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: Research Paper (Control) نیماتودامكافحة : بحـوث ( Nematodes)

مع المواد العضویةفایدیت وراجبى والمستحضر الحیوي نیمالس منفردة أو مضافاً يتأثیر مبید
) على الموزChitwoodMeloidogyne incognitaفي مكافحة نیماتودا تعقد الجذور (

2مصطفى سید مصطفىو2يحسن ھند، 1عباس خیر، 1يأمین وفد

.مصرة، القاھرة، مركز البحوث الزراعی، معھد بحوث الصحراء) 2(، مصر؛القاھرةةجامع، الزراعة وعلوم الحیاةةكلی) 1(

الملخص
فایدیت وراجبى والمستحضر الحیوي نیمالس منفردة يتأثیر مبید. 2005. مصطفى سید مصطفىي و حسن هند، عباس خیر، أمیني، وفد
جلة وقایة النبات . م) على الموزChitwoodMeloidogyne incognitaمع المواد العضویة في مكافحة نیماتودا تعقد الجذور (مضافاً أو 

.43- 37: 23العربیة. 
ضویة (الثوم الطازج أو مع خلیط بعض المواد العاً المستحضر الحیوي نیمالس منفردو (Rugby)وراجبى(Vydate)تم دراسة تأثیر استخدام مبیدى فایدیت

Meloidogyne incognitaالمصابة بنیماتودا تعقد الجذورصنف "ویلیامز"المفروم ومسحوق أوراق الكافور وسبله الدجاج) على فسائل الموز  Chitwood  تحت
الحقل. كذلك فيأو يواء فى تجربة البیت المحماتودا سأوضحت النتائج أن كل المعامالت أعطت نتائج جیدة فى خفض أعداد النیم.الحقلو يظروف البیت المحم

"راجبى" و "فایدیت" من أكفأ المواد المستخدمة في خفض الكثافة النهائیة للنیماتودا وذلك مقارنة بمركب "نیمالس" وخلیط المواد يأوضحت النتائج أن كل من مبید
هناك إما تأثیراً وجد ف،ط المبیدات أو المركب الحیوي (جرعة واحدة) بالمواد العضویةلنسبة لخند استخدامها بصورة منفردة. أما بالعالعضویة والتي كانت أقل كفاءة 

(جرعة واحدة) أعطى عند استخدامه مع المواد العضویة أعلى تأثیر ضد النیماتودا، بینما كان تأثر مبید "فایدیت" (جرعة واحدة) "راجبى"فمثًال مبید .مضادًا أو فاعالً 
لتقلیل تأثیر كالهما العضويالتسمید إلىنیمالس الحیويالمستحضرةضافإوكذلك أدى.خلیط المواد العضویةىفضت نسبة المكافحة عندما أضیف إلنخاحیث ،اً بیسل

د النیماتودا بنسبة أكثر نخفاض أعداإوسجل . ستخدام المبیدات منفردة (جرعتین)ايلكنها ال تضاهو ،كل المعامالت كانت مقنعة ومشجعةيالمكافحة فةرغم أن نسب
ستخدام ا. ولقد تحسن نمو نباتات الموز نتیجة يسائل الموز فى تجربة البیت المحمستخدام خلیط المادة العضویة منفردة مع تحسن ملحوظ فى نمو فإعند %50من 

.لى خلیط المواد العضویةإجرعة واحدة ةضافإجرعتین أفضل من ال أن درجة تأثیر المبیدات الكیماویة عند استخدام إي، ت السابقة في تجربة البیت المحمالمركبا
نیماتودا تعقد الجذور ةمكافحيف"راجبى"بینما یزید من كفاءة مبید الجهازي،"فایدیت"وجد أن المواد العضویة كان تأثیرها یقلل كفاءة مبید ،وعلى العكس من ذلك

تحسین نمو النبات.إلىضافتها إوكذلك أدى 
.نیماتودا تعقد الجذور،مواد عضویة،مبیدات نیماتودیة،مكافحة حیویة:ةتاحیكلمات مف

المقدمة
فدان (الفدان = 4800مصر على مساحة حوالي فيیزرع الموز 

ستزراعإلمتر مربع) في الدلتا ووادي النیل واألراضي حدیثه ا4200
Meloidogyne incognitaتصیب نیماتودا تعقد الجذور ).9(

Chitwoodمما یسبب ضرر ة،تسبب خسائر فادحو نباتات الموز
وبالتالي اً ونوعالمحصول كماً فينخفاضاو كبیر في نمو النباتات

خالل األعوام القلیلة ةستخدمت المبیدات النیماتودیاخسائر للمزارعین. 
،)10،15،17الماضیة في مكافحة النیماتودا المتطفلة على الموز (

لآلثار البیئیة للكیماویات الزراعیة على صحة اإلنسان والحیوان جةونتی
اتجهت االستراتیجیات الحدیثة في المكافحة على ترشید ،والبیئة

وذلك إما.یجاد البدیل المالئم لهاإالحد منها أو ستخدام المبیدات أوا
المالئمة وضعها في المیعاد والطریقة عن طریق المبیدات ةقلیل جرعبت

ستخدام المخلفات الحیوانیة إیجاد خالئط حیویة مثل إأو عن طریق 
ستخدام اوكذلك ، )3(العضویةوالنباتیة أوما یعرف بالزراعة النظیفة أو

نسب ). وقد 4،14،18(ةفآلكمنتج حیوي لمكافحة االحیةالكائنات 
أوةفآلتأثیرها السمي المباشر على اىتأثیر المواد العضویة إل

تشجیعها للمسببات المرضیة والمفترسات على النمو والتكاثر فتقلل من 
ةوكذلك تقوی،أو إلى تأثیر نواتج التحلل السامة لهذه المواد.تعدادها

تغذیتها الجیدة للنبات فیكون بذلك أكثر مقاومة جةالنباتات نتیجدر
من المبید إلى المادة ةمخفضةجرعةضافإي. كذلك یؤدالً وتحم

ستخدام اأو ،ضویة إلى تحسین النمو ومكافحة اآلفات النیماتودیةالع
ستخدام بعض المستحضرات الحیویة اوكذلك ،المادة العضویة منفردة

ختبارها إكل هذه البدائل یتم .)18،21المخلفات الحیوانیة والنباتیة (أو
ما أتجه إلیه هذا البحث. وهذا ،المكافحةفيالمبیدات إستخداملترشید 
عن طریق مناسبة في المكافحة ةالبحث إلیجاد وسیلاجريلذلك 

إلى المادة العضویة تحت منفردة أو مضافاً ختبار نوعین من المبیداتا
.ظروف البیوت البالستیكیة والحقل

مواد البحث و طرائقه
والمواد المستخدمةالمبیدات

%20السائل (Rugby)راجبى يمبیدذا البحث تم استخدام هفي 
(مبید جهازي) %24السائل (Vydate)) وفایدیت ةالمسم(مبید بال

نیمالسبالمنتج الحیوي ةمقارن،المادة العضویةىإلةأو مضافةمنفرد
(Nemaless) ظروف البیت اجریت التجارب تحت .%1تركیز

الحقل تحت الظروف الطبیعیة يفو ،األصص (القدور)ي ضمن المحم
صابة. إلل
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(القدور)  األصصضمنيمحمتجربة البیت ال
ة بتربة رملیة طینیة بنسبةمملؤ ال)سم25(زرعت أصص الفخار 

الفقس ةحدیثةیرق2000يحوالعداها بإحیث تم .بفسائل الموز1:1
Meloidogyne) من نیماتودا تعقد الجذور يثانطور الحدث ال(

incognitaخمس ثقوب حول الجذر. كررت كل يلكل أصیص ف
ن المعامالت التالیة خمس مرات:مةمعامل

سبوع من بعد أمن مبید فایدیت لكل أصیص3سم3أضیف -
بعد ثالث شهور.ةثم تلتها جرعالعدوى

سبوع من بعد أمن مبید راجبى لكل أصیص3سم3أضیف -
أخرى بعد ثالث شهور.ةثم تلتها جرعالعدوى

جرعة من ،أسبوعبفارقبالتتابع يالتسمید العضو أضیف-
50ثم ،سبوع من العدوىبعد أمن مخلفات الدواجن غ50

غ من مفروم الثوم 50ثم ،من مسحوق أوراق الكافورغ
سم7-5فى الطبقة السطحیة من السطح بعمق من الطازج

ثم كررت بعد ثالث شهور.
ثم ،من العدوىأسبوعبعد من مبید فایدیت3سم3أضیف -

.اً بقتسمید عضوي كما ذكر ساةأسابیع جرع6بعد 
ثم ،من العدوىأسبوعبعد من مبید راجبى3سم3أضیف -

.اً تسمید عضوي كما ذكر سابقةأسابیع جرع6بعد 
بعد من المستحضر الحیوي نیمالس 3سم300أضیفت-

شهور.4م كررت بعد ث،لكل أصیصسبوع من العدوىأ
بعد من المستحضر الحیوي نیمالس 3سم300أضیفت -

ثم أضیف التسمید العضوي ،أصیصلكل سبوع من العدوىأ
.اً كما ذكر سابقمع المستحضر الحیوي

ةوغیر معاملةداأصص نباتات موز غیر مع5تركت -
(شاهد) للنمو الخضري.ةللمقارن

ةللمقارنةوغیر معاملةأصص نباتات موز معدا5تركت -
ا(شاهد) لتكاثر النیماتود

.الكاملةوائیة العشالقطع بنظام يالبیت المحميصص فاألتبرت
ستخالص النیماتودا اشهر من العدوى وذلك بأ6جمعت التجربة بعد 

لحین تسجیل %5حفظت الجذور فى محلول الفورمالینو ،من التربة
األطوار المختلفة للنیماتودا علیها وكذلك متوسط عدد البیض فى كیس 

البیض وحساب معدل التكاثر.
لتحلیل اإلحصائي أقل فرق تم تحلیل النتائج ببرنامج كوستات وبا

.(LSD)معنوي 

تجربة الحقل
المستخدمة في التجربة ستخدام نفس المعامالت والمكررات اتم 

عام) 15تحت ظروف حقل موز حدیث االستصالح (السابقة ولكن 
ةأسكندری-مصاب بنیماتودا تعقد الجذور على طریق القاهرة

ینایر ي/ثانلاكانون –1999یولیو /الصحراوي وذلك من تموز
لكل فسیلة ةلى الجرعات التالیإ. تم تعدیل جرعات المبیدات 2000

التسمید العضوي لتالئم حجم النباتات والمعاملة ة(مكررة) وكذلك كمی
:یليكما وكانت المعامالت الحقلیة 
األولفي)مكررةفسیلة (من مبید فایدیت لكل 3سم15أضیف -

بعد ثالث شهور وذلك ةعثم تلتها جر ،1999یولیو/تموزمن 
عمق بالطبقة تحت السطحیة فيتر ماء وحقنها یلفيذابتها إب

سم حول جذور النباتات.15
یولیو /ي األول من تموزفمن مبید راجبى 3سم20أضیف -

أخرى بعد ثالث شهور ةثم تلتها جرع،لكل مكررة1999
بنفس الطریقة السابقة.

یولیو /ألول من تموزفي ابالتتابعيالتسمید العضو أضیف -
،من مخلفات الدواجنغ500جرعة من ،أسبوعفارقب1999

غ من مفروم 100ثم ،غ من مسحوق أوراق الكافور500ثم 
شهور وذلك بخلطها بالطبقة ثم كررت بعد ثالث ،الثوم الطازج

حول الفسیلة.ةالسطحی
یولیو/في األول من تموزمن مبید فایدیت3سم25أضیف -

.اً تسمید عضوي كما ذكر سابقةأسابیع جرع6ثم بعد ،1999
یولیو/في األول من تموزمن مبید راجبى3سم20أضیف -

.اً تسمید عضوي كما ذكر سابقةأسابیع جرع6ثم بعد 1999
من المستحضر الحیوي نیمالس لكل 3سم2000أضیف -

4م كررت بعد ث،1999یولیو/في األول من تموزمكررة

س الطریقة.شهور بنف
من المستحضر الحیوي نیمالس لكل مكررة 3سم2000أضیف -

ثم أضیف التسمید ،1999یولیو /في األول من تموزمرتین
سابقًا.العضوي بعدها مباشرة كما ذكر 

.شاهدكة) موز غیر معاملات(مكرر ائل فس5تركت -
الكاملة العشوائیة القطاعات بنظامیةتم تصمیم التجربة الحقل

.اً یًا عشوائمكررات لكل معاملة) موزعة توزیع(خمس
غ) حول 25غ) وجذور (250من التربة (ةتم أخذ عینات مركب

.خالل موسم النمو المذكورة سابقاً یاً شهر )ةمكرر فسیلة (جذور كل 
م ثومن ،تسجیلهاتمستخلصت النیماتودا من التربة والجذور و احیث 

نامج كوستات للتحلیل اإلحصائي ستخدم بر او ) 8(الموتةتعدیلها لنسب
.)LSDأقل فرق معنوي ((Duncan)باختبار دنكان 

النتائج
األصص (القدور)البیت المحمي في تجربة 

ختبرة (المبیدین والمستحضر النتائج أن كل المعامالت المأظهرت 
) خفضت أعداد النیماتودا في التربة واألطوار المختلفة على يالحیو 

اً سواء استخدمت منفردة أو خلط،%50تزید عن جذور الموز بنسب 
أعداد العقد اً . حیث خفضت معنوی)1جدول(مع المواد العضویة

الجذریة واألفراد غیر البالغة وأعداد اإلناث وأكیاس البیض وكذلك تعداد 
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انخفضت ، وبالتالي "ولیامز"النیماتودا بالتربة على شتالت الموز صنف 
.بالشتالت غیر المعاملةا مقارنهاألعداد الكلیة للنیماتود

خفض أعداد فياً فایدیت األكثر تأثیر و راجبى ين مبیدكا
وكذلك خفض أعداد العقد الجذریة ،النیماتودا عند معاملتها منفردة

وأكیاس البیض واألفراد غیر البالغة واإلناث البالغة الواضعة للبیض 
اجبى عدد اإلناث ر وكذلك األعداد الكلیة للنیماتودا. حیث خفض مبید 

3.6و 37معدل تضاعف أعداد النیماتودا إلى  الواضعة للبیض و 

ضعف) ثم أخیراً 4.1و51مبید فایدیت (اله على التوالي ت، ضعف
مستحضر (النیمالس يضعف). ولم یضاه16.2و 124النیمالس (

حیث كانت عدد ، حیوى) المبیدات الكیماویة وذلك مقارنة بالشاهد
على ،ضعف52.4و277ل تضاعف أعداد النیماتودا اإلناث ومعد

التوالي.
خلیط التسمید العضوي (مخلفات الدواجن ومسحوق أوراق أعطى 

خفض معنوي فصوص الثوم) على شتالت الموزالكافور ومفروم 
وبدون فرق معنوي مقارنة باستخدام المستحضر الحیوي نیمالس. وقد 

عضوي لنباتات الموز بعد من التسمید الةواحدةجرعةضافإأدى 
بسیطة ةتقلیل نسبه المكافحة بنسبلمن المبیدات ةواحدةجرعةضافإ

ستخدم جرعتین من المبید. وقد انخفضت أعداد النیماتودا امما لو
نعكس على تحسن امما ،ومعدل تضاعفها فى التربة وعلى الجذور

).2وزیادة في النمو الخضري لشتالت الموز (جدول 

حقل  تجربة ال
مبیدي راجبى وفایدیت استخدام نتائج 5و 4، 3تبین الجداول 

مع التسمید العضوي الحیوي (نیمالس) منفردًا أو خلطاً والمستحضر
نخفاضًا إحیث سجلت كل المعامالت المختبرة یة. الحقلتحت الظروف 
في أعداد النیماتودا في التربة وعلى الجذور.ً معنویًا ملموسا

فضت أعداد النیماتودا بالتدریج خالل شهور نخاشكل عام،ب
أغسطس /المكافحة بالتدریج من شهر آبةحیث زادت نسب،الفحص

ثم انخفضت ،نوفمبري/ثانالأكتوبر وتشرین ،ولاألإلى شهر تشرین 
أعطت كل المعامالت فیما .)5بعض المعامالت (جدول يبعدها ف

بعد %28.8-22.6عدا التسمید العضوي نسبه مكافحة تراوحت بین 
شهر واحد من المعاملة. بدأ االنخفاض الملحوظ بعد الشهر الثاني من 

كل المعامالت عدا المستحضر الحیوي نیمالس سواءيفالمعاملة 
مكافحة. ةحیث أعطى أقل نسب،مع التسمید العضويأوعومل منفرداً 

نخفاض أعداد النیماتودا فى كل إفي نهایة التجربة كان واضحًا 
فایدیت مع التسمید العضوي و ةلمعامل%36.1معامالت بینال

المكافحة لمبید ةبینما كان متوسط نسب،لمبید راجبى منفرداً 76.6%
بینما أعطى ، %43.9كان للنیمالس منفردًا . %52.2فایدیت منفردًا 

وصلت إلى شهور ةالتسمید العضوي منفردًا نسبه مكافحة خالل ست
لوحظ انخفاض المكافحة عندما أضیف مبید من جهة أخرى،. 36.1%

.)%43.9بینما كان منفردًا (،)%36.6فایدیت إلى التسمید العضوي (
المكافحة ةنسبتكان، و )%62.9مبید راجبى (ةالتأثیر أقل في حالكان 
ستخدمت جرعتین بدون التسمید العضوي.اعندما 76.6%

ر مكافحة نیماتودا تعقد الجذوفيالعضویة ةسمدمع األة أو مضافةفردالمستحضر الحیوي نیمالس منوفایدیت وراجبىتأثیر استخدام مبیدي .1جدول 
.يالبیت المحميعلى جذور الموز ف

Table 1. Effect of Rugby and Vydate nematicides and a biotic agent (Nemaless) applied alone or in combination with organic
amendments in controlling Meloidogyne incognita on banana under greenhouse conditions.
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لى أكیاس إ

البیض
GI/EI index

المعامالت
Treatments

األعداد الكلیة 
للنیماتودا
Total

nematodes

النیماتودا 
250فى 

جرام تربھ
Nematod
e in 250

g soil

متوسط عدد 
البیض / 
كیس بیض
Mean of
eggs/egg-

mass

أكیاس 
البیض
Egg-

masses
األناث

Females

العقد 
الجذریة
galls

16.2 bc 32339 bc 8826 bc 187 bc 124 b 325 b 173 a 5/5 نیمالسمستحضر حیوى
Nemaless

3.6 d 7218 d 3344 c 100 de 37 c 174 bc 116 c 5/4 مبید راجبى
Rugby

4.1 d 8224 d 3323 c 93 e 51 c 158 c 114 c 5/4 مبید فایدیت
Vydate

25.6 b 51192 c 17603 b 242 ab 138 b 193 bc 120 c 5/5 تسمید عضوى
Organic amendment

18.8 bc 37516 bc 13547 b 158 cd 150 b 269 b 152 b 4/5 تسمید عضوىنیمالس +
Nemaless + Organic amendment

12.4 bc 24833 c 2333 c 156 cd 143 b 192 bc 129 bc 5/5 راجبى + تسمید عضوى
Rugby + Organic amendment

14.7 c 29299 c 10242 bc 262 a 72 c 193 bc 136 bc 5/4 تسمید عضوىفایدیت +
Vydate + Organic amendment

54.4 a 108847 a 45591 a 226 a 277 a 654 a 186 a 5/5 الشاھد (نیماتودا)
Control (nematodes)

الختبار دنكان.تبعاً %5في نفس العمود ال یوجد بینھا معنویة عند مستوى ةمتشابھاألرقام المتبوعة بحروف
Means followed by the same letter(s) within a column are not significantly different (P< 0.05) according to Duncan’s multiple range test.
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للموز يالعضویة على النمو الخضرةسمدمع األةأو مضافةالمستحضر الحیوي نیمالس منفردوفایدیت وراجبىتأثیر استخدام مبیدي . 2جدول 
.يالبیت المحمعقد الجذور تحت ظروفالمصابة بنیماتودا ت

Table 2. Effect of Rugby and Vydate nematicides and a biotic agent (Nemaless) applied alone or in combination with organic
amendments on growth of banana infected with Meloidogyne incognita under greenhouse conditions.

الوزن الطازج 
(غ)للكورمات

Corm weight (g)
)سم(طول الجذر 

Root length (g)
(غ)وزن الجذر 

Root weight (g)

طول المجموع 
)سم(الخضري 

Shoot length (cm)

(غ)الخضريالوزن
Shoot weight (g) المعامالت

Treatments

39.8 ab 26.2 ab 33.5 a 61.6 ab 106.3 bc نیمالسمستحضر حیوى
Nemaless

42.8 ab 28.8 a 32.6 a 67.2 a 146.8 a مبید راجبى
Rugby

34.3 bc 28.8 a 30.2 a 64.8 a 109.4 bc مبید فایدیت
Vydate

33.6 b 20.6 ab 26.0 ab 65.6 a 99.8 d تسمید عضوى
Organic amendment

29.7 c 29.0 a 30.4 a 67.6 a 63.5 e تسمید عضوىنیمالس +
Nemaless + Organic amendment

48.9 a 34.4 a 34.1 a 66.2 a 135.1 ab راجبى + تسمید عضوى
Rugby + Organic amendment

46.8 a 31.0 a 25.4 ab 64.6 a 97.9 cd تسمید عضوىفایدیت +
Vydate + Organic amendment

41.6 ab 33.2 a 36.4 a 67.2 a 134.0 ab الشاھد (نیماتودا)
Control (nematodes)

30.3 c 27.6 ab 30.0 a 58.4 b 76.5 de الشاھد (نبات)
Control (plant)

الختبار دنكان.تبعاً %5نفس العمود ال یوجد بینھا معنویة عند مستوى يفةمتشابھحروف األرقام المتبوعة ب
Means followed by the same letter(s) within a column are not significantly different (P< 0.05) according to Duncan’s multiple range test.

يالمستحضر الحیووفایدیت وراجبى يالموز المعاملة بمبیدةمن ریزوسفیر تربةت نیماتودا تعقد الجذور المستخلصلیرقاةعداد الكلیاأل.3جدول 
اء موسم النمو  تحت ظروف الحقل.العضویة والمأخوذة من الحقل أثنةسمدمع األةنیمالس المعاملة منفردة أو مضاف

Table 3. Number of Meloidogyne incognita juveniles extracted from soil of banana treated with Rugby, Vydate  nematicides
and a biotic agent (Nemaless) alone or in combination with organic amendments during the growing season under field
condition.

بعد المعاملةمن التربةغ250النیماتودا المستخلصة من أعداد 
No. of nematodes from 250 g soil after application

أعداد
قبلالنیماتودا 

المعاملة
No. of

Nematode
before

application
المعامالت

Treatments

/يثانالكانون 
ینایر

January

ول/األكانون 
دیسمبر

December

/يثانالتشرین 
نوفمبر

November

تشرین 
ول/األ

أكتوبر
October

أیلول/ سبتمبر
September

أب/
أغسطس
August

570 ab 493 b 333 b 660 ab 1083 ab 1115 a 1457 a نیمالسمستحضر حیوى
Nemaless

258 b 231 b 327 b 314 b 691 b 1057 a 1326 a مبید راجبى
Rugby

250 b 238 b 484 b 751 ab 695 b 695 ab 1547 a مبید فایدیت
Vydate

291 b 201 b 246 b 385 b 646 b 1338 a 1093 a تسمید عضوى
Organic amendment

408 ab 645 ab 832 ab 1035 a 578 b 916 ab 1220 a تسمید عضوىنیمالس +
Nemaless + Organic amendment

172 b 318 b 440 b 601 ab 586 b 881 ab 1084 a راجبى + تسمید عضوى
Rugby + Organic amendment

172 b 151 c 257 bc 313 b 956 ab 1431 a 1292 a تسمید عضوىفایدیت +
Vydate + Organic amendment

1022 a 1407 a 1241 a 1452 a 1099 ab 1408 a 1341 a الشاھد (نیماتودا)
Control (nematodes)

الختبار دنكان.تبعاً %5نفس العمود ال یوجد بینھا معنویة عند مستوى يفةمتشابھحروف األرقام المتبوعة ب
Means followed by the same letter(s) within a column are not significantly different (P< 0.05) according to Duncan’s multiple range test.
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نیمالس والفایدیت والمستحضر الحیوىراجبىاليمن جذور الموز المعاملة بمبیدةت نیماتودا تعقد الجذور المستخلصلیرقاة عداد الكلیاأل.4جدول 
ظروف الحقل. العضویة والمأخوذة من الحقل أثناء النمو تحت ةسمدمع األةالمعاملة منفردة أو مضاف

Table 4. Number of Meloidogyne incognita juveniles recovered from roots of banana treated with Rugby or Vydate
nematicides and a biotic agent (Nemaless) alone or in combination with organic amendments during the growing season under
field conditions.

جذور بعد المعاملةرام غ25النیماتودا المستخلصة من یرقاتأعداد
No. of nematodes from 25 g roots after application

أعداد
قبلالنیماتودا 

المعاملة
No. of

Nematode
before

application
المعامالت

Treatments

/يثانالكانون 
ینایر

January

ول/األكانون 
ردیسمب

December

/يثانالتشرین 
نوفمبر

November

تشرین 
ول/األ

أكتوبر
October

أیلول/ سبتمبر
September

أب/
أغسطس
August

633 ab 554 b 1273 ab 1540 b 2215 ab 2104 ab 3760 a نیمالسمستحضر حیوى
Nemaless

261 b 435 b 405 b 719 b 801 c 1254 b 3516 a راجبىمبید 
Rugby

522 ab 619 b 809 ab 1188 b 1601 abc 2008 ab 3480 a مبید فایدیت
Vydate

278 b 555 b 592 b 1347 b 1884 abc 1822 ab 2397 a تسمید عضوى
Organic amendment

532 ab 667 b 1249 ab 1343 b 1021 bc 1421 b 2032 a ىتسمید عضونیمالس +
Nemaless + Organic amendment

220 b 324 b 349 b 682 b 1012 bc 1076 b 3062 a راجبى + تسمید عضوى
Rugby + Organic amendment

569 ab 578 b 1023 ab 1903 b 1454 abc 1254 b 2400 a تسمید عضوىفایدیت +
Vydate + Organic amendment

1258 a 1688 a 1810 a 3182 a 2448 a 2905 a 3520 a الشاھد (نیماتودا)
Control (nematodes)

الختبار دنكان.تبعاً %5نفس العمود ال یوجد بینھا معنویة عند مستوى يفةمتشابھحروف األرقام المتبوعة ب
Means followed by the same letter(s) within a column are not significantly different (P< 0.05) according to Duncan’s multiple range test.

والفایدیتراجبىيالمعاملة بمبیدلى الجذورإةضافوز باإلالمةمن ریزوسفیر تربةت نیماتودا تعقد الجذور المستخلصلیرقاةعداد الكلیاأل. 5جدول 
المأخوذة من الحقل أثناء  موسم النمو تحت ظروف الحقل. ولعضویةة اسمدنیمالس المعاملة منفردة أو مضافة مع األوالمستحضر الحیوى

Table 5. Number of Meloidogyne incognita juveniles recovered from soil and roots of banana treated with Rugby or Vydate
nematicides and a biotic agent (Nemaless) alone or in combination with organic amendments during the growing season under
field conditions.

جذورغ25+ ةتربغ250عقد الجذور المستخلصة من األعداد الكلیة لیرقات نیماتودا ت
No. of nematodes from 250 g soil + 25 g roots

النیماتودا أعداد
قبل

المعاملة
No. of

Nematode
before

application
مالتالمعا

Treatments

/يثانالكانون 
ینایر

January

ول/األكانون 
دیسمبر

December

/يثانالتشرین 
نوفمبر

November

ول/األتشرین 
أكتوبر

October

أیلول/ 
سبتمبر

September
أغسطسأب/

August
1203 ab 1047 ab 1606 bc 2200 b 3298 a 3219 ab 5217 a نیمالسمستحضر حیوى

Nemaless
519 bc 666 b 732 b 1033 c 1492 b 2311 ab 4842 ab مبید راجبى

Rugby
772 b 857 b 1293 bc 1939 ab 2296 ab 3160 ab 5027 a مبید فایدیت

Vydate
569 bc 756 b 838 c 1732 b 2530 ab 3160 ab 3490 ab تسمید عضوى

Organic amendment
1203 ab 1047 ab 1606 bc 2200 b 3298 a 3219 ab 5217 a تسمید عضوىنیمالس +

Nemaless + Organic amendment
392 c 642 b 789 c 1283 b 1598 b 1957 b 4146 ab راجبى + تسمید عضوى

Rugby + Organic amendment
741 b 729 b 1280 bc 2216 b 2407 ab 2685 ab 3691 ab تسمید عضوىفایدیت +

Vydate + Organic amendment
2260 a 3095 a 3051 a 4634 a 3547 a 4313 a 4861 a الشاھد (نیماتودا)

Control (nematodes)

الختبار دنكان.تبعاً %5نفس العمود ال یوجد بینھا معنویة عند مستوى يفةمتشابھحروف األرقام المتبوعة ب
Means followed by the same letter(s) within a column are not significantly different (P< 0.05) according to Duncan’s multiple range test.
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المناقشة
ستخدام مختلف أنواع مهلكات النیماتودا تعتبر عامل هام اإن 

منها، بماالعدید وٕان فات النیماتودیة. آلومؤثر لوقف نشاط وتطور ا
المواد الكیماویة والتسمید العضوي وكذلك المستحضر الحیوي فیها 

دارة إفيتستخدم وبالتالي ،اآلفةتلك اعتبرت كعوائق لنمو وتطور
اء سو الدراسة هذه يلمواد المستخدمة فوٕان ابرامج مكافحة النیماتودا. 

تسمید ةجرعةضافإمع ةعلى جرعتین منفردة أوبجرعة واحداستخدامها 
تحت أو يارب األصص (قدور) فى البیت المحمواء فى تجعضوي س
كافحة لمصابة أعطت نتائج مشجعةإلالطبیعیة لالحقلیةالظروف

تأثیراً لتسمید العضوي منفرداً كان ل. على الموزنیماتودا تعقد الجذور
وذلك بالخفض المعنوي لعدد العقد الجذریة ،مكافحة النیماتودافياً كبیر 

لبالغة واإلناث وعدد كتل البیض وعدد البیض فى كیس اواألفراد غیر
بیض وكذلك معدل تكاثر النیماتودا على جذور الموز المصاب 

،3(نتائج دراسات سابقة اتفقت مع نتائجهذه ال، بنیماتودا تعقد الجذور
للنیماتودا من تلك يبادإلالتأثیر اإن . )5،6،11،13،19،20
نسب بشكل رئیسي قد ،وحیوانیةةنباتیإلضافات العضویة من مخلفات ا

مثل ،إلى بعض المواد الطیارة الناتجة من تحلل المواد العضویة
وااللدهیدات والغازات ةمینیالدهنیة والفینوالت واألحماض األاألحماض

كذلك .العضویةةسمدألمونیا من خالل تحلل األالقاتلة المنبعثة مثل ا
متطفلة ومفترسة ةمن كائنات حیبما تحتویهةالمواد العضویةضافإ

قلل بالتالي تتهاجم النیماتودا و يالمفترسات التوتشجیعها للممرضات و 
. (7)من تطورها وأعدادها 

حضر الحیوي فایدیت والمستو راجبى يأضیف مبیدعندما
في تعداد انخفاض معنوي جداً ىأدى إلة،نیمالس بجرعتین منفرد

ة أقل في معامالت الخلط مع التسمید المكافحةوكانت نسب،النیماتودا
فشلالحاالت. ةبالمعامالت المنفردة في غالبیةالعضوي مقارن

عندما خلط مع تخفیض أعداد النیماتودا في المستحضر الحیوى نیمالس
ستخدام النیمالس أو خلیط المادة احالة يكما هو ف،المادة العضویة

. و الحقلأ)القدور(األصص من معامالت العضویة منفردة فى كالً 
ةكمیمن جزئیاً من المحتمل أن خلیط التسمید العضوي یمتصحیت أنه

مما یقلل من تعداد البكتریا ونواتج ،)2فتقل كفائتة (يالمستحضر الحیو 
ةإفرازاتها السامة للنیماتودا حول جذور العائل والتي ال تكون كافی

ةستخدام الكائنات الحیالعطاء نتیجة مماثلة للمعامالت الفردیة. أما ا
) عند دراسة عدد من Mittal)12وGoswamiفقد وجد ،المكافحةيف

على الباذنجان أن M. incognitaالفطریات على نیماتودا تعقد الجذور 
حیث ، A. fumigatusاألكثر سمیة تبعه Aspergillus nigerالفطر 

ل نسبة أعطى أق، في حین85%ختبركانت نسبة الموت فى تجارب الم
Geotrichum candidumو Paecilomyces lilacinusموت كل من 

.Pو A. nigerضافة إأدى و  lilacinus لى إمع مخلفات المستردة
. یماتودا تعقد الجذورنقص كبیر فى أعداد ن

المختبرة سواء مبید راجبى أو ةالمبیدات النیماتودیةكفاءترجع 
ةالتربة مديفىأن متبقیاتها تبقىإل،مبید فایدیت لمكافحة النیماتودا

). كذلك وجد 15مما تتیح حمایه أطول للشتالت (،شهرین بعد المعاملة
ن معامله الموز بمبید فایدیت خفض أعداد النیماتودا في التربة ومنها أ

فيزیادة معنویة وحدث نتیجة لذلك ،(17)نیماتودا تعقد الجذور
النتائج المتحصل علیها من . ومن للنباتاتقیاسات النمو الخضري

حسن أتجربة الحقل أن مبید راجبى أعطى و )القدوراألصص (تجربة 
حیث وجد ،)10(سابقةدراسة تفق مع یوهذا .النتائج خالل موسم النمو

خالل الثالث والسبع شهور من أن مبید راجبى كان أكثر تأثیراً 
ةزان الخضریوانعكس هذا على زیادة نمو النباتات في األو ،المعاملة
. أما (10)تثبیط تطور وتكاثر آفة النیماتودا كذلك،الطازجةوالجذریة

فقد كانت نسبة االنخفاض ،عند استخدام خلیط المواد العضویة منفردة
من استخدام جرعتي المبید كنها أقللفى أعداد النیماتودا معنوي و 

یجة وأمكنه تعویض الضرر الذي حدث للنبات نت.فایدیت)–(راجبى
ةنتیحالطازجلذلك انعكس على قیاسات المجموع الخضري،ةصابإلل

وبما یوفره من نیتروجین ذائب متاح للنبات ،التغذیة بالمواد العضویة
و جید باالضافة مونیا والذي یحفز النبات على نمأشكل نترات أويف
)1لى خفض أعداد النیماتودا (إ

المكافحة عندما يفةالمواد العضویة أعطى فعالیةضافإكذلك 
ضافتها إلى إبینما یجب أن یؤخذ الحذر عند ،أضیفت منفردة

آخرونو Shahاإلضافات الكیماویة األخرى. وأتفقت النتائج مع 
أعداد نیماتودا تعقد يفينخفاض معنو إحیث سجل حدوث ،)18(

الجذور على الباذنجان عند معاملتها بزیت النیم تالها استخدام مبید 
لیها إالمضاف التربةأن مونیا. كما وجدألیدان مع سماد االفور 

مستخلص أوراق الداتورا أو النیم قد أنخفض فیها أعداد نیماتودا تعقد 
كما أعطى ،وكذلك تحسن نمو النباتاً معنویاً نخفاضإالجذور 

).  21مستخلص أوراق النیم أحسن النتائج تاله الداتورا (
ضافة المادة العضویة حسنت إأن ،نستخلص من ذلكیمكن أن 

كذلك أعطى إضافة .من نمو النبات وخفضت من تعداد النیماتودا
جرعة واحدة من المبید مع خلیط المادة العضویة نسبة مكافحة تقترب 

ستخدام جرعتین من المبید مع تحسن ملحوظ فى نمو النباتات إمن 
ستخدام الكیماویات الزراعیة.ال من یقلیمكن التوبهذا 
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Abstract
Amin, W.A., A. Kheir, H. Hendy and M.S. Mostafa. 2005. Effect of Rugby and Vydat nematicides and a bio-agent
Nemaless in controlling root-knot nematode, Meloidogyne incognita on banana. Arab J. Pl. Prot. 23: 37-43.

Control treatments of Meloidogyne incognita Chitwood on banana cv. Williams was first evaluated in a greenhouse experiment, and
then in a field trial. Two nematicides (Vaydate L 24% and Rugby E.C 20%) and a biotic agent (Nemaless) were applied alone or in
combination with some organic amendments (poultry droppings + dry ground eucalyptus leaves + fresh minced garlic cloves) were used in
both experiments. Rugby or Vydate were the most effective treatments in reducing the nematode population, whereas “Nemaless” or the
organic amendments were comparatively less effective in both experiments. In the combined treatments, antagonistic or synergetic effect has
been reflected on the materials efficacy. Rugby plus organic amendments were highly effective action against the nematode, whereas the
efficacy of Vydate or Nemaless was reduced when added to the organic amendments. Improvement in banana growth parameters due to
the nematode management by means of the above-mentioned additives were assessed in the greenhouse. The chemical nematicides
surpassed all other materials in improving the growth. However, the organic amendments reduced the positive effect of the other materials
on growth parameters.
Key words: Biological control, Meloidogyne incognita, nematicide, organic amendment, root knot nematode.
Corresponding Author: A. W. Amin, Faculty of Agriculture, Cairo University, Cairo, Egypt.
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