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 ُ البرية المنتشرة في المناطق الصحراوية من الجنوباتالنباتبعض ُ الدراسة إلى تحديد فعالية مستخلصات تھدف ھذه: الملخص
 تم حيث ،ول الطماطمصالتي تصيب مح  Meloidogyne incognitaعلى نيماتودا تعقد الجذور) ُالكفرة(الشرقي لليبيا 

) Helianthus annuus (دوار الشمس نبات  وأزھاروكذلك أوراق (Citrullus colocynthis) جمع ثمار نبات الحنظل
تم الحصول على يرقات الطور ، لتحضير المستخلصات النباتية) Calotropis procera(ر اات العشوأوراق وثمار نب

أوضحت ، عن طريق النموذج العجاني  تصيب الطماطم وتم تعريفھا مورفولوجياالجذورالتيمن نيماتودا تعقد ) J2(الثاني 
ُمن مستخلصات %) 100 ،75 ،50(ملت بالتركيزات وُ عندما عتتأثر )J2(ج المعملية أن يرقات الطور الثاني ئالنتا

دى ذلك إلى توقف حركتھا حيث أُ أيام عند درجة حرارة المختبر و3لمدة )  العشار- دوار الشمس -الحنظل (اتات البرية لنبا
ُلكل من المستخلصات النباتية للحنظل % 100العالية نيماتودا الميتة عند التركيزات لبلغ أعلى مستوى ل دوار الشمس  –ُ

 العالية من المستخلصات النباتية كانت ايجابية اتن كل التركيزأأوضحت النتائج ، )%25 ، 22 ، 25(ر بمتوسط والعشا
ُين المعامhت حيث كان  معنوية بًان ھناك فروقأو) م تربةارج 250( نيماتودا تعقد الجذورمقارنة مع الكنترول على عدد 

 اjخرى اتمقارنة مع التركيز)  لكل جذر نبات عقدة331 (بالنيماتودالنباتات المعاملة فقط اأعلى عدد للعقد الجذرية في 
 بينما أوضحت ،حيث لم تتكون عقد علي الجذور% 75، %100للمعامhت حيث كان أفضل معاملة ھي مستخلص الحنظل 

سجلت تحسن واضح في النمو % 100 العالية اتُذه المستخلصات البرية وخاصة التركيزن استخدام ھأنتائج الصوبة 
 ) جرام20.08 -20.08 – 23.13( كانت العشارودوار الشمس  ،الخضري لنبات الطماطم المعامل بمستخلصات الحنظل

 ). رامج 10.20 (الكنترولعلى التوالي مقارنة مع 

Tلجذورنيماتودا تعقد ا :سترشاديةالكلمات ا Meloidogyne incognitaالحنظل ،، نبات الطماطم، المستخلصات النباتية، 
 .العشار، دوار الشمس

 ُالمقدمة

 اpقتصادية الطماطم من المحاصيل محصول يعتبر
ُالشائع زراعتھا في المناطق الحارة والمعتدلة وتنتشر في 

الزراعات ء في الحقول المفتوحة أو اجميع أنحاء العالم سو
وقد تضاعف اsنتاج العالمي ثhث مرات في  محميةال

 ذلك وإضافة إلى )FAO, 2018(العقود اjربعة اjخيرة 
 ذات قيمة اراثمعتبر الطماطم من النباتات التي تنتج ت

  على العديد من الفيتامينات واjحماضpحتوائھاغذائية عالية 
ودا تصيب نيماتلكن  ،اjمينية الھامة التي يحتاجھا اsنسان

تعقد الجذور مجموعة واسعة من المحاصيل المھمة وتضر 
 بشكل خاص المحاصيل النباتية في البلدان المدارية

 )Sikora and Fernandes, 2005( وشبه المدارية
 يد من ا�فاتد الطماطم بالع نباتاتصابُتيضا أو

 الجذور  إلى نيماتودا تعقدإضافةالفطرية والبكتيرية 

Meloidogyne spp. التي تعتبر من أخطر ا�فات التي و
 وھي تھدد محصول الطماطم بسبب مداھا العائلي الواسع

 نوع نباتي 2000 عن p يقلما  ُغير متخصصة تصيب
 الطماطم من أھم يعتبرومنھا العائلة الباذنجانية التي 

تسبب و) 2010 أبوغريبة ؛2009الحازمي (محاصيلھا 
 100ر بحوالي قدم ت للطماطم حول العالاقتصادية ًاأضرار

 في الماضي) (Oka et al., 2000مليار دوpر أمريكي 
ُنيماتودا تعقد الجذور بالمبيدات الكيميائية ُ تكافح كانت

لمخاطر الصحية  البيئية وااjضرارالنيماتودية ولكن بسب 
ُالتي تسببھا المبيدات   الباحثينم العديد من قا ،ل{نسانُ

ُلول بديلة للمبيدات الكيميائية sيجاد ح بمحاوpت والُعلماء
 ),Pearce 1997 (واsنسانًتكون أكثر أمنا على البيئة بحيث 

تخلصات نباتية ذات فعالية علي سُ ماستخداممن خhل 
) Singh and Devi, 2012( نيماتودا تعقد الجذور

 وp تترك نيماتودا الى المواد فعالة علھذهوبحيث تكون 
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ُختلف المستخلصات النباتية حسب ت ، التربة والبيئةفي اأثر
النوع النباتي والبيئة التي يعيش فيھا النبات وكذلك الجزء 

 دديُ المستخلصات على العهُالنباتي المستخدم حيث تحتوي ھذ
 يةت والعطرية اpروماالعضويةُمن المركبات منھا اjحماض 

على الكائنات والقلويدات والعديد من المواد التي لھا تأثير 
ًونظرا  )Putnan, 1987(ة التي تعيش في التربة وخاص
 وكذلك ة محصول الطماطم الغذائية واpقتصاديةjھمي

 اpستخدامماتودا تعقد الجذور ومن أجل تقليل ي بنإصابته
ُالمفرط للمبيدات تھدف إلى تحديد فإن ھذه الدراسة لذلك  ُ

ُفعالية بعض المستخلصات النباتية البرية والمنتشرة في  ُ
) ُالكفرة(اطق الصحراوية من الجنوب الشرقي لليبيا المن

 .ول الطماطمصعلى نيماتودا تعقد الجذور التي تصيب مح

 مواد وطرق البحث

 اح النيماتوداُتحضير لق

 وھو )J2( تم الحصول على يرقات الطور الثاني
  M. incognitaجذورلمن نيماتودا تعقد ا ُالطور المعدي

 باستخدام النموذج العجاني مورفولوجياالتي تم تعريفھا 
(Hartman and Sasser,1985; Jepson, 1987) 

جمع أكياس البيض وتم تحضير اللقاح عن طريق   
ووضعھا في أطباق بتري ليفقس البيض وتخرج اليرقات 

 .والتي تم استخدامھا في تجارب العدوى

  استخدامھااد رُجمع العينات للنباتات البرية الم

 ُلنباتات البرية المنتشرة في المناطقتم جمع عينات من ا
 نبات الحنظل، حيث تم جمع ثمار التي تظھر فيھا بشكل دائم

(Citrullus colocynthis (L.) Schrad)  وكذلك أوراق
) L. Helianthus annuus (دوار الشمسوأزھار 

 ).Calotropis procera Ait (ارات العشوأوراق وثمار نب
ا لتھيئتھا لعملية وعصرھة حيث تم غسل اjجزاء النباتي

وتضمنت % 70اpستخhص باستخدام الكحول اpيثلي 
 جرام من المستخلص للعينات النباتية مع 20الطريقة مزج 

يثيلي واتباع الخطوات  مل من الكحول ا400pاضافة 
 :التالية

 وتم تحضنيھا)  لتر1(وضع المستخلص في دورق  -
 درجة 40 حرارة بدرجةمائي الحمام الوضعھا في ب

 . ساعة24لمدة ومئوية 

بعدھا أخرجت المستخلصات من الحمام المائي وأجريت  -
 Whatmanلھا عملية الترشيح بواسطة ورق الترشيح 

No.1 وتم تجفيفھا بوضعھا في الحضان بدرجة حرارة 
 ساعة وبعد اكتمال التجفيف 24 درجة مئوية لمدة 37
عطاء إستخلصات تم تسجيل وزن المستخلص وللم
 .سبة المئوية لهالن

 ُر المستخلصات النباتيةتحضي

ُ تركيزات مختلفة 3  تم تجھيزستخhصp ا عمليةبعد
ُمن كل مستخلص  دوار أوراق وأزھار ، ثمار الحنظل(ُ

، %75، %100 تمثل )ار أوراق وثمار العش،الشمس
 في ات وضع التركيزُوذلك بتخفيفھا بماء مقطر وتم% 50

ُة ومعقمة ومحُقنينات معتم م تعليمھا وحفظھا كمة الغلق وتُ
 لحين  درجة مئوية5على درجة حرارة  في الثhجة

 ُستخدام مبيد نيماتودياستخدامھا، إضافة إلى ذلك تم ا
تم الحصول علية من المكاتب الزراعية ) %24اوكساميل (

 من الشركة ُمن مدينة الكفرة في الجنوب الشرقي لليبيا
ُ وتركيز المستخلصات ليةكمقارنة لفعا  في تايhندالمصنعة

ُالنباتية المستخدمة ، وتأثير ذلك على النيماتودا وكذلك على 
 .)أميرة(نبات الطماطم صنف 

 ُات في المختبر ُدراسة فعالية المستخلص

ُ لكل ات النباتات السابقةُ من مستخلصمل10تم وضع 
 تمُ مكررات لكل تركيز من التراكيز التي 4نبات بواقع 

 سم 1.5 وارتفاع سم 10 قطر بتريًا في طبق  سابقاعتمادھا
نيماتودا ل اليرقي الثاني  الطور فرد من100وأضيف لھا 
 وتسجل النسبة المئوية   M. incognitaتعقد الجذور
 أيام  ومقارنتھا 3ُمتحركة كل يوم ولمدة الل�فراد غير 

يرقة ) 100(بأطباق تحتوي فقط على ماء مقطر بداخلھا 
، وبعد ذلك تنتقل ُ المستخلصإضافةد نيماتودا بعمن ال

 مل ماء 2 إلى أطباق بترى تحتوي على الميتة النيماتودا 
ويتم التأكد من ميتة مقطر، ويتم تسجيل أعداد النيماتودا ال

 blue vital اjزرق فيتال صبغةذلك بواسطة إضافة 
stain الى أطباق بترى )Ogiga and Estey, 1974 (

 ميتة بينما الشفافة غير اjسودب المصبوغةحيث الديدان 
 .حيةتعتبر  مصبوغةال

 ةوبــالصالدراسة في 

 :ُ المعامhت التالية  تأثيراختبارتم 

ُمستخلص ثمار الحنظل تركيز معاملة نبات الطماطم ب -1
100 .% 

 تركيز الحنظل ثمار ستخلص نبات الطماطم بممعاملة -2
75%.  

 كيزتر الحنظل ثمار ُمستخلصمعاملة نبات الطماطم ب -3
50 .% 

دوار   وأزھارمستخلص أوراقمعاملة نبات الطماطم ب -4
 .%100  تركيزالشمس

دوار   وأزھارمستخلص أوراقمعاملة نبات الطماطم ب -5
 .%75تركيز الشمس 

 دوار  وأزھارمستخلص أوراقمعاملة نبات الطماطم ب -6
 .%50تركيز الشمس 
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 ار ثمار العش ومستخلص أوراقمعاملة نبات الطماطم ب -7
 %.100 تركيز

 العشار ثمارو مستخلص أوراق معاملة نبات الطماطم ب -8
 %.75تركيز 

 العشار ثمارو مستخلص أوراق بمعاملة نبات الطماطم  -9
 .%50تركيز 

 بتركيز %24اوكساميل بمبيد  معاملة نبات الطماطم -10
 .الشركة المصنعة

 .ماتودا فقطيالنمعاملة نبات الطماطم ب -11

 .)الكنترول (اتودامُبدون معاملة وبدون نينبات الطماطم  -12

 الجذور على شتhت ُعلى معدل تكاثر نيماتودا تعقد
 10 أصيص قطر 36 وذلك بزراعة )رةأمي(طماطم صنف 

رام تربة رملية طينية ج 250على يحتوي كل منھا سم 
ُمعقمة تحت ظروف الحقل بدرجة حرارة ) 1 : 1بنسبة (
)C˚25 ± 3 ( ا يوم25وبعد ظھور الورقة الثالثة حوالي ً

  فرد500 عدوي كل اصص باستخدام تم من الزراعة
 ماتودا تعقد الجذورنيل) J2(من الطور اليرقي الثاني 

M. incognita  عدويأصص بدون )3(وتركت  
، وبعد أسبوع من العدوى تم إضافة المعامhت ككنترول

 تم العدوي  من ًا يوم40باتات وبعد نة الذكر إلى السابق
ذلك ك)  وزن الجذر-لطازجزن االو( لتسجيلجمع البيانات 

اليرقي عدد الطور  -اsناث  - أكياس البيض-العقد(د تم ع
 باستخدام) م من التربة لكل أصيصجرا 250في ) J2(الثاني 

 شريحة باستخدامُوعدت   بيرمانبتقنيةطريقة الترشيح 
)Hawksely (تحت قوة تكبير )ُالجذور المصابة ) 10×10

في محلول التثبيت  تُغسلت بماء عادي بعدھا وضع
 بصبغة الفوكسين  ساعة وُصبغت24لمدة %) 4الفورمالين  (

وتم عد كل من العقد ، ) Byrd et al., 1983(الحامضية 
والطور اليرقي الثاني   في النباتاتاsناثوأكياس البيض 

)J2 ( التربةم من جرا 250في.  

) CRD ( العشوائي التام التصميماستخدامتم  
Complete Randomized Design   وتم استخدام أقل

pختبار ) 0.05( على مستوى احتمالية LSDفرق معنوي 
  . معنوية النتائج

 جـائــالنت

 الدراسة في المختبر

 يرقات الطور اليرقي  أن1جدول في ج ئأوضحت النتا
 عندما تفي المختبر تأثر  J2 ( M. incognita(الثاني 

ُ من مستخلصات %100 ، 75 ، 50 اتتركيزملت بالوُع
 3لمدة )  العشار– دوار الشمس –الحنظل (باتات البرية نال

 ذلك إلى توقف ىوادُ درجة حرارة المختبر عليأيام 
 معماتودا الميتة ينلغ أعلى مستوى لحركتھا حيث بل

من ُ لكل  في اليوم الثالث)%100( العالية اتتركيزال

شار  الع-دوار الشمس –ُالمستخلصات النباتية للحنظل 
 لكل من% 75يليھا التركيز ) %25 ، 22 ، 25(بمتوسط 
على التوالي %) 10 ، 22(بتركيز  دوار الشمسوالحنظل 

 في %)8( كان متوسط الموت للعشار% 75ما التركيز نبي
من كل المستخلصات %) 50 (أما التركيز اليوم الثاني

على التوالي  ،%)6 ،7 ،14 (موت أقل نسبة أظھرت
 .ترولنالكمقارنة مع 

 ةصوب الةتجرب

 العالية من اتأوضحت النتائج إن كل التركيز
المستخلصات النباتية كانت ايجابية مقارنة مع الكنترول 

 أظھرتبينما نيماتودا تعقد الجذورمن على عدد اsناث 
 أقل تأثير على ار والعشدوار الشمسمستخلصات نبات 

ُمقارنة مع المبيد وال  M. incognitaالنيماتودا   اتتركيزُ
إن  2 نبات الحنظل كذلك تبين من خhل جدول منالعالية 

ُ معنوية بين المعامhت حيث كان أعلى عدد ًاھناك فروق
 331( فقط  بالنيماتودالنباتات المعاملةعلي اللعقد الجذرية 

. )1شكل (امhت  اjخرى للمعاتمقارنة مع التركيز) عقدة
، %100ل معاملة ھي مستخلص الحنظل حيث كان أفض

 بينما لوحظ إن حيث لم تتكون عقد علي الجذور% 75
دوار كل من ب في النباتات المعاملةھناك تكون قليل للعقد 

 كلما أنخفض تركيز المستخلص  حيث أنوالعشار الشمس
وھذا ما ينطبق على عدد أكياس البيض ، كلما قلت فعاليته

 أعلى نسبة كانت في النباتات المعاملةأن حيث لوحظ 
بينما لوحظ تفاوت بسيط في )  كيس256( فقط نيماتودابال

 كذلك أوضحت .تكون اjكياس في التراكيز المنخفضة
ُ إن استخدام ھذه المستخلصات البرية 3 جدول فيالنتائج 

سجلت تحسن قد % 100 العالية اتوخاصة التركيز
واضح في النمو الخضري لنبات الطماطم المعامل 

 حيث كانت العشارودوار الشمس  بمستخلصات الحنظل
على ) رامج20.08 و 20.08  23.13 (أوزانھا الطازجة

بينما كان ) رامج 10.20 (الكنترولالتوالي مقارنة مع 
متباين بين كل المعامhت الطازج وزن المجموع الجذري 

لوحظ أعلى وزن للجذور كان في  حيث اتوالتركيز
وأقل ) رامج 15.72(بمستخلص العشار لنباتات المعاملة ا

 .في الكنترولوزن للجذور كان 

 ُالمناقشة

 M. incognitaُأوضحت النتائج إن معاملة نيماتودا 
بالمستخلصات النباتية كانت لھا تأثيرات إيجابية علي تقليل 
تكوين أكياس البيض وعدد العقد الجذرية وكذلك أدت ھذه 

ع ما وھذا يتفق مالمستخلصات الطبيعية الي قتل النيماتودا  
وأن ھناك العديد من ) Begum et al., 2008(ذكره 

وھذا ما النباتات البرية التي لھا تأثير على موت النيماتودا 
 بأن استخدام Gong et al. (2013(  ما ذكرهيتفق مع

 المستخلصات النباتية مثل الثوم لھا تأثير إيجابي على
كما أوضح M. incognita نيماتودا تعقد الجذورقمع 
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 ات النباتات البريةُ المختلفة من المستخلصللتركيزات الث�ثة ا�ولى ا�ياملنيماتودا الميتة في المئوية لنسبة ال .1ل جدو

 لموت اليرقات بعد(%) النسبة المئوية 

 اليوم ا�ول اليوم الثاني الثالث اليوم

 ُالمعام�ت

 %100مستخلص ثمار الحنظل  7 16 25

 %75حنظل مستخلص ثمار ال 4 10 22

 %50مستخلص ثمار الحنظل  0 6 14

 %100 دوار الشمس  أوراق وأزھارمستخلص 8 12 22

 %75دوار الشمس أوراق وأزھار مستخلص  2 18 10

 %50 دوار الشمس  أوراق وأزھارمستخلص 2 7 7

 %100العشار  مستخلص أوراق وثمار 5 8 25

 %75العشار  مستخلص أوراق وثمار 6 8 4

 %50العشار  تخلص أوراق وثمارمس 5 5 6

  )الكنترول(المقارنة  0 0 0

 

 

 

 M. incognita على جذور نبات الطماطم المصابة بنيماتودا تعقد الجذور  )ب( واكياس البيض)أ (العقد  الجذرية. 1شكل 
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 الطماطم تحت ظروف الصوبة  نيماتودا تعقد الجذور التي تصيب نباتات علىتأثير مستخلصات بعض النباتات البرية  .2جدول 

 عدد اليرقات عدد العقد علي الجذر عدد أكياس البيض
 النقص

%)( 
نبات /الجذر

 تربة
 النقص
(%) 

 النقص تربة/نبات
(%) 

250  
 تربة/جرام

 المعام�ت

 %100مستخلص ثمار الحنظل  0 100 0 100 0 100
 %75مستخلص ثمار الحنظل  0 100 0 100 0 100

 %50مستخلص ثمار الحنظل  12 95.90 31 90.63 12 95.31
 %100 دوار الشمس  أوراق وأزھارمستخلص 6 97.95 12 96.37 8 96.88
 %75دوار الشمس أوراق وأزھار مستخلص  9 96.93 10 96.98 5 98.05
 %50 دوار الشمس  أوراق وأزھارمستخلص 12 95.90 41 87.61 27 89.45
 %100اق وثمارالعشار مستخلص أور 0 100 9 97.28 12 95.31
 %75مستخلص أوراق وثمارالعشار  10 96.59 7 97.89 7 97.21
 %50مستخلص أوراق وثمارالعشار  30 89.76 29 91.24 20 92.31
 ُمبيد نيماتودي 0 100 0 100 0 100
 )الكنترول(المقارنة  293 0 0 331 256 0

 40.46  65.10  60.06 LSD 
 . أقل فرق معنوي LSD     رات لكل معاملة مكر3النتائج الموضحة من 

 X100 المعاملة  –المقارنة  =  )%(النقص 
                                               المقارنة

 يقصد بالمقارنة النباتات المصابة بالنيماتودا فقط
 

 
م المصابة بنيماتودا تعقد الجذور تحت نمو نباتات الطماط البرية النباتية على بعض النباتات  مستخلصاتتأثير .3جدول 

 ظروف الصوبة
  للمجموع الخضريالطازجالوزن   للمجموع الجذريالطازجالوزن 

 )جرام(الوزن   (%)الزيادة )جرام(الوزن   (%)الزيادة

 المعام�ت

 %100مستخلص ثمار الحنظل  23.13 55.90 12.46 39.69

 %75نظل مستخلص ثمار الح 21.47 52.49 14.61 63.79 

 %50مستخلص ثمار الحنظل  17.53 41.81 14.02 57.17 

 %100 دوار الشمس  أوراق وأزھارمستخلص 20.08 49.00 14.07 57.14

 %75دوار الشمس أوراق وأزھار مستخلص  17.82 42.76 13.81 54.82 

 %50 دوار الشمس  أوراق وأزھارمستخلص 22.03 53.70 15.20 70.40 

 %100مستخلص أوراق وثمار العشار  20.08 49.20  14.40  61.43 

 %75مستخلص أوراق وثمار العشار  18.08 43.58 15.72 76.23 

 %50مستخلص أوراق وثمار العشار  19.92 48.80 15.50 73.77 

 ُمبيد نيماتودي 17.05 40.18  14.06 57.62 

 )الكنترول(المقارنة  10.20 0  8.92 0

 1,14 3,02  LSD 
 . أقل فرق معنوي      - LSD    مكررات لكل معاملة3لنتائج الموضحة من ا  –

 X100  المعاملة بالنيماتودا فقط وزن نباتات –وزن النباتات المعاملة =  )%(الزيادة 

                        وزن النباتات المعاملة 
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)Auger et al., 2004 (jصل النباتي ُإن المبيدات ذات ا
 ضافةإو. مباشر على مكافحة نيماتودا تعقد الجذورلھا تأثير 

 بأن مستخلص الثوم ) ,.2003Otipa et al(إلى ذلك أكد 
يزيد من دورة حياة نيماتودا تعقد الجذور ويقلل من كفاءة 
تكاثر النيماتودا كما تبين من النتائج أن  المستخلصات 

مو على زيادة نالبرية النباتية لھا تأثيرات إيجابية مباشرة 
 تعقد الجذور الطماطم وتأثيرات سلبية على تكاثر نيماتودا

) Abd-Elgawad et al., 2009(وھذا ما أشار إلية 
بأن معاملة نباتات الطماطم بالمستحضرات التجارية التي 
تحتوي على مستخلص الثوم أدت إلى تقليل اsصابة 

موع الخضري وكذلك زيادة المج بنيماتودا تعقد الجذور
 كما أوضحت النتائج. معاملةالغير ع النباتات مقارنة م

 إن جميع التراكيز العالية من المستخلصات البرية
النباتية كانت فعالة في القضاء على نيماتودا تعقد الجذور 

M. incognita وھذا ما يساعد في التخلص من استخدام 
المبيدات الكيميائية التي لھا تأثيرات سلبية على البيئة حيث 

إن العديد من النباتات  Begum et al. (2008(ذكر 
 M. incognitaالبرية تنتج مركبات لھا تأثير على قتل 

 .والمساھمة في الدفاع عن النباتات 

 عــالمراج

 في البلدان لنباتنيماتودا ا .)2010(أبوغريبة، وليد إبراھيم 
 .1242: ع، الجامعة اjردنية دار وائل للنشر،العربية

مقدمة في نيماتولوجيا ). 2009(بن سعد  أحمد الحازمي،
 .249،  مطبعة جامعة الملك سعود،النبات
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EFFECT OF EXTRACTS OF CERTAIN WILD PLANTS ON THE 
SUPPRESSION OF ROOT NEMATODE Meloidogyne incognita 

ON TOMATO PLANT 

Younes A. Badr 

Bot. Dept., Fac. Arts and Sci., Kufra, Benghazi Univ., Libyan  

ABSTRACT: The aim of this study was to determine the efficacy of some wild plant 
extracts obtained from the desert areas of southeastern Libya (Kufra) on root nematode 
Meloidogyne incognita that infecting the tomato plants. The second stage larvae (J2) were 
obtained from M. incognita, infected tomatoes and were morphologically identified on the 
basis of personal of pattern. Laboratory results showed that the second larva stage 
M. incognita were affected when treated with concentrations at levels 50, 75, 100% of wild 
plant extracts during 3 days at laboratory temperature. The highest levels of dead nematodes 
were detected at the highest concentration of 100% of each extracts (25, 22, 25%). Under 
greenhouse conditions, results showed that all the highest concentrations of the plant extracts 
were positive compared with the control on the number of root nematode and that there were 
significant differences between the treatments where the highest number of root galls of 
plants treated only nematode (331 knots) compared with other treated plants. The best 
treatment was 100% extract followed by 75% and 50% While the greenhouse results showed 
that the use of these wild extracts, especially high concentrations of 100% recorded a 
significant improvement in the vegetative growth of tomato plants treated with the tested 
extracts (23.13, 20.08 and 20.08 g), respectively, compared with untreated plants (10.20 g).  

Key words: Citrullus calocynthis, Helianthus annuus, Calotropis procera, Meloidogyne 
incognita, tomato plant, plant extracts, wild plants. 
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