
  الوحدة الثانیةالوحدة الثانیة

محاصیل الزیوتمحاصیل الزیوت



  والتىوالتى  مصرمصر  فىفى  المنزرعةالمنزرعة  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  منمن  الزیتالزیت  محاصیلمحاصیل  تعتبرتعتبر
  السودانىالسودانى  والفولوالفول  كالسمسمكالسمسم  اإلستزراعاإلستزراع  حدیثةحدیثة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھازراعتھا  یمكنیمكن

  صناعةصناعة  فىفى  تدخلتدخل  كماكما  البذورالبذور  منمن  الزیتالزیت  علىعلى  للحصولللحصول  وتزرعوتزرع  والقرطموالقرطم
  الصابونالصابون  صناعةصناعة  جانبجانب  إلىإلى  السردینالسردین  وحفظوحفظ  والطحینةوالطحینة  الحلوىالحلوى

  تثبیتتثبیت  نتیجةنتیجة  للتربةللتربة  كمخصباتكمخصبات  تزرعتزرع  كماكما  ..التجمیلالتجمیل  ومستحضراتومستحضرات
  ..الصویاالصویا  وفولوفول  السودانىالسودانى  الفولالفول  فىفى  كماكما  البكتیریةالبكتیریة  العقدالعقد  بواسطةبواسطة  النیتروجینالنیتروجین

  وتوتالزیالزی  محاصیلمحاصیل  لزراعةلزراعة  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  اھماھم  بدراسةبدراسة  الطالبالطالب  یقومیقوم
  رعایةرعایة  وعملیاتوعملیات  الزراعةالزراعة  قبلقبل  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  عملیاتعملیات((  تشملتشمل  والتىوالتى

  النباتیةالنباتیة  والكثافةوالكثافة  وتسمیدوتسمید  ورىورى  وترقیعوترقیع  خفخف  منمن  الزراعةالزراعة  بعدبعد  المحصولالمحصول
  علىعلى  قادرقادر  یكونیكون  مھاراتمھارات  الطالبالطالب  إكسابإكساب  بھدفبھدف  ))المساحةالمساحة  لوحدةلوحدة  المثلىالمثلى
  التفاعلالتفاعل  منمن  نوعنوع  یحدتیحدت  حتىحتى  للمزارعینللمزارعین  المجالالمجال  ھذاھذا  فىفى  النصیحةالنصیحة  إعطاءإعطاء
  ..للمزارعللمزارع  الدخلالدخل  ورفعورفع  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  تعظیمتعظیم  بھدفبھدف  والخریجوالخریج  المزارعالمزارع  بینبین

  تؤھلھمتؤھلھم  وعلمیةوعلمیة  فكریةفكریة  مھاراتمھارات  المقررالمقرر  ھذاھذا  یدرسونیدرسون  الذینالذین  الطالبالطالب  إكسابإكساب
  منمن  كلكل  فىفى  الزیتالزیت  بمحاصیلبمحاصیل  النھوضالنھوض  كیفیةكیفیة  عنعن  المزارعینالمزارعین  إلرشادإلرشاد

والقدیمةوالقدیمة  الجدیدةالجدیدة  األراضىاألراضى



    ::وتتبع محاصیل الزیوت عدة عائالت نباتیة ھىوتتبع محاصیل الزیوت عدة عائالت نباتیة ھى

..الفول السودانى وفول الصویاالفول السودانى وفول الصویا: : العائلة البقولیةالعائلة البقولیة- - ١١
..الكتانالكتان: : العائلة الكتانیة العائلة الكتانیة - - ٢٢
..الخروعالخروع: : العائلة السوسبیة العائلة السوسبیة - - ٣٣
.  .  القطنالقطن: : العائلة الخبازیة العائلة الخبازیة - - ٤٤
..السمسمالسمسم: : العائلة السمسمیة العائلة السمسمیة - - ٥٥
.   .   خس الزیت وعباد الشمس والقرطمخس الزیت وعباد الشمس والقرطم: : العائلة المركبة العائلة المركبة - - ٦٦
..الكانوالالكانوال: : العائلة الصلیبیةالعائلة الصلیبیة- - ٧٧



llاألكسجیناألكسجین  إمتصاصإمتصاص  علىعلى  بقدرتھابقدرتھا  الزیوتالزیوت  ھذهھذه  تتمیزتتمیز  ::  الجافةالجافة  الزیوتالزیوت  
  ..مرنةمرنة  رقیقةرقیقة  طبقةطبقة  مكونةمكونة  وتجفوتجف  بسرعةبسرعة  الجوىالجوى

llمنمن  محدودةمحدودة  لكمیاتلكمیات  البطئالبطئ  بإمتصاصھابإمتصاصھا  ::جافةجافة  النصفالنصف  الزیوتالزیوت  
..الجوىالجوى  للھواءللھواء  تعرضھاتعرضھا  عندعند  األكسجیناألكسجین

ll

llالجوىالجوى  للھواءللھواء  تعرضھاتعرضھا  عندعند  تجفتجف  الال  زیوتزیوت  وھىوھى::جافةجافة  غیرغیر  زیوتزیوت  
    ..األولیكاألولیك  حامضحامض  نسبةنسبة  إلرتفاعإلرتفاع  ذلكذلك  ویرجعویرجع

llدرجاتدرجات  فىفى  جامدةجامدة  شبةشبة  أوأو  جامدةجامدة  تكونتكون  نباتیةنباتیة  زیوتزیوت  وھىوھى::الدھونالدھون  
..العادیةالعادیة  الحرارةالحرارة



llتتوقف خواص الزیت على العوامل اآلتیةتتوقف خواص الزیت على العوامل اآلتیة::    

..خواص ونوع األحماض الدھنیةخواص ونوع األحماض الدھنیة- - ١١

..طول السلسة الكربونیةطول السلسة الكربونیة- - ٢٢

..مدى تشبع السلسلة الكربونیةمدى تشبع السلسلة الكربونیة- - ٣٣

..مدى وجود مجموعة األیدروكسیل ضمن تركیب الحامض الدھنىمدى وجود مجموعة األیدروكسیل ضمن تركیب الحامض الدھنى- - ٤٤



    منمن  مشتقةمشتقة  كربوكسیلیةكربوكسیلیة  أحماضأحماض  ھىھى  الدھنیةالدھنیة  األحماضاألحماض
    مجموعةمجموعة  علىعلى  وتحتوىوتحتوى  مشبعةمشبعة  غیرغیر  مكربنةمكربنة  أیدروجیناتأیدروجینات
    ::  وھماوھما  رئیسینرئیسین  قسمینقسمین  إلىإلى  وتنقسموتنقسم  كربوكسیلكربوكسیل

..األحماض الدھنیة المشبعةاألحماض الدھنیة المشبعة١١..

..األحماض الدھنیة غیر المشبعةاألحماض الدھنیة غیر المشبعة٢٢..
  



األحماض الدھنیة فى محاصیل الزیتاألحماض الدھنیة فى محاصیل الزیت



الخصائص الطبیعیة للزیوتالخصائص الطبیعیة للزیوت

..الكثافة النوعیةالكثافة النوعیة- - ١١

..معامل اإلنكسارمعامل اإلنكسار- - ٢٢

..اللوناللون- - ٣٣

..الطعمالطعم- - ٤٤

..الرائحةالرائحة- - ٥٥



الخصائص الكیمیائیة للزیوتالخصائص الكیمیائیة للزیوت

..الرقم الیودىالرقم الیودى- - ١١

..رقم الحموضةرقم الحموضة- - ٢٢

..رقم التصبنرقم التصبن--٣٣

..مكافئ التصبنمكافئ التصبن- - ٤٤

..رقم اإلستررقم اإلستر  - - ٥٥



الفصل األولالفصل األول

الفول السودانىالفول السودانى
LeguminosaeLeguminosaeالعائلة البقولیة العائلة البقولیة 

.Arachis hypogeae, Arachis hypogeae, L.Lاإلسم العلمى اإلسم العلمى 
Pea nut,Ground nutPea nut,Ground nutاإلسم اإلنجلیزى اإلسم اإلنجلیزى 



الفصل األولالفصل األولأھداف أھداف 
llوحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  ووسائلووسائل  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن  

  فىفى  والسائدةوالسائدة  المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  محصولمحصول  منمن  المساحةالمساحة
..زراعتھزراعتھ  مناطقمناطق

llفىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  زراعةزراعة  ومناطقومناطق  اإلحصائىاإلحصائى  المركزالمركز  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  
..والعالموالعالم  مصرمصر

llالسودانىالسودانى  الفولالفول  منمن  المختلفةالمختلفة  واألصنافواألصناف  األنواعاألنواع  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  ..
llللفولللفول  المناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة  واإلحتیاجاتواإلحتیاجات  المختلفةالمختلفة  النموالنمو  مراحلمراحل  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..  السودانىالسودانى
llللفولللفول  المختلفةالمختلفة  الزراعةالزراعة  وطرقوطرق  ومیعادومیعاد  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..  السودانىالسودانى
llحشائشحشائش  مقاومةمقاومة  ––ترقیعترقیع  منمن  المحصولالمحصول  رعایةرعایة  عملیاتعملیات  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن – –  

..  رىرى  – – تسمیدتسمید
llالسودانىالسودانى  الفولالفول  لحصادلحصاد  المناسبالمناسب  المیعادالمیعاد  تحدیدتحدید  كیفیةكیفیة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..علیھاعلیھا  المؤثرةالمؤثرة  والعواملوالعوامل  المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة



طرز الفول السودانىطرز الفول السودانى
::وھى وھى یوجد ثالث طرز من الفول السودانى یوجد ثالث طرز من الفول السودانى 

llقائم النموقائم النمو: :   الطراز األولالطراز األول  Puch typePuch type     وتتواجد األزھار على     وتتواجد األزھار على
..محور الساق الرئیسيمحور الساق الرئیسي

llمفترش النمو مفترش النمو : : الطراز الثانىالطراز الثانىProstrateProstrate   ویمتاز بالسوق المدادة ویمتاز بالسوق المدادة
.  .  أو الزاحفة أو الزاحفة 

llوھو النصف مفترش تتواجد األزھار فردیة فى وھو النصف مفترش تتواجد األزھار فردیة فى : : الطراز الثالثالطراز الثالث
أباط األوراق ونظام تفریع الساق الرئیسى بالتبادل  أباط األوراق ونظام تفریع الساق الرئیسى بالتبادل  



المركز اإلحصائى فى مصرالمركز اإلحصائى فى مصر

llنحونحو  ١٩٩٩١٩٩٩  عامعام  مصرمصر  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  منمن  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  بلغتبلغت    
  فدانًافدانًا  ٤٥٠٦١٤٥٠٦١  نحونحو  القدیمةالقدیمة  األراضىاألراضى  نصیبنصیب  كانكان  فدانفدان  ١٤٠٦٢٨١٤٠٦٢٨
  المحافظاتالمحافظات  ترتیبترتیب  إجمالىإجمالى  وكانوكان  فدانًافدانًا  ٩٥٥٠٤٩٥٥٠٤  نحونحو  الجدیدةالجدیدة  واألراضىواألراضى
  الوجةالوجة  محافظاتمحافظات  إجمالىإجمالى  ::التالىالتالى  النحوالنحو  علىعلى  منھمنھ  المنزرعةالمنزرعة  والمساحةوالمساحة
  ١٩٢٤٠١٩٢٤٠  نحونحو  الوسطىالوسطى  مصرمصر  ومحافظاتومحافظات  فدانًافدانًا  ٣١٢٢٨٣١٢٢٨  نحونحو  البحرىالبحرى

  خارجخارج  الجدیدةالجدیدة  واألراضىواألراضى  فدانًافدانًا  ١٠٤٢٦١٠٤٢٦  العلیاالعلیا  مصرمصر  ومحافظاتومحافظات  فدانًافدانًا
  ::التالىالتالى  النحوالنحو  علىعلى  المحافظاتالمحافظات  ترتیبترتیب  وكانوكان  فدانًافدانًا  ٧٩٧٣٤٧٩٧٣٤  نحونحو  الوادىالوادى
  ١٦٥٩٦١٦٥٩٦  نحونحو  واإلسماعلیةواإلسماعلیة  فدانًافدانًا  ٧٩١٥٧٩١٥  نحونحو  ))  النوباریةالنوباریة((  الجدیدالجدید  الوادىالوادى
  ٦٨٤٣٦٨٤٣  والبحیرةوالبحیرة  فدانًافدانًا  ٧٠١١٧٠١١  والشرقیةوالشرقیة  فدانًافدانًا  ١١٧٨٧١١٧٨٧  المنیاالمنیا  وو  فدانًافدانًا
..فدانًافدانًا  ٥٠٢١٥٠٢١  والجیزةوالجیزة  فدانًافدانًا  ٥٩٠٤٥٩٠٤  وسوھاجوسوھاج  فدانًافدانًا



األصناف والتوزیع فى مصراألصناف والتوزیع فى مصر

llالمجموعة القائمة وتسمى المجموعة القائمة وتسمى --١١A.fastigataA.fastigata
  الال  الطازجةالطازجة  والبذوروالبذور  وفروعھوفروعھ  الساقالساق  منمن  قریبةقریبة  دائرةدائرة  فىفى  الثمارالثمار  وتتجمعوتتجمع
..سكونسكون  طورطور  فىفى  تدخلتدخل

llالمجموعة المفترشة وإسمھا المجموعة المفترشة وإسمھا --٢٢A.h.ProcumbensA.h.Procumbens
..AA  ومنھاومنھا hirsutahirsuta  األراضىاألراضى  فىفى    للنموللنمو  األصنافاألصناف  اصلحاصلح  منمن  وتعتبروتعتبر  

الجانبیةالجانبیة  الفروعالفروع  طولطول  علىعلى  الثمارالثمار  وتخرجوتخرج  مفترشةمفترشة  والنباتاتوالنباتات  الرملیةالرملیة



llوتوجد األصناف المحلیة التالیةوتوجد األصناف المحلیة التالیة::    
:  :  البلدىالبلدى--١١

  بذرتینبذرتین  علىعلى  الغالبالغالب  فىفى  وتحتوىوتحتوى  صغیرةصغیرة  والثماروالثمار  مفترشةمفترشة  النباتاتالنباتات
..  بذوربذور  ثالثةثالثة  أوأو  واحدةواحدة  بذرةبذرة  ونادراونادرا

::الھندىالھندى--٢٢
  أوأو  واحدةواحدة  ونادراونادرا  بذوربذور  ثالثةثالثة  تحتوىتحتوى  كبیرةكبیرة  والثماروالثمار  قائمةقائمة  نصفنصف  النباتاتالنباتات
    ..بذرتینبذرتین

::الرومىالرومى--٣٣
..بذرتینبذرتین  علىعلى  تحتوىتحتوى  كبیرةكبیرة  الثمارالثمار  مفترشةمفترشة  النباتاتالنباتات



انتخبت وزارة الزراعة  األصناف اآلتیةانتخبت وزارة الزراعة  األصناف اآلتیة
..جیزة قائمجیزة قائم- - ١١

..جیزة مفترشجیزة مفترش- - ٢٢

..١٠٧١٠٧بلدىبلدى- - ٣٣

..  ١٠٩١٠٩بلدىبلدى- - ٤٤

..  ٦١٦١مستورد مستورد - - ٥٥

.  .  ٤٤جیزة جیزة - - ٦٦

..““٥٥""جیزة جیزة   - - ٧٧
  



األھمیة اإلقتصادیةاألھمیة اإلقتصادیة
  أحدأحد  فیھافیھا  ینجحینجح  الال  یكادیكاد  التىالتى  األراضىاألراضى  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  یجودیجود١١..

  علىعلى  تعملتعمل  التىالتى  األخضراألخضر  التسمیدالتسمید  محاصیلمحاصیل  منمن  ویعتبرویعتبر  المحاصیلالمحاصیل
    التربةالتربة  تلكتلك  خواصخواص  تحسینتحسین

  بباقىبباقى  بالمقارنةبالمقارنة  المرتفعالمرتفع  اإلقتصادىاإلقتصادى  العائدالعائد  ذاتذات  المحاصیلالمحاصیل  منمن  یعتبریعتبر٢٢..
    الصیفیةالصیفیة  المحاصیلالمحاصیل

  نسبةنسبة  فىفى  وعالیةوعالیة  ))%%٥٠٥٠--٤٥٤٥((  الزیتالزیت  فىفى  غنیةغنیة  السوادنىالسوادنى  الفولالفول  بذوربذور٣٣..
  تغذیةتغذیة  فىفى  ومفیدومفید  جدًاجدًا  غنىغنى  الناتجالناتج  والكسبوالكسب  ))%%٣٠٣٠--٢٥٢٥((  البروتینالبروتین
  مدةمدة  فىفى  للحیواناتللحیوانات  جیدجید  علفعلف  كمحصولكمحصول  یستخدمیستخدم  أنأن  یمكنیمكن--  وو  ..المواشىالمواشى
..الدریسالدریس  منھمنھ  یصنعیصنع  وقدوقد  الصیفالصیف

  وقدوقد  الصیفالصیف  مدةمدة  فىفى  للحیواناتللحیوانات  جیدجید  علفعلف  كمحصولكمحصول  یستخدمیستخدم  أنأن  یمكنیمكن٤٤..
..الدریسالدریس  منھمنھ  یصنعیصنع



  ستةستة  نحونحو  الحصادالحصاد  إلىإلى  البذورالبذور  وضعوضع  منمن  السودانىالسودانى  الفولالفول  حیاةحیاة  فترةفترة  تمتدتمتد
::إلىإلى  الفترةالفترة  ھذهھذه  وتقسموتقسم  شھورشھور

  ٨٠٨٠--٦٠٦٠  نحونحو  تبلغتبلغ  حیثحیث  اإلزھاراإلزھار  حتىحتى  الزراعةالزراعة  منمن  وتمتدوتمتد  ::الخضرىالخضرى  النموالنمو  فترةفترة  - - ١١
..یومًایومًا

    تبلغتبلغ  حیثحیث  المحصولالمحصول  حصادحصاد  حتىحتى  اإلزھاراإلزھار  منمن  وتبدأوتبدأ  ::والثمرىوالثمرى  الزھرىالزھرى  النموالنمو  فترةفترة  - - ٢٢
..یومًایومًا  ١٢٠١٢٠- - ١٠٠١٠٠  نحونحو

المراحل الفسیولوجیة للنموالمراحل الفسیولوجیة للنمو



بدایة التنبیت فى الفول السودانىبدایة التنبیت فى الفول السودانى



تركیب بذرة الفول السودانىتركیب بذرة الفول السودانى



نبات فول سودانىنبات فول سودانى



نبات فول سودانى بھ أزھار نبات فول سودانى بھ أزھار 



شكل األوراق واألزھارشكل األوراق واألزھار



شكل الزھرة للفول السودانىشكل الزھرة للفول السودانى



الثمار لنبات الفول السودانىالثمار لنبات الفول السودانى- - األوراقاألوراق--الجذورالجذور



نبات فول سودانىنبات فول سودانى



األفرع الفلقیة للفول السودانىاألفرع الفلقیة للفول السودانى



نبات الفول السودانى وبھ الحوامل الثمریة والقروننبات الفول السودانى وبھ الحوامل الثمریة والقرون



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة

    فىفى  المبكرةالمبكرة  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  یعقبیعقب  صیفىصیفى  محصولمحصول  السودانىالسودانى  الفولالفول  محصولمحصول  
..  النضجالنضج

  ..  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  مرةمرة  ألولألول  زراعتةزراعتة  حالةحالة  فىفى  بوربور  عقبعقب  یزرعیزرع  وقدوقد    

..الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  سنواتسنوات  ستست  لمدةلمدة  زراعیةزراعیة  دورةدورة  یتبعیتبع  أنأن  ویمكنویمكن    

..والسمسموالسمسم  البرسیمالبرسیم  معمع  والشعیروالشعیر  السودانىالسودانى  الفولالفول  معمع  الترمسالترمس  یزرعیزرع  حیثحیث  



معدل التقاوىمعدل التقاوى

llمنمن  بذوربذور  كجمكجم  ٥٠٥٠--٣٠٣٠  حوالىحوالى  أىأى  ثمارثمار  كجمكجم  ٥٠٥٠  إلىإلى  الفدانالفدان  یحتاجیحتاج  
..٤٤  جیزةجیزة  الصنفالصنف

llمنمن  بذوربذور  كجمكجم٥٠٥٠--٤٥٤٥  منمن  حوالىحوالى  أىأى  ثمارثمار  كجمكجم٧٥٧٥  إلىإلى  الفدانالفدان  یحتاجیحتاج  
..٥٥  جیزةجیزة  الصنفالصنف

llاإلصابةاإلصابة  منمن  والحمایةوالحمایة  اإلنباتاإلنبات  لسرعةلسرعة  بالبذوربالبذور  الزراعةالزراعة  یفضلیفضل  
..باألمراضباألمراض

llساعةساعة  ٢٤٢٤بب  الزراعةالزراعة  قبلقبل  الفطریةالفطریة  بالمطھراتبالمطھرات  التقاوىالتقاوى  معاملةمعاملة  یجبیجب..



اإلحتیاجات البیئیةاإلحتیاجات البیئیة
ll یومیوم٢٠٠٢٠٠یزرع الفول السودانى فى المناطق الخالیة من الصقیع لمدة یزرع الفول السودانى فى المناطق الخالیة من الصقیع لمدة..

ll ھو من محاصیل المنطقة اإلستوائیة ویحتاج إلى جو حار وكمیة من ضوء ھو من محاصیل المنطقة اإلستوائیة ویحتاج إلى جو حار وكمیة من ضوء
..الشمسالشمس

ll  تنمو نباتات الفول السودانى جیدًا فى مدى واسع من درجات الحرارة ویزرع فى  تنمو نباتات الفول السودانى جیدًا فى مدى واسع من درجات الحرارة ویزرع فى
    ..المناطق اإلستوائیة والمعتدلةالمناطق اإلستوائیة والمعتدلة

llیؤدى ذلك إلى تبكیر إزھار النباتات وزیادة كمیة المحصول وعدد ثمار النباتیؤدى ذلك إلى تبكیر إزھار النباتات وزیادة كمیة المحصول وعدد ثمار النبات..

ll تسلك نباتات الفو ل السودانى سلوك نباتات النھار القصیر ویتوقف تفتح األزھار تسلك نباتات الفو ل السودانى سلوك نباتات النھار القصیر ویتوقف تفتح األزھار
. . على الظروف البیئة الخارجیةعلى الظروف البیئة الخارجیة



اإلحتیاجات األرضیةاإلحتیاجات األرضیة

ll توضع األسس التالیة عند إختیار األرض توضع األسس التالیة عند إختیار األرض
::الموافقة الموافقة 

  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  بھابھا  التىالتى  األراضىاألراضى  فىفى  الفدانالفدان  محصولمحصول  متوسطمتوسط  زیادةزیادة- - ١١
..الرملالرمل

  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  بھابھا  التىالتى  األراضىاألراضى  فىفى  الفدانالفدان  محصولمحصول  إنخفاضإنخفاض- - ٢٢
..القرونالقرون  حجمحجم  وإنخفاضوإنخفاض  ))المتماسكةالمتماسكة  األرضاألرض((  الكالسیومالكالسیوم  كربوناتكربونات

  نسبةنسبة  زیادةزیادة  عندعند  التقشیرالتقشیر  نسبةنسبة  وإرتفاعوإرتفاع  الفارغةالفارغة  الثمارالثمار  نسبةنسبة  تنخفضتنخفض- - ٣٣
..المنزرعةالمنزرعة  األراضىاألراضى  فىفى  الكالسیومالكالسیوم

  ولكنولكن  الفقیرةالفقیرة  واألراضىواألراضى  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  فىفى  مؤكدًامؤكدًا  ربحًاربحًا  یعطىیعطى  التسمیدالتسمید- - ٤٤
    ..الخصبةالخصبة  األراضىاألراضى  فىفى  أحیانًاأحیانًا  إقتصادیًاإقتصادیًا  عائدًاعائدًا  یعطىیعطى  الال



التربةالتربة

llوالرملیةوالرملیة  الصفراءالصفراء  الخفیفةالخفیفة  األراضىاألراضى  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  زراعةزراعة  تجودتجود..
llیعتبریعتبر  PHPH  بالكالسیومبالكالسیوم  غنیةغنیة  التربةالتربة  تكونتكون  أنأن  ویجبویجب  األمثلاألمثل  ٥٥..٦٦  

..  والبوتاسیوموالبوتاسیوم
llبعنصرىبعنصرى  الغنیةالغنیة  الجدیدةالجدیدة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  یزرعیزرع  

..والبوتاسیوموالبوتاسیوم  الكالسیومالكالسیوم



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة

llیزدادیزداد  حیثحیث  ومایوومایو  أبریلأبریل  خاللخالل  مبكرًامبكرًا  السودانىالسودانى  الفولالفول  یزرعیزرع  
  وكذلكوكذلك  النباتالنبات  علىعلى  األفرعاألفرع  عددعدد  زیادةزیادة  نتیجةنتیجة  البذورالبذور  محصولمحصول

..النباتالنبات  علىعلى  والقرونوالقرون  البذورالبذور  عددعدد
llتؤثرتؤثر  حیثحیث  یونیویونیو  فىفى  المتأخرةالمتأخرة  الزراعاتالزراعات  فىفى  المحصولالمحصول  یقلیقل    

    وبالتالىوبالتالى  المتكونةالمتكونة  الجافةالجافة  المادةالمادة  وتقلوتقل  األوراقاألوراق  بقاءبقاء  فترةفترة  علىعلى
النباتالنبات  علىعلى  والبذوروالبذور  القرونالقرون  عددعدد  یقلیقل



التسمیدالتسمید

llكجمكجم  ٣٠٣٠  بمعدلبمعدل  النیتروجینىالنیتروجینى  بالتسمیدبالتسمید  السابقةالسابقة  الدراساتالدراسات  توصىتوصى  
  بوتاسیومبوتاسیوم  أكسیدأكسید  كجمكجم  ٢٥٢٥  ++  فسفوریكفسفوریك  حامضحامض  كجمكجم  ٣٠٣٠  ++  نیتروجیننیتروجین

..للفدانللفدان
ll  دفعتیندفعتین  علىعلى  تضافتضاف..  للفدانللفدان  نشادرنشادر  نتراتنترات  كجمكجم  ١٠٠١٠٠  یعادلیعادل  ماما  أىأى  

  نجاحنجاح  وفىوفى  األولىاألولى  منمن  شھرشھر  بعدبعد  الثانیةالثانیة  الزراعةالزراعة  عندعند  األولىاألولى  متساویتینمتساویتین
..النیتروجینىالنیتروجینى  التسمیدالتسمید  منمن  األولىاألولى  بالدفعةبالدفعة  یكتفىیكتفى  البكتیرىالبكتیرى  التلقیحالتلقیح

llبالتربةبالتربة  تخلطتخلط  للفدانللفدان  الكالسیومالكالسیوم  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  كجمكجم  ٢٠٠٢٠٠    یعادلیعادل  ماما  أىأى  
..للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  أثناءأثناء

llمعمع  تكبیشًاتكبیشًا  تضافتضاف  للفدانللفدان  بوتاسیومبوتاسیوم  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٠٥٠    یعادلیعادل  ماما  أىأى  
النیتروجینىالنیتروجینى  السمادالسماد  منمن  األولىاألولى  الجرعةالجرعة



التسمید بالعناصر الصغرىالتسمید بالعناصر الصغرى

llالصورةالصورة  فىفى  والزنكوالزنك  والمنجنیزوالمنجنیز  الحدیدالحدید  منمن  الصغرىالصغرى  العناصرالعناصر  ترشترش  
  أسبوعینأسبوعین  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  الزراعةالزراعة  منمن  شھرشھر  بعدبعد  األولىاألولى  مرتینمرتین  رشًارشًا  المخلبیةالمخلبیة

  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  علىعلى  للفدانللفدان  ماءماء  لترلتر  ٣٠٠٣٠٠  بمعدلبمعدل  األولىاألولى  الرشةالرشة  منمن
::یلىیلى  كماكما
llلترلتر  //مجممجم  ٥٥  بمعدلبمعدل  النحاسالنحاس..
llلترلتر  //مجممجم١١  بمعدلبمعدل  المولوبیدنیومالمولوبیدنیوم..
llلترلتر//جمجم  ٣٣  الزنكالزنك  كبریتاتكبریتات..
llلترلتر//جمجم٣٣  المنجنیزالمنجنیز  كبریتاتكبریتات..



یجب مالحظة األتى عند إستخدام أسمدة العناصر الصغرىیجب مالحظة األتى عند إستخدام أسمدة العناصر الصغرى

  شھرشھر  بحوالىبحوالى  الزراعةالزراعة  بعدبعد  األولىاألولى  النموالنمو  فترةفترة  أثناءأثناء  مرتینمرتین  الرشالرش  یتمیتم--١١
  ،ویستخدم،ویستخدم  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ٥٠٥٠  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  ماءماء  لترلتر  ٣٠٠٣٠٠  لذلكلذلك  ویستخدمویستخدم

..))الصغرىالصغرى  العناصرالعناصر  منمن  السابقةالسابقة  الكمیاتالكمیات  بھابھا  مذابمذاب((ماءماء  لترلتر  ٤٠٠٤٠٠  لھالھا
  ضمانضمان  لزیادةلزیادة  األلفاأللف  فىفى  واحدواحد  بمعدلبمعدل  الترایتونالترایتون  مثلمثل  ناشرةناشرة  مادةمادة  تضافتضاف- - ٢٢

..الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  إمتصاصإمتصاص
الظھیرةالظھیرة  فترةفترة  لتجنبلتجنب  الغروبالغروب  قبلقبل  أوأو  صباحًاصباحًا  الرشالرش  یتمیتم- - ٣٣



معاملة البذور قبل الزراعةمعاملة البذور قبل الزراعة

  ٤٠٠٤٠٠  ویستخدمویستخدم  الزراعةالزراعة  قبلقبل  العقدیةالعقدیة  بالبكتریابالبكتریا  البذورالبذور  بتلقیحبتلقیح  ینصحینصح١١..
  ..فدانفدان  بزراعةبزراعة  الخاصةالخاصة  البذورالبذور  تلقیحتلقیح  فىفى  العقدینالعقدین  منمن  جرامجرام

  قبلقبل  السرسانالسرسان  مثلمثل  العضویةالعضویة  بالمطھراتبالمطھرات  البذورالبذور  معاملةمعاملة  یجبیجب٢٢..
  تقشیرتقشیر  یتمیتم  عندماعندما  وخاصةوخاصة  التربةالتربة  بفطریاتبفطریات  أصابتھاأصابتھا  لتقلیللتقلیل  الزراعةالزراعة
..الثمارالثمار



التلقیح البكتیري للفول السودانىالتلقیح البكتیري للفول السودانى

- - ::تتم معاملة التقاوى بالعقدین عند الزراعة كاألتىتتم معاملة التقاوى بالعقدین عند الزراعة كاألتى
  كوبكوب  ٢٢  حوالىحوالى  فىفى  كبیرةكبیرة  سكرسكر  مالعقمالعق  ٥٥--٣٣  بإذابةبإذابة  سكرىسكرى  محلولمحلول  یحضریحضر- - ١١

..الباردالبارد  علىعلى  ماءماء

..تجھیزهتجھیزه  السابقالسابق  السكرىالسكرى  بالمحلولبالمحلول  وتخلطوتخلط  العقدینالعقدین  كیسكیس  محتویاتمحتویات  تفرغتفرغ- - ٢٢

  شجرةشجرة  ظلظل  تحتتحت  أوأو  مظللمظلل  مكانمكان  فىفى  نظیفنظیف  مشمعمشمع  علىعلى  التقاوىالتقاوى  توضعتوضع- - ٣٣
  جیدًاجیدًا  وتخلطوتخلط  تجھیزهتجھیزه  السابقالسابق  السكرىالسكرى  والمحلولوالمحلول  العقدینالعقدین  خلیطخلیط  علیھاعلیھا  وینثروینثر
..مباشرةمباشرة  وتروىوتروى  تزرعتزرع  ثمثم  ساعةساعة  ربعربع  حوالىحوالى  لمدةلمدة  وتتركوتترك  تتجانستتجانس  حتىحتى



llلنجاح عملیة التلقیح البكتیري بالعقدین یراعى األتىلنجاح عملیة التلقیح البكتیري بالعقدین یراعى األتى : :
..السودانىالسودانى  بالفولبالفول  الخاصالخاص  العقدینالعقدین  یستخدمیستخدم١١..
..اإلنتاجاإلنتاج  تاریختاریخ  منمن  شھورشھور  ثالثةثالثة  العقدینالعقدین  إستخدامإستخدام  صالحیةصالحیة  مدةمدة٢٢..
  الجدیدةالجدیدة  األراضىاألراضى  فىفى  خاصةخاصة  فدانفدان//لقاحلقاح  كیسكیس  ٣٣--٢٢  بمعدلبمعدل  التلقیحالتلقیح  یتمیتم٣٣..

..المستصلحةالمستصلحة
  ضوءضوء  عنعن  بعیدًابعیدًا  ظلیلظلیل  مكانمكان  فىفى  بالعقدینبالعقدین  التقاوىالتقاوى  خلطخلط  عملیةعملیة  تتمتتم٤٤..

..المباشرةالمباشرة  الشمسالشمس
..التالىالتالى  للیومللیوم  تتركتترك  والوال  الیومالیوم  نفسنفس  فىفى  المخلوطةالمخلوطة  التقاوىالتقاوى  زراعةزراعة  تتمتتم٥٥..
..مباشرةمباشرة  الزراعةالزراعة  بعدبعد  الرىالرى  یتمیتم٦٦..
  كجمكجم  ٢٠٢٠--١٥١٥  حوالىحوالى  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  منمن  تنشیطیةتنشیطیة  جرعةجرعة  تعطىتعطى٧٧..

  التلقیحالتلقیح  نجاحنجاح  حالةحالة  وفىوفى  األولىاألولى  الریھالریھ  معمع  أوأو  ،،  الزراعةالزراعة  عندعند  فدانفدان//آزوتآزوت
..التنشیطیةالتنشیطیة  الجرعةالجرعة  بھذهبھذه  یكتفىیكتفى  البكتیريالبكتیري

  لضوءلضوء  تعرضھتعرضھ  عدمعدم  إستخدامھإستخدامھ  قبلقبل  العقدینالعقدین  تخزینتخزین  وو  نقلنقل  فىفى  ویراعىویراعى٨٨..
..المبیداتالمبیدات  أوأو  الحرارةالحرارة  أوأو  المباشرةالمباشرة  للشمسللشمس



طرق الزراعةطرق الزراعة

::یزرع الفول السودانى بإحدى الطرق اآلتیةیزرع الفول السودانى بإحدى الطرق اآلتیة
..الزراعة العفیرالزراعة العفیر- - ١١
..الزراعة الحراتىالزراعة الحراتى- - ٢٢

..الزراعة بالتحمیلالزراعة بالتحمیل- - ٣٣
    التردیمالتردیم  علىعلى  تساعدتساعد  حیثحیث  خطوطخطوط  علىعلى  الزراعةالزراعة  ھىھى  المثلىالمثلى  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  وتعتبروتعتبر
  وعلىوعلى  ٤٤  جیزةجیزة  للصنفللصنف  سمسم٢٠٢٠  أبعادأبعاد  علىعلى  جورجور  فىفى  تزرعتزرع  أنأن  علىعلى  النباتاتالنباتات  حولحول
  فىفى  بذرتینبذرتین  وضعوضع  معمع  الخطالخط  منمن  السفلىالسفلى  الثلثالثلث  علىعلى  الزراعةالزراعة  وتتموتتم  ٥٥  جیزةجیزة  أبعادأبعاد

  إكتمالإكتمال  علىعلى  للمساعدةللمساعدة  أیامأیام  ٦٦--٥٥  بعدبعد  الرىالرى  ویعادویعاد  الزراعةالزراعة  ریھریھ  ویتمویتم  الجورةالجورة
اإلنباتاإلنبات



تجھیز األرض للزراعةتجھیز األرض للزراعة



تجھیز األرض للزراعةتجھیز األرض للزراعة



حقل منزرع بالفول السودانىحقل منزرع بالفول السودانى



اإلحتیاجات المائیةاإلحتیاجات المائیة

llالزراعةالزراعة  وطریقةوطریقة  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  علىعلى  الریاتالریات  عددعدد  یتوقفیتوقف  
    نحونحو  السودانىالسودانى  الفولالفول  نباتنبات  یعطىیعطى  عامةعامة  وبصفةوبصفة  التربةالتربة  ونوعونوع
    ریھریھ  یتمیتم  الجدیدةالجدیدة  األراضىاألراضى  وفىوفى  الموسمالموسم  فىفى  ریھریھ  ٢٠٢٠--١٨١٨

..أیامأیام  ١٠١٠  كلكل  تروىتروى  ثمثم  یومیوم  ٨٨--٦٦  بعدبعد  المحایاةالمحایاة
llریھریھ  السودانىالسودانى  الفولالفول  نباتنبات  یعطىیعطى  الصفراءالصفراء  األراضىاألراضى  وفىوفى    

    ویصلویصل  أیامأیام  ١٠١٠  كلكل  الرىالرى  ویستمرویستمر  یومیوم  ١٤١٤--١٠١٠  بعدبعد  المحایاةالمحایاة
..ریةریة  ١٥١٥  إلىإلى  الریاتالریات  عددعدد
llالشرقیةالشرقیة  محافظةمحافظة  فىفى  المحورىالمحورى  بالرشبالرش  الرىالرى  طریقةطریقة  تنتشرتنتشر



تأثیر نقص میاه الرى على عدد الثمار على النباتتأثیر نقص میاه الرى على عدد الثمار على النبات



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

llإلىإلى  ذلكذلك  یؤدىیؤدى  حیثحیث  مراتمرات  ٣٣- - ٢٢  منمن  بالعزیقبالعزیق  الحشائشالحشائش  تقاومتقاوم  
    ریةریة  بعدبعد  األولىاألولى  العزقةالعزقة  ویتمویتم  للتربةللتربة  المبیضالمبیض  إختراقإختراق  تسھیلتسھیل
    الریشةالریشة  منمن  الترابالتراب  نقلنقل  ویتمویتم  الثالثةالثالثة  الریةالریة  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  المحایاةالمحایاة
..العمالةالعمالة  إلىإلى  البطالةالبطالة

llمثلمثل  بالمبیداتبالمبیدات  الحولیةالحولیة  النجیلیةالنجیلیة  الحشائشالحشائش  مكافحةمكافحة  یمكنیمكن    
    لترلتر  ٢٠٠٢٠٠  معمع  فدانفدان//لترلتر  ٥٥..١١  بمعدلبمعدل  %%٥٥..١٢١٢  سوبرسوبر  فیوزیلیدفیوزیلید

..أوراقأوراق  ٤٤--٣٣  عمرعمر  فىفى  الظھریةالظھریة  بالرشاشةبالرشاشة  ماءماء



  Euphorbia heterophyllaEuphorbia heterophyllaتأثر المحصول بتعداد حشیشة تأثر المحصول بتعداد حشیشة 



أھم ما یجب مراعاتھ عند إستخدام مبیدات الحشائشأھم ما یجب مراعاتھ عند إستخدام مبیدات الحشائش
ll--المبیدالمبید  توزیعتوزیع  تجانستجانس  نضمننضمن  حتىحتى  الرشالرش  فىفى  البدءالبدء  قبلقبل  الرشالرش  آلةآلة  معایرةمعایرة  

..التربةالتربة  سطحسطح  علىعلى
llبإرتفاعبإرتفاع  للمبیداتللمبیدات  تطایرتطایر  یحدثیحدث  الال  حتىحتى  الظھیرةالظھیرة  أثناءأثناء  الرشالرش  عدمعدم- - ٢٢  

..الحرارةالحرارة  درجةدرجة
llالمساحاتالمساحات  بعضبعض  فىفى  المبیدالمبید  تركیزتركیز  یزیدیزید  الال  حتىحتى  الرشالرش  تكرارتكرار  عدمعدم- - ٣٣  

..بالنباتاتبالنباتات  یضریضر  ممامما
ll٢٠٠٢٠٠  إلىإلى  إضافتھاإضافتھا  ثمثم  الماءالماء  منمن  قلیلةقلیلة  كمیةكمیة  فىفى  بإذابتھبإذابتھ  المبیدالمبید  تجھیزتجھیز- - ٤٤  

..ذلكذلك  بعدبعد  ماءماء  لترلتر
llغسیلغسیل  لھالھا  یحدثیحدث  الال  حتىحتى  اإلنباتاإلنبات  بعدبعد  المبیداتالمبیدات  رشرش  عقبعقب  الرىالرى  عدمعدم- - ٥٥  

..فعالیتھافعالیتھا  منمن  یقللیقلل  ممامما
llأكثرأكثر  بالماءبالماء  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  رشرش  عقبعقب  الرشالرش  آالتآالت  غسیلغسیل  یراعىیراعى- - ٦٦  

  المحاصیلالمحاصیل  علىعلى  تؤثرتؤثر  المبیداتالمبیدات  منمن  باقیةباقیة  آثارآثار  یتركیترك  الال  حتىحتى  مرةمرة  منمن
..والتلفوالتلف  التآكلالتآكل  منمن  الرشاشةالرشاشة  أجزاءأجزاء  علىعلى  والمحافظةوالمحافظة  الالحقةالالحقة



الحصاد وتجھیز المحصولالحصاد وتجھیز المحصول

llالنضجالنضج  وعالماتوعالمات  الزراعةالزراعة  منمن  شھورشھور  ٧٧- - ٦٦  نحونحو  بعدبعد  المحصولالمحصول  ینضجینضج  
  جزئیًاجزئیًا  جفافاجفافا  العرشالعرش  وجفافوجفاف  األوراقاألوراق  وسقوطوسقوط  الساقالساق  إصفرارإصفرار  عنعن  عبارةعبارة
  ویجبویجب  الفاتحالفاتح  البنفسجىالبنفسجى  باللونباللون  الخارجیةالخارجیة  القشرةالقشرة  وتلونوتلون  األوراقاألوراق  وسقوطوسقوط
  فىفى  ثمارثمار  یتركیترك  الال  حتىحتى  النباتاتالنباتات  جفافجفاف  تمامتمام  قبلقبل  الحصادالحصاد  عملیةعملیة  إتمامإتمام
  عالماتعالمات  وتظھروتظھر  المحراثالمحراث  أوأو  بالفأسبالفأس  أوأو  بالیدبالید  النباتاتالنباتات  إقتالعإقتالع  عندعند  التربةالتربة
    جیزةجیزة  للصنفللصنف  یومایوما  ١٥٠١٥٠وو  ))٥٥((  جیزةجیزة  للصنفللصنف  یومًایومًا  ١٢٠١٢٠  بعدبعد  النضجالنضج

  ریةریة  إجراءإجراء  منمن  یومینیومین  بعدبعد  المحصولالمحصول  بتقلیعبتقلیع  باإلسراعباإلسراع  ینصحینصح  وھناوھنا  ))٤٤((
  الجرنالجرن  إلىإلى  المحصولالمحصول  نقلنقل  معمع  اإلنفراطاإلنفراط  منمن  القرونالقرون  تحمىتحمى  حتىحتى  خفیفةخفیفة
..التامالتام  الجفافالجفاف  لضمانلضمان  المستمرالمستمر  التقلیبالتقلیب  معمع  أیامأیام  عشرةعشرة  لمدةلمدة



التزھیر فى الفول السودانىالتزھیر فى الفول السودانى



النضج التام والحصادالنضج التام والحصاد



الحصاد الیدوىالحصاد الیدوى



الحصاد اآللى للفول السودانىالحصاد اآللى للفول السودانى



المحصولالمحصول

llاألراضىاألراضى  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  محصولمحصول  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح    
    منمن  كجمكجم  ٦٠٠٦٠٠––٤٥٠٤٥٠نحونحو  اإلستصالحاإلستصالح  الحدیثةالحدیثة  الرملیةالرملیة
    ١١٠٠١١٠٠--٨٠٠٨٠٠  المحصولالمحصول  یبلغیبلغ  الخصبةالخصبة  األراضىاألراضى  وفىوفى  الثمارالثمار
  جیزةجیزة  الصنفالصنف  ویعتبرویعتبر  ))كجمكجم٧٥٧٥  السودانىالسودانى  الفولالفول  أردبأردب((  كجمكجم
    وتعباوتعبا  أردبأردب  ١٣١٣- - ١٢١٢  الفدانالفدان  یعطىیعطى  حیثحیث  إنتاجیةإنتاجیة  أعلىأعلى  ٥٥

    ..المخازنالمخازن  إلىإلى  وتنقلوتنقل  عبواتعبوات  فىفى  جفافھاجفافھا  إتمامإتمام  بعدبعد  الثمارالثمار



العیوب التجاریة فى ثمار الفول السودانى العیوب التجاریة فى ثمار الفول السودانى 

llإنتظامإنتظام  عدمعدم  أوأو  التلقیحالتلقیح  عملیةعملیة  إتمامإتمام  لعدملعدم  وترجعوترجع  الفارغةالفارغة  الثمارالثمار  وجودوجود- - ١١  
..  الرىالرى

llالمبكرالمبكر  الحصادالحصاد  منمن  وتنتجوتنتج  الضامرةالضامرة  الثمارالثمار  وجودوجود- - ٢٢..
llاألرضىاألرضى  فىفى  الزراعةالزراعة  منمن  وتنتجوتنتج  الداكنالداكن  اللوناللون  ذاتذات  الثمارالثمار  وجودوجود- - ٣٣  

..الثمارالثمار  بتجفیفبتجفیف  العنایةالعنایة  عدمعدم  أوأو  الرىالرى  عقبعقب  التقلیعالتقلیع  أوأو  الثقیلةالثقیلة
llبالتجفیفبالتجفیف  العنایةالعنایة  وعدموعدم  بھابھا  الرطوبةالرطوبة  زیادةزیادة  نتیجةنتیجة  العفنةالعفنة  الثمارالثمار- - ٤٤..
llفىفى  الرىالرى  عقبعقب  التقلیعالتقلیع  منمن  وتنتجوتنتج  بالثماربالثمار  محیطًامحیطًا  الرملالرمل  وجودوجود- - ٥٥  

..الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى



أسئلة على الفول السودانىأسئلة على الفول السودانى
llالسودانى؟السودانى؟  الفولالفول  طرزطرز  بینبین  قارنقارن::١١سس
llالسودانى؟السودانى؟  الفولالفول  فىفى  أسبابھاأسبابھا  وأھموأھم  التجاریةالتجاریة  العیوبالعیوب  ھىھى  ماما::٢٢سس
llالسودانى؟السودانى؟  الفولالفول  فىفى  المحصولالمحصول  وتجھیزوتجھیز  الحصادالحصاد  عنعن  تكلمتكلم::٣٣سس
llالجدیدة؟الجدیدة؟  األراضىاألراضى  فىفى  المنزرعالمنزرع  التسمیدالتسمید  عنعن  تكلمتكلم::٤٤سس
llالحدیثةالحدیثة  المناطقالمناطق  إحدىإحدى  فىفى  زراعیًازراعیًا  مھندسًامھندسًا  عینتعینت  أنكأنك  ھبھب  ::٥٥سس  

  المحصولالمحصول  ھوھو  ماما  الكالسیومالكالسیوم  بعنصربعنصر  غنیةغنیة  األرضاألرض  وكانتوكانت  اإلستصالحاإلستصالح
التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  – – الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  منمن  كلكل  متناولمتناول  األراضىاألراضى  لھذهلھذه  المالئمالمالئم

النمو؟النمو؟  مراحلمراحل  – – األصنافاألصناف  أھمأھم  ––
llالبیئیة؟البیئیة؟  بالعواملبالعوامل  السودانىالسودانى  الفولالفول  طرزطرز  عالقةعالقة  ھىھى  ماما::٦٦سس
llالتقاوى؟التقاوى؟  وكمیةوكمیة  الصنفالصنف  بینبین  العالقةالعالقة  ھىھى  ماما::٧٧سس
llالسودانى؟السودانى؟  الفولالفول  فىفى  والترقیعوالترقیع  الخفالخف  عملیةعملیة  تجرىتجرى  لماذالماذا::٨٨سس
llالغنیةالغنیة  األراضىاألراضى  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  زراعةزراعة  یفضلیفضل  الال  لماذالماذا::٩٩سس  

الكالسیوم؟الكالسیوم؟  بكربوناتبكربونات



llالتالیةالتالیة  العباراتالعبارات  أماأما  خطأخطأ  وعالمةوعالمة  صحصح  عالمةعالمة  ضعضع..
..السردینالسردین  وحفظوحفظ  الحلوالحلو  صناعةصناعة  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  زیتزیت  یستخدمیستخدم  الال- - ١١
  منمن  أطولأطول  جانیةجانیة  أفرعأفرع  علیھاعلیھا  جوفاءجوفاء  اسطوانیةاسطوانیة  السودانىالسودانى  الفولالفول  فىفى  الساقالساق- - ٢٢

..الرئسىالرئسى  الساقالساق
..جافجاف  القرطمالقرطم  فىفى  بینمابینما  جافجاف  نصفنصف  السودانىالسودانى  الفولالفول  فىفى  الزیتالزیت  یعتبریعتبر- - ٣٣
..الخفیفةالخفیفة  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى  فىفى  غالبًاغالبًا  السودانىالسودانى  الفولالفول  یزرعیزرع- - ٤٤
..الكلسیةالكلسیة  التربةالتربة  ذاتذات  الباردةالباردة  المناطقالمناطق  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  یزرعیزرع- - ٥٥
  بالموادبالمواد  الفقیرةالفقیرة  باألراضىباألراضى  السودانىالسودانى  الفولالفول  زراعةزراعة  تجنبتجنب  یفضلیفضل- - ٦٦

..العضویةالعضویة
  عقبعقب  الحصادالحصاد  نتیجةنتیجة  السودانىالسودانى  الفولالفول  فىفى  الضامرةالضامرة  الثمارالثمار  تكوینتكوین  یرجعیرجع- - ٧٧

..الرىالرى



llاألقواساألقواس  بینبین  منمن  الصحیحةالصحیحة  اإلجابةاإلجابة  إخترإختر::
- - السودانىالسودانى  فولفول--القرطمالقرطم((  زیتزیت  فىفى  التوكوفیرولالتوكوفیرول  مادةمادة  توجدتوجد- - ١١

..))السمسمالسمسم
    كربوناتكربونات((  الغنیةالغنیة  األراضىاألراضى  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  زراعةزراعة  یفضلیفضل- - ٢٢

..))الكالسیومالكالسیوم--الماغنسیومالماغنسیوم--الكالسیومالكالسیوم
  عندعند  السودانىالسودانى  الفولالفول  محصوالمحصوال  فىفى  الضامرةالضامرة  الثمارالثمار  تتكونتتكون- - ٣٣

..))الثقیلةالثقیلة- - الرملیةالرملیة--الصفراءالصفراء((  باألراضىباألراضى  زراعتةزراعتة
--الفلقتینالفلقتین- - الجنینالجنین((  فىفى  السودانىالسودانى  الفولالفول  بذوربذور  فىفى  الزیتالزیت  یخزنیخزن- - ٤٤

..))القصرةالقصرة
    الغنیةالغنیة  الرملیةالرملیة  باألراضىباألراضى  السودانىالسودانى  الفولالفول  زراعةزراعة  یفضلیفضل- - ٥٥

..))الماغنسیومالماغنسیوم--الكالسیومالكالسیوم--البوتاسیومالبوتاسیوم((  بعنصربعنصر


