
ISSN1815(مجلة زراعة الرافدین - 316X              (المجلد)٢٠١٠)٢ملحق(العدد ) ٣٨

ضد الفطرالدفاعیةاإلنزیماتبعض ثاثستحافي Trichodermaكفاءة عزالت من اختبار
Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici في نباتات الطماطة

ورقاء سعید قاسم الطائي
راقعال-جامعة الموصل / م كلیة العلو/ قسم علوم الحیاة 

الخالصة
Trichodermaلغرض الحصول على عزلة من الفطر spp. كفوءة في المكافحة

وعزلة واحدة من المقاوم T. harzianumاالحیائیة استخدمت ستة عزالت من المقاوم الحیوي 
Fusarium oxysproumلمكافحة مرض الذبول في نبات الطماطة المتسبب عن الفطرT.virideالحیوي 

f.sp.lycopersici .حة االحیائیة في مجمل الصفات الحیویة وقد بینت النتائج تأثیر عزالت عامل المكاف
، ومما یعزز ذلك افضل قدرة تضادیة وضدیةT.virideو Th4و Th3و Th1المدروسة اذ حققت العزالت 

تفوق ھذه العزالت في مقدار الكتلة الحیة المتحققة وعدد االبواغ المنتجة فضالً عن قدرتھا على خفض دالة 
نت النتائج قدرة ھذه العزالت على استحثاث المقاومة الجھازیة في وكذلك بی. االس الھیدروجیني للوسط

النباتات من خالل رفع فعالیة االنزیمات بیروكسیدیز وبولي فینول اوكسیدیز وكتالیز في جذور نبات الطماطة
ع معنویاً بشكل عام في كفاءتھا على رفT.virideو Th3وتباینت ھذه القدرة بین العزالت وتفوقت العزلتین

على التوالي غم وزن رطب/ دقیقة ٠.٠٦٤و ٠.٧٢٤وTh3١.١٩٢فعالیة ھذه االنزیمات إذ بلغت للعزلة
وزن رطب غم/ دقیقة ٠.٠٥٤و٠.٥٦٤و١.٢٨٨فقد بلغت فعالیة اإلنزیمات فیھا T.viride، اما العزلة 

و ١.٤٢ماطة الذي بلغعلى التوالي وانعكس ذلك في زیادة محتوى الفینوالت الكلي في جذور نبات الط
.لكل منھما على التوالي١.١٢

المقدمة
الزراعیةالموارد دورا مباشرا في التأثیر على النبات أمراضتلعب 

PhythiumوPhytophthoraوRhizoctoniaوFusarium
آخرون، Benitez(الزراعیة محاصیل العلى االقتصادي انتشارا ولھا دور مھم في التأثیر  ).٢٠٠٤و

مخاوف زیادة لالنبات وذلك أمراضعلى التطبیقیة االھتمام إلى السیطرة االحیائیة في التجارب  ل درجة ا حول 
نطقیاناألم لم ا

مراض على اتتم.)٢٠٠٥،Fravelو ٢٠٠٣، Tuو Randal(االحیائي لعمل المبیدات 
أو تنافسجإنتامیالنبات من خالل آلیات مختلفة

آخرون، Fogliano(مرض مضد الالعائلالمقاومة لدى یستحث التطفل المباشر أو ان  Everettو ٢٠٠٢و
Trichodermaلجنس لالعائدة تعد ).٢٠٠٧وآخرون، Haggagو٢٠٠٥وآخرون،  spp.

اشجار ووتربة 
لغابات أشكالماعك،ا

لممرضالسیطرة  أو ا
ChitinasesGlucanasesتنیز یاال

Proteasesمرضات وا لم Kullnig(ا
).٢٠٠٨وآخرون، Boureghdaو ٢٠٠٤، Samuelsو ٢٠٠٠وآخرون، 

مستخدمة تمتلك والتي T.virensو T.virideوT.harzianumمجال الم ل ا
Benitezو ١٩٩٧وآخرون، Grondona(االللامل وكع

Trichoderma).٢٠٠٤وآخرون،  spp. وفق

Fusarium oxsporum f.sp.lycopersici مسببا الفطریات الممرضة لنبات الطماطة أكثرالذي یعد من
___________________________________

٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ١٥/٩/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
ووفي قالفیوزارمي علیھامرض الذبول 

الفطر الممرض
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عفن 

)Agrios ،و٢٠٠٥Hibar ،٢٠٠٧وآخرون(.

مواد البحث وطرائقھ
 :Trichoderma spp.

حصول T.virideوعزلة واحدة للنوع RifaiTrichoderma harzianumعزالت للنوعوھي ستة ل تي تم ا وال
.جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / علیھا من قسم وقایة النبات
)Lycopersicum esculentum(:عزل وتشخیص الممرض

تربةاخذت الجذور وغسلت بالماء العراض الذبول،أتظھراالتي  اال ئب و لشوا من ا لص  تخ ري لل ا ت إلى ج
١NaOCL

االطثم وزعت % ١
Potato Dextrose Agar)PDA (بChloramphenicol١٠٠/

) ٧- ٥()٢٧٢ْ(.طبقجذور لكل من الخمس قطعوبواقع

.لمرتبة النوع) ١٩٧٧، ١٩٧١(Boothلمرتبة الجنس و ) ٢٠٠٦(HunterوBarnettأوردھا
Trichoderma:ختبار القدرة التضادیةإ spp. ضد

Fusarium oxsporum f.sp.lycopersici وجDual Culture
Technique (DCT)تح اق  قطر PDAوعلى اطب تقسمإذ سم، ٩ب

٥هفاصلالخارج بخط 
٥
أما

Fusarium oxsporum f.sp.lycopersici،
)٢٧٢(° .درتBell)١٩٨٢( ،

:وكما یلي
الوصفالدرجة

الفطر المقاوم یغطي كامل الطبق١
.الفطر المقاوم یغطي ثلثي الطبق والثلث الباقي لنمو الفطر الممرض٢
نمو الفطر المقاوم یغطي نصف الطبق ویغطي الفطر الممرض النصف اآلخر ٣

.نھماوعدم وجود منطقة فاصلة بی
.نمو الفطر المقاوم یغطي ثلث المساحة والفطر الممرض یغطي الثلثین٤
الفطر المقاوم ال ینمو ویغطي الفطر الممرض الطبق بالكامل٥

.ذو قدرة تطفلیة عالیة٢و ١یعد المقاوم الذي یقع ضمن الدرجتین *

Trichoderma spp. :)PSB (
Potato Sucrose Broth مستخلص من  لمكون  قطر/غم سكروز٢٠٠٢٠ا اء م ،لتر م

. دورق/مل١٠٠م٢٥٠
ملم٥،دقیقة٢٠الموصدة لمدة 

Trichodermaعزالت عامل المكافحة االحیائیة  spp. المنماة على وسطPDA قع ثالث بوا وع و ب اس بعمر 
١٤سیلیزیة لمدة )٢٧٢(مكررات لكل عزلة، ثم حضنت الدوارق عند درجة حرارة 

بعد انتھاء فترة التحضی. یوم٣-٢محتویات الدوارق كل 
Whatman No.1

).١٩٨٠، AOAC(ساعة ٢٤سیلیزیة لمدة ْ م٧٠حرارة 
pH باستخدام جھازpH meterتعزالTrichoderma

spp.،استعمال تمت بعد ذلك و قطر millipore filterب .كرومیتریما٠.٢٢ب
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٥٠ %
PDAChloramphenicol١٠٠

.لتر /مغمل
٩٥وساطاألصبت 

Fusarium oxsporumالممرض  f.sp.lycopersiciبو
مستعمرة سیلیزیة وتم حساب مْ )٢٧٢(درجة حرارة  ل

:وبتطبیق المعادلة اآلتیةمعاملة المقارنة، فيامتالء نموھا یمران بمركز الطبق بعد الفطر

 :Trichoderma spp.
طة ابوسأقراص) ٣(وبواقع أیام١٠مزارع بعمر 

٥ثاقب فلین بقطر 
القنانيت، رج%١٠Tween 80١على 

Rotary mixerي غ
ٍ على شاش معقم  للتخلص من الشوائب والخیوط الفطریة والحصول على  بتمریره من خالل قمع زجاجي حاو

،Haemacytometes
.لكل معاملةالمحضر وتثبیت القراءات وبواقع ثالث مكررات

استخدام اط: ار ب ٦×٤٠×٦٥اجري االختب
قعت . ١: ٩٦١على الواحد الطبق  بذور ن

Trichodermaمن نوع سوبر كوین بمعلق ابواغ عزالت الطماطة spp.
لسابقةض(مل /بوغ٦١٠×٥ اعة مع )ا ة س لموالس اضافةلمد ا

٢٤البذوروتركترفعتثم ) ١٩٩٧وآخرون، Aziz(كمادة الصقة % ٥بتركیز 
زرعت البذور بواقع بذرة واحدة ف.ساعة قبل الزراعة

،ورقتین حقیقیتین لكل منھا
٢٧قطعت . 

)Howell ،مل١٠ثم وضعت في انابیب اختبار واكمل الحجم إلى )٢٠٠٠وآخرون،
٥ولمدة /دورة٣٠٠٠أنسجة

.اإلنزیماتفعالیة سلیزیة لحین قیاس °حفظ الجزء الطافي في درجة صفردقائق ، 
Howell:دیزیال-١
)٢٠٠٠ (Guaiacol

٤٢٠
Spectrophotometer ،اآلتیة م حساب فعالیة االنزیم باستخدام المعادلة ت:

= غم نسیج رطب / دقیقة / فعالیة االنزیم 

للتغییر في االمتصاصالمستغرقةالمدة الزمنیة : ن،التغیر في امتصاص الضوء: أ حیث 
وذلك ) ٢٠٠٢(وآخرون Shiقدرة فعالیة االنزیم تبعا لطریقة :دیزیتقدیر فعالیة االنزیم بولي فینول اوكس-٢

Catechole
.لة الموضحة اعالهدنانومیتر كركیزة لالنزیم، وحسبت فعالیة االنزیم باستخدام المعا٤٢٠الموجي 

) ١٩٨٧(Shimizuو Kato:اال-٣
الحاصل في االمتصاص الضوئي الناتج من اكسدة بیروكسید الھیدروجین كركیزة لالنزیم عند الطول الموجي 

.نانومیتر، وحسب فعالیة االنزیم كذلك تبعا للمعادلة الموضحة اعاله٢٤٠
اخذ ، )١٩٩٣(Ben-Zakenو Zieslin:ى الفینوالت الكليوتقدیر محت لك ب ١وذ

اطة وسحقغم من جذور نبات لطم %١٠٨٠في ھاا

قطر مستعمرة المعاملة –قطر المستعمرة في معاملة المقارنة

قطر المستعمرة في معاملة المقارنة
١٠٠×=النسبة المئویة للتثبیط 

Δ٣×أ
Δ  ن
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٢٠Whatman°٧٠مائي بدرجة No.1.
٢٥٠١واء المقطر مل من الم٥مل من مستخلص الجذور واضیف الیھ ١اخذ 

٧٢٥
.Catecholeكاتیكول مادة القیاسي لتقدیر الفینوالت الكلي باستخدام المنحنىحضر ، نانومیتر
CRDOne way analysis ofامل :اإلحصائيالتحلیل 

varianceSAS
%.٥وبمستوى احتمال Duncans multiple range testاختبار دنكن المتعدد المدى 

النتائج والمناقشة
Fusarium oxysporum

f.sp.lycopersici
) ٧-٥(بعمر PDAالمنماة على الوسط 

وفي ظھر المستعمرة لوحظ وجود
Microconidia والتي

١٢-١١×٢.٧-٢ .Macroconidia
Chlamidospores

× ٤.٥-٥٣.٥-٣منحنیة ولھا جدار نحیف ومقسمة بجدر مستعرضة تراوحت بین 
٥٦-٤٥× ٤.٥-٣٩٣.٥-٣٢

وخلیة قمیة Foot Cellمایكرومیتر عندما تكون خماسیة الحواجز العرضیة وللبوغ الكبیر خلیة قاعدیة قدمیة 
Apical Cellاما االبواغ الكالمیدیة فكانت تبدو بشكل كروي وتمتلك جد ،

١١.٤-١٠.٥
و ) ١٩٧٧، ١٩٧١(Boothمایكرومیتر، وھذه الصفات تنطبق مع المواصفات المثبتة 

Summerell ٢٠٠٣(واخرون.(
Trichodermaمن دراسة بعض الصفاتبین  spp.،

لممرضحققتعزالت الفطر ان  Fusarium oxsporumا f.sp.lycopersici
. ٣- ١)١الشكل (تحت ظروف المختبر 

Th1 وTh3 وT.viride١و ١.٣٣و ١.٦٧تفوقت
Th2٢Th4 وTh6 قدة

لغت اTh5لعزلة ا٢.٦٧تطفلیة بلغت  اخرون، ٣Bell)Bellذ ب و
TrichodermaFusarium oxsporumان قدرة الفطر ).١٩٨٢ f.sp.lycopersici

نتیجة تجمع والتصاق ابواغ عامل ا
)El-

katatny ،و ٢٠٠٠واخرونHarman ،٢٠٠٤واخرون.(



ISSN1815(مجلة زراعة الرافدین - 316X              (المجلد)٢٠١٠)٢ملحق(العدد ) ٣٨

)١:(Trichoderma spp.
).١٩٨٢، Bell(وحسب مقیاس

Chitinaseوβ-1,3-glycanase وProtease و
Cellulase

٢٠٠٠واخرون، Hermosa(على الممرض هزیادة الفعالیة التي یمتلكھا المقاوم الحیوي وبالتالي زیادة تأثیر
Trichodermaزالت وھذا ما الحظناه من مشاھدة نموات المستعمرة لع،)٢٠٠٢، Felixو DeMarcoو 

Fusarium oxsporumفوق الغزل الفطري للـ  f.sp.lycopersici. وھذا ماHarman اخرون و
)١٩٩٣(T.harzianum Rifai

لمقاو) ٢٠٠٢(Felixو De Marcoوذكرا. T.harzianumا
Proteaseلممرض سبب لمرض Crinipellis perniciosaا الم

فطرتدعمفي نبات الكاكاو Witche’s broom diseaseمكنسة الساحرة  وذلك ،لل
الن الھیكل التركیبي لجدران الخلیة الفطریة یتكون

ت
)Carsolio ،١٩٩٩واخرون.(

) ١(تبین نتائج الجدول 
Fusarium oxsporum f.sp.lycopersici .الى ١٨.٠٩

T.virideو Th4و Th3و Th2و Th1ا% ٨.٥١
على التوالي تلتھا بقیة العزالت محققة اقل نسبة مئویة )% ١٤.١٨و ١٧.٠٢و ١٨.٠٩و ١٣.٥١و ١٤.٨(

.٩.٢٢و ٨.٥١وبنسبة Th6و Th5زلتین للع
Trichodermaاشارت الى كفاءة راشح مزرعة الفطر 

ن اوزا
رضاتةواطئجزیئیة  لمم ا

)Schirmböck ،و ١٩٩٤واخرونLeclere ،اخرون Trichodermaان انواع ).٢٠٠٥و spp. كفوءة
gliotoxin وglioviridin وpeptaibols وalamethicins و

harzianic acid وheptelidic acid
).٢٠٠٥، Djonovicو ٢٠٠١واخرون، Vey(الممرضات 
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Trichodermaالصفات الحیویة لعزالت عامل المكافحة االحیائیة ): ١(الجدول  spp.
عزالت عامل 

حة االحیائیةالمكاف
الصفات المدروسة

القدرة الضدیة* 
)للتثبیط الممرض(% 

غم (الكتلة الحیویة * 
)مل١٠٠/وزن جاف

لوغارتم عدد * 
٢سم/االبواغ

دالة االس * 
pHالھیدروجیني 

Th1أ ب١.٠٧أ٦.٢٧ب٠.٣٢أ١٤.١٨
Th2أ ب١.٠٠ب٦.٠٤ب٠.٣٩أ١٣.٥١
Th3أ١.٥٠أ٦.٣٤أ٠.٥٩أ١٨.٠٩
Th4أ١.٥٠أ٦.٢٩أ٠.٥٤أ١٧.٠٢
Th5ب٠.٨ج٥.٥٤ج٠.٢أ ب٨.٥١
Th6ب٠.٩٣ب٦.٠٩ج٠.٢٣أ ب٩.٢٢

T.virideأ١.٩٣أ٦.٤٢ب٠.٣٥أ١٤.١٨
.%٥ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى ولمستوى احتمال لكل عمود المتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة * 

وإذا عمال معاً وتزداد فعالیة عمل االنزیمات المحللة والمواد المضادة المنتجة 
یتمعالي في المقاوم الحیوي مما یمكن ان 

)Monte ،و ٢٠٠١Benitez ،٢٠٠٤واخرون.(یھ وھذا ما اشار الHowell)٢٠٠٣ (
وبین االنزیمات T.harzianumالناتج من فعالیة الفطر gliotoxinوالمضاد الحیوي endochitinaseبین 

.peptaibolsBotrytis cinereaالمحللة االخرى والمضاد الحیوي 
لفطر راشح بان ) ٢٠٠٠(El-Katatnyذكر و T.harzianumمزرعة ا

Chitinase وβ-1,3-glucanase
Sclerotium rolfsiiنسبة ا رض ب لمم ا فطر  %.٦١.٨ل

)١ (
Trichoderma spp.Th3 وTh4٠.٥٤و ٠.٥٩

 /١٠٠Th1 وTh2 وT.viride
على Th6و ٠.٢٣Th5و ٠.٢،

لكفاءت.التوالي
تجغا لمن ا

T.virideو Th4و Th3و Th1المستعمرة، وتفوقت العزالت 
لى التوالي٢سم/عدد االبواغ٦.٤٢و ٦.٢٩و ٦.٣٤و ٦.٢٧عدد االبواغ  Th6و Th2. ع

االبواغ ی٢سم/ م عدد  ٥.٥٤ت
.Th5العزلة 

،

)Harmanو ٢٠٠٤Ibraheem ،١(كذلك ).٢٠٠٩ (
Trichodermaعامل المكافحة االحیائیة  spp. التي

قیمة لالاعلى T.virideو Th4و Th3ذلك، وحققت العزالت 
اقل تحین بلغفي . لى التواليع١.٩٣و ١.٥و ١.٥بلغت 

،٠.٩٣و ٠.٨بمعدل Th6و Th5العزلتین 
٦.٥.Trichoderma

Trichodermaالـ الن ني للوسط یدل على كفاءتھاالھیدروجی
)Benitez

نمو Trichodermaیو.)٢٠٠٤واخرون،  الفضل لل ا
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)Caracuel ،اخرون ).٢٠٠٣و
El-Katatny ،٢٠٠٠واخرونChitinase وβ-1,3-
glucanase٦-٥.٥T.harzianum.

Trichodermaوكذلك فان قدرة عزالت انواع المقاوم الحیوي  spp. على خفض االس الھیدروجیني للوسط
. والس

Anusuya وJayarajan)١٩٩٨ ( وHarman)في)٢٠٠٠T.viride و
T.harzianum على

.الھیدروجیني
)٢ (Trichoderma spp.

. وكتالیزة االنزیمات بیروكسدیز وبولي فینول اوكسیدیز یالمقاومة في نبات الطماطة وذلك من خالل رفع فعال
T.viride١.١٩٢و Th3اذ تفوقت العزلتین 

غم وزن /دقیقة / ٠.٧١٤محققة فعالیة انزیمیة Th1غم وزن رطب على التوالي ثم العزلة /دقیقة/ ١.٢٨٨و 
Th6و Th5و Th4و Th2رطب تلتھم بقیة العزالت 

امل وك. غم وزن رطب/دقیقة/٠.١٥٧عن معاملة المقارنة اذ بلغت فعالیة االنزیم فیھا  الت ع وقت عز ذلك تف
العزالت ). ٢( وقت  ذ تف و Th3ا

Th4 وT.viride٠.٥٦٤و ٠.٦٩٢و ٠.٧٢٤//
/دقیقة/٠.٥٣٩و ٠.٥٢٦بلغت فعالیة االنزیم اذTh6و Th1رطب على التوالي، تلیھا العزلتان 

Th2في حین لم تتسب العزلة Th5التوالي ثم 
اما بالنس. غم وزن رطب/دقیقة/٠.٣٣٩معنویاً عن معاملة المقارنة التي بلغت فعالیتھ االنزیم فیھا 

Trichodermaقدرة عزالت عامل المكافحة االحیائیة  spp.واضحة في رفع فعالیتھ، اذ تفوقت العزالتTh2 وTh3
/دقیقة/٠.٠٥٤و ٠.٠٤٢و ٠.٠٦٤و ٠.٠٥١في رفع فعالیة االنزیم الى T.virideو Th4و 

٠.٠٠٧وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة التي بلغت فعالیة االنزیم فیھا Th6و Th5و Th1التوالي، تلیھما العزالت 
.غم وزن رطب/دقیقة/

Trichodermaتأثیر عزالت المقاوم الحیوي ): ٢(الجدول  spp.
.الطماطة

عزالت عامل المكافحة 
االحیائیة

غم وزن رطب/ دقیقة / فعالیة االنزیم 
كتالیز* بولي فینول اوكسیدیز* بیروكسیدیز* 

ج٠.٠٠٧د ھـ٠.٣٣٩ھـ٠.١٥٧مقارنة
Th1ب ج٠.٠٣٢ب ج٠.٥٢٦ب ج٠.٧١٤
Th2أ ب٠.٠٥١ھـ٠.٢٢٨د٠.٤٣٣
Th3أ٠.٠٦٤أ٠.٧٢٤أ١.١٩٢
Th4أ ب٠.٠٤٢أ٠.٦٩٢ج د٠.٥٧٧
Th5ب ج٠.٠٢٨ج د٠.٣٩٦د٠.٤٧٢
Th6ج-أ٠.٠٣٦ب ج٠.٥٣٩د٠.٥٢٥

T.virideأ ب٠.٠٥٤أ ب٠.٥٦٤أ١.٢٨٨
%.٥كن المتعدد المدى ولمستوى احتمالال تختلف معنویا حسب اختبار دنلكل عمودالمتوسطات التي تحمل حروفا متشابھة* 

)٢ (Trichoderma spp.
معنویاً في رفع مستوى T.virideو Th3و Th1اذ تفوقت العزالت ،الفینوالت الكلي في نبات الطماطةزیادة محتوى

/١.١٢و ١.٤٢و ١.٥١
لعزلة ثم بقیة العزالت وكانت اقلھم،غم وزن رطب/ملغم١.٠٤و ١.٠٨وبنسب اقل بلغت Th4و Th2العزلة  Th5ا

/ملغم٠.٦٦محققة نسبة 
.غم وزن رطب/ملغم٠.٤٦التي بلغت لنبات الطماطةمحتوى الفینوالت الكلي في معاملة المقارنة
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)٢ :(Trichoderma spp.
.لبادرات نبات الطماطة

Trichoderma spp.
كفاءتھا في مع بیروكسیدیز وبولي فینول اوكسیدیز وكتالیز

كزیادة المحتوى من المواد الفینولیة 

وھذا یتفق مع ما ذكره ).٢٠٠٩، Ibraheem(كول یتنزیم الثاني على اكسدة الكال االویعمO-dihydroxyphenolو 
Al-Tuwaijri)٢٠٠٩ (T.viride وBacillus subtilis

لمسF.solaniو F.oxysporumینل ت ا
لنمو صفات ب ا

اخرون Brunner.یولیزوكتالیز واالمیلیز والسلیولیز والكاربوكسي مثیل سل وجود ان ) ٢٠٠٥(و
T.atrovirdie

R. solaniزادت آلیة االستحثاث في النبات،T.harzianum لنبات
بوليوphenylalanine ammonia lyaseفعالیة الحمص لوحظ فیھا زیادة 

chymotrypsinوtrypsinprotease-2
F.oxysporum حالة افضل

)Jayalakshmi ،من نتائج البحث كفاءة عزالت عامل المكافحة االحیائیة نستنتج ).٢٠٠٩واخرونTrichoderma
spp. في المقاومة الحیویة للفطر الممرضF.oxysporum

لعائدة للنوع Th3الطماطة وكان افضل ھذه العزالت في ذلك العزلة  لعزلة T.harzianumا ، T.virideوا
Trichodermaعلى قدرة عزالت  spp. على حمایة النباتات ضد فطریات الجذور الممرضة مما جعل منھا مقاومات

).٢٠٠٤واخرون، Harman(حیویة ناجحة 
INVESTIGATING Trichoderma ISOLATES AS DEFENDER ENZYMES
INDUCERS AGAINST Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici IN TOMATO

PLANT
Warka S.Q. Al-Taee

Dept. of Biology, College of Science, University of Mosul. Iraq
E.mail: wsqassim2004@yahoo.com
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Inorder to get an effective isolate of Trichoderma as biocontrol agent, six
isolates of T.harzianum and isolate of T.viride were used for control of Fusarium
oxysporum f.sp.lycopersici, the cause of vascular wilt of tomato .Results revealed
that the isolates of Th1, Th3, Th4 and T.viride were the best antagonisum fungi,
these results were supported by marked highest biomass, reduced PH of culture
media, and their sporulation. There isolates also improved significant induction of
plant systemic disease resistance throughout inducing peroxidase, polyphenoloxidas
and catalaze in tomato roots. Isolates of Th3 and T.viride were the most effective
bicontrol agents since inducing of these enzymes by 1.192 and 1.288 min/g f.w for
peroxidase and 0.724 and 0.564 min/ g f.w for polyphenoloxidase , and 0.065, 0.054
min/ g f.w for catalaze, respectively. Therefore, the total phenols accumulation in
the roots were exceeded to 1.42 and 1.12 for each isolate, respectively.
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