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 "الممخص" 

نفذ البحث في مخابر مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية في كمية الزراعة  جامعة 

 fluopyram (pyridinyl. لتقييم فاعمية المبيد الفطري 2020-2012دمشق في عام 

ethylbenzaimide( والمبيد النيماتودي  )imicyafos والمخصب العضوي )Poly quat+ 

Phosphoric ( عمى الطور الثاني لنيماتودا تعقد الجذور الجنوبيةJ2) Meloidogyne  

incognita بينت النتائج أن المبيد .fluopyram   تفوق بشكل معنوي في موت يرقات الطور

 +Poly quat و  imicyafosمقارنًة بالمبيد  M. incognita (J2الثاني لنيماتودا )

Phosphoric  عند كل التراكيز. حيث كانت قيم الجرعة النصفية القاتمة LC50 لممبيد 

fluopyram (77.77 بعد  22.22و )ساعة من التحضين .تاله  المبيد 24و  22مغ/ليتر 

imicyafos  ودا حيث أعطى نسبة موت أعمى ليرقات الطور الثاني لنيماتM. incognita 

مقارنة بالمخصب العضوي. وقد أظيرت النتائج أن المركبات المختبرة كانت أعمى سمية ليرقات 

ساعة .  22ساعة مقارنةبزمن التحضين  24بعد  M. incognita (J2الطور الثاني  لنيماتودا )

. بالنتيجة نتائج إضافة لذلك أظيرت النتائج أن سمية المركبات المختبرة ازدادت بزيادة التركيز

كمبيدات ضد  imicyafos و  fluopyramالتقييم الحيوي لممركبات المختبرة  أظيرت فاعمية 

. وفي مسح حقمي لتواجد النيماتودا في حقول البطيخ Meloidogyne  incognitaنيماتودا 

حماة األصفر واالحمر في مناطق زراعة البطيخ )حمفايا وخطاب وتيزين وكفر بيم والضاىرية( ب

ىي األكثر تواجدا وأكثر ضرار  Meloidogyne  incognitaوجد أّن نيماتودا التعقد 

وتمت تجربة لدراسة كفاءة المبيدات النيماتودا الحديثة   لممحصولين في مناطق الدراسة.

و Poly quat+ Phosphoric acid و Imicyafos و Fluopyramوالمخصبات العضوية )



( وتطعيم البطيخ األحمر)صنف أمباالOrganic  Matter (Maquill ) المخصب الحيوي 

نتاجية البطيخ األحمر Gladiatorعمى أصل القرع المقاوم ) ( في مكافحة النيماتودا ونمو وا 

واألصفر )صنف تورنادو( في الحقل. وكذلك التأثير عمى مؤشرات النمو واإلنتاجية لمبطيخ 

إلى تربة شتول imicyafos و  fluopyramاألحمر واألصفر. وجد أّن إضافة المبيدات  

البطيخ بالتركيز الموصى بو عمى دفعتين بعد التشتيل ليا فاعمية عالية في خفض تعداد 

النيماتودا في جذور نباتات البطيخ األحمر واألصفر وفي التربة . كما زادت من الوزن الجاف 

ثمار / النبات ووزن الثمرة/ كغ لممجموع الخضري والجذري لنباتات البطيخ وزادة معنويًا عدد ال

 +Poly quatمقارنة بالشاىد السميم )غير المعدي(. و في حين أعطى المخصب الحيوي 

Phosphoric acid( والتطعيم باألصل المقاومGladiator فاعمية متوسطة بتخفيض تعداد )

نوية في عدد النيماتودا في جذور نباتات البطيخ األحمر واألصفر وفي التربة. وزيادة غير مع

الثمار / النبات ووزن الثمرة/ كغ مقارنة بالشاىد السميم )غير المعدي(. في حين أعطى 

( أقل زيادة بالوزن الجاف لممجموع الخضري Maquill) Organic  Matterالمخصب الحيوي 

والجذري لنباتات البطيخ و عدد الثمار / النبات ووزن الثمرة/ كغ  دون فروق معنوية مقارنة 

 الشاىد السميم )غير المعدي(.ب

 ، البطيخMeloidogyne  incognita، مبيدات اآلفات،  نيماتودا الكممات المفتاحية:

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The investigation was carried out during 2018 - 2019  at the 

laboratories of biological control studies and research center in Faculty of 

Agriculture, Damascus University. The efficacy of fungicide (fluopyram: 

pyridinyl ethylbenzaimide), nematicidal (Imicyafos:organophosphate) 

and organic fertilizer (Poly quat+ Phosphoric) was assayed against 

Juveniles Meloidogyne  incognita (J2). Results showed that fluopyram 

superiority significantly in killing the M. incognita (J2) compare with 

imicyafos and Poly quat+ Phosphoric at all concentration. fluopyram 

showed highest efficacy in killing M.  incognita  (J2) , with an LC50 77.77 

and  22.24 mg/L. after 24 and 48 hours, respectively., followed imicyafos 

witch was higher in mortality of M.  incognita  (J2) when compared with 

quat+ Phosphoric. The results showed that the tested compounds were 

highly toxic to M.  incognita  (J2) after 48 hours than 24 hours from 

incubation. In addition, the results showed that the toxicity of tested 

compounds increased as well as increase concentrations. . Finally, results 

of assay of tested compounds indicate that fluopyram and imicyafos 

potential nematicidal activity agonist M.  incognita . 

In a field survey in the existence of nematoda in the field of watermelon 

and melon. In the region of melon cultivation (halfaya , khatab , tizen , 

kafr bohm and al thaherya ) hama. Nematode meloidgyne  incognita was 

found the most existing and harmful for the tow crops in the survey 

region . we did an experiment to study the efficiency of the modern 

nematodacide and the organic fertilizers (fluopyram , imicyafos ,poly 

quat , phosphoric acid and organic matter (maquil) and the watermelon 

vaccination on the origin of resistant guard (gladiator) in the nematode 

control and the growth and productivity of watermelon and melon in 

field. Was found that adding pesticides (fluopyram and Imicyafos) to the 

soil of melon seedling according  to the recommended concentration in 

two batches after the seedling it has high efficiency. On the decreasing of 

the number of nematode in the roots of melon plants and soil. Therefore it 

increases the dry weight of the root and vegetative system of the melon. 

Significantly increased the number of fruit per plant and the fruit 

weight/kg. compared to a healthy (non-infection) witness whereas bio-



fertilizer gave (poly quat+phosphoric acid) and the vaccination of the  

resistant origin (gladiator) medium potency by reducing the number of 

nematoda in roots of melon and soil and non-significant increase in the 

number of fruit per plant and  the fruit weight/kg. compared to the healthy 

(non-infection) witness. While the bio-fertilizer (poly quat+phosphoric 

acid) and the vaccination of the  resistant origin (gladiator) gave medium 

efficancy in the reduction of the nematoda number in roots of melon and 

soil and non-significant increase in the number of fruit per plant and  the 

fruit weight/kg. compared to the healthy (non-infection) witness. While 

the bio-fertilizer gave (organic matter)(maquill) less dry weight gain in 

the number of root and vegetative system. Of the melon plants and the 

fruit number / plant and  the fruit weight/kg without moral differences 

compared to the healthy (non-infection).       
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