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اختبار تاثُز بعط انعىايم انحُىَت وانًبُد  Topsen-Mفٍ انسُطزة عهً يزض تعفٍ جذور
َباث انبُتىَُا انًتسبب عٍ انفطز Rhizoctonia solani
د .فعم عبد انحسٍُ انفعم يُتظز يحسٍ انجُابٍ
لسى ولاَت انُباث – كهُت انشراعت – جايعت انكىفت – جًهىرَت انعزاق
المطتخلض
Pseudomonas
اخرٔتتتذ ٌتتتري اللتاضتتت لت ٕتتتٕم كفتتت اثىتتت ن عتتته اُاعتتتة المي ئستتت اتزٕ ةٕتتت ال يتٕرٔتتت
َ Bacillus subtilisَfluorescensا عتة المي ئست الفيترَْharzianumTrichodermaالم ٕتتل Topsen-M
ئٓ الطٕير الّ عرع تعفه خرَت و ت ال ٕتُوٕت المتطت ن اته الفيتر  Rhizoctoniasolaniئتٓ تترا اتطتض
ال الضتتتيٕ  .أظٍتتر وت ت ةح تدرأل ت اخطتتض يا تتة ال ٕتتذ السخ ت خٓ أن اضتتتخلا ا ت علٓ المي ئس ت
اإلزٕ ةٕت ََالم ٕتل Topsin – Mأايتذ أئؼتة الىتت ةح ئتٓ تئتس الىطت المنُٔت إلو ت ال ترَت ا ألل تذ %100
ع تو ألمع عل الفير الممرع ال ل  َ%0.0ان اضتخلا العُاعتة السُٕٔت َالم ٕتل اليٕمٕت ةٓ اي التّ ت لٕتة الىطت
المنُٔ لتُاخل الفير الممرع ئٓ الدرَت َزٔ ي ئٓ اليُل َ الُزن اليترْ َالدت ل للى ت َزٔت ي عطت ز الُت ت
َزٔتتت ي عستتتتُِ الى تتت عتتته اليلُتَئٕتتتة ا كتتت ن االتتتّ ععتتتلل خؽتتتُال الى تتتت ئتتتٓ عع علتتت الفيتتترharzianum
َT.عع عل B. subtillis+ Topsen-Mا ألل ذ  14.6َ 17.9ضم/و التّ التت لٕم توت ألمع علت الطتٕير ال ل ت
َ. %14.3ألٕىتذ الىتت ةح ان ائؼتة زٔت ي ئتٓ التُزن اليترْ للى ت كت ن ئتٓ عع علت Trichoderma harzianum
َعع علتتت  P. fluorescensا ألل تتتذ  %7.863َ 8.164التتتّ التتتتُالٓ ع توتتت ألمع علتتت الم توتتت ال ل تتت 5.213
َ.%ت ٕه عه الىت ةح ان اك ر عط ز َت ٕت ئتٓ عع علت T. harzianum+ P. fluorescens َ T.harzianum
ا ألل تتذ  57.3َ80.3التتّ التت ت لٓ ع تو ت ألمع عل ت الطتتٕير ال ل ت  .% 47.0ئتتٓ زتتٕه ان عستتتُِ اتَتام عتته
اليلُتَئٕة ظٍر ألىط ك ٕر ئٓ عع علت T. harzianum + P. fluorescens َ Trichoderma harzianum
 + R. solaniا ألل ذ  % 7.003َ 7.381الّ التت لٓ ع تو ألمع عل الطٕير التٓ ال ل .% 2.610
اليلم

المفت زٕ  :الفير  ،Rhizoctoniasolaniو

ال ٕتُوٕ T. harzianum ،

انًمديت
تؤيْ و ت السٔى يَتا عٍم ئٓ زٕ الشعُا َالمدتمع لم لٍ عه يَت عٍتم ئتٓ الىتُازٓ الترئٍٕٕت َالدم لٕت
ئٓ الستلاة الع عت َالمتىسٌت َالشتُاتر الرةٕطت ا تؼتفٓ خمت ت ك ٕترا التّ المتلن َ،ت طتم زطتن ازتُاةٍت التّ
اخزٌ ت إلّ أاش ا َت ٕ تستر لدم ل أَتا ٍ َ أللٕتٍ لل ض َالتشيٕة َالس رئ اَ أاش ا عسٌر تتستر لدمت ل
أزٌ تٌ كى ال ٕتُوٕ َغٕرٌ عه و ت السٔى ( .)32تظلر ال ٕتُوٕ للستاا ئٓ اتلُاذ اتع عٕ َتتيت ثر أل ل ترَت
ئٓ الرألٕس َالخرٔف كم ٔميه ان تتي ثر أل لع ة اليرئٕ َتىدر زتاا ال ٕتُوٕت ئتٓ كتال المُضتمٕه الظتٕفٓ َالشتتُْ
َخرَتٌ ط ٕر خلا لرلك تستر ئٓ ضى ئه ط ٕر ألعل ليٍت أل لرعتة ا ٔميته ان تىثتر وثترا فٕفت تى تذ ال ت يتا
َتشتة الّ ألعل  25-20ضم ألٕه و ت َا رِ ( . )9و ت ال ٕتُوٕت عتفترر َاطتى ئً اعت عتُضتي اَ ظتٕر اتتتفت ر
عه  80 – 60ضم ٌَى ك اطى ل زلٔث عتللٕ اَ عتطل َتيُن عتعتلي اتلتُان َاتطتى ل ال رٔت عته و ت ال ٕتُوٕت
تيُن ا لُن ألىفطدٓ اَ األٕغ ٔتي ثر ال ٕتُوٕ أل ل رَت َ،اتزٌ ت تيُن غٕر ألل لل يتف َ ٔتعترع و ت ال ٕتُوٕت
خعراع الٔل عىٍ ت س اتَتام َتعفه الدرَت َاتعراع الف ٔرَضٕ (. )2
َعه ألٕه أكثتر الي ةىت اضتتعم تي ئتٓ الطتٕير السُٕٔت ٌتُ الفيتر  T. harzianumألطت ن ضتٍُل اسلتً َضترا
تيت ثري َاتتل ازتٕ ختتً إلتتّ عتيل ت غراةٕت طت َتت ثٕري اإلٔدت ألٓ ئتتٓ ومتتُ اليثٕتتر عتته الى تت ئؼتالي اتته تت ثٕري
المرػتٕ للى ت َأل لٕت َؽترم عختلفت َ ،كترلك ال يترٔت B.subtilis
اإلٔد ألٓ ئٓ أ ل ومُ اليثٕر عه المط
التٓ اايتذ كفت ا لٕت للطتٕير التّ ألعتغ الممرػت الفيرٔت ئتٓ العترام (َ ، )3 َ6ألت لرغم عته التُختً وستُ
الم َع اخزٕ ةٕ َالطل ٕ المختلف للمي ئس اليٕمٕ ةٕت ليته ئتٓ الىٍ ٔت ت ٔميىىت اتضتت ى اته المي ئست اليٕمٕ ةٕت
َت ٔميه ا َل اليرم اخ رِ أللٔل اىٍ َ ليه ٔدن اضتعم لٍ أليرٔ المٕ علتَضت للت لٕتة عته التلتُب ال ٕنتٓ َعت
ٔىدم اىٍ عه ضل ٕ عختلف .
ٔط ن الفير R.solaniاعراع الٔل تظٕن و ت السٔى َعه اٌمٍ عُ ألت يتا َتعفته الدترَت َافته ضت م
تؤيْ الّ فغ ئٓ وُإ َكمٕ الى المظ ا (.)33

374

URL: http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ajb/index
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=129&uiLanguage=en
Email: biomgzn.sci@uokufa.edu.iq

Al-Kufa University Journal for Biology / VOL.9 / NO.1 / Year: 2017
Print ISSN: 2073-8854 & Online ISSN: 2311-6544
اَ

َللطٕير الّ الفير الممترع  R. solaniاَ الت لٕتة عته اتػترات الى تدت التتٓ ٔطت ٍ الفيتر ،تطتتخل و تت
اطى ل و تٕ ع َع َكرلك تطتخل ع ٕلا َ ةٕ ئيرٔ للطٕير الّ الفير الممرع (.)12
َوظراي ل ل اللتاض الّ اعراع و ت السٔى ئٓ العرام ألظُت ا ع َعس ئظ الىدف اتشرل ألظتُت طت
َ توتش ت ااراع عرع تعفه الدرَت َض ُؽ ال ت يتا المتطت ن اته الفيتر R.solaniالتّ ألعتغ و تت السٔىت
َعىٍ ال ٕتُوٕ ئ ل تم ا تٕ ت ٌرا المُػُر الرْ تؼمه الى ؽ اتتٕ :
-1اسل َتشخٕض الفير R. solaniالمط ن للتعفه خرَت و ت ال ٕتُوٕ
-2يتاض ت ثٕر ألعغ اُاعة الم َع السُٕٔ ئٓ زم ٔ و ال تُوٕ عه اتط أل أل لفيرR. solani
 -3ا ت ت لت الم ٕل اليٕمٕ ةٓ  Topsen-Mئٓ الت لٕة عه المرع .

انًىاد وغزائك انعًم
ال رَت المطتخلع ئٓ اللتاض َا ت ت الىط المنُٔ إلو تٍ
اضتخلعذ ئٓ اللتاض ألرَت و ال ٕتُوٕ المسلٓ َ Cardin petuniaالتٓ تم السظُل الٍٕ عه ازل عي تن تدٍٕس
المطتلسع الستاإ ئٓ الىدف اخشرل  َ ,ل ا ت ر زُٕٔ ال رَت َ لك أل ر  20ألرت ََػتعذ ٌتري ال ترَت ئتٓ
ؽ ألترْ ألعل ان َػعذ ئٓ الي يع عه ال يه الي تٓ المشت ع أل لمت لتتُئٕر الرؽُألت الالزعت توٕت ال ترَت
َزؼىذ أللتخ زرات  °25لمل  72ض ا َ ,اخرٔذ ٌري التدرأل لمعرئ كف ال رَت المطتعمل ئٓ اللتاض َتتم
زط ا الىط المنُٔ إلو ال رَت َئ المع يل الت لٕ -:
الي ال رَت الى ألت
 %لإلو = ـــــــــــــــــــــــــــــــ × %100
الي ال رَت اليلٓ
اسل َتشخٕض الفير خرَت َ ُاال ضٕ ن و ت ال ٕتُوٕ المظ أل أل لمرع
و لذ العٕى الى تٕ ( و ال ٕتُوٕ ) إلّ المخت ر زٕث تم غطلٍ ألظُت خٕل َ ,عه ثم يعذ العٕى إلتّ
يتتس ط ت ٕر أليتتُل 1-0.5ضتتم َتتتم تع ٕمٍ ت ضتتيسٕ ألمسلتتُل ٌ ت ٔ ُكلُتا الظتتُئُ تركٕتتس  %10عتته المسلتتُل
التد تْ لمل ي ٕ تٕه  ,ثم غطلذ أل لم الد تْ ال عرا للتخلض عه ٌ ٔ ُكلُتا الظُئُ  ,ثم خففذ العٕىت
الّ َتم ترشٕر عع م ثم زتاذ ئٓ أؽ م ألترْ تسُْ الّ P.D.A.المسؼر عط ألُا تس  4يتس َ 3اؽ ت م ليتة
إى  ,زؼىذ اخؽ ت م ئتٓ يتخت زترات  25±2لمتل  3أت تتم زطت ا ااتلاي المطتتعمرا ثتم تى ٕتٍت ئتٓ اَضت ؽ
زتإً خلٔتل َشخظتذ الفيرٔت المطتتخلع التّ عطتتُِ الدتىص ااتمت يا التّ الظتف التظتىٕفٕ المعتمتل ,ئتٓ
عخت را طم َ ٔ الى كلٕ الستاا /خ عع اليُئت َألمطت ال ي .عدٕتل عتعتن ئتُان َ ي .طت ذ ليٕتف التُان
َأل ت ر المف تٕر التظىٕفٕ ئٓ (.)15َ 30 َ 36
ئير الم َع اإلزٕ ةٕ T. harzianum
اضتتعملذ ئتٓ ٌتري اللتاضت العسلت اتضتترالٕ للفيتر  T.harzianumكع عتة عي ئست زُٕٔت التتٓ تتم السظتُل
الٍٕ عه طم َ ٔ الى  -كلٕ الستاا /خ عع اليُئ عه ة اخضت اللكتُت عدٕل عتعن ئُان َ ,التٓ أظٍتر
أعراع الى .
ئٓ يتاض ض أل كف ا لٕ كع عة ع َع زُٕٔ ػل العلٔل عه عط
أليترٔ الم َع اتزٕ ةٕ أليترٔ P.fluorescens َ B. subtillis
تتم السظتُل التّ اسلتتٓ ال يترٔت  P. fluorescens َB. subtillisعته طتم َ ٔت الى ت  -كلٕت الستاات /خ ععت
اليُئ عه ة اتضت اللكتُت ط ذ ليٕتف التُان َ ,التتٓ اظٍتر ئتٓ يتاضت ضت أل كفت ا لٕت كع عتة ع َعت
اعراع الى .
زُٕٔ ػل العلٔل عه عط
زفظ است الفيرٔ َال يترٔ المطتعمل ئٓ اللتاض
السفظ الّ الُضؾ P.D.A.
زؼر الُضؾ ال راةٓ  P.D.A.كمت كتر ضت أل ألم تلات 250عتة ََزر ئتٓ او ألٕتن ا ت ت ت زخ خٕت ثتم ا تم ئتٓ خٍت ز
المؤطل تسذ يتخ زرات َ °121ػ ؾ  15أل َول/اوح 2لمل  20ي ٕ  ،ألعل اوتٍ التع ٕم َػعذ اتو ألٕن ألشية
ع ةة َتركذ زتّ تتظلن ثم ل سذ أل لفيرٔ  ،ثم تم تسؼٕىٍ اىل يتخت زترات  °25لمتل اضت ُر َزفظتذ ئتٓ
الثالخ اىل يتخ زرات )01(. °4
تسؼتتٕر ل تت ذ الفيتتر الممتترع R. solaniالمعتتسَل عتته و ت
harzianum
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اضتتعملذ ألترَت التل ه المسلتٓ  Panicum miliaceumل ترع اكثت ت الل زت الفيرٔت للممترع َالسٕتُْ
زٕث و عذ ألرَت الل ه أل لم لمل  6ض ا َعه ثم تركذ التّ يعت عته الشت ظ لمتل وظتف ضت ا إلزالت المت
الساةل اىٍ ََػس كة  100غم عىٍت ئتٓ يَتم زخت خٓ ضتع  250عتة َا متذ ال ترَت ألدٍت ز المُطتل ئتٓ يتخت
زرات َ ْ 121ػ ؾ  15أل َول/اوح ²لمل ض ا َازل ثم أإل املٕ التع ٕم ئٓ الُٕ التت لٓ تستذ يتخت السترات
َالؼ ؾ َالُ ذ وفطً .ثم ل سذ اللَاتم كة الّ زلي َ لك ألُػس  5أ راص عه ز ئ المطتعمر الفيرٔ ير 0.5
ضم لية يَتم عه المطتعمرا الى ٕ الى عٕ الّ الُضؾ الستآ َ P.D.A.ألعمر  7أٔت َليتة عته الفيتر الممترع
َR.solaniئير المي ئس السُٕٔ َ T. harzianumزؼىذ اللَاتم ئٓ يتخ زرات  ْ 2±25لمتل ٔ 14تُ عتس
عراا تج اللَاتم كة  3-2أٔ لؼم ن تُزٔس الفيرٔ الّ خمٕس ال رَت َتدىن تيتة ال رَت عس ال سل الفيرْ
 ,ألعل  10أٔ اضتعملذ ألرَت الل ه الس عل للفيرٔ كة الّ اوفراي ألسطن التدرأل المراي تىفٕرٌ (. ) 14
تسؼٕر ال ذ ال يتٕرْ لية عه أليترٔ P.fluorescens َ B. subtillis
تم اكث ت است ال يترٔ ااالي كال الّ اوفراي الّ َضؾ  P.D.Bزٕث َزر الُضؾ الّ يَاتم ضع  250عة
َل ر كة يَتم أل لعست ال يتٕرٔ الّ اوفراي َزؼىذ اللَاتم ئٓ الس ػى أللتخ زرات  ْ 37لمل  24ض ا َتم
زط ا الي الُزلا السٕ ( Colony Forming Unit -) CFUلية أليترٔ أل ضتخلا ؽرٔ التخت ئٕف العشترٔ
زٕث زؼر  9او ألٕتن ا ت ت ت كتة او ُألت تستُْ  9عتة عت ع يتر عع تم ثتم اػتٕف التّ اتو ُألت اتَلتّ  1عتة عته
عساتر كة أليترٔت (كتال التّ اوفتراي )ا ٔيتُن التركٕتس اتَل َ101-و تة َازتل عتة عته اتو ُألت اتَلتّ التّ اتو ُألت
الث وٕ لٕظ ر السدم  2-10ثم و ة َازل عة عه الث وٕ الّ الث لث لٕظ ر السدم َ 3-10تطتمر ضلطل التخت ئٕف َطتُت
التّ التخفٕتتف  9-10ثتم اػتتٕف َازتتل عتة عتته كتتة تخفٕتف التتّ ؽ ت ألتترْ عع تتم َطتتن الٕت الُضتتؾ الستاتتٓ N.A
َزؼىذ اتؽ م أللتخ زرات  ْ 37لمل 24ض ا َزطت ذ اتلي المطتتعمرا الى عٕت عته كتة تخفٕتف َ تلت العتلي
ألؼرا اتلي المطتتعمرا ئتٓ ع لتُا التخفٕتف َ،ألىت ا التّ لتك تيتُن اليث ئت العلئت المطتتعمل  10×710لٕت /عة
ل يترٔ  P. fluorescensو 910×4لٕ /عة ل يترٔ )6( B. Subtillis
تد تا اتطض
عُ س تدرأل اتطض :
وفر التدرأل الس لٕ ئٓ ُٔ  2016\4\1ئٓ و زٕ السٕر ألمس ئظت الىدتف اتشترل .زٕتث تتم السظتُل التّ
الترأل عه ؼ المشخ ا (ترأل تعلٕ ) ا مذ الترأل المطتخلع للستاا أل ليسُل اتثٕلٓ ألىط  2عة/كٕلُ .تم ت لٕتن
الترأل عس اليسُل ثم غيٕذ الترأل أل ل ُلٓ اثلٕه لمل ٔتُعٕه َ ألعتلٌ ارػتذ الترألت للشتمص لمتل ٔتُعٕه أؼت ألعتل
لك َزاذ الترألت ئتٓ ضتى ئه زدتم  2كٕلتُغرا َاػتٕف لٍت ال تمتُش ألىطت 1:2التّ اضت ش السدتم َليتة عع علت
5عيرتا (َ .)---وفر التدرأل ؽ ي لالػ ئ الت لٕ :
 -1ترأل تعلٕ عع م أللَن اػ ئ ()Control
 -2الفير الممرع ))R.solani
 -3الفير السُْٕ()T.harzianum
 -4أليترٔ ()B. subtillis
 -5أليترٔ ()P. fluorescens
 -6الم ٕل اليٕمٕ ةٓ Topsin-M
 -7الفير الممرع (+)R.sالفير السُْٕ()T.harzianum
 -8الفير الممرع( + ) R.sأليترٔ ()B.s
 -9الفير الممرع ( + )R.sأليترٔ ()P.f
 -10الفير الممرع (+ )R.sالم ٕل اليٕمٕ ةٓ Topsin-M
 -11الفير السُْٕ ( + )T.hأليترٔ ()B.s
 -12الفير السُْٕ ( + )T.hأليترٔ ()P.f
-13الفير السُْٕ ( + )T.hالم ٕل اليٕمٕ ةٓ Topsin-M
 -14أليترٔ ( + .)B.sأليترٔ ()P.f
 -15أليترٔ ( + .)B.sالم ٕل اليٕمٕ ةٓ Topsin-M
 -16أليترٔ ( + .)P.fالم ٕل اليٕمٕ ةٓ Topsin-M
 -17الفير السُْٕ( + )T.hأليترٔ (+ )B.sالفير الممرع() R.s
 -18الفير السُْٕ( + )T.hأليترٔ (+ )P.fالفير الممرع() R.s
 -19الفير السُْٕ( +)T.hالم ٕل اليٕمٕ ةٓ  +Topsin-Mالفير الممرع()R.s
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 -20أليترٔ ( + )B.sأليترٔ ( + )P.fالفير الممرع()R.s
 -21أليترٔ ( + )B.sالم ٕل اليٕمٕ ةٓ  +Topsin-Mالفير الممرع()R.s
 -22أليترٔ ( + )P.fالم ٕل اليٕمٕ ةٓ  +Topsin-Mالفير الممرع(.)R.s
عالزظ  :ان كة عع عل عه المع عال تُخل ترأل عع م
يتاضتتت تتتت ثٕر اُاعتتتة الم َعتتت السُٕٔتتت َالفيتتتر الممرػتتتعلّ اليتتتُل َالتتتُزن اليتتترْ َالدتتت ل َعطتتت ز الُت تتت
َاليلُتَئٕة اليلٓ لى ال ٕتُوٕ
ا ر ثالث و ت اشُاةٕ عه كة عع عل َتتم ٕت ش اليتُل للمدمتُر الخؼترْ َالدترتْ َتتم ا تٕت ت َت ت
اشُاةٕ عه كة و ألٕتُوٕ ل ٕ ش عط زتٍ َ ،تم ٕ ش ؽُل المدمُر الخؼرْ َالدرتْ ألُاضي عطتير علتخت
كم تم تضم اتَتام الى تٕ الم ُ الّ اَتام ألٕ وٕ َألعل لك تم زط ا اتلي المرألعت الي علت َالمى ُطت التتٓ
تش لٍ طُت الُت ئٓ زط ا عط زتٍ عطتخلعٕه ألرلك ال وُن الت لٓ :ــ
الي المرألع المى ُط
عط ز الُت ضم  = 2الي المرألع الي عل  +ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
تم ٕ ش الُزن اليرْ لى ت ال ٕتُوٕ المخت ت اشُاةٕ عه كة َزل تدرٔ ٕ ألعل غطلٍ خٕتلا ََػتعٍ التّ
َتم ترشٕر تزال الم الساةتل عىٍت َ ،ضتدة ععتلل التُزن اليترْ ليتة َزتل تدرٔ ٕت ألعتل ان ا تر التُزن اليترْ
للى تت تتم تعلتٕم العٕىت المت ُ عته كتة عع علت ي ََػتتعذ ئتٓ اكٕت ش َت ٕت ألظتُت خٕتل َخففتذ ئتٓ الفتترن
اليٍرأل ةٓ الّ يتخ َ ْ 40لمل ُٔعٕه لستٕه ث ت التُزن َضتدلذ الىتت ةح ليتة و ت  ,ثتم لتـلت التُزن الدت ل ليتة
َضدة المعلل لية َزل تدرٔ ٕ )10(.
و
َتم ت لٔر كمٕ اليلُتَئٕة اليلٕ ئتٓ أَتام و ت ال ٕتُوٕت ليتة عع علت َ لتك أل تر َزن 1غتم عته اتَتام اليرٔت
ََػعذ ئٓ ٌ َن سئٓ ثم اػٕف لٍ ع ي اخضٕتُن ألم لات  10عة ثم ؽسذ العٕى ألظُت خٕتل َتشتر الىمتُ ج
 ,ألعلٌ أ ر الراشر َترك الراضن ََػس ئٓ لٕ زخ خٕ َا ر را لليلُتَئٕة اليلٓ ,زٕث ا ر ال ترا عته
الدٍت ز ع شتتر ألعتتل أن تتتم أ تتر ومت ج ععلُعت َامتتة عخيتتؾ ألٕت وٓ لٍت  َ.تتتم ٕت ش اعتظ طتتٕ اليلُتَئٕتتة ألدٍ ت ز
اتعتظتتت ص الؼتتتُةٓ ( َ UV Spectrophotometerالمىشتتت الٕ ألتتت وٓ  ,تتتت تٔ الظتتتىس َٔ , )2006تتتتم ٕتتت ش
اليلُتَئٕة اليلٓ الّ اليُل ألمُخٓ َ645 َ 663ئ المع يل الت لٕ :
]Total Chlorophyll = [20.2 D (645) + 8.02 D (663) (V/W× 1000) × 100
الم ي إن = D :اإلعتظ ص الؼُةٓ Optical Density
) = D (663را اتعتظ ص الؼُةٓ أليُل عُخٓ  663وئوُعٕتر
) = D (645را اتعتظ ص الؼُةٓ أليُل عُخٓ  645وئوُعٕتر
 = Vالسدم الىٍ ةٓ للمطتخلض 10عة
َ = Wزن الىطٕح الُت ٓ 1غم.
انُتائج وانًُالشت
تد تا اتطض
َاتَزان اليرٔ َالد ئ
ؽُل الى
ت ٕه عه الىتت ةح المُػتس ئتٓ ختلَل ( )1تفُ تذ عع علت الفيتر T. harzianumتفُ ت ععىُٔت ألئاي ةٍت أالتّ
ععتتلل ليتتُل للمدمتتُر الخؼتترْ لى ت ال ٕتُوٕت التترْ ألل تتذ  17.9ضتتم  .ا اتف تتذ ٌتتري الىتت ةح عتتس عت كتتر( ٕ )1ضت
ألمع عل الم تو التٓ ألل تذ  14.3ضتم ,ئتٓ زتٕه ان عع علت الفيتر R. solaniاملتذ التّ ت لٕتة المدمتُر الخؼترْ
لى ال ٕتُوٕ َالرْ أللغ  8.6ضتم ٕ ضت عتس أل ٕت المعت عال ا ,ألٕىمت ان عع علت T.harzianum Topsen-M+الترْ
ألل ذ  14.8ضم لم تختلف ععىُٔ اه عع عل  MB .subtilis +Topsen-الرْ ألل ذ  14.6ضم َتتف ٌتري الىتت ةح عتس
(. )10
اع أل لىط لمعلل ؽُل المدمُر الدرتْ ئ ل تفُ تذ عع علت . +T. harzianum+Bsubtillis R.solani
التٓ ألل ذ  11.7ضم َتتف ٌري الىت ةح عس( )29ع توت عتس عع علت الطتٕير ال ل ت  9.6ضتم ئتٓ زتٕه اايتذ عع علت
الفيتتر الممتترع R. solaniا تتة ععتتلل ليتتُل المدمتتُر الدتترتْ لى ت ال ٕتُوٕت َالتترْ أللتتغ  8.1ضتتم َ,ان عع علت
Topsen-M + T.harzianumالتتتٓ ألل تتذ  11.6ضتتم لتتم تختلتتف ععىُٔتت اتته عع عل ت P. +T. harzianum
 fluorescensالتٓ ألل ذ  11.5ضم َتتف ٌري الىت ةح عس األرإٌم َضمٕر (. )1
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تفطٕر لك ٔعُي الّ اعتالك ئير الم َع السُٕٔ T. harzianumال أللٕ الّ ائراز العلٔل عه اتوسٔم التٓ
تعمة الّ تث ٕؾ أوسٔم الفير الممرع ئؼال اه إئرازي ل عغ المُاي المشتدع لىمتُ الى ت أَ إلتّ أللٕت الفيتر
اإلزٕ ةٓ الّ تسفٕس ومُ الى ت عه الل إئراز عىظم ومُ و تٕ تعمة ألتُائ عس آلٕ أ رِ عىٍ زٔ ي خ ٌسٔ
َاعتظ ص العى طتر الم رٔت للى ت (ٔ َ ، )18متلتك ال أللٕت التّ اوتت ج المؼت يا السٕ تٕت (َ َ )13ختل أؼت ان
للفيتتر السٕتتُْ أللٕ ت التتّ اوت ت ج المؼ ت يا السُٕٔ ت عثتتة َ Gliotoxineَ Trichodermin َ Trichodermol
َ )25( Chrysophancolَ Emodinَ pachybasiللفيتتر  T. harzianumتتلت التتّ ك ت ر امتتة الممرػ ت
الى تٕ عه الل ال آلٕ ك لمى ئط الّ المُ س َال ترا َالتؼت ي السٕت تٓ لٍت َإئتراز كثٕتر عته اإلوسٔمت المسللت
لدلت الٔ الع ةة الممرع َ ،تسفٕس ع َع الع ةة الى تٓ ػل المط ن المرػٓ (. )7
المرػتٕ اخ تة أٌمٕت أَ
أش ت ( )23إلتّ إن تسفٕتس الىمتُ ألٍترا الع عتة اخزٕت ةٓ تألمت ٔعتُي إلتّ كت ر المطت
المرػتٕ
الث ؤُ )18( .إن ألعغ است الفير T. harzianumتسفس ومُ الدرَت َالى ت ألُضت ؽ كت ر المطت
الث ؤُ المؤ ٔ للدرَت ئؼال اته ت ثٕراتٍت اخ ترِ ،إ َختل أن لٍترا الفيتر ع تلت اضتتٕي ن ا لٕت ئتٓ الدترَت عمت
المرػٕ َتسفٕس الىمُ َأل لت لٓ زٔ ي اإلوت ج .
ٔؤيْ إلّ ك ر اإلط أل أل لمط
اع أل لىط لل يترٔ ئُخل اولٍ يَتا عٍم ئٓ زٔ ي عؤشرا اتوت ج َٔعُي لك الّ ال آلٕ زٕتث أشت ت ()26
ان ال يترٔت P. fluorescensتعتُي التّ عدمُات َ)PGPR,Plant Growth Promoting)Rhizobacteriaتىتتح
ل للسلٔل َ Siderophoresأل لت لٓ تسر المط ن الممرع عىً ،كم ان ال يترٔ تط ال الى ت ئٓ زٔ ي
عرك
اعتظ ت ص الم تترٔ الميلُأل ت َتسطتته عتته خ ٌسٔ ت اىظتترْ الفطتتفُت َالىتتترَخٕه َتسَٔتتل الى ت ألمرك ت عثتتة
الٍرعُو الى تٕ َ ل السلٔل َالفٕت عٕى ( .)24كم أث ذ ( )22ان ال يترٔ  P.putidaَP. fluorescensعته
أٌتتم أوتتُار  PGPRالمىتدت لمىظمت الىمتتُ َتىتتتح  Auxineالتترْ ٔعتتل أزتتل أٌتتم أضت ا زٔت ي الس طتتة ئتتٓ الى تت
المل س ألٍري ال يترٔ .
ان َخُي ٌري ال يترٔ زُل خرَت الى ٔسفس الم َع الدٍ زٔ للى (َ )37ان اتس ي ٌري ال يترٔ عس الى ت
ٔؤيْ الّ تىشٕؾ عط ت اتش ت الرْ ٔ ُي الّ الم َع الميتط الدٍ زٔ .)11(ISRت ٔ تظر امة اتوتُار ال يتٕرٔت
ضُا ألشية عفري اَ لٕؾ الّ تسفٕس الم َع ئ تؾ َاومت ٔتعتلاي التّ تسطتٕه ومتُ الى ت َان ضت ن الخفتغ ئتٓ وطت
َشتتل اتط ت أل َالسٔ ت ي الس طتتل ئتتٓ اؽتتُال المدمتتُر الخؼتترْ َالدتترتْ َالتتُزن الرؽتتن َالد ت ل للمدمتتُإه
الخؼرْ َالدرتْ ئٓ ٌري التدرألت تعتُي التّ الٕت عختلفت ع شتر َغٕتر ع شتر َ ٌتري اتلٕت ٔميته ان تيتُن
وشي ئٓ ان َازل اَ أل لتت ألس ئٓ عرازة عختلف عه ومُ الى زٕث لَػعذ ال وظرٔ لتفطٕر تسفٕس ومُ َع َع
الى ت ألُاضتتي ٌتتري العُاعتتة َك ت ن عتته أكثرٌ ت شتتُٕا ي ائتتراز المؼ ت يا السٕ تٕ ت َاوت ت ج عرك ت عى ئط ت لعى طتتر
كٕمٕ ةٕ ت ٔست خٍ ت الممتترع ئتتٓ تيتتُتي َاوت ت ج عىظم ت الىمتتُ الى تٕ ت ئؼ تالي اتته تسرٔتتر امتتة الدٕى ت المش ت ل
 operator genesاه ؽرٔ ئك اتت ؽٍ ألدسٔن ألرَتٕه الي ألر )28( Repressor
ان أليترٔ B. subtilisتسٔل عه خ ٌسٔ ألعغ العى طتر ال راةٕت للى ت َ ،لٍت الم تلت التّ اضتتسث ب الم َعت
الممرػ ئٓ الى ت  ،ئؼتالي اته تلتتٍ
الدٍ زٔ  ISRئٓ الى َ ،تعل ازل أٌم اُاعة المي ئس اخزٕ ةٕ للمط
التى ئطٕ الّ ال را َالمي ن ( )39ئٓ زٕه اتف العلٔتل عته ال ت زثٕه التّ ان ال يترٔت  B.subtilisتطتتسث الم َعت
الدٍ زٔ ئٓ الى ت المع عل ألٍ اه ؽرٔ اوت ج  H2O2ئٓ الٔ الدرَت ( .(27اَػسذ الىت ةدتفُم عع علت ئيتر
َالتٓ ألل تذ  8.164غتم .
الم َع السُٕٔ T. harzianumتفُ ععىُٔ ألئاي ةٍ االّ ععلل للُزن اليرْ للى
تتف ٌري الىت ةح عس ع اش ت الًٕ ( ٕ ) 5َ4ض أل لم تو التٓ ألل ذ  5.213غم  ,ئٓ زتٕه ان عع علت الفيتر الممترع
R. solaniاملذ الّ ت لٕة الُزن اليرْ للى َالتٓ ألل ذ  3.558غتم َالطت ن ٔعتُي التّ ان الفيتر الممترع لتً
لت الّ ازلاب ت ثٕرا ضل ًٕ ئٓ الى ت المظ أل تتمثة ئٓ ل ئٓ الىمُ َط ر السدم ألشية ات للى ت َأل لتت لٓ
ٔيُن الى المظ ا ا ة َزو  َ ,ان عع عل ال يترٔ P. fluorescensلم تختلف ععىُٔ اته عع علت الم ٕتل اليٕمٕت ةٓ
َTopsin-Mالتٓ اايذ وفص الىتٕد التٓ ألل ذ% 7.863اع أل لىط لمعتلل التُزن الدت ل ئ تل تفُ تذ عع علت B.
subtillis+ P. fluorescens +R.solaniتفُ ت ععىُٔت اته أل ٕت المعت عال ا ألل تذ  0.920غتم ٕ ضت ألمع علت
الم توت ا ألل تذ  0.208غتم  ,ئتٓ زتٕه اي المع علت R. solani + Topsin-Mالتّ ت لٕتة التُزن الدت ل ا أللتغ
 0.101غتم  ,كمت ان عع علت Topsin-M +P. fluorescens+ R. solaniا ألل تذ  0.513غتم التتٓ لتم تختلتف
ععىُٔت اته عع علت  subtillis+ Topsin-M+ R. solani.Bا ألل تذ  0.415غتم  .اتف تذ ٌتري الىتت ةح عتس كتة
عه(. )16
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َتفطٕر لك ان السٔ ي ئٓ الُزن الرؽن َالد ل تألم ترخس الّ يَت المُاي اليٕمٕ ةٕ ئٓ زم ٔ المس طٕة عه ت ثٕر
اتئ المختلف َأل لت لٓ زٔ ي اوت خٍ ٌَرا ع اكلي ( .)20اع ض ن زٔ ي الُزن الرؽن للمدمُر الدرتْ تألم ٔعُي
الّ تراكم الٍرعُو الى تٕ ٌَرا ٔتف عس ع تُطة الًٕ (.)34
ان لفيتر الم َعت السُٕٔت T. harzianumال أللٕت التتّ ائتراز العلٔتتل عتته اتوسٔمت التتٓ تعمتتة التتّ تث تتٕؾ
أوسٔم الفير الممرع ئؼال اته إئترازي لت عغ المتُاي المشتدع لىمتُ الى ت أَ إلتّ أللٕت الفيتر اإلزٕت ةٓ التّ
تسفٕس ومُ الى ت عه الل إئراز عىظم ومُ و تٕ تعمة ألتُائ عس آلٕت أ ترِ عىٍت زٔت ي خ ٌسٔت َاعتظت ص
العى طر الم رٔ للى ( ، )18كم ٔمتلك ال أللٕ الّ اوت ج المؼ يا السٕ تٕت (َ )13ختل أؼت ان للفيتر السٕتُْ
أللٕتتت التتتّ اوتتتت ج المؼتتت يا السُٕٔتتت عثتتتة pachybasi َ Gliotoxineَ Trichodermin َ Trichodermol
ََ )25( Chrysophancolَ Emodinللفير  T. harzianumلت الّ ك ر امة الممرػ الى تٕ عه تالل
ال آلٕ ك لمى ئط الّ المُ س َال را َالتؼ ي السٕ تٓ لٍ َإئراز كثٕر عه اإلوسٔمت المسللت لدتلت الٔت الع ةتة
الممرع َ ،تسفٕس ع َع الع ةة الى تٓ ػل المط ن المرػٓ ()7
جدول ( :)0تأثُز انفطز R.solaniيع فطزَاث انًكافحت االحُائُت فٍ اغوىال انًجًوىا انرعوزٌ وانجوذرٌ وانوىسٌ
انطزٌ وانجاف نُباث انبُتىَُا

المع عال
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ٕ ش اؽُال الى
(ضم)

َزن الى

(غم)

الخؼرْ

الدرتْ

اليرْ

الد ل

Control

14.3

9.6

5.213

0.208

Rhizoctonia solani

8.6

1.8

3.558

0.104

Trichoderma harzianum

17.9

11.1

8.164

0.204

Bacillus subtillis

13.1

11.0

6.159

0.133

Pseudomonas fluorescens

13.5

10.1

7.863

0.204

Topsin-M

14.1

9.1

7.863

0.151

R. solani + T. harzianum

13.3

10.0

4.868

0.079

R. solani +B. subtillis

10.3

8.6

7.407

0.057

R. solani + P. fluorescens

13.6

9.8

5.364

0.169

R. solani + Topsin-M

14.3

48.

7.033

0.101

T. harzianum + B. subtillis

12.5

10.3

5.240

0.118

T. harzianum + P. fluorescens

13.3

11.5

6.871

0.132

T. harzianum + Topsen-M

14.8

11.6

6.907

0.330

B. subtillis+ P. fluorescens

13.1

10.8

6.664

0.089

B. subtillis+ Topsen-M

14.6

10.1

6.592

0.108
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P. fluorescens + Topsen-M

14.1

11.3

5.601

0.122

T. harzianum + B. subtillis + R.solani

12.2

11.7

5.659

0.398

T. harzianum + P. fluorescens + R. solani

12.0

10.0

5.851

0.374

T. harzianum + Topsin-M + R. solani

11.9

9.6

6.142

0.123

B. subtillis+ P. fluorescens +R.solani

12.6

10.3

5.764

0.920

B. subtillis+ Topsin-M+ R. solani

12.8

10.1

6.683

0.415

Topsin-M +P. fluorescens+ R. solani

12.8

10.2

6.039

0.513

L.S.D = 0.05

1.0758

1.0247

1.0253

0.2696

ٕ ش عط ز الُت

َاليلُتَئٕة لى

ال ٕتُوٕ

اَػسذ الىت ةح تفُم عع عل  T. harzianumتفُ ععىُٔت ألئاي ةتً االتّ ععتلل للمطت ز الُت ٕت التتٓ ألل تذ
 80.3ضم 2ع توت عتس عع علت الم توت التتٓ ألل تذ  47.0ضتم2للمطت ز الُت ٕت ئتٓ زتٕه ان عع علت الفيتر الممترع
 R.solaniاي الّ و ظ ن المط ز الُت ٕ لى ال ٕتُوٕ زٕث ألل ذ  36.6ضم َ , 2ان عع علت T. harzianum
 P. fluorescens +التتٓ ألل تذ  57.3ضتم2لتم تختلتف ععىُٔت اته عع علت  T. harzianum + Topsen-Mالتتٓ
ألل ذ  56.3ضمَ . 2تتف ٌري الىتت ةح عتس (ٌَ. )5ترا ٔعتُي التّ تت ثٕر اُاعتة الم َعت اتزٕ ةٕت ئتٓ تسطتٕه تُاص
الترأل الفٕسٔ ةٕ َاليٕمٕ ةٕ عه عط عٕ الترأل َاتزتف ظ ألمطتُِ تؽُألٓ عى ضن َإاي ةٍ اى طر غراةٕت ػترَتٔ
للى ( َ،)31أل لت لٓ زٔ ي المط ز الُت ٕ  َ .ان زٔ ي المطت ز الُت ٕت تل ٔعتسِ لتك التّ ان زت عغ الط لطتٕلك
اليلُتَئٕتة َاليت تَتٕه َتطترٔس املٕت ال ىت الؼتُةٓ َزٔت ي وشت ؽ ألعتغ
ٔعمة الّ اتضترار ئتٓ تيتُٔه طت
اتوسٔم المٍم َالتٓ تىعيص أد أل ي الّ المط ز الُت ٕ (َ َ)19خل ان زٔ ي المط ز الُت ٕ ئتٓ عع علت الفيتر
السُْٕ ٔ T. harzianumعُي الّ الم َع الدٍ زٔ المطتسث ا َخل ان الم َع الدٍ زٔ ٔرائ ٍ تراكم ألرَتٕىت
َعرك ا رِ (.)35
اكتتتلي  )17( Altin َ Goreأن ال يترٔتتت  P.fluorescensتعمتتتة التتتّ زٔتتت ي المطتتت ز الطتتتيسٕ لتتت َتام
اَػسذ الىت ةح تفُم عع عل الفير T. harzianumتفُ ععىُٔ ألئاي ةٍ االّ ععلل لىط اليلُتَئٕة اليلٓ زٕتث
ألل ذ  7.381عل م  100 .غم َ .زن ؽرْ ٕ ض ألمع علت الم توت التتٓ ألل تذ  2.610عل تم  100 .غتم َ .زن ؽترْ
ئٓ زٕه ان عع عل الفير الممرع  R.solaniاي الّ فغ وط اليلُتَئٕة اليلتٓ الترْ أللتغ  1.148عل تم 100 .
غتم َزن ؽترْ ،تتفت ٌتري الىتت ةح عتس ( َ , ) 10ان عع عتة.T.harzianumfluorescens + R. solaniP.التتتٓ
ألل تتذ  7.003عل تتم  100 .غتتم َزن ؽتترْ لتتم تختلتتف ععىُٔ ت اتته عع عل ت B. subtillis+ Topsin-M+ R.
solaniالتٓ ألل ذ  6.086عل م  100 .غم َزن ؽرْ .
ان الفير ٔ T. harzianumعمة الّ تث ٕؾ أوسٔم الفير الممرع ئؼال اه إئرازي ل عغ المتُاي المشتدع
لىمُ الى أَ إلّ أللٕ الفير اإلزٕ ةٓ الّ تسفٕس ومُ الى ت عه الل إئراز عىظم ومُ و تٕ تعمة ألتُائت عتس
آلٕ ت أ تترِ عىٍ ت زٔ ت ي خ ٌسٔ ت َاعتظ ت ص العى طتتر الم رٔ ت للى ت ( )18زٕتتث ٔعمتتة التتّ تشتتدٕس ومتتُ الى ت
َتسطٕىً عم ض ن زٔ ي ئٓ َزن المدمُإه الخؼرْ َالدرتْ َزٔ ي وط اليلُتَئٕة ٕ ض عتس عع علت الم توت
 َ ،لتتً الّ اوت ج عُاي عؼ ي ت لة عه ومُ اتزٕ الؼ ت لىمُ الى (. )38
اع أل لىط لل يترٔ  P. fluorescensتسٔل عه عستُِ اتَتام عه اليلُتَئٕة ٔرخس ض ن لك الّ امة ال يترٔ
عثة الفطفُت َالىترَخٕه َال ُت ضُٕ ئؼال اه أوٍ تدعة الميُو
الّ تُئٕر العى طر ال راةٕ المٍم للى
َالتٓ تؤيْ إلّ زٔ ي ومُ المس طٕة ٌَرا ٔىعيص أؼ ي الّ زٔ ي وط اليلُتَئٕة
ال راةٕ ألشية خ ٌس للى
()17
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)2 يووع فطزَوواث انًكافحووت االحُائُووت فووٍ يسوواحت انىرلووت نُبوواث انبُتىَُووا (سووىR.solani  تووأثُز انفطووز: )2( جوودول
ويحتىي انكهىروفُم
% اليلُتَئٕة

عط ز الُت
)2)ضم

المع عال

2.610

47.0

Control

1.148

36.6

Rhizoctonia solani

7.381

80.3

Trichoderma harzianum

6.291

48.6

Bacillus subtillis

6.478

53.3

Pseudomonas fluorescens

6.123

42.1

Topsin-M

6.892

46.5

R. solani + T. harzianum

5.855

47.5

R. solani + B. subtillis

6.544

49.6

R. solani + P. fluorescens

6.007

45.6

R. solani + Topsin-M

6.492

51.3

T. harzianum + B. subtillis

5.932

57.3

T. harzianum + P. fluorescens

6.802

56.3

T. harzianum + Topsen-M

6.728

56

B. subtillis+ P. fluorescens

4.409

40.6

B. subtillis+ Topsen-M

6.534

54.0

P. fluorescens + Topsen-M

6.209

36.8

T. harzianum + B. subtillis + R.solani

7.003

39.5

T. harzianum + P. fluorescens + R. solani

6.290

38.8

T. harzianum + Topsin-M + R. solani

6.989

39.8

B. subtillis+ P. fluorescens +R.solani

6.086

42.1

B. subtillis+ Topsin-M+ R. solani

5.814

37.1

Topsin-M +P. fluorescens+ R. solani

1.2011

8.006

L.S.D = 0.05
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A

B

C

D

انصىرة ( :)1تىظح تاثُز بعط انعىايم انحُىَت وانفطز انًًزض عهً يؤشزاث ًَى َباث انبُتىَُا فٍ االصص
انبالستُكُت بعد َ 41ىو يٍ انشراعت
-Aتت ثٕر الفيتر الممترع R. solaniالتّ ومتُ و ت ال ٕتُوٕت -)B).تت ثٕر ئيتر الم َعت السُٕٔت T. harzianum
P.
التتتّ ومتتتُ و تتتت ال ٕتُوٕتتت –)C( .الم توتتت )  -(D( . ) controlتتتت ثٕر وتتتُآ ال يترٔتتت +B.subtillis
fluorescensالّ ومُ و ال ٕتُوٕ
انًصادر
 -0األرإٌم  ,األرإٌم الٓ َط لر زطه ضمٕر  . 2015 .ئ الٕت ع ٕتل ال لتت وُل َالعُاعتة اتزٕ ةٕت ئتٓ ع َعت الفيتر
الممرع  Rhizoctonia solaniالّ أل يتا ال يه  .عدل العلُ الستاإ العرا ٕ – . 392 – 385 : ) 3( 46
 -2الدل ٓ  .ض عٓ َوطرٔه لٕة الخٕ ؽ . 2013.و ت السٔى ئٓ العرام .اللات الد ععٕ للي ات َالىشتر َالترخمت
 .كلٕ الستاا خ عع أل لاي .خمٍُتٔ العرام .
 - 3الخفتتتت ل  ،أت ا تتتتل التتتتٓ  . 2006 .ع َعتتتت عتتتترع عتتتتُ ألتتتت يتا الخٕتتتت ت المتطتتتت ن اتتتته
الفيتتترaphanidermatum(EdsonPythium (Fitzأل لم ٕتتتلٔه السٕتتتُٕٔه ئلُتاعٕتتتة َال ضتتتلٕىُالم ٕل اليٕمٕتتت ةٓ
ألٕلت وُل َيَتٌم ئٓ تسطٕه طف الىمُ َاتوت ج .أؽرَز يكتُتاي .كلٕ الترألٕ .خ عع اليُئ  .خمٍُتٔ العترام
.
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Assessment The effect of some bio-control agents and Topsen-M in the controlling
Root- rot disease on Petunia plants
Fadhal Al- Fadhal
Muntadher Muhsin Kadhim Aljanab
Faculty of Agriculture University of Kufa
Republic of Iraq
Abstract
This study was conducted to determine the efficacy of two bacterial(Bacillus
subtilisand Pseudomonas fluorescens) and one Fungus(Trichoderma harzianum) as bio control agents and Topsin – M fungicidein controlling root- rot disease of petunia plants
caused byRhizoctonia solani in thegreenhouse.
Conditions . the results of a pots experiment showed that both fungal and bacterial
bio- control agents and all bio-agents andTopsin – Mtreatments enhanced the percentage
of seed germination which reached 100 %compared with control treated ) 0.0 % (. They
also reduced the con contraction of R. solani in the plant roots increased some of growth
parameters such as plant content of chlorophyll .
For example, the plant length was significantly increased in the treatments in
volving application of only and B. subtilis in combination with Topsin – M with a mean
of 17.9 and 14.6 cm /plant respectively , compared with 14.3% cm/plant in the control
treatment. The results showed that the betters increased in fresh weight of plant was in T.
harzianum andP. fluorescenstreatments which was 8.164% and 7.863% respectively
compared to control 5.213% The leaf area of plants treated with T. harzianum only or
in combination with P. fluorescens were 80.3 and 57.3 respectively compared with 47 in
the control treatment. Chlorophyll content of plants treated with T.harzianumonly or
those treated with T.harzianum+ P. fluorescens + R. solani were 7.381 and 7.003 %
respecting companied with 2.610 % in the control treatment.
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