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 المادة: أسس مكافحة اآلفات           )خطة قديمة(العامة  الشعبة              ثالثةالفرقة: ال   وقاية النبات    :قسم

                          4102/4102 للعام الجامعى ثانىال صل الدراسىنموذج إجابة إمتحان الف
       

 درجة( 55)     السؤال األول جابةإ
 اإلنسان. نبات أو الحيوان أو اإلنسان أو ممتمكاتبالضرر يأى كائن حى  : هى ةاآلف 

نشخص اآلفة عن طريق األعراض والعالمات )مظهر اإلصابة( المقصود باألعراض شكل تغذية الحشرة سواء قارضة أو 
اكن التعةذر ووةود مكةان وضةا البةيض أمة –ماصةة لمعصةارة. أمةا لمقصةود بالعالمةات شةكل البةيض والحوريةات واليرقةات 

 الحشرات الكاممة .........إلخ.
 أهم مسببات األضرار النباتية:

 أواًل: أسباب وراثية )داخمية(             
 ثانبًا: أسباب غير وراثية )خاروية( وتشمل             

    طئ اإلستعمال الخا –الغازات السامة  –عوامل الطقس  –مسببات غير حية )عوامل التربة  -0       
 لممبيدات(.

 طيور(. –قواقا  –قوارض  –نيماتودا  –أكاروسات  –حشرات  –مسببات حية )بكتريا  -4       
 ثالثًا: الفيروسات             

 
 المكافحة:  هى عبارة عن تقميل الضرر الذى تحدثه اآلفات.

 :عمى النباتات الحشرية طرق تقدير اإلصابة
 ذلك بإستخدام المصائدطرق عامة    و  -0            
 طرق خاصة وتشمل -4            
إما وزئيًا مثل األفرع أو الثمار أو كميًا  عينات من النبات تؤخذ -بإستخدام شبكة وما الحشرات.                -أ

 مثل النبات
 فى الحقل. لمنباتات الفحص المباشر -ج

 
 أهم وسائل المكافحة اآلمنة:              

 لمكافحة الميكانيكية  -2المكافحة الحيوية        -3المكافحة الزراعية        -4المكافحة لتشريعية        -0          
إستخدام الواذبات  -8إستخدام المواد الطاردة    -7إستخدام مانعات التغذية      -6الفيزيقية      المكافحة  -2 

 النباتات المهندسة وراثيًا     .........إلخ. -00ات القاتمة          إستخدام الطفر  -01 تعقيم الحشرات -9الونسية   
نموأ إلستخدام السموم كوسيمة سريعة لمحد من أضرار اآلفة   عندما يصل تعداد اآلفة إلى الحد اإلقتصادى الحرج الذى            

 ال يودى معه أى وسيمة من وسائل المكافحة سوى إستخدام المبيدات.
 
 

 درجة( 55)  نىالسؤال الثاابة إج    
 (اتدرج 5)                                       ( أمام كل عبارة مما يمى:× (  أو  )  √ضا عالمة )  -أ

 .(×)اآلفة هى كائن حى حيوانى يضر بالنبات   -0
 .(√) ير إتباع النظافة العامة فى المنازل والشوارع يفيد فى مكافحة الذباب والباعوض والصراص -4
 .(√) مايو  01منا رى البرسيم بعد  -3
 .(×)الحشرة حيوان مفصمى األرول من ذوات الدم البارد  -2
 .(×)الحشرة متعددة العوائل النباتية تتغذى عمى أى نبات أخضر  -2
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 (اتدرج 51)                 دور المكافحة التشريعية فى الحد من أضرار اآلفات   -ب
لمنا وعة من القوانين الزراعية وذلك لممساهمة فى مكافحة وتقميل أو منا اإلصابة باآلفات الضارة و تسن الحكومات موم

 الوسائل التشريعية  المستخدمة لمكافحة اآلفات ومندخول آفات من الخارج 
 

 القانون الذى يحتم ضرورة جمع لطع دودة القطن فى حقول القطن إجباريا   -5
 مايو حتى يمكن القضاء على اليرقات والعذارى الموجودة بحقول البرسيم51البرسيم بعد القانون الخاص بمنع رى  -2
فبراير فى الوجو القبلى وأول مارس فى الوجو البحرى ومعالجة البذور  55القانون الخاص بوجوب حلج القطن قبل  -3     

على اليرقات الساكنة لدودة اللوز القرنفلية م لمدة دقائق بعد الحلج مباشرة وذلك للقضاء º 58 -55بالحرارة على درجة 
 بعد الحلج مباشرة وخاصة بالنسبة للتقاوى.

 القانون الخاص بمنع استيراد بذور القطن من امريكا لمنع دخول سوسة اللوز األمريكية -4
البحرى وذلك للقضاء القانون الخاص بحرق أحطاب القطن المشونة فى فبراير فى الوجو القبلى وأول مارس فى الوجو  -5     

 على يرقات دودة اللوز القرنفلية الساكنة داخل اللوز الجاف
القانون الخاص بحرق أحطاب الذرة المشونة على أسطح المنازل أو فى الحقول فى شهر فبراير من كل عام للقضاء على  -6     

 يرقات ثاقبات الذرة
 بيضها أو عشوشهاالقانون الخاص بمنع صيد الطيور النافعة أو إعدام  -7
 القانون الخاص برقابة الصادرات تمشيا  مع إتفاقية روما الدولية -8

 
 درجة( 30)  السؤال الثالثجابة إ

 يقصد بكل مما يأتى: -5

Granules 

ىىىى جىىاىإلة لدسىىتخدام المباشىىر ويطلىىق عليهىىا المحببىىات وىىىى تشىىبو حبيبىىات السىىكر ىىىى أحىىد الصىىور الصىىلبة للمبيىىدات و 
 وتحتوى على تركيإل منخفض من المادة الفعالة وتستخدم لمعاملة التربة بالمبيدات سواء نثرا  أو فى شكل جور بجوار النبىات

 لتجهيإله من المبيدات.ويمكن إستخدام موزعات البذور أو ناشرات األسمدة فى التطبيق الحقلى لمثل ىذه ا
 

Rodenticides  
ىى المبيدات المستخدمة لمكافحة القىوارض وأللبهىا سىموم معديىة ولىذلك فهىى تسىتخدم كطعىوم سىامة  ومنهىا مركبىات ليىر 
عضوية مثل فوسىفيد الإلنىك أو مركبىات عضىوية مثىل مركى  أنتىو أو مىواد مضىادة للىتجلف مثىل الورفىارين أو معقمىات كيماويىة 

 ل. مثل مسترانو 
 

Bio-pesticides 

يطلىىق علىىى المبيىىدات الحيويىىة مثىىل إسىىتخدام بكتريىىا أو فطىىر أو مسىىتخل  نبىىاتى أو أى مىىادة مىىن أصىىل حيىىوى فىىى مكافحىىة 
 .اآلفات

 
Cross resistance 

ىى مقاومة ساللة من الحشرات لمبيد معين دون أن تكىون األجيىال السىابقة لهىذه السىاللة قىد عوملىا بهىذا المبيىد مىن قبىل 
 كنها تعرضا لفعل مبيد آخر من نفس المجموعة أو مجموعة قريبة الشبو.ول
 

Fumigation  
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ىى عملية التدخين وىى أحد طرق إستخدام المبيدات فى الصورة الغازية وذلك لمكافحة الحشرات فى المنازل أو 
لغذائية المحفوظة فى المخازن أو الفنادق أو السجون أو المستشفيات أو مكافحة الحشرات فى الحبوب والمواد ا

الصوامع أو فى الموانى والمطارات أو تحا المشمعات أو مكافحة بعض الحشرات القشرية على األشجار وتحا الخيام 
 من نسيج خاص ومن أمثلة الغازات المستخدمة لاز بروميد المثيل أو لاز الفوسفين.

 
 :عند إجراء عمليات الرش والتعفير مراعاتهاحتياطات الواج  اإل -2

 أوال  فى حالة التعفير
 يجرى فى الصباح الباكر أو عند الغروب -3توفر الندى أو مطر خفيف        -2ىدوء الجو       -5
 

 ثانيا  فى حالة الرش
عدم الرش فى  -4يجرى فى الصباح الباكر أو عند الغروب      -3بعد تطاير الندى                -2ىدوء الجو       -5

 عدم الرش واألشجار فى حالة إزىار -5أو الحرارة الشديدة أو الرياح الشديدة      حالة وجود مطر 
 

 الفرق بين:  -3
   Fog    and    Smoke                               -أ

       Fog)ىو عبارة عن مبيد سائل منتشر فى وسف إنتشار لاز )الضباب 
Smoke       (الدخانف إنتشار لاز )منتشر فى وس صل ىو عبارة عن مبيد 

 
  EC        and       WP  -ب   

EC   

المركإلات القابلة لدستحالب مستحضرات سائلة تحتوى على تركيإلات عالية نسبيا  من المبيدات وىى   ىى عبارة عن     
على إنتشار  عبارة مادة فعالة مذابة فى مذي  عضوى ال يمتإلج بالماء للذلك البد من إضافة مادة مستحلبة تساعد

المذي  وما يحملو من مادة فعالة فى الماء مكونا  مستحل  وىى منخفضة التكاليف وىى من أكثر صور إستخدام 
 المبيدات إنتشارا .

 

WP  

ىى عبارة عن مستحضرات جافة تحتوى على تركيإلات عالية نسبيا  من المبيدات وىى مساحيق تنتشر فى الماء لتكون      
ة التكاليف وسهلة التخإلين والنقل والتداول وأكثر أمانا  على المجموع الخضرى واإلنسان وىى من معلقات وىى منخفض

 أكثر صور إستخدام المبيدات إنتشارا .
 

           ULV       and      MV   -ج     
ULV  صىيل الحقليىة لتىر فىى حالىة المحا 2.5ىو عبارة عن الحجم المتناىى فىى الصىغر مىن قطىرات الىرش ويكفىى الفىدان
 لتر فى حالة األشجار وىو يستخدم فى حالة الرش بالطيران مثال .  25و

  MV  لتر فى حالة المحاصيل الحقلية  311-511ىو عبارة عن الحجم الكبير من قطرات الرش ويكفى الفدان
 .لتر فى حالة األشجار 611-311و

 Dose     and    Concentration  -د  

  Dose  وكمية المادة أو المبيد الذى يحصل عليها الفرد الواحد عند معاملتو بواسطة الحقن سواء فى الفم أو ىى الجرعة أ
 الجسم أو المعاملة الموضعية بكمية معلومة من المبيد على الجسم.
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Concentration لذى ىو تركيإل المادة أو المبيد الذى يعامل بو الكائن  مع  عدم إمكانية تحديد الكمية من المبيد ا
 حصل عليها الفرد الواحد.

4-  
 .(√) تستخدم المبيدات طويمة األول فى بداية موسم الزراعة - أ

 .(×) Systemic insecticide يمزم تغطية النبات بالكامل فى حالة  - ب
 .(√) بالبيئة يقمل من الضرر  Encapsulationتوهيز المبيد فى صورة كبسوالت   -ج
 .(×) بشكل تامإستئصال اآلفة  إلىIPM    هدفت  -د

              .(×) Selective insecticides لممبيدات اإلختيارية  فوسفورية العضويةتنتمى موموعة مبيدات ال -ه
  
 

 

 ما أطيب التمنيات بالتوفيق
 د / محمد عزب                                                  أ.د/ عادل العطار

 


