اسم المادة  :مكافحة اآلفات
رمز المادة PRO-324 :

الساعات المعتدة  3 :ساعات معتمدة في األسبوع

أهداف المادة  :أن يكون الطالب ممماً بمكافحة اآلفات وتقميل تموث البيئة.
بعد إتمام المقرر يستطيع الدارس -:

 .1التمييز بين األنواع المختمفة من وسائل مكافحة اآلفات .

 .2معرفة الصعوبات التي تواجو كل وسيمة من وسائل المكافحة وسبل التغمب عمييا.
 .3إجراء دراسة لتقدير فعالية المفترسات أو الطفيميات .

وصف موجز للمادة :

تيدف المادة الي تنوير الطالب بمكافحة اآلفات والتي تعني بسالمة البيئة وسالمة المنتجات من متقمبات
المبيدات  .وتيدف الي توضيح أىمية المكافحة المتكاممة كأنجح أسموب في مكافحة الآلفات .

تفاصيل مقرر المادة :

 .1مقدمة عن مكافحة اآلفات.

 .2أىمية إستخدام المبيدات في مكافحة اآلفات.
 .3اإلعتبارات الواجب مراعاتيا التخاذ قرار إستخدام المبيدات .

 .4األضرار الناجمة عن اإلعتماد الكمي عمى المبيدات في المكافحة .
 .5أنواع المبيدات وطريقة عمميا .

 .6المكافافحة الؤلحيائية وعناصرىا .

 .7طرق تجييز واطالق الؤلعداء الحيوية لمكافحة آفة معينة .
 .8صفات العدو الحيوي الناجح .

 .9مراحل إدخال الحيوي الي بيئة جديدة .
.11

الصعوبات التي توجو التوسع في إستخدام الطفيميات المفترسات في المكافحة.

.11

المكافحة الميكروبية ومسببات األمراض في الحشرات .

.13

المكافحة المتكاممة وعناصرىا كإتجاه حديث لممكافحة .

.12

مدى إمكانية نجاح المكافحة الميكروبية والصعوبات التي تواجو استخداميا .د

تفاصيل العملي :

 .1التصنيف العام لمحشرات ( موقعيا في المممكة الحيوانية )  +األجيزة الفسيولوجية.

 .2األدوات واألجيزة المستخدمة في رش المبيدات .

 .3طرق تجييز وتطبيق المبيدات  +اإلحتياطات عند تطبيق المبيدات .
 .4دراسة األسس التصنيفية لكل رتبة .

طريقة التدريس  :تعتمد عمى المحاضرات النظرية والعممي وأعمال السنة .

طريقة التقويم:

إمتحان تحريري نيائي = %41
إختبارات مرحمية = %21

أعمال فصمية ( تكاليف – تقرير – سمنارات ) %21

إمتحان عممي نيائي %21
المجموع = %111
مصادر
.1
.2
.3
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