
 

 

 

 

 

Autor: Pau Valero Roca 

Tutor:  Francesc Xavier Sorribas 

Nuria Escudero 

26 / setembre / 2018 

Treball final de grau 

Enginyeria Agrícola 

 

      
 
 

Efecte del germoplasma vegetal i de 
Trichoderma sobre la supressivitat 

del sòl a Meloidogyne 



Efecte del germoplasma vegetal i de Trichoderma sobre la supressivitat del sòl a Meloidogyne   1 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Resum 

Meloidogyne és un nematode fitoparàsit que causa grans pèrdues de producció  d’hortalisses en 

el sector agrícola. En els darrers anys s’han detectat sòls supressius al nematode en els que la 

intensitat de la malaltia i la reproducció del nematode es veu reduïda de forma natural. En 

aquestes parcel·les es prioritza el control biològic per a gestionar les malalties del sòl. Entre els 

productes registrats, es troben els que contenen Trichoderma com a ingredient actiu. Alguns 

estudis indiquen que Trichoderma pot induir resistència a Meloidogyne en algunes espècies 

vegetals, però en actuar com a agent de control de patògens fúngics també podria afectar als 

fongs antagonistes del nematode que confereixen la supressivitat del sòl. Per això, l’objectiu 

d’aquest estudi va ser avaluar l’efecte de Trichoderma sobre la supressivitat natural d’un sòl a 

Meloidogyne spp. 

 

Es va realitzar un assaig combinant la resistència vegetal i l’aplicació o no de Trichoderma 

asperellum T34 en el sòl M10.43 supressiu a Meloidogyne. El tractament amb T34 es va fer a la 

meitat del planter de tomàquet resistent cv. Monica i a la meitat del planter susceptible cv. 

Durinta 7 dies abans de trasplantar i, posteriorment, en el moment del trasplantar a raó de 4 ml 

de concentració 0’04 g/L per planta. Les plantes no tractades van rebre el mateix volum d’aigua. 

Totes les plantes van ser inoculades amb 1 juvenil de segon estadi  per cm3 de sòl i es van 

mantenir en hivernacle durant 2 mesos. En finalitzar es va determinar el pes sec aeri, el pes fresc 

radicular, el nombre d’ous del nematode, el percentatge de parasitisme i es van identificar els 

fongs aïllats. Els resultats van mostrar una major biomassa aèria i radicular de la varietat resistent 

inoculada amb Trichoderma, però no de la susceptible. La reproducció del nematode va ser menor 

en les plantes tractades amb T34 independentment de la varietat, però el percentatge de 

parasitisme d’ous en el cv. Durinta tractat amb T34 va ser menor que sense tractar. El fong aïllat 

dels ous del nematode era Pochonia chlamydosporia..” 
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Resumen 

Meloidogyne es un nematodo fitoparásito que causa grandes pérdidas de producción de 

hortalizas en el sector agrícola. En los últimos años se han detectado suelos supresivos al 

nematodo en los que la intensidad de la enfermedad y la reproducción del nematodo se ve 

reducida de forma natural. En estas parcelas se prioriza el control biológico para gestionar las 

enfermedades del suelo. Entre los productos registrados, se encuentran los que contienen la 

Trichoderma como ingrediente activo. Algunos estudios indican que la Trichoderma puede inducir 

resistencia a la Meloidogyne en algunas especies vegetales, pero al actuar como agente de control 

de patógenos fúngicos también podría afectar a los hongos antagonistas del nematodo que 

confieren la supresividad del suelo. Por eso, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 

Trichoderma sobre la supresividad natural de un suelo a la Meloidogyne spp. 

 

Se realizó un ensayo combinando la resistencia vegetal y la aplicación o no de la Trichoderma 

asperellum T34 en el suelo M10.43 supresivo a la Meloidogyne. El tratamiento con laT34 se hizo a 

la mitad del plantel de tomate resistente cv. Monica y a la mitad del plantel susceptible cv. 

Durinta 7 días antes de trasplantar y, posteriormente, en el momento del trasplantar a razón de 4 

ml de concentración 0’04 g/L por planta. Las plantas no tratadas recibieron el mismo volumen de 

agua. Todas las plantas fueron inoculadas con 1 juvenil de segundo estadio por cm3 de suelo y se 

mantuvieron en invernadero durante 2 meses. Al finalizar se determinó el peso seco aéreo, el 

peso fresco radicular, el nombre de huevos del nematodo, el porcentaje de parasitismo y se 

identificaron los hongos aislados. Los resultados mostraron una mayor biomasa aérea y radicular 

de la variedad resistente inoculada con Trichoderma, pero no de la susceptible. La reproducción 

del nematodo fue menor en las plantas tratadas con T34 independientemente de la variedad, 

pero el porcentaje de parasitismo de huevos en el cv. Durinta tratada con T34 fue menor que sin 

tratar. El hongo aislado le los huevos del nematodo era Pochonia chlamydosporia..” 
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Abstract 

Meloidogyne is a phytoparasite nematode that provokes great vegetable production losses in the 

agricultural sector. During the last years, soils suppressive to the nematode have been detected, 

where the intensity of the disease and the reproduction of the nematode is naturally reduced. In 

these plots, the biologic control to handle with the soil diseases is prioritised. Among the 

registered products, we can find those which contain Trichoderma as an active ingredient. Some 

studies show that Trichoderma can induce resistance to Meloidogyne in some vegetable species, 

but when acting as an agent to control fungal pathogens, it could also affect the antagonistic 

fungus in the nematode which confer the suppressiveness of soil. That is why the object of this 

study was to evaluate the effect of Trichoderma on the natural suppressiveness of soil to 

Meloidogyne spp. 

A test combining the vegetable resistance and the application or non-application of Trichoderma 

asperellum T34 to the soil suppressive to Meloidogyne was carried out. The treatment with T34 

was applied in the tomato resistant plant cv. Monika and in the susceptible tomato plant cv. 

Durinta 7 days before transplanting and later on, at the moment of transplantation with 4 mL in a 

concentration of 0’04 g/L per plant. The plants that were not treated received the same amount 

of water. The plants were inoculated with 1 second stage nematode per cm3 of soil. The plants 

were kept in a greenhouse for 2 months. At the end of the process, we determined the dry aerial 

weight, the radicular fresh weight, the number of nematode eggs and the parasitism rate and we 

identified the isolated fungus. The results showed us a bigger aerial and radicular biomass of the 

resistant variety inoculated with Trichoderma, but not of the susceptible one. The reproduction of 

the nematode was lower in the plants treated with T34, regardless of the variety, but the egg 

parasitism percentage in the cv. Durinta treated with T34 was lower than in the non-treated ones. 

The isolated fungus found in the nematode eggs was Pochonia chlamydosporia.” 
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1. Introducció 

Els nematodes  són uns animals amb forma de cuc pseudocelomat amb unes 150.000 espècies 

descobertes de moment. En trobem en molts hàbitats i amb diferents tipus de comportaments ja 

sigui com sapròfits, patògens i paràsits (Agrios, 2005). 

Meloidogyne spp és un nematode fitoparàsit amb un ampli rang de plantes hoste. De les més de 

90 espècies que inclouen aquest gènere en podríem destacar M.javanica, M.incognita i M. 

arenaria les quals són les que donen més problemes als agricultors del nostre país causant unes 

pèrdues de producció del 60%, 80%, i 88% en tomàquet, síndria i cogombre, respectivament 

(Verdejo-Lucas et al., 1994; Ornat et al., 1997; Sorribas et al., 2003; Giné et al., 2014; López-

Gómez et al., 2014 i 2015; Vela et al., 2014).   

Malgrat l’impacte que el nematode genera a l’agricultura, han estat citats sòls agrícoles en els que 

el nematode hi és present però la gravetat de la malaltia es baixa (Giné et al., 2016), aquests sòls 

són anomenats supressius, i aquesta supressivitat és atribuïda als microorganismes que s’hi 

troben presents (Baker  i Cook 1974).   

A Espanya s'han dut a terme diversos estudis per a poder conèixer quins són els microorganismes 

antagonistes a Meloidogyne spp. presents en diferents sòls agrícoles. La majoria dels antagonistes 

han estat fongs (Verdejo-Lucas et al., 2002 i 2013; Olivares-Bernabeu & López-Llorca, 2002; Giné 

et al., 2013) entre els quals destaquen vàries espècies del gènere Fusarium i el fong nematòfag 

Pochonia chamydosporia. Aquest darrer, s’ha trobat a la majoria de parcel·les mostrejades 

destinades a la producció comercial d’hortalisses sota els estàndards de producció integrada, en el 

100% de les parcel·les de producció ecològica a Catalunya i, en algunes d’elles, el percentatge de 

parasitisme d’ous arribava al voltant del 70% (Giné et al., 2013). El sòl d’algunes d’aquestes 

parcel·les van ser caracteritzats com a sòls supressius a Meloidogyne spp. (Giné et al., 2016; 

Elhady et al., 2017).  

La gestió de malalties del sòl causades per fongs es pot dur a terme mitjançant l’aplicació de 

formulats fitosanitaris a base de fongs antagonistes. Ara bé, aquests fongs poden no ser prou 

específics com per a no causar efectes secundaris sobre els components de la microbiota 

responsables de la supressivitat dels nematodes. Aquest podria ser el cas de Trichoderma, del 
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qual hi ha diversos formulats autoritzats a Europa i registrats a Espanya. Algunes espècies del 

gènere Trichoderma spp. han presentat també potencial antagònic als nematodes induint 

resistència a la planta (Martínez-Medina et al., 2016; de Medeiros et al., 2017) i, alhora, 

promovent el creixement de la planta. Un aïllat  comercial d’aquest fong , Trichoderma asperellum 

T 34, és capaç d’induir resistència a Meloidogyne (Pocorull, 2016). però no se sap com pot afectar 

a la supressivitat de Meloidogyne observada en alguns sòls.  

EL sòl utilitzat per realitzar l’estudi procedia de la finca codi M10.43 situada als afores de la ciutat 

d’Amposta (Imatge 1), on s’havia detectat la presència de fongs paràsits d’ous de Meloidogyne 

(Giné et al., 2013), i el sòl havia estat caracteritzat com a supressiu als nematodes (Giné et al., 

2016; Elhady et al., 2017). 

Donats aquests antecedents, creiem que l’aplicació de Trichoderma a aquest tipus de sòl pot 

afectar negativament als fongs paràsits de nematodes. D’altra banda aquesta baixada d’activitat 

per part dels fongs paràsits es pot complementar amb la inducció de resistència a la planta per 

part de Trichoderma. 

Aquest projecte de fi de grau s’emmarca dins el projecte "Estrategias de gestión de germoplasma 

vegetal resistente a Meloidogyne para evitar la selección de virulencia. Ref. AGL2017-89785-R)” 

concedit pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. 
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2. Objectius 

L’objectiu principal del treball és determinar l’efecte de combinar la resistència vegetal i l’aplicació 

de Trichoderma sobre la supressivitat del sòl a Meloidogyne. 

L’objectiu principal es desglossa en els següents objectius secundaris:  

1. Avaluar l’efecte de cultivar germoplasma resistent sòl o inoculat amb Trichoderma sobre 

la reproducció de Meloidogyne. 

2. Determinar l’efecte de Trichoderma sobre el parasitisme natural d’ous del nematode per 

Pochonia chlamydosporia. 
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3. Materials i Mètodes  

3.1. Característiques del sòl i mostratge 

Es van prendre mostres de sòl dels 30 primers centímetres de fondària amb aixades i pales des de 

diferents punts de la parcel·la sistemàticament en zig-zag fins aconseguir 100 litres, 

aproximadament, per fel l’assaig. El sòl es va garbellar per un tamís de 4 mm de porositat per 

eliminar restes vegetals i pedres, i es va homogeneïtzar. 

Les característiques fisicoquímiques del sòl es detallen a la Taula 1. 

Es van prendre sis submostres de 250 cm3 i se’n  van extreure els nematodes mitjançant el 

mètode de Centrifugació Flotació (Jenkins, 1964) per a detectar la presència de Meloidogyne 

prèvia a l’assaig. Es van detectar Helicotylenchus (3’7 nem /250 cm3de sòl) i Pratylenchus (24 nem 

/250cm3de sòl), però no Meloidogyne. 

 

Figura 1: Parcela de la finca de Castellà d’on es van prendre les mostres del sòl per l’assaig. 
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Variable M10.41 

Arena (%) 33 
Llim (%) 38 
Argila (%) 29 
Textura (USDA) Franc argilós 
pH (1:2.5 en agua) 8,17 
Matèria orgànica (w/w) 4,38 
Conductivitat elèctrica (μS/cm)(1:5) 516 
B (ppm) 5,33 
Canviable Ca (meq 100 g-1) 14,88 
Disponible Ca (meq 100 g-1) 14,70 
CaCO3 (%) 4 

Capacitat intercanvi catiònic (meq 100 g-1) 14,06 
Cu (ppm) 2,5 
Disponible P (ppm) 247,47 
Fe (ppm) 5 
Canviable Mg (meq 100 g-1) 4,8 
Disponible Mg (meq 100 g-1) 4,43 
Mn (ppm) 92,44 
N (ppm) 2388,70 
Canviable K (meq 100 g-1) 1,47 
Disponible K (meq 100 g-1) 1,67 
C/N 10,64 
Canviable Na (meq 100 g-1) 0,57 
Disponible Na (meq 100 g-1) 1,85 
Zn (ppm) 7,19 
Ca + Mg/K 13,39 
P/N 0,1 

 

 

 

Taula 1: Característiques fisicoquímiques del sòl M10.41. (Giné et al., 2013) 
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3.2. Inòcul 

L’ inòcul de Meloidogyne javanica utilitzat per l’assaig es mantenia en tomàquet susceptible cv. 

Durinta i procedia de la col·lecció del grup de Nematologia de la UPC. 

Es van extreure els ous del nematode mitjançant la maceració  de les arrels de les tomaqueres en 

una solució de lleixiu comercial  (40 g L-1 de clor actiu) diluït  al 5% segons el procediment de 

Hussey y Barker (1973) per tal de no malmetre els ous, seguidament, es van dipositar en safates 

Baermann (Whitehead i Hemming, 1965) (Imatge 2). Els J2 que anàvem emergint dels ous es 

recollien periòdicament passant la suspensió de nematodes  per un tamís de 250 μm obertura de 

malla on van quedaven retinguts, es recollien en vials que es conservaven en cambra frigorífica a 

9ºC fins a la seva utilització. 

 

Figura 2: Safates Baermann per l’extracció d’inòcul de  Meloidogyne javanica. 
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3.3. Assaig 

L’assaig es va realitzar a un hivernacle de vidre situat en Viladecans dins el parc d’ Agròpolis 

propietat de la UPC. 

Primerament, es van preparar els testos barrejant el sòl supressiu M10.43 amb sorra de riera 

autoclavada prèviament a 121ºC durant 1 hora repetint el mateix procés a les 24 hores. La 

proporció volumètrica del sòl i la sorra de riera va ser  1:1. La barreja de sòl es va dispensar  en 

testos de 3 L ,després de netejar-los amb aigua i lleixiu per tal d’evitar contaminacions (Imatge 3). 

 

 

 

Figura 3: Disposició dels testos de l’assaig muntats en el hivernacle 
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Més tard, el dia 20 març  van arribar les plantes de tomàquet; 26 cv Monica (resistent al 

nematode) i 27 cv Durinta (susceptible al nematode). En aquest moment, la meitat de les plantes 

de cada varietat es van inocular amb Trichoderma asperellum (T34) proporcionada per la Dra. 

Isabel Trillas de la Universitat de Barcelona. La inoculació de T34 es va realitzar en la mateixa 

safata de planter amb 4mL i una concentració de 0’04 g/L (Imatge 4).  

 Una setmana després es van trasplantar les tomaqueres (Imatge 5), després es van inocular els 

nematodes en dos forats oposats de 3 cm de profunditat  a 2 cm de la tija i es va tornar a inocular 

Trichoderma. Després d’aquests procediments es va humitejar la terra dels testos amb un volum 

mínim d’aigua per incorporar el fong sense que es produís lixiviat per un excés d’aigua. 

 

Figura 4:   Inoculació de Trichoderma asperellum (T34) en les plantes de tomàquet 
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Cada combinació germoplasma vegetal-tractament o no de Trichoderma es va repetir 13 vegades. 

Les plantes es van mantenir en bancades de l’hivernacle de vidre d’Agròpolis, i es van regar per 

degoteig segons les necessitats del cultiu. Durant el decurs de l’assaig es va fer un tractament amb 

Bacillus thuringiensis COSTAR 1g/L i 1ml/L de mullant sobre la part foliar (Imatge 6) al detectar les 

primeres mines de Tuta absoluta. Es va escollir aquest tractament ja que pot ser utilitzat en 

agricultura ecològica. 

 

 

 

  

         

Figura 5:     Assaig muntat amb les plantes de tomaquera de cv Durinta i cv Monica amb 2500       M. 

javanica cadascuna i la meitat  inoculades amb T34 dins l’hivernacle d’ Agròpolis. 



16    

 

 

 

 

 Passats els 15 dies des de la plantació i a causa de l’alt creixement de les plantes, es va procedir a 

entutorarles amb canyes prèviament desinfectades amb aigua i llegiu  per evitar possibles 

contaminacions (Imatge 7). 

 

 

 

 

Figura 4:     Aplicant tractament de  Bacillus thuringiensis COSTAR i mullant sobre la superfície 

foliar de les tomaqueres . 
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Al finalitzar l’assaig el dia 14 de maig , 52 dies després d’haver inoculat, es van retirant les plantes 

dels testos separant primer la part aèria de la planta dipositant-la en un sobre de paper i es van 

mantenir a la estufa a 70 ºC durant 5 dies fins que s’assequés completament per poder-los pesar i 

obtenir el pes sec aeri (Imatge 8). Les arrels es van extreure del test, es van rentar amb aigua, es 

van assecar amb paper per eliminar l’excés d’humitat i es van pesar. 

 

 

Figura 5: Entutorant les tomaqueres  una setmana desprès de transplantar-les. 
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Figura 6:    Pesant la part aèria de la planta seca després de passar 5 dies a l’estufa a 70ºC  

3.4. Parasitisme d’ous 

Per determinar el parasitisme dels ous  es van agrupar les plantes d’un mateix tractament de 3 en 

3 i amb unes pinces es prenien 5 masses d’ous per planta i es dipositaven en pouets entomològics  

amb aigua destil·lada autoclavada (Imatge 9). 
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Figura 7:    Extracció de masses d’ous de les arrels amb les pinces i dipositant-les en els pouets 

entomològics. 

 

A continuació, a aquestes masses d’ous se’ls va retirar l’excés de massa gelatinosa i es van 

col·locar en un tub de microcentrífuga dins d’una cambra de flux laminar i es van disgregar els ous 

amb un èmbol amb 100 µl d’aigua destil·lada estèril. Seguidament, s’hi van afegir 900 µl d’aigua  

destil·lada estèril i es van  homogeneïtzar els ous amb una pipeta. La suspensió resultant va ser 

dividida en tres parts de 333 µl  i dispersades cadascuna amb l’ajuda d’una nansa de sembra en 

plaques de petri de 9 cm de diàmetre que contenien un medi de cultiu restrictiu pel creixement 

de fongs (estreptomicina, 50 mg L-1; cloranfenicol , 50 mg L-1; clortetraciclina, 50 mg L-1; Rosa de 

Bengala, 50 mg L-1; tritón X-100, 1 mL-1, i 1.5% de agar) (López-Llorca i Duncan, 1986) (Imatge 

10). 

Aquestes plaques van ser etiquetades i ordenades per a cadascun dels tractaments. 
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Figura 8:  Cambra de flux laminar preparada per disgregar els ous i sembrar-los en les plaques de petri 

amb el medi de cultiu corresponent. 

Un cop realitzat aquest procediment, les plaques es van incubar en una cambra de cultiu d’uns 

25ºC per afavorir el creixement dels fongs i, així, a les 24 i 48 hores poder comptar els ous 

parasitats utilitzant una lupa binocular i una placa de petri amb quadrícula per facilitar el 

recompte. El percentatges de parasitisme es van calcular a partir del nombre d’ous parasitats per 

placa respecte el nombre d’ous totals per placa. Els ous parasitats representatius de les colònies 

que s'observaven van ser transferits a plaques de Petri per afavorir el creixement i esporulació per 

a la seva identificació morfològica. 

Un cop extretes les masses de les arrels per mirar el parasitisme, a les arrels  restants se li van 

extreure els ous segons el mètode de Hussey i Barker (1973) i després, es va realitzar el recompte 

amb un microscopi òptic per tal de determinar el nombre d’ous per planta. El nombre d’ous 

viables totals que seria equivalent a la població final es va estimar a partir del nombre total d’ous 

plens restant el percentatge d’ous parasitats i sumant-li al resultat el nombre d’ous vuits, és a dir, 

els juvenils emergits d’ous no parasitats.  
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3.5. Tractament estadístic de les dades 

Per realitzar el anàlisis estadístic es van utilitzar les dades de extretes per tractament de les 13 

plantes resistents sense Trichoderma, les 12 plantes resistents amb Trichoderma, les 14 plantes 

susceptibles sense Trichoderma i les 13 plantes susceptibles amb Trichoderma. 

La comparació de variables entre tractaments utilitzant dades de pes sec aeri (PSA), pes sec 

radicular (PSR), població final i parasitisme es va dur a terme el test de Wilcoxon realitzant un 

anàlisi no paramètric amb el programa JMP 8.0 de SAS Institute. 

La comparació entre el del pes sec aeri (PSA), pes sec radicular (PSR), població final i parasitisme 

entre plantes tractades i no tractades amb T34 per un mateix cultivar es va fer mitjançant el test 

no-paramètric de Wilcoxon del programa JMP 8.0 de SAS Institute ja que les dades no seguien una 

distribució normal i no hi havia homogeneïtat entre les variancies. 
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4. Resultats 

Com es pot observar en la Taula 2 la reproducció del nematode va ser un 40% menor (P < 0,05) en 

el cultivar de tomàquet resistent cv. Monica tractat amb T34 que en el no tractat. El mateix es va 

observar en el cv. Durinta susceptible al nematode en el que la reproducció del nematode va ser 

un 32% menor (P < 0,05) en el tractat amb T34 que en el no tractat. 

Cal destacar la baixa reproducció detectada en el cultivar susceptible tractat amb T34, que va ser 

similar a la detectada en el cultivar resistent sense tractar. El percentatge de parasitisme d’ous va 

ser similar en el cv. Monica sense que afectés l’aplicació de T34, però va diferir en el tomàquet cv 

Durinta, sent menor (P< 0,05) en el tractat que en el no tractat amb T34. El percentatge de 

parasitisme en el cv. Durinta tractat amb T34 també va ser menor que en el cv. Monica tractat 

(Taula 2). Els fongs paràsits d’ous identificats pertanyien a Pochonia chlamydosporia. 

Respecte la productivitat vegetal, l’aplicació de T34 va incrementar el pes sec aeri del cultivar de 

tomàquet resistent, però no va afectar al susceptible. El pes fres radicular va ser major en el 

cultivar de tomàquet susceptible que en el resistent sense tractar amb T34, però no en el tractat 

(Taula 2). 

Taula 2: Pes sec aeri (PSA)(g), pes fresc radicular (PFR)(g), Població final (ous*103/arrel), i parasitisme  

d'ous (%) en funció del tractament. 

Tractament 
PSA 
(g) 

PFR 
(g) 

POBLACIÓ FINAL 
(Ous per planta x103) 

Parasitisme 
(%) 

Resistent 14.9 ± 0.7 * 26.0 ± 3.0# 75.4 ± 14.7*# 10.1 ± 3.0 

Resistent + T34 17.8 ± 0.9 28.3 ± 2.7 45.3 ± 4.3¬ 14.7 ± 3.0¬ 

Susceptible 14.5 ± 0.7 34.4 ± 2.6 127.2 ± 13.2* 17.7 ± 4.0* 

Susceptible + T34 15.6 ± 0.8 33.7 ± 2.2 87.6 ± 13.6 2.6 ± 1.0 
       
Cada valor correspon a la mitjana ± error estàndard de 12 a 14 repeticions  
* diferències significatives (p-value < 0.05) entre aplicació o no de Trichoderma 
per a un mateix cultivar   
# diferències significatives (p-value < 0.05) entre cultivars no tractats amb 
Trichoderma 
¬ diferències significatives (p-value < 0.05) entre cultivars tractats amb 
Trichoderma   
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5. Discussió 

Els resultats d’aquest estudi indiquen que Trichoderma asperellum ha tingut un efecte favorable 

pel que fa a la reducció de la reproducció de Meloidogyne en tomàquet tal i com s’observa en 

algun estudi (Martínez-Medina et al., 2016; Pocurull, 2016), i que és independent del 

germoplasma de tomàquet. No obstant, el percentatge de parasitisme per part de Pochonia 

chlamydosporia en tomàquet susceptible es va veure reduït respecte el no tractat encara que la 

reproducció del nematode segueixi sent inferior, el que apunta a que el principal mecanisme de la 

reducció de la reproducció del nematode en aquest assaig ha estat la inducció de mecanismes de 

defensa en tomàquet susceptible més que el parasitisme, ja que aquest ha estat baix en relació als 

observats en condicions de camp, on oscil·laven entre el 63% en tomàquet (Giné et al., 2013) i el 

17% en carabassó (Sorribas com pers.). No obstant, en assajos en testos, el percentatge de 

parasitisme en tomàquet oscil·lava en torn del 17%, percentatge similar a l’ obtingut en aquest 

treball.   

Tot i això, la reproducció segueix sent baixa sobretot en plantes tractades amb Trichoderma pel 

que podríem pensar que o bé Trichoderma ha proporcionat una resistència induïda a la planta per 

controlar la reproducció del nematode dificultant així que els fongs antagonistes hi actuessin, o  

bé observant els resultats de la tomaquera susceptible en la que Trichoderma ha hagut de tenir 

més influència. Podem pensar  que Trichoderma a la vegada que ha induït resposta a la planta 

envers el nematode també ha actuat contra els fongs habitants en el sòl supressiu. 

Respecte als augment de pesos aeris i radiculars en les plantes resistents tractades amb 

Trichoderma podríem atribuir-lo a l’efecte que pot provocar aquest fong a les plantes hostes 

promovent el creixement vegetal (Goh et al., 2013; de Medeiros et al., 2017). 
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Conclusions 

- Trichoderma asperellum augmenta el creixement vegetal en tomaqueres resistents a 

Meloidogyne però no en el cas de varietats susceptibles. 

 

- Trichoderma asperellum ajuda a controlar la població de Meloidogyne en sòls supressius 

tant en plantes susceptibles com en resistents. 

 

 

- Aplicar Trichoderma en plantes susceptibles provoca una reducció important del 

parasitisme d’ous de nematodes per part dels microorganismes antagònics presents de 

forma natural en el sòl supressiu M10.43. 
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