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ترجع التغريات املناخية إىل الزيادة املضطردة يف اجملاالت الصناعية املتعددة واليت أدت بصورة أو 

بأخرى اىل زيادة معدل تركيز غازات بعينيها )مثل أول وثاني اكسيد الكربون( يف الغالف اجلوي 

وما ينتج عن ذلك مبا يسمى بظاهرة اإلحتباس احلرارى واليت تتسبب فيها الدول املتقدمة وتتأثر 

به بشدة او بصورة أكرب الدول النامية نظرًا لضعف الُبنى التحية لتلك الدول 

تنشيط  او  بتثبيط  امليكروبي  الرتكيب  يف  ورئيسيًا  هامًا  دورًا  تلعب  املناخية  التغريات  فإن  لذا 

اإلرتفاع  بعد  النباتية خاصًة  األمراض  إختفاء بعض مسببات  أو  بعينيه وكذلك ظهور  ميكروب 

التغريات دورًا هامًا وبارزًا يف زياده معدل  الذى نشهده يف درجات احلرارة كما تلعب تلك  امللحوظ 

واحلذر  احليطة  أخذ  معه  يستلزم  الذى  األمر  املرضية  واملسببات  اآلفات  لبعض  االنتشار  وسرعة 

التغريات واليت  ينعكس  للحد من تأثري تلك  جتاه ما حيدث حولنا من متغريات بيئية ومناخية 

أثرها على القطاع الزراعي بصفة عامة وعلى احملاصيل )بستانية كانت او حقلية ( بصفٍة خاصة 

كخفض جوده املنتج وضعف الطاقة اإلنتاجية للمحاصيل وعدم قدرة املنتج على حتمل التخزين 

وتعرضه للتلف سريعًا نظرًا لإلجهاد احلرارى الذى يتعرض له املنتج وقلة التلوين وسرعه النضج 

هذا فضاًل كوِن ذلك املنتج  يكون عرضة لإلصابة باألمراض واآلفات  واحملصلة النهائية لكل هذا هو 

ندرة املنتج )قلة املعروض( األمر الذى جيب معه التفكري يف تغيري منط االستهالك لتحقيق األمن 

الغذائي وضمان توافر املنتج الغذائي بصورة مستمرة كما أن التغريات املناخية قد تلعب دورًا أيضًا 

يف حدوث ما يعرف بظاهرة التصحر وزيادة ملوحة الرتبة لقلة املياه بسبب زيادة معدالت البخر 

السيول وهو  إىل حد  أو نشوء ظواهر مناخية شاذة كزيادة معدالت األمطار واليت تصل  وحدوث 

ما شاهدناه بصورة جليه فى العديد من دول العامل كأملانيا والصني وإثيوبيا وغريهم لذا كان من 

النباتية  الضروري استنباط أصناف نباتية جديد متحملة لإلجهاد احلرارى ومقاومة لألمراض 

القطاع  على  أضرار  من  وما حتدثه  املناخية  التغريات  تلك  التوعية خبطورة  أهمية  إىل  باإلضافة 

الزراعي واالقتصادي وهو ما ال يدخر فيه مركز البحوث الزراعية جهدًا من خالل باحثيه جبميع 

معاهده البحثية واحلريصني كل احلرص على ِرفعة وتقدم مصرنا احلبيبة والعمل دومًا على زيادة 

وعى املزارع املصري مبا حيقق له الرخاء ويضمن له إستقراره .

اسرة التحرير

هنــــا نلتقى
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شهر يناير:
األرض القدمية

استمرار الري واستكمال التسميد
- يراعى االهتمام بالري، خاصة وأن النباتات يف هذه 
على  السنابل،  ومحل  تكوين  مرحلة  يف  تكون  الفرتة 
أن يكون الري على احلامي، واالحرتاس من الري أثناء 
للنباتات، واالنتهاء  الرياح حتى ال حيدث رقاد  هبوب 

من إضافة كل جرعات السماد اآلزوتي.
استمرار مكافحة احلشائش

وجدت  وإذا  احلقل،  ومالحظة  باستمرار  املرور   -
حشيشة  خاصة  وبصفة  يدويًا،  فتكافح  احلشائش 

الزمري.
األمراض الفطرية

- ومن أهمها أصداء القمح الثالثة )األصفر والربتقالي 
الدقيقي، وعادة  والبياض  السائب،  التفحم  واألسود(، 
فإن أغلب أصناف القمح املوصى بزراعتها تكون مقاومة 
لألصداء الثالثة، إذا ما اتبعت السياسة الصنفية اليت 
يف  القمح  أصناف  من  صنف  كل  بزراعة  فيها  يوصى 

املنطقة املناسبة.
الصدأ األصفر )الصدأ املخطط(

شكل  على  وفرباير  يناير  شهر  خالل  أعراضه  -تظهر 
بثرات )بقع صفراء( منفصلة هلا مظهر مسحوقي مرتبة 
الورقة ومتوازية، وتظهر  يف صفوف طولية مع حمور 
السنابل،  على  والقنابع  واألغماد  األوراق  على  اإلصابة 
وعند مسح األوراق باألصابع تظهر بودرة صفراء اللون 

على األصابع.

الصدأ األصفر على األوراق

الصدأ األصفر على السنبلة

مسحوق الصدأ األصفر على اليد
ومالحظة  باستمرار  املرور  ُيتابع  الشهر  هذا  -ويف 
احلقل، وفور ظهور منطقة أو مناطق من احلقل مصابة 
مبرض الصدأ األصفر البد من املكافحة الفورية بأحد 
وباملعدل  وبالطريقة  بها  املوصى  الفطرية  املبيدات 

املوصى به.

القمح.. االهتمام بالري ومكافحة احلشائشالقمح.. االهتمام بالري ومكافحة احلشائش
املادة العلمية / د : رضا حممد على قمرب
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األرض اجلديدة
استمرار الري واستكمال التسميد

- يف األرض اجلريية يستمر الري كل حوالي 15 إىل 20 
يوم، مع مراعاة   7 إىل   4 الرملية كل  األرض  يوم، ويف 
إضافة  استكمال  وكذلك  النباتات،  تعطيش  عدم 
السنابل،  طرد  قبل  منها  واالنتهاء  األمسدة  جرعات 
طرد  قبل  الثانية  للمرة  الصغرى  العناصر  وإضافة 

السنابل.
مكافحة احلشائش واألمراض الفطرية يتم أيضًا كما 

سبق وأشرنا يف املكافحة يف األراضي القدمية. 
شهر فرباير:

األرض القدمية
استمرار الري

مع  النباتات،  تعطيش  وعدم  بالري،  االهتمام  جيب   -
أن  ويالحظ  الرياح،  هبوب  أثناء  الري  عدم  مراعاة 
االهتمام واالعتدال يف الري يف هذه الفرتة ُيساعد على 

سرعة وجتانس طرد السنابل.
األمراض الفطرية

املرور ومالحظة  يستمر  أن  الشهر  هذا  املهم يف  من   -
احلقل  من  مناطق  أو  منطقة  ظهور  وفور  احلقل، 
مصابة بأي من أمراض الصدأ أن تكون املكافحة فورية 

بأحد املبيدات وبالطريقة وباملعدل املوصى به.
احلرارة  إرتفاع درجة  اجلو وبدء  إحنسار برودة  - مع 
السائدة، يبدأ مرض صدأ األوراق الربتقالي يف الظهور، 

والبد أن يالحظ ذلك جيدًا.
صدأ األوراق )الصدأ الربتقالي أو الصدأ البين(: 

تبدأ أعراضه يف الظهور يف هذا الوقت على شكل بثرات 
على  ومبعثرة  منفصلة  اللون(  بنية  أو  )برتقالية 
سطح الورقة العلوي بدون نظام، هلا مظهر مسحوقي، 
وتظهر اإلصابة على األوراق فقط، وعند مسح األوراق 

باألصابع تظهر بودرة بنية اللون على األصابع.

صدأ األوراق ) الصدأ الربتقالي(

األصفر،  بالصدأ  إصابة  حالة  يف  وذكرنا  سبق  وكما 
مصابة  احلقل  من  مناطق  أو  منطقة  ظهور  فعند 
بأحد  الفورية  املكافحة  األوراق إلبد من  مبرض صدأ 

املبيدات وبالطريقة وباملعدل املوصى به.
مكافحة الفئران:

خالل  بالفئران  لإلصابة  القمح  حمصول  يتعرض   -
الفئران  مقاومة  ويلزم  املختلفة،  منوه  مراحل 
احلقول  حواف  بنظافة  احملصول،  على  للمحافظة 
واملراوي والرتع واملصارف من احلشائش. التخلص من 
بقايا النباتات أو املواد املهملة يف احلقول، وهدم جحور 

الفئران أو تغريقها باملاء لقتل الصغار.
- وللحصول على مكافحة جيدة للفئران البد أن تكون 
السامة  الطعوم  باستعمال  مجاعية  بصورة  املكافحة 

املوصى بها.
مكافحة حشرة املن:

- ُتعترب اإلصابة حبشرة املن شديدة وخطرية إذا ظهرت 
مبكرًا وقبل طرد السنابل، مما يؤدي إىل ظهور الندوة 
العسلية واليت تعمل على تأخري طرد السنابل وضعف 

تكوين احلبوب واخنفاض احملصول، وتقزم النباتات.
- لذلك يفضل املرور الدوري على احلقول ملراقبة ظهور 
احلشرة و إجراء الرش مبكرًا للبقع املصابة فقط، ملنع 

انتشار احلشرة يف باقي احلقل واحلقول اجملاورة.

حشرة املن

رشاد الزراىع ية للإ دارة املركز تصدرها الإ
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- وتستخدم املبيدات املوصى بها يف مكافحة حشرة املن، مع مالحظة أن احلد االقتصادي احلرج الذي يبدأ عنده 
الرش هو 30 حشرة لكل نبات، قبل مرحلة طرد السنابل، وال ينصح باستخدام املبيدات متى وصلت النباتات إىل 
مرحلة طرد السنابل، وأن يتم الرش بعد تطاير الندى، ويكون مستوى البشبوري أسفل النباتات حبوالي 15 سم 

لضمان وصول حملول الرش ملعظم أجزاء النباتات.
مكافحة القواقع والبزاقات األرضية:

- تؤدي تغذية القواقع على نباتات القمح إىل ظهور خطوط بيضاء شفافة طولية على نصل األوراق، ويف حالة 
اإلصابة الشديدة تبدو األوراق مهلهلة.

- وتكون مكافحة القواقع عن طريق التخلص من احلشائش وخملفات احملصول السابق اليت تعترب مأوى للقواقع. 
جتنب نقل تربة أو مساد، حيتوي على قواقع، إىل أراضي خالية من اإلصابة، اجلمع اليدوي وحرقها أو تقدميها 

غذاء للبط أو األوز، استعمال الطعوم اجلاذبة، أو أكوام الربسيم حول احلقل.
- وعند وصول تعداد اآلفة من 3 :5 قواقع لكل نبات، يتم عمل طعم سام من املبيدات املوصى بها.

األرض اجلديدة
الري والتسميد

- جيب االهتمام به كما سبق وأشرنا يف األراضي القدمية لألهمية الشديدة وتأثريه على احملصول. 
األمراض الفطرية

- ُيتبع معها نفس اإلجراءات السابق اإلشارة إليها يف األراضي القدمية. 
وكما يف األرض القدمية كذلك يتم مكافحة الفئران والقواقع والبزاقات األرضية وحشرة املن. 

رشاد الزراىع 1 - 2 / 2022 لسنة )68( لة الإ مج
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أهم املعامالت باألراضي القدمية 
القبلي  الوجه  مشاتل  نقل  مت  قد  يكون  الفرتة  *هذه 
األزوتية  السمادية  الدفعة  وأخذت  املستدمية  لألرض 
5 شكاير سلفات  أو  4 شكاير نرتات نشادر  األوىل وهي 
نشادر / للفدان 0 ويتم اضافة الدفعة السمادية الثانية 
مبعدل 4 شكاير نرتات نشادر أو 5 شكاير سلفات نشادر 
الدفعة  مع  بوتاسيوم  سلفات  شيكارة  وإضافة  للفدان 

السمادية الثانية 
املبيدات  باستخدام  أو  يدويًا  احلشائش  نقاوة  يتم   *
املوصى بها وكذلك مكافحة األمراض الفطرية السيما 
يوم   15  -10 كل  الوقائية  باملبيدات  الزغبى  البياض 
باستخدام الكربيت امليكرونى أو الدياثني م 45 وجيب 
عدم اإلسراف فى استخدام املبيدات حتى اليزداد األثر 
التصدير  عند  ترفض  ثم  ومن  األبصال  فى  املتبقى  
باإلضافة إىل تأثريها الضار على البيئة وصحة االنسان 
الزراعات  من  اإلنتهاء  يتم  البحري  الوجه  فى  أما   *
املتأخرة والجيوز التأخري فى نقل الشتالت إىل منتصف 
إىل  إىل إخنفاض احملصول ويؤدى  يناير ألن ذلك يؤدى 

كثرة العيوب التجارية باألبصال 0
نقل  بعد  األوىل  السمادية  الدفعة  إضافة  جيب  كما 
 4 عن  عبارة  وهي  بشهر  املستدمية  لألرض  الشتالت 
6شكاير سلفات نشادر  او   %  33.5 شكاير نرتات نشادر 

0 %20.5

* االنتظام فى الرى والرش الدورى الوقائى والعالجى 
باستخدام املبيدات املوصى بها  وعدم اإلسراف فى الرى 
ألن ذلك يؤدى إىل رفع الرطوبة  النسبية حول النباتات 
البياض  فطر  ينشط  املنخفضة  احلرارة  درجة  ومع 
اإلرجوانية  اللفحة  مرض  يظهر  وبعدها  الزغبى 

وكالهما يؤثر على احملصول وجودته بشدة. 
* إيضا البد من إضافة شيكارة سلفات بوتاسيوم %48.5 

للفدان بعد الدفعة السمادية الثانية     
منتصف  قبل  التسميداآلزوتى  من  االنتهاء  * ضرورة 
الوجه  يناير  فى  القبلى ومنتصف  الوجه  فرباير فى 

البحرى 0
*أما يف األراضي اجلديدة0

أسبوعيًا  املتوازن  السماد  إضافة  فى  االستمرار  يتم   *
 48 و  للفدان   / أزوت  وحدة   120 إضافة  يتم  حبيث 
وحدة بوتاسيوم و 45 وحدة فوسفور /للفدان 0 تقسم 

حلوالي 12 أسبوع.
حساب  على  اآلزوتى  التسميد  فى  اإلسراف  وعدم   *
باقى العناصر حتى اليؤثر ذلك على جودة احملصول 
أسبوعيًا  السماد  دفعات  تقسيم  ويفضل  وكميته 
بكميات منخفضة يف البداية ثم تزداد تدرجييا يف يناير 
وفرباير وتقل يف مارس مع استمرار التسميد البوتاسى 
وكذاك جيب اإلهتمام بإضافة العناصر الصغرى السيما 

البصل .. االنتهاء من نقل الشتالت لألرض املستدميةالبصل .. االنتهاء من نقل الشتالت لألرض املستدمية
املادة العلمية ا.د / عبد اجمليد مربوك ابودهب

إعداد: م/ ليلى قنصوه

البصل من احملاصيل 
اإلقتصادية اهلامة واليت يكون هلا 

عائد إقتصادى جيد وأإلهتمام باملعامالت 
املشتل  وأرض  الصنف  إختيار  مثل  الزراعية 

وجتهيز األرض جيدًا والزراعة فى امليعاد املناسب 
وانتظام الرى وتصويم النباتات قبل احلصاد وعند 

نضج 25% يتم منع الرى ملدة 2-3 أسابيع وبعدها يتم 
احلصاد 0

من  فالبد  وفرباير  يناير  املرحلة  هذه  وفى خالل   
للحصول  تؤدى  التى  الزراعية  املعامالت  مراعاة 

على أعلى كمية من احملصول وتكون أبصاهلا 
أو  احمللى  لإلستهالك  عالية  جودة  ذات 

التصدير ويزداد عائد الزراعة. 

رشاد الزراىع ية للإ دارة املركز تصدرها الإ
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15 يوم أو يضاف  احلديد والزنك واملنجنيز والنحاس واملاغنسيوم رشًا على األوراق خالل يناير وفرباير كل 
بصورة خملبية كما يتم التسميد بنرتات الكالسيوم منفردة مرة كل أسبوع.

* يفضل عدم التعطيش فى األراضي اجلديدة حتى التزداد الفرصة إلنتاج األبصال املزدوجة او احلنبوط.
* احملافظة على نقاوة احلشائش يدويا أو باملبيدات املوصى بها مثل اجلول فى بداية الزراعة والفيوزيليد فى 
وقت وجود احلشائش )2سم جول 24% / لرت( بعد 9 إىل 10 أيام من نقل الشتالت لألراضي املستدمية و4-6 سم 

فيوزيليد/لرت اثناء املوسم للحشائش النجيلية.
امليكروبى  الكربيت  الوقائية مثل  املبيدات  بإستخدام  اآلرجوانية  واللفحة  الزغبى  البياض  االهتمام مبقاومة 
أو الدياثني م 45 مبعدل 400جم/200 لرت/ف أوكوبكس 400 جم/200 لرتماء مرة كل 10 اىل 15 يوم وكذلك 
مكافحة الرتبس خصوصا مع ارتفاع درجة احلرارة بإستخدام املبيدات املوصى بها مثل بروف بلس مبعدل 25 

سم/100 لرتماء أو رادينت 120 سم3 /فدان مع إضافة املادة الالصقة والناشرة 0
إنتاج البصيالت:-

* ويتم فى شهر يناير إىل منتصف فرباير مبعدل 20 اىل 25 كجم للفدان  ويتم جتهيز األرض مثل جتهيز ارض 
املشتل. 

 يتم اضافة السمادى األزوتى على دفعتني األوىل بعد 3 اسابيع من الزراعة والثانية بعد 3 اسابيع من الدفعة 
األوىل ومعها 25 كجم من السماد البوتاسى .

كما جيب األهتمام بالرش الدورى الوقائى للبياض الزغبى واللطعة األرجوانية . 

البصل النتاج البذور:
1( ضرورة نقاوة احلشائش والعزيق الرتديم حول النباتات 

لتصبح فى منتصف اخلط ويتم 
    اإلعتدال فى الرى ومكافحة الرتبس والبياض الزغبى 0

الثانية وهى عبارة  السمادية  الدفعة  بإضافة  اإلهتمام   )2
سلفات  شيكارة  مع  نشادر  سلفات  شكاير  أربعة  عن 

بوتاسيوم للفدان . 
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حالة احملاصيل الزيتيةحالة احملاصيل الزيتية
خالل شهري يناير وفربايرخالل شهري يناير وفرباير
املادة العلمية / قسم حبوث احملاصيل الزيتية

اعداد: م/ ليلى قنصوه

زراعته  يف  البدء  ميكن  الشمس  دوار  حملصول  بالنسبة 
بتجهيز  أوال  ويتم  القبلي  الوجه  مناطق  يف  خاصة 
لتسهيل  والتسوية  متعامدتني  مرتني  باحلرث  األرض 
فوسفات  سوبر  شيكارة   2 عدد  وإضافة  الري  عملية 
الزراعي  اجلبس  إضافة  كذلك  اخلدمة  مع  الكالسيوم 
 14 مبعدل  األرض  وختطيط  بامللوحة  املتأثرة  لألرض 
املسافة بني اجلورة  خط / قصبتني والزراعة يف جور 

واألخرى 25 سم، ويتم وضع 2 بذرة يف كل جورة.
ويلزم لزراعة الفدان 4 كيلو بذرة / للفدان.

أرض ملحية  كانت  فإذا  األرض  االهتمام بطبيعة  جيب 
تتم الزراعة يف الثلث السفلي من اخلط وإذا كانت أرض 
الزراعة  من  أسبوع  بعد  الري  إعادة  من  البد  كلسية 
لتسهيل خروج اجلنني من األرض كذلك إضافة األمسدة 
البلدية للتقليل من أثر امللح املتواجد يف األرض فيؤثر 

على إنبات ومنو البذور.
احليوي  الفوسفورين  مبركب  البذرة  معاملة  يفضل 
امللحية  للصفات  اجلديدة  اجلذور  حتمل  لتسهيل 

كيس   1 ويضاف  العناصر  امتصاص  على  واملساعدة 
فوسفورين للفدان يف األراضي القدمية ويضاف 2 كيس 
للفدان يف األراضي اجلديدة وامللحية، تتم اإلضافة بوضع 
عدد 2 ملعقة سكر يف 2 كوب ماء ويتم تنميش البذور 

بها ورش الفوسفورين وتوضع يف مكان مظلل وتزرع.
عمليات اخلدمة يف دوار الشمس والكانوال

يتم اجراء العزقة الثانية بعد حوالي شهر من العزقة 
ثم  واحد  نبات  على  اخلف  عملية  واستكمال  األولي 

اجراء عملية التسميد.
التسميد

يف األراضي القدمية يضاف النصف املتبقي من كمية 30 
كيلو جرام أزوت للفدان بعد العزقة الثانية وقبل الري 

مباشرة.
النشادر مبعدل  نرتات  اضافة  يتم  اجلديدة  األراضي  يف 
300 كيلو للفدان ويفضل اضافتها على دفعات بدءا من 

الزراعة الي قبل التزهري.
التسميد البوتاسي

يضاف 50 كيلو جرام مساد سلفات البوتاسيوم 48% دفعة 
واحدة عند اعداد األرض يف الزراعة يف األراضي القدمية 
أو بعد عملية اخلف يف األراضي اجلديدة سرسبة يف بطن 

اخلط.
الرش بالعناصر الصغرى

نقص  تعاني  واليت  اجلديدة  األراضي  يف  ذلك  يتم 
اجملموع  على  الرش  يتم  حيث  الصغرى  العناصر  يف 
اخلضري مبخلوط خمليب يتكون من احلديد واملنجنيز 
والزنك بنسبة 2:2:4 على التوالي ويتم الرش مرتني 
والرشة  الزراعة  من  ونصف  شهر  بعد  األولي  الرشة 

الثانية بعد األوىل بأسبوعني.
الندي  تطاير  بعد  الباكر  الصباح  يف  الرش  ويفضل 
مادة  اضافة  مع  الري  من  يومني  بعد  الغروب  قبل  أو 
لزيادة  األلف  يف  واحد  B مبعدل  الرتايتون  مثل  ناشرة 

ضمان امتصاص العناصر الصغرى.
الـــري

يتم الري علي فرتات من 15 الي 21 يوم حسب طبيعة 
الرتبة واألحوال اجلوية ومرحلة النمو وسقوط األمطار.

الفرتة  تقل  بالغمر  الري  حالة  يف  اجلديدة  األراضي  يف 
لتصبح من 6 الي 10 أيام حسب األحوال اجلوية ومرحلة 

النمو وسقوط األمطار من عدمه.
يف حالة طرق الري احلديثة يتم الري حسب نظام الري 
مراعاة  مع  حموري  ري  أو  تنقيط  أو  رش  سواء  املتبع 
اجلذور  تكوين  فرتة  خالل  النباتات  تعطيش  عدم 

والقرون والنضج الفسيولوجي.

رشاد الزراىع ية للإ دارة املركز تصدرها الإ



يتوقف إنتاج كافة احملاصيل الزراعية إىل حد كبري على 
العناية بتجهيز مرقد البذرة، واخلطوة األوىل يف هذا 
األمر هي إجراء احلرث اإلبتدائي والذي يتم بواسطة 
احملاريث بأنواعها املختلفة، والبد من توجيه اإلهتمام 
أنواع احملاريث وفقًا لنوع  النوع املناسب من  باختيار 
املراد  احملصول  جذور  منو  وطبيعة  وظروفها  الرتبة 

زراعته ونوع خملفات احملصول السابق.   
ويعترب احملراث احلفار أكثر معدات احلرث إستخدامًا 
بإثارة  احلفار  احملراث  ويقوم  اجلديدة،  األراضي  يف 
على  حيافظ  األمر  وهذا  قلبها،  دون  وتفكيكها  الرتبة 

خصوبة الطبقة السطحية للرتبة.
واخلطوة الثانية من خطوات إعداد مرقد البذرة هي 
احلرث الثانوي والذي يتم بعد عملية احلرث املتعامد 
اىل العمق املطلوب وذلك باستعمال األمشاط أو العزاقات 
أو لوجهني متعامدين  املختلفة لوجه واحد  بأنواعها 

حتى يتم تكسري القالقيل واستكمال تنعيم الرتبة.
وهي  ثانوية،  حراثة  آلة  الدورانية  العزاقة  وتعترب 
عبارة عن أسنان صلبة منحنية مركبة على عجالت 
تدور فوق سطح الرتبة وخترتقه عموديًا، ويتم رفع 
عجالت  تعليق  وميكن  األسلحة.  دوران  أثناء  الرتبة 
جماميع  يف  أو  متعددة  جماميع  يف  الدورانية  العزاقة 
اإلطار  على  معلقة  مرنة  أذرع  على  مركبة  قصرية 
من  بالتخلص  الدورانية  العزاقة  وتقوم  الرئيسي، 
تستخدم  الرتبة.  قشرة  وكسر  الصغرية  احلشائش 
أو  قبل  السريع  السطحي  للعزيق  الدورانية  العزاقات 

مباشرة بعد ظهور البادرات.
وقد أمكن تصميم آلة تقوم باحلرث اإلبتدائي واحلرث 
الثانوي يف آن واحد، وهذا األمر يعمل على احملافظة 
على توفري وقت وتكاليف عملية احلرث باإلضافة إىل 
التدهور،  الطبيعية من  الرتبة  احملافظة على خواص 
حيث أن تكرار مرور اجلرارات واآلالت الزراعية يعمل 
على زيادة إنضغاطية الرتبة وتقليل مساميتها وزيادة 
مقاومتها لإلخرتاق مما يؤدي إىل تكوين بناء متزاحم 
يعوق إنتشار جذور النباتات إنتشارًا طبيعيًا مما يؤثر 
احملصول  ينخفض  وبالتالي  البادرات  منو  على  سلبيًا 

كمًا ونوعًا بصورة معنوية.       
ومن ناحية أخرى فقد أصبح من الضروري اإلعتماد 

على اآلالت يف عملية الزراعة، وهناك أنواع متعددة 
آالت الزراعة تناسب كافة احلاصالت الزراعية، فتوجد 
احملاصيل  بزراعة  تقوم  اليت  بالتسطري  الزراعة  آلة 
األرز  مثل  منبسطة  أرض  وعلى  بكثافة  تزرع  اليت 
والقمح والشعري والربسيم، وكذلك توجد آلة الزراعة 
يف صفوف اليت تقوم بزراعة احملاصيل اليت تزرع على 
وبنجر  البلدي  الفول  مثل  مصاطب  على  أو  خطوط 

السكر والقطن.
ومن مميزات الزراعة اآللية ما يلي: 

النباتات  بني  واملسافة  الزراعة  مسافات  إنتظام   .1
احملصول  وزيادة  لإلنبات  املالئمة  الفرصة  يتيح  مما 

حبوالي 10% عن املنزرع يدويًا.
2. نظرًا النتظام املسافة بني اخلطوط والنباتات فانه 

ميكن العزيق اآللي بني اخلطوط ملقاومة احلشائش.
العدد  وحتديد  وإنتظامه  الزراعة  عمق  ضبط   .3
عدم  إىل  يؤدي  املساحة  وحدة  يف  للنباتات  املناسب 

احلاجة إىل خف النباتات.
4. تقليل وقت الزراعة حيث أن زراعة الفدان الواحد 

تتم يف مدة ال تزيد عن نصف ساعة. 
5. ميكن تزويد آلة الزراعة جبهاز للتسميد الكيماوي 
حبيث ميكن التسميد أثناء عملية الزراعة مما يوفر يف 

عمالة التسميد فضاًل عن إنتظام توزيع السماد. 
الالزمة  والعمالة  الزراعة  عملية  تكلفة  تقليل   .6
اجلرار  أكثر من سائق  إىل  اآللة ال حتتاج  أن  هلا حيث 

املركبة عليه اآللة.
30% من  إىل   25 التقاوي بنسبة ترتاوح بني  7. توفري 

كمية التقاوي املستخدمة يف الطريقة اليدوية.
وكذلك فقد مت تصميم آلة جممعة تقوم حبرث وتنعيم 
الرتبة والزراعة يف آن واحد، وأيضًا فقد مت تصميم آلة 
وإقامة  صفوف  على  احملاصيل  بزراعة  تقوم  جممعة 
خطوط الزراعة يف آن واحد، وهذا األسلوب يؤدي إىل 

ترشيد إستخدام مستلزمات اإلنتاج كما يأتي:
العمالة  ومتطلبات  امليكانيكية  الطاقة  تقليل  	.1

املستخدمة.
اخلواص  على  واحملافظة  الرتبة  تعرية  تقليل  	.2
الطبيعية للطبقة السطحية للرتبة مع احملافظة على 
نسبة  زيادة  إىل  يؤدي  مما  للرتبة  املناسبة  الرطوبة 
إنبات التقاوي، األمر الذي يرشد من استخدام التقاوي.  
احلرث  عملييت  إلجراء  الالزم  الوقت  تقليل  	.3
وتنعيم الرتبة، باإلضافة إىل إجراء عملية الزراعة يف 

الوقت املناسب. 
وجتميع عملييت احلرث والزراعة يف آلة واحدة له تأثري 
معنوي يف تعظيم اإلنتاج الزراعي خاصة يف األراضي 
اجلديدة، نظرًا التساع رقعة احليازة الزراعية وندرة 

العمالة.  

آلة احلرث والزراعة اجملمعةآلة احلرث والزراعة اجملمعة
املادة العلمية: أ.د./ أسامة طه بهنس 
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إعداد /هويدا فرحات
فى رحاب اإلميانفى رحاب اإلميان

من نور كتاب اهلل

 َ ا َيِعُظُكْم ِبِه إِنَّ للاَّ َ ِنِعمَّ وا اْلََماَناِت إَِلى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس أَْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل إِنَّ للاَّ َ َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ إِنَّ للاَّ
َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا » .......       )النساء 58(                                                                                                        

األمانة:
تشمل كل ما يحمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه قوال وفعالً، واألمانة هي أداء الحقوق، والمحافظة عليها، فالمسلم يعطي 

كل ذي حق حقه؛ يؤدي حق هللا في العبادة، ويحفظ جوارحه عن الحرام، ويؤدي ما عليه تجاه الخلق.
واألمانة خلق جليل من أخالق اإلسالم، وأساس من أسسه، فهي فريضة عظيمة حملها اإلنسان، بينما رفضت السماوات 

واألرض والجبال أن يحملنها لعظمها وثقلها.
اِس أَْن  وا اأْلََماَناِت إَِلى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّ َ َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ ولقد أمرنا هللا تعالى بأداء األمانات، فقال تعالى: » إِنَّ هللاَّ

َ َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا«               ) النساء58( . ا َيِعُظُكْم ِبِه إِنَّ هللاَّ َ ِنِعمَّ َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل إِنَّ هللاَّ
واألمانة صفة مميزة ألصحاب الرساالت، فقد كان كل منهم يقول لقومه(: إِنِّي َلُكْم َرُسولٌ أَِميٌن( »سورة الشعراء«.

ولقد اتصف النبي صلى هللا عليه وسلم منذ صغره ولقب بين قومه )بالصادق األمين( حتى وقومه يعادونه لم ينفوا عنه 
هذه الصفة، ولقبته قريش باألمين على صدق األمانة واإليفاء بالذمم.

ولقد جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم األمانة دليال على إيمان المرء وحسن خلقه، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك، َقالَ: َما َخَطَبَنا 
َنِبيُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم إاِلَّ َقالَ: الَ إِيَماَن لَِمْن الَ أََماَنَة َلُه، َوالَ ِديَن لَِمْن الَ َعْهَد َلُه.

ولقد كانت من آخر وصايا النبي صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع الوصية باألمانة فقال: »َوَمْن َكاَنْت ِعْنَدهُ أََماَنٌة 
اِهُد اْلَغاِئَب  َها إَِلى َمِن اْئَتَمَنُه َعَلْيَها - َوَبَسَط َيَدْيِه َفَقالَ - أاَلَ َهلْ َبلَّْغُت أاَلَ َهلْ َبلَّْغُت أاَلَ َهلْ َبلَّْغُت - ُثمَّ َقالَ - لُِيَبلِِّغ الشَّ َفْلُيَؤدِّ

ُه ُربَّ ُمَبلٍَّغ أَْسَعُد ِمْن َساِمٍع “.  َفإِنَّ
األمانات يف احلياة هلا أنواع كثرية منها:

1- األمانة في العبادة: فمن األمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف، فيؤدي فروض الدين كما ينبغي، ويحافظ على الصالة 
والصيام والزكاة وبر الوالدين، وغير ذلك من الفروض التي يجب علينا أن نؤديها بأمانة هلل رب العالمين.

2- األمانة في حفظ الجوارح: فعلى المسلم أن يعلم أن الجوارح واألعضاء كلها أمانات، يجب عليه أن يحافظ عليها، وال 
َبها  يستعملها فيما يغضب هللا سبحانه؛ فالعين أمانة يجب عليه أن يغضها عن الحرام، واألذن أمانة يجب عليه أن يجنِّ

سماع الحرام، واليد أمانة، والرجل أمانة...وهكذا.
3- األمانة في الودائع: ومن األمانة حفظ الودائع وأداؤها ألصحابها عندما يطلبونها كما هي.

4- األمانة في العمل: ومن األمانة أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه.
5- األمانة في البيع والشراء: المسلم ال يِغشُّ أحًدا، وال يغدر به وال يخونه.

6- المسئولية أمانة: كل إنسان مسئول عن شيء يعتبر أمانة في عنقه.
7- األمانة في الكالم: ومن األمانة أن يلتزم المسلم بالكلمة الجادة، فيعرف قدر الكلمة وأهميتها؛ فالكلمة قد ُتدخل صاحبها 

الجنة وتجعله من أهل التقوى.
8- األمانة في حفظ األسرار: فالمسلم يحفظ سر أخيه وال يخونه وال يفشي أسراره.

رشاد الزراىع ية للإ دارة املركز تصدرها الإ
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البدء يف كسر وتوريد حمصول القصب للمصانع وحصاد زراعات البنجر املبكرةالبدء يف كسر وتوريد حمصول القصب للمصانع وحصاد زراعات البنجر املبكرة

احملاصيل السكريةاحملاصيل السكرية
املادة العلمية  : أ.د / أمين حممد حسنى عشاملادة العلمية  : أ.د / أمين حممد حسنى عش

بنجـر السكـر
  شهر يناير:

العروة املبكرة )زراعات أغسطس(:
مت  اليت  الزراعات  حصاد  يبدأ   -
تصوميها وبعد إخطار املصنع حيث 
يتم التقليع ويزال العرش وتنظف 
اجلذور وتكوم ثم توريدها مباشرة 
وتغطى  تكوم  أو  ساعة   24 خالل 

بالعرش حلني توريدها للمصنع.
تبعًا  املبكرة  املساحات  فطام  -يواىل 

لربنامج شركات السكر باملنطقة.
العروة املتوسطة )زراعات سبتمرب( 
ومالحظة  الري  يف  االنتظام   -
خاصة  املرضية  اإلصابات 
السركسبورا وحرق األوراق املصابة 

أو رش املبيد الفطري املوصى به.
العروة املتأخرة )أكتوبر ونوفمرب(: 
إال  اآلزوتى  التسميد  من  االنتهاء   -
حشرية  إصابات  هناك  كانت  إذا 
جرعه  إضافة  فيتم  مرضية  أو 

منشطه ثم الري.
بذبابة  املصابة  األوراق  -مجع 

البنجر وحرقها أسبوعيا.
شهر فرباير:

فطام  استمرار  املبكرة:  العروة 
هذا  يف  حصادها  املقرر  املساحات 
نوع  حسب  يوم   25-20 ملده  الشهر 

الرتبة.
اليدوي  التقليع  يتم  احلصاد  -عند 
من  اجلذور  وتنظيف  باجلرار  أو 
واألجزاء  والعرش  العالق  الطني 
شحنها  ليتم  تكوم  ثم   – اخلضراء 
تغطى  التوريد  تأخر  وإذا  للشركة 

بالعرش حلني توريدها.
األوراق  من  التخلص  -ضرورة 
باحلرق  بالسركسبورا  املصابة 
املواشي  تغذية  أو  احلقل  خارج 
منها  اخضر  سيالج  عمل  أو  عليها 
باألرض  تركها  أو  حرثها  وعدم 
مستمر  مصدر  تكون  ال  حتى 

للعدوى باملرض.
العروة املتوسطة واملتأخرة:

على  الري  يف  االنتظام  مداومة   -
حتى  السريع  والصرف  احلامي 

الحتدث أعفان باجلذور.
-ميكن الرش ببعض العناصر خاصة 
السكر  انتقال  يسهل  الذي  البورون 
بالنبات فرتش النباتات بالبوراكس 

مبعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان.
-متابعه اإلصابات احلشرية.

قصـب السكـر
وتوريد  كسر  يف  البدء  يناير:  شهر 
من  للمصانع  القصب  حمصول 
الكسر  خلطة  األوىل  املرحلة  خالل 

والتوريد وجيب مراعاة مايلي:
ملدة  للمحصول  الفطام  يكون  -أن 
طبقًا  يوم   30 عن  تقل  ال  مناسبة 
اجلوية  والظروف  الرتبة  لطبيعة 
يناير  شهري  يف  املدة  هذه  وتطول 
وفرباير بينما تقل يف أشهر الربيع.

-البدء يف كسر وتوريد اخللف املسنة 
الناضجة ويتم اختيارها من داخل 
حتاليل  طريق  عن  الكسر  خطة 
وقراءات  العصري  موسم  قبل  ما 

الرفراكتوميرت املستمرة.
احملصول  كسر  سرعة  على  -العمل 
فرتة  أقل  يف  للمصانع  وتوريده 
تتدهور  ال  حتى  ممكنة  زمنية 

احملتويات السكرية.
يف  مكسور  قصب  ختلف  -عدم 
يكون  اى  الشحن  أو خمازن  احلقول 

الكسر حسب التخصيصه املقررة.
الرتابني  بني  الكسر  يكون  -أن 
املتساقط  والقصب  البوال  وجتميع 
عربة  كل  مع  بأول  أول  وشحنة 

يوميًا.
على  الكسر  عقب  السفري  -فرش 
من  اجلور  لوقاية  احلقل  مساحة 
ظاهر  خاصة  اجلوية  التقلبات 
الصقيع واخنفاض درجات احلرارة 

حالة  يف  وفرباير  يناير  شهري  يف 
ختليف احملصول.

األرض  لتهوية  السفري  -حرق 
سيتم  اليت  للمساحات  بالنسبة 
الغرس  لزراعة  وجتهيزها  حرثها 

الربيعي أو أي حمصول آخر.
املتوقع  املساحات  ري  -استمرار 

كسرها يف نهاية موسم العصري.
املورد  القصب  بنظافة  -االهتمام 
من  النظافة  ليس  بها  واملقصود 
فقط  باحملصول  العالق  السفري 
األوراق  التخلص من  ولكن ضرورة 
اخلضراء الالصقة يف الطرف العلوي 

من العيدان وكذلك اجلذور 
االلتزام  عند  الطني  بها  -العالق 
بالكسر بني الرتابني حتى ال يكون 
وفى  عالي  الطبيعي  االستقطاع 
الزراع  على  كبرية  خسارة  ذلك 

واملصانع.
)الوزن(  شحنة  بزيادة  -االهتمام 
تنقل  اليت  املختلفة  النقل  وسائل 
 – لوارى   – )جرارات  القصب 

ديكوفيل(.
الزراعة  عن  باملسؤلني  -االتصال 
مديريات  أو  السكر  شركة  سواء 
املراد  املساحات  لضم  الزراعة 
مشروع  ضمن  ربيعي  زراعتها 
القصب  مبحصول  النهوض 
لالستفادة من املميزات اليت تتم يف 
هذا املشروع من حرث حتت الرتبة 
اجلبس  ونثر  بالليزر  وتسوية 

الزراعي جمانا.
امليكنة  بشركات  االتصال  -مداومة 
اجلرارات  على  للحصول  الزراعية 
عملية  لبدء  الثقيلة  الزراعية 
استعداد  عند  الربيعي  احلرث 

األرض لذلك.
مبديريات  االتصال  -مداومة 
الزراعة وحمطات البحوث الزراعية 
أصناف  ملعرفة  السكر  وشركة 

رشاد الزراىع 1 - 2 / 2022 لسنة )68( لة الإ مج
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الصنف  مثل  اجلديدة  القصب 
الصرح   84/47 PH 8013 وجيزة 
يف  منها  لالستفادة  بزراعتها 
الوحيد  أن الصنف  زراعتك حيث 
حاليًا هو 54 س 9 والبد من تواجد 
أصناف عديدة جديدة معه حتسبًا 

ألي ظروف غري متوقعة.
-استمرار مكافحة احلشائش خارج 
الرتع  على  خاصة  القصب  حقول 
واملصارف والطرق واجلسور حتى 

ال تنتشر داخل احلقول.
احململة  احملاصيل  تسميد  -يستمر 
باملعدالت  اخلريفي  القصب  على 

املوصى بها.
شهر فرباير:

القصب  لزراعة  األرض  إعداد 
الربيعي ويتطلب ذلك اآلتي:

الكسر  عملية  بعد  السفري  حرق   -
سيتم  اليت  احلقول  يف  مباشرة 
األرض  وترك  زراعتها  إعادة 
جتف  حتى  والتشميس  للتهوية 
زراعة  يتم  أن  ويفضل  متاما.. 
وإعادة  القصب  غري  حمصول 
الزراعة يف موسم الغرس اخلريفي 
أو زراعة حمصول شتوي ثم زراعة 
قصب غرس ربيعي يف العام التالي.

العميق )ويفضل جرارات  -احلرث 
شركات امليكنة الزراعية ذات القوة 
األقل  على  أوجه  ثالثة  الكبرية( 
كل  بني  التشميس  مع  متعامدة 
إضافة  أيضًا  ويفضل  وآخر  وجه 
مبعدل  العضوي  التكاملية  مساد 

2طن/فدان مع احلرث.
القدمية  اجلور  من  -التخلص 
للمحصول السابق إما يدويا أو عن 
املعدة  اجلور  فرم  معدات  طريق 
شركات  لدى  واملتوفرة  لذلك 

امليكنة الزراعية.
املراد  املساحات  تكون  أن  -يفضل 
مشروع  ضمن  ربيعي  زراعتها 
القصب  مبحصول  النهوض 
املميزة  اخلدمات  من  لالستفادة 
جمانا  املشروع  هذا  يقدمها  اليت 
على  تساعد  واليت  للزراع  تقريبا 
زيادة إنتاجية الفدان مثل احلرث 
بالليزر  والتسوية  الرتبة  حتت 
)واألخرية هامة جدا وجيب العناية 
الزراعي  اجلبس  وإضافة  بها( 

الزراعة(  )آلة  بالبالنرت  والزراعة 
وخالفه

خط/قصبتني   9-8 مبعدل  -الفج 
وان يكون اجتاه اخلطوط يف اجتاه 

الريح.
-أن تكون التقاوي من عمر الغرس 
لضمان  فقط  األوىل  اخللفه  أو 
جيدًا  تقشر  وان  اإلنبات  سرعة 
 4-3 مبعدل  حادة  بآله  وتقطع 
وان  الواحدة  القطعة  يف  عيون 
من  خلوها  لضمان  مفروزة  تكون 
اإلصابة املرضية أو احلشرية – وان 
حالة  يف  الشتالت  استخدام  يتم 
احملاصيل  حصاد  بعد  الزراعة 

الشتوية.
عميقة  الزراعة  عملية  تكون  -أن 
صف  مبعدل  سطحية  وليست 
ونصف وان يكون الرتديم مناسب 
وان يقسم احلقل إىل شرائح حسب 
الزراعة  عملية  بعد  الرتبة  نوع 
البوغه( )رية  األوىل  الرية  وتتم 

وجيب  حدة  على  حوض  لكل 
الزراعة  عملية  عقب  بها  اإلسراع 
تاريخ  يعترب  حيث  مباشرة 

الزراعة هو تاريخ رية البوغه.
-استمرار توريد احملصول للمصانع 
والتوريد  الكسر  خلطة  طبقا 
بالتوريد  اخلاصة  والتعليمات 
بأجهزة  احلقلية  التحاليل  حسب 
احلصول  لضمان  الرفراكتوميرت 
على معدالت عالية من اجلودة مما 
املورد  يساعد على زيادة احملصول 

والسكر.
املقرر  املساحات  يف  السفري  -حرق 
يف  التبكري  ميكن  حتى  استخالفها 
يتم  أن  ويشرتط  احملصول  خدمة 
اجملاور  السفري  من  قطعية  عمل 
ال  حتى  القائمة  القصب  حلقول 
يكون  أن  والبد  إليه  احلريق  ميتد 
احلريق يف غري وقت هبوب الرياح 
آخر  أو  الباكر  الصباح  يف  ويفضل 
كافية  عمالة  وجود  وفى  اليوم 
النريان  امتداد  وذلك لضمان عدم 
إىل حقول القصب القائمة اجملاورة.

القصب  مساحات  ري  -استمرار 
املتوقع كسرها يف املراحل املتأخرة 
من خطة الكسر والتوريد وحلماية 

احملصول من اإلصابة بالصقيع.

اجلور  تطهري  عمليات  يف  -البدء 
عقب احلريق مباشرة وقبل الري 
للنباتات  العميق  اإلنبات  لضمان 
عدم  على  يساعد  مما  اجلديدة 
رقاد اخللفه مبكرا ومن هنا تظهر 
أهمية العناية بالكسر بني الرتابني 

أثناء التوريد.
املساحات  على  الكشف  استمرار 
وتصنيفها  بالصقيع  املصابة 
الرتبة  ونوع  العمر  حيث  من 
بتوريدها  منها  التخلص  وسرعة 
درجات  ارتفاع  قبل  للمصانع 
املسنة  اخللف  وخاصة  احلرارة 
األشد  وهى  اإلنتاج  وضعيفة  منها 
عرضة للتدهور وعدم اخذ تقاوي 

منها.
املورد  القصب  بنظافة  -االهتمام 
شحن  متوسط  برفع  والعناية 
وسائل النقل املصرح بها من شركة 
أو  ديكوفيل  عربات  سواء  السكر 

لوارى أو جرارات زراعية
حسب  احملصول  بكسر  -االهتمام 
شحن  لضمان  اجلرايد  نظام 
القصب النظيف على وسائل النقل 
من  احلقل  بتفتيش  العناية  مع 
املتساقط  والبوال  الصغرية  القطع 
وشحنه أول بأول مع وسائل النقل 
التالي  لليوم  تركه  وعدم  يوميًا 
شحن  يكون  أن  جيب  بل  أطالقا 
بوال اليوم مع نفس اليوم لضمان 

جودة التوريدات.
-استمرار مكافحة احلشائش واليت 
واألمراض  للحشرات  عائال  متثل 
اليت تصيب القصب ويفضل إتباع 
أسلوب املكافحة املتكاملة من طرق 
وميكانيكية  وطبيعية  زراعية 
للتوصيات  طبقًا  وكيميائية 

الفنية لوزارة الزراعة.
حماصيل  خدمة  يف  -االستمرار 

اخللف اليت كسر حمصوهلا.
-ترقيع مساحات الغرس اخلريفي 

وأيضًا مساحات اخللف.
من  الثانية  الدفعة  -إضافة 
للقصب  اآلزوتى  السمادى  املقرر 

اخلريفي.

رشاد الزراىع ية للإ دارة املركز تصدرها الإ
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اجليدة  ان اخلدمة  فيه  : مما ال شك  املزارع  عزيزي 
الصنف  وزراعة  املناسب  امليعاد  يف  والزراعة  للرتبة 
أهم  من  املعتمدة  التقاوى  واستخدام  به  املوصى 
جيد  قطن  حمصول  إنتاج  إىل  تؤدي  اليت  العوامل 
اجليدة  اخلدمة  بني  الوثيقة  العالقة  على  عالوة 
ومقاومة اآلفات املرضية واحلشرات واحلشائش اليت 
إن  نقول  أن  ونستطيع  القطن.  حمصول  تصاحب 
أساس احلصول على حمصول جيد وفري هو معامالت 

زراعة سليمة ومنظمة.
اهمية اخلدمة اجليدة لألرض قبل الزراعة

خدمة األرض جيدًا قبل الزراعة بوقت كايف وإعطاء 
التخلص  على  ذلك  يعمل  للتشميس  فرتة  األرض 
مثل  بالرتبة  املوجودة  املرضية  املسببات  من  واحلد 
عفن اجلذور واخلناق ويرقات احلشرات الضارة مثل 

الدودة القارضة واحلفار.
احلشائش  )وخاصة  منها  والتخلص  احلشائش  إزالة 
املعمرة( قبل الزراعة بوقت كايف يؤدي للقضاء علي 
اآلفات احلشرية وخاصة اليت تصيب النبات يف بداية 

املوسم »طور البادرة .
بها  اليت  لألراضي  وخاصة  املبكرة  اخلدمة  وان  كما 
طبقات صماء تعطي الفرصة حلرث األرض مبحراث 
الرتبة  حتت  املوجودة  الطبقات  لتكسري  الرتبة  حتت 

وخاصة يف األراضي اجلريية واليت يتكون بها طبقات 
صماء تعمل على رفع مستوي املاء األرضي مما يشكل 
واالعفان  املرضية  اإلصابات  حلدوث  مناسبة  بيئة 

وتعيق منو اجلذور.
قبل  بالرتبة  والفوسفاتية  البلدية  األمسدة  خلط 

الزراعة
كيفية اخلدمة اجليدة لألرض: - 

أن تكون  2-3 مرات متعامدة علي  األرض من  حرث 
مع  التخطيط  اجتاه  علي  متعامدة  األخرية  احلرثة 
حيث  حرثه  كل  بعد  للتشميس  فرتة  األرض  ترك 
القالقيل  لتكسري  حرثه  كل  نهاية  عقب  تزحف 
فوسفات  السوبر  مساد  إضافة  الرتبة.ويتم  وتنعيم 
للرتبة عقب احلرثة الثالثة ثم التزحيف والتخطيط 
ومن فوائد احلرث هو حتسني خواص الرتبة نتيجة 
لزيادة التهوية وتنشيط البكرتيا اهلوائية النافعة اليت 
أكسدة  وكذلك  الغذائية  العناصر  حتلل  على  تعمل 
احلديدوز  أمالح  مثل  املوجودة  السامة  العناصر 
الالزم  التهوية تساعد علي توفري األكسجني  كما وان 
التخلص من يرقات احلشرات  لتنفس اجلذور كذلك 
كما  للشمس  بتعرضها  بالرتبة  املوجودة  واآلفات 
علي  يساعد  مما  الرتبة  تفكيك  علي  احلرث  يساعد 
للرتبة  للنبات  اجلذرية  الشعريات  إخرتاق  سهولة 
يعمل  (كما  اجليد  لالنبات  للبذره  جيد  مهد  )اعداد 

احلرث اجليد على التخلص من احلشائش الضارة 
ضرورة التسوية اجليدة لسطح الرتبة إلتقان عملية 
الري حتى ال تتجمع املياه يف بعض املناطق مما يسبب 

موت النباتات.
وفى حالة االراضى امللحية أو القلوية جيب العمل على 

خفض درجة القلوية او احلموضة عن طريق:
احلرث اجليد للرتبة مع تقليب بقايا احملصول السابق 
لزيادة املاده العضوية - واضافة مساد السوبر فوسفات 
الكربيت  او  الزراعى  اجلبس  إضافة   - اخلدمة  اثناء 
الزراعى - إضافة األمحاض الدبالية مثل اهليوميك أو 
الفولفيك فى صورة هيومات البوتاسيوم او اهليوميك 
االهتمام  جيب  كما  الرتبة  حمسنات  اضافة  اسيد- 

بتسليك شبكة الصرف.

القطنالقطن
اإلخالء املبكر واخلدمة اجليدة بداية الطريق حملصول وفرياإلخالء املبكر واخلدمة اجليدة بداية الطريق حملصول وفري

املادة العلمية: د /ياسر حممد املنسي 
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به  منها  عديدة  مزايا  الزراعى  اجلبس  وإلضافة 
اعلي نسبة من كربيتات الكالسيوم مع رخص سعره 

وسهولة استخدامه.
األرض  على  ضرر  اي  له  ليس  الطبيعي  اجلبس 

الزراعية.
اخرتاق  لسهولة  يؤدي  مما  األرض  تهوية  على  يعمل 
كما  للماء  امتصاصها  وسهولة  للرتبة  النباتات  جذور 
.pH يضاف اجلبس الزراعى لعالج امللوحة وخفض الـ

األراضي  يف  الرتبة  وبناء  القوام  حتسني  علي  يعمل 
امللحية والقلوية أو اليت بها مشاكل سوء الصرف

االخرية  احلرثة  بعد  الزراعى  اجلبس  إضافة  يتم 
التزحيف حيث يضاف نثرًا وثبت من خالل  وقبل 
الزراعي  إضافةاجلبس  متوسط  أن  املمارسةالعملية 
للفدان نثرا يرتاوح بني 3 - 5 طن للفدان جلميع أنواع 

األراضي الزراعية ويتم التزحيف ثم التخطيط.
الرتبة املناسبة لزراعة القطن:

الرتبة  من  واسع  نطاق  علي  القطن  زراعة  ميكن 
بعض  حتتاج  الرتبة  أنواع  بعض  أن  كما  املصرية، 
وان  كما  الزراعية  املعامالت  يف  اخلاصة  اإلحتياطات 
الظروف  حتت  القطن  لزراعة  الرئيسية  املتطلبات 
بنمو  تسمح  اليت  الرتبة  عمق  درجة  هي  املصرية 
صماء،  طبقات  تكون  وعدم  طبيعي  بشكل  اجلذور 
واليت تسمح  والرتكيبية  الطبيعية  وهلا من اخلواص 
باالحتفاظ باملاء واملواد الغذائية ألطول فرتة ممكنة.

ميعاد الزراعه:
بالظروف  يتأثر  القطن  نبات  أن  املعروف علميا  من 
البيئية احمليطة به األمر الذي يؤثر بدوره على مدى 

اإلصابة باآلفات واحملصول النهائى ومن ضمن األمور 
بشكل  واألفات  احملصول  علي  تؤثر  اليت  األساسية 
الزراعة  ميعاد  يعتمد  الزراعة  ميعاد  هي  مباشر 
جيب  أنه  حيث  الرتبة  حرارة  درجة  علي  أساسا 
الزراعة عند ثبات درجة حرارة الرتبة عند 15م ملدة 
8 صباحًا  سم الساعة   20 10 أيام متتالية علي عمق 
بالتالي فان ميعاد الزراعة املناسب للوجه القبلي يبدأ 
من بداية مارس والوجه البحري من النصف الثاني 

من شهر مارس.
وللزراعه فى امليعاد املناسب فوائد عديدة منها:

اخنفاض العقد الثمرية األولي )تكوين حجر منخفض 
للنبات(.

زيادة كمية األزهار واللوز املتفتح كبري احلجم مبكر 
النضج.

منها  واهلروب  احلشرية  باآلفات  اإلصابة  من  احلد 
وكذلك  اللوز  وديدان  القطن  ورق  ديدان  خاصة 
»الذبابة  املوسم  نهاية  يف  املاصة  الثاقبة  احلشرات 

البيضاء واملن .
زيادة احملصول وارتفاع الرتبة.

لزراعة  فرصة  يتيح  مما  مبكرًا  احملصول  جين 
احملاصيل الشتوية يف مواعيدها.

املكافحة  عناصر  أهم  من  املناسب  امليعاد  يف  الزراعة 
املتكاملة.

النصف  أعتبار  الي  العامة  التوصيات  تتجه  وعمومًا 
القطن  لزراعة  مناسب  ميعاد  مارس  شهر  من  األول 
مارس  شهر  من  الثاني  النصف  أما  القبلي  بالوجه 

فيعترب مناسب للزراعة بالوجه البحري.

1515
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خدمة أشجار املوالـــح 
مادة علمية أ.د/هاله حممد اخليــاط

شهر يناير و فرباير )كهيك - طوبه – أمشري (
جيب اإلنتهاء من عمليات اخلدمة الشتوية خالل هذه 

الفرتة
التقليم : 

يفضل اإلنتهاء من إجراء تقليم األشجار خالل شهر 
يناير و قبل انتهاء شهر فرباير استعدادًا لبدء موسم 
النمو اجلديد حبيث يتم  إزالة األفرع اجلافة واملكسورة 
قلب  لفتح  ذلك  و  واملتزامحة  املتشابكة  و  واملصابة 
الصواريخ  إزالة  جيب  كما  الشمس،  ليتخلله  الشجرة 
املائية والسرطانات مع ضبط إرتفاع األشجار حبيث ال 
يزيد عن 3 - 3.5 مرت و ذلك لسهولة إجراء العمليات 
املقاومة و الرش و  الزراعية املختلفة مثل اخلدمة و 

مجع احملصول . 
حملول  باستخدام  التقليم  أدوات  تطهري  ويراعي   -
الكلوركس 4% عند االنتقال من شجرة إىل أخرى أثناء 

التقليم وذلك ملنع انتقال األمراض الفريوسية .
- عقب اإلنتهاء من عملية التقليم جيب رش األشجار 
 600 3كجم /  مبحلول أوكسى كلورور النحاس مبعدل 

لرت ماء للوقاية من األمراض الفطرية . 
إضافة السماد العضوي والسوبر فوسفات :

والسوبر  العضوي  السماد  إضافة  من  االنتهاء  جيب 
فوسفات والكربيت الزراعي خالل شهر يناير أو فرباير 
على األكثر حيث يضاف من 3 - 4 مقطف مساد عضوي 
جيد التحلل ) املقطف 25 كجم ( للشجرة خملوطا بــ 
1.5 كجم سوبر فوسفات كالسيوم + 750 جرام كربيت 
زراعي للشجرة الواحدة ، وتضاف نثرا عند نهاية ظل 

الشجرة . 
من  التخلص  بهدف  الشتوية  العزقة  إجراء  ويفضل   -

احلشائش و تقليب السماد العضوي يف الرتبة 
- ميكن إضافة اجلبس الزراعي مبعدل 1 كجم للشجرة 

كمحسن للرتبة يف حالة احلاجة لذلك .
2- الــرى : 

مع  الري  وبواكي  واحللقات  البتون  تقوية  يتم 
يف  اإلسراف  عدم  كذلك  و  الري  منع  عدم  مراعاة 
 2 أو  واحدة  رية  األشجار  أن تعطى  الري حيث ميكن 
رية فقط خالل هذه الفرتة و ذلك حسب نوع الرتبة 
مياه  اإلسراف يف  أن  املنطقة حيث  يف  األمطار  وحاله 
الري مع إرتفاع الرطوبة اجلوية يؤدى إلصابة االشجار 
على  الري  يكون  أن  على  اجلذور  عفن  و  باألشنات 
احلامي ) رية خفيفة ( لتقليل كمية املياه املستخدمة 

نظرا لقلة حاجة األشجار للمياه خالل هذه الفرتة .
3- مكافحه األمراض واآلفات : 

أ - يف حالة اإلصابة باحلشرات القشرية والبق الدقيقي 
جيب املقاومة باستخدام أحد الزيوت املعدنية الصيفية 
 )  KZ( الــ  أو  مصرونا  السوبر  أو  رويال  السوبر  مثل 

مبعدل 9 لرت / 600 لرت ماء. 

مبحلول  الرش  يتم  باألشنات  اإلصابة  حالة  يف   - ب 
أوكسي كلورو النحاس مبعدل 3 كجم / 600 لرت ماء 

ج - يف حالة االصابة باحلشرات القشرية واألشنات معا 
فيمكن خلط كل من الزيت املعدني الصيفي مبعدل )9 
لرت زيت صيفي + 3 كجم أوكسي كلورو النحاس / لكل 

600 لرت ماء (. 
معامالت خاصة

باليوريا  األشجار  رش  يتم  التزهري  لتحسني    **
ماء  لرت   600  / 6-9 كجم  البيوريت مبعدل  منخفضة 

خالل الفرتة من 15 ديسمرب إلي 15 يناير .
عند  األشجار  رش  يتم  الثمار  عقد  نسبة  لزيادة   **
 18 مبعدل  اجلربيليك  حبمض  األزهار  من   %75 تفتح 
قرص جربلني + 3 كجم يوريا / 600 لرت ماء على أن 
رزازي على شكل مشسية و حتت ضغط  الرش  يكون 
منخفض، و ميكن تكرار هذه الرشة مرة أخرى عقب 

متام العقد.
النخيل 

مادة علمية د : أماني مصطفي
خالل شهر يناير 

للفسائل  األرض  وجتهيز  احلفر  إعداد  األرض  جتهيز 
لزراعة  وذلك  مرت  وعرض  مرت  بعمق  تكون  حبيث 

الفسائل يف النصف الثاني من شهر فرباير 
التقليم : 

إزالة  طريق  عن  الشهر  هذا  خالل  التقليم  يتم 
األوراق اجلافة واملتهدلة مع مراعاة ترك عدد من 8 إىل 
10 سعفات لكل سباطة من املفضل اجراء عملية تقليم 

اعداد م / مريم جرجس بباوي
خدمة بساتني الفاكهةخدمة بساتني الفاكهة
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خنيل البلح خالل شهر يناير ألنها فرتة سكون لنشاط 
سوسة النخيل، وعقب االنتهاء من عملية التقليم يتم 
الرش بأحد املبيدات املوصي وبالرتكيز املوصي به مع 
الرش  ويكون  األلف  يف   2 مبعدل  معدني  زيت  إضافة 
حول  بالكربيت  والتعفري  جيدا  النخلة  رأس  بغسل 
لتجنب  مباشرة  التقليم  بعد  اجلروح  وأماكن  الكرب 

اإلصابة بالسوسة . 
من  )األفحل(  املذكرة  األشجار  تنظيف  الشوك  ازالة 
الطلع  اليابس واالشواك لتسهيل عملية قطع  السعف 

الذكرى عند نضجها.
العزق والتعشيب : 

تقليب سطح الرتبة وإزالة األعشاب من حول جذع 
الفسيلة عند ظهورها يدويًا. بهدف تهوية  أو  النخلة 

الرتبة وإزالة كل ما ينافس النخلة على املياه .
الـــرى : 

إعطاء 100 لرت / خنلة / يومني يف األسبوع . 
التسميد : 

من  اخلالي  املتحلل  البلدي  السماد  إضافة  يتم 
مع  احلشائش  وبذور  واحلشرات  األمراض  مسببات 
كربيت   1-0.5 ومن  فوسفات  سوبر  ك   1.5-1 إضافة 
زراعي / خنلة وذلك ان مل يتم إضافته يف شهر ديسمرب 
اجلنوبية  باملناطق  املذكرة  لألشجار  التزهري  متابعة 
نضجها  عند  املذكرة  الزهرية  األغاريض  قطع  مع 

ونشرها يف مكان مظلل .
مجع الشماريخ املذكرة بعد جتفيفها وختزينها يف مكان 
األغاريض  تلقيح  يف  استخدامها  حلني  التهوية  جيد 

املؤنثة .
شهر / فرباير :

فصل وزراعة الفسائل
اجلور  املناسبة يف  األحجام  ذات  الفسائل  زراعة  فصل 

املعدة من قبل .	
لف الفسائل املزروعة حديثًا بالليف والسعف حلمايتها 

من الرياح وإخنفاض درجات احلرارة .
العزق والتعشيب :

حول  األعشاب  وإزالة  للرتبة  عزق  عمليات  إجراء 
النخلة كلما ظهرت .

الرى  : مبعدل 80 لرت / خنلة / يوم
التسميد :

نرتات  150 جم  النرتوجيين مبعدل  التسميد  بدء 
النشادر / اسبوعني / خنلة 

التلقيح :
وقطع  املذكرة  لألشجار  التزهري  عملية  متابعة 
مشارخيها  وتفريد  نضجها  عند  املذكرة  األغاريض 
ونشرها يف مكان ظليل بعيد عن أشعة الشمس املباشرة 

وجتهيزها حلني استخدامها يف تلقيح األشجار املؤنثة.
الشهر  نهاية  للنخيل يف  التلقيح  بإجراء عملية  البدء 
خاصة لألصناف املبكرة كما ميكن إجراء عمليه اخلف 
بإزاله بعض من الشماريخ الزهرية أو قطع جزء منها.

الزيتون :
مادة علمية: ا/ د : على عبد احلميد على حسن

يف هذه الفرتة قد مت عملية التقليم وعملية اخلدمة 
التقليم من  إزالة األفرع ونواتج عملية  لألشجار ومت 
حول األشجار واإلستفادة منها لعمل الكمبوست بفرم 
النرتات عليها  الفرم  وإضافة  التقليم مباكينة  نواتج 
والتقليب  األرض  سطح  على  وتركها  باملياه  ورشها 
ذلك  بعد  لتصبح  منها  الرائحة  زوال  حتى  املستمر 

صاحله لإلضافة يف اخلدمة الشتوية لألشجار.
السطحي  العزيق  يناير وفرباير جيرى  يف خالل شهر 
والثمار  احلشائش  من  للتخلص  األشجار  حتت 
وجيب  لدفنها  خنادق  وعمل  األرض  على  املتساقطة 
اإلصابة  درجة  تقل  حتى  البستان  بنظافة  العناية 
ويقل استخدام املبيدات وايضا جيب استخدام املصايد 
وتعليقها باألشجار لصيد احلشرات وذلك ملعرفه مدى 
استخدام   . للرش  املناسب   الوقت  وحتديد  اإلصابة 
أن  على  القصوى  الضرورة  عند  احلشرية  املبيدات 
يراعي  إيقاف الرش قبل اجلمع بشهر على األقل مثل:

األكتيليك 50% مبعدل 150 سم100/3 لرت ماء 
األنثيو مبعدل 200سم100/3 لرت ماء 

باملصايد  الصيد   معدل  مراقبة  فإن  حال  أي  وعلى 
يكون مفيدًا يف تقدير أوقات التدخل بعملية املقاومة 
الكيماوية ) الرش باملبيدات( ومثل هذا النظام متبع 
الكيماوية  املكافحة  استخدام  يتوقف  حيث  أوروبا  يف 
يتم  اليت  للحشرات  به  املسموح  املعدل  جتاوز  على 
صيدها بهذه املصائد الالصقة ويف أوروبا يتم مكافحة 
باملبيدات  الكلي  الرش  باستخدام  الزيتون  ذبابة 
للحشرة  السام  اجلاذب  بالطعم  الرش  أو  املدى  واسعة 
واليت تتغذى عليه فيقتلها وهي مركبات حتتوي على 

مبيدات حشرية فوسفورية عضوية مثل
. femthion –dimethoate 

أيضا جيب رش األشجار بالزيت املعدني الصيفي وأيضا 
أوكسى  مثل  النحاسية  املركبات  بأحد  األشجار  رش 
من  التخلص  ويتم   %  0.5 مبعدل  النحاس  كلورور 

األفرع املصابة وحرقها خارج األرض .
جيب احلفاظ على الرطوبة أسفل األشجار ألهمية هذه 
الري  ويكون  األشجار  داخل  الزهري  للتحول  املرحلة 
حسب درجة احلرارة وإحتياج األشجار. وقلة أو إنعدام 
الري يعمل على ضعف وعدم تكوين الرباعم الزهرية 
عمر  شجرة  لكل  لرت   50 االشهر  هذه  يف  الري  ويكون 
6 سنوات او اكرب من ذلك. ويف هذه املرحلة البد من 
اضافه البوراكس للخدمة الشتوية  مبعدل  ربع كيلو 
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ارضا ممكن رش  اإلضافة  يتم  واذا مل  للشجرة  جرام 
حامض البوريك مبعدل كيلو وربع لكل 600 لرت ماء.

 يتم مقاومة ذبابة الفاكهة واالكاروس  تبعا لتوصيات 
وزاره الزراعة .

منجنيز حديد  زنك  الصغرى  العناصر  رش  جيب 
مع  ماء  لرت  لكل  جرام  نصف  مبعدل  خمليب  حناس 
قدرة  لرفع  وذلك  ماء  لرت  لكل  يوريا  جرام   5 إضافة 

األوراق على اإلمتصاص .
 أما إذا مت الرش بهذه العناصر يف صورة كربيتات يكون 
تركيز العناصر3 جرام لكل لرت ماء. ويكون الرش يف 

الصباح الباكر أو يف املساء.
النمو  قوية  وهى  التزهري  يف  األشجار  تدخل  وبذلك 
يؤدي  بالرش  اإلهتمام  وعدم   . جيد  العقد  ويكون 

لتزهري قليل وبالتالي عقد قليل . 
أن  املرحلة وجيب  الري مرتني أسبوعيا يف هذه  جيب 
وكل  خرطومني  سنوات   6 من  االكرب  لألشجار  يكون 
وجيب   . نقاط  ثالثة  أو  إثنني  من  عدد  به  خرطوم 
النيرتيك  حامض  أو  الفوسفوريك  حامض  إضافة 
يوم   15 كل  للفدان  لرت  اثنني  إىل  واحد  من  مبعدل 
تسميد  وأيضا  النقاطات  تسليك  على  ذلك  ويعمل 

األرض بالعناصر.
على  ذلك  ويعمل  الري  قبل  األمحاض  إضافة  ويتم 

الصيانة الدورية للشبكات .
الرمان

مادة علمية د: فرجيين فارس
تنظف  األشجار  تقليم  عملية  من  اإلنتهاء  بعد 

املزرعة من احلشائش ونواتج التقليم .
جتهيز العقل من نواتج التقليم ويراعى أن تكون من 
مثرية  مواصفات  وذات  واإلنتاج  النمو  قوية  أشجار 
جيدة ومن أفرع سليمة غري مصابة اليقل عمرها عن 
سنة وبسمك اليقل عن 2 سم وبطول 25 سم وتزرع 
يف املشتل على مسافات 10-15 سم يف خطوط متقاربة 
وتواىل بالري أو ختزن العقل بربطها يف حزم وتدفن 
بالرتاب وتندى  الصوبة وتغطى  مقلوبة يف خندق يف 

باملاء من وقت آلخر حلني زراعتها .  
إجراء اخلدمة الشتوية حبفر خندقني متوازين على 
وبطول  منه  مرت   1 بعد  وعلى  الشجرة  جذع  جانيب 
لكل  ويضاف  سم   30 وعمق  وبعرض  مرت  عن  اليقل 
النظيف  املتحلل  العضوي  السماد  من  خلطة  شجرة 
3 مقطف   -2 اخلالي من بذور احلشائش وذلك بواقع 
+ نصف كيلو سلفات نشادر + 1 كيلو سوبر فوسفات + 
نصف كيلو كربيت زراعي + نصف ناتج احلفر وخيلط 
بباقي  يغطى  ثم  اخلندقني  يف  اخللطة  وتوزع  جيدًا 

ناتج احلفر ثم تروى باملاء مباشرة .

جتهيز األرض اجلديدة للزراعة وذلك 

حبرثها جيدًا وتسويتها ويتم حفر اجلور على مسافات 
5 × 5 أو 5 × 4 مرت يف األراضي اخلصبة أما يف األراضي 
 3.5  × 3.5 أو   4  × 4 املسافة  املستصلحة حديثًا تكون 
80 سم وترتك   ×  80   ×  80 بأبعاد  مرت وحتفر اجلور 
فرتة معرضة للشمس ثم يتم جتهيزها للزراعة وذلك 
بإضافة خلطة من السماد العضوي أو الكمبوست بواقع 
سوبر  كيلو   1  + نشادر  سلفات  كيلو  نصف  مقطف+ 
ناتج  نصف   + زراعي  كربيت  كيلو  نصف   + فوسفات 
احلفر وخيلط جيدًا ويوضع يف قاع اجلورة ثم تغطى 
ويتم  سم   30 عن  يقل  ال  بسمك  احلفر  ناتج  بباقي 
األمالح  الزراعة لغسيل  3 مرات قبل  األقل  ريها على 
حتلل  على  وللمساعدة  بالرتبة  أمالح  وجود  حالة  يف 

السماد ثم تزرع الشتالت يف شهر مارس . 
إطالة فرتات الري يف األراضي اليت تروي بالغمر حيث 
تكون مرة واحدة أو مرتني يف الشهر تبعا حلالة اجلو 
يتم  بالتنقيط  اليت تروي  األراضي  أما  الرتبة،  ولنوع 
مبعدل  يناير  شهر  خالل  أسبوعيا  واحدة  مرة  الري 
األشجار وخالل شهر  لعمر  تبعا  لكل شجرة  لرت   10-3
لرت   25-5 مبعدل  أسبوعيا  مرتني  الري  يتم  فرباير 
األشجار  أما  سنوات،   6 حيت  سنة  عمر  من  للشجرة 
للشجرة  لرت   30 مبعدل  تروي  سنوات   6 من  األكرب 

ويراعي حالة اجلو ودرجة احلرارة .
املاجنو 

مادة علمية ا/ د سناء سامى عبيد
يتميز شهر يناير وفرباير غالبا بإخنفاض درجات 
احلرارة وقد يكون هذا اإلخنفاض شديدًا  وقد يصل 
األمر إىل التعرض ملوجات الصقيع الذي قد حيدث ضررا 
كبريا ألشجار املاجنو خاصة احلديثة منها خصوصا إذا 
ما صاحب ذلك هبوب كتل هوائية باردة لذلك جيب 
باستمرار  اجلوية  األرصاد  بيانات  متابعة  ضرورة 
لإلستعداد ملواجهة هذا اخلطر وذلك بتشغيل رشاشات 
وسائل  اجياد  وأيضا  الصباح  وحتى  الليل  طوال  املياه 

لتدفئة األشجار .
الزهرية  الشماريخ  ظهور  يبدأ  قد  يناير  شهر  خالل 
لذلك جيب  فيه  يكون مرغوب  ال  تزهري  وهو  املبكرة 
بالقص  وليس  باليد  املبكرة  الشماريخ  تلك  قصف 
وذلك ألن اإلزالة بالقص متنع إعطاء دفعة ثانية من 

التزهري وبذلك نعمل على تنظيم عملية التزهري .
يتم إضافة الدفعة األوىل من السماد اآلزوتي والبوتاسي 

كما يلى :
1-األشجار غري املثمرة األقل من 5 سنوات يضاف هلا 
500جم سلفات نشادر على دفعتني لكل شجرة تروى 
بالغمر أو 400جم نرتات نشادر لكل شجرة تروى بنظام 
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يتم  كذلك  بالسمادة  6-8دفعات تضاف  على  التنقيط 
جم كربيت   250+ بوتاسيوم  جم سلفات   250 اضافة 

زراعي /شجرة يف حالة الري بالغمر قبل التزهري
تروى  واليت  5سنوات  من  أكرب  املثمرة  األشجار   -2
بالغمر فعند انتفاخ الرباعم يتم اضافة الدفعة األوىل 
1-1.5 كجم سلفات  الكيماوية مبعدل من  من األمسدة 
-0.5 بوتاسيوم+  1  كجم سلفات   –  0.5 + من  نشادر 

1كجم كربيت زراعي/شجرة حسب عمرها وحجمها 
يستخدم  بالتنقيط  تروى  اليت  األشجار  حالة  --يف 
نرتات نشادر على دفعات من 6-8 دفعات شهريًا وجيب 
/لرت  جم   0.5 احمللول عن   السماد يف  تركيز  يزيد  أال 

وكمية السماد يف اليوم من 15-20جم /شجرة
صورة  يف  بالتنقيط  الري  حالة  يف  الفسفور  يستخدم 
الشبكة  تنظيف  على  للعمل  فوسفوريك  محض 
الفسفور  من  بإحتياجاتها  النباتات  إلمداد  باإلضافة 

وذلك مبعدل 1.5 لرت/فدان مرة أسبوعيا 
خالل شهر فرباير

جيب اإلنتظام يف عملية الري حيث جيب عدم تعطيش 
األشجار أو الري بغزارة خالل فرتة التزهري وجيب أن 
يكون الري على احلامي لتجنب سقوط األزهار ويفضل 

أن يكون الري يف الصباح الباكر أو يف املساء 
الرش  جيرى  أن  الرباعم  إنتفاخ  بداية  عند  --جيب 
ماء  لرت  جم/100   250 مبعدل  امليكرونى  بالكربيت 
وهو برنامج وقائي للبياض الدقيقي وكذلك أكاروس 
صدأ املاجنو ويكرر الرش كل 12 يوم حتى بداية العقد 
يراعى  الدقيقي  بالبياض  اإلصابة  ظهور  حالة  ويف 
)البياض  الغرض  ثنائي  عالجي  برنامج  استخدام 
بالتبادل  مبيد  من  أكثر  باستخدام  وذلك   ) +اللفحة 
او  سم/100لرت ماء    40 5%مستحلب  مثل سومي ايت 
توبسني ام 70%مبعدل 60جم/100لرت ماء او كالكسني 
سابرول  او  ماء  45سم/100لرت  مبعدل  75%مستحلب 

مبعدل 150 سم /100 لرت ماء  
--يتم الرش بالسماد الورقي للعناصر الصغرى)حديد-

زنك-منجنيز ( وذلك إلمداد األشجار حباجتها من تلك 
 100+ خمليب  حديد  200جم  مبعدل  وذلك  العناصر 
جم منجنيز خمليب +100جم زنك خمليب +300 جم 
لرت ماء مع   600 لكل  جم بوراكس وذلك  يوريا+100 
+اضافة  سليمه  قالبات  ذات  مواتري  استخدام  مراعاة 

ماده ناشره مثل ترايتون B  أو سوبر فيلم .
املــوز

مادة علمية أ.د/بدوي خضري
الزراعات  للزراعة يف حالة  األرض  البدء يف جتهيز   -1
اجلديدة ابتداءا من منتصف شهر يناير وذلك حبرث 
 80 وعمق  م   1.25 بعرض  خنادق  عمل  ثم  األرض 

جانيب  على  احلفر  ناتج  وإخراج  سم 
العضوي  السماد  إضافة  ثم  اخلندق 
املتحلل اخلالي من املسببات املرضية وبذور احلشائش 
مكعب  مرت   30 أو  للفدان  مكعب  مرت   60-50 مبعدل 
فوسفات+250  سوبر  كجم   500 إضافة  مع  كمبوست 
كجم كربيت زراعي+250 كجم سلفات بوتاسيوم+250 
السماد  مع  وتقلب  جيدا  وختلط  نشادر  سلفات  كجم 

العضوي والرتبة
يف  الرتقيع  لعملية  الالزمة  اجلور  جتهيز  يتم   -2

الزراعات القدمية.
الثمار  السوباطات عندما تصل  3- االستمرار يف مجع 
إىل طور اكتمال النمو) النضج احلقلي( وتعرف بتقارب 
وحتول  األصابع  نهاية  واستدارة  بعضها  من  الكفوف 

اللون األخضر الداكن إىل األخضر الفاتح .
4- فحص وإزالة النباتات املصابة مبرضى تورد القمة 

والتربقش ان وجدت.
5- إزالة أي بزوز تظهر حول األمهات خالل هذه الفرتة.

6- االحتياج املائي خالل شهر يناير من 150-200 مرت 
-300 من  فيكون  فرباير  أما خالل شهر  مكعب/فدان 

350 مرت مكعب/فدان.
7- يف فرباير يتم التسميد باآلتي:

بوتاسيوم/ سلفات  كجم  نشادر+3  سلفات  كجم   3 أ- 
فدان مرة واحدة أسبوعيا.

ب - 1.5 لرت حامض فوسفوريك مرة واحدة أسبوعيا 
للفدان.

ج -2 لرت حامض هيوميك مرة واحدة شهريا.
العنب 

مادة علمية / ا.د/ مرفت مسري رزق اهلل
 التقليم الشتوى :

لألصناف  الشتوي  التقليم  إجراءات  يف  االستمرار 
يف  واالستمرار  يناير  منتصف  إىل  النضج  املبكرة 
التقليم الشتوي لألصناف املتأخرة يف االراضي الرملية 
والبدء يف تقليم االصناف املتأخرة يف االراضي الطينية 

يف أخر فرباير.
شد األسالك يف املزارع املرباة على األسالك .

النموات  أقوى  اختيار  مع  اخلشبية  السنادات  تركيب 
السابق  العام  دابرة  عيون  من  والناجتة  الناضجة 
وتقصريها إىل دوابر حتمل كل منها عينان وإزالة باقي 
)السنة  الرتبية  اليت يف طور  املزارع  النموات وذلك يف 
إمكانية  عدم  حالة  يف  وذلك  الزراعة(  بعد  الثانية 

تربية الساق يف السنة األوىل 
اعداد عقل للتطعيم أو للزراعة :

عملية  من  والناجتة  املزالة  القصبات  من  عقل  عمل 
العقلة  شروط  مراعاة  مع  سم   30 بطول  التقليم 
سنة  عمر  ناضج  خشب  من  تؤخذ  حبيق  اجليدة 
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متوسطة  سالميات  ذات  ملليمرت(   14  –  12( بسمك 
الطول ومستديرة املقطع ثم ربطها كل 100 عقلة يف 
حزمة وتوضع مقلوبة يف خندق وتغطى بطبقة من 
الطمى والرمل مسكها حواىل 5 سم ثم ترش باملاء على 
فرتات حتى ال جتف أما يف حالة زراعة العقل يف املكان 
تكون  أن  العقل  عمل  عند  فرياعى  مباشرة  املستديم 

بطول 60 سم .
يف نظام تدعيم البارون يراعى يف التقليم الشتوي:

وعدم  السلك  أسفل  األزرع  على  منوات  أى  ترك  عدم 
ترك كعوب .

سطح  أعلى  )الطراحات(  الثمرية  القصبات  تكون  أن 
8 عني / قصبة مثرية حسب   –  7 التكعيبة وبطول 
نستخدم  األفرع   زيادة  ومع   والصنف  األفرع  نضج 

طول أقل للقصبة الثمرية )الطراح( .
يتم  حبيث  أماكن  ويف  ألعلى  تكون  دوابر  تركت  إذا 

االستفادة منها يف التقليم الشتوي القادم .
الرتبية الكردونية يراعى يف التقليم الشتوي ما يلى: 

االقرب  تكون  قصرية  مثرية  دابرة  ترك  ضرورة 
للكردون بطول 1 – 2 عني/دابرة )السفلية( وضبط 
محل الكرمة بدابرة مثرية تعلوها بطول 2 – 3 عني 

حسب الصنف وخصوبة الرباعم .
الدوابر  اىل  نتجه  الصنف  براعم  خصوبة  زادت  كلما 
الثمرية القصرية . ويف حالة عدم إنتظام الكردون ميكن 
جتديد إنتظام الكردون عن طريق استخدام كاسرات 
املوسم استخدام موضعي بالفرشاة يف  السكون يف هذا 
أماكن الغياب فقط وعدم استخدامه على الكرمة كلها 
وذلك حيفز خروج أفرع خضرية يف موضع إستخدامها 
كاسرات السكون وميكن منها جتديد نقطة االمثار على 

الكردون . 
زراعة العقل باملشتل 

زراعة العقل باملشتل بعد جتهيز أرض املشتل فيغرس 
العقل يف الثلث العلوى من اخلط على مسافة 15 – 20 
سم من بعضها وحبيث يرتك عني فوق سطح األرض 
املشتل على  الرتبة ثم رى  والتالية هلا مبحاذاة سطح 

احلامى بعد اإلنتهاء من الغرس .
زراعة العنب يف األرض املستدمية

مثل  املبكرة  األصناف  زراعة  الشهر  هذا  أواخر  ميكن 
حبيث  والسوبريريور  سويت  األيرىل  سيدلس،  الفليم 
يرتك 2 عني فوق سطح الرتبة يف حالة زراعة شتالت 
ناجتة من العقل ، أما يف حالة زراعة الشتالت املطعومة 
منطقة  ارتفاع  فيكون  جدًا  أفضل  وهذا  أصول  على 
نفس   ( الرتبة  سطح  عن  سم   15 حواىل  التطعيم 

األرتفاع التى كانت عليها باملشتل ( .
بالغمر  الزراعة  قبل  والعقل  الشتالت  معاملة  يفضل 

أحد  يف  األقل  على  دقيقة   20 ملدة 

 %50 ريزولكس   : به مثل  املوصى  الفطرية  املطهرات 
جم   100 مبعدل   70 أم  أوتوبسني  حم   300 مبعدل 
لكل  وذلك  جم   200 مبعدل   ) كابتات   ( أوفيتافاكس 

100 لرت ماء .
الري والتسميد يف العنب

الري يف أحواض ) 24 – 30 شجرة باحلوض ( بالنسبة 
ملزارع الوادى والتى تروى بطريقة الغمر .

اليومي  الري  يتم  بالتنقيط  تروى  اليت  األراضي  يف 
عند بداية تفتح العيون حبيث تزداد كمية مياه الري 

تدرجييًا ويتم إضافة األمسدة مع مياه الري .
جتهيز أرض املشتل حبرثها سكتني متعامدتني وإضافة 
بلدي  )مساد  للفدان  البلدي  السماد  من  م3   20 حواىل 
سابق التجهيز ( ثم تزحف األرض وختطط بواقع 12-

13 خطًا / قصبتني .
إضافة األمسدة العضوية .

بدء إضافة األمسدة الكيماوية وذلك لألصناف مبكرة 
النضج وخصوصًا تلك املنزرعة باألراضي الصحراوية 

)الرملية( .
املقاومة احليوية: 

اآلفات  من  الكثري  تأوى  التى  احلشائش  من  التخلص 
والقواقع .

األشجار  من  وغريها  الرياح  مصدات  خلو  من  التأكد 
باألمراض  التلوث  مصادر  من  العنب  ملزارع  اجملاورة 

خاصة نيماتودا تعقد اجلذور .
لدودة مثار  الثانى  العائل   ( املثنان  نبات  التخلص من 

العنب( خاصة املناطق الصحراوية )مشال الدلتا(.
استمرار مكافحة حفارات ساق كرمات العنب .

الربقوق 
مادة علمية : د/ صفاء حممد ماجد عبد املعبود 

شهر يناير :
املراوي  تطهري  يتم  القدمية  لألراضي  بالنسبة 
أثناء  ذلك  و  واألحواض  احللقات  وعمل  واملصارف 
اجلديدة   األراضي  فى  الري  أما  الشتوية  السدة 
يوم.  15 كل  شجرة   / لرت   10 مبعدل  الري  	يتم 

املبكرة  لألصناف  الرباعم  إنتفاخ  حالة  يف  و 
متام  وحتى  الري  مينع  ثم  غزيرة  رية  تعطى 
ملقاومة  االشجار  وترش  الضرورة  عند  إال  العقد 
تزهري.  %  70 مرحلة  يف  واجلرب  الدقيقي  	البياض 

شهرفرباير : 
الري  الرباعم ومينع  انتفاخ  رية غزيرة عند   – الري 
كاسرات  رش  مع  الضرورة  عند  اال  العقد  متام  حتى 
السكون ) سيناميد اهليدروجني( لالشجار املثمرة %2 
+ زيت معدني و ذلك يف االصناف املتأخرة من الربقوق 
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معدني  زيت  مع   %1 برتكيز  هوليود  صنف  عدا  ما 
فرباير.  من  االول  االسبوع  خالل  وذلك   %2 	برتكيز 
التسميد- يتم مبعدل 250 - 500 جم سلفات نشادر + 
250 - 500 جم سلفات بوتاسيوم / شجرة يف األراضي 
 250 القدمية وذلك بعد متام خروج االوراق ويضاف 
جم سلفات نشادر + 250 جم سلفات بوتاسيوم + 50 
سم محض فسفوريك لكل 1 م مكعب مياه ري شجرة 
األراضي  يف  وذلك  الرباعم  انتفاخ  مرحله  من  ابتداء 

اجلديدة. 

خدمة أشجار اخلوخ 
 مادة علمية : د/  غادة حممود سليمان

التسميد :
من  التالية  الكميات  تضاف  اجلديدة  األراضي  يف   -  
األمسدة  مبعدل 250- 500 جم سلفات نشادر + 250 - 
500 جم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة بعد متام خروج 
جم   250  + نشادر  سلفات  جم   250 ويضاف  األوراق 
سلفات بوتاسيوم + 50 سم محض فسفوريك لكل 1 م 
مكعب مياه رى لكل شجرة إبتداءًا من مرحلة إنتفاخ 
الرباعم يف األراضي القدمية حتـت نظام الري بالغمــر 

ويكون التسميـد نثرًا أسفـل األشجار.
الرى :

الريات على طبيعة  الري وعدد  - تتوقف كمية مياه 
الرتبة واملنطقة املوجود بها البستان ودرجة احلرارة . 
وعادة يوقف الري أثناء فرتة التزهري إال عند الضرورة 
القصوى يكون الري )جترية على احلامي( وجيب عمل 
حلقات حول األشجار ملنع وصول مياه الري إىل جذع 

الشجرة.
بالتنقيط  تروى  اليت  اجلديدة  األراضي  حالة  يف   -
املنطقة  ظروف  على  املستعملة  املياه  كمية  فتتوقف 
وتكون  احلرارة  ودرجة  األشجار  وعمر  الرتبة  ونوع 

حوالي 15-16 لرت يوميا
- 	أما يف حالة الري يف االراضي القدمية ) بالغمر( مينع 
املراوى  تطهري  خالله  ويتم  يناير  شهر  خالل  الري 
تعطى  ذلك  وبعد  الشتوية.   السدة  أثناء  واملصارف 
األشجار رية غزيرة قبل تفتح الرباعم مباشرة لدفع 

الرباعم على التفتح .
لعناية  الصغرية  األشجار  وحتتاج 
خاصة حبيث حتتاج لتوفري الرطوبة بصفة مستمرة .

واجلرب  الدقيقي  البياض  ملقاومة  األشجار  وترش   
باملبيدات املوصى بها يف برنامج الرش

التفاح 
مادة علمية : د/ أالء سامى عبد الرمحن

يتم تطهري املراوي واملصارف وعمل احللقات واألحواض 
 10 القدمية( ومبعدل  ) األراضي  الشتوية  السدة  أثناء 
لرت / شجرة / أسبوعني ) األراضي اجلديدة(  يف حالة 
غزيرة  رية  نعطي  املبكرة  لألصناف  الرباعم  انتفاخ 
ثم مينع الـــري وحيت متام العقد إال للضرورة وترش 
باملبيدات  واجلرب  الدقيقي  البياض  ملقاومة  األشجار 
التفاح  ألشجار  تزهري   %  70 مرحلة  يف  بها   املــوصي 
ترش باجلربيليك أسد ) بريلكــس ( 15 جزء يف املليون  

)9 أقراص / 600 لرت ماء (.
أهم العمليات 

يتـــم تطعيــــم التـــفاح علـــي األصــول املستخدمة 
إما بالقلم أو الكشط خالل شهري يناير وفرباير

التسميد :
الري  نظام  حتت  الرباعم  انتفاخ  بـــدء  عند  يتم 
بالتنقيط ) تسميد من خالل السمادة ( أضف 25 جم 
25 جم  و  125 جم سلفات بوتاسيوم  و  نرتات نشادر 
محض فوسفوريك التسميد بالكميات السابقة  مرتني 
أسبوعيا حيت متام العقد يف حالة األشجار  غري املثمرة 

و يستمر التسميد حيت أخر مارس 
الرى :

 األراضي التى تروي بالتنقيط
انتظام  ويراعي  الرباعـــم  انتفـــاخ  عند  الري  يبدأ   
املـــواعيد وتقليـــل كميــات املياه خالل فرتة التزهري.

برنامج املكافحة :
واجلرب  الدقيقي  بالبياض  إصابة  ظهور  يتوقع  ـ 
وللوقاية استخدام كومولوس Ṣ مبعدل 300 جم / لرت 
ماء .)فعال ضد البياض واجلرب واالكاروسات ( الرش 
3 ـ 4 مرات األولي عند انتفاخ الرباعم و الثانية بعد 

العقد مباشرة والثالثة بعد الثانية ب 15 يوما .
ـ يف حالة ظهور اإلصابة بالبياض أو اجلرب أو كالهما 
ثم  ماء  لرت   100  / جم   30 مبعدل  بيليز  استخدم 

اميستار مبعدل 45 سم³ / 100 لرت ماء .
مكافحة  يتم  الفرتة  تلك  خالل  احلشرات  مكافحة  ـ 
حفار الساق استخدم اكتليك مبعدل 150 سم³ / 100 

لرت ماء
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تبدأ  الشتوي  املوسم  حلول  مع 
االخنفاض  يف  احلرارة  درجات 
وتصل يف بعض األحيان ملعدالت 
كبرية من هذا االخنفاض؛ األمر 
الذي يضر بالنباتات املنزرعة لذا 
والعمل  األضرار  بهذه  فالدراية 
وأثرها  تداعياتها  تقليل  على 
على النباتات إضافة إىل االلتزام 
خدمة  من  الفنية  بالتوصيات 
يساعد  ذلك  كل  وتسميد؛  وري 
احملاصيل  إنتاجية  زيادة  على 
وحتسني صفاتها النوعية ورفع 

قيمتها التسويقية
الطماطم 

مادة علمية/ د. عبدالرؤف هويدي 
الربودة واحملاصيل 

على  البارد  الطقس  أضرار  تزيد 
شهري  خالل  الطماطم  زراعات 
يناير وفرباير حيث تؤدي الربودة 
والتلوين  الثمار  عقد  اخنفاض  إىل 
حجم  وصغر  النضج  فرتة  وطول 
لذا  احملصول،  واخنفاض  الثمار 

يوصى باآلتي:
– التعفري بالكربيت الزراعي مبعدل 
20 يوم   –  15 للفدان كل  كجم   20
حيث يساعد ذلك على تقليل آثار 
األمراض  من  والوقاية  الربودة 
طارد  أنه  إىل  إضافة  الفطرية 

للحشرات 
– رش النباتات مرة كل 15 يوم بأي 
من منقوع السوبر فوسفات 2.5 % + 
منقوع البوتاسيوم أو الرش حبمض 
الفوسفوريك مبعدل 75 سم / 100 
سم   250 البوتاسيوم  أكسيد   + لرت 
حتمل  إىل  يؤدي  وهذا  لرت   100  /
الربودة والصقيع – ويف حالة الرش 

مع التعفري بالكربيت بعد 3 أيام.
التسميد والري املنتظم

شهري  خالل  الطماطم  تدخل 
تكوين  مرحلة  وفرباير  يناير 
الثمار ومجعها وحتتاج هذه الفرتة 
األزوتي؛  السماد  من  دفعتني  إىل 
الكالسيوم  نرتات  من  إحداهما 

لتحسني  للفدان  200كجم  مبعدل 
نرتات  من  والثانية  والثمار  العقد 
كما  للفدان  كجم   100 النشادر 
يفضل إضافة دفعة مساد بوتاسيوم 
للعروات  للفدان   / كجم   100
وخفض  الثمار  لتحسني  املتأخرة 

ضرر الربودة وحتسني العقد.
أن  على  الري  بانتظام  االهتمام 
فرتات  وعلى  احلامي  على  يكون 
املياه  تصل  أال  ويراعى  متقاربة 
يتم  أن  املصطبة ويفضل  إىل صدر 
الري آخر النهار ويتوقف عند مجع 
75-85% من الثمار وال يتم الري يف 

أوقات اجلمع.
مشاتل العروة الصيفية 

مشاتل  زراعة  من  االنتهاء  يتم 
خالل  املبكرة  الصيفية  العروة 
الصيفية  والعروة  يناير  شهر 
ويراعى  فرباير  خالل  العادية 
حتت  الصواني  يف  الزراعة  ضرورة 
واالهتمام  الربودة  من  احلماية 
والتغذية  بالري  واالهتمام  بالري 
مع ظهور الورقة الثانية احلقيقية. 
الصيفية  العروة  هجن  أهم  ومن 
هبة،  برلينا،  »بالتنيوم،  املبكرة 
أما  هاينز  هجن  جمموعة  فوربال، 
العروة العادية فأهم هجنها »سوبر 
نيما،  جواهر،  مادير،  بي،  سرتين 

أطلس برايد، برق”.
الصيفية  العروة  لزراعة  التجهيز 

املبكرة:
تزرع هذه العروة يف جنوب اجليزة 
خالل أواخر يناير وحتى منتصف 
الرتبة  وجتهيز  إعداد  ويتم  فرباير 
من  والتخلص  اجليد  باحلرث 
قبل  ما  مساد  وإضافة  املخلفات 
العضوية  األمسدة  وهي  الزراعة 
يضاف  حيث  فوسفات  والسوبر 
من  مكعب  مرت   35-25 للفدان 
من  مكعب  م   15 أو  املزرعة  مساد 
مساد  إضافة  مع  الدواجن  مساد 
 300-250 مبعدل  فوسفات  سوبر 
كيلوجرام وخيلط جيدا مع السماد 
اجلهة  على  الزراعة  ويتم  العضوي 

 / خطوط   7-6 ومبعدل  القبلية 
مسافات  على  والشتل   ، القصبتني 
35-45 سم حسب نوع اهلجني، وبعد 
يتم  الرتبة  جفاف  ومع  الزراعة 
العزيق خربشة والتسميد بالدفعة 
 100 مبعدل  احملاياة  رية  مع  األوىل 
كجم نرتات نشادر ويف الرية الثانية 
يضاف بوتاسيوم 75 سم / فدان    

 األسربجس 
مادة علمية/ د. حلمي السيد عصفور 
إزالة  يناير  شهر  بداية  مع  يوصى 
»العرش  الباقية  النموات اخلضرية 
النباتات  بقايا  وكذلك  األخضر 
باملزرعة  املنتشرة  واحلشائش 
بطريقة  العملية  هذه  تتم  حيث 
بدرجة  النباتات  جذب  وهي  امللخ 
ميل 45 درجة للخارج واستبعاد كل 
والتخلص  املزرعة  خارج  النموات 

منها باحلرق وتنظيف املزرعة.
خالل  النباتات  ري  بعدم  يوصى 
لرتك  وذلك  إطالًقا  يناير  شهر 
وإتاحة  جتف  األرضية  األقراص 

الفرصة للرباعم للنمو.
فرباير  شهر  منتصف  مع  ينصح 
األقراص  بطريقة  النبات  زراعة 
وهي عبارة عن ساق أرضية قرصية 
حتتوي على براعم وجذور على أال 
وعمرها  جم   50 عن  وزنها  يقل 
سنة حيث يزرع مباشرة يف احلقل 
يف منتصف اخلط وتوضع التيجان 
مع  الرتبة  سطح  حتت  )األقراص( 
والري  بالرتبة  األقراص  تغطية 

مباشرة .
كما تتم الزراعة بطريقة الشتالت 
احلقل  إىل  الصواني  من  املنقولة 
وأيًضا  ألقلمتها  مباشرة  املستديم 
الشتالت  بطريقة  الزراعة  ميكن 
األنسجة  زراعة  من  املنتجة 
حتفر  حيث  بأكياس  املوجودة 
األكياس  حجم  حسب  على  اجلور 
وتوضع يف املوضع الرأسي ثم يردم 
عليها من الرتبة ويتم الري بعدها 

مباشرة .
يوصى بالرتديم حول األقراص مع 
املهاميز  إلنتاج  فرباير  شهر  بداية 
حول  الرتديم  عملية  جتري  حيث 

اعداد / نشوه أمحد
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وتغطى  اجلانبني  ومن  األقراص 
سم   25 حوالي  بسمك  األقراص 
ألشعة  تعرضها  عدم  يراعى  حيث 
إىل  تؤدي  كيال  املباشرة  الشمس 

رداءة املهاميز الناجتة .
اخلضر البقولية

   مادة علمية/ د. عبد احلميد حبشي
الفاصوليا :

الرئيسي  البقولي  احملصول  هى 
عامة  بصفة  التصديرية  ألهميته 
تلك  يف  احملمية  الزراعات  وناتج 
والزراعات  خاصة  بصفة  الفرتة 
لذا  حاليا  القائمة  هي  احملمية 
سنوجز ما يتم من معامالت لتلك 
التجهيز  الي  باإلضافة  الزراعات 

لزراعة العروة الصيفية .
أواًل: خدمة الزراعات القائمة

السمادية  املعدالت  باقي  اعطاء 
الري  نظام  مع  غالبا  وهي 
االتزان  فيها  ويراعى  بالتنقيط 
يف  الرئيسية  العناصر  اضافة  يف 
مراعاة  مع  العمرية  املرحلة  تلك 
نسبية  زيادة  الي  النباتات  حاجة 
والفوسفور  البوتاسيوم  من  لكل 
التزهري  يف  اليها  النبات  حلاجة 
القرون وكما سبق  والعقد وامتالء 
ان اوضحنا الفاصوليا من احملاصيل 

البقولية اليت تستجيب للتسميد.
الري  مراعاة  مع  بانتظام  الري 
الزراعات  تعرض  احتمال  عند 
باالهتمام  وذلك  صقيع  ملوجات 
للتعامل  اجلوية  االرصاد  بنشرات 

مع التغريات املناخية.
درجة  وارتفاع  الرطوبة  زيادة 
ظروف  هى  نسبيا  احلرارة 
على  تساعد  احملمية  الزراعات 
الفطرية  االمراض  انتشار  سرعة 
االهتمام بتنفيذ برنامج  لذا جيب 
كل  الدوري  بالرش  متمثال  وقائي 
او  امليكرونى  بالكربيت  يوم   15
وذلك  الزراعي  بالكربيت  التعفري 
مع بداية التزهري مع عدم االسراف 
اجلمع بعد تطاير الندى وبعد فتح 
األنفاق وتهويتها حتى ال يكون بها 

نسبة رطوبة تؤدى لتعفن القرون 
جيب  كما  بها  سوداء  بقع  ووجود 
وصول  بعد  اجلمع  تأخري  عدم 
حتى  التسويق  ملواصفات  القرون 
جودتها  من  يقلل  مما  تتليف  ال 
املتوالي  اجلمع  ان  كما  التسويقية 
من  ملزيد  فرصة  النبات  يعطى 
والعقد. عند اجلمع جتمع  التزهري 
القرن  عنق  من  جزء  مع  القرون 
وبعد مجع القرون توضع يف مكان 
والتدريج  الفرز  يتم  حتى  مظلل 
املناسبة  العبوات  فى  والتعبئة 

للتصدير والسوق احمللى. 
لزراعة  والتجهيز  اإلعداد  ثانيا: 

العروة الصيفية :
األعم  الغالب  يف  العروة  تلك  تزرع 
اجلافة  )الفاصوليا  اجلاف  لإلنتاج 
( وبعض املساحات لإلنتاج األخضر 
واملطلوب  احمللي  لالستهالك 
إتباع التوصيات  لإلعداد والتجهيز 
موقع  إختيار  من  بداية  الفنية 
متطلبات  يلبى  مبا  الزراعة 
عالية  تربة   من  الفاصوليا 
)مفككة(  التهوية  جيدة  اخلصوبة 
خالية  منخفض   األرضي  ماؤها 
للملوحة  حلساسيتها  األمالح  من 
من  للحد  ثالثية  دورة  إتباع  مع 
املتخصصة  الرتبة  أمراض  انتشار 
الدقة  مراعاة  املطلوب  أنه  .كما 
العملية  تلك  وإعطاء  التجهيز  يف 
يتم  بأن  ألهميتها  ووقتها  حقها 
احلرث اجليد مع التشميس لتجهيز 
التخطيط   ثم  للبذرة  مناسب  مهد 
مع  القصبتني  يف  خط   12 مبعدل 
املقررة  السمادية  املعدالت  إضافة 
مساد  20م3  وهى  التجهيز  أثناء 
+150كجم  التحلل  تام  مواشى  
سلفات  كجم   50+ فوسفات  سوبر 
نشادر +25 كجم كربيت زراعى+25 
كجم سلفات بوتاسيوم تضاف أثناء 
املفضل   للتقليب ولكن من   احلرث 
وتردم  اخلط  قاع  يف  تضاف  أن 
البطالة  الريشة  من  جبزء  عليها 
لكى نركز السماد يف منطقة إنتشار 

املوجودة  أن اخلدمة  اجلذور حيث 
اال  منها  يستفاد  ال  اخلط  قمة  يف 
عدم  عن  اما  احلشائش   منو  يف 
جتانس الرتبة باتباع تلك الطريقة 
احلرث  ان  عليه  فمردود  لإلضافة 
الالحق  للمحصول  والتجهيز 
يلى  ما  مراعاة  مع  ذلك  سيتالفى 
الزراعة  حال   املعدالت  تلك  زيادة 

يف األراضي اجلديدة .
معاملة البذور باملطهرات الفطرية 
فيتاماكس  جم   3  ، وهي  املوصى 
او  ريزوليكس  جم   3  + ثريام 
أو  ن70  توبسني  +2جم  مونسرين 

تكتو 45 % لكل كجم بذرة.
البذرة حراتي )بذرة جافة  زراعة 
على  سرسبة  مستحرثة(  تربة  يف 
خطوط  على  سم   7-5 مسافات 
يف  خط   12( سم   60 بعرض 
لألراضي  بالنسبة  القصبتني( 
خرطوم  جانيب  علي  او  القدمية 
يكون  و  اجلديدة  األراضي  يف  الري 
سم   75 بعرض  التخطيط  فيها 

وخرطوم الري يف املنتصف.
اخلاص  العقدين  اضافة  تتم 
جبوار  مباشرة  للرتبة  بالفاصوليا 
مهد البذرة مبعدل 4أكياس عقدين 
الرمل  من  كافية  بكمية  ختلط 
باملاء  املندى  الناعم  الرتاب  او 
وتسرسب يف فج جبوار مهد البذرة 

مع التغطية والري مباشرة.
ثانيا : البسلة

حمصول  البسلة  معلوم  هو  كما   
نهاية  حتى  زراعته  متتد  شتوي 
الزراعات  وترتكز  ديسمرب  شهر 
الدلتا  وسط  مناطق  يف  املتأخرة 
ولذلك  اجلاف  احملصول  بهدف 
سنستعرض ما هو مطلوب تنفيذه 
وذلك  الزراعة  من  اهلدف  لتحقيق 

باتباع ما يلي من توصيات : 
طبقا  السمادية  املعدالت  إضافة   -1

للتوصيات الفنية وهى.
الرية  قبل  تضاف   : األوىل  الدفعة 
كجم   100 وهى  االوىل)احملاياة( 
سلفات نشادر 20.5%+100 كجم/ف 
كجم   50  +%  15.5 فوسفات  سوبر 

سلفات بوتاسيوم 48%/فدان . 
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أما الدفعة الثانية : تضاف يف مرحلة 
التزهري وتكون 100 كجم/ف نرتات 
بوتاسيوم  سلفات  كجم   50+ نشادر 
الصغرى  بالعناصر  الرش  عن  أما 
الزراعة يرش  فيكون بعد شهر من 
حديد+  جم   100( صغرى  عناصر 
مع  منجنيز(  زنك+50جم  جم   50
حيث  ناشرة  مادة  اضافة  ضرورة 
ان اوراق البسلة مشعية عل ان يكرر 

الرش كل 15 يوم .
2- اإلنتظام يف عملية الري ولتجنب 
يراعى  النباتات  الصقيع على  تأثري 
اجلوية  األرصاد  مبعرفة  اإلهتمام 
توقع  عند  سريعة  رية  وإعطاء 

حدوث موجات صقيع .
املتوالي  اجلمع  بعملية  اإلهتمام   -3
الستمرار  فرصة  النباتات  إلعطاء 
النمو والتزهري وإعطاء عقد جديد 

وعدم ترك احملصول على النبات .
األمراض  مبقاومة  اإلهتمام   -4
الدقيقي  والبياض  الصدأ  وأهمها 
ويعاجل الصدأ بالرش بالبالنتافاكس    
او  أيت35سم3  السومى  أو  سم   100
السابرول  150 سم3وذلك لكل 100 
لرت ماء  اما البياض الدقيقي فيعاجل 
امليكرونى  بالكربيت  بالرش  وقائيا 
جم   250 مبعدل  يوم   15 كل  مرة 
/100لرت ماء أما الرش العالجي عند 
كل  مرة  بالتبادل  اإلصابة  ظهور 
سم3   25 مبعدل  ب:توباز  يوم   15
لكل   وذلك  سم3   35 ايت  أوسومى 

100 لرت ماء  .
العائلة القرعية

مادة علمية/
السالم  عبد  بسيوني  اميان  د/ 

الرميلي
اخليار

العروة الصيفية املبكرة: يتم جتهيز 
األرض من شهر يناير وتتم الزراعة 

من أوائل إلي منتصف فرباير.
-250 الفدان  حيتاج  التقاوي:  كمية 

400 جم )يف حالة الشتالت( وتزداد 
إىل 600 جم )يف حالة زراعة البذور 
 10000 الفدان  وحيتاج  مباشرة( 

نبات.
إعداد األرض للزراعة :

 3-2 من  جيدا  االرض  حرث  يتم 
ثم  للتهوية  وتركها  متعامدة  مرات 
قبل  املستخدمة  األمسدة  يضاف 
العضوية  األمسدة  مثل  الزراعة 
)يضاف 30 م3 من األمسدة العضوية 
مبعدل  الكمبوست  إضافة  ويفضل 
من  خلوه  لضمان  للفدان  طن   4-3
بذور احلشائش والنيماتودا( - تضاف 
نرتات  )50 كجم  الكيماوية  األمسدة 
فوسفات-  سوبر  100كجم  نشادر- 

25كجم سلفات بوتاسيوم(. 
يتم إقامة مصاطب الزراعة بعرض 
بالبالستيك  تغطي  سم   120-100
األسود الذي يعمل على تدفئة الرتبة 
األمالح  وبعد  احلشائش  منو  ومنع 

عن منطقة اجلذور )إن أمكن(.
املصاطب  جانيب  على  الزراعة  تتم 
بطريقة رجل الغراب على مسافات 
بذرة  وتزرع  النباتات  بني  سم   50
األصناف  حالة  يف  باجلورة  واحدة 

اهلجينة مرتفعة الثمن.
برنامج التسميد : 

من  اخليار  احتياجات  قدرت 
األراضي  أنواع  خمتلف  يف  العناصر 
بني 75-150 كجم نيرتوجني، و 60-

كجم  200 كجم فوسفور، و200-50 
بوتاسيوم .

الشرهة  احملاصيل  اخليار من  يعترب 
للتسميد خاصة التسميد األزوتي:

مرحلة النمو اخلضري : 
يضاف وملدة 30 يوم 2 كجم سلفات 
لرت  و3  يوريا  كجم  و2  نشادر 
سلفات  كجم  و5  فسفوريك  حامض 
لرت   1 اضافة  ويفضل  بوتاسيوم. 
مطهر  إضافة  مع  جذور  منشط 
الرتبة  أمراض  من  للوقاية  فطري 

الفطرية .
مع مراعاة عمل يوم لغسيل الشبكة 
مبعدل 5 لرت حامض نيرتيك وكذلك 

يوم تصويم .
مع ضرورة اإلهتمام برش مركبات 
جدا  تؤثر  واليت  الصغرى  العناصر 

البورون  ومنها  اخليار  نبات  علي 
القمم  موت  الي  نقصه  يؤدي  الذي 
النمو  عن  النبات  وتوقف  النامية 
كما يؤثر الكالسيوم كذلك مما يعمل 
علي التفاف وجتعد االوراق وتوقف 

النبات عن النمو.
سلفات  كجم   9 األزهار:  مرحلة 
2 لرت حامض فوسفوريك  نشادر، و 
مع  بوتاسيوم  سلفات  كجم   5 و 
الكالسيوم  نرتات  بإضافة  االهتمام 
أيام  ثالثة  ملدة  كجم   4 مبعدل 

باألسبوع.
مرحلة اإلمثار واجلمع: يراعي زيادة 
معدالت البوتاسيوم مع بداية العقد 
لألصناف  االزوت  زيادة  مراعاة  مع 
إضافة  عدم  مراعاة  مع  األنثوية 

اليوريا.
الكوسة

يف  املبكرة  الصيفية  العروة  تزرع   
منتصف فرباير.

كمية التقاوي :
وميعاد  طريقة  حسب  ختتلف 
الزراعة ونوع الرتبة وطريقة الري 
 2-1 من  الفدان  وحيتاج  والصنف، 
كجم بذرة / الفدان وعند استخدام 
اجلديدة  للهجن  بالشتالت   الزراعة 
إىل  الفدان  فيحتاج  األسعار  مرتفعة 

750 جم
إعداد األرض والزراعة 

متعامدة  مرات  االرض3-2  حترث 
اآلتية قبل  مع وضع كمية األمسدة 
احلرثة األخرية 20 م 3 مساد - بلدى/ 
 50  + بوتاسيوم  سلفات   100  + فدان 
كجم سلفات نشادر+ 50 كجم كربيت 

زراعي .
يف  خط   ٨ مبعدل  األرض  ختطط 
بعد  األرض  ري  ثم  القصبتني 
يف  البذور  تزرع  أن  على  التخطيط 
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واألخرى  اجلورة  بني  سم  جور40 
وذلك بعد أن جتف األرض اجلفاف 
ان حتتوي على جزء  املناسب على 
لإلنبات.  املناسبة  الرطوبة  من 
بالسماد  خبلطها  التقاوي  وتعامل 
يساعد  الذي  )هالكس(  احليوي 
يف  والتبكري  اإلنبات  سرعة  على 
مباشرة  البذور  تزرع  ثم  التزهري 
بعد خروجها من الثالجة يف اجلور 
على اخلطوط على أبعاد من 40-30 

سم بني اجلور.
وفائدة هذه الطريقة:

األشهر  يف  الكوسة  زراعة  1-ميكن 
الباردة خالل يناير وفرباير.

2-احلصول على النمو اجليد للنبات 
والتبكري يف التزهري.

وزيادة  العقد  نسبة  3-زيادة 
احملصول.

4-حتسني جودة وصفات الثمار.
اخلف:

تزرع 3 بذور باجلورة ثم بعد متام 
نبات  ويرتك  اخلف  يتم  اإلنبات 
يتم  أن  ويفضل  باجلورة  واحد 
يرتك  أن  على  مرتني  على  اخلف 
فى اجلورة الواحدة نباتني فى املرة 
األوىل وفى املرة الثانية يرتك نبات 
عملية  وتتم  جورة  بكل  واحد 
اخلف عندما يتكون 4 ورقات على 
ثم  حقيقتني(  )ورقتني  النبات 
اخلف  عملية  عقب  مباشرة  الرى 

وبعد التسميد.
التسميد :

أسلوب  مع  القدمية  األراضي  يف 
الري بالغمر يتم إضافة 6 – 8 طن 
كمبوست ثم يتم احلرث ثم يضاف 
200 كيلو سوبر فوسفات أحادي + 
100 كيلو سلفات نشادر + 50 كيلو 
سلفات بوتاسيوم + 25 كيلو سلفات 
بتجانس  مًعا  خملطني  ماغنسيوم 
تام توزع بدار على الفدان ثم الثين 
باحلرث ثم التزحيف والتخطيط. 
اجلديدة  الرملية  األراضي  يف 
عمل  يتم  ثم  والثين  احلرث  يتم 
املصطبة  وسط  يشق  ثم  املصاطب 

صورة  يف  العضوية  األمسدة  وتنثر 
طن   10  –  8 حدود  يف  كمبوست 
ثم  املصطبة  عرض  حسب  فدان 
ك   150 الكمبوست  فوق  تضاف 
سوبر فوسفات أحادي + 100 كيلو 
سلفات  كيلو   50  + نشادر  سلفات 
سلفات  كيلو   25  + بوتاسيوم 
مع  جيًدا  خيلط  ثم  ماغنسيوم 
الردم  يتم  ثم  بالفأس  الكمبوست 
فوق الرتبة لتسوية سطح املصطبة 
بعمق 10 -12 سم تقريًبا ثم تنشر 
فوق  )اخلراطيم(  الري  خطوط 
اخلدمة للتخمري وطرد أية ملوحة 
بالبذرة  الزراعة سواء  عن منطقة 

أو الشتلة. 
بعد  التسميد  يتم  الغمر  ري  يف 
وخربشة  والرتقيع  اإلنبات  متام 
احلشائش على ثالث أو أربع: دفعات 
حدود  يف  النشادر  نرتات  بسماد 
موزعة  للفدان  كيلو   200  –  150
على الدفعات بني الدفعة واألخرى 
حوالي 20 يوًما أو أقل0 يف األراضي 
سلفات  إضافة  يعاد  كما  اخلفيفة 
البوتاسيوم يف حدود 50كجم +100 
مع  فوسفات  سوبر  الرتبل  كجم 
بداية التزهري والعقد وقد تضاعف 
هذه الكميات يف حالة زراعة اهلجن 
كما  للثمار  اجلمع  موسم  وإمتداد 
بداية  يف  يوريا  ك   25 إضافة  يتم 
عمر النباتات يف العروات ذات اجلو 

املعتدل احلرارة. 
يتم  بالتنقيط  الري  حالة  يف 
التسميد بعد متام اإلنبات والرتقيع 
أسابيع   4 وملدة  أسبوعًيا  مرات   3
بـ )2 ك يوريا + 2 ك نرتات نشادر 
ثم  فوسفوريك(  محض  ك   2/1  +
أسبوعًيا  ذلك  بعد  التسميد  يكرر 
نرتات  ك   5( بـ  أيًضا  مرات   3
 + بوتاسيوم  سلفات  ك   6  + نشادر 
2/1ك محض فوسفوريك( ويوقف 
التسميد قرب نهاية اجلمع أي قبل 

نهايته بـ 10 – 15 يوًما. 
يف كلتا طريقيت الري يفضل الرش 
مرتني أو ثالثة بالعناصر الصغرى 

مع  منجنيز   – زنك   – )حديد 
والبورون(  والكوبلت  نيم  املولبيد 
حتويها  جاهزة  مركبات  صورة  يف 

مجيًعا وهي كثرية باألسواق. 
البطاطس 

د. حممد مصطفى على خليل 
للزراعات  العمليات  أهم  أوال: 

الشتوية )النيلي واحملرية(
وتكون النباتات يف املرحلة األخرية 
)سبتمرب/ النيلية  للزراعات 

احلصاد  ومراحل  أكتوبر( 
والتسويق أو التخزين وفى املرحلة 
النبات  حياة  من  الثاني  النصف 
بالنسبة للزراعات احملرية )أكتوبر/

نوفمرب(
احلصاد:

ب  احلصاد  قبل  الري  إيقاف  جيب 
1-2 اسبوع وذلك لكي جتف الرتبة 
ولزيادة  احلصاد  عملية  وتسهيل 

درجة صالبة القشرة
أهم عالمات احلصاد 

نهاية  اىل  املنزرع  الصنف  وصول 
مبكر  كان  سواء  له  الالزمة  املدة 

النضج او متأخر.
اصفرار  اخلضري  اجملموع  اصفرار 

طبيعي وليس مرضي.
والتصاقها  القشرة  تكوين  إكتمال 

باللحم وصعوبة إزالتها باليد. 
النبات  عن  الدرنة  انفصال  سهولة 

األم.
عملية احلصاد

اجملموع  إزالة  يتم  البداية  فى 
 48-24 ب  احلصاد  قبل  اخلضري 

ساعة حتى تتصلب القشرة .
املكشوفة  الدرنات  إزالة  ثم 

واخلضراء وستبعادها.
أو  بالفؤوس  يدويا  احلصاد  جيرى 
آليا باستخدام احملاريث يراعى فى 
عملية احلصاد تعميق السالح حتت 
الدرنات حتى ال تصاب باجلروح أو 

يتم بأالت احلصاد امليكانيكي. 
ويراعى ان يكون اجلمع فى أوعية 
الرتبة  بتخلل  تسمح  مناسبة 
للكدمات  الدرنات  تعرض  وعدم 
تعريض  عدم  جيب  والتسلخات 

25

خدمة زراعات اخلضرخدمة زراعات اخلضر

رشاد الزراىع ية للإ دارة املركز تصدرها الإ



26

أكثر  ارتفاع  من  للسقوط  الدرنات 
من 30 سم.

مكان  فى  الدرنات  ترك  ويراعى 
مظلل جيد التهوية ملدة 2-3 ساعات 
ثم  احلقل  رطوبة  تتطاير  حتى 
الدرنات  الفرز وذلك باستبعاد  يتم 

اجملروحة واملصابة.  
العالج التجفيفى 

بوضع  هاوي  جترى يف مكان مظلل 
طوليه(  )أكوام  مراود  يف  الدرنات 
فى  األرز  بقش  تغطى  مرت  بارتفاع 
مكان مظلل هاوي ل 10-15 يوم ثم 

تفرز وختزن. 
من األفضل إجرائها يف غرف خاصة 
ورطوبة  ˚م   20  -15 درجة  على 
نسبية 85- 90% مع التهوية اجليدة 
احلرارة  درجة  تقل  أال  مراعاة  مع 
تزيد  وال  مئوية  درجة   12 عن 
نقص  وعدم  مئوية  درجة   20 عن 
إجراءها  يفضل   .%85 الرطوبة عن 

يف الظالم.
احلاويات  فى  النقل  مراعاة 
وجتنب  املناسبة  اجلوية  والظروف 
املباشرة  الشمس  حلرارة  التعرض 

لفرتات طويلة.
تامة  غري  حصدت  اليت  الدرنات 
بعد  خاصة  ملعاملة  حتتاج  النضج 

احلصاد. 
احلقل  حرارة  من  السريع  التخلص 
درجة  وحفض  املبدئي  بالتربيد 
التئام  لتشجيع  15°م  ل  احلرارة 
اإلصابة  فرص  وخفض  اجلروح 

باألمراض.
جيدة  تهوية  على  احلفاظ  جيب 
والتخلص  احلرارة  توزيع  لتجانس 

من الرطوبة الزائدة.
احلفاظ على رطوبة نسبية مرتفعة 
لتقليل فقد املاء من الدرنات وتقليل 

فرصة اإلصابة بالكدمات.
جتديد اهلواء ملنع تراكم ثاني أكسيد 

الكربون.
يف  الدرنات  تعبئة  يتم  ذلك  بعد 
)خيش/بالستيك  مهواه  عبوات 
واعداد الدرنات للتسويق والتخزين. 

العروة احملرية
اخلفيف  الري  عملية  انتظام 
إعطاء  احلاجة.  حسب  املتقارب 
الدفعة األخرية من التسميد املعدني

املغذيات  الرش ببعض  يراعى  ايضا 
على  احملتوية  وخاصة  الورقية 
من  للوقاية  االمينية  األمحاض 
هذا  يف  املتوقعة  الربودة  نوبات 
كفاءة  ولتحسني  العام،  من  الوقت 

االمتصاص وتنشيط النمو.
هذه  ومالحظة  متابعة  وجيب 
بوادر  يف  دخوهلا  حتى  العروة 
ايقاف  يتم  حيث  احلصاد  عالمات 

الري متهيدا لعملية احلصاد.
للزراعات  العمليات  أهم  ثانيا: 

الصيفية:
إلنتاج  الرئيسية  العروة  تعترب 
)النيلية  التاليتني  العروتني  تقاوي 
واحملرية( تزرع بتقاوي مستوردة أو 
ثالث منتجه  أو  ثاني  بتقاوي جيل 
وال  األنسجة.  زراعة  بتقنية  حمليا 
املنتجة  التقاوي  تقطيع  يفضل 

حمليا.
هذه  لزراعة  ميعاد  أفضل  يعترب 
من  املصرية  الظروف  حتت  العروة 
منتصف  وحتى  يناير  منتصف 
ذلك  التبكري عن  فرباير ميكن  شهر 
التأخري  عدم  مراعاة  جيب  ولكن 
احملصول  دخول  اىل  يؤدى  ذلك  الن 
مما  املرتفعة  احلرارة  درجات  فى 
يؤدى اىل قلة احملصول بسبب زيادة 
النباتات  اصابة  عن  فضال  التنفس 
بواسطة  الفريوسية  باألمراض 
عالوة  األخضر  اخلوخ  من  حشرة 
على ذلك تؤدى الزراعة املتأخرة اىل 
درنات  بدودة  اإلصابة  نسبة  زيادة 
تعرض  اىل  باإلضافة  البطاطس 
الشمس  بلفحة  لإلصابة  الدرنات 
التخزينية  القدرة  ضعف  ثم  ومن 

وتدهور احلالة الفسيولوجية.
إعداد وجتهيز األرض:

املناسبة  الرتبة  إختيار  بعد  وذلك   
من  اخلالية  اخلفيفة  )الطميية 
مسببات األمراض ( فى البداية يتم 

من  املتحلل   البلدي  السماد  اضافة 
20-30م3  خملوطا به مساد السوبر 
من   )%15.5( الكالسيوم  فوسفات 
60-75 وحدة  فوسفات أي من 400- 
إجراء  فبل  وذلك  كيلوجرام   500
عملية  احلرث مع التقليب والتوزيع 
املتجانس ثم حترث األرض من 3-2 
مع  متعامد  عميق  حرث  مرات 
احلرثة  وقبل  والتنعيم   التسوية 
االخرية يتم اضافة  جزء من السماد 
األزوتى حواىل ثلث الكمية وذلك فى 
مع   )  %20.6( نشادر  سلفات  صورة 
كجم كربيتات كالسيوم   100 اضافة 
و 100 كجم سلفات ماغنسيوم بعد 
ذلك تتم احلرثة االخرية ثم تقسيم 
األرض اىل احواض كبرية  مساحتها 
رية  تروى  ثم  قرياط    2-1 من 
غزيرة  وترتك حتى تصبح رطوبة 

األرض مناسبة للزراعة.
كمية التقاوي:

تقاوي  كمية  العروة  هذه  يلزم 
 / كجم   800-750 بني  ما  ترتاوح 
فدان من التقاوي اجملزأة أو التقاوي 

صغرية احلجم. 
إعداد التقاوي: 

األخضر  التنبيت  عملية  جترى 
جترى هذه العملية بتفريغ التقاوي 
حبوالي  زراعتها  قبل  املستوردة 
اسبوعني على ارضية نظيفة جافة 
بارتفاع 2-3 طبقات فى مكان جيد 
اشعة  عن  بعيد  والتهوية  االضاءة 
الشمس والتيارات اهلوائية الشديدة 
نبت  على  احلصول  نضمن  حتى 
احملافظة  مع  ومسيك  وقصري  قوى 
زراعتها  حلني  النبوت  تلك  على 
استبعاد  يتم  الفرتة  هذه  وخالل 
والساكنة  والتالفة  املصابة  الدرنات 
الربعم  ازالة  مع  تنبت  مل  اليت 
القمي للعني الطرفية إلنهاء السيادة 
القمية وتشجيع منو باقي الرباعم يف 

العيون اجلانبية.
تقطيع التقاوي:

وذلك  التنبيت  عملية  بعد  تتم 
48 ساعة لضمان   -24 الزراعة  قبل 
ويراعى  الفلينية  الطبقة  تكوين 
ال  حبيث  التقطيع  يف  املغاالة  عدم 
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تقل قطعة التقاوي عن 40-50 جم 
)حجم البيضة الكبرية( وان تشمل 
استعمال  مع  عيون(   4-3( على 
عملية  تسهل  حتى  حادة  سكاكني 
باللهب  السكاكني  وتطهري  اإللتئام 
او الكحول او حملول الكلور 1%( مع 
اجلانبية  بالرباعم  اإلضرار  عدم 
املوجودة على سطح الدرنة. يفضل 
املبيدات  بأحد  التقاوي  معاملة 
الفطرية املتخصصة لتقليل فرصة 

اإلصابة الفطرية.
الزراعة:

تتم الزراعة زراعة ألية أو النصف 
وهى  الرتديم  وبطريقة  أليه 
الشائعة واملفضلة  فى مصر  خاصة 
تشغيل  يتم  وفيها  النيل  دلتا  فى 
بتخطيط  يقوم  األول  حمراثني  
 / خطوط   10-9 مبعدل  األرض 
بوضع  العمال  ويقوم  قصبتني  
باطن  فى  احملراث   خلف  التقاوي 
اخلط على أبعاد 20-30 سم حسب 
الزراعة)لزراعات  من  الغرض 
املسافات  تضييق  يفضل  التقاوي 
مراعاة  صغرية(مع  درنات  إلنتاج 
وتكون  ألعلى   النبوت  تكون  أن 
الزراعة على عمق 10-15 سم  بعد 
خط    15-10 زراعة  من  االنتهاء 
تلك  برتديم  الثاني   احملراث  يقوم 
على  حفاظا  املنزرعة   اخلطوط  
الرطوبة  بعد اإلنتهاء من الزراعة   
األرض  تقسم  ثم  اخلطوط   متسح 
إلحكام  أمتار    10 بطول  فرد   اىل 

عملية الري .
اخلرشوف

املادة العلمية: د / مصطفى كمال عبد 
احلليم

مستوى  على  احلصول  أجل  من 
املبكر  احملصول  من  متميز 
واحملصول الكلي مع جودة مرتفعة 
مالئمة  تكون  الناجتة  للنورات 
للتصدير جيب احلرص فى انتظام 
عمليات الري خالل تلك الفرتة مع 
مراعاة إضافة دفعة السماد األخرية 
بإضافتها  يقم  مل  ملن  بها  املوصي 

واالهتمام  ديسمرب  شهر  خالل 
تركها  وعدم  احلشائش  بإزالة 
امام  النمو ومتثل عائقا  فى  لتزيد 
استمرار اخلدمة اجليدة للمحصول 
الذروة  بفرتة  تسمى  انها  وخاصة 
تتميز  حيث  املبكر  للمحصول 
قلة  مع  للنورات  الكبرية  باألحجام 

عددها بالنسبة للنبات.
العزيق:

يراعي العزيق بانتظام خالل تلك 
النباتات  وضع  تعديل  مع  الفرتة 
حول  والرتديم  اخلط  منتصف  فى 
على  ذلك  ليساعد  جيدا  النباتات 
مما  اجلذور  انتشار  معدل  زيادة 
الرتبة  فى  النبات  لتثبيت  يؤدى 

خاصة لو كانت األرض خفيفة.
الري:

الري حبرص  يراعي اإلستمرار فى 
بالغ خالل تلك الفرتة ألنها مرحلة 
احلصول على احملصول املبكر وهي 
تعترب  ألنها  نظرا  هامة  مرحلة 
الفرتة الذهبية للتصدير إىل أوروبا 
إنتاج  يستلزم  العربية مما  والدول 
من  ختلوا  اجلودة  عالية  نورات 
وجب  لذا  الفسيولوجية  العيوب 
 10 كل  مرة  مبعدل  املنتظم  الري 
الرتبة  طبيعة  حسب  يوم   15 اىل 

وطبيعة املناخ فى املنطقة 
التسميد:

من  الثالثة  الدفعة  إضافة  يتم 
إضافتها  عن  ختلف  ملن  التسميد 
عبارة  وهى  السابقة  الفرتة  خالل 
و  أمونيوم  سلفات  كجم   50 عن 

تكون  بوتاسيوم  سلفات  كجم   75
بطريقة التكبيش حول النباتات.

املكافحة:
الرطوبة  ترتفع  الفرتة  تلك  خالل 
خاصة  امطار  وجود  مع  اجلوية 
الساحلية  اجلمهورية  مناطق  على 
اىل  يؤدى  قد  وهذا  الدلتا  ووسط 
ظهور مرض البياض الدقيقي وهو 
تتواجد  عبارة عن منوات دقيقية 
اصفرار  وجود  مع  األوراق  على 
بالرش  املكافحة  تتم  حيث  باهت 
لكل  سم   40 مبعدل  توباس  مببيد 
ايت مبعدل  او سومي  ماء  لرت   100
كذلك  ماء  لرت   100 لكل  سم   50
من  مثل  حشرية  إصابات  وجود 
دودة  و  البيضاء  الذبابة  و  القطن 
بالرش  املكافحة  تتم  القطن  ورق 
 300 مبعدل   %  90 الالنيت  مببيد 
اخرى  اصابة  وهناك  للفدان  جم 
بالقواقع  اإلصابة  وهى  حيوانية 
الرطوبة  إرتفاع  حيث تنتشر  مع 
االمطار  وزيادة  احلشائش  وكثرة 
ويستخدم ملكافحتها الطعوم السامة 
حشرية  مبيدات  أو  بها  اخلاصة 
األميدا  اليت حتتوى على جمموعة 
على  الرش  مراعاة  مع  كلوبريد 

األقل 3 مرات خالل املوسم. 
احلصاد:

تلك  النورات خالل  يستمر حصاد 
باحملصول  تسمى  ما  وهي  الفرتة 
النورات  قطف  يتم  حيث  املبكر 
وصوهلا  عند  النباتات  على  من 
انفراج  وقبل  املناسب  للحجم 
القنابات اخلارجية ألنها توجه فى 
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تكون  حيث  التصدير  اىل  األساس 
األسواق األوروبية خالل تلك الفرتة 
مفتوحة أمام استرياد اخلرشوف من 
مصر وذلك حتى منتصف أو نهاية 

شهر فرباير 
على  النورات  رمى  عدم  يراعي 
األرض أو جتميعها فى كومات كبرية 
جيب  كما  والكدمات  اخلدوش  ملنع 
التخلص من ماء الندى ألن الرطوبة 
تؤدى  الشحن  خالل  النورات  حول 
حيث  الفطرية  األمراض  لبعض 
بعمالة مدربة تقوم  اإلستعانة  تتم 
النورة باستخدام سكني حاد  بقطع 
يد  قبضة  حبجم  النورة  قطع  ليتم 
فى  وجتمع  هلا  النورى  احلامل  من 
عبوات بالستيكية وترص بطريقة 
امليكانيكية  األضرار  ملنع  منتظمة 
أوراق موجودة  أي  إزالة  كما يراعي 

على احلامل النورى  
الثوم

	مادة علمية/ د. حممد سرى عبد العليم
تسمى هذه املرحلة من حياة النبات 
مبرحلة التبصيل أي مرحلة تكوين 
من  املرحلة  هذه  وتبدأ  الرؤوس 
من   21 األسبوع  حتى   18 األسبوع 

عمر النبات.
الري

احلرجة  الفرتات  من  الفرتة  هذه   
فى ري الثوم حيث يؤدى التعطيش 
الثوم  رؤوس  حجم  صغر  إىل 
	املتكونة وبالتالي إخنفاض احملصول

احلصول  إىل  الري  زيادة  يؤدى  كما 
مسيكة  أعناق  ذات  نباتات  على 
لون  رداءة  وإىل  صغرية  ورؤوس 
للرؤوس  اخلارجية  القشرة 

التخزينية قدرتها  	وضعف 
الفرتة  الري فى هذه  أن يكون  جيب 
	بكميات قليلة وعلى فرتات متقاربة

احلشائش  من  التخلص  جيب 
باليد بالتقليع  وجدت  	إن 

السماد  من  الثالثة  الدفعة  إضافة 
إضافة  من  شهر  بعد  الكيماوي 
مبعدل  وذلك  الثانية  الدفعة 
 50 و  نشادر  سلفات  كجم   200
الكالسيوم   فوسفات  سوبر  كجم 
بوتاسيوم سلفات  كجم   100 	و 

ختلط هذه الكميات وتسر فى بطن 
اخلطوط قبل الرى مباشرة

اخلضر الزهرية واجلذرية
مادة علمية/ د. حامت حممد عبد العال

القنبيط :
الطوبى  العروة  القنبيط  حصاد 
خالل شهري يناير وفرباير )طوبه( 
 - يلى:   ما  مراعاة  مع  القبطي 
لألقراص  يوم   )3-2( كل  احلصاد 

الناضجة مكتملة النمو.
-   تطويش األوراق احمليطة بالرأس 
الساق  من  صغري  جزء  ترك  مع 

حواىل  10 سم لسهولة التداول.
-  النقل فى سيارات جمهزة بثالجات 
مربدة لسهولة التداول، واإلستهالك.

اللفت:
حتى  األجنبية  األصناف  تزرع 
األرض  أو بعد ذلك فى  شهر فرباير 
إجتاهها  فى  بطيئة  ألنها  الساحلية 
إحتياجاتها  بسبب  األزهار  ناحية 

العالية للربودة.
تكون  أن  جيب  األرضية  الرطوبة 
نقص  ألن  باستمرار  متوفرة 
نقص  إىل  يؤدى  األرضية  الرطوبة 
احملصول كًما ونوًعا وتراجع صفات 
الطعم  اجلذر  يعطى  حيث  اجلودة 

املر.
الفجل:

العام  طوال  البلدي  الفجل  يزرع    
حتى  سبتمرب  من  العروات  وأفضل 
اليت  النباتات  تتجه  بينما  فرباير 
قبل  اإلزهار  إىل  متأخرة  تزرع 

تكوين اجلذور اإلقتصادية لذا تقلع 
وهى صغرية الستخدام أوراقها فقط  

كميه التقاوي:
من 4-8 كجم من البذور على حسب 
طريقه الزراعة والصنف والظروف 

البيئية واملناخية املناسبة.
األصناف  من  املناسبة  الكمية 
الفجل  أما  كجم   4 هى  األجنبية 
يزرع  حيث  كجم   8 فهى  البلدي 

بكثافة أكرب.
بنجر املائدة:

األهمية اإلقتصادية والغذائية: 
يتم أكل جذور البنجر إما مطبوخة 
على  وحتتوي  السالطة  فى  وإما 
كما  املعدنية  واألمالح  الفيتامينات 
اليت  البنتنني  صبغة  على  حتتوي 

تعطيه اللون األمحر.
اجلو املناسب:

هي  للربودة  واملائل  املعتدل  اجلو 
البنجر  تالءم حمصول  اليت  األجواء 
تكون  يالءم  ال  فهو  احلار  اجلو  أما 
ويؤدى  حجمها  من  ويقلل  اجلذور 
ال  الدافئ  اجلو  أن  كما  تليفها  إىل 
يؤدى  ولكن  البنجر  إزهار  إىل  يؤدى 

اىل استمرار اجملموع اخلضري.
جتود زراعة البنجر يف مجيع أنواع 
يتحمل  البنجر  أن  كما  األراضي، 
الربد الشديد واجلو البارد مع النهار 

الطويل يؤدى إىل تزهري جيد.
الرتبة املناسبة:

 جتود زراعة البنجر يف مجيع أنواع 
األراضي ويفضل زراعته يف األراضي 
الصفراء جيدة الصرف.                                                  
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العرت البلدى:
يتم اجراء العزقة الثانية وتضاف الدفعة الثانية من 
100كجم سلفات أمونيوم و25  السماد اآلزوتى مبعدل 
كجم / فدان من سلفات بوتاسيوم وبعد شهر وبنفس 
املعدنى بعد  السماد  الثالثة من  الدفعة  املعدل تضاف 

اجراء العزقة الثالثة على أن حيافظ على الرى.
والكراوية  والشمر  )الكمون  العطرية  احلبوب 

وحبة الربكة(:  
احلشائش  إلزالة  اليدوية  والنقاوة  العزيق  يف  يستمر 
من  اآلزوتى  التسميد  من  الثانية  الدفعة  وتضاف 
100 كجم/فدان و25 كجم من  اآلزوت مبعدل  سلفات 
سلفات البوتاسيوم. ومع نهاية شهر فرباير مينع الرى 

عن نباتات الكمون اعدادا للجمع.
تضاف الدفعة الثالثة بنفس املعدالت السابقة لنباتات 

حبة الربكة.
الكزبرة واليانسون:

25 كجم / فدان من  يتم اجراء عزقة يتبعها أضافة 
سلفات البوتاسيوم.

اليامسني:

اجلور  وتعد  املستدمية  األرض  وتنعم  جيدا  حترث  ــ 

بلدى  مساد  ويوضع   1.5  x  1.5 أو  م   2  X  2 بأبعاد 
بـ  جيدا  وخيلط  للفدان  مكعب  مرت  مبعدل  متحلل 
250 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم وكذلك يضاف 50 
كجم كربيت زراعي ويضاف هذا اخلليط للجور مبعدل 
نباتات  أكياس  إحضار  ويتم  للجورة  واحد  مقطف 
اليامسني )عمر سنه( من املشتل وتزرع مبعدل نبات 

لكل جورة.
ــ تعد العقل لزراعتها باملشتل وذلك بغمس قواعدها 
فى أحد املبيدات الفطرية مبعدل 2 جم / لرت ماء ملده 
بأكياس  العقل  وتزرع  دقيقة   30 ــ   15 من  ترتاوح 
وبنجاح  يوم   15 ـ   10 من  بالرى  وتراعى  باملشتل 
العقلة ترتك باملشتل ملدة عام قبل زراعتها فى األرض 
املستدمية مبعدل 1000 ـ 1300 نبات ناتج من عقلة 

ناجحة / فدان.
حصى لبان:

متعامدتني  حبرثتني  للزراعة  األرض  وجتهز  تعد 
ويضاف من 15 اىل 20 مرت مكعب مساد عضوى قديم 
متحلل وباإلضافة إىل سوبر فوسفات كالسيوم مبعدل 
الزراعى  الكربيت  ويضاف  فدان   / كجم   300 ـ   200
وختطط  زراعى  كربيت  كجم  فدان   /100 مبعدل 
األرض مبعدل 10 ـ 12 خط للقصبتني. يزرع الفدان 
الواحد بعدد يرتاوح من 20 ــ 25 ألف عقلة ويراعى 
فى اختيار العقل أن حتتوي على 10 براعم خضرية 
على  واحلرص  سم   15 ــ   10 من  وبطول  األقل  على 
خلو العقل من أى إصابة فطرية أو حشرية ومسافة 
العقلة واألخرى  30 سم بني  الزراعة املوصى بها هى 

وتروى كل 15 يوم
الشطة:

ختتار أرض املشتل بعناية كأرض خفيفة حتى تساعد 
على حدوث نسبة انبات عالية ويضاف لقرياط املشتل 
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1 مرت مكعب مساد بلدى قديم متحلل وكذلك يضاف 
من  كجم  و7  الكالسيوم  فوسفات  سوبر  من  كجم   12
البوتاسيوم وجتهز  األمونيوم و4 كجم سلفات  سلفات 
حيتاج  3م،   X  2 مبساحة  أحواض  بعمل  املشتل  أرض 
الفدان الواحد من 200 ــ 250 جم بذرة النتاج 20 ــ 

25 ألف شتلة.

حشيشة الليمون: 
20 مرت مكعب  الشتالت بإضافة  جتهز األرض لزراعة 
مكعب  مرت   10 أو  متحلل  قديم  بلدى  مساد  من 
 / كجم   300 ـــ   200 من  كذلك  ويضاف  كمبوست 
األرض  وحترث  الكالسيوم  فوسفات  سوبر  من  فدان 
حرثتني متعامدتني وختطط األرض مبعدل 12 خط 
للقصبتني وتزرع الشتالت مبسافة 30 سم بينها وعلى 
امكانية  وميتد  فرباير  شهر  فى  وذلك  واحدة  ريشة 

زراعة حشيشة الليمون لشهر مارس.
الشيح البابونج:

يستمر الرى مبعدل مرة كل أسبوعني وتضاف الدفعة 
سلفات  كجم   100 مبعدل  األزوتى  السماد  من  الرابعة 
التفتح  النورات كاملة  للفدان ويستمر مجع  أمونيوم 
منتفخة  نورات  تعطى  التى  النباتات  تقليع  ويفضل 
على  القضاء  يتم  حتى  وذلك  األسفنجية(  )الظاهرة 
التسويق وخاصة عند  الغري مرغوبة فى  تلك الصفة 

القيام حبجز تقاوي للموسم التالي.
األقحوان:

يستمر فى مجع النورات املتفتحة أول بأول.
النعناع:

تعد األرض للزراعة باضافة 15 ــ 20 مرت مكعب مساد 
بلدى قديم متحلل أو 10 مرت مكعب كمبوست ويضاف 
ــ 300 كجم / فدان من سوبر فوسفات  كذلك من 200ـ 
الكالسيوم وكذلك يضاف 100 كجم / فدان من الكربيت 

الزراعى وحترث األرض حرثتني متعامدتني وختطط 
اخلطوط  ومتسح  للقصبتني  خط   12 مبعدل  األرض 
ترتاوح  بينها  مبسافة  الشتالت  وتزرع  األرض  وتروى 

من 35 ــ 50 سم.
الزعرت:

اآلمونيوم  سلفات  فدان من مساد   / كجم   100 يضاف 
والري مباشرة.

خبز النحل:

يضاف 100 كجم / فدان من مساد سلفات البوتاسيوم 
بداية  الرى.ومع  مع  دفعتني  على  تقسيمها  وميكن 
فى  ذلك  يكون  وغالبا  املبكرة  الزهرية  القمم  ظهور 
الفرصة  نعطى  حتى  إزالتها  على  حنرص  يناير  شهر 
العملية  وهذه  اخلضرى  منوه  استكمال  فى  للنبات 
بالنبات  الزهرية  القمم  أيضا على زيادة عدد  تساعد 

ويتم احلرص على إنتظام عملية الرى.
الرحيان:

ويضاف  فرباير  شهر  يف  املشتل  لزراعة  االعداد  يتم 
قديم  بلدى  مساد  مكعب  مرت   1 املشتل  لقرياط 
فوسفات  سوبر  من  كجم   12 يضاف  وكذلك  متحلل 
كجم   4 و  األمونيوم  سلفات  من  كجم   7 و  الكالسيوم 
سلفات البوتاسيوم و جتهز أرض املشتل بعمل أحواض 
مبساحة x 2 3 م وتزرع البذور على سطور على أبعاد 
 40 ــ   20 أو تزرع على خطوط بعرض  20سم بينها 
ــ   200 اىل  الواحد  الفدان  الريشتني وحيتاج  سم على 
250 جم بذور جيدة من مصدر موثوق فيه وتغطى 
البذرة بغطاء خفيف من الرمل وتروى على البارد كل 
15 يوم حتى متام االنبات يراعى حينئذ الري  ــ   10

مبعدل من 2 ــ 4 يوم.
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الزراعية حملصول  العمليات  تعتمد 
الكتان فى شهر يناير على االنتظام 
يف مواعيد ري الكتان وميكن التأخري 
عن ميعاد ري الكتان يف حاله هطول 
األمطاركما ميكن إعادة رش الكتان 
الفيوزليد مبعدل  مببيد احلشائش 
للفدان  ماء  لرت   200 على  لرت   1/2
الرفيعة  احلشائش  انتشار  حاله  يف 
الدفعة  إضافة  الفرتة.  هذه  خالل 
الثانية من التسميد األزوتي مبعدل 

15 وحدة أزوت.
)فرتة  األزهار  انتشار  فرتة  وفى 
جيب  فرباير  شهر  يف  التزهري( 

مراعاة االتي:
   *مداومة عملية الري 

واألخرية  الثالثة  الدفعة  *إضافة    
أراضى  فى  األزوتى  التسميد  من 

الوادى       
أعراض  أي  ظهور  *مالحظة     
خاصة  الشهر  هذا  خالل  مرضية 

مرض صدأ الكتان وأعراضه هى:
لونها  بثرات  شكل  على  الظهور   
السفلية  األسطح  على  برتقالي 
األسطح  على  تظهر  ثم  لألوراق 
املسبب  للفطر  وميكن  العلوية، 
والكبسوالت  السيقان  يصيب  أن 
الشديدة  اإلصابة  حاالت  ويف 
باللون  ملون  وكأنه  النبات  يظهر 
اليت  البثرات  ومتيل  الربتقالي، 
تظهر على الساق إىل االستطالة ويف 
البثرات  لون  يتحول  املوسم  نهاية 
من اللون الربتقالي إلي اللون البين. 

املقاومة:
الطريقة املثلى ملقاومة هذا املرض 

هي زراعة األصناف املقاومة. 
احلشائش  وجود  أن  يالحظ  كما 
سلبيا  ينعكس  الغريبة  والنباتات 
وأستخالص  التعطني  عملية  على 

األلياف فيما بعد.
لألصناف  التقاوي  كل  بأن  علما 

احمللية مقاومة ملرض الصدأ.

وعند حلول شهر مارس جيب إعطاء 
الرية الرابعة ويراعى االحرتاس يف 
أثناء  الري  وتفادى  الري  توقيت 
هبوب الرياح يف فرتة النمو الثمرى 
وما  الرقاد  حلدوث  تفاديا  وذلك 
·يصاحبه من زيادة نسبة الكبسول 
جودة  على  تؤثر  كما  املمتلئ  غري 
األلياف وبالتالي نقص يف احملصول 
كما ونوعا خاصة يف أراضي الوادى 

مالحظة أى أعراض ملرض البياض 
مجيع  إصابة  وهى:  الدقيقى 
األجزاء اخلضرية لنباتات الكتان و 
اخلسائر النامجة عن اإلصابة بهذا 
ظهرت  إذا  شديدة  تكون  املرض 

األعراض مبكرة قبل اإلزهار.
و يالئم هذا املرض الرطوبة اجلوية 
املرتفعة و درجات احلرارة الدافئة 
على  األعراض  ظهور  يبدأ  حيث 
شكل بقع صغرية بيضاء اللون على 
و  للنبات.  السفلي  األوراق  سطح 
بتقدم مراحل اإلصابة تلتحم هذه 
البقع و تزداد يف املساحة إىل أن تعم 
و  اخلضري  .اجملموع  أجزاء  مجيع 
قد  الشديدة  اإلصابة  أن  املالحظ 

تؤدى إىل موت النباتات
وتعتمد املقاومة على:

. التبكري يف الزراعة     ·
. االعتدال يف الري       ·

. عدم اإلفراط يف التسميد اآلزوتي 
و العناية بالتسميد الفوسفاتي 

· ال جيب تعطيش النباتات فى فرتة 
إىل  ذلك  فيؤدى  الكبسول  تكوين 
نقص حاد فى حمصول البذور        

احلصـــــــــاد:
يؤثر  حيث  إبريل  شهر  يف  ويكون 
على  بالغا  تأثريا  احلصاد  ميعاد 
أن  إذ  وجودته  احملصول  كمية 
يؤدى  ميعاداحلصاد  يف  التأخري 
احملصول  من  عالية  نسبة  فقد  إىل 
وسهولة  الكبسول  تشقق  نتيجة 
إلي  باإلضافة  منها  البذور  فرط 

تلجنن األلياف وطول فرتة التعطني 
ألياف  على  احلصول  على  عالوة 
عن  األلياف  فصل  لصعوبة  خشنة 
بعضها بعملية التعطني. لذا ينصح 
الكبسول  تلون  الكتان عند  بتقليع 
باللون األصفر الباهت دون. النظر 
األوراق  أو تساقط  السيقان  لون  إىل 
يف  التقليع  عملية  تتم  أن  وجيب 

الصباح الباكر.
يبدأ تقليع احملصول يف أواخر شهر 
بأخذ  اليدوي  التقليع  ويتم  إبريل 
قبضة من النباتات ثم لفها ونزعها 
العالق  الطني  إزالة  مع  األرض  من 
توضع  ثم  التقليع.  أثناء  باجلذور 
بانتظام  األرض  على  السيقان 
حبيث تكون اجلذور يف اجتاه واحد 
و الثمار يف االجتاه اآلخر ثم ترتك 
ثم  ثالثة  أو  يومني  ملدة  النباتات 
لضمان  اآلخر  الوجه  على  تقلب 
تأخذ  اليت  و  السيقان  إمتام جفاف 
عملية  جترى  ثم  األصفر  اللون 
 15 الواحدة  الرتبيط يف حزم قطر 
سم يف منطقة الثلث األسفل بالساق 
املديسة  النباتات  باستخدام  ذلك  و 
الراقدة و عادة ما تكون  )النباتات 
رفيعة و شبه خالية من الكبسول( 
توضع  ثم  اجلرن  إلي  تنقل  و 
)عملية  أكوام  يف  ذلك  بعد  احلزم 
الكبسول  يكون  حبيث  التكويش( 
و  للشمس  يتعرض  حتى  ألعلى 
الكبسول  من  البذور  فصل  يسهل 
التقليع  ميكن  كما  اهلدير.  بعملية 
اليت  التقليع  ماكينات  باستخدام 
تكاليف  من  تقلل  و  توفرالوقت 

اإلنتاج:
ملحوظه:

يف  التقليع  عملية  تتم  أن  جيب 
الصباح الباكر

الكتان.. االهتمام بالري ومقاومة احلشائش واألمراض الكتان.. االهتمام بالري ومقاومة احلشائش واألمراض 
مادة علمية:

د/ أماني حممد حمى الدين الرفاعى           إعداد / نهى عبد اللطيف حسن
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احليواني  اإلنتاج  كفاءة  تعتمد 
فهى  اللقاحات  على  كبري  حد  إىل 
من   ٪20 إىل  يصل  ما  فقدان  متنع 
بسبب  احليواني  الربوتني  إنتاج 
فهي  املعدية  احليوانية  األمراض 
ومريح  فعال  صحي  تدخل  تعترب 
والبشر  احليوانات  حيمي  وسهل 
من  للعديد  احملتملة  األخطار  من 
بشكل  انها  كما  املعدية.  األمراض 
عام تعترب آمنة وفعالة وقد تتسبب 
جانبية  آثار  يف  األحيان  بعض  يف 
منها.  العائدة  بالفائدة  تقارن  ال 
اللقاحات بدورها تساهم  ان  حيث 
للقطيع،  العامة  الصحة  حتسني  يف 
اخنفاض  اإلنتاج،  كفاءة  وزيادة 

أقل  استخدام  البيطرية،  التكاليف 
لألدوية، سالسل غذائية أكثر أماًنا 
اإلصابة  حاالت  تقليل  طريق  عن 
األغذية  تنقلها  اليت  باألمراض 
األدوية  متبقيات  من  خاليه 

واملضادات احليوية.
العديد  اآلمن  اللقاح  انتاج  يتطلب 
اجلهد  من  والكثري  السنوات  من 
البيطرية  اللقاحات  ألحباث 
اجلنيهات  وماليني  وتطويرها 
وفاعليتها.	توجد  امانها  لضمان 
الناجحة  اللقاحات  من  أمثلة 
حية  لالستخدام  امُلرخصة 
تشمل  ميته،  او  مستضعفه 
من  احملذوفة  الوامسات  لقاحات 

اجلسيمات  ولقاحات  اجلينات، 
بالفريوسات،	لقاحات  الشبيهة 
املؤتلفة،  املعدلة  احلية  الفريوسات 
ولقاحات  البكتريية،  واللقاحات 
لقاحات  النووي. تستخدم  احلمض 
واسعة  جمموعة  أيًضا  احليوانات 
من املواد املساعدة التى تساعد فى 

رفع املستويات املناعيه.
اللقاحات  تطوير  يتم  ان  جيب 
ملعايري  وفًقا  وتقيمها  وإنتاجها 
تسويق  يتم  واجلودة.  السالمة 
نقاوتها  إثبات  بعد  اللقاحات فقط 
وبعد  وفاعليتها  وأمانها  وقوتها 
احلصول على ترخيص السوق من 
يتم  ثم  املختصة  الرقابية  اجلهات 

اللقاحات البيطرية وأهميتها يف صحة احليوان واإلنساناللقاحات البيطرية وأهميتها يف صحة احليوان واإلنسان
املادة العلمية / د. كرستني عزيز ميخائيل

32

اللقاحات ال غنى عنها للوقاية من األمراض املعدية اليت حيتمل أن تكون خطرة فهى تلعب دوًرا 
رئيسًيا يف محاية صحة احليوان واإلنسان. فهى تعمل على احلد من معاناة احليوان، واحملافظة على 
إنتاجيته، كما تعمل على احلد من استخدام املضادات احليوية اليت تؤثر على صحة االنسان حيث 
تصل اليه أثناء تناوله للمنتجات احليوانيه وهى تساعد أيًضا يف محاية صحة الناس من األمراض 
اإلقتصاديات  على  احملافظة  كذلك  البشر،  إلطعام  األغذية  على  احملافظة  وتضمن  املنشأ  احليوانية 
املزارعني  حتمى  ومكافحتها  املعدية  احليوانية  األمراض  أوبئة  من  فالوقاية  الزراعة  على  القائمة 

واحلكومات من اخلسارة و إهدار املوارد. 
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طرحها لإلستخدام وختضع ملراقبة 
ما بعد الرتخيص بشكل مستمر.

تظهر متغريات جديدة من مسببات 
واألمراض  املوجودة  األمراض 
يهدد  مما  ألخر،  وقت  من  اجلديدة 
حد  على  واحليوان  اإلنسان  صحة 
تطوير  ضرورة  يتطلب  مما  سواء 
العرتات  هلذه  جديدة  لقاحات 

املتحورة اجلديدة.
والتطوير  البحث  مواقع  متثل 
والتصنيع مكانا لالبتكار والتطوير 
االبتكار  إىل  حاجة  دائما  فهناك 
أجل  من  احليوية  والتكنولوجيا 
التحسني املستمر للقاحات املوجودة 
األمراض  حتديات  ومواجهة 
أو  املتكررة  املعدية  احليوانية 

الناشئة واملستقبلية.
األدوات  إحدى  هي  فاللقاحات 
ومسؤول  البيطري  للطبيب  اهلامة 
األمراض  ملقاومة  العامة  الصحة 
والقضاء عليها، وهي تعطى الوقاية 
األمراض  من  األجل  طويلة  الفعالة 
احليوانية املعدية احلالية والناشئة، 
بشرط ضمان مصدر، حفظ، طرق 
اللقاح. 	حتتاج  اعطاء وتوقيت أخذ 
والصناعة  والباحثون  احلكومات 
واألطباء البيطريون ووسائل اإلعالم 
واجلمهور العام إىل فهم واضح للفوائد 
باللقاحات  املرتبطة  واملخاطر 
مع  واحليوانات،  للبشر  بالنسبة 
التنظيمية  االساليب  على  احلفاظ 
اآلمن  االستخدام  لضمان  املناسبة 

والفعال للقاحات املوجودة.
من  جدا  كبرية  نسبة  ألن  ونظًرا 
مسببات األمراض البشرية اجلديدة 
فإن  حيوانية،  مصادر  من  تأتي 
انتشار  من  للحد  أساسية  اللقاحات 
احليوانات  من  املعدية  األمراض 
الثاني  السبب  وتعترب  البشر  إىل 
البشرية  الوفيات  معدل  لإلخنفاض 
يف القرن العشرين بعد مياه الشرب 
النظيفة وواحدة من أكثر اإلجنازات 

الصحية فعالية من حيث التكلفة يف 
العصر احلديث.

باللقاحات  واالهتمام  العمل  جيب 
احليوانية والبشرية معا دون متييز 
أنه  حيث  واإلنسان  احليوانات  بني 
مفهوم صحي واحد. 	تشمل األمثلة 
البارزة لقاحات داء الكلب للحيوانات 
األليفة واحلياة الربية قضت تقريًبا 
البلدان  يف  البشر  يف  الكلب  داء  على 
وتلتزم  تهتم  واليت  املتقدمة 
اإللتزام  وأيضا  بالتحصينات.	 
الطاعون  بلقاحات  بالتحصني 
العاملي  الربنامج  بفضل  البقري 
الذي  البقري  الطاعون  الستئصال 
التجارية  التطعيم والقيود  يتضمن 
الطاعون  يصبح  قد  واملراقبة، 

بعد  الثاني  املرض  قريًبا  البقري 
القضاء  يتم  الذي  اجلدري  مرض 
اكتشاف  مت  قد  كذلك  عاملًيا.  عليه 
الواليات  يف  النيل  غرب  فريوس 
وحبلول   1999 أغسطس  يف  املتحدة 
لقاح  ترخيص  مت   ،2001 أغسطس 

لفريوس غرب النيل.	
احليوانات  حتمي  اللقاحات  أن  مبا 
األمراض  من  واملاشية  املصاحبة 
الدفاع  نظام  حتفز  حيث  املعدية 
ملقاومة  وإعداده  باحليوان  اخلاص 
الدقيقة  احلية  الكائنات  تأثري 
يواجهها  قد  اليت  لألمراض  املسببة 
أفضل،  بشكل  احلياة  يف  الحًقا 
حيوانية  أمراض  حدوث  فتمنع 
معاناة  وكذلك متنع  معدية حمددة 
انتقال  متنع  كذلك  احليوانات. 
وانتشار األمراض احليوانية املعدية 
ومن  اإلنسان  إىل  احليوانات  من 
احليوان إىل احليوان. وتضمن توفري 
أغذية صحية ومغذية مثل البيض 

واحلليب ومنتجات اللحوم.	
انتاج  تطوير  دعم  وجب  لذا 
اللقاحات  صورة  وحتسني  اللقاحات 
خالل  من  اللقاحات  واستخدام 
محالت التوعية االستباقية والعمل 
التوقيت  فى  التطعيم  تغطية  على 
السليم لتحفيز املناعة ألعداد كبرية 
االرتباط  يكون  فلن  احليونات.  من 
األليفة  وحيواناتهم  البشر  بني 
االلتزام  بدون  القلق  من  خالًيا 

بالتطعيم.
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التغريات املناخية وانعكاساتها على الرتكيب التغريات املناخية وانعكاساتها على الرتكيب 
امليكروبى ومسببات األمراض النباتية بصفه عامة امليكروبى ومسببات األمراض النباتية بصفه عامة 

املادة العلمية: دكتور / أبو غنيمة سعد فتح الباب شحاتة 
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ترجع التغريات املناخية إىل الزيادة املضطردة فى اجملاالت الصناعية املتعددة والتى أدت بصوره أو بأخرى اىل 
زيادة معدل تركيز غازات بعينيها )مثل أول وثاني اكسيد الكربون( فى الغالف اجلوي وما ينتج عن ذلك مبا 
أكربالدول  او بصورة  بشدة  به  وتتأثر  املتقدمة  الدول  فيها  تتسبب  واليت  احلراري  اإلحتباس  بظاهرة  يسمى 

النامية نظرًا لضعف الُبنى التحية لتلك الدول 
لذا فإن التغريات املناخية تلعب دورًا هامًا ورئيسيًا فى الرتكيب امليكروبى بتثبيط او تنشيط ميكروب بعينه 
وكذلك ظهور أو إختفاء بعض مسببات األمراض النباتية خاصًة بعد اإلرتفاع امللحوظ الذى نشهده فى درجات 
واملسببات  اآلفات  لبعض  اإلنتشار  وسرعة  معدل  زيادة  فى  وبارزًا  هامًا  دورًا  التغريات  تلك  تلعب  كما  احلرارة 
املرضية األمر الذى يستلزم معه أخذ احليطة واحلذر جتاه ما حيدث حولنا من متغريات بيئية ومناخية للحد 
من تأثري تلك التغريات والتى  ينعكس أثرها على القطاع الزراعى بصفه عامة وعلى احملاصيل )بستانية كانت 
او حقلية ( بصفٍة خاصة كخفض جودة املنتج وضعف الطاقة اإلنتاجية للمحاصيل وعدم قدرة املنتج على 
التلوين وسرعة  املنتج وقلة  له  الذى يتعرض  للتلف سريعًا نظرًا لإلجهاد احلرارى  التخزين وتعرضه  حتمل 
النضج هذا فضاًل كوِن ذلك املنتج  يكون عرضة لإلصابة باألمراض واآلفات  واحملصلة النهائية لكل هذا هو 
الغذائى  األمن  لتحقيق  اإلستهالك  منط  تغيري  فى  التفكري  معه  جيب  الذى  األمر  املعروض(  )قلة  املنتج  ندرة 
وضمان توافر املنتج الغذائى بصورة مستمرة كما أن التغريات املناخية قد تلعب دورًا أيضًا فى حدوث ماُيعرف 
بظاهرة التصحر وزياده ملوحة الرتبة لقلة املياه بسبب زيادة معدالت البخر و حدوث أو نشوء ظواهر مناخية 
شاذة كزيادة معدالت األمطار والتى تصل إىل حد السيول وهو ما شاهدناه بصورة جلية فى العديد من دول 
العامل كأملانيا والصني وإثيوبيا وغريهم لذا كان من الضرورى إستنباط أصناف نباتية جديدة متحملة لإلجهاد 
احلرارى ومقاومة لألمراض النباتية باإلضافة إىل أهمية التوعية خبطورة تلك التغريات املناخية وما حتدثه من 
أضرار على القطاع الزراعى واإلقتصادى وهو ما ال يدخر فيه مركز البحوث الزراعية جهدًا من خالل باحثية 
جبميع معاهده البحثية واحلرصيني كل احلرص على ِرفعة وتقدم مصرنا احلبيبة والعمل دومًا على زيادة وعى 

املزارع املصرى مبا حيقق لة الرخاء ويضمن له إستقراره .
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الرومي  يعرف جتاريًا باسم اجلنب 
أخرى  عديدة  أمساء  اجلنب  وهلذا 
اجلنب   – الرتكي  اجلنب  مثل 
اجلنب  هذا  ان  حيث  الكيفالوتريى 

منشأه األصلي اليونان أو قربص.
أنواع  من  اجلنب  هذا  ويعد 
نسبة  تصل  اليت  اجلافة  اجلنب 
 %40 حوالي  اىل  فيها  الرطوبة 
التصايف  نسبة  ترتاوح  وكذلك 
 .%12 ـ   10 من  اجلنب  هذا  	يف 
خليط  من  الرومي  اجلنب  ويصنع 
من اللنب البقري واللنب اجلاموسي 
بنسب عديدة وخمتلفة ولكن غالبا 
نصف  ان  1اى   :1 بنسبة  تكون  ما 
والنصف  البقري  اللنب  من  الكمية 
كما  اجلاموسي  اللنب  من  األخر 
اللنب  من  تصنيعه  البعض  يفضل 

البقري فقط
خطوات صناعة اجلنب الرومي:

باللنب  الدهن  نسبة  تعديل   *
لتقدير  عينة  وتؤخذ   %4-3 اىل 
تفضل  اليت  احلموضة  نسبة 
.%  0.18-0.17 بني  ما  تكون  	ان 

أو  30 ق   / 65 م  اىل  اللنب  * بسرتة 
72 م/15 ث وفى هذه احلالة يضاف 
يف  محوضة  يعطى  اللنب  اىل  بادئ 
اضافة  قبل  ساعة  نصف  خالل 
املنفحة وقد يستخدم بادئ الزبادي 
معا  كالهما  أو  اجلنب  بادئ  او 

	بنسبة 1 % من وزن اللنب املستعمل
* تربيد اللنب اىل 31-32 م. 

* اضافة البادئ بنسبة 1%  وهو إما 
بادئ  وهو  حمضر  بادئ  يكون  أن 
الزبادي العادي  أو عبوات  DVi وهو 
البادئ الذى يضاف مباشرة حلوض 
التجنب ويرتك ملدة حواىل 20 دقيقة 
اىل%0.19. احلموضة  تصل  	حنى 

* اضافة كلوريد الكالسيوم بنسبة 
 100-200 جرام / للطن أي %0.02.

* اضافة االناتو  بنسبة 5سم /100 
اللون. تركيز  حسب  لنب  	كيلو 

لرت   1 بواقع  املنفحة  اضافة   *
املنفحة  حالة  يف  لنب  للطن   /
اجلافة  املنفحة  تضاف  او  السائلة 
جرام   35-20 بواقع  املستوردة 
املنفحة  قوة  حسب  للطن   /
 45 ـ   40 التجنب  وقت  ويستغرق 
	دقيقة يتم خالهلا متابعة اخلثرة.

مكعبات  اخلثرة  تقطيع   *
بواسطة  مكعب  سم   0.9-0.8
. والعرضية  الطولية  	السكاكني 

* مسط اخلثرة على درجة حرارة 
45م /30 دقيقة  مع تقليب اخلثرة 
برفق ملدة 5 دقائق ثم ترفع درجة 
احلرارة احلوض تدرجييا يف مدة 30 
على  التقليب  استمرار  مع  دقيقة 
مع  التقليب  سرعة  زيادة  يتم  ان 
زيادة حرارة احلوض وتسمى هذه 

فيها  يتم  حيث  بالسمط  العملية 
اخلثرة  الشرش من جزيئات  طرد 
بكترييا  ومنو  تنشيط  وكذلك 
البادئ او بكترييا حامض الالكتيك 
ويستمر  اخلام  اللنب  يف  املوجودة 
احلرارة  درجة  رفع  بعد  التقليب 
دقيقة حسب    15-5 ملدة  م   45 اىل 
ويتم  احلوض  يف  اخلثرة  طبيعة 
السمط  عملية  نهاية  على  التعرف 
عن طريق. تقدير محوضة الشرش 
حدود  فى  تكون  ان  جيب  حيث 
التقليب  يف  فيستمر  واال   %0.14
. اىل تلك احلموضة  الوصول  	حلني 
-35 مبعدل  الشرش  تصفية   *
التقليب. ثم  احلوض  %من   50 

كمية  من   %  3-2 اخلثرة  متليح   *
اخلثرة  كمية  على  االصلية  اللنب 
احلوض  يف  املتبقية  والشرش 
دقائق.  10 ملد  التقليب  	مع 

أو  مثقبة  قوالب  اخلثرة  تعبئة   *
قطعة  وضع  وجيب  مثقبة  غري 
يعرف   ( الشاش  من  وكافية  كبرية 
العبك( داخل قوالب اجلنب  بشاش 
الشرش  خروج  فى  تساعد  حتى 
إخراج  وكذلك  اجلنب  اقراص  من 
. القوالب  من  اجلنب  	أقراص 

* كبس اجلنب تدرجييا على ثالث 
 15 ملدة  خفيف  كبس  مراحل- 
دقيقةـ  كبس متوسط وذلك ملدة 30 

مشاريع ودراساتمشاريع ودراسات
تصنيع جنب الراس ) اجلنب الرومي (تصنيع جنب الراس ) اجلنب الرومي (

املادة العلمية: د/ حممد زكي عيداملادة العلمية: د/ حممد زكي عيد
باحث بقسم تكنولوجيا األلبان - معهد حبوث اإلنتاج احليوانيباحث بقسم تكنولوجيا األلبان - معهد حبوث اإلنتاج احليواني
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	دقيقةـ  كبس شديد وذلك ملدة 16 ساعة ) طوال الليل(.
أيام  ثالثة  او  يومني  حواىل  اجلنب  يرتك   *
ملدة  اجلنب  متليح  يبدأ  ثم  ملح  بدون  للتهوية 
يومني. كل  املستمر  التقليب  مع  ايام   10-7 

* تسوية اجلنب يف غرف خاص يف غرف خاصة على 
نسبية  رطوبة   %  85-80 و  م    20-16 حرارة  درجة 
التسوية  غرفة  داخل  اجلنب  تسوية  فرتة  وتستغرق 
من 2-3 شهور بعدها ميكن تسويق هذه اجلنب مباشرة 
من  اجوال  يف  ختزن  وقد  هلا  السوق  احتياج  حالة  يف 
ويسمى  اقراص  اربع  على  جوال  كل  حيتوى  اخليش 
اقراص اجلنب مبحلول ملحى  طرد وذلك بعد غسيل 
الطرود فى  وضعها  قبل  جيدا  وجتفيفها   %  15-10 

والتجفيف  الغسيل  بعد  اجلنب  اقراص  دهان  وميكن 
  plastic coat اجليد مبادة بالستيكية غذائية تسمى
الفطريات  ونشاط  لنمو  مضادة  مادة  اليها  مضاف 
اجلنب  اقراص  على  للمحافظة  ناتامايسني  تسمى 
انها تقلل  التسوية والتخزين كما  نظيفة خالل فرتة 
. التخزين  اثناء  اجلنب  من  الرطوبة  فقد  معدل  	من 

على  ثالجات  يف  اجلاف  اجلنب  اقراص  وختزن 
ملدة  مئوية  درجة   8 عن  تزيد  ال  حرارة  درجة 
اجلنب  خالهلا  يكتسب  شهرا   12-9 اىل  تصل  قد 
خفض  وجيب  الصنف  هلذا  املميز  احلريف  الطعم 
التخزين مدة  زادت  كلما  الثالجات  احلرارة  	درجات 
	متوسط الرتكيب الكيماوي للجنب الراس فى عمر 3 شهور

 % اجلافة  باملادة  دهن   38.36 دهن%   31.92 رطوبة% 
56.34 بروتني كلى % 26.25 ملح % 2.28.

منوذج مكبس اجلنب الراس الثنائي املنزلي

مكبس اجلنب الراس الثنائي املنزلي
وهو عبارة عن مكبس خشيب يستخدم يف كبس اجلنب 
أو  واحد  قرص  تصنيع  يف  استخدامه  ميكن  الرومي 
بتصنيعها.  ستقوم  اليت  اللنب  كمية  حسب  قرصني 
أنه ميكن  أي   %10 الراس هى  أن تصافى اجلنب  حيث 
هلذا املكبس تصنيع قرصني جنب راس وزن كل قرص 
يستخدم  املكبس  هذا  أن  ذلك  معنى  كيلو.   2 منهم 
كيلو   4 اىل  وحتويلهم  بقرى  لنب  كيلو   40 تصنيع  يف 

جنب راس. ميتاز هذا املكبس بأنه خفيف الوزن جدا 
تستطيع أن حتمله بني اصبعيك االثنني كذلك سهل 
تستطيع محله  كبري  يشغل حيز  وال  والرتكيب  الفك 
ميتاز  كذلك  ويسر.  سهولة  بكل  مكان  أي  يف  معك 
بقوة كبس ممتازة جدا للجنب الناتج منه ال تقل عن 
اجلنب الناتج من املكابس األخرى الكبرية والتقليدية 

املعروفة. 
لكبس  يستخدم  يدوى  هيدروليكي  مكبس  النموذج 

اجلنب الراس

 مكبس هيدروليكي يدوى يستخدم لكبس اجلنب الراس
الراس . حيث  ويستخدم هذا املكبس يف كبس اجلنب 
تعتمد فكرته يف تأثري قوة كبرية واملتمثلة يف كوريك 
العربية )كوريك باكم( على قوة اقل منها واملتمثلة يف 
السوست وبالتالي يتولد عنها ضغط مستمر مصحوبا 
الكبس  بإجراء  نقوم  فإننا  عليه  وبناء  ذاتي.  بكبس 
احملدد  للوقت  فقط  واحدة  مرة  الراس  اجلنب  على 
دون احلاجة إىل زيادة الضغط كل فرتة كما يف املكابس 
األخرى وعند انتهاء الوقت الذي أقوم بتحديده الذي 
الذي يتم تصنيعه يتم  خيتلف باختالف نوع اجلنب 
واحلصول  اجلنب  على  الواقع  الضغط  أو  الكبس  فك 

على املنتج يف الصورة النهائية.
والرتكيب  الفك  بسهولة  املكبس  هذا  ميتاز  كما 
اليت  األخرى  باملكابس  مقارنة  التكلفة  واخنفاض 
حتاكيه يف املصانع الكبرية وكذلك احلصول على املنتج 

يف أحسن صورة وأحسن جودة.
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   النموذج منوذج لتقطيع خثرة اجلنب الراس

يستخدم هذا النموذج لتقطيع خثرة اجلنب الراس وذلك يف الكميات الصغرية اليت تصنع على نطاق املشاريع 
املنزلية الصغرية واملتناهية الصغر حيث يصنع اإلطار اخلارجي من اخلشب واجلزء الداخلي الذي يقوم بتقطيع 
خثرة اجلنب الرومي يصنع من خيوط الغزل اليت تستخدم يف أعمال الصيد حيث انها متتاز بانها حادة جدا 
تقوم بقطع اخلثرة بكل سهولة وذلك بديال للسكاكني الطولية والعرضية األمريكية للحصول على اخلثرة يف 
الشكل الذي سيتم عليه بعد ذلك اجراء عملية السمط للخثرة. كما يوجد زراع متحرك بهذا النموذج بعد نزول 
هذه السكاكني يف اخلثرة اليت يتم تقطيعها يف شكل طولي يقوم هذا الزراع املتحرك والذي يثبت عليه خيوط 
من الغزل أيضا يف شكل عرضي بالتحرك من بداية النموذج لنهايته عرضيا وذلك لتقطيع اخلثرة الطولية اىل 
قطع صغرية يف حجم 1.0 سم. ميتاز هذا النموذج خبفة الوزن وسهولة االستخدام واخنفاض التكاليف وميكن 

تنفيذ هذا النموذج أيضا بعمل اإلطار اخلارجي من االستنالس واجلزء الداخلي من خيوط الغزل.

رشاد الزراىع ية للإ دارة املركز تصدرها الإ



38

ثانيا:ـ دراسات اجلدوى
دراسات جدوى خاصة بتصنيع اجلنب الراس.

اهليدروليكي  (املكبس  باستخدام  لنب  كيلو   100 قدرها  انتاجية   بطاقة  راس)  لتصنيع (جنب  دراسة جدوى 
اليدوي) كتكاليف ثابتة يف املشاريع الصغرية

السعر باجلنيهالعددأدوات ومستلزمات االنتاجاملسلسل
حوض جتنب مزدوج اجلدران استنالس )دبل جاك( سعة 100 كيلو 1

لنب.

16000

23000أقساط لنب سعة القسط 50 كيلو.2

2600فورم استنالس لتعبئة خثرة اجلنب الراس سعة الفورمة 5 كيلو.3
11500مكبس جنب راس هيدروليكي يدوي.4

13500فراز لنب صغري سعة احللة )25( كيلو لني.5
2800انبوبة غاز.6

11000سكاكني لتقطيع خثرة اجلنب الراس.7

240ترمومرت حراري.8

1300شعلة )موقد نار(.9

21000جرادل استنالس.10

1300ميزان دجيتال صغري سعة 30 كيلو.11

100ـــــــشاش عبك لتعبئة خثرة اجلنب.12

   18.140ـــــــ                              إمجالي التكلفةـــــــــــــــــ

	
دراسة جدوى حلساب تكاليف تصنيع اجلنب الراس

دراسة جدوى )للجنب الراس( الناتج من تصنيع )100 كيلو لنب بقرى( يف املشاريع الصغرية.

سعر الوحدة الكمية بالكيلوتكاليف التصنيعاملسلسل
باجلنيه

السعر باجلنيه

        500     1005لنب بقرى1
          30.501.5امللح2
150253 ملمنفحة3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاز4

ـــــــ
10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمالة + مصروفات اخرى5
ــــــ

100

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإمجالي التكلفةـــــــــــــــــ
ـــــــ

614.5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملكسب النهائيـــــــــــــــــ
ـــــــ

115.5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ% للمكسب النهائيـــــــــــــــــ
ــــــــ

18.8%
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حيث ان نسبة التصايف )للجنب الراس( 10 %.
أي أن التصايف )للجنب الراس الناتج( يكون 10 كيلو.

تكلفة الكيلو = إمجالي التكلفة / كمية اجلنب املنتجة
اذا تكلفة الكيلو=614.5 / 10 = 61.45 جنيها.	

يف حالة بيع اجلنب )رومي جديد طازج( بسعر 70 جنيها.
يكون صايف الربح = سعر البيع للكيلو – سعر التكلفة للكيلو.

اذا صايف الربح =70 – 61.45= 8.55 جنيه للكيلو.
اذا املكسب = كمية اجلنب املنتجة × صايف الربح للكيلو.

املكسب = 10× 8.55 = 85.5 جنيها.
القشدة الناجتة من فرز كمية الشرش املتبقية من التصنيع = 500 جم

سعر كيلو القشدة = 60 جنيها
اذا مثن القشدة الناجتة = 30 جنيها تضاف اىل مكسب اجلنب الناتج

اذا املكسب النهائي = 85.5  اذا املكسب النهائي = مكسب اجلنب الناتج + مكسب القشدة الناجتة	
115.5 = 30 +

أن هذه األسعار كانت يف نهاية عام 2021 وأنها قابلة للتغري من وقت آلخر سواء بالزيادة أو النقصان.
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للحاصالت  التصدير  معدالت  زيادة  مصر  تستهدف 
الزراعية الطازجة و املصنعة مبعدل 15 – 20 % سنويا 
عن  اخلارجية  األسواق  من  العديد  فتح  طريق  عن 
األمريكية  و  األوربية  املشاركة  اتفاقيات  عقد  طريق 
والكوميسا األفريقية و منطقه التجارة احلرة العربية 
العالية   اجلودة  ذات  الصادرات  زيادة  ذلك  ويتطلب   .
وبدورها حتقق زيادة النشاط الزراعي و االستثمارات و 
إجياد فرص عمل حقيقية للشباب باإلضافة إلي زيادة 
موارد النقد األجنيب ملشروعات التنمية . وتعترب زيادة 
الصادرات و احلد من الواردات من أهم قضايا االقتصاد 
املصري خلفض عجز امليزان التجاري . ومتثل الصادرات 
الكلية  الصادرات  % من إمجالي   20  –  17 الزراعية حنو 
اخلضراء  والفاصوليا  األرز  و  البطاطس  أهمها  ومن 
والعنب  واملواحل  الكانتلوب  و  الفراولة  و  واخلرشوف 
والرمان والقطن والنباتات الطبية و العطرية . و زيادة 
مراحل  مجيع  يف  الفائقة  العناية  تتطلب  الصادرات 
و  املنتجني  علي  الرقابة  وتشديد  والتصدير  اإلنتاج 
املصدرين و قيامهم بإتباع طرق إلنتاج احملاصيل تبعا 
ملعايري اجللوبال جاب لضمان مستوي عالي من اجلودة 
امليزة  زيادة  بالتالي  و  البيئة  احتياجات  مراعاة  مع 

التنافسية للصادرات املصرية يف األسواق اخلارجية.
و املكافحة اآلمنة لآلفات تتطلب إتباع برنامج املكافحة 
و  الزراعية  املكافحة  طرق  املتضمنة  و  املتكاملة 
استخدام  ترشيد  إلي  باإلضافة  احليوية  و  امليكانيكية 

املبيدات الكيمائية .
الزراعية تشتمل علي دورة زراعية مناسبة  الطرق  و 
التهوية  وجيدة  اآلفات  من  خالية  تربة  اختيار   ،
امتصاص  علي  تساعد  مناسبة  محوضة  درجة  وذات 
إزالة   ، الرتبة  يف  املتواجدة  الغذائية  للعناصر  النباتات 
الزراعية بوقت كايف  املخلفات  السابق و  بقايا احملصول 
، احلرث اجليد و التزحيف و التسوية اجليدة ، اختيار 

املستهدف  للمحصول  تبعا  للزراعة  املناسب  التوقيت 
اجلودة  عالية  النباتية  األصناف  و  التقاوي  زراعه   ،
مبكرة النضج ومقاومة لآلفات ، تنظيم عمليات الري 
تبعا لعمر النباتات و الرتبة و درجات احلرارة ، الصرف 
اجليد ، التسميد اجليد واملتوازن واملنتظم يف التوقيت 
املناسب ، االهتمام بعمليات العزيق و الرتديم يف الوقت 

املناسب .
و  الشتالت  تغطية  تتناول  امليكانيكية   الطرق  و 
بقش  أو  البالستيك  من  بأغطيه  احلديثة  النموات 
احلرارة  ودرجات  الصقيع  أضرار  من  حلمايتها  األرز 
حلمايتها  املناسب  التظليل  إلي  باإلضافة  املنخفضة 
احملمية  الزراعة   ، اآلفات  و  املباشرة  الشمس  أشعة  من 
التنقية باليد للطع والفقس   ، أو الصوب  حتت األنفاق 
احلديث لريقات رتبة حرشفية األجنحة و يف املساحات 
الصغرية ، إقامة احلواجز ملنع إنتقال اآلفات من القطع 
و  املصابة  النباتات  وحرق  إزالة   ، السليمة  إلي  املصابة 
نبات  من  حبزام  الرئيسي  احملصول  إحاطة   ، املفريسة 
ثانوي حلمايته من اآلفات ، املصائد الضوئية أو الصفراء 
املواد  مصائد  و   ،  ) الفرمونات   ( اجلنسية  أو  الالصقة 

املتخمرة أو الطاردة أو املصائد النباتية .
احلشرات  علي  احليوية  املكافحة  طرق  تشتمل  بينما 
األمراض  ، مسببات  املتطفلة  و  املفرتسة  األكاروسات  و 
مثل البكرتيا والفطريات و الفريوسات ، الطيور النافعة 
مثل أبو قردان واهلدهد ، املبيدات امليكروبية املصنعة 
استنباط   ، احليواني  أو  النباتي  األصل  ذات  املبيدات   ،
أصناف نباتيه ذات مناعة أو حتمل أو مقاومة لإلصابة. 
مواد  استخدام  الكيمائية  املكافحة  طرق  وتتناول 
كيمائية ذات تأثريات قاتلة أو مانعة للتغذية أو معقمات 
أو جاذبة أو طاردة وبالتالي تقليل أضرار اآلفات . ومتتاز 
تلك املكافحة باملقدرة علي إحداث التأثري السريع ضد 
اآلفات و خاصة عند التزايد اهلائل و املفاجئ لآلفات و 

احلشرات االقتصاديةاحلشرات االقتصادية
املكافحة اآلمنة لآلفات ضرورة أساسيه لتنشيط الصادرات الزراعيةاملكافحة اآلمنة لآلفات ضرورة أساسيه لتنشيط الصادرات الزراعية

املادة العلمية: ا. د. رمضان حممد فراج املادة العلمية: ا. د. رمضان حممد فراج 
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الكيمائية  للمبيدات  واملكثف  العشوائي  التطبيق  لكن 
تسبب العديد من األضرار للبيئة وظهور صفه مقاومة 

اآلفات ضد فاعلية املبيدات.
ولذا توجد عديد من االعتبارات تقتضي إتباعها عند 
إجراء عمليات املكافحة الكيمائية متمثلة يف : استخدام 
مبيدات آمنة لإلنسان والبيئة ، استخدام مبيدات ذات 
ما  أمان منخفضة علي حماصيل اخلضر ترتاوح  فرتة 
بني 3 - 7 أيام ، الرش عند املراحل األولي لإلصابة مما 
عند  الرش  يتم  ولذا  لإلصابة  املبكر  الرصد  يتطلب 
 ، حمصول  كل  علي  آفة  لكل  احلرج  االقتصادي  احلد 
الرش الوقائي ضد بعض اآلفات مثل صانعات األوراق ، 
إتباع تعليمات اإلستخدام و األمان املدونة علي عبوات 
أدوات وزن سليمة عند  و  استخدام معايري   ، املبيدات 
التحضري ، استخدام مياه نظيفة منعا النسداد بشابري 
الرش وخالية من األمالح و الكلور ، الرج اجليد لعبوة 
أداة رش سليمة مع  استخدام   ، استخدامه  املبيد قبل 
احمللول  جتانس  لضمان  الرش  حمللول  اجليد  التقليب 
للمبيدات  النباتية  ، مراعاة حساسية بعض األصناف 
املستخدمة ، جتنب الرش عند ارتفاع درجات احلرارة 
أو عطش النباتات أو هبوب الرياح أو نزول الندي علي 
قليلة  ساعات  قبل  األمطار  سقوط  توقع  أو  النباتات 
تصل إلي 6 ساعات ، عدم خلط النباتات الكيمائية مع 
بعضها أو مع األمسدة الورقية إال بعد جتارب تأكيدية 
ومن مصادر موثوق بها ، إيقاف الرش الكيمائي عند 
اجلائر  اجلمع  يتم  الضرورة  وعند  الثمار  بداية عقد 
احملافظة  ضرورة   ، الرش  عملية  إجراء  ثم  للثمار 
العاملني يف عمليات تداول ونقل  علي سالمة وصحة 

وجتهيز ورش املبيدات . 
الصادرات  تنمية  تتطلب  سبق  ما  إلي  باإلضافة 

الزراعية تنفيذ احملاور التالية :
• تكامل السياسات بني املنتج الزراعي و ربطه باألسواق 
اخلارجية متمثلة يف وجود سياسات تتناول احتياجات 
األسواق اخلارجية للمحاصيل الزراعية ونشرات دورية 
القياسية  واملواصفات  احمللي  اإلنتاج  بيانات  تتضمن 

للسلع املصدرة .
• تشجيع املراكز البحثية علي استنباط أصناف نباتية 
جديدة مالئمة الحتياجات التصدير و زيادة التعاون 
اخلربات  وتوفري  اخلاص  والقطاع  املراكز  تلك  بني 

املتخصصة .
• زراعة أصناف نباتية خمصصة للتصدير يف األراضي 

اجلديدة خللوها نسبيا من اآلفات .
• تعميم التكنولوجيا احلديثة وتقليل تكاليف اإلنتاج 
األسواق  يف  التنافسية  املقدرة  زيادة  بهدف  الزراعي 
املناسب  التوقيت  يف  واحلصاد  واجلمع  اخلارجية 
للتصدير مع إنشاء خمازن مربده إلطالة فرتة التخزين.

• التوسع يف الزراعة العضوية وجتنب استخدام األمسدة 
واملبيدات الكيمائية وختصيص مناطق زراعية كاملة 

للزراعة العضوية .
دورات  وعمل  الزراعي  اإلرشاد  برامج  تطوير   •
باخلربة  إلمدادهم  املصدرين  و  للمزارعني  تدريبية 
واحلصاد  احلديثة  الزراعة  طرق  املتضمنة  الفنية 
والفرز واالهتمام مبعامالت ما بعد احلصاد للمحافظة 

علي جودة الصادرات .
• إتباع األساليب احلديثة يف التعبئة والتغليف .

حمصول  كل  لتخزين  اخلاصة  املعلومات  توفري   •
باإلضافة إلي توفري أماكن جمهزة للفرز و التعبئة .

• التوسع يف إقامة جمتمعات زراعية صناعية يف مناطق 
االستصالح اجلديدة إلعداد وجتهيز احلاصالت املعدة 

للتصدير .
ونقل  وجتهيز  إعداد  يف  متخصصة  شركات  وجود   •
للحاصالت  والدعاية  اإلعالن  و  التصديرية  احملاصيل 

الزراعية.
البحري  النقل  دور  وتعظيم  الشحن  تكلفة  خفض   •
ضد  والتأمني  للتصدير  االئتمان  توفري  مع  الوطين 

خماطر التصدير .
• تدعيم الثقة يف األسواق اخلارجية من خالل االلتزام 
التصدير  ومواصفات  اجلودة  و  التصدير  بنوعية 

والكميات املصدرة و األسعار املناسبة .
• املشاركة يف املعارض اخلارجية للتعريف باملنتج 
املصري وضرورة تواجد املنتج املصري يف األسواق 
اخلارجية يف إطار املشاركات األوربية والكوميسا 

ومنظمة التجارة العاملية واالتفاقيات الثنائية مع 
البلدان العربية باإلضافة إلي قيام احتادات وتكتالت 

تصديرية لزيادة املقدرة علي تصريف املنتجات.

ترشيد استخدام املبيدات الكيمائية

 احلرث اجليد 
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الزراعات احملمية

امليكنة الزراعية

احلصاد يف التوقيت املناسب 

اإلنتاجية والنوعية اجليدة للمحاصيل    

رشاد الزراىع 1 - 2 / 2022 لسنة )68( لة الإ مج



السمسم ... فوائد باجلملة
اإلنسان  عرفها  اليت  البذور  أقدم  من  يعد  السمسم 
حيتوي  حيث  العالية  الغذائية  بقيمته  ويتميز 
للجسم  اهلامة  واملعادن  الفيتامينات  من  كثري  على 
كالكالسيوم واحلديد والزنك واملاغنيسيوم والفوسفور 
وغريها   B وفيتامني  واأللياف  والنحاس  واملنجنيز 
من  الكثري  إعداد  يف  وزيته  السمسم  بذور  وتستخدم 

األكالت الشهية واملخبوزات واحللويات .
القيمة الغذائية للسمسم :

الغذائية  العناصر  من  العديد  على  السمسم  حيتوي 
األمحاض  على  حيتوي  فهو  للصحة  واملفيدة  املهمة 
الدهنية حيث حتتوي بذور السمسم على نسبة عالية 
من األمحاض الدهنية فهى حتتوي على 40% من محض 
حتتوي  كما  اللينولييك  محض  من   %45 و  األولييك 
يف  تساهم  اليت  الغذائية  األلياف  على  السمسم  بذور 
نسبة  وتقليل  اهلضمي  اجلهاز  صحة  ودعم  تعزيز 
اإلصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من 

النوع الثاني والعديد من أنواع السرطانات .
كما تعد بذور السمسم مصدرا مهما للربوتينات حيث 

حتتوي على نسبة بروتني ترتاوح بني %20 - 25% .
كما حتتوي بذور السمسم على عنصر الكالسيوم املهم 

لصحة العظام .
فوائد السمسم :

حتسني عملية اهلضم:-
األلياف  من  كبرية  كميات  على  السمسم  بذور  حتتوي 
سهولة  يضمن  الذى  األمر  األمعاء  حركة  حتسن  اليت 
عملية اهلضم ويساعد على عدم التعرض لإلمساك أو 

اإلسهال .
خفض ضغط الدم :-

على  السمسم  بذور  يف  املوجود  املاغنيسيوم  يساعد 
خفض ضغط الدم املرتفع مما يساعد فى الوقاية من 

اإلصابة بأمراض القلب املختلفة .
الوقاية من السرطان:-

خمتلفة  أنواع  من  الوقاية  يف  السمسم  بذور  تساعد 
والقولون  والثدي  الدم  سرطان  مثل  السرطان  من 
والبنكرياس والرئة والربوستاتا وذلك بفضل مضادات 
األكسدة املوجودة فيه واليت حتارب اجلذور احلرة وهى 

اجلسم  داخل  اليت حتدث  الكيميائية  التفاعالت  نتاج 
سواء كانت طبيعية أو بسبب التلوث البيئي أو العادات 

السلبية مثل التدخني.
حتسني عملية التمثيل الغذائي:-

يعزز السمسم عملية التمثيل الغذائي وذلك الحتوائه 
العضالت  أنسجة  بناء  يف  يساعد  الذي  الربوتني  على 

وضبط مستويات الطاقة باجلسم .
ضبط السكر من النوع الثاني:-

من  السكر  مرض  من  يعانون  الذين  لألشخاص  ميكن 
النوع الثاني إضافة بذور السمسم أو زيت بذور السمسم 
إىل نظامهم الغذائي فهذا يساعدهم يف ضبط مستويات 

األنسولني ومستويات اجللكوز بالدم.
تعزيز صحة العظام:-

الفوسفور  األساسية مثل  املعادن  السمسم على  حيتوي 
والكالسيوم والزنك واليت تساعد على احلفاظ على قوة 

العظام ومحايتها من اهلشاشة .
ختفيف التهابات اجلسم :-

حيتوي السمسم على النحاس الذي يساعد يف احلد من 
أنه يساعد يف  كما  والعظام  والعضالت  املفاصل  التهاب 
وبالتالي  والعظام  املفاصل  و  الدموية  األوعية  تقوية 
األكسجني  وصول  ويضمن  الدموية  الدورة  حتسني 

بشكل جيد لسائر أعضاء اجلسم .
العناية بالشعر والبشرة:-

الزنك  من  كبرية  كميات  على  السمسم  بذور  حتتوي 
مما يساعد يف تقوية الشعر واجللد واألنسجة العضلية 
كما أن زيت بذور السمسم يساعد يف منع الشيب املبكر 

للشعر ويقلل ظهور التجاعيد .
التخلص من التوتر:-

يتميز  والذي   B1 فيتامني   على  السمسم  حيتوي 
خبصائصه املهدئة لألعصاب واليت تساعد يف التخلص 

من التوتر والقلق واالكتئاب .

لوجباتنا  بإضافته  ينصح  للسمسم  العديدة  وللفوائد 
الغذائية .
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