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 عن كفاءة بعض المبيدات في مكافحة مرض تعقد الجذور النيماتودي المتسبب
Meloidogyne. spp  على  نباتات الطماطة 

 رشمائل سحاب مط
 جامعة بغداد – كلية الزراعة-قسم وقاية النبات 

 الخالصة

 4-لتر مل 1و 2، 4بثالث تراكيز  Abamctin, Garland, Resystهذه الدراسة لتقييم فعالية  أجريت        
النتائج فعالية كل منها في  أظهرت الطماطة.على   .Meloidogyne spp في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور

حققت معاملة قبل  المقارنة. إذوبفروق معنوية عن معاملة  اإلصابةخفض النسبة المئوية لدليل المرضي وشدة 
لالبامكتين والكارلند مقارنة  1.33حيث بلغت  الجذورتعقد اعلى نسبة خفض لدليل  4-لترمل  1العدوى بتركيز 

للكارلند بينما معاملة % 22ولالبامكتين  % 20 اإلصابة في حين بلغت شدة .4.66بمعاملة المقارنة التي بلغت 
في معايير النمو لنباتات  إيجابا أثرت 4-لتر مل 1 المعامالت بتركيزالنتائج ان جميع  أوضحت. % 59المقارنة 

النتائج وجود فروق معنوية  أظهرت المقارنة. كذلكمع معاملة  والجاف مقارنةالطري  المتمثلة بالوزن الطماطة 
سجلت  إذ الثاني.بأقل عدد يافعات الطور  4-لتر مل 1 ألعداد اليافعات بتفوق معاملة قبل العدوى بتركيز

 غم يافعة 106.66 يافعة مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت اعلى عدد يافعات بمقدار 73.33و 50.3 ،10.33
 .4-تربة

Efficiency of some pesticides of control the disease root knot 

nematodes caused by Meloidogyne spp. on tomato plants. 

Shamyel Sahab Muter 

Dep. plant of protection, College of Agriculture, Univ. of Baghdad 

Abstract 

This study was conducted to evaluate the effectiveness Abamctin, Garland, 

Resyst three concentrations of 1, 2and 4 ml L-1 in against nematode roots on the 

tomato. The results showed the effectiveness of each of them in reducing the 

percentage of the guide patients and the severity of the injury and significant 

differences for treatment comparison .as achieved treatment before the infection 

concentration of 4 ml L-1 highest percentage cut to guide patients reaching 1.33 for 

Abamectin and Alcarlnd compared the treatment of the comparison, which amounted 

to 4.66. While disease severity amounted to 20% of Abamectin and 26% for Carlnd 

while the treatment of 95% in comparison. The results showed that all treatments 

concentration of 4 ml L-1 positively to growth standards for plants tomato of weight 

mild and dry plants compared with the comparison treatment. Appearance results and 

there were significant differences for the numbers of adolescent superiority of the 
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treatment before the infection concentration of 4 ml l-1 less number of second stage 

juveniles. As it recorded 10.33, 50.33, 73.33 young in comparison with the 

comparison, which reached the highest, number of J2 increased by 106.66. 

 المقدمة

من المحاصيل الشائع زراعتها في  Lycopersicon esculentum Millيعد محصول الطماطة 
 %95الى  %22من  اإلنتاجارتفع  إذ النامية،في البلدان  أهميتهاوازدادت  االستوائية.المناطق االستوائية وشبه 

تعقد  وتعد ديدان (.12) األخيرة األربعةالعالمي ثالث مرات في العقود  اإلنتاجوتضاعف  (22) 4555منذ عام 
 Meloidogyneالشائعة لجنس  األنواعخطورة وخاصة  اآلفات أكثرمن  Root Knot nematodesالجذور 

منها الطرق  األفةاستخدمت عدة طرق لمكافحة هذه  (. 4وانتشارا ) أهميةالديدان  أجناس أكثرالذي يعد 
 وأضرارهاانه بسبب كلفتها العالية  مكافحتها، إالالمبيدات الكيميائية كفاءة عالية في  أظهرتالكيميائية حيث 

لذلك اتجه مؤخرا الى  (.17ومدة بقائها الطويلة وسميتها للكائنات الغير مستهدفة ) اإلنسانبنظام البيئي وصحة 
ومنها استخدام عوامل استحثاث حية وغير حية وكذلك استعمال المستخلصات  األفةهذه  إلدارةطرق بديلة 

القلق حول عواقب استخدام المبيدات في زيادة  أدى(. وقد 45ديدان الممرضة للنبات )في مكافحة ال أيضاالنباتية 
 (.2بطرق بديلة ) اآلفاتاالهتمام بمكافحة 

نباتي لمكافحة ديدان تعقد الجذور والتي هي اقل  أصللذلك برزت الحاجة الى تطوير مبيدات ذات  
ان المنتجات  (21)ذكر  (. كما1ختلف المحاصيل )فعالية ضد الديدان على م وأكثر لإلنسان والحيوانسمية 

مفيدة وصديقة للبيئة  لآلفات فهيالمتكاملة  دارةلإلمالئمة  األكثرهي  حية كائنات تي مادتها الفعالةالحيوية ال
 Streptomycesتنتجها فطرياتوالتي  avermectinsومن بين مبيدات النيماتودا الحيوية التي تنتج طبيعيا 

avermitili. .Abamectin  مركبات  خليط منهوMaccrolcyclic Lacton  التي تنتجها البكتريا
Streptomyces avermitilis (8.)  كما سجلت مادة االبامكتين قدرتها على السيطرة على ديدان تعقد الجذور

 4599زراعية في عدد من المحاصيل في عام  أفاتاعتمد االبامكتين كمبيد  إذ. (19على نباتات الطماطة )
ذات  Garland( الى ان استخدام مبيد 7) أشاركما   .تمرة للتوسع في مختلف دول العالموالتزال تطبيقاته مس

 الموز.تعقد الجذور في التربة على نباتات  كثافة ديدانالى تقليل  أدىالنباتي  األصل

 المواد والطرائق 

-2549خالل الموسم  جامعة بغداد، عةنفذت التجربة في البيوت البالستيكية التابعة لكلية الزرا   
 ,Genetics International Inc, Modestoة صنف سوبر روجينا )طاستعملت شتالت طما .2542

California, USA)  من التربة  المأخوذةبديدان تعقد الجذور  بتربة موبوءة ، لقحتحقيقية أوراق 9-1بعمر
بالكامل بديدان تعقد الجذور .استعملت  موبوءةالمحيطة بشتالت طماطة مزروعة ضمن البيوت البالستيكية و 
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مكررات لكل معاملة مع معاملة المقارنة .وكانت المعامالت على  9كغم وبواقع   5.9بالستيكية بحجم أصص
  -يلي : فترتين قبل العدوى وبعد العدوى وكانت المعامالت كما

التي تم الحصول عليها  ,Garland, Resyst Abamctin ـب حقيقية أوراق 9-1بعمر  عوملت الشتالت

بعدها زرعت الشتالت  4-لترمل  1و 2 ،4وبتراكيز قبل العدوى وذلك بتغطيسها لمدة ساعتين المحلية  األسواقمن 
معاملة بعد العدوى عوملت الشتالت بعد  أما تركيز،مكررات لكل  9 بو  لتربة الموبوءة بديدان تعقد الجذوربا

 25وبعد مرور  بالماء.معاملة المقارنة سقيا فقط  إضافةمع  أصيصمل لكل  25أيام سقيا وبمعدل  9العدوى ب 
  -يأتي: ا يوم تم حساب كآل مم

على  = العقد 2، وعلى الجذور عقد ال توجد= 1  (.44استعمل دليل تعقد الجذور ذي خمس درجات )    
على الجذر  = العقد5و ،% 75على الجذر  = العقد4و % 50على الجذر  = العقد3، و% 25الجذر 

100 %. 

 :(20ولحساب شدة المرض استعملت معادلة )

 5 اإلصابةدرجة × عدد النباتات المصابة  +... 1 اإلصابةدرجة  ×المصابة عدد النباتات                          
 100%×                                                                المئوية لشدة المرض =           النسبة   

 5× عدد النباتات الكلي                                                        

بصبغة  (5قبل )طريقة تصبيغ الجذور المعتمدة من  الجذور استعملتداخل  افعاتحساب عدد اليل
Acid Fuchsin (AF :)0.35  29+ غ من الصبغة ml  + 75من حامض الخليك الثلجي ml ماء مقطر. 

( لدراسة تأثير التركيز والعدوى في CRDطبقت بتصميم عشوائي كامل ) (3×4استعملت تجربة عاملية )
واستعمل البرنامج  (،LSDالصفات المختلفة وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار أقل فرق معنوي )

SAS (25 في التحليل )للبيانات. اإلحصائي 

 النتائج والمناقشة

ديدان تعقد الجذور  ضد Abamactinـ الى ان معاملة النباتات ب 2و 1تشير النتائج في الجدول 
Meloidogyne spp.    زيادة  أدتأذ  المرض،تعقد الجذور( وشدة  )دليلالنباتات  إصابةتأثير معنوي في

حيث  المرضي.الى خفض دليل  وأدت المعاملة اإلصابة.تراكيز المستخدمة الى خفض دليل تعقد الجذور وشدة 
التوالي مقارنة  على 1.33و 2 ،4.22و 1.33بمعدل  إصابةاقل دليل مرضي وشدة  مل 1و 2سجل التركيزيين 
التوالي مقارنة بنباتات  على 22و 22،  25و 26 اإلصابةفي حين كانت شدة   .9و 4.66بمعاملة المقارنة 

االبامكتين يحتوي على مواد طبيعية لها  ( ان41و 24و 2) إليه شارأما مع  ما يتفقوهذا   .93و 95المقارنة 
الى حماية النباتات ولفترة  أدىالى ان معاملة البذور باالبامكتين  أشاركما  الجذور،كبير على ديدان تعقد  تأثير
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ان الجذور المعاملة تكون  الحظوا (14قام بها ) أخرى بديدان تعقد الجذور. وفي دراسة  اإلصابةطويلة من 
 معاملة.مقارنة بنباتات الغير  إصابةمحمية ضد ديدان تعقد الجذور وهي اقل 

كلما  إذ اإلصابةمعنوي في خفض  ( تأثيرGarlandان لمستخلص الثوم ) 2و 1نتائج جدول  أظهرت
نتائج  أفضلمل  2و 4حيث سجلت معاملة قبل العدوى وبتركيز  اإلصابةل المرضي وشدة زادت التراكيز قل الدلي

 اإلصابةفي حين كانت شدة  المقارنة.في معاملة  4.66مقارنة بدليل تعقد الجذور  1.33و 1.33وبمعدل 
الى مدى فاعلية مستخلص الثوم في  أشارتيتفق مع نتائج سابقة  وهذا ما .95مقارنة بمعاملة المقارنة  26و20

. وبينت النتائج ان (49على القابلية التكاثرية للديدان ) بتأثيرهبديدان تعقد الجذور وذلك  اإلصابةتقليل مستوى 
النتائج من معاملة بعد العدوى وقد يكون السبب لكون المبيد طارد للديدان  أفضل أعطتمعاملة قبل العدوى 

الى ان معاملة  2و 1وأظهرت النتائج في الجدول  (.9كبريتية في مستخلص الثوم )بسبب وجود المركبات ال
مل  4 اقل نتائج من االبامكتين والكارلند حيث سجل التركيز أعطىقبل وبعد العدوى  Resystالنباتات بالمبيد 

 52و 95مقارنة مقارنة بنباتات ال 72.2و 95ولدليل المرضي  5و 4.66المقارنة  بمعاملةمقارنة  3.66و 2.66
  اإلصابة. لشدة

في دليل تعقد الجذور الطماطة المصابة  Resystو Garlandو Abamctin استخدام تأثير  1جدول
 تحت ظروف البيت البالستيكي. Meloidogyne sp بديدان تعقد الجذور

 .A1 A2 A4 G1 G2 G4 R1 R2 R4 CO. L.S.D (1-لتر مل.)المعامالت 

 5.72 1.22 2.22 2 2.22 4.22 2 2.22 4.22 1.33 2 قبل العدوى 

 5.97 9 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 4.22 2 2.22 بعد العدوى 
 A=  Abamctin ،G=Garland،اوراق حقيقية  4-5كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالثة مكررات ويمثل كل مكرر نباتين. اجريت العدوى عندما كان عمر النباتات  

،R=Resyst  = 75=  العقد على الجذر 4   % 50=  العقد على الجذر 3،  % 25=  العقد على الجذر  2= التوجد عقد على الجذور.4،دليل تعقد الجذور %  ،
 .. % 100=  العقد على الجذر 5

الطماطة المصابة بديدان  اإلصابةفي شدة  Resystو Garlandو Abamctin استخدام تأثير 2 جدول
 تحت ظروف البيت البالستيكي. Meloidogyne sp تعقد الجذور

 .A1 A2 A4 G1 G2 G4 R1 R2 R4 CO. L.S.D (1-لتر مل.)المعامالت 

 44.99 59 95 25 22 22 15 12 25 22 15 قبل العدوى 

 44.51 52 72.2 72.2 95 12 25 22 22 22 95 بعد العدوى 
، A=  Abamctin،اوراق حقيقية  4-5كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالثة مكررات ويمثل كل مكرر نباتين. اجريت العدوى عندما كان عمر النباتات  *
G=Garland ،R=Resyst  = العقد على 4   % 50=  العقد على الجذر 3،  % 25=  العقد على الجذر  2= التوجد عقد على الجذور.4،دليل تعقد الجذور  =

 . % 100=  العقد على الجذر 5،  % 75الجذر 

يافعات  اختراقأثرت معنويا في  أعالهأن معاملة النباتات بالمبيدات  3أوضحت النتائج في الجدول 
 4سجل تركيز الجذور.اليافعات في  أعدادقلت  التراكيز المستعملةكلما زادت  الجذور،الطور الثاني لديدان تعقد 
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 A4أذ بلغ  المقارنة.وبمعاملة  األخرى أقل عدد يافعات مقارنة بالتراكيز  العدوى(مل للمعامالت )قبل وبعد 
مقارنة بمعاملة  يافعة 59.22و R4 73.3وفي حين بلغ  47.66و 95.22بلغ  G4 أمايافعة  29.66و10.33

ه النتائج تؤكد مدى فاعلية وهذ يافعة. 459.22و 106.66المقارنة التي سجلت اعلى عدد يافعات بمقدار 
ذكر  (.9) إليه أشاروهذا يتفق مع ما  الجذور،النباتي ودورها في مكافحة ديدان تعقد  األصلالمبيدات ذات 

دورة  إطالةبديدان تعقد الجذور يرجع الى ان مستخلصات الثوم لها القدرة على  اإلصابةان سبب خفض  (22)
الى خفض عدد العقد  أدىاستخدام االبامكتين  ان) 45في حين ذكر ) التكاثرية. كفاءتهاحياة الديدان وتقلل من 

الى ان استخدامه  أشاركما  معاملة،واليافعات وكتل البيض عند استخدامه بتراكيز عالية مقارنة بنباتات الغير 
 األوراقن رشا على ( ان استخدام االبامكتي16و 23) وأشار اإلصابة.الى حماية النباتات ولفترة طويلة من  أدى

  واضح.بشكل  اإلصابةالتي خفضت  وغمر البذورمقارنة بمعاملة النباتات سقيا  اإلصابةلم يخفض 

يافعات الطور الثاني لجذور نباتات  اختراقفي  Resystو Garlandو Abamctinأستخدام  تأثير 3جدول
 تحت ظروف البيت البالستيكي. Meloidogyne sp الطماطة المصابة بديدان تعقد الجذور

 مالتالمعا
 (1-لتر مل.)

A1 A2 A4 G1 G2 G4 R1 R2 R4 CO. L.S.D. 

 9.52 452.22 72.22 99 52 95.22 22 99.22 45.22 14.22 94.22 قبل العدوى 

 9.95 459.22 59.22 57.22 52.22 17.22 22 72 25.22 25.22 75.22 بعد العدوى 
 A=  Abamctin ،G=Garland،اوراق حقيقية  4-5 ت العدوى عندما كان عمر النباتاتمعدل ثالثة مكررات ويمثل كل مكرر نباتين. اجريكل رقم في الجدول يمثل *
،R=Resyst  = 75=  العقد على الجذر 4   % 50=  العقد على الجذر 3،  % 25=  العقد على الجذر  2= التوجد عقد على الجذور.4،دليل تعقد الجذور %  ،
 . % 100=  العقد على الجذر 5

 إذ المعاملة. الطماطة وجود فروق معنوية في وزن المجموع الجذري لنباتات الى 1بينت نتائج الجدول 
مل لمعاملة قبل العدوى ولجميع المعامالت  4بلغ أقل وزن مجموع جذري رطب وجاف عند استخدام التركيز 

غم على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة التي سجلت اعلى  3.50 ،5.24و 2.09 ،5.25و 2.08 ،0.19وبمعدل 
ويعزى سبب هذه الزيادة في وزن الجذر لمعاملة  غم. 4.09 ،0.75وزن للمجموع الجذري الرطب والجاف بمعدل 

ديدان كبيرة من الديدان نتيجة الكتلة الحياتية للعقد الجذرية التي تحدثها ال بأعداد األولية اإلصابةالمقارنة نتيجة 
 أدتان معاملة نباتات الطماطة بالمستحضرات التجارية الحاوية على مستخلصات الثوم  (2)أشار كما  (49)

وكذلك زيادة في المجموع الخضري مقارنة بالنباتات غير  اإلصابةبديدان تعقد الجذور وشدة  اإلصابةالى تقليل 
بديدان تعقد الجذور  اإلصابةان له دور في خفض ( معاملة النباتات باالبامكتين ك45حين ذكر) المعاملة. في

  الجذري.عليه في قلة وزن المجموع  ما يعزى وهذا 

وزن المجموع الى وجود فروق معنوية للمعامالت كلما زادت التراكيز زاد   9أوضحت النتائج في جدول 
مل ولمعامالت قبل العدوى اعلى وزن للمجموع الخضري الرطب  4سجل التركيز  إذ ،الخضري الرطب والجاف

غم  على التوالي بينما كانت معاملة المقارنة  20.80, 2.0و  23.35, 2.33و  24.46, 3.12والجاف وبمعدل 
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وان سبب قلة الوزن  لمعاملة المقارنة هو  غم  14.81 ,2.0وزن مجموع خضري رطب وجاف وبمعدل  أقل
مقارنة بالنباتات  ،المواد الغذائية للمجموع الخضري الماء و  إليصالشديدة للجذور وعدم قدرتها ال اإلصابةنتيجة 

 بديدان تعقد الجذور وكما ذكر سابقا. اإلصابةالمعاملة التي كانت اعلى وزن مجموع خضري بسبب انخفاض 

والجاف في وزن المجموع الجذري الرطب  Resystو Garlandو Abamctin استخدام تأثير 4جدول
 تحت ظروف البيت البالستيكي. Meloidogyne sp لجذور نباتات الطماطة المصابة بديدان تعقد الجذور

 وزن الجذر الجاف وزن الجذر الرطب (1-لتر )مل المعامالت
 بعد العدوى  قبل العدوى  العدوى  بعد العدوى  قبل

A1 2.71 2.45 5.22 5.22 
A2 2.25 2.79 5.22 5.25 
A4 2.59 2.52 5.45 5.47 
G1 2.11 2.29 5.22 5.27 
G2 2.49 2.14 5.29 5.24 
G4 2.55 2.97 5.25 5.24 
R1 2.92 2.95 5.21 5.21 
R2 2.75 2.99 5.24 5.22 
R4 2.95 2.45 5.24 5.22 

CO. 1.55 1.22 5.79 5.72 
L.S.D. 5.29 5.12 5.42 5.52 

 A=  Abamctin ،G=Garland،حقيقية  أوراق 4-5 النباتاتالعدوى عندما كان عمر  أجريتكل رقم في الجدول يمثل معدل ثالثة مكررات ويمثل كل مكرر نباتين. *
،R=Resyst  = 75=  العقد على الجذر 4   % 50=  العقد على الجذر 3،  % 25=  العقد على الجذر  2عقد على الجذور. ال توجد= 4،دليل تعقد الجذور %  ،
 . % 100=  العقد على الجذر 5

والجاف في وزن المجموع الخضري الرطب  Resystو Garlandو Abamctinأستخدام  تأثير 5 جدول
 تحت ظروف البيت البالستيكي. Meloidogyne sp نباتات الطماطة المصابة بديدان تعقد الجذورل

 لرطبوزن المجموع الخضري ا جافالخضري الوزن المجموع  (1-لتر مالت )ملاالمع
 بعد العدوى  قبل العدوى  العدوى  بعد العدوى  قبل

A1 4.92 4.14 49.41 42.27 
A2 2.29 2.45 25.92 25.42 
A4 2.42 2.49 21.12 22.54 
G1 2.42 2.22 45.22 45.72 
G2 2.21 2.24 25.74 25.77 
G4 2.22 2.22 22.29 22.72 
R1 4.92 4.95 49.17 49.55 
R2 4.52 4.97 25.92 42.29 
R4 2.55 4.52 25.95 45.52 

CO. 2.55 2.55 41.94 41.71 
L.S.D. 5.29 5.92 2.57 2.51 

، A=  Abamctin،اوراق حقيقية  4-5كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالثة مكررات ويمثل كل مكرر نباتين. اجريت العدوى عندما كان عمر النباتات  *
G=Garland ،R=Resyst  = العقد على 4   % 50=  العقد على الجذر 3،  % 25=  العقد على الجذر  2= التوجد عقد على الجذور.4،دليل تعقد الجذور  =

 . % 100=  العقد على الجذر 5،  % 75الجذر 



 ISSN: 1992-7479                                                             6102، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

626 
 

 المصادر 

دار وائـل للنشـر. ع  – األردنيـةالجامعـة  العربيـة.نيماتودا النبات فـي البلـدان   .2545 إبراهيم،وليد  أبو غريبة، -4
 .4212ص:

2- Abd-Elgawad, M. M., S.S. Kabeil, and A. E. Abd-El-Wahab, 2009. Changes in 

protein content and enzymatic activity of tomato plants in response to 

nematode infection. Egypt. J. Agronematol. 7 (10): 49–61. 

3- Abuzar S., H. Akhtar, 2009. Biomanagement of plant- parasitic nematodes in 

Pigeon Pea Field Crop using Neem based products and Manurial 

treatments. World Appl. Sci. J. 7(7):881-884 ISSN 1818- 4952. 
4- Adegbite A. A., S. O. Adesiya, 2005. Root extraction of plants to control Root-

Knot Nematodes on edible soybean. World J. Agric. Sci. 1(1):18-21.  

5- Auger, J., I. Arnault, S. Diwo-Allain, M. Ravier, F. Molia, M. Pettiti, 2004. 

Insecticidaland fungicidal potential of Allium substances as 

biofumigants. Agroindustria 3,5–8. 

6- Barham J. D., L. K. Terry, B. Ronnie, 2005. Field evaluations of Avicta, a new 

seed-treatment nematicide. Summaries of Arkansas Cotton Research. 

7- Bartholomew, E. S., R. A. Brathwaitc and P. I. Wendy-Ann, 2014. Control of root-

burrowing nematode (Radopholus similis) in banana using extracts of 

Azadirachta indica and Alliumsativum ,J. Organic Systems, 9(2). 

8- Bessi R., R. S. Fernando, M. Maria, 2010. Seed treatment effects on Meloidogyne 

incognita penetration, colonization and reproduction on cotton. Ciencia 

Rural, Santa Maria. ISSN 0103-8478. 40(6):1428-1430. 

9- Byrd D. W., Kirkpatrick T, Barker KR, (1983). An improved technique for clearing 

and staining plant tissue for detection of nematodes. J.  Nematolo. 15: 

142–3. 

10- Calvet, C., J. Pinochet, A. Camprubi, V. Estaun and R. Rodriguez-Kabana, 2001. 

Evaluation of natural chemical compounds against root-lesion and root 

knot nematodes and side-effects on the infectivity of arbuscular 

mycorrhizal fungi. European Journal of Plant Pathology 107: 601-605. 

11- Dube, B. and G. C. J. Smart, 1987. Biological control of Meloidogyne incognita by 

paecilomyces lilacinus and pasturia penetrans. J. Nematol. 9:222- 227. 

12- FAO, 2003. Agricultural statistics, Home page available at (http://apps.fao.org). 

13- Faske T. R., J. L. Starr, 2006. Sensitivity of Meloidogyne incognita and 

Rotylenchulus remiforis to Abamectin. J. Nematol. 38(2):240-244. 

14- Faske T. R., J. L. Starr, 2007. Cotton root protection from plant parasitic 

nematodes by Abamectin-Treated seed. J. Nematol. 39(1):27-30.for the 

conrrol of Meloidogyne incognita on tomatoes. 

15- Fortnum, B. A., D. R. Decoteau, M. J. Kasperbauer, and W. Bridges, 1995. Effect 

of colored mulch on root knot of tomato. Phytopathology. 85:312–318. 

16- Garebedian, S. & S. D. Vangundy, 1983. Use ofavermectins for the control of 

Meliodogyne incognita on tomatoes. J.Nematol.15:503-519. 

http://apps.fao.org/


 ISSN: 1992-7479                                                             6102، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

622 
 

17- Ghini, R. and H. Kimati, 2000. Resistência de fungos a fungicidas. Jaguariúna, São 

Paulo: Embrapa Meio Ambiente. P. 78. 

18- Gong, B.,  S. Blosziesb, X. Lia, M. Weia , F. Yanga, Q. Shia, and W. Xiufeng, 

2013. Efficacy of garlic straw application against root-knot nematodes 

ontomato. Scientia Horticulturae 161: 49–57. 

19- Khalil, M., A. Allam, A. Barakat, 2012. Nematicidal activity of some biopesticide 

agents and microorganisms against root-knot nematode on tomato plants 

under greenhouse conditions. J.Plant Protection Research.V52. 

20- Mckinney, H. H., 1923. Influence of soil temperature and moisture on infection of 

wheat seedling by Helminthosporium sativum. J. Agric. Res. 26: 195-

217. 

21- Monfort W. S., T. L. Kirkpatric, D. L. Long, S. Rideout, 2006. Efficacy of a novel 

nematicidal seed treatment against Meloidogyne incognita on cotton. J. 

Nematol. 38(2):245-249. 
22- Otipa , M. J., J. W. Kimenju, E. W. Mutitu, and N. K. Karanja, 2003. Potential 

rotation crops and cropping cycles for root – knot (Meloidogyne spp.) 

nematode control in tomato. African Crop science conference 

proceedings, Vol .6. 

23- Overman, A. J. & J. F. Price, 1984. Application of avermectin   pests in 

chrysanthemums. Proc. Fi. St. hortic. Soc., 97: 304306. 
24- Rehman AU (2009). Integration of different bio-control agents for the management 

of rootknot nematode (Meloidogyne spp.) Dept of plant pathology, 

University of Agriculture Faisalabad Pakistan. 

25- SAS. 2004. SAS user,s Guide for personal , computers . SAS .Institute Inc., Cary , 

N.C. USA. 

26- Sikora, R. A. and E. Fernandez, 2005. Nematode parasites of vegetables. In: 

Luc,M. Sikora, R. A. And Bridge, J. (Eds.). Plant parasitic nematodes in 

subtropical and tropical agriculture. CABI Publishing: UK, pp. 319-392. 

 


