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 مقــدمــــــــــــــة

  النيماتودا Nematoda   أو الديدان الخيطية المتطفمة عمى النبات هي كائنات حيوانية محبة لمرطوبة
 .بالعين المجردة الترى مجهرية

 
   أنواع الترب ولها مدى عائمي واسع جدًا تختمف كثافتها باختالف العوامل البيئية  مختمفتنتشر في

 .العائل والنبات  -نوع التربة وطبيعتها -المحيطه  مثل الظروف الجوية
 

  30/ جنس في أكثر من/ 200/ لىإنوع تنتمي /  3000/ تتوفر أنواع كثيرة جدًا من النيماتودا حوالي  /
 .عائمة 

 
   التطفل جباريةإتهاجم األجزاء النباتية المختمفة تحت أو فوق سطح التربة وجميعها تعتبر. 

 
   وشبه الجافة وتنتشر في –الجافة –المعتدلة –كما انها واسعة االنتشار حيث توجد في المناطق الباردة

 .سواء الخفيفة منها والثقيمة: معظم أنواع الترب 
 
 
 



 TYLENCHULUS SEMIPENTRANS :الحمضيات  نيماتودا

 : لىإتتبع نيماتودا الحمضيات       
   

                                       Phylm :Nematoda    :النيماتوداشعبة 
   Secernentea                      :Class:                         صف

                   Order :Tylenchida                            :رتبة    
                                                   Family:Tylenchidae:عائمة     
                       Tylenchulus semipenetrans  :نيماتودا الحمضيات    

                          



 :واالنتشاراألهمية 

معظم في تنتشر حيث الخطيرة اآلفات من كونها الحمضيات نيماتودا أهمية تأتي 
 – الجزائر– مصر – تركيا– ايطاليا– أمريكا :العالم في الحمضيات زراعة مناطق
 .(عام بشكل المتوسط حوض)  وغيرها سوريا

 
50 عن يقل ال االنتاج في والفقد % 50 الى غالباً  االصابة نسبة تصل%.   
الحمضيات ألشجار البطيء التدهور يسمى ما تسبب Slow decline // 

   .االصابة من سنوات / 5-3/ خالل   



 المتطفلت على أشجار الحمضٍاث الىٍماتودا

 :انتزتٍة وفق غزٌقح انمعٍشح انى 

• Endoparasites nematodes  :  

1. Tylenchulus semipenetrans  

2. Pratylenchus spp ,Radopholus  spp. (Burrowing Nematode ) 

        Radopholus similis  

مه أكثز األوواع خطورج عهى تساتٍه انحمعٍاخ فً  P. coffeaeٌعتثز هذا انىوع و 

وتعتثز آفح متشاٌذج انخطز عهى انشاي .فهورٌذا خصوصاً فً انتزب انزمهٍح 
 .  فً سزٌالوكا

• Ectoparasitic  nematodes : 

1. Xiphinema spp. 

2. Rotylenchulus  

3. Tylenchorhynchus 

4. Hoplolaimus   



 FRANCO LAMBERTI 

1937–2004 

Professor Franco Lamberti, former Head of the 

Institute of Agricultural Nematology, National Research 

Council (CNR), Bari, Italy, died suddenly 

from a heart attack at his home on August 16th, 

2004, at the age of 67, just a few weeks after his 

retirement. 



Lamberti was author or co-author of more than 

650 scientific or review papers on a wide range of 

topics relating to the biology of nematodes of economic 

importance. 

These included their control on crops such as grapevine, olive, 

citrus, date palm ,coffee, rice, tomato and tobacco. 

He described about a hundred new species of nematodes 

from soil samples collected on his travels, most of them 

belonging to Xiphinema and Longidorus, genera 

of which Lamberti was a world authority. 



ٌوظح كثافح مجتمع تعط األجىاص انىٍماتودٌح انعارج وانحزج فً ( 1)جذول 
 :2011تزتح تعط مىاغق اوتشار انحمعٍاخ فً انساحم انسوري نعاو 

 
عذد األفزاد الحزة فً 

cm 3100 تزبت 
عذد األفزاد الضارة فً 

cm 3100 تزبت 
 مكان الجمع األصىاف

 انزوٌمٍح فانىسٍا 251 109
 انزوٌمٍح مىذنٍىا 674 219
 انزوٌمٍح ماوردي 750 28

 انزوٌمٍح ٌافاوي 355 352
 انزوٌمٍح كهٍمىتاٌه 561 361
 انزوٌمٍح ٌوسفً 1513 1071
 انزوٌمٍح كهٍمىتاٌه 1284 775

 انصىوتز أتو صزج 4 1384
 انصىوتز ٌافاوي - 950
 سغزٌه أتو صزج 716 485
 سغزٌه حامط 2696 646
 سغزٌه ٌافاوي 32844 1472

 انذاماخ أتو صزج 51 16
 انذاماخ مىذنٍىا 5390 396
 انذاماخ كهٍمىتاٌه 481 424



عذد األفزاد الحزة 

 تزبت cm 3100فً 

عذد األفزاد الضارة 

 تزبت cm 3100فً 

 مكان الجمع األصىاف

 جثزٌون كهٍمىتاٌه 89 212

 غٍو ماوردي 4 226

 غٍو حامط - 65

 غٍو أتو صزج - 129

 غٍو جزٌة فزوخ 40 203

 سههورٌه ٌافاوي 210 176

 سههورٌه ٌافاوي 4393 825

 سههورٌه ٌافاوي 7750 330

 سههورٌه ٌافاوي 1333 460

انحجم روٌسح أتو صزج 9640 1600  

 روٌسح انحجم حامط 528 218

 روٌسح انحجم فانىسٍا 353 170

 انمجموع 27صىف  71874 13302

متوسػ عذد األفزاد    2662 492.6

 تزتح cm 3100فً 





TYLENCHULUS SEMIPENETRANS 



 Tylenchulus semipenetrans 

 

ٌسثة هذا انىوع انتذهور انثطًء أو انموخ انتزاجعً أكتشف 
   فً كانٍفوروٍا  1913



Tylenchulus semipenetrans 



 االواث انىاظجح وٌزقاخ انعمز انثاوً نىٍماتودا انحمعٍاخ 

 



األوثى البالغت لىٍماتودا الحمضٍاث             ٌزقت وٍماتودا 
 J2الحمضٍاث   



 إواث وٍماتودا الحمضٍاث على الجذر



 إواث وٍماتودا الحمضٍاث على الجذر

 



 بٍض وٍماتودا الحمضٍاث فً مزاحل مختلفت مه التطور





 المكافحة الحيوية 
 الفطز الصائذ

 



 ARTHROBOTRYS SPالجىس 





 انفطزانصائذ



 استخذاوBioact   ٌحتوي انفطزpaecilomyces lilacinus   ٌقوو انفطز
أو  Anusتاستعمار انثٍوض وكذنك انىٍماتودا مه خالل انفتحاخ انطثٍعٍح مثم 

vulva . 

 +4حفظ هذا انمستحعز ٌجة ان تكون عهى درجح حزارج 

 



PRATYLENCHUS SPP (LESION NEMATODE ) 

Important hosts Additional 

characters 

Face 

characters 

Males 

present 

Species  

Coffeae,citrus,banana smooth yes P. coffeae 

Tea, Coffeae,citrus smooth yes p.loosi 

Very wide host range divided yes p.penetrans 

Mostly woody 

plants,citrus seedling 
divided yes 

 

p.vulnus 

 



Pratylenchus spp. 

 



PRATYLENCHUS SPP, STYLET 

 



PRATYLENCHUS SPP,  INTESTINE 

 



Xiphinema spp 



Xiphinema spp 

 



Xiphinema spp,   stylet extensions 

 



XIPHINEMA SPP,GUIDING RING  

 



XIPHINEMA SPP,VULVA 

 



XIPHINEMA,TAIL-MUCRO 

 



TRICHODORUS SPP.  



HELICOTYLENCHUS 



Helicotylenchus 




