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تأثير بعض أنواع الفطريات عمى استنبات بذور الفول  fababeanصنف Minor
زهرة إبراهيم الجالي* وآمنة عبد الحميد سعد

قسم وقاية النبات ،كمية الزراعة ،جامعة عمر المختار ،البيضاء-ليبيا
تاريخ االستالم 10 :مايو  / 2120تاريخ القبول 22. :أغسطس 2120
https://doi.org/10.54172/mjsc.v36i4.575:Doi
المس ْتخمص :أجريتتت التجربتتة ختتالل عتتامي  2121 -2106فتتي معمتتل أم تراض النبتتات – كميتتة الز ارعتتة – جامعتتة عمتتر المختتتار،

به ت تتدس د ارست تتة ت ت ت ير ال ت تبعض م ت تتن أن ت تواع التطريت تتات تضت تتمنت cinerea

phaseolina ,Botrytis

،Macrophomina

 Sclerotinia sclerotiorum ,Rhizoctonia solaniو  Trichoderma harzianumعمتتس نس تتبة ،وستترعة اإلنب تتات،

ومستوى تعتن الجذور في بتذور التتول فتنس  Minorمعمميتاً .تتم تضضتين البتذور بعتد تعقيمهتا ستطضياً ،وزراعتهتا فتي أطبتا بتتري
عمتتس الوس تتط  %0 WAالممق تتا بالتطري تتات المدروستتة .س تتجمت التجرب تتة اختالف تتات معنوي تتة فتتي نس تتبة اإلنب تتات ،وس تترعت  ،ومس تتتوى

المترض .أفضتل إنبتات لمبتذور كتان فتي معاممتة  ،)%6014( T. harzianumولكتن لتيس أك تر متن الهتاهد ( ،)011%وأقتل إنبتات
( )%22كتان فتي البتذور المعاممتة بتالتطرين  M. phaseolinaو .R. Solaniكانتت أعمتس سترعة إنبتات ( )610لمبتذور فتي مضتيط
 Trichodermaأك تتر متتن بتتذور الهتتاهد ،والتطريتتات الممرضتتة ،فتتي ضتتين وفتتل مستتتوى الم ترض أعتتال( ( )215عمتتس الج تذير فتتي
معاممة التطر  ,R. solaniوسجل ( )1في معاممتي الت Trichodermaوالهاهد .نستنتج من الدراسة أن معاممة البتذور بتالتطر T.
 harzianumيمكن أن تكون متيدة لتضسين إنبات بذور التول ،باإلضافة إلس ختض اإلنبات المت خر.
الكممات المفتاحية :إنبات بذور ،التول ،فطريات ،مستوى المرض ،ليبيا.
المقدمة

تتت ت ر ضيوي تتة الب تتذرة بع تتدد م تتن العوام تتل م تتل فطري تتات الب تتذور،
فطريتتات التربتتة ،ضتترر الضه ترات ،الطقتتس غيتتر المال تتم (م تتل
الفقيع) ،التخزين غير الجيد ،إضافة إلتس العمتر التستيولوجي،
كمه تتا تقم تتل اإلنب تتات والضيوي تتة ،كم تتا أن الت تتداول غي تتر الف تتضيا
لمبتتذور الجافتتة أو الرطبتتة عنتتد الضفتتاد أو الز ارعتتة يتستتبب فتتي

ضتتدوث هتتروخ ،أو ختتدوش عمتتس أغمتتتة البتتذور ،وقتتتل ألجنتهتتا،
هتتذ( الهتتقو قتتد تكتتون مجهريتتة تزيتتد متتن تعتتتن البتتذرة بالستتماح
لممغ تتذيات بالتس تترب خارجت تاً ،وتس تتهل دخ تتول فطري تتات س تتاكنات

)(PGPF

1998( Fungi

 ،)Lo,وتعت تتد فطريتتتات الترب تتة

الممرضتتة لمنبتتات ) (Soil-borne fungiمتتن أك تتر التطريتتات

خطتتورة ،و َّ
أهتتدها ضتتر اًر عمتتس النبتتات ،وتتتؤدي الك يتتر منهتتا إلتتس

تعتن البذور ،والجذور ،وموت البادرات ،وذبول النباتتات مستببة
ب ت تتذلئ خس ت تتا ر اقتف ت تتادية كبيت ت ترة ف ت تتي النبات ت تتات الت ت تتي تف ت تتيبها
(.)Agrios, 2005
تتعتترض بتتذور المضافتتيل عنتتد زراعتهتتا لغتتزو التطريتتات متتن

األن تواع ،Botrytis cinerea ،Alternaria alternata
spp.

phaseolina ،Fusarium

،Macrophomina

التربتتة ،والبتتذرة المستتببة لمتتتعتن( )Malvick, 1988تضتتتوي

،Sclerotinia sclerotiorum ،Rhizoctioia solani

التربتتة عمتتس تهتتكيمة واستتعة متتن التطريتتات ستتاكنات أو قاطنتتات

ار لمب ت تتذور م ت تتن خ ت تتالل إفرازه ت تتا اإلنزيم ت تتات
ضي ت تتث تس ت تتبب أضت ت تر ا

التربة ،سواء الممرضة لمنباتتات ،Phytopathogenic fungi

المضممتتة ،والستتموم التتتي تتتؤدي إلتتس تعتتتن البتتذور ،وتغيتتر لونهتتا،

أو المعتتززة لنمتتو النبتتات

Plant Growth Promoting

وقمتتة إنباتهتتا ،وبالتتتالي متتوت البتتادرات( Al-Askar et al.,
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)2013; Parveen et al., 2019؛ضب  ، )2104 ،et al،فتي
ضين تعتد التطريتات  PGPFبتديالً لتضستين نمتو النبتات ،وزيتادة
إنتاجيتت عتتن طريت إفتراز الهرمونتتات النباتيتتة ،إذابتتة التوستتتور،

تضمي ت ت ت ت تتل الس ت ت ت ت تتميموز ،إنت ت ت ت ت تتاج المركب ت ت ت ت تتات المخميب ت ت ت ت تتة لمضدي ت ت ت ت تتد

Doni et al., 2014; Febri et al., ( Siderophore
.)2013; Herrera-Jiménez et al., 2018

تق تتوم التطريتتات النافعتتة بتعزيتتز نمتتو النبتتات متتن ختتالل تست تريع
إنبتتات البتتذور ،واستتتطالة الجتتذور ،وتوستتيع ستتطا االمتفتتاص،

وزيادة التتريع ،وامتفاص المغذيات ،إضافةً إلس ضماية النبات

متتن اإلفتتابة ،واستتتض اث المقاومتتة ضتتد الممرضتتات م تتل أنتواع

شْْْْكل ( .)1مست تتتعمرات التطريت تتات المست تتتخدمة فت تتي الد ارست تتة عمت تتس الوست تتط
الغذا ي .PSA

الجتنس Ghasemialitappeh et ( Trichoderma spp.
 ،)al., 2019; Saravanakumar et al., 2013ضيتتث

مصْْْدر البْْْذور :اختيتترت بتتذور التتتول  Vicia fabaفتتنس

أهارت دراسات ستابقة إلتس تت ير  Trichodermaفتي تضستين

 Minorفتتغيرة الضجتتم متتن الستتو المضمتتي بمدينتتة البيضتتاء-

إنبتتات البتتذور فتتي مضتتيط الممرضتتات م تتل تهتتجيع إنبتتات بتتذور

ستتميمة بتتدون تهتتققات ،أو أي تهتتوهات مر يتتة واضتتضة ،وخاليتتة

فول الفويا في وجتود التطتر Tancic, ( S. sclerotiorum

من اإلفابة.

 ،)2013تضتيز إنبات بذور بعض أنواع الخضروات في وجتود
مجموع ت ت ت تتة م ت ت ت تتن الممرض ت ت ت تتات منه ت ت ت تتا alternata
niger

solani ،Aspergillus

،F.

اسْْتنبات البْْذور :نقمتتت أق تراص بقطتتر 2متتم متتن نمتتو كتتل فطتتر

،A.

إلتتس أطبتتا بتتتري قيتتاس 02ستتم ،اضتتتوت عمتتس اآجتتار المتتا ي

Penicillium

) %0 Water Agar (WAوضضنت فتي درجتة ضت اررة الغرفتة

 ،)Parveen et al., 2019( expansumونظت اًر لمتدور التذي

(˚61-24م) لمدة  4أيام.

تمعب التطريات في ختض ،أو تعزيتز نمتو النبتات ،أجريتت هتذ(
الد ارستتة بهتتدس اختبتتار ت ت ير بعتتض الع تزالت التطريتتة المضميتتة

عقم ت ت تتت الب ت ت تتذور س ت ت تتطضياً لم ت ت تتدة  2 -2دق ت ت تتا

عمس إنبات بذور التول فنس .Minor

هيبوكموري تتت الف تتوديوم  ،%0وغست تمت بالم تتاء المقط تتر المعق تتم
م ترتين وتركتتت فت ترة لتجتتس (هتتكل ،)a-2تتم نقمتتت إلتتس أطبتتا

مواد ,وطرق البحث

بتري عمس اآجار الما ي الممقضة بالتطريات (هكل ،)b-2وفي

مصْدر الفطريْات :استتخدمت فتي هتذ( الد ارستة خمستة أنتواع

فطري تتة مضميت تتة (هت تتكلَ )0ه تتممت

cinerea

ف ت ت تتي مضم ت ت تتول

،B.

معامم تتة اله تتاهد نقم تتت الب تتذور إل تتس اآج تتار الم تتا ي ب تتدون فط تتر

M.

(هكل ،)c-2في طريقة مضتورة عتن ( Contreras-Cornejo

 S. sclerotiorum ،R. solani ،phaseolinaو T.

 ،)et al., 2009وضضنت األطبا عند درجة ض اررة 01م °فتي

 harzianumتم الضفول عميها متن معمتل أمتراض النبتات-

الظ تتالم لم تتدة  3أي تتام ،تتم نقم تتت ف تتي درج تتة ضت ت اررة الغرف تتة -22

كميت تتة الز ارعت تتة – جامعت تتة عمت تتر المختت تتار -البيضت تتاء – ليبيت تتا.

61م °ليومين آخرين قبل تقتدير المترض .كتررت كتل معاممتة 2

نهطت عزالت التطريات بتنميتهتا عمتس وستط آجتار البطتاطس،

مرات وتمت متابعتها يومياً.

والستتكروز ( Potato Sucrose Agar )PSAلم تتدة 4-2
أيام.
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التحميل اإلحصائي :نتذت التجربة باستخدام التفتميم العهتوا ي

التام في تضميل أضادي الجهة .النستب الم ويتة ضولتت زاويتاً قبتل

تضميمهتتا إضفتتا يا باستتتخدام برنتتامج  Co Statواختبتتار LSD

تضتتت مستتتوى المعنويتتة ( )1110 ≤ Pلممقَارنتتة بتتين متوستتطات
الم َعامالت
النتائج والمناقشة
است تتتهدفت التجربت تتة مقارن ت تتة نس ت تتبة اإلنب ت تتات ،وست تترعة اإلنبت تتات،
ومستوى تعتن الجذور ،أو موت البذور بعد زراعتهتا فتي مضتيط
ع تزالت التطريتتات المدروستتة .ستتجمت النت تتا ج وجتتود اختالفتتات

شْْكل ( .)2اختبتتار نستتبة إنبتتات البتتذور فتتي مضتتيط التطريتتات :a .بتتذور فتتول

معنويتتة فتتي نستتبة إنبتتات البتتذور (جتتدول ،)0فكانتتت  %22فتتي

معقمت تتة جت تتاهزة لالست تتتنبات :b ،تضضت تتين البت تتذور فت تتي مضت تتيط التطت تتر (ست تتهم

البتذور الناميتتة فتتي ًمضتتيط التطترين  M. phaseolinaو R.
 solaniوأعالهتتا  %6014فتتي البتتذور متتع T. harzianum

أبيض)  :c ،بذور الهاهد بدون فطر

مقارنتتة بت ت  %011فتتي بتتذور الهتتاهد .نتتتا ج مطابقتتة أ بتتتت أن

تتتم تقتتدير ت ت ير أن تواع التطريتتات عمتتس نستتبة اإلنبتتات بالمعادلتتة
( )0666 ،ISTAاألتية𝑋 100 :

التطريتات الممرضتتة متتن أنتواع ،Alternaria ،Aspergillus

= G%

solani

ضي تتث :Germination (G%) :نس تتبة اإلنب تتات :n1 ،ع تتدد

 sclerotiorumتنت تتتج س ت تتموما تهت تتدد النبت تتات ،وتضمت تتل البت تتذرة،

البتتذور المزروعتتة :n2 ،عتتدد البتتذور الميتتتة والبتتادرات اله تتاذة،

وتقمت ت تتل ضيويتهت ت تتا (الج ت ت تتالي 2101 ،؛ (

كم ت ت تتا ت ت ت تتم ضس ت ت تتاب س ت ت تترعة اإلنب ت ت تتات بالمعادل ت ت تتة الت ت ت تتي ذكره ت ت تتا

:

⋯+

Castor

&

 ،)Frederiksen, 1980; Parveen et al., 2019وأوضتا

()Maguire, 1962
+

 Rhizoctonia ،Penicillium ،F.و

S.

( )Roy et al., 1972أن الستتموم تعتترس باعاقتهتتا لإلنبتتات،

= )𝑦𝑎𝑑(GS

وتكوين باد ات الريهة في عديد من البذور.

ضيتتث :Germination Speed (GS) :ستترعة اإلنبتتات:n ،

أ بتت التجربة أن أفضل إنبات لمبذور كان في معاممة

عتتدد البتتذور النابتتتة :t ،اليتتوم ،وتتتم تقيتتيم مستتتوى المتترض وفق تاً

T.

 ،)%6014( harzianumولك ت ت تتن ل ت ت تتيس أك ت ت تتر م ت ت تتن اله ت ت تتاهد

لتتدليل ( )John et al., 2010المكتتون متن  2درجتتات= 1 :

( .)011%تطابقت تتت النتيجت تتة مت تتع مت تتا ذك ت تر( (

نمتتو البتتذرة بتتدون أع تراض مر يتتة (طتتول الج تذير يكتتون مستتاوياً

&

Islam

 )Borthakur, 2012الم تتذان أ بتتتا أن أفض تتل إنبتتات لمب تتذور

لطول البذرة) = 0 ،نمو البذرة مع تغير طتيس في لون الجتذير

ستجل فتتي مضتتيط التطتتر  Trichodermaبجانتتب الهتتاهد أك تتر

ب مست تتتوى
اإلنبت تتات ،و = 2مت تتوت البت تتذرة قبت تتل اإلنبت تتات ،وضس ت ت َ
المرض بالمعادلةDL = £ Xi ⁄𝑁 :
ضيتتث :Disease Level (DL) :مستتتوى المتترض= Xi ،

 Trichodermaعمتتس إفتراز متنظم النمتتو Indol-3-acetic

 = 2 ،نم ت تتو الب ت تتذرة وته ت تتو( الجت ت تذير  = 6 ،م ت تتوت الب ت تتذرة بع ت تتد

م ت ت تتن التطري ت ت تتات األخ ت ت تترى ،ويع ت ت تتود ذل ت ت تتئ إل ت ت تتس ق ت ت تتدرة التط ت ت تتر
 acidالمضتتتز لنمتتو البتتادرات فتتي الم ارضتتل األولتتس متتن تطورهتتا
( Hoyos-Carvajal et al., 2009; Shanmugaiah et

عدد البذور في كل درجة من درجات الدليل المرضتي (-1 =i

)al., 2009؛ الجالي ،وسعد.)2121 ،

 = N ،)2مجموع البادرات التي تم فضفها.
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عرض في معاممتي الهاهد ،و  Trichodermaوفتي
من أي أ ا

جدول ( .)1ت ير التطريات عمس نستبة اإلنبتات ،وسترعة اإلنبتات فتي بتذور
التول فنس  Minorبعد  8أيام من التضضين

األخيترة دخمتتت مرضمتتة ظهتتور الرويهتتة فتتي المجمتتوع الخضتتري،

نسبة اإلنبات()%

سرعة اإلنبات

مست تتتوى

B. cinerea
M. phaseolina
R. solani
S. sclerotiorum
T. harzianum

66.7 (54.76) c
25.0 (30.00) e
25.0 (30.00) e
50.0 (45.00) d
91.7 (73.26) b

(أيام)
2.6 ab
1.6 b
1.7
2.4 ab
3.1 a

المرض
1.9 c
3.5 b
4.8 a
2.0 c
0.0 d

الهاهد
)LSD (α=0.01

100 (90.00) a

2.0 ab

0.0 d

1.04

1.03

التطر

1.1

وتكت تتوين المجمت تتوع الجت تتذري (هت تتكل ،)6ويعت تتزى هت تتذا إلت تتس قت تتدرة
 Trichodermaعمت ت ت تتس إف ت ت ت تراز نت ت ت تتوع مت ت ت تتن البت ت ت تتروتين يعت ت ت تترس

ب ت Hydrophobinيستاعد عمتس التجتذير( Ruocco et al.,
.)2007
تباينت األعتراض عمتس البتذور المزروعتة فتي مضتيط التطريتات
الممرضت ت تتة (هت ت تتكل ،)2وتم مت ت تتت فت ت تتي تعتت ت تتن ،ومت ت تتوت الجت ت تتذير

نسبة اإلنبات منسوبة إلس البادرات السميمة في الهاهد

 Radicleعمس البادرات في فورة موت القمة الناميتة (هتكل2

األرقام في الجدول متوسط  2مكررات

سهم أفتر) ،تقرضات عمس الجذير (هكل 2سهم أضمر) وموت

األرقام بين القوسين مضولة زاوياً

األضرس المتهابهة ضمن نتس العمود تدل عمس عدم وجود فرو معنوية

الجذير بالكامل (هكل 2سهم أبتيض) .تطابقتت النتتا ج متع تمتئ
المسجمة عمتس فتول الفتويا ( )John et al., 2010فتي مضتيط

فيمت تتا يتعم ت ت بست تترعة اإلنبت تتات ،اختمتت تتت التطريت تتات معنوي ت تاً فت تتي

التطترين  F. adzukiو ، Pythium arrhenomanesوعبتاد

ت يرهتتا عمتتس ستترعة إنبتتات البتتذور ،فكانتتت أستترع 610يتتوم فتتي

الهتتمس تضتتت تت ت ير أيتتض التطتتر  M. phaseolinaوالتتتي

مضتتيط التطتتر  T. harzianumمتبوعتاً ب ت  2.0يتتوم فتتي بتتذور

ظهتترت فتتي فتتورة توقتتس إنبتتات بعتتض البتتذور بعتتد ظهتتور جتتزء

الهتتاهد ،فتتي ضتتين ستجمت أقتتل ستترعة إنبتتات  013يتتوم و014يتتوم

بست تتيط مت تتن الرويهت تتة ،والج ت تذير( ،)0651 ،Shaarawyضيت تتث

عمتتس البتتذور فتتي مضتتيط التط ترين  M. phaseolinaو R.

تس تتبب التطري تتات الممرض تتة أعت تراض التق تترح وأعت تتان الج تتذور،

 solaniعمتتس الترتيتتب (جتتدول .)0نتتتا ج مطابقتتة أه تتارت إلتتس

وتوقتس نمتتو البتتادرات ،وموتهتتا ( ;Elwakil et al., 2009

وج ت تتود تت ت ت ير مع ت تتاكس أو مع ت تتادي لتط ت تتور الب ت تتادرة ف ت تتي نب ت تتات
الت ت ت Mungتضت تتت ت ت ت ير التطريت تتات alternata

،A.

)Marcenaro & Valkonen, 2016؛ الجالي.) 2101 ،

F.

 moniliformeوSinha & Prasad, ( M. Phaseolina

 .)1981يعود االختتالس فتي التت ير عمتس سترعة إنبتات البتذور

ب تتين التطري تتات الممرض تتة ،والتط تتر الضي تتوي إل تتس أن التطري تتات
الممرضة تترز إنزيمات تمعب دو اًر في إمراضية النبات بتسهيل

اختت ت ار الممرض تتات لمج تتدر الخموي تتة ،وت تتبط ،أو توق تتس نه تتاط
البتتادرة (عبتتد2102 ،؛ ضستتين2106 ،؛ ( El-Said et al.,

 ،)2014فيم تتا يق تتوم التط تتر  Trichodermaبتست تريع اإلنب تتات
( ،)Celar & Valic, 2005وزيادة قوة ،وتطور البادرة وت بيط
الممرضتتات ،ورفتتع اإلنتاجيتتة ( ;Begum et al., 2010
.)Kumar et al., 2014

شكل ( .)3فورة مقربة إلنبات البذرة في مضيط التطر T. harzianum
جذر أولي (سهم أضمر) ،جذر انوي (سهم أخضر) ،الريهة (سهم أفتر)

ستتجمت الد ارستتة وجتتود اختالفتتات ظاهريتتة فتتي األع تراض عمتتس
أجتزاء البتذرة بعتتد اإلنبتات فتتي كتل معاممتة ،فكانتتت ستميمة خاليتتة
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المراجع
الجتالي ،زهترة إبتراهيم .)2101( .د ارستتة الخفتتا ص المزرعيتتة،
والمورفولوجي ت تتة ،والتس ت تتيولوجية ل ت تتبعض عت ت تزالت التط ت تتر
 .Sclerotinia sclerotiorumالمجمتة الميبيتة لوقايتة
النبات.42-26 :)0(0 ،
الجالي ،زهرة إبراهيم ،و آمنة عبدالضميد ستعد .)2121(.كهتس
قابمي تتة بع تتض العت تزالت التطري تتة المضمي تتة إلفت تراز بع تتض
إنزيمت ت تتات التضمت ت تتل المت ت تتا ي ،ومت ت تتنظم النمت ت تتو Indol-3-
acid

 .aceticالمجمت تتة الست تتورية لمبضت تتوث الزراعيت تتة

.222-206 :)3(4

ضب ت  ،أفتتيل منتتذر؛ فتتبا ه تادي بنيتتد؛ هتتيماء نغتتيمش مزعتتل؛
أست تتماء منفت تتور عبدالرست تتول .)2104( .ت ت ت ير بعت تتض
العتزالت التطريتتة عمتتس إنبتتات بتتذور التجتتل .مجمتتة عمتتوم

المستنفرية.20-63 :)0(25 ،
ضستتين ،فتتتاء نعمتتت .)2106( .المكافضتتة البيولوجيتتة لمتترض
تعتتتن جتتذور الموبيتتا  Vigna unquiculataالمتستتبب

شْْكل ( .)4تبتتاين أع تراض متتوت الج تذير عمتتس بتتذور التتتول فتتنس Minor

عتتن التطتتر  Rhizoctonia solaniباعتمتتاد بع تتض

المزروعة في مضيط التطريات ( B: B. cinerea, M: M. phaseolina,
 ،)R: R. solani, S: S. sclertiorum, T: T. harzianumالهتاهد

األنواع التطرية ،والبكتيرية .مجمة وقاية النبات العربيتة،

(بذور بدون فطر)

.66 -60 :)0(64

االستنتاج
نستتتنتج متتن هتتذ( الد ارستتة أن التطريتتات ،B. cinerea

عبت تتد ،أضمت تتد فاضت تتل .)2102( .است تتتخدام أن ت تواع مت تتن الجت تتنس

M.

 Trichodermaكمعاممة لمبذور لمقاومة مرض سقوط

 S. sclertiorum ,phaseeolinaو  R. solaniتعرقتتل،

البتادرات  Rhizoctonia solani Kuhnعمتس نبتتات

وتوقتتس إنبتتات البتتذور ،وتطتتور البتتادرات فتتي ضتتين يعتتزز التطتتر

الطماطة .مجمة الترات لمعمتوم الزراعيتة-016 :)2(2 ،

 Trichodermaإنبات ،وتطور البادرة ،وبالتتالي يمكتن إدخالت

.006

فتتي الز ارعتتة كم َغمتتس لمبتتذرة يستتهل هروبهتتا متتن اإلفتتابة ويستترع
اإلنبات ،إضافة إلس زيادة التجذير.

)Agrios, G. (2005). Plant pathology.(5th eds.
Elsevier academic Press. New York.
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Effect of Some Fungal Strains on Seed Germination of Faba Bean var. minor in
Libya
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Abstract: This research was conducted during the season 2019-2020 at the plant pathology
laboratory-Faculty of Agriculture-Omar Al-Mukhtar University, to study the effect of some
isolates of fungi Botrytis cinerea, Macrophomina phaseolina, Sclerotinia sclertiorum,
Rhizoctonia solani, and Trichoderma harzianum on germination percentage, germination
speed and root disease levels in seeds of Vicia faba minor variety in vitro. Seeds were
incubated after sterilization and planting on WA media (1%) in Petri dishes inoculated with
the fungi. The experiment recorded significant differences in germination ratio, germination
speed, and level of disease. The best germination (91.7%) was recorded in T. harzianum
treatment but not more than the control treatment (100%), and the minimum germination
(25%) was in seeds treated with M. phaseolina and R. solani. Germination speed was higher
(3.1) in Trichoderma periphery than that in control and pathogenic fungi treatments. While
the disease level reached 4.8 in R. solani and it recorded 0 in Trichoderma and control
treatments. The results presented in this paper demonstrate the seed treatment with T.
harzianum can be beneficial to enhance Faba bean seed germination as well as reduce delayed
germination.
Keywords: Seed Germination, Faba Bean, Fungi, Disease Level, Libya.
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