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.207-201): 2(33. مجلة وقایة النبات العربیة، /الطماطمالبندورةنبات 
.Arthrobotrys conoides،Aللنیماتودا (اً مضاداً فطر 11كفاءةیم و تقأصص تم في تجربة  oligospora،A. superba،Aspergillus sp. ،Gliocladium

sp.،Monacrosporium eudermatum،Paecilomyces lilacinus14052،P. lilacinus RA،P. varioti ،Trichoderma harzianumوT. viride( والمبید
إلىةالشعیر المعقمبذور المحملة على ورالفطأضیفت. /الطماطمعلى نبات البندورةMeloidogyne incognitaفي مكافحة نیماتودا تعقد الجذورأوكسامیلالكیمیائي 

في تقلیل كفاءتهايفالمختبرة الفطور تفاوت أظهرت النتائج .ت القراءات بعد شهرین من الزراعةأخذ. االنیماتودبلویثها وتالبندورةشتولزراعة أیام من 10قبل ربةالت
.Pالفطرو ائيالكیمیالمبید كان. ارنة مع الشاهدقات في التربة مقالنسبة المئویة للفقس وعدد الیر ، كیس البیض/البیضعدد ، أكیاس البیض، عدد العقد الجذریة varioti

الفطرأظهربینما )على التوالي، %93.5و99.9(كیاس البیضأعدد على التوالي) وفي تقلیل ، %64.1و 99.9(كفاءة في تقلیل عدد العقد الجذریةاألعلى
M. eudermatumفطرین الأما)%8. 64كیس البیض (/أعلى كفاءة في تقلیل عدد البیضGliocladium sp. وT. viride النسبة المئویة لیل كفاءة في تقأعلىفأظهرا

.Aالفطر و الكیمیائي المبیدكان و ، على التوالي)%85.1و84.7(للفقس  superbaعلى التوالي،%91.3و99.3(یرقات في التربةكفاءة في تقلیل عدد الاألعلى( .
.Mالرطب والجاف كانت في المعاملة هوزنطول المجموع الخضري و زیادة معنویة فيأعلىأن أیضاً أظهرت النتائجو  eudermatum)172. .86سم و2 .13غ و1

. ةوریفي سونباتات أخرىفي مكافحة نیماتودا تعقد الجذور على البندورة ًا المختبرة حقلیالفطور كفاءة راسةدیمكن أن یوصى بلذلك . على التوالي)، غ1
. Arthrobotrys ،Monacrosporium ،Paecilomyces ،Trichoderma، حیویةمكافحةكلمات مفتاحیة:

المقدمة

Lycopersicum esculentum/الطماطمالبندورةر تعتب L.

(Solanaceae) في القطر العربي السوري من الخضار الهامة في العالم و
یحتل المرتبة الثالثة في الوطن العربي من حیث اإلنتاج والذيخاصة 

ة بالعدید من األمراض الفطریة والفیروسیة والبكتیریالبندورة تصاب . )18(
Meloidogyneمنها نیماتودا تعقد الجذور باإلضافة إلى آفات أخرى 

spp .خاصة في وبأهم آفة نیماتودیة في القطر العربي السوريدالتي تع
لمالئمة فر لها الظروف ااالمحمیة في المنطقة الساحلیة حیث تتو الدفیئات
.Mنیماتودا تعقد الجذور الجنوبیة وتحتل. )5(للتكاثر incognita المرتبة

) في الوطن العربي مقارنة %30الثانیة من حیث االنتشار (بنسبة 
.Mبالجاویة javanica وتسبب أضرارًا جسیمة على مدى واسع من

المحاصیل الزراعیة المهمة كالبندورة والباذنجان والبقولیات والتبغ 
ض وبع/البطاطسكر والبطاطاقصب السو /البنجروالشوندر السكري

بة صلأورامتسبب اإلصابة بهذه النیماتودا ظهور. )1(أشجار الفاكهة 

ظهرًا الجذر ممنها فیأخذ خاصة الرفیعة بعلى جذور النباتات المصابة و 
اق عمله مما یؤدي الصفرار أور النیماتودا صولجاني الشكل وتعیق خشناً 

سة موت النباتات الصغیرة والحساونقص االنتاج وأحیاناً قزمهتالنبات و 
مدخنات كاق المكافحة األكثر استخداما لهذه النیماتودائوتعتبر طر . )5(

نسان مكلفة ولیست آمنة على البیئة وصحة اال، میائیةالتربة والمبیدات الكی
حظى التي تق آمنة كالمكافحة الحیویة ائطر البحث عن لذلك كان البد من 

لدقیقةاالحیة خاصة في مجال استخدام الكائنات بباهتمام عالمي متزاید و 
. )7(وسات والبكتریا والفیر كالفطورالتي تعیش في التربة مع النیماتودا 

األكثر و ،األكثر دراسة من بین الكائنات المضادة للنیماتوداالفطوروتعد 
بیعة حسب طتوقد قسمخفض كثافة النیماتودا في التربة أهمیة في

للنیماتودا باستخدام أعضاء اصطیاد إلى فطور مفترسة )16(تغذیتها
Arthrobotrysمختلفة مثل الهیفات الالصقة التي یكونها الفطر 

superba أو الشبكات الالصقة و الحلقات المنقبضة الموجودة لدى أنواع
أو الحلقات غیر الالصقةأو العقد أو األفرعArthrobotrysالجنس 

نس مثل أنواع الجالمتحركةالنیماتوداوفطور متطفلة على، المنقبضة
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Catenaria ،والبیض مثل أنواع ناث الساكنةاإلوفطور متطفلة على
سامة للنیماتودا أو لكتل اً موادوفطور تنتج، Paecilomycesالجنس 

وقد تمنع أو تشجع هذه المواد فقس البیض مثلالبیض أو الحوصالت
.Pالفطر lilacinus وTrichoderma virns وأنواع معینة من األجناس

Aspergillus)2( .
في ودامكافحة النیماتالفطور المضادة للنیماتودا فيكفاءة اختبرت 
.Pأظهرت التجارب المخبریة قدرة الفطرحیث، دراسات عدیدة lilacinus

.Mعلى تقلیل كثافة  incognitaوM. arenariaیسولM. Javanica

.Mفي مكافحة ممتازة ته وكانت كفاء، )16( incognita على الفاصولیاء
والبامیاء وعلى البندورة والذرة )2(في المملكة العربیة السعودیةالخضراء
أن ،بیت الزجاجي في كالیفورنیادراسة في الوأظهرت. )23(في مصر

.Pلفطرین ل lilacinus وVerticillium chlamydosporium كفاءة
.Mأكبر في تقلیل أعداد الطور الیرقي الثاني للنیماتودا  incognita

لویثتعلى شتول البندورة في التربة غیر المعقمة بعد شهر واحد من 
وأكد. )19(الشتول بالنیماتودا مقارنة بشتول مماثلة في التربة المعقمة 

P. lilacinusأن استخدام رشاحة الفطور)24(آخرونخان و 

أدت إلى انخفاض نسبة فقس بیض ، على حدةكلT. harzianumو
.Mنیماتودا تعقد الجذور  incognita .أظهرت ، دراسة في العراقوفي

.Tثالث عزالت من الفطر  viride خفض كثافة ونشاطفي تأثیرًا واضحًا
Meloidogyneنیماتودا تعقد الجذور  sp. . على البندورة بسبب افرازه

Sankaranarayananأظهرو . )Pectinase)10،11النزیم البكتینیز 

.Tر و قدرة الفطتجربة أصصفي )25(آخرونو  viride،T. harzianum

التخلص من نیماتودا تعقد الجذورعلىGliocladium virensو 
M. incognitaكة دراسة في المملفيو . التي تصیب نبات عباد الشمس

.Aالفطر هر أظ، العربیة السعودیة conoidesكفاءة في مكافحة
M. incognita بر والبیت المحمي والحقلتالمخعلى الذرة ضمن ظروف،

.Mأكثر كفاءة في تقلیل أعداد وكان incognita 25عند حرارة	منه س◦
إضافته كانت كفاءته أكبر عند وكذلك ، س◦	32أو س◦	18عند حرارة 

، )13،14(وزراعة الذرةالتلویث بالنیماتوداالتربة قبل أسبوعین من إلى
الفطر عدد العقد على جذور البندورة وكثافة الیرقات هذا وقد أنقص 

.Mلنیماتودا  incognitaالعدوى للموسمنتشارافي التربة مما خفض من
. )12(التالي

بعض الفطور كفاءةاختبار إلىكمرحلة أولى هدف البحث 
.Mالمضادة للنیماتودا في مكافحة نیماتودا تعقد الجذور  incognita على

. أصصمزروعة ضمن/طماطم بندورةنباتات 

هوطرائقالبحثمواد

ي مركز تربیة األعداء الحیویة التابع لمدیریة الزراعة ففي تم تنفیذ البحث 
سطس/أغوحتى شهر آب/مارسفي الفترة الممتدة من شهر آذار، الالذقیة

. 2013من العام

رت المضادة للنیماتوداو إكثار الفط
Arthrobotrys conoidesالفطوراختبارتم  2022 ،

Monacrosporium eudermatum Paecilomycesو 2024

lilacinus المجموعة األلمانیة DSMZ(مصدرها من ألمانیاو 14052
تالدفیئامن ترب عزلتفطورو ، لألحیاء الدقیقة والمزارع الخلویة)

Soil sprinkling)بطریقة نثر التربة المحمیة في الساحل السوري

technique))20( هيالفطوروهذه :Arthrobotrys oligospora

RY ،Arthrobotrys superba RY ،Aspergillus sp. RY ،
Gliocladium sp. RY ،P. lilacinus RA ،P. varioti RD ،

Trichoderma harzianum RKوT. viride RAفي فهاوتم تعری
. فرایبورغ في ألمانیامعهد أمراض النبات في جامعة 

/البطاطسآغار دكستروز البطاطالى وسطعالفطورنمیت 
)Potato Dextrose Agar( . وذلك الشعیرحبوب على كثارهاإوتم

الفطورمن مزارع )3سم1(قطع صغیرة 10ضافة بإعدائه عن طریق إ
الشعیر حبوب غ من100تحتوي زجاجیةدوارقإلىالمراد اختبارها 

م وورق بالبارافیلبإحكامدوارقالأغلقت . وتوكالفمسبقًا في األةالمعقم
األلمنیوم ورجت عدة مرات لتختلط قطع الفطر مع الشعیر وبعد ذلك 

من وقت تحریكالو لمدة شهر مع س25°ندوضعت في الحاضنة ع
آلخر بهدف تسریع نمو الفطر وانتشاره لیغطي كامل الحبوب بشكل 

. عیرمختلفة على حبوب الشالهبألوانالفطريحیث لوحظ النمو ، متجانس

تحضیر اللقاح النیماتودي
بندورة مصابة بنیماتودا تعقد الجذور من بیوت نباتات جذور جمعت
لى إنقلت و قریة زمرین في محافظة طرطوس منطقة الخراب و منمحمیة 

قة بها التربة العالمنبر حیث غسلت الجذور بالماء جیدا للتخلصتلمخا
وبعد ذلك وتحت المكبرة تم إزالة عدة إناث من الجذور وحدد نوع النیماتودا 

M. incognita النمط العجاني باالعتماد على طریقةPerinneal

pattern)22( . قطع الجذور لثم تم استخالص بیض النیماتودا بتقطیع
مل من محلول هیبوكلوریت 200یحوي دورقسم ووضعها في 1صغیرة 

مرر المعلق بسرعة ، دقائق4-2وبعد رجه بقوة لمدة %0.5الصودیوم 
) ثم تم 14مش لجمع البیض المحرر (500ثم ، مش200خالل منخل 



203 Arab J. Pl. Prot. Vol. 33, No. 2 (2015)

للحصول على یرقات نیماتودا س°25ندأیام ع10تحضین البیض لمدة 
. مل معلق1تعقد الجذور حیث جمعت وقدرت كثافتها في 

زراعة النباتات وٕاجراء العدوى
ربةكغ ت2بمعدل ةالمعقمربةكغ بالت3أصص بالستیكیة سعة لءتم م

بمعدل ةربالتبالفطر مع ةحملالشعیر المحبوب وتم خلط ، لكل أصیص
تأیام تم10بعد . ماعدا أصص الشاهد والمبید الكیمیائيربةتكغ /غ6

زراعة شتول بندورة صنف جلنار بعمر شهر تقریبًا في األصص وتم 
بالقرب من جذور بحقنه یرقة)4000بالمعلق النیماتودي (تلویث التربة

المبیدمعاملة فطریة ومعاملة 11تم تطبیق ،في هذه التجربة. الشتول
إلى شاهد معدى بالنیماتودا فقط بدون أيباإلضافةأوكسامیل كیمیائي ال

بتصمیم المعامالت وتم توزیع، لكل معاملةمكررات4بمعدل و معاملة 
مراقبة الشتول وسقایتها بانتظام (كلتتم. كاملةالعشوائیة القطاعات ال

خذ قراءات وأبحذر تم قلع النباتات ،من الزراعةشهرین بعد و . یومین ریة)
الوزن الرطب و ، لنباتوراق على اعدد األو ، الطول: المجموع الخضري

عد لمجموع الجذري باقراءات كذلك و ، والوزن الجاف بعد تجفیفه هوائیاً 
، طبفیه وهي: الوزن الر ةالعالقتربةًا للتخلص من الغسله بالماء جید

یس عدد البیض في الكو ، على الجذورأكیاس البیضو عدد العقد الجذریةو 
لحّل %1.5مل هیبوكلوریت 3الواحد وذلك بأخذ أكیاس بیض وٕاضافة 

المئویة تحدید النسبةو ، تینیة لتحریر البیوض ومن ثم عدهاالمادة الجیال
. س°25ندأیام ع10لمدة ذلك باستخالص البیوض وتحضینهاو للفقس

قماع بیرمان بطریقة أباستخالصهاربةكثافة الیرقات في التكما تم تحدید
ي فعوامل الحیویة والمبید الكیمیائي وحسبت الكفاءة النسبیة لل. )18(

التالیة:Abbott’sمكافحة النیماتودا باستخدام معادلة 

(-1=كفاءة المعاملة %
عدد النیماتودا في المعاملة

( ×100 عدد النیماتودا في الشاھد

حصائيباستخدام البرنامج اإلحصائي جراء التحلیل اإلإتم و 
SPSS (V.19) باستخدام اختبار دنكان ومقارنة البیاناتDunkan

.%5حتمالاوذلك عند مستوى LSDوحساب قیمة أقل فرق معنوي 

النتائج

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ألغلب الفطور المختبرة سواًء المعزولة من 
قدرة الالمستوردةفي الساحل السوري أو العزالتالمحمیةالدفیئاتتربة 
وٕاصابة العامل الممرض وهو نیماتودا تعقد الجذوركثافةتقلیل على

M. incognitaالوسط المزروع فیهجذور نباتات البندورة وفي على.

قیم العامل الممرض في تقلیلوبحساب كفاءة هذه المعامالت
جدول (معامل بالفطر والمعامل بالنیماتودا الغیر الشاهد بقیمه في مقارنةً 

.Pالفطورتبین زیادة كفاءة كل من )1 varioti ،Gliocladium sp. ،
A. superba ،A. oligospore ،T. viride ،A. conoides،

M. eudermatum وP. lilacinus14052 ي التقلیل من ف%40عن
ي الذبینها مقارنة بالمبیددون وجود فروق معنویة فیما عدد العقد الجذریة 
هاإلیلفطور السابقة الذكر مضافًا لكان و . )%99.9(امتلك أعلى كفاءة 

.Tالفطر harzianum القدرة على تقلیل عدد أكیاس البیض المتشكلة
وقد استطاع الفطر%50على العقد الجذریة وبكفاءة زادت عن 

P. varioti معنویة الحظ فروقتحیث لم ، احصائیاً كفاءة المبیدیشابهأن
قیمة أقل فرق معنوي كانت على التوالي) و ، %99.9و 93.5بینهما (
(LSD) كان الفطر من جهة أخرى . 17.2هيM. eudermatum هو

ض البیكلة في كیساالكثر كفاءة معنویًا في تقلیل عدد البیوض المتش
.Pتاله)64.8%( varioti وP. lilacinus14052)30.9 38.2و% ،

على التوالي) مع عدم وجود فروق معنویة لهذین الفطرین مع الفطور
أما بالنسبة لكفاءة الفطور . %30اوز كفاءتها جتخرى والتي لم تاأل

تجاوزت حیث، %65عن المختبرة في تقلیل نسبة فقس البیض فقد زادت 
Gliocladiumكفاءة كل من الفطور sp.وأنواعTrichoderma80%

تفوقت و ،فقس دون وجود فروق معنویة بینهاتثبیط الفي قدرتها على 
.Pساللة الفطر  varioti علىP. lilacinus RA وP. lilacinus

على ، %68.09و 71.5، %81.8(في تقلیل تثبیط الفقس14052
في االكثر كفاءة في قتل الیرقاتالكیمیائيكان المبید بینما . التوالي)

تربة نبات البندورة حیث أدى الى استخالص أعداد قلیلة جدًا من الیرقات 
Pتاله في ذلك وبفروق غیر معنویة  الفطور المفترسة0.05 ≥

A. superba ،A. oligospore ،A. conoides وM. eudermatum

.Pباإلضافة للفطر المتطفل  lilacinus . )1(جدول 14052
انخفاض قیمة مختلف القراءات عند المعاملة 2الجدولوضح ی

الجاف الرطب و المجموع الخضري ووزنیه إرتفاعابالمبید حیث انخفض 
انه لم تكن هناك فروقأومن المالحظ . وبصورة معنویة مقارنة بالشاهد

معنویة للقراءات المتعلقة بالنمو مع الشاهد غیر المعامل وأغلب 
فقد أعطت المعاملة بالفطر، الفطور وفیما بینهابالمعامالت 

M. eudermatum 172.5(المجموع الخضريرتفاعازیادة معنویة في

غ)13.1(غ) والجاف86.1وأكبر زیادة معنویة في وزنه الرطب (سم)
بینما أظهر .بالمقارنة مع الشاهد والمبید الكیمیائي وباقي الفطور المختبرة

.22في الوزن الرطب للمجموع الجذري (معنویاً تماثالً الفطر  ) غ5
. بالمقارنة مع الشاهد
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. /الطماطمجذور نباتات البندورةيفM. incognitaمتوسط كفاءة المعامالت (%) في مكافحة نیماتودا تعقد الجذور .1جدول 
Table 1. Mean efficiency of treatments (%) for the control of root-knot nematode M. incognita in tomato roots.

Treatmentsالمعامالت

الكفاءة في تقلیل 
العقد الجذریة

Efficiency in
reducing root

knots

یل تقلالكفاءة في
عدد أكیاس 

البیض
Efficiency in
reducing no.
of egg cysts

الكفاءة في تقلیل 
عدد الیرقات في 

التربة
Efficiency in

reducing no. of
larvae in the soil

الكفاءة في تقلیل 
عدد البیض/كیس 

البیض
Efficiency in
reducing no.
of eggs/cyst

الكفاءة في تقلیل 
نسبة فقس 

بیضال
Efficiency in

reducing eggs
hatching rate

Arthrobotrys conoides64.04 bc56.08 bcd82.23 abc29.39 b69.09 cd
Arthrobotrys oligospora68.83 b54.56 bcd70.00 bcde19.64 b76.81 abcd
Arthrobotr yssuperba41.82 cde58.03 bcd91.37 ab26.17 b65.85 d
Aspergillus sp.3.51 f48.86 d54.01 def18.81 b69.68 bcd
Gliocladium sp.45.45 bcde51.94 cd40.79 f16.50 b84.78 a
Monacrosporium eudermatum47.45 bcde71.81 b77.85 abcd64.80 a79.38 abc
Paecilomyces lilacinus1405255.31 bcd56.85 bcd77.60 abcd38.21 b68.09 cd
Paecilomyces lilacinusRA37.58 de48.52 d71.40 bcde15.48 b71.58 bcd
Paecilomyces varioti64.11 bc93.51 a50.62 ef30.95 b81.83 ab
Trichoderma harzianum23.05 ef69.01 bc47.20 ef13.38 b80.27 abc
Trichoderma viride60.11 bcd69.30 bc65.39 cde16.98 b85.19 a
Oxamyl99.99 a99.97 a99.32 a--
LSD at 5%23.3817.2622.826.611.17

.0.05المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود غیر مختلفة احصائیاً عند مستوى إحتمال
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05

.Meloidogyne incognitaالمعدى بنیماتودا تعقد الجذور/الطماطمنمو نبات البندورةفيستخدام عوامل حیویة مختلفة ومبید كیمیائي اتأثیر .2جدول 
Table 2. Effect of using biological control agents and a chemical nematicide on growth components of tomato infected with the
root-knot nematode M. incognita.

Treatmentsالمعامالت

رتفاع المجموع ا
الخضري

Height of
vegetative

growth(cm)

الوزن الرطب 
الخضريللمجموع 

Fresh weight of
vegetative growth

(g)

الوزن الجاف للمجموع 
الخضري

Dry weight of
vegetative growth

(g)

الوزن الرطب للمجموع 
الجذري

Fresh weight of
root growth (g)

Control153.13 abc73.47 ab11.01 a23.06 abcالشاھد
Arthrobotrys conoides149.23 abc77.99 ab11.11 a35.71 ab
Arthrobotrys oligospora135.38 abc53.08 ab8.29 a17.63 bcd
Arthrobotrys superba159.38 abc78.14 ab11.54 a27.79 abc
Aspergillus sp.141.75 abc68.23 ab11.96 a36.60 a
Gliocladiumsp.167.38 ab78.61 ab11.89 a22.49 abc
Monacrosporium eudermatum172.25 ab86.18 a13.12 a22.52 abc
Paecilomyces lilacinus14052175.25 a61.39 ab9.23 a21.52 abc
Paecilomyces lilacinus RA127.13 bc61.89 ab8.81 a28.26 abc
Paecilomyces varioti139.38 abc40.07 abc6.39 ab12.29 cd
Trichoderma harzianum152.88 abc84.35 a12.38 a31.12 cd
Trichoderma viride117.75 c33.31 bc5.96 ab11.57 ab
d5.88 c70.00 30.38فایدیت b1.02 d
LSD at 5%40.2544.286.7215.79

.0.05المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ً غیر مختلفة احصائیاً عند مستوى إحتمال 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05

المناقشة

على اختراق البیض والتغذي على قدرة Monacrosporiumللفطر 
قدرة على لهافArthrobotrysلفطور التابعة للجنس اأما ، محتویاتهم

د الیرقات دعوهذا یؤدي إلى تخفیض افتراس الیرقات الموجودة في التربة 
ة الفطور إضافٕان و ، )12(عدد العقد المتشكلة یقلالتي ستصیب الجذر ف

اانتشارهو هالى نمو إالشعیر أدى حبوب لى التربة محملة على إالمفترسة
ة حدیثة درة على صید أي یرقوبالتالي تشكیل أعضاء الصید المختلفة القا

ابعة وهذا یفسر قدرة االنواع التن تكون قد فقست من بیضة سلیمةأیمكن 
.Mالنوع و Arthrobotrysلجنس  eudermatum على هذه الدراسةفي

تقلیل عدد الیرقات بالتربة وعدد العقد المتشكلة على الجذور وبذلك تتشابه
ساتعقد جذور على الكو حول ما توصلت الیه دراسات سابقة مع النتائج 
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تعقد جذور و )6(تعقد جذور القطن، )12(تعقد جذور البندورة، )3(
Arthrobotrysالتابعة للجنس ورمن قدرة الفط)4(الفول السوداني

من تقلیل كثافة العدوى بالطور الثاني في التربة Monacrosporiumو 
وبالتالي تقلیل العدوى المحتملة بالنیماتودا للموسم الزراعي الثاني أو 

مختبرةالالفطورتشیر نتائج هذه الدراسة إلى أن . إلصابة جذور جدیدة
تشكل أكیاس البیض بصورة أكبر من تثبیطها تشكل العقد الجذریة ثبطت 

لعقد عدد ار عدد أكیاس البیض على الجذما یتبعغالبًا بالرغم من أنه 
رة اإلناث قدفيوربما یعود ذلك الى تأثیرها المباشر ، الجذریة المتشكلة

على تشكیل أكیاس البیض نتیجة تطفلها على اإلناث كما هو الحال عند 
P. variotiنواع أیمیائیة مثبطة كما هو الحال عند أو افراز مواد ك

Trichoderma تساعدها في اختراق بیض مختلفةأنزیماتتفرز التي
.Pوهذا یفسر تفوق ) 26(النیماتودا وكیوتیكل الیرقات varioti،

M. eudermatum،T. harzianum وT. virideلیل عدد أكیاس في تق
طورللفكان ) حیث3مع نتائج العبد القادر (یتوافقالذي البیض

M. eudermatum وA. conoides ساللة الوP. variotii (Safi-2)

القدرة األكبر على تقلیل عدد العقد الجذریة وأكیاس البیض على جذور 
من عدد رالفطو حیث قللت هذه ، المختبرة األخرىالفطوربالكوسا مقارنًة 

وعدد أكیاس البیض ، على التوالي، %90، 90، 75العقد الجذریة بنسبة
توافق معیمما ، مقارنًة بالشاهدعلى التوالي، %95، 97، 88بنسبة
في Trichodermaقدرة الفطر واأثبتن) الذی17(آخرونو Eapenنتائج

نتائج معو ، التطفل على اناث نیماتودا تعقد الجذور وتخفیض خصوبتها
Sharon تطفل الفطر إلى واأشار ن) الذی27(آخرونوTrichoderma

، تهاطر حولها واختراقها مسببًا مو على إناث النیماتودا والتفاف خیوط الف
من النوع7حیث أظهرت العزلة) 8مع نتائج قسام (كذلك و 

T. harzianum ماتودا ث نیأعلى نسبة تطفل على إنافي تجربة مخبریة
رة كبیفي تجربة نصف حقلیة قدرة أظهرت و ، )%90.56تعقد الجذور (

) مقارنة كیس8.93(على جذور البندورةعدد أكیاس البیضتقلیلفي 

15.44و 19.65وشاهد النیماتودا (Bioncontمع المستحضر التجاري 

. على التوالي)، كیس
هو فطر متطفل على Paecilomycesمن المعروف أن فطر 

نیماتودا تعقد الجذور والحوصالت وعدد كبیر من أجناس وٕاناثبیض 
) حیث یقوم بإفراز أنزیم سیرین بروتیز15النیماتودا األخرى (

Serine protease وهو مادة سامة تعمل على حل قشرة البیض وتمنع
التي ذكرت سابقًا Trichodermaوكذلك إفرازات الفطر ، )26الفقس (

رة في ض وهذا یفسر قدرة الفطور المختبدور في تقلیل فقس البیبتسهم
ع ما أثبته متوافقهذا یو هذه الدراسة على تقلیل النسبة المئویة للفقس 

Abd-el-Moity وهو أن ةالزجاجیالدفیئة) في تجارب 9(آخرونو
.Pالفطور lilacinus،T. harzianum وEpicoccum sp. . خفضت

ة مع تعقد الجذور بالمقارنمن نسبة فقس البیض ونشاط یرقات نیماتودا 
) 6مع نتائج المصري ()2جدول (هذه الدراسةنتائج تتوافق و . الشاهد

.Mحیث أعطت المعاملة بفطر  eudermatum رتفاعازیادة معنویة في
66.5سم و 47.5ري الجاف والرطب (نبات القطن ووزن المجموع الخض

ویتوافق ، غ)20.5غ و 35.5سم و 38.5غ) مقارنة بالشاهد (48غ و 
لنبات الكوسا نمو المجموع الخضريحیث زاد ) 3العبد القادر (نتائجمع
.Mلفطر امعاملة في  eudermatum مقارنةً بمعاملة الشاهد %42بنسبة

. فقطالمعدى بالنیماتودا
التربة معزولة منمضادة للنیماتودا و فطوربینت هذه الدراسة كفاءة 

السوریة في مكافحة نیماتودا تعقد الجذور والتي تشكل الخطر االكبر على 
خدام هذه ونوصي باست. السوريالمحمیة في الساحلالدفیئاتالبندورة في 

.Pخاصة وبواختبارها حقلیًا الفطور varioti،A. oligospore،
T. viride للعزالت المستوردةوالمعزولة من الترب السوریة باإلضافة

A. conoides وM. eudermatum لفعالیتها الكبیرة وكذلك لقدرتها على
البقاء واالنتشار بالتربة مقارنة بالمبید الكیمیائي الذي له عمر معین في 

. التربة ینتهي معه تأثیره

Abstract
Abdoulkader, M. and R. Mansoure. 2015. Evaluation of the efficiency of some antagonistic fungi to control root-knot
nematode Meloidogyne incognita on tomato. Arab Journal of Plant Protection, 33(2): 201-207.

A pot experiment was conducted to evaluate the efficiency of 11 antagonistic fungi (Arthrobotrys conoides, A. oligospora, A. superba,
Aspergillus sp., Gliocladium sp., Monacrosporium eudermatum, Paecilomyces lilacins 14052, P. lilacinus RA, P. varioti, Trichoderma
harzianum and T. viride) and the pesticide oxamyl to control root-knot nematode Meloidogyne incognita on tomato. The antagonistic fungi
were applied to the soil using fungus-inoculated barley, ten days before planting and nematode inoculation. Readings were taken two months
later and the results showed that all tested fungi have the ability to reduce the number of root galls, egg masses, eggs, the egg hatching rate and
density of larvae in the soil as compared with the control. Oxamyl and P. varioti had the highest efficiency in reducing the number of root galls
(99.9 and 64.1%, respectively), and the number of egg masses (99.9 and 93.5%, respectively), whereas M. eudermatum was the best in reducing
the number of eggs (64.8%). Gliocladium sp. and T. viride were the best in reducing the egg hatching rate (84.7 and 85.1%, respectively).
Oxamyl and A. superba were the best in reducing nematode larval density in the soil (99.3 and 91.3%, respectively). Furthermore, M.
eudermatum increased the height, fresh and dry weight of plant (172.2 cm, 86.1 g and 13.1 g, respectively), compared with the control. The
tested fungi can be considered potential candidates for future field studies to control root-knot nematode on tomato or other plants in Syria.
Keywords: Biological control, Arthrobotrys, Monacrosporium, Paecilomyces, Trichoderma.
Corresponding author: Mariam Abdoulkader, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Damascus University, P.O. Box
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