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 نموذج األجابة  

 درجة(  51)          : السؤال األولأجابة 
دورة  –" أجتاحت اسراب الجراد القطر المصرى مصيبة بعض المحافظات خاصة فى صعيد مصر. أذكر األسم العممى  - أ

 بة بأسراب الجراد الصحراوى؟تتعاون جميع الدول لتفادى اإلصا الحياة لمجراد الصحراوى وكيف

 Schistocerca gerigariaالجراد الصحراوي 
 Phylum Arthropoda    من شعبة مفصمية األرجل

Subclass Pterygota       Class Insecta 
Order : Orthoptera  

دورة الحياة: يبدأ الجراد فى التزاوج بمجرد وصولو إلى األماكن الجديدة التى ىاجر إلييا، وتضع اإلناث دورة الحياة :  
فيفة اليشة التى تتوافر فييا الرطوبة كالوديان فى الصحارى واألراضى البور والرممية المجاورة البيض فى التربة الخ

لألراضى المزروعة وجزائر النيل وجسور الترع والمساقى واألراضى الزراعية نفسيا ويوضع البيض فى كتل وكل كتمة فى 
كتمة  51كتل أو حتى  6-5ع األنثى الواحدة من حفرة عميقة ، وتغطى كل كتمة بمادة رخوية عند تعرضيا لميواء. وتض

بيضة. والبيضة  022بيضة ، وبيذا يصل متوسط ما تضعو األنثى الواحدة حوالى  522-12وتحوى الكتمة الواحدة من 
أسابيع، وتكون الحوريات الحديثة الفقس خضراء المون. تبدأ  6-1شكميا مستطيل ولونيا بنى وبفقس البيض بعد 

لتجمع والتغذى وتنسمخ الحورية خمسة انسالخات لتصل إلى طور الحشرة الكاممة. ويمكن لمجموعات الحوريات فى ا
 02-51كيمو مترات فى اليوم. وتعيش ىذه الحشرة الكاممة مدة تتراوح بين  1الحوريات  السير مسافات كبيرة تبمغ حوالى 

مسافات بعيدة وال تتغذى أثناء اليجرة فإذا ما وصمت إلى يوم وتكون عندئذ حمراء المون ، وىى قوية الطيران جدًا وتياجر ل
األراضى المزروعة التى ىاجرت إلييا تأكل كل ما يصادفيا من المزروعات، ثم تبمغ طور التناسل فيصفر لونيا وتتراوج 

 وفى ىذا الطور التناسمى ال تتغذى كثيرًا. 
شير  5.1شير فى الربيع،  0.1ولمجراد الصحراوى فى الطبيعى ثالثة أجيال فى السنة. وتبمغ مدة الجيل حوالى  

 فى الصيف والخريف. 
 فى ثالث مناطق ىى: اماكن توالد الجراد 

 شرق السودان وأريتريا والحبشة. 
 غرب السودان وشمال أفريقيا وبعض جيات الصحراء الميبية.  
 من والمممكة العربية السعودية. بعض وديان الي 

 -تعتمد إستراتيجية مكافحة الجراد الصحراوي عمي منع خروج األسراب المياجرة من منابتيا األصمية المكافحة :       
لذلك البد من عمل استكشاف قوي لمعرفة أماكن ىذه المنابت وذلك يرتبط بمواسم التكاثر واليجرة وأماكن االنتشار  حيث 

بالضرورة أن تكون مناطق االنتشار ىي مناطق تكاثر ولكن يتخمميا مناطق التكاثر والتي تتغير عام بعد آخر أنو ليس 
 فمنابت الجراد ليست ثابتة دائمًا,

 مكافحة البيض  حيث يتم بحرث االرض وتعيرض كتل البيض لمشمس ومفترسات البيض -5
 فات الميب والطعوم السامة وايضا الرش بالمبيدات مكافحة الحوريات   ويستعمل فييا عدة وسائل مثل قاذ -1



ترش بالحجم  حيثيدات مببالتفتقر إلي الماء  وية التىصحراالالمناطق  الحشرات الكاممة ) االسراب( تكافح فى -0
تحتاج إلي الماء في عمميات رشيا كما تم أيضًا اختبارات آالت رش  ال (U.L.V Ultra Low Volالمتناىي في الصغر )

 ليذا النظام تحت نفس الظروف التي قد تحيط بالجراد في الوديان والصحراء البعيدة وأثبت العديد منيا كفاءة عالية.

 

شكى مزارعى سيناء من وجود اسراب من حوريات الجراد الصحراوى تصيب مزارعيم . ما ىى افضل وسائل مكافحة ىذه  - ب
ط بأحد المبيدات مع النخالة ويقمب مع وجود القميل من الماء بواسطة الطعوم السامة ويخم   االسراب من الحوريات؟

 وينشر فى الصباح الباكر عمى اماكن الحوريات . وقد يتم تحجيز الحوريات وحرقيا .
 درجة (  51:                                                                             )السؤال الثانى  أجابة
عن برنامج متكامل لمكافحة جميع آفات محصول القطن فى مصر ؟ ثم تكمم بالتفصيل عن أحدى الحشرات  تكمم بالتفصيل - أ

 اليامة التى تصيب محصول القطن من حيث األسم العممى والرتبة ودورة الحياة؟

 برنامج مكافحة متكامل آفات القطن
حيث يضع البرنامج من خالل منظور المكافحة المتكاممة يعتمد هذا البرنامج عى مدى قدرة الطالب عمى المعرفة والفهم لمموضوع 

 المختمفة لممكافحة التطبيقية الطرق لآلفات وتشمل استخدام جميع طرق المكافحة من خالل برنامج مدروس يشتمل عمى 
 Agricultural control Methodsأواًل: الطرق الزراعية  

 Early cropاإلنتتاج المبكتر لممحلتتول -:Planting methodةطريقتتة الزراعت-Planting dateالتتحكم فتى ميعتاد الزراعتتة  -1

production - اتبتاع دورة زراعيتة معينتةCrop rotation -  ترتيتب المحالتيلCrop arrangement- زراعتة نباتتات معينتة
 Preparation of suitable seedالعنايتة بخدمتة اضرو وتجهيزهتا لمزراعتة -:Plant trapsكملتادد لحمايتة نباتتات اخترى 

bed - التحكم فى رى اضرو ولرفهاWater mamagement:- التسميدFertilization -:فلل العوادل المتكاممة 
 :Mechanical Control Methodsثانيًا: الطرق الميكانيكية 

:وضتع حتواجز لمنتع Traps: استخدام الملتادد Hand destruction of insectsالجمع باضيدى لآلفة أو أحد أطوارها ثم إبادته  -1
 استعمال الحرارة كأحد وسادل المكافحة:-:القضاء عمى مخمفات المحلولBarriersانتشار اآلفة 

 ثالثًا: المكافحة باستخدام الطرق الوراثية:
 Sterilization of malesرابعًا : تعقيم الذكور 

  Sex Pheromonesخامسًا : استعمال الجاذبات الجنسية 
 سادسًا: استخدام الهرمونات فى مكافحة الحشرات

 سابعا المكافحة الحيوية 
 ثامنا المكافحة التشريعية 

 السؤال عمى حسب ما يختار.يقوم الطالب بأختيار احدى االفات التى تليب القطن ويجيب عن بقية 
 درجة(  51السؤال الثالث: )أجابة 
تصاب نباتات الذرة فى مصر بثالث أنواع من الثاقبات"أكتب األسم العممى ليا ؟ ثم فرق بين مظير األصابة والضرر؟ "  - أ

 وكيفية مكافحتيا ؟

 يصاب الذرة بثالث انواع من الثاقبات ىى 
  Sesamia creticaدودة القصب الكبيرة  -5

تتغذى اليرقات عمى اوراق النباتات فتسبب تقطع االنصال لجفاف قمب النبات مما يودى لموت النبات وكسر القمة 
 النامية وتصيب الذرة فى شير مايو الذرة البدرية وتعمل ثقوب فى العيدان تمالء ببراز اليرقات مما يزيد الضرر

ى مرحمة السكون قبل شير مارس ونزع النباتات المصابة المكافحة : التخمص من االحطاب المحتوية عمى العذراء ف
 والتخمص منو استعمال احد المبيدات الموصى بيا.



 Chilo Agamemnonدودة القصب الصغيرة  -1

تصيب الذرة فى الوجية القبمى ويكون ضررىا مشابة لدودة القصب الكبيرة ولكن بنسبة اقل ولكنيا تسبب تقصف الققم 
 المذكرة (  النامية لمنبات )النورة

 كجم لمفدان 6% بمعدل 52المكافحة : استخدام مبيد فيوردان محبب 

 Ostrinia nubilalisحفار ساق الذرة االوروبى  -0

تسبب نفس ضرر دودة القصب الكبيرة ولكن ضررىا االكبر يكون عندما تأكل قمب العود وتمالءة بالمخمفات البرازية 
 وتحفر فى الكيزان والقولحة .

 

 ترجع لرغبة الطالب وما يختار ()   -الحياة ألثنان فقط مما يأتى : أكتب دورة - ب

 من التفاح الزغبى       --5      ذبابة الفاكية -0الجعل األسود         -1أبى دقيق الكرنب        -5

 درجة(   51السؤال الرابع: )أجابة 
 -أكتب األىمية األقتصادية والمكافحة لكال مما يأتى : - أ

 سوسة األرز  -5

ة اولية تصيب الحبوب المخزونة وتأكل جزءا كبيرا من اندوسبرم الحبة مما يودى لخفض نسبة االنبات وتمف آف
 الحبوب ويزداد الضرر بواسطة الخمفات البرازية والتى تعطى رائحة كرييو.

 ساعات6تسخين الحبوب لمدة –عممية الغربمة –ينصح بتخزين االرز مقشر  –المكافحة: التخزين فى مخازن نظيفة 
 تبخير الصوامع بأحد الغازات الموصى بيا.

 فراشة درنات البطاطس    -1         
تقوم اليرقات بعمل انفاق فى االوراق مما يودى الى ذبوليا وتحفر وتتغذى عمى الثمار فيتكون نسيج فيمينى حول 

 االنفاق وتنشط عمييا البكتريا والفطريات وتتعفن الثمار.
وتغطية الدرنات عند تنقية التقاوى ودفنيا جيدا -ى زراعة االصناف المقاومة واتباع دورة زراعيةالمكافحة : التوسع ف

 -/فدان   0سم012% بمعدل 01استخدام مبيد سيميكرون  -التخمص من المجموع الخضرى المصاب –العزيق 
 التخزين فى اماكن نظيفة وجيدة التيوية.

 القواقع   -1
 تسبب تآكل االوراق لمنباتات وتترك رائحة كريية بواسطة المادة المزجة التى تستخدميا فى الحركة وتسبب تشوه الثمار 

عمل طعم سام من الخس او ورق الجرائد المبممة بالماء والعسل االسود  –المكافحة: الصيد والجمع باليد وحرقيا 
 ويعمل فى اكوام ويضاف عمية اى مبيد موصى بة وتترك عند الغروب وتجمع قبل طموع الشمس وتحرق.

 

 والمكافحة المتكاممة ليا ؟-دورة الحياة   -ما المقصود بأيدز النخيل ؟ تكمم عن مكان ومظير األصابة  -0

 خيل الحمراءسوسة الن

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)  

(Coleoptera: Curculionidae 

فتتى العديتتد متن البمتتدان العربيتتة  تعتبتر سوستتة النخيتل الحمتتراء متتن أخطتر اآلفتتات الحشتترية التت  تهتتاجم النخيتل

حيتث تقضت  جميتع أطوارهتا ،بتيو  " "إيددز النخيدلأو  "بالعدو الخفي"يمكن تسمية سوسة النخيل الحمتراء و 



يرقات  عذارى  حشرات كاممة( بداخل جذع النخمة حيث ال يمكتن لهتذا اآلفتة إكمتال دورة حياتهتا عمتى أنتواع 
  أخرى من اضشجار غير النخيل.

  أماكن إصابة النخيل: 

السعفة ومكان فلل تضع اضنثى بيضها ف  الشقوق والجروح والفتحات الموجودة عمى النخمة. أيضًا ف  إبط 
وتزيد  الفسيمة. ويمكن لسوسة النخيل الحمراء أن تهاجم أي جزء من جذع النخمة بما فيها قمة النخمة "الجمارة".

سنوات( وتكثر االلابة من مستوى سطح التربة وحتى ارتفاع مترين 01-3االلابة فى النخيل لغير السن ، 
 وكمما توافرت فسادل حول النخمة.

 

 

 

 

 

 
 أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ،،،،،،مع 

 
 د./ صفاء محمود حالوة            أحمد عبدالوىاب عبدالجوادد./ أ.                           

 
 
 
 
 
 
 

 دورة الحياة 

بيضة عمى جذع النخمة ف  الفتحات المختمفة الناجمتة عتن الحفتارات  311تضع اضنثى ف  المتوسط حوال  
أيتتام عتتن يرقتتات لتتغيرة الحجتتم عديمتتة اضرجتتل والتتت   5-2اضختترى أو عتتن الختتدمات الزراعيتتة. يفقتتس البتتيو ختتالل 

وتتغتذى هتذا اليرقتات عمتى  بدورها تشتق طريقهتا إلتى داختل الجتذع حيتث تتحتري عتن طريتق تقمتس عضتالت الجستم.
أشتهر. وتتعتذر اليرقتات بتداخل  3-0اضنسجة الطرية حيث ترمت  باضليتاخ خمفهتا. فتترة الطتور اليرقت  يتتراوح متا بتين 



شتترانق بيضتتاوية الشتتكل تنستتجها متتن اضليتتاخ. تختترج الحشتترات الكاممتتة بعتتد انقضتتاء فتتترة التعتتذر التتت  تتتتراوح متتا بتتين 
  أشهر. 4ة سوسة النخيل الحمراء بحوال  يومًا. وتقدر دورة حيا 04-20

 طرق المكافحة المتكاممة لسوسة النخيل الحمراء: 

   * الحجر الزراعي 

نقل فسادل النخيل من المناطق الملتابة إلتى المنتاطق الغيتر ملتابة يعتبتر عتاماًل  مهمتًا فت  انتشتار سوستة  
النخيل الحمراء. ولكن التطبيق اللارم لقوانين الحجر الزراع  الداخم  والخارج  يعتبر من أهم العوامل الت  تساعد 

 ف  مكافحة هذا اآلفة والحد من انتشارها. 

 الخدمات الزراعية  * العمميات أو 

 نظافة بساتين النخيل أيضًا تعتبر من أهم العوامل لممكافحة حيث أن:

 نظافة قمة النخمة "الجمارة" باستمرار وحماية إبط السعخ من المواد العضوية المتحممة.      (1   

 تجنب جرح النخمة.      (2   

 من القاعدة.  سم 021عند قطع السعخ يجب أن ُيقطع عمى مسافة      (3   

 تجنب جرح النخمة.      (4   

 سم من القاعدة.  021عند قطع السعخ يجب أن ُيقطع عمى مسافة      (5   

 عدم تري بقايا النخيل.      (6   

استتتخدام مبيتتدات الفطريتتات المناستتبة لعتتالج اإللتتابة بفطريتتات تعفتتن اضوراق والبتتراعم حيتتث أنهتتا تجعتتل النخمتتة   (7   
 لابة بالسوسة. مهيدة لإل

  التخمس من النخيل المهمل والنخيل الميت وذلي بتقطيعه إلى أجزاء لغيرة وحرقها.     (8   

   * المكافحة الميكانيكية  

التتتخمس متتن النخيتتل الميتتت والنخيتتل المهمتتل والنخيتتل الملتتاب بشتتدة فيجتتب تقطيتتع جتتذع النخيتتل إلتتى أجتتزاء  
  من السوسة بداخل جذع النخيل الملاب عمى أن تحرق جميع اضجزاء. لغيرة وذلي لمتخمس من اضطوار المختمفة

 استخدام المصائد الفرمونية الغذائية لجذب سوسة النخيل الحمراء    

ُيعتبر جذب وليد أعتداد الحشترات الكاممتة لسوستة النخيتل الحمتراء متن أهتم العوامتل لتقميتل أعتداد هتذا اآلفتة  
 : كما يؤدي استخدام هذا الملادد إلى

 أ( التخمس من أعداد كبيرة من اآلفة.  



 ب( لمداللة عمى وجود اآلفة. 

أن أفضل الوسادل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء هو استعمال الفرمون التجمع  متع قطتع متن جتذع النخيتل 
أو قطع من قلب السكر المغمورة بمحمول المبيد المناسب ف  الملتيدة الستعودية ،التت  هت  عبتارة عتن ستطل ستعة 

ستم عمتى أن يعمتق  0ستم وعترو  2.5خمسة لترات مع أربعة فتحات جانبية بالقرب من حافة السطل العموية بطول 
 الفرمون التجمع  بوسط غطاء(. 

 * المكافحة الحيوية أو البيولوجية 

ال يوجتتد عتتدو طبيعتت  فعكتتال يمكتتن استتتخدامه فتت  المكافحتتة الحيويتتة أوالبيولوجيتتة لسوستتة النخيتتل الحمتتراء فتت   
 الوقت الحاضر. 

 * المكافحة الكيماوية  

ن عمميتتات الختتدمات الزراعيتتة وغيرهتتا تعتبتتر متتن اضمتتاكن المفضتتمة إلنتتاث أن الجتتروح الناجمتتة عتت :الوقايددة  
سوسة النخيل الحمراء لوضع بيضها. لذا فأن معالجة هتذا الجتروح بالمبيتدات الكيماويتة المناستبة وكتذلي غمتر النخمتة 

  أيضًا بهذا المبيدات تعتبر إحدى الطرق لمنع دخول اآلفة إلى النخمة.

إذا ُحددت اإللابة المبكرة فيمكن تطبيق عمميات العالج وذلي بإزالة المناطق الملابة وتنظيفها من أي  :العالج  
-2سم وقطرة 51يعمل انفاق مادمة بأستخدام مسمار من اللمب طولة من طور من أطوار هذا اآلفة ومن ثم 

سم 21سم وعمق 21لها بمسافة سم أو بأستخدام شنيور داخل منطقة االلابة ، مكان خروج العلارة ( وحو 2.5
ووضع خميط من الطين مع المبيد عمى هذا المناطق ويتم حقن المبيد المولى بة داخل الثقوب حتى االمتالء 

  لحمايتها.

 * اإلرشاد والتدريب  

لتطبيتتق المكافحتتة المتكاممتتة لسوستتة النخيتتل الحمتتراء  فتتأن تعتتاون المتتزارع مهتتم جتتدًا إلنجتتاح برنتتامج المكافحتتة  
تكاممة وذلي بتعريفه عمى هذا اآلفة ومدى خطورتها وأيضتًا بتدريبته عمتى إجتراء عمميتات المكافحتة المختمفتة بنفسته الم

أن الطريقة الوحيتدة الناجحتة فت  الوقتت التراهن لمكافحتة سوستة النخيتل الحمتراء هتو  شخليًا وكذلي العاممين معه. 
يتل الملتاب والتتخمس متن جميتع أطتوار اآلفتة المختمفتة اإلزالة والتخمس من النخيل الملتاب وذلتي بقطتع جتذع النخ

حيث أن حرق جذع النخمة بتدون تقطيتع ال يفت  بتالغرو المطمتوب حيتث أن أطتوار اآلفتة الموجتودة بوستط الجتذع ال 
  تتأثر ويمكنها إكمال دورة حياتها. لذا ال بد من تقطيع أجزاء النخيل الملاب إلى قطع لغيرة ومن ثم حرقها.

 منيات بالتوفيق والنجاح ،،،،،،مع أطيب الت
 

 د./ صفاء محمود حالوة            أحمد عبدالوىاب عبدالجوادد./ أ.                           


