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  (درجخ 20)                                                                                               :انسؤال االول

 :يهي يًبفقط  عٍ اثُيٍ اجت  

نيماتٌدا عذد كثيش من المحاصيل المنضسعح في الثيٌخ المحميح في ضٌء دساستك الة يتص - أ

 .األمشاضليزه  متكامل أقتشح تشنامح مقاًمح ثم أركش االمشاض التي تسثثيا النيماتٌدا

 اإلجبثخ 

 االمراض التً تسببها النٌماتودا

 Meloidogyne sppتودا تعقد الجذور  نٌما 

 Rotyienchuius reniformis  ةٌماتودا الكلوٌنال

  ApheIenchoidesوتسمى  الفراولةنٌماتودا االوراق التى تصٌب نبات 

   Dityenchusباسم  ةنٌماتودا السوق واالبصال المعروف 

 ثرَبيج يقبويخ يتكبيم

وحرقها بعٌدا  التربةلذلك ٌجب جمعها من ة لمحصول السابق ( من اهم مصادر االصاب)ا النباتٌةان بقاٌا الجذور  المعلوممن  -1
 . ةعن المزرع

 .ةوالبتٌموس من االصاب العضويالسماد  التاكد من خلو-2

 .اإلصابةالتاكد من مصدات الرٌاح واالشجار قبل زراعتها حول الموقع من حٌث خلوها من -3

تعالج هذه االفه باستعمال مبٌد المٌثٌل برومٌد وهو عالج اظهر  والرملٌة الخفٌفة األراضًخصوصا  المصابةفى االرض  -4
 (.ةقٌم التربعكفاءه فى مقاومه هذه االفه )ت

والترٌكوزا(  -كما فى حاله الطماطم حٌث اثبت التجارب ان بعض االصناف مثل )الكارمللو المقاومة النباتٌةاستعمال االصناف -5
 فه.بهذه اال اإلصابةتقاوم 

وكذلك ٌجرى تقٌم  على هذه االفه. تأثٌرهامٌد لمعرفه مدى املحوظه: هناك بعض المركبات ٌجرى تجربتها حالٌا مثل ماده الباز
 لمعرفه كفاءتها فى مقاومه هذه االفه. الشمسٌة الطاقةلطرٌقه 

لتر ماء وذلك رٌه واحدة  10الى  من المبٌد سم 70وذلك بمعدل  الريالى ماء  % 24ٌضاف الفاٌدٌت السائل  فى المشتل : -6
 ة.اثناء فترة انتاج الشتله وذلك بعد خروج االوراق الحقٌقٌ

بمعدل نصف لتر للصوبه مع ماء الرى وذلك بعد  % 24ٌستعمل الفاٌدٌت السائل  )صوب االنتاج(: ةالصوب المستدٌم فً -7
 .ةاسابٌع من زراعه الشتل 3حوالى 

 انُيًبتىديه داآلفبنًقبويه  انجيىنىجيخانطرق 
 ةمختلف ةتوجد طرق بٌولوجٌ ةالنٌماتودٌ اآلفاتٌمكن استعمالها فى مقاومه  التًباالضافه الى الطرق الكٌماوٌه والزراعٌه 

 -ومنها:

 :Fungiانفطر  -1
ا توجد بعض انواع من الفطرٌات تتغذى وتتطفل على النٌماتودا ومنها بعض الفطرٌات تكون هٌفاتها شبكه لزجه تلتصق به
النٌماتودا وبعد ذلك ٌبدا الفطر فى تكون نموات تخترق جدار جسم النٌماتودا وتبدا فى التغذٌه على محتوٌات جسمها وبعض 

 الفطرٌات االخرى تكون هٌفاتها مصائد مٌكانكٌه عن حلقات تنفبض على جسم النٌماتودا.



 انًفترسخ:انُيًبتىدا  -2
االفتراس باختالف نوع  طبٌعةبالنبات وتختلف  الضارةاالخرى  النٌماتودٌةاع توجد بعض انواع من النٌماتودا تفترس االنو

تمزق جسم  تجوٌف فمه اسنان قوٌه تستطٌع ان فًوالذى ٌوجد  (Mononchusالجنس ) المفترسةالنٌماتودا ومن االجناس 
 النٌماتودا التى تفترسها .

 انًصبئذ انُجبتيه: -3
 فًاال ان النٌماتودا  –هذا النبات جذاب النٌماتودا  تستطٌع جذور Crotalariaنبات  حٌث توجد بعض انواع من النباتات مثل

وبذلك تعتبر مثل هذه النباتات صائده للنٌماتودا وتقلل اعدادها  ةداخل الجذور المصاب احٌاته ال تستطٌع ان تكمل دور الحالةهذه 
 .ةالترب فً

 يع انُيًبتىدا: حانُجبتبد انًتُبفر -4
تنشا مع االورام الناتجه عن االصابه بعض انواع الجذري سببات مرضٌه اخرى كذلك االورام الموجودة على المجموع من م تنشا

 .ةكذلك بعض انواع من االولٌات ٌسبب انتفاخات على الجذور النباتات البقولٌ – التاجًمن البكترٌا التدرن 

نبات االسبرجس وكذلك  ،امثله هذه النباتات ا على النٌماتودا ومنضار تأثٌراجذورها افرازات سامه توثر  وهذه النباتات تفرز
 .نبات المارى جولد

 

 من االمشاض المنتششج تشذه في الصٌب أكتة مقالح علميح عنو. االنثشاكنٌصمشض   - ب

 

 اإلجبثخ 

اصاولٌا ولكان ٌختلاف وٌصٌب العدٌد من المحاصٌل مثل الطمااطم والخٌاار والبطاٌا والكنتاالوب والف   Colletotrichum  المسبب

 .  Colletotrichum نوع المسبب من محصول الخر ولكن نفس الجنس
% 90ٌصٌب الفطر الثمار الغٌر ناضجة والناضجة على حد سواء ٌالئم الفطر رطوبة أكثر من  الظروف المالئمة النتشار المرض

  . م 303 - 20ودرجة حرارة من 

 . البذور ، وٌعٌش على بقاٌا النباتات المتحللة فى التربةٌنتقل الفطر عن طرٌق   طريقة انتقال المرض
  األعـراض 

 .ٌصٌب الفطر الثمار بصفة خاصة ، كما ٌصٌب األوراق والسوق .1
تظهر على الثمار بقع صغٌرة دائرٌة غائرة تظهر علٌها جراثٌم الفطر الوردٌة اللون فى الجو الرطب تتسع وتتحول إلى اللاون  .2

 . البنى الداكن
األسود تتسع هذه البقع وتلتصق ببعضاها وتساقط  عراض على األوراق على هٌئة بقع صفراء باهتة تتحول إلى اللونتظهر األ .3

 . فتظهر ثقوب على األوراق األنسجة المٌتة من وسط البقعة
  . تصاب الساق وتظهر علٌها بقع مستطٌلة مشابهة للتى تتكون على األوراق ذات حافة سوداء .4

  

  المقاومـة

 . أصناف سلٌمة خالٌة من المرض زراعة .1
 . جمع المخلفات النباتٌة وحرقها بعٌداً عن الزرعة .2
  : رش النباتات قبل نقلها من المشتل إلى األرض المستدٌمة أو الصوبة بالمطهرات الفطرٌة مثل .3
  لتر ماء 100جم /  250انتراكول كومبى بمعدل . 
  ءلتر ما 100جم /  250كوبــــرا انتراكـــول بمعدل .  

ٌاوم حساب شادة  15 - 10مارة كال  اإلصابة بعد الزراعة ٌمكن الارش أٌضااً بأحاد الماواد الساابقة وبانفس التركٌاز فى حالة ظهور
  . اإلصابة والظروف الجوٌة المحٌطة بالنبات

 

 

 



ششح ثم أالطشق المستخذمح  عذدتكلم عن أىميح تعقيم التشتح في الضساعاخ المحميح ًالمشاتل,  -ج

 قطمنيم ف طشيقتين

 

  اإلجبثخ

التى تجرى قبل الزراعه خاصه فى الزراعات المحمٌه والمشاتل  وفى بعض  الزراعٌةتعتبر عملٌه تعقٌم التربة من اهم العملٌات 
الطفٌلٌات الممرضه وبعض االفات   فى الحقل المكشوف وتهدف عملٌه التعقٌم الى القضاء على العدٌد من التقلٌدٌةالمحاصٌل غٌر 

ة و النٌماتودا والحشائش والتً ٌناسبها ارتفاع درجه حرارة التربه مع ارتفاع نسبة الرطوبه فى الصوبه , وقد تظهر اثر الحشرٌ
من نمو النباتات مما ٌودى الى ظهور اعراض مرضٌه  متقدمةبهذه االفات اثناء انبات البذور او فى طور الباردة او فى اطوار  اإلصابة
 والذبول وتعفن الجذور واالمر الذى ٌؤدى فً النهاٌة الى ضٌاع معظم او كل المحصول .كالتبقع واللفحه  مختلفة

 

 طرق انتعقيى  

  انكيًبويخانطرق  اوال:

 .خوطرق انًعبيه انًستخذيخانًىاد               

 المٌثاٌل  ( برومٌد 3البازامٌد             ) (:2(: الفورمالدهٌد )الفورمالٌن(         )1)                

 انطجيعيخانطرق  ثبَيب:  

  (: تعقٌم التربة بالطاقة الشمسٌة 4) التعقٌم باألشعة فوق الحمراء   -(:3( : تعقٌم بالهواء الساخن )2(: التعقٌم ببخار الماء  )1) 

 

 

 شرح طريقتيٍ

 

 ( : تعقيى ثبنهىاء انسبخٍ .1)

 ةبهذه الطرٌق ةالمعامل ةالترب ةدرجه حرار المراد تعقٌمها. وتبلغ بالتربةنه الى انابٌب مدفو (م150-70وفٌها ٌدفع بالهواء الساخن )
 .م 57-32الى 

                        Infra-red  radian فىق انحًراء  ثبألشعخانتعقيى  -(:2)
 كٌلو وات . 35-15من مصدر قوته  ةفوق الحمراء الناتج ةتستخدم االشع ةوفى هذه الطرٌق
 للمتر المربع  ةسم وتبلغ التكلف 25-15ساعه وعلى اعماق من /2م 12-6بلغ معدل التشغٌل ٌ

 لو وات ساعه.ٌك 4.55 – 3.75

 Soil  solarization خ انشًسي ثبنطبقخ خ(: تعقيى انترث3) 

ن الشفاف من البولى اٌثلٌ متصلةبشرائح  (والتسوٌة)الحرث  والمجهزة%(. 70)اكثر من  ةالرطب ةبتغطٌة الترب ةتتم هذه العملٌ
اغسطس ( ثم ترفع الشرائح بعد حوالى –مٌكرون وذلك خالل اشهر الصٌف )ماٌو  50-40وبسمك  UVAالمعامل ضد اشعه الشمس 

سم من  20حتى عمق  ةالرملٌ التربة فً م15و ةالطٌنٌ ةالترب فً م7ٌبلغ  ةاسابٌع مما ٌنتج عنه ارتفاع فى درجه حرارة الترب 6- 4
 سطحها.

وزٌادة النشاط  بالتربة الموجودةالكائنات  لبعض البٌولوجًوزٌاده النشاط  ةبالترب الموجودةعلى بعض الكائنات فتؤثر الحرارة 
بعد اسبوع من  الزراعةاقامه المصاطب على ان تتم و للزراعةوبعد رفع الشرائح تجهٌز االرض  .ةلبعض الكائنات المفٌد البٌولوجً
 .رفع البالستك

 



 

 درجخ( 20)                                                                                              :انسؤال انثبَي

 ق انًقبويخ:انًسجت, واالعراض انًًيزح , وطر يٍ حيث انتبنيخااليراض يٍ  ارثعخ فقط قبرٌ ثيٍ  

 .في الخياسًالضغثي  مشض الثياض الذقيقي .1

 .الفاصٌلياً  لفلفلافي  مشض الثياض الذقيقي .2

 .النذًج المثكشج ًالمتأخشج في الطماطممشض  .3

 .الٌسد ًصذأ الكشيضانثيممصذأ  .4

 .الجالديٌلس ً مٌصايك القشنفليك امٌص مشض .5

 
 االجابة

 البياض الزغبي في الخيار البياض الدقيقي في الخيار 
 Ersiphe cichoracearum Pseudoperonspora cubensis المسبب

ٌقة على كال سطحً الورقة ثم ٌلً ذلك تحول وجود بقع دق األعراض
هذه البقع إلى  اللون البنً وتجف ونادرا ما تتكون هذه 
البقع على الثمار، والبقع الدقٌقة المذكورة هً مٌسلٌوم 
الفطر وجراثٌمه الكونٌدٌة التً  تتساقط بسهولة من 
حواملها. وتتكون األجسام الثمرٌة السوداء اللون على 

دى شدة طحً فً  نهاٌة موسم النمو. وتؤالمٌسلٌوم الس
المصابة فٌضعف النبات وٌصغر اإلصابة إلى موت األوراق 

فً الحجم وتتعرض الثمار للشمس وتنضج مبكرا نظرا 
 لموت معظم األوراق  وٌقل المحصول فً  النهاٌة.

تظهر على السطح العلوي لألوراق المصابة بقع باهتة أو 
مقابال لهذه البقع على صفراء محدودة الشكل ، وٌظهر 

السطح السفلً للورقة زغب لونه بنفسجً باهت أو 
مبٌض، وهو عبارة عن حوامل الفطر الجرثومٌة، وعند 
اشتداد اإلصابة تموت األوراق  وٌضعف النبات وٌقل 

 المحصول وتكون الثمار صغٌرة الحجم.

إتباع الوسائل الزراعٌة الصحٌحة مثل إزالة المخلفات  -1 المقاومة
 نباتٌة ، وتجنب زٌادة الرطوبة . ال
الاااااارش أو التعفٌاااااار بالمبٌاااااادات الفطرٌااااااة بمحااااااول  -2

 اتر .100سم/100بأفوجان
 وتوصً وزارة الزراعة باآلتً:  -3
لعالج البٌاض الدقٌقً فً  الكوسة والشمام والخٌاار تعفار ا

النباتات بعد أربعة أساابٌع مان الزراعاة بالكبرٌات المخلاوط 
كٌلو جارام للفادان ،أماا  20دل بمع 1:1بمادة خاملة بنسبة 

أساابٌع مان  10فً  حالة إصابة البطٌا فتعفر النباتات بعد 
بمعادل  1:1الزراعة بالكبرٌت المخلوط بمادة خاملة بنسبة 

% 80كٌلااااااو جاااااارام للفاااااادان أو الاااااارش بالثٌوفٌاااااات  50
WP لتاااااار ماااااااء أو كااااااالٌجرٌن 100جاااااام/250بمعاااااادل
80%SP لتر ماء.100جم/150بمعدل 

اعٌة مالئمة والعناٌاة بززالاة الحشاائش إتباع دورة زر -1
 والنباتات المصابة. 

 Pearlزراعة أصناف مقاومة مثل الشمام " بٌارل،  -2
 . Congo، وصنف البطٌا كونغو 

جام 150استخدام أحد المبٌدات التالٌاة: رودمٌال باالس  -3
لتااار جاااالبن 100جااام/350لتااار أو كاااوبر انتراكاااول 100/

 لتر.  100جم/250نحاس 

 البٌاض الدقٌقً فً الفاصولٌا قٌقً فً الفلفل البٌاض الد 

 Leviellula taurica Erysiphe polygoni المسبب

ٌظهاار علااى األجاازاء المصااابة بقااع بٌضاااء دقٌقٌااة وخاصااة  األعراض
على السطح السفلى للورقاة وٌقابلهاا علاى الساطح العلاوى 

 . بقع صفراء
ة عنااد إشااتداد اإلصااابة تتسااع هااذه البقااع حتااى تعاام الورقااو

 . كلها وتموت األنسجة وتتحول إلى اللون البنى
  . قد ٌصٌب هذا المرض أعناق األوراق واسوٌقة الحدٌثةو

ٌصٌب األوراق  الحدٌثة ، وٌظهر علٌها على شكل بقع 
بٌضاء دقٌقة المظهر على كال السطحٌن من الورقة 

الصغٌرة ، وكذلك أعناق األوراق  وتتشوه األوراق  
والبراعم التً  تنكمش وٌسود لونها ، وبتقدم اإلصابة 

 ٌصفر لون األوراق  ثم تموت وتسقط .

  اوال : المقاومة الزراعٌة المقاومة
تاى لنباتٌة وحرقهاا بعٌاداً عان الحقال حجمع المخلفات ا .1

 . التكون مصدراً لإلصابة
ة أو الزراعااات عادم تكثٌاف النباتااات ساواء فااى الصاوب .2

إزالااة وكااذلك  حاارق المخلفااات المصااابة ، والااتخل  منهااا
 الحشائش المصابة وإعدامها . 

د ظهور أعاراض والرش بأحد المطهرات الفطرٌة اآلتٌة عن
 اإلصابة: 



 . المكشوفة
 . إنتظام الرى .3
عدم اإلفراط فى التسمٌد النتروجٌنى والعناٌة بالتسامٌد  .4

 . البوتاسى خاصة فى مرحلة التزهٌر والعقد
  . زراعة أصناف مقاومة .5

  ثانٌا : المقاومة الكٌماوٌة
  ًٌمكاان إسااتعمال الكبرٌاات المٌكرونااى  -: وقائٌااا

 50ارثٌن بمعادل لتار مااء أو الكا 100جام /  250 بمعادل
عماار حااوالى شااهر ماان  لتاار ماااء تبادلٌاااً بعااد 100/  3سام

  . ٌوم 15الزراعة مرة كل 
اٌت  عند ظهور اإلصابة ٌمكن إستعمال السومى -: عالجٌاً  

 10لتر مااء أو الادوراردو بمعادل  100/  3سم 50بمعدل 
رشة واحدة ثم بعد ذلاك ٌاتم إساتخدام  لتر ماء 100/  3سم

الكبرٌات المٌكروناى مارة  سابقٌن تبادلٌااً ماعأحد المبٌدٌن ال
ٌااوم علااى حسااب شاادة اإلصااابة والظااروف  15 - 10كاال 

أو الااااارش بمحاااااول  المحٌطاااااة بالنباااااات الجوٌاااااة
 لتر.100سم/100فوجاناأل

% وٌمكاااان مقاوماااااة 4/1والكبرٌاااات المٌكرونااااى بنسااااابة 
 المرض بالتعفٌر بالكبرٌت الناعم فً  وجود الندى. 

% 80لتار أو الارش بالثٌوفٌات 100سم/100أو االفوجان 
WP لتاااااار ماااااااء أو كااااااالٌجرٌن 100جاااااام/250بمعاااااادل
80%SP لتر ماء.100جم/150بمعدل 
 

 الندوة المتأخرة فً الطماطم الندوة المبكرة فً الطماطم 

 Alternaria solani Phytophthora infestans المسبب

تظهااار علاااى أوراق النباتاااات المصاااابة ، وخاصاااة األوراق   األعراض
الكبٌرة السن والسفلٌة بقع مستدٌرة بنٌة اللون وبها اللون 
وبها حلقات ممٌزة  وعند اشتداد اإلصابة تتصل هاذه البقاع 

إلااى  اصافرار األوراق  ثاام موتهاا وتحولهااا  معااً ممااا ٌاؤدى
إلى  اللون البنً وساقوطها فاً  النهاٌاة ، فتتعارض الثماار 
 الناضجة للفحه الشمس أو لإلصابة بفطرٌات أخرى . 

وتصاب الثمار الناضجة أٌضا وخاصة النباتات الضعٌفة 
نتٌجة قلة التسمٌد مثال ، فتتكون بقع بنٌة أو سوداء جلدٌة 

ة تقرٌبا مختلفة فً  الحجم ، وقد تتكون بها غائرة مستدٌر
 حلقات

ٌصٌب الفطر كل واألجزاء  الخضرٌة التً فوق سطح 
التربة واإلصابة على شكل بقع مائٌة على الحواف األوراق  
وقاعدتها ، وبتقدم اإلصابة تتحول إلى  اللون األسود  وقد 
تتحد معاً حتى تعم جمٌع سطح الورقة وٌشاهد زغب ابٌض 

السطح السفلى لألجزاء المصابة وٌلً ذلك جفاف على 
األوراق  وتحولها إلى  اللون البنً وذبولها ، وتصاب 
كذلك أعناق الوراق والسٌقان ، وتصاب ثمار الطماطم 
وتتكون علٌها بقع بنٌة أو زٌتونٌة مسودة تكبر فً  الحجم 
مكونة حلقات دائرٌة أحٌاناً ، وهذه تمتد حتى تعم الثمرة 

وتمتد اإلصابة ألسفل فً  جسم الثمرة مما ٌؤدى فتتعفن 
إلى  زوال اللون فً  الداخل ، وقد ٌظهر نمو زغبً 
رمادي اللون على الثمار المصابة خاصة عند وجود تشقق 
فً  الثمار وعند ارتفاع نسبة الرطوبة ووجود األمطار  

 والندى والضباب مع انخفاض درجة الحرارة .

عٌة مالئمة ٌراعى عدم فٌها عدم تكرار إتباع دورة زرا -1 المقاومة
زراعة بطاطس وطماطم فً  نفس الحقل سنٌن 

 متتالٌة. 
التخل  من بقاٌا النباتات المصابة وحرقها ، وعدم  -2

  .إلقاء العروش أو الثمار على كومة السماد
العناٌة بخدمة المحصول وتسمٌدة حتى تكون  -3

 النباتات قوٌة تقاوم المرض . 
 مصابة . عدم زراعة شتالت  -4
لتر 100جم /150استخدام أحد المبٌدات التالٌة دل كب  -5

لتر جالبن نحاس 100جم/350أو كوبر انتراكول 
 لتر .  100جم/250

إتباع دورة زراعٌة مالئمة ٌراعى عدم فٌها عدم  -1 -5
تكرار زراعة بطاطس وطماطم فً  نفس الحقل سنٌن 

   .متتالٌة
وحرقها ، وعدم التخل  من بقاٌا النباتات المصابة -2

 إلقاء العروش أو الثمار على كومة السماد. 
العناٌة بخدمة المحصول وتسمٌدة حتى تكون النباتات -3

 قوٌة تقاوم المرض . 
 عدم زراعة شتالت مصابة .  -4
جم 150استخدام أحد المبٌدات التالٌة: رودمٌل بالس  -5
لتر جالبن 100جم/350لتر أو كوبر انتراكول 100/

 لتر .  100جم/250نحاس 

 وصدأ الورد صدأ الكرٌزانثٌمم  

  Puccinia chrysanthemi Phragmidium mucronatum المسبب

بثرات ٌورٌدٌة صاغٌرة المعاة علاى الاوراق تنفجار وٌخارج  األعراض
منهااا الجااراثٌم الٌورٌدٌااة علااى هٌئااة مسااحوق بنااً , وفااً     

 آخر الموسم تتكون بثرات تٌلٌتٌة سوداء . 
شتداد اإلصابة تضعف النباتات وتكون أزهارها وعند ا
 ضعٌفة.

بثرات صفراء برتقالٌة ٌتحول لونها إلاً األحمار  -1
 توجد على السطح السفلً لألوراق فً الطور الٌورٌدٌة 

تتحااول البثاارات السااابقة إلااً اللااون االسااود فااً  -2
 الطور التٌلٌتً الذي ٌتكون فً نهاٌة الموسم . 

ن األوراق وتجاف عند اشتداد اإلصاابة ٌصافر لاو -3



 وتسقط ، كما تموت األفرع   الصغٌرة . 

 زراعة أصناف مقاومة   -1 المقاومة
زراعة النباتات متباعدة لزٌادة التهوٌة وتقلٌل الرطوباة  -2

 حولها 
 االعتدال فً   التسمٌد النتراتى والري  -3
 إعدام بقاٌا النباتات بعد انتهاء التزهٌر .  -4
 الرش أو التعفٌر بالكبرٌت .  -5

 ة أصناف مقاومة . زراع -6
 جمع األوراق المصابة وحرقها . -7
 الرش بمبٌد فطري مناسب مثل بانش .  -8
 

 موزاٌك القرنفل مرض موزاٌك الجالدٌولس  

 فٌروس ٌنتقل عن طرٌق حشرة المن ٌنتقل عن حشرت المن.فٌروس  المسبب

تباارقش األوراق وتصاابح األوراق ساامٌكة سااهلة  -1 األعراض
  .الكسر
 . صغر حجم الوراق -2
  .تحول لون األزهار  إلً اللون المخضر -3
 .تشوه الكورمات وصغر حجمها  -4

 تقزم الشمارٌا الزهرٌة .

بقع صفراء أو خضراء باهتة غامقاة منتشارة فاً اللاون -1
  .األخضر العادي لألوراق خصوصاً األوراق الحدٌثة

ظهور تخطط على األزهار  بوجاود لاون فااتح -2
 عن اللون الطبٌعً . 

 النباتات واألزهار  الناتجة .  صغر حجم-3

مقاومة  الحشرات الناقلة كالمن والتخل  من الكورمات  المقاومة
 المصابة وإعدامها.

زراعااة عقاال ساالٌمة وإعاادام النباتااات المصااابة ومقاومااة  
 حشرات المن التً تنقل اإلصابة .

 

 درجخ( 20)                                                                                              :انثبنثانسؤال 

 فقط(: خمسة)أجب عن   النتشارها        والظروف المالئمةمسببات ووسائل انتقال هذه االمراض  وضح  -أ
    فمفلالفي مرض الموزايك  -3     طماطمفي ال رأس المسمارتبقع  -2  لفحة الساق الصمغية في الخيار   -1

 في الفراولة  مرض القمب األحمر -5            عادية في الفاصولياالمفحة ال -4
 مرض البياض الزغبي في االنيمون -7        مرض البياض الدقيقي في الورد -6
 االجابة
 َتشبر انًرضال انًالئًخانظروف انجيئيخ  وسبئم اَتقبل انًرض انًسجت انًرض 

لفحة الساق  -1
الصمغٌة فً 

 الخٌار    

Mycosphaeralla 
melonis  

تنتشر الجراثٌم الموجودة على 
مخلفاااات المحصاااول بواساااطة 

 الرٌاح أو المٌاه
وٌنتقل عن طرٌق التربة وفً 
بعض الحاالت أمكن عزل 

 المسبب من البذور

ٌنتشر هذا المرض فً بعض المحافظات 
ودرجة التً تزداد فٌها الرطوبة الجوٌة 
م  24-20الحرارة المالئمة حوالً  

فً الزراعات التً تروي بطرٌقة  وخاصة
 الرش 

تبقع رأس  -2
المسمار فً 

 الطماطم

Alternaria tomato   تنتشر الجراثٌم الموجودة على
مخلفات المحصول بواسطة 

 الرٌاح أو المٌاه

 الجو الدافئ والرطوبة العالٌة

مرض  -3
الموزاٌك فً 

 الفلفل    

 Pepperفٌااااااروس 
mosaic virus         

                               
             

عاان طرٌااق الحشاارات الثاقبااة 
الماصااة مثاال الذبابااة البٌضاااء 

كماااااا  –والمااااان واألكااااااروس 
ٌمكاان نقلااة أٌضااا عاان طرٌااق 
مالمسااااااة األوراق  المصااااااابة 

 باألخرى السلٌمة  

 ضعف النباتات وتوافر الحشرة الناقلة

اللفحة  -4
العادٌة فً 

 الفاصولٌا            

Xanthomonas 
phaseoli  

بواسطة الرٌاح أو التربة أو 
مٌاه األمطار  أو اإلنسان أو 
 الحٌوان أو البذور المصابة

 الجو الدافئ الممطر

مرض  -5
القلب األحمر 
 فً الفراولة

Phytophora 
fragariaen 

الكاائن المسابب للمارض ٌاادخل 
األماااكن الجدٌاادة أساساااً  إلااً

عن طرٌق الشتالت المصاابة ، 
المنطقة  شر من خالل هذهوٌنت

إلاااً الحقاااول المجااااورة غالبااااً 

 . الرطوبة األرضٌة المرتفعة -1
 ارتفاع مستوي الماء األرضً -2
 . درجات الحرارة المنخفضة -3
  . األمطار الغزٌرة والضباب والندي -4
 



بواسطة التربة المحتوٌة علاً 
المارض ، كاذلك أدوات  مسابب

الزراعااااااة وأٌضاااااااً بواسااااااطة 
 . الغسٌل بالماء السطحً

 

مرض  -6
البٌاض الدقٌقً 
 فً الورد        

Sphaerotheca 
pannosa v. rosae 

عااان طرٌاااق األجساااام الثمرٌاااة 
الموجااااااوده علااااااً األجاااااازاء  

 المصابة للتخل  منها
 

 الجو الدافئ الرطب

مرض  -7
البٌاض الزغبً 
 فً االنٌمون

Plasmopara  
pygmaea 

عاان طرٌااق الجااراثٌم البٌضااٌة 
اء  الموجااااااوده علااااااً األجااااااز
 المصابة للتخل  منها

 

 الجو البارد المائل للمعتدل والممطر

 

إجراء عًهيخ  يتكبيم العقبٌ ثًبر انفراونخ يىضحب االجراءاد انتي يجت اتجبعهب قجماقترح ثرَبيج يقبويخ  -ة 

    .انرش

 االجابة
 

  : قبل إجراء عممية الرشاالجراءاد انتي يجت اتجبعهب 

 . الجمع الجائر لمثمار -1

ع الثم   ار المص   ابة ونظاف   ة المزرأ   ة أوالج ب   عول حي   ث تجم   ع ومعي   ا األوراق القديم   ة وتح   رق بعي   داج أ   ن جم    -2
 . تكون مصدراج لإلصابة ال حنيالزرأة 

وحماي ة األزى ار والعق  د أو  ( العناي ة التام ة ب الر  ال االأت دال ص خاص ة ف ي الزراأ  ة المب ردة ال ال ر  ب الغمر -3
 . الثمار بوجو أام من ماء الر 

ي  ادة جرأ  ات البوتاس   يوم خاص  ة ف   ي مرحم  ة التزىي   ر والعق  د وثل  ك بأط   اء الص   بة لمثم   ار وب  ثلك يمك   ن ز  -4
 ىروبيا من ابصابة

 
 : برنامج مقاومة أعفان ثمار الفراولة

 
  المقاومة الكيماوية

إص ابة بعأف ان البد من استخدام المواد الكيماوية التي تم استعماليا في مقاومة تبقعات األوراق لضمان أدم حدوث 
 . الثمار

ي وم حس ب د دة ابص ابة والظ رو   15 - 11م ع بداي ة التزىي ر يمك ن اس تعمال الم واد التالي ة رد اج تبادلي اج م رة ك ل 
  : الجوية المحيطة بالنبات وىثه المواد ىي

 . لتر ماء 111جم /  55بمعدل  Switch استخدام مبيد السويتش

 . لتر ماء 111جم / 111الروفرال بمعدل 

 . لتر ماء 111جم /  111الروني ن بمعدل 

  . لتر ماء 111جم / 251االيوبارين بمعدل 

الزراأ  ة المب  ردة ا أم  ا ف  ي حال  ة الزراأ  ات  ي  وم ف  ي حال  ة 15ويك  ون ال  رش تبادلي  اج بي  ثه المبي  دات الم  ثكورة م  رة ك  ل 
  . ناج تحت الب ستيكأيام نظراج لتوافر الرطوبة العالية أحيا 11 - 5الطازجة فيكون الرش مرة كل 

 
 
 



التي غالبًا ما تكون لمتصدير أو  الطازجة و خاصة الزراعات االتجاهات الحديثة في مقاومة أعفان الثمار
 :(المبردة والطازجة  (األعفان في كال الزراعتين

 . و ثلك مع بداية التزىير والعقد N استعمال المواد الحيوية مثل الب نت جارد أو الريزو -1

ك  ثلك مض  ادات األكس  دة مث  ل  ( نت  رات الكالس  يوم ا ا ا إل    -ل األم   م مث  ل ال بيكربون  ات الص  وديوم اس  تعما -2
بالطبع المادة الخام لألسبرين ، وكثلك حم ض األس كوربيك وس كر  جم / لتر وىو 2األسبرين ال سالسيمك أسد ص بمعدل 

 . ثلك المانيتول وغير

  . تخمص الكافور والثوم ا ا ا إل استعمال المستخمصات النباتية المختمفة مثل مس -3

األمراض خاصة في المراحل األولي م ن  وكل ثلك مازال تحت التجريب لكن ثبت فعاليتو في مقاومة العديد من -4
 لإلصابة وبالتالي نحصل أمي منتج نظي  خاٍل من األثر المتبقي لممبيدات ابصابة ا أ  وقاية لمنباتات من التعرض

  . وحفاظاج أمي البيئة من التموث . ة ابنسان والحيوان واألسماك والطيور ا ا ا إل والكيماويات الضارة بصح

 
 

 

 أحمد مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح             د/ جمال عاشور

 

 


