
الفصل الثانى

  Soybean  فول الصویا
       Leguminosaeالعائلة البقولیة 

  Glycin max, L. (Merr)اإلسم العلمى 
Soybeanاإلسم اإلنجلیزى  



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

 فى والسائدة المختلفة البیئیة الظروف فى الصویا فول محصول من المساحة
.زراعتھ مناطق

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

. الصویا فول من المختلفة واألصناف األنواع على الطالب یتعرف أن•
 لفول المناسبة البیئیة واإلحتیاجات المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن•

. الصویا
 لفول المختلفة الزراعة وطرق ومیعاد المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن•

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

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

.علیھا المؤثرة والعوامل المحصول



المركز اإلحصائى فى مصر والعالم
 فى مصر دخل حیث بمصر الحدیثة المحاصیل من الصویا فول•

 ١١٩ إلى ١٩٨٥ عام بمصر المنزرعة المساحة ووصلت السبعینات
 فدان ألف ٩٩ إلى ١٩٩٠ المساحة ھذه وإنخفضت فدان ألف

Verdcout ویعتقد كجم ١١٠٠ الفدان إنتاج ومتوسط (1970)  
Glycine الصویا فول أن Soja and zucc.فول أنواع أھم ھى 

   .الحالیة الصویا
  نحو ١٩٩٩ عام العالم فى الصویا فول من المنزرعة المساحة بلغت•

 بینما ھكتار/كجم ٢١٤٨ قدرھا إنتاجیة بمتوسط ھكتار ٧١٨٥٠٠٠٠
 ٩٧٠٠٠ من العربیة مصر جمھوریة فى المنزرعة المساحة إنخفضت

 الجدارة وبلغت ١٩٩٩ عام فقط فدانًا ١٧٣٥٠ إلى ١٩٩١ عام فدانًا
 ١١١٢ نحو الصویا لفول العربیة مصر جمھوریة فى اإلنتاجیة

 أثیوبیا من كل بعد العالم على السادسة تعتبر اإلنتاجیة وھذه فدان/كجم
.وباراجواى وجواتیماال وإیطالیا



األھمیة اإلقتصادیة وتركیب البذور
یستخدم فى صناعة المرجرین و المسلى الصناعى و  :زیت فول الصویا ١.

  .الزیوت الجافة

یستخدم كمصدر رئیسى لإلمداد بالبروتین فى العلیقة  :كسب فول الصویا٢.
  %.٥٠- ٤٠المخلوطة فى تغذیة الدواجن،فیقدر ما یحتویھ من البروتین بحوالى 

یعتبر دقیق فول الصویا غنى بالبروتین النباتي الذى   :دقیق فول الصویا٣.
دھن ولذلك فھو یستعمل فى صناعة % ٢٠كما یحتوى على %٥٠یصل إلى 

.من دقیق القمح % ٢٠الفطائر و الخبز و المكرونة مخلوطا بنسبة 



طرز فول الصویا
:  وھناك نوعان من فول الصویا •

. Indeterminateغیر محدود النمو :األول 
.Determinateمحدود النمو : الثانى

 الراسیمى الشكل تأخذ الجانبیة واألفرع النبات یكون النوع ھذا وفى•
 الخضریة القمم وفى . مجامیع فى تتواجد التى للقرون النضج عند

 ما لحد المحدودة غیر فى أما اإلستداقة درجة فى أقل الوریقات تكون
 فى والساق )Bernard,1972( الوریقات قمة فى سمیكة تكون

 الوریقات و الطرف مستدقة النمو قویة النمو محدودة غیر األنواع
 األنواع عن أطول النبات منتصف فى لألوراق واألذنات حجما أكبر

 النمو فى سیقانھا تستمر النمو محدودة غیر واألنواع .النمو محدودة
 نمو بینما التزھیر فى تبدأ أن بعد حتى طویلة لفترة األوراق وتكوین
 بفترة بعده أو التزھیر قبل إما یتوقف لمحدودة ا األنواع فى الساق

.قصیرة



األصناف
:وتتلخص ھذه المجامیع في

. Norman, Geiso, Shinseiویتبعھا ألصناف (OO)مجموعة  - ١

  Vansoy, Maple Arrow, Elfeویتبعھا األصناف (O)مجموعة  - ٢
.
.   Anoka, Disoy, Harkویتبعھا األصناف ) (مجموعة  - ٣

.  Magna, Harosoy, Hawkeyeویتبعھا األصناف )II(مجموعة  - ٤

  ٣٥، جیزة   Calland, Kin, Fordویتبعھا األصناف )III(مجموعة  - ٥
.٨٣،جیزة  ٨٢،جیزة    



,Bonusاألصناف ویتبعھا)IV( مجموعة -٦ Clark, Kent ١١١ جیزة ، ٢٢ ،جیزة.
 یومًا ١٢٠ بعد وینضج یومًا ٥٥ بعد ویزھر الدقھلیة بمحافظة Crawford الصنف وینتشر

 .  تقریبًا كجم ١٢٠٠ الفدان ویعطى

,Mackاألصناف ویتبعھا)V( مجموعة -٧ York, Hillھذه أصناف أحدث ومن 
 فى بمصر المنزرعة األصناف على تفوق والذى Akishirome الیابانى الصنف المجموعة
 .)١٩٩٢ الحى، عبد أحمد( المنوفیة محافظة

,Davisاألصناف ویتبعھا)VI( مجموعة -٨ Hood, Lee  .

,Ransomاألصناف ویتبعھا)VII( مجموعة -٩ Jakson, Bragg  .

,Hamptonاألصناف ویتبعھا)VIII( مجموعة - ١٠ Stuart, Hardee .



أھم األصناف
  ٨٢جیزة  -اتىى

یوم من الزراعة ومحصولھ یماثل صنفى كالرك وكراوفورد  ١٠٠-٩٥صنف مستنبط بالتھجین ینضج بعد 
وینصح بزراعتھ باألراضى الجدیدة وبالوجھ القبلى ویزرع محمًال أو منفردًا ویمكن زراعتھ من أبریل حتى 

.منتصف یونیو
  ٢١جیزة - ٢

یومًا ویتفوق محصولھ عن الصنفین كالرك ١٢٠وھو صنف مسنبط بالتھجین وینضج بعد حوالى 
وكراوفورد وتنجح زراعتھ خالل شھر مایو حتى منتصف یونیو بالوجھ البحرى نظرًا لمقاومتھ العالیة لدودة 

.ورق القطن
  ٣٥جیزة - ٣

یومًا من الزراعة ویتفوق محصولھ عن الصنفین  ١١٠-١٠٥وھو صنف مستنبط بالتھجین وینضج بعد 
.كالرك وكراوفورد وتنجح زراعتھ بكال الوجھین البحرى والقبلى وال ینصح بتأخیر زراعتھ عن أخر مایو

 ٢٢جیزة --٤
یومًا ومتوسط المقاومة لدودة ورق القطن  ١١٥وھو صنف مسنبط بالتھجین والمحصول عالى ینضج بعد 

.ویزرع فى محافظات مصر الوسطى والعلیا وال ینصح بتأخیر زراعتھ عن أخر شھر مایو
١١١جیزة --٥

یومًا من الزراعة وتنجح  ١٢٠-١١٥وھو صنف مستنبط بالتھجین ومقاوم لدودة ورق القطن وینضج بعد 
.زراعتھ فى جمیع المحافظات حتى الوادى الجدید وال ینصح بتأخیر زراعتھ عن آخر شھر مایو

٨٣جیزة --٦
یوم ومحصولھ یماثل الصفین كالرك وكراوفورد ١٠٠-٩٥صنف مستنبط بالتھجین قصیر العمر ینضج بعد 

وھو صنف مقاوم لدودة ورق القطن لذا ینصح بزراعتھ فى الوجھ البحرى ویزرع منفردًا أو محمًال ویزرع 
. فى الفترة من أبریل حتى منصف شھر یونیو



مراحل النمو

:مرحلة اإلنبات: أوًال
أیام   ٥أیام حتى بدایة اإلنبات و ١٠یومًا منھا  ١٥وتحتاج ھذه المرحلة إلى حوالى 
  .حتى یتم تكوین األوراق الفلقیة

:مرحلة النمو الخضریة: ثانیًا
ویتم تحدیدھا بعد اإلنبات  . یتم التعرف علیھا من خالل عقد الساق الرئیسیة واألوراق

وسقوط األوراق الفلقیة وتتكون بعد ذلك ورقتان بسیطتان متقابلتان على الساق ثم 
.  تتكون بعد ذلك األوراق ثالثیة الوریقات



مراحل إنبات فول الصویا



مراحل اإلنبات فى فول الصویا



تابع مراحل النمو لفول الصویا



:  یمكن تقسیم ھذه المراحل إلى 
١- VS1   وھى المرحلة التى تتكون فیھا العقدة بعد الفلقیة وغالبًا ما تسقط ھذه األوراق

.البسیطة تاركًة ندبة على الساق
٢- .VS2  على الساق األصلى) ٣(وفیھا تتكون ورقة ثالثیة على العقدة رقم  .
 
٣. Vs3 الوریقات ثالثیة أوراق بھا الرئیسى الساق على عقد ثالث تتكون وفیھا.  
 
٤. VS4 الوریقات ثالثیة أوراق بھا الرئیسى الساق على عقد أربع یتكون وفیھا.  
 
٥. VSnالعقد من عدد على وتحتوى ný  وھنا الوریقات ثالثیة أوراق بھا الساق على  

 فى الساق على كثیرة العقد عدد تكون فغالبًا الصنف حسب على اإلختالف یحدث
.النمو محدودة األنواع فى عنھا النمو محدودة غیر األنواع



مراحل النمو الخضریة
VE           VC           V1       V3        V5         Vn



مراحل النمو الثمریة

•R1          R2            R3           R4



تابع مراحل النمو الثمریة

•R5             R6           R7               R8



وھذه المرحلة یتم فیھا تحدید بدایة التزھیر وكذا   :مرحلة النموالثمریة: ثالثًا
.  تكوین القرون وطولھا على الساق الرئیسى 

 ١ .RS1  ویطلق على ھذه المرحلة بدایة التزھیر ویمكن تحدیدھا بزھرة واحدة على أى عقدة
  .للساق الرئیسى

٢ .RS2  ویطلق علیھا إسم مرحلة التزھیر التام ویمكن تحدیدھا بتواجد زھرة متفتحة على واحد
.  من العقدتان العلویتان للساق الرئیسى مع نمو كامل لألوراق فى األنواع غیر محدودة النمو

٣ .RS3  وفیھا یتم ظھور القرون المتكونة بطول نصف سنتیمتر على أحد األربع عقد العلویة
 .للساق الرئیسى مع إكتمال نمو األوراق

٤ .RS4   وفیھا یكون طول القرن سنتیمتران على أحد األربع عقد العلویة للساق الرئیسى مع
  .إكتمال نمو األوراق



RS مم  ٣بوصة أى  ١/٨وفى ھذه المرحلة یكون بدایة تكوین البذور ویكون طولھا حوالى  5.
فى أحد القرون التى تتواجد على أحد األربع عقد العلویة للساق الرئیسى مع إكتمال نمو  

 .األوراق

٦ .RS6  وفیھا تكون البذور الخضراء قد امتألت داخل القرون فى الحجم وذلك على أحد األربع
.عقد العلویة للساق الرئیسى ویكون القرن منتفخًا مع إكتمال نمو األوراق

٧ .RS7  ویطلق علیھا إسم مرحلة بدایة النضج ویكون فى ھذه المرحلة تم تكوین قرن واحد
.على الساق الرئیسى وصل إلى لون القرن الناضج أى الذى تلون باللون البنى

٨ .RS8  من القرون قد وصلت إلى لون %  ٢٥ویطلق علیھا إسم مرحلة النمو التام ویكون فیھا
). اللون البنى(القرون تامة النضج 



تابع مراحل النمو لفول الصویا



Table 1. Vegetative and reproductive stages of a soybean plant.
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Germination and Emergence

Fig.3

Fig.1



V2 Stage (second node)

Fig.1

Fig.5

Fig.4

Fig.6



V3 and V5 Stages               (third and fifth 
nodes)

Fig.1 Fig.7

Fig.8 Fig.21



V6 Stage (sixth node)

Fig.9



R1 Stage (beginning bloom)

Fig.21Fig.12



R4 Stage (full pod)

Fig. 25 Fig.20

Fig.17 Fig.27



R6 Stage (full seed)

Fig. 27 Fig.28

Fig. 38 Fig. 40Fig. 39

Fig. 31



R7 Stage (beginning maturity

Fig. 32 Fig.33

Fig.34 Fig.35



R8 Stage (full maturity)

Fig.37Fig.36



التربة المناسبة 

.  یجود فول الصویا فى األراضى الخصبة جیدة الصرف١.

 .قلیلة الحشائش واألراضى الصفراء ٢.

.  یمكن زراعتھ فى األراضى الجیریة والرملیة ٣.

.  ال تجود زراعتھ فى األراضى الملحیة والسیئة الصرف ٤.

.یجب تلقیح البذور ببكتیریا العقد الجذریة المناسبة قبل الزراعة مباشرة٥.



میعاد الزراعة والدورة الزراعیة
  ١٥ من إبتداًء زراعتھ یمكن صیفى محصول الصویا فول•

 للزراعة المناسب المیعاد ویعتبر .یونیو منتصف حتى مارس
.مایو شھر خالل

 الدورة فى الصیفى واألرز الشامیة الذرة محل یحل أن یمكن•
 زیادة إلى ١٩٨٥ وآخرون القال بحوث أشارت ولقد.الزراعیة
  تحت الصویا فول عقب زراعتھ عند الشامیة الذرة محصول
  المحاصیل بعد زراعتھ ویمكن ، الدقھلیة محافظة ظروف
 وكذا والبصل والعدس البلدي كالفول النضج المبكرة الشتویة

  والبسلة والطماطم والبطاطس التحریش البرسیم عقب
  األخري الصیفیة المحاصیل على محمال ویزرع ، والفاصولیا

 .الغرس القصب على وكذا الشامیة والذرة الرفیعة كالذرة



عالقة میعاد الزراعة بالمحصول



العالقة بین مواعید الزراعة والمحصول



عالقة میعاد الزراعة بالمحصول



عالقة میعاد الزراعة ومحصول البذور فى والیة أیوا األمریكیة



كمیة التقاوى

 وزاره من ومعتمدة منتقاة تقاوى كجم ٣٥ إلى الفدان یحتاج•
  ٤٠و ١١١جیزة-٢٢جیزة-٢١جیزة األصناف من الزراعة

  ٨٣وجیزة ٨٢ جیزة األصناف من منتقاة تقاوى كجم
  یعمل حیث الجذریة العقد ببكتریا البذور تلقیح ویتم ٣٥وجیزة
  كمیات توفیر إلى باإلضافة ونوعًا كمًا المحصول زیادة على
 كما فدان/أزوت كجم٦٠ إلى تصل اآلزوتیة األسمدة من كبیرة
  التالى للمحصول فدان/أزوت كجم ٢٥ نحو التربة فى یتخلف
 الرى ویتم مباشرة الزراعة قبل التلقیح عملیة مراعاة ویجب
.عفیر الزراعة كانت إذا الزراعة عقب مباشرة



عالقة كمیة التقاوى والمحصول



تأثر المحصول بالكثافة النباتیة



اإلحتیاجات البیئیة
  :درجة الحرارة - ١

یالئم الجو الدافىء نمو نباتات فول الصویا ولكن إرتفاع درجة الحرارة ال یتناسب مع  
، وتعتبر  . نمو النباتات وخاصًة عندما یصاحب إرتفاع درجة الحرارة الجفاف

م ھى المثلى لإلنبات وإنخفاض أو إرتفاع درجة الحرارة  ٥٣٠ -٢٠درجة الحرارة 
وتنمو البادرات بسرعة فى الطقس الدافىء ویقل النمو  . عن ذلك تقل نسبة اإلنبات

وإرتفاع درجة الحرارة عن  . م٥٤٠الخضرى عند إرتفاع درجة الحرارة عن 
م أثناء نضج القرون یقلل من إمتصاص العناصر الغذائیة ویساعد على  ٥٣٥

,Pandey).تساقط القرون  1987)   
بأن التغیر فى درجة حرارة النھار واللیل من  ) Hofstea, 1984(كما دلت أبحاث

م أثناء نضج القرون یزید من إمتالء القرون بالبذور  ٥١٦-٢١م إلى ٥١٠-١٥
.كنتیجة للتغیر فى المنبع المحدد ألى المصب المحدد

   :الضوء -٢ 
  تسلك حین فى القصیر النھار نباتات الصویا فول نبات یسلك : الضوئیة الفترة طول .أ

.الطویل النھار نباتات سلوك األخرى األصناف بعض
  نبات وإزھار نمو على الضوئیة الفترة وطول اإلضاءة شدة تؤثر :اإلضاءة شدة .ب

.المنزرع والصنف النوع حسب على وذلك الصویا فول



اإلحتیاجات السمادیة
.   التسمید بدون تلقیح بكتیري: أوال 
 الفقیرة األراضى فى التسمید یؤدى ولھذا التربة خصوبة على الصوبا لفول المتكامل التسمید یتوقف

 .الصویا فول إنتاجیة زیادة إلى الخصبة غیر
  من كجم ٢٥و الكالسیوم فوسفات سوبر كجم ٧٥و الزراعة عند یوریا كجم ٣٠ یضاف حیث•

,Panday( البوتاسیوم سلفات  جامعة - الزراعة كلیة -  المحاصیل قسم أبحاث أشارت و )1987
  حمض كجم ٢٤ + آزوت كجم ٦٠ السمادیة بالمعادلة المتكامل التسمید أن إلى المنصورة

  لكل والبذور والقرون الفروع عدد زیادة إلى ذلك أدى بوتاسیوم أكسید كجم ٣٦ + الفوسفوریك
.)١٩٩٣ شریف،( للفدان والبذور والزیت البروتین ومحصول البروتین ونسبة نبات

  حالة وفى)الرملیة األراضى( اإلستصالح حدیثة باألراضى الصویا فول زراعة حالة فى•
  من بمخلوط الصویا فول نباتات برش ینصح النبات على الصغرى العناصر نقص أعراض ظھور
 لتر لكل جم٣ بمعدل أو المخلبیة المواد من فدان/جم ٤٠:٦٠:٤٠ بنسبة والمنجنیز والحدید الزنك

 بعد والثانیة األزھار طور قبل األولى لرشتین وذلك العناصر ھذه كبریتات إستخدام حالة فى ماء
.الغروب قبل یكون أو الباكر الصباح فى إما الرش یكون أن على أسبوعین





قطاع عرضى فى العقدة البكتیریة



طرق الزراعة
یزرع فول الصوبا بطریقتین•
 وبعد كدابة ریة األرض تطى وفیھا :كدابة ریة یسبقھا التى المحسن العفیر •

 حالة فى سم ١٥ أبعادھا جور فى ریشتین على الزراعة یتم المناسب الجفاف
 ١٢ بمعدل التخطیط حالة فى أبعاد على أو قصبتین/خط ١٠ التحطیط

 الزراعة ویتم نباتین عالى الخف ثم الجورة فى بذرة ٤-٣ وضع مع قصبتین/خط
.مباشرة الزراعة بعد األرض وتروى تغطى ثم الخط من العلوى الثلث فى

 الجفاف تجف حتى وینتظر غزیرًا ریًا األرض تروى :)الحراثى( التخضیر•
 أو جور فى إما الزراعة وتتم ، الرطوبة من نسبة بالتربة یصبح بحیث المناسب

 بالتربة وتغطیتھا البذور سرسبة ثم الخط من العمالة للریشة العلوى الثلث بفج
  یكون أن ویجب البذور فوق التربة وجفاف تشقق لمنع الخفیف الضغط مع الرطبة
.الحراثى فى سم ٥ ، العفیر فى سم٣ الزراعة عمق

  فى النباتات من األمثل العدد الوصوإللى إلى السابقة التوصیات إتباع یؤدى•
)فدان/نبات ألف ١٥٠-١٤٠(المساحة وحدة

 والغربیة البحیرة بمحافظات الخضیر بالطریقة للزراعة شائعة طریقة ھناك•
 تفج الطریقة ھذه وفى )الحمارى( الصغیر المحراث إستحدام وھى والمنوفیة
 وبعد خفیفة بزحافة األرض  وتزحف التقاوى تسرسب ثم بالمحراث الخطوط

 الطریقة ھذه وتمتاز الرى لتییسیر الضروة حالة فى الخطوط تفتح اإلنبات تكامل
 ومقاومة المثالى النباتیة الكثافة وتحقیق التكالیف وخفض اإلنبات نسبة بإرتفاع

إنتاج معدالت أعلى إلى والوصول الحشائش



تجھیز األرض لألرض للزراعة



بادرات فول الصویا بعد الزراعة



بادرات فول الصویا



اإلحتیاجات المائیة

 تكون عام وبوجھ والبیئیة األرضیة للعوامل تبعًا المائیة اإلحتیاجات تختلف
 الرى ثم الزراعة من یومًا ٢٠-١٥ بعد اإلنبات تكامل بعد األولى الریة
 باألراضى یوم ٦-٥ وبعد ، القدیمة األراضى فى وذلك یوم ١٥-١٢ كل

 المتوسط فى ریات ٦-٥ إلى المحصول ویحتاج اإلنبات لتحسین الجدیدة
 أثناء وخاصة إلیھ تحتاج مما أكثر ریھا أو النباتات تعطیش عدم ویجب
.والعقد التزھیر



مقاومة الحشائش
 سیقان حول التربة وتجمیع الحشائش إلزالة مرات ٤- ٣ األرض تعزق•

 وتنافسھ الغذاء تشاركھ ألنھا للمحصول كبیرة خسارة الحشائش وتسبب ، النباتات
 تنتقل التى الحشرات تأوى أنھا إلى باإلضافة النباتات نمو یضعف مما الضوء على
  باستخدام أو بالعزیق إما الحشائش مقاومة على العمل یجب لذا للنباتات منھا

 الحشائش من خالیا الصویا فول حقل یكون بحیث بھا الموصي الحشائش مبیدات
 على وفیر محصول على للحصول النباتات عمر من األولى یوم٤٥ ال فترة طیلة
: التالى النحو

 أو فدان/ لتر١,٧ بمعدل٥٠٠ ستومب مادة یستعمل الحولیة الحشائش لمقاومة-•
 فى الري وقبل الزراعة بعد فدان / لتر ٢٠٥ بمعدل %٤٨االكلور أو %٤٨ مكس

-٢٠٠ مع وذلك الحراتي الطریقة فى الشراقي طفي ریة قبل أو العفیر الزراعة
.فدان/ماء لتر٣٠٠

 %٢٤ بالزر أو %٥٠ بازجران إما یستعمل العلیق و الشبیط ظھور حالة وفى•
 . النباتات على رش ماء لتر ٣٠٠ مع فدان /لتر بمعدل



مقاومة األمراض النباتیة واآلفات
األمراض النباتیة: أوًال

 واللفحة والتبرقش والبیاض والذبول البنى الساق تعفن بأمراض الصویا فول یصاب
 قبل كجم١/جم١ تى ریزولكس ویستخدم الفطریة األخرى األمراض وبعض البكتیریة
 .الجذور أعفان لمقاومة بالعقدین المعاملة

 اآلفات الحشریة: ثانیًا
  :یصاب فول الصویا بالحشرات التالیة  
 لتر بمعدل %٥٠:الریلدان مثل الكیماویة بالمواد الرش وكذلك اللطع بجمع وتقاوم :القطن ورق دودة .١ 

 .للفدان واحد

  .النیكوتین سلفات بمحلول بالرش ویقاوم :المن .٢

  .بالرش األحمر العنكبوت مقومة فى التدیون أو المیتاإسبوستوكین أو اإلیكاتین ویستخدم :األحمر العنكبوت .٣

  مع الذرة جریش أو الردة من یتكون والذى السام الطعم بإستخدام األفات ھذه وتقاوم :والحفار النطاط .٤
.ت.د.د الـ أو التوكسافین أو األندرین أو السیفین أو الجامكسان مثل المبیدات بإحدى الخلط

 



الحصاد وتجھیز المحصول 
 وتكتمل البذور وتتكون وسقوطھا األوراق إصفرار النضج عالمات من•

 ال حتى الحصاد میعاد تأخیر عدم ویجب .تصلبھا یتم ولم إمتالئھا
 الحصاد فى التبكیر عدم یجب كما .لھا إنفراط ویحدث القرون تجف
   .بمحتویاتھا تمتلىء لم الحالة ھذه فى تكون البذور ألن

 صفات تدھور إلى یؤدى حیث ذلك عن المبكر بالحصاد ینصح ال•
 إلى فیؤدى الحصاد تأخیر أما ، التقاوى بغرض المزروع المحصول

 نقل ویجب .المحصول من جزء فقد وبالتالى وفرطھا القرون إنفتاح
 ثم حزم شكل على الحصاد یوم فى مباشرة الجرن إلى المحصول

 الجفاف تمام بعد یدرس ثم یومین كل التقلیب مع التھویة لضمان یرص
   .المناسبة الدرافیل ذات الدراس بماكینة



النضج التام لفول الصویا



الحصاد األلى لفول الصویا



منظر أخر لحصاد فول الصویا ألیًا



المحصول 

 فول یزرع وقد .فدان/بذور كجم ١١٠٠-٨٠٠ من المحصول متوسط یبلغ
 الذرة مع للتحمیل یزرع أو للمواشى صیفى أخضر كعلف الصویا
 .السودان حشیشة أو الشامیة



أسئلة وتمارین
الصویا؟ فول طرز عن تكلم ١س•
النمو؟ محدود وغیر محدود الصویا فول بین قارن ٢س•
األن؟ وحتى ١٩٩٠ بعد الصویا فول فى المنزرعة المساحة تدھورت لمازا ٣س•
بمصر؟ اإلحصائى المركز أشرح ثم الصویا لفول اإلقتصادیة األھمیة ھى ما ٤س•
الصویا؟ فول زیت على القلب مرضى تغذیة یفضل لماذا ٥س•
ذلك؟ سبب ھى وما الصویا فول فى النضج مجامیع عدد ٦س•
الصویا؟ فول لنمو الفسیولوجیة المراحل اشرح ٧س•
الصویا؟ فول فى والصنف التقاوى كمیة بین العالقة ھى ما ٨س•
الصویا؟ فول لنمو المالئمة البیئیة اإلحتیاجات ھى ما ٩س•
الصویا؟ فول لزراعة طریقة أفضل ھى ما ١٠س•
  المساحة وحدة من إنتاجیة أعلى على للحصول الزراعیة العملیات تتبع ١١س•

الدقھلیة؟ بمحافظة الصویا فول محصول زراعة عند
؟ الصویا لفول والتسمید الرى عن تكلم ١٢س•



.التالیة العبارات أما خطأ وعالمة صح عالمة ضع•
 آباط فى زھریة مجامیع فى توجد فراشیة الصویا فول نبات زھرة) (- ١

.ذاتى فیھا والتلقیح األوراق
.فخلطى الخروع فى اما ذاتى الصویا فول فى التلقیح) (- ٢
 السودانى الفول فى بینما ریشیة مركبة الصویا فول نبات فى الورقة) (- ٣

.ثالثیة فمركبة
 نسبة إلرتفاع القلب لمرضى الصویا فول زیت على التغذیة یفضل- ٤

. المشبعة الدھنیة األحماض
 عن صغیرة وأوراق النضج مبكر بأنة النمو محدود الصویا فول یمتاز- ٥

.النمو محدود غیر الصویا فول



:األقواس بین من الصحیحة اإلجابة إختر•
.)بسیطة-ثالثیة مركبة-ریشیة مركب( أوراق یحمل الصویا فول نبات- ١
 من العدید على تحتوى )كبسولة-قرن-سبسالء( الصویا فول فى الثمرة- ٢

.البذور
.)القصرة-الفلقات-الجنین( فى الصویا فول فى الزیت یخزن- ٣
.الصویا فول زیت على التغذیة )الرئتین-الكلى-القلب( مرضى یفضل- ٤
- الرملیة-الجیریة( الجدیدة األراضى فى الصویا فول زراعة یفضل- ٥

)الكلسیة


