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قوانین و مقررات (از شماره  1تا )10
-1کدامیک از موارد ذیل جزء وظایف کلینیک های گیاهپزشکی نمیباشد؟
ب) نظارت بر فرآيند تولید محصوالت كشاورزی سالم توسط بهره بردار
الف) اجرای آزمايشات كاربردی به منظور بررسی كیفیت آفتکش ها
د) تولید ،توزيع و فروش عوامل كنترل بیولوژيك آفات
ج) بررسی های آزمايشگاهی الزم در جهت تشخیص عوامل زيان آور گیاهی
-2فروشندگان سموم دفع آفات نباتی تنها بر اساس .............مجاز به فروش آفت کش ها هستند.
الف) نسخه های صادره از سوی كلینیك های گیاهپزشکی ب) درخواست كشاورزان ج) گزارش های سازمان نظام مهندسی كشاورزی د) نیاز منطقه
-3کدامیک از موارد ذیل صحیح میباشد؟
الف) جلسات كمیته استانی حداقل هر دو ماه يك بار در محل سازمان جهاد كشاورزی استان تشکیل می گردد.
ب) جلسات ستاد حداقل هر سه ماه يك بار در محل سازمان حفظ نباتات تشکیل می گردد.
ج) مصوبات ستاد جهت اجرا توسط رئیس سازمان حفظ نباتات ابالغ می گردد.
د) همه موارد
-4متقاضیان درخواست جواز تاسیس کلینیک های گیاهپزشکی و انسکتاریوم ها ظرف چه مدت می بایست نسبت به تهیه و ارائه
طرح توجیهی خود اقدام کنند؟
د) سه ماه
ج) دو ماه
ب) يك ماه
الف) يك هفته
-5مدت اعتبار جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای گیاهپزشکی چقدر میباشد؟
الف) اعتبار جواز تاسیس كلینیك ها يا انسکتاريوم ها 12ماه بوده و قابل تمديد برای يك دوره 12ماهه است.
ب) اعتبار جواز تاسیس كلینیك ها يا انسکتاريوم ها  6ماه بوده و قابل تمديد برای يك دوره  6ماهه است.
ج) اعتبار جواز تاسیس كلینیك ها يا انسکتاريوم ها  12ماه بوده و قابل تمديد برای يك دوره  6ماهه است.
د) اعتبار جواز تاسیس كلینیك ها يا انسکتاريوم ها نامحدود میباشد.
-6کدامیک از موارد ذیل صحیح نمیباشد؟
الف) صاحب جواز تاسیس يا پروانه بهره برداری می تواند نسبت به انتقال جواز يا پروانه به غیر اقدام نمايد.
ب) صاحبان واحدهای گیاهپزشکی می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به جابجايی واحد در محدوده تعیین شده اقدام نمايند.
ج) كلیه متقاضیان ايجاد واحدهای گیاهپزشکی موظفند در زمان صدور جواز تاسیس يا پروانه بهره برداری نسبت به معرفی مسئول فنی اقدام نمايند.
د) سازمان نظام مهندسی كشاورزی برای آن دسته از متقاضیانی كه درخواست بیش از يك فعالیت گیاهپزشکی را می نمايند ،يك جواز تاسیس يا پروانه بهره-
برداری كلی صادر می نمايد.
-7صدور جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری برای آن دسته از متقاضیانی که به دالیلی دارای سابقه ابطال می باشند ،موافقت
کدامیک از سازمان های ذیل را الزم دارد؟
د) موارد الف و ب
ج) امکان صدور وجود ندارد.
ب) سازمان نظام مهندسی كشاورزی
الف) سازمان حفظ نباتات
-8تخلفات واحدهای گیاهپزشکی برای اتخاذ تصمیم در کدامیک از مراجع ذیل مطرح می گردد؟
د) هیچکدام
ج) سازمان حفظ نباتات
ب) هیات های انتظامی سازمان نظام مهندسی كشاورزی
الف) سازمان جهاد كشاورزی
-9کدامیک از موارد ذیل جزء تجهیزات عمومی مورد نیاز در جهت صدور مجوز بهره برداری شرکت های توزیع کننده آفتکش نمیباشد؟
ب) میز يا سکوی آزمايشگاهی
الف) انبار مطابق با استانداردهای اعالمی از سوی سازمان حفظ نباتات
د) پرسنل شاغل در انبار به تعداد الزم
ج) تعداد كافی كامیون ،كامیونت و وانت معمولی يخچالدار و لیفتراك های غیردودزا
-10توزیع نسخ جواز تاسیس به چه صورت میباشد؟
الف) تك نسخه ای بوده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
ب) نسخه اصلی مجوز به متقاضی ،نسخه دوم سازمان نظام مهندسی كشاورزی ،نسخه سوم در پرونده و بايگانی.
ج) نسخه اصلی مجوز به متقاضی ،نسخه دوم مديريت حفظ نباتات ،نسخه سوم در پرونده و بايگانی.
د) نسخه اصلی مجوز به متقاضی ،نسخه دوم مديريت حفظ نباتات ،نسخه سوم سازمان نظام مهندسی كشاورزی.
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آفات و بیماریهای گیاهی (از شماره  11تا )40
 -11کدامیک میزبان کرم سیب ( ،)Cydia pomonellaنیست؟
د) گوجه سبز
ج) گردو
ب) زردآلو
الف) گالبی
 -12کدام گزینه در مورد «آفت پروانه مینوز کله مارپیچی برگ ( ،»)Lyonetia clerkellaغلط است؟
ب) حشره ماده تخم های خود را به صورت انفرادی در زير برگ می گذارد.
الف) به صورت حشره كامل زمستان گذرانی می كند.
د) سمپاشی علیه اين آفت ضروری میباشد.
ج) احتماالً  3نسل در سال دارد.
 -13کدامیک ،از دشمنان طبیعی کرم خراط نیست؟
د) عنکبوتها
ج) پرندهها
ب) سنها
الف) مورچهها
 -14عالئم خسارت کدام آفت است ؟
«حشرات کامل از غنچهها و برگ های جوان تغذیه نموده و الرو نیز پرچم ها و تخمدان های گل و میوه جوان را مورد حمله قرار
می دهد .بنابر این غنچه های آسیب دیده باز نشده و به رنگ قهوه ای و بسته باقی می مانند و سوراخی در آنها بوجود می آید».
د) كرم سیب
ج) پسیل گالبی
ب) سوسك شاخك بلند رزاسه
الف) سرخرطومی سیب
 -15مگس گیالس ،چند نسل در سال دارد و چگونه زمستان گذرانی می کند؟
ب) تا  2نسل -درون خاك به صورت شفیره
الف) تك نسل ـ درون شکاف تنه درخت به صورت تخم
ج) تك نسل -به صورت الرو كامل درون پیله در عمق 5ـ 10سانتی متری خاك د) تا  2نسل ـ درون خاك به صورت الرو كامل درون پیله
 -16کدام گزینه در مورد کرم مغز خوار پسته ،غلط است؟
الف) زمستان گذرانی به صورت الرو كامل در زير پوستك های تنه درختان میباشد .ب) هر الرو طی دوران تغذيه 12ـ 10میوه پسته را از بین میبرد.
د) اين آفت در ايران بین 2ـ 1نسل دارد.
ج) اين آفت عالوه بر پسته به بادام و فندق هم خسارت میزند.
 -17کدام گزینه در مورد پروانه برگ خوار مرکبات ،غلط است؟
ب) عالوه بر مركبات به ساير گیاهان مانند زيتون و شمشاد خسارت می زند.
الف) نام ديگر آن پروانه دم چلچله ای می باشد.
د) در ايران بین  4تا  8نسل در سال دارد.
ج) اين آفت زمستان را به صورت شفیره می گذراند.
 -18در مرکبات ،کدام شپشک بیماری دوده ( فوماژین) را ایجاد نمیکند؟
د) سپردار قهوه ای مركبات
ج) شپشك مومی مركبات
ب) شپشك آرد آلود جنوب
الف) شپشك آرد آلود مركبات
 -19کدام گزینه در مورد کرم میوه خوار خرما ،غلط است؟
الف) در استان خوزستان واريته هايی كه از نظر مواد قندی غنی ترند ،نسبت به اين آفت حساس ترند.
ب) كرم میوه خوار خرما به صورت الرو بالغ درون پیله سفید رنگ در الی درزهای تنه درخت زمستان گذرانی كرده و  3نسل در سال دارد.
ج) پوشاندن تنه و خوشه درختان به وسیله حصیر به عالوه سمپاشی با سم مناسب در  2نوبت در كنترل اين آفت مؤثر است.
د) اين آفت هیچگونه دشمن طبیعی در ايران ندارد.
 -20اگر مزارع یونجه را در چین اول دیر آبیاری کنیم ،خسارت کدام آفت کم میشود؟
د) سرخرطومی برگ يونجه
ج) سرخرطومی بذر يونجه
ب) سرخرطومی ريشه يونجه
الف) سن سبز يونجه
 -21سن معمولی گندم غالباً چگونه زمستانگذرانی میکند؟
ج) نر و ماده های جفت گیری كرده د) نر و ماده های جفت گیری نکرده
ب) ماده های جفت گیری كرده
الف) نرهای جفت گیری كرده
 -22نام دیگر سفید بالکها چیست؟
د) شته سبز گندم
ج) تريپس توتون
ب) شته سیاه چغندر
الف) عسلك پنبه
 -23کدام آفت کلزا ،از مراحل مختلف رویشی و زایشی کلزا تغذیه و سبب ریزش گل میشود ولی خسارت کمی وارد نموده و نیاز به
مبارزه نیست؟
الف) مینوز برگ

ب) سوسك گل خوار

ج) سوسك گرده خوار
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 -24کدام گزینه در مورد «کرم خوشه خوار انگور» ( )Lobesia botranaغلط است؟
ب) در انگورهای داربستی بهتر قابل كنترل است.
الف) اين آفت به انگورهايی كه خوشه تراكم دارند ،كمتر خسارت میزند.
ج) يخ آب زمستانی و حذف علف های هرز و برگهای خشك اثر خوبی در تقلیل آفت دارد .د) قرار دادن خوشه های انگور آويزان از درخت درون كیسه.
 -25تغذیه کدام آفت از دانههای نرم موجب چروکیدگی و توقف رشد گندم شده و عالئم آن به صورت پیچیدگی و لکه نقره ای برگ میشود؟
د) تريپس گندم
ج) سن گندم
ب) شته سبز گندم
الف) شته برگ برنج
 -26یکی از عوامل مهم صورت گربه ای شدن ) (cat faceگوجه فرنگی و فلفل ...... ،می باشد.
د) خشکی
ج) كود ازته
ب) گرما
الف) سرما
-27قارچ عامل سپتوریوز در کجا زمستان گذرانی می کند؟
د) هیچکدام
ج) در بقايای گیاهی
ب) در عمق خاك
الف) در هوا
-28کدامیک از بیماری های زیر با استفاده از بذور گواهی شده کامالً کنترل می شود؟
د) الف و ب صحیح است
ج) شته گندم
ب) سیاهك آشکار جو
الف) سیاهك آشکار گندم
 -29عالئم خسارت آتشک درختان میوه کدام است؟
ب) سرعصايی شدن سرشاخه و شانکرهای متعدد
الف) خشکیدگی و سیاه شدگی میوه و باقیمانده آن بر روی درخت
د) هر سه مورد
ج) پژمردگی و سوختگی گلها و باقیمانده آن بر روی درخت
-30عالئم کمبود آهن در درختان سیب چگونه است؟
د) برگ های مسن برنگ قرمز
الف) برگ های جوان زرد با رگبرگ های سبز ب) برگ های جوان زرد يك دست ج) برگ های مسن زرد كمرنگ
 -31نام های «پوسیدگی دماتوفورایی ریشه »« ،پوسیدگی سفید ریشه » و« خوره» نام دیگر کدام بیماری در درختان سیب می باشد؟
ج) پوسیدگی آرمالريايی ريشه د) پوسیدگی فیتوفتورايی طوقه ،يقه و ريشه
ب) پوسیدگی رزلینیايی ريشه
الف) شانکر نکتريايی سیب
 -32عامل بیماری «جاروک سیب» کدام است؟
د) فیتوپالسما
ج) باكتری
ب) ويروس
الف) قارچ
 -33در اثر کمبود کدام عنصر در درختان پسته« ،پژمردگی ورتیسیلیومی» ،شدیدتر میشود؟
د) كمبود Ca
ج) كمبود P
ب) كمبود K
الف) كمبود N
 -34برای جلوگیری از ترکیدگی میوه انار ،کدام گزینه مؤثر نیست؟
د) هرس میوه
ج) كاشت ارقام متحمل
ب) استفاده از كود ازت
الف) استفاده از هورمون اسید جیبرلیك
 -35شته قهوهای مرکبات ،عامل انتقال ویروس کدام بیماری در مرکبات است؟
د) استابورن مركبات
ج) تريستزای مركبات
ب) جاروك لیمو
الف) ريز برگی مركبات
 -36عامل انتقال بیمار گر لکه ترش کدام است؟
د) نماتد
ج) مگس سركه
ب) دانه گرده
الف) زنجرك
 -37کمبود کدام عنصر در درختان میوه هسته دار شایع نیست؟
د) بور
ج) منگنز
ب) مس
الف) منیزيم
 -38کدام جمله در مورد بیماری «لکه باکتریایی برگ» غلط است؟
ب) عامل بیماری ،باكتری گرم منفی و میله ای متحرك است.
الف) عامل بیماری از طريق زخم های تازه دمبرگ به شاخه چه ها حمله می كند.
د) سمپاشی با سم مانکوزب جهت كنترل بیماری توصیه میشود.
ج) سمپاشی در دوره گل دهی يا چند هفته بعد مقدار آلودگی را كاهش می دهد.
 -39کدام جمله در مورد بیماری غربالی و عامل آن غلط است؟
الف) كنیديوم های اسپوردوكیومی دارند كه ياخته های كنیدی زا تولید می كنند.
ب) كنیدی ها روی سرشاخهها ،برگ ها و بیشتر روی میوه های گونه  Prunusتشکیل می شوند.
ج) قارچ عامل بیماری در خالل ماه های مرطوب جوانه های خفته را آلوده میكند.
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د) پیدايش لکه های بیماری به قطر  3تا  10میلی متر روی شاخههای هلو و شلیل عمومیت دارد.
 -40عامل اصلی عفونت بافت ها در بیماری «پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه» ،کدام مورد است؟
ج) میسلیوم
ب) آنتريديوم
الف) اسپورانژيوم

د) زئوسپور

مديريت آفات و بیماری های گیاهی (از شماره  41تا )70
 -41بهترین و مؤثرترین راه مبارزه با نپوویروسها ،کدام مورد است؟
ب) حذف علف های هرز شناخته شده در باغ به عنوان میزبان
الف) استفاده از نماتدكش های تدخینی برای كنترل نماتدهای ناقل
د) استفاده از نهال ها و پايه ها همراه با گواهی بهداشت
ج) استفاده از ارقام متحمل
 -42ترکیبات مسی روی کدام بیماری تاثیر ندارند؟
د) لکه باكتريايی
ج) سفیدك سطحی هلو
ب) شانکر باكتريايی
الف) بیماری غربالی
 -43برای کنترل باکتریهای بیماریزای گیاهی چه ترکیباتی مؤثر است؟
د) مس
ج) مانکوزب
ب) فسفره
الف) زينب
 -44موثرترین روش مبارزه با بیماری پاخوره گندم چیست؟
د) مبارزه شیمیايی
ج) تناوب
ب) تاخیر در كشت
الف) ارقام مقاوم
 -45چرا مبارزه با گیاه انگل گل جالیز مشکل است؟
د) هر سه مورد
ج) رابطه فیزيولوژيك با گیاه
الف) بقاء طوالنی مدت بذر در خاك ب) تولید بذر زياد
-46تناوب زراعی جهت مقابله با کدام گروه از عوامل بیماری زا بیشترین اثر را دارد؟
د) بیماری های خاك زاد
ج) بیماری های هوا زاد
ب) بیماری های بذر زاد
الف) پارازيت های اجباری
 -47محاسبه درصد شدت آلودگی در کدام بیماری محاسبه شده است؟
د) سیاهك پاكوتاه
ج) سیاهك پنهان
ب) سیاهك هندی
الف) سیاهك آشکار
 -48ریشه کنی در کدام بیماری توصیه شده است؟
ج) لکه حلقوی نکروتیك درختان هستهدار د) در تمام موارد
ب) شاركا
الف) موزائیك سیب
 -49کدامیک از روش های مبارزه با برق زدگی نخود نیست؟
ج) تولید بذر در مناطق خشك د) كاشت ،بعد از قطع بارندگیهای بهاره
ب) رقم مقاوم
الف) سمپاشی بعد از هر بارندگی
 -50پیش آگاهی بالست برنج به چه شکلی است؟
د) تمام موارد
ج) سرعت باد در زمان اسپورزايی
ب) تشکیل شبنم
الف) پیش بینی هوا
 -51در مورد کدامیک از بیماری ها با بزرگ کردن سطح مزرعه از میزان آلودگی کاسته خواهد شد؟
د) بیماری های هوا زاد
ج) بیماری های خاك زاد
ب) بیماری های حشره زاد
الف) بیماری های بذر زاد
 -52حساس ترین مرحله زندگی گندم به زنگ زرد گندم چه مرحله ای است؟
د) خمیری شدن
ج) خوشهدهی
الف) مرحله ظهور برگ پرچم و متورم شدن غالف ب) پنجهزنی گندم
 -53اهمیت بیماری فوزاریوم خوشه گندم در چیست؟
د) موارد الف و ب
ب) تولید توكسین های  Zearalenone, zearalonolج) ايجاد صمغ در خوشه گندم
الف) كاهش وزن هزار دانه
 -54در مدیریت تلفیقی بر علیه بیماری پاخوره گندم ،کدام مورد استفاده نمیشود؟
د) سمپاشی با سموم سیستمیك
الف) استفاده بهینه از كودهای ازته ب) تنظیم دور آبیاری ج) تلقیح بذر با باكتری Pseudomonas fluorescens
 -55کشت دیر بذر پاییزه در کدام بیماری موثر است؟
د) سیاهك معمولی
ج) سیاهك ناقص
ب) سیاهك آشکار
الف) سیاهك برگی گندم
 -56کنترل شیمیایی علیه کرم ساقهخوار ذرت چه زمانی مؤثر است؟
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ب) بعد از ورود به خوشه ها
د) در اواخر رشد طولی ساقه

الف) قبل از حمله به جوانه مركزی
ج) پس از خارج شدن الروهای سن يك و قبل از ورود به ساقه
 -57کدام روش کنترل ،برای کرم سفید ریشه کمتر مؤثر است؟
د) كف بر كردن محصول
ج) تغذيه مورچه ها از تخم ها
ب) برگرداندن خاك
الف) از بین بردن الروها و حشرات كامل
 -58پخش کودهای دامی پوسیده و اختالط آنها با خاک مزرعه ،برای جلوگیری از خسارت کدام آفت است؟
د) سرخرطومی چغندر
ج) سوسك نخود فرنگی
الف) الرو سوسك های گرده خوار ب) تريپس پنبه
 -59در اجرای مدیریت تلفیقی آفات ،بهترین گزینه برای بهرهگیری از سموم کدام است؟
الف) برای جلوگیری از پیدايش آفت ،در ابتدا با استفاده از سموم كم دوام مزرعه يا باغ را سمپاشی نمايیم.
ب) با مشاهده جمعیتی از آفت ،از كم دوام ترين سم قابل دسترس مانع از طغیان جمعیت آفت شويم.
ج) طبق دستورالعمل های كارشناسی (شبکه مراقبت) ارايه شده نسبت به سمپاشی اقدام نمايیم.
د) با بررسی وضعیت و جمعیت آفت و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل اثرگذار بر جمعیت آفت اخذ تصمیم شود.
 -60در مورد عملیات مبارزه بیولوژیکی با آفات در شرایط موجود کشور ،گزینه صحیح کدام است؟
ب) استفاده از  Trichogramma spp.علیه كرم ساقه خوار برنج
الف) كاربرد  Trissolcus spp.علیه پروانه كرم غوزه
د) استفاده از  Sulcus spp.علیه سن گندم در مزارع
ج) استفاده از  Phasia spp.علیه سن گندم
 -61استفاده از روغن های امولسیون شونده برای مبارزه با کدامیک از آفات زیر توصیه شده است؟
د) كرم سیب
ج) زنجره مو
ب) كنه قرمز اروپايی
الف) مگس گیالس
 -62موثرترین روش کنترل آبدزدک کدام است؟
د) ضدعفونی خاك
ج) پاشیدن طعمه مسموم
ب) سمپاشی شاخ و برگ
الف) جمع آوری حشرات كامل
 -63خطرناکترین مرحله پورگی «سن گندم» کدام است؟
د) موارد الف و ج
ج) پوره سن 4
ب) پوره سن 2
الف) پوره سن 5
-64نحوه خسارت «پروانه خوشهخوار غالت» به چه صورت است؟
د) همه موارد
ج) الرو سن  3تا 5
ب) الرو سن 1و2
الف) الرو سن 1
 -65زمستان گذرانی سرخرطومی برگ یونجه به صورت  .....و بیشترین خسارت آن در مرحله  .....است.
د) موارد الف و ب
ج) تخم – حشره بالغ
ب) حشره بالغ – حشره بالغ
الف) تخم  -الروی
 -66بیشترین ریزش سن های مادر گندم ،در چه مرحله ای از ریشه گیاه است؟
د) جوانه زنی گندم
ج) پنجه زنی گندم
ب) شیری شدن گندم
الف) ساقه دهی گندم
 -67زنبور پارازیتوئید  ،Bathyplectes curculionisبه کدام مرحله از سرخرطومی برگ یونجه حمله میکند؟
د) پیش شفیره
ج) شفیره
ب) تخم
الف) الرو
 -68سن شکارچی  Andrallus spinidensاز کدام مرحله ساقه خوار برنج تغذیه میکند؟
د) حشره كامل
ج) الرو
ب) شفیره
الف) تخم
 -69زنبور  Trichogramma brassicaeکدام مرحله زندگی کرم خوشهخوار ذرت را پارازیته میکند؟
د) شفیره
ج) الرو سن 4
ب) الرو
الف) تخم
 -70مهمترین عامل کنترل بیولوژیکی عسلک پنبه ،کدام است؟
ب) كفشدوزك Stethorus gilvifrons
الف) سنك شکارگر Orius minutus
د) زنبور پارازيتوئید Microbracon brevicornis
ج) زنبور Eretmocerus mundus
سم شناسی (از شماره )100-71
 -71کدامیک از موارد زیر از خصوصیات یک آفت کش ایده آل نمیباشد؟
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ب) به خوبی و به طور كامل كلیه حشرات موجود در سطح سمپاشی را از بین ببرد.
الف) در محیط اسیدی و قلیايی به سرعت تجزيه شود.
د) در محصوالت و مواد غذايی طعم و بوی نامطبوع ايجاد نکند.
ج) از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
 -72کدام گزینه برای تعریف فرموالسیون (سموم) غیر قابل قبول است؟
ب) به منظور كاهش خطرات زيست محیطی انجام می شود.
الف) به منظور تسهیل كاربرد انجام می شود.
د) به منظور بازارپسندی انجام می شود.
ج) به منظور افزايش تاثیر بر آفات انجام می شود.
 -73تبلیغ و فروش سموم ثبت نشده و سموم خارج از فهرست سموم مجاز کشور . ...........
د) نیاز به اخذ اجازه دارد.
ج) با هماهنگی بالمانع است.
ب) به صورت موردی اشکال ندارد.
الف) ممنوع است.
 -74کدام گزینه بیانگر نام عمومی یک آفت کش می باشد؟
ب) بیانگر تعداد و نوع اتم های تشکیل دهنده مولکول سم باشند.
الف) ساختمان شیمیايی آفتكش را نشان میدهد.
د) اسامی متعددی توسط فرموالتورها پیشنهاد می شود.
ج) عموماً از نام ماده موثره تشکیل دهنده سم استفاده می شود.
-75سختی آب مصرفی برای استفاده از آفت کش ها ،باعث ایجاد کدامیک از عوارض میشود؟
الف) جذب و اتصال به مولکول سم  +ماندگاری بیشتر ذرات محلول سمی در سطح گیاه
ب) غیرفعال نمودن مولکول سم  +جذب تدريجی و نهايتاً اثر بهتر سم در گیاه
ج) جلوگیری از جذب و انتقال مولکول سم  +كاهش اثربخشی سم
د) گیاه سوزی  +طغیان آفت
-76اجزاء تشکیل دهنده فرموالسیون سموم مایع امولسیون شونده عبارتند از:
د) تکنیکال  +امولسیفیانت
ج) تکنیکال  +حالل  +امولسیفیانت
ب) تکنیکال  +حالل
الف) تکنیکال خالص
-77سه هفته قبل و بعد از روغن پاشی بر روی گیاه از کدام سم نباید استفاده کرد؟
د) فستوكسین
ج) ديازينون
ب) گوگرد
الف) سوين
-78بهترین مکان برای نگهداری سموم کدام است؟
ج) دور از نور مستقیم خورشید و دمای باال د) نگهداری در دمای اتاق
ب) نگهداری در دمای زير صفر
الف) نگهداری در سردخانه
-79در ایران برای ضد عفونی محصوالت کشاورزی چه سمومی مصرف میشوند؟
ب) متیل برومايد-اسید سیانیدريك -كلروپیروفوس
الف) كلروپیکرين -سولفور فلورايد -متیل برومايد
د) متیل برومايد -فسفید آلومنیوم – فسفید منیزيم
ج) دی برمواتان -كلروپیکرين -سیماك
-80معنی ) (spبر روی بروشور سم چیست؟
د) پودر قابل گردپاشی
ج) پودر قابل حل در آب
ب) قرص قابل حل در آب
الف) مايع قابل حل در آب
-81معنی واژه  safety intervalدر استفاده از سموم نباتی عبارت است از.....
الف) دوره احتیاط يا دوره كارنس حداقل زمانی است كه مصرف كننده مجاز به مصرف محلول سمپاشی شده می باشد.
ب) حد مجاز حداكثر مقدار سم باقی مانده بر روی محصول سمپاشی شده كه برای مصرف كننده عوارض زيان آور ندارد.
ج) درجه سمیت مواد آفتکش
د) میانگین غلظت كشندگی سموم آفتکش
-82مسئولیت ثبت قارچ کش های بیولوژیک در ایران بر عهده کدام واحد سازمانی زیر می باشد؟
د) موسسه بیوتکنولوژی كشاورزی
ج) سازمان حفاظت از محیط زيست
ب) موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
الف) سازمان حفظ نباتات
-83درمورد سم پروپارژیت کدام گزینه صحیح است؟
ب) میزان مصرف آن دو در هزار در درختان میوه سردسیری است.
الف) روی گالبی و به نبايد مصرف شود.
د) قابل اختالط با قارچ كش هاست.
ج) بايد در موقع ظهر استفاده شود.

7

سومین آزمون سراسری مسئولین فنی (واحدهای گیاهپزشکی) /پنج شنبه  10اسفندماه 1396

 -84مقدار سم (بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) که برای کشتن  %50جانور آزمایشگاهی مثل موش مورد نیاز می باشد را
با ..........نمایش می دهند.
د) P.P.M
ج) I50
ب) LC50
الف) LD50
-85در خصوص گلیفوزیت کدام گزینه نادرست می باشد؟
د) جهت مبارزه با علف هرز
ج) علفکش عمومی است
الف) نام تجاری آن رانداپ می باشد ب) مصرف آن يك لیتر در هکتار توصیه شده
-86تعریف  p.p.mکدام است؟
ب) متوسط غلظت مايعات به خصوص آب به مواد شیمیايی آفت كش
الف) متوسط مقدار كشنده سم بر حسب میلی گرم بر كیلو وزن بدن
د) متوسط مقدار سموم كه  50درصد حشرات را از بین می برد.
ج) مقدار سم در يك میلیون قسمت از مواد غذايی
-87سم نیسورون چگونه با کنه ها مبارزه می کند؟
د) كنه های نر را عقیم می كند
ج) كنه های بالغ را از بین می برد.
الف) تخم و پوره ها را از بین می برد .ب) كنه های ماده را عقیم می كند.
-88در دسته بندی گروه های مختلف آفت کش ها کدام گزینه صحیح است؟
الف)  APنشانگر گروه شته كش هاست و  Aنشانگر گروه كنه كش ها می باشد .ب)  Hنشانگر گروه علف كش هاست.
د) هر سه مورد صحیح است.
ج)  Rنشانگر گروه جونده كش هاست.
-89کدامیک از سموم ذیل حذف یا تعلیق شده می باشد؟
د) كولیس ،بیم ،پرايد
ج) ماالتیون ،استروبی ،تاپیك
الف) نواكرون ،ديمیکرون ،گوزاتیون ب) سوين ،دسیس ،پالیزين
 -90قارچ کش دودین را با کدام یک از قارچ کش های زیر نمی توان مخلوط کرد؟
د) مانب
ج) كاپتان
ب) دينوكاپ
الف) بنومیل
 -91کدام گروه از سموم معدنی آفت کش بیشتر از بقیه مصرف می شود؟
د) فسفردوزنگ
ج) تركیبات تالیوم
ب) تركیبات گوگرد
الف) سموم آرسنیکی
 -92کدامیک از کنه کش های زیر خاصیت حشره کشی ندارد؟
د) فن پروپاترين
ج) اتیون
ب) بنزوكسیمیت
الف) آمیتراز
 -93دوام کدامیک از حشره کش های زیر در محیط زیست بیشتر است؟
د) اندوسولفان
ج) اتريمفوس
ب) فلوئوروآلومینات سديم
الف) متوكسی كلر
 -94اکسی کربوسینها روی چه بیماریهایی مؤثرند؟
د) سفیدكهای داخلی
ج) سیاهكها
ب) سفیدكهای پودری
الف) زنگها
-95در مخلوط بردو ( ،)Bordeaux mixtureآهک چه نقشی را بر عهده دارد؟
د) ماده چسباننده
ج) ماده مخلوط كننده
ب) ماده كم خطر سازی
الف) ماده سمی
 -96اسم تجاری دودین ( )Dodineکدام است؟
د) Cyprex
ج) saprol
ب) Cela
الف) Funginex
 -97فرمون های جنسی جزء کدامیک از گزینه های زیر می باشند؟
د) تنظیم كننده های رشد
ج) مواد اشتهابر
ب) دوركننده ها
الف) جلب كننده ها
 -98قدیمی ترین نوع فرموالسیون آفتکش ها کدام است؟
د) محلول قابل اختالط
ج) سوسپانسیون
ب) محلول روغنی
الف) گرد
 -99کدام ترکیب بیشتر به عنوان جونده کش کاربرد دارد؟
د) اسید بوريك
ج) كائولن
ب) فسفر دوزنگ
الف) كريولیت
 -100کدام گزینه متفاوت از بقیه می باشد؟
د) بنزوكسیل
ج) بنلیت
ب) بنسايد
الف) بنومیل
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