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 الملخص

ملح ( و المعملي) النقي ومكلوريد الصودي ،كلوريد الكالسيوم(الكلوريد  أمالح  فيالمتمثلة  كيميائيةالموادلا ةضافإن أ  التجارب المعملية نتائج وضحتأ     
 ىدأ ،جارأبطاطس دكستروز  المكون منالغذائي الوسط  ى إل (45-مع مبيد الدايثين م  بالمقارنة البربولسمستخلص و  حمض الخليك، الطبيعي الطعام

بدائل مقارنة فاعلية العند ، ه معنويا  تناقص إلى دىأهذه المواد تركيز  ةزيادوأن  Geotrichum candidum لفطر  خفض النمو الميسليوميى لإ
عند   البربولسومستخلص الطبيعي  التفاح خلو  ،البحرماء و  ،الطبيعي  ملح الطعامكل من :  فيهذه الدراسة والمتمثلة  فيالطبيعية المستخدمة 

 وقد،  م°4ة عند والمخزن المختبرة )صنف منى(  الطماطم علي ثمار يالعفن الكريمكميه مرض  في ا  تناقص ، سجل45-م ثينيمبيد الدامع  %5تركيز
 %.82الدايثين  تأثير بمبيدالحين بلغت نسبة في  ،اليالتو  %( على 74%،80 ،%76، %93)تهذه المعامال تأثيربلغت نسبه 

 .Geotrichumcandidum، فطر يطبيعية، مرض العفن الكريم: ثمار الطماطم، المكافحة الكيميائية بمواد ةمفتاحيالكلمات ال
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 المقدمة

تعمل  التي للمبيدات كبدائلي طبيعالصل األ ذاتكيميائية المواد ال بعضالحصاد  دما بع مراضأمكافحة  في تستخدم 

في  المستخدمة حماض العضويةاأل منها، (Borgen,2009علي صحه االنسان )و  ئيا  يمنه بوهى آ ،للميكروبات اتمضادك

دون أن  األمراض النباتية مجال مكافحة في تطبيقال ةسهل بكونهاتتميز هى و  ، (Tripathi and Dubay, 2004)التعقيم

غير نها أ إلىضافة باإل، يالنسيج النبات في، وليس لها تأثير التحلل والتحطم ةسريعة، سميال منخفضة فهي، متبقيات يكون لها

كثافة وبالتال انخفاض  صابة االبتدائيةإلاتناقص  إلىي ؤدتحماض ( وهذه األKapoor et al.,2012)ةمكلف

 نواع منأ Botrytis cinereaنتائج فعالة ضد  أعطت بحمض الخليكالمعاملة ف ،(Sholberg,2004)المرض

، (van der Wolf et al., 2008)البكتيريا على الثمار وضد ،Monillia(Sholberg, 2009)، وفطرPenicilliumفطر

والمخزنة  بخرة حمض الخليكألالمعرضة ثمار الطماطم على  P. expanumو فطر  B. cinereaنبات جراثيم الفطر إ ومنع

فطريات  منضد مدى واسع  ةفعالكانت ف اتالكلوريد أمالح  أما، (Sholberg and Gaunce, 1995)م 5ºعند درجة حرارة 

من قلل يو  ،ثمار الفواكه والخضروات عل سطحات المتواجدة الممرضلنمو  ا  مثبطيعّد كلوريد الصوديوم  فملح ،بعد الحصاد ما

 في،  (Clive, 2003;Nasrin etal.,2008; Acedo etal, 2009;Khaleghi etal,. 2014)اعنه ةالناجم ضامر األ ةكمي

بشكل  ويؤثر، (Palouetal,. 2002; Karabulutetal, 2001)الثمار فيتأثير  وليس له ا  منآكلوريد الكالسيوم ملح يعّد حين 

، Alternaria alternata ،Penicillium expansum ،Cladosporium herbarumالفطريات المختبرة  في معنوي 

Rhizopus stolonifer و Aspergillus niger (Maouni et al. 2001) ، طبيعة الملح و تركيز  باختالفتأثير التلف خيو

 De-Souza)   ثمار الفراولةو ، (Gerasopoulos et al,. 1996) الكيوي  عفان على ثمارضد األ فعاال   فقد كان الثمار،

etal, 1999)   الجزرو (Isaac and Maalekuu, 2013)   على العنب الرماديوضد العفن(Miceli et al,.1999; Kou 

et al. 2009)   ضد وB. cinerea على ثمار الكرز الحلو(Ippolito et al,. 2005)  ضد فطر  وPenicillium spp 

 Al-Rawashdeh andاستخدم كما  ((Maouni et al,. 2007; Fallanaj et al, 2013ثمار الحمضيات على 

Karajeh, 2014 بكلوريدثمار الطماطم معاملة  أنّ  حين يف زرق على ثمار التفاح،ألكلوريد الكالسيوم لمكافحة العفن ا 

 ;Dilmaçünal et al,. 2011)نمو الفطر وتكاثره  فيوأثرت نبات الجراثيم إ تمنع المنخفضةحرارة العند درجة الكالسيوم 
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Groenewald et al, 2012)،  ،وقد  مدى واسع من فطريات التخزين، ضد فعاال   افطري ا  مضاد سالبربول يعدمن ناحية أخرى

 .,Çandir et al 2009;Özdemir et alالتخزين )ثناء أعلى الثمار المختلفة  الناميةفي مكافحة الفطريات  هتم تطبيق

 نأل، (Aly and Elewa, 2007الفطريات المحمولة على الثمار ) في ا  ن له تأثير أظهرت نتائج الدراسات أو (، 2010

 ا  نباتي ا  ممرض 50كثر من أعلى  همقدرة تثبيط ذات(، Temiz et al, 2013)فعالهيحتوى على مواد  يالكحول مستخلصه

(Özdemir et al, 2010) كحوالت، و حماض عطرية، أو حماض العطرية، سترات األإو كحوالت عطرية، و : فالفونيدات، منها

فاعليه  سلبربولل يالكحول. وأعطى المستخلص (Temiz et al, 2013( ،)Özdemir et al, 2010كربونات عطرية )رو هيدو 

 Çandir et)على ثمار الفراولة  Botrytis cinerea(، وضد فطر Soylu et al, 2008) Penicillium digitatumضد 

al. ،2009  وضد فطر )Fusarium oxysporum sp melonis وفطرAlternaria alternate (Özcan et al, 

 إلىيهدف هذا البحث و  .(Temiz et al,. 2011)  تضاديتأثير  له و سفي البربول ا  رئيسي ا  مكون الفالفونيدات وتعدّ (، 2004

على ثمار الطماطم  يمكافحة مرض العفن الكريم في  الكلوريد أمالح حماض عضوية و أ فياستخدام بدائل طبيعية متمثلة 

 .Geotrichum candidumالناجم عن فطر 

 المواد وطرق البحث

 Geotrichum candidiumلفطر   الطوليالنمو  في معمليا  كيميائية المعامالت التأثير 

 Acetic acid glacialالثلجي ك، باستخدام حمض الخلي(Gharezi et al,. 2012لما ذكره ) وفقا  طبقت هذه التجربة       

التفاح خل و حجم/حجم،  10/  1 إلىتخفيفه  ، بعد)60.05(الجزيئيووزنه  ،% 17تركيز  يذ( COOH3CH) (BDH )شركة

، 99.8جار )أدكستروز كل تركيز ببيئة بطاطس  ُأستكمل ،مل (0.6، 0.4، 0.2) بمعدل المتحصل عليه من السوق  يالطبيع

( Merck( شركة )2CaClكلوريد الكالسيوم ) شملت:ف الكلوريد المختبرة أمالح ما أ .التواليبيئة على  ،( مل 99.4، 99.6

، يالطبيع الطعام ملحو ،  (58.44)الجزيئي ( وزنه Merck( شركة )NaClكلوريد الصوديوم )و ، [ (110.99)الجزيئيوزنه 

تم و  (Autoclave)بجهاز التعقيم، بعد تعقيم البيئة الغذائيي من الوسط  ،مل 100 /جم  1 و 0.5بتركيز  (البحر وماء

 تركيزالكلوريد بأمالح ضيفت أو  باستخدام مرشح زايتس، على البارد عقمماء البحر ن أال إبترى البالستيكية،  أطباقتوزيعها في 

 Çandiret؛  Özdemiret al. ،2010وفقا لما ذكره ) (جارأبيئة بطاطس دكستروز ) يالغذائالوسط  إلى%(  %1،  0.5)
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al. ،2009 وفقا لما ذكره المحضر يالكحول س% من مستخلص البربول5( بتركيز (Temizet al.، 2013) وذلك بتجميد 

الخليط و %، 96يثانول إلمل من ا 300في ذابته إمسحوق و لاجم من  100خذ أثم م وطحنه، º 20-درجة حرارة  عند البربولس

استخدم كما  .(No.1مرتين على ورق الترشيح ) رشحو داكنة اللون،  قارورة م فيº 30درجة حرارة لى سابيع عأ 4حضن لمدة 

الوسط  وزعو ، البيئة منمل  100في  ةجم مذاب كل على حد 0.3و 0.2، 0.1، 0للمقارنة وذلك  بنسبة  45-مبيد الدايثين م

تصلب وحقنت بالفطر لت طباقاأل وتركتبترى البالستيكية  أطباقفي حدة المخلوط بالمواد الكيميائية مع كل على  يالغذائ

 نسبةو (  )سمي م، حسب قطر النمو الميسيليوم°25عند  طباقت األفي مركز الطبق، وحضن سم 0.5 قطره قرصب الممرض

 :تيةاألالمعادلة  بتطبيقالشاهد  أطباقمقارنة ب الممرض الفطر فيالمعاملة  تأثير

 100الشاهد[ * يالمعاملة(/ قطر نمو الميسليومفي  يسليومقطر نمو المي -الشاهدي نسبة تأثير المعاملة )%( = ] )قطر نمو الميسليوم

 بالمعامالت والكيميائية  على ثمار الطماطم يمرض العفن الكريم مكافحة

، ملح الطعامو  ،التفاح)خل من : لكل%5ها ركيز ت ليلامحفي )صنف منى(  لصنف الحساسل الطماطم ثمارمن  10تغمر      

 إلىالثمار  وُقسمت، لمدة ساعة بالفطر بعد تجفيفها هوائيا تحقنو ، حدةكل على ( يس الكحولولبماء البحر ومستخلص البر و 

 على ( تهاوشد صابةإلنسبة ا )المرضكمية  قدرتو ، م ودرجة حرارة الغرفة(º 4مجموعتين تحت الظروف التخزينية )درجة حرارة 

 Melkamu et al,. 2008; Gharezi et) ا  يوم 32، 16 ،8، 4، 0بعد النتائج قراءة  تمتو ، فترة التخزين لخال الثمارفترة 

al,.2012  )،  مل  100في  ةجم مذاب كل على حد 0.3و  0.2، 0.1، 0: هي 45-تراكيز من مبيد الدايثين م تستخدماو

 ة،كل على حد ،الطبيعية بالبدائل أو ثمار الشاهد بالماء المعقم والمقطرعوملت  و،(Iwuagwuet al,. 2014مقطر)ماء معقم 

كل البيانات  ،لجميع التجارب باستخدام القطاعات كاملة العشوائية حصائياإل تصميم التم  ن يتم حقنها بالفطر الممرض.أدون 

(، ANOVA)تحليل تباين  Minitab 13تحليلها باستعمال جهاز الحاسوب واستخدام البرنامج  تمفي هذه الدراسة  ةالمتحصل

 شكال البيانيةأما رسم األ،  (P≤  0.05( تحت مستوى المعنوية )LSD) راختبااستخدام و  ،للمقارنة بين متوسطات المعامالت

 .Excelباستخدام برنامج  فقد تم
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 والمناقشةالنتائج 

 تثبط (1/10 بنسبة المخفف المعمليالخل  وأالطبيعي  التفاحخل ) المعاملة بحمض الخليكن أ إلىتشير النتائج 

ن مويظهر  ،التركيز ةبزياد التأثيرهذا  زادو الشاهد،  أطباقمقارنة بGeotrichum candidum الممرضنمو الفطر  معنويا  

 للخل  %(0.6العالي) وأن التركيز%، 0.2عند تركيز  المخفف يالمعملمقارنة بالخل  ا  قل تأثير أن الخل الطبيعي أ (1جدول )

 لناميا( للوسط pH) الهيدروجيني رقم ال خفضويعود تأثير هذا الحمض إلى  ،%67.7 إلىتأثيرا  معنويا  وصل ى عطأ  يالطبيع

لغشاء اثقب  يسبب ألنهأو  (،van der Wolf et al,. 2008بيئة غير مالئمة لمعيشته) هما جعل ،عليه الفطر الممرض

   .(Sholberg et al,. 2003) هذا الفطرقتل  لىإما يؤدى  ،ى الخلو 

ل المعام(  PDAبيئة بطاطس دكستروز أجار ) على   النامى Geotrichum candidum تأثير النمو الميسيليومى لفطر: 1جدول 

 .مº 25 على يام من  التحضينأ 8نواع من الخل بعد أبتراكيز من 

 يزتراك
 تراكيز من الخلعند Geotrichumcandidumنمو الميسيليومى لفطر (سم )قطر 

 طبيعيخل  مخفف ثلجيخل 
 نسبة تأثير المعاملة يقطر نمو الميسليوم نسبة تأثير المعاملة   يليوميقطر نمو الميس

0 7.11  ±0.9 
0.2 5.9  ±0.38 16.7 4.7 ±0.67 33. 9 
0.4 5.4 ±0.58 23.8 3.2  ±0.31 55.0 
0.6 5.2  ±0.48 26.6 2.3  ±0.48 67.7 

LSD5%  0.6461 خلنوع   
   0.7913 تراكيز 
   Ns تراكيز *خلنوع  

 ريد الصوديوم كلو و ) كلوريد الكالسيوم، الفطر مباشرة  فيلها تأثير  الكلوريداتأمالح ن أ( 2جدول )نتائج يتضح من بينما       

 سجل  حيث%، 1% و  0.5عند تركيز G. Candidumفطرنمو ال في( أثرت وماء البحر الطبيعيالطعام  ملحو  ،يالمعمل

له تأثير لملح الطعام % 1ن تركيز ألوحظ  ، كماالشاهد أطباقمقارنة ب المختبرة مالحالفطر لجميع األ قطر مستعمرةتناقص في 

 77.2) إلىمن ماء البحر وكلوريد الصوديوم وصل تأثيره نفسه التركيز  أنّ %، في حين 38.6 بنسبة تصل إلى نمو الفطر  فب
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 فينبات أو من خالل التأثير إلنبوبة اأ استطالةا، حيث يثبط كلوريد الكالسيوم إنبات الجراثيم، أو يمنع التوالي ( على 61.4و 

ن أإلى كمية المرض  انخفاض يعزى و (، Wisniewski et al,. 1995نزيمات المحللة المنتجة بواسطة الفطر الممرض )ألا

نسجة ألزيادة مقاومة  يا  مؤد ،(Gharezi et al,. 2012)على سطح الثمار الهيدروجينيملح كلوريد الكالسيوم يقلل الرقم 

نتاج إ من خالل( Luo ،2007)مضاد ميكروبي الذى يعمل ك الكلورينلى تأثير إيعزى  وأ(، Miceli et al .1999الثمار)

 فييؤثر  امم ،كلوريد الصوديوممع  تتفاعل التي الدقيقةواسطه الكائنات ب البيئة في ( 2COالكربون )كسيد أ ثاني و كسجيناأل

ر اجدل ىالطبقة الوسط فييسهم في تغيرات شكلية أيون الكالسيوم أن  أو يعود هذا التأثير إلى(،  Cliver,2003) نزيماتاإل

كل آتت التييزيد من صالبة الجدر الخلوية  ( مماConway et al,. 1994الخاليا النباتية من خالل الربط بين بكتين الخاليا )

 polygalacturonase (Nasrin et al,. 2008; Acedo et alبفعل االنزيمات المنتجة بواسطة الممرضات النباتية 

2009; Gharezi, et al,. 2012،) نزيمات المنتجة لإل كثر مقاومةأألن الجدر الخلوية الغنية بالكالسيوم والليكوبين تصبح

نزيم ال أيون الكالسيوم أيزيد كما  (De-Souza et al. 1999) عفان مما يخفض كمية المرضبواسطة الفطريات المسببة لأل

Lipase Lamikanra and Watson, 2007)  ) ، يقلل الكالسيوم من فقد الماء و(Isaac and Maalekuu, 2013)  

 .أثيرها%( من  أمالح   الكلوريد ونسبة ت1و  0.5يز )كتراالمعامل بGeotrichum candidumالنمو الميسيليومى ر: قط2جدول 

 

 ونسبة تأثير المعاملة بتراكيز من أمالح   الكلوريدG. candidumلفطر  ي(الميسيليومسمقطر النمو) 

 المعاملة
 

0.5 1 
 المعاملة تأثير نسبة نمولا قطر المعاملة تأثير نسبة نمولا قطر

 5.7 ) ماء مقطر معقم(*الشاهد
 61.4 2.2 42.1 3.3 كلوريد الصوديوم
 56.1 2.5 47.4 3 كلوريد كالسيوم

 38.6 3.5 26.3 4.2 ملح الطعام

 77.2 1.3 71.9 1.6 ماء البحر
 من أمالح   الكلوريد خال 
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 ،والمرض الناتج عنه على الثمار ضد المسبب المرضي كان فعاال   الكحولي مستخلص البربولسإلى أّن وتشير النتائج      

جار أبطاطس دكستروز  الغذائيالوسط  إلى% 5الخام بتركيز  الكحولي ضافة مستخلص البربولسإ(  أن 1يظهر من الشكل )و 

المعاملة بمستخلص البربولس  طباقحيث بلغ قطر النمو لأل Geotrichum candidumنمو الفطر   في يا  معنو  ا  عطى تأثير أ 

(، Temiz et al,. 2011 ؛Capoci et al,. 2012) تضادي مواد لها تأثير ، وذلك الحتوائه على مقارنة  بالشاهد سم 1.2

 flavonoids  ،terpenoidsإلى  تنتميو ، مختلف دول العالمفي  رفت هذه الموادع حيث

،phenylpropanoids،stilbeneslignanascoumarins) (Huang et al 2014)  فالفيونيداتالمنflavonoids  مثل

rutin ،liquiritigenin ،daidzein ،pinobanksin ،quercetin ،luteolin ،dalbergin ،isoliquiritigenin ،

pinocembrin ،pinobanksin-3-acetate ،biochanin A  وformononetin(Daugsch et al 2008 و )شار أ

Marquiafave et al,. (2015)  على يحتوى  البربولسأن إلىCaffeic acid  ،P-coumaric acid ،Cinnamic acid ،

Aromadendrin ،Isosakuranetin وArtepillin C ، حيث المضادات الحيوية تأثير يشبه  إلى كونه  سالبربول يعزى تأثيرو

عود تو أ ،(Taksi et al,. 1994عملية تصنيع البروتين)نفاذية الغشاء الخلوي و تثبيط  فيمنع عملية انقسام الخاليا و يؤثر ي

إلى الزيوت  البربولسفاعلية  عزى تو أ(، Sforcin et al,. 2000االنظمة االنزيمية للخلية ) فيفاعليته إلى تأثيره 

-Nedji and Loucif)ميكروبية كسدة ومضادات ألتعد من مضادات ا التي إلى التربيناتو  (Bankova et al,. 2014)الطيارة

Ayad, 2014). 
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ام من أي 5بعد قياس أيام من 5قياس بعد الGeotrichumcandidumقطر النمو الميسيليومى في البربولستأثير مستخلص  :1شكل 
 .%(5تركيزه ) البربولسبمستخلص   المعاملة

 
بقطر ، وزاد تثبيط النمو بزيادة تركيز المبيد  Geotrichum candidumنمو الفطر  في معنوي بشكل  45-أثر مبيد دايثين م

 )2بالفطر الممرض )الشكل  طباقيام من حقن األأ 5بعد   التوالي( سم على 0.51و  0.7، 1.4)نمو وصل إلى 

 
س بطاط يالوسط الغذائيام من الحقن على أ 5بعد  Geotrichum candidumالميسيليومى للفطر الممرض قطر االنمو: 2 شكل
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 ة بالخل( أن الثمار المعامل3من الجدول ) ريظه :كيميائيةبمعامالت  الطماطم على ثمار يمكافحة مرض العفن الكريم

اء مقارنة  بالشاهد)ثمار معاملة بالم يخفضت من كمية مرض العفن الكريم ،مº 4% والمخزنة عند درجة حرارة 5 الطبيعي

ي سم مقارنة بالمخزنة ف1.4 إلىفي قطر النمو على سطح الثمرة المعاملة وصل  معنوي والمعقم(،حيث سجل تناقص  المقطر

 الخل ، يظهر نسبة تأثير المعاملة بالتواليسم( على  7.1سم و 3.14و الشاهد غير المعاملة بالخل )أدرجة حرارة الغرفة 

  حين ي%، ف8.20إلىالمخزنة في درجة حرارة الغرفة  و ،%54.8 إلىعلى ثمار الطماطم المخزنة في الثالجة  يعيالطب

ز لم تتجاو  يخفضت من كمية مرض العفن الكريم ،مº 4% والمخزنة عند درجة حرارة 5بملح الطعام   الطماطم ثمارمعاملة 

رجة دمقارنة بالمخزنة في  معنوي  م، هذا التناقص°4سم عند  0.5على سطح الثمرة  يقطر البقعة الناتجة عن العفن الكريم

 إلىة ثمار الطماطم المخزنة في الثالج فيو الشاهد غير المعاملة بالخل، ووصلت نسبة تأثير ملح الطعام أحرارة الغرفة 

عفن أن قطر البقعة الناتجة عن ال إلىيضا أوتشير نتائج الجدول  %،27.9 إلىالمخزنة في درجة حرارة الغرفة  و ،84.1%

ثمار  يفبلغت نسبة تأثير ماء البحر و ، سم( 1.7) ، هوعلى سطح الثمرة المعاملة بماء البحر والمخزنة في الثالجة يالكريم

لوحظ من الجدول انخفاض و %، 29.3 إلىالمخزنة في درجة حرارة الغرفة  و% 45.9 إلىالطماطم المخزنة في الثالجة 

مستخلص بتأثير الصل نسبة تو  ا،معنويكان هذا التناقص و ، بغيرها مقارنة البربولسي عند المعاملة بالمستخلص  الكحول معنوي 

ير تشو  .ي%( على التوال25.5% و 86.3) إلىم( ° 25م و° 4) درجتي الثمار الطماطم المخزنة عند  في الكحولي  البربولس

ند عطى نتائج عالية في مكافحة المرض عأ ، كما G. candidumنتائج هذه الدراسة إلى أن مبيد الدايثين فعال ضد الفطر 

 .,2014Iwuagwu et alليه إتوصل ما مع تتفق هذه النتائج و  ،جميع التراكيز المستخدمة
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بيعية ة بمواد طلالمعامعلى ثمار الطماطم  الكريميصابة بالعفن إلنسبة تأثير المعاملة )%( الناجم عن ا)سم(  البقعة قطر :3 جدول
 يام من المعاملة.أ 8والمخزن عند درجات حرارة مختلفة بعد ( %5تركيز )

 

 نسبة تأثير المعاملة )%( )سم( البقعةقطر  %5تركيز المعامالت عند 
 م° 25 م°4 م° 25 م4° 

  7.11 3.14 الشاهد

 20.82 54.78 5.63 1.42 طبيعيحمض خليك 

 27.85 84.08 5.13 0.5 ملح الطعام

 29.25 45.86 5.03 1.7 ماء البحر

 25.46 86.31 5.3 0.43  مستخلص البربولس

 

مراض ما بعد أفي مكافحه لها  بدائل إدخالمن المبيدات او  الخالية علي المعامالت  زاد الطلب عالميا  الوقت الذى ففي       

 .,karasahim et al)للمكافحة الكيميائية مخاطر السمية على البيئة ن ألوذلك  ،(Woodell and Olsen, 2007)الحصاد

ال يوجد مبيد ، و (Mari et al, 2003) للمبيدات لفطريات الممرضة مقاومةمن اضافة إلى ظهور سالالت باإل ،(2005

 .,tebuconazole (McKay et alو Proiconazoleعدا ، (Fiedler, 2014)ي مالعفن الكري متخصص ضد مرض

 ىلإ وملح الطعام( وكلوريد الصوديومالكالسيوم  كلوريد (الكلوريد  أمالح   ةضافإن ألى إ(، وقد خلصت هذه الدراسة 2012

وكانت كميه المرض منخفضه علي  قص في النمو بزياده تركيز الملح،يزداد هذا التناو  ،الوسط الغذائي خفض النمو الميسليومي

بمستخلص البربولس ضافة إ، ونستنتج من الدراسة أيضا  أن م  4ومخزن عند %5 بمحلول ملح الطعام تركيزه المعاملةالثمار 

يوصى لذا  لي تناقص في كميه المرض.وأدى إ، Geotrichumنمو الميسليومي لفطرلاالوسط الغذائي خفض من إلى  الكحولي

في مكافحه أعفان ثمار  ميائيةيالكللمبيدات  بيعيةطملح الطعام وماء البحر ومستخلص البربولس كبدائل   باستخدامالبحث 

 .الفطرية مرض ما بعد الحصادالعمر تخزين الثمار وتقليل كميه  إلطالة الحصاد دما بع  الطماطم 
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The Control of the creamy mold disease on tomato fruits using the 
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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%. 
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