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En l'actualitat, l'ús de plaguicides químics encara resulta necessari per a 

controlar i incrementar els rendiments agrícoles, però en els últims anys l'ús abusiu 

d'aquests productes ha desencadenat una sèrie d'alteracions mediambientals, que han 

influït en la degradació del sòl, la pèrdua de biodiversitat, i l'augment de les malalties 

que ataquen els conreus a causa del desenvolupament d'espècies resistents als 

plaguicides. 

A més a més, els consumidors estan preocupant-se cada vegada més pels efectes 

directes, indirectes i acumulatius que els plaguicides tenen sobre la qualitat dels 

aliments, la salut i el medi natural. Per això, hi ha un consens cada vegada major, per 

part de la comunitat científica, que els mètodes de cultiu basats en l'ús de productes 

químics de síntesi són insostenibles, i com a resultat d'això s'estan investigant nous 

sistemes més ecològics per a la protecció dels conreus. La concepció actual del control 

de les malalties es basa en la integració compatible, racional i sostenible de tots els 

sistemes de control disponibles (control cultural, control químic i control biològic). 

Aquests sistemes de control perseguixen reduir de mode important la dependència dels 

plaguicides químics, i per a això es recolza en la utilització dels mètodes de control 

biològic i en els mecanismes de defensa de les plantes. L'esforç que la investigació els 

dedica s'ha incrementat de manera espectacular, i això s'ha començat a reflectir en el 

nombre d'agents de biocontrol disponibles en el mercat o en fase d'estudi. 

 Davant de la necessitat de trobar nous mètodes que substituïsquen els productes 

químics per al control de plagues i malalties dels conreus, una alternativa seria aprofitar 

els avantatges que ofereixen els fongs com a agents de biocontrol davant d'altres 

métodes de lluita, bé per ells mateixos o mitjançant els seus compostos metabòlics. 

D'altra banda, està reconegut que el control biològic es produeix de forma natural sense 

intervenció de l'home, ja que les plagues tenen els seus antagonistes naturals. Per això, 

si es coneixen els mecanismes d'interacció entre un patogen i els organismes antagònics, 

el control biològic pot mantindre l'equilibri entre les poblacions. Els organismes 

dificulten l'activitat patogènica d'altres utilitzant una gran varietat de mecanismes 

d'acció com, l'antibiosi, la competència pels nutrients i l'espai, i el parasitisme. En 

ocasions, no és fàcil determinar amb precisió els mecanismes que intervenen en les 
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interaccions entre antagonistes i patògens, però en general, no tenen un únic tipus 

d'acció, i si l'antagonista en posseeix diversos redueix el risc que el patogen 

desenvolupe sistemes de resistència; per això posseir distints mecanismes els converteix 

en possibles agents de biocontrol. 

 Entre les espècies fúngiques amb major potencial per al control de les malalties 

de les plantes, cal destacar els gèneres Penicillium i Trichoderma. L'espècie P. oxalicum 

ha demostrat ser activa davant de Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, que causa la 

fusariosi de la tomaca, i quant a Trichoderma, diversos autors han referenciat el 

comportament antagònic de T. harzianum davant d'altres fongs patògens de plantes, 

mitjançant el micoparasitisme com a principal mecanisme d'acció. 

Aquest treball té com a objectiu l'obtenció d'un organisme d'interés per al 

desenvolupament d'una agricultura més respectuosa amb el medi ambient, capaç de 

controlar als agents patògens que causen malalties en els conreus. I per a aconseguir-lo 

ens vam proposar estudiar “in vitro” el comportament de les soques Penicillium 

oxalicum LBVB 1001 i Trichoderma harzianum LBVB 1010, a fi d'avaluar la seua 

capacitat per a competir i dominar en determinades condicions ambientals d'activitat 

d'aigua (aw) i temperatura (T), quan s'enfronten a distintes soques fitopatògenes: 

Rhizoctonia solani CECT 2819, Verticillium dahliae CECT 2694, Fusarium oxysporum 

f.sp. lycopersici CECT 2715 i CECT 2866, Fusarium oxysporum f.sp. gladioli CECT 

2867 i CECT 2868. 

En primer lloc es va estudiar la resposta de les soques fúngiques als factors 

ecofisiològics en cultiu individual. Posteriorment, en assajos de creixement dual, es va 

avaluar la influència d'aquests factors enfrontant P. oxalicum amb les quatre soques de 

F. oxysporum, així com T. harzianum  davant de R. solani, F. oxysporum f.sp. 

lycopersici CECT 2715 i V. dahliae. A més a més, basant-nos en el Tipus d'Interacció 

que estableixen les espècies enfrontades en les interaccions interespecífiques, es va 

calcular l'Índex de Dominància (ID) per a cada una d'elles. Finalment, els resultats 

obtinguts ens van permetre determinar la capacitat antagonista de les soques P. 

oxalicum i T. harzianum davant dels agents fitopatògens estudiats. 

 Els resultats de l'estudi individual de les soques objecte d'aquest treball, a les aw 

(0.85, 0.90, 0.95, 0.98 i 0.995) i T (15 i 25ºC) assajades, posen de manifest que es 

produeix un increment en les ràtios de creixement a mesura que la disponibilitat d'aigua 
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del medi augmenta, situant-se el valor màxim de creixement quan l'aw també és màxima 

(0.995). No obstant això, en la soca P. oxalicum, les ràtios s'incrementen a mesura que 

augmenta l'aw fins a 0.98, on obté l'òptim de creixement, però posteriorment aquest 

experimenta un descens quan l'aw ascendix a 0.995. En totes les soques assajats, 

s'observa una variació de les taxes de creixement amb la temperatura, sent la disminució 

de la temperatura, de 25 a 15ºC, la que ocasiona el descens del creixement fúngic. Cal 

destacar que la soca V. dahliae s'ha caracteritzat per presentar els valors de creixement 

més baixos de totes les soques analitzades, per una altra banda T. harzianum ha sigut la 

que majors ràtios ha aconseguit. 

 La soca P. oxalicum, en les interaccions amb les distintes soques de F. 

oxysporum, obté majors taxes de creixement quan a 25ºC l'aw és igual o menor que 0.98. 

Quan la temperatura és de 15ºC, P. oxalicum arriba a situar-se per damunt de la soca 

2715 i 2867 de F. oxysporum si l'aw és igual o menor que 0.95 i que 0.90, 

respectivament. No obstant això, a 15ºC y a l'aw de 0.95, no s'aprecien pràcticament 

diferències en les ràtios de creixement entre P. oxalicum i les soques 2866 i 2868 de F. 

oxysporum. 

 La soca T. harzianum va presentar en els assajos de creixement dual davant de 

R. solani i V. dahliae, tant a 15 com a 25ºC, majors valors de creixement per a aquelles 

aw en què ambdues soques de la interacció creixen en comú (0.98 i 0.995), posant de 

manifest el total predomini de T. harzianum sobre les soques enfrontades. En la 

interacció entre T. harzianum i la soca de F. oxysporum 2715, també és T. harzianum la 

que obté ràtios de creixement majors en quasi totes les condicions assajades en les que 

mostren creixement, excepte a l'aw de 0.95 i 15ºC, on no s'observen diferències entre els 

valors de creixement de les soques. 

 El Tipus d'Interacció que s'origina entre P. oxalicum i les distintes soques de F. 

oxysporum, així com l'Índex de Dominància obtingut per a cada una d'elles, posen de 

manifest que, quan les condicions d'aw no superen el valor de 0.95 a 25ºC, la soca P. 

oxalicum és capaç d'inhibir, a distància (valor 5) o per contacte (valor 4), els seus 

creixements, i aconseguint valors màxims de ID. Posteriorment, P. oxalicum va 

continuar creixent per damunt de les colònies inhibides. A més a més, aquests dos 

paràmetres ens demostren també el total predomini de T. harzianum sobre R. solani, V. 

dahliae i F. oxysporum 2715, inhibint per contacte (valor 4) el creixement d'aquestes, 
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quan en ambdues temperatures l'aw està compresa entre 0.95 i 0.995, excepte en la 

interacció amb Fusarium, que a 15ºC i per a una aw de 0.95, ambdues soques 

estableixen un antagonisme mutu per contacte, sense predomini d'una sobre l'altra, i sent 

l'ID (valor 2) el mateix per a ambdues espècies. 

Els resultats obtinguts ens permeten concloure que la soca T. harzianum presenta 

una extraordinària capacitat d'antagonisme davant de R. solani, V. dahliae i FOL1 en 

totes les condicions assajades, per la qual cosa pot ser considerada com un bon agent de 

biocontrol. 

 La soca P. oxalicum no presenta uns resultats tan espectaculars com T. 

harzianum, però no per això, menys interessants. Aquesta soca ens aporta dades molt 

útils en mostrar major poder de competència quan les condicions d'aw no són òptimes 

per al seu creixement, demostrant que la competitivitat entre les espècies no està 

relacionada amb el creixement. Aquesta circumstància és la que li permetrà controlar a 

les soques de F. oxysporum estudiades, quedant demostrada la seua capacitat antagònica 

davant d’aquestes i el seu paper com a agent de biocontrol. 

 


