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ABSTRACT: The main objectives of this study were isolation and characterization of 

some Trichoderma isolates and selection of the best isolates as biocontrol agent. Also 

improving of these isolates by protoplast fusion and selection of the best strains 

produced from protoplast fusion. Accordingly, 25 isolates of Trichoderma were obtained 

and characterized on morphological and molecular bases. It was found that the 

predominate species in Menoufia governorate   was T. harzianum. These isolates showed 

high ability in inhibition of growth rate of phytopathogenic fungi. Also, they 

demonstrated different abilities in producing chitinase enzymes (cell wall degradation 

enzyme for phytopathogenic fungi). Five isolates were selected for improving by 

protoplast fusion and six isolates obtained from fusion were selected on the basis of 

their high abilities in hydrolyzing chitin. Also, these strains were better than their parents 

in inhibition growth rate of phytopathogenic fungi. In addition, they integrated high 

production of chitinase enzymes. In green house evaluation on faba bean plants, the 

obtained result showed that the plants treated with these strains and the pathogen were 

better in growth parameters than the plants treated by the pathogen only. Also, this 

treatment showed better growth parameters than the plants treated by parenteral isolates 

and the phytopathogen.    
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 حسين الوراثي لبعض عزالت الترايكوديرما كعامل مقاومة حيويةالت عنوان الرسالة:
 د عالء الدين محمد السبكي محم اسم الباحـث :

 (الوراثةفى العموم الزراعية )ماجستير ال ممية:ة العالدرج

 ةالوراث القسم العممى :

 11/4/2012كمية : س التاريخ موافقة مجم
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ الوراثة   ز عيسىبد العزي/ رجاء ع .ا.د لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة ، الزراعة ةكمي ،أستاذ الوراثة    ي ـعبد المجيد إبراهيم فهمأ.د.   

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، أستاذ مساعد الوراثة    يـــــــــعبدالفتاح مندي الزنات د. 

 ىالممخص العرب
عامل عزالت كلاهذه انتخاب افضل و  ن محافظة المنوفية مما عزل و توصيف بعض عزالت الترايكودير  البحث استهدف

افضل السالالت الناتجة من عممية تقيم  وعن طريق الدمج البروتوبالستي   ه العزالتحسين لهذثم عمل ت مقاومة حيوية 
ووجد ان النوع السائد في محافظة و جزيئيا ا مظهريا و توصيفه عزلة ترايكوديرما 22تم الحصول عمى ، حيث  الدمج 

وجد ان العزالت ذات قدرة ريات الممرضة امل مقاومة حيوية ضد بعض الفطيمهم كعوعند تق T. harzianumهو المنوفية 
سي في ئير  مزيإنك عمى مستوى انتاج االنزيم المحمل لمشيتينها تقييمأيضا ،و تم عالية عمى تثبيط نمو الفطريات الممرضة 
 إلجراءاختيار خمسة عزالت تم م ث، يم ج االنز حيث تباينت في قدرتها عمى انتاتحميل الجدر الخموية لمفطريات الممرضة 

قدرتها ست عزالت من ناتج الدمج عمى أساس  تم انتخاب نتيجة لذلكو  .التحسين عن طريق الدمج البروتوبالستي عممية
عمى تثبيط نمو الفطريات الممرضة  اقدرته في تفوق عمى اإلباء هذه السالالت أظهرت قدو  تينالمرتفعة عمى تحميل الشي

أوضحت ها في تجربة في الصوبة الزجاجية مع نبات الفول البمدي تقيم وعند .لمشيتين انتاج االنزيم المحملفي أيضا و 
افضل في قياسات  الفطر الممرض و  لخمويدمج ان البسالالت الناتجة مالنتائج المتحصل عميها ان النباتات المعاممة 
النباتات افضل من  و كذلك المعاممة كانتلمعاممة بالفطر الممرض فقط النمو المدروسة لمفول البمدي عن النباتات ا

 سالالت االبوية  مع الفطر الممرض .بالالمعاممة 


