورنواع الفطأ
(Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood) (9 ،14 ،18 ،20) 

 Acremonium butyri ور عالية للفط خرى كفاءةأوضحت دراسات أو

(Beyma) Gams   ،P. lilacinus و Trichoderma viride Pers. ex 

Gray  ( كما 26، 2في التطفل على بيض نيماتودا تعقد الجذور .)

 من الفطرين ( أن استعمـال كاًل1وآخـرون ) Aboud الحظ
 P. lilacinus   وA.  butyri   مؤشرات  لى زيادة معنوية فيإدى أقد

 .مقارنة مع معاملة الشاهد /البندورةالنمو للمجموع الخضري للطماطم

 ورمن فط مثللى تحديد كمية اللقاح األإهدف هذه الدراسة ت
ضافتها للتربة بغرض نسب موعد إلأحيائية وكذلك المكافحة األ

على نباتات  فضل مكافحة لنيماتودا تعقد الجذورأالحصول على 
لى دراسة كفاءة بعض إوكذلك  ،ف "بيرسن"صن /البندورةالطماطم

حيائية لنيماتودا تعقد الجذور في والبكتريا في المكافحة األ ورالفط
 .ظروف البيت البالستيكي

 
 هوطرائق مواد البحث

 الفطريات

  3، 2، 1ذات األرقام ربع عزالت )أستعملت في هذه الدراسة ا
تعقد الجذور عزلت من بيض نيماتودا   A. butyri (  من الفطر4و 

ولى من نباتات باذنجان مصابة ناثها، عزلت األإوديدان الحمضيات و
أحد الحقول في مزرعة الزعفرانية، والثانية من بنيماتودا تعقد الجذور 

من بستان الحمضيات في التويثة، والثالثة من نباتات طماطم/ بندورة 
ت باذنجان مصابة بأحد الحقول في منطقة الطارمية، والرابعة من نباتا

 .بأحد الحقول في منطقة الدورة مصابة

 الفطر (  من3و 2، 1ذات األرقام ) كما استعملت ثالث عزالت
P. lilacinus   ولى مصدرها الهيئة العامة للبحوث األ، العزلة

من بيض نيماتودا تعقد  الثانية عزلتوزارة الزراعة و، الزراعية
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حد الحقول في منطقة مصابة بأ /بندورةالجذور على نباتات طماطم
مصدرها بيض نيماتودا تعقد الجذور على ، والعزلة الثالثة الطارمية

استخدمت كما نباتات باذنجان مصابة بأحد الحقول في منطقة المسيب. 
  1( استحدثت من العزلة رقم Cو  A ،Bذات األرقام ) ثالث طفرات

 اتم استحداثهمالمتحملة للمبيد الفطري بنليت التي   P. lilacinus للفطر
على الوسط  جميع العزالت السابقة كثارإ(. تم 3اما  )جشعة أبواسطة 

 (.25)أيام   10)حبوب قمح( لمدة  ورالزرعي للفط

 

 ماتودا تعقد الجذورني

 النوعمن ستعملت مزرعة نقية لنيماتودا تعقد الجذور ا
Meloidogyne javanica  على نباتات فول ليما تم إكثارها 

(Lima bean)   صص بالستيكية في البيت الزجاجيأمنماة في. 

 

 البكتريا

 & Pasteuria penetrans (Thorne) Sayre استعملت البكتريا

Starr  وقد عزلت   المتخصصة في التطفل على نيماتودا تعقد الجذور
 (.16حدى الحقول الزراعية في منطقة الزعفرانية )إهذه البكتريا من 

 

 ظروف التجربة
درجة حرارة عند جارب تحت ظروف البيت الزجاجي جريت التأ

273  واستعملت نباتات  1996س ضمن منطقة التويثة عام
الطماطم/البندورة صنف "بيرسن". زرعت شتالت الطماطم/البندورة 

كغ تحوي على مزيج  1صص بالستيكية سعة أسابيع في أربعة أعمر 
سميد حسب وتم الري والت ،1:2معقم من التربة والبتموس بنسبة 

 الحاجة.

 

نيماتودا تعقد  لمكافحة P. lilacinus تبار عزالت مختلفة من الفطراخ
 الطماطم/البندورة على الجذور

 من الفطر Cو  A ،Bوالطفرات  3و  2، 1 زالتالعاستعملت 
 P. lilacinus  حيائية لنيماتودا تعقد لمعرفة أثرها في المكافحة األ

ستعمال مستويين من اب لبندورة/اشتالت الطماطم أعديتالجذور. 
من الوسط الزرعي الحاوي على عزالت وطفرات  غ 6 و 2 عدوىال

 أيام )يحتوي الغرام الواحد من الوسط الزرعي على 10الفطر بعمر 
 108×1.7و  108×2.3، 108×1.9، 108×1.8، 108×2.1 ،108×1.6

د على التوالي(. وبع ،المستعملة Cو  A، B،ِ 3، 2، 1 بوغ للعزالت
بالعزالت المختلفة أضيفت بيوض نيماتودا تعقد عداء أسبوع من اال
صيص. كررت كل معاملة أربعة مرات أبيضة/ 2000الجذور بمعدل 

موزعة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة. واعتمد عدد العقد 
حيائية بعد ثالثة الجذرية على جذور النباتات مقياسًا لدرجة المكافحة األ

 .ضافة لقاح النيماتوداإ أسابيع من

 

لمكافحة نيماتودا تعقد  A. butyri عزالت مختلفة من الفطر ختبارا
 على الطماطم/البندورة الجذور

لمعرفة  A. butyri من الفطر  4و  3، 2، 1 عزالتالختبار اتم 
شتالت  اعديت .نيماتودا تعقد الجذورلحيائية أثرها في المكافحة األ

غ من الوسط الزرعي  6 و 2 عدوىيين من البمستوالطماطم/البندورة 
يام )يحوي الغرام الواحد من أ 10الحاوي على عزالت الفطر بعمر 

بوغ  107×6.7و  107×9، 107×7.5، 107×8.7الوسط الزرعي على 
اإلعداء على التوالي(. وبعـد أسبوع من ، 4و 3، 2، 1للعزالت 

 2000ور بمعدل بالعزالت المختلفة أضيفت بيوض نيماتودا تعقد الجذ
صيص. كررت كل معاملة أربعة مرات موزعة وفق تصميم أبيضة/

القطاعات العشوائية الكاملة. واعتمد عدد العقد الجذرية على جذور 
ضافة إحيائية بعد ثالثة أسابيع من لدرجة المكافحة األ النباتات مقياسًا
 .لقاح النيماتودا

 

في  A. butyri و P. lilacinus اختبار تأثير الكثافة اللقاحية للفطرين
 نيماتودا تعقد الجذور  مكافحة

غ  16و 8، 4، 2، 0ختبار تأثير خمسة مستويات مختلفة )اتم 
 للفطر 1من اللقاح الفطري لكل من العزلة رقم  (قمح ملوثة /نبات

 P. lilacinus  للفطر 4والعزلة رقم  A. butyri ما في ءتهكفا في
صنف  /البندورةعلى نباتات الطماطم مكافحة نيماتودا تعقد الجذور

يحتوي الغرام الواحد من القمح الملوث ]في البيت الزجاجي  "بيرسن"
 107×7.2و ( 1)عزلة   .lilacinus P للفطر ًابوغ 107×17.7 على
تم خلط اللقاح الفطري كل مستوى  ([.4)عزلة  A. butyri  للفطر ًابوغ

عمر  /البندورةطماطمصيص وتم شتل بادرات الألعلى حدى مع تربة ا
صص بواقع نبات األ في – والمنماة مسبقًا في وسط معقم –أربعة أسابيع

بمعدل  ماتودا تعقد الجذورإضافة نيواحد/أصيص، وبعد أسبوع تم 
كررت كل معاملة خمس مرات وفق تصميم  بيضة/أصيص. 5000

دا سابيع من العدوى بالنيماتوأ،  وبعد خمسة ةالقطاعات العشوائية الكامل
 صص بلطف وتم تقدير الكثافة النهائية للنيماتودارفعت النباتات من األ

)عامل التكاثر = عدد البيض النهائي/عدد البيض االبتدائي(  وكذلك 
 =3 ،%25-1= 2، 0 =1حسب المقياس  ًا)مقدر دليل تعقد الجذور

من المجموع الجذري  100%–76 =5، 75%–51 =4 ،50%–26 
حصائيًا ومقارنة إوتم تحليل البيانات  ،يحوي على عقد جذرية(

 .%5احتمال  ستخدام طريقة اختبار دنكن عند مستوىاالمتوسطات ب
 

في  A. butyri و P. lilacinus ضافة للفطرينختبار تأثير موعد اإلا
 نيماتودا تعقد الجذور مكافحة

 P. lilacinus ضافة لكل من الفطرينإاستخدمت ثالثة مواعيد 

عند الزراعة وقبل الزراعة  (4عزلة رقم ) A. butyri و (1عزلة رقم )
غ قمح ملوث لكل  8يومًا. أضيف اللقاح الفطري بواقع  14 و 7بـ 

 ًابوغ 107×14.2يحتوي الغرام الواحد من القمح الملوث على )صيص أ
ضيفت أو (..butyric A للفطر ًابوغ 107×6.5 و  .lilacinus P للفطر
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كررت كل  .صيصأبيضة/ 5000بواقع  بيوض نيماتودا تعقد الجذور
 ، بعدةمعاملة خمس مرات وفق تصميم القطاعات العشوائية الكامل

رفعت النباتات بلطف وتم تقدير  ،بالنيماتودا عدوىسابيع من الأخمسة 
البيض ودليل تعقد الجذور وتم تحليل البيانات احصائيًا ومقارنة  عدادأ

 .%5 احتمال وىختبار دنكن عند مستاستخدام االمتوسطات ب
 

ختبار تأثير عوامل المكافحة االحيائية في مكافحة نيماتودا تعقد ا
 على الطماطم/البندورة في تربة البيت البالستيكي الجذور

  (1عزلة رقم ) P. lilacinus نواع الفطرية تم استخدام األ
   P. lilacinus من الفطر C والطفرة  (4زلة رقم )ع A. butyri و

لى المبيد الكيميائي إإضافة  P. penetrans  كذلك البكتريا 1عزلة رقم 
لمكافحة نيماتودا تعقد الجذور في البيت البالستيكي ( %40)نيماكيور 

بهذه النيماتودا )معظمها  ةالموبوء  ،1996في مزرعة اللطيفية عام 
( وتم التأكد من ذلك عن طريق استخالصها من  M. javanica النوع

مختبريًا. استعمل في هذه التجربة كمية لقاح مقدارها التربة وتشخيصها 
م،  1غ من الوسط الزرعي الحاوي على الفطر لكل ساقية بطول 100

ما البكتريا أتم وضع اللقاح في منطقة زراعة النباتات ثم غطي بالتربة. 
بوغ/ساقية. اضيف المبيد الكيميائي  17×6.4فقد اضيفت بمعدل 

)حسب توصية  ²مل من المادة التجارية/م 1.1بمعدل ( %40) نيماكيور
سبوع من أبعد  /البندورةالشركة المنتجة(. زرعت شتالت الطماطم

و المبيد وبأربعة مكررات وفق تصميم القطاعات أوضع اللقاح 
جراء عمليات الري روعي السقي المنفرد إالعشوائية الكامل. وعند 

عد مرور خمسة للمعامالت لتجنب تداخل المعامالت فيما بينهما. وب
عداد أغ من جذور النباتات و 25عداد البيوض في أشهر حسبت أ

اليرقات في الجذور وكذلك في التربة. كما تم حساب وزن الحاصل 
 .شهر من الزراعةأ)كغ/نبات( بعد خمسة 

 

 النتائج والمناقشة

نيماتودا تعقد  في مكافحة P. lilacinus ثير عزالت مختلفة من الفطرتأ
 الجذور
 P. lilacinus من الفطر 3و  2، 1الثالثة عزالت الاستعمال  دىأ

المتحملة  1 المستحدثة من العزلة رقم Cو  A ، B الثالثة طفراتالو
لى إغ/نبات(  6و  2لمبيد البنليت وبمستويين من اللقاح الفطري )

على جذور  هاعداد العقد الجذرية بصورة معنوية مقارنة بعددأخفض 
دى استعمال كما أ(. 1بالفطر ) جدول  المعاملةغير النباتات التي 

تلك عند فضل من ألى نتيجة إغ من اللقاح الفطري  6المستوى 
بالنسب للعزالت  1غ منه لكل نبات. كما حققت العزلة رقم  2استعمال 

عداد العقد الجذرية لكال المستويين كبر خفض معنوي ألغير المطفرة أ
لى تطفل الفطر على بيوض إ من اللقاح الفطري. وقد يرجع السبب

ن هذه أعداد العقد الجذرية وال سيما ألى خفض إدى أالديدان مما 
س وهي مثالية لنمو الفطر  273درجة حرارة عند التجربة قد نفذت 

وهذا يتطابق مع  ،وقابليتة في التطفل على بيوض نيماتودا تعقد الجذور

إلى   C دى استعمال العزلة المطفرة أ(. و20ة )دراسة سابقنتائج 
عداد العقد الجذرية على جذور النباتات مقارنة أأفضل خفض في 

ر المتطفلة على بيوض نيماتودا تعقد ون للفطإ. Bو Aبالطفرتين 
نواع النيماتودا التي أحيائية وخاصة كبيرًا في المكافحة اال الجذور دورًا

( كنيماتودا تعقد الجذور 19التينية )تضع بيوضها مجتمعة في مادة ج
 .الحمضيات نيماتوداو

 
  Paecilomyces  تأثير بعض عزالت الفطر. 1جدول 

lilacinus نيماتودا تعقد الجذور فيوطفراتهMeloidogyne  javanica  
 ."على الطماطم/البندورة صنف "بيرسن

Table 1. Effect of some isolates and mutants of Paecilomyces 

lilacinus on root-knot nematode, Meloidogyne javanica on 

tomato cv.Pearson. 
 

 

 

 العزالت المستعملة
 Isolates used 

 عدد العقد الجذرية /نبات
Number of galls/plant 

 غ لقاح فطري 2
2 g inoculum 

 غ لقاح فطري 6
6 g inoculum 

 203 a 203 a (control)الشاهد 

 67 df 52 d (isolate 1)  1العزلة 

 89 de 70 c (isolate 2) 2العزلة 

 130 b 109 b (isolate 3) 3العزلة 

 A (isolate A) 107 bc 75 cالعزلة المطفرة 

 B (isolate B) 90 cd 60 cdالعزلة المطفرة 

 C (isolate C) 62 df 49 dالعزلة المطفرة 

ضمن  هالتي تشترك بالحرف نفستوجد اختالفات معنوية بين المتوسطات  ال
 .%5احتمال دنكن عند مستوى  العمود الواحد حسب اختبار

 Means in a cloumn followed by the same letters are not 

significantly different (P=0.05) according to Duncan’s multiple 

range test. 

 

تعقد   افحة نيماتودافي مك  A.  butyri تأثير عزالت مختلفة من الفطر
 الجذور

، 2، 1ذات األرقام )العزالت األربعة أوضحت نتائج دراسة تأثير 
وبمستويين من  ضد نيماتودا تعقد الجذور A.  butyri ( من الفطر4و 3

ن جميع عزالت الفطر المستعملة أدت أغ/نبات(  6و 2) اللقاح الفطري
مقارنة بأعداد  عداد العقد الجذرية على الجذورلى خفض معنوي ألإ

( 2العقد الجذرية على جذور النباتات التي لم تعامل بالفطر )جدول 
كبر أ  4 وحققت العزلة رقم  .ولكال المستويين من اللقاح الفطري

عداد العقد الجذرية مقارنة بالعزالت األخرى وعند مستوى أخفض في 
 لى الدور التطفليفي ذلك إويعود السبب . غ من اللقاح الفطري 6

خفـض إلى دى أ( مما 15) نيماتوداعلى بيوض ال   A.  butyri للفطر
وهذا يتفق مع نتائج  ،عداد العقد الجذرية على المجموع الجذريأ

في التطفل على    .Acremonium spدراسات سابقة توضح دور الفطر
Heterodera  schachtii Schm.   (23 ،24 .) بيوض نيماتودا النوع

عداد أاربة في خفض تقحققت نتيجة م 2رقم  لعزلةن اأ 2ويبين جدول 
المستويين من اللقاح  استعمالالعقد الجذرية على جذور النباتات عند 
هي العزلة  4 ن العزلة رقمأالفطري. لذا اتضح من هذا االختبار 

 في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور. فاعليةكثر األ
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 في  Acremonium   butyri تأثيرعزالت مختلفة من الفطر .2جدول 
 ةعلى الطماطم/البندور  Meloidogyne  javanicaنيماتودا تعقد الجذور

 .صنف "بيرسن"
 Table 2. Effect of different  isolates of Acremonium  butyri 

on root-knot nematode, Meloidogyne javanica on tomato cv. 

Pearson. 
 

 

 

 لعزالت المستعملة ا
Isolates used 

 عدد العقد الجذرية /نبات
Number of galls/plant 

 غ لقاح فطري 2
2 g inoculum 

 غ لقاح فطري 6
6 g inoculum 

 176 a 176 a (control)الشاهد 

 93 b 52 b (isolate 1)  1العزلة 

 42 c 40 b (isolate 2) 2العزلة 

 28 c 39 b (isolate 3) 3العزلة 

 29 c 12 c (isolate 4) 4العزلة 

ضمن  هتوجد اختالفات معنوية بين المتوسطات التي تشترك بالحرف نفس ال
 .%5 احتمال دنكن عند مستوى العمود الواحد حسب اختبار

Means in a cloumn followed by the same letters are not significantly 

different (P=0.05) according to Duncan’s multiple range test. 

 

 في مكافحةA. butyri و P. lilacinus  أثير الكثافة اللقاحية للفطرين ت

 الجذور نيماتودا تعقد 

 8، 4، 2عداء )ن لجميع مستويات اإلأظهرت نتائج هذه الدراسة أ
في مكافحة نيماتودا  تعقد  من اللقاح الفطري لكل نبات دورًا (غ 16و 

ارنة مع معاملة ( مق =0.05Pمعنوية )  حصائيةإالجذور وبفوارق 
من  4غ من لقاح العزلة رقم  8ضافة إن أولوحظ  (.3جدول )الشاهد  

عداد البيض في أفضل نتيجة في خفض أقد حقق    A.   butyri  الفطر
ن زيادة أ 3الجذور مقارنة مع المعامالت األخرى. ويالحظ من الجدول 

 طري/غ مستنبت ف 16تعمال اسب    A.   butyri مستوى اللقاح للفطر
غ من المستنبت  8عداد البيض مقارنة بالمستوى ألى زيادة إدى أنبات 

وقد يرجع سبب انخفاض كفاءة الفطر في مكافحة نيماتودا   ،الفطري
 ،بواغ بكثافة عاليةلى تجمع األإتعقد الجذور عند زيادة مستوى اللقاح 

واغ بنبات األإوقد لوحظت حاالت تثبيط   ،نباتهاإلى تثبيط إمما يؤدي  
Trichoderma   hamatum    (22 ) ( والفطر21ر التفحم )وفي فط

استعمال مستويات  أنعند استعمال مستويات لقاح عالية وكذلك لوحظ 

لى خفض كفاءة الفطر في إدى أ  A.   butyri لقاح عالية من الفطر
ويبين . (26) /البندورةمكافحة نيماتودا تعقد الجذور على الطماطم

انخفض بصورة  امل التكاثر لنيماتودا تعقد الجذورن عأ 3الجدول 
فضل أن أو  A.  butyri للفطر عدوىمعنوية في جميع مستويات ال

. كما 3.16 بلغغ من مستنبت الفطر حيث  8مستوى هو عند استعمال 
 فضل مستوى لمكافحة نيماتودا تعقد أن أظهرت نتائج الدراسة أ

  8هو   P. lilacinus فطرمن ال 1عند استعمال العزلة رقم  الجذور
إذ حقق أفضل نتيجة في (، 3جدول )غ من مستنبت الفطر/نبات  16 و

خرى. عداد البيض وعامل التكاثر مقارنة مع المعامالت األأخفض 
 P. lilacinusضافة الفطر فضل مستوى إلأشارت دراسة سابقة بأن أ

ثة غ من حبوب القمح الملو 20و  10هو  ضد نيماتودا تعقد الجذور
 P. lilacinus غ من لقاح الفطر 10ن استعمال أ(. كما وجد 7بالفطر )

عداد العقد الجذرية لنيماتودا أغ في خفض  5فضل من استعمال أكانت  
ن أ 3(. ويالحظ من الجدول 26) /البندورةعلى الطماطم تعقد الجذور

فضل خفض معنوي أحقق    A. butyri غ من لقاح الفطر 8ضافة إ
 أما الفطر .4.8مقارنة مع معاملة الشاهد  2.0ذ بلغ إالجذور لدليل تعقد 

  P. lilacinus  فضل خفض معنوي لدليل تعقد الجذور عند أفقد حقق
على  ،2.2 و 2.4ذ بلغ إغ من المستنبت الفطري  16 و 8ن يالمستوي
 .التوالي

 

في مكافحة   A. butyri و  P. lilacinus ضافة للفطرينأثير موعد اإلت
 ودا تعقد الجذورنيمات

 خفض معنوي فيتأثير ضافة اللقاح الفطري الثالثة إمواعيد كان ل
ظهرت أ(. و4 عداد البيض مقارنة بمعاملة النيماتودا فقط )جدولأ

ضافة إصابة بنيماتودا تعقد الجذور هو ن افضل موعد لتقليل اإلأالنتائج 
مستوى يومًا من الزراعة وب 14 و 7حيائية قبل  ر المكافحة األوفط

لى إ أشارتوهذا يتفق مع نتائج سابقة   ،غ قمح ملوث/نبات 8لقاحي 
 ضافة الفطرإعند   M.  javanica ن افضل حماية ضد نيماتودا النوعأ

P. lilacinus   (.7) أيام من الزراعة 10للتربة قبل 

 
  Meloidogyne نيماتودا تعقد الجذور تكاثر في   Acremonium butyri و   Paecilomyces lilacinusت مختلفة من الفطرين ا. تأثير مستوي3دول ج 

javanica     صنف "بيرسن". ةعلى الطماطم/البندور 
 Table 3. Effect of different levels of Acremonium  butyri and Paecilomyces  lilacinus on reproduction of  Meloidogyne  javanica 

on tomato cv. Pearson. 
  

 

 مستويات اللقاح المستعملة 

 غ/نبات  
Inoculum levels used 

g/plant 

         Acremonium butyri  من الفطر 4عزلة رقم 
Isolate No. 4 from Acremonium butyri 

    Paecilomyces lilacinus من الفطر 1عزلة رقم 
Isolate No. 1 from Paecilomyces lilacinus 

 غ جذر عدد البيض/
Number of 

eggs/g  root 

 عامل التكاثر
Reproduction 

factor 

 دليل تعقد الجذور
Root 

galling index 

 غ جذر عدد البيض/
Number of 

eggs/g  root 

 عامل التكاثر
Reproduction 

factor 

 دليل تعقد الجذور
Root 

galling index 

0.0 50277 a 23.2 a 4.8 a 50277 a 23.2 a 4.8 a 
2.0 16045 b 8.7 b 3.0 b 18388 b 9.7 b 3.4 b 
4.0 13690 b 7.4 b 2.8 b 13083 bc 6.6 c 3.0 b 
8.0 5220 c 3.2 c 2.0 d 8750 d 4.5 d 2.4 c 

16.0 11041 b 6.2 b 2.6 bc 5277 d 2.9 d 2.2 c 

 .%5احتمال  ختبار دنكن عند مستوىاتوجد اختالفات معنوية بين المتوسطات التي تشترك بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد حسب  ال
 Means in a column followed by the same letters are not significantly different (P=0.05) according to Duncan’s multiple range test. 
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    Meloidogyne  javanicaاتودا تعقد الجذور تكاثر نيم في  Acremonium butyri و  Paecilomyces lilacinus ضافة الفطرينإتأثير وقت  .4جدول 

 .ى الطماطم/البندورة صنف "بيرسن"عل
 Table 4. Effect of application time of Acremonium  butyri and Paecilomyces  lilacinus on reproduction of  Meloidogyne  javanica  

on tomato cv. Pearson. 

  

 

 

 

 

 

 الفطور المستخدمة
Fungi used 

 Application time          ضافة الفطورإوقت 

 الزراعة عند
At transplanting 

 يامأ 7قبل الزراعة بـ 
7days before transplanting 

 يوما   14قبل الزراعة بـ 
14 days before transplanting 

 عدد البيض/

 غ جذر
Number of 

eggs/ g  root 

 دليل تعقد

 الجذور
Root 

galling index 

 عدد البيض/

 غ جذر
Number of 

eggs/ g  root 

 دليل تعقد الجذور
Root 

galling index 

 عدد البيض/

 غ جذر
Number of 

eggs/ g  root 

 دليل تعقد الجذور
Root 

galling index 

 31625 a 4.8 a 28950 a 4.6 a 27825 a 4.8 a (Control)الشاهد 

Paecilomyces  lilacinus  16750 b 3.0 b 13250 b 2.8 b 12250 b 2.4 b 

Acremonium  butyri 17250 b 2.8 b 9500 b 2.4 b 9750 b 2.2 b 

 .%5احتمال ختبار دنكن عند مستوى اتوجد اختالفات معنوية بين المتوسطات التي تشترك بالحرف نفسه ضمن العمود الواحد حسب  ال
 Means in a column followed by the same letters are not significantly different (P=0.05) according to Duncan’s multiple range test. 
 

 

فضل من أقد حقق نتيجة   A. butyri ن الفطرأ 4ويبين الجدول 
 هضافتإخاصة عند بعداد البيض وأي خفض ف P. lilacinus الفطر

لى إلك يومًا من الزراعة وقد يرجع السبب في ذ 14 و 7للتربة قبل 
في التطفل على بيض النيماتودا مقارنة   A.  butyri الكفاءة العالية للفطر

نتائج سابقة حول تفوق هذا الفطر  هوهذا ما تؤكد، P. lilacinus بالفطر
 وساط زرعية صلبة أعلى  في التطفل على بيض نيماتودا تعقد الجذور

موه بين ون A. butyri لى دخول الفطرإأو ربما يعود السبب  ،(25)
خاليا الجذر )نتائج غير منشورة( محدثًا تغيرات تزيد من مقاومة النبات 

 الفطر أنلى إ (13) وضحت نتائج دراسة سابقةأهذا وقد  .للنيماتودا
 A.  coenophialurn   ذ إبين خاليا الجذر وهو داخلي التطفل ينمو

يماتودا تعقد توجد عالقة تعايشية بين العائل والفطر، مسببًا تثبيط تكاثر ن
ويالحظ من  . (Tall fescue)الجذور على نبات الفستوكة المنتصب

انخفاض دليل تعقد الجذور بفارق معنوي لجميع معامالت  4الجدول 
 ضافة مقارنة مع معاملة الشاهد.اإل

 
حيائية في مكافحة نيماتودا تعقد ختبار تأثير عوامل المكافحة األا

 تربة البيت البالستيكي في /البندورةالجذور على الطماطم

لى خفض إالمكافحة االحيائية والبكتريا  ورنتائج استعمال فطأدت 
اد اليرقات في التربة أعدعداد البيض واليرقات في الجذور ومعنوي أل

 مع معاملتي المقارنة والمبيد الكيميائي نيماكيور )جدول مقارنة
 هلى تالشيإ خفاق المبيد الكيميائي في المكافحةإ(. قد يرجع سبب 5

تؤكد هذه الدراسة   .نتيجة للتحلل أو الغسل بعيدًا عن منطقة التأثير
آنية  ن استعمال المبيدات الكيميائية قد يعطي حلواًلأحقيقة مهمة وهي 

لى إعداد النيماتودا )بيوض أو يرقات( قد يزداد أن أذ إ مدقصيرة األ
( بينما 19جراء المكافحة )إشهر من أ ةالحد الضار بعد مرور بضع

ه نأويالحظ   .(30حيائية لفترة طويلة )يستمر فعل عوامل المكافحة األ
 حيائيةر المكافحة األومعامالت فطال توجد فروق معنوية بين 

A. butyri ،P. lilacinus العزلة المطفرة  ،C   من الفطرP. lilacinus 
 في خفض الكثافة العددية لبيوض   P. penetrans والبكتريا

ت نيماتودا تعقد الجذور في التربة والجذور ما عدا حالة واحدة ويرقا
 هذا المستوى  . وقد سجل(5عداد اليرقات في الجذور )جدول أوهي 

 (. كما وجدت مكافحة 26، 12) من الخفض دراسات سابقة عديدة
 بواغ البكترياأحيائية طبيعية في ترب حقول العنب بسبب وجود أ

 P. penetrans  (29 ،31) .هذه البكتريا بمواصفات تجعلها  سمحيث تت
 ي لمالئمة جدًا لالستعمال كمبيد احيائي على النطاق التطبيقي الحق

(. فأبواغ هذه البكتريا متحملة للمبيدات الزراعية والحرارة العالية 27)
  ،على مدى سنين طويلة في التربةتثابر نها أ(. كما و30والجفاف )

حيائية لالستعمال في برامج المكافحة األ واضحًا ًالذلك فهي تمثل خيار
عداد النيماتودا قد انعكس في أن الخفض المعنوي في إ .لنيماتودا النبات

ن عوامل المكافحة أوضحت النتائج ، حيث أنتاجية النباتإزيادة 
لى زيادة معنوية في الحاصل مقارنة مع معاملة الشاهد إحيائية أدت األ

عند استعمال المبيد الكيميائي  %7 مقارنة بـ %45-13مقدارها 
حيائية في زيادة معايير النمو للنبات قد ن دور المكافحة األإ(. 5)جدول 

ن إهذه النتائج فل. واستنادًا (30، 6، 1ة )سجل في تجارب عديد
حيائية والبكتريا في مكافحة نيماتودا تعقد ر المكافحة األواستعمال فط

روف البيت البالستيكي أدت تحت ظ /البندورةالجذور على الطماطم
مهمتها بنجاح في خفض الكثافة العددية لنيماتودا تعقد الجذور وحققت 

نتيجة  زيادة في االنتاج في حين لم يستطع المبيد الكيميائي تحقيق
ن الغرض من استعمال أمرضية في خفض الكثافة العددية للنيماتودا و

مكانية د البنليت هو إلالمقاومة لمبي P. lilacinus من الفطر C الطفرة
استخدام هذا الفطر بتوافق مع المبيد الفطري بنليت الذي يستعمل على 

في مكافحة  هتءن يفقد الفطر كفاأنطاق واسع في الزراعة المحمية دون 
 نيماتودا النبات.
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وكمية الحاصل لمحصول الطماطم/ البندورة     Meloidogyne javanica تكاثر نيماتودا تعقد الجذور فيتأثير عوامل المكافحة األحيائية  .5جدول 
 .صنف "بيرسن" في البيت البالستيكي

Table 5. Effect of biocontrol agents on repoduction of root-knot nematode, Meloidogyne javanica and yield of tomato cv. Pearson 

under plastic house conditions. 

 

 

 

 المعامالت
 Treatments 

غ  25عدد البيض/ 

 جذر
Number of 

eggs/25 g  root 

غ  25عدد اليرقات/

 جذر
Number of 

juveniles/25g root 

غ  25عدد اليرقات /

 تربة
Number of 

juveniles /25 g soil 

 *الحاصل

 ()غ/نبات
Yield* 

 (g/ plant) 

النسبة المئوية 

 زيادة في الحاصللل
% increment in 

yield 

 الشاهد
 Control 

64266  a 28620 a 2724 a 1083 d - 

 %40مبيد نيماكيور 

Nemacur 

38469 b 13410 b 1507 b 1156 cd 7 

Pasteuria penetrans  

 

18662 c 5733 d 393 c 1233 c 14 

Paecilomyces lilacinus  
 (Isolate No. 1 ) 1عزلة رقم 

20456 c 6933 cd 376 c 1342 b 24 

Acremonium butyri   
 (Isolate No. 4) 4عزلة رقم 

19064 c 6933 cd 325 c 1223 c 13 

P. lilacinus     
 C (Isolate C)طفرة 

22034 c 8416 c 507 c 1567 a 45 

 Yield/three harvests  وزن الحاصل يمثل ثالث جنيات
 .%5احتمال  دنكن عند مستوى ختباراواحد حسب توجد اختالفات معنوية بين المتوسطات التي تشترك بالحرف نفسه ضمن العمود ال ال

Means in a column followed by the same letters are not significantly different  (P=0.05) according to Duncan’s multiple range test. 

 
 

Abstract 
Saleh, H.M, F.A. Fattah, R.A. Al-Ani and H.M. Aboud. 2002. Efficiency of Some Fungi and Bacteria in Biological Control 

of Root- Knot Nematode, Meloidogyne javanica on Tomato. Arab J. Pl. Prot. 20: 70-76. 
The efficiency of four isolates of Acremonium butyri (Beyma) Gams, three isolates of Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson were 

evaluated as biocontrol agents against the root-knot nematode, Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood. Results showed that all the isolates 

tested were capable of reducing gall number on the root system, especially isolates 1 and 4 of P. lilacinus and A. butyric, respectively. Five 

inoculum densities (0, 2, 4, 8 and 16 g/plant) of A. butyri and P. lilacinus grown on wheat seeds were used. Results indicated that an inoculum 

density of  8 g/plant, resulted in efficient biological control, especially 7 and 14 days before transplanting. The efficiency of the fungal species P. 

lilacinus, P. lilacinus biotype C, A. butyri and the bacterium Pasteuria penetrans (Thorne) Sayre and Starr as biocontrol agents compared with 

nemacur (40%) for control of M. javanica on tomato cv. Pearson under plastic house conditions was investigated. Results indicated that all the 

biocontrol agents significantly reduced the number of eggs and juveniles in the roots and the number of juveniles in the soil. These agents also 

significantly increased the yield compared to the nemacur treatment. 

Key words: Biological control, fungi, Root-knot nematode, bacterium, Tomato, Iraq. 
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