Journal of the Arab American University مجلة الجامعة العربية
االمريكية للبحوث
Volume 5

Issue 1

Article 8

2019

The Control of the creamy mold disease on tomato fruits using
the natural alternatives to pesticides
Nwara Mohamed
Omar Al-Mukhtar University, nwboshakoa@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup
Part of the Agriculture Commons

Recommended Citation
Mohamed, Nwara (2019) "The Control of the creamy mold disease on tomato fruits using the natural
alternatives to pesticides," Journal of the Arab American University مجلة الجامعة العربية االمريكية للبحوث:
Vol. 5 : Iss. 1 , Article 8.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol5/iss1/8

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of the Arab American University  مجلة الجامعة العربية االمريكية للبحوثby an authorized editor.
The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

The Control of the creamy mold disease on tomato fruits using the natural
alternatives to pesticides
Cover Page Footnote
Copyright 2019, Journal of the Arab American University, All Right Reserved.

This article is available in Journal of the Arab American University مجلة الجامعة العربية االمريكية للبحوث:
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol5/iss1/8

Mohamed: The Control of the creamy mold disease on tomato fruits using the
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مكافحة مرض العفن الكريمي...

مكافحة مرض العفن الكريمي على ثمار الطماطم باستخدام البدائل الطبيعية للمبيدات
نوارة علي محمد ،1سمية امراجع ارحيمه
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الملخص
أوضحت نتائج التجارب المعملية أن إضافة الموادالكيميائية المتمثلة في أمالح الكلوريد )كلوريد الكالسيوم ،كلوريد الصوديوم النقي (المعملي) وملح
الطعام الطبيعي ،حمض الخليك ومستخلص البربولس بالمقارنة مع مبيد الدايثين م  )45-إلى الوسط الغذائي المكون من بطاطس دكستروز أجار ،أدى
إلى خفض النمو الميسليومي لفطر  Geotrichum candidumوأن زيادة تركيز هذه المواد أدى إلى تناقصه معنويا ،عند مقارنة فاعلية البدائل
الطبيعية المستخدمة في هذه الدراسة والمتمثلة في كل من  :ملح الطعام الطبيعي ،وماء البحر ،وخل التفاح الطبيعي ومستخلص البربولس عند
تركيز %5مع مبيد الدايثين م ،45-سجل تناقصا في كميه مرض العفن الكريمي علي ثمار الطماطم (صنف منى) المختبرة والمخزنة عند °4م ،وقد
بلغت نسبه تأثير هذه المعامالت( )%74،%80 ،%76 ،%93على التوالي ،في حين بلغت نسبة التأثير بمبيد الدايثين .%82
الكلمات المفتاحية :ثمار الطماطم ،المكافحة الكيميائية بمواد طبيعية ،مرض العفن الكريمي ،فطر .Geotrichumcandidum
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المقدمة
تستخدم في مكافحة أمراض ما بعد الحصاد بعض المواد الكيميائية ذات األصل الطبيعي كبدائل للمبيدات التي تعمل
كمضادات للميكروبات ،وهى آمنه بيئيا وعلي صحه االنسان ( ،)Borgen,2009منها األحماض العضوية المستخدمة في
التعقيم) ،(Tripathi and Dubay, 2004وهى تتميز بكونها سهلة التطبيق في مجال مكافحة األمراض النباتية دون أن
يكون لها متبقيات ،فهي منخفضة السمية ،سريعة التحلل والتحطم ،وليس لها تأثير في النسيج النباتي ،باإلضافة إلى أنها غير
مكلفة( )Kapoor et al.,2012وهذه األحماض تؤدي إلى تناقص اإلصابة االبتدائية وبالتال انخفاض كثافة
المرض( ،)Sholberg,2004فالمعاملة بحمض الخليك أعطت نتائج فعالة ضد  Botrytis cinereaأنواع من
فطر ،Penicilliumوفطر ،)Sholberg, 2009(Monilliaوضد البكتيريا على الثمار(،)van der Wolf et al., 2008
ومنع إنبات جراثيم الفطر  B. cinereaو فطر  P. expanumعلى ثمار الطماطم المعرضة ألبخرة حمض الخليك والمخزنة
عند درجة ح اررة 5ºم ( ،)Sholberg and Gaunce, 1995أما أمالح الكلوريدات فكانت فعالة ضد مدى واسع من فطريات
يعد مثبطا لنمو الممرضات المتواجدة عل سطح ثمار الفواكه والخضروات ،ويقلل من
ما بعد الحصاد ،فملح كلوريد الصوديوم ّ
مرض الناجمة عنها) ، (Clive, 2003;Nasrin etal.,2008; Acedo etal, 2009;Khaleghi etal,. 2014في
كمية األ ا
يعد ملح كلوريد الكالسيوم آمنا وليس له تأثير في الثمار) ،(Palouetal,. 2002; Karabulutetal, 2001ويؤثر بشكل
حين ّ

معنوي في الفطريات المختبرة ،Cladosporium herbarum ،Penicillium expansum ،Alternaria alternata
 Rhizopus stoloniferو  ،)Maouni et al. 2001( Aspergillus nigerويختلف التأثير باختالف تركيز الملح وطبيعة
الثمار ،فقد كان فعاال ضد األعفان على ثمار الكيوي ) ،(Gerasopoulos et al,. 1996وثمار الفراولة

(De-Souza

) etal, 1999والجزر ) (Isaac and Maalekuu, 2013وضد العفن الرمادي على العنب (Miceli et al,.1999; Kou

) et al. 2009وضد  B. cinereaعلى ثمار الكرز الحلو( )Ippolito et al,. 2005وضد فطر Penicillium spp
على ثمار الحمضيات ) )Maouni et al,. 2007; Fallanaj et al, 2013كما استخدم Al-Rawashdeh and
أن معاملة ثمار الطماطم بكلوريد
 Karajeh, 2014كلوريد الكالسيوم لمكافحة العفن األزرق على ثمار التفاح ،في حين ّ
الكالسيوم عند درجة الح اررة المنخفضة منعت إنبات الجراثيم وأثرت في نمو الفطر وتكاثره ( ;Dilmaçünal et al,. 2011
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 ،)Groenewald et al, 2012من ناحية أخرى ،يعد البربولس مضادا فطريا فعاال ضد مدى واسع من فطريات التخزين ،وقد
تم تطبيقه في مكافحة الفطريات النامية على الثمار المختلفة أثناء التخزين ( Çandir et al 2009;Özdemir et al,.
تأثير في الفطريات المحمولة على الثمار ( ،)Aly and Elewa, 2007ألن
ا
 ،)2010وأظهرت نتائج الدراسات أن له
مستخلصه الكحولي يحتوى على مواد فعاله( ،)Temiz et al, 2013ذات مقدرة تثبيطه على أكثر من  50ممرضا نباتيا
( )Özdemir et al, 2010منها :فالفونيدات ،وكحوالت عطرية ،وإسترات األحماض العطرية ،وأحماض عطرية ،وكحوالت،
وهيدروكربونات عطرية ( .)Özdemir et al, 2010( ،)Temiz et al, 2013وأعطى المستخلص الكحولي للبربولس فاعليه
ضد  ،)Soylu et al, 2008( Penicillium digitatumوضد فطر  Botrytis cinereaعلى ثمار الفراولة ( Çandir et
 ) 2009 ،.alوضد فطر Fusarium oxysporum sp melonisوفطر Özcan et al, ( Alternaria alternate
وتعد الفالفونيدات مكونا رئيسيا في البربولس و له تأثير تضادي (  .)Temiz et al,. 2011ويهدف هذا البحث إلى
ّ ،)2004
استخدام بدائل طبيعية متمثلة في أحماض عضوية وأمالح الكلوريد في مكافحة مرض العفن الكريمي على ثمار الطماطم
الناجم عن فطر .Geotrichum candidum

المواد وطرق البحث
تأثير المعامالت الكيميائية معمليا في النمو الطولي لفطر Geotrichum candidium
طبقت هذه التجربة وفقا لما ذكره ( ،)Gharezi et al,. 2012باستخدام حمض الخليك الثلجيAcetic acid glacial
(شركة  )CH3COOH( )BDHذي تركيز  ، %17ووزنه الجزيئي) ،(60.05بعد تخفيفه إلى  10 / 1حجم/حجم ،وخل التفاح
الطبيعي المتحصل عليه من السوق بمعدل ( )0.6 ،0.4 ،0.2مل ،أُستكمل كل تركيز ببيئة بطاطس دكستروز أجار (،99.8
 ) 99.4 ،99.6مل ،بيئة على التوالي .أما أمالح الكلوريد المختبرة فشملت :كلوريد الكالسيوم ( )CaCl2شركة ()Merck
وزنه الجزيئي ) ،](110.99وكلوريد الصوديوم ( )NaClشركة ( )Merckوزنه الجزيئي) ، (58.44وملح الطعام الطبيعي،
وماء البحر) بتركيز  0.5و  1جم 100 /مل ،من الوسط ي الغذائي ،بعد تعقيم البيئة بجهاز التعقيم( )Autoclaveوتم
توزيعها في أطباق بترى البالستيكية ،إال أن ماء البحر عقم على البارد باستخدام مرشح زايتس ،وأضيفت أمالح الكلوريد بتركيز
( )% 1 ،% 0.5إلى الوسط الغذائي (بيئة بطاطس دكستروز أجار) وفقا لما ذكره ( 2010 ،.Özdemiret al؛ Çandiret
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 )2009 ،.alبتركيز  %5من مستخلص البربولس الكحولي المحضر وفقا لما ذكره ( )2013 ،.Temizet alوذلك بتجميد
البربولس عند درجة ح اررة º 20-م وطحنه ،ثم أخذ  100جم من المسحوق وإذابته في  300مل من اإليثانول  ،%96والخليط
حضن لمدة  4أسابيع على درجة ح اررة º 30م في قارورة داكنة اللون ،ورشح مرتين على ورق الترشيح ( .)No.1كما استخدم
مبيد الدايثين م 45-للمقارنة وذلك بنسبة  0.2 ،0.1 ،0و 0.3جم مذاب كل على حدة في  100مل من البيئة ،ووزع الوسط
الغذائي المخلوط بالمواد الكيميائية مع كل على حدة في أطباق بترى البالستيكية وتركت األطباق لتتصلب وحقنت بالفطر
الممرض بقرص قطره  0.5سم في مركز الطبق ،وحضنت األطباق عند °25م ،حسب قطر النمو الميسيليومي (سم) ونسبة
تأثير المعاملة في الفطر الممرض مقارنة بأطباق الشاهد بتطبيق المعادلة األتية:
نسبة تأثير المعاملة (( [ = )%قطر نمو الميسليومي الشاهد -قطر نمو الميسليومي في المعاملة) /قطر نمو الميسليومي الشاهد] *100

مكافحة مرض العفن الكريمي على ثمار الطماطم بالمعامالت والكيميائية
غمرت10من ثمار الطماطم للصنف الحساس (صنف منى) في محاليل تركيزها %5لكل من (:خل التفاح ،وملح الطعام،
وماء البحر ومستخلص البربولس الكحولي) كل على حدة ،وحقنت بالفطر بعد تجفيفها هوائيا لمدة ساعة ،وُقسمت الثمار إلى
مجموعتين تحت الظروف التخزينية (درجة ح اررة º 4م ودرجة ح اررة الغرفة) ،وقدرت كمية المرض( نسبة اإلصابة وشدتها) على
فترة الثمار خالل فترة التخزين ،وتمت قراءة النتائج بعد  32 ،16 ،8 ،4 ،0يوما ( Melkamu et al,. 2008; Gharezi et
 ،)al,.2012واستخدمت تراكيز من مبيد الدايثين م 45-هي 0.2 ،0.1 ،0 :و  0.3جم مذاب كل على حدة في  100مل
ماء معقم مقطر(،)Iwuagwuet al,. 2014و عوملت ثمار الشاهد بالماء المعقم والمقطر أو بالبدائل الطبيعية ،كل على حدة،
دون أن يتم حقنها بالفطر الممرض .تم التصميم اإلحصائي لجميع التجارب باستخدام القطاعات كاملة العشوائية ،كل البيانات
المتحصلة في هذه الدراسة تم تحليلها باستعمال جهاز الحاسوب واستخدام البرنامج ( Minitab 13تحليل تباين ،)ANOVA
للمقارنة بين متوسطات المعامالت ،واستخدام اختبار ( )LSDتحت مستوى المعنوية ( ، )0.05 ≤Pأما رسم األشكال البيانية
فقد تم باستخدام برنامج .Excel
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النتائج والمناقشة
تشير النتائج إلى أن المعاملة بحمض الخليك (خل التفاح الطبيعي أو الخل المعملي المخفف بنسبة  )10/1ثبطت
معنويا نمو الفطر الممرض Geotrichum candidumمقارنة بأطباق الشاهد ،وزاد هذا التأثير بزيادة التركيز ،ويظهر من
تأثير مقارنة بالخل المعملي المخفف عند تركيز  ،%0.2وأن التركيز العالي( )%0.6للخل
ا
جدول ( )1أن الخل الطبيعي أقل
الطبيعي أعطى تأثي ار معنويا وصل إلى  ،%67.7ويعود تأثير هذا الحمض إلى خفض الرقم الهيدروجيني ( )pHللوسط النامي
عليه الفطر الممرض ،ما جعله بيئة غير مالئمة لمعيشته( ،)van der Wolf et al,. 2008أو ألنه يسبب ثقب الغشاء
الخلوى ،ما يؤدى إلى قتل هذا الفطر (.)Sholberg et al,. 2003
جدول  :1تأثير النمو الميسيليومى لفطر  Geotrichum candidumالنامى على بيئة بطاطس دكستروز أجار (  ) PDAالمعامل
بتراكيز من أنواع من الخل بعد  8أيام من التحضين على º 25م.
قطر (سم ) نمو الميسيليومى لفطرGeotrichumcandidumعند تراكيز من الخل
تراكيز

خل ثلجي مخفف
قطر نمو الميسيليومي

خل طبيعي

نسبة تأثير المعاملة

0

قطر نمو الميسليومي

نسبة تأثير المعاملة

0.9 ± 7.11

0.2

0.38 ±5.9

16.7

0.67±4.7

33. 9

0.4

80.5±5.4

23.8

10.3 ±3.2

55.0

0.6

0.48 ±5.2

26.6

0.48 ±2.3

67.7

LSD5%

نوع خل

0.6461

تراكيز

0.7913

نوع خل *تراكيز

Ns

بينما يتضح من نتائج جدول ( )2أن أمالح الكلوريدات لها تأثير في الفطر مباشرة ( كلوريد الكالسيوم ،وكلوريد الصوديوم
المعملي ،وملح الطعام الطبيعي وماء البحر) أثرت في نمو الفطرG. Candidumعند تركيز  % 0.5و  ،%1حيث سجل
تناقص في قطر مستعمرة الفطر لجميع األمالح المختبرة مقارنة بأطباق الشاهد ،كما لوحظ أن تركيز  %1لملح الطعام له تأثير
أن التركيز نفسه من ماء البحر وكلوريد الصوديوم وصل تأثيره إلى (77.2
فب نمو الفطر بنسبة تصل إلى  ،%38.6في حين ّ
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و  )61.4على التوالي ،حيث يثبط كلوريد الكالسيوم إنبات الجراثيم ،أو يمنع ااستطالة أنبوبة اإلنبات أو من خالل التأثير في
األنزيمات المحللة المنتجة بواسطة الفطر الممرض ( ،)Wisniewski et al,. 1995ويعزى انخفاض كمية المرض إلى أن
ملح كلوريد الكالسيوم يقلل الرقم الهيدروجيني على سطح الثمار( ،)Gharezi et al,. 2012مؤديا لزيادة مقاومة أنسجة
الثمار( ،)1999 .Miceli et alأو يعزى إلى تأثير الكلورين الذى يعمل كمضاد ميكروبي ( )2007 ،Luoمن خالل إنتاج
األكسجين و ثاني أكسيد الكربون ( )CO2في البيئة بواسطه الكائنات الدقيقة التي تفاعلت مع كلوريد الصوديوم ،مما يؤثر في
اإلنزيمات ( ،)Cliver,2003أو يعود هذا التأثير إلى أن أيون الكالسيوم يسهم في تغيرات شكلية في الطبقة الوسطى لجدار
الخاليا النباتية من خالل الربط بين بكتين الخاليا ( )Conway et al,. 1994مما يزيد من صالبة الجدر الخلوية التي تتآكل
بفعل االنزيمات المنتجة بواسطة الممرضات النباتية Nasrin et al,. 2008; Acedo et al ( polygalacturonase
،)2009; Gharezi, et al,. 2012ألن الجدر الخلوية الغنية بالكالسيوم والليكوبين تصبح أكثر مقاومة لإلنزيمات المنتجة
بواسطة الفطريات المسببة لألعفان مما يخفض كمية المرض ) (De-Souza et al. 1999كما يزيد أيون الكالسيوم أنزيم ال
 ،)Lamikanra and Watson, 2007) Lipaseويقلل الكالسيوم من فقد الماء )(Isaac and Maalekuu, 2013
جدول  :2قطر النمو الميسيليومىGeotrichum candidumالمعامل بت اركيز ( 0.5و  )%1من أمالح الكلوريد ونسبة تأثيرها.
قطر النمو(سم)الميسيليومي لفطر G. candidumونسبة تأثير المعاملة بتراكيز من أمالح الكلوريد
0.5

المعاملة
قطر النمو

1

نسبة تأثير المعاملة

الشاهد*( ماء مقطر معقم)

قطر النمو
5.7

كلوريد الصوديوم

3.3

42.1

2.2

61.4

كلوريد كالسيوم

3

47.4

2.5

56.1

ملح الطعام

4.2

26.3

3.5

38.6

ماء البحر

1.6

71.9

1.3

77.2
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أن مستخلص البربولس الكحولي كان فعاال ضد المسبب المرضي والمرض الناتج عنه على الثمار،
وتشير النتائج إلى ّ
ويظهر من الشكل ( )1أن إضافة مستخلص البربولس الكحولي الخام بتركيز  %5إلى الوسط الغذائي بطاطس دكستروز أجار
تأثير معنويا في نمو الفطر  Geotrichum candidumحيث بلغ قطر النمو لألطباق المعاملة بمستخلص البربولس
ا
أعطى
1.2سم مقارنة بالشاهد  ،وذلك الحتوائه على مواد لها تأثير تضادي (Capoci et al,. 2012؛،) Temiz et al,. 2011
حيث

عرفت

هذه

المواد

في

مختلف

دول

العالم،

وتنتمي

إلى

،flavonoids

terpenoids

 )Huang et al 2014( )stilbeneslignanascoumarins،phenylpropanoids،من الفالفيونيدات flavonoidsمثل
،isoliquiritigenin ،dalbergin ،luteolin ،quercetin ،pinobanksin ،daidzein ،liquiritigenin ،rutin
 biochanin A ،pinobanksin-3-acetate ،pinocembrinو  )Daugsch et al 2008(formononetinوأشار
) Marquiafave et al,. (2015إلى أن البربولس يحتوى على ،Cinnamic acid ،P-coumaric acid ،Caffeic acid
 Isosakuranetin ،Aromadendrinو ،Artepillin Cويعزى تأثير البربولس إلى كونه يشبه تأثير المضادات الحيوية حيث
يمنع عملية انقسام الخاليا و يؤثر في نفاذية الغشاء الخلوي و تثبيط عملية تصنيع البروتين( ،)Taksi et al,. 1994أو تعود
فاعليته إلى تأثيره في االنظمة االنزيمية للخلية ( ،)Sforcin et al,. 2000أو تعزى فاعلية البربولس إلى الزيوت
الطيارة) (Bankova et al,. 2014وإلى التربينات التي تعد من مضادات األكسدة ومضادات ميكروبية (Nedji and Loucif-
).Ayad, 2014
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9

قطر نمو الميسليومى (سم)

6

3

0
الشاهد

بربوليس

كحول
المعامالت

شكل  :1تأثير مستخلص البربولس في قطر النمو الميسيليومىGeotrichumcandidumالقياس بعد 5أيام من قياس بعد  5أيام من
المعاملة بمستخلص البربولس تركيزه (.)%5

أثر مبيد دايثين م 45-بشكل معنوي في نمو الفطر  ، Geotrichum candidumوزاد تثبيط النمو بزيادة تركيز المبيد بقطر
نمو وصل إلى ( 0.7 ،1.4و  )0.51سم على التوالي بعد  5أيام من حقن األطباق بالفطر الممرض (الشكل (2
9
قطر نمو الميسيليومى (سم)

6

3

0
0

0.1

0.3

0.2
تركيز ()%

شكل  :2قطر االنمو الميسيليومى للفطر الممرض Geotrichum candidumبعد  5أيام من الحقن على الوسط الغذائي بطاطس
دكستروز أجار المضاف إليه بمبيد الدايثين م.45-
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مكافحة مرض العفن الكريمي على ثمار الطماطم بمعامالت كيميائية :يظهر من الجدول ( )3أن الثمار المعاملة بالخل
الطبيعي  %5والمخزنة عند درجة ح اررة º 4م ،خفضت من كمية مرض العفن الكريمي مقارنة بالشاهد(ثمار معاملة بالماء
المقطر والمعقم)،حيث سجل تناقص معنوي في قطر النمو على سطح الثمرة المعاملة وصل إلى 1.4سم مقارنة بالمخزنة في
درجة ح اررة الغرفة أو الشاهد غير المعاملة بالخل ( 3.14سم و 7.1سم) على التوالي ،يظهر نسبة تأثير المعاملة بالخل
الطبيعي على ثمار الطماطم المخزنة في الثالجة إلى  ،%54.8و المخزنة في درجة ح اررة الغرفة إلى ،%20.8في حين
معاملة ثمار الطماطم بملح الطعام  %5والمخزنة عند درجة ح اررة º 4م ،خفضت من كمية مرض العفن الكريمي لم تتجاوز
قطر البقعة الناتجة عن العفن الكريمي على سطح الثمرة  0.5سم عند °4م ،هذا التناقص معنوي مقارنة بالمخزنة في درجة
ح اررة الغرفة أو الشاهد غير المعاملة بالخل ،ووصلت نسبة تأثير ملح الطعام في ثمار الطماطم المخزنة في الثالجة إلى
 ،%84.1و المخزنة في درجة ح اررة الغرفة إلى  ،%27.9وتشير نتائج الجدول أيضا إلى أن قطر البقعة الناتجة عن العفن
الكريمي على سطح الثمرة المعاملة بماء البحر والمخزنة في الثالجة ،هو ( 1.7سم) ،وبلغت نسبة تأثير ماء البحر في ثمار
الطماطم المخزنة في الثالجة إلى  %45.9و المخزنة في درجة ح اررة الغرفة إلى  ،%29.3ولوحظ من الجدول انخفاض
معنوي عند المعاملة بالمستخلص الكحولي البربولس مقارنة بغيرها ،وكان هذا التناقص معنويا ،وتصل نسبة التأثير بمستخلص
البربولس الكحولي في الثمار الطماطم المخزنة عند درجتي (° 4م و° 25م) إلى ( %86.3و  )%25.5على التوالي .وتشير
نتائج هذه الدراسة إلى أن مبيد الدايثين فعال ضد الفطر  ،G. candidumكما أعطى نتائج عالية في مكافحة المرض عند
جميع التراكيز المستخدمة ،وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه .Iwuagwu et al,2014
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جدول  :3قطر البقعة (سم) نسبة تأثير المعاملة ( )%الناجم عن اإلصابة بالعفن الكريمي على ثمار الطماطم المعاملة بمواد طبيعية
(تركيز  )%5والمخزن عند درجات حرارة مختلفة بعد  8أيام من المعاملة.

المعامالت عند تركيز %5

قطر البقعة (سم)
°4م

الشاهد

3.14

° 25م

نسبة تأثير المعاملة ()%
°4م

° 25م

7.11

حمض خليك طبيعي

1.42

5.63

54.78

20.82

ملح الطعام

0.5

5.13

84.08

27.85

ماء البحر

1.7

5.03

45.86

29.25

مستخلص البربولس

0.43

5.3

86.31

25.46

ففي الوقت الذى زاد الطلب عالميا علي المعامالت الخالية من المبيدات او إدخال بدائل لها في مكافحه أمراض ما بعد
الحصاد) ،(Woodell and Olsen, 2007وذلك ألن للمكافحة الكيميائية مخاطر السمية على البيئة ( karasahim et al,.
 ،)2005باإلضافة إلى ظهور سالالت من الفطريات الممرضة مقاومة للمبيدات ( ،)Mari et al, 2003وال يوجد مبيد
متخصص ضد مرض العفن الكريمي ( ،)Fiedler, 2014عدا  ProiconazoleوMcKay et al,. ( tebuconazole
 ،)2012وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن إضافة أمالح

الكلوريد )كلوريد الكالسيوم وكلوريد الصوديوم وملح الطعام) إلى

الوسط الغذائي خفض النمو الميسليومي ،ويزداد هذا التناقص في النمو بزياده تركيز الملح ،وكانت كميه المرض منخفضه علي
الثمار المعاملة بمحلول ملح الطعام تركيزه %5ومخزن عند 4م ،ونستنتج من الدراسة أيضا أن إضافة بمستخلص البربولس
الكحولي إلى الوسط الغذائي خفض من النمو الميسليومي لفطر ،Geotrichumوأدى إلي تناقص في كميه المرض .لذا يوصى
البحث باستخدام ملح الطعام وماء البحر ومستخلص البربولس كبدائل طبيعية للمبيدات الكيميائية في مكافحه أعفان ثمار
الطماطم ما بعد الحصاد إلطالة عمر تخزين الثمار وتقليل كميه المرض ما بعد الحصاد الفطرية.
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The Control of the creamy mold disease on tomato fruits using the
natural alternatives to pesticides
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Abstract
The results of the laboratory experiments showed that the addition of chemical substances, such as calcium
chloride, pure sodium, natural sodium chloride, acetic acid, and propolis extract (bee glue) compared with
diethane -45 m fungicide to the nutrient medium of dextrose agar leads to the reduction in the mycelium growth of
Geotrichum candidum. In addition, any increase in the concentration of these substances leads to a significant
reduction in the disease rate of the creamy mold disease on tomato fruits of Mona’s variety tested at 4°C. The
percentage of effect of this treatment was (93%, 76%, 80%, 74%) respectively, whereas the effect of fungicide was
82%.
Keywords: Tomato fruits, natural chemicals, creamy mold, Geotrichumcandidum Fungi.
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