
الفصل الخامس

القرطم -١
Compositaeالعائلة المركبة 

Carthamus tinctoriusاالسم العلمي  ,L.
Safflowerاالسم االنجلیزى 



الخامسالفصل أھداف 

 وحدة إنتاجیة زیادة ووسائل المختلفة الزراعیة بالعملیات ملمًا الطالب یكون أن•
 فى والسائدة المختلفة البیئیة الظروف فى الثانویة الزیوت محاصیل من المساحة
.زراعتھ مناطق

 الزیوت محاصیل زراعة ومناطق اإلحصائى المركز على الطالب یتعرف أن•
.والعالم مصر فى الثانویة

 الثانویة الزیوت محاصیل من المختلفة واألصناف األنواع على الطالب یتعرف أن•
.

 المناسبة البیئیة واإلحتیاجات المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن•
. الثانویة الزیوت محاصیل

 محاصیل المختلفة الزراعة وطرق ومیعاد المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن•
. الثانویة الزیوت

 – حشائش مقاومة – ترقیع من المحصول رعایة عملیات على الطالب یتعرف أن•
. رى – تسمید

 الزیوت محاصیل لحصاد المناسب المیعاد تحدید كیفیة على الطالب یتعرف أن•
.علیھا المؤثرة والعوامل المحصول وكمیة الثانویة



األھمیة االقتصادیة والتركیب الكیماوي للبذور

 على تحتوى والتى بھرمان أو عصفر إسم القرطم أزھار بتالت على یطلق١.
. القرطامین تسمى حمراء ملونة صبغة

 والیابان الصین فى قلیلة مساحات فى ویزرع الھند فى القرطم زراعة تتركز٢.
.وتركیا واسترالیا األمریكیة المتحدة والوالیات

- ٣٥ على البذور وتحتوى والصبغات الزیوت محاصیل من القرطم ویعتبر٣.
الحلو بالزیت ویعرف زیت %٤٠



التوزیع بمصر والعالم

)هكتار/كجم(متوسط انتاج البذور الدولة                 

١٠٦٧باكستان-١

٣٧٢الهند-٢

٨٤٢أسبانيا-٣

٨٦٩المكسيك-٤

٤٤٤البرتغال-٥

٨٩٩الواليات المتحدة األمريكية-٦



المركز اإلحصائى

 العالم فى ١٩٩٩ عام القرطم من المنزرعة المساحة بلغت•
  ٨٤٦ قدره إنتاجیة بمتوسط وذلك ھكتار ١١٩٦٠٠٠ نحو
  الدول ھى وباكستان وأثیوبیا كزاخستان وتعتبر ھكتار/كجم

  الھند وتعتبر العالم فى القرطم زراعة فى شیوعًا األكثر
  فى القرطم محصول من إنتاج كمیة أعلى وروسیا وأزباكستان

 قنا فى القبلى الوجھ بمصر القرطم ویزرع  .العالم
  ) ١٩٩٠( فدان أالف ٩ حوالى مساحة وأسیوط وأسوان
.كجم ١١٣ األردب وزن أردب ٨-٦ حوالى الفدان ویعطى



األصناف
:یوجد طرازین من القرطم

 ١-Carthamus tinctorius Var intimis بھا لیس والنباتات 
.أشواك

٢-Carthamus tinctorius Var Typicus بھا والنباتات 
.أشواك

  من الخالى القرطم ولكن معینة أصناف لھ یعرف لم ولكن     •
  الملمس الخشن والقرطم النتایة القرطم باسم یعرف األشواك
  فى القرطم زراعة تتركز-الدكر القرطم باسم یعرف

.قنا محافظة فى التحدید وجھ وعلى العلیا مصر محافظات



تابع األصناف
 بحوث مركز المصریة الزراعة وزارة بمعرفة إستنبط:١جیزة- ١

 سم ١٩٠-١٢٠ من الطول فى تصل والنباتات الزیتیة المحاصیل
  ال وزن نبات لكل ٢٢- ١٥ الثمار وعدد ٨-٤ من نبات/األفرع وعدد
.كجم ١٠٠-٧٠٠ الفدان محصول جم ٤.٥-٣ بذرة ١٠٠

Jawahar تتبع وھى الھند من مستوردة أصناف وتوجد- ٢
Safflower وھى كودیة أرقام تأخذ JSI – g , JSI –46 ,JSI

JSI الصنف ویتفوق  10– – g كجم ٢٠١٩ الھكتار ویعطى بالھند 
 الزراعة من یومًا ٩٤ بعد ویزھر جم ٥٦ بذرة ١٠٠٠ ال ووزن بذرة

Sawant( ناعمة أصناف وھى سم ٩٠ إلى النبات طول ویصل ,
JSF فھى الشوكیة األصناف اما )1989  الھكتار ویعطى 1–

  .بذور كجم ٢٠٢٤-١٧٥٦ من یتراوح محصول



مراحل النمو
: مرحلة النمو الخضرى:أوًال 

 زیت من بالبذرة المخزنة المواد تتحول حیث :اإلنبات طور- ١•
 فیتكون الجنین نمو تدفع اإلمتصاص سھلة مركبات إلى ونشا وبروتین
 إنبات من الملوحة وتؤخر الھوائى اإلنبات محدثة والریشة الجذیر
.القرطم

 متزاحمة أثنائھا األوراق تكون التى الطور وھو:الوردى الطور- ٢•
 المرحلة ھذه بإنتھاء بسرعة الساق یستطیل ثم القصیرة الساق على

 الطور ھذا یزداد حیث السائدة الحرارة بدرجات المرحلة ھذه وتتأثر
.الحرارة درجات إنخفاض مع

 الطور بعد الرئیسي الساق یتفرع حیث :واإلستطالة التفریع طور- ٣•
 األفرع ذلك بعد علیھا تتكون والتى قاعدیة أولیة أفرع مكونًا الوردى
 یبدأ ذلك بعد ثم األرض سطح من سم٢٠ بعد التفریع ویبدأ الثانویة
.اإلستطالة فى الساق



تابع مراحل النمو فى القرطم

:  ثانیًا مرحلة النمو الزھرى والثمرى•
یومًا   ٤٠- ١٠تمتد فترة تزھیر النبات من : طور اإلزھار -١•

.ویتوقف ذلك على طبیعة النبات
  تلقیح بعد اإلخصاب یحدث :والنضج اإلثمار طور -٢•

  وزن ویتوقف حد أعلى الزیت نسبة تصل وحینئذ األزھار
 بعد بالبذور الرطوبة نسبة وتنخفض الصنف على البذرة
  بلوغ حتى %٢٠ إلى ثم % ٨٠ إلى اإلزھار من أیام أربعة
  .وزن أكبر البذور



مراحل نمو القرطم



الدورة الزراعیة

  الدورة فى الشتویة البقول محاصیل مع بالتبادل القرطم یزرع
  القمح( محاصیل من أى على محمًال  تزرع قد أو الزراعیة
  .)والبصل والحلبة والعدس والفول والشعیر



كمیة التقاوى

- ٣٠ بعد وتخف البذور من كجم ٢٥-٢٠ حوالى الفدان یحتاج•
 المسافة تكون حیث التسطیر أو جور فى الزراعة فى یوم ٤٠
 الزراعة حالة وفى التسطیر فى سم ٥٠-٤٠ النباتات تلك بین
.سم ٣٥-٣٠ مسافة على.بالجوره نباتین ویترك خطوط على



العالقة بین الكثافة النباتیة والمحصول



اإلحتیاجات البیئیة

  حیاتھ من األولى الفترة خالل معتدل جو إلى القرطم یحتاج
  أو الشدید البرد ویؤثر البذور تكوین مرحلة خالل وكذلك
  النباتات نمو على الصقیع



اإلحتیاجات األرضیة

 الجیدة الثقیلة الصفراء األراضى فى القرطم زراعة تجود•
 وعند المنخفض األرضى الماء مستوى وذات الصرف
 النمو زیادة تسبب الخصوبة عالیة األراضى فى زراعتھ

  أو الرملیة األراضى تالئمة وال ، الثمار وتنقص الخضرى
 القرطم أن إال المتعادلة األراضى فى النباتات وتنمو –الطینیة
 .الشعیر ویماثل القطن بعد وترتیبة الملوحة یتحمل



التسمید
  یعادل ما أى الفسفوریك حمض من كجم ٣٠ بمعدل القرطم یسمد•

 للزراعة األرض تجھیز عند الكالسیوم فوسفات سوبر من كجم ٢٠٠
)١٩٩٣ وآخرون قاعود( ونوعًا كمًا البذور محصول لزیادة

 أى للفدان أ ٢بو كجم ٣٦ بمعدل بالبوتاسیوم القرطم تسمید یمكن بینما•
 من القرطم محصول لزیادة البوتاسیوم سلفات من كجم ٧٠ یعادل ما

  وآخرون شریف( الدقھلیة محافظة ظروف تحت للفدان والزیت البذور
١٩٩٢(

 المناخیة الظروف نفس تحت )١٩٩٢وآخرون لیلة( أبحاث دلت بینما •
 والزیت البذور محصول من إنتاجیة أعلى على الحصول یمكن أنھ

  یعادل ما أى للفدان آزوت كجم ٧٠ بمعدل اآلزوتى التسمید عند للفدان
.)١٩٩٢وآخرون لیلة( للفدان یوریا كجم ١٤٠



طرق الزراعة

:یتبع الطرق األتیة فى زراعة القرطم 
  وتزحف وتحرث المناسب الجفاف لتجف تترك ثم األرض تروى: تسطیر حراتى- ١

.سم ٥٠-٤٠ من أبعاد على سطور فى البذور وتزرع

 ثم قصبتین/خط ١٢ بمعدل تخطط ثم وتزحف األرض تحرث :خطوط على عفیر- ٢
.سم ٣٥-٣٠ أبعادھا جور فى واحدة ریشة على البذور وتزرع وتمسح تقطع

 على سم ٧٠ عرض خطوط على القرطم زراعة أن:المحاصیل قسم أبحاث دلت- ٣
 زیادة إلى  ) فدان /نبات ألف ٨٠(الجور بین سم ١٥ مسافة ترك مع الریشتین
.للفدان والزیت البذور محصول فى معنویة

 
 زادت حیث البلدى الفول مثل الشتویة المحاصیل على محمًال القرطم زراعة یمكن-٤

.التربة إستغالل معامل قیمة



اإلحتیاجات المائیة

 الملوحة تحمل على قدرتھ فى الشعیر مع ویتماثل الجفاف القرطم یتحمل
 یروى و الرى ماء لزیادة الشعیر من حساسیة أكثر ولكن المیاه ونقص
 النصف فى األزھار عند األولى الریة الزراعة ریھ خالف مرتین
.البتالت تقطیع عند الثانیة والریة مارس فى الثانى



إنتاجیة القرطم تحت ظروف الرى واألمطار



مقاومة الحشائش
  تصاحب التى الحشائش من للتخلص غالبًا العزیق عملیة تجرى

  حالة فى وخاصة مرتین العزیق عملیة وتجرى المحصول
.خطوط على الزراعة

  قبل بالتربة التریفالن بخلط كیماویًا الحشائش تقاوم كما -
.ماء لتر ٢٠٠ فى فدان/لتر ١.٥ بمعدل الزراعة



مقاومة األمراض النباتیة واآلفات

:األمراض النباتیة: أوًال
.یصاب القرطم بمرض الصدأ والتبقع

:اآلفات الحشریة: ثانیًا
.أھمھا المن ودودة القطن الصغیرة

  تأثیرًا القرطم محصول فى السابقة اآلفات تؤثر ال عام وبوجھ
 .الكیمیائیة المقاومة تتطلب التى بالدرجة بالغًا



الحصاد وتجھیز المحصول

:جمع البتالت:أوًال•
 ویجب أیام ٣-٢ كل األزھار عند البراعم تقطیع یجب األزھار بدایة عند

. النورة داخل األزھار إخصاب على یؤثر ال البتالت جمع أن التنویھ

:حصاد النباتات:ثانیًا•
 األوراق جفاف النضج عالمات ومن النضج تمام بعد النباتات تحصد

 البذور وتفصل األخضر باللون النورات احتفاظ مع البنى للون وتحولھا
.والتذریة بالدراس



الحصاد اآللى للقرطم



المحصول

  ٦٠٠-٢٤٠و البتالت من رطل كجم٤٠-٢٥ من الفدان یعطى•
.النباتیة البقایا من واحد وطن البذور من كجم



بذور القرطم



أسئلة وتمارین على نبات القرطم
القرطم؟ لنبات اإلقتصادیة األھمیة عن تكلم١س•
القرطم؟ طرز بین قارن٢س•
للقرطم؟ اإلحصائى المركز عن تكلم٣س•
القرطم؟ فى والصنف التقاوى وكمیة والرى التسمید عن تكلم٤س•
القرطم؟ فى الفسیولوجیة المراحل عن تكلم٥س•
 الحدیثة المناطق أحد فى زراعیًا مھندس عینت أنك ھب٦س•

 الزیت المحاصبل فأى الملحیة الطینیة األراضى حیث اإلستصالح
 مصر فى اإلحصائى المركز عن تكم ؟ زراعتھا تفضل الشتویة
والعالم؟

القرطم؟ زراعة فى المتبعة الطرق أھم أشرح٣س•



.التالیة العبارات أما خطأ وعالمة صح عالمة ضع•
.بمصر القرطم بستمید یوصى) (- ١
 بإسم یعرف جاف غیر زیت على القرطم نبات فى البذور تحتوى) (- ٢

.الحلو الزیت

:األقواس بین من الصحیحة اإلجابة إختر•
- الذاتى-الخلطى( التلقیح ھو القرطم نبات فى السائد التلقیح یعتبر- ١

.)والذاتى الخلطى
.)سبسالء - كبسولة – مبطط قرن( القرطم فى الثمرة- ٢



خس الزیت  -٢
Compositeaeالعائلة المركبة 

Lactuca scariola var oliferaاإلسم العلمى  
اإلسم اإلنجلیزى         
         Oil Lettuce



األھمیة االقتصادیة

  الحلو بالزیت یعرف زیت على تحتوى الزیت خس بذور•
  وینتج % ٤٠- ٣٥ حوالى البذور فى  الزیت نسبة وتبلغ
  القیمة مرتفع وھو كسب البذور من الزیت استخالص من

  وتستخدم .الحیوان تغذیة فى استخدامھ یمكن الغذائیة
  مواد بھا توجد حیث الطبیة األغراض بعض فى األوراق
.كوقود البذور فصل بعد البقایا ویستخدم قابضة



التوزیع فى مصر

 فى المساحة معظم وتتركز فدان ألف نحو مصر فى یزرع•
  .وأسوان قنا محافظتى فى وخاصة القبلى الوجھ



الدورة الزراعیة

  القمح مع األرض من جزء ویشغل شتوى محصول الزیت خس
  خس یزرع وقد والبرسیم والحلبة والفول والعدس والشعیر
.الفول أو الشعیر مع محمًال الزیت



اإلحتیاجات البیئیة ومیعاد الزراعة

  حین فى الزیت خس محصول نمو المعتدل الدافئ الجو یالئم•
  تكوین أثناء مرتفعة حرارة لدرجة النباتات تحتاج
  منتصف من إبتداًء الزیت خس محصول ویزرع.البذور
  .نوفمبر منتصف حتى أكتوبر



اإلحتیاجات األرضیة

  األراضى أنواع معظم فى الزیت خس محصول یزرع•
 .السوداء الطینیة األراضى فى زراعتھ وتجود



التسمید

  من ٣م ١٥: ١٠ من بمعدل یسمد الزیت خس محصول•
 فى للزراعة األرض إعداد عند المتحللة البلدیة األسمدة
  عند الكالسیوم فوسفات سوبر كجم ١٠٠ و الخفیفة األرض
  عقب الكالسیوم نترات كجم٣٠ و للزراعة األرض تجھیز
.األولى الریة وقبل الخف



الرى الیدوى



الرى بالخطوط العادیة



رى بالرش



الرى بالرش



الرى بالتنقیط



یوم /متوسط اإلحتیاجات المائیة



طرق الزراعة
:یتبع الطرق األتیة عند زراعة خس الزیت•
:أوًال الزراعة الحراثى•
 تترك حیث الحراتى بالطریقة المستدیم الرى أراضى فى الزیت خس یزرع •

  التقاوى تنثر % ٦٠- ٥٠ بھا الرطوبة نسبة تصل وعندما ریھا بعد األرض
.وتروى األرض وتقسم وتزحف

:ثانیًا الزراعة بالشتل •
 ١٣ بمعدل وتخطط حرثة كل عقب وتزحف مرتین أو مرة األرض تحرث•

 الریشتین على النباتات تشتل ثم والخطوط والبتون القنى وتقام القصبتین فى خط
.سم٢٥- ٢٠ الشتالت بین المسافة تكون حیث

:ثالثًا الزراعة التحمیل•
 فى تشاركھا التى المحاصیل بعض مع محملة الزیت خس نباتات زراعة یمكن•

.والحمص والحلبة الفول مثل شتوى كمحصول النمو موسم



تجھیز األرض للزراعة



الزراعة اآللیة



حقل خس زیت بعد الزراعة



الزراعة التحمیل لخس الزیت



كمیة التقاوى والعدد األمثل للنباتات بوحدة المساحة

تبلغ كمیة التقاوى الالزمة لزراعة فدان من خس الزیت من  •
.كجم ٦- ٤



الخف

  یصل عندما الزراعة من یوم٦٠ : ٤٥ بعد النباتات خف یتم•
  واحد نبات بالجورة ویترك سم٢٠ إلى النباتات ارتفاع

  وتقطع تحمیًال زراعتھ عند النصف إلى الكمیة تلك وتنخفض
  العلوى ثلثھا أو نصفھا یقطع حیث التزھیر قبل النباتات قمة

.الواحد للنبات الفروع عدد یزید وبذلك



النضج والحصاد

 . الزراعة من أشھر ستة بعد الزیت خس محصول ینضج•
  ونضج السفلیة األوراق إصفرار بعد النباتات تقلیع ویتم

 بالدق النباتات دراس ویتم تجف لكى وترص حزم فى البذور
  .الحدیثة باآلالت أو بالعصى



نبات خس زیت كامل النضج



النضج والحصاد لخس الزیت



النضج والحصاد الیدوى



الحصاد الیدوى



المحصول

  بذور أردب ٥-٣ حوالى المنفرد الزیت خس فدان یعطى•
  حمل ٢.٥- ٢ نحو الفدان ویعطى )كجم ٩٨األردب وزن(

 .فدان/كجم ٢٥٠ الجمل وزن حطب



أسئلة وتمارین على خس الزیت

الزیت؟ لخس اإلقتصادیة األھمیة عن تكلم١س•
الزیت؟ خس فى التسمید عن تكلم٢س•
  خس فى الزراعة ومیعاد البیئیة اإلحتیجات عن تكلم٣س•

الزیت؟
الزیت؟ خس فى الزراعة طرق عن تكلم ٤س•
الزیت؟ خس فى والحصاد النضج عن تكلم ٥س•



.التالیة العبارات أما خطأ وعالمة صح عالمة ضع•
            الزیت علیة ویطلق الجافة الزیوت من الزیت حس زیت یعتبر) (- ١

.الحلو
 زغب علیھا یوجد واحدة بذرة تحتوى سبسالء الزیت خس ثمرة) (- ٢

.الحلو الزیت علیھ یطلق زیت على منھا ویحصل
:األقواس بین من الصحیحة اإلجابة إختر•
 –الحافة مسننة –الحافة كاملة بسیطة( تكون الزیت خس أوراق- ١

.)الحافة مموجة
 نصف-الجافة( الزیوت من الزیت خس بذور من المستخرج الزیت- ٢

.)جافة غیر-جافة



الخروع -٣
Euphorbiaceaeالعائلة السوسبیة 

. Ricinus communis , Lاالسم العلمى 
Castor beanاالسم االنجلیزى   



األھمیة اإلقتصادیة
:اآلتیة األغراض فى الناتج الزیت یستخدم

.العطور صناعة- ١
.الصناعیة الراتنجات صناعة- ٢
.الدھانات صناعة- ٣
.التنظیف ومواد الصباغة- ٤
.اللذق ومخالیط الصناعى الجلد صناعة- ٥
.الشعر وزیوت التجمیل مستحضرات- ٦

 مما الریسین من كاف قدر الخروع نبات وسوق بأوراق ویوجد
 بتغذیة ینصح وال الحیوانات لتغذیة صالحة وغیر سامة یجعلھا
.كسماد یستخدم بل أیضًا الكسب على الماشیة



مواصفات زیت الخروع

.زیت الخروع عدیم اللون•
.لزج نوعًا ما•
.رائحتة خفیفة•
.طعمھ حریف•
ویستخدم فى نواحى صناعیة مختلفة كالبالستیك والصابون   •

.وتزیت اآلالت والطائرات ویدخل أیضًا فى النواحى الطبیة



المركز اإلحصائى فى مصر

  نحو الخروع من العالم فى المنزرعة المساحة بلغت•
  قدرھا إنتاجیة بمتوسط ١٩٩٩ عام ھكتار ١١٣٩٠٠٠

  مساحة أعلى والھند والبرازیل إندونسیا وتحتل ھكتار ١٠١٤
  والمساحة لالنتاجیة بالنسبة وكذلك العالم فى منزرعة

 اراضى فى محدودة العربیة مص جمھوریة فى المنزرعة
  البذور على الحصول بغرض وتزرع وسیناء الجدید الوادى

  .الطبیة األغراض فى منھا الناتجة الزیوت تدخل التى



األصناف
: ٢١ ھندى•
أعوام وطول   ٥- ٤النباتات معمرة شجریة یستمر نموھا من •

متر ویزرع حول الطرق والجسور والمساقى   ٤-٣أشجارة 
كجم للفدان ونسبة الزیت   ٧٠٠- ٥٠٠ویبلغ المحصول من 

.وبذوره كبیرة الحجم ذات لون بنى تقریبًا%  ٥٣-٥١
:١٢ھندى •
سم والنباتات   ١٥٠-١٠٠النباتات حولیة والشجیرات قصیرة •

كجم ونسبة   ١٠٠٠- ٥٠٠غزیرة التفریع والمحصول من 
%.٤٩الزیت 

ویزرع محلیًا فى مساحات محدودة فى سیناء ومدیریة  •
.  التحریر ووادى النطرون والفیوم وكوم أمبو واسوان



مراحل النمو
:أوًال مرحلة النمو الخضرى

:وھى تقسم إلى األطوار التالیة•
 وتتكون الزراعة من یوم ١٣بعد اإلنبات یحدث حیث: اإلنبات طور-١•

.واألوراق الجذرى المجموع یتكون حیث البادرات
 الرئیسي الساق من األولیة األفرع بتكوین ویبدأ :التفریع طور-٢•

.ثانویة فروع علیھا بدورھا ینشأ والتى
:مرحلة النمو الزھرى والثمرى:ثانیًا•
 اإلزھار ویبدأ النبات حیاه نھایة حتى اإلزھار من تمتد المرحلة وھذه•

 حیث الزراعة من یوم ١٥٠ بعد النضج ویتم الزرعة من یوم ٥٠ بعد
 الزیت تكوین ویبدأ بنورة ثانوى فرع كل وكذلك األصلیة الساق تنتھى

  بعد الرسینولیك حمض تكوین ویبدأ اإلزھار من یوم ٢٠ بعد بالبذور
.اإلخصاب من یوم ٣٦



الدورة الزراعیة 

 فى الخضرة دائمة المعمرة الخروع أصناف یزرع•
  حالة فى ولكن خاصة دورة لھا یوجد وال األرض
 الدورة فى القطن محلھ یحل الحولیة الخروع أصناف

 بالخروع خاصة دورة مصر فى یوجد وال الزراعیة
.بھا یزرع التى المساحة لصغر



االحتیاجات األرضیة

 الخصبة الصفراء األراضى فى الخروع زراعة تجود•
 المالحة أو الطینیة األراضى فى المحصول وینخفض
  المرتفعة التركیزات وتؤثر للملوحة حساس نبات فالخروع

  وتنجح المحصول على بالغًا تأثیرًا الصودیوم كلورید من
.والرى بالتسمید العنایة مع الرملیة األراضى فى زراعتھ



االحتیاجات البیئیة

:الحرارة•
 رطوبة ودرجة ٥م٢٦-٢٠ مرتفعة حرارة لدرجة الخروع بذور تحتاج•

 یوم ١٥-١٠ بعد البذور وتنبت عالیة إنبات نسبة تعطى حتى عالیة
 والصقیع غزیر خضریًا نموًا فیعطى حار جو إلى الخروع یحتاج
 مع م٥ ٤١ عن الحرارة درجة وبارتفاع واألوراق األفرع موت یسبب

 ستة النمو فصل طول ویبلغ األزھار تسقط الرطوبة نسبة إنخفاض
 وجود من البد للرى كمصدر األمطار على اإلعتماد حالة وفى أشھر
 إبریل من الفترة فى بوصة ٢٠-١٥ بین یتراوح األمطار من كمیة
.سبتمبر حتى



تابع اإلحتیاجات البیئیة

:اإلضاءة•
  الخضریة الفترة طول فى دورًا الضوئیة الفترة طول وتلعب•

  بین تتباین النھار طول وحساسیة األولیة النورات ظھور قبل
Hanada( وجد حیث األصناف ,   النباتات أن )1977

.الیابان فى ضوئیة ساعة ١٦ بعد للتزھیر تتجھ



میعاد الزراعة

  الحولیة فاألصناف الصنف باختالف الزراعة میعاد ویختلف•
  فى ومارس فبرایر شھرى خالل فى یزرع ١٢ ھندي مثل
  باختالف المعمرة األصناف فى الزراعة میعاد یختلف حین

  الصقیع بھا یوجد التى المناطق ففى المنطقة فى السائد الطقس
  فبرایر حتى الزراعة میعاد یتأخر البحرى الوجھ مثل

 الصنف زراعة یمكن الدافئة المناطق حین فى ومارس
  ونوفمبر أكتوبر شھرى فى ٢١ الھندى



التسمید

 بلدى سماد ٣م ٢٠ بنحو الرملیة األراضى فى الخروع یسمد•
  األراضى فى المستخدمة المعدالت إلیھا مضافًا الخدمة أثناء

  على  تعطى الجیر نترات كجم 200– ١٠٠ وھى الطینیة
  فوسفات سوبر كجم ١٠٠-٥٠ ویضاف للنباتات دفعتین

  ویؤدى .الخدمة عملیة وأثناء الزراعة قبل الكالسیوم
  ذلك ویرجع الخروع محصول إنتاجیة زیادة إلى النیتروجین

 الجافة المادة كمیة وزیادة النباتات ثمار عدد زیادة إلى
.الممتصة العناصر وكمیات



طرق الزراعة
 المسافة وتختلف مرة كل بعد وتزحف مرتین األرض تحرث•

:كاألتى الصنف باختالف النبات یشغلھا التى
  األرض تخطط حیث المعمر ٢١ الھندى الصنف حالة فى    •

  متر ٣٠ أبعاد على القنى وتقام قصبتین/ خط ٥-٤ بمعدل
  ٥-٣ عمق على بالجورة بذور ٥-٢ وتوضع األرض وتروى

  الجور بین المسافة تكون أن على وتروى تغطى ثم سم
.سم١٠٠

  /خط ١٣-١٢ األرض تخطط ١٢ ھندى الصنف حالة وفى•
  بذور ٥- ٤ ویوضع سم ٢٥ أبعاد على والجورة قصبتین
 .بالجورة



االحتیاجات المائیة

  أیام ١٠- ٨ بحوالى الزراعة بعد األولى الریة الخروع یروى•
  فى الرى فترات تقصیر ویمكن یوم١٥ كل الرى ویستمر

 زیادة إلى الرى فى اإلسراف یؤدى وقد الرملیة األراضى
 انتشار إلى یؤدى مما النباتات حول الجویة الرطوبة نسبة

  شھر إلى الریات بین الفترة وتطول .الفطریة األمراض
.المعمر الخروع حالة فى الشتاء فترة اثناء ونصف وشھر



مقاومة الحشائش

  وتتم حیاتھ من األولى الفترات فى سطحیًا الخروع یعزق•
  العزیق مرات وعدد.الزراعة من شھرین بعد األولى المرة

 الصنف زراعة حالة وفى مرات ثالثة ١٢ ھندى الصنف فى
.العزیق یتم الحشائش ظھرت كلما ٢١ ھندى

  قبل بالتربة التریفالن بخلط كیماویًا الحشائش مقاومة ویمكن •
  .الزراعة

  فوق النباتات ظھور قبل الدایرون إستخدام كذلك وینجح•
.سم٧.٥- ٥ لعمق التربة فى البذور وضع وبعد التربة سطح



مقاومة األمراض النباتیة واآلفات
:األمراض الفطریة:أوًال•
.النورات تعفن مثل الفطریة األمراض ببعض الخروع یصاب•
:اآلفات الحشریة:ثانیًا•
 الدودة أھمھا الحشرات ببعض البادرات مرحلة فى الخروع یصاب•

 بالنطاط الخروع یصاب كما الغیط وصرصار والحفار القارضة
 الدقیقى البق-اإلسترالى الدقیقى البق– الخضراء البقة-العشب وتربس

 ھذه وتقاوم القطن ورق دودة– الحمراء القشریة الحشرة-المصرى
.العادیة المقاومة طرق بمثل الحشرات



الحصاد وتجھیز المحصول

  یقتضى الذى األمر الخروع فى واحد وقت فى الثمار تنضج ال
  جفاف النضج عالمات من دفعات على النباتات نورات قطع

  یتم عندما العناقید وتقطع البنى اللون إلى وتحولھا الثمار
  النضج الستكمال الشمس فى وتترك الثمار من % ٧٥ نضج
  أن ویجب وأغسطس یولیو شھر طول ویستمر یونیو فى ویتم

  جمع عملیة وتأخیر أسبوعین كل الثمار جمع عملیة تجرى
.البذور فى الزیت نسبة خفض على یعمل الثمار



المحصول واستخراج الزیت

  وتتراوح البذور من كجم ١٠٠٠-٥٠٠ الفدان محصول یتراوح
. %٥٥- ٤٥ من الزیت نسبة
  یرشح ثم البارد على بالضغط البذور من الزیت على ویحصل
  م٥ ١٠٠-٨٠ حرارتھ درجة بخار بھ ویمرر الناتج الزیت
  اللیبیز وانزیم السامة Ricin مادة وإلزالة البروتینات لتجمید
.ثانیة مرة الزیت یرشح ثم الزیت فساد یسبب الذى



أسئلة وتمارین على الخروع
تكلم عن اآلھمیة اإلقتصادیة للخروع؟١س
تكلم عن مواصفات الزیت فى الخروع؟٢س
تكلم عن األصناف فى الخروع؟٣س
تكلم عن مراحل النمو فى الخروع؟٤س
تكلم عن التسمید فى الخروع؟٥س
تكلم عن المركز اإلحصائى للخروع؟٦س
تكلم عن الرى فى الخروع؟٧س
تكلم عن میعاد الزراعة فى الخروع؟٨س
تكلم عن الحصاد وتجھیز المحصول فى الخروع؟٩س



.التالیة العبارات أما خطأ وعالمة صح عالمة ضع
 األزھار ونسبة مجامیع فى األزھار تتواجد دالیة الخروع نبات نورة) (- ١

.المذكرة األزھار من أكثر المؤنثة
.مستطیلة علیة السمسم فى بینما كرویة علبة الخروع فى الثمرة) (- ٢
 الساق على فرع كل ینتھى المسكن أحادى الجنس أحادى الخروع نبات- ٣

.دالیة بنورة
 ٢١ الھندى الصنف بینما الحولیة األصناف من ١٢ الھندى صنف یعتبر- ٤

.المعمرة األصناف من
.بالحشرات الخلطى ھو الخروع نبات فى السائد التلقیح یعتبر- ٥
.الرطبة المناطق فى الخروع زراعة یفضل- ٦
.الصغیرة الخروع نباتات على الحیوانات تغذیة یمكن- ٧


