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 "الممخص"

بيتًا محميًا مزروعًا  48أجري المسح الحقمي ل عمى مرحمتين، في المرحمة األولى  9191-9102نفذ البحث في     
بمدة وقرية ضمن محافظة طرطوس، وذلك من بداية شهر نيسان حتى نهاية شهر حزيران لعام  26بالباذنجان في 

ن أصناف) كرم، برشمونة، ثريا، كرم مطعم عمى ، تم أخذ عينات ترابية من البيوت المحمية المزروعة بالباذنجا2019
أصل ريحان(، ومعاممة بمبيدات)أوكساميل، نيماكيك، نيماكور، كاربوفوران، نيماكور( ، حيث جمعت عينة ترابية 

 10مركبة من كل بيت محمي وخمطت جيدًا لمحصول عمى عينة متجانسة ،وجمعت عينات جذور الباذنجان من 
 Juvenileالمخبري لمعينات الترابية وقدرت الكثافات العددية لمطور اليرقي الثاني المعدي)  بيوت محمية ، تم التحميل

تربة،  3سم100مقدرة بعدد يرقات الطور الثاني/ .Meloidogyne spp( من نيماتودا العقد الجذرية من الجنس  2
 وحدد نوع نيماتودا تعقد الجذور في العينات الجذرية المدروسة.

الثانية أجريت التجربة الحقمية في بيت بالستيكي في قرية الدكيكة، وهي عبارة عن دراسة أجريت لمقارنة وفي المرحمة 
، التشميس، التطعيم Imicyafos، المبيد Flupyramمعامالت عدة عمى نبات الباذنجان صنف كرم وهي ) المبيد 

 .(J2)الكثافة العددية لمطور اليرقي المعدي عمى أصل مقاوم( من حيث نسبة اإلصابة، وشدة اإلصابة، واإلنتاجية، و 

في معظم البيوت المحمية المدروسة،  .Meloidogyne sppأوضحت النتائج االنتشار الواسع لنيماتودا تعقد الجذور 
تربة ، وكان االنتشار األقل لمنيماتودا عند  3سم100يرقة /  82 – 3وتراوح متوسط أعداد يرقات الطور الثاني من 

استخدام األصناف المطعمة عمى أصل ريحان المقاوم يميه صنف كرم، وعند استخدام مبيد نيماكيك يميه مبيد 
 Meloidogyne incognita(Kofoidأوكساميل. كما أثبتت النتائج أن نوع النيماتودا التي تصيب الباذنجان هي 

& White, 1919). 

بينت نتائج التجربة الحقمية أن نسبة اإلصابة كانت مرتفعة في جميع المعامالت وأخفضها كان عند استخدام  كما
%، أما بقية المعامالت كانت نسبة اإلصابة فيها متقاربة جدًا، وبمقارنة شدة اإلصابة Fluopyram 87.5المبيد 

، وبمقارنة Imicyafos 2.925ميه معاممة ، ي2.075بمعامل تعقد  Fluopyramكانت أفضل المعامالت معاممة 
كغ لممعاممة، يميه  87.98بمتوسط إنتاج  Fluopyramاإلنتاجية من الباذنجان كان أفضل إنتاج عند استخدام المبيد 

فكانت معاممة المبيد  J2كغ، أما الكثافة العددية لمطور اليرقي المعدي  77.45معاممة الباذنجان المطعم 
Fluopyram 22.75اممة الوحيدة التي انخفضت فيها الكثافة النيماتودية عما كانت عميه بداية التجربة، بوهي المع 

 عمى التوالي. 3سم100فرد/ 67.5و  65.75و التشميس ب  Imicyafosتربة، يميه المبيد  3سم100فرد/

 

 

 



 لجنة الحكم مؤلفة من السادة:
هشرفا   عضوا          جاهعت دهشق         -كليت الزراعت -األصتاذ في قضن وقايت النباث                  خالد العضشد.   

عضوا           جاهعت دهشق         -كليت الزراعت -األصتاذ في قضن وقايت النباث                غضاى ابراهيند.   

عضوا          جاهعت دهشق          -يت الزراعتكل -األصتاذ في قضن وقايت النباث             دعاس عز الدييد.   

 

جاهعت  -جديد في كليت الزراعتفي الودرج ال  9/5/2022 وذلك في توام الضاعت العاشرة هي يوم االثنيي الواقع في

قدهش  

 

 


