
  الفصل السادس

"الشلجم"الكانوال 
Brassicaceaeالصلیبیة   : العائلة

,Brassica napusاإلسم العلمى                        L.
Canola or Rape seedاإلسم اإلنجلیزى 



الفصل السادسأھداف 
 وحدة إنتاجیة زیادة ووسائل المختلفة الزراعیة بالعملیات ملمًا الطالب یكون أن•

  مناطق فى والسائدة المختلفة البیئیة الظروف فى الكانوال محصول من المساحة
.زراعتھ

 مصر فى الكانوال زراعة ومناطق اإلحصائى المركز على الطالب یتعرف أن•
.والعالم

. الكانوال من المختلفة واألصناف األنواع على الطالب یتعرف أن•
 المناسبة البیئیة واإلحتیاجات المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن•

. الكانوال
. الكانوال المختلفة الزراعة وطرق ومیعاد المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن•
 – حشائش مقاومة – ترقیع من المحصول رعایة عملیات على الطالب یتعرف أن•

. رى – تسمید
 وكمیة الكانوال لحصاد المناسب المیعاد تحدید كیفیة على الطالب یتعرف أن•

.علیھا المؤثرة والعوامل المحصول



حقل منزرع بالكانوال



مراحل النمو للكانوال



حقل كانوال مزھر



األھمیة اإلقتصادیة
تحتل الكانوال المرتبة الثالثة من حیث كمیة إنتاج الزیوت النباتیة بعد زیت النخیل وزیت فول  ١.

. الصویا

الذرة القطن   - القمح  -یعتبر زیت الكانوال المحصول الخامس من حیث التجارة العالمیة بعد األرز ٢.
.ثم الكانوال

حیث تصل فى صنف باكتول الفرنساوى إلى  % ٥٠- ٤٠نسبة الزیت فى البذور تصل إلى ٣.
٤٩.%

.زیت% ١٠كربوھیدرات، % ١٨بروتین، % ٤٠-٣٠یحتوى الكسب الناتج  من ٤.

.یستخدم الزیت فى عالج كثیر من األمراض الجلدیة٥.

یستخدم الزیت فى العدید من الصناعات مثل صناعة الصابون واألصباغ والجلود وفى كثیر من ٦.
المحركات واألجزاء المتحركة بعد خلطھ بزیت الخروع أو الزیوت المعدنیة لزیادة اإلنزالق فى  

.المحركات و كذلك یستخدم فى اإلضاءة



تابع األھمیة اإلقتصادیة لخس الزیت
الفائدة القصوى لزیت الكانوال ھى اإلستخدام فى الطھى وبعض الصناعات الغذائیة . ٧

.المختلفة كصناعة الزبد الصناعى

یستعمل كسب البذور فى عملیة التسمید إلحتوائھ على النیتروجین والفوسفور  . ٨
.والبوتاسیوم

. ١١٠-٨٠زیت الكانوال من الزیوت النباتیة غیر الجافة حیث أن رقمھ الیودى بین . ٩

تستخدم األجزاء الخضریة من المحصول كعلف أخضر للحیوانات وكذلك فى . ١٠
.الرعى

وقد تستخدم السیقان كوقود فى . یستخدم التبن الناتج من الدراس فى تغذیة الماشیة. ١١
.حالة عدم الدراس والحصول على البذور بالتنفیض

.تفتح أزھار الكانوال مبكرًا یفید فى تربیة النحل. ١٢



الموطن األصلى ومراكز اإلنتاج

  األبیض البحر حوض ھو للكانوال األصلى الموطن أن یعتقد•
  ٢٠٠٠ منذ الھند فى وجوده إلى األدلة تشیر كما المتوسط

  كالھند الدول من كثیر فى زراعتھ وتتمركز.المیالد قبل سنة
.أوربا شرق ودول كندا- السوید-فرنسا-الصین-الباكستان–

  إلى ١٩٩٩ عام الشلجم من المنزرعة المساحة بلغت•
  ١٥٤٣ نحو الھكتار إنتاج ومتوسط ھكتار ٢٧٥٥٨٠٠٠

  التى المحاصیل من وھو.)٢م١٠٠٠٠ الھكتار( ھكتار/كجم
.اإلنتشار ومحدودة ١٩٨٦ منذ حدیثًا مصر دخلت



األصناف

  وحمض الجلیكوسیدات من الخالیة األصناف بمصر تزرع
  .تور ، فایدو ، دركادو ، ٦سرو ، ٤سرو مثل اإلیروسیك



مراحل النمو وعمق الجذر فى الكانوال



األرض المناسبة

  الكانوال وتتحمل  األراضى أنواع جمبع فى الكانوال تجود
  فى ھام محصول یعتبر كما .الملوحة من مختلفة مستویات
  الشتویة المحاصیل فیھا تجود ال والتى اإلستصالح أراضى
  العوینات شرق منطقتى مثل القمح – الفول مثل التقلیدیة
. وتوشكى



التسمید 
 تضاف التى و للفدان )%١٥ أحادى فوسفات سوبر كجم ٢٠٠-١٥٠•

 التخطیط وقبل للزراعة األرض تجھیز عند واحدة دفعة لألرض
.مباشرًة

 عند وتضاف البوتاسیوم سلفات كجم ٥٠ نحو الفدان یحتاج كما  •
.للزراعة األرض تجھیز

 كجم٦٠ لنحو األزوتى التسمید معدل یصل األزوتى التسمید أما•
 غیرھا أو النشادر نترات- الیوریا األزوتیة األسمدة أحد من نتروجینى
 عند والثانیة الزراعة عند األولى متساویة دفعات ثالث على وتضاف
.الزھریة البراعم ظھور بدایة عند والثالثة ورقات ٤-٣ ظھور

 معدل زیادة على)٢٠٠٠وقشطة شریف(المحاصیل قسم أبحاث ودلت•
 أو یوریا صورة فى للفدان نتروجین كجم٧٥ حتى األزوتى التسمید
 دمیاط بمحافظة األراضى ظروف تحت وذلك الكالسیوم نترات

 من المحصول كمیة لتعظیم متساویة دفعات ثالث على وتضاف
  .للفدان والزیت البذور



الجرعات المختلفة من التسمید الفوسفاتى



تأثر المحصول بالتسمید الفوسفاتى



أعراض نقص عنصر النیتروجین



تأثیر النیتروجین على نمو الكانوال



أعراض نقص عنصر النیتروجین على نمو القرون



تأثیر التسمید النیتروجینى على الكانوال المرویة والمطریة



الرى
  حسب على وذلك یومًا ٢١-١٥ من فترات على الرى یتم•

  .النبات نمو وحالة السائدة الجویة واألحوال األرض طبیعة
  البذور تكوین فترة خالل خاصة النباتات تعطیش عدم ویجب

 ٤-٣ كل فترات على ریات ٥-٤ من المحصول ویحتاج
  على وقدرتھ الكانوال نبات جذور تعمق إلمكانیة نظرًا أسابیع

  زراعة تفضل لذا التربة من كبیرة أعماق من الماء إمتصاص
  محصول زراعة عن المیاه محدودة المناطق فى الكانوال

  .القمح زراعة من بكثیر أجدى عائدًا یحقق ألنھ القمح



میعاد الزراعة

 نوفمبر شھر خالل وتزرع الشتویة المحاصیل من الكانوال
  المصریة الظروف تحت المحصول نقص إلى یؤدى والتأخیر

  أن )١٩٩٩ وقشطة شریف( المحاصیل قسم أبحاث ودلت
  نوفمبر من األول النصف ھو الكانوال لزراعة األمثل المیعاد

.الدقھلیة محافظة ظروف تحت



العالقة بین میعاد الزراعة والمحصول



تأثر المحصول بمیعاد الزراعة



تأثیر میعاد الزراعة محصول الزیت



الدورة الزراعیة

 – كالقطن الصیفیة المحاصیل عقب مصر فى الكانوال تزرع•
  .الصویا فول - األرز - الشامیة الذرة



اإلحتیاجات البیئیة

:الحرارة•
  منھا وتوجد .المعتدلة المناطق محاصیل من الكانوال تعتبر•

 البرودة تقاوم الشتویة والطرز شتویة وطرز ربیعیة طرز
  أشھر٩ من تمتد فترة األرض فى وتمكث )م٥١٠-( الشدیدة
  خاللھا تتھیأ حیث للنباتات إرتباع عملیة خاللھا یحدث

  والصقیع للبرودة حساسة تكون الربیعیة الطرز أما لإلزھار،
  من أقل إنتاجھا ویكون شھور ٦-٥ من األرض فى وتمكث
الشتویة الطرز



تأثیر درجة الحرارة على إنبات الكانوال



التمثیل الضوئى خالل مراحل النمو



:اإلضاءة•
 على اإلضاءة فترة طول بتأثیر لإلزھار النباتات تتھیأ•

  حیویة على یؤثر للصقیع الربیعیة الطرز وتعرض ، النباتات
  وتقاوم بالبذور الزیت ونسبة األزھار وعدد اللقاح حبوب

  النمو مرحلة فى الحرارة درجة فى اإلرتفاع النباتات
  درجات من واسع مدى ھناك أن أى )م٥٤٠( حتى الخضرى
  لطول الكانوال إلحتیاجات واسع مدى ھناك كذلك .الحرارة

  مناطق حسب ضوئیة ساعة ٢٤-١٠ الضوئیة الفترة
.الزراعة



طرق الزراعة

  تخطط ثم البذور مھد تنعیم ویتم للزراعة األرض تجھز•
  فى العفیر الزراعة وتتم قصبتین/خطوط ١٤ بمعدل األرض

  ترك مع واحدة ریشة على الجور بین ١٠ مسافة على جور
  للنباتات األمثل العدد یصل وبذلك الخف بعد بالجورة نباتین

  تجرى أن ویمكن ٢م/نبات ٤٠-٣٠ إلى المساحة وحدة فى
 ألة ضبط یتم حیث البالنتر أو بالسطارة سواء األلیة الزراعة
  ویجب السطور بین سم ٤٠ مسافة على سطور فى الزراعة

 والمسافة األرض سطح من سم٢ عن الزراعة عمق یزید أال
.سم١٠ النباتات بین



كمیة التقاوى

  یستخدم البالنتر الزراعة ألة إستخدام حالة فى الفدان یزرع•
.فدان/كجم ١ نحو

.فدان/كجم ٢.٥ یستخدم السطارة إستخدام عند•
 .فدان/كجم ٣ یستخدم الیدویة الطریقة إستخدام عند•



العالقة بین كمیة التقاوى والمحصول



تأثیر كمیة تقاوى على محصول الكانوال



الخف

  شھر بعد وذلك الیدویة الزراعة حالة فى الخف عملیة تجرى•
  نباتین على الخف ویتم .ورقات ٤- ٣ طور وفى الزراعة من

  العزقة بعد إجراءه ویفضل واحد نبات على ثم بالجورة
  .األولى



الصفات الفسیولوجیة خالل مراحل النمو



مقاومة الحشائش
 السطور بین المسافات فى مرتین الیدوى العزیق یجب :الحولیة الحشائش•

.التالیة الریة قبل والثانیة – المحایاه ریة قبل األولى والعزقة

  + فدان/ لتر١ بمعدل %٤٨  EC التریفلكس مبید : الكیماویة المكافحة•
 تظھر التى المتخلفة الحشائش نقاوة إجراء مع ، الثانیة الحرثة قبل ماء لتنر٢٠٠
.المحصول نمو أثناء بعد فیما

  یمكن القط ودیل والفالرس الزمیر مثل: الحولیة النجیلیة الحشائش•
 فدان / ماء لتر ٢٠٠ مع لتر ١ : ٠.٥ من بمعدل %١٢ EC فیوزیلید بمبید الرش

 .ورقات ٥-٣ طور فى



مقاومة اآلفات
:أھم اآلفات التى تصیب الكانوال ھى•
  الورد جعل .٢  المن .١

  جعل ویقاوم األخرى بالطرق أو بالعزیق الحشائش من التخلص المقاومة طرق ومن
  %٥٧ المالثیون أو الستایون بإستخدام بالرش المن كذلك المصاید، بعمل الورد
  ٢٠٠ بمعدل فوكس أو فدان/جم ٦٠٠ بمعدل مارشال مبید أو فدان/لتر بمعدل
.للفدان ماء لتر ٤٠٠/جم



الحصاد

  الحصاد وقت البذور فى الرطوبة نسبة تزید أال یجب•
 الدراس عملیة إجراء عند الرطوبة نسبة وتقل %٢٠ عن

 الصباح فى الحصاد یتم أن ویجب % ١٥-١٢ من لتكون
  على واقفة النباتات وتكون صباحًا ١٠-٥ الساعة من الباكر
  یتم ثم التقلیع أو بالمناجل بالقطع الحصاد ویتم ھرمیة ھیئة
  مكان إلى الباكر الصباح فى وأیضًا التالى الیوم فى النقل

  ثم الجفاف إلتمام أیام ١٠-٧ من لمدة فیھ تبقى حیث الدراس
  .الغربلة ثم بالتنفیض أو الدراس آلة بإستخدام الدراس یتم



الحصاد اآللى



النضج التام فى الكانوال



الحصاد اآللى فى الكانوال



المحصول

  فدان/بذور كجم ١٥٠٠- ٩٠٠ من المحصول كمیة تتراوح•
  والتربة الصنف حسب طن ٢ إلى ویصل ذلك عن یزید وقد

.الجویة والظروف الزراعیة والعملیات الزراعة ومیعاد



أسئلة وتمارین على الكانوال
للكانوال؟ اإلقتصادیة األھمیة أذكر١س•
اإلسم؟ بھذا الكانوال تسمى لماذا٢س•
مصر؟ فى الكانوال زراعة تنتشر ال لماذا٣س•
الكانوال؟ لزراعة طریقة أفضل ھى ما٤س•
  المناطق احد لمزرعة علمیة إستشارة منك طلب إذا٥س•

  محاصیل بأحد الملحیة الرملیة التربة حیث اإلستصالح حدیثة
  الظروف متناوال تفضل الزیت محاصیل فأى الشتویة الزیت
المالئمة؟ البیئیة

الكانوال؟ فى الحصاد وكریقة النضج بین العالقة ھى ما٦س•



.التالیة العبارات أما خطأ وعالمة صح عالمة ضع•
 ومادة ناعمة بشعیرات مغطاة خضراء الحافة كاملة بسیطة الكانوال نبات أوراق) (-١

.شمعیة
.والعالم بمصر اإلنتشار مجدودة الزیت محاصیل من الكانوال محصول یعتبر) (-٢
.)كبسولة( خردلة عن عبارة والثمرة ذاتى الكانوال فى التلقیح) (-٣
.والملوحة للجفاف والمقاومة الشتویة المحاصیل من الكانوال تعتبر) (-٤
 األیروسیك وحمض الجلیكوكسیدات من الخالیة الشلجم لبذور الكانوال على یطلق-٥

.السام
:األقواس بین من الصحیحة اإلجابة إختر•
.)جاف نصف – جاف غیر –جاف( الكانوال بذور من المستخرج الزیت-١
.)الصیفیة - الربیعیة- الشتویة( الكانوال طراز بمصر یزرع-٢
.)الملحیة - القلویة – الجیریة( الجدیدة باألراضى الكانوال زراعة یمكن-٣
.)الحافة مموجة بسیطة – كاملة بسیطة – مركبة( الكانوال فى الورقة-٤
)الخردلة - القرن –الكبسولة( إسم الكانوال فى الثمرة على یطلق-٥



المراجع
 .األلیاف و السكر ، الزیوت محاصیل )١٩٩٣( محمود ، الشاعر- ١

.القاھرة - القاھرة جامعة
.القاھرة - المدبولى مكتبة .الزییتة المحاصیل )١٩٩٦( على ، الدجوى- ٢
  المدبولى مكتبة .والزیوت األلیاف محاصیل )١٩٩٦( على ، الدجوى - ٣

.القاھرة -
.الموصل جامعة .الزیتیة المحاصیل )١٩٨٩( عونى حسین طیفور،- ٤
 :المحاصیل علم فى مقدمة )١٩٨٩( العظیم عبد ، الجواد عبد- ٥

.القاھرة - والتوزیع للنشر العربیة الدار .اإلنتاج أساسیات
 الحقلیة المحاصیل زراعة )٢٠٠٢( السالم عبد الحمید عبد ، أرحیم- ٦

.األسكندریة - المعارف منشأة .الھامة
.الصویا فول فى الزراعى المرشد )٢٠٠٣( أحمد محمد ، الحسینى- ٩

 وزارة –الزیوت محاصیل )٢٠٠٤( الزراعى اإلرشاد نشرات-١٠
.الزراعة


