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در این آزمایش اثرات آنتاگونیستی . غالبا روی ریشه های گوجه فرنگی در مناطق كشت این گیاه مشاهده می شود Meloidogyne javanicaنماتد ریشه گرهی 

، از بوته های Meloidogyne  javanicaنماتد ریشه گرهی، . روی رشد گوجه فرنگی و تكثیر نماتد مورد ارزیابی قرار گرفت Trichoderma virideقارچ  
در این آزمایش گیاهچه های شش برگی . ورامین جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگی تكثیر گردید گوجه فرنگی آلوده منطقه

آزمایش بر اساس طرح كامالً تصادفی در شش . گرم خاک لومی شنی سترون كشت شدند 0222گوجه فرنگی رقم بانی بست، فالت، موبایل و والتر در بستری از 
الرو سن   0222میزان زادمایه نماتد (. روز قبل 5)قارچ + و نماتد ( همزمان)قارچ + شاهد، نماتد به تنهایی، نماتد : ار و پنج تكرار به صورت ذیل طراحی گردیدتیم

درجه سانتیگراد  07-05ر طبیعی و دمای گلدان ها در شرایط گلخانه با نو. اسپور در میلی لیتر برای هر گلدان تعیین گردید 0×027و  0×025دوم و در مورد قارچ 
شده در  پس از گذشت دو ماه از مایه زنی بوته ها از خاک خارج و پارامترهایی مانند وزن تر ریشه و ساقه، تعداد گال، ماده ها و توده تخم ایجاد. نگهداری شدند

(. p  ≥25/2)یش وزن تر ریشه و ساقه بوته های آلوده به نماتد گردید بر طبق نتایج بدست آمده، بكارگیری قارچ آنتاگونیست موجب افزا. ریشه شمارش شد
بیشترین و كمترین گالزایی نماتد روی سیستم ریشه به ترتیب . بدست آمد 0×027با غلظت ( روز قبل 5)قارچ +بیشترین كاهش گالزایی و تكثیر نماتد در تیمار نماتد

   (. p  ≥25/2)در ارقام والتر و موبایل بدست آمد  
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The root-knot nematode Meloidogyne javanica often occurs on tamato roots wherever this crop is cultured. In this study 

the effects of antagonistic fungus Trichoderma viride were assessed on the growth of tomato and on the reproduction of 

Meloidogyne javanica. In this study M. javanica was recovered from infested tomato plants in Varamin farms, and after 

identification it was propagated on tomato seedlings. In this study six-leaves seedlings of tomato cultivars, Bony best, 

Falat, Mobile and Walter were transplanted to pots containing 2000g of sterilized sandy loam soil. Experiment was 

conducted in completely randomized design with six treatments and five replications. Treatments were as fallows: control, 

nematode, nematode+fungus, and nematode+fungus (5 days prior). Pots were inoculated with  3000 J2 of the nematode 

and/or (1×107 and 1×105 spores/ml) of fungus according to the treatments. Pots were arranged in glasshouse benches with 

the temperature of 25-27°C and natural light. Experiment was terminated after two months and fallowing parameters were 

determined i.e., fresh weight of root and stem, no. of gall, female and egg mass per root system. The result showed that  

application of antagonistic fungus resulted in a significant increase in the growth of nematode-inoculated plants. The 

highest increase in the growth of nematode-inoculated plants was observed on nematode+fungus (5 days prior) treatments. 

The prior use of T. viride (1×107 spores/ml) resulted in a maximum reduction in galling and nematode multiplication 

(P≤0.05). Galling maximum and minimum on root system were on cv Walter and Mobile, respectively (P≤0.05). 
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