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المركز اإلحصائى بمصر والعالمالمركز اإلحصائى بمصر والعالم

 من المنزرعة المساحة بلغت لقد
 ١٩٩٦ عام العالم فى العدس
  بمتوسط فدان ألف ١٢.٦ حوالى
 أى للفدان كجم ٥٦٠ قدرھا إنتاجیة
 أھم ومن للفدان أردب ٣.٥ حوالى

- تركیا-الھند لھ المنتجة العالم دول
 وتعتبر.سوریا-بنجالدیش-كندا

 من العالم فى الدول أكبر من مصر
 لوحدة اإلنتاجیة الجدارة حیث

 یلیھا العدس إنتاجیة فى المساحة
 ثم وتركیا وسوریا الصین ثم كندا

.أسبانیا



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة
 األخیر النصف فى العدس زراعة یفضل

 التأخیر عدم ویجب أكتوبر شھر من
 فى التبكیر یؤدى حیث نوفمبر آخر حتى

 التفریع زیادة إلى العدس زراعة
 والبذور القرون عدد زیادة وبالتالى

 ونسبة بذرة ١٠٠ وزن وزیادة بالنبات
  البروتین ونسبة المتكونة الجافة المادة

 إنتاجیة وبالتالى بالبذرة والكربوھیدرات
 وینصح .المساحة وحدة من المحصول

 شھر من الثانى النصف فى بزراعتة
 لتقلیل وذلك البحرى الوجة فى نوفمبر

 .الزغبى البیاض مرض من اإلصابة
 من األول النصف فى بزراعتة وینصح
 لریاح تجنبًا القبلى الوجة فى نوفمبر

 التلقیح فترة خالل الخماسین
  .واإلخصاب



الكثافة النباتیة المثلىالكثافة النباتیة المثلى

  محصول فى المساحة المثلىلوحدة النباتیة الكثافة
 الزراعة فى كجم٤٠ الفدان یلزم حیث العدس
 الحیراتى الزراعة فى كجم٦٠-٥٠ و العفیر

 الصنف حسب على التقاوى كمیة وتختلف
 حجم حسب على المختلفة األنواع تقسم حیث

 العالم فى ینتشر األول نوعین إلى البذور
 المتوسط األبیض البحر وحوض الجدید

Macrosperma باللون تمتاز وھى 
 والبذور األزھار وصبغات للفلقات األخضر

  النبات ومجموع مفلطحة الحجم كبیرة
  الثانى النوع أما متعمق والجذر قلیل الخضرى

 فى المجاورة والمناطق الھند فى منتشر وھو
  )Microsperma( األدنى الشرق



طریقة الزراعة المثلىطریقة الزراعة المثلى

 العفیر أو بدار الحیراتى بالطریقة العدس یزرع
  تروى الحیراتى الزراعة وفى التسطیر أو بدار

 بعد التقاوى تنثر المناسب الجفاف وبعد األرض
 وتقسم وتزحف تحرث ثم ساعة١٢ لمدة نقعھا

 فتحرث العفیر الطریقة فى أما .أحواض إلى
 تزحف ثم التقاوى تنثر ثم تزحف ثم األرض

 طریقة وفى .تروى ثم أحواض إلى وتقسم
 الزراعة ألة تضبط بالتسطیر العدس زراعة

 العدس یزرع .السطور بین سم٣٠ مسافة على
 غزیرًا ریًا األرض تروى بدارحیث حراثى

 إستحراث وعن السابق المحصول إزالة عقب
البذور تبذر التربة



مـقـــاومة الحـــــشائشمـقـــاومة الحـــــشائش

 الحشائش العدس محصول مع تنمو
 والجلبان الخلة مثل الحولیة الشتویة

 والدحریج والنفل والحندقوق
 ومن  والعلیق كالنجیل والمعمرة
 وتقاوم الھالوك المتطفلة الحشائش

 مبیدات بإستخدام أو .بالتنقیة یدویًا
 مبید یرش حیث الحشائش

 ١ بمعدل WP %٨٠ جیساجارد
 الرى وقبل الزراعة بعد فدان/كجم
.مباشرًة بالرى ویتبع متجانسًا رشًا



میدمیدــــــــــــــــــــالتسالتس

  بكتریا تنمو والتى البقول محاصیل من العدس
  والمثبتة الجذرى مجموعھ على الجذریة العقد

  البذور تلقیح یجب لذا الجوى  للنیتروجین
..R  البكتیرى باللقاح

leguminasourum ١٥-١٠ ویضاف 
 األولى الریة قبل الكالسیوم نترات من كجم

 بالنسبة أما البكتیریة للعقد تنشیطیة كجرعة
- ١٠٠ بمعدل العدس یسمد  الفوسفاتى للسماد

 %١٥.٥ الكالسیوم فوسفات سوبر كجم١٥٠
P2O5 وفى للزراعة األرض تجھیز أثناء 

 األوراق حواف فى محترقة بقع تواجد حالة
 ینصح لذا البوتاسیوم نقص على یدل ذلك فإن

 وخاصًة بوتاسیوم سلفات كجم ٥٠بإضافة
  .الجدیدة األراضى فى الزراعة عند



الرىالرى
 التشتیة ریة إسم األولى على یطلق زراعتھ بعد ریتان العدس یروى•

 عند تكون الثانیة الریة أما الزراعة ریة من یوم٤٠- ٣٠ بعد وتكون
  .اإلزھار

 صغیرة األصناف خاصًة الرملیة األراضى فى الزراعة حالة فى•
 من أسابیع ثالثة بعد األولى ، ریات ٤ إلى الریات عدد تزداد البذور

 مرحلة خالل والثالثة الخضرى النمو مرحلة خالل والثانیة الزراعة
  القرون إمتالء مرحلة خالل والرابعة التزھیر

 الرى طریقة إتباع یجب الرملیة باألراضى العدس زراعة وعند•
 .التدھور من علیھا والمحافظة المائى اإلستھالك لترشید وذلك بالرش



األمراض النبــاتــیةاألمراض النبــاتــیة

 حواف على شاحبة صفراء صغیرة بقع تظھر حیثالزغبى البیاض•
 السفلى السطح على مباشرًة أسفلھا ویظھر للوریقات العلوى السطح

 .المسود البنى اللون إلى یتحول بنفسجى لونھ زغبى نمو علیھا بقع لھا
 ینصح لذا .اإلصابة بتقدم النامیة القمم وتموت األوراق تجف ثم

 المثلى النباتیة بالكثافة وااللتزام المناسب المیعاد فى بالزراعة
 للحد المصابة النباتات بقایا من والتخلص المناسبة السمادیة والجرعة

  بمعدل میكال بمبید بالرش ویقاوم .التالیة المواسم فى اإلصابة من
 الصدأ وكذلك یومًا ١٥ رشة كل بین مرات ٤ ماء لتر١٠٠/جم٢٥٠
 باستخدام والرش المقاومة األصناف زراعة خالل من یقاوم حیث

.السابق المعدل بنفس %٤٥ م الدیاثین



 تحت الجذور تتعفن حیث والذبول الجذور وأعفان البادرات موت•
 سطح فوق ظھورھا بعد أو قبل المصابة البادرات وموت التربة سطح

 النباتات وتصبح تجف ثم األصفر اللون إلى األوراق وتتحول .التربة
 حول فطریة نموات تظھر وقد .الحقل من متفرقة أماكن فى خالیة

 لذا .البنى اللون إلى المصابة األنسجة وتتحول التاج ومنطقة الجذور
 الزراعة قبل البذرة ومعاملة زراعیة دورة فى العدس زراعة یجب

 من كجم١ لكل جم٣ بمعدل تى-ریزولكس مثل الفطرى بالمطھر
البذور



عالمات النضج والحصادعالمات النضج والحصاد

- ١٣٠ حوالى بعد العدس یحصد•
 على ذلك ویختلف الزراعة من یوم١٥٠

 أھم ومن الزراعة ومیعاد الصنف حسب
 إصفرار العدس محصول نضج عالمات
 .القرون وإمتالء واألوراق السوق
 مراود فى یكوم ثم بالتقلیع العدس یحصد

 قبل وجدت إن الحشائش إستبعاد مع
 للدراس ینقل ثم لیجف یترك ثم التربیط

 البذور إلستبعاد یغربل التذریة وبعد
المكرمشة أو الضامرة



: الحصاد عند یلى ما یراعى أن ویجب•
 وعند النباتات جفاف تمام قبل الحصاد یتم-١•

 %٧٠ حوالى وتصبح القرون تكوین إكتمال
.منھا

 وتشون الباكر الصباح فى الحصاد یكون-٢•
 صغیرة أكوام فىصورة الجرن فى النباتات

 وتغربل تدرس ثم جفافھا یتم حتى وتقلب
 ثم ویخزن نظیفة أجولة فى المحصول ویعبأ

.بالسوس یصاب ال حتى یتبخر
 فانھا بالحقل المحصودة النباتات تركت إذا-٣•

 جذورھا صغیرة حلقات صورة فى تكون
 عند النباتات تتلف ال حتى الحلقة خارج
 .األمطار سقوط



كمیة المحصولكمیة المحصول

 لفدان المحصول كمیة تتراوح•
 أردب ٦-٤ من العدس
 الصنف حسب على تختلف
 التربة ونوع الزراعة ومیعاد

.النباتیة والكثافة
 الصحیح العدس أردب ویزن •

 كجم١٦٠ المقشور غیر
  المجروش والعدس

  .كجم١٤٨



الوصف النباتيالوصف النباتي
الجذرالجذر  

 متفرع متعمق وتدى الجذرى المجموع   
 علیھ وتنمو متر١ نحو إلى طولھ یصل
.Rh للنوع التابعة الجذریة العقد

leguminosarum . واألصناف 
  الحجم الصغیرة البذور ذات

Macrosperma سطحى جذر تنتج 
 األصناف أما الخفیفة األراضى یناسب

 فإنھا Macrosperma البذور كبیرة
 یالئم عمیق جذرى مجموع تكون

.الثقیلة األراضى



الســــــــــــــاقالســــــــــــــاق

 شتوى حولى عشبى نبات العدس  
 .سم٧٥-٢٥ بین طولھ یتراوح
 مفترشة نصف أو قائمة والساق
 والساق  القاعدى التفریع غزیرة

  عقد إلى مقسمة ملساء  أسطوانیة
Nodes وسالمیاتInter
nodes  األوراق علیھا تترتب 

 عقدة كل عند متبادل وضع فى
  .محدود غیر نموًا الساق وتنمو



األوراقاألوراق

   
 ریشیة مركبة العدس فى الورقة   

 ٨-٢ من لوریقاتا  عدد یتراوح
 كاملة متبادلة أو متقابلة أزواج
 الطرفیة الوریقة وتتحور .الحافة

 والوریقات قصیر محالق إلى
 ذات والورقة جدًا قلیل زغب علیھا

 أو مسننة تكون قد رقیقة أذنات
.النوع حسب مسننة غیر



ورةورةــــــــــــــــــــــــــالنالن

 زھرتین على تحتوى عنقودیة إبطیة•
 عدد وصل ولقد .أزھار ثالثة وأحیانًا

 بالعدس النورة محور على األزھار
 .أزھار ٧ إلى أفغانستان فى المنتخب
  خالل فى تفتحھا یتم والزھرة

 بالغیوم الملبدة األیام فى ساعات١٠
.والسحب



ارــــــــــــاألزھ

 فراشیة البقولیة العائلة فى كما الزھرة
 الزھرة ولون التناظر وحیدة سفلیة خنثى
 أو رفیعة بنفسجیة خطوط علیھا أبیض
-٥ من الزھرة طول یبلغ خفیف أزرق

 ٥( الكأس من الزھرة وتتكون .مم٨
 وجناحین علم بتالت٥( والتویج )سبالت
)ملتحمتین بتلتین من مكون وزورق



 والمتاع )سائبة العاشرة والسداه ملتحمین أسدیة٩ أسدیة١٠( والطلع
 وینتھى بویضتین على یحتوى مبیض( واحدة كربلة من مكون

 داخل یوجدان واألسدیة والمتاع .)میسم نھایتھ فى بقلم المبیض
 زورق على الحشرات وقوف عند الذورق من ویخرجان الذورق
  إلى تصل الخلط من نسبة ویحدث ذاتى والتلقیح .الزھرة

.الحشرات بواسطة%٠.٨



الثمرةالثمرة

 على یحتوى صغیر مفلطح قرن•
  سم٢- ١ وطولھ بذرتین أو بذرة

.الثمرة على مستدیم والكأس



البذرةالبذرة

 الوجھین محدبة مستدیرة البذرة•
 داخلھا غامق بنى القصرة ولون

 األصفر من لونھا یختلف فلقتان
 ویتراوح البرتقالى إلى المخضر

.جم٩٩-١٠ بذرة األلف وزن



  البذرة كبیرة أصناف.١•
Macrosperma: ویتراوح 

 واألزھار مم٩-٧ فیھا البذرة قطر
 ولون الحجم كبیرة بیضاء تكون عادًة

.مصفر أبیض البذرة
  البذرة صغیرة أصناف.٢•

Microsperma: قطر یتراوح 
 زرقاء واألزھار مم٦-٣ بین البذرة
.الحجم صغیرة خفیفة



التلقیح واإلخصابالتلقیح واإلخصاب

 وتنتشر مبكرًا المتك تتفتح•
 الزورق فى اللقاح حبوب
  أصناف كل تكون لذلك

Self  التلقیح ذاتیة العدس
pollination.


