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 ثالثة اسئمة فقط مما يمى:اجب عن 

 درجة( 02يمى:                             ) مام فقط خمسة ناقش السؤال االول:
 ؟العوامل المؤثره عمى نجاح زراعة ذات النواة الحجرية-1
 ؟ ور أشجار البرقوق فى مصرھاألسباب التى تؤدى لتد-0
 العوامل الرئيسية التي تؤثر عمى إثمار العنب؟-3
 كيفية المحافظة عمى إنتاجية مزرعة العنب؟ -4
      الرمان؟ العوامل المؤثرة عمى جودة ثمار-5
 فى البرقوق ؟ الشروط الواجب توافرىا عند استخدام كاسرات السكون-6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجة( 02كمما امكن:  ) بالرسم ما يمى موضحا اجابتك م خمسة فقطعن اكتب  :نىالسؤال الثا

   إطالة موسم اإلثمار في الرمان؟ -1
 الشكل النيائى لنباتات عنب مرباة بالطرق الراسية والقصبية والكردونية.-0 احتماالت تقميم االثمار فى التربية القصبية؟ -0   

 طرق ازالة المادة القابضة من ثمار الكاكى. -3
 .عمى إثمار العنب الرئيسية التي تؤثرالعوامل  -4
 النقاط الواجب مراعاتيا أثناء عممية التقميم الشتوى فى العنب؟-5
 خوخ؟منحنى نمو ثمرة ال -6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجة( 02)                                            اتى:عمل لما ي  : لثاثالسؤال ال

 تكون الثمار الفارغة فى البيكان. -0        الدابرة مستقيمة فى نبات المشمش.-1
 عدم نجاح العنب المسكادين بالعقمة. -4   تربية اشجار الرمان عمى اكثر من ساق.-0
 اىمية تحديد اتجاه االشجار عند زراعة العنب. -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجة( 02)        امام العبارات االتية:      )×(  ( او  √) ضع عالمة : لرابعالسؤال ا 

 )      (. يمكن التغمب عمى تبادل الحمل عن طريق خف الثمار.                     -1
 )      (.              البرعم الزىرى فى المشمش بسيط يحمل طرفيا عمى دوابر. -0
 )      (.    البيكان وحيد الجنس ثنائى المسكن.                      -3
 )      (.   الدابرة االستبدالية من وحدات االثمار فى التربية الكردونية.       -4
 )      (.  تنجح التربية الراسية مع كل اصناف العنب.                          -5
 )      (                                         .التقميم االخضر فى العنبيمنع اجراء  -6
 )      (. يفضل زراعة صنف واحد فى مزارع البرقوق.                                   -7
 )      (.           ظاىرة التزىير عمى العظم ظاىرة مرغوبة فى الحسميات.  -8
 )      (                             تشقق ثمار الرمان والكاكى من االمراض الفطرية. -9

 )      (.  وحدة االثمار فى التربية الراسية فى العنب ىى القصبة الثمرية .      -12
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح...................                         
 

 ا.د. خالد بكرى - خميسا.د. محمد                                            
 نموزج اجابت ا ترشادى

 اجب عن ثالثة اسئمة فقط مما يمى:
 درجة( 02)               يمى:               مام فقط خمسة ناقش السؤال االول:

 ؟العوامل المؤثره عمى نجاح زراعة ذات النواة الحجرية-7
إذا كانت البرودة غير كافية لسد االحتياجات الالزمة لكسر طور الراحة فان تفتح البراعم الزىرية  أ. توفر البرودة الكافية لكسر طور الراحة:

  قميل وأكثر ىذه الفاكية احتياجًا لمبرودة ىي بالترتيب: والخضرية يتأخر ويكون نمو األشجار ضعيفاً والمحصول
 . الموز 6.المشمش       5   .البرقوق الياباني 4الخوخ    .3 . البرقوق األوربي 0      الكريز بنوعية  .1

خوخ  - Nemguardالخوخ   والحل ليا ىو التطعيم عمى اصول مقاومة مثل: مدي المقاومة لمديدان الثعبانية )الخوخ والبرقوق(    ب.
الخوخ الصيني ومن عيوب ىذا األصل انو يصاب بمرض التدرن    - GF 305  -ىانسن  -فموريدا جارد  -نيمارد  -األوكيناوا 
 المشمش من أكثرىا مقاومة لكن األشجار ال تعمر طوياًل. -التاجي 

ألرضي خاصة الخوخ والمشمش والبرقوق فتصاب باالتصمغ تتأثر معظم األشجار بارتفاع مستوي الماء اتأثير مستوي الماء األرضي:   ج.
ومرض التصمغ أسبابة ارتفاع مستوي الماء األرضي بالتربة وقمة التيوية واعرضو وجود افرازات  وتكون عرضة لألمراض الفطرية.

ذا كانت اإلصابة شديدة   تتعفن الجذور وتموت األشجار.صمغية عمي الساق واألفرع وأحيانا الثمار مع جفاف عدد كبير من األفرع وا 
 ىذه المجموعة تنتشر بيا مشكمو عدم التوافق الذاتي والعقم.  مشكمة التمقيح واإلخصاب: د. 

 ؟ ور أشجار البرقوق فى مصرھاألسباب التى تؤدى لتد-8
 طبيعة مع يتناسب تقميماً  اإلثمار بتقميم العناية عدم 2-  . اھعمر من األولى السنوات خالل األشجار بتربية العناية عدم 

 بعض فى ماھيرھتز مواعيد فى اليتفقان الصنفين ذينھ أن من بالرغم لميابانى كممقح البيوتى صنف عمى االعتماد -. الحمل
 دور ايةھن قرب وحتى المحصول جمع بعد األشجار رى عدم 4-  . الواحدة بالمزرعة ممقح من أكثر زراعة يجب لذا السنين
 مما دافىء لشتاء مصر فى المزروعة البرقوق أصناف تعرض5 -ا   ھورھتد من ويسرع اھحيويت من يضعف مما الراحة
 الكاسرة المواد بأحد الرش يجب لذلك المحصول وقمة التمقيح إتمام عدم وبالتالىو فترات وتداخل يرھالتز انتظام عدم وعن ينتج

 - . اآلفات ومقاومة لمتسميد وب الموصى بالبرنامج االلتزام عدم -. المناسب الميعاد وفى المناسب بالتركيز لمسكون
 تتعارض المحاصيلذه ھو البرقوق أشجار تحت والموالح والخضر البرسيم تحميل عمى المزارعين أغمب يصر حيث : التحميل7
 . األساسى المحصول مع والسمادية المائية يااحتياجات فى

 العنب؟العوامل الرئيسية التي تؤثر عمى إثمار -9
موقع العنقود عمى القصبة : أفضل العناقيد وأكبرىا حجمًا يخرج من العيون ابتداء من العين الرابعة حتى العين التاسعة لـذلك المنطقـة 

 .رالوسطية من القصبة ىي أفضل مناطق اإلثما
النبـات مـع قوتـو حتـى ال تضـعف األشـجار عمـى  عدد العيون الكمية المتروكة عمـى الشـجرة : يجـب أن يتناسـب عـدد العيـون المتروكـة  

كممـا زاد طـول السـالميات دل ذلـك عمـى قـوة   :. طـول السـالميات4    سـمك القصـبة.   - ويقل إثمارىا بسـبب إرىاقيـا بالحمـل الغزيـر.
 الن العموية تكون معرضة لمشمس.: مستوى ارتفاع القصبات العموية   - الشجرة.

 م أنسجة التخزين كمما زادت خصوبة البراعم.كمما زاد حج :كمية خشب التخزين   
 كيفية المحافظة عمى إنتاجية مزرعة العنب؟  -12

مما يسبب  -االىتمام بعممية التقميم الشتوى حيث أن التقميم الجائر ينتج عنو زيادة فى النمو الخضرى فى الموسم التالى  -1  
حيث ينتج  -ا التحول من الحالة الخضرية إلى الحالة الزىرية زيادة فى تظميل العيون الموجودة عمى األفرخ التى يحدث داخمي

 عن تعرض العيون لمضوء زيادة فى خصوبة البراعم.



 

حيث ينتج عن زيادة التسميد اآلزوتى ، زيادة كبيرة من المسطح الخضـرى ممـا يعمـل  -التسميد المتوازن أثناء موسم النمو  -0
التسميد المتوازن ينتج عنو نمو خضرى معتـدل يسـاعد عمـى تكـوين الكربوىيـدرات بمسـتوى أما   عمى تظميل العيون عمى األفرخ .

 جيد يعمل ضبط عممية التحول داخل العيون من الحالة الخضرية إلى الحالة الزىرية أثناء موسم النمو .
حيث تساعد ىذه  Gableأو التميفون أو طريقة  Yطريقة التدعيم المستخدمة فى المزرعة مثل طريقة التكاعيب أو حرف  -3     

ويفضل فى المزارع التى تنشأ حديثًا أن   الطرق عمى تعريض المجموع الخضرى لإلضاءة الجيدة وبالتالى عمى زيادة خصوبة البراعم .
 أو التكاعيب األسبانية . Gableتستخدم طريقة 

لطبيعى لسقوطيا حيث تعمل األوراق عمى بناء المواد الكربوىيدراتية وبالتالى المحافظة عمى األوراق من التساقط قبل الموعد ا -4     
 نضج األفرخ والتى سيتم اختيار القصبات الثمرية أو الدوابر الثمرية منيا خالل موسم التقميم الشتوى التالى.

ول من الحالة الخضرية إلى تكوين بداءات وجود الخشب القديم طبقًا لطريقة التربية يساعد عمى زيادة خصوبة البراعم والتح -5     
حيث يعتبر الخشب القديم مخزن لمكربوىيدرات وأفضل مثال لذلك طريقة التربية عمى تكاعيب  -العناقيد الزىرية خالل موسم النمو 

 وطريقة التربية الكردونية.
ويش الفرخ الرئيسى حيث يتم تطويش تمك األفرخ العناية بتطويش األفرخ اإلبطية ) الثانوية ( والتى يزيد ظيورىا عقب تط -6     

 ورقة ( وذلك يساعد عمى عممية التحول الزىرى داخل البراعم. 5 - 4سم ) يترك عمييا  32 - 05الثانوية عند وصول طوليا حوالى 
لعالم لتحديد المفروض أن يجرى فحص معممى لمقصبات قبل إجراء عممية التقميم الشتوى وىذا متبع فى كثير من بالد ا     

طول القصبة الثمرية لمعرفة المنطقة التى تزيد بيا نسبة العناقيد عمى طول القصبة الثمرية وعميو يتم تحديد عدد العيون 
 المفروض تركيا عمى القصبة الثمرية أثناء التقميم الشتوى.

      الرمان؟ العوامل المؤثرة عمى جودة ثمار -11
 المعتدلة الحرارة وذات الرطبة الساحمية المناطق ثمار من أفضل الجاف الحار المناخ فى الناتجة فالثمار : الجوية العوامل-

.                            جودة أقل وتسميدىا برييا معتني لغير ا والرممية الغدقة األراضى من الناتجة لثمار: االتربة خواص -0 . صيًفا
                                              . التزىير موسم نياية فى متأخرة تظير التى األزىار ثمار من أفضل المبكرة األزىار ثمار موعد التزىير:-3
 واليواء لمضوء وتتعرض الشجرة حواف عمى تكون حيث أفضل غالًبا الدوابر عمى المحمولة الثمار  مكان حمل الثمار: -4

 الغذائية إحتياجاتيا عمى تحصل التى األشجار ثمار  الحالة الغذائية: -5.    الشجرة قمب فى المحمولة الثمار من أفضل بدرجة
 . بيا معتنى الغير األشجار ثمار من أفضل غالًبا جيدة بدرجة

 فى البرقوق ؟ الشروط الواجب توافرىا عند استخدام كاسرات السكون -10
 وقبل البراعم سكون وقت الرش يتم  2 - ). األقل عمى سنوات أربع عمر ( مثمرة الغير الصغيرة األشجار رش اليجب  

  . اإلنسان عين أو لبشرة الرش مادة مالمسة عدم يجب 3 -  )يوم 45 ( كاف بوقت الطبيعى يرھالتز
 أو األمطار تساقط أثناء الرش عدم  5 - . منطقة لكل المناسب الميعاد وفى  وب الموصى  المناسب بالتركيز تستخدم أن 

 فاعمية زادت كمما بارداً  الشتاء كان فكمما الرش فاعمية عمى تأثير يال الجوية الظروف أن مالحظة مع شديدة رياح وجود عند
 . كامالً  تعويضاً  ياتعويض وليس البرودة تكممة احتياجات وھ الكاسرات لتمك األساسية الوظيفة ألن الرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجة( 02كمما امكن:  ) بالرسم ما يمى موضحا اجابتك م خمسة فقطعن اكتب  :نىالسؤال الثا

   إطالة موسم اإلثمار في الرمان؟ -0
 

ترك الثمار عمى األشجار حتى نياية شير ديسمبر كما يعمل بعض المزارعين إال أن الثمار تكون عرضة لمتشقق ولإلصابة بالحشرات 
  واألمراض الفطرية.

 شيور. 4-0% لمدة  92-85من . تخزن عمى درجة صفر مئوي ورطوبة نسبية 0
. تجفف الثمار في الشمس مع تقميبيا يوميـًا حتـى تجـف القشـرة الخارجيـة لمثمـار مـع احتفـاظ الحبـوب الداخميـة بصـفاتيا ويمكـن 3

 احتماالت تقميم االثمار فى التربية القصبية؟-7 أشير تقريبًا. 6بيذه الطريقة حفظ الثمار لمدة قد تصل إلى 
 لقصبات الموجودة عمى الدابرة التجديدية والرسم مع الطالب فى المحاضراتيرجع ذلك الى عدد ا



  
 الشكل النيائى لنباتات عنب مرباة بالطرق الراسية والقصبية والكردونية.-8
الرسم مع الطالب فى المحاضرات مع مالحظة ذكر توزيع وحـدات االثمـار عمـى االذرع وامـاكن وحـدات  

 االثمار.
 

 القابضة من ثمار الكاكى.طرق ازالة المادة  -9
 

تحتاج إلى انضاج صناعى إلزالة المادة القابضة لكى تصبح صالحة لألكل. وىناك طرق عديدة إلزالة ىناك أصناف بيا مادة قابضة مثل ىاشيا وىيراتانى ناشى وساجو وتاموبان وتانى ناشى وغيرىا 
 المادة القابضة أىميا:

فى اليابان يتم تعريض الثمار لبخار الكحول وذلك بوضعيا فى األوانى الفارغة بعد صناعة  -1
 أيام ( .  7- 5مشروب يشبو البيرة ويسمى الساكى ويتم ذلك لمدة من 

 يومًا( . 15وزنًا ( حيث يتم غمر الثمار لمدة ) 12 -1فى الصين يستعمل ماء الجير بنسبة )  -0
 04% ويتم وضع الثمار لمدة  95-92النضج تحت ضغط . ويكون تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون أيام ( ويكون التأثير سريعًا لو أجريت عممية  3- 0ثانى أكسيد الكربون لمدة )وضع الثمار فى غاز 

درجة مئوية وعند خروج الثمار من الغرف تبدأ المادة 05٢-02ساعة تحت درجة حرارة من  الى 
 ايام. 4-3اء من الثمار فى خالل خالل القابضة فى االختف

ىواء  3م  367الطريقة التجارية وىى تعريض الثمار لغاز اإليثيمين وذلك بوضع رطل من الغاز لكل 
ساعة أربع مرات وىى طريقة ممتازة حيث تختفى المادة  10% ( ويغير ىذا المقدار كل  2.3)

 – 12درجة مئويةلمدة )  42 – 05جرح الثمار أو حتى وضعيا فى ماء درجة حرارتو  وجد أن - القابضة وتمين الثمار ويتحسن لون الثمار .
 ساعة ( يساعد عمى زوال المادة القابضة .  15
جزء / مميون ( يؤدى إلى نضج  1222استخدام طريقة الغمس فى اإلثريل لمدة ساعة بتركيز ) -

 ( أيام .  4 - 3الثمار خالل ) 
عمى األشجار بوضع كل ثمرة فى كيس بولى إيثيمين مع بعض نقط من  يمكن إنضاج الثمار فردياً  -7

 الكحول .
زالة المادة القابضة .  04وضع الثمار كاممة التموين فى الفريزر لمدة  -8  وضع ثمار الكاكى مع ثمار تفاح فى عبوات بالستيك يساعد عمى إزالة المادة القابضة . -9 ساعة يؤدى إلى طراوتيا وا 
 

 .العنب محصولعمى  التي تؤثرالعوامل   -12
 . مدى توافر العناية واالىتمام بالعمميات الزراعية.3   . عمر الشجيرات.0  . الصنف.1

وتبدأ شجيرات العنب في اإلثمار اعتبارا من السنة الثالثة إلي السنة الخامسة ولكن المحصـول االقتصـادي يكـون بعـد السـنة الثامنـة 
 سنة . 32 -15بين عمر إلي العاشرة ويكون أقصي محصول 

 النقاط الواجب مراعاتيا أثناء عممية التقميم الشتوى فى العنب؟ -11 
 
عيون فى األصناف ذات العيون القاعدية القميمة الخصوبة مثل صنف الطومسـون  8 - 6فى حالة التربية الرأسية يترك عمى الطراح  -

 3العيون القاعدية الخصبة مثل صنف الرومى األحمر فيتـرك عمـى الطـراح عيون أما األصناف ذات  6سيدليس ) البناتى ( وعادة يترك 
تتبع فى األصـناف ذات العيـون القاعديـة الخصـبة فيتـرك عمـى الطـراح التى فى التربية الكردونية   - عيون . 3عيون وعادة يترك  4 -
فيـتم  Ruby Seedless & Flame Seedlessعيون ) فى صنف الرومى األحمـر ( . أمـا فـى األصـناف العاليـة الخصـوبة مثـل  3

عـين حسـب سـمك القصـبة  15 - 10فـى التربيـة القصـبية يتـرك عمـى القصـبة الثمريـة  -   عين عمى دابرة اإلثمار )الطـراح( . 0ترك 
بخــالف  النبــاتعــين حســب قــوة  62 - 42مــن  النبــاتفــى حالــة التربيــة الرأســية يتــرك عمــى  -     وطــول الســالميات عمــى القصــبات.

                                        بخـــالف الـــدوابر التجديديـــة. النبـــاتعـــين حســـب قـــوة  82 - 72 النبـــاتفـــى التربيـــة القصـــبية يتـــرك عمـــى  -    دوابر التجديديـــة.الـــ
فــى حالــة  ســم قطعـًا مــائاًل فــى اتجـاه مخــالف التجــاه العـين الطرفيــة 0 - 1.5يراعـى عامــة أن يكــون القطـع أعمــى العــين الطرفيـة بـــ  -

الدوابر أما فى القصبات الثمرية فمن األفضل القص فى منتصف العين الطرفية لمقصبة بيدف اتالفيا حتى اليحدث تحميق نتيجة الربـاط 
يتم شد األسالك عقب التقميم مباشرة ثم يتم ربط القصبات عمى السمك السفمى واألوسط فى التربيـة القصـبية العاديـة و  خمف ىذه العين.

حالة التدعيم بطريقة التميفون يتم ربط القصبات عمى األسالك الموجودة عمى العارضة السفمية وعند زيادة عـدد القصـبات يمكـن  وفى -
 Yيتم ربط القصبات عمى السمكين السفميين من كل ذراع من أذرع الـ  Yربطيا عمى السمك السفمى كذلك فى حالة التدعيم بطريقة حرف 



 

يراعـى ثنـى القصـبات قبـل ربطيـا إلحـداث تمزيـق فـى السـطح  -  عمى كل ذراع ليتسمق عمييا النموات الحديثة. ويترك السمكين العمويين
العموى لمحاء ىذه الفروع ) القصبات ( أو لفيا لولبيًا عمى السمك وذلك بيدف اإلقالل من حـدوث ظـاىرة القطبيـة والمسـاعدة عمـى زيـادة 

ضرورة ترك دوابر تجديدية بحيث يترك دابرة لكل قصبة أو طراح لتحل محل تمـك القصـبات فـى  - نسبة تفتح العيون عمى تمك القصبات.
فى حالة إستطالة أحد األذرع عن الطول المناسب ، يقصر أى فـرع عمـر    .ريب وحدات اإلثمار من رأس النباتالموسم التالى وذلك لتق

الـذراع الـذى زاد طولـو عـن عين ليصبح دابرة إسـتبدالية ليحـل محـل  0سنة ذو خشب ناضج نامى عمى الخشب القديم بحيث يترك عميو 
عند إختيـار القصـبات أو الطراحـات أو الـدوابر سـواء كانـت تجديديـة أو إسـتبدالية يراعـى أن تكـون مـن فـرع عمـر سـنة ذو  -   .المعتاد

ى خشـب قـديم يجـب مالحظـة وجـود إصـابة عنـد إزالـة أ -  خشب ناضج وبحيث يكون قطر النخاع الداخمى ليذه األفرع أقـل مـا يمكـن .
                                      فـيمكن حسـابيا مـن وزن القصاصـة كـاآلتى: النبـاتبالنسـبة إلمكـان تحديـد عـدد العيـون الواجـب تركيـا عمـى  -   بالحفارات من عدمو.

عــين لتركيــا  32الناتجــة عــن التقمــيم ( تحتــاج إلــى جــم األولــى مــن القصاصــة ) األفــرع عمــر ســنة  522أثنــاء التقمــيم الشــتوى : الـــ   
 .النباتعيون عمى  5جم بعد ذلك تحتاج إلى ترك  122وكل  النباتعين عمى  42القوية يترك  النباتاتالضعيفة أما فى  النباتات

 خوخ؟منحنى نمو ثمرة ال  -10
 المحاضرات.مرة الخوخ تاخذ فى نموىا منحنى النمو ذو الدورتين والرسم مع الطالب فى ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجة( 02)                                            عمل لما ياتى:  : لثاثالسؤال ال

   الدابرة مستقيمة فى نبات المشمش.-0
 الن البرعم الزىري يحمل جانبيا

 تكون الثمار الفارغة فى البيكان.-3
 قمة التسميد –ارتفاع درجة الحرارة  –العطش اثناء تكوين الثمار 

  ساق. تربية اشجار الرمان عمى اكثر من-4
 خوفا من االصابة بحفار ساق الرمان        

 عدم نجاح العنب المسكادين بالعقمة.-5
 لعدم وجود حواجز عند العقد فى ىذا النوع

 اىمية تحديد اتجاه االشجار عند زراعة العنب. -6
 اتجاه الرى –اتجاه الرياح  –التعرض لضوء الشمس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجة( 02)        امام العبارات االتية:      )×(  ( او  √) ضع عالمة : لرابعالسؤال ا 

 (.    ×  )  يمكن التغمب عمى تبادل الحمل عن طريق خف الثمار.                     -7
 (.   ×)                 البرعم الزىرى فى المشمش بسيط يحمل طرفيا عمى دوابر. -8
 (.   ×)       البيكان وحيد الجنس ثنائى المسكن.                      -9

 (.    ×  )    الدابرة االستبدالية من وحدات االثمار فى التربية الكردونية.     
 (.    ×  )                 ربية الراسية مع كل اصناف العنب.تنجح الت -12
 (   ×)                                   .التقميم االخضر فى العنبيمنع اجراء  -11
 (.   ×)    يفضل زراعة صنف واحد فى مزارع البرقوق.                                   -7
 (.   ×)              ظاىرة التزىير عمى العظم ظاىرة مرغوبة فى الحسميات.  -8
 (    ×  )                             تشقق ثمار الرمان والكاكى من االمراض الفطرية. -9

 (.   ×)     وحدة االثمار فى التربية الراسية فى العنب ىى القصبة الثمرية .      -12
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح...................          
    ا.د. خالد بكرى - خميسا.د. محمد                                                    
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