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 غزق اٌّمبوِخ االػزاض اٌّظجت َ

1- 
مفحة ال

النارية 
في 

التفاح 
 والكمثري

Erwinia 

amylovor 

يظهررا المرراض بفررد ألزررأل  اوالرراا ب رروالي 
أسررررابيل وفلررررب فرررري الابيررررل فألررررفب   2-3

اوالاا وألظها كأنها مبللة ثر  ألأل رو  ىلر  
اللرروا البنرر  ثرر  اوسررود ثرر  ألمررو  دوا أا 
ألألاب الشجاة ينألشرا المراض مرا اوالراا 

الألرررري  والبرررراال  ىلرررر  السرررريقاا واوواا 
ألمو  وألسود ث  يمألد ىل  أسرز  فري األجرا  
اوفرراا المسررنة فألظهررا فرراوا  رر ياة فرري 
السيقاا ال ديثة ألكبرا فري اوفراا السرمنة  
وقررد أللألررل  ررو  الزرراا وألسررب  موألرر  كمررا 
يخررررار ىفرررراااا  بهررررا الميكرررراو  ىفا مررررا 
أ رريب  الثمرراا ال ديثررة يظهررا لليهررا لزررا 
واض  ومنها يخرار ىفراااا  ألألسراقن مرا 

ديسررا  أل ألرروى للرر  الميكرراو  ولكررا الف
 الثماا المسنة ال أل ا  لادة 

ألوجد نايقة منزادة يمكرا االلألمراد لليهرا ال 
فرري مقاومررة المرراض برر  يجرر  ألنزيررف بانررام  
مألكامررررر  يشرررررم  للررررر  الفمليرررررا  الاااليرررررة 
والمقاومة الكيماوية لك  ما البكألايا المسرببة 

 وال شاا  وى كا  مواليد الألنزيف 
د: ألاال  النقران اتأليرة مرا خر   الألسمي-أوال

 بانام  الألسميد
 لد  ألشجيل اوفاا الخضاية المألأخاة -1
ى داث ألوااا غرفاى  للفنا را الاىيسرية  -2

 مل ألجن  الايادة في الألسميد اتاوأل  
االلألمررا  ب الررة الألابررة  يررث أا ضررفل  -3

 الألابة يفم  لل  جف  الماض لألشجاا 
ىضررافة الجيررا للألابررة لمفادلررة ال موضررة  -4
 ااىدةال
 أل سيا ال ال -5
يزضررر  ىضرررافة النألررراوجيا فررري  رررواة  -6

نألرراا  الكالسرريو  فرري الألابررة سرريىة ال ررال 
 يررث يسررالد الكالسرريو  فرري مقاومررة اوشررجاا 

 للز ة 
 الألقلي  والألخلص ما اوفاا الم ابة -ثانيا
الرررألخلص مرررا السرررانانا  فررري موسررر   -1

السرركوا  يررث ألرراا  للرر  مسررافة قليلررة مررا 
لفملية لفردة سرنوا  سن  الألابة وألكااا أللب ا

 يسالد لل  ألكويا ألااكي  مقاومة للز ة  
ىاالة جميل اوفاا الم ابة ما اولروا   -2

السررابقة فرري موسرر  السرركوا ثرر  الررا  بررأى 
ماكرر  ن اسرر  أو مرراي  برروادو وفرري  رراال  
اإل ررررابة الشررررديدة للرررر  اوفرررراا الاىيسررررية 

 والزاوا الثانوية ألاا  الشجاة بأكملها 
دة للرر  اوفرراا كشررن الألقا ررا  الموجررو -3

سرر  2 ألر  ن رر  ىلرر  القلرل السررلي  ولمسررافة 
مرا  افرة القا رة ثرر  أل نر  اوجراام المفاملررة 

 بفجينة بوادو 
المقاومرررة الكيماويرررة: ألررردثا المبيررردا  -ثالثرررا

البكأليايرررة للررر  المررراض فررري نررروا السررركوا 
 ونوا الألاليا ونوا ما بفد الألاليا 

ا  اوشجاا لقر  االنألهرام مرا الألقلري   -1



 

مضرافا  111:  8: 8م لو  بروادو الشألوى ب
% ايرر  ويسررالد مفاملررة الايرر  فرري 1ىليهررا 

لررف  الزألرراة للرر  ال ررد مررا انألشرراا ال شرراا  
 الناقلة والألي ألسالد لل  انألشاا الماض 

  وخا ة 18لندما ألاألزل داجة ال اااة لا 
% 61ىفا ألواجررد  اومنرراا أو انوبررة نسرربية 

يجرر  الررا  فررواا بأ ررد المضررادا  ال يويررة 
جررام فرري المليرروا  211-111بألومسرريا سألا

المدثاة لل  البكألايا المسببة للماض ويكوا 
أيا  بالألباد  أو لندما ألكوا نسبة  5الا  ك  
% وفلب وا اوالاا 111،  51،  5الألاليا 

المألزأل ررررة  ررررديثا ألكرررروا شررررديدة ال ساسررررية 
لإل رررابة كمرررا أا الماكبرررا  المسرررألخدمة فررري 

 ل يا مألزأل ة المقاومة ال ألدثا لل  اوالاا ا
يجرر  االلألمررا  بالمقاومررة الجيرردة لل شرراا  
أثنررام النمررو الخضرراى لألشررجاا  يررث أللفرر  

 ال شاا  دواا لاما في نق  البكألايا 
ىاالة اوجاام الم ابة وىلدامها في أشها 

ل  الجاوا الشألام أما ىفا كان  القاوح ل
 فألكشن بسكيا بماي  موا

0-  
العفن 

الرمادي 
)لفحة 

 العناقيد(
 في العنب     

Botrytis 

cinerea 

ىفا أ رريب  البرراال  واوفررا  فرر   -1
 بداية الابيل فإنها ألجل

وقد ي ي  الزنرا النرواا  قبر  ألزرأل   -2
اوالاا فيددى ىل  ألفزنهرا أو جزافهرا 

 وسقونها
ال وام  الثماية مكونرا ي ي  وكفلب  -3

بقفرررا  ررر ياة يكررروا لونهرررا بنيرررا فررر  
 ودالبداية ث  ألأل و  ىل  اللوا اوس

أل ين المنانق الميألة بال ام  الاىيسر   -4
للفنقررود أو أ ررد ألزالاألرر  ممررا يررددى ىلرر  
فبررو  وانز ررا  أجرراام الفنقررود أسررز  لررف  
المنانق الميألة وقد أل را  الثمراا مباشراة 
ما خ   البشراة أو الجراوح وي ردث فلرب 
لنررد بدايررة نضرر  الثمرراا فيررددى فلررب ىلرر  
غرررراو الفنقررررود بالكامرررر   ويألنرررروا الفزررررا 
سرررررايفا فررررر  الفناقيرررررد المندمجرررررة كثيزرررررة 

 ال با  
وف  ا نال الفن  البيضام يأل و  لوا -5

ال برررا  الم رررابة ىلررر  البنررر  ، أمرررا فررر  
او رررنال السرررودام فأل رررب  ال برررا  فا  

 لوا يمي  ىل  اال مااا

يجرر  ألجنرر  ايررادة النمررو الخضرراى  -1
لا نايق اسرألخدا  او ر  المناسر  وىضرافة 

 سمدة اواوألية  الكميا  المناسبة ما او
ويجررر  ايرررادة الألهويرررة وألفرررايض الفناقيرررد -2

للشرررمو، وفلرررب لرررا نايرررق اسرررألخدا  نظرررا  
ألدلي  مناس  وىجاام الألوايق )ىاالة اوواا  
مرررا  رررو  الفناقيررردة والوقايرررة مرررا اومرررااض 
واالفا  ال شاية الأل  ألكروا لهرا القرداة للر  

 جاح ال با  وخا ة دودة ثماا الفن 
مكرروا مررا أابفررة مفررام   اسررألخدا  بانررام   

 وقاىية  
وألكرروا المفاملررة اوولرر  فرر  نهايررة  

الألاليرررا وبدايرررة لقرررد الثمررراا، والثانيرررة قبررر  
اكألما   جر  ال برا  والثالثرة ألكروا فر  بدايرة 

أمررررا الاابفررررة  Veraisonنررررااوة ال بررررا  
فألكرروا قبرر  جمررل الثمرراا بث ثررة أسررابيل  وقررد 
 أل ب  لرف  المفرام   غيرا مردثاة ىفا ألكونر 

 .Bسرر ال  مررا الزنررا برروألاايألو سررينايا 
cinerea   مقاومة للمبيد المسرألخد  ويفألمرد

النجاح ف  المقاومرة الكيماويرة للر  اسرألخدا  
آال  ا  مناسرربة لكرر  يألخلرر  المبيررد الفنقررود 

 وي ن  ال با  
ويررأل  مقاومررة لزررا الفناقيررد أثنررام  

ألخررايا لنرر  الماىرردة بررالألبخيا بثرران  أوكسرريد 
  أا يأل  الألخايا فر  مخرااا الكباي  كما يج

فا  داجة  اااة منخزضة )قايبرة مرا داجرة 
   زْا  ة 

تورد   -3
القمة في 
 الموز     

وجرررود بقرررل أو خنرررون خضررراام  -1 فيروس
للرررر  السررررا  وللرررر  السررررن  السررررزلي 
ولنا  اوواا  أو الفاو  الوسرنية أو 
الثانوية ، ويمكا ادية الخنرون الداكنرة 

لضرروم  بوضرروح لنررد ألفررايض اوواا 
الشررررمو بفررررد ىاالررررة النبقررررة الشررررمفية 

أقأل ا النباألا  الم ابة وألردامها وفلرب -1
 بالنايقة اوألي  :    

يوضل قلي  ما البألاو  )مر م فنجرا  شراى 
ة فرري قمررة النبررا  الم ررابة بمجرراد ظهرروا 

اض او ررابة وفلررب لقألرر   شرراة المررا ألررا
 الناقلة لهفا الماض  



 

 الموجودة لل  اوواا  
اوواا  الم ررررابة لررررادة ألكرررروا  -2

م ناة بمادة شمفية غيرا موجرودة للر  
 اوواا  السليمة 

ا زااا  وال اوواا  وأل ولها  -3
 ىل  اللوا اوسما ث  جزافها  

سرررهولة كسرررا اوواا  الم رررابة  -4
 ىفا ثني  بخزة ىل  الخاار 

اا  وألجمفها فري   ا  ج  اوو -5
قمررة النبررا  فرري شررك   امررة ، فألظهررا 
بمظهرررا الألرررواد الرررفه أشرررألق منررر  أسررر  
المررراض   أمرررا اوواا  السرررزلية فإنهرررا 

 ألألساقن 
 

ألقلرررل جميرررل نباألرررا  الجرررواة بجرررفوالا ثررر  
ألدخف بفيداً لا الماالة وألفد  بال ا  أو 

 ألدفا في  زاة  
يوضررررل قليرررر  مررررا الجيررررا المنزررررأ مكرررراا  

النباألرررا  المقنولرررة لألنهيرررا الجرررواة ثررر  
ألألرررراب مفاضررررة للشررررمو والهرررروام لمرررردة 

 أسبوا 
ماالررة جديرردة يجرر  شرراام  لنررد ىنشررام-2

فساى  ما مشرأل  سرلي  خرإل  مرا اإل رابة 
بهررفا المرراض ، سرربق ف  ررة فرري الوقرر  
المناسررر  ونرررة فررري وقررر  الااالرررة ألكررروا 
أواا  الشررررأل   جافررررة في ررررف  الألفررررال 

 للي الماض 
لررد  نقرر  فسرراى  مررا جهررة موبررومة ىلرر  -3

جهة سليمة ، وقد  دا قااا واااى بفلب 
 في  جام  1554في ينايا سنة 

ألفألبررا جميررل اوااضرر  الاااليررة   -1مررادة 
بم ا ملوثة بماض ألواد القمة في الموا 

 وفي دوا الألنهيا اإلجبااى  
يمنررل نقرر  أشررجاا المرروا وأوااقرر  -2مررادة 

وفسرراىل  مررا أيررة مديايررة أو م افظررة ىلرر  
اى ىال بألرراخيص مررا واااة أيررة نا يررة أخرر

 الااالة 

  4- 

مرض 
البيوض 

في 
 النخيل    

Fusarium 

oxysorum F. sp 

albedenis 
 

تظهر أعراض مررض ابيور ض أ  ع ع رج ةر ر  
أ  أكثر من األ راق حدوثر  اككتمر ب يب رل ابة  ر    

اب رقرر  ىبررج األيرروض   ثرر     لبػدد ح تررت  م مررن 

و يث أن وةتةر هذا ابيو ض  ابم ت ىبج اب  صر ت 
ابمت   ر  في ات  ه قم  اب رق   ع رج   ةرل  احرد 

عررررق اب  رررنج  محررر رح ب  رقررر  حترررج فبرررن مرررن اب
ةه وتهررر  ثررر  و رررتمر ابمررر ت ب   صررر ت ابتررري ع رررج 
اب  ةل األ رر فري ات ر ه ق عرد  اب رقر  حترج تمر ت 
ع فري ابةه ورر     ت رت رق هررذه ابعم ورر   اب رقر  تم مرر 
 مرر ت اب رقرر ح فتررر  ت ت ررم مررن أورر   معررد د  ىبررج 
عررد  أ رر يوو    وظهررر ع ررج اب  صرر ت ابموترر  يبررو 

ع رج اب رنا ابظهررل ب  رقر     وكر ن يةو  اب ر ن 
 رنا ابم ر ح  ابمصر ي  مرة وض   تتردبج اب رقرر  
ابموتررر   تظرررب متصررر   ي ب رررذت   يعرررد ذبررر  تصررر ل 
األ راق ابم   ر  أ  ابمب ي ر  يرةوا ابنروبر  ثر    
ت يررث اكصرر ي  أن تصررب ىبررج ابيرررع  اببمررج  ق ررلح 
 ابة     في ابةه و  تم ت ابة    يأكم ه   

 بدا  و  :األعراض ا-0
عةررد عمررب قنرر ت عر ررج  رر ب اب رر    

ابمص ل من مح ر اب رق    و حظ    د م ر ح ت 
 موت  ب ةه  يةج محمر 

 عةد عمب قن ت ن بج في  ذت ابة    ابمص ي    
و حظ    د ح   ن بو  من األة    ابمص ي  
ذات ب ن محمر أ  يةج   مو    د ح    ع ئو  

 مورد  ذات ب ن يةج

 
 ألصة م ابمب  م  : راع  ا-1

أن  راعرررر  األصررررة م ابمب  مرررر  بهررررذا  
ابمرررض تعررد مررن أف ررب   ررو   بحررد مررن اةتةرر ره   

  ب حص ب ع ج األصة م ابمب  م  
  أح اةت  ل األصة م ابمب  م  :

عمررررب حصررررر ع ررررج  موررررو األصرررررة م  
 ابمة رعررر  يررر بم رلح ابمب مررر  بهرررذا ابونرررر   ثررر  
   رعرررت ف ررر ئب هرررذه األصرررة م فررري تريررر  م يررر  
ع يهذا ابونر  ذب  في محن  يح ث  اغ را   نيوعو 

صةم ت  ا تي رهر   30  د أن من يون  
أن  رررت  ك ةرررت ع بوررر  ابمب  مررر     ت رررع  تيررردل 
مب  مرر  معب برر    م رر  تظهررر ح   ررو  معب برر  
  ت  ح      رداع بهرذا ابمررض  ق ي ر  بةصر ي  ح 
 األصة م ابمب  م  يدر   ع بو  بهذا ابمرض هري 

أ رررر د  ي ررررون مج أيرررروض  ع ررررب ةج ي ررررون مج 
 تررردم ةت  ي م  ررررج   رررروربو    فرررري حررررون وعررررد 

 ابصةم ي فب ا أكثر األصة م ق ي و  بةص ي   
  لح اةت  ل ابذك ر  اكة ث ابمح و :

 056عمرب حصررر  ا ررو ع رج أكثررر مررن  
مةنبررر  م يررر    يهرررذا ابونرررر  ذبررر  ي وررر  اةت ررر ل 
  ذك ر  أفحربح  ىةر ث مب  مر  بهرذا ابمررض  ة ت ر
 عن ابيذر   في ةوا اب قت ذات   د  ع بو    

  جح أ توراد أصة م أ ةيو   ع ب ابمب    مةه  :
  دح تريو   ىةت ج أصة م  دود  : 

 وت  ذب  من   ب يرامج تريور  ن و ر   
األ رررب   حورررث ورررت  ابته رررون يرررون ذكررر ر مب  مررر  
ب مررض  أةر ث ذات صرو ت  ر د  ع بور  ثر  و رررل 

بمب  مر    حورث تر  ابته رون ته ون ر عج ب ذك ر ا
يرررررون ىةررررر ث األصرررررة م ابممتررررر    مثرررررب ابم هررررر ب 

  ي فب ا مو ذك ر مب  م  
 هرررإح ىكثررر ر األصرررة م ابمب  مررر  عرررن   



 

 

                                -فقط ين االيراض انتانيح: رتعحأذكر يصادر انعدوي واملسثة أل -ب  

  ا  الخو ألجفد أوا   -3          البياض الدقيقي في الفن  -2جا  الكمثاه             -1

 الفزا البني في أشجاا الزاكهة -5           في الموال  الألدلوا السايل -4  

 

 

 

 

 نروق م ارت األة    :
ةظررراع  ن مثررب هررذه األصررة م ابمب  مرر   

عرر د  مرر  تةررتج اعرردادا محررد د  مررن ابو رر ئب   فأةرر  
د  فوررر  مررن ومكررن أتيرر ت هررذه ابنروبرر  كةترر ج أعرردا

 ابو  ئب ابمب  م  
 ابمع م ت اب راعو  :-0 
ب ررررل ترررأثور  ا رررا مي ةرررر ع رررج تنررر ر مررررض  

ابيورر ض   كمرر  أن ابمح صرروب ابيةورر  مثررب ابير ررو  
ومكررن أن ترربدل ينروررق غوررر مي ةررر ع ررج اةتةرر ر 
ابمرض  ب  أن تب وب ابرل  ابرت  م مرن ابةي تر ت 

 ابيةو    تةكب ح ع بهذه ابمةك    
 بح   اب راعج :ا -3

 يد من   و مع وور ع ج د  ب أ   ر ج 
ابو  ئب  مةت  ت ابة وب األ رل  ذب  ي و  در  
ع مةو أل   نر اةتب ب ابمرض من قنر   ر  أو  

 آف ت أ رل من ابد  ب

5-  
البياض 
الدقيقي 

في 
       المانجو

Oidium 

mangifera 

تظهر األعراض ع ج ةكب يبو يو    
ع ج األ راق   ابور ت ابحدوث  تةي  ابدقوق 

 األ ه ر  ح ام ه   ابثم ر  ث  و داد ح   هذه 
ابيبع  حتج ةع   نا اب    ابمص ل    وتح ب 

ب ن ابيبو ىبج اب  ن ابرم دل ابب ت  ف أل مر    قد 
ت م األ راق ابةم روخ اب هرو   ت بن أم  ابثم ر 
فت بن ىذا ك ةت ص ور   تتةبق  تة ه ةك ه  ىذا 

  ت كيور   ك ة
 

عةد اةتو خ ابيراع  و رل رش األة  ر 
ي بكيروت ابموكر ةج ية ي  ريو في ابم ئ  أ  
األومي   ن أ  ابك راثون أ  اب كرت ثون ية ي  
 احد في األبم أ  ابك راثون ابم تح ل ية ي  

في  0بتر أ  مو وك ب   166بكب  3   66
و م   01ا بم  وكرر ابع ج  ما مرات كب 

و م  في ح ب   15  ابكيروت  كب في ح ب
و م  في ح ب  ابك راثون أ   15ابكيروت  كب 

 ابمركي ت األ رل 

 م دا الفدوه المسب  الماض
الميسررليو  واوجسررا  الثمايررة السرراكنة فرري  Venturia Pirina جا  الكمثاه              -1

الثمرراا الم ننررة واالواا  المألسرراقنة وللرري فرراوا 
 االشجاا

قيقي في البياض الد-2
  الفن          

Unicinula necator  ميسليو  الزنا الساكا داخ  الباال  الساكنة
بكامة الفن  أو لل  ليىة أجسا  ثماية لل  

 السن  الخااجي للكامة

االكياو االسكية أو االميسليو  الموجود للي سن   Taphrina deformans ألجفد أواا  الخو     -3
ة المألساقنة اسز  االشجاا االواا  القديمة الم اب

 او الزاوا الم ابة ما الفا  السابق  

في الألدلوا السايل    -4
            الموال 

Tristeza Virus   الما للي نق  بفض أنواا النفو  الم ابة ويفم
 الماض ما االشجاا الم ابة ىلي االشجاا السليمة

الفزا البني في     -5
 أشجاا الزاكهة

Sclerotinia fructigena 
Monilinia fructigena 

اوجسا  الثماية النبقية الأليألظها ما 
أسكلياوشيوما  الزنا الموجودة في الثماا 
 الم ننة واالواا  المألساقنة وللي فاوا االشجاا



 

 دررخ( 06)                                                         -انسؤال انثاني:
  فقط( أرتعح)أجة عن     انتانيحااليراض  انتشار و انتقالسيهح وظروف املسثة املرضي وووضح  - أ

                                                            في الايألوا ألفقد االفااماض  -3في النخي         الوجا ماض  -2  الألزاح البياض الدقيقي في  -1  

 قاح اوفاا وألثق  اوواا  ف  ال لويا أل -5ألبقل واسوداد الق با  في الفن     -4

ٔتابر ال اٌّالئّخاٌظزوف اٌجُئُخ  وطبئً أتمبي اٌّزض اٌّظجت اٌّزض 

 اٌّزض

البياض الدقيقي 
   في التفاح 

Podosphaera 

leucotricha 

فً اٌجزاػُ وفً اٌظبوٓ ُّظٍُىَ اٌ

و ااألوراق اٌّتجمُخ ػًٍ اٌىزِخ. 

فٍ اٌّىرىدٖ  االطىُخاٌززاحُُ 

ً ف زظُ اٌخّزي واٌىُض األطىًاٌ

 اٌطجمبد اٌظطضُخ ِٓ اٌتزثخ اٌزغجخ

وَٕتمً ػٓ غزَك اٌهىاء او 

 غزغاخ ُِبٖ االِطبر

تٍشَ ٌٕزبس اٌؼ وي ثبٌززاحُُ اٌىىُٔ َخ 

ٌهذا اٌفطز، رغىثخ رىَخ ػبٌُخ. أِب 

دررخ اٌضزارح اٌّخًٍ فهٍ تمغ ػٕ  دررخ 

َ 331َ ودررخ صزارح 01 6َ إًٌ 191صزارح 

 خ ٌٍفطزُِّت

مرض الوجام  -0
    في النخيل

Fusarium 

solani 

َٕتمً اٌّزض ػٓ غزَك اٌتزثخ او 

اٌظّبد اٌجٍ ٌ اٌٍّىث ثبٌفطز او 

 اٌفظبئً اٌّصبثخ

ِغ ورىد  ء األرظً.ِظتىٌ اٌّبارتفبع 

اٌ َ اْ اٌخؼجبُٔخ تٍؼت دورا فٍ إص اث 

 االصبثخ

تعقد مرض  -3
                                                             في الزيتون االفرع

Pseudomonas 

syringae p.v. 

savastanoi  

 غزغاخ ُِبٖو أدواد اٌتمٍُُ

 االِطبر

اٌخٍذ اٌّتأخز  و واالِطبر اٌهىاء اٌزغت

 فٍ اٌّىطُ

تبقع واسوداد  -4
القصبات في 

 العنب   

Phomopsis 

viticola 
وَٕتاددز اٌفطددز اٌّظددجت ٌٍّددزض 

 ررددددخ أوجددددز ِددددٓ داخددددً اٌىزِددددخ ث

أتادددبرٖ ِدددٓ وزِدددخ إٌدددً أخدددزي ، 

وٌددذٌه فددئْ أتاددبرٖ داخددً اٌجظددتبْ 

َىددددىْ ِضدددد ودا وَظددددً لزَجددددب ِددددٓ 

ِصدد ر اٌؼدد وي. أِددب أتمددبي اٌّددزض 

ٌّظدددبفبد ثؼُددد ح فُدددتُ ػدددٓ غزَدددك 

اٌاتالد أو األرشاء إٌجبتُخ اٌٍّىحدخ 

 ِخً اٌؼمً أو ألالَ اٌتطؼُُ.

َ( ل  تض ث 031درربد اٌضزارح اٌّخًٍ )

ؼ وي إذا تىفزد رغىثخ ٔظجُخ ل رهب اٌ

% )أو اٌّبء اٌضز( ٌّ ح ػ ح 166

 طبػبد

تقرح األفرع  -5
وتثقب األوراق فى 

 الحمويات

Pseudomonas 

Mors. 

Prunorum 

 

تؼًّ االِطبر ػٍٍ ٔمً اٌّظدجت ِدٓ 

ٔجددبد الخددز وَمعددٍ اٌفطددز اٌّظددجت 

فتددزح اٌاددتبء ػٍددٍ اٌجددزاػُ اٌظددبوٕخ 

بد ٌددذٌه َزاػددٍ اٌددت ٍخ ِددٓ ِ ٍفدد

 اٌتمٍُُ ثبٌضزق

َ 361-05َالئُ اٌّظجت درربد صزارح ِٓ 

% وتدددشداد 95-96ورغىثدددخ ٔظدددجُخ ِدددٓ 

ٔظدددجخ ابصدددبثخ ثدددبٌّزض ػمدددت طدددمىغ 

االِطدددددبر وثبرتفدددددبع درردددددبد اٌضدددددزارح 

 واٌزغىثخ.

                                                                                           -: عهم ملا يأتي - ب
 قب   لو  موس  الابيل   الفن جمل اوواا  المألساقنة في  قو   -1

ألٔهب تىىْ ِص ر ٌإلصبثخ ثىخُز ِٓ االِزاض ِخً ِزض اٌجُبض اٌشغجٍ واٌجُبض اٌ لُمٍ  صُج َىر    

اٌشغجٍ واالرظبَ اٌخّزَخ ٌٍفطز اٌّظجت ٌّزض اٌجُبض ػٍُهب اٌززاحُُ اٌجُعُخ ٌٍفطز اٌّظجت ٌّزض 

 اٌجُبض اٌ لُمٍ

 لند قنل ثماا المانجو  الجيدة نايةالف -2

 ثىخُز ِٓ أػفبْ اٌخّبر ابصبثخصتٍ ال تض ث رزوس ِّب َؤدٌ إٌٍ  

 مث  النمان  في بساأليا الايألوا  ةلد  ااالة الخضا ال ولي -3

 الْ ذٌه َظبػ  ػٍٍ اصبثخ اٌشَتىْ ثّزض اٌذثىي اٌفزتُظٍُىٍِ
  وال  في االااضي النينيةوخا ة لند ااالة الم ألنفي  الموال  للي أ   الناان  -4

 أتمبي ِزض تصّغ اٌمبػ ح ِٓ االشزبر اٌّصبثخ ٌالشزبر اٌظٍُّخ ٔتالفًصتٍ 



 

 دررخ( 06)                             مما يهي اثنني فقطجة عن أ  -:انسؤال انثانث
ض  فلب و  أللف  النيماألودا دواا لاما في ا داث اضااا مباشاة وغيا مباشاة للي أشجاا الزاكهة  - أ

     اومااض النباأليةبفض الدوا الفه أللفب  النيماألودا في اال ابة ب مل شاح

 االجابة
تسبب النيماتودا أضرار مباشرة لمنباتات حيث انيا تسبب أمراض مباشره لمنباتات مثل تعقد الجذور في الموز -

مما يسب خسائر مباشره في الموالح او مرض التقرح في العنب   ءاو نيماتودا التدىور البطي بوالعن
 لممحصول من موت لمنباتات او تدىور المحصول وقمتو او انخفاض جودة المحصول.

باإلضافة إلي أنيا تسبب خسائر غير مباشر حيث انيا تحدت جروح تكون السبب في االصابو ببعض -
ي الذبول الفيوزاريومي االمراض االخري مثل  الجروح التي تحدثيا نيماتودا تعقد الجذور والتي تكون السبب ف

في الموز او انيا تنقل بعض المسببات المرضية مثل نقل النيماتودا الخنجرية لفيروس الورقة المروحيو في 
 العنب.

في  خساىا اقأل ادية كبياةالألي ألسب  ما االمااض وا دة  ثماا الزاكهة للي بفضأمااض الألخايا ألفد   - ب

 انألشااظاول و نألقا اال ونا  لااضاالو مسببا أل  الوض  فلب مألناوال في ضوم دااسألب  المخاا 

    امألكام  له مكاف ةمل وضل بانام   أللب المسببا 

سيدوموناس ومنيا  Erwinia carotovora إروينيا كاروتوفوراالبكتيريا بعضيا عام االنتشار ومن ذلك البكتيريا 
 Xanthomonas وزانثوموناس كامبستريسالتي تصيب التفاح والزبدية،   Pseudomonas syringae سيرنجي

campestris ات النواة الحجرية.والثمار ذ التي تصيب المانجو 
جمومريمال تعتبر الفطريات أىم مسببات الفساد، ومن أىميا في المناطق االستوائية وشبو االستوائية الفطر األسكي 

 Colletotrichum gloeosporioides= Gloeosporium)) طوره الناقص  Glomerella cingulataسنجيوالتا 

fructigenum  و Penicillium  وAspergillus و Sclerotinia 
 األػزاض

باإلصبع، ويتكون عمييا ميسيميوم الفطر  اتحة المون يسيل اختراقيا بالضغط عميياوتظير أعراضو كمساحات طرية ف
وقيد يكون العفن مصحوب برائحة كريية .يتراوح لونو من المون االبيض إلي المون االسود وذلك باختالف المسبب الذي

ينتقل المرض بالمالمسة، وتالئمة درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا ويقف  وذلك إذا كان المسبب أحد االجناس البكتيرية 
 لبادر.المرض في التخزين ا

 اٌّالئّخ الٔتابر اٌّزض اٌظزوف
 

دة عمي معدالت تركيز محموليا المائي فكمما زاد معدل تختمف الثمار في درجة تحمميا لفترات التخزين ويتوقف ذلك عا
 . وكذلك درجات حرارة التخزين الرطوبة يزداد التعرض لمعفن وكمما قل المعدل زادت المقاومة

 

 ر اٌٍمبسغزَك االٔتمبي وِص 

تجة عن اإلصابة الحشرية التي قد تحدث أثناء جمع الثمار او الجروح النا خالل الجروح العميقة لمثمارالعدوى تحدث 
مع الرطوبة ، وقد وجد انو كمما زاد عمق الجرح كمما زادت فرصة نجاح العدوى  الفاكية وغيرىا من الحشرات مثل ذبابة

 ينتقل المرض بالمالمسة المرتفعة أثناء الموسم
 



 

 اٌّمبوِخ 

جببروح بالثمببار بقببدر اإلمكببان أثنبباء العمميببات الزراعيببة والجمببع والتعبئببة والشببحن والتسببويق تجنببب إحببداث  -1
 والتخزين.

 والتصمغ الديبمودي. لمثمار بالبستان، كما ذكر في مرضمقاومة األمراض التي تحدث  -0
 الجمع .مقاومة الحشرات الثاقبة أو المحدثة لجروح والتي قد تييأ لحدوث العدوى قبل  -3
 تجمع الثمار وىي جافة وفي الوقت المناسب قبل زيادة النضج. -4
 عدم تعبئة ثمار مصابة مع أخري سميمة. -5
 Sodium% فينيبببل فينبببات الصبببوديوم 1يفيبببد غمبببر الثمبببار عنبببد تخزينيبببا لمبببدة طويمبببة فبببي محمبببول  -6

phenylphenate   لمدة دقيقتبين 8-7كس م، أو محمول بورا481-46دقيقة عمي درجات حرارة  0-1لمدة %
 .محمول تشميع 3gm/L بمعدل WP%98تكتو أو  م461عمي درجة حرارة 

 م.151-7حفظ الثمار عمي حرارة منخفضة  -7

وض  فلب كثيا ما أشجاا الزاكهة  الالألي أل ي  ما االمااض الهامة وا داً  الألداا الألاجي ماض فدي -ر

  ل مألكام   مكاف ةم  مل وضل بانا الماض ظاول انألشااالمسب  وااللااض ونا  انألقا  و مألناوال

 االجابة
 Agrobacterium tumefaciensاٌّظجت   

 اٌّالئّخ الٔتابر اٌّزض اٌظزوف

تحبدث البكتيريبا العبدوى لمنببات خببالل الجبروح العميقبة ، وقبد وجبد انببو كممبا زاد عمبق الجبرح كممبا زادت فرصببة 
 ِغ اٌزغىثخ اٌّزتفؼخ أحٕبء اٌّىطُ نجاح العدوى 

 

 ر اٌٍمبسغزَك االٔتمبي وِص 

 

تعببيش البكتيريببا المسببببة فببى التربببة ، وعببادة فببان البكتيريببا المتكونببة عمببى سببطح األوراق أو قريبببا مببن السببطح تغسببل 
 وتٕمً اٌؼ وٌ بواسطة مياه التربة

 

 األػزاض
تّخدً اٌؼدزض اٌزئُظدٍ ٌّدزض اٌتد رْ اٌتدبرٍ فددٍ نهدىر تد رٔبد ٌضُّدخ وتتىدىْ هدذٖ اٌتد رٔبد ٔتُزددخ 

أ فدٍ أٔظدزخ اٌٍضدبء األوٌدً واٌخدبٔىٌ وَىرد  فدٍ أٔظدزخ اٌتد رْ أَعدب خالَدب ثزأادُُّخ غُدز ٌالختالي اٌذٌ َٕا

ػبدَددخ اٌاددىً وأَعددب أوػُددخ ٔبلٍددخ ِ تٍددخ وفددٍ اٌؼٕددت غبٌجددب ِددب تىردد  اٌتدد رٔبد ػٍددً اٌزددشء اٌظددفٍٍ ِددٓ اٌزددذع 

ذع فدىق طدطش ثبٌمزة ِدٓ طدطش اٌتزثدخ. ولد  َتىدىْ ثؼعدهب أطدفً طدطش اٌتزثدخ، ولد  تّتد  اٌتد رٔبد ػٍدً اٌزد

اٌتزثخ إًٌ أوخز ِٓ ِتز. وػبدح ِب تتىىْ ت رٔبد صغُزح ِض ودح أو ت رٔبد صٍُّخ صدغُزح ػٍدً اٌزدذع. ووخُدزا 

 ِب تٕتذ اٌىزوَ اٌّصبثخ أفزط ظؼُفخ ول  تّىد ِٓ أرشاء اٌىزوَ فىق اٌت رٔبد.

ٕدً فدٍ رخدز اٌصدُف وَتىلف صزُ اٌت رٔبد إٌبتزخ ػًٍ اتظبع اٌزدزوس. َتضدىي ٌدىْ اٌتد رٔبد إٌدً اٌج 

 ثُّٕب تصجش ربفخ وفٍُُٕخ اٌّظهز فٍ اٌ زَف ل  تظمػ اٌت رٔبد اٌُّتخ ِٓ اٌىزوَ ثؼ  طٕخ أو طٕتُٓ.

وفٍ ثؼط اٌضبالد تتىىْ ٔظجخ ػبٌُخ ِٓ اٌت رٔبد فٍ ِٕبغك اتضبد اٌطؼدىَ واألصدىي . وٌىدٓ ال َّىدٓ  

 .ضبَ األصً واٌطؼُ(اٌتُُّش ثُٓ اٌت رٔبد واٌىبٌىص اٌؼبدٌ إٌبتذ فٍ ِٕطمخ اٌت

 

 اٌّمبوِخ
ِددٓ اٌجىتزَددب أرزوثددبوتزَُ  84اطددت  اَ اٌّؼددبِالد اٌضُىَددخ واٌّجُدد اد اٌىُّبوَددخ وتؼتجددز اٌظددالٌخ ن  -1

أوخز اٌىبئٕدبد اطدت  اِب فدٍ اٌّىبفضدخ اٌجُىٌىرُدخ ػٍدً ثؼدط إٌجبتدبد وّؼبٍِدخ ولبئُدخ ظد  غدشو  ِٓ رادوَبوتز

 اٌّظجت اٌّزظً خالي اٌززوس 



 

اٌت رٔبد ثبٌىُّبوَبد ِجىزا ر ا ٌتمًٍُ تم َ اٌّدزض ثمد ر ابِىدبْ. ولد  تىدىْ ِدىاد ِخدً اٌىُزوطدُٓ  ِؼبٍِخ -0

Kerosene  .ِْؤحزح فٍ لتً أٔظزخ اٌت ر 

 تىىَُ اٌتزثخ صىي اٌزذوع فٍ اٌ زَف ٌضّبَخ ِٕطمخ اٌتبد ِٓ تأحُز درربد اٌضزارح إٌّ فعخ. -3

تضدبد األصدً ثدبٌطؼُ فدٍ اٌادتالد ص َخدخ اٌغدزص َضّدً اٌجدزاػُ ِدٓ ول  ورد  أْ تىدىَُ اٌتزثدخ صدىي أِدبوٓ ا -4

 اٌتزّ  وَظبػ  ػًٍ ّٔى أفزط ر َ ح ِٓ اٌطؼُ وهٍ ظزورَخ ٌتز َ  اٌزذع فٍ اٌّىطُ اٌتبٌٍ.

 .سراػخ شتالد خبٌُخ ِٓ اٌّظجت اٌّزظً  -5
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