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الملخص/
اختبر تأثير أنواع بكتيريا  Agrobacterium radiobacter, Bacillus subtilisوPseudomonas flourscence
علي إصابة نيماتودا تعقد الجذور نوع  M. javinicaلنباتات الطماطم صنف  .Rio Grandeوذلك بتقييم التأثير الناتج
عن العدوى بمعلقات جراثيمها بتركيز  6-01وحدة مكونة للمستعمرة لكل مل علي شدة اإلصابة ومعدل تكاثر النيماتودا
المذكورة )1000 J2لكل اصيص) ،حيث بينت النتائج بعد ( )61يوم من العدوي ،أن العزلتين  P. flourscenceو B.
 subtilisكانتا األكثر تأثيرا ً في تقليل شدة اإلصابة و تكاثر نيماتودا تعقد الجذور فكانت شدة اإلصابة ( )1.60لكالَ منهما,
ومعدل التكاثر ( )...6 ,...0لكالَ منهما علي التوالي ,مقارنة مع معاملة الشاهد والذي كان فيه متوسط العقد ()7.60
ومعدل التكاثر ( )01..1في حين كانت بكتيريا  A. radiobacterاألقل تأثيرا ُ فكانت شدة اإلصابة ( )3.33ومعدل
التكاثر (.)0.8.
الكلمات الدالة :الطماطم ،نيماتودا تعقد الجذور ،بكتريا التربة.
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المقدمة/

الفطريات والبكتريا .االنتشار الواسع للبكتيريا و تأثيرها

نبات الطماطم  Solanum lycpersicum L.يتبع

على النيماتودا المتطفلة علي النباتات في كل أنواع

العائلة الباذنجانية  Solanaceaeالتي تضم نحو 11

الترب وذلك بسبب عالقتها الوثيقة و ارتباطها التام

جنسا ً وحوالي  .111نوع من النباتات .يعد من محاصيل

بالرايزوسفير والتي تعمل علي تقليل الكثافة العددية

الخضر األساسية في العالم حيث بلغ إنتاج الطماطم

للنيماتودا بواسطة استعمارها لرايزوسفير التربة

عالميا ً 163.4مليون طن من إجمالي المساحة المزروعة

المزروعة بالنباتات العائلة للنيماتودا ،ومن المعروف

والتي تبلغ  3.0مليون هكتار) .(14قدر إنتاج الطماطم

وجود عدد كبير من أجناس ريزوبكتيريا التربة منها

في ليبيا عام  .101بنحو  .31.11ألف طن ,و إنتاجية

Agrobacterium,

Bacillus

الهكتار بنحو  .1111كجم ,من إجمالي لمساحة

Pseudomonas, Serratia, Desulfovibrio,

المزروعة  00ألف هكتار ( .)3وترجع أهميتها إلي

 Clostridumو  Streptomycesالتي تعمل علي

القيمة الغذائية العالية وذلك الحتوائه على العديد من

تقليل الكثافة العددية للنيماتودا ,وعند استخدامها في

الفيتامينات ( أ  ،ب  ،ب  6و ج ) .يصاب الطماطم

المكافحة الحيوية للنيماتودا أعطت نتائج واعدة وبالتالي

بالعديد من األمراض واآلفات من بينها النيماتودا وقد

فإن إمكانية استخدامها في المكافحة الحيوية للنيماتودا

أجريت العديد من الدراسات لحصر أجناس النيماتودا

أصبح أمرا قيد البحث ).)29

المتطفلة على نبات الطماطم والتي كان من أهمها جنس

وللبكتيريا أشكال متنوعة من العالقات مع النيماتودا عدا

نيماتودا تعقد الجذور  Meloidogyne sp.في العالم

عن كونها من بين أهم مجموعات األعداء الطبيعية

بوجه عام .ليبيا سجل فيها تواجد نيماتودا تعقد الجذور

للنيماتودا المتطفلة على النبات وقد اشتملت هذه العالقات

على الطماطم في مختلف المناطق الراعية وتم تعريف

علي إنتاجها للسموم أو األجسام مضادة أو اإلنزيمات أو

االنواع التابعة لهذا الجنس حيث سجل وجود خمسة

أنها تعمل علي تحفيز المقاومة الجهازيه للنبات و عملها

انواع وهي M. incognita, M. javanica, M.

علي تحسين نمو النباتات كما تعمل علي تنشيط استعمار

.)0( arenaria, M. hapla, M. thamesi

الكائنات الحية الدقيقة المضادة للنيماتودا داخل

تعتبر نيماتودا تعقد الجذور من أهم مسببات األمراض

الرايزوسفير مما يؤثر علي نشاط النيماتودا (.)31

النيماتودية وذلك لخسائرها المباشرة على محصول

أوضح ) (8عند اختباره لفاعلية  %.1من أصل 387

الطماطم والتي تصل الي  ,%07.8وتعاونها مع

عزلة بكتيرية مختارة عشوائيا من الرايزوسفير ضد

المسببات المرضية األخرى مثل الفطريات في إنتاج

 M. incognitaأنها عملت علي إحداث مدي واسع من

األمراض المركبة .كذلك قدرتها علي كسر صفة

التأثير في تقليل العقد الجذرية علي نباتات الطماطم

المقاومة ,لهذا المحصول ضد فطر الذبول Fusarium

والخيار  Cucumis sativus L.حيث نتج عن

 .oxysporum f.sp. lycopersiciوتستخدم طرق

المعامالت انخفاض كبير في عدد العقد الجذرية علي

عديدة في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور أهمها استخدام

نباتات الخيار ,وعند حقن التربة المعقمة بعزالت مختارة

المبيدات ،ولكن حديثا ً ركزت البحوث على ايجاد طرق

من سالالت بكتيرية ومن ثم عدوي النباتات بنيماتودا

أخرى أكثر امانا ً على صحة االنسان والبيئة لمكافحة هذه

 M. incognitaنتج عنه انخفاض في معدل العقد

االفة والتي منها استخدام المكافحة الحيوية مثل استخدام

الجذرية و كتل البيض والتكاثر مقارنة مع النباتات الغير

,Alcaligenes,
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معاملة ,كما تحصل علي نفس النتيجة عند إجراء نفس

وانخفاضا ً لمعدل التكاثر بنسبة ( 18 - 10.1و - 53.8

االختبار علي نباتات البرسيم األبيض Trifolium

 )%57.8علي التوالي مقارنة مع الشاهد ()%16.8

 .repens L.أوضح ( )28أن استخدام عزالت بكتيريا

وباإلضافة إلي ذلك أظهرت هذه العزالت زيادة ملحوظة

 B. subtilisفي مكافحة أمراض الجذور المركبة علي

في نشاط النباتات الدفاعي ضد الممرضات.

نبات الحمص  Cicerarietinum L.والمتسببة عن

كما أن معاملة نباتات الطماطم بالعزلتين من بكتيريا P.

 M. incognita rac3و فطر Macrophomina

aeruginosaالختبار فاعليتهما ضد M. incognita

 phaseolina.المسبب للتعفن الفحمي أنها ذات فعالية

نتج عنه انخفاض في معدل العقد علي الجذور (.(24

عالية في تقليل إصابة الجذور بـنيماتودا

M.

وفي دراسة أخرى بين ( )21التأثير الناتج عن عزلتين

.incognita

من B. pumilus 806241)ToIrFT- KCو

درس ( )11فاعلية أجناس مختلفة من البكتيريا ضد M.

 )ToIrMA- KC 806242المعزولة من حقول

 incognitaو أكد على أن أغلب أجناس بكتيريا التربة

الطماطم في إيران ضد  M. javanicaحيث نتج عنهما

لها القدرة على منع وإيقاف  M. incognitaعن التكاثر

تقليل لمعدل العقد الجذرية(  1.60 , 1عقدة/نبات) علي

وأن أكثرها تأثيرا ً هي P. fluorescensو

التوالي بالمقارنة مع الشاهد (3.33عقدة/نبات) وعدد

 Rhizobium leguminosarumو أنها تعمل علي

كتل البيض ( . , 1كيس بيض) علي التوالي بالمقارنة

تعزيز نمو النباتات عند المقارنة مع النباتات الغير

مع الشاهد ( 08كيس بيض) وباإلضافة إلي ذلك فقد أدي

معاملة.

بقاء الساللة البكتيرية في رايزوسفير النباتات المزروعة

استخدام ( (17لعشر عزالت من B. thuringiensis

إلي زيادة في كثافتها العددية وذلك عند عد المستعمرات

المعزولة من رايزوسفير النباتات(البامية ,الطماطم,

الجذرية وقد كانت هذه هي المرة األولي التي يسجل فيها

,Gossypium

استخدام  B. pumilusكعامل مكافحة حيوية ذو تأثير

القطن barbadense

Lالبصل Allium cepa L.والبطيخ) كعامل مكافحة

قاتل للنيماتودا.

حيوية ضد  Meloidogyne spp.عند معاملة بذور

وحديثا ً بين( )06ان استخدام السماد الحيوي Ning

البامية بمعلق جراثيم هذه العزالت كانت العزلة BT-

 shieldوالمحتوي على عدة انواع من بكتريا المحفزة

) )64األعلى في خفض أعداد العقد بنسبة ()%06

لنمو النبات ضد نيماتودا تعقد الجذور قد ادى الى تقليل

وأكياس البيض علي المجموع الجذري بنسبة ()%8.

شدة الضرر بنسبة  .%8.ولقد أجرى هذا البحث بهدف

وعدد البيض داخل الكيس بنسبة ( )%87وكثافة

استخدام عزالت من البكتريا المعزولة محليا ً في مكافحة

النيماتودا بنسبة ( )%8.بالمقارنة مع الشاهد.

نيماتودا تعقد الجذور  M. javanicaعلى نبات

وفي دراسة أخرى وعند استخدام عزالت P.

الطماطم.

 fluorescensالمعزولة من إجمالي  8.عينة من
رايزوسفير الترب ( )12أن راشح مزارعها ومبيد
الفايديت بالنسب الموصي بها نتج عنه انخفاضا ً في
معدل العقد علي الجذور بمعدل( 18.7 - 50.1و 60.3
 )%.57 -علي التوالي مقارنة مع الشاهد () %10.3

طرائق ومواد البحث/
عزالت البكتريا :أستخدم ثالثة عزالت من بكتريا التربة
وهي  A. radiobacter, B. subtilisو P.
50
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 flourscenceوالتي عزلت من منطقة الجبل االخضر

 = 1ال توجد عقد.

وتم تعريفها باستخدام الخواص العامة والشكلية

 .-0 = 0عقدة.

االختبارات الفسيولوجية والبيوكميائية (.)7

 00-. = .عقدة.

تجهيز المعلق البكتيري :نميت العزالت البكتيرية النقية

 31-00 = 3عقدة.

علي بيئة المرق المغذي) )NBداخل أنابيب وحضن في

 011 -31 = 7عقدة.

حمام مائي علي درجة  .5م °لمدة  .7ساعة مع الرج.

 = 8أكثر من  011عقدة.

تم أخذ األنابيب ووضعت في جهاز الطرد المركزي

حساب عدد أكياس البيض و عدد البيض في الكيس :تم

علي سرعة  .511دورة/دقيقة و تم التخلص من الطافي

حساب عدد أكياس البيض على الجذور ,كما تم حساب

وإضيف 0مل ماء معقم للراسب وضبط التركيز

عدد البيض في الكيس الواحد ,وذلك بواقع  8أكياس لكل

الضوئي

نبات حيث أضيف إليها  8مل صوديوم هيبوكلوريت

6-

تركيز  ,% 0ورجت لمدة  8دقائق حتى تمت إذابة الكيس

البكتيري

باستخدام

جهاز

المطياف

) )Spectrophotometer 6300ليكون التركيز 01
وحدة مكونة للمستعمرة لكل مل ).(23

الجيالتينى ,نقل بعدها المعلق إلى كأس زجاجية ,وأكمل
الحجم بالماء إلي  .8مل ,و تم عد البيض لكل مل تحت

تأثير العزالت البكتيرية علي شدة إصابة نباتات

المجهر التشريحي ,و ذلك باستخدام شريحة العد ,و أخذ

الطماطم بنيماتودا تعقد الجذور :M. Javinicaاختبر

متوسط خمس مكررات(.)08

تأثير العزالت البكتيرية A. radiobacter, B.

حساب عدد األفراد في التربة :استخلصت النيماتودا من
3

 subtilisو P. flourscenceكأفضل العزالت

التربة بطريقة أقماع بيرمان لحجم  .81سم

البكتيرية تأثيرا ً في قتلها لطور(M. javinica )J2

وحسبت أعداد أطوار األحداث و حساب المتوسط لخمس

بغرض تقييم التأثير الناتج عن معلقات جراثيمها علي

مكررات ,و حساب العدد الكلى لألفراد في األصيص.

شدة اإلصابة و معدل تكاثر نيماتودا تعقد الجذور M.

حساب عدد األطوار المختلفة في الجذور :بعد عد

 javinicaلنباتات الطماطم .حيث تم حقن تربة شتالت

أكياس البيض أخذ واحد جرام جذور و تم صبغ األطوار

طماطم صنف  Rio Grandعمرها  7أسابيع بحجم31

المختلفة بصبغة الفوكسين الحامضي(  1.08جرام من

مل من المعلق البكتيري تركيزه-6 01وحدة مكونة

 Acid fuchsinو 811مل جلسرول و 811مل ماء

للمستعمرة لكل مل ,وبعد يومين تمت عدوي النباتات

مقطر و 811ملحمض الالكتيك) حيث وضعت بها

بإضافة  7مل ماء تحتوي علي M. )J2( 0111

الجذور علي درجة حرارة الغرفة ,غسلت الجذور

 javinicمن مزرعة نقية ,وبعد  61يوم من عدوي

بواسطة تيار ماء جاري ,وضعت الجذور بين لوحين من

النباتات بالنيماتودا تم اقتالع النباتات و حساب شدة

الزجاج وتم الضغط عليها لتمزيق الجذور وفحصت

اإلصابة و معدل تكاثر النيماتودا (.).1

تحت المجهر التشريحي وعدت األطوار (.)6



تربة,

مقاييس النيماتودا

شدة اإلصابة :لحساب شدة اإلصابة أستخدم مقياس العقد

حساب معدل التكاثر :تم حساب الكثافة النهائية وفقا َ

على الجذور تبعا للطريقة التي وصفها ( )30والتي

للمعادلة التالية:

تشتمل على درجات تتراوح من  8 -1كالتالي:
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الكثافة النهائية= عدد البيض الكلي  +عدد اإلناث

فروق معنوية بينها وبين معاملة الشاهد علي شدة

واألطوار المختلفة في الجذر +عدد اليرقات في التربة

اإلصابة فكان متوسط معدل العقد للنباتات المعاملة بها

ومن ثم حساب معدل التكاثر عن طريق المعادلة التالية:

( .)3.33كما أوضحت نتائج (جدول  )0تأثير هذه

معدل التكاثر= ∗ االبتدائية الكثافة *.)00( 011

العزالت البكتيرية علي تكاثر  M. javinicaحيث تبين

النهائية الكثافة

التحليل اإلحصائي :نفذت التجربة بتصميم عشوائي
تامفي ثالث مكررات وزعت المعامالت عشوائيا ً وقد
خضعت البيانات قبل التحليل إلي عمليتي تحويل هما
التحويل الزاوي والتحويل اللوغارتمي ( (.و قد
خضعت جميع البيانات المتحصل عليها لبرنامج التحليل
اإلحصائي  Genstatالختبار المعنوية ومقارنة الفروق
بين المتوسطات بأقل فرق معنوي  LSDعند مستوى
احتمال .)13) %8

النتائج /

أن العزلتين P. flourscenceو B. subtilisاألكثر
تأثيرا ً في تقليل تكاثر النيماتودا ولم يسجل وجود فروق
معنوية بينهما حيث عملتا علي تقليل عدد أكياس البيض
بمتوسط ( 5.11 ,0.33كيس /نبات) لكالَ منهما علي
التوالي مقارنة بمعاملة الشاهد بمتوسط ( 33.11كيس
/نبات) ,كذلك لم يسجل وجود فروق معنوية بينهما وبين
معاملة الشاهد ,وقد كانت العزلةA. Radiobacter
األقل تأثيرا ُ فكان متوسط عدد أكياس البيض (.6.33
كيس  /نبات) .في حين أن عدد البيض داخل الكيس
الواحد لم يتأثر بجميع المعامالت مقارنة مع الشاهد حيث

اختبر تأثير أنواع بكتيريا A. radiobacter, B.

لم يسجل وجود فرق معنوي بينها .كما عملت كال

 subtilisو P. flourscenceعلي إصابة نباتات

العزلتين علي تقليل عدد األطوار لكل نسيج نباتي ولم

الطماطم بالنيماتودا  M. javinicaوذلك بغرض تقييم

يسجل بين المعامالت فروق معنوية فكانت( .5.0

التأثير الناتج عن معلقات جراثيمها علي شدة اإلصابة و

و .5.1فرد  /نبات) لكالَ منهما علي التوالي ,مقارنة مع

معدل تكاثر نيماتودا تعقد الجذور  M. javinicaلنباتات

معاملة الشاهد حيث سجلت ( 07.0فرد  /نبات ).

الطماطم.

أما بالنسبة لمعدل تكاثر النيماتودا فقد سجل وجود فروق

بينت النتائج أن العزلتين  P. flourscenceو B.

معنوية بين المعامالت حيث كان معدل تكاثر M.

 subtilisهما األكثر تأثيرا ً في خفض شدة اإلصابة

 javinicaعلي النباتات المعاملة بكأل من العزلتين P.

(شكل  )0و لم يسجل وجود فروق معنوية بينهما فكان

 flourscenceو ...0 ( B. subtilisو  )...6علي

متوسط معدل العقد ( )1.60لكالً منهما ,وأن هناك فرق

التوالي مقارنة مع الشاهد ( ,)01..1و كانت العزلة

معنوي واضح لهما مقارنة مع معاملة الشاهد والذي كان

A. radiobacterاألقل تأثيرا ُ علي معدل تكاثر فسجلت

فيه متوسط معدل العقد ( ,)7.60في حين كانت بكتيريا

( )0.8.و وجدت فروق معنوية بينها وبين معاملة

 A. Radiobacterاألقل تأثيرا ُ رغم أنه سجل وجود

الشاهد.
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b

c

4.67

3.33

معدل العقد

a

a

0.67

0.67

المعامالت
شكل ( .)0تأثير معلق العزالت البكتيرية علي شدة إصابة نباتات الطماطم صنف  Rio Grandبالنيماتودا.M. javinica
األرقام المتبوعة بنفس الحرف ال يوجد بينها فروق معنوية

جدول ( .)0تأثير أنواع البكتيريا على تكاثر نيماتودا تعقد الجذور M. javanicعلي نبات الطماطم صنف Rio Grand

متوسط عدد أكياس البيض

عدد البيض /كيس

متوسط العدد الكلي للبيض

عدد /J2أصيص

عدد األطوار  /نسيج نباتي

الكثافة النهائية

معدل التكاثر

M. javanica+ A. radiobacter

.6.33

.51

0381

15.5

61.3

0805

0.8.

M. javanica+ P. flourscence

5.11

05.

.005

67..

.5.0

..00

...0

M. javanica+ B. subtilis

0.33

010

.00.

67.3

.5.1

..67

...6

M. javanica

33.11

316

01151

017.1

07.0

01.55

01..1

LSD 0.05

0.8.1

N.S

8888.2

N.S

82.08

8869..

8.860

الصفة
المعاملة

) ) N.Sال توجد فروق معنوية بين المتوسطات.
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على خفض معدل العقد الجذرية من ( 8إلى .معدل عقد)

المناقشة /

( ،)8ومع ما وجـــده ) )18عند تعريض لنيماتودا تعقد

تبين من خالل نتائج اختبار مقارنة التأثير الناتج عن

الجــذور  M. incognitaلتـــركيزات مختلفـــة من

اختالف العزالت البكتيرية المختلفة علي شدة إصابة

المعلق البكتيري لبكتيريا  P. polymyxaحيث حدث

نباتات الطماطم و معدل تكاثر النيماتود اM. javanic

انخفاض في عدد العقد الجــذرية و كثافة النيماتودا في

تبين أن العزلتين  P. flourscenceو B. subtilisكانتا

التربة على نباتات الطماطم .واتفق مع ما أوردته

األكثر تأثيراً في خفضها .وقد اتفق هذا مع ما ورد في

دراسة( )22بأن العزلة البكتيرية B. thuringiensis

دراسة ( )29لتأثير معلق بكتيرياP. fluorescens

)(Btلها تأثير علي نيماتودا تعقد الجذورM. Incognita

M.

علي نباتات الطماطم حيث حدث انخفاض في أعداد كتل

وتقليلها لمعدل تكاثر نيماتودا تعقد الجذور
.javanica

البيض وعدد البيض في الكيس الواحد مقارنة بالشاهد.

كذلك مع ما ذكره ( )26عند دراسته لتأثير عــزلتيــن من

وحيث أنه للبكتيريا أشكال متنوعة من العالقات مع

بكتيرياP. fluorescensعلي تكاثــر وتطور نيماتودا

النيماتودا عدا عن كونها من بين أهم مجموعات األعداء

تعقد الجــذور  M. incognitaعلى نبــات الطماطم حيث

الطبيعية للنيماتودا المتطفلة على النبات فقد اشتملت هذه

عملت علي تقليل العقد علي الجذور وخفض معدل التكاثر.

العالقات أيضا ً في كونها تنتج سموم أو أجسام مضادة أو

نتيجة مشابه لذلك سجلها ( )27حيث بين أنه عند معاملة

إنزيمات كما قد تعمل علي تحفيز المقاومة الجهازية

نباتات الطماطم بمعلق بكتيريا  P. aeruginosaو B.

للنيماتودا عملها علي تحسين نمو النباتات كما تعمل علي

 subtilisكأل َ علي حدا أو بالدمج بينهما نتج عنه حدوث

تنشيط استعمار الكائنات الحية الدقيقة المضادة للنيماتودا

انخفاض واضح لمعدالت اإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور

داخل الرايزوسفير مما يؤثر علي نشاط النيماتودا (.)31

 M. javanicaمن حيث تقليلها لمعدل العقد وعدد أكياس

لذا من الممكن تفسير قدرة هذه األنواع علي خفض شدة

البيض واإلناث لكل جرام من النسيج النباتي والكثافة

اإلصابة ومعدل التكاثر M. javanicaاعتماداَ علي ما

النهائية للنيماتودا ومعدل التكاثر.

ذكره ( (9لفعالية خمس عزالت لـ Bacillus spp.

كما وجد ( )25عند اختباره لفعالية بكتيريا P.

كمبيدات للنيماتودا  M. javanicaحيث أرجع األثر

 ffluorescensوالتي كانت األفضل من بين كل العزالت

الناتج عن البكتيريا إلي وجود سموم ناتجة عن عمليات

المختبرة في الحد من إصابة نيماتودا تعقد الجذور M.

األيض الثانوية للبكتيريا علي الرغم من أن الجوهر

 incognitaلنباتات الطماطم من حيث تقليلها لمعدل العقد

الكيمائي إلفرازات البكتيريا في التربة لم يكن محددة .كما

علي الجذور وكتل البيض ومعدل التكاثر .و مع ما ورد

يمكن االعتماد في تفسير النتائج بما توصل إليه ( )32عند

في دراسة ( )19عند اختباره لقدرة  B. subtitlesفي

محاولته لتحديد أكثر أنواع العزالت البكتيرية قدرة علي

تثبيطها لنيماتود تعقد الجذور  M. javanicaحيث

التأثير في  Meloidogyne spp.مع الحفاظ علي

أظهرت وبوضوح انخفاض كثافة النيماتودا علي نباتات

خصوبة التربة حتى عند إحداث تغييرات في الخواص

فول الصويا .وصل إلى نتيجة مشابه عند اختباره لقدرة

البيولوجية والجزئية للبكتيريا وذلك بإحداث اندماجات

بكتيري  P. fluorescensفي تأثيرها علي نيماتودا تعقد

بروتوبالزميه بين السالالت و تحسين أداء سالالت

الجذورM. javanicaعلى نباتات الطماطم حيث عملت

مختلفة من Pseudomonasو  Serratiaكعوامل
10
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مكافحة حيوية للحد من استخدام المبيدات الكيميائية تبين

معمليا ً .المجلة الليبية لعلوم وقاية النبات ،مقبولة

من استخدام أربع عزالت من Serratiaو ست عزالت

للنشر.

من  Pseudomonasأن بعض من هذه العزالت كانت

 )8فاضل ،أحمد .8119 .المقاومة اإلحيائية لنيماتودا

األكثر تأثيراً على النيماتودا من خالل تثبيطها لمعدالت

العقد الجذرية  Meloidogyne javanicaعلي

التكاثر والعقد الجذرية وعدد البيض في الكيس الواحد

نبات الطماطم من قبل البكتيريا Pseudomonas

وأكياس البيض وعدد أطوار األحداث لكل كيلوجرام من

 .fluorescensمقبول للنشر.

التربة,

وأن

العزلة

)(ESA-12

من

6) Adam, M. A. M. 2006. Identification

Pseudomonasكانت األكثر تأثيرا ً وأن ذلك يرجع إلي

and molecular characterization of

أنها كانت األكثر قدرة على إنتاج األجسام المضادة

Root Knot Nematodes. Ph.D. thesis

واإلنزيمات الكيتونيه والبكتيروسين والتي يعتقد بأن لها

Dundee university. Dundee, UK., 291

دور في تحسين قدرتها علي مكافحة النيماتودا حيث

pp.

أعطت أعلي معدالت للتأثير مقارنة مع السالالت

7) Ashoub, A. H. and Amara, M. T.

األصلية .من نتائج هذه الدراسة نوصي باستخدام عزالت

2010. Biocontrol activity of some
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Abstract \
Control of Root Knot nematodes Meloidogyne javanica on tomato c.v Riogrand using different species of Rhizobacteria.
Ayman H. S. R. ALtrkawi, Mohamed A. M. Adam and Mahmoud E. M. Ehwaeti

Plant Protection Department , Faculty of Agriculture, Omar Al-mukhtar university. P.O.
Box 919 Elbida-Libya.
Corresponding author: E-mail: Mohamed.adam@omu.edu.ly (Mohamed AM Adam)

Abstract
Bacterial suspension of three species P. flourscence, A. radiobacter and B. subtilis were used
to manage M. javanica on tomato c.v Rio-grand. 30 ml of The bacterial suspension (10-6
cell/ml) were poured into each pot which contain one plant four weeks old, two days 1000
J2 of M. javanica were inoculated to the treated and untreated plants. After 60 days from
Nematode inoculate the root gall index and reproduction rate were counted.

The result

showed decreeing in root gall index and reproduction rate by bacteria treatment. The most
effective isolates were P. flourscence and B. subtitle which reduced the root gall index to
(1.60) for both of them comparing with (7.60) in untreated plant and inhibiting the
reproduction rate to )...6 ,...0( respectively, comparing with(10.29) in untreated plant.
Whereas the A. radiobacter was the less effect on gall index 3.33 and with reproduction rate
7.52.

Keywords: Tomato, Root knot nematodes, Rhizobacteria.
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