
 

 

 وقايت اننباث )أيراض اننباث( :برنايج انرابعت           : انفرقت                                    اننباث أيراض  :ى ـــــقس
 درجت 06درجت االيتحان:                                                             اننباتيت املكافحت املتكايهت نأليراضادة: ـــامل

 : ساعتان انزين                  1620/ 1625نهعاو اجلايعي                      األول              اندراسيصم انف
 

 درجة( 02)                                                                       -السؤال األول:إجابة 
 ؟    بأمثلةتكلم عن آلٌة فعل المبٌدات موضحا إجابتن  - أ

       آلٌة فعل المبٌدات    

 ( مبٌدات تحدث خلل فى معدل التنفس 1

 Succinate dehydrogenaseأ. مينع التنفس هنائيا وذلك مبنع عمل انزمي 

املعرب عن الطاقة. ويكون مكان تاثري هذه املركبات ىف  ATPب . او زيادة معدل التنفس واليصاحبة انتاج 
 وغريها بيلس & كربيوتوب & كوليز يف اخللية. وهذه املركبات الىت حتدث هذا التأثري هي : ميتاكوندريا

 
 اعفان مثار -زغىب -بياض دقيقى

 

 روبيجان وغريها –ايت -سومي – توباسمثل مبٌدات  ( حدوث تثبٌط  فى الغشاء الخلوى0

 وغريها بيم –افوجان  –ريزولكس مثل مبٌدات  ( حدوث خلل فى الجدار الخلوى3

 وغريها بافستني –تكتو  – 07توبسني ام ( مثل مبٌدات ( حدوث خلل فى االنمسام الخلوى )انمسام النواة4

 وغريها روفرال –منرود مثل مبٌدات  ( حدوث تثبٌط فى تخلٌك االحماض النووٌة5

 كورس وغريها  -جالبني  –ريدوميل مثل مبٌدات  ( حدوث تثبٌط تخلٌك االحماض االمٌنٌة والبروتٌن فى الرٌبوسوم6
 

       من االمراض التالٌة   ة فمطثالثل ة متكامل كافحبرنامج م حفً ضوء دراستن التر - ب

 انزتىل انفيىصاسيىيي في انمشعياخ        -1

                 من خالل البرنامج التالً:الذبول الفٌوزارٌومً فً المرعٌات  لمرض ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة

 سنوات. 5-4دورة زراعٌة طوٌلة نسبٌاً لمدة إتباع .1

إتباع العملٌات الزراعٌة التً تساعد علً سرعة خروج البادرات فوق سطح التربة ومنها الحرث الجٌد وتسوٌة سطح التربة، .0

 وتنظٌم الري وتحسٌن الصرف، وزراعة البذور علً العمك المناسب.

 زراعة أصناف مماومة..3

 ً والفوسفوري وعدم اإلفراط فً التسمٌد اآلزوتً.اإلهتمام بالتسمٌد البوتاس .4

أسابٌع خالل شهور ٌونٌة وٌولٌه  8-6تعمٌم التربة باإلشعاع الشمسً وذلن بتغطٌة األرض بعد رٌها بالبالستٌن الشفاف لمدة .5

 وأغسطس.

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

 % ثم تركها للجفاف.5نً وأدوات الزراعة بغمسها فً محلول فورمالٌن تعمٌم صوا .7

جم/ 52إضافة مبٌد توبسن إم أو رٌزولكس ثٌرام إلً بٌئة الزراعة المكونة من خلٌط من البٌتموس والفرمٌكولٌت بمعدل .8

 شٌكارة بٌتموس.

جم من أي منها لكل 0أوفٌتافاكس ثٌرام بمعدل خلط البذور بأحد المبٌدات الفطرٌة توبسن إم أو رٌزولكس ثٌرام أو مونسرٌن  .9

 كجم بذرة.

سراعة  04جم من أي منها لكل لتر ماء ثم تكمرر البرذور لمردة 0ساعة فً محلول أحد المبٌدات السابمة بمعدل 10أو نمع البذور  

 فً خٌش مبلل بنفس محلول المبٌد المستخدم ثم تزرع البذور المستنبتة.

 بالبازامٌد.تعمٌم أرض الصوبة أو الحمل  .12



 

 جم من أي منها لكل لتر ماء.0رش التربة بجوار الجذور فً بؤر اإلصابة بمحلول توبسن إم أو رٌزولكس ثٌرام بمعدل  .11

 52ملٌمول ) 52جرامات للكٌلوجرام من البذور أو رش األوراق الفلمٌة بتركٌز  3 بتركٌز السالسٌلن خلط البذور بحمض .10

 جزٌئا فً الملٌون(.

 المرنفل ثم تزرع مباشرة. -الفلفل األسود -النٌم -ساعة فً أحد المستخلصات النباتٌة التالٌة الثوم 04نمع البذور لمدة    .13

أو   fluorescens Pseudomonas  أو معلك خالٌا بكترٌا  Trichodermaفطرمعاملة البذور بمعلك جراثٌم   .14

  Bacillus subtilis و Serratiaو  Pseudomonasبمعاملة جذور الشتالت ببكترٌا 

 

 أيشاض انفاصىنيا    -2

             من خالل البرنامج التالً:أمراض الفاصولٌا  ل ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة

زراعة بذرة سلٌمة خالٌة من األمراض وذلن من خالل إجراء الحجرر زراعرً واإلنتراج تحرت ظرروف تفترٌش ورلابرة حملٌرة      -1

 شدٌدة 

زراعة هذه التماوي فً حمول خالٌة من مخلفات المحصول السابك له مرن الفاصرولٌا حترى ال تكرون مصردرا فرً نمرل األمرراض  -0

 إلً التماوي المزروعة حدٌثا. 

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

استخدام أحد المدخنات المناسبة مثل برومٌد المٌثٌل وذلن للمضاء علً األمراض المتسرببة مرن الدٌردان الثعبانٌرة تعمٌم التربة ب -4

 مثل نٌماتودا تعمد الجذور. 

 زراعة أصناف مماومة. -5

الررتخلم مررن أي أكرروام الفاصررولٌا المتبمٌررة مررن المحصررول السررابك فررً الحمررل ألنهررا تكررون مصرردرا لنمررل األمررراض لمحصررول  -6

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

إعداد األرض للزراعة إعرداد جٌرداً مرن حررث جٌرد وتسروٌة األرض وإضرافة األسرمدة بمعردالت متزنرة مرع الزراعرة فرً المٌعراد  -7

ل مررض عفررن الجررذور وتفررادي كثٌررر مرن األمررراض الترً تصررٌب الفاصرولٌا مثرر ً تسراعد البررادرات علرً سرررعة النمروالمناسرب لكرر

 الفٌوزارمً . 

معاملررة التمرراوي بررالمطهرات الفطرٌررة بذرٌررة لتفررادي اإلصررابة برراألمراض البكتٌرٌررة مثررل بكترٌررا المسرربب للنرردوة العادٌررة، بكترٌررا  -8

 المسبب للفحة البكتٌرٌة ذات الهالة اللذان ٌسببان انكماش وتجعد وتكون البذور باللون البنً المحمر. 

عمل برنامج رش بالمبٌدات الحشرٌة وذلن للمضاء علً حشررات المرن الترً تسراهم فرً نمرل األمرراض الفٌروسرٌة إلرً النبرات  -9

 الذي ٌتسبب فً االلتفاف وتجعد أوراق النباتات 

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

 بة بمرض الصدأ المتسبب عن فطر.اإلصا

مرع إضرافة مرادة ناشررة وذلرن لمضراء ¼ % رش النباتات المعدة إلنتاج التماوي أسبوعٌا بالفربام أو زٌنب بنسبة  -11

 علً مرض انثراكنوز الفاصولٌا 

لنمرل األمرراض تنظٌف وتعمٌم المخازن لبل تخزٌن الفاصولٌا مع التخلم من بماٌا المحصول السابك حتى ال تكون مصردر ا -10

 إلٌها. 

 األيشاض انفيشوسيح     -3

             من خالل البرنامج التالً:لألمراض الفٌروسٌة  ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة 

 زراعة أصناف مماومة. -1

 .اإلصابةزراعة بذور خالٌة من   -0

 إزالة مخلفات المحصول السابك وحرلها وكذلن إزالة الحشائش مصدر العدوي. -3

 زراعة شتالت لوٌة خالٌة من اإلصابات الفٌروسات.  -4

 المرور الدوري علً الزراعات للتخلم من النباتات المصابة أوالً بأول بالحرق. -5



 

 الرش الولائً ضد حشرات المن والذبابة البٌضاء بأحد المبٌدات الموصً بها. -6

 حشرات الناللة.أشرطة الصمة صفراء اللون تحت األلبٌة البالستٌكٌة لمماومة ال استخدام -7

 استخدام األجرٌل لتغطٌة النباتات للولاٌة من اإلصابة.  -8

 

 انرثمع انضاوي انثكريشي في انخياس   -4

           من خالل البرنامج التالً:لمرض التبمع الزاوي البكتٌري فً الخٌار  ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة

      

 استعمال بذور خالٌة من المسبب المرضً. -9

 رش النباتات بأحد المضادات الحٌوٌة مثل التتراسٌكلٌن أو األستربتومٌسٌن ٌفٌد فً مماومة المرض. -12

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

 أوالً بأول بالحرق.المرور الدوري علً الزراعات للتخلم من النباتات المصابة  -4

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

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

           

 درجة( 02)                                                                                -:السؤال الثانً

              تفسر                 بما  - أ

 يفضم عذو ذعالة صساعح انكشَة وانثطاطس في َفس انذمم -1

                 لذ يضيذ يٍ َسثح إصاتح انثطاطس تًشض انجشب نًماويح يشض انجزس انصىنجاَي في انكشَة إضافح انجيش نهرشتح الٌ     

 إرا صسعد عمة كشَة يصاب تًشض انجزس انصىنجاَي. Streptomyces scabiesانعادي انًرسثة عٍ فطش 

 )خالل شهش أكرىتش(  انثصم ذثكيش صساعح يشرميفضم  -2

إن تبكٌر زراعة المشتل )خالل شهر أكتوبر( ٌؤدي إلً هروب البادرات من اإلصابة ب مررض تفحرم البصرل المتسربب عرن 

Urocystis cepulae  

 يجة عذو انرعفيش تانكثشيد عُذ اسذفاع دسجح انذشاسج  -3

 را لألشجار وكذلن اذاٌسبب ضررا كبٌحٌث ان ذرات الكبرٌت تعمل علً تجمٌع الحرارة مما ٌؤدي إلً احتراق االوراق و
 م07درجة حرارة ألل من  جف ببطًء وأحسن ظروف الستعمال كبرٌت الجٌر هً

 انعايهيٍ في دمىل انطًاطى ضشوسج ذطهيش أيذي  -4

 لتفادي نمل االمراض الفٌروسٌة باٌدي العمال

 يفضم صساعح انمًخ عفيش  -5

 Tilletia foetida فطر المغطً المتسبب عنزراعة الممح بالطرٌمة العفٌر تفٌد فً مكافحة مرض التفحم حٌث ان 

        :مما يلي أثنٌن فمطأجب عن  -ب

      ؟ةمتكاملالمكافحة و الممصود بالحجر الزراعً وماهً أنواعه ثم وضح دور الحجر الزراعً فً الما ه -1

وهً التً تعمل علً منع دخول مسببات مرضٌة إلً داخل الدولة أو انتمرال المسرببات المرضرٌة مرن مكران موبروء بره إلرً 

 أخر خال منه فً نفس الدولة وهو ما ٌطلك علٌه الحجر الزراعً والحجر الزراعً إما أن ٌكون خارجً أو داخلً . 

 * الحجر الزراعً الخارجً : 

النباتٌة الغٌر موجودة بالجمهورٌة مع األجزاء النباتٌة المستوردة أما إذا كانت مصابة بأمراض وبها ٌمنع دخول األمراض 

موجررودة فررال ٌسررمح برردخولها إال بعررد معالجتهررا علررً نفمررة المسررتورد أو ٌمنررع دخولهررا إذا فشررل عالجهررا حٌررث تررنم لرروانٌن الحجررر 

 الزراعً علً ما ٌلً :



 

 خارج للتثبٌت من صالحٌتها وسالمتها وخلوها من اآلفات فحم الوسائل الزراعٌة المستوردة من ال

منررع دخررول نباتررات معٌنررة أو أجررزاء منهررا سررواء كانررت مرٌضررة أو سررلٌمة إذا كانررت مسررتوردة مررن بررالد معٌنررة أو أٌررا كرران 

 الموالح ولصب السكر .  –مصدرها كما فً الحجر الكامل المفروض فً مصر علً نباتات المطن 

الزراعً تنظٌما وفٌها ٌصرح بدخول بعض النباتات أو أحد أجزائها داخرل المنطمرة المحجرور علٌهرا وغالبرا لد ٌكون الحجر 

ما تعامل بمعامالت خاصة إذا كانت مصابة بمرض أو أفه مرا لبرل التصررٌح بردخولها ولرد تحجرز النباترات أو أجزائهرا لفتررة محردودة 

 فات الزراعٌة .تكون فٌها تحت المرالبة وذلن للتأكد من خلوها اآل

 * الحجر الزراعً الداخلً : 

وهو ٌفرض فً حالة ظهور مرض جدٌد فً منطمة معٌنة من الدولة نتٌجة تسرب مسبب مرضً إلً داخل البالد  

ة أما عن طرٌك التٌارات الهوائٌة أو التٌارات المائٌة أو أن تكون تلن المسببات ملتصمة بمالبس المسافرٌن وأمتعتهم وفً تلن الحال

تسن الدولة لوانٌن تعمل علً منع نمل النباتات أو أجزائها من هذه المنطمة إلً منراطك أخرري خالٌرة منهرا داخرل الدولرة ومرن أمثلرة 

هذه الحاالت فً مصر مثل فرض الحجر الزراعً الداخلً علً أمراض تورد الممة فً المروز والعفرن األبرٌض فرً البصرل والتردهور 

 السرٌع فً الموالح. 

                                         

    ؟فً مماومة أمراض النبات لحرث الجٌد للتربةوكذلن ا المناسبة ةٌالزراعاستخدام الدورة وضح أهمٌة  -0

  ةٌالزراعالدورة 

ولد أمكن مماومرة كثٌرر مرن األمرراض مرن خرالل إتبراع الردورة الزراعٌرة مثرل مررض ذبرول الكتران الفٌوزارٌرومً ، مررض 

أٌضا إتباع دورة زراعٌة لإللرالل مرن أعرداد الدٌردان الثعبانٌرة فرً و الصولجانً فً الكرنب ومرض ذبول الطماطم البكتٌري. الجذور 

التربة التً تصٌب عائل معٌن الرتفاع تكالٌف المماومة الكٌمٌائٌة كما استخدمت الردورة الزراعٌرة فرً مماومرة األمرراض الفٌروسرٌة 

وبهرذا ٌمكرن  Verticillium فمرط. تصرلح الردورة الزراعٌرة أٌضراً فرً مماومرة بعرض الفطرٌرات مثرلالتً تنتمل عرن طرٌرك التربرة 

 .سنوات 4-3الحصول علً محصول عالً من النباتات الحساسة للفطر ولفتره تتراوح من 

راعررة كرن الررتخلم مرن األمررراض المحمولررة فرً التربررة والتررً تصرٌب واحررد أو عردة أنررواع أو عررائالت نباتٌرة وذلررن بزمٌو 

سرنوات وهرذه الطرٌمرة ناجحرة لمماومرة الفطرٌرات  4:  3  محاصٌل تتبع عائالت وأنواع نباتٌة ال تصاب بها وذلن لمردة تترراوح مرن

 .التً تغزو التربة وتعٌش علً عوائل حٌه نباتٌة أو علً بماٌا النباتات

حرارتهرا وجفافهرا فٌحردث إخترزال شردٌد فرً لفترة ٌعمل علً زٌادة درجة  المناطك ذات الصٌف الحار فإن إراحة التربهفً 

 .تعداد النٌماتودا وبعض المسببات المرضٌة األخري

  لحرثا

الممرضة فترة من حٌاتها أو كل حٌاتها فً التربة وعلً ذلن فإن عملٌة الحرث  ٌمضً الكثٌر من الفطرٌات والبكترٌا والنٌماتودا
لها تأثٌر بالغ علً هذه الممرضات من خالل تأثٌرها علً الخوام الطبٌعٌة للتربة وعلً نشاط عوامل التضاد الحٌوي الموجودة 

 كافحة المرض. فً التربة وعلً ذلن فإن تولٌت وطرٌمة إجراء الحرث من الوسائل الهامة فً م
 ,Drechslera oryzaeالحرث العمٌك ٌؤدي  إلً دفن مخلفات النبات العائل بما تحوٌه من ممرضات غازٌة للتربة مثل 

Phytophthora infestans ًمما ٌؤدي إلً سرعة تحلل هذه المخلفات بواسطة الكائنات الحٌة الدلٌمة فً التربة وبالتال ،
ً إلً سرعة المضاء علً لما ح هذه الممرضات بواسطة كائنات التربة المضادة. وتؤدي سرعة إجراء الحرث العمٌك بعد أٌضا

اد إلً المضاء علً لماح فطرٌات الذبول الوعائً الموجودة فً مخلفات عوائلها إذ تتواجد فطرٌات الذبول الوعائً صالح
Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae مخلفات فً التربة إلً سرعة وتؤدي سرعة الحرث وللب تلن ال

 نمو الكائنات الرمٌة فً التربة علً هذه المخلفات وبالتالً تمل فرصة الممرض فً النمو علٌها. 
مما ٌفمدها  Sclerotium rolfsiiسم إلً دفن األجسام الحجرٌة للفطر 32كما ٌؤدي للب الطبمة السطحٌة للتربة لعمك 

حٌوٌتها سرٌعاً.  وٌؤثر الحرث علً أمراض موت البادرات فمد وجد أن الحرث الجٌد ٌؤدي إلً سرعة ظهور البادرات فوق سطح 
التربة وبالتالً تمل فرصة مهاجمتها بواسطة الممرضات التً تسبب الموت لبل الظهور فوق سطح التربة. كما وجد أنه ٌملل أٌضاً 

د الظهور فوق سطح التربة. وٌؤثر الحرث علً اإلصابة بأعفان الجذور فمد وجد أن الحرث العمٌك ٌؤدي إلً من موت البادرات بع
وأن ذلن  Fusarium solani f. sp. Phaseoliاختزال الضرر الناتج عن اإلصابة بعفن الجذور فً الفاصولٌا المتسبب عن 

 ٌرجع إلً: 



 

 حٌث ال ٌوجد لماح الممرض.  إمكانٌة الجذور فً التعمك فً التربة إلً -  
 عدم تعرض النبات إلجهاد نمم الماء والذي ٌجعل النبات مهٌأ لإلصابة. -   

تؤدي سهولة صرف الماء إلً سهولة حركة األوكسجٌن فً التربة ووصوله للجذور وعدم   تعرضها لنمم األوكسجٌن الذي  -    
 ٌجعل النبات أٌضاً مهٌأ لإلصابة. 

ظهر فً العمود األخٌرة اتجاه ٌملل من شأن الحرث التملٌدي وٌدعوا إلً إتباع نظام الزراعة بدون حرث أو الحرث المختزل وذلن 
 % من المساحة المنزرعة. تتمٌز النظم الحدٌثة للحرث فً اآلتً: 32بحٌث ال ٌتعدي الحرث 

 الحفاظ علً التربة من النحر واالنجراف. 
 الغذائٌة الموجودة بمخلفات المحاصٌل. الحفاظ علً العناصر  -1
 الحفاظ علً المادة العضوٌة التً تعتبر مصدر للطالة لكائنات التربة كما تعمل علً تحسٌن التربة.  -0
الحفاظ علً التنوع الحٌوي فً التربة من كائنات التربة النباتٌة والحٌوانٌة، وهو ما ٌنعكس علً اختزال اإلصابة  -3

 تربة. بالممرضات المحمولة بال
 اختزال تكالٌف العمالة -4

 

                     ؟ماهً مزاٌا وعٌوب استخدام مخالٌط االصناف فً الزراعة وضح -3

 من أهم مزاٌا استخدام مخالٌط األصناف فى الزراعة ما ٌلى :

بالمرض الذى تحمل األصناف المكونة للمخلوط جٌنات المماومة الرأسٌة الخاصة به بدرجة  اإلصابةخفض معدل  -1
% ممارنة 82ة بفى معدل االصابة فى حالة مرض البٌاض الدلٌمى فى الشعٌر بنس االنخفاضفمثال لدر 2عالٌة 

 بمتوسط االصابة بالمرض فى االصناف المكونة للمخلوط عند زراعتها منفردة 
توجد دائما اختالفات طفٌفة بٌن األصناف المكونة للمخلوط فى صفات النمو ، مثل زاوٌة الورلة ، وارتفاع النباتات ،  -0

دة االستفادة من الموارد البٌئٌة كاالشعة اضعف التنافس بٌن النباتات ، وزٌ ، وهو ما ٌؤدى الى الجذريوالنمو 
 ب االصابة المرضٌة اة فى المحصول حتى فى غٌفٌالشمسٌة والماء وٌترتب على ذلن حدوث زٌادة طف

تكون مخالٌط األصناف ألل تأثرا بالتملبات الحادة فى العوامل البٌئٌة ، التى ٌكون لها تأثٌرا كبٌر فى محصول  -3
األصناف المزروعة بمفردها ، ذلن ألنه ٌكون من المحتمل أن تتأثر كل األصناف المكونة للمخلوط بنفس المدر 

 باالنحرافات 
 وبذا ٌكون محصول مخالٌط األصناف على مر السنٌن أكثر ثباتا من محصول األصناف المفردة  البٌئٌة -4

 من أهم عٌوب استخدام مخالٌط األصناف فى الزراعة ما ٌلى :

( ٌعتبر الحصول على التركٌبة المناسبة من األصناف المكونة للمخلوط من أكبر مشاكل تلن األصناف احتمال ظهور 1
فائمة من المسبب المرضى خاصة مع تعرض السالالت المرضٌة المتوفرة منه لعدد من جٌنات المماومة ساللة 

هذا 2الرأسٌة ، حٌث لد تظهر حٌنئذ سالالت تحمل جمٌع جٌنات الضراوة المادرة على التغلب على جٌنات المماومة 
 اال انه لم ٌظهر علمٌا ما ٌؤٌد هذا الظن الى اآلن .

 % على أسعار تماوى األصناف العادٌة .7-5تماوى مخالٌط األصناف بنسبة ( تزٌد أسعار  0

                                 

 درجة( 02)                                            مما يلي    أربعة فمطأجب عن   -:لثالسؤال الثا

 في يماويح أيشاض انُثاخ؟      انكافىسو انثىو أهًيح كال يٍ يسرخهص  وضخ  -1

   فً مماومة أمراض النبات الثوم أهمٌة مستخلم     

ٌعمل المستخلم النباتى للثوم على مماومة العدٌد من مسببات األمراض النباتٌة وخاصة التى تصٌب المجموع 
 :والفطرٌة مثل رٌةٌمماومة العدٌد من مسببات األمراض النباتٌة البكتل الخضرى. وٌستخدم مستخلم الثوم

Pseudomanas phaseclica ،Xanthomonas sp.  ،Puricularia oryzae ، Colletrotrichum sp. 
 ،Pseudopernosporn cubnusis  ،Monilia fructucola . 

  
  فً مماومة أمراض النبات الكافورأهمٌة مستخلم 



 

وإضافة مسحوق األوراق أو مستخلصاتها إلى التربة  . ٌستخدم مستخلم الكافور ضد البكترٌا السالبة لصبغة جرام
التى تسبب أمراض أعفان الجذور ٌؤدى  Fusarium solani أو Rhizoctonia solani  فطرٌاتبالمصابة 

 إلى تملٌل النمو المٌسلٌومى وتملٌل نسبة إنبات الجراثٌم.

       

       ؟وياهي صفاخ انعُصش انفعال في انًماويح انذيىيحانمىي انري ذعرًذ عهيها عشف انًماويح انذيىيح يىضذا ياهي  -2

المماومة الحٌوٌة هً الطرٌمة التً بواسطتها ٌمكن التأثٌر علً أو بماء أو نشاط الكائن الممرض عن طرٌك كائن     
 حً أخر غٌر اإلنسان مما ٌنتج عنه خفض اإلصابة.

تعرٌف أخر أكثر شموال هو أن المماومة الحٌوٌة هً الطرٌمة التً بها ٌمكن خفض كثافة اللماح أو كفاءة أجزاء  
 الكائن الممرض أو الطفٌل سواء أكان فً حالة نشٌطة )الفعالة( أو فً حالة كمون .

 الموي التً تعتمد علٌها المماومة الحٌوٌة
ة كائنات دلٌمة مضادة له تسمً مضادات الممرضات النباتٌة أو خفض كثافة اللماح للكائن الممرض بواسط-1

 الكائنات الصدٌمة لد تكون الكائنات دلٌمة أو مستوطنة فٌه.
 ضد عدو ممرض لهذا النبات.preinoculum حماٌة سطح النبات بوضع لماح مسبك  -0
نباتً والكائن الممرض أو باستخدام باستخدام الهندسة الوراثٌة ٌمكن إحداث عدم توافك فسٌولوجً بٌن العائل ال-3

 التطعٌم بكائن دلٌك ممرض الل شدة أو غٌر ممرض للعائل علً اإلطالق.

  
 صفات العنصر الفعال فً المماومة الحٌوٌة

 أن ٌنتج مضادات حٌوٌة ضد الكائنات الممرضة.-1
 لكائنات الممرضة.لجعل هذا العنصر الل إتاحة ل  siderphoresٌنتج مركبات تعمل لحامالت للحدٌد -0
أن تكون لدٌة لدرة عالٌة علً التنافس علً الغذاء أو المكان الضروري لنمو الكائن الممرض وعلً احتالل -3

 األماكن المفضلة من لبل الممرضات.
 أن ٌنتج مركبات هرمونٌة تزٌد فً نمو النبات مثل المواد الشبٌهة بالجبرللٌنات أو تزٌد مماومة النبات إلمراض.-4

 
 ًماويح انجهاصيح انًسرذثح في انُثاخ يع ركش يثانيٍ فمظ؟ انًماويح انجهاصيح انًسرذثح وياهي يمايس ذخهيك انانًمصىد ت ىيا ه -3

المماومة المتخلمة جهازٌاً فً النبات تحت تأثٌر أو نتٌجة حث النبات بواسطة أنواع من  هً مماومة الجهازٌة المستحثةال   

.الراٌزوبكترٌا  

 
مماومة الجهازٌة المستحثة فً النباتالمماٌس تخلٌك   

 غٌاب التأثٌرات السامة للعامل الحاث علً الكائن الممرض الممصود. .1
تستبعد هذه الصفة أي تأثٌرات مضادة مباشرة لنواتج التمثٌل الفسٌولوجً للكائن الحاث علً الكائن 

 الممرض وبشكل خام مع المضادات الحٌوٌة المنتجة بكتٌرٌاً 
المسبك لمثبطات متخصصة تؤثر علً جٌن التعبٌر فً النبات. إذا  باالستعمالكبح شدة المماومة المستحثة  .0

الذي   AMD)المسمً )D ثبت أن المماومة ٌمكن أن تثبط بواسطة مواد متخصصة مثل أكتٌنوماٌسٌن 
 بالراٌزوبكترٌا.ٌؤثر علً جٌن التعبٌر فً النبات تكون هذه المماومة هً مماومة مستحثة 

ضرورة وجود فتره زمنٌة فاصلة بٌنت استعمال العامل الحاث وبداٌة حصول الولاٌة فً النبات. ٌحتاج  .3
الحاث علً ولاٌة  الستعمالالنبات إلً فترة زمنٌة لٌصل إلً الحالة المستحثة وذلن ألن التأثٌر الفوري 

 ة فً كفاءة الدفاع العامة للنبات.النبات لو حدث من غٌر المحتمل أن ٌكون حاصالً من الزٌاد
عدم الممدرة علً تحدٌد الجرعة النموذجٌة للحصول علً استجابة كاملة. تستحث المماومة عادةً عندما  .4

 تحمن النباتات بجرعة من البكترٌا تتجاوز الحجم المطلوب إلحداث بداٌة تكوٌن المستعمرة.
 عدم تخصم الولاٌة .5
 معنً أن المماومة لٌست بالضرورة أن تكون جهازٌة فمطتكون المماومة جهازٌه و موضعٌة ب .6
االعتماد علً جٌنوتاٌب النبات. تفترض هذه الصفة وجود اختالفات معنوٌة فً مستوي ونوع المماومة فً  .7

 أنواع النباتات المزروعة المختلفة.

 
 



 

تًعايهح انرشتح تانًثيذاخ انخاصح في ضىء دساسرك وضخ ياهي طشق يعايهح انرشتح تانكيًاوياخ وياهي االدرياطاخ  -4

 ؟        انفطشيح

 طرق معاملة التربة باستعمال الكٌماوٌات

تخلط المطهرات الفطرٌة بالماء بنفس التركٌز كما لو استعملت رشا ثم تضاف الً سطح اما لبل : رش التربة )التبلٌل( ( أ)

أو بعد االنبات والكمٌات المطلوبة من معلك المطهر الفطري تضاف  بواسطة رشاشة لكل  وحدة مساحة  حتً  ٌصل المطهر 

لمماومة  أمراض  موت البادرات واعفان الجذور سم علً االلل وتتبع هذه  الطرٌمة  15-12الفطري الً عمك ٌتراوح بٌن 

 واالصابات التً  تطهر فً مستوي  سطح التربة 

أحٌانا تخلط المبٌدات الفطرٌة الغٌر طٌارة مع التربة أو االسمدة ثم بالٌد موزعة بصورة منتظمة لدر االمكان  النثر: ( ب)

علً الحمل ثم تخلط بالتربة بالة مناسبة لذلن . وهذه الطرٌمة تشمل استهالن كمٌة كبٌرة من المبٌد الفطري أكثر من الطرق األخرى  

 لة المناسبة لإلضافة الجٌدة غٌر متوفرة وٌنصح با تباعها فمط عندما تكون اال

تضاف المبٌدات الفطرٌة  بهذه الطرٌمة اما تعفٌر أو مختلطة بالماء الً الخطوط ولت الزراعة االضافة فً خطوط  ( ت)

ة  ومثل هذه المعاملة تكون لمماومة االمراض التً تحدث فً لاعدة النبات وٌجب استخدام الة  خاصة تصنع لهذا الغرض الن االضاف

 الٌدوٌة ال تكون منتظمة اطاللا وهذه الطرٌمة  تتطلب كمٌة أكبر من المبٌدات الفطرٌة للفدان أكثر من طرٌمة النثر 

تتمٌز المواد المستخدمة هنا بانها تتحول الً غاز ٌتم توزٌعه خالل التربة وٌتم استخدام بعض االغطٌة  :التدخٌن ( ث)

المنٌعة والغٌر منفذة للماء واالشعة  مثل الواح وأغطٌة  البولً اٌثلٌن الرلٌمة  لحبس الغاز بالتربة لمدة محدودة  من الولت . 

أٌضا للمحاصٌل ذات المٌمة العالمٌة ومن أمثلة هذه المواد المستخدمة  فً هذه وتستخدم هذه الطرٌمة فً المساحات الصغٌرة و

الطرٌمة برومٌد المٌثٌل حٌث ٌوضع فً أوعٌة معدنٌة تحت ضغط ثم تفتح بواسطة لضٌب زجاجً أو خشبً رفٌع مباشرة تحت 

 غطاء البولً اٌثٌلٌن.
 

 االحتٌاطات الخاصة بمعاملة التربة بالمبٌدات الفطرٌة

 بعض االحتٌاطات والممترحات العامة خاصة بمعاملة التربة بالمبٌدات الفطرٌة وهً  هنان

 Soil Statementظروف التربة  - أ

 ٌجب أن تكون  التربة سائبة ومفككة بطرٌمة صحٌحة  حتً ٌمكن اخترالها بالكٌماوٌات  -1
ٌجب تكسٌر جمٌع الكتل والنفاٌات وكتل  الطٌن  والتراب ومخلفات النباتات المدٌمة خاصة الجذور الكبٌرة  -0

 المرٌضة وٌستحسن ازالتها من التربة 
 ٌجب أن تكون التربة فً حالة جٌدة للزراعة  -3
 ٌجب أن تكون رطوبة التربة كافٌة لكً تسمح للبذرة باإلنبات  -4

 ندما تكون جافة جدا أو مغمورة بالماء ٌجب عدم معاملة التربة ع -5

 : Soil Amendments)ب( امدادات التربة 

ٌجب اضافة جمٌع امدادات التربة مثل السماد والبٌت موس والمواد المجمعة والمواد الدبالٌة  والرمل لبل معاملة  -1
 التربة 

 من المفٌد أن تكون المواد العضوٌة المضافة كاملة التحلل -0
استعمال مدخنات التربة فان االسمدة التً تحتوي علً أمونٌا أو  أمالح أمونٌوم ٌجب عدم  اضا فتها فً عند  -3

 ولت المعاملة أو لربها

: عند استعمال مواد تشبه برومٌد المٌثٌل فان االسمدة التً  تستعمل  Treating Tools)ج( معاملة  االدوات 

 ٌجب أن تعمم 

 لة والزراعة: )د( الولت الفاصل بٌن المعام

 اسابٌع للتهوٌة لبل الزراعة   4-0عند معاملة التربة  بالكٌماوٌات ٌجب أن تترن -1
التربة الغنٌة بالمواد العضوٌة أو الطٌن والمبللة بغزارة أو المعاملة علً درجات حرارة منخفضة تظل بها -0

 الكٌماوٌات فً مستوٌات سامة ألطول فترة زمنٌة 
 التربة فً عمك عدة  بوصات  علً االلل لكً ٌسمح للغاز بالهروب .من الضروري جعل  -3



 

                

 اششح يا هى انًمصىد تاألثش انًرثمي نهًثيذاخ و ياهي انًشاكم انُاجًح عُه؟ -5

مشاكل االثر المتبمً للمبٌدات الفطرٌة الجهازٌة للٌلة االختالف عن تلن المبٌدات الفطرٌة الغٌر جهازٌة فطرٌمة 
االستعمال وزمن االستعمال لها بعض التأثٌر علً كمٌة المتبمً الموجودة  علً المنتج فالمادة الموجودة علً سطح 

 خل االنسجة تتحرن الً االطراف وتترشح أخٌر ا خارج االنسجة تعرض للجو فً الطرٌمة العادٌة  بٌنما داتالورلة  
والنواتج االٌضٌة المتكسرة تؤدي الً تكملة الفمد فً نشاط المبٌد الفطري فً النباتات وهنان دراسات أكثر تفصٌال  

ولاٌة الممكنة علً المبٌد الفطري الجهازي المخترق لكٌوتٌكل الثمار ولد ٌحتاج االمر الً رؤٌة المتبمً لمعرفة ال
الجذور فسوف ٌؤدي ذلن الً وجود متبمٌات فً أعضاء االخراج  خزٌن  فباستمرار االضافة عن طرٌكخالل الت

 وكمٌة الماء المفمودة  من الثمار تملل أٌضاء  المتبمٌات فً الثمار وٌجعلها بسٌطة كما فً ثمار الطماطم
مرات االستعمال سوف نتمكن من تملٌل مشاكل المتبمٌات  بتعدٌل الجرعة المناسبة وعدد وهنان اراء ممترحة بان

نجاحا   Symplast والتلوث الكٌماوي عالوة علً ذلن فمد أدي تطور المبٌدات الفطرٌة الجهازٌة المتحركة خالل 
فً مماومة أمراض الجذور واالمراض الوعائٌة دون وجود  متبمً عالً للمبٌدات فً االنسجة المختلفة وبالرغم من 

ن كلة فهنان بعض  المركبات التً لها متبمً عالً  من المواد المكونة فً الثمار والبعض االخر ٌتواجد فً أعضاء ذل
 التخزٌن.  

 

             د/جمال عاشور                مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح   


