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 دسجح( 10)                                            شلا ٌهً    أستعح فمػأجة عٍ  -:انغؤال األول

 ؟يٍكاٍَكٍح انفعم انغاو ذلزِ ادلشكثاخ فى اخلهٍح انفؽشٌح و خصائص رلًىعح يشكثاخ انكربٌد انععىٌحوظح  -2

 خصائص مجموعة مركبات الكبرٌت العضوٌة

 المحاصٌل ولها تأثٌرات جانبٌة على العناكب . واسعة االنتشار فى مماومتها لعدٌد من االمراض الفطرٌة وعلى العدٌد من1

 . ٌمكن خلطها وتجهٌزها مع كثٌر من المبٌدات الفطرٌة الجهازٌة2

  multi – site – action. مبٌدات بالمالمسة لها صفة 3

 . صعب تكوٌن مناعة فى الفطرٌات ضدها4

 مٌكانٌكٌة الفعل السام لهذه المركبات فى الخلٌة الفطرٌة: 

 تملن هذه المجموعة من المبٌدات واحد او اكثر من طرق التأثٌر على الخلٌة منها 

 . حدوث تخلٌب لمعظم العناصر الثمٌلة فى الخلٌة 1

 . االرتباط مع اٌونات المعادن فى االنزٌمات2

 . التفاعل مع العناصر المعدنٌة فى البروتٌنات3

 ة الحرة فى الخلٌة . التفاعل مع المركبات الخلوٌة الوسطٌة االساس4ٌ

 . تثبٌط التفاعالت المحفزة5

 ـــ المتواجدة فى الخلٌة الفطرٌة HS. االتحاد مع مجموعة السلفاهٌدرٌل 6

 

 ؟وياهً صفاخ انعُصش انفعال يف ادلماويح احلٍىٌحعشف ادلماويح احلٍىٌح يىظحا ياهً االعظ انرً ذعرًذ عهٍها  -1

  ة الحٌوٌةومامتعرٌف الم
 المحسنة وراثٌا فى مماومة او المضاء على الكائنات الحٌوٌة بأنها استخدام الكائنات الدلٌمة الطبٌعٌة اوة ومامتعرف الم

 ٌؤدى النتشارها باستخدام كائنات من البٌئة نفسها مباشرة او إحداث تغٌٌر فى خصائصها مما الدلٌمة الممرضة ، وتتم
 وزٌادة فعالٌتها او استخدام احد منتجاتها

 تعتمد علٌها االسس التً

 الكائنات الدلٌمة التكافلٌة -5   المنافسة -4 التحلل األنزٌمً  -3التطفل الفطري  -2  التضاد الحٌوي   -1

 صفات العنصر الفعال فً المماومة الحٌوٌة
 أن ٌنتج مضادات حٌوٌة ضد الكائنات الممرضة.-1
 لجعل هذا العنصر الل إتاحة للكائنات الممرضة.  siderphoresٌنتج مركبات تعمل لحامالت للحدٌد -2
أن تكون لدٌة لدرة عالٌة علً التنافس علً الغذاء أو المكان الضروري لنمو الكائن الممرض وعلً احتالل األماكن -3

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

 



 

 

 يف يماويح أيشاض انُثاخ؟    انٍُى و انثىو أهًٍح كال يٍ يغرخهص  وظح -3

 :مستخلص النٌماوالً: 

   وكذلن ضد الفطرٌات ( Fusarium spp )  بنجاح ضد الفطر مالنٌمستخلص  استخدم

  (A. flavus     , B. theobromae )    تثبرٌط النمرو لوٌعتبر مستخلص النٌم فعال أكثرر مرن رٌرره مرن المستخلصرات

 , A. alternata  , A. flavus , C. lunatus    المٌسلٌومى وتملٌل نسبة إنبات الجراثٌم للفطرٌات اآلتٌة

 F. moniforme , R. stolonifer فى الحبروب المخزونرة وكرذلن فرى ثمرار الكمثررى المخزونرة . وتسرتخدم المستخلصرات

المائٌة والكحولٌة للنٌم بنجاح فى مماومة العدٌد من اآلفات الحشرٌة سواء فى الحاصالت الزراعٌة المخزونة أو عند استخدامها 

ت المحمولة على البذور مثل الفاصولٌا مع زٌرادة وٌعمل مستخلص النٌم على إنماص وبائٌة الفطرٌا  .فى ظروف التطبٌك الحملى

ة ئروهذا ٌوضح إنه باإلضافة إلى إن مسرتخلص النرٌم نمرن بالنسربة للبٌ . نسبة اإلنبات وزٌادة نسبة البادرات الناجٌة من اإلصابة

 .ٌؤدى إلى زٌادة االنتاج فإنه ٌعطى حماٌة للبذور المعاملة به ضد اإلصابة بالفطرٌات مما

   فً مماومة أمراض النبات الثوم أهمٌة مستخلص  

ٌعمل المستخلص النباتى للثوم على مماومة العدٌد من مسببات األمراض النباتٌة وخاصة التى تصٌب المجموع الخضرى. 
 :رٌة والفطرٌة مثلٌمماومة العدٌد من مسببات األمراض النباتٌة البكتل وٌستخدم مستخلص الثوم

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

 

        اعرخذاو ادلمُُاخ ادلائٍح ادلُاعثح عايم ظشوسي يف يماويح أيشاض انُثاخ وظح رنك؟ -7

تؤثر عملٌة الري متضمنة كمٌة الماء المستخدم وفترات الري ونظام الرري ترأثٌراً كبٌرراً علرً اإلصرابة براألمراض النباتٌرة وذلرن 

 علً واحد أو أكثر من العوامل اآلتٌة: 

ً ٌسرتغرلها التأثٌر علً لوة النبات ومراحل النمو والتكشف )تفرٌغ، استطالة، إزهار، إثمار، نضج، شٌخوخة( وعلرً الفتررة التر

المحصول فً الحمل وكل ذلن لد ٌكون له دور فً تهٌئة العائل لإلصرابة. الترأثٌر علرً الممررض مرن حٌرث إنتراج اللمراح وانتشرار 

 اللماح وإحداث العدوي وتمدم المرض.

ضرمنة محتواهرا التأثٌر علً الظرروف البٌئٌرة سرواء الجوٌرة فٌهرا متضرمنة الحررارة والرطوبرة وفتررات االبرتالل أو فرً التربرة مت

 المائً والتهوٌة ونشاط الكائنات الحٌة الدلٌمة. 

نجد أن زٌادة الرطوبة األرضٌة نتٌجة اإلفراط فرً اسرتخدام مراء الرري ورداءة الصررف ٌسراعد علرً انتشرار كثٌرر مرن األمرراض 

برراألمراض البكتٌرٌررة فررً  النباتٌررة فنجررد أن زٌررادة الرطوبررة حررول النبررات ٌررؤدي إلررً اإلصررابة بالصرردأ كمررا تسرراعد علررً اإلصررابة

 البطاطس ومرض عفن الساق البكتٌري فً الذرة ورٌرها. 

 –أٌضا ٌؤدي زٌادة الرطوبة فً التربة إلً اإلصابة باألمراض الفسٌولوجٌة مثل مرض تصمغ أشجار الحلوٌات واحمرار المطرن 

مه مع ماء الري لذا ٌنصح بإتباع طرٌمة الري كذلن تنتمل جراثٌم مرض تصمغ أشجار الموالح الذي ٌسببه فطر التً تنتمل جراثٌ

بالمصرراطب بحٌررث ال ٌالمررس المرراء جررذع األشررجار أٌضرراً نجررد أن زٌررادة الررري لبررل جمررع المحصررول ٌررؤدي إلررً اإلصررابة بررأمراض 

 المخازن مثل عفن البطاطا الذي ٌسببه فطر عفن الخبز ، عفن الرلبة فً البصل الذي ٌسببه. 

بة بطرق مختلفة فهو ٌساعد فً تحرر وانتشار الجراثٌم السابحة لشبه لفطرٌات المسببة ألمراض ٌؤثر الري علً ممرضات التر

موت البادرات وعفن الجذور، وتالئم الرطوبة المرتفعة نشراط هرذه الممرضرات علرً أال ٌرؤثر محتروي التربرة مرن الرطوبرة علرً 

  .جودة التهوٌة إذ وجد أن نشاط

 

 



 

ٌزداد فً التربة المروٌة الجٌدة التهوٌة. لد ٌكون تأثٌر الري من خالل التأثٌر علً الكائنات الحٌة الدلٌمة فً التربة، فعلً سربٌل 

المثال فإن مرض الجرب العادي فً البطاطس ٌزداد بانخفاض رطوبة التربة بٌنما ٌمل الري وٌرجع ذلن إلً أن الري ٌعمرل علرً 

تربة المضرادة للممررض. وترؤثر رطوبرة التربرة علرً التهٌئرة لإلصرابة إذ أن جفراف التربرة وتعررض النبرات زٌادة نشاط بكتٌرٌا ال

إلجهراد نمرص المراء ٌرؤدي إلرً المابلٌرة لإلصرابة برالعفن الفحمرً  وٌعمرل الرري علرً إٌمراف هرذا الترأثٌر وأٌضراً إلرً تملٌرل نشراط 

 الممرض بفعل التأثٌر التضادي لبكترٌا التربة.  

لنسبة لتأثٌر الري علً األمراض التً تصٌب المجموع الخضري فإن زٌادة الري تؤدي إلً تهٌئة النبات لإلصابة، إذ تؤدي أما با

إلً زٌادة انتفاخ الخالٌرا وٌكرون ذلرن مالئمراً لإلصرابة باللفحرات البكتٌرٌرة ولفحرة البطراطس والبٌراض الزربرً والتبمرع البنرً فرً 

 الفول ورٌرها.

كمرا ٌعمرل الرري برالرش علرً ترسرٌب  .علً تحرر وانتشار لماح البكترٌا المسببة لتبمعات األوراق واللفحراتوٌعمل الري بالرش 

لماح الممرضات المحمولة بالهواء علً سطح أوراق النبات وعلً تحرر الجراثٌم االسبورانجٌة لممرضرات البٌراض الزربرً مرن 

 أكٌاسها. 

ت الري ونظام الري وولت الري ٌمكن أن تلعرب دوراً هامراً فرً مكافحرة المررض وعلً ذلن ٌمكن المول أن كمٌة ماء الري وفترا

 النباتً

 ماويح اجلهاصٌح ادلغرحثح يف انُثاخ؟ادلوياهً يماٌظ ختهٍك  ؟ياهً انصفاخ احلٍىٌح نهًماويح اجلهاصٌح ادلكرغثح -5

 الصفات الحٌوٌة للمماومة الجهازٌة المكتسبة

 تستحث بواسطة عوامل أو كائنات ممرضة مسببة أعراض نكروزٌس ) بمع موضعٌة( -1

 تكون فترة الحضانة بٌن الحمن وظهور كامل التعبٌر حوالً سبعة أٌام -2

 تمنح الولاٌة لألنسجة رٌر المعرضة للكائن المحمون )الحاث(  -3

 تكاثر الكائن الممرض ، الجراثٌمٌظهر التعبٌر علً شكل خفض فً عدد البمع، حجم، إنتاج  -4

 تستمر الولاٌة لمدة طوٌلة رالباً لعدة أسابٌع أو حتى شهور -5

 الولاٌة لٌست متخصصة حٌث أنها تكون فعالة ضد كائنات ممرضة رٌر ذات عاللة مع العامل الحاث -6

 اإلشارات للمماومة الجهازٌة المكتسبة تترجم وتنمل بالتطعٌم -7

مة عبر البذور إلً األجٌال المادمة. أما االنتمال إلً األنسجة المتكاثرة خضررٌاً لرم تكتمرل الدراسرة علٌهرا ال تنمل المماو -8

 بعد.

 مماٌس تخلٌك المماومة الجهازٌة المستحثة فً النبات
 رٌاب 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 خاص مع المضادات الحٌوٌة المنتجة بكتٌرٌاً 

المسبك لمثبطات متخصصة تؤثر علً جٌن التعبٌر فً النبات. إذا  باالستعمالكبح شدة المماومة المستحثة  .2
الذي   AMD)المسمً )D ٌمكن أن تثبط بواسطة مواد متخصصة مثل أكتٌنوماٌسٌن  ثبت أن المماومة

 ٌؤثر علً جٌن التعبٌر فً النبات تكون هذه المماومة هً مماومة مستحثة بالراٌزوبكترٌا.
ضرورة وجود فتره زمنٌة فاصلة بٌنت استعمال العامل الحاث وبداٌة حصول الولاٌة فً النبات. ٌحتاج  .3

الحاث علً ولاٌة  الستعمالترة زمنٌة لٌصل إلً الحالة المستحثة وذلن ألن التأثٌر الفوري النبات إلً ف
 النبات لو حدث من رٌر المحتمل أن ٌكون حاصالً من الزٌادة فً كفاءة الدفاع العامة للنبات.

عندما عدم الممدرة علً تحدٌد الجرعة النموذجٌة للحصول علً استجابة كاملة. تستحث المماومة عادةً  .4
 تحمن النباتات بجرعة من البكترٌا تتجاوز الحجم المطلوب إلحداث بداٌة تكوٌن المستعمرة.

 عدم تخصص الولاٌة .5
 تكون المماومة جهازٌه و موضعٌة بمعنً أن المماومة لٌست بالضرورة أن تكون جهازٌة فمط .6

النبات. تفترض هذه الصفة وجود اختالفات معنوٌة فً مستوي ونوع المماومة فً أنواع النباتات  االعتماد علً جٌنوتاٌب

 المزروعة المختلفة.

 



 

 دسجح( 10)                                                                                     -:انثاًَانغؤال  

       يٍ االيشاض انرانٍح   فمػ خلًغح  ح يركايم كافحتشَايج ي حيف ظىء دساعرك الرت
 فى انمشعٍاخ  انثٍاض انضغىب  -2

           من خالل البرنامج التالً:لمرض البٌاض الزربً فً المرعٌات  ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة

 استخدام األصناف المماومة. -1

وسترٌكر ودٌنستى ونرمادا الخٌار األصناف المماومة مثل مدٌنه وسوٌت كرنش واٌرلىترٌمف  -

 ومونداشى.

 الكانتالوب األصناف المماومة مثل بٌرن والجالٌا. -

 البطٌخ األصناف المماومة مثل كونجو وشارلستون جرى وجٌزة. -

 المماومة الكٌماوٌة: -2

 وتجدر اإلشارة إلً انه ٌجب إٌماف استخدام المبٌدات مع خروج اول زهرة علًوتتم باستخدام عدٌد من المبٌدات 

 النباتات

 لتر ماء. 25جرام/  35-25برفٌكٌور  بمعدل  -لتر ماء.      25جرام/ 55-35رٌمالتٌن   بمعدل  -

 لتر ماء. 25جرام/  85-65بازٌن  بمعدل  -لتر ماء.      25جرام/ -3-25أنثراكول  بمعدل  -

لتر  25جرام / 45-35تراى ملتوكس بمعدل  -لتر ماء.   25جرام / 45-35بولٌرام كومبى بمعدل  -

 ماء.

 لتر ماء. 25جرام / 35-25ساندوفان  بمعدل  -لتر ماء.      25جرام / 45-35داكونٌل  بمعدل  -

 لتر ماء. 25جرام/ 55-45رٌدومٌل  بمعدل  -

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

 العالٌة. تجنب الكثافة النباتٌة -4

 تجنب الري الرأسً الذي ٌؤدى إلى االحتفاظ بالرطوبة على األوراق . -5

المماومة البٌولوجٌة باستخدام المستخلصات النباتٌة مثل استخدام مستخلص نبات الزعتر والسذب والثوم  -6

 والمرنفل بعض الزٌوت النباتٌة األخرى مثل زٌت الزٌتون وزٌت النٌم .

 فلورسنت لمماومة مرض البٌاض الزربً أعطت نتائج جٌدة فً مماومة المرض . استخدام بكترٌا سٌدوموناس -7

   ٌوم 15فً عمر األوراق الفلمٌة ثم ٌتبع برشتٌن بٌنهم  Trichoderma   رش النباتات بمعلك جراثٌم فطر الـ  -8

   ٌوم 15جزء فً الملٌون ثم ٌتبع برشتٌن بٌنهم  15 -5بتركٌز   كبرٌتات الكوبلترش األوراق الفلمٌة بمحلول  -9

    األَثشاكُىص -1

 ن خالل البرنامج التالً:          م األنثراكنوزلمرض  ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة

 

 زراعة أصناف مماومة -1

 التخلص من مخلفات المحصول السابك باإلعدام بالحرق.-2

 خالٌة من المسبب المرضً.استخدام بذور سلٌمة  -3

تطهٌر البذور بالمطهرات الفطرٌة التالٌة خلط البذور بأحد المبٌدات الفطرٌة توبسن إم أو رٌزولكس ثٌرام أو -4

 جم من أي منها لكل كجم بذرة.2مونسرٌن أوفٌتافاكس ثٌرام بمعدل 

منها لكل لتر ماء ثم تكمر البذور لمدة جم من أي 2ساعة فً محلول أحد المبٌدات السابمة بمعدل 12أو نمع البذور   

 ساعة فً خٌش مبلل بنفس محلول المبٌد المستخدم ثم تزرع البذور المستنبتة. 24

 مماومة الحشرات التً تعتبر أحد وسائل نمل وانتشار الفطر المسبب للمرض. -5

 رش النباتات بعد حوالً شهر من الزراعة بأحد المبٌدات التالٌة -6

لتر 155لتر ماء  أو كوبروانتراكول بمعدل / 155جم/  255لتر ماء أو انتراكول بمعد155جم/ 255بمعدل  بولٌرام -

 لتر ماء. 155جم/  255جم بالتبادل مع الكبرٌت المٌكرونً بمعدل  355ماء 



 

أو إضافة المحلول للتربة لبل ظهور العدوى  DL-B-amino-n-butryic acid (BABA)رش النباتات بـ  -

 مٌكروجرام/ مل 1555ز بتركٌ

     

 أيشاض انفاصىنٍا    -3

             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  -2

 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

الررتخلص 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

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

 الفٌوزارمً . 

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

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

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 

كرل أسربوعٌن أو ثالثرة حسرب  وٌكررر الفرالح¼ % تعفٌر النباتات بعد شهرٌن مرن الزراعٌرة بالكبرٌرت المٌكروبرً -15

 اإلصابة بمرض الصدأ المتسبب عن فطر.

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

 علً مرض انثراكنوز الفاصولٌا 

تنظٌف وتعمٌم المخازن لبل تخزٌن الفاصولٌا مع التخلص من بماٌا المحصول السابك حتى ال تكون مصردر النمرل األمرراض  -12

 إلٌها. 

 يف عثاد انشًظفٍ انشأط وانغاق ع -7

 من خالل البرنامج التالً      فً عباد الشمسفن الرأس والساق عض لمر ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة
 سنوات. 5-4زراعٌة طوٌلة نسبٌاً لمدة إتباع دورة  -1

 أسابٌع علً األلل لبل الزراعة ٌفٌد فً إتالف األجسام الحجرٌة. 3رمر التربة بالماء لمدة  -2

 التخلص من مخلفات المحصول السابك باإلعدام بالحرق.-3

وزراعرة البرذور علرً إتباع عملٌات الزراعٌة الحرث الجٌرد وتسروٌة سرطح التربرة، وتنظرٌم الرري وتحسرٌن الصررف، -4

 العمك المناسب والزراعة فً التربة الخفٌفة.

االعترردال فررً الررري وتهوٌررة البٌرروت البالسررتٌكٌة لتجنررب ارتفرراع الرطوبررة النسرربٌة التررً تسرراعد علررى انتشررار المرررض -5

 وخاصة فً نهاٌة عمر المحصول.

 بأول بالحرق.المرور الدوري علً الزراعات للتخلص من النباتات المصابة أوالً  -6

 كٌلو جرام للفدان أفاد فً إتالف الثمار األسكٌة. 1555إلى  455التسمٌد بسٌانٌد الجٌر بمعدل  -7



 

جرم مرن 2خلط البذور بأحد المبٌدات الفطرٌة توبسن إم أو رٌزولكس ثٌرام أو مونسررٌن أوفٌتافراكس ثٌررام بمعردل  -15

جم من أي منها لكرل لترر مراء 2لول أحد المبٌدات السابمة بمعدل ساعة فً مح12أي منها لكل كجم بذرة. أو نمع البذور 

 ساعة فً خٌش مبلل بنفس محلول المبٌد المستخدم ثم تزرع البذور المستنبتة. 24ثم تكمر البذور لمدة 

 لتر ماء.155جم/  255رش الولائً النباتات بالكبرٌت المٌكرونً بمعدل  -12

 بأحد المبٌدات التالٌةعند ظهور أعراض المرض ترش  النباتات -

لتررر أو الرردٌاثٌن م 155جررم/  155لتررر مرراء بالتبررادل مررع مبٌررد توبسررن إم  بمعرردل 155جررم/ 155الرررونٌالن بمعرردل -

 ٌوم.  15لتر ماء كل 155جم/155

 ملٌمول. 25رش األوراق بمحلول حمض األكسالٌن تركٌزه -13

 أو معلك خالٌا بكترٌا  Trichodermaمعاملة البذور بمعلك جراثٌم  فطر -14

 .Bacillus subtilisو Serratiaو  Pseudomonas putidaأو بمعاملة جذور الشتالت ببكترٌا 

ملجم/لتررر بفاصررل  355ثررالث مرررات بتركٌررز  Benzothiadiazole (BTH) (Bion)رش األوراق بمررادة الررـ -15

 ٌوم بٌن الرشات. 15

      زلصىل انثؽاؼظايشاض  -5
 ألمراض البطاطس من خالل البرنامج التالً      المكافحة المتكاملةٌمكن إجراء 

ٌجب استعمال تماوي خالٌة من األمراض، حٌث أن تماوي البطاطس ٌمكنها أن تحمل العدٌد مرن المسرببات المرضرٌة  -1

 للفحة المتأخرة  مثل األمراض الفٌروسٌة، البكتٌرٌة كالعفن البنً، العفن الحلمً والفطرٌة مثل اللفحة المبكرة، وا

استعمال تماوي بطاطس من مصادر معتمدة تكون خالٌة من هذه األمراض ألنها تنتج تحت ظروف تفتٌش ورلابة  -2
 حملٌة شدٌدة وإجراءات حجر زراعً صارمة 

ٌفضل أن ال ٌعالب محصول البطاطس محصول أخر من البطاطس بل ٌفضرل عمرل دورة زراعٌرة فٌهرا بمولٌرات وذرة  -3

 شامٌة ومحاصٌل أخري رٌر لرٌبة من البطاطس حٌث ٌسبب ذلن خفض المسببات المرضٌة للبطاطس فً التربة. 

 النواالتٌجب التخلص من أكوام البطاطس الموجودة سواء فً الحمل أو المخزن أو  -4

 ٌجب تعمٌم السكٌن المستخدمة فً تمطٌع الدرناتعند الزراعة البطاطس  ةتجزئ عند  -5

ٌفضل أٌضا استخدام المدخنات المناسبة مثل برومٌد المٌثٌرل فرً تعمرٌم التربرة الموبروءة برالفٌوزارٌوم، الفرتسرٌلٌوم  -6

 والدٌدان الثعبانٌة لبل الزراعة. 

ٌعرراد مناسررب لسرررعة خررروج المجمرروع الخضررري فرروق سررطح التربررة حٌررث أن تررأخر ٌجررب أن تكررون الزراعررة فررً م -7

 .  Rhizoctonia solaniظهورها فوق سطح األرض ٌعرضها لإلصابة بفطر 

 العمل علً زراعة أصناف مماومة كلما أمكن ذلن. -8

كما ٌجرب إعرداد األرض للزراعرة مرن حٌرث الحررث الجٌرد مرع تمصرٌب األرض ألن ذلرن ٌعمرل علرً سررعة وسرهولة  -9

 ظهور المجموع الخضري فوق سطح التربة. جودة الصرف هامة فً الحماٌة من عفن التماوي وعفن الجذور. 

ً نمرل األمرراض الفٌروسرٌة مثرل ٌجب عمل برنامج رش بالمبٌدات الحشرٌة وذلن لمكافحة الحشرات التً تسهم فر -15

 من الخوخ األخضر

أٌضررا ٌجررب اسررتخدام التنبررؤ الجرروي لمعرفررة المٌعرراد المناسرربة للرررش بالمبٌرردات التررً تكررافح فطررر اللفحررة المتررأخرة  -11

وٌمكرن برذلن تملٌرل عرردد الرشرات ولبرل جمرع المحصررول ٌجرب رش النباترات بالمبٌردات لمتررل اللفحرة المترأخرة تمرام لمنررع 

 الدرنات فً المخزن إصابة 

ٌجب التالع وجمع الدرنات بحذر وتملٌل الجروح كلما أمكن ذلن حٌرث أن الجرروح تسرهل حردوث اإلصرابة بواسرطة  -12

 وأٌضا العفن الطري.  فطرٌات التخزٌن مثل الفٌوزارٌوم

م 2حروالً  م اللترأم الجرروح ثرم تخزٌنهرا علرً درجرة حررارة15ٌجب تخزٌن البطاطس فً درجة حررارة حروالً  -13

 لمنع زٌادة إصابة الدرنات بفطرٌات التخزٌن

 ٌجب تنظٌف وتعمٌم حجرات التخزٌن والمخازن لبل تخزٌن الدرنات -14

ٌجرب الرتخلص مرن أكروام بماٌرا الردرنات المصرابة والمجروحرة برالحرق مباشررة وأن تكرون هرذه األكروام بعٌردة عررن  -15

 الحمل كلما أمكن ذلن. 



 

   األيشاض انفريوعٍح    -0

             من خالل البرنامج التالً:لألمراض الفٌروسٌة  ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة

 زراعة أصناف مماومة. -1

 .اإلصابةزراعة بذور خالٌة من   -2

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

 زراعة شتالت لوٌة خالٌة من اإلصابات الفٌروسات.  -4

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

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

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

 لتغطٌة النباتات للولاٌة من اإلصابة. استخدام األجرٌل  -8

 انرثمع انضاوي انثكرريي يف اخلٍاس      -4
           من خالل البرنامج التالً:لمرض التبمع الزاوي البكتٌري فً الخٌار  ٌمكن إجراء المكافحة المتكاملة

 استعمال بذور خالٌة من المسبب المرضً.-1

 رش النباتات بأحد المضادات الحٌوٌة مثل التتراسٌكلٌن أو األستربتومٌسٌن ٌفٌد فً مماومة المرض.-2

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

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

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

 دسجح( 10)                                                                  -:نثانثاانغؤال 

 مبا ذفغش                               -2

 انضساعح تانشرم عالح رو حذٌٍذعررب  -2

ترؤدي عملٌرة الشرتل إلرً زٌرادة إصرابة الطمراطم بفٌرروس موزاٌٌرن الردخان نظرراً ألن الفٌرروس ٌوجرد علرً لصرررة حٌرث 
البذور وٌنتمل منها للشتالت ثم ٌنتمل من الشتالت المصابة إلً السلٌمة مباشررة أو خرالل أٌردي العمرال المرائمٌن بالشرتل. 

زراعة الطماطم بالشتل فً مكافحة مرض تجعد األوراق فرً الطمراطم والرذي ٌنتمرل بحشررة الذبابرة  من ناحٌة أخرى تفٌد
البٌضاء، إذ ٌمكن حماٌة الشتالت من النالل الحشري فً المشرتل بسرهولة وٌترترب علرً ذلرن تملٌرل الضررر الناشر  عرن 

 علً النبات ومحصول الثمار.اإلصابة فً مراحل متمدمة من عمر النبات تكون ألل تأثٌراً  المرض حٌث أن

 عذو جذوي اعرخذاو انذوسج انضساعٍح يف يماويح يشض انعفٍ االتٍط يف انثصم -1

ً  15  تصلمدة فً التربة تعٌش  االجسام الحجرٌة للفطرحٌث ان هذه   عاما

 ٌفعم صساعح انمًح عفري -3

 ٌد فً مكافحة مرض التفحم المغطً زراعة الممح بالطرٌمة العفٌر تفحٌث ان 

 عذو انرثكري يف صساعح انمؽٍ وانفىل انصىٌا ٌفعم -7

وٌرجرع ذلرن إلرً  .حٌث أن التبكٌر فً زراعة المطن وفول الصوٌا ٌؤدي إلً زٌادة اإلصابة بموت البادرات المتسبب عن

 أن انخفاض درجة الحرارة ٌؤدي إلً إبطاء نمو البادرات مع مالئمته لنشاط الممرضات

 جية عذو انرعفري تانكربٌد عُذ اسذفاع دسجح احلشاسج  -5

ٌسبب ضررا كبٌرا لألشجار وكذلن حٌث ان ذرات الكبرٌت تعمل علً تجمٌع الحرارة مما ٌؤدي إلً احتراق االوراق و
 م27درجة حرارة ألل من  جف ببطًء وأحسن ظروف الستعمال كبرٌت الجٌر هً اذا

 

   :شلا ٌهً أثُني فمػأجة عٍ  - ب



 

      

 وظح شلٍضاخ وعٍىب سلهىغ تىسدو وياهً االحرٍاؼاخ انىاجة يشاعاذها عُذ حتعريِ ؟ -2

 -االحتٌاطات الواجب مراعاتها عند التحضٌر:

 عدم استعمال أوان معد نٌة إلذابة كبرٌتات النحاس بل تستعمل أوانً من الخشب أو الفخار -1
ٌجب أن ٌكون المخلوط متعادال وٌعرف ذلن بوضع مسمار المع من الحدٌد  فً المخلوط فاذا تكون راسب بها دل ذلن علً وجود -2

 نحاس منفرد زائد فتضاف كمٌة من الجٌر وٌعاد االختبار حتً ٌتم التعادل 
 ولمخلوط بوردو مزاٌا وعٌوب:

 ه شدٌد التأثٌر كمبٌد فطرى عالوة على رخص ثمنه.: لوة التصاله الجٌدة بالنباتات مما ٌجعل فمن مزاٌاه

 اما عٌوبه :

 ٌحتاج الى دلة تامة فى التحضٌر. -1
 ٌفسد بالتخزٌن بعد تحضٌر.  -2
لد ٌسبب اعراض ممٌزة وعى تلون عروق االوراق المعاملة باللون المرنفلً وأحٌانا تظهر بمع صغٌرة حمراء مركزٌة أو  -3

 بنٌة علً االوراق أو الثمار خاصة التفاح 
 

           يا هً اخلؽىاخ انرً جية اذثاعها نهىصىل اىل تشَايج يكافحح يركايم .-1

 باتباع الخطوات التالٌة:
 اجراء العملٌات الزراعٌة المالئمة من ازالة الحشائش ومخلفات المحصول السابك والحرث -1
 .تعمٌم التربة بالطرق الطبٌعٌة مثل التشمٌس والبخار  -2
زراعة المنتج النباتى فى أرض رٌر ملوثة بالمبٌدات وفى حالة تلوثهرا بالمبٌردات برتم زراعتهرا عردة سرنوات بردون اسرتخدام  -3

 .حتى ٌتم التخلص من األثر المتبمى للمبٌد مبٌدات 
 استخدام مصدر رى رٌر ملوث بالمبٌد او مخلفات الصرف الصحى  -4

خدام السماد العضوى وذلن مرن مصردر موثروق بره والكمرر الجٌرد والتحلرل لضرمان الرتخلص تاالعتماد على التسمٌد الحٌوى واس
 من بذور الحشائش وجراثٌم الممرضات 

اثراء التربة بالكائنات الدلٌمة من فطرٌات وبكتٌرٌا وخمائر المستخدمة فى المكافحة الحٌوٌة وتلعب دورا كبٌر فى العملٌات  -5
 .ات على التخلص من المواد السامة فى التربة بالحٌوٌة مثل توفٌر العناصر الغذائٌة ومنشطات النمو التى تساعد الن

 .عة عن طرٌك استخدام المصائد الطبٌعٌة كزراعة نباتات تعمل كمصائد للحشرات والنٌماتوداالمماومة البٌولوجٌة فى المزر -6
 .استخدام اصناف مماومة -7
 .استخدام دورة زراعٌة مالئمة  -8
 الرش الولائى بالمركبات الحٌوٌة والمستخلصات النباتٌة والكٌماوٌات األمنة  -9
جاح وذلن برش المركبات المحفزة داخل النبات مثل حامض السلسٌلن استخدام المماومة الجهازٌة المكتسبة بن -15

  Cladosporium fulvum. او بعض الفطرٌات مثل جراثٌم فطر   Benzothia diazole(BTHوالجٌسمونٌن و)
 .ات النحاس واكسى كلورو النحاس وسلفات النحاسبرٌتاستخدام مبٌدات فطرٌة مسموح ٌها تعتمد على الكبرٌت وك -11

    ؟يف يماويح أيشاض انُثاخالخ ادلىصً تها يٍ انرغًٍذ ادلعذاعرخذاو وظح أهًٍح  -3

 تهدف إضافة المخصبات للتربة إلً : 
 تعوٌض الفالد من المواد الغذائٌة نتٌجة توالً الزراعة بالمحاصٌل المختلفة فً التربة  -1
رفررع درجررة مماومررة النباتررات لألمررراض النباتٌررة وذلررن مررن خررالل إضررافة العناصررر الغذائٌررة الرئٌسررٌة لكررل مررن  -2

النٌتروجٌن ، الفوسرفور والبوتاسرٌوم بالكمٌرات والنسربة المناسربة لكرل محصرول حٌرث أن نمرص إضرافة العناصرر 
ضررعف العررام أمررا اإلفررراط فررً التسررمٌد الغذائٌررة مثررل النٌتررروجٌن مررثال ٌعرررض النباتررات إلررً اإلصررفرار األوراق وال

 النٌتروجٌنً ٌعمل علً تملٌل سمن طبمة الكٌوتٌكل للنباتات مما ٌعرضها سهلة اإلصابة باألمراض النباتٌة 
إضافة المخصبات ٌعمل علً تغٌٌر رلم الحموضة للتربة الذي ٌلعب دورا هاما فً نمو النباتات والكائنرات الدلٌمرة  -3

ض الحاالت تكرون درجرة الحموضرة المثلرً لنمرو النباترات رٌرر مالئرم للكائنرات المرضرٌة التً تعٌش فٌه ، ففً بع
التً تهاجمه فنجد أن العائلرة الصرلٌبٌة الترً ٌناسربها تربرة تمٌرل إلرً الملوٌرة إال أن هرذا ال ٌالئرم الطفٌرل المسربب 

مماومة مررض الجررب فرً  لمرض الجذور الصولجانً ولذلن إضافة الجٌر للتربة ٌفٌد فً مماومة المرض . كذلن
 البطاطس بإضافة الكبرٌت الذي ٌجعل وسط التربة حامضٌا مما ال ٌناسب الطفٌل وال ٌؤثر علً العائل النباتً . 



 

أٌضا العناصر الصغرى تلعب دورا فً مماومة األمراض النباتٌة فنجد أن لها دور كبٌر فً العملٌات الفسرٌولوجٌة  -4
ت فمد وجرد أن إضرافة البرورون للتربرة ٌملرل مرن إصرابة جرذور البطراطس برأمراض والكٌمٌائٌة التً تتم فً النباتا

 العفن . 
 ٌؤثر التسمٌد علً درجة استجابة النباتات لإلصابة باألمراض النباتٌة وعموماً فإن اإلسراف فً التسمٌد األزوتً -5

ٌجعل النباتات أكثر تهٌئة لإلصابة بغالبٌة األمراض وذلن بجعل النمو رضاً ومن ثم تكون جدر الخالٌرا رلٌمرة كمرا 
أن الخالٌا تكون ذات محتوي عالً من السكرٌات واألحماض األمٌنٌة، مما ٌسهل تمدم الممرض فٌها ومرن ناحٌرة 

ً فررً التربرة مثررل مرررض النردوة المبكرررة فررً أخررى فهنرران أمرراض تشررتد عنررد انخفراض مسررتوي التسررمٌد األزوتر
الطماطم المتسبب والتبمع البنً فً األرز. بٌنما كانت دراسات لدٌمة تشٌر إلً أن التسمٌد األزوتً الغزٌرر ٌرؤدي 
إلً زٌادة اإلصابة باألصداء والبٌاض الدلٌمً فإن بعض الدراسات الحدٌثة تشرٌر إلرً أن التسرمٌد األزوترً ٌكرون 

 لً حدوث اإلصابة بهذه األمراض.تأثٌره للٌل ع
ولصررورة التسررمٌد األزوتررً أٌضرراً تررأثٌر علررً اإلصررابة بررأمراض الجررذور وذلررن بتررأثٌره علررً حموضررة الوسررط فررً  -6

منطمة الجذور. فعلً سبٌل المثال فإن الذبول الفٌرتسٌلٌومً والجررب العرادي فرً البطراطس ٌمكرن تثبٌطهرا بجعرل 
ٌومٌة، وعلً عكس ذلن فإن اإلصرابة بعفرن الجرذور والسروق فرً عدٌرد مرن الوسط حامضٌاً وذلن بالتسمٌد األمون

 المحاصٌل وعفن الجذور الفاصولٌا المتسبب عن 
 وأمراض الذبول الفٌوزارٌومً ٌمكن تثبٌطها ٌجعل الوسط للوٌاً وذلن بالتسمٌد باألسمدة النتراتٌة.  

بٌنمرا ٌتبراٌن الترأثٌر فرً حالرة التسرمٌد الفوسرفاتً ٌؤدي التسمٌد البوتاسً إلً تهٌئة النباتات لمماومرة األمرراض  -7
مررن تهٌئترره للمماومررة فررً بعررض األمررراض كاألصررداء وتبمعررات األوراق إلررً تهٌئترره للمابلٌررة لإلصررابة فررً بعررض 

 األمراض الفٌروسٌة. 
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