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المستخمص

 وحامض السالسمك بتوليفة او منفردين ضد العفن االخضر عمى ثمارKluyveromyces marxianus اجريت هذه الدراسة بهدف تقييم كفاءة الخميرة

P.  فعالية عالية كعامل مكافحة احيائية ضد الفطرK. marxianus  اظهرت الخميرة.Penicillium digitatum البرتقال المتسبب عن الفطر
 وأن حامض السالسمك قد,مل/  خمية016 عند استخدام الخميرة بتركيز%011  اذ بمغت النسبة المؤية لمتثبيطPDA  عمى الوسط الزرعيdigitatum
 ان كل من عالق الخميرة. في معاممة المقارنة%141  في حين كانت%9443  بنسبة511 ppm و0111  بكال التركيزينP.digitatum ثبط نمو الفطر

 وبمغت النسبة المئوية النبات االبواغ عند استخدام, بالكاملP. digitatum مل وراشحها قد ثبطا انبات ابواغ الفطر/ خمية016  بتركيزK. marxianus
 في حين بمغت النسبة المئوية النبات االبواغ في معاممة المقارنة%243 PDB  في الوسط الزرعي السائل011 ppm حامض السالسمك بتركيز
 مايكروميتر عمى التتابع قياسا بـ0042 و141 و141  وقد بمغ معدل اطوال انابيب االنبات بوجود عالق الخميرة وراشحها وحامض السالسمك, %9646
 وحامض السالسمك كفاءة في مكافحة مرض العفن االخضر عمى ثمار البرتقالK. marxianus  اظهرت توليفة الخميرة. مايكروميتر في المقارنة2042
 متفوقة معنوياعمى معاممتي الخميرة او حامض السالسمك2±25  إذ منعت حدوث المرض بالكامل بعد ثالثة ايام من التحضين عمى درجة حرارة,المجرحة
 قد تفوقتP.digitatum  ساعة من اضافة لقاح الفطر24  قبلK. marxianus  ان معاممة الثمار بتوليفة من حامض السالسمك والخميرة.منفردين
ممغم بعد/د/ وحدة5883 في قشرة الثمارPODمعنويا عمى المعامالت المنفردة منهما في تحفيز المقاومة في الثمار حيث بمغت فعالية انزيم البيروكسيديز
ممغم عمى/د/ وحدة4544 و5032  ساعة من اجراء التجربة وبمغت فعالية انزيم البيروكسيديز في معاممتي حامض السالسمك او الخميرة منفردين96
.ممغم بالتتابع/د/ وحدة3381 و3093 التتابع قياسا بمعاممتي المقارنة (فطر ممرض او بدون تمقيح بالفطر الممرض) المتان بمغت فعالية االنزيم فيهما

.Penicillium digitatum ,Kluyveromyces marxianus :الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study has been conducted to evaluate the efficacy of the yeast Kluyveromyces marxianus and salicylic acid
separately or in combination against green mold of orange fruits caused by Penicillium digitatum4 K. marxianus
showed high efficacy as a biological agent against P.digitatum on PDA with 100% inhibition at 10 6 cells / ml. In
addition, salicylic acid in both concentrations 1000 and 500 ppm inhibited P.digitatum growth at 94.3%,
compared to 0.0% in control. K. marxianus suspension at 106 cells/ml and its filtrate inhibited spores germination
of P.digitatum completely. The percentage of spore's germination in liquid PDB containing 100 ppm salicylic acid
was found to be 2.3%, compared to 96.6% in control. The average lengths of germ tube in the yeast suspension,
yeast filtrate and salicylic acid were found 0.0, 0.0 and 11.2 µm respectively compared to 21.2 µm in control. A
combination of K. marxianus and salicylic acid Showed higher efficiency in controlling green mold on wounded
orange fruits, where it has completely prevented the disease incidence after three days of incubation at 25 ± 2c.
compared with yeast or salicylic acid separately4 Fruits treatment with combination of salicylic acid and K.
marxianus 24 hours before inoculation with P.digitatum has been found more efficient than salicylic acid and K.
marxianus individually in stimulating resistance in the fruits.The activity of peroxidase (POD) in fruits peel was
5883 unit/s/mg after 96 hours of treatment, while the activity of peroxidase reached in salicylic acid or K.
marxianus to 5132 and 4544 units/s/mg respectively, compared with 3193 and 3380 units/s/mg in control
treatments (with pathogen or without pathogen) respectively4
Key words: Kluyveromyces marxianus, Penicillium digitatum4
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المواد والطرائق

المقدمة

يعد مرض العفف االخضر المتسبب عف الفطر ( Pers. Fr.

تأثير الخميرة  K. marxianusو حامض السالسمك في

التي تصيب ثمار الحمضيات بعد الجني ،ويسبب خسائر

حضر حامض السالسمؾ بالتركيزيف  500و 1000 ppmفي

 Penicillium digitatum )Sacc.مف بيف اىـ االمراض

تثبيط نمو الفطر  P. digitatumفي الوسط الزرعي

كبيرة خالؿ الخزف والنقؿ ( 1و .)9يعد استخداـ المبيدات

الوسط الزرعي  PDAوصب في أطباؽ بتري قطر  9سـ،

الكيمياوية اجراء تقميدي لمكافحة ىذا المرض وليا دور ميـ

اضيؼ لموسط الزرعي  PDAفي أطباؽ اخرى  1مؿ/طبؽ

في السيطرة عمى االصابة بالفطر  11( P.digitatumو11

مف مزرعة سائمة لمخميرة  K. marxianusتركيز

المقاومة لدى الكائنات الممرضة ضدىا ادى الى تطور مفيوـ

 8: NYD( Yeast Dextroseغـ  nutrient brothو5

و 23و 41و 11و ،)11ونظ ار لسمية المبيدات وظيور صفة

112خمية/مؿ منماة في الوسط الزرعي السائؿ Nutrient

عالمي حوؿ الحاجة الى بدائؿ لممبيدات الكيمياوية (.)38

غـ  yeast extractو 20غـ  dextroseو 1لتر distled

حالياَ يعد استخداـ الخمائر في المكافحة االحيائية المراض

 )waterبعمر  13ساعة ،ولممقارنة استخدمت اطباؽ حاوية

ويمكف اعتبارىا بديال لممبيدات الكيمياوية ( 11و 11و11

لقح مركز كؿ طبؽ بقرص قطر  1.5سـ مف مزرعة لمفطر

مابعد الجني في ثمار الفواكو والخضر مف الطرؽ الفعالة

عمى الوسط الزرعي  PDAفقط .بعد تصمب الوسط الزرعي

و .)49استخدمت الخميرة Debaryomyces hansenii

 P. digitatumالمنمى عمى الوسط الزرعي  PDAبعمر

بنجاح في مكافحة مرضي العفف االخضر والعفف االزرؽ في

اسبوع .اجريت التجربة بثالثة مكررات مف كؿ معاممة

ثمار البرتقاؿ ( 5و ،)32وتتوفر في االسواؽ بعض الخمائر

وحضنت األطباؽ بدرجة ح اررة  4±45ـ  .قيست اقطار

و C. sakeو Cryptococcus albidusو Metschnikowia

بالنمو الفطري وحسبت النسبة المئوية لمتثبيط حسب المعادلة

o

المضادة ألمراض ما بعد الجني كػ ػ Candida oleophilla

المستعمرات كؿ  41ساعة ،حتى امتالء اطباؽ المقارنة

 fructicolaبشكؿ مستحضرات تجارية ( 11و 11و45

اآلتية:

بعد الجني تشمؿ المنافسة مع المسبب المرضي عمى الغذاء

 %لمتثبيط = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 011

و .)42إف اآلليات الرئيسة لمخمائر في مكافحة امراض ما

متوسط قطر المقارنة – متوسط قطر المعاممة
متوسط قطر المقارنة

والمكاف ،انتاج المضادات الفطرية المتطايرة او المنتشرة

تأثير الخميرة  K. marxianusوحامض السالسمك في

 ،diffusibleانتاج االنزيمات المحممة لمجدر الخموية مثؿB-

انبات ابواغ الفطرP. Digitatum

 1,3-glucanaseو ،Chitinaseتحفيز مقاومة النبات

نميت الخميرة  K. marxianusعمى الوسط الزرعي

والتطفؿ ( ،)11وقد امكف زيادة كفاءة الخمائر بخمطيا مع

السائؿ  NYDBوحضر راشح الخميرة بأمرار مزرعتيا

مواد اخرى لتكوف اكثر فاعمية في مكافحة امراض ما بعد

السائمة بعمر  13ساعة خالؿ مرشح غشائي بفتحات قطرىا

الجني ( 1و ،)11اذ استخدمت بعض المواد اآلمنة ليذا

 ،µm1.15وحضر حامض السالسمؾ بتركيز 111 ppmفي

الغرض مثؿ  28( Salicylic acidو ،(13ونظ ار لزيادة

الوسط الزرعي السائؿ  .PDBنقؿ  5مؿ مف عالؽ الخميرة

االىتماـ بتحفيز المقاومة باعتبارىا عامال ميما في وقاية

بتركيز  112خمية/مؿ وراشح الخميرة وحامض السالسمؾ الى

النبات ومكافحة امراض ما بعد الجني في ثمار الفواكو

انابيب اختبار معقمة عمى انفراد واضيؼ الييا  1مؿ مف

والخضروات ( 19و ،)20فقد ىدؼ ىذا البحث الى تقييـ

عالؽ ابواغ الفطر  P. digitatumبتركيز  112بوغ/مؿ،

كفاءة الخميرة  Kluyveromyces marxianusوحامض

حضر بإضافة  11مؿ ماء مقطر معقـ الى مزرعة لمفطر

السالسمؾ بتوليفة اومنفرديف ضد العفف االخضر عمى ثمار

بعمر  11اياـ نامية عمى الوسط الزرعي  ،PDAحرؾ بمطؼ

البرتقاؿ المتسبب عف الفطر .Penicillium digitatum

بواسطة قضيب زجاجي معقـ ثـ سحب بواسطة ماصة معقمة
وحسب التركيز بواسطة شريحة العد ،Hamocytomete
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ولممقارنة استخدـ عالؽ ابواغ الفطر في الوسط الزرعي

تأثير الخميرة  K. marxianusوحامض السالسمك في

 ،PDBوبعد  14ساعة مف التحضيف في درجة ح اررة 45

استحثاث المقاومة في الثمار وفاعمية انزيم البيروكسيديز

 4±ـ .oفحص  111بوغ مجيريا مف كؿ مكرر وحسبت

اخذت ثمار برتقاؿ سميمة غسمت وعقمت وجرحت كما في

النسبة المئوية لالنبات كما قيست اطواؿ انابيب االنبات.

الفقرة السابقة وعوممت الجروح اما بعالؽ الخميرة K.

اجريت التجربة بثالثة مكررات لكؿ معاممة عمى وفؽ التصميـ

 41 marxianusمايكروليتر/جرح بتركيز  112خمية/مؿ او

تأثير الخميرة  K. marxianusوحامض السالسمك في

أو بالخميرة وحامض السالسمؾ معا بنفس الكميات والتراكيز

التاـ التعشية.

بحامض السالسمؾ  41مايكروليتر/جرح بتركيز 100 ppm
السابؽ ذكرىا ،أو بالماء المقطر المعقـ لممقارنة وبعد 41

مكافحة العفن األخضر في ثمار البرتقال المجرحة

ساعة اضيؼ عالؽ ابواغ الفطر  P. digitatumبتركيز

اختيرت ثمار برتقاؿ متماثمة بالحجـ وخالية مف الجروح

والخدوش .غسمت الثمار بمحموؿ التنظيؼ ثـ بماء الحنفية

 111بوغ/مؿ الى الجروح في المعامالت التي تتطمب اضافة

الجاري وعقمت بغمرىا في الكحوؿ األثيمي  %11لمدة دقيقة،

المقاح وحفظت الثمار في درجة ح اررة  4±45ـ .oنزعت

وتركت لتجؼ .جرحت كؿ ثمرة بجرح واحد في احد جانبييا

قشور

انزيـ

ابعاده  1×4ممـ بواسطة مشرط معقـ .قسمت الثمار الى ست

 Peroxidaseبعد  92ساعة حسب ما ذكر سابقا ()12

مجاميع .اضيؼ الى المجموعة االولى  41مايكروليتر/جرح

باستخداـ مادة  guaiacolكمادة اساس وتمت متابعة التغير

وبعد ساعة اضيؼ فوقو  11مايكروليتر/جرح مف عالؽ ابواغ

 141نانوميتر وحسب التغير في االمتصاص حسب المعادلة

الفطر  P. digitatumبتركيز  111بوغ /مؿ ،واضيؼ الى

اآلتية:

مػف عالػؽ الخميرة  K. marxianusبتركيز 112خمية/مؿ

البرتقاؿ

حوؿ

وقدرت

الجروح

فعالية

في االمتصاص كؿ  11ثانية لمدة  1دقائؽ عمى طوؿ موجي

مجموعة ثانية  41مايكروليتر/جرح حامض السالسمؾ بتركيز

 100 ppmوبعد ساعة اضيؼ فوقو  11مايكروليتر/جرح مف
عالؽ ابواغ الفطر  P. digitatumبتركيز  111بوغ/مؿ،

التغيرفي االمتصاص =

ولممجموعة الثالثة اضيؼ  41مايكروليتر/جرح حامض
السالسمؾ بتركيز  100 ppmوبعد ساعة اضيؼ فوقو 41

A 
ـــــــــــــــــــ
T 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذ اف:

مايكروليتر/جرح مف عالؽ الخميرة  K. marxianusبتركيز

140 × 0 × 14110

 =A مقدار التغير في االمتصاصية.

 112خمية/مؿ وبعد ساعة اضيؼ فوقو  11مايكروليتر/جرح

( =  t.)O.Dمقدار التغير في الزمف.

مف عالؽ ابواغ الفطر  P. digitatumبتركيز  111بوغ/مؿ

 =1.1حجـ االنزيـ المستعمؿ (متغير).

 P. digitatumبتركيز  111بوغ/مؿ تمثؿ المجموعة الرابعة،

 = 1.111كمية االنزيـ التي تسبب زيادة في امتصاص

ولممقارنة اضيؼ  11مايكروليتر/جرح مف عالؽ ابواغ الفطر

 = 1طوؿ المسار الضوئي (ثابت).

كما اضيؼ الى المجموعة الخامسة  41مايكروليتر/جرح مف

عالؽ الخميرة K. marxianus

الضوء عند طوؿ موجي مقداره  141نانوميتر في الدقيقة

بتركيز  112خمية/مؿ،

الواحدة (ثابت).

وتركت الجروح في المجموعة السادسة بدوف معاممة .اجريت

النتائج والمناقشة

واربع ثمار لكؿ معاممة .وضعت كؿ ثمرة في كيس مف البولي

تثبيط نمو الفطر  P. digitatumفي الوسط الزرعي

في درجة ح اررة  4± 45ـ oلمدة اسبوع ،حسبت النسبة المئوية

مكافحة احيائية ضد الفطر  P. digitatumعمى الوسط

التجربة عمى وفؽ لمتصميـ العشوائي الكامؿ بثالثة كررات

تأثير الخميرة  K. marxianusوحامض السالسمك في

اثميف وجمعت ثمار كؿ مكرر في كيس آخر ،حضنت الثمار

فعالية عالية كعامؿ

اظيرت الخميرة K. marxianus

لالصابة وقيست اقطار البقع المتعفنة كؿ  41ساعة.

الزرعي  PDAاذ بمغت النسبة المؤية لمتثبيط  %111عند
استخداـ الخميرة بتركيز  112خمية/مؿ (جدوؿ  .)1تتفؽ ىذه
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النتائج مع نتائج دراسة اخرى اشارت الى كفاءة الخميرة K.

وتتماثؿ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة اخرى اثبتت اف حامض

 marxianusفي تثبيط نمو الفطر Aspergillus section

السالسمؾ بتركيز  111 ppmفي الوسط الزرعي السائؿ

 flaviبنسبة تثبيط تراوحت بيف  ،(21) %100-75كما

 PDBقد ثبط انبات ابواغ الفطر ،)13( P .expansum

اشارت دراسات اخرى الى نتائج مماثمة اثبتت اف ىذه الخميرة

وفيما يخص معدؿ اطواؿ انابيب االنبات فقد بمغ معدؿ

كانت فعالة في تثبيط نمو كؿ مف الفطريف Pythium

اطواؿ انابيب االنبات بوجود عالؽ الخميرة وراشحيا وحامض

الوسط الزرعي  15( PDAو ،)16كما اظيرت النتائج جدوؿ

بمعاممة المقارنة  41.4مايكروميتر ،واظير كؿ مف عالؽ

السالسمؾ  1.1و 1.1و 11.4مايكروميتر بالتتابع قياسا

 aphanidermatumو Rhizochtonia solaniعمى
 ،1اف حامض السالسمؾ قد ثبط نمو الفطر P. digitatum

الخميرة  K. marxianusوراشحيا تفوقا معنويا ()p=0.05
عمى حامض السالسمؾ في خفض معدؿ اطواؿ انابيب انبات

بكال التركيزيف  1000و 500جزء بالمميوف بنسبة %34.3

الفطر  ،P. digitatumولـ يظير عالؽ الخميرة فرقا معنويا

في حيف كانت  %0.0في معاممة المقارنة ،وانخفض معدؿ

اقطار مستعمرات الفطر الممرض  P. digitatumمعنويا

عف راشحيا في خفض اطواؿ انابيب االنبات.

باستخداـ الخميرة او حامض السالسمؾ بكال التركزيف

جدول  .2تأثير الخميرة  K. marxianusوحامض

المسعمميف في االختبار قياسا بمعاممة المقارنة ،اال انيا لـ

السالسمك في انبات ابواغ الفطر  P. digitatumواطوال

تختمؼ معنويا فيما بينيا.

انابيب االنبات

جدول  .1تأثير حامض السالسمك والخميرة K.

الوعاهالت

 marxianusفي نمو الفطر  P. digitatumعمى

عالق الخوبرة
K.marxianus
راشح الخويرة
K.marxianus
حاهض السالسلك 100ppm
Control
LSD=0.05

الوسط الزرعي PDA

الوعاهالت
SA,1000ppm
SA,500ppm
K.m
Control
)LSD(P=0.05

%
للتثبيط
94.3
94.3
100
0.0

قطر الوستعورة
(سن)
0.5
0.5
0.0
8.8
2.3

%
النبات
االبواغ
0.0

طول انابيب
االنبات
(هايكروهيتر)
0.0

0.0

0.0

2.3
96.6
1.5

11.1
21.2
0.6

اختبار كفاءة الخميرة  K. marxianusوحامض السالسمك

Kluyveromyces = K.m ،Salicylic acid = SA
.marxianus
تأثير الخميرة  K. marxianusوحامض السالسمك في

في مكافحة العفن االخضر في ثمار البرتقال المجرحة

تشير نتائج ىذا االختبار (جدوؿ  )3الى كفاءة توليفة

الخميرة  K .marxianusوحامض السالسمؾ في مكافحة

انبات ابواغ الفطر  P. digitatumواطوال انابيب االنبات

مرض العفف االخضر عمى ثمار البرتقاؿ المجرحة ،إذ منعت

بينت نتائج ىذا االختبار (جدوؿ  ،)4اف كؿ مف عالؽ

حدوث المرض بالكامؿ متفوقة معنويا ( (p=0.05عمى

الخميرة  K .marxianusبتركيز  112خمية/مؿ وراشحيا قد

معاممتي الخميرة او حامض السالسمؾ منفرديف إذ بمغت

ثبط اانبات ابواغ الفطر  P. digitatumبالكامؿ ،تتفؽ ىذه

النسبة المئوية لحدوث المرض و 0.0و 11.1و11.1

النتائج مع نتائج سابقة اظيرت اف الخميرة K. marxianus

بالتتابع بعد ثالثة اياـ مف التحضيف عمى درجة ح اررة

قد ثبطت انبات ابواغ الفطر P. digitatumالمسبب لمرض

 ،2±25كما تفوقت معاممة التوليفة مف الخميرة وحامض

العفف االخضر عمى ثمار الاللنكي ( ،)14كما اظيرت

السالسمؾ او كؿ منيما عمى انفراد عمى معاممة المقارنة (فطر

دراسات سابقة مقدرة ىذه الخميرة عمى خفض نسبة االنبات

ممرض فقط) التي بمغت فييا النسبة المئوية لحدوث المرض

ومعدؿ استطالة انابيب االنبات لسالالت عديدة مف الفطر

 %100ولـ تختمؼ معنويا ) (p=0.05عف معاممة المقارنة

 41( Aspergillusو ،)44وبمغت النسبة المئوية النبات

(ثمار مجرحة بدوف تمقيح بالممرض) .اشارت نتائج مماثمة

االبواغ عند استخداـ حامض السالسمؾ بتركيز 111 ppm

سابقة الى اف الخمط بيف حامض السالسمؾ والخميرة

في الوسط الزرعي السائؿ  %4.1 PDBفي حيف بمغت

 Cryptococcus laurentiiكاف فعاال في خفض النسبة

النسبة المئوية النبات االبواغ في معاممة المقارنة ،%92.2
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انزيـ  15( peroxidaseو ،)12ويعد حامض السالسمؾ

 ،(38( P. expansumوفي ما يخص معدؿ اقطار البقع

محفز طبيعي لممقاومة في النبات ويمتمؾ فعالية مضادة

المتعفنة فقد اظيرت معاممة التوليفة مف الخميرة وحامض

لمفطريات ضد بعض المسببات الممرضة لممانكو والحمضيات

السالسمؾ أو كؿ منيما عمى انفراد تفوقا ) (p=0.05عمى

والكمثرى ( 1و 11و.)19

معاممة المقارنة (فطر ممرض فقط) إذ بمغت  1.1و1.1

جدول  .3تأثير الخميـرة  K. marxianusوحامض

معنويا ) (p=0.05فيما بينيا ،كما انيا لـ تختمؼ )(p=0.05

في البرتقال ومعدل اقطار البقع المتعفنة

و 1.2ممـ بالتتابع ،واف ىذه المعامالت الثالث لـ تختمؼ

السالسمك فـي النسبة المئـوية لحدوث مرض العفن االخضر

عف معاممة المقارنة (ثمار مجرحة بدوف تمقيح بالممرض) بعد

الوعاهالت

ثالثة اياـ مف اجراء التجربة ،وبعد ستة اياـ مف اجراء التجربة

P.d
Control
k.m
SA+P.d
k.m+P.d
Km+SA+P.d
)LSD(P=0.05

تفوقت ) (p=0.05معاممة التوليفة مف الخميرة K.
 marxianusوحامض السالسمؾ عمى معاممتي الخميرة او
حامض السالسمؾ منفرديف ،إذ بمغت اقطار البقع المتعفنة في
كؿ منيا  19.1و 11.2و 43.1ممـ بالتتابع ولـ تختمؼ

 %حدوث
الورض بعد
ثالثه ايام
100
0.0
0.0
11.1
11.1
0.0
19.7

هعدل اقطارالبقع الوتعفه(هلن)
بعد سته
بعد ثالته ايام
ايام
61.0
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
28.3
0.6
30.6
1.0
19.0
0.0
3.5
1.8

=K.m ,Penicillium digitatum =P.d

Kluyveromyces

) (p=0.05الخميرة عف حامض السالسمؾ منفرديف اال انيما

.Salicylic acid =SA ,marxianus

بمغ فييا معدؿ اقطار البقع المتعفنة  21.1ممـ .يتفؽ ذلؾ مع

استحثاث المقاومة في الثمار وفاعمية انزيم البيروكسيديز

خفض النسبة المئوية لحدوث مرض العفف االخضر المتسبب

البرتقاؿ بواسطة حامض السالسمؾ والخميرة K. marxianus

في ثمار الحمضيات المجرحة والممقحة اصطناعيا بالفطر

السالسمؾ والخميرة  K. marxianusقبؿ  41ساعة مف

تفوقا ) (p=0.05عمى معاممة المقارنة (فطر ممرض) التي

تأثير الخميرة  K. marxianusوحامض السالسمك في

نتائج سابقة اثبتت فعالية الخميرة  K. marxianusفي

اظيرت النتائج شكؿ  1حصوؿ استحثاث لممقاومة في ثمار

عف الفطر  P.digitatumفضال عف اقطار البقع المتعفنة

منفرديف او مجتمعيف ،واف معاممة الثمار بتوليفة مف حامض

الممرض بعد ثالثة اياـ او ستة اياـ مف اجراء التجربة

اضافة لقاح الفطر  P. digitatumقد تفوقت معنويا

وتحضيف الثمار في درجة ح اررة ْ 1±45ـ ) .(12بينت

( )p=0.05عمى المعامالت المنفردة منيما في تحفيز

استخدمت بنجاح في مكافحة مرض عفف التفاح المتسبب عف

في قشرة الثمار 5331وحدة/د/ممغـ بعد  92ساعة مف اجراء

د ارسػػة اخػ ػػرى اف الخميػ ػرةKluyveromyces lactis

المقاومة في الثمار إذ بمغت فعالية انزيـ البيروكسيديز POD

الفطر  P.expansumفي المخزف ( .)1قد يعود السبب في

التجربة وبمغت فعالية انزيـ البيروكسيديز في معاممتي حامض

فعالية الخميرة  K. marxianusالى افرازىا مواد متطايرة

السالسمؾ او الخميرة منفرديف  5114و 1511وحدة/د/ممغـ

 acidو iso-amyl alcoholو ethyl acetateوfenil-

ممرض او بدوف تمقيح بالفطر الممرض) المتاف بمغت فعالية

تعمؿ عمى تثبيط نمو الفطر الممرض مثؿ iso –valeric

بالتتابع متفوقتيف ( )p=0.05عمى معاممتي المقارنة (فطر

 iso-butyrateو 4( iso-butyric acidو ،)1او قد يعود

االنزيـ فييما  1191و 1131وحدة /د /ممغـ بالتتابع .اظيرت

الى تنافس ىذه الخميرة مع الممرض عمى المواد الغذائية

دراسات سابقة نتائج مماثمة اشارت الى اف توليفة مف حامض

والمكاف لقدرتيا العالية عمى التكاثر السريع فقد اشارت

السالسمؾ والخميرة  Cryptococcus laurentiiاحدثت

فضال عف قدرتيا عمى انتاج بعض االنزيمات والكحوؿ

ثمار التفاح الممقحة بالفطر  P. expansumفضال عف

دراسات سابقة الى القدرة التنافسية العالية لمخمائر (،)15

زيادة في فعالية انزيـ البيروكسيديز بمقدار ثمانية اضعاؼ في

االثيمي ( 13و 11و )12التي تعمؿ عمى القتؿ المباشر

حصوؿ زيادة في فعالية انزيـ البيروكسيديز بواسطة حامض

لمفطر الممرض وتحميمو ،كما اف ليذه الخميرة القدرة عمى

السالسمؾ او الخميرة منفرديف مقارنة بمعاممة المقارنة اال انيما

استحثاث المقاومة الجيازية مف خالؿ تحفيزىا لزيادة فعالية

اقؿ مف معاممة التوليفة منيما ( .)13اف انزيـ البيروكسيديز
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