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أعلنت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أّن األعوام األربعة املاضية كانت األعلى يف درجات احلرارة يف التاريخ 
املسجل، مبا يؤكد استمرار االجتاه طويل األمد، لتغري املناخ املرتبط باملستويات القياسية لرتكيزات غازات 
االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي، مشرية إىل أّن عام 2018 كان الرابع يف السخونة بعد أعوام  2016 ، و 

2015 ، و 2017 على التوالي. وهو ما يؤشر إىل عودة التصاعد يف درجات احلرارة جمددًا. 
يف هذا اإلطار، ذكرت األمم املتحدة أّن تلك البيانات تشدد على احلاجة امللّحة للعمل املناخي، كما أكد ذلك 
التقرير اخلاص األخري الصادر عن اللجنة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، حول آثار ارتفاع احلرارة 
بدرجة ونصف مئوية عن مستويات ما قبل عصر الصناعة. وكان تقرير اللجنة قد أفاد بأّن احلّد من ارتفاع 
احلرارة كي ال تتجاوز 1.5 درجة مئوية، سيتطلب حتواًل عاجاًل وغري مسبوق يف جماالت األراضي والطاقة 
والصناعة والبناء والنقل واملدن، وضرورة ختفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن األنشطة 
البشرية بنسبة 45 يف املائة، حبلول عام 2030 مقارنة مبستويات عام 2010 ، ليصل االرتفاع إىل الصفر يف عام 

.2050
 ينبغي أن تكون تدابري خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري والتكيف مع املناخ، أولوية عاملية عليا .

 إّن تأثريات ارتفاع درجات حرارة العامل يف األجل الطويل واضحة بالفعل، يف الفيضانات الساحلية وموجات 
احلر وهطول األمطار بغزارة وتغرّي النظام البيئي .

 ال يقتصر تغري املناخ على ارتفاع درجات احلرارة، بل اخنفاضها إىل مستويات قياسية وازدياد املنخفضات 
اجلوية والعواصف الثلجية يف العديد من املناطق. مثة تناقض بن درجات احلرارة املرتفعة املتطرفة اليت 
يشهدها نصف الكرة اجلنوبي، مبا فيه  منطقة أوقيانيا،  ودرجات احلرارة املنخفضة املتطرفة اليت شهدتها 

أجزاء من أمريكا الشمالية يف يناير املاضي.
إّن الطقس البارد املشهود يف شرقي الواليات املتحدة ال ينفي بكّل تأكيد تغري املناخ، فاملنطقة القطبية الشمالية 
تشهد احرتارًا  يبلغ ضعفي املتوسط العاملي، ويؤدي إىل ذوبان جزء كبري من اجلليد يف املنطقة. وهذه التغريات 
تؤثر على أمناط الطقس خارج املنطقة القطبية الشمالية يف نصف الكرة الشمالي. وميكن الربط بني جزء 
من هذه الربودة غري الطبيعية يف خطوط العرض املنخفضة والتغيريات اهلائلة يف املنطقة القطبية الشمالية. 
خطوط  يف  واملناخ  الطقس  أوضاع  على  يؤثر  بل  عليهما،  يقتصر  ال  القطبيتني  املنطقتني  يف  حيدث  فما 

العرض املنخفضة اليت يعيش يف كنفها مئات املاليني من البشر .
وملواجهة الظواهر املناخية املتطرفة، يقول اخلرباء ، إّن هناك مسارين: »املسار األول هو احلّد من انبعاث غاز 
ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة. وهذه من األولويات، فمن دون ذلك، سيستمر املناخ يف  االحرتار  بكّل 

جتلياته على البحر وعلى اإلنسان والبنيات التحتية. 
على  وجيب  القصوى.  الظواهر  ملقاومة  اسرتاتيجيات  بناء  بإعادة  التغريات  هذه  مواكبة  هو  الثاني  واملسار 
الدول أن متتلك اسرتاتيجيات على املدى البعيد يف ما خيص منظومة اإلنذار املبكر حتى تتمكن السلطات 

املعنية باألمر من تفادي اخلسائر البشرية .
يشدد بّدور على ضرورة تبّن الدول اسرتاتيجيات ختص الظواهر اجلديدة على مناخها، وخيص بالذكر دول 
مشال أفريقيا والشرق األوسط إذ إنَّ هذه الدول اعتادت على مناخ متوسط أو شبه جاف، لكّنه اآلن يزداد 

جفافًا كما يزداد تطرفًا .

اسرة التحرير

هنــــا نلتقى



4

القمح  ملتابعة  املزارعني  على حقول  الدوري  املرور   -
وعدم  األصفر  بالصدأ  إصابته  عدم  على  واالطمئنان 
شكل  على  ويظهر  وجدت  أن  املصابة،  البقع  انتشار 
متوازية  طولية  صفوف  يف  مرتبة  صفراء  بثرات 
تظهر  باألصابع  األوراق  مسح  وعند  الورقة  بطول 

بودرة صفراء. 
-الصدأ الربتقالي الذى يظهر أعراضه يف أواخر فرباير 
وخالل شهر مارس على هيئة بثرات مبعثرة لونها بنى 
باألصابع تظهر  األوراق  و عند مسح  فاتح مستديرة 
بودرة لونها برتقالي وعند اكتشاف املرض جيب الرش 
فورًا باملبيدات املوصى بها مع معرفة أن األصداء اليت 
تصيب القمح ال تصيب غريه من احملاصيل األخرى أو 
احلشائش واليت تصيب احملاصيل األخرى أو احلشائش 
ال تصيب القمح. مع اإللتزام بكل اإلحتياطات الالزمة 

إلجراء عملية املكافحة الكيماوية .

والربتقالي   األصفر  بالصدأ  اإلصابة  ظهور  ومبجرد 
جيب سرعة الرش بأحد املبيدات اآلتية: 

ثلث  EC %5 مبعدل 25 سم3 لكل 100 لرت ماء.
    فنجشو EC 12.5 20سم3 لكل 100 لرت ماء. 

خالل شهر إبريل يستمر اإلهتمام بالري على احلامي 
النضج  ملرحلة  القمح  وصول  عند  الري  ومينع 
 %50 لـ  العليا(  السالمية  )أي اصفرار  الفسيولوجي 

من نباتات احلقل.
الكتشاف  املزارعني  حقول  على  الدوري  املرور   -
اإلصابة بالصدأ األسود الذى يظهر على سطح وظهر 
تشتد  وعندما  مبعثرة  بثرات  هيئة  على  الورقة 
وعند  والسنابل  الساق  على  البثرات  تظهر  اإلصابة 
اكتشاف املرض جيب الرش فورا باملبيدات املوصى بها 
تصيب  ال  القمح  تصيب  اليت  األصداء  أن  معرفة  مع 
غريه من احملاصيل األخرى أو احلشائش واليت تصيب 

احملاصيل األخرى أو احلشائش ال تصيب القمح.
عملية  إلجراء  الالزمة  اإلحتياجات  بكل  اإللتزام  مع 

املكافحة الكيماوية.
سرعة  جيب  األسود  بالصدأ  اإلصابة  ظهور  ومبجرد 

الرش بأحد املبيدات اآلتية:                   
ثلث  EC %5 مبعدل 25 سم3 لكل 100 لرت ماء.

فنجشو EC 12.5 20 سم3 لكل 100 لرت ماء. 
احلصاد:

ذلك  من  التأكد  ويتم  التام  النضج  بعد  احلصاد  يتم 
أن  ويراعى  بالضروس.  القمح  حبة  على  بالضغط 
الغروب حتى  أو قبل  الباكر  يكون احلصاد يف الصباح 
ال حيدث فرط للحبوب أو تكسري للسنابل وربط حزم 
على  احلزم  هذه  ووضع  األرض  إخالء  لسرعة  القمح 
مفرش كبري لتفادى الفقد الذى قد يصل إىل حواىل 2 

اردب من القمح وجيب تقليب هذه احلزم.

القمح .. مرحلة النضج واحلصادالقمح .. مرحلة النضج واحلصاد
املادة العلمية : د/ عماد فايق مرجان                       إعداد / نهى عبد اللطيفاملادة العلمية : د/ عماد فايق مرجان                       إعداد / نهى عبد اللطيف

مارس  شهر  خالل 
هذه  يف  بالري  اإلهتمام  علينا 

يف  اجلو  حرارة  درجة  تبدأ  حيث  الفرتة 
وعدم  الري  مواالة  من  البد  وعليه  اإلرتفاع 

تعطيش النباتات يف هذه املرحلة حيث يكون  القمح 
والري  السنابل  طرد  مرحلة  ثم  االستطالة  طور  يف 

املنتظم املتوالي يؤدى إىل التجانس يف طرد السنابل فتخرج 
يف  احلبوب  تبدأ  ثم  متقارب  وقت  يف  األغماد  من  السنابل 
أثره  النباتات حبوبا ممتلئة مما ينعكس  التكون وتعطى 
على زيادة احملصول، والتعطيش يؤدى إىل عدم جتانس 

طرد السنابل وضمور احلبوب وعدم إمتالئها بصورة 
جيدة ويكون الري على احلامي وعدم منع الري يف 

تلك الفرتة مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب 
الرياح وتقريب فرتات الري يف حالة 

إرتفاع درجة احلرارة .

جملة اإلراشد الزراعى 3 - 4 / 2022 السنة )68(
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القطن .. بداية موسم جديدالقطن .. بداية موسم جديد
املادة العلمية د/ ياسر حممد املنسى

إعداد / نشوه أمحد

بني  الوثيقة  العالقة  والبحوث  الدراسات  اثبتت 
ومما  الوفري  واحملصول  اجليدة  اخلدمة  عمليات 
واملعتمدة  اجليدة  التقاوي  استخدام  أن  فيه  الشك 
من أهم العوامل اليت تؤدي إلي إنتاج حمصول قطن 
اخلدمة  بني  الوثيقة  العالقة  علي  عالوة  جيد 
التى  واحلشرات  املرضية  اآلفات  ومقاومة  اجليدة 
تصاحب حمصول القطن. لذا نستطيع ان نقول أن 
املناسب  امليعاد  والزراعة يف  للرتبة  اخلدمة اجليدة 
التقاوي  واستخدام  به  املوصى  الصنف  وزراعة 

املعتمدة أساس احلصول علي حمصول جيد وفري .

ميعاد الزراعة املناسب:-
الظروف  توافر  عند  وإبريل(  )مارس  شهري  خالل 
على  أساسًا  الزراعة  ميعاد  ويعتمد  املناسبة  اجلوية 
درجة حرارة الرتبة، وجيب الزراعة عند ثبات درجة 
على  متتالية  أيام   10 ملدة   º15م عند  الرتبة  حرارة 
امليعاد  فى  والزراعة  صباحًا   8 الساعة  20سم  عمق 

املناسب تؤدى اىل:-
النمو  استكمال  الي  يؤدي  احلراري  الرتاكم  توافر   -

اخلضري واجلذري وزيادة عدد األفرع الثمرية.
حجر  تكوين  أى  األوىل  الثمرية  العقدة  اخنفاض 

منخفض للنبات.
احلجم  كبري  املتفتح  واللوز  األزهار  كمية  زيادة   -

ومبكر النضج.
- زيادة احملصول وجودة رتبته وزيادة تصافى احلليج.

- احلد من اإلصابة باآلفات واهلروب منها خاصة فى 
نهاية املوسم.

- احملافظة على صفات التيلة املميزة للصنف.
لزراعة  فرصة  يتيح  مما  مبكرًا  احملصول  جنى   -

احملاصيل الشتوية فى مواعيدها.
- الزراعة فى امليعاد املناسب من أهم عناصر املكافحة 
املتكاملة حيث ميكن جتنب الضرر الناتج عن اآلفات 
اختالف  فإن  ولذلك   ، مناسب  وقت  يف  بالزراعة 
مواعيد الزراعة يف احلقول املتقاربة والرتقيع املتأخر 
يساعدان علي هجرة احلشرات وانتشارها بني احلقول 

املصابة والسليمة..
خدمة أرض القطن:-

نظرًا ألن القطن من احملاصيل احلساسة اليت إذا أُعتِنى 
واستخدمت  األوىل  واخلدمة  الزراعة  بداية  منذ  به 
األساليب السليمة ابتداءا من جتهيز األرض إلي العناية 
مبختلف العمليات الزراعية التالية فان العائد بالشك 
يكون مشجعًا، ونستطيع أن نقول أن أساس احلصول 
علي حمصول جيد وفري هو معامالت زراعية سليمة 

ومنظمة.
لإلخالء املبكر لألرض واخلدمة اجليدة فوائد كبرية 

منها:-
خدمة األرض جيدًا قبل الزراعة بوقت كايف وإعطاء 
األرض فرتة للتشميس، حيث يعمل ذلك علي التخلص 

يــة لــــإراشد الــزراعــى تــصــدرهــا اإلدارة الــمــركــز
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مثل  بالرتبة   املوجودة  املرضية  املسببات  من  واحلد 
مثل  الضارة  احلشرات  ويرقات  واخلناق  اجلذور  عفن 

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

املوسم )طور البادرة( .
طبقات  بها  اليت  لألراضي  وخاصة  املبكرة  اخلدمة 
حتت  مبحراث  األرض  حلرث  الفرصة  تعطي  صماء 
الرتبة لتكسري الطبقات املوجودة حتت الرتبة وخاصة 
صماء  طبقات  بها  يتكون  واليت  اجلريية  األراضي  يف 
بيئة  يشكل  األرضي مما  املاء  رفع مستوي  علي  تعمل 
وتعيق  واألعفان  املرضية  اإلصابات  حلدوث  مناسبة 

منو اجلذور.
قبل  بالرتبة  والفوسفاتية  البلدية  األمسدة  خلط 

الزراعة.
كيفية اخلدمة اجليدة لألرض:-

أن تكون  2-3 مرات متعامدة علي  األرض من  - حرث 
احلرثة األخرية متعامدة علي أجتاه التخطيط.

حيث         حرثة  كل  بعد  التشميس  فرتة  األرض  ترك   -
تزحف عقب نهاية كل حرثة لتكسري القالقيل وتنعيم 

الرتبة.
- يتم إضافة مساد السوبر فوسفات للرتبة عقب احلرثة 

الثالثة ثم التزحيف والتخطيط.
عملية  إلتقان  الرتبة  لسطح  اجليدة  التسوية  ضرورة 
الري حتى ال تتجمع املياه يف بعض املناطق مما يسبب 

موت للنباتات.
- 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  األكسجني  توفري  علي  تساعد  التهوية  وأن  كما 
احلشرات  يرقات  من  التخلص  كذلك  اجلذور،  لتنفس 
علي  احلرث  يساعد  كما  بالرتبة،  املوجودة  واآلفات 
تفكيك الرتبة مما يساعد علي سهولة اخرتاق الشعريات 

اجلذرية للنبات للرتبة.
- وفى حالة األراضي امللحية أو القلوية جيب العمل على 

خفض درجة القلوية أو احلموضة عن طريق:
احلرث اجليد للرتبة مع تقليب بقايا احملصول السابق 
فوسفات  السوبر  مساد  وإضافة  العضوية  املادة  لزيادة 
الكربيت  أو  الزراعي  اجلبس  إضافة   - اخلدمة  أثناء 
الزراعي - إضافة األمحاض الدباليه مثل اهليوميك أو 

اهليوميك  او  البوتاسيوم  الفولفيك يف صورة هيومات 
اإلهتمام  جيب  كما  الرتبة  حمسنات  إضافة   - اسيد 

بتسليك شبكة الصرف .
الكثافة النباتية:-

هي عدد النباتات يف وحدة املساحة، والكثافة املثلى هي 
أعلى حمصول، وترجع  اليت ميكن احلصول منها على 
الفرصة  تعطى  أنها  إىل  املثلى  النباتية  الكثافة  أهمية 
البيئية  الظروف  من  لإلستفادة  النباتات  جلميع 
احمليطة أثناء النمو والتطور. وتتحدد الكثافة النباتية 
وعدد  اجلور  بني  واملسافات  التخطيط  مبسافات 
النباتات باجلورة، كما تتوقف الكثافة النباتية املناسبة 
واحملصول  الرتبة  وخصوبة  الصنف  منو  طبيعة  على 
السابق وميعاد الزراعة، وهى من أهم العوامل احملددة 
لسلوك وشكل نبات القطن. لذلك فإن حتقيق الكثافة 
املناسبة يؤدى يف النهاية الي زيادة يف احملصول وارتفاع 
ذلك  ولتحقيق  اآلفات  مكافحة  فى  واملساهمة  الرتبة 

يراعى مايلى:-
فى األراضى متوسطة اخلصوبة)فى حالـة اخلطـوط(:-

فى  خط   11  -10 مبعدل  بالتخطيط  الزراعة  تتم 
القصبتني وتكون املسافة بني اجلور من 25 اىل 35 سم 

حسب الصنف.
فى حالة املصاطب:-

وتكون  القصبتني  يف  مصاطب   8 على  الزراعة  تتم 
الزراعة أيضًا على ريشتى املصطبة واملسافة بني اجلور 
ويفضل  املنزرع.  الصنف  حسب  سم   35 اىل   30 من 
الزراعة على املصاطب يف األراضي شديدة اخلصوبة أو 

الزراعة بعد حماصيل اخلضر.
فى األراضى الضعيفة وامللحية والتى تعانى من بعض 

مشاكل الصرف:-
يف  خط   12  -  11 مبعدل  خطوط  على  الزراعة  تتم 
من  السفلى  الثلث  ارتفاع  على  والزراعة  القصبتني 
بني  واملسافة  األمالح  تزهري  للبعد عن منطقة  اخلط 

اجلور 25 سم.)زيادة الكثافة النباتية (
عملية الزراعـــة:-

للخطوط  القبلية  الريشة  على  جور  فى  الزراعة  تتم 
فى الثلث العلوي من اخلط وفى حالة األراضي امللحية 
تكون اجلور فى الثلث السفلى من اخلط، مع وضع 7-5 
والقلوية  امللحية  األراضي  حتتاج  جورة.  لكل  بذرات 
إىل إجراء رية جترية على احلامي للمساعدة على متام 

اإلنبات .
الرتقيـع:-

جيب التأكد من أنه من نفس البذرة التى مت زراعتها 
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أن  وجيب  األصناف،  بني  خلطًا  حيدث  ال  حتى  وذلك 
تتم عملية الرتقيع عقب إمتام ظهور البادرات من 12-

15يومًا من الزراعة على األكثر حتى ال تنمو يف احلقل 
نباتات ذات أعمار خمتلفة ومتفاوتة.

اخلـف:-
عملية اخلف من أهم العوامل التى تؤثر تأثريًا مباشرًا 
على حمصول القطن بالرغم من أنه يبدو من العمليات 
السهلة التى يستهني بها بعض املزارعني، وملعرفة أثر 

هذا العامل على حمصول القطن البد أن نتطرق اىل:-
ميعـاد إجـراء اخلـف:-

يتم قبل الرية الثانية مباشرة بعد إجراء العزيق فى 
الزراعات املبكرة.

احملاياة  رية  قبل  إجرائه  يتم  املتأخرة  الزراعات  يف 
مباشرة حسب ظروف األرض واحملصول السابق.

تكوين  بداية  عند  اخلف  يتم  أن  جيب  عامة  بصفة 
املبكرة  الزراعات  مجيع  فى  الثانية  احلقيقة  الورقة 
ورقة  أول  ظهور  عند  فيكون  املتأخرة  الزراعات  أما 

حقيقية.
ينصح بعدم تأخري اخلف عن امليعاد املناسب حتى ال 
أول  وإرتفاع  النباتات  وضعف  سرولة  اىل  ذلك  يؤدى 
فرع مثري، مما يرتتب عليه نقص واضح فى احملصول.

يتم اخلف على نباتني باجلورة ويفضل أجرائها مرة 
اجلور  فى  الباقية  النباتات  تتعرض  ال  حتى  واحدة 
له تأثري سيئ  العرضية، مما يكون  لتقطيع جذورها 

فى نهاية املوسم.
التسميـد:-

القطن  حمصول  لنجاح  األساسية  العوامل  أحد  يعد 
السمادية  عناصر  الثالث  بني  التوازن  توافر  بشرط 
كمية  وتتوقف  بوتاسيوم(،   - فوسفور   – )نيرتوجني 
الرتبة وميعاد  الصنف وطبيعة  املضافة على  األمسدة 

األمالح  نسبة  وكذلك  السابق  واحملصول  الزراعة 
بالرتبة ومن املهم جدًا توقيت وطريقة اإلضافة لكل 
عنصر من هذه العناصر وينصح بالتسميد باملعدالت 

اآلتية:-
150 كجم سوبر فوسفات عادى )3 شكاير( + 4 شكاير 
 50  +  %46 يوريا  شكاير   3 أو   ،%33.5 أمونيوم  نرتات 

كجم سلفات بوتاسيوم %48.
ماجيـب مراعاتـه عنـد التسميـد:-

كله  املعدل  يضاف  الفوسفاتى  التسميد  حالة  فى 
أو  والتقصيب  احلرث  بعد  اخلدمة  أثناء  واحدة  مرة 

التزحيف وقبل التخطيط.
يفضل يف حالة االراضى القوية إضافة جزء من السماد 

السوبر فوسفات قبل الرية الثانية.
االوىل  دفعتني  على  فيضاف  االزوتى  للسماد  بالنسبة 
التالية، وميكن جتزئة  بعد اخلف والثانية قبل الرية 
السماد االزوتى اىل 3 دفعات متساوية فى حالة األراضي 

امللحية والضعيفة كاالتي:-
والدفعة  التالية  الرية  مع  والثانية  اخلف  بعد  االوىل 
من  األنتهاء  مراعاة  مع  الثالثة  الرية  قبل  الثالثة 
التسميد االزوتى قبل دخول النبات يف مرحلة التزهري.

واحدة  دفعة  النباتات  خف  بعد  البوتاسيوم  يضاف 
من  للبوتاسيوم  احلاجة  أشد  فى  النبات  يكون  حيث 
عمر 60 اىل 120 يوم وفى حالة عدم توافر البوتاسيوم 
يف  كجم   5 البوتاسيوم  سلفات  مبحلول  الرش  ميكن 
وبداية  الوسواس  بداية  من  ثالثة  أو  مرتني  الفدان 

التزهري، أو الرش بأحد بدائل البوتاسيوم املتوافرة.
وجيـب مراعـاة االتـى:-

أكرب من  إىل كميات  الرملية حتتاج  األراضي  فى حالة 
املواد  بإضافة  اإلهتمام  مع  والبوتاسيوم  النرتوجني 

العضوية مع عدم استخدام اليوريا يف التسميد.
بإضافة  اإلهتمام  جيب  القلوية  األراضي  حالة  فى 
اجلبس الزراعي أو الكربيت أثناء اخلدمة وذلك خلفض 
رقم الـ pH حتى ميكن اإلستفادة من العناصر الغذائية 

بصورة جيدة.
ذات  االمسدة  استخدام  امللحية جيب  األراضي  حالة  يف 
وتقليل  االمونيوم  سلفات  مثل  احلامضي  التأثري 

استخدام االمسدة ذات التأثري القلوي.
السماد  كمية  تقليل  يفضل  الزراعة  مليعاد  بالنسبة 
السماد  بزيادة  االهتمام  مع   %20 مبعدل  االزوتى 

الفوسفاتى فى حالة الزراعة املتأخرة.
تستجيب  األصناف  بعض  املنزرع،  للصنف  بالنسبة 
للتسميد االزوتى مبعدل عاىل قد يصل اىل 65 وحدة)4 
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شيكاره نرتات امونيوم 33.5%او 3 شيكارة يوريا ( مثل األصناف جيزه 90، وجيزه 94، وجيزه 95، وجيزه 92 
فى حني أنه جيب تقليل كمية السماد االزوتى للصنف جيزه 86 حبيث ال تتعدى 45 - 60 وحدة حسب نوعية 

وخصوبة الرتبة.
بها حتى ال يرتتب ذلك فى هياج خضرى  املوصى  املعدالت  االزوتى عن  السماد  اإلسراف فى كمية  يراعى عدم 

للنباتات وتأخر النضج.
العناصر الصغرى:-

جيب األهتمام بإضافة العناصر الصغرى رشًا على أوراق النباتات خاصة النباتات الضعيفة وذلك مرتني األوىل عند 
ظهور الوسواس، والثانية فى طور التزهري، إما فى صورة كربيتات برتكيز 3 جم/لرت ماء أو 0.5 جم/لرت ماء فى 

حالة استخدام املخلبيات خاصة يف األراضي خفيفة القوام والرملية واجلريية.

عزيزي املرشد عزيزي املزارع للحصول على أعلى كفاءة انتاجية جيب األخذ يف اإلعتبار التوصيات التالية:
سرعة التخلص من بقايا احملصول السابق واإلخالء املبكر واخلدمة اجليدة ألرض القطن مع إعطاء األرض فرتة 

للتشميس عقب احلرث.
ضرورة اإللتزام بزراعة الصنف املوصى به حسب القرار الوزارى اخلاص بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن

التخلص من احلشائش علي جانيب احلقل حيث أنها موطن لآلفات احلشرية واملرضية.
الزراعة املبكرة بتقاوي معتمدة من اجلمعيات الزراعية مع ضرورة خلط البذور باملطهرات الفطرية قبل الزراعة

ضرورة تطهري املصارف واإلهتمام بالصرف.
وضع مساد السوبر فوسفات عقب احلرث وقبل التخطيط.

مراعاة طبيعة الصنف املنزرع وطبيعة الرتبة.
اخلف فى امليعاد املناسب وعدم التأخري .
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الفول البلدي .. يف نهاية املوسمالفول البلدي .. يف نهاية املوسم

املادة العلمية / قسم حبوث احملاصيل البقوليه

فى شهر مارس يكون الفول قد وصل اىل مرحلة العقد وامتالء 
أن  حيث  احلشائش  نقاوة  بعمليات   العناية  وجيب  القرون 
احلشائش تعمل عى منافسة احملصول فى الغذاء فيجب اقتالعها 

والتخلص منها .
األراضى  بالتعطيش فى  الرى والينصح  العناية بعملية  وجيب 

التى يوجد بها هالوك .
مكافحة اهلالوك والصدأ واملن 

جيب  احملصول  على  ضررها  وتقليل  اهلالوك  حشيشة  ملكافحة 
عدم تعطيش احملصول ومداومة تقليع مشاريخ اهلالوك مبجرد 
لتقليل  باحلرق  احلقل  خارج  منها  والتخلص  يدويا  ظهورها 

تلوث الرتبة ببذور اهلالوك فى السنوات القادمة 
املكافحة الكيماوية باستخدام مبيد الروند اب مبعدل 70 سم3 
بعد  والثانية  التزهري  بداية  فى  االوىل  مرتني  ماء  لرت   200  /

أسبوعني 
الصدأ : حيث يبدأ ظهور مرض الصدأ مع ارتفاع درجة احلرارة 
شكل  على  اإلصابة  وتظهر  مارس  وأوائل  فرباير  أواخر  نسبيا 

الورقة  البثرات على كل من سطحى  لونها بنى حممر وتكون  بثرة وسطية  أو حول  بثرات مستديرة منفردة 
معظم  تغطى  وقد  احلساسة  األصناف  فى  شديدة  اإلصابة  وتكون  الرتبة  سطح  من  القريبة  وخاصة  واألعناق 

األوراق التى جتف وتسقط قبل اكتمال منوها لذا جيب مقاومة املرض باملبيدات الفطرية املوصى بها 
مكافحة املن 

جيب العناية واملرور املستمر على احلقول وذلك ملتابعة حشرة املن حيث تعترب حشرة املن من أهم احلشرات التى 
تصيب نباتات الفول وهى الناقل الرئيسى لألمراض الفريوسية التى تدمر احملصول لذا جيب مراعاة عدم اللجوء 
إىل تعطيش النباتات النه يؤدى اىل زيادة نسبة اإلصابة واقتالع نباتات الفول املصابة حبشرات املن واملتناثرةعلى 
حواف ووسط احلقول والتخلص منها خارج احلقل باحلرق مع رش احلواف والبؤر املصابة حبشرات املن بأحد 

املبيدات املوصى بها
مكافحة االمراض الفريوسية 

جيب اقتالع النباتات التى تظهر عليها أعراض اإلصابة بها من تربقش لألوراق واصفرار ألوراق القمة ثم تسرى 
لباقى النبات وتصلب ألجزاء النبات وعدم وجود أزهار وقرون على النباتات حيث جتمع هذه النباتات وحترق 

خارج احلقل .
النضج 

يدخل احملصول فى مرحلة النضج بداية من أواخر مارس وأوائل إبريل حسب الصنف املنزرع ومنطقة الزراعة 
وتبدأ عملية احلصاد عند بدء جفاف القرون السفلية ويوصى بعدم ترك نباتات الفول حتى متام اجلفاف لتفادى 
فرط القرون وضياع جزء كبري من احملصول أثناء عملية احلصاد والينصح بالتبكري فى احلصاد أكثر من الالزم 

)قبل ظهور عالمات النضج( حتى اليؤدى ذلك الخنفاض احملصول وكرمشة البذور غري كاملة النضج 
جيمع احملصول بعد حصاده فى كومات ترتك باحلقل ملدة 4-6 أيام حتى جتف قليال ثم ينقل اىل اجلرن 

ويدرس بعد متام اجلفاف .
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إعداد /هويدا فرحات
فى رحاب اإلميانفى رحاب اإلميان

من نور كتاب اهلل 
                                                                                                          .« َتْعِقُلوَن  َلَعلَُّكْم  اآلَياِت  َلُكُم  اهللَُّ   ُ ُيَبنيِّ َكَذِلَك  َبًة  َطيِّ ُمَباَرَكًة  اهللَِّ  ِعْنِد  ِمْن  ًة  يَّ حَتِ َأْنُفِسُكْم  َعَلى  َفَسلُِّموا  ُبُيوًتا  َدَخْلُتْم  َفِإَذا   «

) النور : 61 ( 
إفشاء السالم 

اختري هذا الّلفظ دون غريه لسببني :
األول: ألّن معناه الدعاء بالسالمة من اآلفات يف الدين والنفس.

الثاني: ألّن يف حتّية املسلمني بعضهم لبعض بهذا الّلفظ عهدًا بينهم على صيانة دمائهم وأعراضهم وأمواهلم.
األمر بإفشاء السالم:

والذي نص عليه املفسرون يف تأويل هذه اآلية ثالثة أمور:
- أن يسلم اإلنسان على أخيه إذا دخل بيته.                                 - أن يسلم على أهل بيته إذا دخل عليهم.

- أن يسلم على عباد اهلل الصاحلني إن كان البيت خاليًا.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم » السالم اسم من أمساء اهلل تعاىل وضعه يف األرض، فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل املسلم إذا 
مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكريه إياهم السالم، فإن مل يردوا عليه رد عليه من هو 

خري منهم«.. )رواه البزار( .
الرتغيب يف إفشاء السالم:

وَن ِذَراًعا، ُثمَّ َقاَل:  يِبِّ صلى اهلل عليه وسلم َقاَل :»َخَلَق اهللَُّ آَدَم َوُطوُلُه ِستُّ يف الدنيا: فلحديث أبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه َعْن النَّ
اَلُم َعَلْيَك  اَلُم َعَلْيُكْم. َفَقاُلوا: السَّ ِتَك. َفَقاَل: السَّ يَّ ُة ُذرِّ يَّ ُتَك َوحَتِ يَّ وَنَك، حَتِ يُّ اْذَهْب َفَسلِّْم َعَلى ُأوَلِئَك ِمْن امْلَاَلِئَكِة، َفاْسَتِمْع َما حُيَ

ُة اهللَِّ» ...  ) متفق عليه ( ُة اهللَِّ. َفَزاُدوُه َوَرمْحَ َوَرمْحَ
أما يف اآلخرة : فألن السالم حتية املالئكة للمؤمنني يف اجلنة، قال اهلل تعاىل :»َوامْلَالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب َسالٌم 
ى ِإَذا َجاُءوَها  ِة ُزَمًرا َحتَّ نَّ ُهْم ِإىَل اجْلَ َقْوا َربَّ اِر» ) الرعد/23، 24( وقال :» َوِسيَق الَِّذيَن اتَّ مُتْ َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ ا َصرَبْ َعَلْيُكْم مِبَ

َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن » )الزمر: 73 ( .
ُتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َسالٌم» )األحزاب:44( . يَّ وهو حتية أهل اجلنة يف اجلنة : قال اهلل عز وجل عن أهل اجلنة:«حَتِ

مثرات إفشاء السالم :
1 - سبب للسالمة من احلقد وسبب لسالمة الصدر .          2 - يف إفشائه أجر كبري .     3 - إفشاء السالم خري األعمال .

4 - رمحة اهلل تنال بإفشاء السالم  ويعلوا املسلمون  .           5 - سبب ملغفرة الذنوب .   6 - من موجبات اجلنة .
السالم : آداب وأحكام 

- أن يكون التسليم بصوت مسموع يسمعه اليقظان وال ينزعج منه النائم .
- أن يسلم الراكب على املاشي، واملاشي على القاعد، والصغري على الكبري، والقليل على الكثري .

- أن يعيد إلقاء السالم إذا فارق أخاه ولو يسرًيا .
- أن يسلم على أهل بيته عند الدخول عليهم .

- عدم االكتفاء باإلشارة باليد أو الرأس، فإنه خمالف للسنة، إال إذا كان املسلَّم عليه بعيًدا فإنه يسلم بلسانه ويشري بيده وال 
يكتفي باإلشارة.

- السالم يف بداية اجمللس وعند مفارقته .
- أن يسلم على الصبيان إذا لقيهم، فعند مسلم أنه صلى اهلل عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم .

- البشاشة وطالقة الوجه واملصافحة .
- حلرص على السالم باأللفاظ الواردة يف السنة

- إذا دخل بيتا خاليا قال : السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : إذا 
دخل البيت غري املسكون فليقل : السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني.» قال احلافظ : سنده حسن » 

- قال صلى اهلل عليه وسلم »من بدأكم بالكالم قبل السالم فال جتيبوه .
َياِر ِمْن امْلُْؤِمِننَي َوامْلُْسِلِمنَي  اَلُم َعَلْيُكْم َأْهَل الدِّ - ثبت عند مسلم أّن النيب صلى اهلل عليه وسلم - زار املقابر فسلم بقوله :» السَّ

ا ِإْن َشاَء اهللَُّ َلاَلِحُقوَن ، َأْسَأُل اهللََّ َلَنا َوَلُكْم اْلَعاِفَيَة” . ، َوِإنَّ
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بنجـر السكـر
شهر مارس:

العروة املتوسطه )زراعات سبتمرب ( :
-الري بانتظام حتى ال حتدث أعفان باجلذور 

-فطام املساحات املقرر حصادها و ختتلف مدة الفطام 
على حسب نوعية الرتبة.

تنظيف  ثم  أليا  أو  يدويا  البنجر  بتقليع  -احلصاد 
اجلذور وتكوميها وتغطيتها بالعرش حلني توريدها.

العروة املتأخرة ) زراعات أكتوبر ونوفمرب (:
النباتات  على  البورون  نقص  أعراض  ظهرت  إذا   *
واملتمثلة يف تشقق أعناق األوراق وقابليتها للكسر ثم 
ظهور القلب األسود األجوف وموت القمة النامية يتم 
جرام  كيلو   1 0.5اىل  مبعدل  بالبوراكس  النباتات  رش 

للفدان.
* ومتابعة الري باعتدال حتى احلصاد.

شهر ابريل :
* العروة املتوسطة )زراعات سبتمرب(:

* استمرار فطام املساحات املقرر حصادها تبعا لبيان 
شركة السكر تبعًا لطبيعة األرض ودرجة احلرارة.

املتوسطة  العروة  من  املتبقية  الزراعات  تقليع   *

وتنظيف اجلذور من الطني والعرش وتكوم استعدادا 
لتوريدها للمصنع. 

* الزراعات املتأخرة )أكتوبر ونوفمرب(: 
* يستمر فطام املساحات املقرر حصادها ويتم تقليع 
الزراعات اليت مت إخطار الشركة بتقليعها وجتهيزها 

للتوريد خالل 24 ساعة من التقليع .
* جتميع العرش األخضر واستخدامه كعلف للمواشي 

ويفضل خلطها بالتنب والدريس

قصـب السكـر
شهر مارس:

أول  هي  املناسبة  الربيعي  للغرس  الزراعة  مواعيد   -
مارس يف مناطق كوم - أمبو - ادفو - ارمنيت - قوص - 
جنع محادي - دشنا - أما يف مناطق جرجا - أبو قرقاص 
فتكون يف 15 مارس ويفضل االنتهاء من الزراعة خالل 
هذا الشهر حتى ال يؤثر التأخري يف الزراعة على نقص 

احملصول.
واملصابة  الراقدة  املساحات  وتوريد  كسر  جيب   -
بالصقيع واخللف املسنة قبل االنتهاء من شهر مارس 
وقبل اشتداد درجات احلرارة وحتى ال يؤثر ذلك على 

جودة توريدات احملصول.

حصاد زراعات العروة املتوسطة لبنجر السكر وزراعة الغرس الربيعي لقصب السكرحصاد زراعات العروة املتوسطة لبنجر السكر وزراعة الغرس الربيعي لقصب السكر

احملاصيل السكريةاحملاصيل السكرية
املادة العلمية  : أ.د / أمين حممد حسنى عشاملادة العلمية  : أ.د / أمين حممد حسنى عش
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- التخلص من السفري يف مساحات اخللف وتطهري اجلور 
والري مباشرة.

أو  البلدي  أما باحملراث  البدء يف فج مساحات اخللف   -
الفجاجات املعدة لذلك لدى شركات امليكنة الزراعية.

- البدء يف ري مساحات الغرس بعد 3-4 أسابيع من تاريخ 
الزراعة أو رية البوغه وتسمى هذه الرية رية احملاياه 
رية  إضافة  ميكن  بأنة  علمًا  بإحكام.  تكون  أن  وجيب 
على احلامي بعد أسبوع أو عشرة أيام من رية الزراعة 
)ريه البوغه( وتعرف برية احلياة حيث تساعد على 
الرتبة  لنوع  طبقًا  الرى  ميعاد  وحيدد  اإلنبات  سرعة 

ودرجات احلرارة السائدة باملنطقة.
- بدء العزقة األوىل يف مساحات الغرس اليت مت زراعتها 
يف مواعيد مبكرة وتسمى هذه العزقة )خربشه( حيث 
تكون خفيفة وسطحية بعيدة عن النباتات الصغرية.

للقصب  اآلزوتى  السماد  من  األوىل  الدفعة  إضافة   -
حوالي  وإضافة  األوىل  العزقة  بعد  الربيعي  الغرس 

100كجم سلفات بوتاسيوم.
- فطام املساحات املقرر كسرها يف املرحلة الرابعة من 
خطة الكسر والتوريد حسب تعليمات إدارات القصب 

باملصانع.
احلشرة  ملكافحة  احلقول  ومتشيط  فحص  يف  البدء   -

القشرية إن وجدت.
- إضافة السوالر مبعدل 30لرت للفدان مع مياه الري يف 
املناطق التى سبق إصابتها باحلشرة القشرية أو اجلعال 

وذلك لريتني متتاليتني.
القصب  حقول  داخل  احلشائش  مكافحة  استمرار   -
احململة  احملاصيل  حصاد  وبعد  اخلريفي  الغرس 

ومكافحتها خارج احلقول.
- يبدأ حصاد احملاصيل احململة على القصب اخلريفي.

 شهر ابريل:
ملساحات  اآلزوتى  السماد  من  األوىل  الدفعة  تسميد   -
أو  عزقها  مت  واليت  املوسم  بداية  يف  املكسورة  اخللف 

فجها باملعدالت املقررة.
- استمرار ري املساحات املكسورة املقرر استخالفها بعد 

حرق السفري وتطهري اجلور.
- فطام املساحات املقرر كسرها يف املرحلة األخرية من 
خطة الكسر والتوريد واليت يفضل أن تكون يف حدود 

20يوم على األكثر نظرًا الرتفاع درجات احلرارة.
التعليمات  حسب  والتوريد  الكسر  عملية  استمرار   -
املنظمة لذلك مع بذل كافة اجلهود للكسر بني الرتابني 
ونظافة القصب املورد ومجع البوال املتساقط وشحنة 

الكسر على حسب  أواًل بأول وأن يكون  النقل  بوسائل 
التخصيصة املقررة وجيب عدم ختلف قصب مكسور إما 
باحلقول أو خمازن الشحن حتى ال تتدهور احملتويات 

السكرية يف ظل درجات احلرارة املرتفعة.
حاجة  حسب  والغرس  اخللف  ري  عملية  إحكام   -

األرض.
- بدء العزقة الثانية حملصول الغرس الربيعي وتكون 
بدال  الفجاجات  بإستعمال  وينصح   األوىل  من  أعمق 
النباتات يف هذا  العزق لضمان عدم تقليع  من عملية 

العمر.
القصب  ومنوات  احلقول  ومتشيط  فحص  استمرار   -
التفحم  ومرض  القشرية  احلشرة  ملكافحة  اجلديدة 
السكر  الزراعة وشركة  املسؤولني يف مديريات  وإبالغ 

الختاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية الالزمة.
حقول  وخارج  داخل  احلشائش  مبكافحة  اإلهتمام   -
والطرق  واملصارف  القنوات  على  خاصة  القصب 
والبتون واحلدود - كونها متثل عائال لكثري من اآلفات 
املرضية واحلشرية وتنافس احملصول يف احلصول على 

الغذا والضوء واملاء.
- يستمر حصاد احملاصيل احململة على القصب الغرس 
حصاد  عقب  مباشرة  احلقول  وتروى  اخلريفي 

احملاصيل احململة.
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اوال: حمصول الكانوال :
مالحظة  جيب  النبات  عمر  من  الفرتة  هذه  يف 
يف  احلصاد  يتم  حتى  احملصول  نضج  عالمات 
من  جزء  أي  فقد  عدم  ولضمان  املناسب  الوقت 

احملصول 
عالمات النضج :

لون  وحتول  القرون  واصفرار  األوراق  جفاف 
السفليه  القرون  يف  األسود  اللون  إلي  البذرة 
يف  البذرة  لون  وحتول  النباتات  علي  والوسطي 

القرون العليا علي النباتات إلي اللون البن .
جيب عدم التأخري عن ذلك حتى الجتف القرون 

ويفقد جزء كبري من احملصول عند احلصاد .
احلصاد :

انفراط  لتجنب  الباكر  الصباح  يف  احلصاد  يتم 
القرون وبالتالي فقد احملصول 

احلصاد اليدوي :
وترص  األرض  سطح  فوق  من  حادة  بأله  يتم 
متام  حتى  هرم  هيئة  علي  حزم  يف  النباتات 
عن  البذور  فصل  يتم  ثم  أيام(   10-8( اجلفاف 
طريق الدق بالعصا علي مفرش وميكن استخدام 

ماكينة الدراس ثم الغربلة والتعبئة.
احلصاد االلي : يتم بالكومباين 

ثانيا : حمصول السمسم : 
خالل  الزراعة  يتم  السمسم  حملصول  بالنسبة 
وبالتالي  مايو  شهر  أخر  حيت  ابريل  منتصف 
خالل شهر مارس والنصف األول من ابريل يتم 
احملصول  خملفات  وإزالة  للزراعة  األرض  إعداد 
السابق وعمل رية جتربة إذا كانت األرض موبوءه 
باحلشائش وتتم الزراعة بدءا من منتصف يناير 
إما علي خطوط مبعدل 14 خط / القصبتني أو 
علي مصاطب ويتم الزراعة علي مسافة 10 او 20 
سم بني اجلور واخلف علي نبات واحد يف حالة 
الزراعة علي 10 سم واخلف علي نباتني يف حالة 
الزراعة  20 سم بني اجلور وميكن  الزراعة علي 
بدار بشرط تقسيم األرض الي 10م×10 والتوزيع 

اجليد للبذرة .

ثالثا : الفول السوداني : 
احملصول  خملفات  إزالة  يتم  مارس  شهر  خالل 
ثم  وجتهيزها  للزراعة  األرض  وإعداد  السابق 
التخطيط مبعدل 14 خط / القصبتني والزراعة 
مع  الري  ثم  اجلور  بني  سم   20 مسافة  علي 
بإسبوع  الزراعة  بعد  جترية  رية  عمل  مراعاة 
نسبة  زيادة  يف  للمساعدة  اإلنبات  اكتمال  وقبل 
اإلنبات وميكن زراعته يف طريقيت الري بالرش 
وعلي  الري  خراطيم  جانيب  علي  التنقيط  او 

مسافة 20 سم بني اجلور.
رابعًا : حمصول زهرة الشمس :

يف  مرتني  الشمس  زهرة  حمصول  زراعة  يتم 
وبالتالي  النيلي  والعروة  املبكر  الصيفي  العروة 
ميكن زراعته يف أي أرض مت إخالئها من احملصول 
السابق بعد إزالة خملفات احملصول السابق لتقليل 
لزراعة  اإلستعداد  جيب  وبالتالي  التكاليف 
شهر  بداية  من  مبكرًا  الشمس  زهرة  حمصول 
ختطط  اخلطوط  حالة  يف  الزراعة  وتتم  مارس 
األرض علي 12 خط / القصبتني والزراعة علي 
25 سم بني اجلور واخلف علي نبات واحد عند 
الزراعة  15-21 يوم من  4-6 أوراق حقيقة وبعد 
األزوتي  السماد  من  األولي  اجلرعة  إضافة  يتم 
يف  للفدان  شيكارة   2 مبعدل  األمونيوم  نرتات 
الي عدد  السماد  كمية  وتقسم  القدمية  األراضي 
وطرق  اجلديدة  األراضي  يف  اجلرعات  من  أكرب 

الري احلديثة.   

احملاصيل الزيتية .. بني احلصاد واإلعداد للزراعةاحملاصيل الزيتية .. بني احلصاد واإلعداد للزراعة
 املادة العلمية : د/ فنجري شحات صديق

إعداد : م/ليلى قنصوه
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عند حلول شهر مارس :
يف  اإلحرتاس  ويراعى  الرابعة  الرية   جيب  إعطاء 
يف  الرياح  هبوب  أثناء  الري  تفادى  و  الري  توقيت 
فرتة النمو الثمرى و ذلك تفاديا حلدوث الرقاد و ما 
املمتلئ كما  الكبسول غري  زيادة نسبة  يصاحبه من 
تؤثر على جودة األلياف و بالتالي نقص يف احملصول 

كما و نوعا خاصة فى أراضى الوادى ·     
وهى  الدقيقى  البياض  ملرض  أعراض  أى  مالحظة 
و  الكتان  لنباتات  اخلضرية  األجزاء  مجيع  إصابة 
تكون  املرض  بهذا  اإلصابة  عن  النامجة  اخلسائر 
و  اإلزهار.  قبل  مبكرة  األعراض  ظهرت  إذا  شديدة 
يالئم هذا املرض الرطوبة اجلوية املرتفعة و درجات 
احلرارة الدافئة حيث يبدأ ظهور األعراض على شكل 
بقع صغرية بيضاء اللون على سطح األوراق السفلي 
للنبات. و بتقدم مراحل اإلصابة تلتحم هذه البقع 
و تزداد يف املساحة إىل أن تعم مجيع أجزاء اجملموع 
اخلضري و املالحظ أن اإلصابة الشديدة قد تؤدى إىل 

موت النباتات. 
وتعتمد املقاومة على :-

·التبكري يف الزراعة. 
· االعتدال يف الري. 

·عدم اإلفراط يف التسميد اآلزوتي و العناية بالتسميد 
الفوسفاتي. 

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

البذور
احلصـــــــــاد  فى شهر أبريل :- 

حيث يؤثر ميعاد احلصاد حملصول الكتان تأثريا بالغا 
على كمية احملصول و جودته إذ أن التأخري يف ميعاد 
احملصول  من  عالية  نسبة  فقد  إلي  يؤدى  احلصاد 
منها  البذور  فرط  سهولة  و  الكبسول  تشقق  نتيجة 
التعطني  فرتة  طول  و  األلياف  تلجنن  إلي  باإلضافة 
لصعوبة  خشنة  ألياف  على  احلصول  على  عالوة 

فصل األلياف عن بعضها بعملية التعطني. لذا ينصح 
األصفر  باللون  الكبسول  تلون  عند  الكتان  بتقليع 
الباهت دون النظر إلي لون السيقان أو تساقط األوراق 

و جيب أن تتم عملية التقليع يف الصباح الباكر.  
·       يبدأ فى أواخرشهر إبريل تقليع احملصول

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

الوقت و تقلل من تكاليف اإلنتاج
ملحوظه:

جيب أن تتم عملية التقليع يف الصباح الباكر

الكتان ونهايه املوسمالكتان ونهايه املوسم
ماده علمية

د/ امانى حممد حمى الدين الرفاعى
إعداد

أ/ نهى عبد اللطيف حسن
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خدمة أشجار املوالــــــح
مادة علمية  أ.د /  هاله حممد اخليــاط

1- الري:
احملافظة علي انتظام الري خالل موسم التزهري ويكون 
الري  الشهر  يف حاله  هذا  احلامي مرتني خالل  علي 
غمر  أو حسب حاجة األشجار إذا كان الري بالتنقيط 
أن  حيث   التعطيش  أو  التغريق  جتنب  مع  الرش  أو 
الري من أهم عمليات اخلدمة ذات التأثري الواضح على 
مدى جناح زراعات املواحل ملا له من تأثري كبري علي منو 
األشجار وإنتاجيتها وكذلك صفات الثمار وعمومًا يتم 
الري يف فصل الصيف كل 14 – 12يومًا . جيب أن تظل 
الرطوبة بصفة  الرتبة حمتفظة بدرجة مناسبة من 

مستمرة حيت ال يتساقط العقد فيقل احملصول.

عمر 
الشجرة

كمية 
املياه

عمر 
الشجرة

كمية املياه

 2- 1
سنة

24لرت/
شجرة

48 لرت/شجرة5 -6 سنة

 3 -2
سنة

28 لرت/
شجرة

56 لرت/شجرة7-8 سنة

 4-  3
سنة

32 لرت/
شجرة

64 لرت/شجرة8-10 سنة

 5-4
سنة

36 لرت/
شجرة

أكثر من 
10 سنوات

72  لرت/
شجرة

2- احلشائش
عن  املزرعة  يف  املوجودة  احلشائش  من  التخلص  يتم 
طريق الرش مببيد الراوند أب أو الالنسر مبعدل  ) 4 
لرت مبيد + 2 كجم مساد سلفات النشادر + 100 سم 3 

زيت طعام لكل 200 لرت ماء / فدان(.
3-   فحص النموات احلديثة ملقاومة احلشرات الثاقبة 

املاصة 
4- اإلهتمام بنظافة النقاطات والفالتر.

5- وميكن لزيادة العقد خاصة يف الربتقال أبو سرة بعد 
الكامل الرش مبركب برلكس مبعدل  حدوث التزهري 
18 قرص + 3كجم يوريا / 600 لرت ماء مع مراعاة أن 
و علي شكل  رذاذ حتت ضغط منخفض  الرش  يكون 

مشسية .
6- اإلهتمام مبقاومة عفن السرة يف الربتقال ابو سرة 
عند وصول نسبة التزهري الي 25 % يتم مقاومة عفن 
السرة يف الربتقال أبو سرة بالرش بأحد املبيدات: دل 
سكور  أو  ماء،  لرت   100 سم/   250 مبعدل   %23.5 كب 
من   %75 تفتح  عند  ماء  لرت   100  / سم   50 مبعدل 
األشجار  ترش  مباشرة  الزهرة  مسح  وبعد  األزهار، 

بدياثني مبعدل 200 جم / 100 لرت ماء.
التسميد : 

حمصول  إنتاجية  زيادة  يف  كبريًا  دورًا  األمسدة   تلعب 

وهناك   ، الغذائية  وقيمته  نوعيته  وحتسني  املواحل 
الكاملة من األمسدة أهمها  عدة احتياطات لإلستفادة 
استخدام الصورة املناسبة من السماد وإضافته يف املوعد 
اليت  االقتصادية  املثلي وبالكمية  املناسب وبالطريقة 

تعطي أعلي حمصول دون إسراف يف التسميد.
- يتم إضافه الدفعة األولي من السماد اآلزوتي مبعدل 
من  يعادهلا  ما  أو  شجرة   / نشادر  سلفات  كجم   1.5
مساد نرتات النشادر ) 33.5% أزوت ( علي أن يتم الري 

مباشرة عقب اإلضافة .
مبعدل  البوتاسي  السماد  من  األولي  الدفعة  إضافة   -
750 جرام / شجرة من سلفات البوتاسيوم 48 بو2 أ ) 
نثرا بني صفوف األشجار يف نفس موعد إضافة السماد 

اآلزوتي  ( .
- اإلهتمام بربنامج رش العناصر الصغرى حيث يراعي 
رش األشجار بالعناصر الصغرى مبعدل ) 200جم زنك 
يوريا  كجم   3+ منجنيز+200 جم حديد  200 جم   +
/ 600 لرت ماء ( وحيتاج الفدان من 3 إلي 4 حتضريات 
املواحل  أوراق  العناصر الصغرى رشًا علي  ، و تستخدم 
تضاف مبعدالت صغرية  ألنها  للرتبة  إضافتها  يتم  وال 
وخوفًا من تثبيتها يف الرتبة ويفضل أن تكون يف صورة 

كربيتات أو يف صورة خملبية واألخرية وهى األفضل .
الكالسيوم  علي  حيتوي  مركب  رش  ضرورة  مع   -

والبورون بعد متام ظهور أوراق دورة منو الربيع .
 ويراعي عدم خلط أمسدة نرتاتية مع سوبر فوسفات 
الكالسيوم حيت ال يتكون محض النيرتيك الذي يتحلل 

ويضيع معه اآلزوت.
الكالسيوم بأي مساد  عدم خلط مساد سوبر فوسفات 
أي  أو  اجلري  نرتات  مثل  ذائب  كالسيوم  علي  حيتوي 
مساد حيتوي علي احلديد واألمونيوم حيت ال يتحول 
الفوسفات الي صورة غري ذائبة فتقل اإلستفادة منه .

عدم خلط سلفات النشادر مع نرتات الكالسيوم حيت ال 
يفقد النيرتوجني يف صورة غاز نشادر.   

املكافحة:
يف هذا الشهر يف حالة وجود إصابة بدودة أزهار املواحل و 
ميكن متييز مظاهر اإلصابة بدودة أزهار املواحل حيث 
جتد مبايض األزهار مثقبة و البتالت ذابلة ومتدلية 
من الزهرة تشبه اخليوط فيتم الرش مببيد اللمبادا 
الرش بالداميثويت  او  600لرت ماء  350سم3 /  مبعدل 
استكمال  يتم   و   ، ماء   500سم600/3لرت  مبعدل 
بدأ  الذي  البطيء  التدهور  نيماتودا  مكافحة  برنامج 

يف شهر فرباير .
املواحل  اكاروس   ( االكاروسات  مكافحة  برنامج  بدء   
البن واكارس املواحل األمحر ( بالرش مببيد اورتس 5 

%  مبعدل 50 مل / 100 لرت ماء .
 مع ظهور النموات احلديثة تبدأ اإلصابة حبشرة املن 
او  ماء  لرت   100  / جم   50 مبعدل  افوكس  استخدام 
نيودرين مبعدل 75 جم / لرت ماء او موسبالن مبعدل 

25 جرام / 100 لرت ماء .
يف حالة ظهور الذبابة البيضاء يتم استخدام نومولت 

اعداد م / مريم جرجس بباوي
خدمة بساتني الفاكهةخدمة بساتني الفاكهة
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فتح  مراعاة  مع   . ماء  لرت   100 سم3/   35 مبعدل 
ال  حبيث   ، الرش  اثناء  مشسية  شكل  علي  البشبوري 
املربعة  البوصة  علي  رطل   100 عن  الضغط  يزيد 
حيت ال يؤدي الضغط املرتفع حمللول الرش إلي تساقط 

األزهار، ويكرر الرش بعد 15 يوما. 
ملكان  الكشط  عمليات  بإجراء  التصمغات  عالج  يتم 
بعجينة  والدهان  حاد  سكني  بواسطة  اإلصابة 

»البوردو.       
يف شهر ابريل

1- االهتمام بالري:
نستمر يف رى األشجار علي احلامي خالل فرتتي التزهري 
ان  وجيب   – الرتبة  و  اجلو  حالة  حسب  الثمار  وعقد 
الرطوبة  من  مناسبة  بدرجة  حمتفظة  الرتبة  تكون 
األرضية بصفة مستمرة حيت ال تتسبب حرارة اجلو 
املرتفعة مع نقص الرطوبة النسبية وخصوصا هبوب 
الرياح الساخنة مما يسبب زيادة معدل تساقط الثمار 
الي  يؤدي  مما  الطبيعي  املعدل  عن  العقد  احلديثة 
حيت  احلشائش  مبقاومة  اإلهتمام   . احملصول  نقص 
طرق  هناك  الري.  أثناء  املاء  حركة  مالحظة  يسهل 
سهلة يف التنفيذ وميكن للمزارع إتباعها دون احلاجة 
إلي أخصائي فن أو أجهزة معقدة مثل إجراء اختبار 
 30 رطوبة الرتبة وهي عبارة عن عمل حفرة بعمق 
سم ثم يؤخذ كمية من الرتبة من قاع احلفرة بقبضة 
شكل  علي  تشكلت  فإذا  عليها  ويضغط  الواحدة  اليد 
اليد فيدل ذلك علي توفر نسبة من الرطوبة وعدم 
احلاجة للري أما إذا مل تتشكل مع الضغط عليها فيدل 

ذلك علي جفاف الرتبة وضرورة الري.
طريق  عن  سرة  ابو  الربتقال  انتاجية  زيادة  ميكن   -
تثبيت عقد الثمار  وذلك عن طريق الرش باجلربالني 
مبعدل 18 قرص جربالني + 3 كجم يوريا+ 200سم3 
يتم  أن  علي  ماء  600لرت  لكل  الفوسفوريك  محض 
الرش يف أواخر شهر ابريل ) عند قمة التزهري ) علي 
البشبوري علي هيئة مشسية وحتت  يكون ضغط  أن 
من  لرت   8-5 من  الشجرة  وحتتاج  منخفض  ضغط 

حملول الرش حسب حجمها 
2-املكافحة احلشرية:

فيتم  البيضاء  الذبابة  أو  باملن  إصابة  ظهور  حالة  يف 
 ( السائل  الصابون  باستخدام  املصابة   البقع  عالج 
املالثيون  استخدام  أو   ) املتعادل  الديرتوجيميت 
مبعدل  الربيتمور  أو  900سم/600لرتماء  مبعدل 
450سم600/3 لرت ماء مع مراعاة أن يكون الرش علي 
شكل مشسية ويساعد رش البقع املصابة فقط يف احلد 
من استخدام املبيدات وخفض تكاليف اإلنتاج و إتاحة 
الفرصة لألعداء احليوية هلذه اآلفة ان تتكاثر وتقوم 

بدورها يف املكافحة احليوية 
اكاروس  وخصوصا  باالكاروس  إصابة  ظهور  حالة  يف 
املواحل املبطط يتم عالج البقع املصابة بأجرومكتني 

أو رومكتني مبعدل 30 سم / 100 لرت ماء، أو أورتس 
1.5 لرت زيت  100 لرت ماء +  100 سم /  سوبر مبعدل 
معدني مثل السوبر رويال أو السوبر مصرونا الصيفي 

لكل  600لرت ماء.
النخيل 

مادة علمية د : اماني مصطفي
خالل شهر مارس 

- البدء يف فصل الفسائل وإجراء عمليات الرتقيع. 
رش األشجار مكان فصل الفسائل والفسائل املفصولة 
به.  املوصي  وبالرتكيز  والفطرية  احلشرية  باملبيدات 
استيك  ندول  منو   مبنظمات  الفسائل  نقع  يتم  كما 

اسيد لتشجيع منو اجلذور .
- اإلهتمام بتغطية الفسائل املنزرعة حديثا باألكياس 

حلمايتها من أشعة الشمس املباشرة .
احلزم  طريق  عن  املبكر  التلقيح  عمليات  إجراء   -
تفتح  مبجرد  جتهيزها  سبق  اليت  املذكرة  املركزية 
األغاريض املؤنثة وتغطيه الشماريخ اليت مت تلقيحها.

150 جم نرتات نشادر / خنله / أسبوع مرة  - إضافة 
واحدة لكل خنلة

- إضافة 200جم سلفات بوتاسيوم / خنلة/ أسبوعني
100 لرت/خنلة/ يوميا. وجيب اإلهتمام  - الري مبعدل 
بعملية الري يف مشتل النخيل بانتظام حسب طبيعة 

الرتبة وحالة اجلو. 
- والعناية بالري خالل فرتة التزهري وعدم التعطيش 

أو الري الغزير.
- مقاومة احلشائش بإجراء عمليات عزيق خفيفة أو 

استخدام أحد املبيدات املوصي بها.
أو   %  3 مالثيون  برش  احلمرية  ملكافحة  الرش  بدء   -
أكتلك 1 لرت /600 لرت ماء ونرش رشه أخري بعد 21 

يوم من األولي.
 150 كرابندازيم  باستخدام  الطلع  خياش  مكافحة   -

جم/ 100 لرت قبل خروج الطلع .
خالل شهر إبريل

بوضع  متميزة  فحول  من  التلقيح  عمليات  إجراء   -
حسب  علي  الواحد  الكوز  داخل  زهري  مشراخ   20-5

األصناف
- إ ضافة  100 جم سلفات بوتاسيوم / خنلة/ أسبوعني

- إضافة  100 جم نرتات كالسيوم /خنلة أسبوعني 
يوم فرته عقد  بعد  يوم  لرت/ خنلة   80 الري مبعدل   -

الثمار.
شهر  يف  ذكره  السابق  املعدل  بنفس  احلمرية  رش   -

مارس
 50 اورتس  يرش  باالكاروس  الثمار  إصابة  حاله  يف   -

سم / 100 لرت ماء 
الزيتون

مادة علمية :ا د – علي عبد احلميد علي حسن
اوال. الري 

يف هذه االشهر يكون الري حبساب قبل واثناء التزهري 
األزهار  تساقط  علي  يعمل  زيادته  أو  املاء  نقص  ألن 
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اجلهة  يف  رياح  مصدات  وجود  عدم  أيضا  والعقد 
بفعل  والعقد  األزهار  تساقط  على  تعمل  البحرية 
الرياح جيب زراعة مصدات الرياح قبل زراعة األشجار 
حتافظ   واليت  البحرية  اجلهة  يف  األقل  علي  بعامني 

علي األزهار والعقد من التساقط .
لرتيف   80 مبعدل  وابريل  مارس  شهر  يف  الري  ويتم 
إلرتفاع  نظرا  أسبوعيا  مرات  ثالث  للشجرة  اليوم 
درجة احلرارة تدرجييا ويكون الري يف الصباح الباكر 

أو يف املساء.
ذات  املناطق  يف  بالتنقيط  الري  استخدام  وضرورة 
املتاحة   املياه  كمية  اخنفاض  مع  املرتفعة  امللوحة 
إضافة  مع  متقاربة  فرتات  علي  الري  ويتم  لألشجار 
من  للحد  الشتوية  اخلدمة  يف  للرتبة  العضوي  السماد 
أقل  الي  والبخر  بالرتبة  العميق  بالتسرب  املاء  فقدان 

حد ممكن .
ثانيا – التسميد

جرام  كيلو   6 مبعدل  األشهر  هذه  يف  التسميد  يضاف 
مرتني  النشادر  سلفات  أو  النشادر  نرتات  من  للفدان 
كيلو   12+ سنوات   6 من  االكرب  لألشجار  أسبوعيا 
جرام سلفات بوتاسيوم مع إضافة  واحد لرت حامض 
للفدان  النيرتيك  حامض  مع  بالتبادل  الفوسفوريك 
كل 15 يوم وذلك للعمل علي تسليك النقاطات وذلك 
إضافة سلفات  يتم  أيضا  بالسمادة  السماد  إضافة  قبل 

املاغنسيوم مبعدل 5 كيلو جرام للفدان كل 15 يوم .
يتم رش العناصر الصغرى حديد خمليب وزنك خمليب 
إذا  أما  اللرت ماء  وحناس خمليب مبعدل واحد جرام يف 
مت الرش بالسلفات فيكون مبعدل 3 جرام – لرت ماء مع 
إضافة 5 جرام يوريا وذلك لزيادة عملية اإلمتصاص .

 – 2.5 جرام  الكالسيوم مبعدل  أيضا يتم رش كلوريد 
لرت ماء مع إضافة .وممكن إضافة كيلو إال ربع بوراكس 
فقط  وابريل  مارس  شهر  يف  أسبوعيا  كدفعة  للفدان 

.ألن البورون عنصر هام جدا لعملية التزهري.
 ثالثا –املكافحة

يتم رش األشجار قبل التزهري بأحد املركبات الطبيعية 
100 لرت  اآلمنة مبعدل واحد لرت سوبر مصرونا لكل 

ماء أو كابل 95 % مبعدل واحد لرت لكل100 لرت ماء.
مع اإلهتمام بتعليق املصائد البالستيكية يف حدود 10 
امونيوم  داي  بها  املكون  وضع  مع  فدان  لكل  مصيدة 
فوسفات مبعدل واحد كيلو جرام لكل 20 لرت ماء مع 
التقليب ثم متابعة  نقص احمللول باملصايد  وتزويده 
باستمرار وذلك ملعرفة مدى اإلصابة باحلشرات وذلك 
للحد من الزيادة يف استخدام املبيدات اليت تضر بصحة 
احلشرات  أعداد  زيادة  عند  بالرش  والتدخل  اإلنسان 

باملصايد.

الرمان
مادة علمية د: فرجين فارس نعمان

الزراعة يف املشتل ويف االرض املستدمية:
األشجار  تقليم  بعد  ختزينها  سبق  اليت  العقل  زراعة 
يف أرض املشتل علي مسافات ضيقة 25 سم مع ظهور 
أو زراعتها  الرتبة  العقلة فوق سطح  برعم واحد من 
يف صناديق مملوءة مبخلوط من البيت موس والطمي 
الري بانتظام  1 ووضعها يف الصوبة ويتم   :  1 بنسبة 
لعدم جفاف اجلذور مع إزالة احلشائش بصفة دورية.

املعدة  اجلور  يف  املستدمية  األرض  يف  الشتالت  زراعة 
الشتالت  للزراعة من فرتة سابقة مع مراعاة اختيار 
زراعته  املراد  الصنف  لضمان  به  موثوق  مصدر  من 
الفريوسية  وخاصة  األمراض  من  خالية  تكون  وأن 
اجلذور  بإزالة  خفيفًا  تقليمًا  اجلذور  تقليم  ويتم 
تقصري  مع  واجملروحة  واملكسورة  وامللتوية  اجلافه 
اجلذور الطويلة ثم يغمس اجملموع اجلذري يف حملول 
لرت   / 3جم  مبعدل  فيتافاكس  أو  )ريزوليكس  مطهر 
ماء( ثم تزرع مباشرة يف األرض املستدمية مع ضرورة 
الشتلة ثم تروي مباشرة ريه  الرتبة جيدًا حول  دك 

غزيرة ثم تروي بعد ذلك علي فرتات متقاربة.
شباب  اولتجديد  الصنف  تغيري  يف  الرغبة  حالة  يف 
املزرعة يتم تطعيم الشتالت باستخدام عيون أو أقالم 

الصنف املراد.
الري :

تنظيم عملية الري ألنها الفرتة اليت يبدأ فيها خروج 
علي  يكون  أن  ويراعي  والزهرية  اخلضرية  النموات 
فرتات متقاربة تبعًا لدرجة احلرارة وطبيعة الرتبة مع 
مراعاة جتنب تعطيش األشجار ألن الرطوبة تساعد يف 
التقليل من أضرار رياح اخلماسني أو اإلسراف يف املياه 

خالل هذه الفرتة ملنع تساقط العقد. 
التسميد:

تضاف الدفعة األولي من السماد لألشجار الصغرية الغري 
1 كجم  مثمرة يف األراضي اليت تروي بالغمر بإضافة 
سلفات نشادر +200 جم سلفات بوتاسيوم للشجرة أما 
6 سنوات يضاف سلفات النشادر  األشجار املثمرة فوق 
مبعدل 1.5- 2 كجم + 0.5 – 0.75 كجم سلفات بوتاسيوم 
السماد  ويوضع  األشجار  وحجم  لعمر  تبعًا  للشجرة   /
نثرًا حول جذع الشجرة  ويف حميط ظل الشجرة وعلي 

بعد 1 مرت من اجلذع.
نصف  تقسم  بالتنقيط  تروي  اليت  األراضي  يف  أما 
متساوية  دفعات  علي  السابقة  األمسدة  معدالت 
النشادر  النشادر بنرتات  أسبوعيًا مع استبدال سلفات 
وتضاف بالتبادل مع السماد البوتاسي علي ان يفصل 

بينهم ريات بدون مساد.   
حشرية  او  مرضية  اصابات  اي  ظهور  مالحظة 

17

خدمة بساتني الفاكهةخدمة بساتني الفاكهة

يــة لــــإراشد الــزراعــى تــصــدرهــا اإلدارة الــمــركــز



19

وزارة  يف  بها  املوصي  املكافحة  لطرق  تبعا  ومقاومتها 
الزراعة.
الربقوق 

مادة علمية  :د. شيماء سويلم 
الري :

بعد متام العقد يراعي انتظام الري مع مراعاة درجة 
احلرارة ونوع الرتبة  بالنسبة لألراضي اجلديدة يكون 

الري مبعدل 20-30 لرت / شجرة 
التسميد:

 1-  0.5    : التسميد  يكون معدل  القدمية  األراضي  يف 
كجم نرتات نشادر + 0.5 - 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 

0.25 كجم سلفات ماغنسيوم لكل شجرة 
يف األراضي اجلديدة يكون  التسميد من خالل شبكة 
كجم   0.25  + نشادر  نرتات  كجم   0.25  : مبعدل  الري 
سلفات بوتاسيوم  + 0.25 كجم سلفات ماغنسيوم +50 

سم 3 محض فوسفوريك / 1 م3 ماء ري .
واكتمال  العقد  بعقد  يتم  الورقي  للتسميد  بالنسبة 
خروج األوراق  مبعدل 400 جم حديد خمليب + 200 
جم زنك خمليب +200 جم منجنيز  +200 جم أمحاض 

أمينية / 600لرت ماء  وتكرر الرشة بعد شهرين .
اسيتك  النفثالني  مبركب  الرش  مراعاة  أيضا  جيب 
اسيد مرتني بعد التزهري الكامل ثم تكرر بعد 15 يوم 

للعمل علي زيادة نسبة العقد .
جيب ايضا االهتمام بإزالة احلشائش عن طريق العزيق 
حيت  والكربيت  باجلري  األشجار  جذوع  دهن  كذلك 

بداية التفريع .
التفاح 

مادة علمية : د. االء سامي عبد الرمحن
اوال : تسميد أشجار التفاح اليت تروي بالتنقيط :

سلفات  3ك   + نشادر  سلفات   3ك   : االولي  الرية 
بوتاسيوم.

الرية الثانية :   3ك مساد مركب  19 -19-19 .
الرية الثالثة :    6 لرت من ) حامض نيرتيك + حامض 

فوسفوريك + حامض كربتيك (.
الرية الرابعة :   2 ك نرتات كالسيوم.

ثانيا : الرش الورقي هام  بعد اكتمال النمو اخلضري
يتم الرش الورقي مبعدل مرة كل شهر ويكون يف حالة 

ظهور أعراض  نقص العناصر علي االشجار و يكرر 
ويتم كما يأتى :

+200جم   خمليب  زنك  200جم   + جم   200 سلفات 
منجنيز خمليب + +100جم ماغنسيوم + 50جم بوركس 
 / االمتصاص(  كفاءة  لرفع   (  استيموفول  جم   300+

600 لرت ماء.
لزيادة  ماء  /لرت  اجم  مبعدل  خمليب  كالسيوم  رش   

صالبة الثمار و عدم تساقطها.
ثالثا  : برنامج الري خالل شهر ابريل

)لرت ماء لكل شجرة(

و يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات يف األسبوع مبعدل 1 
ساعة يف الرية ) 3 ساعات ري  (.

 30 دقيقة ري بدون تسميد  .
 20دقيقة ري بتسميد.

10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
و  األشجار  اضرارات علي  أي  ملحوظة يف حالة وجود 
يرجع ذلك علي حسب نوع الرتبة يتم خالهلا تقليل 

او زيادة املياه.
مارس  شهري  خالل  تتم  اليت  العمليات  اهم  رابعا 

وابريل :
احملافظة علي انتظام الري خالل املوسم و عدم املغاالة 
أو أخر  الباكر  التعطيش والري يف الصباح  او  الري  يف 

اليوم حسب النسب املوجودة باجلدول املرفق.
التخلص من احلشائش املوجودة يف املزرعة.

الثاقبة  احلشرات  ملقاومة  احلديثة  النموات  فحص 
املاصة.

نهايات  و  الفالتر  و  النقاطات   بنظافة  اإلهتمام 
اخلطوط.

اإلهتمام بربنامج رش العناصر الصغرى.
مجع الثمار املتساقطة و  املصابة بالذبابة و التخلص 
منها باحلرق او الدفن يف الرتبة حيت ال حيدث جتديد 

لإلصابة  يف األنواع األخرى من أشجار الفاكهة .

شهر  ابريلالشهر
15 لرت / الشجرةالسنة االولي
25 لرت / الشجرةالسنة الثانية
30 لرت / الشجرةالسنة الثالثة
35 لرت / الشجرةالسنة  الرابعة
40 لرت / الشجرةالسنة اخلامسة
45 لرت / الشجرةالسنة  السادسة
50 لرت / الشجرةالسنة  السابعة

املاجنو 
مادة علمية ا.د سناء سامي عبيد

اوال شهر مارس  
العمليات  بكل  العناية  فيجب  تزهري  فرته  ألنها  نظرا 
ضد  الوقائي   بالربنامج  اإلهتمام  ومنها  الزراعية 
البياض الدقيقي وذلك  باستخدام الكربيت امليكروني 
مبعدل  املساء  أو  الباكر  الصباح  يف  األشجار  علي  رشا 
قابل  %مسحوق   80 ثيوفيت  أو  ماء  لرت   100/ 250جم 
الرش  ويستمر  ماء  لرت   100  / جم   250 مبعدل  للبلل 
كل 12 يوم وخالهلا جيب أال تعاني األشجار من العطش 

عند الرش .
الرش  الدقيقي يتم  بالبياض  اإلصابة  يف حاله ظهور 
٧0مبعدل  ام  توبسني  مثل   اجلهازية  املبيدات  بأحد 
٦0جم /100 لرت ماء أو روبيجان مبعدل 30سم /100 لرت 
ماء أو سابرول مبعدل 150سم /100 لرت ماء وذلك كل 15 
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يوم ويستمر الرش حيت  متام  العقد  .
أواخر مارس  األشجار من  األزهار ترش  ملرض لفحة  
بأحد املبيدات التالية اوكسي كلورو النحاس أو بولريام 
أو  كوميب   انرتكول  أو  ماء  لرت   100/ 400جم  مبعدل 
كوسيد101  أو  ماء   لرت   100/ 300جم  مبعدل  مانكوبر 

مبعدل 200جم /100 لرت ماء باإلضافة ملاده ناشره .
ولزياده كفاءة الرش جيب مراعاة ما يلي :

1- اإللتزام بالرتكيز املوصي باستخدامه .
2- إضافه مادة الصقة ناشره مثل ترايتون  Bاوسوبر  

فيلم مبعدل 50 سم /100 لرت ماء.
مع  أو  بعضها  مع  اجلهازية  املبيدات  خلط  الجيوز   -3

األمسدة الورقية .
4 - استخدام مواتري ذات ضغط عالي ومعها قالب ورش 

الشجرة  بالكامل جيدا.
مرتني   الواحد  باملبيد  األشجار  رش  تكرار  عدم   -  5

متتاليتني.
رطبه  واألرض   املساء  او  الباكر  الصباح   يف  الرش   -٦

لتاليف حدوث احرتاق باألوراق.
٧- التاكد من تاريخ الصالحية على عبوة املبيد  .

التسميد :-
يتم إضافة الدفعة الثانية من األمسدة املعدنية  

الري:-
باالعتدال فيه  الفرتة  تلك  بالري خالل  العناية  جيب 
ذلك  يؤدي  ال  حيت  الغزير  الري  أو  التعطيش  وعدم 
إلي تساقط األزهار مع مراعاة أن يكون الري  صباحا  

أومساءا  
ثانيا خالل شهر أبريل  

جيب االستمرار يف الرش الوقائي من البياض  الدقيقي 
بالكربيت امليكروني  كما سبق كل 12 يوم وذلك حيت 
منتصف مايو او ارتفاع درجات احلرارة طاملا مل تظهر 

اإلصابة.  
املبيدات  بأحد   الرش  يتم  اإلصابة  ظهور   حاله  يف 

اجلهازية كما سبق  .
التسميد :-

للعناصر  الورقية  باألمسدة  الرش  يتم  العقد  بعد 
األشجار   إلمداد    ) منجنيز   - -زنك  )حديد  الصغرى 
200جم  مبعدل  وذلك  العناصر  تلك   من  حباجتها 
حديد خمليب +100 جم منجنيز خمليب +100 جم زنك 
خمليب +300جم يوريا للمساعدة يف امتصاص األوراق  
ماء  لرت   ٦00 لكل  وذلك  بوراكس   جم   100+ للعناصر 
والتأكد من سالمه  ناشرة  مادة  استخدام  مراعاة  مع 

املوتور .
املــوز

مادة علمية أ.د/بدوي خضري
العناية  مع  وجد  ان  احملصول  مجع  يف  االستمرار   -1

بتداول السوباطات منعا حلدوث كدمات أو خدوش.
2- يتم البدء فى الزراعات اجلديدة ملزارع املوز ابتداء 

بشتالت  الزراعة  تتم  ان  وجيب  مارس  شهر  أول  من 
ناتج زراعة األنسجة وان تكون خالية من كل مظاهر 
مظاهر  من  وخالية  واحلشرية  املرضية  اإلصابة 

األشكال املخالفة) الطفرات(.
3- إجراء عملية التوريق ) إزالة األوراق اجلافة(وقرط 
على  وذلك  سوباطاتها  مجعت  اليت  الكاذبة  السيقان 

ارتفاع100 سم من سطح الرتبة .
القدمية  القلقسات  إلزالة  القلقسة  عملية  إجراء   -4
املوجودة حتت سطح الرتبة وذلك يف املزارع اليت يزيد 
عمرها عن ثالث سنوات وكذلك إزالة أي بزوز جديدة 

تظهر حول النباتات.
5- رفع األكياس الزرقاء من على السوباطات.

6- فحص وإزالة النباتات املصابة باألمراض الفريوسية 
مع الرش الدوري ملكافحة حشرة املن الناقلة لألمراض 

الفريوسية.
7- التسميد:

أ- إضافة5 كجم نرتات نشادر+5 كجم سلفات بوتاسيوم/
فدان أربع مرات أسبوعيا.

ب- إضافة1.5 لرت حامض فوسفوريك/فدان/أسبوع.
ج-- إضافة حامض اهليوميك مبعدل3 لرت/فدان/شهر.

د- إضافة2 كجم سلفات ماغنسيوم/فدان/ 15 يوم.
8 - الري :

ترتاوح احتياجات الفدان من مياه الري حوالي من25 
- 30 مرت مكعب/ يوميا.

العنب 
مادة علمية : ا.د/ مرفت مسري زرق اهلل

الرشة األولي باجلربلني عند وصول العناقيد حوالي 7 
– 10 سم برتكيز 15 – 20 جزء / مليون صنفي الفليم 
العناقيد  رش  يتم   ( سيدلس  والطومسون  سيدلس 

برشاشات يدوية أو ظهرية ( .
مثل  الالبذرية  األصناف  يف  اجلربيلني  يستخدم 
زيادة  بغرض   ) البناتي   ( البذور  عديم  الطومسون 
معدالت  زيادة  وجيب  واحلبات  العنقود  ووزن  حجم 
التسميد اآلزوتي والبوتاسي إلي 30-50 % عن الكرمات 

غري املعاملة .
إزالة  مثل   : الصيفي  التقليم  معامالت  بعض  إجراء 
اخلشب  يف  الكامنة  الرباعم  من  النامية  األفرع  بعض 
مناسبًا  موقعًا  حتتل  اليت  األفرع  ترك  مع  القديم 
ليتسنى استخدامها كدوابر جتديدية أو استبدالية إلي 
العام التالي – عند خروج فرعان من عني واحدة يزال 

الفرع األقل منوا وذلك عند بدء متيز احملاليق .
إجراء خف للعناقيد خصوصًا الصغرية احلجم تفاديًا 
اليت  الكرمات  يف  وذلك  احلمل  زيادة  ظاهرة  حلدوث 
حتمل عددًا كبريًا من العناقيد للحصول علي عناقيد 

ذات صفات ممتازة .
االستمرار يف زراعة شتالت العنب حيت النصف األول 
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من هذا الشهر بشرط عدم تفتح عيون الشتالت .
بدء املقاومة الوقائية ضد مرض البياض الدقيقي عند 
إنتفاخ العيون ) بداية النمو ( بالكربيت امليكروني أو 
250 جم من أي منهم  أو ثيوفيت مبعدل   80 سوريل 

لكل 100 لرت ماء أو حسب توصيات وزارة الزراعة .
 –  5  ( العادية من  يف حالة وجود إصابة باألكاروسات 
املبيدات  بأحد  الكرمات  ترش   ) الورقة  علي  أفراد   7

املوصي بها من وزارة الزراعة .
البدء يف تركيب مصيدة الفرمون اخلاصة بدودة مثار 
50 سم من سطح األرض ومبعدل  ارتفاع  العنب علي 
مصيدة واحدة لكل فدان وذلك لتحديد موعد ظهور 
فراشات دودة مثار العنب وبدء املكافحة مبجرد ظهور 

فراشة واحدة .
فحص أوراق النموات احلديثة الكتشاف اإلصابة بكل 
من اجلاسيد والرتبس ويتم املكافحة طبقًا لتوصيات 

وزارة الزراعة .
يف حالة وجود أي قواقع علي الكرمات يستخدم الطعم 
 ) عسل  أجزاء    5  + ردة  جزء   93  ( من  املكون  السام 
يف  املبيد  ويضاف  مساءًا  بالعسل  الردة  ختلط  حيث 
الصباح الباكر وتوضع اخللطة علي شكل دائرة حول 
الكرمات ويوضع حزام اجلذع حول اجلذع من كربيتات 

احلديدوز 500 جم / كرمة .
رش الكرمات عند بدء ظهور جلود العذارى لفراشات  
مبعدل   %60 الباسودين  مببيد   . العنب  ساق  حفار 
الرش كغسيل  أن يكون  100 لرت ماء علي   / 300سم3 

للخشب وحتت ضغط ومع مراعاة احتياطات الرش .
الكيماوية  املبيدات  باستخدام  النيماتودا  مقاومة 
ومن  النضج  متأخرة  لألصناف  بالنسبة  بها  املوصي 

أمثلة هذه املبيدات:
ويستعمل  حمبب   %10  ) كاريوفيوران   ( فيورادان 

مبعدل 40 كجم للفدان .
فايديت ) أوكساميل ( 24% سائل ويستعمل مبعدل 10 
لرت للفدان علي دفعتني كل دفعة 5 لرت وبينهما حوالي 

شهر .
طريقة اإلستخدام :   

نظام  فيها  يستخدم  واليت  الرملية  لألراضي  بالنسبة 
صغرية  حفرة  يف  املبيد  وضع  ميكن  بالتنقيط  الري 
الري  ماء  يبللها  اليت  املنطقة  يف  15 سم   –  10 عمقها 
حبيث يبعد حوالي 50 – 70 سم عن جذع الكرمة أما 

بالنسبة ألراضي الدلتا فيتبع اآلتي :
تعمل حفرة دائرية حول جذوع الكرمات حبيث تبعد 

عن اجلذع حبوالي 50 سم علي األقل .
يف  أو  الدائرية  احلفر  يف  املطلوبة  املبيد  كمية  تنثر 
وتغطي  بالرتبة  مباشرة  تدفن  ثم  الطولية  األخاديد 

تغطية خفيفة بالرتاب ثم تروي مباشرة .
يراعي قبل عمل احلفر الدائرية أو األخاديد الطولية 
ضرورة عزق الرتبة وتنظيفها من احلشائش وان تكون 

الرتبة ذات رطوبة خفيفة .
حتقن  بالتنقيط  الري  حالة  يف 
ذلك  بعد  ويتم  الري  يوم  نهاية  يف  السائلة  املبيدات 
بعد  الري  منع  ويتم   – النقية  باملياه  الشبكة  غسيل 

ذلك ملدة 1-2 يوم .
الرأسية عندما  الرتبية  يف  احلديثة  النموات  تطويش 
تصل إلي طول حوالي 80 سم ، أما يف الرتبية القصبية 

فيتم التطويش عند طول 120 – 150 سم .
 30-  20 طوهلا  يصل  عندما  الثانوية  األفرع  تطويش 

سم.
يف  الظهر  بعد  أو  الباكر  الصباح  يف  احلامي  علي  الري 

حالة وجود تزهري .
البياض الدقيقي  الوقائي ملقاومة  االستمرار يف الرش 

واستمرار السرطنة أوأًل بأول .
األستمرار يف مكافحة حشرة اجلاسيد أن وجدت .

األنواع  وجود  علي  للتعرف  احلديثة  النموات  فحص 
املختلفة من األكاروسات ومكافحتها .

أحد  تعترب  ألنها  نظرًا  احلشائش  بإزالة  اإلهتمام 
بإجراء  إما  وذلك  النيماتودا  النتشار  اهلامة  العوامل 
العزيق باستخدام أي من مبيدات احلشائش املوصى بها 
النجيلية علي غريها من  ففي حالة سيادة احلشائش 
احلشائش يوصى باستخدام مبيد الفيوزيليد برتكيز 
2% وذلك عند وصول منوات احلشائش الي طول 10 = 
تنقيتها  فيتم  األوراق  عريضة  احلشائش  أما  سم   15
يدويًا ويف حالة تنوع احلشائش جيري الرش باستخدام 
القمع  يستخدم  أن  علي   %2 برتكيز  أب  الراوند  مادة 
الواقي وجيب عند استخدام هذه املبيدات ضرورة توفر 
رطوبة مناسبة بالرتبة ويف حالة استخدام الراوند أب 

عدم مالمسة املبيد للمجموع اخلضري للكرمة .
الرش الوقائي ضد دودة مثار العنب يف املناطق املعروفة 
البحري  بالوجه  الشمالية  املناطق  يف  كما  بإصابتها 

باستخدام إحدى املبيدات املوصي بها .
املبيدات  باألكاروسات تستخدم  إصابة  يف حالة وجود 

املوصى بها .
إجراء الرشة الثانية ملكافحة حفار ساق العنب يف حالة 
ظهور اإلصابة مبكرًا يف الشهر املاضي أو إجراء الرشة 

األوىل إذا تأخر ظهور اإلصابة إلي الشهر احلالي.
ذو  اخلوخ  ساق  حفار  خنافس  خروج  مالحظة  بدء 
القرون الطويلة بفحص ثقوب اخلروج علي الكرمات .

التزهري  مرحلة  قبل  صغري  عناصر  رشة  إعطاء 
300 جم حديد خمليب + 150 جم زنك خمليب + 150 
منجنيز خمليب + 1.5 كيلو جرام مركب 19/ 19 / 19 
لكل 600 لرت ماء – ويف حالة الري مبياه النيل يف األراضي 

الصحراوية يتم إضافة بوراكس هلذه التحضرية .
بداية  وعند  العقد  عقب  الثمار  ألعفان  كمقاومة 
تالمس احلبات بأحد املبيدات األتية : روفرال مبعدل 
100 حم / 100 لت ماء أو سوميسكلس مبعدل 50 جم 
/ 100 لرت ماء أو تليدور مبعدل 100 سم / 100 لرت ماء 

أو تكرار الرش بعد أسبوعني إذا لزم األمر .  
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احلرارة  درجات  وتبدأ  اإلنتهاء  على  الشتاء  موسم  يوشك 
احتياجات حماصيل  تتنوع  التدرجيي يف حني  اإلرتفاع  يف 
اخلضر؛ ووفًقا هلا تتنوع املعامالت الزراعية اليت ينبغي على 
التوصيات  وتبقى  بها خلدمة حماصيلهم،  القيام  املزارعني 
الفنية؛ الطريق األقرب لبلوغ أفضل إنتاجية من حماصيل 

اخلضر على مدى املواسم الزراعية والعروات املختلفة.
الطماطم :

مادة علمية / د . عبد الرءوف هويدي
معامالت العروة الصيفية املبكرة 

تدخل الطماطم اليت متت زراعتها يف أواخر يناير وفرباير؛ 
مرحلة التزهري والعقد وتكوين الثمار وحتتاج هذه الزراعات 
دفعات مساد   3-2 من  إبريل(  )مارس  احلالية  الفرتة  خالل 
الدفعة  وبني  للفدان  100-150كجم  مبعدل  النشادر  نرتات 
مساد  دفعة  إضافة  جانب  إىل  يوم   35  –  30 من  واألخرى 
العقد  حتسني  بهدف  للفدان  كجم   150 مبعدل  بوتاسيوم 
والتخلص  بالعزيق  اإلهتمام  ويراعى  الثمار،  وزيادة جودة 
الري  يكون  أن  يراعى  كما  الري،  انتظام  مع  احلشائش  من 
مياه  وصول  وجتنب  متقاربة  فرتات  وخالل  احلامي  على 
اليت  اآلفات  مكافحة  ضرورة  مع  املصطبة  ظهر  إىل  الري 
تنتشر خالل هذه الفرتة مثل املن والرتبس والنطاط وذلك 
تظهر  وقد  تكثيون(  أدمري،  )المبادا،  مبيدات  باستخدام 
مكافحتها  تتم  وعند ظهورها  والثمار؛  القطن  ورق  ديدان 
فيتم  الندوات  أما  نيودرين)  أفانت،  »بروكليم،  مببيدات 
بولريام،  حناس،  أكروبات  )ريدوميل،  مببيدات  عالجها 

برمفكيور إن( 
معامالت العروة الصيفية العادية واملتأخرة

إبريل،  وشهر  مارس  أواخر  العروة خالل  هذه  زراعة  تتم 
 ،58  ،38 فاكولتا  إليسا،   ( للزراعة  املناسبة  اهلجن  وأفضل 
 ،23 هجني  ستون،  جولد  جاكال،  سوبر  برايد،  أطلس 
سوبرست وهجن هذه العروة تكون ذات منو خضري قوي 
يف  البدء  وعند  للحرارة  متحملة  تكون  كما  الثمار  حلماية 
والتخطيط اجليد مع  األرض باحلرث  الزراعة يتم جتهيز 
إضافة  ميكن  حيث  الزراعة  قبل  العضوي  السماد  إضافة 
مساد  أو  مكعب  مرت   25-20 مبعدل  املزرعة  حيوانات  مساد 
 10-8 الكمبوست مبعدل  أو  15 مرت مكعب  الدواجن مبعدل 
طن / فدان وخيلط جيًدا مع مساد السوبر فوسفات مبعدل 
 150 يضاف  القلوية  األراضي  حالة  ويف  للفدان.  كجم   400
رية  قبل  كدابة  رية  إجراء  ويتم  زراعي  جبس   200  –
وتتم  البحرية  الريشة  الشتالت على  زراعة  وتتم  الزراعة 
رية احملاياة بعد 15 -17 يوم من الشتل ويضاف معها دفعة 
مساد  يضاف  أن  على  نشادر  نرتات  كجم   100 األوىل  السماد 
البوتاسيوم ويكون يف الرية التالية أو يكون السماد األزوتي 
يف الدفعة األوىل هو سلفات النشادر 150 كجم للفدان ويضاف 
معها 75-100 كجم بوتاسيوم يف مرة واحدة. ويتم الري على 
احلامي وعلى فرتات متقاربة وتضاف دفعة السماد التالية 
بعد األوىل بفرتة 30-35 يوم مبعدل 150 كجم نرتات نشادر 

ثم يضاف مع بداية التزهري والعقد مساد البوتاسيوم 100-
 150 آخر  أزوتي  مساد  دفعة  تضاف  ثم  للفدان  كجم   150
كجم نرتات نشادر مع بداية نضج الثمار ودفعة أخرى بعد 
100 كجم نرتات، ويف حالة  الثانية مبعدل  أو  اجلمعة األوىل 
الزراعة يف الرتبة القلوية؛ يتم رش النباتات يف بداية عقد 
وذلك  يوم   20-15 كل  2-3 مرات  السائل،  بالكالسيوم  الثمار 
القمي،  الزهرة  طرف  بعفن  اإلصابة  من  الثمار  حلماية 
اإلصابة  ظهور  حالة  ويف  اآلفات،  مكافحة  مبتابعة  ويوصى 
بالذبابة البيضاء يتم مكافحتها مببيد »أكرتا أو موسبيالن، 

أو أكتيلك(    
خدمة اخلضر البقولية

مادة علمية / أ.د./ عبد احلميد حبشى
الفاصوليا:

طول  زراعتها  تستدعي  غذائية  كقيمة  الفاصوليا  اهمية 
العام و امكانية التغلب  علي الظروف املناخية غري املناسبة 
يف  أو  البالستيكية  األقبية  حتت  شتاءا  بزراعتها  تكون 
يتم  أو  األشجار  متخلالت  يف  صيفا  و  الزراعية  الصوبات 
التعامل مع النباتات خبصوصية أكرب مع األخذ يف اإلعتبار 
أعلى  تكون  اخلاصة  الظروف  الزراعات حتت  تلك  كلفة  أن 
و  الصيفية  الزراعات  يف  اقل  انتاج  او  احملمية  الزراعات  يف 
لكن فرق األسعار حيقق له عائدا مرحبا بعد تغطية نفقات 
الزراعة و من املعلوم أن املوجود حاليا من زراعات الفاصوليا 

هي :
1- الزراعات احملمية حتت الصوب الكبرية املساحة و مايزرع 

حتتها من أصناف مداداة إضافة.
النضج فهي  و هي فى مراحل  اجلاف  اإلنتاج  - مساحات   2

الزراعة الرئسية يف العروة الصيفي .
3- مامت زراعته أو التجهيز له من زراعات صيفية متأخرة 
و إن كانت مبساحات صغرية جدا لذا يراعى يف تلك الفرتة 

مايلي :
النضج  مرحلة  يف  اجلمع  يراعي  احملمية  الزراعات   -  1
البذور  بها  تتكون  أو  القرون  تليف  قبل  أي  التسويقية 
بشكل ملموس كما جيب اإلهتمام باإلصابات قبل  إنتشارها 
الناتج  تأثري على احملصول  التعامل معها بدون  لكي يسهل 
)استخدام بعض املواد األمنة واليت تعطي  فاعلية يف بداية 

اإلصابة.
أهمها  و  بالعناصر  الرش  اإلنتاج اجلاف يراعي  - زراعات   2
املنجنيز كما يراعى الرش مبنقوع السوبر فوسفات ) 6 كجم 
/ فدان يتم نقعهم ملدة ال تقل عن 24 ساعة ( و أخذ الرائق 

و إكماله ملا يناسب رش الفدان.
متخلالت  يف  تكون  أن  املفضل  من  اجلديدة  الزراعات   -  3
العقد  علي  السليب  تأثريها  و  احلرارة  حدة  لكسر  األشجار 
عال  املوقع  يكون  أن  مراعاة  مع  ذلك  و  القرون  تكوين  و 
اخلصوبة منخفض امللوحة جيد الصرف و يتبع يف إعداده 
التخطيط  و  وتشميس  حرث  من  عليه  أكدنا  أن  ماسبق 
املناسب و إضافة األمسدة املوصى بها أثناء اإلعداد و الزراعة 
أن يتم إختيار صنف مناسب  كما هو معلوم حراتي  علي 
ملتطلبات السوق وأن يكون مصدر التقاوى موثوق ومعتمد 
و أن تتم معاملة البذور باملطهرات الفطرية قبل زراعتها 

اعداد / نشوه أمحد
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للحد من اإلصابة بأمراض الرتبة) 3 جم ريزولكس ثريام + 
2جم   + 3جم  ريدوميل جولدن بلس  أو  3جم فيتاماكس 
بالنسبة  البذور  من  كيلوجرام  لكل  وذلك   70 م  توبسني 

لزراعات القائمة.
1-اضافة املعدالت السمادية طبقا للتوصيات الفنية وهى فى 
األوىل)احملاياة(  الرية  قبل  تضاف  األوىل:  الدفعة  املتوسط  
الثانية  الدفعة  20.5%.أما  نشادر  سلفات  كجم   150 وهى  
نرتات  كجم/ف   100 وتكون  التزهري  مرحلة  فى  تضاف 
الثالثة  الدفعة  تضاف  بوتاسيوم   سلفات  كجم   50+ نشادر 
مع بداية اجلمع وهى عبارة عن 50كجم سلفات نشادر + 25 
الصغرى  بالعناصر  الرش  أما عن   ، بوتاسيوم  كجم سلفات 
فيكون بعد شهر من الزراعة يرش عناصر صغرى )100جم 
إضافة  زنك+50جم منجنيز( مع ضرورة  50 جم  حديد+ 
مادة ناشرة حيث أن أوراق الفاصوليا مشعية على أن يكرر 
الرش كل 15 يوم. مع األخذ فى اإلعتبار أن املعدالت السابقة 
هى معدالت اسرتشادية متوسطة قابلة للتغيري تبعا لدرجة 
خصوبة الرتبة  كذلك جيب اإلشارة إىل أن إنتاجية الفاصوليا 
املعدالت  إضافة  فى  التوازن  مع  التسميد  لزيادة  تستجيب 

السمادية
2-اإلهتمام مبقاومة األمراض وأهمها الصدأ و يعاجل  بالرش 
بالبالنتافاكس 100سم أو السومى ايت35سم3 أو السابرول  
التى  األفات اخلطرية  ماء  ومن  100لرت  لكل  150سم3وذلك 
تهاجم الفاصوليا فى تلك الفرتة هى حشرة العنكبوت األمحر 
وتتم الوقاية منه بالتعفريالدورى بالكربيت الزراعى مبعدل 
مبعدل  امليكرونى  بالكربيت  الرش  أو  فدان   / كجم   20-15
العالجى فيستخدم الفريمتك1.8  أما  100لرت ماء  350جم / 
%مبعدل 45 سم3 أو باروك 10% مبعدل 25 سم3 أو ماكوست 

مبعدل 20 جم وذلك لكل 100 لرت ماء.
3-اجلمع بعد تطاير الندى حتى ال يكون بها نسبة رطوبة 
تؤدى لتعفن القرون ووجود بقع سوداء بها كما جيب عدم 
ويعيق  تتليف  ال  حتى  القرون  نضج  بعد  اجلمع  تأخري 
تلتوى  ال  وحتى  والتصدير  التسويق  عمليات  التليف  هذا 
القرون.عند اجلمع جتمع القرون مع جزء من عنق القرن 
وبعد مجع القرون توضع فى مكان مظلل حتى يتم الفرز 
والتدريج والتعبئة فى العبوات املناسبة للتصدير والسوق 

احمللى 
البسلة :

فى  ويراعى  اجلمع   مرحلة  فى  كلها  املوجودة  الزراعات 
على  النبات  حيفز  التواىل  أن  به  أوصينا  إن  ماسبق  اجلمع 
اجلاف  للمحصول  تزرع  مساحات  هناك  و  التزهري  جتديد 
الرش  الرى مع  التوازن يف  فيها  يراعي  لذا   ) الدلتا  )وسط 

الورقي مبنقوع السوبرفوسفات .
اللوبيا :

العروة الصيفية ويتبع  التجهيز لزراعة   وهى فى مرحلة 
فيها نفس توصيات التجهيز للفاصوليا من دورة زراعية و 
حرث و تشميس و عدا أن اللوبيا ميكن زراعتها فى أراضى 
أقل خصوبة من التى حتتاجها الفاصوليا فاخلصوبة العالية 

تؤثر بالسلب على احملصول كما أن  اإلضافات السمادية أثناء 
التجهيز أقل وذلك للكفاءة العالية للوبيا لتثبيت األزوت عن 
طريق ماتكونه من عقد جذرية وزيادة التسميد يؤدى إىل 

هياج النباتات وقلة حمصوهلا عكس الفاصوليا متاما .
البطاطس :

مادة علمية/ د. رشا رمضان
ننصح اإلخوة املزارعني يف هذه الفرتة من عمر البطاطس 
أن  حيث  اخلدمة  عمليات  إجراء  يف  الشديد  باحلرص 
البطاطس تكون يف مرحله صب و تكوين الدرنات و هي من 

املراحل احلساسه يف عمر النباتات .
املكافحة  و  املقاومة  من  بكل  الشديد  اإلهتمام  فيحب   *
لألمراض و األفات احلشرية اليت تتعرض هلا البطاطس يف 
هذه العروة ألنها تؤثر بشكل واضح علي احملصول و خاصه 
أن هذه العروة إلنتاج التقاوي و املبكر منها يتم تصديره، 
كما جيب اإلهتمام الشديد بعمليات العزيق و الري و التسميد 

و مما جيب مراعاته يف هذا الشأن 
املوسم،  طوال  عزقات   3 الي   2 من  عدد  إجراء  يتم   *
عند  و  الزراعه  موعد  من  أسابيع   6 بعد  تتم  األولي 
سطحيه  تكون  و  النباتات  من   %90 الي   80 ظهور 
اخلطوط تسليك  يتم  و  احلشائش  نزيل  فيها   و 

العزقه الثانيه تكون بعد 3 أسابيع من األولي و تكون أكثر 
عمقا و يتم التخلص الكامل من احلشائش و الرتديم اجليد 
حول النبات عن طريق  رفع الرتاب حول النبات من اجلهتني 
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لتغطية الدرنات املتكونة وتهيئة مهد كاف لنموها و لتكوين 
لإلصابه  تتعرض  ال  حيت  و  الرتبه  داخل  اجلديده  الدرنات 
للضوء  تعرضها  عن  الناتج  اإلخضرار  أو  الشمس   بلفحه 

املباشر أو  فراشة درنات البطاطس ) سوسة البطاطس(.
يف  النباتات  اخلطوط حبيث تصبح  مراعاة تصحيح  و جيب 

منتصف اخلط
إحتاجت  إذا  و  إليها  احلاجه  عند  جتري  الثالثة  العزقه   *
النباتات إليها يتم إجرائها كما يف العزقه الثانيه , هذا و حيب 
إيقاف العزيق عند كرب حجم النباتات جتنبا لتكسري النبات و 
قطع أو جتريح اجلذور مما يؤدي إلي تعفنها و حدوث ذبول 

و موت للنباتات
ثانيا عمليات التغذية :

* يف هذه املرحلة من عمر النبات يتم إضافة الدفعة الثانية 
60 وحده أزوت من مساد  الي   50 السماد األزوتي مبعدل  من 
سلفات النشادر )20.5٪ آزوت( بعد 6 أسابيع من الزراعه نثرا 

يف ثلث اخلط السفلي
أزوت فى صورة نرتات  80 و حدة  الثالثة  فتكون  الدفعة   *
نشادر )33.5٪ آزوت ( يتم إضافتها بعد الدفعة الثانية حبواىل 

ثالثة أسابيع 
عند  اآلزوتية  األمسدة  إضافة  فى  اإلسراف  بعدم  وينصح   *
املتأخرة  الزراعات  حالة  فى  التقاوى  إنتاج  لغرض  الزراعة 

تأخري  فى  تتسبب  ال  حتى  الصيفية  للعروة  بالنسبة  وذلك 
نضج النباتات وبالتاىل تأخري التقليع 

للدرنات  الفسيولوجية  العيوب  بعض  حدوث  لتجنب  و   *
مثل ظاهرة التشقق أو القلب األجوف و ظهور أعراض نقص  
مثل  احلجم  كبرية  األصناف  حالة  يف  كذلك  و  البوتاسيوم 

األسبونتا و الربكة و اجلراتا.
* و جيب اإلنتهاء من التسميد االزوتي عند األسبوع العاشر 

من عمر النباتات.
التسميد البوتاسي :

* البوتاسيوم من العناصر اهلامه للنبات حيث أنه يساعد يف 
سرعه إنتقال الكربوهيدرات من األوراق إلي الدرنات و عليه: 
* يتم إضافه البوتاسيوم  على دفعتني األوىل 60 - 70  وحدة 
للزراعة يف صورة سوبر فوسفات  إعداد األرض  أثناء  تضاف 

الكالسيوم %15 
* والثانية 96 و حدة عند بداية تكوين الدرنات اجلديدة فى 
صورة سلفات بوتاسيوم )48% ( علما بأن عنصر البوتاسيوم 
يساعد على سرعة إنتقال السكريات من األوراق إىل الدرنات 
جبانب دوره الفسيولوجى املعروف فى تنظيم عملية التمثيل 

الضوئى
* و يراعي عند إضافه السماد أرضيا إعتبارات خلط األمسدة 
حيث ميكن خلط مساد سلفات البوتاسيوم مع مساد سلفات 
النشادر فيضاف كل منهما  أما يف حاله مساد نرتات  النشادر 

علي حدا.
* كذلك ينصح برش نباتات البطاطس مبحلول حيتوي علي 
مرتان خالل عمر  الزنك  و  احلديد  و  املنجنيز  من  خملوط 
النبات األولي عند عمر 55 يوم و الثانيه عند عمر 70 يوم 
النشاط  زياده  العناصر علي  الزراعه حيث تساعد هذه  من 

األنزميي يف تكوين النشا و السكريات.
* كما جيب إضافه 100- 150كيلو كربيت زراعي للفدان أثناء 

إعداد األرض للزراعه
رشات علي   3 البورون مبعدل  بعنصر  النباتات  * جيب رش 
أن تكون األخريه قبل احلصاد بأسبوعني حيت ميكن إنتقال 

املواد الغذائيه من األوراق إلي الدرنات و تصفيه العرش
ثالثا عمليه الري 

* حتتاج العروة الصيفية  إىل عدد كبري من الريات  يصل إىل 
10- 12 رية باملقارنة بالعروة النيلية أو احملرية  و يراعي يف 

ذلك: 
 طبيعه الرتبه يف اإلحتفاظ باملاء و الظروف املناخيه السائده 

و طبيعة الصنف املنزرع من حيث ميعاد النضج . 
علي  للمحافظه  متقارب  و  خفيف  الري  يكون  أن  جيب  و   *
البطاطس  حلساسيه  نظرا  دائم  بشكل  األرضيه  الرطوبه 
لنقص أو زياده الرطوبه خاصه أثناء مرحله تكوين الدرنات  
الرطوبه بأي حال  التحجيم  حبيث ال تقل نسبه  و مرحله 

عن 60% من املاء امليسر 
يوم ثم   18  –  21 الزراعة مبدة  بعد  األوىل  الرية  *  وتعطى 
يروى بعد ذلك بإنتظام حسب الظروف اجلوية ونوع الرتبة 

ومراحل منو النباتات
فى  أيام   10  -  ٧ حبواىل  التقليع  قبل  الرى  منع  ويراعى    *
واملساعدة  التقليع  لتسهيل عملية  ،  وذلك  الصيفية  العروة 
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على تصلب القشرة وعدم إلتصاق الرتبة بالدرنات
* يؤدي نقص الرطوبه أو التعطيش إىل :

*  قله عدد الدرنات املتكونه و صغر حجمها و بالتالي قلة 
احملصول و يتسبب كذلك يف تشقق الرتبة و بالتالي تعرض 
لإلصابات  تعرضها  كذلك  و  إخضرارها  و  للشمس  الدرنات 

احلشرية.
* ما زياده الرطوبه أو ما يعرف باسم الغدق فيسبب بعض 

العيوب الفسيولوجية. 
الغروب  عند  أو  الباكر  الصباح  يف  إما  الري  جيب  و  هذا   *
إرتفاع احلرارة  أثناء فرتات  أو  الظهريه  الري وقت  و جتنب 

الشديده لتجنب حدوث أي أضرار للنباتات 
*كما يراعي أن ال تزيد  ملوحة ماء  الري عن 750 جزء يف 

املليون للحفاظ علي درحة جودة احملصول. 
و  لالفات  العالجيه  و  الوقائيه  املكافحه  عمليات  رابعا 

مسببات االمراض
أوال اآلفات احلشرية : 

اليت تتسبب  األفات احلشرية و  الوقائي ضد  الرش  * جيب 
املن  و  البيضاء  الذبابة  مثل  الفريوسية   األمراض  نقل  يف 
الذي ينقل اإلصابه بفريس جتعد و إلتفاف األوراق و ظهور 

الندوه العسليه اليت حتفز اإلصابه باألمراض الفطريه 
جم   20 تشيس  رش  يتم  اإلصابه  حاله  يف  للمكافحه  و   *
أو أجري  100 ماء  40جم لكل  أو سنودور   لكل100 لرت ماء 
فيليكس  240 سم3 لكل فدان  أو بالنش 30 سم3 لكل 100 

ماء 
إلتفاف  بفريوس  اإلصابه  تظهر  قد  مارس  شهر  خالل   *
الفور استبعاد  األوراق و يف حاله ظهور اإلصابه جيب علي 

هذه النباتات خارج األرض و حرقها 
* أما عن فراشه درنات البطاطس فتظهر مع تقدم النباتات 
يف العمر و هي من األفات اخلطريه اليت تؤدي اإلصابه بها إلي 
تدهو احملصول و التقاوي كما تئثر بالسلب علي التخزين و 
التسويق و جيب مكافحتها بأحد املبيدات املوصي بها مثل 
أفانت مبعدل 25 سم3 لكل 100 ماء أو روكسي 300 سم3 لكل 

فدان او شوك ميل مبعدل 300 جم لكل فدان 
* كذلك يفضل استخدام املكافحة البيولوجية مثل املعاملة 
بطفيل الرتيكوجراما أو استخدام البكرتيا املمرضة بروتكتو 
* كما جيب إتباع برنامج رش وقائي لتاليف ظهور مسببات 
األمراض الفطريه مثل الندوة املبكرة و املتاخرة و جتنب 
للعطش  مع  النباتات  تعرض  أو عند  الظهرية  الرش وقت 

إعادة الرش عند سقوط األمطار
* يف حالة اإلصابه بالندوة املبكرة يتم الرش ب أنادول أو 
 250 اندكس أو اي بي كور أو تازولني أو ترايدكس مبعدل 

جم لكل 100 ماء
* أما يف حالة اإلصابة بالندوة املتأخرة يتم الرش ب أكروبات 
أو  جولدستون  أو  ترايدكس  أو  بالس  أوكسي  أو  النحاس 
انرتاكول أو فنجي مورث مبعدل 250 جم لكل 100 لرت ماء      
 ٪33.5( نشادر  نرتات  صورة  فى  فتكون  الثالثة  الدفعة   *
آزوت ( يتم إضافتها بعد الدفعة الثانية حبواىل ثالثة أسابيع 

عند  اآلزوتية  األمسدة  إضافة  فى  اإلسراف  بعدم  وينصح 
املتأخرة  الزراعات  التقاوى فى حالة  إنتاج  الزراعة لغرض 
تأخري  فى  الصيفية حتى التتسبب  للعروة  بالنسبة  وذلك 
حدوث  لتجنب  و  التقليع  تأخري  وبالتاىل  النباتات  نضج 
التشقق  للدرنات مثل ظاهرة  الفسيولوجية  العيوب  بعض 

أو القلب األجوف 
 العزيـق : 

منوها  فرتة  أثناء  عزقات   3  -  2 من  البطاطس  حتتاج   *
على  وقاصرا  النبات سطحيا  أول حياة  فى  العزيق  ويكون 
وفى  اخلطوط  وتسليك  السماد  وتقليب  احلشائش  إزالة 
اجلهتني  النبات من  الرتاب حول  رفع  يتم  التالية  العزقات 
لنموها حبيث  كاف  مهد  وتهيئة  املتكونة  الدرنات  لتغطية 
تصبح النباتات فى منتصف اخلط متاما .. كما يؤدى رفع 
الرتبة حول النباتات إىل وقاية الدرنات من اإلصابة بلفحة 

الشمس واالخضرار.
 التسميد :

يتم  االخرية  احلرثة  قبل  للزراعه  األرض  جتهيز  أثناء   *
إضافه 20 م مكعب تزيد الي 30 م مكعب يف األراضي الطينية 
حتسني  و  الرتبة  حبيبات  تفكيك  علي  للمساعده  الثقيلة 
مستوي املادة العضوية بها وحمتواها من العناصر السمادية 

اهلامة للنبات
* يتم إضافه 150 - 180 و حدة أزوت علي 3 دفعات . األولي 
أن  بفضل  و  اإلنبات  إكتمال  بعد  و  الزراعة  التانية عند  و 
فتكون  الثالثة  الدفعة  نشادرأما  سلفات  صورة  فى  تكون 
بعد  إضافتها  يتم   ) آزوت   ٪33.5( نشادر  نرتات  صورة  فى 
الدفعة الثانية حبواىل ثالثة أسابيع وينصح بعدم اإلسراف 
إنتاج  لغرض  الزراعة  عند  اآلزوتية  األمسدة  إضافة  فى 
التقاوى فى حالة الزراعات املتأخرة وذلك بالنسبة للعروة 
الصيفية حتى التتسبب فى تأخري نضج النباتات وبالتاىل 
تأخري التقليع و لتجنب حدوث بعض العيوب الفسيولوجية 

للدرنات مثل ظاهرة التشقق أو القلب األجوف 
75 وحدة فوسفور تضاف دفعة واحدة فى صورة   –  60  *
األرض  جتهيز  أثناء   )  ٪15  ( الكالسيوم  سوبرفوسفات 
للنبات  اجلذرى  اجملموع  متناول  فى  تصبح  كى  للزراعة 

حيث أن عنصر الفوسفور بطئ احلركة فى الرتبة .
* 72 – 96  وحدة بوتاسيوم تضاف على دفعتني األوىل أثناء 
الدرنات  للزراعة والثانية عند بداية تكوين  إعداد األرض 
بأن  علما   )   ٪48( بوتاسيوم  سلفات  صورة  فى  اجلديدة 
عنصر البوتاسيوم يساعد على سرعة إنتقال السكريات من 
املعروف فى  الفسيولوجى  الدرنات جبانب دوره  إىل  األوراق 

تنظيم عملية التمثيل الضوئى .
على  حيتوى  مبحلول  البطاطس  نباتات  برش  ينصح   *
املنجنيز واحلديد والزنك مرتان بعد  خملوط من عناصر 
55 ، 70 يومًا من تاريخ الزراعة حيث تساعد هذه العناصر 

على زيادة النشاط اإلنزميى فى تكوين النشا والسكريات.
التسميد العضوى واحليوى :

* تتجه الزراعة احلديثة اآلن إىل التوصية بتقليل استخدام 
األمسدة الكيماوية واالجتاه حنو األمسدة العضوية واملخصبات 
احليوية وذلك ملا هلا من تأثري على زيادة حمصول الدرنات 
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و  البيئى  التلوث  معدل  وتقليل  اإلنتاج  تكاليف  وخفض 
التغيري املناخي .

* وفى هذا اجملال ميكن استخدام مساد خملفات املدن ) مساد 
عضوى ( مبعدل 6 طن للفدان وعندئذ ميكن خفض كميات 
تقاوى  معاملة  أن  كما   .  ٪25 مبعدل  بها  املوصى  األمسدة 
ميكروبني  كجم   10-  11 مبعدل  الزراعة  قبل  البطاطس 
خفض  إلي  يؤدى  التقاوى  من  طن  لكل   ) حيوى  خمصب   (
معدالت األمسدة النيرتوجينية والفوسفاتية املضافة مبعدل 

. ٪25
مكافحة احلشائش :

احلشائش  من  ونسبة  احلولية  واحلشائش  السعد  ملكافحة   -1
املعمرة يستعمل مبيد إبتام EC ٪72 مبعدل 4 لرت للفدان مع 
200 لرت ماء عند إستخدام الرشاشة الظهرية أو 400 لرت ماء 
عند إستعمال املوتور األرضى رشا على األرض الناعمة اجلافة 
مع التقليب عقب الرش ثم إجراء الرية الكدابة مع الزراعة 
احلراتى أو قبل الزراعة ثم الرى مع الزراعة العفري ويستعمل 

املبيد قبل زراعة التقاوى مبعدل 3 أسابيع على األقل .
اخلضر الورقية :

مادة علمية / د.اميان بسيوني عبدالسالم
امللوخية

ميعاد الزراعة : 
عروات  يف  العام  طوال  ويزرع  صيفي   :حمصول  امللوخية 

متتالية . 
التجهيز  ويبدأ  أخر سبتمرب   مارس حتى  البذور من  تزرع 

للعروة الصيفية يف مارس وأبريل. 

القيمة الغذائية: 
تعترب امللوخية أحد أكثر حماصيل اخلضر فى حمتوى احلديد 
والثيامني  والربوتني  واملنجنيز  واملاغنسيوم  والكالسيوم 
املادة  أن  كما   ، واأللياف  الفوليك  وحامض  والريبوفالفني 
املخاطية املوجودة فى األوراق هلا تأثري ملني ومهدئ ألغشية 
املعدة واألمعاء ، وتعترب أيضا من أغنى حماصيل اخلضر فى 
احتوائها على الكاروتني والذى يتحول فى اجلسم اىل فيتامني 
)أ(. ومع هذا فإنها حتتوى أيضا على النرتات والتى ميكن أن 
تتحول اىل نيرتيت السام لإلنسان ولذلك يفضل عدم تناول 

امللوخية بكميات كبرية 

العوامل اجلوية :
الدافئ الرطب وأنسب  تنمو نباتات امللوخية جيدًا فى اجلو 
درجات احلرارة لنموها هو 25-30°م نهارًا ، 20-25°م لياًل حيث 
يزيد فيها النمو اخلضرى واألوراق وتزيد نسبة السيقان عن 
األوراق وتتحسن صفات األوراق ، ونباتات امللوخية ال تتحمل 
النباتات  وتزهر  بشدة  احملصول  يقل  حيث  البارد  اجلو 
تكون  واألوراق  البذور  بداخلها  القرون  وتتكون  بسرعة 

صغرية وصفاتها رديئة. 
الرتبة املناسبة :

تنمو امللوخية جيدًا فى معظم أنواع األراضى ، ولكن بفضل 
زراعتها فى األراضى الطميية جيدة الصرف والتهوية وتعترب 
امللوخية أحد أكثر حماصيل اخلضر التى تنمو فى مدى واسع 
من الـ PH الذى يرتاوح من 4.5 ـ 8 ، ولكن الزيادة عن 8 يؤدى 
األوراق بسبب نقص عنصر  إصفرار بني عروق  اىل حدوث 
احلديد بها ، كما تعترب أيضا من أكثر حماصيل اخلضر حتماًل 

للملوحة فى الرتبة. 
األصنـاف : 

منذ فرتة قريبة كان ال يوجد من امللوخية سوى الصنف احمللى 
)االسكندرانى( املنتشر فى الزراعات املصرية ، باإلضافة إىل 
امللوخية التى تنمو بريًا فى احملاصيل الصيفية )مثل الذرة 
)اسكندرانى  جيده  ساللة  إىل  التوصل  مت  أنه  إال  والقطن( 
الصنف  فى  باإلنتخاب  التحسني  برامج  خالل  من  حمسن( 
احمللى ، وهذه متتاز بإرتفاع احملصول وصفات اجلودة العالية 
مثل كرب املساحة الورقية وارتفاع نسبة التصافى )األوراق إىل 
السيقان والفروع( وأيضا ارتفاع نسبة املادة املخاطية باألوراق 
مما يعطى صفات جيدة أثناء الطهى ، ويزيد احملصول بـ 40-

50% عن الصنف احمللى .
مواعيد الزراعة :

تزرع امللوخية فى مصر من نهاية فرباير وحتى آخر سبتمرب 
فى  نوفمرب  منتصف  إىل  يناير  أواخر  من  زراعتها  وميكن   ،
األراضى الرملية الدافئة ، كما تزرع من منتصف نوفمرب إىل 

نهاية ديسمرب فى حمافظات الوجه القبلى )قنا وأسوان(.
كمية التقاوى الالزمة للزراعة :

حيتاج الفدان من 5-6 كجم من البذور عند الزراعة فى سطور 
، واىل 10 كجم عند الزراعة نثرًا ، وتتضاعف هذه الكميات 

عند الزراعة فى اجلو البارد نظرًا إلخنفاض نسبة اإلنبات .
إعداد األرض للزراعة :

 500-400( البذور  صغرية  النباتات  من  امللوخية  ألن  نظرًا 
 ، للبذور  جيد  مهد  إعداد  إىل  حتتاج  فهى  ،لذا  بذرة/جرام( 
ولذلك يلزم حرث األرض جيدًا ثالث حرثات متعامدة مع 
التزحيف عقب كل حرثة لتسوية الرتبة وتنعيمها ، ويضاف 
10-15 م3 مساد بلدى قديم متحلل قبل احلرثة األخرية ، ثم 
تقسم األرض إىل أحواض مبساحة 2×2 أو 2×3م أو يتم إقامة 

سطور داخل األحواض تبعد عن بعضها 20 سم .
طريقة الزراعة :

إعدادها جيدًا  التى مت  األحواض  نثرًا فى  البذور  -  تزرع   1
جبريد  أو  اليد  براحة  الرتبة  من  السطحية  الطبقة  ونثر 

النخيل ، ثم تروى ريه هادئة بعد الزراعة مباشرة .
، وميكن  1سم  ـ   ½ الزراعة فى سطور على عمق من  أو   -  2
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من  بطبقة  البارد  اجلو  فى  الزراعة  عند  البذور  تغطية 
الرمل بسمك 1 سم ثم تروى األرض .

3 -  الزراعة  حتميل على احملاصيل األخرى كالفاصوليا أو 
القلقاس على نفس اخلطوط على الريشة القبلية املواجهة 
للشمس فى الثلث العلوى من اخلط وتزرع نثرًا ، وفى هذه 
احلالة تقلع النباتات جبذورها بعد أن تصل للحجم املناسب 

للتسويق.
عمليات اخلدمة بعد الزراعة :

الــرى :
مباشرة  الزراعة  بعد  خفيفة  ريه  الزراعة  أحواض  تروى 
على اهلادى حتى ال تنجرف البذور وتتجمع فى أحد جوانب 
على  خفيفة  ريات  اإلنبات  بعد  بالرى  تواىل  ثم   ، احلوض 
فرتات متقاربة ، مع مراعاة أن تطول فرتة الرى فى الرية 
اجلذر  ينمو  حتى  اإلنبات(  متام  )بعد  الزراعة  بعد  األوىل 
جفاف  عدم  يراعى  كما   . بالرى  ذلك  بعد  تواىل  ثم  جيدًا 
سطح الرتبة أثناء النمو بسبب تباعد فرتات الرى ، ولذلك 
يلزم إنتظام الرى طوال املوسم ألنها من احملاصيل احلساسة 

للجفاف .
التســميد :

 + نشادر  سلفات  كجم   100 مبعدل  كيماوية  أمسدة  يضاف 
بعد  بوتاسيوم  25 كجم سلفات   + فوسفات  50 كجم سوبر 
3-4 أسابيع من الزراعة على أن تكرر هذه الكمية عقب كل 

حشة ثم تروى مباشرة .
النضـج واحلصـاد :

من  شهر(   2 ـ  حواىل)1.5  بعد  عادة  األوىل  احلشة  تؤخذ 
الزراعة حسب حالة اجلو، وتؤخذ احلشات التالية بعد شهر 
من احلشة السابقة ، وبعد احلش تربط النباتات فى حزم 
وتعد للتسويق ويؤخذ من 4-6 حشات فى العروات الدافئة 
جبذورها  النباتات  بتقليع  واحدة  مرة  حتصد  أن  وميكن   ،
عندما تبلغ احلجم املناسب للتسويق )بعد 2 ـ 2.5 شهر( من 

الزراعة وقبل تكون القرون . 
فى  طن/فدان   2.5 ـ   2 من  الواحدة  احلشة  وحمصول  هذا 
فى  وحوالي2.5-3.5طن/فدان   ، )الباردة(  املبكرة  العروات 

العروات املناسبة .
الثوم 

مادة علمية / د.حممد سرى عبد العليم راشد  
النضج والتقليع :

العالج  وإجراء  النباتات  تقليع  الفرتة  هذه  خالل  يتم 
التجفيفى هلا.   

للحشرات  مصدرا  تكون  التى  احلشائش  من  التخلص  جيب 
األمسدة  أنواع  مجيع  إضافة  عن  التوقف  جيب  واألمراض 
الرى  يف  اإلعتدال  احلصاد  ميعاد  وحتى  الفرتة  هذه  خالل 

ومنع الرى قبل التقليع حبواىل ثالثة أسابيع .
عالمات النضج  :

النضج  ويعرف  النضج  اكتمال  عند  النباتات  تقليع  يتم 
بالعالمات اآلتية:

فى  النباتات  من  املائة  فى  وسبعون  مخسة  من  أكثر  رقاد 

الثوم البلدى، وال حيدث رقاد يف الثوم الصينى                    
اصفرار اجملموع اخلضرى           

سهولة تفصيص رؤوس الثوم          
إكتمال تكوين القشرة فى الفصوص وتصلبها                

ويتم التقليع باستخدام اوتاد حديدية مدببة الطرف مع 
مراعاة عدم جرح رؤوس الثوم .

العالج التجفيفى - أو التسميط 
 تستبعد الرؤوس املصابة واملكسورة ويوضع الثوم يف مراود 
ال  حبيث  املباشرة  الشمس  أشعة  وحتت  جافة  أرض  على 
بتغطيتها  وذلك  املباشرة  الشمس  ألشعة  الرؤوس  تتعرض 
بالعرش تغطى حواف املراود بقش األرز ويستمر ذلك ملدة 
عشرة أيام مع تغيري وضع العرش كل ثالثة إىل أربعة أيام .

ينقل الثوم بعد ذلك إىل مكان آخر مظلل مهوى ملدة أسبوع 
آخر الستكمال اجلفاف 

حسب  عبوات  فى  ويعبأ  ويدرج  أخرى  مرة  الثوم  يفرز 
الغرض من اإلستخدام .

اخلضر الثانوية والزهرية واجلذرية
مادة علمية / 

د/ حامت حممد عبد العال
القنبيط : 

أواخر  املشتل  فى  املبكرة ميكن زراعة   العروات   لزراعة  
شهر إبريل  متتد إىل  شهر  مايو.

أن تكون بعيده عن  * يراعى جتهيز املشتل كما يلى: البد 
تكون   وأن  باحلفار   إصابتها  لتفادى  البلدى  السماد  كومات 
الصرف   جيدة  خصبة  األرض  أن  على   خصبه  األمسده  

خفيفة  خالية  من احلشائش.
* ختطط أرض املشتل  للعروات  املبكرة والصيفية مبعدل 
 + فوسفات  سوبر  كجم   5 إضافه  )مع  14خط/قصبتني  
ختطيط  عند  قرياط  لكل  فوسفات(  سوبر  كجم   5 إضافه 

أرض املشتل.
تكون  أن  ويراعى  اخلط  جانبى  على  سرا  البذور  تزرع   *
الزراعه خفيفة، حيث يلزم للفدان  5و1  قرياط من أرض  
املشتل لتعطى حواىل 8-10 األلف  شتله/ تكفى لزراعه فدان.

بنجر املائدة :
* يتم تقليع النباتات التى وصلت ملرحله النضج التسويقى  
الصاحل  غري  واستبعاد  للجذور  فرز  عمليه  جيرى  حيث 

للتسويق.
فى  جديدة  عروة  زراعة  ميكن  مارس  شهر  بدايه   مع    *
خبدمة  اإلهتمام  مع  حراريا  املعتدلة  الساحلية   املناطق 
احملصول من حيث جتهيز األرض والرى والتسميد ومجيع 

العمليات الزراعية.
*  مع اإلهتمام الكامل بكل عمليه على حده وذلك إلنتاج   

احملصول بكميات وفرية وجودة عالية.
الباميا : 

وحتى  مارس  شهر  من  ابتداء  عروات  فى  الباميا  تزرع 
منتصف  مايو.

وإضافه  جيدا  حرثها  بعد  للزراعة  األرض  جتهيز  يتم   *
15م3 مساد بلدى قديم  متحلل) + 200 كجم سوبرفوسفات 
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+ 50 كجم سلفات نشادر + 50 كربيت زراعى(.
* الزراعة تكون بالبذرة اجلافة على  خطوط ومبعدل 12/ 
خط فى  القصبيتني  وعلى إبعاد30 سم بني  اجلور وبعضها 
الالزمة  للفدان من   التقاوى  البعض  حيث  ترتاوح  كمية  
10( عند   –  8( الكمية لتصل من  (  وقد تزيد   )6-8  كجم 

الزراعة فى اجلو البارد.
وذلك   البارد   اجلو  فى   الباميا   بذور  إنبات  اسراع  * ميكن 

بنقعها فى املاء ملدة  يوم  قبل  الزراعة .
االسربجس 

مادة علمية / د. حلمي السيد عصفور 
بالطرق  االسربجس  زراعة  تبدأ  مارس  شهر  بداية  مع 
من  الناجتة  الشتالت  بطريقة  الزراعة  ويفضل  املختلفة 
ثالثة  »عمر  األقراص  زراعة  يفضل  كما  األنسجة  زراعة 
البذور  بزراعة  ينصح  وال  أفقية  زراعة  األرضية  شهور« 

مباشرة ملا هلا من أضرار بالغة.
األرض  بتجهيز  الطرق  لكل  للزراعة  األرض  إعداد  يتم 
وتوضع  سم   120-100 مسافات  على  وخُتطط  املستدمية 
ُيردم  ثم  سم   60 أبعاد  على  اخلط  باطن  يف  رأسًيا  الشتالت 
األنسجة  زراعة  من  الناجتة  الشتالت  حالة  يف  أما  عليها 
يف  زراعتها  مع  األقلمة  عملية  إجراء  بعد  بزراعتها  فيوصى 
وجود مياه الري ثم العناية بها بالري املتقارب خالل مرحلة 
النمو األوىل للمحافظة على الرطوبة األرضية حوهلا إلتاحة 
األقراص  زراعة  عند  ثم  ومن  واالنتشار،  للنمو  الفرصة 
اللحمية  اجلذور  قطع  بعد  رأسًيا  وضعها  يراعى  األرضية 

الطرفية ووضعها يف منطقة الرطوبة ثم ُيردم عليها.
السماد  من  جزء  مع  الكيماوي  السماد  خلطة  إضافة  يتم 
أربع  على  50 كجم شهريا  دفعات  »الكومبوست« يف  العضوي 
يف  أما  أغسطس  شهر  حتى  بشهر  اإلنبات  بعد  تبدأ  دفعات 
القائمة فتتم عملية الرتديم حول األقراص  الزراعات  حالة 
مسبًقا »إنتاج مهاميز بيضاء« بارتفاع 25 سم من كل اجلوانب 
مهاميز  على  للحصول  املباشرة  الشمس  أشعة  عن  حلجبها 

بيضاء جيدة صاحلة للتصدير 
يتم مجع املهاميز خالل هذه الفرتة بطول 22-25 سم وُتقطع 
بالسكاكني اخلاصة املعدة للجمع املطهرة، ثم يتم نقل املهاميز 
حيث توضع يف وضع رأسي يف مياه ثم يتم جتهيزها بعناية 
وتعبأ يف عبوات نصف كيلوجم مع التدريج والتعبئة وربطها 

بربط.
احنناء  لتجنب  املزرعة  حول  للرياح  مصدات  بعمل  ينصح 
املهاميز واحملافظة عليها من هبوب الرياح اليت تؤثر تأثرًيا 

ضاًرا على إنتاج وجودة املهاميز 
اخلرشوف

مادة العلمية : د /مصطفى كمال عبد احلليم
تتميز هذه الفرتة انها تكون األعلى انتاًجا خاصة خالل شهر 
باملقارنة  صغري  اىل  متوسط  النورة  حجم  يكون  لكن  مارس 
االجواء  تبدأ  حيث  االنتاج  موسم  من  سبقتها  التى  بالفرتة 
متيل اىل الدفىء وارتفاع فى درجة حرارة اجلو فيؤدى ذلك 
اىل زيادة نسبة االلياف و كذلك زيادة نسبة انفراج القنابات 

كما تشهد تلك الفرتة احنسار موسم التصدير الطازج اىل 
الكبرية  االحجام  الذى يفضل  التسويق احمللى  اوروبا وبداية 
تشهد  كما  مندجمة  او  القنابات  منفرجة  كونها  عن  بعيدا 
فى  اخلرشوف  حملصول  الرئيسي  االنتاج  ذروة  الفرتة  تلك 
فى  السعر  فيبدأ  االصناف  املناطق ومجيع  مصر من مجيع 
االخنفاض مع ازدياد الكمية املعروضة لذلك يفضل احلرص 
على العناية مبحصول تلك الفرتة النها تعترب فرتة جن الربح 

بعد استيفاء تكاليف االنتاج خالل فرتة احملصول املبكر .
العزيق :

العزيق حيث يتم بعد كل ريتني  االنتظام فى عملية  جيب 
مع  املكشوفة  النباتات  حول  الرتديم  مع  الفرتة  تلك  خالل 
متاما  ومينع  اخلط  وسط  فى  النباتات  وضع  على  احلفاظ 
بشكل  تؤثر  النها  احلشائش  مبيدات  من  نوع  اى  استخدام 
فرتة  ذروة  فى  وهى  خاصة  اخلرشوف  نباتات  على  سىء 

االنتاج الرئيسية للنورات 
الرى :

االستمرار فى الرى املنتظم حيث ان تعطيش النباتات خالل 
تلك الفرتة تفقد النورات صفاتها التسويقية لذلك جيب اجراء 
الثقيلة وقد تقل  االراضي  ايام فى   10 الرى مرة كل  عملية 
اىل رية كل  7 ايام فى االراضي اخلفيفة  خاصة مع اشتداد 
رياح اخلماسني الساخنة وملنع اجنراف الرتبة من حول جذور 
مصدات  وجود  اىل  تفتقر  التى  املزارع  فى  خاصة  النباتات 
النباتات فى  اجراء عملية غسيل الوراق  للرياح كما يفضل 
حمملة  ساخنة  رياح  هبوب  اىل  النباتات  تعرضت  ما  حالة 

بالرمال ويراعى اضافة املطهرات الفطرية اىل ماء الغسيل .
املكافحة :

الفرتة تبدأ درجات احلرارة فى االرتفاع مع هبوب  فى هذه 
التى  الفطريات  جبراثيم  واحململة  الساخنة  اخلماسني  رياح 
رشات  عمل  يفضل  لذا  اوسع  بشكل  فطرية  اصابات  تسبب 
اكروبات  فعالة  مادة  على  حتتوى  فطرية  مببيدات  وقائية 
ورق  دودة  مقاومة  ويستمر  بها  املوصي  باملعدالت  النحاس 
مبيد  باستخدام  القطن  من  و  البيضاء  الذبابة  و  القطن 

الالنيت 90% مبعدل 300 جم للفدان 
احلصاد :

مرتني  احلاد  السكني  باستخدام  النورات  حصاد  يستمر 
اسبوعيا وحمصول تلك الفرتة يعترب احملصول الرئيسي ملوسم 
املناسب  للحجم  النورة  وصول  عند  يكون  والقطف  االنتاج 
بعد  النورات  حصاد  يراعي  كما  احمللى  بالتسويق  اخلاص 
التخلص من ماء الندى وقبل ارتفاع حرارة اجلو ويتم اجراء 
عملية الفرز حيث تستبعد النورات املتليفة او فائقة النضج 
واملصابة بامراض اعفان النورات او دودة ورق القطن ثم يتم 
جتميع النورات الصاحلة للتسويق فى عبوات بالستيكية او 
اجولة جوت بشرط عدم التكويم داخل اجلوال ملنع االضرار 
احلامل  على  املوجودة  االوراق  ازالة  ويراعى   امليكانيكية 

النورى. 
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يعترب شهري مارس و إبريل من شهور الربيع حيث 
تتعرض احملاصيل لبعض التغيريات املناخية اليت 
ووجود  احلرارة  درجات  زيادة  مثل  عليها  تؤثر 
األتربة اليت تؤدي لزيادة إنتشار اآلفات و األمراض 
اإلحتياطات  نتخذ  اإلنتاج مامل   تؤثر علي  اليت 
اهلامه  من تقديم خدمة جيدة للنباتات الطبية 
والعطرية يف هذه الفرتة فالبد من ضرورة تغيري 
املعامالت الزراعية مبا يتناسب مع الوضع الراهن 

لتغري املن
نبات حبه الربكة

لنبات  املبكرة  الزراعة  حالة  يف  املزارعني  على  جيب 
مراعاة،  مع  إبريل  شهر  خالل   احلصاد  الربكة  حبة 
إمتام نضج الثمار وحتوهلا إلي اللون األصفر- وجفاف 
األوراق القاعدية  واجلمع قبل أن تفرط البذور على 
األرض، مشريا إىل أنه لتجنب سقوط البذور يتم قرط 
النبات يف الصباح الباكر قبل حرارة الشمس وجيب أن 
جتمع النباتات بالشرشرة أو ما يشابهها تبعا للمساحة 
املنزرعة، وحيزم احملصول يف حزم قمية نسبيا لتجف 
تنقل  اجليد   التجفيف  مرحلة  بعد   .و   الشمس  يف 
بواسطة  ميكانيكيا  البذرة  بفصل  خاصة  ملنطقة 
 ، واحلبوب  الربسيم  يف  املستخدمة  العادية  الدراسة 

وتتم غربلة احملصول جيدا و تنظيفه من التنب .
حصالبان )روزماري(

جيب على مزارعي حصالبان خالل شهر ابريل، أمتام 
والنباتات  احلشائش  من  للتخلص  الثانية  العزقة 
األزوتي  السماد  من  الثانية  الدفعة  وإضافة  الغريبة، 

مبعدل 100 كجم / فدان سلفات أمونيوم علي أن تزداد 
سلفات  فدان   / كجم   150 إلي  اجلديدة  األراضي  يف 
إىل   15 كل  األرض  تروي  اجلديدة،  للزراعات  أمونيوم 

20 يوما.
شيح البابونج

جيب على مزارعي البابونج  اإلستمرار يف مجع أزهار 
يف  القطف  مراعاة  مع  ابريل  و   مارس  يف  البابونج 
الصباح الباكر مع اإلهتمام  بإضافة التسميد و الري و 

تنقية احلشائش باستمرار. 
الربدقوش

األمهات  نباتات  تفصيص  يتم  اخلضري  التكاثر   -
حيت  فرباير  نصف  من  املستدمية  األرض  يف  وغرسها 
أوائل ابريل. إضافة الدفعة الثانية من السماد األزوتي 
مبعدل 100 كجم / فدان سلفات أمونيوم علي أن تزداد 
سلفات  فدان   / كجم   150 إلي  اجلديدة  األراضي  يف 

أمونيوم للزراعات اجلديدة .
الري : تروي األرض كل 10 إلي15 يوما .

 100 إضافة  مع  القدمية  للزراعات  األولي  احلشة   -
كجم /فدان سلفات أمونيوم علي أن تزداد يف األراضي 

اجلديدة إلي 150 كجم / فدان سلفات أمونيوم 
بعد  احلشائش  مقاومة  تتم  احلشائش  مقاومة   -
الزراعة ب21 يوم من خالل عملية العزيق أي يف نهاية 

شهر ابريل وذلك يف حالة التكاثر اخلضري.   
النعناع

األهتمام بالعزيق .
مبعدل  األزوتي  السماد  من  الثانية  الدفعة  إضافة   -
يف  تزداد  أن  علي  أمونيوم  سلفات  فدان   / كجم   100
األراضي اجلديدة إلي 150 كجم / فدان سلفات أمونيوم 

للزراعات اجلديدة .
الري : تروي األرض كل 15 إلي 20 يوما .

اليامسني
  يتم إضافة الدفعة الثانية مبعدل 100 كجم / فدان 
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سلفات أمونيوم .
الري : تروي األرض كل 15 وجيب االعتدال يف الري يف 

) موسم اإلزهار ( حيت اليتأثر اإلنتاج .
اجلمع: يتم مجع احملصول من األزهار كل 10 إلي 14 يوم 
التوقيت  هذا  الشمس حيث  قبل شروق  اجلمع  ويتم 

حيافظ علي احملتوي الزييت لألزهار من اإلخنفاض .
العــــرت ) العـــطر( 

الوسطية  العقل  و  الطرفية  بالعقل  الزراعة  تتم  
العزيق مرة يف  القدمية  يف شهر مارس يتم  للنباتات 
 ( ملدة  القدمية  النباتات   تعطيش  يتم  و  ابريل  شهر 
5-10 أيام( قبل  أخذ احلشة األولي من النباتات يف شهر 
القرط  أثناء  و تقطيعها  لتخلخل اجلذور  ابريل منعا 
جودة  وزيادة   التقطر  كفاءة  من  يزيد  التعطيش  و 
الزيت و يراعي تطهري ادوات القص مبحلول كلوراكس 
و املاء بنسبة 1:1 كل نصف ساعة و يكون القرط علي 
إرتفاع 10 سم من منطقة التفريع لتجديد منو النبات 
بسهولة و يراعي أيضا رش األجزاء اجملروحة مبطهر 
100لرت ماء و بعد ذلك  300جم /  كوسيد101 برتكيز 
يتم الري مباشرة لتجديد منو النبات و تقليل جفاف 

يتم العزيق بعد استحراث األرض .  
الرحيان

يتم جتهيز األرض املستدمية و إضافة السماد العضوي 
األرض  يف  الرحيان  نباتات  لشتل  األرض  ختطيط  و 
يف  النبات  بذور  زراعة  بعد  ابريل  شهر  يف  املستدمية 
منتصف فرباير و مارس ويتم الشتل أمام املاء  و يتم 
ترقيع بعد اسبوعني من زراعة الشتالت  و اإلهتمام 

بالري و العزيق للتخلص من احلشائش.
الزعـــرت

مت  اليت  ابريل  و   مارس  يف  الزعرت  نباتات  شتل  يتم 
زراعة  يتم  و  يناير  و  ديسمرب  يف  بالبذور  زراعتها 
اختيار  طريق  عن  الربيع  فصل  يف  بالعقل  الزعرت 
مع  بوصة   6-4 بطول  الفروع  تكون  و  السليم  النبات 
إزالة األوراق السفلية ووضع العقل يف هرمون التجذير 
النباتات  من  حشة  أخذ  يتم  ااجلذور.  إنبات  لزيادة 
منطقة  فوق  النبات  بقرط  الربيع  أخر  يف  القدميه  
و  الشراشر  عن  املقصات  استعمال  يفضل  و  التفريع 
يراعي التصويم قبل احلش باسبوع و تطهري النباتات 
احلش  بعد  األرض  تسميد  و  ري  و  مبطهر  اجملروحة 

مباسرة  لتجديد النباتات.
األقحوان

تسميد األقحوان يتم تسميد األقحوان بسماد خصوصي 
للنبات مرة كل شهر. 

تقليم األقحوان يتم إزالة الرباعم الطرفية اليت تنمو 
حول النبتة األساسية. إنتزاع األزهار واألوراق الذابلة 

ميكنك  أفضل.  بشكل  النمو  على  النبتة  نساعد  لكي 
تقليم نبتة األقحوان مرتني يف فصل الصيف. 

أشعة  إىل  األقحوان  حيتاج  ابريل  و   مارس  شهري  يف 
تتحول  لإلضاءة  يتعرض  عندما  يزهر.  كي  الشمس 
الرباعم إىل أزهار. يف أواخر فصل الربيع حتى اخلريف 
عندما  أوراق.  إىل  الرباعم  وتتحول  التزهري  يتوقف 
من  زهرياتها  على  حنافظ  ولكي  مزهرة  النبتة  تكون 
أشعة الشمس واحلرارة العالية نقوم بتغطيتها بكيس 
بالستيك أسود لكي مننع دخول الضوء إىل النبات بهذه 

الطريقة تتحول الرباعم إىل أزهار بداًل من األوراق 
املرميية 

احلشة  األولي للنبات ، الذي يتم تنفيذه خالل شهري 
ننتظر حتى  أن  علينا  عام  بشكل  ابريل(.   – )مارس 
ألول  احلصاد  قبل  األوراق  من  للنبات  ويتكون  ينمو 
 3 مرة بشكل عام ميكننا احلصاد من مرتني أو حتى 
مرات يف السنة. قد يتطلب الري والتسميد بني مرات 
التجديد  على  النباتات  تشجيع  يتم  حبيث  احلصاد 
ألنها  بسرعة  املرميية  أوراق  جتف  ما  عادًة  بسرعة. 
جتفيف  يتم  و  املاء  من  صغري  تركيز  على  حتتوي 
األجزاء احملصودة يف منطقة مظللة أو يف جمفف خاص. 
كل هذه االجراءات نفعلها لتثبيط اللون واحلفاظ على 

جودة وتركيز الزيت املتطاير.
الينسون و الكراوية 

علي   ، أبريل  شـــهر  فـــي  النباتـــات  حـــصاد  يتم 
وليس  زيتونى خمــضر  الينسون  لـون مثـار  يكون  أن 
املرحلـة  هـذه  فـي  اجلمـع  جيب  ولــذلك   ، أصــفر 
النـضج ،حيث تفضله األسـواق املـصرية  وقبـل متـام 
النباتــات  حــش  أو  بتقليع  ذلـك  ويـتم  واألوروبية 
الـشمس  املنــشر ووضــعها مقلوبـة فـي  إلــى  ونقلهــا 
إلـى  البـذور  تعريض  عـدم  مـع  اجلفـاف  متـام  حتـى 
إلـى  لونهـا  يتحول  ال  حتـى  املباشـرة  الـشمس  أشـعة 
األصـفر.  ثـم يتم اسـتخالص البـذور بالـدق أو الفـرك 
األتربـة  مـن  للـتخلص  الغربلـة  عملية  هلـا  وجتـرى 
الـــضامرة  والبـــذور  النباتـــات  وبقايا  والرمـال 
علـى  احلـصول  وبالتـالي  النقـــاوة  نـــسبة  ورفـــع 
عائـد أعلـى ، ثـم تعبـأ فـى أجولـة جديدة من اخليش 
وختزن يف مكان جيد التهوية مـع عـدم وضع العبوات 
مالمـسة لـألرض مباشـرة حتـى حنميهـا مـن الرطوبة 

األرضية
الشبت و البقدونس و الكسربة )الكزبرة(

جيب اإلهتمام  بوضع األمسدة األزوتية  و الري بعد كل 
زراعتهم  يفضل  حيث  النباتات  هلذه  خضرية  حشة 
بالبذور  من شهر  أغسطس و حيت مارس. يتم وضع 
450 كجم/ الثانية من سلفات النشادر مبعدل  الدفعة 

29
يــة لــــإراشد الــزراعــى تــصــدرهــا اإلدارة الــمــركــز



3130

كجم/فدان   50 مبعدل  البوتاسيوم   وسلفات  فدان 
سلفات  من  الثانية  الدفعة  وضع  يتم  ابريل.  شهر  يف 
البوتاسيوم  وسلفات  كجم/فدان   450 مبعدل  النشادر 

فبمعدل 50 كجم/فدان يف شهر ابريل. 
خبز النحل 

فرتة  يف  ابريل  شهر  يف  الري  أثناء  املاء  كميات  تقليل 
البذور علي  البذور) حيث يتم نضج  نضج و تكوين 

فرتات( حيت ال حيدث رقاد للنبات  .
الكــمــون

سلفات  من  الثانية  اجلرعة  يضاف  الكمون   تسميد 
النشادر مبعدل 400 كجم/فدان حتت ظروف منطقة 
النوبارية و450 كجم/فدان حتت ظروف منطقة مشال 
سيناء ومساد سلفات بوتاسيوم مبعدل 150-200 كجم/ 
فدان أو 100 كجم/فدان حتت ظروف املنطقتني علي 

الرتتيب وذلك عند بداية التزهري يف شهر مارس .
و  شهر  مارس  الكمون يف منتصف   بذور  تبدأ نضج 
مجع  يفضل  و  االصفر  باللون  النضج   يبدأ  و  ابريل 

الثمار عندما ينضج و يبدأ التلون باللون البن.
الشـــطــة

زراعة العروة الصيفي لشتالت الشطه يف شهر ابريل يف 
األرض املستدمية و جيب نقع اجملموع اجلذري للشتالت 
يف حملول من خليط من مبيدات فطرية )دياثني م 45 
1.5جم/لرت حيت حنافظ  2.5جم/لرت + بنليت  مبعدل 

علي اجملموع اجلذري من أعفان الرتبة.
تسميد العروة الصيفي املبكر من الشطة بـ )200 كجم 
سوبر  كجم   150 اضافة  و  ابريل  يف  أمونيوم  سلفات 
و  أمونيوم  سلفات  200كجم  مع  الكالسيوم  فوسفات 
مباشرة  الري  و  النبات  جبوار  تكبيشا  السماد  يوضع 

بعد التسميد .
الصبار 

بالزراعات من عزيق وري و إضافة األمسدة  اإلهتمام 
املناسبة له. 

الكركدية
فـي  املستدمية  األرض  فـي  مباشـرة  البـذور  تـزرع 
شـهرابريل حيث  أخر  وحتـى  مـارس  شـهر  أواخـر 
يتم   . إلنباتها  عالية  حرارة  درجة  إىل  البذرة  حتتاج 
إضـافة  مـع  اجليد  بـاحلرث  للزراعـة  األرض  جتهيز 
مكعب   مرت   20 مبعـدل  املتحلـل  العـضوي  الـسماد 
يـضاف  الرملية  األراضي  يف  الزراعة  اما  / فـدان، 
/ فـدان  مكعب   مرت   30 مبعـدل  العضوية  األسـمدة 
األرض   ً ، وتـسوى  الكالسيوم  وسـماد سـوبر فوسـفات 
/ قصبتني(  خطـوط   8 ( مبعـدل  وختطـط  جيدا  
 4 ( جــور  فــي  البــذور  وتــزرع  اخلطــوط  ومتــسح 
– 5 بــذور فــي اجلــورة( علــى الريشة  القبلية وعلي 

مـسافات 50 – 75 سـم ، حيث أن النبـات قـوي النمـو 
واسـعة  مـسافات  زراعتـه علـى  ويلـزم  التفريع  غزير 
إرتفـاع  الرأسـي ممـا مينع  النمـو  إلـى  يتجه  ال  حتـى 
مــن  يقلل  وبالتــالي  مـن التفریــع  ويقلـل  النبـات 
عــدد الثمــار واحملــصول ، ويزيد أيضا مــن صــعوبة 

عملية اجلمــع بواسطة األطفال.
عمليات اخلدمة بعد الزراعة :

الري :
رية  ثم   ، مباشرة  البذور  زراعة  بعد  النباتات  تروى 
بعد  ، ثم  الزراعـة  رية  مـن  أيام   10  –  7 بعـد  احملاياة 
ذلك على فرتات من 20 – 25 يوم حـسب نـوع الرتبـة 
الـري  من  عـدم اإلكثار  ويراعى   ، اجلویـة  والظـروف 
أن  وجيب  النباتـات  اصـفرار  إلـى  ذلـك  يؤدى  حيث 
يف  ركـود املياه  عـدم  مـع  احلـامي  علـى  الـري  يكون 
اخلطوط حيث يؤدى ذلك إىل اصفرار النباتات وموتها.

الرتقيع :
جتـرى عملية الرتقيع مباشـرة بعـد إنبـات البـذور أي 
بعـد حـوالي 7 – 10 أيام ، وجيب اإلسـراع مـن عملية 
فـي  النباتـات  تنـضج  حتـى  الغائبـة  للجـور  الرتقيع 

وقـت واحـد .
اخلف :

يتم خـف النباتـات علـى مرتني ، األولـى بعـد حـوالي 
يف  نباتات   3 حــوالي  يرتك  الزراعـة حيث  مـن  شـهر 
نبـات  ويرتك  اخلـف  يتم  يوم   21 بعد  ثم   ، اجلورة 
النباتات  اإلبقـاء على  ويراعى   ، اجلـورة  فـي  واحـد 

القوية واخلالية من اإلصابات .
العزيق :

وذلـك   ، األولـى  اخلفـة  بعـد  العزيق  عملية  جترى 
 ، اخلـف  عمليـة  بعـد  املتبقية  النباتـات  لتـسنيد 
اخلـف  عملية  بعـد  أخـري  مـرة  العزيـق  يـتم  ثـم 
تنمـو  التـي  احلـشائش  مـن  للـتخلص  وذلـك  الثانية 
للتخلص  أخرى  مرة  العزيق  ويتم   ،  النباتات  بني 
الـري  يتم  وعمومـا   ، األمـر  لـزم  إذا  احلـشائش  من 

بعـد إجراء عملية العزيق .
التسميد :

وقـد   ، العـضوي  السماد  من   3 20م  إىل  الفدان  حيتاج 
تزيد الكمية فـي األراضـي الرملية احلديثـة إلــى 30م3 
، و 200كجــم مــن ســماد ســوبر فوســفات الكالسيوم 

تــضاف قبــل الزراعــة وأثنــاء إعـداد األرض .
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و  احلقل  يف  والثوم  البصل  يصاب 
من  بالعديد  التخزين  فرتة  أثناء 
من  واحليوانية  احلشرية  اآلفات 
بينها  من  واليت  األنواع  خمتلف 
تتبع  اليت  »األكاروسات«  احللم 
لقبيلة  التابعة  األكارينــا  رتبة 
يتعرض  األرجل  حيث  مفصليات 
أحناء  مجيع  يف  والثوم   البصل 
باألكاروسات  لإلصابة  العامل 
كذلك  و  التغذية  النباتية  الضارة 
التنفسي  الثغر  األكاروسات عدمية 
كل  فادحة  خسائر  يف  يتسبب  مما 
عام ونتيجة لذلك ، مت إعطاء الكثري 
األخرية  السنوات  يف  اإلهتمام  من 
اليت كثرًيا  والثوم  البصل  حملاصيل 
جمموعة  من  للهجوم  تتعرض  ما 
واسعة نسبًيا من مسببات األمراض 
فرتة  يف  وكذلك  احلقل  يف  واآلفات 
األكاروسات  أهمها  من  التخزين 
واليت  تشمل أربعة عائالت رئيسية 
عائلة التنيوبلبيدى و األريوفيدى 
و الترتانكدى  و األكاريدى( وتعترب 
عائلة احللم األكاريدى أهمهم حيث 

يف  والثوم   البصل  بإصابة  تبدأ 
تزداد  و  احلقل  إىل  وتنتقل  املخزن 
براعم  حلم  خصوصا  و  اإلصابة 
األبصال يف احلقل مع تطور النبات 
للنبات  بالغة  أضرارا  والذى يسبب 
اآلفات  تسببها  اليت  فاألضرار 
كبرية وتؤدي إىل خسائر إقتصادية 
أغنى  أحد  هو   ، البصل  حملصول 
مصادر كريسيتني ، أقوى مضادات 
األكسدة اليت ميكن أن حتافظ على 
بشرتك خالية من التجاعيد. ميكن 
البصل  استهالك  من  كل  يوفر  أن 
عديدة  فوائد  املوضعي  وتطبيقه 
للفريوسات   مضاد  أقوى  أنة  كما 
أيضا ، الثوم. هو نوع نباتي مشهور 
الفيتامينات  من  العالي  حملتواه 
واإلنزميات وتأثريه يف القضاء على 

آفات مهمة اقتصادًيا للنباتات .
يصيب  األبصال  براعم  حلم 
العامل  أحناء  مجيع  يف  األبصال 
وخاصة أبصال الزينة حيث يتلف 
شحنات  من   )%20 اىل   %15  ( من 
مصاحب  أنة  كما  األبصال  هذه 

مسببا  واحلقل  املخزن  يف  للبصل 
يعترب  و   القبة  تعفن  مرض  له 
التغذية ويعرف  هذا احللم فطرى 
حبلم براعم األبصال  يتغذى على 
مصدرا   يكون  وبهذا  الفطريات 
مكان  من  للفطر  لنقلة  للعدوى 
جسيمة  أضراًرا  يسبب  و  ألخر 

لشحنات األبصال .
املفرتسات تلعب دوًرا طبيعًيا هاما 
ومتتد  األبصال  حلم   مكافحة  يف 
تهاجم  اليت  اآلفات  مجيع  لتشمل 
هذه احملاصيل وعليه جيب تشجيع 
هذا الدور وتطويره بشكل مستمر.

جملموعة  دراسيت  خالل  من 
و  األسكيدى  )عائلة  من  واسعة 
التابعني لتحت رتبة  الفيتوسيدى 
احللم املتوسط( وجدت أن  لديهم 
كعوامل  استخدامهم  على  القدرة 
آفات  ضد  البيولوجية  للمكافحة 
 ، أيًضا  والثوم.  البصل  حماصيل 
األكتينيديدا  حلم  تربية  ميكن 
وعائلة  الكيليتدى  عائلة   (
مجاعي  بشكل   ) االستجميددى  
األكاريدى   احللم  ضد  وإطالقهما 
للقضاء عليه باإلضافة لفاعليتهما 
فى القضاء على األكاروسات الضارة 
خالل  التغذية  نباتية  األخرى 
باآلفات  لإلصابة  احلرجة  الفرتات 
مثل طرق املكافحة اآلمنة األخرى 
املكافحة  اسرتاتيجيات  إطار  يف   ،

املتكاملة لآلفات.
األبصال  حلم  مكافحة  ميكن   
باألكاروسات املفرتسة  اليت هلا أهمية 
تعداد  خفض  يف  عالية  إقتصادية 
حلم األبصال و كذلك أثبتت كفاءة 
األكاروسات  على  القضاء  يف  عالية 
النباتية الضارة املصاحبة هلما مثل 
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واالريوفيدى  التنيوبلبيدى  عائلة 
والترتانكدى  واألكاريدى.

يف  طبيعًيا  دوًرا  تلعب  املفرتسات 
ضد  البيولوجية  املكافحة  برنامج 
هذه  تهاجم  اليت  اآلفات  مجيع 
هذا  تشجيع  جيب  وعليه  احملاصيل 

الدور وتطويره بشكل مستمر.
مفيًدا  هنا  املقدم  العمل  سيكون   
البصل  آفات  مكافحة  يف  جًدا 
إلنتاج  املختلفة  املواسم  يف  والثوم 
جودة وكميات أفضل من احملاصيل 

البصلية.
 جيب على  املتخصصني حنو العمل 
على التطوير فى استخدام املفرتسات 
فى املكافحة و كذلك املعرفة التامة 
بكل النواحي البيولوجية والبيئية 
و  للمفرتسات  والفسيولوجية 
املستهدف  اآلفات  سلوك  معرفة 
انسب  وحتديد  ملعرفة  مكافحتها 
افضل  و  املفرتسات  إلطالق  وقت 
اعلى  يعطى  الذى  للمفرتس  تعداد 
و  املستهدفة   لآلفات  خفض  معدل 
بالدور  والفنيني  املزارعني  اقناع 
املكافحة  فى  املفرتسات  تلعبة  الذى 
يعمل  ال  الدور  هذا  وان  احليوية 
بعد  احملاصيل  محاية  على  فقط 
ممارسات  ليشمل  ميتد  بل  احلصاد 

املضمونة  الزراعية  واملعامالت 
كما  الطازجة  املنتجات  لتسويق 
البشرى  بالعنصر  االهتمام  جيب 
الفنيني والفالحيني  العمال  خاصة 
استخدام  كيفية  على  وتدريبهم 
الكثري من  العنصر  مع  اجراء  هذا 
الدراسات حلصر األنواع األكاروسية 
واالستفادة  املفرتسة  وخصوصا 
الذروات  موعد  معرفة  إن  منها. 
املومسية  للتذبذبات  السنوية 
النباتية  احللم  أنواع  من  نوع  لكل 
التغذية املستخدمة يف هذه الدراسة 
لتكون مفيدة يف حتديد موعد بدء 
تطبيق الربامج املقرتحة للمكافحة. 
أنواع احللم املفرتسة  كما أن معرفة 
اآلفات  لتلك  واملصاحبة  املتوطنة 
أكثر  من  تعترب  التغذية  نباتية 
احلد  يف  جناحًا  الطبيعية  األعداء 
من تعداد اآلفات املصاحبة هلا وهلذا 
فأوُد أن أقرتح باستخدامها بعينها يف 
على  البيولوجية  املكافحة  برنامج 

املستوى التطبيقي .
ومن أهم طرق املكافحة : 1-االهتمام 
اليت  احلشائش  من  احلقل  بنظافة 
قبل  وذلك  للحشرة  عوائل  تعترب 
أو  احلرث  بعمليات  والقيام  الزراعة 
على  للقضاء  الزراعة  العزيق بعد 

احلشائش.
قبل  والتقاوي  البذور  معاملة   -2
 7 مبعدل  جاوشو  مبادة  زراعتها 
التقاوي فى  أو نقع  حم/كجم بذرة 
مبيد جهازي يتشربه نسيج النبات 
تكرب  حتى  طويلة  ملدة  وحيميه 

البادرات.
بالنسبة للتوصيات املعتمدة ملكافحة 
اعتمدتها  واليت  الزراعية  اآلفات 
الزراعية   اآلفات  مبيدات  جلنة 
واستصالح  الزراعة  لوزارة  التابعة 

األراضي  لعام 2021 
بالنسبة حملصول البصل :- ال توجد 

توصيات لرش البصل باملبيدات 
أما بالنسبة حملصول الثوم:-  فيمكن 
رؤوس  جفاف  أكاروس  مكافحة 
املبيدات  أحدى   باستخدام  الثوم  
املادة  ذات  بها   املوصي  األكاروسية 

الفعالة
 %24 1-  كلوروفيناباير على صورة 

أس سي مبعدل 60سم /100لرت
صورة%36  على  كلوروفيناباير    -2

أس سي مبعدل 55سم/100لرت
 3-أو املادة الفعالة  )مادة األبامكتني
 1.3 % + بافيسينثرين 8.8 % ( مبعدل

  75 سم لكل 100 لرت ماء
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عالمات نضج حمصول البصل:
- رقاد حواىل 50% من العرش وإحنناء األوراق ألسفل.

- جفاف اجلذور.
 -طراوة أنسجة عنق البصلة.

جيب عدم التبكري فى حصاد وإقتالع البصل حتى ال تنقص كمية احملصول إذ تنتقل املواد الغذائية من األجزاء 
األعناق  األبصال اخلضراء ذات  إىل كثرة وجود  األوراق حيث ختزن. مما يؤدى  إىل قواعد  النبات  املختلفة من 
السميكة والتى تؤدى إىل اإلصابة باألمراض الفطرية . كما ال تكون قدرة األبصال على اإلحتفاظ جبودتها عالية 
أثناء التخزين. وعلى اجلانب اآلخر جيب عدم التأخري فى عملية احلصاد إذ قد تنمو جذور من جديد إذا تركت 
وعفن  األسود  العفن  مبرض  اإلصابة  وإىل  املقشورة  األبصال  ظهور  إىل  يؤدى  مما  األرض  فى  نضجها  متام  بعد 

القاعدة و تتعرض األبصال لتهشم األعناق مما يؤدى إىل إصابتها مبرض عفن الرقبة وذبابة البصل الكبرية.
طرق احلصاد اآللي للبصل:

البصل  البصل باحملراث احلفار: يتم حرث األرض باحملراث احلفار على عمق أكرب من عمق تواجد  1. حصاد 
حتت سطح الرتبة )15 سم( حيث يتم رفع البصل فوق سطح الرتبة وتركه فى األرض ليتم مجعه بواسطة 
العمالة اليدوية. ومن مميزات هذه الطريقة أنها توفر بعض الوقت واجلهد فى رفع البصل من الرتبة. إال أن هذه 
الطريقة تعرض البصل أثناء عملية احلرث للخدش والكسر وغالبًا ما حيدث ذلك نتيجة للزراعة اليدوية غري 

املنتظمة.
أعلى بواسطة زوج من  إىل  البصلة وشدها  البصل بالشد: تعتمد نظرية عمل اآلىل على مسك عنق  2- حصاد 
السيور. ويوجد أربع بكرات إثنني لكل سري أعلى السري وأسفله ويركب على إطار مائل ألعلى ويتم شد السريين 
البصله بينهما وحبركة  السريين فى إجتاهني خمتلفني ليتم مسك عنق  البكرات. ويتم حركة  مبجموعة من 
السري على مستوى مائل خترج األبصال من األرض وترفع إىل أعلى وتسقط من نهاية السري إما على األرض لتبدأ 

مرحلة التجميع اليدوى لألبصال أو تسقط األبصال فى صندوق خمصص لتجميع البصل.
3- حصاد البصل ورفعه وجتميعه فى مراود:

يتم حصاد حمصول البصل بإستخدام آلة تقوم برفع احملصول من الرتبة وجتميعه فى مراود حيث يتم جتميعه 
خارج احلقل بواسطة العمالة اليدوية وتتكون هذه اآللة من األجزاء اآلتية:

- سالح عريض يقوم برفع خطوط زراعة البصل حتى لتفادى إصابة األبصال بالتلف امليكانيكي.
-حصرية تتكون من عوارض بينها مسافات أقل من أقطار األبصال التى يتم حصادها، على شكل “8” تقوم برفع 
احملصول والتخلص من الرتبة املرفوعة معه وتأخذ حركتها من عمود اإلدارة اخللفى للجرار. ثم تقوم احلصرية 

بإنزال احملصول على سطح األرض.
-عوارض تركب على احلصرية من أسفل لتحديد العرض الذى سيشغله املرود.

4- حصاد البصل بآلة رفع وتهيئة احملصول: تقوم هذه اآللة بتجميع البصل من املراود ورفعه وفصل العرش ثم 
جتميع البصل فى مقطوره أو خزانات جبوار اآللة. وعليه فإن هذه اآللة ميكن أن تسمى كومباين حصاد البصل. 

وتتكون اآللة من األجزاء اآلتية:
- سالح يقوم برفع احملصول من املراود.

-حصرية رفع ترفع احملصول وختلصه من بقايا الرتبة وتأخذ حركتها من عمود اإلدارة اخللفى للجرار.
-وحدة قطع العرش تقوم بقطع العرش وكذلك اجلذور الطويلة. وهذه الوحدة تضبط حبيث يبقى طول العنق 

فى البصل حواىل 1.0 – 1.5 سم. ويكون القطع إما بواسطة أجهزة رأسية أو أجهزة أفقية.
-حصرية رفع احملصول النهائية وهى عبارة عن حصرية رفع مقسمه بعوارض أفقية لعدم تراكم كمية كبرية من 

احملصول وإحتمال سقوطه على األرض.
-وحدة طرد العرش املقطع وتوجد أسفل وحدة تقطيع العرش وهى عباره عن برمية سحب ذات عوارض أفقية.

ميكنة حصاد حمصول البصلميكنة حصاد حمصول البصل
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-مقطورة جتميع احملصول عباره عن مقطوره كبريه ذات إرتفاع كبري لتجميع أكرب قدر ممكن من احملصول 
وهى جتر بواسطة جرار مستقل وتتحرك جبوار آلة احلصاد.

مميزات احلصاد اآللي للبصل:  
1. سرعة إجناز العمل خاصة يف املساحات الكبرية مما يعمل على إخالء األرض يف الوقت املناسب حتى ميكن 

زراعة احملاصيل الصيفية التالية فى مواعيدها املوصى بها.
 2.  توفري ما يقرب من 50%من تكاليف احلصاد اليدوي.

3. تقليل التلف امليكانيكي الذي تتعرض له األبصال عند احلصاد بآالت غري متخصصة مثل احملراث البلدي أو 
احملراث احلفار. 

4. التخلص من احلشائش مما يوفر يف إستخدام املبيدات الكيميائية للمحصول التالي.
5. إثارة وتفكيك الطبقة السطحية للرتبة مما يوفر حرثة واحدة للمحصول التالي.

ما جيب مراعاته عند احلصاد اآللي للبصل: 
عند جتهيز األرض للزراعة ينبغي إجراء تسوية للرتبة ويفضل إجراء التسوية الدقيقة للرتبة حيث أن  	

درجة إستواء الرتبة تؤثر إىل حد كبري على أداء آلة احلصاد.  
من األفضل أن تتم الزراعة آليًا مما يضمن إنتظام املسافة بني خطوط الزراعة وإنتظام عمق الزراعة.  	
جيب إيقاف الري قبل احلصاد حبوالي 15 – 20 يومًا.   	
جيب التأكد من متام نضج معظم النباتات قبل إجراء عملية احلصاد. 	
جيب أن تكون السرعة األمامية آللة احلصاد منتظمة يف حدود 1.5-2 كم/ساعة حتى ال حيدث إضطراب يف  	

معدل تغذية احملصول إىل احلصرية الناقلة.
جيب أن تتوافق السرعة األمامية لآللة مع السرعة اخلطية للسري الناقل للنباتات. 	
جيب تعميق أسلحة آلة احلصاد على عمق 20 سم من سطح الرتبة بزاوية إخرتاق °10 على الرأسي حبيث  	

يكون إخرتاق األسلحة للرتبة أسفل األبصال بالقدر الكايف لضمان عدم ترك أبصال مدفونة يف الرتبة وحتى 
ميكن تقليل اإلصابات امليكانيكية لألبصال قدر املستطاع ويف نفس الوقت يراعى عدم املبالغة يف العمق 

حتى ال يزيد احلمل على اجلرار. 

مقطورة تجمیع المحصول        سیر رفع نھائى   
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 رعاية األرانب خالل فرتة الصيف رعاية األرانب خالل فرتة الصيف

املادة العلميةاملادة العلمية
د. هدي حممد عبدالرءوف شعباند. هدي حممد عبدالرءوف شعبان

د. صفاء عطايا حممد بركاتد. صفاء عطايا حممد بركات

تعترب 
فرتة  معظم 

أشهر  خالل  األرانب  تربية 
تتخطى  واليت  احلارة  الصيف 

وتكون  احلدود  احلرارة  درجات  فيها 
مرتفعة مع ارتفاع نسبة الرطوبة وقد 
وبالتالي  احتماهلا  األرانب  تستطيع  ال 
فإنها تؤثر علي النمو واإلنتاج. فعملية 

الرعاية خصوصا يف هذه الفرتة من 
حتتاجها  اليت  العمليات  أهم 

األرانب. 

احلرارة  درجة  ارتفاع  حيث  تزيد  األرانب  فمشاكل 
ونقص األكسجني داخل العنرب وارتفاع نسبة الرطوبة 
الصيف   فصل  يف  املرتفعة  خاصة  احلرارة  فتعترب   ،
وانتاج  تؤثر على منو  التى  البيئية  العوامل  أهم  من 
إلرتفاع   جدا  احلساسة  احليوانات  من  فهى  األرانب، 
التستطيع  أنها  من35°م حيث  أعلي  احلرارة  درجة 
بسهولة التخلص من حرارة اجلسم عند إرتفاع حرارة 
الفسيولوجية  التنظيمات  فتبدأ جمموعة من  البيئة 
الزيادة  من  احلد  على  للعمل  واهلرمونية  والسلوكية 
احلرارة  درجة  تصل  وعندما  اجلسم  حرارة  فى 
احمليطة باألرانب إىل 35°م  تبدأ األرانب فى فقد قدرتها 
°م    42-40 أجسامها و عند  على تنظيم درجة حرارة 
تصل األرانب ملرحلة اإلجهاد احلراري و تزداد بشدة 

معدالت النفوق مما يؤدى خلسائر كبرية. 
من  للتخلص  املختلف  السلوك  ببعض  األرانب  وتقوم 
وامحرارها  لألذن  الدم  توارد  زيادة  مثل :  احلرارة 
وانتصابها للتخلص من احلرارة الزائدة ووضع اجلسم 

عموما حيث ميط احليوان نفسه مع االسرتخاء التام 
ليتخلص من احلرارة العالية بواسطة اإلشعاع واحلمل 
كما  جسمها(  )امتداد  اخلارجية  للبيئة  والتوصيل 
الفقد  زيادة  على  يعمل  لكى  بشدة  يلهث  احليوان  أن 
التنفس  معدل  وزيادة  املاء  خبر  خالل  من  احلرارى 
التنفسي.  اجلهاز  طريق  عن  املاء  تبخري  أي  النهجان 
وكذلك يقوم األرانب بتغيري يف السلوك الغذائى حيث 
يقل كمية الغذاء املأكول ويزيد من تناول شرب املياه. 
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 %18 الغذاء املأكول بنسبة  فيقل  وجد عالقة عكسية بني درجات حرارة البيئة احمليطة وكمية الغذاء املأكول 
ثابتة  داخلية  حرارة  درجة  هلا  األرانب  أن  املعروف  من  أنه  وحيث  °م   30 عندما ترتفع  درجة احلرارة إىل 
)حوالي39 °م ( ، لذا جيب املوازنة أو احلفاظ على اإلتزان بني اإلنتاج احلرارى والفقد احلرارى، وذلك ميكن عن 
طريق التغيري فى النمط الغذائى، أو التحكم فى معدل ومستوى اإلستهالك الغذائي ويزداد معدل مياه الشرب. 
وكذلك يقل سلوكه اإلنتاجى مثل مخول احليوان وخفض مجيع العمليات احليوية له وختتلف األرانب عن 
بعضها فى قدرتها على حتمل احلرارة املرتفعة وتنخفض الكفاءة التناسلية ويتوقف تكوين احليوانات املنوية 
3 ساعات ثم ترجع إىل طبيعتها مرة أخرى وتزيد فرص  °م ملدة   للذكور إذا ارتفعت درجة احلرارة فوق35 

اإلصابة باألمراض وانتشارها مما يزيد من معدالت النفوق.
لذلك يتم ختفيف اإلجهاد احلرارى فى موسم الصيف بغرض احلصول على أفضل انتاجية لألرانب وأعلي ربح، 
وذلك بالرعاية اجليدة واتباع أفضل الطرق والوسائل املستخدمة سواء من حيث التغذية واإلسكان املناسبني، 
وتعترب زيادة الرطوبة من العوامل التى تؤثر على إنتاج األرانب خصوصا إذا ارتفعت درجة احلرارة ألن زيادة 
الرطوبة مع ارتفاع درجة احلرارة متثل عبء حرارى على األرانب وقد تصل اىل اإلحتباس احلرارى ومنها اىل 

النفوق. 
وأيضا يتم عمل احتياطات لتجنب مشاكل احلرارة ونقص األكسجني ولتجنب إعاقة اإلنتاج ألن األرانب بها 
غدد عرقيه التعمل وليس هلا أى طريق خلروج درجة احلراره من جسدها ولذا يفضل عمل األتى لتجنب 

مشاكل احلر يف العنرب:-
* اختيار املزرعة يراعي أن تكون إجتاها حبرى قبلى وذلك لزيادة كمية اهلواء فيها وكذلك ضمان توفري حركة 
اهلواء حول األرانب والتهوية اجليدة  ومراعاة زيادة مساحة الشبابيك املفتوحة سواء يف اجلهات البحرية أو 

القبلية مع احلرص على عدم تعرض األرانب للشمس املباشره أو اهلواء املباشر من اخلارج. 
* سقف العنرب يتم عزله بإستخدام مواد عازلة للحرارة مثل إستخدام املواد الكيماوية أو سعف النخيل أو قش 

األرز. يتم دهن سطح العنرب باجلري ليعكس درجة احلرارة أو رش السطح باملياه فى األوقات احلارة جدا.
*الشبابيك ميكن وضع خيش مبلل علي الشبابيك البحري حيت تعطي هواء رطب لألرانب. 

الرطوبة  درجة  لتقليل  اإلمكان  بقدر  العنرب  أرضية  داخل  مياه  وجود  عدم  يراعي  *األرضية 
وكذا التخلص من الرطوبة الزائدة داخل العنرب )حيث أن احلرارة العالية والرطوبة العالية قد تصل باحليوان 
إلي احتباس حراري( ومنه إلي النفوق. ومراعاة النظافة اجليدة وعدم ترك الذبل فى أرضية العنرب لفرتة 

غسيل  يفضل  ولذا  اآلمونيا  غاز  لتقليل  وذلك 
أرضية العنرب بأى حملول مطهر.

*احلوائط يتم عمل شفاطات للتخلص من الغازات 
الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون واآلمونيا.

مواسري  تستخدم  املياه  خزانات  و  *مواسري 
أشعة  عن  بعيدة  وتكون  املعزولة  أو  املغطاة  املياه 
خارجه  أو  العنرب  داخل  سواء  املباشرة  الشمس 
لقدرتها  البالستيكية  املواسري  بإستخدام  وينصح 
املياه  تستخدم خزانات  وكذلك  اجليد  العزل  على 
املصنوعة من مادة الفيرب جالس مع محايتها من 

أشعة الشمس املباشرة. 
*توفري املاء البارد للشرب )حرارته من15-20 °م ( 
بصفة مستمرة يف فصل الصيف )ميكن وضع قطع 
عدد  توفري  ويراعي  املياه(،  جرادل  يف  الثلج  من 

كافى من احللمات السليمة لسقي األرانب.
*كثافة األرانب داخل العنرب يراعي تقليل الكثافة فى العنرب الي حوالي 25% من طاقة العنرب، فاذا كانت طاقة 
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العنرب 100 أرنب يقلل الي 75 أرنب.
*تقديم األعالف يف حالة اإلرتفاع الشديد لدرجات احلرارة عن احلرارة املعتادة يتم تقليل األعالف املقدمة 
بنسبة 75% يف صورة وجبات وذلك من الساعة 12 ظهرا إىل الساعة 7 مساء ثم يقدم العلف هلم باقي اليوم علف 

كامل لتعويض فرتة احلر.
الربوتني  من  مناسبة  نسب  وضع  فيها  يراعي  املقدمة  *العليقة 
واألمحاض األمينية التى يتم إضافتها للعلف مثل الليسني وامليثونني 
إضافة  )أو  الربميكس،  مثل  واألمالح  الفيتامينات  إضافة  وكذلك 
الفيتامينات واألمالح للماء( وزيادة كمية الزيوت أو الدهون املضافة 
للعلف ألنها تعترب وسيلة هامة من أجل تعويض فقد التغذية بسبب 

فقدان الشهية يف احلرارة املرتفعة. 
*اضافات يف مياه الشرب إضافة فيتامني سى وكذلك األسربين لتقليل 

لزوجة الدم.
*تدوال األرانب توجد عدة طرق لتداوال األرانب حسب احلجم واحلالة 
لألم فرياعي  عدم  مسك األرنب  من  أذنيه أو أرجله  منعا لإلضرار به 
، ففي األرانب الصغرية متسك من منطقة احلوض أما األرانب الكبرية 
متسك من جلد أعلي الكتفني باليد اليمن ويرفع باليد السفلي من 

أسفل الظهر أو حتمل حتت اإلبط ، كما يراعى عدم نقل األرانب عند الفطام من حتت األم ألماكنها باليد ولكن 

يتم اإلستعانه بقفص بالستيك فارغ نظيف للنقل. 
*رعاية األمهات يتم التلقيح باكرا قبل وقت احلر فتفحص األم قبل التلقيح من الفتحة التناسلية فاذا كانت 

متورمة قليال مبتله وذات لون أمحر مييل للزرقة فيدل علي الرغبة اجلنسية وعندها يتم  وضعها للذكر.
*اجراء عملية التلقيح يتم التلقيح عن طريق نقل األنثى للذكر وليس العكس وترتك األنثى لفرتة قليلة لكى 
حياول الذكر الوثب عليها فإذا مت ذلك يالحظ عملية التلقيح بأن يلتصق الذكر باألنثى للحظة ومييل باألنثى 
على جانبه أو على ظهره وقد يصدرمنه صوتا. ومع عدم السيطرة علي العنرب ومراعاة احلرارة والرطوبة به 

يتوقف التلقيح خالل أشهر الصيف شديدة احلرارة والرطوبة.
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يعترب اجلنب الدمياطي من أكثر انواع اجلنب الطرية 
شيوعا فى مصر وعادة يعرف باجلنب األبيض حيث 
يستهلك  وهو    )%70  -50( من  الرطوبة  نسبة  تبلغ 
فى  وحفظه  بتخليله  وذلك  تسويته  بعد  أو  طازجا 
ملدة  القفل  حمكمة  صفائح  داخل  ملحية  حماليل 

ترتاوح بني 3– 6 شهور .
ويتميز عن غريه من اجلنب أن امللح يضاف مباشرة اىل 

اللنب قبل إضافة املنفحة )األنفحة( .
وذلك لتحقيق األهداف التالية :

1- منع حدوث ختمرات غري مرغوبة أثناء التجنب .
نعومة  وإكسابه  الناتج  وقوام اجلنب  2- حتسني طعم 

مرغوبة .
3- زيادة حمصول اجلنب الناتج بدرجة حمسوسة .

امليكروبات  4- زيادة قوة حفظ اجلنب بإيقاف نشاط 
غري املرغوبة واليت تسبب عيوب وفساد اجلنب.

أو  بقرى  لنب  من  الدمياطي  اجلنب  يصنع  ما  وعادة 
املاعز  أو خليط منهما وقد يصنع من لنب  جاموسي 
حالة  يف  )وذلك  به  خاصة  رائحة  له  أنه  إال  الغنم  أو 

صناعة جنب كامل الدسم (.
األدوات املستخدمة:ـ

حوض جتنب – موقد محام مائي – مقلب) جاروف( 
– ترمومرت – شاش – خمبار مدرج– براويز خشبية – 

ترابيزة ترشيح – ثالجة.
اخلامات املستخدمة:ـ

كلوريد  ملح   – خليط  أو  جاموسي  أو  بقرى  لنب 
صوديوم – منفحة.

خطوات صناعة اجلنب الدمياطي:
)أوال( استالم اللنب :

عليه  جيرى  أن  جيب  املصنع  اىل  اللنب  ورود  فعند 
اللنب  صالحية  مدى  تظهر  اليت  االختبارات  بعض 
استالم  باختبارات  تعرف  واليت  للتصنيع  املورد 

اللنب)كيمائية ومكروبيولوجية(.
)ثانيا( تصفية اللنب وتنقيته: 

 ويتم ذلك باستخدام شاش أو غريه إلزالة أي شوائب 
موجودة فى اللنب.

)ثالثا( بسرتة اللنب:
إما  دمياطي  جنب  تصنيعه  املراد  اللنب  بسرتة  يتم 
باستخدام البسرتة البطيئة وذلك برفع درجة احلرارة 
إىل 6ْ2.5 م  -  6ْ5 م ملدة 30 دقيقة أو باستخدام البسرتة 
قصري  ولوقت  عالية  حرارة  درجة  على  )السريعة( 
وذلك برفع درجة احلرارة اىل 72.5ْ  م - ٧3ْ  م ملدة 15 
م   ْ  40 اىل  احلالتني  السريع فى كال  التربيد  ثانية ثم 

وهى الدرجة املناسبة إلضافة املنفحة. 
)رابعا( إضافة امللح:

املنفحة  إضافة  قبل  اللنب  اىل  مباشرة  امللح  يضاف 
بواقع5 - 9 % شتاء وصيفا يف حالة اجلنب الذى يستهلك 
عند   %  15  - اىل12  النسبة  هذه  تصل  وقد  طازجًا 

تصنيع اجلنب لتخزينها.
 )خامسًا( إضافة كلوريد الكالسيوم إىل اللنب:

- خاصة يف املعامل اليت تعمل يف درجات حرارة عالية  
وذلك لتعويض الفاقد يف أيونات الكالسيوم و لإلسراع 

من التجنب .
)سادسًا( إضـافـة املنـفحـة : 

املهم  .ومن  للكيلو)السائلة(   / مل   3 1.5ـ  بنسبة 
حيث   . للنب  إضافتها  قبل  ماء  أمثاهلا  ب6  ختفف  أن 
امللح املضاف فهى  ختتلف نسبة اضافتها حسب نسبة 
امللح املضاف وتقل كلما اخنفضت  تزيد بزيادة نسبة 
نسبة امللح املضاف. كذلك تزيد نسبتها بزيادة نسبة 
الدهن يف اللنب املستخدم كما فى حالة اللنب اجلاموسى 

على سبيل املثال.
) سابعًا( تعبئة اخلثرة :

بعد التأكد من متام التجنب وصالحية اخلثرة للتعبئة 
وباحرتاس  رقيقة  طبقات  هيئة  على  اخلثرة  تغرف 
لتالفى تكسريها ولتقليل الفاقد من الدهن فى الشرش 

وذلك فى براويز خشبية.
الرباويز اخلشبية:ـ

قاعدة  على  وتوضع  اجلوانب  مجيع  من  ثقوب  بها 
من  الربواز  حيز  يأخذ  غطاء  وهلا  مثقبة  خشبية 
الداخل حبيث يسقط بداخله ويصنع بأحجام خمتلفة 

طبقا لكمية اخلثرة املنتجة.

مشاريع ودراساتمشاريع ودراسات
اجلنب الدمياطياجلنب الدمياطي

املادة العلمية
د / حممد زكى عيد
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) سابعًا ( وزن اجلــنب وحساب التصافى :
بعد انتهاء الرتشيح حولي )14 - 16 ساعة( وتقطع اجلنب إىل املكعبات املطلوبة تعبًا يف عبوات وتعرض للمستهلك 
الناتج / وزن  للتصافى = وزن اجلنب  املئوية  النسبة   : يلى  للتصافى كما  املئوية  النسبة  . و يتم وزنها وحتسب 
اللنب املستخدم * 100 ترتاوح نسبة التصافى باستخدام اللنب البقري 20 - 25 % بينما تصل إىل25 - 30 % يف حالة 

استخدام اللنب اجلاموسى .
ملحوظة هامة:ـ

يستخدم يف تصنيع  بتصميمه  لربواز خشيب قمت  يلى منوذج  فيما 
اجلنب األبيض وقد مت مشاركته مع أدوات أخرى لتصنيع اجلنب فى 

املبادرة الرئاسية حلياة كرمية.
  هو عبارة عن برواز مصنوع من اخلشب ميكن تبطينه من الداخل 
بطبقة من االستنالس مقسم من الداخل اىل ثالثة أجزاء كل جزء 
منهم عبارة عن برواز مستقل بنفسه له غطاء خاص به وذلك عن 
هو  كما  آلخر  جزء  من  حتريكه  يتم  متحرك  خشيب  جنب  طريق 
سنقوم  واليت  إلينا  الواردة  اللنب  كمية  حسب  على  بالصورة  مبني 
من  الناجتة  اخلثرة  يستوعب  بالصورة  املبني  فالربواز  بتصنيعها. 
كمية لنب تعادل 20 كيلو او 40 كيلو او 60 كيلو حيث أن كل كمية 
ثالثة  بتصنيع  قمت  قد  أكون  وبذلك  بتصنيعها  اخلاص  اجلزء  هلا 
براويز يف برواز خشيب واحد فقط  موفرا بذلك يف املكان حيث أن 
احليز الذى سيشغله برواز واحد  اقل بكثري من الذى سيشغله ثالثة 
براويز. كذلك موفرا يف التكاليف بدرجة كبرية جدا. كما نستطيع 
من خالله تصنيع أي كمية لنب ترد إلينا سواء كانت كبرية او صغرية 
حبيث ال تتعدى الكمية القصوى اليت يستوعبها الربواز. وبالتالي فهذا 
األسر  وكذلك  والصغرية  املنزلية  للمشروعات  جدا  مناسب  النموذج 

املنتجة يف القرى الريفية.
دراسة جدوى لتصنيع)جنب دمياطي( باستخدام (برواز خشيب 
متعدد) بطاقة انتاجية  قدرها 100 كيلو لنب كتكاليف ثابتة يف 

املشاريع الصغرية
السعر باجلنيهالعددأدوات ومستلزمات االنتاجاملسلسل

16000حوض جتنب مزدوج اجلدران استنالس ) دبل جاك( سعة 100 كيلو لنب1
23000أقساط لنب سعة القسط 50 كيلو2
11000برواز خشيب متعدد عدد) 3 حتليقه(+طرابيزة خشب 3
2800انبوبة غاز4
1300شعلة )موقد نار(5
21000جرادل استنالس6
240ترمومرت حرارى7
1300ميزان دجيتال صغري سعة 30 كيلو.8
480عبوات لتعبئة اجلنب الناتج سعة العبوة 10 كيلو.9

25كيلوأكياس بالستيك لتعبئة اجلنب10
1300جاروف استنالس لغرف خثرة اجلنب11
100ــــــــشاش لتعبئة خثرة اجلنب.12

12.945ـــــــ                              إمجالي التكلفةــــــــــــــــ
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دراسة جدوى لحساب تكاليف تصنيع الجبن الدمياطي
دراسة جدوى )للجبن الدمياطي( الناتج من تصنيع )100 كيلو لبن بقرى( في المشاريع الصغيرة.

سعر الوحدة الكمية  بالكيلوتكاليف التصنيعم
باجلنيه

السعر 
باجلنيه

        650     1006.5لنب بقرى1
120.506امللح2
300257 جممنفحة3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاز4

ـــــــ
10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمالة+ مصروفات أخرى5
ــــــ

100

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإمجالي التكلفةــــــــ
ـــــــ

773

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملكسب النهائيــــــ
ـــــــ

78.2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ% للمكسب النهائيــــــــ
ــــــــ

%10.11

حيث ان نسبة التصاقي )الجبن الناتج( في اللبن البقري تتراوح من 20 الى 25 %.
أي أن متوسط التصافى )الجبن الناتج( يكون في حدود 23 %.

تكلفة الكيلو = إجمالي التكلفة / كمية الجبن المنتجة
اذآ تكلفة الكيلو=773 / 23 = 33.6 جنيها.

في حالة بيع الجبن بسعر 37 جنيها.
يكون صافي الربح = سعر البيع للكيلو – سعر التكلفة للكيلو.

اذآ صافي الربح = 37 – 33.6 = 3.4 جنيه للكيلو.
اذآ المكسب = كمية الجبن المنتجة × صافي الربح للكيلو.

المكسب اليومي = 23 × 3.4 = 78.2 جنيها.
حيث أن هذه األسعار قابلة للتغيير من وقت آلخر سواء بالزيادة أو النقصان
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احلشرات اإلقتصاديةاحلشرات اإلقتصادية
اآلفات احلشرية اليت تصيب اآلفات احلشرية اليت تصيب 

 زراعات البطاطس يف العروة الصيفي زراعات البطاطس يف العروة الصيفي
املادة العلمية / د. رمضان حممد فراج

الصيفي  العروات  يف  البطاطس  زراعات  تنتشر 
اآلفات  بعض  نتناول  وسوف  والشتوي  واخلريفي 
العروة  يف  البطاطس  زراعات  تصيب  اليت  احلشرية 
املستوردة  التقاوي  من  زراعتها  يتم  واليت  الصيفي 
خالل شهري ديسمرب ويناير ويتم نضجها خالل شهري 
ابريل ومايو ومتثل املساحة املنزرعة يف تلك العروة حنو 
% من إمجالي زراعات البطاطس سنويا . وتتميز   30
تلك العروة بارتفاع إنتاجيتها وجودتها باإلضافة إلي 
ولذا   ) النيلي   ( اخلريفي  للعروة  كتقاوي  استخدامها 
السليمة  الزراعية  بالعمليات  اإلهتمام  الضروري  من 
تلك  خالل  احلشرية  اآلفات  ومن   . اآلفات  ومكافحة 
النطاطات(   ( واجلاسيدز  واملن  احلفار  من  كل  العروة 
واليت  البطاطس  درنات   ) فراشة   ( ودودة  والرتبس 
احملصول  ونوعية  إنتاجية  يف  شديدة  خسائر  تسبب 
مع  املناسب  التوقيت  يف  املكافحة  إجراء  يتطلب  مما 
طرق  واملتضمنة  املتكاملة  املكافحة  برنامج  إتباع 
املكافحة الزراعية وامليكانيكية واحليوية باإلضافة إلي 

املبيدات الكيمائية عند الضرورة .
احلفار ) كلب البحر ( 

بالعروة  مقارنة  الصيفي  العروة  يف  اآلفة  تلك  تنتشر 
الشتوي وخاصة يف األراضي غزيرة التسميد العضوي 
 . واملصارف  املياه  مساقي  وجبوار  الصفراء  واألراضي 
حيث تتغذي احلوريات واحلشرات الكاملة علي التقاوي 
وجذور النباتات الصغرية والسيقان حتت سطح الرتبة 
وموتها عند شدة اإلصابة . وبعد الري يالحظ أنفاق 
جبوار  أو  اجلور  إلي  متجهة  اخلط   بطن  يف  التغذية 
خطوط الري . كذلك تصيب الدرنات املتكونة وتسبب 
ظهور ثقوب وفجوات فيها وبالتالي تعفنها واخنفاض 

قيمتها التسويقية . 
املكافحة الزراعية 

بالبالستيك  التغطية  طريق  عن  الشمسي  التعقيم 
 ،  ) وأغسطس  يوليو   ( احلارة  الصيف  أشهر  خالل 

دورة زراعية ثالثية ، احلرث اجليد والعميق واملتكرر 
واملتعامد للرتبة وتعريضها للشمس والتهوية واألعداء 
إزالة   ، واهلدهد  قردان  أبو  طيور  وخاصة  الطبيعية 
زراعة  عدم   ، وحرقها  النباتية  واملخلفات  احلشائش 
عدم   ، الباذجنانية  العائلة  حماصيل  بعد  البطاطس 
الري علي   ، أ و األزوتي  العضوي  التسميد  اإلسراف يف 

احلامي .   
املكافحة الكيمائية 

طعم سام للفدان يتكون من 1 لرت بريبان  EC % 48   أو 
كلورزان  EC   % 48  + 15 كجم جريش ذرة أو سرس 
بلدي + 20 لرت ماء . وختلط املكونات جيدا وحتضريها 
ساعتني  عن  تزيد  ال  بفرتة  احلقلي  االستخدام  قبيل 
للمحافظة علي رطوبة مناسبة يف الطعم . ويتم العالج 
للمراوي واملصارف  البؤر املصابة واملناطق اجملاورة  يف 
حيث يتم نثر الطعم بني اخلطوط أو سرسبة جبوار 
يوم  صباح  يف  األرض  ري  مع  الغروب  قبيل  النباتات 
املعاملة وعدم إجراء الرية التالية إال بعد مرور 5 أيام 

من املعاملة . 
املن 

تتواجد أنواع من تلك اآلفة ذات أحجام وألوان خمتلفة 
درجات  عند  تعدادها  ويتزايد  اإلنبات  بداية  مع 
واحلشرات  احلوريات  وتنتشر   . املعتدلة  احلرارة 
النامية  والقمم  لألوراق  السفلي  السطح  علي  الكاملة 
وتتغذي بامتصاص العصارة النباتية وبالتالي اصفرار 
وجتعد وتشوه األجزاء املصابة وضعف وذبول النباتات 
من  اآلفة خاصة  وتعترب   . اإلصابة  عند شدة  وموتها 
اخلوخ األخضر ناقلة لألمراض الفريوسية مثل التفاف 
وبالتالي  النباتات  وتقزم  األوراق  واصفرار  وموزايك 
الدرنات  حجم  وصغر  احملصول  إنتاجية  تدهور 

وتشوهها . 
دودة ) فراشة ( درنات البطاطس 

املتأخر  والصيفي  الصيفي  العروة  يف  اإلصابة  تشتد 
حتدث  حيث   . والدرنات  اخلضري  اجملموع  وتصيب 
التغذية  نتيجة  وشفافة  منتظمة  غري  أنفاق  الريقات 
العليا والسفلي ثم  البشرتني  الورقة بني  أنسجة  علي 
األوراق  وموت  جفاف  حيدث  ولذا  األنفاق  تلك  تتسع 
واألفرع . كما تثقب الريقات الرباعم الزهرية مسببة 
املتكونة  الدرنات  يف  ثقوب  إلي  باإلضافة  سقوطها 
اإلخراجية  املواد  ظهور  مع  داخلها  أنفاق  وتتكون 
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مما  الدرنة  سطح  علي  األنفاق  فتحات  عند  البنية 
املمرضة  والفطريات  البكرتيا  لدخول  الفرصة  يهيئ 
الدرنات  يف  اإلصابة  وتزداد   . الدرنات  عفن  وبالتالي 
الدرنات  يف  اإلصابة  زيادة  إلي  باإلضافة  السطحية 

بدرجة اكرب من اجملموع اخلضري . 

املكافحة الزراعية 
واملتكرر  العميق  احلرث   ، ثالثية  زراعية  دورة 
واملتعامد للرتبة  والتسوية والتنعيم ، إزالة احلشائش 
من  املبكرة  الزراعة   ، اجملاورة  واملناطق  احلقل  من 
التأخري  وعدم  يناير  نهاية  حيت  و  ديسمرب  منتصف 
عدم   ، باآلفة  اإلصابة  لزيادة  منعا  فرباير  شهر  إلي 
جماورة أو تعاقب زراعات العائلة الباذجنانية ، زراعة 
درنات البطاطس علي عمق كاف بنحو 15 سم داخل 
اخلطوط ، اختيار أصناف مقاومة أو متحملة لإلصابة 
ونوعية  احلرارة  لدرجات  تبعا  الري  يف  التوازن   ،
الباكر  الصباح  الري يف  النباتات وإجراء  الرتبة وعمر 
جفاف  وعدم  متقاربة  فرتات  وعلي  الغروب  عند  أو 
البيض  بوضع  الفراشات  قيام  ملنع  وتشققها  الرتبة 
األزوتية  األمسدة  يف  اإلسراف  عدم   ، الدرنات  علي 
تأخري ميعاد  وبالتالي  لتزايد اجملموع اخلضري  منعا 
أو  باآلفات  لإلصابة  عرضة  وتصبح  الدرنات  تكوين 
مثل  للدرنات  الفسيولوجية  األمراض  بعض  حدوث 
ظاهرة التشقق أو القلب األجوف ، االهتمام بالتسميد 
ونضج  تكوين  سرعة  لضمان  والبوتاسي  الفوسفاتي 
وميعاد  وكميات  أنواع  وتعتمد  الدرنات  وصالبة 
رش   ، النباتات  وعمر  األراضي  نوعية  علي  التسميد 
والزنك  احلديد  مثل  املخلبية  بالعناصر  النباتات 

والكربوهيدرات  النشا  تكوين  لزيادة  واملنجنيز 
الدرنات  وتغطية  بالعزيق  اجلور  حول  الرتديم   ،
الشمسية  اللفحة  من  حلمايتها  باستمرار  السطحية 
واالخضرار وفراشة درنات البطاطس ، قطع األوراق 
سم   2 بنحو  اإلصابة  منطقة  أسفل  املصابة  واألفرع 
مبجرد  احملصول  تقليع  يف  التأخري  عدم   ، وحرقها 
حقل  جبوار  البطاطس  درنات  ختزين  عدم   ، النضج 
الطماطم ، إجراء العالج التجفيفي ملدة  10 – 14 يوم  

بعد التقليع . 
املكافحة امليكانيكية

مصائد الفرمونات جلذب الذكور مبعدل 3- 5 مصائد 
/  فدان لقياس تعداد اآلفة . 

املكافحة احليوية 
. تربية وإكثار ونشر طفيل الرتيكوجراما 

. املبيدات احليوية :دايبل  WP      % 6.4  2Xمبعدل      
200 جم /فدان                  

- بووتكتو  WP   % 9.4      مبعدل    300 جم / فدان                  
 املكافحة الكيمائية 

- افانت  EC    % 15        مبعدل  25 سم3 /100 لرت ماء 
- سومثيون  EC   % 50      مبعدل   300 جم / فدان 

والرش  أيام   9  -7 كل  الكيمائية  املبيدات  تناوب  بتم 
علي  الكيمائية  املبيدات  تطبيق  مع  الغروب  عند 
احليوية عند  املبيدات  ألي  واللجوء  اجملموع اخلضري 

بداية تكوين وصب الدرنات . 



البنجر.. وفوائده باجلملة
البنجر هو أحد أنواع اخلضار املفيد حيث يدخل يف حتضري وإعداد السالطات واملخلالت كما ميكن تناوله عن 

طريق حتضري عصري البنجر اللذيذ وللبنجر فوائد عديدة.
اهلامة مثل  املعادن  A . B . C وبعض  الفيتامينات مثل  العديد من  الصحية: حيتوى على  البنجر  فوائد  ومن 
ومضادات  واأللياف  والكربوهيدرات  الربوتينات  إىل  باإلضافة  والكالسيوم  واملاغنسيوم  والبوتاسيوم  احلديد 

األكسدة ومحض الفوليك .
ومن فوائده ما يلى:

* فوائد البنجر ملرضى الضغط : - يساعد البنجر على خفض ضغط الدم املرتفع وذلك الحتوائه على محض 
النرتيك الذى يساعد على تنشيط الدورة الدموية فى اجلسم وتهدئة األعصاب .

* فوائد البنجر للوقاية من مرض السرطان : حيتوى البنجر على مضادات األكسدة التى تساعد على الوقاية من 
خطر اإلصابة بالسرطان كما إنه يعمل على مقاومة اخلاليا السرطانية ومنع تكوينها باإلضافة إىل تقوية مناعة 

اجلسم ملواجهة العديد من األمراض .
فوائد البنجر للوقاية من األنيميا : - حيث حيتوى البنجر على عنصر احلديد الذى يساعد على الوقاية من فقر 
الدم أو األنيميا ألنه يعمل على زيادة إنتاج خاليا الدم احلمراء كما يساعد فى عالج سوء التغذية وإمداد اجلسم 

بالعناصر الغذائية اهلامة .
* فوائد البنجر لصحة املخ : - يساعد فى احلفاظ على صحة الدماغ حيث يعمل على زيادة وصول الدم إىل املخ 

كما يزيد من تدفق األكسيجني إىل خاليا اجلسم كما إنه يقوى الذاكرة ويقى من مرض الزهامير .
فوائد البنجر لصحة الكبد: -  يساعد البنجر على حتسني وظائف الكبد ومحايته من خطر اإلصابة

بالعديد من األمراض كم إنه يعمل على ختليص اجلسم من السموم واحلفاظ على صحة الكبد.
* فوائد البنجر ملرضى السكر: - حيتوى البنجر على بعض الفيتامينات واملعادن والعناصر اهلامة اليت تساعد 
على خفض نسبة السكر يف الدم كما يعمل على زيادة إفراز البنكرياس لألنسولني لذلك فهو غذاء جيد ملرضى 

السكر كما يساعد على الوقاية منه.
فوائد البنجر لزيادة طاقة اجلسم: -  يساعد على تنشيط طاقة اجلسم ويقلل من الشعور باإلجهاد والتعب فهو 

يساعد على وصول األكسيجني إىل خاليا وأنسجة اجلسم.
والبنجر غذاء مفيد جدًا ملمارسي الرياضة حيث أنه يزيد من النشاط واحليوية بصورة عالية.

* فوائد البنجر للبشرة: - حيتوى البنجر على مضادات األكسدة والعديد من الفيتامينات واملعادن وهذه العناصر 
تساعد على مقاومة الشيخوخة ومنع ظهور عالمات التقدم يف العمر.

مليئة  ببشرة  والتمتع  التجاعيد  والتخلص من  الشباب  يساعد على عالج حب  البنجر  تناول عصري  أن  كما   -
بالنضارة واحليوية.

* وتوجد فوائد عديدة للبنجر منها: -
- يساعد على إدرار البول - يساعد يف احلفاظ على صحة القلب ووقايته من األمراض - يعمل على احلفاظ على 
صحة العينني - حيتوى على محض الفوليك اهلام لتغذية اجلنني ومحايته من التشوهات - غنى بعنصرالكالسيوم 

الذى يساعد على تقوية العظام - حيتوى على عنصر احلديد الالزم حلماية األم احلامل من األنيميا .
- وإليك طريقة حتضري عصري البنجر : -

* يغسل البنجر ويقشر ويقطع إىل مكعبات .            * يغسل التفاح ويقطع إىل مكعبات أيضًا .
* نقشر الزجنبيل ونقطعه إىل مكعبات صغرية .

نضع كل من البنجر والتفاح والزجنبيل فى اخلالط ويضاف إليه كمية من املاء وخنلطه بضع دقائق إىل أن يتشكل 
لدينا مزيج ناعم ثم يصفى ويضاف إليه قطع الثلج ويقدم .
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