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  هاي گياهي جهت كنترل نماتود ريشه گرهي ارزيابي فرآورده

Meloidogyne javanicaفرنگي  روي گوجه *   

  

  

EVALUATION OF PLANT PRODUCTS OF VARIOUS SPECIES TO 
CONTROL MELOIDOGYNE JAVANICA ON TOMATO 

  
  

 
   ۲ و مجيد عزيزي۱، عصمت مهديخاني مقدم**۱زهرا صادقي

  )۱۷/۱۲/۱۳۹۰:رشيخ پذي؛  تار۱۵/۱۰/۱۳۸۹: افتيخ دريتار(

  

  دهيچك

در چند دهه اخير تحقيقات وسيعي در مورد تركيبات گياهي متعدد به منظور جايگزين كردن تركيبات شيميايي بـا تركيبـات طبيعـي جهـت                         

 ، زيـره سـبز  Bunium persicumزيـره سـياه   (كنندگي عصاره آبـي گياهـان    در اين تحقيق اثر محافظت. كنترل نماتودها انجام گرفته است

Cuminum cyminumزنيان ، Carum copticumرازيانه ، Foeniculum vulgare ميخك هندي ،Eugenia caryophyllata (صورت  به

كننده خـاك در كنتـرل       ر بقاياي اين گياهان به عنوان اصالح      ي مختلف عصاره گياهان و نيز تأث      يها فرو بردن نشا به مدت يك ساعت در غلظت        

چنين  ر را در كاهش تعداد الرو سن دو و هم         ينتايج نشان داد كه عصاره آبي زيره سبز بهترين تأث         . ود ريشه گرهي مورد بررسي قرار گرفت      نمات

گياهان تيمار شده با عصاره آبي رازيانه و زيره سياه در مقايسه با ديگر گياهان بيـشترين كـاهش را                    . كاهش نرخ توليد مثل نماتود داشته است      

، گياهان تيمار شـده بـا سـم كـادوزافوس و     يگره شهيبهترين كنترل را در مبارزه با نماتود ر. اند خص گال ريشه به خود اختصاص داده  در شا 

 عليه نماتود   %)۱۰و  % ۵،  % ۱(هاي مورد آزمايش     اصالح خاك با بقاياي گياه زنيان در تمامي نسبت        . نشان دادند %) ۱۰نسبت  (بقاياي زيره سبز    

  . اثر قابل قبولي را نشان دادMeloidogyne javanica يگره شهير
  

  

  

  

  كننده خاك زنيان، زيره سياه، ميخك، رازيانه، زيره سبز، نماتود ريشه گرهي، عصاره آبي، اصالح : يدي كل يها واژه
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