
: النبات الزراعى قسم 
وقایة النباتلطلبة الفرقة الثالثة شعبة حشرات محاصیل الحقلمادة إمتحاننموذج إجابة أسئلة 

٢٠١٣/ ٢٠١٢الثانى للعام الجامعى صل الدراسى الف

عن ثالث نقاط فقط من كل سؤالیجیب الطالب عن 
السؤال األول: 

‟ھاجمت مصر ھذا العام أسراب من الجراد الصحراوى .... وكانت ھناك عشوائیة فى مكافحة ھذة األسراب ”
:مع ذكر وضح خط سیر ھذة األسراب بدایة من منطقة تكاثر الجراد حتى وصولھا الى داخل مصر ... ثم خروجھا ... 

كیفیة تكون السرب ؟-٢أماكن تكاثر الجراد الصحراوى؟     -١
التقسیمى لھذة اآلفة ... مع ذكر عوائلھا النباتیة ؟الوضع -٣
ما ھى مقترحاتك لتجنب دخول أسراب جدیدة الى مصر ؟-٤

(خمسة عشر درجة)طریقة إجابة السؤال األول: 

أماكن تكاثر الجراد الصحراوى

شرق السودان واریتریا واثیوبیا- ١
غرب السودان وشمال افریقیا وبعض جهات الصحراء الغربیة- ٢
ودیان الیمن والسعودیةبعض - ٣

كیفیة تكون السرب
تساعد ظروف الحرارة والرطوبة المناسبة مع توافر الغذاء الالزم لنمو أفراد الجراد فى مناطق التكاثر على زیادة اعداد الحوریات 

لرحال نتیجة لتزاحم الناتجة وتزاحمها وزیادة حركتها وینتج عن ذلك أعداد كبیرة من الحشرات الكاملة التى تأخذ مظهرالجراد ا
األفراد مع إرتفاع الحرارة مما یزید حركتها ونشاطها وتغذیتها بشراهة ، عند ذلك تبدأ أفراد من الحشرات الكاملة بالطیران بشكل 
دائرى فوق باقى األفراد الموجودة على االرض والتى یبدأالبعض منها فى الطیران فیزداد عدد الحشرات تدریجیا حتى یصبح 

بیر جدا وهنا تأخذ بعض األفراد اتجاها معینا فى الطیران ( عادة مع اتجاة الریح ) لتنتقل من مكان الى آخر .العدد ك
: ولتجنب دخول أسراب جدیدة الى مصر یتم األتى
التعاون الكامل بین الدول من خالل منظمة الفاو لمعرفة مواعید تكون األسراب وأعدادة وطریق السرب .-
حرث االرض جیدا لتعریض كتل البیض للشمس والجفاف.: مكافحة البیض-
استعمال قاذفات اللهب بعد عمل خنادق عرضیة فى اتجاه سیر الحوریات.) ١:  مكافحة طور الحوریة-

استعمال طعوم سامة بها احد المبیدات الفعالة مثل تمارون او هوستاثیون.)١
سیارات مجهزة للسیر فى المناطق الوعرة.رش الحوریات باستخدام مواتیر الرش الموضوعة على )٢

الرش بالطائرات.)٣



مكافحة الحشرات الكاملة-

وكذلك على المعلومات الواردة FAOیتم االعتماد على المعلومات من الهیئة الدولیة لمراقبة حركة الجراد التى تتبع منظمة الـ -
من السفن او الطائرات.

ث تعلو الطائرة السرب حتى تتعامل معه وهى تسیر فى عكس اتجاه السرب.یتم رش تلك االسراب بواسطة الطائرات حی-
الوضع التقسیمى

Order / Orthoptera
Fam. / Acrididae
Schistocerca gregaria

الجراد یأكل كل ما هو أخضر فهو آفة عامةعوائل الجراد :-

السؤال الثانى: 
دودة اللوز القرنفلیة ... -٣دودة ورق القطن ... -٢الحفار ... -١من خالل دراستك لآلفات الحشریة اآلتیة ... ”

فأى ھذة اآلفات یھاجم نباتات القطن فى طور ‟الدودة القارضة ... -٦بق بذرة القطن ... - ٥تربس القطن ... -٤
ثم :ھا فى طور النمو الزھرى والثمرى ... البادرة ... وأیھا فى طور النمو الخضرى ... وأی

.٥، ٤، ٢، ١الطور الضار ... للحشرات رقم –التشكل –... الرتبة أذكر فقط-١
.٦، ٥، ٣، ١مظھر اإلصابة والضرر لآلفات الحشریة رقم -٢
صمم برنامج مكافحة متكاملة لآلفات الحشریة التى تھاجم محصول القطن ؟-٣

(خمسة عشر درجة): الثانىطریقة إجابة السؤال 

الطور الضارالتشكلالرتبةاسم الحشرة
الحورية والحشرة الكاملةناقصOrthopteraالحفار

اليرقةكاملLepidopteraدودة ورق القطن
الحورية والحشرة الكاملةناقصThysanopteraتربس القطن

الكاملةالحورية والحشرة ناقصHemipteraبق بذرة القطن

:مظھر اإلصابة والضرر للحفار-
ذبول وموت النباتات وھى واقفة فى مكانھا ویسھل اقتالعھا نظرا لتآكل الجذور بفعل الحفار تحت سطح 

التربة
:دودة اللوز القرنفلیةلمظھر اإلصابة والضرر-

للوز الكبیر فانھا تتلف تثقب الیرقات فى اللوز الحدیث مسببة ذبولة وجفافة وسقوطة أما عند اصابتھا 
مصراع او اثنین.

لبق بذرة القطنمظھر اإلصابة والضرر-
یصیب اللوز ویتغذى على عصارة البذرة مسببا عدم تكون شعر القطن واتساخ شعر القطن ببرازھا مما 

یؤدى الى عدم صالحیتة للحلج كما انھا تؤدى الى انخفاض نسبة الزیت بالبذرة.
لدودة القارضة :لمظھر اإلصابة والضرر-

ذبول وموت النبات بعد سقوطة نتیجة لتغذیة الیرقات فوق سطح التربة ومع كثرة تعدادھا قد یلجأ المزارع 
الى إعادة الزراعة.



السؤال الثالث: 
لبرنامج مكافحة متكامل لھذة الحشرات ؟أذكرھا ثم ضع تصورا̋- الذرة بمجموعة من الثاقباتاتصاب نباتت)أ

صابة الحبوب البقولیة فى الحقل والمخزن من حیث: مظھر اإلھاجمالتى تالحشریة فات اآلحد عن أتكلم )ب
؟اآلفةهطرق مكافحة ھذ–والضرر 

(خمسة عشر درجة): طریقة إجابة السؤال الثالث

تصاب نباتات الذرة فى مصر بثالث ثاقبات وھى :)أ
دودة القصب الكبیرة -١
دودة القصب الصغیرة-٢
االوروبیةدودة الذرة -٣

والتى یمكن مكافحتھا كاالتى :
: مكافحة زراعیة

التخلص من الحشائش خاصة النجیلیة مثل الغاب والبوص حول الحقول-
عدم استخدام احطاب الذرة لتدفئة الخضروات-
یونیو٥مایو حتى ٢٠الزراعة فى المیعاد المناسب وھو من -

: مكافحة تشریعیة
فبرایر حیث تسكن بھا الیرقات١٥التخلص من احطاب الذرة قبل -
التخلص من قش االرز بعد الحصاد-

: مكافحة میكانیكیة
اقتالع النباتات المصابة اوال باول وتغذیة الماشیة علیھا-

: مكافحة حیویة
استعمال كروت بیض طفیل التریكوجراما -

: مكافحة كیماویة
اتاتكجم للفدان بلعمة للنب٧% محبب بمعدل ٤استخدام مبید ثیودان -
لتر ماء للفدان٣٠٠جم فى ٣٠٠% بمعدل ٩٠استخدام مبید الالنیت -
% بمعدل لتر للفدان٤٨استخدام مبید بیربان ام -

.تعتبر خنفساء الفول الكبیرة من الحشرات التى تصیب الحبوب البقولیة وتبدأ االصابة فى الحقل ثم تنتقل الى المخزن

:مظھر االصابة والضرر

الخضراء مما یؤدى الى تلف الحبوب داخل القرن وتظھر االصابة خارجیا على ھیئة ندبة سوداء تصیب القرون -١

على القرن.

تتغذى على المحتوى الداخلى للحبوب بالمخزن مما یؤدى الى فقد فى الوزن وتصبح الحبوب غیر صالحة -٢

لالستھالك اآلدمى وتنخفض نسبة االنبات فى حبوب التقاوى.

الولیة حیث تعطى فرصة لإلصابة بالحشرات الثانویة االخرى.تعتبر من اآلفات ا-٣

تؤدى االصابة لظھور االصابة بالفطریات.-٤

.Hot spotsظھور البؤر الساخنة -٥

الحبة المصابة تصبح عبارة عن قصرة فقط وبھا ثقب كبیر لخروج الحشرة الكاملة.-٦

:المكافحة

نظافة المخزن وإحكام غلقھ جیدا.-



من الحقل الى المخزن.سرعة نقل المحصول -

%.١٠تخفیض نسبة الرطوبة بالحبوب حتى -

التبخیر باستخدام مستحضرات غاز الفوسفین.-

السؤال الرابع: 
یعتبر قصب السكر من المحاصیل اإلقتصادیة الھامة والتى تعتمد علیھا صناعة السكر فى مصر.   أذكر أھم )أ

من حیث الوضع التقسیمى اھم الحشرات التى تصیبة حالیا̋اآلفات التى تھاجم نباتات قصب السكر متناوال̋
ومظھر اإلصابة والضرر وطرق المكافحة ؟

أذكر أھم الحشرات التى تصیب نباتات البرسیم .... ثم تكلم عن اھم حشرتین على ھذا المحصول متناوال̋)ب
الوضع التقسیمى وطرق المكافحة ؟

(خمسة عشر درجة): لسؤال الرابعاإجابةطریقة

الحشرة القشریة –بق القصب الدقیقى –والصغیرة –یصاب القصب بالعدید من اآلفات ومنھا دودة القصب الكبیرة أ) 
الرخوة

بق القصب الدقیقى
Order / Hemiptera
Fam. / Pseudococcidae
Saccharieoccus sacchari

االغماد وتمتص كمية كبيرة من العصارة مع افرازها لمواد عسلية تمنع تبلور السكر تصيب هذة الحشرة القصب العقر كما تتواجد تحت 
بالمصنع عالوة على مقدرتها على نقل فيروس موازيك القصب.

المكافحة:
التخلص من الحشائش-١
التخلص من االوراق الجافة وبقایا النباتات-٢
تجنب زراعة القصب فى االماكن الموبوءة لمدة عامین-٣
نظیفةزراعة عقل-٤
تطھیر العقل قبل زراعتھا بالكیروسین.-٥

ب) أھم الحشرات التى تصیب نباتات البرسیم :

سوسة جذور البرسیم–سوسة ورق البرسیم - دودة ورق القطن الكبرى والصغرى–الدودة القارضة 

الوضع التقسیمى :
Order / Coleoptera
Fam. / Curculionidae

Hyperaسوسة ورق البرسیم brunneipennis
Sitona lividipsسوسة جذور البرسیم



طرق المكافحة :

یوم حتى انخفاض االصابة ویجب عدم حش البرسیم اال ١٥تعفیر النباتات بالھیتاكلور الحبیبى او الرش بالمالثیون كل 
لة  والفضل عدم مكافحة تلك الحشرتین كیماویا.ایام من المعام٧بعد 

مع أطیب األمنیات بالنجاح والتوفیق


