
 االمراض الفطریةمن  النباتياإلنتاج كیف نحمي 

 
 تعمل بعض اذبالفطریات ، االنتاج النباتي من المشاكل الكبیرة التي تواجھ االنسان تلوث     

االنسان  ألطعمةبعض المواد االولیة   على)  (Saprophytticالفطریات التي تنمو بصوره رمیة  

من  اتجھت انظار العلماء الى كیفیة حمایة االنتاج النباتيلذلك . على افراز نواتج ایضیة علیھا

تسبب  وبالتاليتصیب مختلف المحاصیل الحقلیة والبستانیة  التيو الفطریاتاألمراض التى تسببھا 

لذلك اتجھت  الطبیة المستخلصات النباتیة وذلك عن طریق استخدام  خسائر كبیرة لالقتصاد القومى

 للمبیداتالعالم للكشف عن منتجات او مستخلصات نباتیة تكون بدیال  الدراسات في العدید من دول

الغالبیة العظمى من ھذه المواد الكیمیاویة لھا تأثیرات جانبیة فقد تكون من  حیث ان  الكیمیائیة المصنعة

 تؤدي الى  المواد المسرطنة او السامة لذلك اصبح من الضروري ایجاد بدائل لھذه المواد الكیمیاویة

مرحلة ما بعد الحصاد وذلك لمواكبة االتجاھات الحدیثة  فياإلصابة سواء أثناء موسم الزراعة أو تقلیل 

فى تلوث البیئة  اثر كبیریعتبر استخدام المبیدات الكیماویة بصورة واسعة لھ  ، كمافى مقاومة األمراض

 واألضرار بالصحة العامة لإلنسان والحیوان . 

أوائل التسعینات قدرت منظمة الصحة العالمیة أن ھناك ثالثة مالیین نسمة سنویاً یعانون من آثار  في

استعمال المبیدات . وأن معظم المزارعین كانوا یخزنون المبیدات الكیماویة فى منازلھم بطرق غیر 

یب لتقلیل ھذه اآلثار آمنة خصوصاً فى الدول النامیة . وتعمل ھذه المنظمة على توفیر المعلومات والتدر

باإلضافة إلى ذلك فإن العدید من المبیدات أصبحت عدیمة الفاعلیة فى  . الضارة لمثل ھذه المبیدات

ترفع  التيبإصدار الكتیبات  ( FAO ) مقاومة مسببات األمراض النباتیة وكذلك اھتمت منظمة الفاو

ضع برامج التدریب التى تھدف الى تقلیل عند استخدام المبیدات وكذلك فأنھ من المفید و األماندرجة 

  . األثر الضار لمسببات األمراض النباتیة وتقلیل تلوث البیئة

المستخلصات النباتیة في تثبیط العدید من الفطریات  استخدمتھناك العدید من الدراسات التي     

 Nigellaمستخلص لبذور الحبة السوداء الان  تدراسة وجدمنھا  المسببة لتلف اغلب المنتجات النباتیة

sativa  تجاه نمو الفطر تثبیطیة  یمتلك فعالیةA. flavus  . حیث وجد أن المستخلصات والزیوت

النباتیة تمتاز بفعالیة عالیة ضد ھذه اآلفات، وإنھا مركبات غیر سامة للنبات وسھلة التحطم في البیئة، 

مثل الزیوت  تحتوي على مادة أو أكثر في تركیبھا الكیمیائي ویعزى ذلك إلى أن معظم المصادر النباتیة

، لھا القدرة على تثبیط وتطور نمو الكثیر من العطریة والفینوالت واأللدیھایدات والقویدات وغیرھا 

  . الكائنات الحیة المسببة لألمراض النباتیة، وخصوصا الفطریات
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