
 

  Good care of the hostالعناية اجليدة بالعائل  -٥
،אאאאא
،אא،א،אא

אאאאאאKאא
،אא

אאK

  Organic matterضافة املواد العضوية إىل التربة  إ-٦

،אאאאאא
אאאאאא

אKאאא
אbutyric acidאאאאאK

אאא
אאאKא

אאאא،אK
  Removal or destruction ofinfected plantsإبادة النباتات املصابة وأإزالة  -٧

אאאאא
אאאאא،

אאKאאא
אאאאא،אא

אאK–א

 



 

א-אאאא،א،אא
،אאאאאאאK

  Biological controlية ائحياملكافحة األ -٨

אא–אא–אא
Kאאאא

،אאאאא،אאאא
אאtrap plants،אאAntagonistic plantsK

אאאאאאK
אאאאאא

אאאאאא،אאK
א،אאאא

אאKאאא--
אKאאאא

אאאא،אאא
אאאאאאא،

אאא،אאKא
אאאאאאא

אאאאאKא
אא- אא-אאא

אאאא،אאאאא

 ٢



 

אאאאא
א،אאK

אאאאW
Nematode- destroying fungi الفطريات ) ا

אאאאאאא
Kאאא

אא–-אW
 فطريات متطفلةObligate, endo- parasitic fungi: 

אאאspores،
hyphaeאאKאאא

א،אאאאאא
אא،אאאאאF

אE،אאאאK
،אאאאאאאאא

אאKאאאא
Harposporium،Nematophthora،Myzocytium ،  Meria ،CatanariaK

 فطريات مفترسةpredacious fungiWא،
אאאאtrap organs

אא،אאNematode- trapping 

fungiKאאאאאא
K
אF٩٨E،אא

אW

 ٣



 

אאאAdhesive hyphae : غزل فطري لزج  
אאאאאK

אאאאZygomycetes،א
אphycomycetes،אStylopago hadraK
אאאAdhesive branches: فروع غزلية لزجة  

אאאF٩٨אEK
אאאא

Deuteromycetes، Dactylella cionopage،D. gephyropagaK
אאAdhesive nets: شبكات غزلية لزجة  

אאאKאאאא
F٩٨אEאא،אאא

אאKאאאא
א،אא،א

Arthrobotrys oligosporaA. conidesK
 عقد لزجة Adhesive knobs :אא

אא،אFFE٩٨אEK
אאאאא،

אאKאאאDactylaria 

candidaאא،אאNematoctonusא
אK




 ٤



 

















 

 
 
وع غزليـة   فر) أ. (ا بعض الفطريات املفترسة للنيماتودا    أعضاء االصطياد اليت تكو   ). ٩٨(رقم  شكل  ال

). إىل اليسـار  (أو ثالثة أبعـاد     ) إىل اليمني (شبكات غزلية لزجة ذات بعدين      ) ب. (لزجة  
أو حممولة علـى حوامـل      ) إىل اليمني (عقد لزجة إما مباشرة على الغزل الفطري        ) جـ(

 .حلقات ضاغطة) هـ. (حلقات غري ضاغطة ) د) . (إىل اليسار(قصرية 
  )Barron, 1977عن                        (                               

 ٥



 

 حلقات ضاغطةConstricting rings :א
אF٩٨אKE

אאאאאא
אאאF٩٩אE،

אאKאאא
،אאאArthrobotrys spp.،

Dactylaria spp.K 
لقات غري ضاغطة حNon-constring rings :א

F٩٨אEאא
אאאא،א

אאאKאא
אאKאאא

Dactylaria candidaD. lysipagaK


 .طربات املفترسة للنيماتودا وقد اصطاد فريسته بواسطة احللقات الضاغطة
 )Barron, 1977عن  (                                                            

٦








حد الفأ) ٩٤(شكل ال

 



 

 فطريات ممرضةOpportuniststic fungi:אא
אאאאאאא

אא،אאF١٠٠KE
אאאא

א،אא،
אKאא

paecilomyces lilacinus،אVerticillium chlamydosporiumאא
אאאאאK

אאאאK
אאאא،

אאאאK










   Paecilomyces lilacinus صورة باهر اإللكتروين  املاسح توضح اختراق الفطـر  .)١٠٠(

  Melodogyne incognita ر وة نيماتودا تعقد اجلذلبيض
 )Dunn et. al 1982   عن(                                          

 

٧
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Predaceous nematodes  نيماتودا مفترسة )ب 
אאא،א
Mononchus،Seinura،Tripyla، Diplogaster، Mononchoides
Dorylaimus،אאאאאK

אאאFאMononchusE
،אאF

אSeinuraEאKאאא
אאאא،

אK

Predaceous arthropods  مفصليات األرجل املفترسة ) جـ

אאאא
אאאKאאאא،

אK

Bacteriaبكتريا ) د

אאאאא،
،א–

–אKאאאא
א،אאאPasteuria 

penetransאאאאא
אאאאאKא،א

 ٨



 

Kאאא
אאKאאא

אאF١٠١אE،
אא،א،

،אאKא
אא،אאF

אEא،אא
אאאאK



  Pasteuria penetrans املاسح للجرثومة الداخلية لبكتريا  صورة باهر اإللكتروين.)١٠١
 Meloidogyueاجلـذور  نيماتودا تعقد لريقة ) LF(ملتصقة بالقرب من احلقل اجلانيب 

incognita.  
 )Sayre et al ., 1988عن  (                      

٩
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