
 از مهمترین آفتی که باقال حمله می کند چیست؟

   ☑ شته سیاه1-

 شب پره 2-

 تریپس 3-

 مینوز4-

  

 خاک مناسب برای کشت باقال سبز چه خاکی است؟

   ☑ خاک شنی1-

 خاک آهکی 2-

 خاک اسیدی3-

 خاک آمونیاکی4-

  

 کام نوع لوبیا سبز برای تازه خوری مناسب می باشد؟

  ☑بی نخ1-

 نخ دار 2-

 پابلند 3-

 پا کوتاه4-

  

 بهترین خاک برای کشت لوبیا سبز چه خاکی است؟

   ☑رسی شنی1-

 آهکی 2-

 اسیدی 3-

 فسفری4-

  

 .صورت سبزی مصرف می شود.........می نامند نیام نارس لوبیا که به

  ☑ اسنپ بینز1-

 پول بینز2-

 آپیول 3-

 اسید4-

  



که باعث فعال شدن.........می شود که یکی از از کوتیلیدون نخود فرنگی نوعی روغن تهیه می شود 

 .داروهای ضد حاملگی می باشد

   ☑ گزیلو هیدروکوئینن1-

 آپیول2-

 کرفس3-

 آگروتیس4-

  

 اگر برگها حالت پیچیدگی داشته و نیام خالی از دانه باشد نشانه کمبود کدامیک ار عناصر زیر می باشد؟

  ☑ کمبود منگنز1-

 کمبود بُر 2-

 کمبود مس3-

 کمبودآهن4-

  

 خاک مناسب برای کشت نخود فرنگی چه خاکی است؟

  ☑ رسی و لومی شنی1-

 آهکی2-

 اسیدی 3-

 هیچکدام4-

  

 کدام نوع از نخود فرنگی برای تهیه کنسرو استفاده می شود؟

  ☑ بذر کوچک1-

 بذر چروکیده 2-

 بذر ریز و درشت3-

 هیچکدام4-

  

 چیست؟نام دیگر ارقام باالرونده نخودفرنگی 

  ☑ پول تیپ1-

 پاکوتاه 2-

 دانه ناصاف 3-

 دانه بلند4-

  



 کدامیک از گیاهان زیر به خاطر باال بودن میزان روغن در صنعت روغن کشی استفاده می شود؟

  ☑سویا یا سوژا1-

 هویج 2-

 شلغم3-

 کرفس4-

  

 عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی در اثر کدامیک از عوامل زیر می باشد؟

  ☑ قارچ1-

 ویروس2-

 باکتری3-

 آمونیاک4-

  

 برای جلوگیری از سبز شدن غده های سیب زمینی در انبار از چه ترکیبی استفاده می شود؟

   ☑مالیک هیدروزاید1-

 آهک 2-

 آمونیاک3-

 زینب4-

  

 برا ی ازبین بردن قسمتهای هوایی سیب زمینی ازچه ترکیب یا ترکیباتی استفاده می شود؟

   ☑ و سولفات آمونیومترکیبات دی نیتر1-

 اسید سیتریک 2-

 آهک 3-

 آمونیوم4-

  

 زمان یا نشانه برداشت غده های سیب زمینی چه موقع است؟

   ☑ قسمت های هوایی گیاه قهوه ای شوند1-

 بوته ها سیاه شوند2-

 ریشه ضعیف شود 3-

 ریشه فاسد شود4-

  



 کشی استفاده می کنند؟ برای ضدعفونی کردن بذرها یا غده های سیب زمینی از چه قارچ

  ☑ کاپتان،مانب،ترکیبات گوگردی1-

 اسید سیتریک 2-

 اسید نیتریک3-

 اسید سولفوریک4-

  

 استفاده از کود ازته چه موقع است؟

  ☑ سانتی متر شوند02تا02بوته ها 1-

 ساتی متر شوند02بوته ها 2-

 هیچکدام 3-

 موقع گلدهی فرارسد4-

  

 ه هایی است؟هوای مورد عالقه ی سیب زمینی ج

  ☑ هوای مرطوب1-

 خشک 2-

 نم دار3-

 بارندگی4-

  

براثرتجمع کدام یک ازترکیبات زیر استکه رنگ برگ های سیب زمینی ازسبزی به قرمز ویا بنفش تبدیل 

 می شود؟

  ☑ انتوسیانین1-

 کاروتنوید2-

 کلروفیل3-

 رنگیزه4-

  

 ازبیماری های مهم در ریواس رانام ببرید؟

   ☑ وسیدگی طوقهلکه برگی و پ1-

 پوسیدگی ریشه2-

 پوسیدگی گل ها 3-

 هیچ کدام4-

  



 روش متداول برای تکثیر ریواس کدام یک از روش های زیر می باشد؟

  ☑ استفاده از ریزوم ها1-

 ساقه2-

 گل وبذر 3-

 همه موارد4-

  

 علت مصرف نکردن برگ های ریواس چیست؟

   ☑ وجودماده ای سمی به نام اگزالیک اسید1-

 اپیول2-

 کوکوربتاسین 3-

 کرفس4-

  

 بر اثر کدامیک از بیماریهای زیر است که قسمت های هوایی در مارچوبه بی رنگ می شود؟

  ☑زنگ مارچوبه1-

 پوسیدگی ریشه 2-

 پوسیدگی ساقه 3-

 لهیدگی و فاسد شدن4-

  

 موقع یا زمان انتقال نشاهای مارجوبه به زمین اصلی در چه فصلی از سال است؟

  ☑ایل بهاراو1-

 اوایل پاییز 2-

 شهریور 3-

 تیر4-

  

 بهترین و باالترین محصول مارچوبه در چه زمینی تولید می شود؟

   ☑ زمین مارچوبه کمی یخ بزند1-

 زمین خشک شود2-

 زمین نمدار باشد3-

 همه موارد4-

  



 در چه صورت یا شرایط اسپی یر ها تولید می شوند؟

  ☑ انباال رفتن دما در بهارو تابست1-

 پایین آمدن دما در پاییز 2-

 0-و0گزینه 3-

 همه موارد2

  

 اسپی یر در مارچوبه به چه معنی است؟

   ☑ قسمت خوراکی مارچوبه1-

 قسمت هوایی و گل دهنده 2-

 قسمت ریزوم 3-

 قسمت گل4-

  

 کدامیک از انواع کلم دارای دمگل بسیار طوالنی و رنگ گل سبز مایل به ارغوانی می باشد؟

   ☑ لم بروکسلک1-

 کلم قمری2-

 کلم پیچ3-

 ریواس4-

  

 بر اثر کدامیک از بیماریهای زیر طبق گل و پهنگ برگ در کلم گل تشکیل نمی شود؟

  ☑ ویپ تیل1-

 باتونینگ 2-

 بلیندیس3-

 هیچکدام4-

  

 بر اثر کدامیک از بیماریهای زیر است که ساقه گل دهند کلم گل تو خالی و طبق گل قهوه ای می شود؟

   ☑براون نینگ1-

 زردی 2-

 پوسیدگی 3-

 زردشدن برگها وگل4-

  



 برای جلوگیری از کمبود عنصر مولیبدون در مزرعه کلم گل از چه ترکیبی استفاده می شود؟

  ☑ مولیبدات سدیم1-

 آهن 2-

 کلسیم3-

 اسید نیتریک4-

  

 هنده ظاهر می شود؟برگهای کدامیک از کلم های زیر به هم نمی پیچند و در وسط آنها شاخه گل د

  ☑ کلم گل1-

 کلم قمری2-

 کلم پیچ3-

 کلم بروکسل4-

  

 در اثر کدامیک از عوامل زیر است که برگهای کلم شروع به زرد شدن و سپس قهوه ای می شوند؟

  ☑ قارچ فوزاریوم1-

 کپک نان 2-

 مخمر نان3-

 اکتینومیست4-

  

 بیماری های کلم استفاده می شود؟از کدامیک از سموم حشره کش برای از بین بردن آفات و 

   ☑ دیپترکس1-

 مخمرنان 2-

 کپک نان3-

 هیچکدام4-

  

 زمان کاشت کلم در مناطق گرمسیری وچه موقع از سال است؟

  ☑اواخر شهریور تا اواخر مهرماه1-

 اواخر آذر وبهمن2-

 اواخرزمستان 3-

 همه موارد4-

  



 اشد چه نام دارد؟نوعی از کلم که دارای برگهای خشن و چروکیده می ب

  ☑ ساووی کبیج-1

 کلم قمری-2

 کلم معمولی-3

 کلم بروکل-4

  

  نام دیگر پیازهای کوچکی که اطراف موسیر به وجود می آیند والیه الیه نمی باشند چیست؟

  ☑کالوز-1

 سیر -2

 آپیول-3

 ریواس-4

  

 علت مشاهده لکه های خاکستری بر روی برگ های پیاز چیست؟

   ☑سفیدک داخلی1-

 کپک زدگی2-

 قارچ گرفتگی 3-

 فاسد شدن برگها4-

  

 بر اثر حمله کدامیک ازآفات زیر است که برگها زرد و ساقه و غده های پیاز ازبین می روند؟

  ☑ تریپس و مگس سرکه1-

 شب پره 2-

 موش3-

 خرگوش4-

  

از چه ترکیبی استفاده برای اینکه طول مدت انبارداری پیاز زیاد باشد و از سبز شدن پیازها جلوگیری شود 

 می کنند؟

  ☑مالئیک هیدروزاید1-

 اسیدسیتریک 2-

 اسید خنثی3-

 آهک4-

  



 از عالیم برداشت پیاز در کدام گزینه مشهود می باشد؟

   ☑زمانی که برگها شروع به زرد شدن و افتادن باشند1-

 زمانی که برگها سیاه باشند 2-

 زمانی که برگها قهوه ای شوند3-

 همه موارد4-

  

 اگر پیاز در زمین های شنی کاشته شود استفاده از کدامیک از کودهای شیمیایی زیر توصیه می شود؟

  ☑کودازت،فسفر،پتاسیم1-

 کود آهکی2-

 کود گوگردی3-

 کودآهن4-

  

 در چه صورت یا شرایطی رشد رویشی پیاز متوقف می شود و تشکیل غده در پیاز شروع می شود؟

  ☑ شدن هواباال رفتن دما و گرم 1-

 هوای خنک2-

 هوای خشک3-

 هوای گرم4-

  

 در زمینی که هویج کاشته شده است از کشت مجدد کدامیک از محصوالت زیر صرفه نظر می شود؟

  ☑پیاز-1

 کاهو -2

 اسفناج -3

 ریواس-4

  

 برای درمان نارحتی های اعصاب و روماتیسم و لمباگو از کدام یک از سبزیهای زیر استفاده می شود؟

  ☑فلفل-1

  کاهو-2

 اسفناج-3

 ریواس-4

 

 


