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 درجة( 02)                                                          -السؤال األول:

 درجات( 01)                            تفسربما  - أ

 ع. و. انفىل في انًُاطق انشًانيت يٍ ج.حأخيش صساػت  -1

 عرضه لإلصابة بمرض التبقع البنً لذلك ٌحسن أن تتأخر زراعته فٌها إلً أوائل نوفمبر.لتفادي ت

 Agrobacterium tumefacienes بكخيشياانضساػيت في يقاويت  انذوسةػذو جذوي اسخخذاو   -2

 عاماً  02  -8 تتراوح بٌنمدة فً التربة البكتٌرٌا تعٌش حٌث ان هذه 

 حؼخبش انضساػت بانشخم سالح رو دذيٍ -3

تؤدي عملٌة الشتل إلً زٌادة إصابة الطماطم بفٌررو  موزاٌٌرك الردخان نًرراً ألن الفٌررو  ٌوجرد علرً بصررة البرذور حٌث 
بالشرتل. مرن ناحٌرة وٌنتقل منها للشتالت ثم ٌنتقل من الشتالت المصابة إلً السلٌمة مباشررة أو خرالل أٌردي العمرال القرائمٌن 

أخرى تفٌد زراعة الطماطم بالشتل فرً مكافحرة مررض تجعرد األورا  فرً الطمراطم والرذي ٌنتقرل بحشررة الذبابرة البٌضرا   إذ 
 ٌمكن حماٌة الشتالت من النابل الحشري فً المشتل بسهولة وٌترتب علرً ذلرك تقلٌرل الضررر الناشرا عرن المررض حٌرث أن

 ر النبات تكون أبل تأثٌراً علً النبات ومحصول الثمار.اإلصابة فً مراحل متقدمة من عم

 يجب ػذو انخؼفيش بانكبشيج ػُذ اسحفاع دسجت انذشاسة  -4

جف  ٌسبب ضررا كبٌرا لألشجار وكذلك اذاحٌث ان ذرات الكبرٌت تعمل علً تجمٌع الحرارة مما ٌؤدي إلً احترا  االورا  و
 م02درجة حرارة أبل من  ببطً  وأحسن ًروف الستعمال كبرٌت الجٌر هً

 يفضم ػذو انخبكيش في صساػت انقطٍ وانفىل انصىيا  -5

 Rhizoctoniaحٌث أن التبكٌر فً زراعة القطن وفول الصوٌا ٌؤدي إلرً زٌرادة اإلصرابة بمروت البرادرات المتسربب عرن 
solani, Pythium spp. ت مع مالئمته لنشراط وٌرجع ذلك إلً أن انخفاض درجة الحرارة ٌؤدي إلً إبطا  نمو البادرا

 الممرضات.

 درجات( 01)       :مما يلي أثنٌن فقطأجب عن  -ب

 درجات( 5)                                             ما هً الخطوات التً ٌجب اتباعها للوصول الى برنامج مكافحة متكامل . -1

 :ةباتباع الخطوات التالٌ
 اجرا  العملٌات الزراعٌة المالئمة من ازالة الحشائش ومخلفات المحصول السابق والحرث -1
 .تعقٌم التربة بالطر  الطبٌعٌة مثل التشمٌ  والبخار  -0
أرض غٌر ملوثة بالمبٌدات وفى حالة تلوثهرا بالمبٌردات برتم زراعتهرا عردة سرنوات بردون اسرتخدام  زراعة المنتج النباتى فى -3

 .مبٌدات حتى ٌتم التخلص من األثر المتبقى للمبٌد 
 استخدام مصدر رى غٌر ملوث بالمبٌد او مخلفات الصرف الصحى  -4

وذلك من مصدر موثو  به والكمر الجٌد والتحلل لضمان التخلص من  خدام السماد العضوىتاالعتماد على التسمٌد الحٌوى واس
 بذور الحشائش وجراثٌم الممرضات 

اثرا  التربة بالكائنات الدبٌقة من فطرٌات وبكتٌرٌا وخمائر المستخدمة فى المكافحة الحٌوٌة وتلعب دورا كبٌر فى العملٌات  -5
 .ات على التخلص من المواد السامة فى التربة بو التى تساعد النالحٌوٌة مثل توفٌر العناصر الغذائٌة ومنشطات النم

 .المقاومة البٌولوجٌة فى المزرعة عن طرٌق استخدام المصائد الطبٌعٌة كزراعة نباتات تعمل كمصائد للحشرات والنٌماتودا -6
 .استخدام اصناف مقاومة -2
 .استخدام دورة زراعٌة مالئمة  -8
 الحٌوٌة والمستخلصات النباتٌة والكٌماوٌات األمنة  الرش الوبائى بالمركبات -9
استخدام المقاومة الجهازٌة المكتسبة بنجاح وذلك برش المركبات المحفزة داخل النبات مثل حامض السلسٌلك  -12

  Cladosporium fulvum. جراثٌم فطر  او بعض الفطرٌات مثل  Benzothia diazole(BTHوالجٌسمونٌك و)
 .استخدام مبٌدات فطرٌة مسموح ٌها تعتمد على الكبرٌت وكربونات النحا  واكسى كلورو النحا  وسلفات النحا  -11



 

 درجات( 5)    التقاوي فً مقاومة أمراض النباتالمعدل األمثل من الزراعة باستخدام التحمٌل وكذلك استخدام أهمٌة وضح  -0

 اوالً: الزراعة باستخدام التحمٌل 

التحمٌل هو زراعة محصولٌن أو أكثر فً نف  البقعة من األرض وغالبا ما تكون الزراعة فً خطوط متبادلة أو بد تكون علً 

مصاطب متبادلة. بد ٌكون التحمٌل ثنائً بزراعة محصول بقولً كالفول السودانً أو الفاصولٌا مع أخر نجٌلً كالذرة وبد ٌكون 

والكوسة. ٌفٌد التحمٌل فً مكافحة األمراض النباتٌة إذ أن المسافات بٌن نباتات المحصول  ثالثً مثل زراعة الفاصولٌا والذرة

الواحد تزداد باإلضافة إلً وجود حواجز مٌكانٌكٌة بٌنها مما ٌعو  انتشار لقاح الممرضات والحشرات النابلة للفٌروسات  من 

مع ذرة. بد ٌكون إلفرازات جذور أحد المحصولٌن مواد سامة تثبط  األمثلة علً ذلك اختزال اإلصابة بالصدأ فً الفاصولٌا المحملة

ممرضات تصٌب اآلخر  من األمثلة علً ذلك تثبٌط إفرازات جذور الشوفان "لعفن جذور أفانومٌسٌ " فً البسلة  عند زراعتها 

 معاً.

 ثانٌا: استخدام المعدل األمثل للبذور

البادرات كما أنه أٌضا ٌؤثر علً األمراض التً تصٌب المجموع الخضري. تؤدي ر علً اإلصابة بأمراض موت وٌؤثر معدل البذ
 زٌادة معدل البذر إلً زٌادة اإلصابة بأمراض موت البادرات وٌعزي ذلك إلً اآلتً: 

 أن تزاحم البادرات ٌؤدي ضعفها وبالتالً تكون أكثر بابلٌة لإلصابة. 
الما  من سطح التربة مما ٌؤدي إلً إٌجاد ًروف مالئمة لمعًم الفطرٌات المسببة أن كثافة البادرات النامٌة ٌؤدي إلً نقص تبخر 

 لموت البادرات.
 تالم  البادرات أو نقص المسافات بٌن البادرات ٌؤدي إلً انتقال الممرض من بادرة إلً أخرى. 

 المحمول بالتقاوي.  تؤدي كثافة البذر إلً زٌادة نشاط اللقاح الموجود فً التربة وإلً زٌادة كثافة اللقاح
من ناحٌة أخرى ٌؤثر معدل البذر علً كثافة النباتات فً الحقل وٌنعك  ذلك علً المناخ المصغر حٌث تزداد الرطوبة النسبٌة فً 

 العشائر النباتٌة المتزاحمة مما ٌالئم معًم الفطرٌات التً تهاجم المجموع الخضري

 

 درجات( 5)                                             واللجنٌن فً مقاومة أمراض النبات؟ المواد الفٌنولٌةوضح دور كال من  -3

 دور المواد الفٌنولٌة فً المقاومة  اوالً:

 تتحد الفٌنوالت مع البروتٌنات وتكون التانٌنات وهً سامة للمسببات المرضٌة .  -1

 حرمان الفطر من البروتٌنات .  -0

 الفسفرة وبالتالً حرمان الفطر من الطابة . فصل االكسدة عن  -3

 تثبٌط األنزٌمات المفرزة من الفطر.  -4

 عند اكسدة المواد الفٌنولٌة تتحول الً كٌتون وهً سامة للفطر .  -5

 تدخل فً تكوٌن اللجنٌن .  -6

 دور اللجنٌن فً المقاومة ثانٌا: 

 دمج اللجنٌن فً جدار الخلٌة مما ٌعطً مقاومة مٌكانٌكٌة ضد اخترا  الخالٌا .  -1

 ٌعطً مقاومة مٌكانٌكٌة ضد انزٌمات المسبب المرضً والتوكسٌنات  -0

 النواتج الوسٌطة والثانوٌة لعملٌات تكون اللجنٌن سامة للممرضات .  -3

 ٌجعلها غٌر منفذة.عند اخترا  هٌفا الفطر ٌحدث لها لجننه مما  -4

 تكوٌن حلٌمات إضافٌة فً جدر الخالٌا النباتٌة فً موابع االخترا  مما ٌعو  اخترا  المسببات المرضٌة    -5

 

 

 

 

 



 درجة( 02)                         مما يلي فقط أربعةأجب عن  -:السؤال الثانً

 دسجاث( 5)                       ؟أيشاض انُباثفي يقاويت يسخخهص انُيى ودشيشت انهيًىٌ أهًيت كال يٍ  وضخ -1

 :مستخلص النٌم اوالً:

   وكذلك ضد الفطرٌات ( Fusarium spp )  بنجاح ضد الفطر مالنٌمستخلص  استخدم

  (A. flavus     , B. theobromae )    تثبرٌط النمرو لوٌعتبرر مسرتخلص النرٌم فعرال أكثرر مرن غٌرره مرن المستخلصرات

 , A. alternata  , A. flavus , C. lunatus    وتقلٌل نسبة إنبات الجراثٌم للفطرٌات اآلتٌة المٌسلٌومى

 F. moniforme , R. stolonifer )   فررى الحبرروب المخزونررة وكررذلك فررى ثمررار الكمثرررى المخزونررة . وتسررتخدم

مقاومة العدٌد من اآلفات الحشرٌة سوا  فى الحاصرالت الزراعٌرة المخزونرة أو  المستخلصات المائٌة والكحولٌة للنٌم بنجاح فى

وٌعمل مستخلص النرٌم علرى إنقراص وبائٌرة الفطرٌرات المحمولرة علرى البرذور مثرل   .عند استخدامها فى ًروف التطبٌق الحقلى

ن مسرتخلص النرٌم ا ٌوضح إنه باإلضافة إلى إوهذ . الفاصولٌا مع زٌادة نسبة اإلنبات وزٌادة نسبة البادرات الناجٌة من اإلصابة

 .ٌؤدى إلى زٌادة االنتاج ة فإنه ٌعطى حماٌة للبذور المعاملة به ضد اإلصابة بالفطرٌات ممائآمن بالنسبة للبٌ

 مستخلص حشٌشة اللٌمون ثانٌا:

اللٌمون نمو الكثٌر من  تحتوى حشٌشة اللٌمون على زٌت طٌار به مادة سترال كمادة فعالة . ٌثبط الزٌت الطٌار لحشٌشة
والبكترٌا    Macrophomina phasoli وP. chrysogenum , A. fumigates , A. flavus   الفطرٌات مثل

   Staphylococcus aureus , Bacillus subtillis , Escherichia coli مثل

 Pseudomonas aeruginosa , P. fluorescens   مسحو  حشٌشة اللٌمون وتوجد المكونات اآلتٌة فى     
tunnis)  و alkaloids و(glycosides    والتى تلعب دور هام فى منع التأثٌر الضار للمٌكروبات . ولذلك فإن معاملة

اللوبٌا والذرة بمسحو  حشٌشة اللٌمون ببل التخزٌن ٌعمل على تقلٌل التأثٌر الضار للمٌكروبات السابقة الذكر دون التأثٌر على 
 ذه البذور مما ٌؤدى إلى إطالة فترة التخزٌن. وٌثبط مستخلص حشٌشة اللٌمون تماماً نمو الفطرٌاتحٌوٌة ه

Ustilago maydis ,   وUstilaginoidea virens , Curvularia luntat , Rhizopus sp   وكذلك
 , Botrytis cinerea مقاومة األمراض النباتٌة الناتجة عن اإلصابة بالفطرٌات استخدام مستخلص حشٌشة اللٌمون فى

Rhizoctonia solani  

 

 دسجاث( 5)             ؟ذ ػهيها واششح إدذاها بانخفصيمًي حؼخػشف انًقاويت انذيىيت يىضذا ياهي االسس انخ -2

  ة الحٌوٌةوماقتعرٌف الم
 المحسنة وراثٌا فى مقاومة او القضا  على الكائنات الكائنات الدبٌقة الطبٌعٌة اوة الحٌوٌة بأنها استخدام وماقتعرف الم

 ٌؤدى النتشارها باستخدام كائنات من البٌئة نفسها مباشرة او إحداث تغٌٌر فى خصائصها مما الدبٌقة الممرضة   وتتم
 وزٌادة فعالٌتها او استخدام احد منتجاتها

 االس  التً تعتمد علٌها

 الكائنات الدبٌقة التكافلٌة  -5   المنافسة -4 التحلل األنزٌمً  -3التطفل الفطري  -0  التضاد الحٌوي   -1

 التضاد الحٌوي ثم ٌتخٌر الطالب إحدي هذه االس  وٌقوم بشرحها ولٌكن علً سبٌل المثال 

التضاد الحٌوي من أهم الًواهر التً تستعمل فً المقاومة الحٌوٌة إلمراض النبات, فهً تسبب تثبٌط نمرو الكرائن الحرً  ٌعتبر

الممرض أو تقضً علٌة كلٌة أو إنهرا توبرف نشراطه أو إنبرات الوحردات التكاثرٌرة لره وتعتمرد هرذه الًراهرة علرً مقردرة احردي 

علررً إنترراج مضررادات حٌوٌررة تتكررون مررن مررواد سررامة وهررً نررواتج ثانوٌررة لالٌررض  الكائنررات الدبٌقررة المضررادة )الكررائن الصرردٌق(

مثل تلك التً ٌطلق علٌها المضادات البكتٌرٌة وهذه المرواد السرامة تسربب وبرف  الغذائً أو أنها تنتج توكسٌنات ) مواد سامة(

لومٌضرٌة المفررزة للفلورسرن  مرن وبرد اعتبررت البكتٌرٌرا ا الخضري وموت مٌسلٌوم الفطرر الممررض بطرٌقرة مباشررة. النمو

العناصر الهامة فً المكافحة البٌولوجٌة لممرضات النبات عن طرٌق إنتاجها لمواد سامة ناتجة عن االٌض الغذائً أو بقٌامهرا 

مضادات حٌوٌة مثل مادة التروبولون التً تمنع وتقتل مدي واسع مرن  بنشاط مٌكروبً مضاد, إذ تنتج أنواع من هذه البكتٌرٌا

 لبكترٌا الممرضة للنبات كما لها القدرة علً الهدم السرٌع للمستعمرات الفطرٌة الكامنة فً التربة.ا

وجد مجموعة من الًروف الكٌمٌائٌة والغذائٌة التً ترؤثر علرً إنتراج المرواد السرامة الناتجرة مرن التفراعالت االٌضرٌة الغذائٌرة 

الحموضة فً التربة واألسمدة الكٌماوٌة والمواد السلٌلوزٌة علً نشراط للبكتٌرٌا التً تصٌب جذور النباتات وتؤثر علً درجة 

 الحٌوي الناتج.   البكتٌرٌا الممرضة وعلً نوع المضاد



كان أول استعمال للبكتٌرٌرا فرً المقاومرة  علً األنواع البكتٌرٌة القرٌبة تقسٌمٌا. وجد أن بعض المضادات البكتٌرٌة ال تؤثر اال

لمقاومرررة مررررض التررردرن التررراجً فرررً الحلوٌرررات  Agrobacterium radiobacterبكتٌرٌرررا الحٌوٌرررة هرررو اسرررتعمال ال

tumefaciens Agrobacterium.  تنررتج المقاومررة عررن طرٌررق إنترراج مضرراد حٌررويAgrocine 84 أخٌرررا  هإال أنرر

ًهرت سالالت مقاومة من الكائن الممرض مقاوم للمضاد الحٌوي الناتج من البكترٌا المضادة إما بالنسبة للفطرٌات فقد لروحً 

المقاومررة الحٌوٌررة ألمررراض النبررات حٌررث تفرررز  أن الفطرٌررات األكثررر انتشررار واسررتعماال فررً التضرراد الحٌرروي ولهررا دورا فررً

 علً حٌاة الكائن الممرض المضادات الحٌوٌة وهً ذات تأثٌر

 
 دسجاث( 5)   ؟انصفاث انذيىيت نهًقاويت انجهاصيت انًكخسبت وياهي انششوط انىاجب حىافشها في انًسخذثاث انكيًاويتياهي  -3

 الصفات الحٌوٌة للمقاومة الجهازٌة المكتسبة

 تستحث بواسطة عوامل أو كائنات ممرضة مسببة أعراض نكروزٌ  ) بقع موضعٌة( -1

 تكون فترة الحضانة بٌن الحقن وًهور كامل التعبٌر حوالً سبعة أٌام -0

 تمنح الوباٌة لألنسجة غٌر المعرضة للكائن المحقون )الحاث(  -3

 تكاثر الكائن الممرض   ًٌهر التعبٌر علً شكل خفض فً عدد البقع  حجم  إنتاج الجراثٌم -4

 حتى شهور تستمر الوباٌة لمدة طوٌلة غالباً لعدة أسابٌع أو -5

 الوباٌة لٌست متخصصة حٌث أنها تكون فعالة ضد كائنات ممرضة غٌر ذات عالبة مع العامل الحاث -6

 اإلشارات للمقاومة الجهازٌة المكتسبة تترجم وتنقل بالتطعٌم -2

 تكتمل الدراسة علٌها بعد.ال تنقل المقاومة عبر البذور إلً األجٌال القادمة. أما االنتقال إلً األنسجة المتكاثرة خضرٌاً لم  -8

 الشروط الواجب توافرها فً المستحثات الكٌماوٌة

أن ٌكون فعرل أو ترأثٌر الكائنرات الحٌرة الدبٌقرة غٌرر المتوافقرة مرع النبرات مرن حٌرث إثرارة مٌكرانٌزم الردفاع المسرتحث دون  -1

 إحداث أضرار علً النبات. 

التمثٌلٌة ذو تأثٌر مباشر علً نشاط أو حٌوٌرة المٌكروبرات ال فرً المعمرل ٌجب أن ال ٌكون هذا العامل وال أي من مشتقاته  -0

 وال فً الحقل.

ٌجب أن ٌكون فعل هذا العامرل برادراً علرً وباٌرة النبرات ضرد مجرال واسرع مرن الكائنرات الممرضرة وأن ال ٌكرون متخصصراً  -3

 وٌجب أن ٌستمر مفعولة لمدة طوٌلة فً وباٌة النبات.

 

 

 دسجاث( 5)      ؟                 خ ياهي انُظشياث انًفسشة نخأثيش انكبشيج ػهي انفطشياثفي ضىء دساسخك وض  -4

  النًرٌات المفسرة لتأثٌر الكبرٌت علً الفطرٌات

 نًرٌة الكهربا  -1

وفٌها ٌعزي ترأثٌر الكبرٌرت الرً شرحنات كهربرائً تتولرد مرن مالمسرة حبٌبرات الكبرٌرت أسرطح النبرات وهرذه ترؤثر علرً الفطرر 

 وتهلكة .

 نًرٌة العدسات البصرٌة -0

وتشٌر هذه النًرٌة الً حبٌبات الكبرٌت الموجودة علً سطح النبات تعمل كعدسات  بصرٌة تؤدي الً تجمٌع أشعة الشم  
جراثٌم الفطرٌات فتسبب موتها بالحرارة بالرغم من بٌام النًرٌتٌن علً مالحًات وتخٌالت ولٌ  علً حقائق علمٌة  علً

 دالئل علً خطئهما حتً االن بالرغم من مرور اكثر من برن علً افتراضهما  فانة لم تقم

 نًرٌة التأثٌر عن بعد  -3

ٌؤثر الكبرٌت عن بعد وذلك بفعل أبخرته التً تتكاثف علرً الجرراثٌم حٌرث وجرد أنره لرٌ  مرن الضرروري وجرود تالمر  برٌن  

 الكبرٌت ومسبب البٌاض الدبٌقً لقتل االخٌر 

  ًرٌة نواتج التأكسدن -4

ٌؤثر الكبرٌت بنواتج تأكسد ومنها ثانً أكسٌد الكبرٌت وحامض البنتاثٌونٌك ولكن اتضح بعد ذلك أن سمٌة هذا الحامض انما  

لم تزٌد من فعل الكبرٌت وبذلك  –تزٌد من أكسدة الكبرٌت  –ترجع الً زٌادة حموضة الوسط .كما أن وجود عوامل مؤكسدة 

 ة حموضة الوسط .أهمٌتها الً زٌاد فقدت هذه النًرٌة

 نًرٌة كبرٌتور االٌدروجٌن  -5



الناتج عن اختزال الكبرٌت  –وهً من ابدم النًرٌات وأكثر ها شهرة وفٌها ٌعزي فعل الكبرٌت الً كبرٌتور االٌدروجٌن 

فً وعلً ذلك فهو ٌتدخل فً تفاعالت االٌدروجٌن التً تحدث عادة  –داخل الجراثٌم أو علً سطحها أو علً أورا  النبات 

العدٌد من االبحاث التً فندت هذه النًرٌة حٌث ثبت عدم وجود ارتباط بٌن سمٌة الكبرٌت واختزاله  خلٌة الفطر اال أنه ًهرت

فً صورة كبرٌتٌد أٌدروجٌن أو أكسدته فً صورة ثانً أكسٌد الكبرٌت كما لم ٌوجد أٌضا ارتباط بٌن عامل مؤكسد بوي مثل 

 من صور الكبرٌت المذكورة برمنجانات البوتاسٌوم وسمٌة أي 

 وٌعتقد االخرون بانه تتكون مركبات عدٌدة الكبرٌتٌد  -6

 عند تالم  الكبرٌت بجراثٌم الفطر وهذه هً التً تعمل كمثبطات للتفاعالت االنزٌمٌة مما ٌؤدي الً موت الفطر 

 وحدٌثا ًهرت عدة أرا  حدٌثة تفسر مٌكانٌكٌة فعل الكبرٌت منها:

 نًرٌة تثبٌط الكبرٌت لعملٌة التنف  بتدخله فً نشاط احدي صور السٌتوكروم ( 1)

فقررد وجررد أن  –علررً العدٌرد مررن التفرراعالت فررً الخلٌررة  –والررً حررد مررا كبرٌتٌررد االٌرردروجٌن  – ( نًرٌرة تثبررٌط الكبرٌررت0)

واالحماض الدهنٌة الحرة وعلً هذا االسرا   Lipidsكما ٌقلل بدرجة كبٌرة من الدهون   DNAالكبرٌت ٌمنع بنا  جزٌئات 

فان تركٌزات طفٌفة جدا من الكبرٌت تؤدي الً استنفاذ الطابة المخزونة فرً الكرائن الردبٌق  ولكرن لرم ٌكرن ٌعررف لرالن كٌفٌرة 

ٌمكرن عرن طرٌرق ضرغطة البخراري  هاال ان أحداث النتائج للعالم هورسفال جعلته ٌعتقد أن عنصر الكبرٌرت نفسر–دخول الخالٌا 

أن ٌختررر  خالٌررا الفطررر بررنف  السررهولة التررً ٌررتم بهررا دخررول األوكسررجٌن وبررد استشررهد لتأٌٌررد ذلررك بالتشررابه االلٌكترونررً لكررال 

 العنصر االكسجٌن والكبرٌت وٌكفً هذا االشارة الً توزٌع االلكترونات 

 

 درجات( 5)            انشش؟ويخي يخى إيقاف ػًهيه ػًهيت انشش ػُذ إجشاء  االدخياطاث انىاجب يشاػاحهاياهي  -5
 

 االحتٌاطات الواجب مراعاتها فً عملٌة الرش : 

 ٌبدا الرش فً الصباح بعد تطاٌر الندي وٌستمر طول الٌوم وٌجب أن ٌتوبف  خالل ساعات الًهٌرة نًرا الشتداد الحرارة  -1
  سم   من سطح النباتات42 -32علً  ارتفاع  أن ٌسٌر العامل فً خطوط منتًمة بٌن  النباتات وان ٌكون البشبوري -0

 وان ٌكون  فً وضع افقً .
 عدم ترك أي جز  من المساحة بدون رش الن الجز  المتروك سٌكون مصدر ا لعدوي باي أجزا  الحقل . -3
  ٌجب استعمال مصفاة ٌصفً بها ما  التخفٌف إلزالة أي شوائب أو مواد عالقة به بد ٌؤدي وجودها فً محلول الرش -4

 الً انسداد البشابٌر.
 أن  ٌكون سٌر الرش مع اتجاه الرٌح ولٌ  ضدة  -5
 وضع عالمات ممٌزة لتمٌٌز المساحات التً  تم رشها من التً لم ٌتم  رشها  بعد حتً ال تترك مساحات  بدون رش -6

 فتكون مصدرا للعدوي فٌما بعد. 
 المقلب  داخل الخزان فً حالة استخدام  الرش بالموتورات  ٌجب التأكد من استمرار تشغٌل -2

 .ٌجب أن ٌخرج سائل الرش  من البشبوري علً صورة شمسٌة ) مخروط( حتً ٌجزا المحلول الً رذاذ دبٌق -8
 أن تكون حركة العامل أثنا  الرش بالموتورات عبارة عن أربع خطوط أثنان علً الٌمٌن  واثنان علً الٌسار محركا ٌده -9

وأن ٌحرك ٌده  الً  8أو 2علً الٌسار  وعلً الٌمٌن  فً خطوط متوازٌة ولٌست  علً هٌئة  دوران أو ربم  بالبشبوري
وألً أسفل فً خطوط متوازٌة  ببل أن ٌنتقل  الً نباتات جدٌدة حتً  ٌتم غمر كل النباتات بمحلول الرش  أي أن   أعلً

 ك   ومرة من أعلً الً اسفل مرتٌن مرة  من الٌمٌن  الً الٌسار أو الع النباتات ترش
متر حتً ال ٌقل الضغط مما ٌؤثر  علً حجم بطرات الرش الخارجً وبالتالً  82ٌجب اال ٌزٌد طول خرطوم الرش عن   -12

 علً كفا ة عملٌة الرش 

 توبف عملٌة الرش  و

 عند هبوب الرٌاح بشدة وخصوصا اذا كان  الرش ألشجار بستان. -0

 النباتاتعند نزول  المطر بحالة تبلل  -2

 فً حالة  وجود الندي بغزارة. -3

 فً حالة اشتداد الحرارة وبت الًهٌرة. -4
 
 
 
 
 



 درجة( 02)                                                         -:لثالسؤال الثا

موضحا ماهً العبارة  اشرح هذه .......... المبٌدات الفطرٌة الجهازٌة من أهم الوسائل الفعالة فً مقاومة أمراض النبات - أ

 درجات( 4خصائصها وممٌزاتها ومساوئها؟              )

 خصائصها

 القدرة على اخترا  الطبقة السطحٌة ألنسجة العائل النباتى -1
 القدرة على التحرك واالنتقال ضمن االوعٌة النباتٌة -0
 القدرة على الوصول الى مكان التفاعل بالتركٌز المؤثر -3
 ال تحدث أي تأثٌرات سامة على النبات العائل  -4
 ال ٌتحول المبٌد داخل االنسجة النباتٌة الى مركبات اخرى ابل سمٌة على الفطر  -5

 

   ممٌزاتها 

 مكافحة االمراض الفطرٌة الموجودة داخل النبات العائل وذلك لقدرتها على االخترا  واالنتقال الى مكان االصابة -1
 مما ٌفٌد فى تقلٌل التلوث بالبٌئة استخدامها بجرعات بلٌلة -0
 بلة عدد مرات االستخدام نًرا لدخولها داخل العائل وعدم تعرضها الى الًروف البٌئة التى تؤدى الى تكسٌرها -3
 ال ٌلزم تغطٌة سطح النباتات المعاملة بالكامل وذلك لقدرتها على االنتقال الى اماكن اخرى لم تعامل -4
 مع ما  الرى رشا على المجموع الخضرى( –ع البذرة= معاملة تربة ٌمكن استخدامها بطر  عدٌدة )م -5
 تقلٌل تكالٌف المكافحة والوبت نتٌجة تقلٌل تكرار عملٌة الرش -6
 تتصف بتأثٌرها العالجً والوبائً -2
 

 مساوئها

 تخصصها ضٌق لتأثٌرها على فطر معٌن دون غٌرة مما ٌتطلب مكافحة اكثر من مرض بأكثر من مبٌد -1
 Uni site actionًهور صفة المقاومة فى الفطر وذلك الن معًم مركباتها وحٌدة التأثٌر  -0
 تواجدها داخل الثمار والبذور مما ٌسبب ألضرار كثٌرة لإلنسان  -3
 بقاؤها فترة طوٌلة داخل النبات -4
 ارتفاع اسعارها -5

 

 

 (درجة 16)        من االمراض التالية  ألربعة فقط ة متكامل كافحبرنامج م حفي ضوء دراستك اقتر  -6
 
 في انسًسى     يشض انؼفٍ انفذًي -1

           من خالل البرنامج التالً:فً السمسم  العفن الفحمً لمرض ٌمكن إجرا  المكافحة المتكاملة

 سنوات. 3إتباع دورة زراعٌة طوٌلة نسبٌاً لمدة  -1
سطح  تباع العملٌات الزراعٌة التً تساعد علً سرعة خروج البادرات فو  سطح التربة ومنها الحرث الجٌد وتسوٌةا -0

 وتنًٌم الري وتحسٌن الصرف  وزراعة البذور علً العمق المناسب. التربة 

 زراعة أصناف مقاومة. -3
 ً.اإلهتمام بالتسمٌد البوتاسً والفوسفوري وعدم اإلفراط فً التسمٌد اآلزوت -4
 التخلص من مخلفات المحصول السابق باإلعدام بالحر . -5

أي  جم من0خلط البذور بأحد المبٌدات الفطرٌة توبسن إم أو رٌزولك  ثٌرام أو مونسرٌن أوفٌتافاك  ثٌرام بمعدل  -6

 كجم بذرة. منها لكل

 04لمدة  جم من أي منها لكل لتر ما  ثم تكمر البذور0ساعة فً محلول أحد المبٌدات السابقة بمعدل 10أو نقع البذور  

 فً خٌش مبلل بنف  محلول المبٌد المستخدم ثم تزرع البذور المستنبتة. ساعة

 حمض إندول بٌوترٌك وإندول حمض الخلٌك  السالٌسٌلكنقع البذور فً محلول حمض  -2
 الرواند والٌانسون ثم تزرع مباشرة. -ساعة فً أحد المستخلصات النباتٌة التالٌة الثوم 04نقع البذور لمدة  -8
  fluorescens Pseudomonas  اخالٌا بكترٌأو    Trichodermaفطرمعاملة البذور بمعلق  جراثٌم   - 9

   Bacillus subtilis وأببكترٌا   أو

 

      



   انقشػياث  في  انبياض انضغبي -5

           من خالل البرنامج التالً:البٌاض الزغبً فً القرعٌات لمرض  ٌمكن إجرا  المكافحة المتكاملة

 استخدام األصناف المقاومة. -0

الخٌار األصناف المقاومة مثل مدٌنه وسوٌت كرنش واٌرلىترٌمف وسترٌكر ودٌنستى وآرمادا  -

 ومونداشى.

 الوب األصناف المقاومة مثل بٌرك والجالٌا.الكانت -

 البطٌخ األصناف المقاومة مثل كونجو وشارلستون جرى وجٌزة. -

 المقاومة الكٌماوٌة: -2

 علً النباتاتإلً انه ٌجب إٌقاف استخدام المبٌدات مع خروج اول زهرة  اإلشارةوتجدر وتتم باستخدام عدٌد من المبٌدات 

 لتر ما . 02جرام/  32-05برفٌكٌور  بمعدل  -لتر ما .      02جرام/ 52-35بمعدل    رٌمالتٌن -

 لتر ما . 02جرام/  82-62بازٌن  بمعدل  -لتر ما .      02جرام/ -3-05أنثراكول  بمعدل  -

لتر  02جرام / 42-32تراى ملتوك  بمعدل  -لتر ما .   02جرام / 42-32بولٌرام كومبى بمعدل  -

 ما .

 لتر ما . 02جرام / 32-05ساندوفان  بمعدل  -لتر ما .      02جرام / 45-35بمعدل   داكونٌل -

 لتر ما . 02جرام / 82-62كوزانٌل  بمعدل  -لتر ما .    02جرام / 52-32كبروزان  بمعدل  -

 لتر ما . 02جرام/ 52-42رٌدومٌل  بمعدل  -

 رطوبة النسبٌة التً تساعد على انتشار المرض.االعتدال فً الري وتهوٌة البٌوت البالستٌكٌة لتجنب ارتفاع ال -3

 تجنب الكثافة النباتٌة العالٌة. -4

 تجنب الري الرأسً الذي ٌؤدى إلى االحتفاً بالرطوبة على األورا  . -5

والثوم  المقاومة البٌولوجٌة باستخدام المستخلصات النباتٌة مثل استخدام مستخلص نبات الزعتر والسذب -6

 والقرنفل بعض الزٌوت النباتٌة األخرى مثل زٌت الزٌتون وزٌت النٌم .

استخدام بكترٌا سٌدومونا  فلورسنت لمقاومة مرض البٌاض الزغبً أعطت نتائج جٌدة فً مقاومة  -7

 المرض .

ثم ٌتبع برشتٌن  فً عمر األورا  الفلقٌة Trichoderma   رش النباتات بمعلق جراثٌم فطر الـ  -8

   ٌوم 15بٌنهم 

جز  فً الملٌون ثم ٌتبع برشتٌن بٌنهم  12 -5بتركٌز   كبرٌتات الكوبلترش األورا  الفلقٌة بمحلول  -9

   ٌوم 15

          

   انخبقغ انضاوي انبكخيشي في انخياس     -6

           البرنامج التالً: من خاللالتبقع الزاوي البكتٌري فً الخٌار لمرض  ٌمكن إجرا  المكافحة المتكاملة

      

 استعمال بذور خالٌة من المسبب المرضً. -1

 رش النباتات بأحد المضادات الحٌوٌة مثل التتراسٌكلٌن أو األستربتومٌسٌن ٌفٌد فً مقاومة المرض. -0

 انتشار المرض.االعتدال فً الري وتهوٌة البٌوت البالستٌكٌة لتجنب ارتفاع الرطوبة النسبٌة التً تساعد على  -3

 المرور الدوري علً الزراعات للتخلص من النباتات المصابة أوالً بأول بالحر . -4

 Serratia marcescensو  Pseudomonas putida بواسطة معاملة بذور نباتات الخٌار بمعلق خالٌا بكترٌا   -5

 . Pseudomonas syringea pv .lachrymansمن التبقع الزاوي البكتٌري المتسبب عن بكترٌا 

   

 

 في انفىل انسىداَي        يىث انبادساث وػفٍ انجزوس -7

من خالل  فً الفول السودانً موت البادرات وعفن الجذورلمرض  ٌمكن إجرا  المكافحة المتكاملة

           البرنامج التالً:

 سنوات. 3إتباع دورة زراعٌة طوٌلة نسبٌاً لمدة  -0

 وتسوٌة سطح إتباع العملٌات الزراعٌة التً تساعد علً سرعة خروج البادرات فو  سطح التربة ومنها الحرث الجٌد -2



 التربة  وتنًٌم الري وتحسٌن الصرف  وزراعة البذور علً العمق المناسب.

 زراعة أصناف مقاومة. -3

 وتً.اإلهتمام بالتسمٌد البوتاسً والفوسفوري وعدم اإلفراط فً التسمٌد اآلز  -4

 شهور ٌونٌة أسابٌع خالل 8-6تعقٌم التربة باإلشعاع الشمسً وذلك بتغطٌة األرض بعد رٌها بالبالستٌك الشفاف لمدة  -5
 وٌولٌه وأغسط .

 كجم/للفدان.122-52إضافة الكبرٌت الزراعً رشا علً سطح التربة أثنا  الخدمة بمعدل   -6

 من أي منها جم0  ثٌرام أو مونسرٌن أوفٌتافاك  ثٌرام بمعدل خلط البذور بأحد المبٌدات الفطرٌة توبسن إم أو رٌزولك -7
 لكل كجم بذرة.

 ساعة 04لمدة  جم من أي منها لكل لتر ما  ثم تكمر البذور0ساعة فً محلول أحد المبٌدات السابقة بمعدل 10أو نقع البذور  
 فً خٌش مبلل بنف  محلول المبٌد المستخدم ثم تزرع البذور المستنبتة.

 جم من أي منها لكل لتر ما .0لتربة بجوار الجذور فً بؤر اإلصابة بمحلول توبسن إم أو رٌزولك  ثٌرام بمعدل رش ا -8

 52ملٌمول ) 52جرامات للكٌلوجرام من البذور أو رش األورا  الفلقٌة بتركٌز  3بتركٌز  السالٌسٌلكخلط البذور بحمض  -9

 جزٌئا فً الملٌون(

 القرنفل ثم تزرع مباشرة. -الفلفل األسود -فً أحد المستخلصات النباتٌة التالٌة الثوم ساعة 04نقع البذور لمدة  -12

 Bacillus وأ Serratiaأو ببكترٌا و   fluorescens Pseudomonas معاملة البذور بمعلق خالٌا بكتري  -11

subtilis . 

 

 

 أيشاض انبطاطس      12

      من خالل البرنامج التالًألمراض البطاط   ٌمكن إجرا  المكافحة المتكاملة

ٌجررب اسررتعمال تقرراوي خالٌررة مررن األمررراض  حٌررث أن تقرراوي البطرراط  ٌمكنهررا أن تحمررل العدٌررد مررن المسررببات المرضررٌة مثررل  -1

 األمراض الفٌروسٌة  البكتٌرٌة كالعفن البنً  العفن الحلقً والفطرٌة مثل اللفحة المبكرة  واللفحة المتأخرة  

بطاط  من مصادر معتمدة تكون خالٌة من هذه األمراض ألنها تنتج تحت ًروف تفتٌش وربابة حقلٌة شدٌدة استعمال تقاوي  -0
 وإجرا ات حجر زراعً صارمة 

ٌفضرل أن ال ٌعابرب محصرول البطراط  محصرول أخرر مرن البطراط  برل ٌفضرل عمرل دورة زراعٌرة فٌهرا بقولٌرات وذرة شرامٌة  -3

 حٌث ٌسبب ذلك خفض المسببات المرضٌة للبطاط  فً التربة. ومحاصٌل أخري غٌر برٌبة من البطاط  

 ٌجب التخلص من أكوام البطاط  الموجودة سوا  فً الحقل أو المخزن أو النواالت -4

 ٌجب تعقٌم السكٌن المستخدمة فً تقطٌع الدرناتعند الزراعة البطاط   ةتجزئ عند  -5

ٌفضل أٌضا استخدام المدخنات المناسربة مثرل برومٌرد المٌثٌرل فرً تعقرٌم التربرة الموبرو ة برالفٌوزارٌوم  الفرتسرٌلٌوم والدٌردان  -6

 الثعبانٌة ببل الزراعة. 

ٌجب أن تكون الزراعة فً مٌعاد مناسرب لسررعة خرروج المجمروع الخضرري فرو  سرطح التربرة حٌرث أن ترأخر ًهورهرا فرو   -2

 .  Rhizoctonia solaniا لإلصابة بفطر سطح األرض ٌعرضه

 العمل علً زراعة أصناف مقاومة كلما أمكن ذلك. -8

كما ٌجب إعداد األرض للزراعة من حٌث الحرث الجٌد مع تقصٌب األرض ألن ذلك ٌعمل علً سرعة وسهولة ًهور المجمروع  -9

 الخضري فو  سطح التربة. جودة الصرف هامة فً الحماٌة من عفن التقاوي وعفن الجذور. 

ً نقل األمرراض الفٌروسرٌة مثرل مرن الخروخ ٌجب عمل برنامج رش بالمبٌدات الحشرٌة وذلك لمكافحة الحشرات التً تسهم ف -12

 األخضر

أٌضا ٌجب استخدام التنبؤ الجروي لمعرفرة المٌعراد المناسربة للررش بالمبٌردات الترً تكرافح فطرر اللفحرة المترأخرة وٌمكرن برذلك  -11

 الدرنات فً المخزن تقلٌل عدد الرشات وببل جمع المحصول ٌجب رش النباتات بالمبٌدات لقتل اللفحة المتأخرة تمام لمنع إصابة 

ٌجب ابتالع وجمع الدرنات بحذر وتقلٌرل الجرروح كلمرا أمكرن ذلرك حٌرث أن الجرروح تسرهل حردوث اإلصرابة بواسرطة فطرٌرات  -10

 وأٌضا العفن الطري.  التخزٌن مثل الفٌوزارٌوم

م لمنرع زٌرادة 0حروالً  م اللتأم الجرروح ثرم تخزٌنهرا علرً درجرة حررارة15ٌجب تخزٌن البطاط  فً درجة حرارة حوالً  -13

 إصابة الدرنات بفطرٌات التخزٌن



 ٌجب تنًٌف وتعقٌم حجرات التخزٌن والمخازن ببل تخزٌن الدرنات -14

ٌجب التخلص من أكوام بقاٌا الدرنات المصابة والمجروحة بالحر  مباشرة وأن تكون هذه األكوام بعٌدة عن الحقل كلما أمكن  -15

 ذلك. 

 

       

 انفاصىنياأيشاض  11

 من خالل البرنامج التالً ألمراض الفاصولٌا ٌمكن إجرا  المكافحة المتكاملة

زراعة بذرة سلٌمة خالٌة من األمراض وذلرك مرن خرالل إجررا  الحجرر زراعرً واإلنتراج تحرت ًرروف تفترٌش وربابرة حقلٌرة   -1

 شدٌدة 

زراعة هذه التقاوي فً حقول خالٌة من مخلفات المحصول السابق له من الفاصولٌا حترى ال تكرون مصردرا فرً نقرل األمرراض  -0

 إلً التقاوي المزروعة حدٌثا. 

 إتباع دورة زراعٌة مناسبة "عادة تكون ست سنوات أو أكثر وذلك لتقلٌل من انتشار األمراض المرتبطة بهذا المحصول.  -3

استخدام أحد المدخنات المناسبة مثل برومٌد المٌثٌل وذلك للقضا  علً األمراض المتسببة مرن الدٌردان الثعبانٌرة تعقٌم التربة ب -4

 مثل نٌماتودا تعقد الجذور. 

 زراعة أصناف مقاومة. -5

الررتخلص مررن أي أكرروام الفاصررولٌا المتبقٌررة مررن المحصررول السررابق فررً الحقررل ألنهررا تكررون مصرردرا لنقررل األمررراض لمحصررول  -6

 صولٌا المنزرع وذلك بإبادتها بالحرث أو الرش بمبٌد مناسب فعال. الفا

إعداد األرض للزراعة إعداد جٌداً مرن حررث جٌرد وتسروٌة األرض وإضرافة األسرمدة بمعردالت متزنرة مرع الزراعرة فرً المٌعراد  -2

ل مررض عفررن الجررذور المناسرب لكررً تسراعد البررادرات علرً سرررعة النمرو وتفررادي كثٌررر مرن األمررراض الترً تصررٌب الفاصرولٌا مثرر

 .  Fusarium solaniالفٌوزارمً 

 Xanthomonas phaseoliمعاملة التقاوي بالمطهرات الفطرٌة بذرٌة لتفادي اإلصابة باألمراض البكتٌرٌة مثرل بكترٌرا  -8

المسرربب للفحررة البكتٌرٌررة ذات الهالررة اللررذان ٌسررببان  Pseudomonas phaseolicolaالمسرربب للنرردوة العادٌررة  بكترٌررا 

 البنً المحمر.  نكماش وتجعد وتكون البذور باللونا

عمل برنامج رش بالمبٌدات الحشرٌة وذلك للقضا  علً حشرات المرن الترً تسراهم فرً نقرل األمرراض الفٌروسرٌة إلرً النبرات  -9

 الذي ٌتسبب فً االلتفاف وتجعد أورا  النباتات 

وٌكررر الفرالح كرل أسربوعٌن أو ثالثرة حسرب ¼ % تعفٌر النباتات بعد شهرٌن مرن الزراعٌرة بالكبرٌرت المٌكروبرً -12

 . Uromyces phaseoliاإلصابة بمرض الصدأ المتسبب عن فطر 

مرع إضرافة مرادة ناشررة ¼ % أو زٌنرب بنسربة  ferbamرش النباتات المعدة إلنتراج التقراوي أسربوعٌا بالفربرام  -11

 لك لقضا  علً مرض انثراكنوز الفاصولٌا وذ

تنًٌف وتعقٌم المخازن ببل تخزٌن الفاصولٌا مع التخلص من بقاٌا المحصول السابق حتى ال تكون مصردر النقرل األمرراض  -10

 إلٌها. 
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