
 



كلیة الزراعة

مجدي السید مھديأحمد عبد القوي أحمداسم الباحث:

عنوان البحث:
تأثیر بعض منتجات نحل العسل على مقاومة نیماتودا تعقد الجذور میلودوجینا جافنیكا على نباتات الطماطم

طریقة البحث:
تأثیر بعض منتجات نحل العسل على مقاومة نیماتودا تعـقد الجذور  میلودوجـــــــــینــــا جافنیكا على نباتــــــــــــــات

الطماطـــــــــــــــم

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
التأثیرات الفسیولوجیھ والھستولوجیھ للبروبولیس على بعض الصفات 

          لفئران التجارب البیضاء
طریقة البحث:

أجریت ھذه الدراسة بمعمل ومنحل قسم الحشرات االقتصادیة ، معمل قسم الكیمیاء الحیویة، كلیة الزراعھ جامعة
المنوفیھ بھدف دراسة تأثیر بعض البروبولیس كأحد منتجات النحل  على بعض الصفات الفسیولوجیھ والھستولوجیھ

لفئران التجار البیضاء .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تقدیر كفاءة بعض المستخلصات النباتیة المطبقة على شمع نحل العسل فى المكافحھ البیولوجیھ لفراشة دودة 

الشمع الكبرى
طریقة البحث:

أجریت ھذه الدراسة بمعمل ومنحل قسم الحشرات االقتصادیة كلیة الزراعھ جامعة المنوفیھ بھدف دراسة تأثیر بعض
المستخلصات النباتیة على بعض الصفات البیولوجیھ وكذلك سمیتھا على دودة الشمع الكبرى .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
استجابة القطن المصرى للتلقیح بنحل العسل واالسمدة الحیویة

طریقة البحث:
اجریت تجربتان حقلیتان بمزرعة خاصة بمركز دیرب نجم محافظة الشرقیة لدراسة تأثیر التلقیح بنحل العسل وتلقیح

البذور باالسمدة الحیویة على بعض الصفات التكنولوجیة اللیاف القطن المصرىوبعض منتجات نحل العسل

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
كفاءة استخدام بعض المبیدات الحیویة ذات االصل الفطرى الممرض على طفیل الفاروا المتطفل االكاروسى 

على نحل العسل
طریقة البحث:

دراسة كفاءة استخدام بعض المبیدات ذات االصل الحیوى على طفیل الفاروا وبعض الدراسات الھستولوجیھ باستخدام
المیكروسكوب االلكترونى .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
استكشاف المقاومة للمبیدات الحشریة المختلفة ودراسات بیوكیماویة فى عشائر حقلیة لدودة اللوز القرنفلیة

طریقة البحث:
أجریت الدراسة بمعامل كلیة الزراعة جامعة المنوفیھ،بھدف استكشاف المقاومة للمبیدات المختلفھ لعشائر حقلیة لدودة

اللوز القرنفلیة .وذلك لما لھذه األفة من اض رار مباشرة على االنتاج الحقلى من القطن المصرى مما یؤثر على االنتاجیھ

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تطویر طریقة لمكافحة لطفیل الفاروا بواسطة المبیدات الحیویة تحت الظروف المصریة والسعودیھ .

طریقة البحث:
دراسة استخدام بعض المبیدات الحیویة فى مكافحة طفیل الفاروا تحت الظروف المصریة والسعودیھ  .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
المكافحة الحیویة لسوسة النخیل الحمراء باستخدام النیماتودا الممرضة للحشرات

طریقة البحث:
أجرى ھذا البحث لدراسة امكانیة استخدام بعض اجناس النیماتودا الممرضة للحشرات فى مكافحة سوسة النخیل

الحمراء وذلك كأحد وسائل استخدام المكافحة الحیویة لتجنب استخدام المبیدات الكیماویة

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تأثیر المبیدات المستخدمة فى محافظة المنوفیھ على طوائف نحل العسل وبعض منتجاتھا

طریقة البحث:
دراسة تأثیر بعض المبیدات المستخدمة فى محافظة المنوفیھ على طوائف نحل العسل وبعض منتجات النحل .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:


