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 بسم هللا الرحمن الرحيم                  كليـــة الزراعـــة   

 البساتينقسم 

 إنتاج تقاوى الخضر/  استرشادي لمادة إجابة نموذج
 البساتين/  الشعبة الرابعة  الفرقة/ 
 م2013-2012 للعام الجامعي/ الثانيالفصل الدراسي/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  فمظ سثؼخ َمبطأ ػٍَدُت انطبنت   اخبثخ انغؤال األول:

انضساػخ انًجكشح فً عجزًجش و أكزىثش فً انذنزب  وحغت انظُف انًُضسع وًَكٍ انزأخُش ػٍ رنك فً  (1)

يٍ سي ورغًُذ ويمبويخ حشبئش  انًُبطك انغبحهُخ وانضساػخ انكثُفخ خظىطبَ اِنُخ واألهزًبو ثؼًهُبد انخذيخ

بد وانحظبد فً انًُؼبد انًُبعت فً انُضح نضًبٌ أكزًبل ًَى اندٍُُ وأسرفبع انًحظىل وثؼذ رًبو خفبف واًف

انمشوٌ وكزنك خفبف انجزوس ثذاخههب وَزى انزدفُف ثزمهُت انُجبربد فً يكبٌ ردفُفهب  وػُذيب  ركىٌ َغجخ 

 % ًَكٍ إعزخالص انجزوس َذوَبَ أو اَنُبَ. 15 -  10انشطىثخ ثبنجزوس 

 -َدشٌ انزدفُف نجزوس انخضش ثؼذح طشق يُهب: (2)  

 انزدفُف انطجُؼٍ : ثىضغ انجزوس ػهٍ فششخ وػذو رؼشضهب نهشًظ انًجبششح يغ انزمهُت حزٍ رًبو اندفبف . -

انزدفُف انحشاسٌ: ورنك ثىضؼهب فٍ أخهضح رؼًم ثُظبو انكًُبد انًحذودح وأخشٌ رؼًم ثُظبو انزدفُف  -

 انًغزًش.

ثئعزؼًبل انًشكجبد انكًُُبئُخ ويٍ هزِ انًشكجبد انغُهُكبخم وأكغُذ االنىيُُىو وأكغُذ انكبنغُىو انزدفُف  -

 وكهىسَذ انكبنغُىو اناليبئٍ.

َدشٌ رهُئخ انجزوس نإلَجبد خبطخ فٍ انجالد األوسثُخ حُث َحزبخىٌ إنٍ ضشوسح ردبَظ إَجبد انجزوس ػُذ 

بٌ عشػخ إَجبد هزِ انجزوس وَشخغ رنك إنٍ لظش يىعى انًُى صساػزهب فٍ انحمم انًغزذَى أو انًشزم يغ ضً

ورمهجبد انطمظ نزنك كهًب كبٌ االَجبد عشَؼب وكهًب كبَذ انجبدساد يزدبَغخ كهًب أدٌ رنك انٍ انهشوة يٍ يشبكم 

 انطمظ وانحظبد فٍ يُؼبد واحذ.

 -يتم إستخالص البذور من ثمار الطماطم بطرق مختلفة وأهمها: (3) 

 الطماطم. وعصيرلحرارة كما في مصانع الصناعات الغذائية عند إنتاج الصلصة استخدام ا -1
 س البكتيري.ألنها تؤدي إلي التخلص من التسو التخمر وهي أفضل الطرق -2

الطرق المستخدمة في إنتاج البذور حيث التحتاج ألواني كثيرة أو مدة  باالحماض وهي اسرع وأرخص -3
 8البكتيري ويفضل استخدام حامض االيددروكلوري  بمدددل طويلة لكنها التقضي علي مرض التسوس 

 لتر / طن ثمار.

 أهم الدمليات التي تتم بدد إستخالص البذور من الثمار :
 تجفيف البذور.  -1
 التخلص من الشدرات المحيطة بالقصرة حتي يسهل انسيابها في الزراعات االلية. -2
 كجم بذور. 258 - 88دان من وينتج الف تنظيف البذور من األجزاء الغريبة. -3
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 طشق ركبثش انفشاونخ: (4)

لُااشاط يااٍ انًضسػااخ  5 -3انفغاابئم ورنااك فااً انظااُف انجهااذي ثزفظااُض انزُداابٌ وركااىٌ انزماابوي ثًؼااذل  -1

 انمذًَخ. 

رمهغ   ورجشد ورضسع فً يشزم فً شهش يابسط ورؤخاز  -انشزالد انزً رؤخز يٍ َجبربد خبنُخ يٍ انفُشط  -2

 ثؼذ انُجبربد نضساػزهب فً اػشوح انًُبعجخ نهب.يُهب فًُب 

انمًى انُبيُخ وانمًاخ انًشعازًُُخ وإكثبسهاب فاً ياضاسع ا كثابس اناذلُك نهحظاىل  صساػخ األَغدخ ثئعزخذاو -3

 ػهً َجبربد خبنُخ يٍ انفُشط.

أخاضا   4 - 2ناً أيب انخششىف فُزكبثش ثبنفغبئم انًزكىَخ فً َهبَخ يىعى انًُى وإيب ثزدضئخ انغبق ثبنجهطاخ إ

 لشاسَظ يٍ انًضسػخ انمذًَخ. 8 - 6ثشاػى وَحزبج انفذاٌ يٍ  3 - 2ششط إحزىا  كم خض  ػهً 

إعاازخذاو انمًااى انُبيُااخ نهُجبراابد نخهىهااب يااٍ  ا كثاابس انااذلُك وانًؼااشوف ثئعااى صساػااخ األَغاادخ َاازى  (5) 

 انفُشوعبد أو نمهخ األيشاع انفُشوعُخ. 

ثضساػزهب يجبششح أو فً يشزم وَىخز انشزالد نضساػزهب فً انًكبٌ  ُخوثئعزخذاو انجزوس انحمُم

انًغزذَى ولذ رغزخذو انجزوس فً إَزبج دسَبد طغُشح نضساػزهب فً انًكبٌ انًغزذَى ورزى هزِ 

  ºو01              خشاو ثزسح  01انطشَمخ ثضساػزهب فً شهش َُبَش فهً يظش ثًؼذل 

 ثبنذسَبد أكثش انطشق إَزشبساَ فً يظش. ورؼزجش انضساػخ  كدى دسَبد 9 - 8

  

 ********************************** 

   :انثبًَاخبثخ انغؤال 

انحكى ػهً خىدح انزمبوي يٍ خالل أخزجبساد انزمبوي وإخزجبساد ا َجبد وإخزجبساد ا طبثخ ثابأليشاع   (1)

 وَمىو انطبنت ثششذ رنك ثئَدبص وانحششاد

 

 لذسح انظُف ا َزبخُخ ػهً إَزبج انجزوس.   -ا (2)        

 انزخضٍَ ثبنًخضٌ نألثظبل األو رحذ ظشوف يُبعجخ. -ة                 

 ويغبفبد انضساػخ  حدى األثظبل -ج                

 يُؼبد انضساػخ وانضساػخ انًجكشح أفضم.  -د                

 انزغًُذ.شي ويؼذالد يؼبيالد ان -هـ                

 األطبثخ ثبأليشاع وانحششاد. -و               

 يذي أَزشبس انحششاد انًهمحخ. -ص               

ورغزخشج انجزوس فً انجظم ثزمطُغ َىساد انجظم ثى رىضغ نهزدفُف ػهً فششخ يغ انزمهُت انًغزًش ثى              

 كدى.  400 - 250رفظم انجزوس َذوي أو يُكبَُكً وَزشاوذ يحظىل انفذاٌ 
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 -أسباب تدهور التقاوي: (3)

تتدهور صفات كثير من اصناف الخضر جيال بدد جيل نتيجة أكثارها محليا جيال بدد جيل دون األخذ في 
 -االعتبار االسباب االتية:

 الخلط الميكانيكي : في المخزن أو في محل بيع البذور أو أثناء الدراس . -1
 ين بين نباتات الصنف وغيرة من االصناف االخري.الخلط الوراثي: وذل  عند التهج -2

إندزال الدوامل الوراثية كما في الطماطم حيث يقل المحصول من الجيل الثاني وتكون التدهور شديد  -3
في كمية المحصول للذرة الهجين في الجيل الثاني لذل  التزرع تقاوي الذرة الهجين إال مدرة واحددة 

 إلنتاج الجيل األول فقط.

 طفرات الضارة : وعدم إزالتها.حدوث ال -4

 األمراض : حيث تؤدي إلي تدهور صفات التقاوي. -5

  

 ( فبطالد انجزوس انزً رؼزًذ ػهً انظفبد انطجُؼُخ نهجزسح 4)

 فبطالد انجزوس انزً رؼزًذ ػهً انىصٌ انُىػً  -1

 فبطالد انجزوس األعطىاَُخ انُبػًخ -2

 فبطالد انجزوس انًغُبطُغُخ  -3

 زوس ثئعزخذاو انشحُبد انكهشثبئُخ فبطالد انج -4

 ر بواسطة الغرابيلفبطالد انجزو -5

  

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يغ أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك،،،

 انًًزحُىٌ 

 عؼُذ يؼىع يحًذ ػُذ /أ.د                                                                   
 ا.د./ يحًذ انغؼُذ صكً                                                              
************* 

***** 
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 انفشلخ انشاثؼخ ) شؼجخ انجغبرٍُ(        مبوي انخضشانًبدح: إَزبج ر                    كهُــــخ: انضساػــــخ

 (            انضيٍ : عبػزبٌ         2012/2013انفظم انذساعً انثبًَ )       لغــى: انجغبرٍُ )فشع انخضش(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ

 انغؤال األول:)أخت ػٍ أسثؼخ َمبط فمظ يًب َأرً(: 
 ركهى ػٍ طشَمخ ويُؼبد انضساػخ وػًهُبد انخذيخ وأعزخالص انجزوس يٍ لشوٌ انجغهخ. -1

 إششذ طشق ردفُف ثزوس انخضش . وكُف ردشي رهُئخ انجزوس نإلَجبد. -2

إعزخالص انجزوس يٍ ثًبس انطًبطى يغ ركش أهى انؼًهُبد انزً رزى ثؼذ ا عزخالص. ركهى ػٍ  -3

 أركش كًُخ انجزوس انُبردخ يٍ انفذاٌ.

 يب هً طشق ركبثش كم يٍ انخششىف وانفشاونخ. -4

أركش انطشق انًخزهفخ  َزبج انجطبطظ غُش إعزخذاو انذسَبد كزمبوي ويب هً أكثش انطشق  -5

 إَزشبساَ. 

                               

********************************************* 

 انغؤال انثبًَ: 
 كُفُخ انحكى ػهً خىدح انزمبوي.  -1

يب هً انؼىايم انزً رؤثش ػهً كًُخ وخىدح يحظىل انجزسح فً انجظم وكُف ًَكٍ إعزخشاج  -2

 انجزوس فً انجظم. 

 ش. ركهى ػٍ أعجبة رذهىس انزمبوي فً يظ -3

 أركش فمظ فبطالد انجزوس انزً رؼزًذ ػهً انظفبد انطجُؼُخ نهجزسح. ثى إششذ إحذاهب. -4

                                                                                                             

                                                                                                

 أعزبر انًبدح      

 أ.د/ عؼُذ يؼىع يحًذ ػُذ    

 
 

 


