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  إن كلمة نيماتوداnematode   األصل من كلمتين إغريقيتين هما :  فيمشتقةnema ط وكلمة وتعنى خي

eidoes ديدان بال ناآلالكائنات الحية بالديدان الخيطية إال أنها تعرف  وتعنى شبية وعلية عرفت هذة

 بالنيماتودا وأحياناً تسمى بالديدان الثعبانية . اختصاراالنيماتودية أو 

 

  )مائية  يواناتدودية الشكل وتعتبر بصورة رئيسية ح أسطوانيةوالنيماتودا حيوانات الفقارية )بدائية

aquatic  اء ق من المأو العذبة أو على األقل يجب أن يغطى جسمها غشاء رقيالمياة المالحة  فيتعيش

 تكون حية ونشطة . لكيالتربة  في

 

  يفتوجد  يفهبيئة تتوافر فيها أسباب الحياة  أي فيحيث يمكن أن توجد  االنتشارالنيماتودا واسعة 

لمحيطات ماق اأع فيلك وفى المناطق القطبية وفى مياة الينابيع الحارة وكذ الصحراوية الجافة األراضي

. 

  شعبة  يهيوانية شعبة )قبيلة( مستقلة بذاتها داخل المملكة الح فيأخيراً على وضعها  الرأي استقرولقد

تعتبر هذة وزراعية .  كافاتبدراستها وخاصة  االهتمامنظراً لزيادة  Phylum : Nematode النيماتودا

ة لكثافايا بعد مجموعة الحشرات خاصة من حيث الشعبة من أكبر المجموعات الحيوانية عديدة الخال

 والتنوع .

 

  لضروريالمجموعة هذة األحياء  الداخليوالتركيب  الخارجيالشكل  فيوبالرغم من التباين الكبير 

  fusiformل الشك مغزليلتأقلمها مع جميع البيئات تقريباً إال أن هذة المجموعة تتميز بجسم مستطيل 

 ياً نحوالوسط ثم يستدق تدريج فيلنبات حيث يكون الجسم عريضاً نسبياً معظم نيماتودا ا فيكما 

عرض الجسم  أن أي  filiformعدد قليل من النيماتودا يتخذ الجسم الشكل الخيطى  فيالطرفين إال أنة 

 معظم أنواع النيماتودا المتطفلة على الحشرات . فيمتساًو على طول محورة كما 

 

 الجنسيالشكل  اختالفدا ظاهرة وتبدى بعض أجناس النيماتوdimorphism sexual فظ حين يحت ففي

 -مختلفة : أشكاالتنتفخ اإلناث وتتخذ  الدوديالذكر بشكلة اإلسطوانى 

 ا ى )النيماتود)نيماتودا الحوصالت ( أوالكلو والليمونيكالشكل الكمثرى )نيماتودا تعقد الجذور(       

  وتبقى  لى الحركةلقدرة ع)نيماتودا الموالح( وهى بهذا تفقد امنطقة العنق ادامتدتقريباً مع  الكرويالكلوية( أو 

 ساكنة داخل الجذور أوعلى سطوحها .
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  ة ( فصيل 30<  فيجنس  200 حواليإلى  تنتمينوع من نيماتودا النبات ) 4000<  اآلنيعرف حتى

 فيدا نيماتوتناولت دور ال تيالتهاجم األجزاء المختلفة من عوائلها النباتية ولكن الدراسات  التي

 نوعاً . 150ألكثر من  اآلناألمراض النباتية المختلفة لم تتعرض حتى 

 

  عدد  ا إال أنمن أنواع النيماتود رأو أكثنبات مزروع من اإلصابة بواحد  أي وال يخلوبالرغم من أنة

مرض معروف  100أكثر من  ىال تتعدتسببها أو تشارك فيها النيماتودا  التياألمراض النباتية المهمة 

 . اآلنحتى 

 

  وضوع هذا الملها عالقة ب التيوالتعاريف  االصطالحاتالبداية أن نعيد إلى األذهان بعض  فييجدر بنا

:- 

 

Nematode population density                                                         الكثافة العددية للنيماتودا

       

سجة ن معين من أنأومن وز وحدة من حجم التربة فيعدد النيماتودا )أطوار كاملة أويرقية أو بيضاً (  هي       

 النبات.

 

Tolerance limit                                                                                                  حد التحمل

                 

رر واضح على يستطيع النبات أن يتحمل اإلصابة دون ض والذيالتربة  فيوى كثافة النيماتودا هو مست       

 .نموة ومحصولة 

 

 esholdthr e Damag                                                                             حد الضرر

 

 ( . اقتصاديةاضحة أو) إحداث أضراراً و عتستطي هو أقل كثافة نيماتودية       

 

Economic threshold injury                                                                 حد الضرر اإلقتصادى

       

 حة ويختلفليات المكاف( أكبر من تكاليف عماقتصاديةالعددية للنيماتودا الالزمة إلحداث خسائر ) ةهو الكثاف       

 .وكذلك تكاليف المكافحة المتبعة  االقتصاديةقيمة المحصول  ختالفباهذا الحد 
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 ty(P1isden   npopulatio lInitia(                               االبتدائيةمستوى الكثافة 

 

 يسمى أحياناً والتربة قبيل الزراعة أو المعاملة بإحدى طرق المكافحة  فيهو مستوى كثافة النيماتودا       

 ( .المعديوى اللقاح اإلبتدائى )أو بمست

 

 Resistance or control ?                                                     ؟مقاومة أم مكافحة 

 

 " ليل وتق اآلفاتللتعبير عن الطرق المختلفة للتعامل مع  يستعمل البعض خطأ مصطلح " مقاومة

ت للتأثيرا الحيالكائن  resistanceنى مقاومة أضرارها وفى الواقع فإن مصطلح "مقاومة" يع

ات الحشر للمبيدات أو كمقاومة بعض النباتات لإلصابة باألمراض أو اآلفاتالخارجية كمقاومة بعض 

 مثالً .

  "وعلية فسوف نستعمل هنا مصطلح "مكافحةcontrol  ذا هناك حالياً عدم قبول حتى له ولو أن

 لمفهوممن المرض وألن ا والنهائية قد تعنى التخلص التام المصطلح ألسباب منها أن كلمة مكافح

ذة هكافحة عموماً( يتطلب التنظيم واإلدارة المتكاملة لم اآلفاتالحديث للتعامل مع األمراض )أو 

 .        Integrated   managementاألمراض 

 لو أقأند مستوى وعلى العموم سوف نستعمل مصطلح "المكافحة" ليعنى التحكم وإبقاء شدة المرض ع 

 من حد الضرر اإلقتصادى .

  القدر  تودا إلىخفض الكثافة العددية للنيما فيوأرخصها أكثر الطرق  استخداموتعنى مكافحة النيماتودا

 من نفقات . اوما يتبعهالذى يسمح بإعطاء محصول إقتصادى يفوق تكاليف عملية المكافحة 

 

 -فوائد مكافحة النيماتودا:

 

 تحسين وحصول زيادة الم فيد مكافحة النيماتودا على تلك الفوائد الواضحة المباشرة ال تقتصر فوائ

 نيمك أوضحة قد التكون وا التينوعيتة بل تمتد لتشمل بعض الفوائد األخرى المهمة غير المباشرة 

   -:قياسها بسهولة مثل
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تظهر  تيالسات كتريا والفيروالتربة يمكن أيضاً مكافحة الفطريات والب فيمن خالل مكافحة النيماتودا  -1

ن تزيد م تيالممة التربة وكذلك مكافحة الكثير من الفطريات والبكتريا المتر فيفقط مع وجود النيماتودا 

 ها .من خالل مهاجمتها لألجزاء المصابة بالنيماتودا كالعقد والتقرحات وغير تعفنات الجذور

 متصاصا فيور كفاءة عالية للجذ وبالتاليم وكبير سلي جذريتؤدى مكافحة النيماتودا إلى إنتاج مجموع  -2

 . سمدةواأل الريالماء والعناصر المعدنية من التربة وهذا من شأنة توفير كميات كبيرة من مياة 

عية ات الزراالعملي مواعيد في وانتظامنمو النباتات ونوعية اإلنتاج  فيتؤدى مكافحة النيماتودا إلى تماثل  -3

 عمليات التسويق وزيادة األرباح . لما يسهذلك وهذا كالحصاد أوالجنى وغير 

ات الحشر األخرى فمكافحة اآلفاتمن مكافحة  والفائدة تؤدى مكافحة النيماتودا إلى زيادة العائد -4

مية كزيادة  يفتوقعة إلى النتائج الم ىال تؤدواألمراض مثالً بدون مكافحة النيماتودا على النبات نفسة قد 

 .الفائدة ولعائد بدون مكافحة النيماتودا قليل ا اآلفاتبح اإلنفاق على مكافحة هذة ونوعية المحصول فيص

 

 sControl practice                         الطرق المختلفة لمكافحة النيماتودا

 

  نبات للنيماتودا واانوع كل من   -المناسبة على عدة عوامل منها : قأو الطرالطريقة  اختياريعتمد

 للنبات وطبيعة نموة . االقتصاديةلعالقة بينهما والقيمة وطبيعة ا

 

  thodsmePreventive                                          أوالً:  الطرق الوقائية

 

خل لى أخر أو داالنيماتودا من مكان إلى أخر سواء من بلد إ انتشارتهدف هذة الطرق إلى منع وصول أو        

   -: األتيمزرعة :  حيث تشمل هذة الطرق المنطقة أو حتى ال

 

 uarantineQ                                                                          الزراعيالحجر  -1

 

الزراعية  فاتاآلفتصر القوانين والتشريعات لمنع وصول  الزراعيتعتمد معظم دول العالم نظام الحجر        

 . الخ.......... ألبصالكالبذور والعقل والدرنات وا النباتات أو األجزاء التكاثرية الملوثة نتقالاإليها عن طريق 

 -على نوعين من القوانين : الزراعيتشتمل أنظمة الحجر 
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 Prohibitory       قوانين مانعة -

 

باتية نجزاء أابة أو حتى نبات مصاب أو حتى أجزاء نباتية صادرة من مناطق مص أييمنع بموجبها دخول        

 ويحتمل أن تكون حاملة لها . اآلفة بانتشارصادرة من مناطق معروفة 

 

 Regulatory          قوانين تنظيمية -

 

  مدة حية معتالبد أن يصاحبها شهادات ص التيأو األجزاء التكاثرية تنظم بموجبها دخول النباتات

مل هذة . كما تش قبل تصديرها اآلفة نهائيا منوالتخلص أو أنها تمت معاملتها  اآلفاتتفيد خلوها من 

لوها ماً من خكد تمامناطق دخولها والتأ فيالقوانين التنظيمية معاملة النباتات أو األجزاء التكاثرية 

 قبل التصريح لها بالدخول . اآلفاتمن 

  محلى      زراعيوقد يوجد حجرLocal  quarantine الواحدة  لدولةبين المناطق المختلفة داخل ا

 .المنطقة الواحدة متى دعت الضرورة إلى ذلك  فيأو حتى على مستوى المزارع 

 

  anitationS                                                                         النظافة الصحية -2

 

 خار الماءيجب معاملة تربة المشتل معاملة جيدة بالمبيدات النيماتودية أو بواسطة ب Steaming  والتأكد

جميع  رتبخي أومن أحياء التربة الممرضة . كما يجب تنظيف  اأو غيرهمن خلوها تماماً من النيماتودا 

اد ول الموالمشتل وأرضية المشتل وممراتة وكذلك أماكن تخزين وتدا فيالمستعملة  واآلالتاألدوات 

 منتجة .النيماتودا إلى المشتل والشتالت ال محتمل من انتقال أليتفادياً  النباتية المستعملة

  اً ل مصدرالحقل التخلص وبشكل مستمر من الحشائش ألنها تشك فيكما تشمل إجراءات النظافة الصحية

تات راعة نبازك عدم تصيبها كنيماتودا تعقد الجذور مثالً . وكذل التيدائماً للعدوى بكثير من النيماتودا 

ولها قبل وص وعدم مرور هذة القنوات بحقول ملوثة بالنيماتودا الريوات قن جانبيقابلة لإلصابة على 

 إلى الحقول الخالية منها . 

  ماتودا الني ارانتشوذلك لمنع  استعمالهاقبل  الزراعية واآلالتكم يجب التأكد من نظافة جميع األدوات

 .بواسطة حبيبات الطين الملوثة أو األجزاء النباتية المصابة العالقة بها 
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    ree planting stocksf -Nematode         بذور أوتقاوى خالية من المرض استعمال -3

 

 ة .تنتشر أنواع النيماتودا المختلفة عن طريق البذور أوالتقاوى أو الشتالت المصاب           

ال وق واألبصدا السنيماتوكل من  انتشارفمن أمثلة إنتشارالنيماتود عن طريق البذور واألجزاء النباتية المصابة 

ح عن ب القموالثوم والبصل وأبصال الزينة الملوثة . ونيماتودا ثألل حبو الحجازيعن طريق بذور البرسيم 

 نباتاتوبعض أنواع نيماتودا البراعم واألوراق عن طريق حبوب األرز  طريق حبوب القمح المصابة وكذلك

الفسائل وشتالت النيماتودا عن طريق ال الكثير من أنواع تشارانالفراولة والكريزانثمم . هذا باإلضافة إلى 

 تصدر إلى مختلف مناطق العالم .  التيوالكورمات والعقل المصابة 

 

 . االستعمالثانياً : طرق المكافحة ذات الكفاءة العالية الواسعة 

                                                         

                             .Current effective and widely used control practices  

 

 في ستعمالاالة تشمل هذة المجموعة ثالث طرق رئيسية للمكافحة تتميز بأنها ذات كفاءة عالية وواسع         

  -: اقتصاديةالحصول على مكافحة  فيعليها وحدها  االعتمادمكافحة النيماتودا ويمكن 

 

 tant varietiesResis                                                األصناف المقاومة استعمال -1

 

  النيماتودا طفيليات إجباريةObligate parasites      وجود  فيال التسطيع أن تكمل دورة حياتها إ

 ة حياتهامام دورإتتعوق النيماتودا عن  التيالنبات بأية خاصية من الخصائص  اتسمالنبات العائل . فإذا 

 قف تكاثرور إلى طبيعة العالقة بين العائل والطفيل وأدى هذا التغي فيثم تكاثرها وكذلك إذا حدث تغير 

  Resistance  .   سميت الحالة مقاومة  كأو ذاالطفيل فإذا حدث هذا 

 

  ة ظهورودرجعلى ظاهرة مقاومة النباتات للطفيل من خالل درجة نمو النبات نفسة  االستدالليمكن 

 تصل إلى مرحلة النضج التام . التيأعراض اإلصابة علية أومن أعداد النيماتودا 

 

  من  واحد عن جال يخريختلف رد فعل النبات بالنسبة لكل نوع من أنواع النيماتودا وبصفة عامة فهو

 -: اآلتيةاألمور األربعة 
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تودا علية طبيعياً ة ضعيفاً وكان تكاثر النيماإذا كان نمو Susceptibleأن يكون النبات قابالً لإلصابة   -1

 .% 100 أي

ا كاثر النيماتودتوكان  الطبيعيإذا كان نموة عادياً أوفى حكم النمو  Resistantأن يكون النبات مقاوماً  -2

 -: كاألتيعلية ضعيفاً وفى هذة الحالة فإن المقاومة درجات 

 (. سبة تكاثرها على النباتات القابلة لإلصابة% من ن50-25) أ ( مقاومة خفيفة )تكاثر النيماتودا 

 كاثرها على النباتات القابلة لإلصابة (.ت% من نسبة 25-10)ب( مقاومة متوسطة )تكاثر النيماتودا 

 كاثرها على النباتات القابلة لإلصابة (.ت% من نسبة 10-1)ج( مقاومة مرتفعة )تكاثر النيماتودا 

 ابة (.% من نسبة تكاثرها على النباتات القابلة لإلص1ودا >)د( مقاومة شديدة )تكاثر النيمات

 تكاثر للنيماتودا بالمرة ( . دال يوج)   Immune)ه( نباتات منيعة 

إذا كان نموة مرضياً على الرغم من تكاثر   Tolerantأن يكون النبات قادراً على تحمل اإلصابة  -3     

  Low هذة الحالة أنة قابل لإلصابة بدرجة خفيفة فيلى النبات وقد يطلق ع –النيماتودا علية بدرجة طبيعية 

susceptibility . 

وكان تكاثر  إذا كان نموة ضعيفاً للغاية   Intolerantاإلصابة   احتمال ىير قادر علأن يكون النبات غ -4     

 النيماتودا علية محدوداً أيضاً .

 

  وليست صفة مستحدثة  يجب التأكد من أن صفة المقاومة هذة صفة وراثيةInduced resistance 

 النبات .ومن فيصفة المقاومة  انعدمتنتجت عن ظروف معينة بحيث إذا زالت هذة الظروف 

 -النبات مايلى : فيصفة المقاومة  استحداثتؤدى إلى  التيأمثلة العوامل 

 

اليمكن وثرة على العائل الطفيل للجذور وعلى معدل تكا اختراقلحرارة على معدل اقد تؤثر  -الحرارة : -1

 هذة الحالة بتأثير الحرارة وهل هو على الطفيل أو العائل أوعليهما معاً . فيالجزم 

ولو أن  يماتودا تعقد الجذورنثبت أن إضافة عنصر ) بو( أدى إلى زيادة معدل تكاثر  -تغذية النبات : -2

كنة تكاثر النيماتودا ول فيالضرر للنبات كان أقل وعلى العكس فقد أدى نقص ) بو( إلى ضعف 

 مصحوب بضرر للنبات أكبر .

 ينية ثقيلةأصص بها تربة ط فيندما زرعت نباتات قابلة لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور ع -نوع التربة : -3

 لم يحدث لها إصابة .

أن النباتات األكبر عمراً أكثر مقاومة لإلصابة عادة من النباتات صغيرة السن حيث وجد  -عمر النبات : -4

أعوام تصبح بعدها  3-2بنيماتودا تعقد الجذور وذلك حتى عمر  نباتات البن تكون قابلة لإلصابة بشدة

 . النباتات مقاومة تماماً 
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 -طبيعة المقاومة في النبات :

 

 Root exudates       إفرازات الجذور -1

  

 موادتعرف هذة التفرز جذور بعض النباتات مواد معينة تعمل على فقس بيض النيماتودا الطفيل و

 Attractantsكما تفرز جذور بعض النباتات مواد جاذبة    Hatching   factorsبعوامل الفقس  

ا ومة . كمبح مقاإفراز هذة المواد فإنها تص فيتعمل على جذب اليرقات نحو الجذور فإذا أخفقت النباتات 

 للنيماتودا . السامةتكتسب نباتات أخرى صفة المقاومة نتيجة إلفرازات جذورها 

 

 Resistant to penetration          لالختراقالمقاومة  -2

  

طل خرى يتعجذور بعض النباتات المقاومة وفى أحيان أ اختراق فيتخفق يرقات نيماتودا تعقد الجذور 

 .للجذور وتكتسب النباتات بذلك صفة المقاومة  اختراقها

 

 reaction  Host                 رد فعل العائل -3       

 

 لعائل مثلانسجة يكون مصحوباً برد فعل معين أل الداخليتطفل كثير من أنواع النيماتودا وخاصة التطفل        

األنسجة  فييحدث  . وهذا التغير الذىحالة نيماتودا تعقد الجذور  في Giant  cellsتكوين الخاليا العمالقة   

 فيبات نب النقصور من جا أييتم دورة حياتة ويتغذى وهكذا فإن  لكيكرد فعل لإلصابة يعتبر ضرورياً للطفيل 

حدثة لى مايعهذة الحالة سوف يقتصر  فيتحقيق رد فعلة هذا يكسبة صفة المقاومة ولو لحد ما حيث أن الضرر 

 اليرقات ألنسجة الجذور . اختراق

 

 Change in sex ratio                   النسبة الجنسية فيالتغير  -4

 

لحد من دى إلى انسبة الذكور بالنسبة لإلناث األمر الذى يؤ فيبعض النباتات المقاومة زيادة  فيلوحظ       

ة د فسرت هذاث فقدرجة تكاثر النيماتودا . وحيث أن الذكور تتطلب عادة كمية من الغذاء أقل مما تتطلبها اإلن

فة لنباتات صهذة ا تاكتسب وبالتالية الحاالت قليلة مثل هذ فيالظاهرة على أساس أن كمية الغذاء المتاحة للطفيل 

 المقاومة.

 



 10 

 Crop rotation                                             الزراعية إتباع نظام الدورة -2

 ر ابة . ويعتباإلص ةتعاقب المحاصيل القابلة لإلصابة بأخرى منيعة أو شديد يقصد بالدورة الزراعية

لشروط اوافر في المقاومة ذو فاعلية كبيرة كما أنة غير مكلف وذلك على أن تت إتباع هذة الطريقة

 -اآلتية :

 

 أن يكون أعداد النيماتودا كبيراً ويسبب ضرراً بالغاً للمحصول الرئيسي . -1

 دراسة المدى العوائلى دراسة تامة بما في ذلك الحشائش . -2

صول المح جة واضحة وبحيث يمكن أال يتأثرأن يؤدى تعاقب المحاصيل إلى خفض أعداد النيماتودا بدر -3

 الرئيسي عند زراعتة .

 

  ة ة العدديلكثافاهذة  انخفاضيتوقف طول مدة الدورة على الكثافة العددية األصلية للنيماتودا وعلى معدل

ا دورة قاومتهمليس لها طور مقاوم أثناء دورة حياتها تتطلب  التيأثناء الدورة . حيث أن النيماتودا 

  سنوات . 7-3نيماتودا الحوصالت التي تتطلب دورة طويلة قد تستغرق بعكس  قصيرة

 : يؤخذ على طريقة المقاومة بإتباع الدورة الزراعية مايلى- 

 

 الدورة للنيماتودا . فييتوقف نجاحها على مدى مقاومة المحاصيل الداخلة  -1

 إطالة الفترة إلى عدة سنوات كما في حالة نيماتودا الحوصالت . -2

 بة وتصبحلمتعاقاتوجد في التربة أنواع أخرى من النيماتودا ) آفة ثانوية( قد تتكاثر على المحاصيل قد  -3

 هي األخرى مشكلة نيماتودية ) آفة رئيسية( .

وليس  .Trichodorus  christieiبعض أنواع النيماتودا لها مدى عوائلى واسع مثل نيماتودا التقصف   -4

 دورة . دخل الياقتصادية يمكن أن ت المقاومة دائماً محصول لة أهمية ضرورياً أن يكون من بين النباتا

 تقتضى دراسة المدى العوائلى لكل آفة نيماتودية وقتاً وجهداً كبيرين . -5

جح التي تن لجذورغياب العائل فترة طويلة مثل نيماتودا تعقد ا لإذا كان بعض أنواع النيماتودا ال تتحم -6

ثابر تيمكن أن  Ditylenchus dipsaciألخر مثل نيماتودا األبصال  معها هذة الطريقة فإن البعض ا

 جدوى . ذيالتربة الثقيلة سنوات عديدة وبذلك يصبح إتباع الدورة غير  فيوتعيش 

ثل  أن تستبدل غذائها في غياب العائل بتغذيتها على الفطر مبعض أنواع النيماتودا  عتستطي -7

Ditylenchus  destructor . 
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  hemical  controlC                  حة الكيميائية ) المبيدات النيماتودية (المكاف -3

 

  يقصد بها استخدام مركبات كيميائية تعرف بالمبيدات النيماتوديةNematicides   يماتودا نلمكافحة

 . الموجودة في التربة أو داخل أنسجة النبات ء سوا النبات

 

 -مميزات المبيدات النيماتودية :  

 

قاية مح بوعلى خفض كثافة النيماتودا في التربة إلى مستوى منخفض خالل فترة قصيرة مما يس قدرتها -1

 البادرات الصغيرة الحساسة المبكرة .

يا البكترباإلضافة إلى مكافحة النيماتودا تكافح الحشرات والفطريات و فهيبعضها متعدد األغراض  -2

 وكذلك الحشائش .

 

 -عيوبها : 

 

 يتطلب خبرة فنية وأدوات وآالت خاصة . استخدام بعضها -1

 احتمال تلوث البيئة وحاالت التسمم . -2

 مرتفعة السعر نسبياً . -3

 

   -أ( أنواع المبيدات النيماتودية : 

 

 -تقسم حسب سلوكها في التربة إلى نوعين رئيسين : 

 ) المبيدات المدخنة ) مدخنات التربة                           idesFumigant Nematic  

 

 هي أوائل المبيدات النيماتودية التي استخدمت وهى في معظمها هيدروكربونات هالوجينية  -

halogenated  hydrocarbons للتطاير ) يدخل في تركيبها الكلور والبروم ( على شكل سوائل قابلة 

 والقليل منها غازات .

 soil fumigantsبمدخنات التربة ولذلك تسمى أحياناً  soil fumigationفي تدخين التربة تستخدم  -

سامة تتحرك خالل   fumesحيث تحقن تحت سطح التربة فتتحول إلى الحالة الغازية على شكل أبخرة 
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الفراغات الهوائية بين حبيبات التربة ولكي تصل إلى النيماتودا وتقتلها البد أيضاً من اختراقها لألغشية 

 المائية المحيطة بالنيماتودا .

 % .90-50التربة . إذ تتراوح هذة الكفاءة مابين  فيخفض كثافة النيماتودا  فيعالية ذات كفاءة  -

الحشرات وتريا اً على الفطريات والبكلبعض المدخنات تأثيراً بيولوجياً واسعاً إذ يمكنها القضاء أيض -

ض أشبة غراألاوبذور الحشائش وغيرها من أحياء التربة ولذا تعتبر عملية تدخين التربة عملية متعددة 

 بعملية تعقيم للتربة .

 في ستعمالهاالذلك يجب  phytotoxicالمكافحة سامة للنبات  فيجميع مدخنات التربة المستعملة حالياً  -

حالة  في  wating periodهذة  االنتظارأسبوع وتزداد فترة  3-2التربة قبل الزراعة بفترة التقل عن 

هوية ت ن تتم  أ االنتظاركما يجب خالل فترة  –رة المنخفضة الطرب الطينية الغدقة أو عند درجات الحرا

 التربة جيداً للتخلص من بقايا األبخرة السامة .

أهم  ) غاز مضغوط ( وهو من  methyl promideروميد الميثايل ب -من أهم أنواع المبيدات المدخنة : -

ات السنو يفالمدخنة األخرى  بعض المبيدات استخدامحالياً . وقد منع المدخنات الشائعة االستخدام 

ق و إلحاأتلويث المياة الجوفية  فيالعشر الماضية حيث إتضح أنها ذات تأثيرات بيئية ضارة خاصة 

سائل  )  E D Bيثلين بروميد اإل ثاني -: هيبعض األضرار لعمال المصانع المنتجة لها وهذة المبيدات 

أو ) سائل   DBCPبروموكلوروبروبان  وثاني –( ) سائل قابل للتطاير  D-Dوخليط  –قابل للتطاير ( 

 قابل للتطاير ( . )سائل D -1,3كلوروبروبين  ثاني 3،1  -( حبيبيأو  بمستحل

 

 المبيدات غير المدخنة                 umigant Nematicidesf-Non 

 

ها معظم – باتالتربة أو على أنسجة الن فيتستخدم سواء  –مبيدات ذات فعالية عالية ضد النيماتودا  -

أو كربماتية  organophosphatesوهى إما مركبات فوسفورية عضوية  جهازيمبيدات 

organocarbamates . 

ة أو على شكل مستحلبات سائل granulesتباع على شكل حبيبات  –مركبات غير قابلة للتطاير  -

emulsifiable liquids  تربة على سطح ال رشاً على النموات الخضرية للنبات أو استعمالهايمكن– 

يانا وأحبة أن توزع على سطح التربة ثم تخلط جيداً مع الطبقات السطحية للتر استعمالهاوينصح عند 

شاطها حول التربة بواسطة حركة ماء التربة ويتركز ن في انتشارهاحيث يتم  – الريمع مياة  بخلطها

 وبالقرب من سطح التربة . rhizosphereمنطقة الجذور 

بحيطة  ستعملولكنها ذات سمية عالية للثدييات إذا لم ت للنبات عند التراكيز المنصوح بها غير سامة -

 وحذر .
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أنسجة النبات إلى  فيتمتص بواسطة الجذور من التربة وتتوزع  systemicجهازية  تمبيدامعظمها  -

 وبدرجة أقل فيناميفوس oxamylمنها فقط هما أوكساميل  واثنان upward movementاألعلى 

fenamiphos  جهازية تنتقل من النموات الخضرية إلى األسفل  تمبيدايعتبران downward 

movement  لذلك يمكن أن يستعمال رشاً على النموات الخضرية. 

 وأيضاً  systemic actionتصل المبيدات الجهازية إلى النيماتودا عن طريق تغذيتها على أنسجة النبات  -

التربة  فيداخل األنسجة أو  فيسواء وجدت النيماتودا  contact actionعن طريق مالمستها للمبيد 

ماتودية الني المحيطة وذلك عن طريق إفرازات الجذور المحتوية على المبيد الجهازى . لذلك فالمبيدات

 . systemic Nematicidesومبيدات جهازية  contact Nematicidesتقسم إلى مبيدات بالمالمسة 

 

  -د المناسب :المبي اختيارب( 

  من أهمها : –المبيد المناسب على الكثير من العوامل  اختياريعتمد-  

 القتصادية للمحصول المراد زراعتة.القيمة ا -1

 تأثير المبيد على نوع المحصول والنيماتودا . -2

 مكافحة اآلفات األخرى . -3

 مدى التأثيرات البيئية الضارة للمبيد . -4

 قراءة جيدة .قراءة التعليمات على عبوة المبيد  -5

 

 -رة في كفاءة المبيد في التربة :ج( العوامل المؤث

  الوصول  فيالً يكون المبيد فعا ولكيالنيماتودا تعيش بين حبيبات التربة محاطة بغشاء رقيق من الماء

ن يخترق بد أإليها ومكافحتها البد أن يتخلل التربة ويتحرك من خالل المسامات البينية لها وكذلك ال

 مع النيماتودا . in contact اتصال فيئية المحيطة بالنيماتودا ليكون الما األغشية

  فاءة ها ذات كإال أن هذة األغشية المائية بكفاءة اختراقالماء جيدا ًتستطيع  فيالمبيدات القابلة للذوبان

غازية ورة الالص فيالتربة يتم  فيالسريع للمبيد  االنتشارالتربة . والواقع أن  في االنتشار فيمنخفضة 

 ماء التربة . في الذوبانوليس مجرد 

  ) ل عدة عوامبلتربة التربة وعملية تدخين ا فيتتأثر درجة فعاليات المبيدات المدخنة ) القابلة للتطاير

  -منها : 

 . Soil texture (type)نوع التربة  -1

 . Soil preparationتجهيز التربة  -2

 . Soil moisture and temperatureدرجة رطوبة وحرارة التربة  -3
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 ورطوبة معتدلة )أقل من السعة الحقلية (.  5م 24-18تزيد كفاءة عملية التدخين عند درجة حرارة       

 . Application depthالعمق المطلوب للمعاملة  -4

                                                        م وعند التركيز األقل ) الحدود الدنيا لمعدل استخدا المثليروف سم تحت الظ25-20أفضل عمق هو             

-30مق إلى يجب زيادة الع   Row treatmentالمبيد ( وعند زيادة التركيز أواستعمالة في معاملة الخطوط 

 سم .36

 .Application rate (dosage )معدل استخدام المبيد  -5

 ربة الطينية أو العضوية .تتطلب معاملة التربة الرملية كمية أقل من الت       

 . Sealing of soil surfaceتغطية سطح التربة بعد التدخين  -6

     –ربة أعماق الت يفاألبخرة  انتشاروذلك لمنع تصاعد األبخرة إلى الجو وكذلك التوزيع المنتظم وزيادة       

راعة  زقبل  راالنتظافترة خالل  تزال األغطية بعد بضعة أيام وذلك إلجراء عملية التهوية للتربة جيداً 

 . أسبوع(  3-2المحصول )

 

 Application methods                   د(  طرق استخدام المبيدات النيماتودية 

 

  -تختلف هذة الطرق على حسب نوع المبيدات المستخدمة : 

 مثلدالمبي( ات المدخنة العالية التطاير سواء كانت سوائل D 1,3  أم غازات مضغوطة )ثل بروميد ) م

ى سطح التربة مباشرة بالبالستيك أو سم ثم يغط 30-25يجب أن تحقن داخل التربة على عمق الميثايل ( 

 بطبقة من الماء .

 إما  ستخدمالمبيدات غير المدخنة الغير قابلة للتطاير سواء كانت على شكل حبيبات أو مستحلبات فت

لحرث ا أآلت طها ميكانيكياً مع التربة بواسطة إحدىعلى سطح التربة ثم خل بانتظامبنثرها أو برشها 

انت هذة المبيدات من النوع الجهازى الذى ينتقل من النموات كسم . وإذا 20-15المناسبة بعمق 

موات فيمكن تخفيفها ورشها على الن   oxamylالخضرية إلى أسفل النبات مثل مبيد األوكساميل 

تودية ائة . وكذلك يمكن إضافة المبيدات النيماع أجزجمي إلىالخضرية لتسرى مع عصارة النبات 

 . chemigationمخلوطة مع مياة الري 

 

 Methods of treatments                                                       ه( طرق المعاملة

 

  كذلك واعتة زرهناك عدة طرق لمعاملة التربة بالمبيدات النيماتودية تختلف باختالف المحصول وطريقة

  -الهدف من المكافحة :
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 .Row treatmentمعاملة الخطوط  -Overall treatment           .                        2المعاملة الكلية  -1

 Spotالمعاملة الموضعية  -Strip treatment      .4المعاملة الشريطية )طريقة المستطيالت (  -3

treatment   من المعاملة الموضعية يسمى بمعاملة الموقع  . وهناك نوع خاص . Site treatment  

 . Side-dressing of established plantsالمعاملة الجانبية للنبات  -5

 

 ها من قبلموصى بومكافحتها بالمبيدات النيماتودية ال عليهاأهم المحاصيل االقتصادية والنيماتودا المتطفلة 

 -:وزارة الزراعة المصرية 

 

 نجر السكر :ب- 

 

 تقرح الجذور    -نوع النيماتودا :

 موع رة وتكوين المجوجود تقرحات على الجذور الثانوية لونها بنى تظهر بعد الزراعة مباش  -األعراض :

 الجذري .

 

 : األرز في المشتل- 

 

 تقرح الجذور   -نوع النيماتودا :

 اصفرار البادرات -األعراض :

 

 : الفول السوداني- 

 

 تعقد الجذور  -نيماتودا  :نوع ال

 الخضري . اصفرار وضعف المجموع –ظهور أورام صغيرة على الجذور الثانوية   -األعراض  :

 وين المجموع الجذري .تظهر اإلصابة عند تك  -                  

 

  -المبيدات :

 كجم /ف   تروى األرض مباشرة بعد المعاملة .30بمعدل  G% 10موكاب  -

 راء المعاملة عند الزراعة .#     يجب إج
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 : الطماطم-  

 

 تعقد الجذور  -نوع النيماتودا  :

 تدهور المحصول . – وتقزم النباتات ذبول –األوراق  اصفرار –ظهور عقد على الجذور   -األعراض  :

 م يعتبر خطير ويستحسن العالج .بداية الموس فيبة التر فيتعداد  أي  -                  

 ظهر اإلصابة من الشتلة الصغيرة إلى النبات المثمر .ت   -                   

 -المبيدات :

طح سكجم / ف  توضع كمية المبيد في الجور مع الشتالت أو نثراً على 20بمعدل  G% 10فايديت  -

 الخط       في مكان الزراعة ويقلب في التربة ويعقبها الري .

 ودية .في حالة معاملة المشتل بأحد المبيدات النيماتلتر / ف  رشتين  2بمعدل  SL% 24فايديت  -

 لمبيدات النيماتودية .التر / ف رشتين في حالة عدم معاملة المشتل بأحد 3بمعدل                               

 م الري بعد النثر مباشرة .ثكجم / ف   نثراً على سطح التربة الرطبة 20بمعدل  G% 10نيماكور     -

 

  البطاطس:-  

 

 تقرح الجذور   -نوع النيماتودا :

         المجموع نوتكوي وجود تقرحات على الجذور الثانوية لونها بنى تظهر بعد الزراعة بشهر  -األعراض :

 الجذري .

 

 -المبيدات :

بر شرة ويعتكجم / ف  تكبيشاً مع التقاوي عند الزراعة والتغطية ثم الري مبا30بمعدل  G% 10موكاب  -

 ج مشترك للنيماتودا والحفار .ذلك عال

 

  : الزراعات المحمية- 

 

 -المبيدات :

 2جم / م50بمعدل        G% 98باساميد     -

 2جم / م5بمعدل         G% 10راجبى      -
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 2جم / م5بمعدل         G% 10موكاب      -

 2سم / م100بمعدل              SL% 51ميتام الصوديوم  -

 

 : غرس حديث        -الموالح   

 

 -المبيدات :

  التربة فيالجذور ويقلب  منطقة فيكجم / ف   يوضع المبيد نثراً حول الجورة 25بمعدل  G% 10فايديت  -

 . الريقبها عوي

 عد النثر مباشرة .بكجم / ف   نثراً على سطح التربة الرطبة ثم الري 25بمعدل  G% 10نيماكور -

 

 جار مثمرةأش                              

 

 البطيءالتدهور    -نوع النيماتودا :

    فية القشرة سهولة فصل منطق – الجذريتسلخات على المجموع  –موت األفرع الطرفية   -األعراض :

ى عراض علاأل رال تظه –حبيبات التربة بالشعيرات الجذرية المغذية  التصاق –الجذور عن الحزم الوعائية 

 ور عدة سنوات في شكل موت األطراف من الخارج إلى الداخل .أشجار الموالح إال بعد مر

 .جم تربة حتى يمكن العالج  250فرد / 2400  -الحد اإلقتصادى الحرج : 

 

 -المبيدات :

كجم / ف  نثراً على سطح التربة حول األشجار وتروى األرض 24بمعدل    G% 10راجبى      -

 مارس .مباشرة بعد المعاملة وذلك خالل شهر فبراير و

 لتر / ف  رشتين . 4بمعدل  SL% 24فايديت  -

  : الموز- 

 

 تعقد الجذور  -نوع النيماتودا  :

  قد  –المحصول  قلة – ذبول وتقزم النباتات –اصفرار األوراق  –ظهور عقد على الجذور   -األعراض  :

 . الجذرييصحبها أعفان على المجموع 

حيث تكاثرها سريع والموز حساس    في بداية الموسم يعتبر خطيرتعداد في التربة  أي  -                  

 ويستحسن العالج . لإلصابة
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 النمو للجذور . موسمبداية  فيطوال موسم النمو وخاصة صابة تظهر اإل   -                   

   

 -المبيدات :

 4هم مرتين بين جم / جورة  ) مرتين (   توضع الكمية في الجورة 20بمعدل    G% 10راجبى      -

 شهور في مارس ثم تروى األرض بعد المعاملة مباشرة . 

 3األولى فى مارس والثانية بعد  سم /جورة    مرتين      يستعمل مرتين15بمعدل  SL% 24فايديت       -

 شهور ثم تروى األرض بعد المعاملة مباشرة .

ل مرتين األولى فى مارس   يستعم       جم / جورة  ) مرتين (       30بمعدل    G% 10موكاب      -

 شهور ثم تروى األرض بعد المعاملة مباشرة . 3والثانية بعد 

 رة.  بعد النثر مباش جم / جورة     نثراً على سطح التربة الرطبة ثم الري 30بمعدل    G% 10نيماكور      -

 

  : الخوخ- 

 

 تعقد الجذور  -نوع النيماتودا  :

 تدهور المحصول.  –اصفرار األوراق    –عقد على الجذور ظهور   -األعراض  :

 ظهر اإلصابة من الشتلة الصغيرة إلى النبات المثمر .ت   -                   

 -المبيدات :

 لتر / ف  رشتين  األولى في نوفمبر والثانية بعد شهرين . 4بمعدل  SL% 24فايديت    -

 

 : العنب-  

 

 ذورتعقد الج  -نوع النيماتودا  :

 تدهور المحصول . – ذبول وتقزم النباتات –اصفرار األوراق  –ظهور عقد على الجذور   -األعراض  :

 ربة في بداية الموسم يعتبر خطير ويستحسن العالج .تعداد في الت أي  -                  

 ظهر اإلصابة من الشتلة الصغيرة إلى النبات المثمر .ت   -                   

 -يدات :المب

 ستعمل خالل شهري فبراير ومارس .لتر / ف  رشتين  ي 5بمعدل  SL% 24فايديت  -      

 . لمعاملة مباشرةكجم / ف   خالل مارس على أن يتم الري عقب ا40بمعدل  G% 10موكاب   -     
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 ثالثاً : طرق المكافحة الخاصة أو منخفضة الكفاءة :

methods Specialized or partially effective 

 

 -تشمل هذة المجموعة العديد من الطرق :

 eatH                                                                                    :           الحرارة -1

   

  ن أتعتبر ناجحة في المقاومة وتستخدم على نطاق واسع في تجارب األصص وفى الصوب حيث يمكن

و تغمر دقيقة أ 30رطل على البوصة المريعة لمدة  15تعقيم في األتوكالف تحت ضغط تتم عملية ال

لصوب ببخار جالون / قدم مكعب . وكذلك تعامل التربة داخل ا 7التربة بماء في درجة الغليان بمعدل 

يد البخار ذات ثقوب وتتصل بجهاز خاص لتول بحيث تزود الصوب الحديثة بأنابيدقيقة  30الماء لمدة 

 درجة حيث تمر األنابيب داخل أحواض مخصصة لتعقيم التربة ويراعى عند إجراء التعقيم أال تقل

 قيم .ملية التعيصل إليها البخار كم يراعى تغطية التربة أثناء ع التيف أبعد النقط  5م80الحرارة عن 

  ة وطول لحرارادرجة  مقاومة النيماتودا داخل األنسجة النباتية بحيث أال تضر فيكذلك تستخدم الحرارة

 4لمدة  5م43ماء درجة حرارتة  فيمدة التعريض بالنبات نفسة . حيث تم غمس أبصال النرجس 

 قبل الزراعة وقد وجد أن إضافة  Ditylenchus dipsaciساعات للتخلص من نيماتودا األبصال 

 جالون ماء ساخن يزيد من كفاءة عملية المقاومة . 25الفورمالين بمعدل رطل /

 وراق دقيقة لمقاومة نيماتودا األ15لمدة  5م48 ذلك تعامل جذور الكريزانثمم على درجة حرارةك

Aphelenchoides ritzemebosi  تودا دقيقة لمقاومة نيما 25لمدة  5م45وشتالت الموالح على درجة

مدة التي لما ازدادت درجة الحرارة كلما قلت الكعلماً بأنة  -  Tylenchulus semipenetransالموالح 

  -تتعرض لها األجزاء النباتية المستخدمة في التكاثر الخضري .  

 

 oil solarizationS                                                                 : التعقيم الشمسي للتربة -2

 

 الستيكحيث يتم تغطية سطح التربة الرطبة في أحد أشهر الصيف األكثر حرارة بغطاء من الب 

Polyethylene tarp ن يكون الشفاف المنفذ بهدف االحتفاظ بالطاقة الشمسية داخل التربة ويجب أ

ات دا وذالغطاء مشدودا بإحكام على سطح التربة خالل فترة المعاملة وأن تكون التربة محروثة جي

بعدها لقتل  تكون كافيةأسابيع  8 -4حيث تستغرق هذة العملية فترة  –من الرطوبة  ف  مستوى كا

 النيماتودا في التربة .
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  سم 10-5 إلى عمق 5م50لهذة المعاملة إلى أكثر من  المثليتصل درجة الحرارة للتربة تحت الظروف

ية من لزراعالطبقة ا فيمن الطبقة السطحية للتربة . وهذا كاف  للحصول على مكافحة جيدة على األقل 

 التربة .

  تعمال ع من اسالبالستيكي أدى إلى زيادة حرارة التربة في وقت أسرمن الغطاء  طبقتين استعمالوجد أن

 .طبقة واحدة 

 

 allowingF                                                                                          تبوير األرض : -3

 

 و أتكرر وذلك بالحرث الم يقصد بتبوير األرض عدم زراعتها ومنع نمو أي نبات فيها مدداً مختلفة

طريق  بة عناستعمال مبيدات الحشائش . حيث تؤدى عملية التبوير إلى خفض كثافة النيماتودا في التر

 -عاملين أساسين : 

 

 ا .بسبب غياب عائلها النباتي وبالتالي موته Starvationهو حرمان النيماتودا من الغذاء  األول

لتربة فالحرث المتكرر سيعرض سطح ا Dissicationجفاف والحرارة هو موت النيماتودا نتيجة لل الثاني

 .للجفاف والحرارة بواسطة الرياح والشمس وبالتالي يؤدى ذلك إلى موت معظم أنواع النيماتودا 

  : فض كثافة كثير من أنواع النيماتودا في التربة .خقدرتها على  -مميزات هذة الطريقة 

  : عن اإلنتاج . قتصادية حيث تتوقف فيها األرضأ( أنها طريقة غير ا -عيوبها 

 ب( تعرض التربة لعوامل التعرية .                        

اوم يلة أو تقدة طوج( غير مفيدة مع بعض أنواع النيماتودا التي تتحمل غياب العائل م                        

 .الجفاف

 

  ime of plantingT                                                                           :  موعد الزراعة -4

 

  ة تخدم هذحيث تس –موعد الزراعة إلى تجنب اإلصابة المبكرة وتقليل أضرارها  رأو تأخييؤدى تقديم

اتودا مكافحة نيماتودا حوصالت بنجر السكر على بنجر السكر والكرنب والنيم فيالطريقة بنجاح 

 خس ونيماتودا تعقد الجذور على البطاطس .اإلبرية على ال

  ًبعض المناطق الباردة  فيفبراير أو مارس  فيحيث وجد أن زراعة البطاطس للعروة الربيعية مبكرا

ويعود ذلك  –يؤدى إلى عدم تضررها بنيماتودا تعقد الجذور إال نادراً  وأو يولييونيو  فيليكون حصادها 

باردة بدرجة كافية للحد من نشاط  لالتكاثر في التربة التي ال تزاإلى عدم قدرة هذة النيماتودا على 
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أما إذا زرعت البطاطس في إبريل ) أواخر الربيع ( ليتم حصادها في الخريف فإنها تتضرر  –النيماتودا 

    كثيراً من اإلصابة وذلك بسبب نشاط النيماتودا خالل أشهر الصيف .

 

   ood care of the hostG                                                : العناية الجيدة بالعائل - 5

 

ي لنمو ة مثليمكن التقليل إلى حد ما من األضرار النيماتودية على بعض المحاصيل وذلك بتوفير ظروف زراعي

ؤدى تحيث  –النبات كالري المنتظم والتسميد الجيد ومكافحة اآلفات األخرى كاألمراض والحشرات والحشائش 

ي ر مفيدة فها غيالعناية الجيدة بالنبات وتوفير ظروف مثلي لنموة إلى زيادة قدرة تحمل النبات لألضرار ولكن

 تقليل تكاثر النيماتودا علية .

 

 lant extractsP                                              :المستخلصات النباتية  -6

 

 الزينة عطرية ون المستخلصات النباتية لبعض النباتات الطبية والاألخيرة العديد م اآلونة في استخدمت

 عمليات المكافحة . في

  المستخلصات النباتية :  فيأهم المجاميع الكيماوية الحيوية الفعالة-  

 

  Alkaloids      أ( القلويدات

 

ت المونوكروتالين المفرز من بعض النباتات البقولية ومركبا     physostigmineوجد أن الفيزوستيجمين 

monocrotaline   نبات الكروتاالريا تقلل وتثبط من حيوية نيماتودا تعقد الجذور  فيالموجودةM. 

incognita . 

   Oils    ( الزيوتب

 

-aواأللفاتيربينول  geraniolمستخلص نبات البردقوش يحتوى على زيوت طيارة وهى الجيرانيول 

terpenol  والباراسيمينp-cymene لكامفور واcamphor  . وهذة الزيوت سامة لنيماتودا تعقد الجذور 

 

 Terpenoides      ج( التربينويدات

 

 بنيماتودا تعقد الجذور . اإلصابةحد من الموجودة بنباتات القطيفة ت a-terthienylمادة ألفا تيرتينيل 
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  Fatty acids     د( األحماض الدهنية

 

  مستخلص نبات الكتان أثرت على نيماتودا تعقد الجذور  فيرة وجدت أحماض دهنية بتركيزات كبي

incognita M.. 

 

 Saponine       ه( السابونين

 

 كان لوجود السابونين . M.javanicaيعزى التأثير السام لمستخلصات نبات األقحوان على 

 

   Glycosides      و( الجليكوسيدات  

 

س يقلل كثيراً من أعداد نيماتودا تقصف الجذور مركب أجليكون المستخلص من جذور األسبرج

Trichodorus christie . 

 

  : طرق المعاملة بالمستخلصات النباتية- 

 . Root – dip treatmentمحلول المستخلصات     في( غمر جذور النباتات الحساسة لإلصابة 1

 بالمستخلصات النباتية . ة( معاملة التربة قبل الشتل أو الزراع2

 .Drenching applicationفة محلول المستخلصات حول البادرات ( إضا3

 

 Intercropping                                                           : التحميل – 7

 

امة من اً هأنواع لفي اآلونة األخيرة إمكانية استخدام عدد من النباتات التي تضاد أو تطرد أو تقت ظهرت

 المحاصيل دل معيلية التي تؤثر على المحاصيل االقتصادية الهامة حيث ينصح بزراعتها بالتباالنيماتودا الطف

 رع .الحساسة في صفوف )عدة صفوف ( ومن المستحسن أن تكون هذة النباتات ذات قيمة اقتصادية للمزا

 

  equenceS                                                          :   التتالي أو التتابع -8
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حتى  (  cash cropيقصد بها زراعة نباتات حساسة بعد زراعة نباتات مقاومة وذات عائد إقتصادى مجزى ) 

حصول بالم نضمن أن تكون أعداد اآلفات النيماتودية قد وصلت إلى الحد األدنى وبالتالي نستطيع أن نهرب

  الحساس من الضرر . 

 

 rganic matterO                                                  ربة:إضافة المواد العضوية إلى الت – 9

 

  األخيرة العديد من المخلفات العضوية  اآلونة فياستخدمorganic wastes لنيماتودا مكافحة ا في

ت مخلفا تأو كانسواء كانت مخلفات عضوية لمصانع الزيوت أو مخلفات المحصول بعد حصادة 

ذرة كسب بذور النيم والسمسم وال –سماد الدواجن  –زرق الحمام  –اد اإلسطبل سم -حيوانية مثل : 

على  والخروع والخردل والفول السوداني حيث تبين من الدراسة أن معظم هذة المخلفات تعمل

 خفض أعداد النيماتودا بالتربة والجذر كما أنها تحسن من نمو النباتات المنزرعة .

 إلى عدة تفسيرات :  ىضوية في مكافحة النيماتودا يعزميكانيكية عمل المخلفات الع- 

 

اشرة قة مباستخدام هذة المخلفات يكون بمثابة سالح ذو حدين أحدهما مقاومة النيماتودا سواء بطري -1

لى عمل عبالعناصر السامة الموجودة بتلك المواد العضوية أو بطريقة غير مباشرة عن طريق أنها ت

ن ا يقلل مودا مموبالتالي هذا يجعل الوسط غير مناسب لنمو وتكاثر النيمات احتفاظ التربة بالماء زيادة

 عناصرحيويتها وقدرتها على إحداث اإلصابة واألخر زيادة خصوبة التربة وزيادة محتواها من ال

 الغذائية األساسية مثل ن ، فو ، بو وبعض العناصر الصغرى .

 

 يكروبات المضادة للنيماتودا.المخلفات العضوية تعمل على تشجيع نمو بعض الم -2

 

م من بداية أيا 6 – 4م وذلك بعد مرور  5 70الحرارة المتولدة عن تدوير المخلفات العضوية تصل إلى  -3

عظم أنواع ميوماً وهذة الدرجة كافية للقضاء على  20 – 15وتستمر هذة الدرجة لمدة عملية التدوير 

 التربة حتى المتحوصلة منها . فيالنيماتودا 

 

 

مات اإلنزيوتتم داخل المخلفات العضوية تعمل على إنتاج كثير من األحماض العضوية  التيالتفاعالت  -4

 يكون لها الفعل والتأثير الكبير للقضاء على معظم أنواع النيماتودا . والتي
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ة ض عضويوأحما والنيتريتات واألمونيا ومواد طيارة الفينوالت و ينتج عند تحللها كبريتيد الهيدروجين -5

 التربة . فيجميعها يعمل على تقليل أعداد النيماتودا 

 

 

ية كذلك وجدت بعض المواد مثل أحماض األسيتك والبروبونيك والبيوتريك وبعض األحماض الدهن -6

كافحة على م بدورها تعمل والتيوالعديد من األحماض األمينية تنتج عند تحلل هذة المخلفات العضوية 

 التربة . فيالنيماتودا 

 

 . بالتربة ماتوداهذا يقلل من أعداد الني وبالتاليمل على تغيير الصفات الطبيعية والكيمائية للتربة تع -7

 

 

 ءا سوالهتة نتيجة ألنها تمد النباتات بالمغذيات الضرورية وبصورة منتظمة طوال عمرة وحسب إحتياجا -8

عكس تودا بقاومتة للنيماتزداد م وبالتاليكانت عناصر كبرى أو صغرى فيصبح هذا النبات قوى النمو 

 النبات الضعيف الذى يصبح أكثر حساسية للنيماتودا .

 

يعها لزيادة نمو ونشاط تعمل إضافة هذة المواد على خفض كثافة النيماتودا وذلك عن طريق تشج   -9     

ها ج عن تحللاء ينتخضركما أن إضافة األسمدة ال –الطبيعية للنيماتودا كالفطريات والنيماتودا المفترسة  األعداء 

نة للنيماتودا الذى يعتبر أكثر سمية لنيماتودا النبات م butyric acidوسطية كحامض البيوتريك     مركبات 

 . نيماتوداابة بالكما تعمل األسمدة العضوية على زيادة قوة ونمو النبات مما يجعلة أكثر تحمالً لإلص –الحرة 

 

 Removal or destruction of infected plants    إزالة وإبادة النباتات المصابة: -10

 

من جمع  نتهاءاالينصح بإزالة النباتات وقلب التربة وتعريض الجذور إلى الهواء والشمس لتجفيفها وذلك فور 

هاية نمحصول بعد وذلك ألن ترك ال –للموسم القادم استعدادا التربة  فيالمحصول وذلك لخفض كثافة النيماتودا 

دة في دا الموجويماتوى إلى بقاء المجموع الجذري حياً عدة أسابيع وهذة المدة كافية لتطور وتكاثر النالموسم يؤد

 الجذور مدة جيل أو جيلين إضافيين قبل دخول موسم الشتاء البارد .
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 Biological control                                                                                :المكافحة الحيوية – 11

 المفهوم الشامل للمكافحة الحيوية  روال يقتص –كائن حي في مكافحة كائن حي أخر  يقصد بها استخدام

للنيماتودا على استخدام أعدائها الطبيعية بل تتضمن أيضاً استخدام األصناف المقاومة والنباتات الصائدة 

جذب يرقات على  تعمل لتياCrotalaria spectabilis     مثل نباتات    Trap plantsللنيماتودا 

تكون  التيوهناك بعض النباتات  –النيماتودا ولكنها التسطيع أن تكمل دورة حياتها على هذة النباتات 

حساسة لإلصابة بالنيماتودا عند زراعتها فإنها تجذب النيماتودا وهنا يجب التخلص من هذة النباتات قبل 

  وكذلك يتضمن مفهوم المكافحة الحيوية النباتات المضادة للنيماتودا  –رة حياتها أن تكمل النيماتودا دو

antagonistic plants  مثل نباتات األسبرجسAsparagus officinails األفريقية  والقطيفة

Tagets erecta – أن الدورة الزراعية ماهى إال طريقة من طرق المكافحة   وأحياناً يعتبر البعض

 الحيوية .

 تخدام هو اسوالمفهوم التقليدي  ىوهنا سوف يقتصر تناولنا لمفهوم المكافحة الحيوية  للنيماتودا عل

  -األعداء الطبيعية للنيماتودا في مكافحتها :

 

  ungifdestroying  –Nematode                                                               أ( الفطريات

 

 فطريات متطفلة                                          parasitic fungi – Obligate, endo 

 

ذ التكون ساكنة بصورة رئيسية إ sporesثيم في التربة على شكل جراطفيليات إجبارية داخلية توجد  -

 خارج جسم النيماتودا . hyphaeغزالً فطرياً 

 بتالعار جسم النيماتودا أو عن طريق جراثيمها اللزجة على جدا بالتصاقتتطفل على النيماتودا  -

رق ن ( ويختحالتيكلتا ال فيالنيماتودا لجراثيمها ووصولها إلى القناة الهضمية ثم تنبت هذة الجراثيم ) 

ا لنيماتودداخل جسم ا الفطريحيث يقتصر تكوين الغزل  التغذية فيتجويف الجسم ويبدأ  الفطريالغزل 

منها بعض األنواع من جنس  جسم النيماتودا .وتنمو الحوامل الجرثومية فقط خارج 

Nematophthora,Myzocytium,Meria,Harposporium,Catanaria . 

 

 فطريات مفترسة                                                                    fungi Predacious 

 

 trapخاصة  اصطياد التربة على شكل غزل فطرى وتصطاد فريستها بواسطة أعضاء فيتوجد  -

organs   لذلك تسمى هذة الفطريات بالفطريات القانصة  الفطريتتكون على الغزلNematode – 
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trapping fungi  جسم النيماتودا ويتغذى على جميع  الفطريالفريسة يخترق الغزل  اصطيادوعند

 .محتوياتها 

 -الفطر المفترس :  باختالف االصطيادتختلف أشكال أعضاء  -

 

 Adhesive hyphae           زل فطرى لزجغ -1

 

طح من س ينتج الفطر مواد لزجة على سطوح الغزل الفطري ليصطاد فريستة من النيماتودا عند أي نقطة

طريات من طائفة الف Zygomycetesتوجد هذة الطريقة من االصطياد في الفطريات الزيجوية  –الغزل 

 . Stylopago hadraمثال : الفطر  Phycomycetesالطحلبية 

 

 Adhesive branches            فروع غزلية لزجة -2

 

هذة  -فطرى  على أفرع فطرية لزجة تمتد إلى األعلى من خيوط الغزل ال التصاقهاتصطاد النيماتودا عند 

:  مثال – Deturomycetesأنواع قليلة من صف الفطريات الناقصة  فيتوجد  –الطريقة غير شائعة 

Dactylella cionopage , D. gephyropaga . 

 

  Adhesive nets          شبكات غزلية لزجة  -3

 

 لى شكلاللزج ع الفطرياصطياد النيماتودا حيث يكون الفطر شبكات من الغزل  فيأكثر الطرق شيوعاً 

 شبكيةت اللحلقاحلقات على األبعاد الثالثة لنمو الفطر حيث يصطاد النيماتودا عند مرورها من خالل هذة ا

 فيلحظة ذة اله فيحيث تظل تقاوم لمدة ساعتين تقريباً وتنهار بعد ذلك مقاومتها وتموت حيث يبدأ الفطر 

ات تتغذى ة هيفتكوين نموات تخترق جدار الجسم حيث تنتفخ مثل هذة النموات مكونة جسماً منتفخاً تنمو من

ر نة األكثولك الفطريات الناقصة فقط في االصطياديوجد هذا النوع من  –على محتويات جسم النيماتودا 

 .  Arthrobotrys oligospora , A. conoidesشيوعاً بين جميع أعضاء االصطياد . مثال :  فطرى 

 

 Adhesive knobs             عقد لزجة – 4

 

 أو محمولة على حوامل قصيرة ) عادة خليتان ( الفطرييكون الفطر عقداً لزجة إما مباشرة على الغزل 

هذة العقد على جسمها ومن ثم ينمو غزل فطرى يخترق جسم  والتصاقوتصطاد النيماتودا عند مرورها 
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وأنواع معينة من الجنس  –من الفطريات الناقصة  Dactylaria candidaمثال : الفطر  –النيماتودا 

Nematoctonus من الفطريات البازيدية. 

 

 Constricting rings            حلقات ضاغطة – 5

 

خاليا حساسة محمولة على حوامل قصيرة وعندما تمر النيماتودا  3يكون الفطر حلقات ضاغطة مكونة من 

تحتك بخالياها فإن هذة الخاليا تنتفخ إلى الداخل وتضغط بشدة على النيماتودا بحيث من خالل الحلقة و

 االصطيادهذا النوع من أعضاء  –النيماتودا    جسماإلفالت منها ومن ثم ينمو غزل فطرى يخترق  التسطيع

 Arthrobotrys spp. , Dactylariaالفطريات الناقصة مثل بعض أنواع . فيشائع أيضاً ولكنة محصور 

spp . 

 

 -constricting rings Non            ضاغطة غير حلقات – 6

 

الل خمن  ندما تمرهذة الحلقات مكونة من ثالث خاليا ولكنها غير ضاغطة وإنما ينم اصطياد الفريسة ع

 –تودا لنيمااثم ترسل غزلها الفطري إلى داخل جسم  نالحلقة التي تقوم بحشر وتثبيت جسم النيماتودا وم

قات على ذة الحليقتصر تكوين ه –تكوين الحلقات غير الضاغطة تكوين العقد اللزجة أيضاً  بغالباً ما يصاح

 . D.lysipagaوكذلك  Dactylaria Candidaالفطريات الناقصة مثل 

 

 فطريات ممرضة                                                               unistic fungiOpport 

 

بعض الفطريات تستطيع مهاجمة األطوار التكاثرية لنيماتودا الحوصالت وتعقد الجذور كاإلناث 

يق خلل إنزيمي في بعض والحوصالت والبيض ويعتقد أن تأثير هذة الفطريات المرضى يتم عن طر

تركيبات الجسم مثل قشرة البيض وكيوتكل اليرقات وكذلك يرجع إلى خلل فسيولوجي ناتج عن تكوين 

 Verticilliumوالفطر  Paecilomyces lilacinusمثال : الفطر  –مركبات سامة للنيماتودا 

chlamydosporium . 

 

 فطريات الميكوريزا                                                           fungi   Mychorrhiza 

 

 إلى التربة قلل من تعداد النيماتودا فى التربة . Mychorrhizaوجد أنة عند إضافة فطر الميكوريزا     -
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-   Mychorrhiza  عبارة عن جذور فطريةfungus roots  فطريات تمثل حالة تعاون فريدة بين ال

حيث  لعائلاة فتقوم هذة الفطريات بعمل الشعيرات الجذرية على جذور نبات وجذور بعض النباتات الراقي

عادن الماء والغذاء واألمالح المعدنية خاصة الفوسفور وغيرة من الم امتصاصتساعد النبات على 

 الضرورية .

ة الح فيطريات محدودة الموطن حيث توجد فقط حول جذور عوائلها من النباتات الراقية وتعيش معها ف -

ن ب ( من فيتامي )الغذائية المعقدة من األحماض األمينية والفيتامينات  احتياجاتهاتعاون وتأخذ الفطريات 

 . Obligate symbiontالنبات العائل حيث أنها تعتبر إجبارية التطفل 

ل على ائأنها تكثر عندما تحتوى جذور الع فو ؛ ن  كم  فيالفقيرة  األراضي فيتكثر حول جذور النباتات  -

ائل يمد بات العوهذا يوضح أن الن الضوئيالتمثيل  فينسبة عالية من الكربوهيدرات الميسرة بزيادة نشاطة 

نية ماض األمياألح الفطر بالكربوهيدرات الالزمة لتمثيلة وذلك باإلضافة إلى مستلزماتة الغذائية األخرى من

 والفيتامينات .

 ئل إلفرازجذور العال اأو بتشجيعهمن إنزيمات مثل الفوسفاتيز  زفربما تتزيد من جهازية الفوسفور للنبات  -

 الفوسفات . ذوبانتزيد من  التي 2األحماض األمينية و ك أ 

 -منها نوعان :  -

 Mantleحيث أنها تكون غالف  Ectotrophic mychorrhizaالخاليا وتسمى  فطريات تعيش بين -1

 رة .منطقة القش فيبين الخاليا  التيخالل المسافات حول جذور العائل كما تمتد الهيفات وتنمو 

                                                                                                     ل الخاليا وتسمىفطريات تعيش داخ -2

or Vesicular arbuscular mychorrhiza (V A M  )              Endotrophic mychorrhiza  

Fungi                                                                                                                       

 لتربة .ا في حيث تخترق جذور العائل وتدخل إلى داخل الخاليا وتتكاثر مع وجود بعضها خارج الجذر ممتد

 لية التطفل ؟داخزا على خفض تعداد النيماتودا كيف تعمل فطريات الميكوري -

 ( كال الفطر والنيماتودا مانع لألخر . 1

 

 للنباتات الميكوريزية . الجذري( كبر المجموع  2

 

 ( التنافس على السكن داخل أنسجة الجذر . 3

 

 ( . الضوئي( التنافس على الغذاء ) نواتج التمثيل  4
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 ثر مقاومة لإلصابة النيماتودية .( النباتات الميكوريزية تصبح أك 5

 

واجز حو إحداث للنيماتودا نحو الجذور أ المعديإفرازات الجذور تمنع إتجاة الطور  فيإحداث تغيرات (  6

 طبيعية تمنع غزو النيماتودا للجذور.

 

 ( إحداث ظروف غير كافية لتطور وتكاثر النيماتودا داخل الجذر . 7

 

 فيمستوى األحماض األمينية والسكريات  الرتفاع( للنيماتودا  Antagonistic( تجعل الجذر مضاداً ) 8

 , Serine األمينانجذور النباتات الميكوريزية مما يزيد من مقاومة النباتات للنيماتودا ) الحمضان 

Phenylalanine  ) عنصر  فو  تزيد من  المتصاصكما أن تحسن قوة النبات  –يعمالن كمبيدات نيماتودية

وإنتاج الفينوالت واللجنين بفعل فطر الميكوريزا قبل إضافة عدوى النيماتودا داخل الجذر  النبات مقاومة

 تزيد من مقاومة النبات لإلصابة النيماتودية وتقلل أعدادها .

 

ناث ( إصابة حوصالت وبيض نيماتودا الحوصالت بفطر الميكوريزا كما أن الهيفات تغزو جلد اإل 9

زا حيث وجد أن فطر الميكوري  Rotylenchulus reniformisنيماتودا الكلوية الصغيرة وكتل بيض ال

Glomus fasciculatum  يصيب بيض نيماتودا حوصالت فول الصوياHeterodera glycines  كم أنها

 . Rotylenchulus reniformisتغزو أكياس بيض النيماتودا الكلوية 

 

 atodesPredaceous nem                                                              ب ( نيماتودا مفترسة

 

 Mononchus , Seinura , Tripyla ,Diplogasterتهاجم بعض أنواع النيماتودا وخاصة من األجناس 

,Monochoides , Dorylaimus  حيث نجد أن  –أنواعاً أخرى من النيماتودا بما فيها نيماتودا النبات  وغيرها

 تقطع بها فريستها بينما البعض األخر مزود Mononchusواع مزود بتجويف فم واسع وسن كبيرة مثل بعض األن

 تشل بها فريستها قبل التغذية عليها . Seinura برمح ويفرز سموماً عصبية مثل

 

 Predaceous arthropods                                     ج ( مفصليات األرجل المفترسة

   

يش في وغيرها من مفصليات األرجل التي تع   collembolaعض أنواع الحلم وحشرات الكولومبوال تشمل ب

 التربة . 
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 Bacteria                                                                                                            د ( بكتريا

ت كتريا رمية وليسجة بعض أنواع نيماتودا النبات ولكن يبدو أن معظمها بداخل أنس شوهد عدد من البكتريا  -

 طفيلية . 

يا صصية لبكترالقدرة التخ اكتشافبدراسة مجال األمراض البكتيرية للنيماتودا حديثاً وذلك بعد  االهتمامبدأ   -

Pasteuria penetrans من  رح دون غيرهاعلى إصابة بعض أنواع نيماتودا تعقد الجذور ونيماتودا التق

 تالءمتحياتها  كم أن دورة –حيث تعتبر هذة البكتريا طفيالً إجبارياً وهى ذات سالالت متخصصة  –النيماتودا 

جراثيم  على شكلالتربة  فييث توجد البكتريا ح -وتتوافق كثيراً مع طبيعة تطفل أنواع معينة من النيماتودا 

 ستديرة أوملوسية ثم تنبت وتخترق جسم النيماتودا لتعطى أجساماً ثاتلتصق على طبقة الكيوتكل للنيماتودا ومن 

 مستعمرات صغيرة تنقسم بدورها إلى أخرى وهكذا حتى تمالً تجويف الجسم .

 ها معملياً ناك صعوبات تواجهنا في كيفية االستفادة من هذة البكتريا لعل من أهمها عدم القدرة على زراعته -

  يات كبيرة لالستعمال الحقلي .ألنها إجبارية التطفل وبكم

 

  managementIntegrated                                     رابعاً : المكافحة المتكاملة :

 

  ت مبيداال استخدمتيقصد بها استخدام أكثر من طريقة من طرق المكافحة السابقة الذكر بحيث إ ذا

 صى بهانصف الجرعات المو استخدامهامعدل  النيماتودية ضمن المكافحة المتكاملة يراعى أن يكون

 – لحيوانحدوث أضرار جسيمة لإلنسان والنبات وا وبالتاليوذلك لتجنب حدوث عملية التلوث للبيئة 

 المكافحة . في وآمنةويتجة العلماء حالياً إلى استخدام هذة الطريقة ألنها فعالة 

 اتية ق النببالتكامل مع بعض المساحيرضة ( حيث تم استخدام بعض الفطريات )متطفلة أو مفترسة أو مم

ة اع األسمدوكذا بعض أنو –وكذا بعض الفطريات بالتكامل مع بعض البكتريا  –الطبيعية في المكافحة 

 العضوية مع المبيدات النيماتودية بنصف جرعتها الموصى بها .


