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 چکیده

بیماری  یستیزمبارزه   قارچبا  از  استفاده  با  گیاهی  باکتری های  و  به ها  آنتاگونیست  سمومهای  برای  مناسب  جایگزین  یك    عنوان 

زیشیمیای که  ب ان ی  آلوده فراتی  داشههای  نیز  و  داشته  میوان  زیست  محیط  شکننده  پذیرفته  اسباشند،  اتده  مهمتر.  ین  ز 

کنترل  محدودیت  عوامل  کار  زیستیهای  آن عدم  کامل  پایدایی  نداشتن  سبب  به  مزرعه  شرایط  در  نبودن  ها  دردسترس  و  اری 

   Trichoderma asperellumقارچ آنتاگونیست  و سویه د  زابا استفاده    ، شوهژن پای  در   .باشدهای مناسب و کاربردی میفرموالسیون

سبوس   کشت  بستر  معدنو  ترکیب  عربیبرنج،  صمغ  نیز  و  سلولز  متیل  کربوکسی  آلی  ترکیبات  و  کائولن  فرموالسیون   ،ی  چهار 

از    سویه دا دو  بتا ورنظبدین م .شودی  بررس دنقها در شرایط مزرعه در کنترل بیماری مرگ گیاهچه چغندرتاثیر آن   ا ت  شد تهیه    زیستی

مخلوط شده    ، عنوان بستر کشتبرنج به ها با سبوس  ون اسپور این جدایه ب شده و سوسپانسیانتخا   T. asperellumقارچ آنتاگونیست

ر  ستب و سطح ه شد ثیرکت، روی بستر ها برهای قارچمدت دو ماه قرار داده شد تا اسپور به یوسسدرجه سل 25و در انکوباتور در دمای 

با    رمرحله بعد، دزیستیهای  هت تهیه فرموالسیونی تهیه شده سپس جپودر  اتوشاند )انجام واکنش فرمنتاسیون(. ترکیبپال بکام  را

ترکیبات کربوکسی متیل سلولز و    با  عنوان حامل یا پرکننده و نیزه ب  (ه های کلونیزه شدن بستروز  %20)به نسبت    ئولنپودر معدنی کاِ

به میا)هرکد  یبرصمغ ع   زیستیداد چهار فرموالسیون  تعمخلوط شده و    به عنوان چسباننده   ( ده شبستر های کلونیزه  زن  و  %1زان  م 

   قابلیتدر ضمن    تهیه گردید.  Ka–AG–Ta5و    Ka–CMC–Ta4, Ka–CMC–Ta5, Ka–AG–Ta4با کد های شناسایی     جدید

 برخی خواص فیزیکی  دید. عالوه بر آن،گرتعیین    دماهای مختلف  ها وزمان در  ه شده  های تهیفرموالسیون  (Shelf life)  ماندگاری

 د.  شنیز محاسبه و تعیین   شوندگی یوننسبی و قابلیت سوسپانس، رطوبت pHها مانند موالسیونرو شیمیایی مهم ف

 Trichoderma asperellum، زیستیهای ، فرموالسیون Rhizoctonia solaniگیاهچه،  مرگ قند،چغندرهای کلیدی: اژهو

 

 مقدمه 

بیماری  زیستیزه  مبار گیاهیبا  یك  نوان  عبه   های 

های بهداشتی  برای سموم شیمیایی که زیان  جایگزین مناسب

آلوده  نیز  و  داشته  می فراوان  زیست  محیط  باشند،  کننده 

 ,.Rouhani et al., 1990; Cheet et al)است  پذیرفته شده 

2007; Heydari & Pessarakli, 2010; Prathap & 

Kumari, 2017; Ramesh et al., 2020). ای  هپژوهش   در

کشورهمتعدد در  که    زیستی کنترل  مورد  در    لفمخت  ی ای 

آنتابیماری از  است  شده  انجام  گیاهی  های  گونیست های 

 Marois et)  است ارچی استفاده شده  مختلف باکتریایی و ق

al., 1984; Huang & Huang 2000; Naraghi et al., 

2003; Yobo et al.,2003; Ardakani et al., 2010; 

Nikan et al.2018; Ramesh et al., 2020).   

که عامل   Rhizoctonia solani در مورد قارچ بیمارگر

بذر و مرگ گیاهچه   میری گیاهان  بوته   یابیماری پوسیدگی 

چغندر  بسیاریزراعی   جمله  میاز  پژوهش قند  های  باشد 
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 ,Herr, 1996; Ershad & Shirazi)  ستا  ه ی انجام شدچند

.1997; Draycott, 2006; Kakvan et al., 2013)    از

قارچ بیمارگرموثرترین  قارچ  علیه  بر  که  آنتاگونیستی   های 

Rhizoctonia solani   پد استفاده    پیشین   هایوهش ژر  مورد 

گرفته گونه   قرار  قارچاست،  از   Trichoderma هایی 

مثال  .دشابمی عنوان  و  راایدر    وهشیپژ  در  ، به  روحانی  ن، 

قاجدایه   نکاراهم مختلف  در   Trichoderma چر های  را 

با موفقیت مورد     Rhizoctonia solani گرکنترل قارچ بیمار

قرار   بررسی  و   .( (Rouhani et al., 1990دندداآزمایش 

پژوهشی در  نق Rehn ،دیگر  همچنین  همکاران  موو  ر  ثش 

کنت  ا ر   Trichoderma  تاگونیست نآچ  قار های  چقار  ل ردر 

 Rehn) دداد ننشان   Rhizoctonia solani ملهجخاکزاد از  

et al., 2007) . 

های    بیشتراستانبیماری مرگ گیاهچه یا بوته میری در  

چغندرمحل   هرساله  کشت  و  داشته  وجود  ایران  در  قند 

به وخسارات زیادی   این محصول  ی هایژه در سالبه کشت 

منوژرم  خیر  ا بذور  تك  که  اسرومجوانه  یا  قرار  تفادد  ه 

ساردگیمی وارد   ;Ershad & Shirazi 1997) ستا خته، 

Kakvan et al.,2013).  تی بیماری،  این  کنترل  مار  جهت 

قارچکش  با  کاربوکسینبذور  مانند  شیمیایی  از  –های  تیرام 

روش  ترین  میرایج  استفاده ابها  سبب  به  که  طوالنی    شد 

امد قت  اکشارچ  ز  موجود،  روش های  دیگین  ر  تاثی  رها 

 .نددانی ندارچن

سال اخدر  مانند  گآنتا  از  ریهای  قارچی  های  ونیست 

بیماری     Trichodermaتاگونیستآنقارچ   این  کنترل  برای 

 ;Chet et al., 2007; Rehn et al., 2007)است  استفاده شده 

Kakvan et al., 2013). قارچ آنتاگونیست Trichoderma 

harzianum   رکا  شترینبی کنا  ربرد  ادر  بترل  در  ین  یماری 

 Chet et al., 2007; Rehn)  ته استداش  و خارج ایران  داخل

et al., 2007; Kakvan et al., 2013) . 

محدودیت  و  مشکالت  مهمترین  از  کنترل  یکی  های 

های  گانیزم رو اره میکک ست  ین ااهی، اگیهای  بیماری   یستیز

شرآنتاگونیست   مدر  دچارایط  ک م  زرعه  و  شده  یی اراشکل 

  بافت خاک،   انندم  محیطی  عواملاثیر  . تیابدش می کاه  اهآن

ها و به ویژه ناپایداری  کشترکیبات خاک، باقی مانده علف

میکروارگانیزم  کم  دوام   مهمترین  و  از  آنتاگونیست  های 

که   است  نعواملی  تواند  کاهش  مار  بسیقش  می  در  همی 

ای  هریولوژیك بیمابیای کنترل  روشه  وفقیت کارایی و عدم م

باشدمز  در   هیگیا داشته   ,Heydari & Misaghi)  .رعه 

ارگانیزمهای آنتاگونیست در    ده از میکرواستفا  نحوه  .(2003

آنها یزیست  نترلک  بقای  و  دوام  نیز  و  محیط    ،  و  خاک  در 

ب زیادی  بستگی  فرمومزرعه  نوع  استفاده رمو  یونالسه    د 

 .  (Heydari & Pessarakli, 2010)دارد

پژ  رب نتایج  استفاده    ،ن پیشی  ی هاهش واساس  و  از  تهیه 

آلی و معدنی  رکیبات  تاز    با استفاده   زیستیهای  فرموالسیون

حامل عنوان  چسباننده   به  نیز  مناسبو  در    های  مهمی  نقش 

بیماری از  کنترل  گیاهی  مختلف  گهای  مرگ  چه  یاهجمله 

 Huang & Huang, 2000; Prathap) استاشته د قندرچغند

&Kumari, 2007; Jorjani et al., 2013; Kakvan et al., 

2013; Nikan et al., 2018) . 

توجه  از    با  استفاده  زمینه  در  ایران  در  که  این  به 

کنترل  زیستیهای  فرموالسیون و  بیماری    در  بذر  پوسیدگی 

چغ گیاهچه  درندرمرگ  مزرایشر  قند  پژط  های  وهش عه، 

دن  کاربردی بوو  ت  است و نیز سهولچندانی صورت نگرفته  

ر مهمی  نقش بسیا  تیزیسهای کنترل  روش   بودن  هزینه  مو ک 

این   از  استفاده  جهت  در  کشاورزان  تشویق  و  ترغیب  در 

لذا    هاروش دارد،  وسیع  کشت  سطوح  در  و  مزرعه  در 

پ موارد  این  در  که  است  وژوهش ضرورری    هاییشتال  ها 

زمی. گیردانجام   این  در  که  نیازی  گرفتن  نظر  در  ر  د  نهبا 

دارد وجود  استفا  هشپژو ن  ای  در   ، کشور  از  با    رچ اقده 

جدیدآنتاگون  عنوان    ،T. asperellum  یست  به  برنج  سبوس 

به  کائولن  پودر  کشت،  نیزبستر  و  حامل    ترکیبات  عنوان 

ام  اقد  کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی به عنوان چسباننده 

تهیب   این   .شد  زیستی  جدید  یونالسفرمو  دچن   هه 

کنترل ایی  میشی  ومسم  زینگجای  عنوان  هبها  ونفرموالسی  در 

خسارت اری  بیم و  مزارع  مهم  در  گیاهچه  مرگ  زای 

 مورد استفاده قرار خواهند گرفت.چغندرقند کشور 

 

 هامواد و روش 

 آنتاگونیست  قارچ فرمانتاسیون جدایه های –الف
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مرحله این   .T آنتاگونیست  چقاراز    ایهجد  دو  در 

asperellum  ایگلت  شامایآز  نتایج   اساس  رب  که در    خانه 

پ بنترل  ک  گیاوسیدیماری  مرگ  و  بذر    قند چغندرهچه  گی 

بود  کدندمؤثرترین  با  شناسایی،    انتخاب   Ta–5و  Ta–4  های 

 .نددیشده و برای تهیه سوسپانسیون اسپور آماده گرد

ه شده ددا   کشت PDA تشک ها در محیط  ابتدا جدایه 

  شدند   ده داقرار    انکوباتور  در   سلسیوسدرجه    25در دمای    و

کشت  ر د ایند.من  اسپور تولید  تا   برای  بعد  تکثیر   مرحله    و 

بستر  قارچ برنج،   روی  کردن    سبوس  اضافه  با    10ابتدا 

سانتیمیلی نه  تشتك  هر  به  سترون  مقطر  آب  و  لیتر  متری 

اش سوسپانسپورهستن  شده،  تولید  بیسای  غونی    710  ظت  لا 

مقط ا آب  لیتر  میلی  هر  در  ا  رسپور  و  تهیه    هر ز  سترون 

میلی لیتر به هر    20به میزان   ر جدایه،ه هوط ب ن مربانسیوسوسپ

گرم از بستر سبوس    250از کیسه های سلوفانی حاوی  یك  

جه  در  121در فشار یك و نیم اتمسفر و دمای  برنج که قبال  

.  ندشد  مخلوطمال  کا  افه وضا،  دندبو  اتوکالو شده  وس  سیسل

تلقیح  کیسه به  ش های  دمای    رتور دابکو ان  در  دو ماه   مدت ده 

دقرا  وسسیسل  درجه  25 مرحله  تا    شدند اده  ر  انجام  با 

رشد کرده و سطح بستر را  آنتاگونیست   هایقارچفرمنتاسیون 

برحلم  در .ندپوشانبکامال   محتویاته  خارج    عد،  کیسه  هر 

و   ک مایشآز  دمای  ردشده  ترکیب  شده خشك  امال  گاه    ات و 

حاصل ک )بستر  پودری  شده(لون های    یه ته  جهت  یزه 

هایسیالفرمو استفاد   یلیکمت  ون  روش با  از  شده  ه  بیان  های 

به    (Naeimi et al., 2019; Naeimi et al., 2020)نابع  در م

 :گرفتندمورد استفاده قرار ح زیر شر

 

 زیستی های تهیه فرموالسیون  –ب

–Ta   سویههر یك از دو  ه شده با آلی کلونیز  هایبستر

خشك  ز  ا  سپ  T. asperellumاگونیست  آنت  قارچ  Ta–5و  4

ماده Air Dried)  اهو  درن  شد با   )  ( ر  پود  (Carrierحامل 

) ک  نسبت  ،سبزآور( کیمیا    تشرک ائولین  وزنی    20% به 

متیل (  stickers)چسباننده    ترکیباتشد.    مخلوط کربوکسی 

 ,Carboxy  methylcellulose=CMC, BDH)سلولز  

England)  ( عربی  صمغ  یا   ,acacia ash, Alfa Aesarو 

Germany )    مخلوط  وزنی  %1  ا نسبت ب   ه اگان ی جدمارهایت در  

   .دش  تهیه    جدید تیزیسالسیون ها چهار فرمواز ترکیب آن و 

  هافرموالسیون   (Shelf life)  قابلیت ماندگاری تعیین

هر   در  نظر  مورد  تریکودرمای  سویه  تر  سبجمعیت 

سری  شده   ه لونیزک  روش  با   ،( در    ( Serial Dilutionرقت 

رت  به صو(  PDA)ر  وز آگارکستد  نیمیز  ب سیمحیط کشت  

پرگنه تع واحدهای  هر گرداد  در  فرموالسیونساز   CFU) م 

/g)  کلنی واحدهای  تعداد  تعیین  برای  شد.  یك تعیین  ساز، 

به   تیمارها  از  یك  هر  از  پودر  مقطر  میلی   9گرم  آب  لیتر 

پس اضاف  ونستر و  شد  رقت  ه  تهیه  متوالی،از    250  های 

ر هر  از  است  رارک ته  س   اب  قتمیکرولیتر  ی میله از  ده  فابا 

. ظروف پتری  کشت پخش شد  حیطشکل روی م Lای شیشه 

درجه سلسیوس نگهداری و بعد از    25  ور با دمایدر انکوبات

تعداد پرگنه  به شمارش  نسبت  های تریکودرما اقدام  سه روز 

)زنده(  جمعی  ین تعی.  شد فعال  تریکودرما  سویهت  در  های 

حس  هافرموالسیون دساکلنی   یدهاحا و  اد دعتب  بر  هز  ر ر 

ماه   شش به مدت  هر سه ماه یك بار و   ،(CFU/ g) پودر  گرم

)در دو دم اتاق  )  25ای  و یخچال  درجه    4درجه سلسیوس( 

   سلسیوس( انجام شد. 

 

شیمیایی    واص ختعیین   و  مهم  فیزیکی 

 اهیون فرموالس

شیمیایی و  فیزیکی  خصوصیات  از    م مه  برخی 

  نسیون سوسپا  ، pH  ، توبرط   دص درشامل    هافرموالسیون

استا روش مطابق    ( Suspensibility)  شوندگی  ندارد  های 

در  ر  صددر  شد.  سیبرر فرموالسیون  دادن  قرار  با  طوبت، 

مدت    100آون   به  سلسیوس  شد  24درجه  محاسبه  .  ساعت 

فوق، موارد  بر  ازاستفاا  ب  pH  عالوه  پیدستگ  ده  متر اه  اچ 

(Ultra Basic, Denver Instrument)  دش  یگیرازه اند  .

مطابق روش    نیز  هافرموالسیون  شوندگی  ن سیوانسپسو  دصدر

CIPAC  گرم از هر    75/0بدین صورت که    گیری شد. دازه ان

تکان  بار    60لیتر آب مقطر اضافه و  میلی  250فرموالسیون به  

ای ساکن قرار داده  در ج  دقیقه  30دت  داده شد. سپس، به م

ازش و  ه  شتدابرر  لیتیمیل  225مخلوط،    باالیی  قسمت  د. 

 .  شدکردن در آون، توزین شك از خ ده پسنامیقبا
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 تایجن

 های رشد و نمو دوره

از آمده  دست  به  جداول    نتایج  در  پژوهش    3تا  1این 

است.   ماندگاری   نشان دهنده   1جدول  ارائه گردیده    قابلیت 

درجه سلسیوس )یخچال( و نیز    4در دو دمای    هانسیوموالفر

یه،  هتهای  ن ماز  درمحیط(  ه و  مایشگازآیوس ) ه سلسدرج  25

همان گونه  .  باشدیماه بعد از تهیه م ز تهیه و شش ه ماه بعد اس

جدول   می نش  1که  تهیهان  زمان  در  ها  سیون فرموال  دهد 

در  آنتاگونیست  قارچ  حاصل    جمعیت  پودری  ترکیبات 

یکسان    در  زفرمنتاسیونا یخچال  و  آزمایشگاه  شرایط 

زمان  باشد.می سدر  و    ههای  ماه ماه  ا  شش    یه ته   زپس 

در  ج  زیستی  هاینویوالسمرف آنتاگونیست  قارچ  معیت 

فته  ای  به تدریج کاهش   حاصل از فرمنتاسیون  دریپو  اتترکیب

در   یخچال و  آزمایشگاه   شرایط  شرایط  با  مقایسه    بیشتر   در 

 . (1ل )جدوباشد می

 

   یتسزیهای سیون فرموال (Shelf life) گاریماند قابلیت –1جدول 

Table 1. Shelf life of bioformulations 

Formulation  Active ingredient Fungal antagonist 

population 

(CFU/gr) 

Fungal antagonist 

population 

(CFU/gr) 

Fungal antagonist 

population 

(CFU/gr) 

Month 0 Month 3 Month 6 

25 C 4 C 25 C 4 C 25 C 4 C 
Colonized 

substrate1 

Trichoderma asperellum 

Ta–4 

109 109 4.0  108 2.0  109 5.0  106 3.0  108 

Colonized 

substrate2 

Trichoderma asperellum 

Ta–5 

109 109 1.0  109 4.5  109 2.0  108 2.0  109 

       

خصوصیاتن دهنشان   2جدول   برخی  و    مهم  ده  فیزیکی 

همان گونه که  های تهیه شده می باشد.  سیون  فرموال  شیمیایی

فرموال فعال  ماده  است  آمده  جدول  قارچ  سیوندر  ها 

های  T. asperellumآنتاگونیست     T.a–5)  وT.a–4  )سویه 

میزان رطوبت در دو    ،2اساس جدول    رب  همچنین  می باشند.

ست.  ه اشد  محاسبه  %47و    46به ترتیب    ستییزالسیون  ومرف

سوس شوندگخاصیت  فرموالسیونپانسیون  یك   های  که 

)جدول    باشدمی  %27  و برابر  یکسان   فاکتور مهم می باشد نیز

اندازه (2 فاکتور  فرموالسیون . آخرین    pH  ها،گیری شده در 

 . (2 ول )جدباشد می 7.95و  7.92که به ترتیب برابر  است

 تهیه شده   زیستیهای مهم فرموالسیون اص خو –2ول دج

Table 2. Important properties of developed bioformulations 
Bioformulation Active ingredient Humidity (%) Suspensibility (%) pH 
Colonized 

substrate1 
Trichoderma asperellum Ta–4 46 27 7.92 

Colonized 

substrate2 
Trichoderma asperellum Ta–5 47 27 7.95 

 

ده  3جدول   تکفرموالسیون  ه دن نشان  شده  تهیه  و  های  میلی 

تشکیل  آن ترکیبات  میدهنده  کهباشد.  ها  گونه  در    همان 

آ استمجدول  پژوهش  ، ده  این  ف  ،در  موالسیون  رچهار 

آن   زیستی فعال  ماده  که  گردید  اتهیه  سویه  دو  قارچ ها  ز 

ترکیب  5و    4های  )سویه  T. asperellumتاگونیستنآ  ،)

و دو ترکیب آلی    (Carrier)وان حامل  به عن   Kaolinمعدنی  

عنوان  به   (AG)و صمغ عربی  (CMC)کربوکسی متیل سلولز  

 باشند. می (Sticker)چسباننده 

 ها  خصوصیات آن و  تهیه شده   زیستی های فرموالسیون –3جدول 
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Table 3. Developed bioformulations and their characteristics  
Bioformulatio

n  
Carrier  Antagonistic fungal strain         Sticker 

Ka–CMC–Ta–4 Kaolin Trichoderma asperellum 
(strain 4) 

Carboxy methyl 

cellulose 
Ka–AG–Ta–4 Kaolin Trichoderma asperellum 

(strain 4) 
Arabic gum 

Ka–CMC–Ta–5 Kaolin Trichoderma asperellum 
(strain 5) 

Carboxy methyl 

cellulose 
Ka–AG–Ta–5 Kaolin Trichoderma asperellum 

(strain 5) 
Arabic gum 

 

 بحث
دهد که  این پژوهش نشان می  از   آمده   به دست   یجنتا

می تکمیلی  ترکیبات  برخی  از  استفاده  از  با  توان 

 ، T. asperellumست مانند قارچیگونآنتا هایمارگانیزمیکرو
ها را در ی تهیه کرد که امکان استفاده از آنهایرموالسیونف

 سازد. شرایط مزرعه فراهم می

محدودیت از  ع  استفاده های  یکی  کنترل واز  امل 

توان    (Biological Control Agents)  زیستی کاهش 

در مقایسه    رعهمزواقعی  ط  ها در شرای ثیر آن آنتاگونیستی و تا 

تواند  ع میاین موضوباشد.  ه گلخانه میشرایط کنترل شد  یا

مختلفی باشد. دالیل  میاز    داشته  دالیل  این    تواند مهمترین 

محیطی عوامل  بازدارنده  خاک  د مانن  تاثیرات  دمای  بافت   ،

رطوبت  خاک میزان  مانده  خ،  باقی  تاثیر  نیز  و  اک 

باکشعلف یل  دل  . (Heydari & Misaghi, 2003)دشها 

تاثیر  دیگ  مهم کاهش  کنترل  عور  جمله    زیستیامل  از 

داری  ناپای   ،های آنتاگونیست در شرایط مزرعهارگانیزمکرومی

آن  کم  دوام  میو  که  است  ازها  ناشی  د  تواند  ترس  سدر 

 Heydari).شدهای مناسبی از این عوامل بانبودن فرموالسیون

& Pessarakli, 2010) 
یکی  فرموالسیون م   مناسب  فاهاز  کتورهایی  مترین 

می که  کارباست  در  بسزایی  نقش  عوامل  تواند  تاثیر  و  رد 

در    های آنتاگونیست ها و قارچباکتری  هاز جمل  زیستیکنترل  

باشد.مز پیشین متعددی در مورد  ش وهپژ  در   رعه داشته  های 

مختبیماری   زیستیکنترل   شده  لهای  داده  نشان  گیاهی  ف 

که   میکاست  روی  نتاگونیآ های  ارگانیزم روتکثیر  ست 

وبستر آلی  چسبا  های  ترکیبات  افزودن  حاملنیز  و  های  ننده 

تاثیر   نیز  و  پایداری  افزایش  آسان،  کاربرد  باعث  مختلف 

کنتربی در  عوامل  این  در    ی تیسزل  شتر  خاکزاد  های  بیماری 

 & Huang & Huang 2000; Prathap)مزرعه گشته است  

Kumari, 2007; Jorjani et al., 2013; Kakvan et al., 

2013; .Nikan et al., 2018) . 

پژوهش این  قارچ   در  تکثیر  و  کشت  جهت 

بستر از  برنج    آلی  آنتاگونیست  که    استفاده سبوس  گردید 

از آن   متعددی گزارش شده  هش وپژدر  استفاده  پیشین  های 

 ;Naraghi et al., 2003; Kakvan et al., 2013)است  

Nikan et al., 2018) .    تاستفاده یبات چسباننده جهت  ک راز 

بذر کنترل    تیمار  خاکزاد  هبیماری  زیستیدر  و  زاد  بذر  ای 

می متداول  بابسیار  که  زیرا  آساباشد  افزایش  عث  و  شدن  ن 

باز و  بیشتر    هحلرم  دهیکارآیی  تاثیر  و  گشته  بذور  پوشش 

را  نیست آنتاگو پژوهش   شود میباعث  ها  در  پیش که  ن  یهای 

 ,.Jorjani et al., 2013; Kakvan et al)گزارش شده است

2013   Huang & Huang, 2000; Naraghi et al., 2003; 

Ardakani et al., 2010) . 

های  استان   لب اغ  میری دربوته   مرگ گیاهچه یا  بیماری

هرساله   و  داشته  وجود  ایران  در  قند  چغندر  کشت  محل 

به ویژه در سال این محصول  به کشت   هایخسارات زیادی 

ب که  استفاده  نوژرم  ذوراخیر  مورد  جوانه  تك  یا  قرار  م 

سامی وارد    .;Ershad & Shirazi, 1997)است   ختهگیرد، 

Kakvan et al., 2013) .  این بیماری، تیمار بذور    لرکنت  رای ب

قارچ  کاربوکسینکشبا  مانند  شیمیایی  رایج  –های  از  تیرام 

استفاده طوالنی مدها میترین روش به سبب  از  باشد که  ت 

مهکشقارچ روشای  این  تاثیر وجود،  دیگر  چندانی    ها 

 ت شخصی(. )مکاتبا  ندارند

سال اخیدر  آنتاگونیست ر  های  باک از  و  های  ز  نیتریایی 

قاونیست گاآنت قارچ  های  مانند  رچی 

استفاده  برای کنترل این بیماری     Trichodermaتآنتاگونیس
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 ;Chet et al., 2007; Rehn et al., 2007)  است   شده 

Kakvan et al., 2013) . قارچ آنتاگونیست  T. harzianum  

را در  ین  بیشتر بیماری دکاربرد  این  ج  و خار  لر داخکنترل 

 ;Chet et al., 2007; Rehn et al., 2007) ایران داشته است 

Kakvan et al., 2013) . 

های سازگار با محیط  تالش در معرفی روش راستایدر 

در این    ،شیمیایی  بار  نزیا  از سمومده  زیست و کاهش استفا

ا استفاده  با  دو  پژوهش  آنتاگونیاز    سویهز   .Tستقارچ 

asperellumبس حامل    (Substrate)  رت،  برنج،  سبوس 

(Carrier)و  کائولین و دو ترکیب آلی کربوکسی متیل سلولز

چهار فرموالسیون  ،  (Sticker)غ عربی به عنوان چسباننده  مص

مزارع  بعدی در  های  پژوهش تا در    دید جدید تهیه گر  زیستی

ب  برایقند  چغندر وکنترل  مهم  مرخسارت  یماری   گزای 

مو گیگیاهچه  قرار  استفاده  بهبرد.  رد  توجه  قارچ    ا  تاثیر 

مهم  بیماری  تعدادی  کنترل  در  شده  استفاده    آنتاگونیست 

منابخاکزاد   در  رفرن  عکه  فوقسو  موارد گزارش   های  این 

تاثیر    اند شده  نیز  آن او  قارچ  دیتاگونین  بیماری  ست  کنترل  ر 

  نقش   همچنین و  انه  خدر شرایط گلقند  مرگ گیاهچه چغندر

شده  استفاده  ت   ترکیبات  فرموالسیونهدر  در    زیستیهای  یه 

امیتآنتاگونیس  هایو دوام قارچ   پایداری رود که  میآن    د، 

فرموالسیون دراین  مزرعه  شرایط  در  و   ها  کاهش    کنترل 

 شوند. واقع    موثر قنددرچغن  گیاهچهمرگ بیماری خسارت 

 

 سپاسگزاری

  ، قای دکتر دوستمراد ظفریین وسیله ازآنگارندگان بد

  همدان –ی سینا  زشکی دانشگاه بوعلپوه گیاه رترم گاستاد مح

اهدای   خاطر  گزاری سپاس آنتاگونیست    قارچ  هایسویه به 

 .مایندنمی

References 

Ardakani, S., Heydari, A., Khorasani, N. & Arjmandi, R. 2010. Development of new bioformulations of Pseudomonas 

fluorescens and evaluation of these products against damping–off of cotton seedlings. Journal of Plant 

Pathology, 92(1): 83–88.  

Ershad, J. & Shirazi, G. 1997. Sugar beet damping–off disease Iranian Journal of Plant Disease. 35: 243–249. 

Chet, I., Harman, G.E. & Baker, R. 2007. Trichoderma hamatum: Its Hyphal Interactions with Rhizoctonia solani and 

Pythium spp Microbial Ecology, 7(1): 29–38. 

Draycott, A.P. 2006. Sugar beet. Blackwell publishing, 474pp. 

Herr, L.J. 1996. Sugar beet diseases incited by Rhizoctonia species. In: Rhizoctonia species: Taxonomy, Molecular 

Biology, Ecology, Pathology and Disease Control, eds. Sneh, B., Jabaji–Hare, S., Neate, S. and Dijst, G. Kluwer 

Academic Publishers, 341–350. 

Heydari, A. & Misaghi, I.J. 2003. The role of rhizosphere bacteria in herbicide–mediated increase in Rhizoctonia 

solani–induced cotton seedling damping–off. Plant & Soil, 257: 391–396. 

Heydari, A. & Pessarakli, M. 2010. A review on biological control of fungal plant pathogens using microbial 

antagonists. Journal of Biological Sciences, 10(4): 272–290. 

Huang, J.W. & Huang, H.C. 2000. A formulated container medium suppressive to Rhizoctonia damping– off of 

cabbage. Botany Bulletin Academic Scince, 41: 49–56. 

Jorjani, M., Heydari, A., Zamanizadeh, H.R., Rezaee, S. & Naraghi, L. 2013. Controlling sugar beet mortality disease 

by application of new bioformulations. Journal of Plant Protection Research, 52(3): 303–307. 

Kakvan, N., Heydari, A., Zamanizadeh, H., Rezaee, S. & Naraghi, L. 2013. Development of new bioformulations using 

Trichoderma and Talaromyces fungal antagonists for biological control of sugar beet damping–off disease. Crop 

Protection, 53: 80–84. 

Marois, J.J., Fravel, D.R. & Papavizas, G.C. 1984. Ability of Talaromyces flavus to occupy the rhizosphere. Soil Biol. 

Biochem, 16(4): 387–390. 

Naeimi, S., Khosravi, V., Nouri, M.Z., Hoda, H., Vágvölgyi, C. & Kredics, L. 2019. Biological control of rice sheath 

blight disease with formulation of indigenous Trichoderma strains under paddy field condition. Acta Biologica 

Szegediensis, 63(1): 37–43. 

Naeimi, S., Khosravi, V., Varga, A., Vágvölgyi, C. & Kredics, L. 2020. Screening of organic substrates for solid–state 

fermentation, viability and bioefficacy of Trichoderma harzianum AS12–2, a biocontrol strain against rice sheath 

blight disease. Agronomy, 10(9): 1258. 



 65 1400 سال ،دو هشمار ،م نه  جلد  ،پزشكيگياه در  تيسزي مهار

 

Naraghi, L., Heydari, A., Karimi Roozbehani, A. & Ershad, J. 2003. Isolation of Talaromyces flavus from Gorgan 

cotton fields and investigation of its antagonistic effects against Verticillium dahlia causal agent of cotton wilt 

disease. Iranian Journal of Plant Pathology, 39: 109–121. 

Nikan, J., Heydari, A., Naraghi, L., Arjmandian, A. & Mahdizadeh Naraghi, R. 2018. Application of some fungal 

bioformulations for controlling garlic white rot disease in the field conditions. Biocontrol in Plant Protection, 

5(2): 75–83.  

Prathap, M. & Kumari, B.D. 2017. Bioformulation in Biological Control for Plant Diseases–A Review. International 

Journal of Biotech Trends and Technology, 7(3): 1–8. 

Ramesh, N., Rezaee, S., Naeimi, S. & Fotouhifar, K. 2020. Evaluation of rice fungal endophytes for biological control 

of blast disease. BioControl in Plant Protection, 8(2): 1–17. 

Rehn, V.N.C., Rehn, K.G., Mendonça–Hagle, L., Smalla, K. & Berg, K. 2007. Analysis of antagonistic interaction 

between Trichoderma isolates from Brazilian weeds and the soil–borne pathogen Rhizoctonia solani. Journal of 

Plant Disease and Protection, 14(4): 167–175. 

Rouhani, H. Karimi Roozbehani, A. & Khoaparast, F. 1990. The role of Iranian isolates of Trichoderma in biological 

control of Rhizoctonia solani. Iranian Journal of Plant Pests and Diseases, 58(1–3): 17–35. 

Yobo, K.S., Laing M.D., Hunter, C.H. & Morris, M.J. 2004. Biological control of Rhizoctonia solani by two 

Trichoderma species isolated from South African composted soil. South African Journal of Plant Soil, 21(3): 

139–145. 

 



Biocontrol in Plant Protection. Vol. 9(2), 2022 66 

 

Fermentation and formulation of Trichoderma asperellum for biological control of sugar beet 

damping–off disease 
 

Asghar Heydari, Shahram Naeemi, Laleh Naraghi, Rasoul Marzban, Kobra Golkar 
 

Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension (AREEO), 

Tehran, Iran. 

Corresponding author: Asghar Heydari, email: heydari1384@yahoo.com 

Received: Nov., 24, 2021 9(2) 59–66 Accepted: Feb., 05, 2022 

 

Abstract  

Biological control of plant diseases using bacterial and fungal antagonists has been accepted as a 

suitable alternative for the chemical control which is harmful for human health and it is also a 

contaminant of the agricultural environment. One of the important limitations of biocontrol agents is 

the ineffectiveness in the field conditions which is related to the lack of stability and duration of 

biocontrol agents that can mostly be due to the lack of proper formulations. In this research study, four 

new bioformulations were developed and prepared using two strains of a fungal antagonist 

(Trichoderma asperellum), rice bran as the substrate, Kaolin as the carrier and carboxy methyl 

cellulose and arabic gum as the stickers.  For the development of bioformulations, rice bran substrate 

was mixed with spore suspension of two most effective strains of T. asperellum. Plastic bags 

containing rice bran and fungal antagonists spore suspension were incubated for two months at 250C 

until the fungus covered the whole surface of the substrate in the bags (Fermentation phase). The 

containing of the bags was then evacuated and the powdery colonized substrate was used for the 

development of final bioformulations. The bioformulations were developed and produced by mixing 

Kaolin powder as the carrier by 20% of the substrate weight and two stickers including Carboxy 

Methyl Cellulose (CMC) and Arabic Gum (AG) each by 1% of substrate weight.  Four 

bioformulations were produced with the identification codes of Ka–CMC–Ta–4, Ka–AG–Ta–4, Ka–

CMC–Ta–5 and Ka–AG–Ta–5 respectively.  In addition, the shelf life and some important physical 

and chemical properties of the bioformulations including percent humidity, pH and their suspensibility 

were also determined. 

Keywords: Sugar beet, Seedling damping–off, Rhizoctonia solani, Bioformulations, Trichoderma 

asperellum 


