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 درجة( 02)                                                                              -انسؤال األول:

 درجات( 02)                                                      تفسر                        بما  - أ

 تعتثش انضساعح تانشتم سالح رو حذيه -1

الطماطم بفٌررً  مًزاٌٌرا الرد اظ اًررا  لظ الفٌررً  ًٌجرد علرً بصررة البرلًر ًٌات رل تؤدي عملٌة الشتل إلً زٌادة إصابة حٌث 
مايا للشتالت ثرم ٌات رل مرظ الشرتالت المصرابة إلرً المرلٌمة مباشررة أً  رالل أٌردي الممرال ال را مٌظ بالشرتل. مرظ ااحٌرة أ رر  تفٌرد 

ٌات ل بحشرة اللبابرة البٌارا إ إل ٌمكرظ حماٌرة الشرتالت  زراعة الطماطم بالشتل فً مكافحة مرض تجمد الًراق فً الطماطم ًاللي
اإلصابة فً مراحرل مت دمرة مرظ  مظ الاابل الحشري فً المشتل بميًلة ًٌترتب علً للا ت لٌل الارر الااشئ عظ المرض حٌث أظ

 عمر الابات تكًظ أبل تأثٌرا  علً الابات ًمحصًل الثمار.

 Agrobacterium tumefaciens اومح تكتيشياعذو جذوي استخذاو انذوسج انضساعيح في مق  -2

 عاما   02  -8 تتراًح بٌظمدة فً التربة البكتٌرٌا تمٌش حٌث اظ ىله 

 يفضم عذو تعاقة صساعح انكشوة وانثطاطس في وفس انحقم -3

                 قذ يضيذ مه وسثح إصاتح انثطاطس تمشض انجشب نمقاومح مشض انجزس انصىنجاوي في انكشوة إضافح انجيش نهتشتح الن 

 إرا صسعت عقة كشوة مصاب تمشض انجزس انصىنجاوي. Streptomyces scabiesانعادي انمتسثة عه فطش 

 يجة عذو انتعفيش تانكثشيت عىذ استفاع دسجح انحشاسج  -4

جف  الا ٌمبب اررا كبٌرا لألشجار ًكللاحٌث اظ لرات الكبرٌت تممل علً تجمٌع الحرارة مما ٌؤدي إلً احتراق االًراق ً
 م02درجة حرارة أبل مظ  ببطً  ًأحمظ ًرًف المتممال كبرٌت الجٌر ىً

 )خالل شهش أكتىتش( انثصم تثكيش صساعح مشتميفضم  -5

إظ تبكٌررر زراعررة المشررتل ) ررالل شررير أكتررًبر( ٌررؤدي إلررً ىرررًب البررادرات مررظ اإلصررابة ب مرررض تفحررم البصررل المتمرربب عررظ 

Urocystis cepulae  

 

 درجات( 02)                                                               :مما ٌلً فقطأثُني  أجب عظ -ب

  درجات( 5)                ة الحًٌٌة مًاحا ماىً االم  التً تمتمد علٌيا ًاشرح إحداىا بالتفصٌل؟           فحاكعرف الم -0

  ة الحًٌٌةًما تمرٌف الم
 المحماة ًراثٌا فى م اًمة اً ال اا  على الكا اات امت دام الكا اات الدبٌ ة الطبٌمٌة اًة الحًٌٌة بأايا ًما تمرف الم

 ٌؤد  الاتشارىا بامت دام كا اات مظ البٌ ة افميا مباشرة اً إحداث تغٌٌر فى  صا صيا مما الدبٌ ة الممراة إ ًتتم
 ًزٌادة فمالٌتيا اً امت دام احد ماتجاتيا

 االم  التً تمتمد علٌيا

 الكا اات الدبٌ ة التكافلٌة  -5   الماافمة -4 التحلل الازٌمً  -3التطفل الفطري  -0  التااد الحًٌي   -0

 التااد الحًٌي ثم ٌت ٌر الطالب إحدي ىله االم  ًٌ ًم بشرحيا ًلٌكظ علً مبٌل المثال 

التااد الحًٌي مظ أىم الًًاىر التً تمتممل فً الم اًمة الحًٌٌة إلمراض الابات, فيً تمبب تثبٌط امرً الكرا ظ الحرً  ٌمتبر

الممرض أً ت اً علٌة كلٌة أً إايرا تًبرف اشراطو أً إابرات الًحردات التكاثرٌرة لرو ًتمتمرد ىرله الًراىرة علرً م ردرة احردي 

علررً إاترراا ماررادات حًٌٌررة تتكررًظ مررظ مررًاد مررامة ًىررً اررًات  ثااًٌررة لالٌررض  الكا اررات الدبٌ ررة الماررادة )الكررا ظ الصرردٌق(

 مثل تلا التً ٌطلق علٌيا الماادات البكتٌرٌة ًىله المًاد المامة تمبب ًبف  الغلا ً أً أايا تات  تًكمٌاات ) مًاد مامة(



 

 

 

ًبرد اعتبررت البكتٌرٌرا الًمٌارٌة المفررزة للفلًرمرا  مرظ  ال اري ًمًت مٌملًٌم الفطرر الممررض بطرٌ رة مباشررة. الامً

المااصر اليامة فً المكافحة البًٌلًجٌة لممراات الابات عظ طرٌق إاتاجيا لمًاد مامة ااتجة عظ االٌض الغلا ً أً ب ٌاميرا 

اع ًت تل مدي ًامع مرظ ماادات حًٌٌة مثل مادة الترًبًلًظ التً تم باشاط مٌكرًبً مااد, إل تات  أاًاع مظ ىله البكتٌرٌا

 البكترٌا الممراة للابات كما ليا ال درة علً اليدم المرٌع للممتممرات الفطرٌة الكاماة فً التربة.

ًجد مجمًعة مظ الًرًف الكٌمٌا ٌة ًالغلا ٌة التً ترؤثر علرً إاتراا المرًاد المرامة الااتجرة مرظ التفراعالت االٌارٌة الغلا ٌرة 

اباتات ًتؤثر علً درجة الحمًاة فً التربة ًالممدة الكٌماًٌة ًالمًاد الملٌلًزٌة علً اشراط للبكتٌرٌا التً تصٌب جلًر ال

 الحًٌي الاات .   البكتٌرٌا الممراة ًعلً اًع المااد

 كاظ أًل امتممال للبكتٌرٌرا فرً الم اًمرة علً الاًاع البكتٌرٌة ال رٌبة ت مٌمٌا. ًجد أظ بمض الماادات البكتٌرٌة ال تؤثر اال

لم اًمرررة مررررض التررردرظ التررراجً فرررً الحلًٌرررات  Agrobacterium radiobacterالحًٌٌرررة ىرررً امرررتممال البكتٌرٌرررا 

tumefaciens Agrobacterium.  تاررت  الم اًمررة عررظ طرٌررق إاترراا مارراد حٌررًيAgrocine 84 أ ٌرررا  وإال أارر

ًيرت مالالت م اًمة مظ الكا ظ الممرض م اًم للمااد الحًٌي الاات  مظ البكترٌا الماادة إما بالامبة للفطرٌات ف د لرًحً 

الم اًمررة الحًٌٌررة لمررراض الابررات حٌررث تفرررز  أظ الفطرٌررات الكثررر ااتشررار ًامررتمماال فررً التارراد الحٌررًي ًليررا دًرا فررً

 علً حٌاة الكا ظ الممرض الماادات الحًٌٌة ًىً لات تأثٌر

 

 درجات( 5)      ًاح أىمٌة اال تٌار الماامب لطرٌ ة الزراعة ًكللا عمق الزراعة ًدًرىما فً م اًمة أمراض الابات؟   -0

 طرٌ ة الزراعة  -

ًٌكرًظ المحترًي المرا ً للتربرة فرً الًلرً ما فارا   مظ طرق الزراعة الممرًفة فً مصر الطرٌ ة المفٌرر ًالطرٌ رة الحراترً

 Tilletiaعلً عك  الثااٌة ًبد ًجد أظ زراعة ال مح بالطرٌ ة المفٌر تفٌد فً مكافحة مرض التفحم المغطرً المتمربب عرظ 

foetida الرطًبة الما فاة . إل أظ إابات الجراثٌم التٌلٌتٌة للفطر ًإحداث اال تراق ٌاامبو الرطًبة المرتفمة فً التربة. أما

 .عاد الزراعة بالطرٌ ة المفٌر فيً تال م إابات الت اًي دًظ أظ تال م إابات الجراثٌم التٌلٌتٌة للفطر

 عمق الزراعة -

الزراعة علً ممافات اٌ ة تكًظ أكثر عرض لإلصابة بالمراض الطفٌلٌرة عرظ تلرا المتباعردة ًللرا لمريًلة اات رال الكا ارات 

المراٌة مظ ابات ل ر إ أٌاا تممل الزراعة علً ممافات ارٌ ة علرً ارتفراع امربة الرطًبرة فرً الجرً المحرٌط بالابرات ف رد 

ل طظإ التب ع الباً فً ال ًل للا ٌجب إجرا  عملٌة ال ف بمد اكتمال امً البرادرات ٌؤدي إلً ااتشار مرض الب مة الزاًٌة فً ا

 كما ٌجب ت لٌم الفرًع الكثٌفة لشجار الفاكية . 

أٌاا اجد أظ زٌادة عمق زراعة البلًر تزٌد مرظ فررإ إصرابة البرادرات برأمراض الطفٌلٌرة لظ البرادرات تحتراا إلرً ًبرت  

ة مما ٌزٌد مظ فرإ تمرٌايا لإلصابة . كمرا ًجرد أارو كلمرا زاد عمرق زراعرة ال مرح كلمرا زاد طًٌلة للًيًر فًق مطح الترب

 امبة اإلصابة بكل مظ التفحم اللًا ً ًالتفحم المغطً. 

ًٌؤثر عمق الزراعة علً مدي مرعة ًيًر البادرات فكلما كاات الزراعة عمٌ ة كلما امتغربت البادرات ًبترا  أطرًل للًيرًر 

 Pythium spp., Rhizoctoniaبرة ًبالترالً ترزداد فرصرة الفطرٌرات الممرببة لمرًت البرادرات مثرل فرًق مرطح التر

solani  فً مياجمتيا. بٌاما تؤدي الزراعة المطحٌة إلً مرعة امرً البرادرات ًت لٌرل فتررة ال ابلٌرة لإلصرابة. ًٌرؤدي عمرق

 Fusariumًزٌادة اإلصابة بمفظ الجلًر المتمبب عظ  Tilletia fodetiaالبلر إلً زٌادة إصابة ال مح بالتفحم المغطً 

nival  ًF. culmorum   ًًإلً زٌادة إصابة الشمٌر بالتفحم المغطUstilago hordie ًٌفال أظ ٌكًظ عمق بلر. 

 

  درجات( 5)                   المًاصفات الًاجب تًافرىا فى المبٌد الجٌد؟                    ىًة الكٌماًٌة. ًما فحاكعرف الم -3
ة الكٌماًٌررة امررتممال مركبررات كٌماًٌررة  ليررا دًر فمررال فررً م اًمررة  االمررراض. بررد تكررًظ ىررله  المركبررات ليررا فحرراكتماررً الم

امرتمماالت أ رري ًٌمكرظ أظ تمرتممل  كمبٌردات  لممرببات أمرراض الابرات مثرل كبرٌترات الاحرا . ًبرد تصراع ىرله  المركبرات 

 . صٌصا ليلا الغرض

 

 



 

 

 

 المًاصفات الًاجب تًافرىا فً المبٌد 

 أظ ٌكًظ فماال فً م اًمة الطفٌلٌات. -0

 ًتمتبر كبرٌتات الاحا  شدٌدة الممٌة للابات ًلللا ٌماع رشيا علً االًراق.  ظ ٌكًظ ممٌتو ابل ما ٌمكظ للاباتأ -0

  الترً تمتبرر مأمًارة مثرل مركبراتأظ تكرًظ مرمٌتو لإلامراظ ًالحٌرًاظ ممدًمرة أً ارمٌفة جرد ا ًىاراا بمرض المركبرات  -3

Thiabendazol 

  اظ ٌمتمر مفمًلة مدة كبٌرة كلما أمكظ للا  ًال ٌتحلل أً ٌتغٌر تركٌبة متأثرا بالًرًف  الجًٌة  -4

أظ ٌكًظ ااتشاره علً الابات تام  ًأظ ٌكًظ لً بًة التصاق كبٌرة علً الابات لٌ اًم تأثٌر الًرًف الجًٌة ًاالمطار التً  -5

 اعد علً إزالتو مظ علً مطح الابات تم

 أظ ٌكًظ ممرة ماامب  ًليلا المبب فامتممال الماادات الحًٌٌة محدًد لايا باىًة التكالٌف -6

 

 درجة( 02)                                                 مما ٌلً أربعت فقط أجب عظ -انسؤال انثاَي:

 درجات( 5)   ؟الجيازٌة المكتمبة ًماىً الشرًط الًاجب تًافرىا فً الممتحثات الكٌماًٌةماىً الصفات الحًٌٌة للم اًمة  -0

 الصفات الحًٌٌة للم اًمة الجيازٌة المكتمبة

 تمتحث بًامطة عًامل أً كا اات ممراة ممببة أعراض اكرًزٌ  ) ب ع مًامٌة( -0

 أٌام تكًظ فترة الحاااة بٌظ الح ظ ًًيًر كامل التمبٌر حًالً مبمة -0

 تماح الًباٌة لألامجة غٌر الممراة للكا ظ المح ًظ )الحاث(  -3

 تكاثر الكا ظ الممرض إ ًٌير التمبٌر علً شكل  فض فً عدد الب عإ حجمإ إاتاا الجراثٌم -4

 تمتمر الًباٌة لمدة طًٌلة غالبا  لمدة أمابٌع أً حتى شيًر -5

 ا اات ممراة غٌر لات عالبة مع المامل الحاثالًباٌة لٌمت مت صصة حٌث أايا تكًظ فمالة اد ك -6

 اإلشارات للم اًمة الجيازٌة المكتمبة تترجم ًتا ل بالتطمٌم -2

 ال تا ل الم اًمة عبر البلًر إلً الجٌال ال ادمة. أما االات ال إلً الامجة المتكاثرة  ارٌا  لم تكتمل الدرامة علٌيا بمد. -8

 الممتحثات الكٌماًٌةالشرًط الًاجب تًافرىا فً 

أظ ٌكًظ فمرل أً ترأثٌر الكا ارات الحٌرة الدبٌ رة غٌرر المتًاف رة مرع الابرات مرظ حٌرث إثرارة مٌكرااٌزم الردفاع الممرتحث دًظ  -0

 إحداث أارار علً الابات. 

ت ال فرً المممرل ٌجب أظ ال ٌكًظ ىلا المامل ًال أي مظ مشت اتو التمثٌلٌة لً تأثٌر مباشر علً اشاط أً حًٌٌرة المٌكرًبرا -0

 ًال فً الح ل.

ٌجب أظ ٌكًظ فمل ىلا المامرل برادرا  علرً ًباٌرة الابرات ارد مجرال ًامرع مرظ الكا ارات الممرارة ًأظ ال ٌكرًظ مت صصرا   -3

 ًٌجب أظ ٌمتمر مفمًلة لمدة طًٌلة فً ًباٌة الابات.

 

 درجات( 5)                بالمطيرات؟                                       الت اًي فً اً  درامتا ًاح ماىً طرق مماملة  -0

 اًال : مماملة البلًر  

تمامل البلًر بالكٌماًٌات لماع تمفايا أثاا  ًبمد االابات ًلمارع  مر ًط البرادرات الصرغٌرة ًللرا بم اًمرة الكا ارات الممرارة 

ً أماكظ الزراعة ًعاد ااافة الكٌماًٌات أً مماملة البلًر بيا ٌجرب أظ تؤ رل المحمًلة علً البلًر أً المًجًدة فً التربة ف

االحتٌاطات حتً ال تا فض حًٌٌة البلًر أً تيلا ًفً اف  الًبت ٌجب أظ تلتصق كمٌة  كافٌة مظ المادة  الكٌماًٌة بالبلًر 

دات ًتطرر التربرة المحٌطرة بالبرلرة ًالترً تامرً لت ٌٌيا فترة ماامبة مظ مياجمة الكا اات الممراة ببل االابات ًلتاتشر المبٌر

 فٌو البادرة الجدٌدة فت ٌيا مظ االصابة بالكا اات الممراة .

 



 

 

اظ الطرق االكثر حداثة فً مماملة البلًر ىً أظ تمامل البلًر بالمبٌدات الجيازٌة ًللا لتثبٌط الكا اات الممراة فرً البرلًر -

لم اًمة الرتفحم المغطرى أً لتزٌرد المجمرًع ال ارري للابرات الجدٌرد بًباٌرة  Carpoxinالمصابة مثل امتممال الكربًكمٌظ 

لم اًمة البٌاض الزغبً علً الشًفاظ ًاللرة الرفٌمرة  ًامرتممال   Metalaxylجيازٌة  اد الكا ظ الممرض مثل امتممال 

Triadimenol تجارٌا باٌلتًظ ل(Baylton لم اًمة  صدأ االًراق ًالتب ع المبت )ً الشبكً علرً تب ع الًري علً ال مح

 الشمٌر 

تتم مماملة الت اًي اما بغمرىا فً محلًل المادة الكٌمٌا ٌة أً بتغطٌتيا بممحًق مايا ًىً فً حالة جافة أً علً حالة مملرق 

حٌق عرالًة ث ٌل ال ًام ًتمتاز عظ طرٌ ة التغطٌرة بالممراحٌق الجافرة  فرً اايرا تمارع  الحرًادث الااتجرة عرظ امتاشراق الممرا

 .علً أايا تممح بتًزٌع الجرعات علً أمطح الت اًي بكمٌات ماتًمة ًبللا احصل علً اتا   أفال

 ثااٌا : تمامل الدراات ًالكًرمات ًاالبصال ًالم ل  

/ كابترراظ اررد الجرررب المررادي  أً فٌتافرراك Tecto اررد الكا اررات الممراررة الكاماررة  فررً التربررة فتمامررل دراررات البطرراط  بررالتكتً 

ًال شرررة لمررًدا  ًتمامررل أبصررال الزٌاررة   اصررة الارررج  ًالجالدٌررًل  بالمرمرراظ المحمررظ اررد مرررض الررلبًل الفًٌزارٌررًمً  

 ًالفربام  اد الرٌزًكتًاٌا .

ري ًاحرد ٌمكارو أظ ال ًٌجرد مبٌرد فطر ولارًبد تشتمل مماملة الت اًي بالمبٌدات الفطرٌرة علرً  امرتممال أكثرر مرظ مبٌرد فطرري ليرا 

ٌكًظ مااع شامل لجمٌع الفطرٌات التً تياجم البلًر الممت دمة كت اًي ًالبرادرات الااتجرة مايرا . فملرً مربٌل المثرال فراظ مماملرة 

بٌاما الكابتاظ  ال ٌمطً اتٌجة جٌدة فً م اًمة ىلا الفطرر ألا  Rhizoctonia  spp ٌمتبر فماال اد الفطر PCNBالت اًي بال 

ٌاجح فً  Thiramبٌاما الثٌرام لـ  Fusarium sppال ٌؤثر  علً ال PCNBما عًملت بو الت اًي ًمظ ااحٌة أ ري فاظ ال 

غٌرة علررً البررلًر مررظ كررال م اًمررة الفطررر اال ٌررر ًعلررً للررا فررالا أرداررا م اًمررة كررال الفطرررٌظ فااررة ٌمكااررا للررا ب اررافة جرعررات صرر

 ًالثٌرام   PCNBالمبٌدٌظ المؤثرٌظ ًىما ال 

ًٌتم للا بامت دام أجيزة  اصة تمرف بامم أجيزة  ممالجة البلًر البمٌطة ًللا ألا  كاات البلًر صغٌرة الحجم ًأجيزة البلًر   

الرحًٌة ًٌجب أظ تتم عملٌة ممالجة البلًر مظ  الل الكبٌرة  فً حالة ما ألا كاات البلًر كبٌرة الحجم ًمظ أجيزة ممالجة  البلًر 

ٌمكظ بيا تغطٌة  البلًر  الحكًمات المماٌة كما لً كاظ للا لإلاتاا ال اإ حٌث  أظ الحكًمة ٌمكايا أظ تملا لطا ات أً رًاغات 

راع. ًىااا طرق أ ري لمماملة بالمبٌدات الفطرٌة بالكمٌة  الممٌاة بطرٌ ة أًتًماتٌكٌة ببل أظ تًاع فً االجًلة لتًزع علً الز

ًطرٌ ة غمر الت اًي تشتمل علً اعداد مملق للمبٌد الفطري فً الما  غالبا  الت اًي مثل غمر البلرة ًامتممال صادًق الزراع 

ر بالممدالت الح لٌة ثم تغمر الت اًي أً أعاا  فٌيا لمدة محددة ًفً صادًق الزراع فاظ كمٌة المبٌد الفطري المطلًب للتمفٌ

 ت لط فً بادً  الصادًق مع  البلًر ببل الزراعة.

ًالا كاات مماملة الت اًي بالمبٌد ات الفطرٌة ببل الزراعة  بد أصبحت عمال رًتٌاٌا ٌجب إجراؤه كما لكراا مظ ببل الحكًمة 

مٌع الت اًي بما  فٌيا المماٌة للحصًل علً امبة اابات عالٌة بمد الزراعة ًكللا محصًل  مرتفع ىلا االجرا  ممكظ أظ ٌتم لج

 بلًر المحاصل الب ًلٌة؟

ىلا المؤال ٌرجع بالطبع الً ال ًف مظ التأثٌر المكمً بالمبٌدات الفطرٌة علً تكًٌظ الم د الجلرٌة ًالتً تكًايا البكتٌرٌا 

Rhizopium  spp ( لم ٌكظ 2 05.اًاحت الدرامات التً أجرٌت فً ىلا الشأظ أظ المبٌدات الفطرٌة الكابتاظ أً الثٌرام )%

 ليا تأثٌرا عكمٌا علً تكًٌظ الم د الجلرٌة تحت ًرًف الح ل . 

ًال  Rhizoctonia solaniكما أًاحت الدرامات التً اجرٌت فً ا.م.ع أظ أفال المبٌدات فً م اًمة فطرٌات ال 

Fusarium  Solani كتٌرٌا الم د الجلرٌة ىً ًالتً أعطت  فً اف  الًبت تأثٌر غٌر اار علً امً بكتٌرٌا التازت أً ب

تًبمٌٌظ م ًتكتً ًلم ٌكظ ليله المبٌدات تأثٌرا  52ممثلة فً المبٌدات بافمتٌظ  Benazimidazolesمركبات الازامٌدازًل 

بمفردة ًااو ٌمكظ التًصٌة بامت دام  مجمًعة المبٌدات الماب ة اللكر فً   Sclerotium rolfsiiفماال فً م اًمة الفطر 

البلرة ًمًت البادرات ًأعفاظ الجلًر الماتشرة  فً ا.م.ع  اصة عاد تل ٌح بلًر المحاصٌل الب ًلٌة ببكتٌرٌا  م اًمة أمراض

الم د الجلرٌة اًرا لمدم التأثٌر الاار لتلا المبٌدات علً ىله المجمًعة مظ الكا اات الاافمة ًكللا بكتٌرٌا التأزت بالتربة 

 .المصرٌة

 

 

 



 

 

 

 درجات( 5)                               ؟أمراض الابات فحةاكًحشٌشة اللٌمًظ فً م الرٌحاظًاح أىمٌة كال مظ ممت لإ  -3

 ممت لإ الرٌحاظأًال : 

مظ الاباتات المشبٌة التى تزرع فى مصرر. ًالجرز  الممرت دم مرظ ىرلا الابرات ىرً الًراق ًىرى تحترً  علرى زٌرت طٌرار برو مرادة 

ًىً ٌمت دم كطارد للغازات ًكللا فى صااعة المطًر . ًتمت دم الممت لصات الما ٌة ًالكحًلٌرة للرٌحراظ ارد  الكافًر ًاللٌاالًل

ٌممرل ممرت لإ   Curvularia tuberculataإ  Alternaria alternata) ممرببات المرراض الاباتٌرة مثرل الفطرٌرات

الرل  ٌمربب مررض الرلبًل  ( Fusarium  oxysporum) الرٌحاظ إلى تثبٌط الامً المٌملًٌمى ًكرللا إابرات الجرراثٌم للفطرر

 Aspergillus)  فرى الحلبررة . ًكررللا ٌممررل ممرت لإ الرٌحرراظ كمارراد لامررً المدٌرد مررظ الفطرٌررات المحملررة علررى البرلًر مثررل

flavus  إAspergillus niger    ًالفطر(Fusarium  moniliforme  

 ممت لإ حشٌشة اللٌمًظ ثااٌا:

تحتً  حشٌشة اللٌمًظ على زٌت طٌار بو مادة مترال كمادة فمالة . ٌثبط الزٌت الطٌار لحشٌشة اللٌمًظ امً الكثٌر مظ 
ًالبكترٌا    P. chrysogenum , A. fumigates , A. flavusً Macrophomina phasoli   الفطرٌات مثل

   Staphylococcus aureus , Bacillus subtillis , Escherichia coli مثل

 Pseudomonas aeruginosa , P. fluorescens   ًتًجد المكًاات اآلتٌة فى ممحًق حشٌشة اللٌمًظ     
tunnis)  ً alkaloids ً(glycosides   تلمب دًر ىام فى ماع التأثٌر الاار للمٌكرًبات . ًلللا ف ظ مماملة  ًالتى

اللًبٌا ًاللرة بممحًق حشٌشة اللٌمًظ ببل الت زٌظ ٌممل على ت لٌل التأثٌر الاار للمٌكرًبات الماب ة اللكر دًظ التأثٌر على 
 مًظ تماما  امً الفطرٌاتحًٌٌة ىله البلًر مما ٌؤد  إلى إطالة فترة الت زٌظ. ًٌثبط ممت لإ حشٌشة اللٌ

Ustilago maydis ,   ًUstilaginoidea virens , Curvularia luntat , Rhizopus sp   ًكللا
 , Botrytis cinerea امت دام ممت لإ حشٌشة اللٌمًظ فى م اًمة المراض الاباتٌة الااتجة عظ اإلصابة بالفطرٌات

Rhizoctonia solani  

 

 درجات( 5)                   أمراض الابات؟                       فحةاكفً اً  درامتا ًاح دًر الماادات الحًٌٌة فً م  -4

بااو مركب  ٌات  بًامطة كا ظ حً دبٌق ًٌكًظ مام لكا ظ أً لكا اات حٌة  دبٌ ة   antibioticٌمرف المااد الحًٌي 

أ ري . تًير الماادات الحًٌٌة  اصٌة ىامو ًىً امتصاصيا ًاات اليا دا ل الابات أي أايا جيازٌة  ًٌجد ماادات 

 ىامة فً م اًمة أمراض الابات ًىً : 

ٌ اًم  . Streptomyces griseusًع مظ االكتٌاًمٌمت  ٌممً : ٌات  بًامطة ا Streptomyeinمتربتًمٌمٌظ  -0
الحالة رشا علً الابات  ًٌمتممل  هكثٌر مظ االمراض البكتٌرٌة  مثل  مرض اللفحة الاارٌة فً التفاح ًالكمثري ًٌمتممل فً ىل

تغمر فٌية دراات البطاط  لتبلٌل ًترطٌب التربة  فً حالة مرض عفظ ال اعدة فً البالرجًاًٌم . ٌمت دم علً ىٌ ة ما ل ً
 المصابة بالمفظ الطري ًالباً ًالحل ً . ٌ اًم أٌاا بمض االمراض الفطرٌة مثل أمراض البٌاض الزغبً

تًجد مركبات كثٌرة تتبع ىله    Streptomyces: تات  بأاًاع عدٌدة تابمة لجا   Tetracyclinesتترامٌكلٌظ  -0
ًاللي ٌ لط مع Terramycin المااد الحًٌي تٌرامٌمٌظ  oxytetracyclineالمجمًعة. ًٌجد فً مجمًعة 

ًٌمتممل بكفا ة عالٌة فً م اًمة مرض اللفحة  (agrimycin – 100)022ًٌباع تجارٌا تحت امم أجرٌممٌظ  متربتًمٌمٌظ 
الشكل فً الفاصًلٌا ًعفظ الماق ًاالًراق فً  الاارٌة فً التفاح ًالكمثري ًالب مة البكتٌرٌة فً الطماطم ًاللفحة ىالٌة

Dieffenbachia ًٌجد فً مجمًعة . Chlorotetracycline   المااد الحًٌي اًرٌمٌمٌظ aureomycin   ًاللي
 ٌمت دم باجاح فً م اًمة أمراض المٌكًبالزما ًالمبٌرًبالزما ًالرٌكتمٌا مثل مرض اصفرار االمتر ًمرض الماٌد  فً المًالح 

ٌ اًم كثٌر مظ االمراض   Streptomyces griseus: ٌات  أٌاا  بًامطة  Cycloheximideٌكلًىٌكمٌمٌد م -3
 actidioneالفطرٌة مثل البٌاض الدبٌ ً. ٌحد مظ امتممالو ممٌتو الزا د للابات ٌباع تجارٌا تحت امم أكتٌدًٌظ 

 

 



 

 

 

 درجات( 5)                    ًاح دًر كال مظ المًاد الفٌاًلٌة ًاللجاٌظ فً م اًمة أمراض الابات؟                            -5

 دًر المًاد الفٌاًلٌة فً الم اًمة اًال : 

 تتحد الفٌاًالت مع البرًتٌاات ًتكًظ التااٌاات ًىً مامة للممببات المراٌة .  -0

 حرماظ الفطر مظ البرًتٌاات .  -0

 فصل االكمدة عظ الفمفرة ًبالتالً حرماظ الفطر مظ الطابة .  -3

 تثبٌط الازٌمات المفرزة مظ الفطر.  -4

 عاد اكمدة المًاد الفٌاًلٌة تتحًل الً كٌتًظ ًىً مامة للفطر .  -5

 تد ل فً تكًٌظ اللجاٌظ .  -6

 دًر اللجاٌظ فً الم اًمة ثااٌا: 

 دم  اللجاٌظ فً جدار ال لٌة مما ٌمطً م اًمة مٌكااٌكٌة اد ا تراق ال الٌا .  -0

 ٌمطً م اًمة مٌكااٌكٌة اد اازٌمات الممبب المراً ًالتًكمٌاات  -0

 الاًات  الًمٌطة ًالثااًٌة لمملٌات تكًظ اللجاٌظ مامة للممراات .  -3

 غٌر مافلة.عاد ا تراق ىٌفا الفطر ٌحدث ليا لجااو مما ٌجمليا  -4

 تكًٌظ حلٌمات إاافٌة فً جدر ال الٌا الاباتٌة فً مًابع اال تراق مما ٌمًق ا تراق الممببات المراٌة    -5

 درجة( 02)                                                                               -انسؤال انثانث:

               مظ االمراض التالٌة  ت فقطًسخل ة متكاملكافحبراام  م حفً اً  درامتا ابتر

 أمراض الفاصًلٌا       -1

 مظ  الل البراام  التالً لمراض الفاصًلٌا ٌمكظ إجرا  المكافحة المتكاملة

زراعة بلرة ملٌمة  الٌة مظ المراض ًللرا مرظ  رالل إجررا  الحجرر زراعرً ًاإلاتراا تحرت ًررًف تفترٌش ًربابرة ح لٌرة   -0

 شدٌدة 

زراعة ىله الت اًي فً ح ًل  الٌة مظ م لفات المحصًل المابق لو مظ الفاصًلٌا حترى ال تكرًظ مصردرا فرً ا رل المرراض  -0

 إلً الت اًي المزرًعة حدٌثا. 

 إتباع دًرة زراعٌة ماامبة "عادة تكًظ مت ماًات أً أكثر ًللا لت لٌل مظ ااتشار المراض المرتبطة بيلا المحصًل.  -3

تم ٌم التربة بامت دام أحد المد اات الماامبة مثل برًمٌد المٌثٌل ًللا لل اا  علً المراض المتمببة مرظ الدٌرداظ الثمبااٌرة  -4

 مثل اٌماتًدا تم د الجلًر. 

 زراعة أصااف م اًمة. -5

الررت لإ مررظ أي أكررًام الفاصررًلٌا المتب ٌررة مررظ المحصررًل المررابق فررً الح ررل لايررا تكررًظ مصرردرا لا ررل المررراض لمحصررًل  -6

 الفاصًلٌا المازرع ًللا ب بادتيا بالحرث أً الرش بمبٌد ماامب فمال. 

الزراعرة فرً المٌمراد إعداد الرض للزراعة إعداد جٌدا  مرظ حررث جٌرد ًتمرًٌة الرض ًإارافة المرمدة بممردالت متزارة مرع  -2

الماامرب لكررً تمراعد البررادرات علرً مرررعة الامرً ًتفررادي كثٌررر مرظ المررراض الترً تصررٌب الفاصرًلٌا مثررل مررض عفررظ الجررلًر 

 .  Fusarium solaniالفًٌزارمً 

 Xanthomonas phaseoliمماملة الت اًي بالمطيرات الفطرٌة بلرٌة لتفادي اإلصابة بالمراض البكتٌرٌة مثرل بكترٌرا  -8

الممرربب للفحررة البكتٌرٌررة لات اليالررة اللررلاظ ٌمرربباظ  Pseudomonas phaseolicolaالممرربب للارردًة المادٌررةإ بكترٌررا 

 الباً المحمر.  ااكماش ًتجمد ًتكًظ البلًر باللًظ

ات عمل براام  رش بالمبٌدات الحشرٌة ًللا لل اا  علً حشرات المرظ الترً تمراىم فرً ا رل المرراض الفٌرًمرٌة إلرً الابر -9

 اللي ٌتمبب فً االلتفاف ًتجمد أًراق الاباتات 



 

 

 

ًٌكررر الفرالح كرل أمربًعٌظ أً ثالثرة حمرب ¼ % تمفٌر الاباتات بمد شيرٌظ مرظ الزراعٌرة بالكبرٌرت المٌكرًبرً -02

 . Uromyces phaseoliاإلصابة بمرض الصدأ المتمبب عظ فطر 

مرع إارافة مرادة ااشررة ¼ % أً زٌارب بامربة  ferbam رش الاباتات الممدة إلاتراا الت راًي أمربًعٌا بالفربرام -00

 ًللا ل اا  علً مرض ااثراكاًز الفاصًلٌا 

تاًٌف ًتم ٌم الم ازظ ببل ت زٌظ الفاصًلٌا مع الت لإ مظ ب اٌا المحصًل المابق حتى ال تكًظ مصردر الا رل المرراض  -00

 إلٌيا. 

 

 تب ع أًراق الفًل المًدااً      -2

 مظ  الل البراام  التالً تب ع أًراق الفًل المًدااًلمرض  المتكاملة ٌمكظ إجرا  المكافحة

 ماًات. 3إتباع دًرة زراعٌة طًٌلة امبٌا  لمدة -0

 زراعة أصااف م اًمة.-0

 زراعة ت اًي ملٌمة. -3

 االعتدال فً الري ًاالىتمام بالتممٌد البًتامً ًالفًمفًري ًعدم اإلفراط فً التممٌد اآلزًتً. -4

 الت لإ مظ م لفات المحصًل بالحرق لل اا  على ما بد ٌكًظ بيا مظ مصدر الل اح-5

 عدم تكرار الزراعة فً اف  الرض.-6

كجم 02ـ05ٌجر  تمفٌر الاباتات فً  الصباح الباكر بمد شيرٌظ مظ الزراعة ًفً ًجًد الاد  بممحًب الكبرٌت الااعم بممدل -2

 ًماٌ 05للفداظ ًالفترة بٌظ كل تمفٌرٌظ 

فً حالة تمرض المحصًل لإلصابة الشدٌدة ً اصة فً المااطق التً ترً  بالرش ٌمتماض عظ الكبرٌت بالرش بأحد المبٌدات -8

جم( مع 42) 52جم بالٌت 052% بممد 82جمإ داٌفًالتاظ  052ـ  020لتر ما  كًمٌد  022الفطرٌة ًبالامب التالٌة لكل 

ًٌما تبما لشدة  04ـ02لى أظ ٌبدأ الرش بمجرد ًيًر اإلصابة ًعلى فترات مظ إاافة مادة الص ة ااشرة لمحالٌل الرش ع

 رشات. 4ـ3اإلصابة ًبد ٌحتاا المر 

 رش الاباتات بأحد الممت لصات الاباتٌة مثل الثًم أً ال رافل أً الزعتر-9

 Trichodermaرش الاباتات بالمبٌد الحًٌي بالاتاجارد أً مملق  الٌا فطر الـ  -02

    

 البٌاض الدبٌ ً فً ال رعٌات         -3

 مظ  الل البراام  التالًبٌاض الدبٌ ً فً ال رعٌات اللمرض  ٌمكظ إجرا  المكافحة المتكاملة

 

 زراعة الصااف الم اًمة للمرض: -0  

 . 26بًامٌت  –مترٌكر  –ترٌمف  اٌرلى–0داٌار–ال ٌار مثل مًارا   -   

 كارمٌل. –بٌرلٌت  –تاامٌا  –الشمام مثل فٌمتا  -   

 تجاب ارتفاع الرطًبة مع تجاب مالممة  الما  لألًراق ًمٌ اظ الاباتات .-0  

 التممٌد المتًازظ بالممدة المامٌة ًعدم التفرٌط فً التممٌد الزًتً.-3  

أمابٌع أً ترش بالكبرٌت  3عاد بلًغيا عمر شير ًٌكرر التمفٌر كل  / للفداظكجم32تمفٌر الاباتات بالكبرٌت الزراعً بممدل -4   

 لتر ما  022جم/ 052المٌكرًاً بممدل 



 

 

 أٌام حتى ٌتًبف المرض: 02الرش الماتًم للاباتات بامتممال أحد المبٌدات الفطرٌة التالٌة مرة كل -5     

 لتر ما . 02جرام/  5-3باٌلتًظ بممدل   -    لتر ما  022مم مبٌد/ 05بممدل  022تًبا -

 لتر ما . 02/  3مم 05-05مابرًل بممدل  -      لتر ما  02جرام/  52-42ثًٌفٌت   بممدل  -

 لتر ما . 02جرام / 8-5رًبٌجاظ بممدل  -     لتر ما . 02/  3مم 02-8أفًجاظ   بممدل   -

 لتر ما .  02/  3مم 6-5أتمى   بممدل  -    لتر ما . 02جرام /  02-5باٌفداظ  بممدل  -

 ابات الزعتر ًممت لإ فصًإ الثًم. -ال رافل–الاباتٌة مثل ممت لإ ابات مم الفراخ امت دام الممت لصات -

 .ةزٌت حبة البرك-ًزٌت الجرجٌر-امت دام الزًٌت الاباتٌة مثل زٌت ال رافل-

 .Nامت دام المبٌدات الحًٌٌة مثل البالاتاجارد ًالرٌزً-

 ٌمطً م اًمة جٌدة لمرض البٌاض الدبٌ ً علً اباتات ال ٌار . Ampelomyces quisqualisرش الاباتات بجراثٌم فطر  -

 ملٌمًل علً الًراق  05-0.5لملٌا بتركٌز ارش الاباتات بحمض الم -

 , Alternaria cucumerinaح ظ الًربتٌظ الًلٌتٌظ مظ اباتات ال ٌار ببل الح ظ بفطر البٌاض الدبٌ ً بًٌم ًاحد بـ -

Cladosporium fulvum. 

 فً عباد الشم     الزغبً البٌاض -4

 مظ  الل البراام  التالً فً عباد الشم  البٌاض الزغبً لمرض  ٌمكظ إجرا  المكافحة المتكاملة

 زراعة بلًر اًٌفة.-0

 اتباع دًرة زراعٌة  مامٌة تد ل فٌيا محاصٌل الحبًب الصغٌرة.-0

 مكافحة الحشا ش لكًايا ماٌفات مااًبة للمرض.-3

 الكٌماًٌة:الم اًمة -4

 ًتتم بامت دام عدٌد مظ المبٌدات مايا على مبٌل المثال

 لتر ما . 02جرام/  32-05برفٌكًٌر  بممدل -لتر ما .   02جرام/ 52-35رٌمالتٌظ   بممدل 

 لتر ما . 02جرام / 45-35داكًاٌل  بممدل -لتر ما .     02جرام/ -3-05أاثراكًل  بممدل 

 لتر ما . 02جرام / 82-62كًزااٌل  بممدل -لتر ما .   02جرام / 32-05بممدل   ماادًفاظ

 لتر ما . 02جرام/ 52-42رٌدًمٌل  بممدل 

 االعتدال فً الري لتجاب ارتفاع الرطًبة الامبٌة التً تماعد على ااتشار المرض.-5

 تجاب الكثافة الاباتٌة المالٌة.-6

 حتفاً بالرطًبة على الًراق .تجاب الري الرأمً اللي ٌؤد  إلى اال-2

الم اًمة البًٌلًجٌة بامت دام الممت لصات الاباتٌة مثل امت دام ممت لإ ابات الزعتر ًالملب ًالثًم ًال رافل بمض -8

 الزًٌت الاباتٌة ال ر  مثل زٌت الزٌتًظ ًزٌت الاٌم .

 اتا   جٌدة فً م اًمة المرض.  امت دام بكترٌا مٌدًمًاا  فلًرمات لم اًمة مرض البٌاض الزغبً أعطت-9

   ًٌم 05علً الًراق الفل ٌة ثم ٌتبع برشتٌظ بٌايم  Trichoderma   رش الاباتات بمملق جراثٌم فطر ال -02

  ًٌم. 05جز  فً الملًٌظ ثم ٌتبع برشتٌظ بٌايم  02 -5رش الًراق الفل ٌة بمحلًل كبرٌتات الكًبلت  بتركٌز -00

 



 

 

 

ملجم/ كجم تربة  022-052بتركٌز   كمحلًل للتربة Benzothiadiazole (BTH) (Bion)إاافة مادة الـ  -00

 DL-B-amino-n-butryic acidمٌكرًجرام/مل. أً إاافة  35مرات أً رش المجمًع ال اري بمحلًل 3

(BABA  مٌكرًجرام/ كجم تربة ببل ًيًر المرض أعطً اتا   جٌدة فً م اًمة  322-52المحلًل للتربة بتركٌز

 مرض.ال

 

 المراض الفٌرًمٌة  -5

             مظ  الل البراام  التالً:لألمراض الفٌرًمٌة  ٌمكظ إجرا  المكافحة المتكاملة

 زراعة أصااف م اًمة. -0

 .اإلصابةزراعة بلًر  الٌة مظ   -0

 إزالة م لفات المحصًل المابق ًحربيا ًكللا إزالة الحشا ش مصدر المدًي. -3

 زراعة شتالت بًٌة  الٌة مظ اإلصابات الفٌرًمات.  -4

 المرًر الدًري علً الزراعات للت لإ مظ الاباتات المصابة أًال  بأًل بالحرق. -5

 الرش الًبا ً اد حشرات المظ ًاللبابة البٌاا  بأحد المبٌدات المًصً بيا. -6

 حشرات الاابلة.أشرطة الص ة صفرا  اللًظ تحت الببٌة البالمتٌكٌة لم اًمة ال امت دام -2

 امت دام الجرٌل لتغطٌة الاباتات للًباٌة مظ اإلصابة.  -8

 

 أمراض البطاط           - 6   

      مظ  الل البراام  التالًلمراض البطاط   ٌمكظ إجرا  المكافحة المتكاملة

ٌجررب امررتممال ت رراًي  الٌررة مررظ المررراضإ حٌررث أظ ت رراًي البطرراط  ٌمكايررا أظ تحمررل المدٌررد مررظ الممررببات المراررٌة مثررل  -0

 المراض الفٌرًمٌةإ البكتٌرٌة كالمفظ الباًإ المفظ الحل ً ًالفطرٌة مثل اللفحة المبكرةإ ًاللفحة المتأ رة  

ة مظ ىله المراض لايا تات  تحت ًرًف تفتٌش ًربابة ح لٌة شدٌدة امتممال ت اًي بطاط  مظ مصادر ممتمدة تكًظ  الٌ -0

 ًإجرا ات حجر زراعً صارمة 

ٌفارل أظ ال ٌمابرب محصرًل البطراط  محصرًل أ رر مرظ البطراط  برل ٌفارل عمرل دًرة زراعٌرة فٌيرا ب ًلٌرات ًلرة شرامٌة  -3

 ٌة للبطاط  فً التربة. ًمحاصٌل أ ري غٌر برٌبة مظ البطاط  حٌث ٌمبب للا  فض الممببات المرا

 ٌجب الت لإ مظ أكًام البطاط  المًجًدة مًا  فً الح ل أً الم زظ أً الاًاالت -4

 ٌجب تم ٌم المكٌظ الممت دمة فً ت طٌع الدرااتعاد الزراعة البطاط   ةتجز  عاد  -5

ً ة برالفًٌزارًٌمإ الفرتمرٌلًٌم ًالدٌرداظ ٌفال أٌاا امت دام المد اات الماامربة مثرل برًمٌرد المٌثٌرل فرً تم رٌم التربرة المًبر -6

 الثمبااٌة ببل الزراعة. 

ٌجب أظ تكًظ الزراعة فً مٌماد ماامرب لمررعة  ررًا المجمرًع ال ارري فرًق مرطح التربرة حٌرث أظ ترأ ر ًيًرىرا فرًق  -2

 .  Rhizoctonia solaniمطح الرض ٌمرايا لإلصابة بفطر 

 كظ للا.علً زراعة أصااف م اًمة كلما أمالممل  -8



 

 

 

كما ٌجب إعداد الرض للزراعة مظ حٌث الحرث الجٌد مع ت صٌب الرض لظ للا ٌممل علً مرعة ًميًلة ًيًر المجمرًع  -9

 ال اري فًق مطح التربة. جًدة الصرف ىامة فً الحماٌة مظ عفظ الت اًي ًعفظ الجلًر. 

لتً تميم فً ا ل المرراض الفٌرًمرٌة مثرل مرظ ال رًخ ٌجب عمل براام  رش بالمبٌدات الحشرٌة ًللا لمكافحة الحشرات ا -02

 ال ار

أٌاا ٌجب امت دام التابؤ الجرًي لممرفرة المٌمراد الماامربة للررش بالمبٌردات الترً تكرافح فطرر اللفحرة المترأ رة ًٌمكرظ برللا  -00

 ًببل جمع المحصًل ٌجب رش الاباتات بالمبٌدات ل تل اللفحة المتأ رة تمام لماع إصابة الدراات فً الم زظ  ت لٌل عدد الرشات

ٌجب ابتالع ًجمع الدراات بحلر ًت لٌرل الجررًح كلمرا أمكرظ للرا حٌرث أظ الجررًح تمريل حردًث اإلصرابة بًامرطة فطرٌرات  -00

 ًأٌاا المفظ الطري.  الت زٌظ مثل الفًٌزارًٌم

م لمارع زٌرادة 0م اللتأم الجررًح ثرم ت زٌايرا علرً درجرة حررارة حرًالً 05جب ت زٌظ البطاط  فً درجة حرارة حًالً ٌ -03

 إصابة الدراات بفطرٌات الت زٌظ

 ٌجب تاًٌف ًتم ٌم حجرات الت زٌظ ًالم ازظ ببل ت زٌظ الدراات -04

ق مباشرة ًأظ تكًظ ىله الكًام بمٌدة عظ الح ل كلما أمكظ ٌجب الت لإ مظ أكًام ب اٌا الدراات المصابة ًالمجرًحة بالحر -05

                             للا. 
 

 د/ أحمد السيسيمع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح               د/جمال عاشور             


