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بعض مبیدات النیماتودا في مكافحة الساللة المحلیة لدیدان العقد الجذریة استعمال

Meloidogyne  javanica بغداد–على الطماطة في منطقة ابو غریب  
  

  علي حسین علوان

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة–قسم وقایة النبات
  

  الخالصة

 . Mي مكافحة مرض دیدان العقد الجذریة إستعملت خمسة مبیدات نیماتودیة لتقییم فعالیتها ف

javanica على الطماطة وهي :Oxamyl , Ethopropos ,Carbofuran, Phenamiphos , Telon . 

أظهرت النتائج عدم وجود فرق احصائي معنوي بین المبیدات المستعملة ومعاملة المقارنة في معدل النسبة المؤیة 

ولكن یوجد فرق احصائي معنوي في شدة االصابة , لى الطماطة لألصابة بمرض دیدان العقد الجذریة ع

: بالمرض على الجذور بین المبیدات الكیمیاویة ومعاملة المقارنة  كان ترتیب المبیدات حسب الفعالیة كاآلتي

Telon , Phenamiphos , Carbofuran , Ethopropos , Oxamyl     كما أشارت النتائج الى وجود

ین المبیدات المستعملة والمقارنة في تأثیر المبیدات على الزیادة في طول النمو الخضري فروقات معنویة ب

 , 27.55 ,         :حیث اعطت المبیدات حسب ترتیب فعالیتها االنتاج االتي ,واالنتاج على نباتات الطماطة 

  .معاملة على التوالي / كغم 21.00,24.45 31.24 , 28.30

فعالیة في مكافحة دیدان العقد  Carbofuran , Ethopropos ,Oxamyl: ثةأظهرت المبیدات الثال

على الطماطة لذلك یمكن استعمالها في برامج مكافحة اآلفة على المحصول في  M.   javanica  الجذریة

  .الحقل 

  

The use of some Nematocides for the control of local strain of root-
knot nematodes Meloidogyne javanica on Tomato in Abu- Ghrib, 

Baghdad
  

Ali H. Alwan
Plant protection Div.- College of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
Five Nematicides; Oxamyl (vydate), Ethopropos (Mocap), Carbofuran 

(Furadan), Phenamiphos (Nemacur), Telon, were tested in the field to explore their 
effectiveness against root – knot nematodes: Meloidogyne javanica (Treub) Chit 
wood on tomato. Results showed that there were no significant differences in the 
percentage of infection between the nematicides and the control treatment, in the 
incidence of root- knot disease on tomato. However, there were significant differences 
in root – gall index ,the hight of the plants and tomato production between the 
nematicides and the control treatments. the nematicide ranged according to their 
effectiveness as fallows: Oxamyl, Ethopropos, Carbofuran, Phenamiphos ,Telon .The 
product of the nematicides treatments were 31.24 , 28.30, 27.55 , 21.00 ,24.45 kg/
treatment respectively. Therefore, the nematicides oxamyl, Ethopropos, Carbofuran, 
could be used in the control mangments against Root-knot nematodes  M.   javanica 
in the field.
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  المقدمة

فقد ازداد االهتمام بهذا المحصول في اآلونة , تعد الطماطة من محاصیل الخضر المهمة في العراق 

إذ تبلغ المساحة , ارنته بإنتاجیة البلدان االخرىاألخیرة إال إن إنتاجیته لم تصل الى مستوى الطموح عند مق

بمتوسط غله قدرها , طن 779001دونم وبإنتاج كلي قدره 262819بنحو 2003المزروعة به في العراق عام 

حیث تستعمل في الطبخ , والطماطة من الخضر المهمة التي تدخل في غذائنا الیومي ) 1(دونم / طن 2.964

ازجة وتستعمل على نطاق واسع في التعلیب لصناعة المعجون وعصیر الطماطة لذلك بمختلف انواعه وتؤكل ط

تزرع الطماطة كزراعة مغطاة في .فهي محصول إقتصادي یدر ارباحًا مجزیة ضمن فترة زمنیة قصیرة 

ویزرع المحصول , المحافظات الوسطى في العراق اوائل شهر تشرین اول او تزرع مكشوفة خالل شهر نیسان 

أما في .تشرین اول –المحافظات الشمالیة خالل شهر حزیران وینضج الحاصل خالل الفترة من ایلول في 

المحافظات الجنوبیة وخاصة البصرة فتزرع الطماطة خالل شهري تموز و آب وینضج الحاصل خالل االشهر 

الحشریة والمرضیة التي یتعرض المحصول في العراق لألصابة بعدد من اآلفات .كانون اول –من تشرین ثاني 

ومن اهم االمراض التي یتعرض لها المحصول أمراض الذبول الفطري , تسبب خسائر كبیرة في الحاصل 

واالخیر ینتشر في جمیع مناطق زراعة الطماطة في ) 2(واالمراض الفیروسیة ومرض دیدان العقد الجذریة 

  :وهي ) 3(ریة التي تهاجم جذور الطماطة وقد تم تشخیص ثالثة انواع من دیدان العقد الجذ, العراق 

-Meloidogyne javanica (Treub ) Chit wood 
-M.                    incognita (kofoid & White)
-M.                    arenaria (Neal)

یكافح مرض دیدان العقد الجذریة على الطماطة بأستعمال  بعض الطرق الزراعیة في التقلیل من تأثیر

المرض على المحصول مثل الحراثة العمیقة صیفًا لتعریض بیوض ویرقات الدیدان الى درجات الحرارة الشدیدة 

فیؤدي ذلك الى قتل االطوار النشطة وانخفاض حیویة البیوض التي تمثل الطور المقاوم للدیدان بدرجة كبیرة 

یدان العقد ان د)5(فقد وجد , عد الزراعة ومن الطرق الزراعیة  في مقاومة دیدان العقد الجذریة هو مو .)4(

اما , تشرین اول على التوالي 30.20.10جیل على محصول الطماطة لمواعید الزراعة 3.3.4الجذریة انتجت 

كانون ثاني كانت الفترة الزمنیة الألزمة إلكمال ,كانون اول , في درجات الحرارة الواطئة خالل اشهر تشرین ثاني 

ومن هنا یتضح مدى تأثیر تاریخ . ثالثة اضعاف المدة الألزمة ألكمالها خالل تشرین اول جیل واحد للدیدان

تستعمل المبیدات .الزراعة على تقلیل شدة األصابة بالمرض وانعكاس ذلك على النمو الخضري واالنتاج 

قبل زراعة الكیمیاویة ایضا في مكافحة مرض دیدان العقد الجذریة وذلك عن طریق اضافتها الى التربة

المحصول بفترة مناسبة او تستعمل بعد الزراعة عند تحضین النباتات وخاصة المبیدات المحببة وتستعمل بعض 

وألجل اضافة معلومات جدیدة في مجال ) 3(المبیدات الجهازیة رشا على النباتات بعد الزراعة في الحقل 

  .ت المتوفرةالمكافحة الكیمیاویة نفذ هذا البحث باستعمال بعض المبیدا

  

  

  

  

  

  المواد وطریقة العمل
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كانت في الموسم السابق مزروعة M. javanicaأختیرت قطعة ارض ملوثة بدیدان العقد الجذریة 

الحقل تابع للهیأة العامة للبحوث الزراعیة في ابي . بالباذنجان وقد ظهرت اصابة شدیدة بالدیدان على المحصول 

یم التربة قسمت قطعة االرض الى ثالث مكررات مساحة المكرر الواحد وبعد حراثة وتنع. 1995غریب عام 

فتحت فیها ساقیتین للزراعة 2م50مساحة المعاملة الواحدة بحدود , وكل مكرر یحتوي ستة معامالت 2م300

  :وزعت المعامالت على النحو التالي.م 15طول الواحد 

  

  التراكیز    المعامالت

1-Phenamiphos 40% )Nemacur (  2م/ 3سم5بمعدل  

2-Furadan ) Carbofuran 5 % (2م/ غم 25بمعدل  

3-(Vydat ) Oxamyl 10 %غالون ماء/ 3سم36بتركیز  

4-(Mocap) Ethopropos 10%2م/ غم 40بمعدل  

5-(1,3Dichloropropene ) Telon 100 %2م/ 3سم10بمعدل  

    المقارنة-6

  .الوقایة في الهیأة العامة لوقایة المزروعات على هذه المبیدات من مركز بحوث حصل 

  

أضیفت المبیدات المحببة الى التربة نثرًا بالید , وبعد توزیع المعامالت عشوائیًا في ثالث مكررات 

ومزج كل مبید مع التربة الى  Ethoproposومبید  Carbofuranوحسب المساحة قبل فتح السواقي وهي مبید 

السائل فقد اضیفا الى التربة باستعمال  Telonالسائل و  ال    Phenamiphosسم اما مبیدي 30عمق 

اما المبید , سم 30على عمق  shell (Hand _  operated needle point gun(الحاقنة الیدویة نوع 

Oxamyl  صنف سوبر ماریموند ( زرعت بذور الطماطة . السائل فقد استخدم رشًا على نباتات الطماطة (

في احواض بالستیكیة في تربة معقمة بالمثیل بروماید في , علیها من الشركة العامة للتجهیزات الزراعیة ُحصل 

زرعت بادرات . الظلة الخشبیة التابعة للهیأه وبعد بلوغ الباذرات مرحلة اربعة اوراق حقیقیة نقلت الى الحقل 

نبات طماطة في كل 25حیث زرع , بالمبیدات الطماطة في جمیع المعامالت بعد عشرة ایام على معاملة التربة 

فقد استخدم رشًا Oxamylاما المبید , سم 25المسافة بین نبات واخر كانت , ساقیة  وعلى جانب واحد منها 

  . على نباتات الطماطة بعد اسبوع من نقل البادرات الى الحقل

في جمیع المعامالت اعتبارًا من تم تسجیل عدد النباتات التي ظهر علیها الذبول او المیتة اسبوعیاً 

أخذت ثالث جنیات من محصول الطماطة لجمیع المعامالت وبعد ذلك ,الزراعة وحتى انتهاء جني المحصول 

على جذو نباتات الطماطة  M . javanicaجرى تقییم نسبة االصابة وشدة االصابة بمرض العقد الجذریة 

 ( pI)حیث ُقلعت جمیع النباتات لكل معاملة وحسب معدل النسبة المؤیة لألصابة , لمعامالت التجربة 

percentage of infection  وكذلك تقدیر شدة االصابة على الجذور بحساب الدلیل المرضيRGI ) (Root 

– gall index    خدام قیاس بأست, لكل معاملة ولجمیع المكرراتTayler and Sasser , 1978)  ( وحسب

  :الدرجات التالیة 

  

  

  درجة شدة االصابة    عدد العقد الجذریة على
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  )RG1(   النبات الواحد

  صفر    صفر

1-3  1  

4-10  2  

11-30  3  

31-100  4  

  5  100اكثر من 

  0.05عند مستوى احتمال ) LSD(معنوي وقورنت المعدالت تبعًا الختیار اصغر فرق حللت البیانات احصائیًا 

  

  النتائج والمناقشة

یة لألصابة ئو تأثیر كل مبید على النسبة الم) 1(أظهرت النتائج التي تم الحصول علیها جدول رقم 

)PI ( بالمرض وكذلك تأثیر كل مبید على شدة االصابة على الجذور )RGI ( وكان ترتیب المبیدات حسب

  Oxamyl , Ethopropos , carbofuran , Telon ,Phenamiphos:الفعالیة هو 

  

على ) RGI( وشدة االصابة)  pI( تأثیر المبیدات المختلفة في معدل النسبة المؤیة لألصابة ) 1(جدول 

javanica. Mجذور الطماطة بدیدان العقد الجذریة  

% PI %RGIالتركیز  المعاملة

1-Oxamyl 10%  36 361.3غالون/3سم

2-Ethopropos 10%40 2  50  2م / غم  

3-Carbofuran 5%25 2.7  65  2م/ غم  

4-1,3 Dichloropropene Telone 100%10 3.3  73  2م/ 3سم  

5-Phenamiphos 40%53.6  77  2م/ 3سم  

6-Control4.3  83  ـــ  

L .S.D . = 0.05  N. S.1.118
  

وقد كان . لفة االانها لم تكن معنویة وتشیر النتائج الى وجود فروقات ظاهریة بین المعامالت المخت

اما مبید ,  Ethoproposهو االكثر فعالیة في تحجیم نسبة االصابة وجاء بعده المبید Oxamylمبید 

Phenomiphos  فكان متقارب مع معاملة المقارنة في تأثیره.  

النسبة المؤیة ومن التحلیل االحصائي للنتائج یتضح انه لیس هناك فرق احصائي معنوي في معدل

  .بدیدان العقد الجذریة على نباتات الطماطة بین المبیدات المستعملة ومعاملة المقارنة )  PI( لألصابة 

فقد كان هناك فرق احصائي معنوي بین المبیدات ) RGI(أما بالنسبة لشدة االصابة على الجذور 

في تأثیر ) 6(ا توصل الیه اسطیفان وآخرون وهذا یتفق مع م. 0.05المستعملة ومعاملة المقارنة على مستوى 

كما ذكر . السائل على خفض شدة االصابة بدیدان العقد الجذریة على جذور الباذنجان  phenamiphosمبید 

عند خلطه مع الیوریا والرایزوبیا في انخفاض شدة االصابة بدیدان ) الركبي(تأثیر مبید ) 7(اسطیفان وآخرون 

  . على جذور الباقالء avanica. jMالعقد الجذریة 

  معاملة / وانتاج الحاصل كغم) سم(تأثیر المبیدات المختلفة في معدل طول نبات الطماطة ) 2(جدول 
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  )كغم ( كمیة االنتاج   )سم( معدل طول النبات   التركیز  المعاملة

1-Oxamyl 10%  3631.24  65  غالون ماء/ 3سم  

2-Ethopropos 10%40 28.30  263م/ غم  

3-Carbofuran 5%25 27.55  249م/ غم  

4-Telon 100%1021.00  247م/ 3سم  

5-Phenamiphos 40 %524.45  255م/ 3سم  

6-Control31  11.25  
L.S.D  p =0.05  21.153.8

  

, اعطى اعلى معدل طول للنباتات واعلى انتاج  Oxamylان مبید ) 2( تشیر النتائج في  جدول 

اال ان المبید الثاني متفوق , حیث كانا متقاربین في كمیة االنتاج   Carbofuran , Ethoproposیلیه المبیدان 

, في كمیة االنتاج  Phenamiphosیأتي بالمرتبة الرابعة المبید . على المبید الثالث في معدل طول النباتات 

صابة بدیدان العقد الجذریة في معدل طول النباتات ویمكن تفسیر ذلك ان اال Telonكما انه متفوق على المبید 

حیث ان المبید اعطى حمایة للجذور  Phenamiphosحصلت متاخرة على جذور النباتات في معاملة المبید 

في المرحلة االولى من النمو فعند تقدیر النسبة المؤیة لألصابة وشدة االصابة وجدنا ان حجم العقد الجذریة 

وهذا مما جعل النباتات تكون اطول وبالتالي تعطي حاصًال , االخرى صغیرًا بالمقارنة مع معامالت المبیدات 

  .اعلى 

جدول (اما بالنسبة لتأثیر المعاملة بالمبیدات الكیمیاویة على تحسین نمو نباتات الطماطة وزیادة االنتاج 

زیادة في زیادة طول النمو الخضري لنباتات الطماطة و 0.05فقد وجد  فرق احصائي معنوي على مستوى ) 2

حیث ان المكافحة الكیمیاویة بالمبیدات , االنتاج في معامالت المبیدات الكیمیاویة عنه في معاملة المقارنة 

وقد انعكس ذلك على زیادة النمو الخضري , خفضت من شدة االصابة بدیدان العقد الجذریة على الطماطة 

في دراسة مشابهة . ص المواد الغذائیة من التربة وبالتالي زیادة االنتاج بسبب كفاءة المجموع الجذري في امتصا

من النتائج . غم لكل كغم تربة إعطت زیادة معنویة في نمو النباتات وانتاجها 0.5ان مادة الفورفورال ) 8(ذكر

كان االفضل في الحد من االصابة بدیدان العقد الجذریة على  Oxamylالتي حصل علیها تبین ان مبید ال 

في المرتبة الثانیة في السیطرة على االفة  Ethoproposفي حین جاء المبید , حقول المكشوفة الطماطة في ال

لذلك یمكن ان تكون هذه المبیدات من الوسائل التي تعتمد في . على حالة النبات الصحیة والحاصلوانعكس

  .في المنطقةمستوى حقول المزارعینبرامج مكافحة دیدان العقد الجذریة على محصول الطماطة على 
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