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األھداف العامة للمقرراألھداف العامة للمقرر

  منمن  مصرمصر  فىفى  السكرالسكر  مشكلةمشكلة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن١١..
..علیھاعلیھا  التغلبالتغلب  وطرقوطرق  أسبابھاأسبابھا  حیثحیث

  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  علىعلى  التعرفالتعرف  فىفى  الطالبالطالب  مھارةمھارة  تنمیةتنمیة٢٢..
  مصرمصر  فىفى  وكذلكوكذلك  العالمالعالم  فىفى  المنتشرةالمنتشرة  والمتنوعةوالمتنوعة  السكریةالسكریة

  إنتاجیةإنتاجیة  ومعظمةومعظمة  المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  إلنتاجإلنتاج  المثلىالمثلى  والطریقةوالطریقة
..منھامنھا  المساحةالمساحة  وحدةوحدة



  تحدیدتحدید  فىفى  جیدةجیدة  مھارةمھارة  ذوذو  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٣٣..
..محصولمحصول  كلكل  إنتاجیةإنتاجیة  لتعظیملتعظیم  المعامالتالمعامالت  أفضلأفضل

  بكلبكل  القیامالقیام  فىفى  جیدةجیدة  مھارةمھارة  ذوذو  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٤٤..
..المختلفةالمختلفة  للمحاصیلللمحاصیل  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات



  القرارالقرار  إتخاذإتخاذ  علىعلى  القدرةالقدرة  لھلھ  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٥٥..
    محاصیلمحاصیل  إنتاجإنتاج  مشاكلمشاكل  حلحل  فىفى  ))تبعیةتبعیة  دوندون((  باستقاللیةباستقاللیة

..والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر
  إنتاجإنتاج  مجالمجال  فىفى  جیدةجیدة  خبرةخبرة  ذوذو  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٦٦..

  مسایرةمسایرة  علىعلى  وقادرًاوقادرًا  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل
  ھذهھذه  منمن  المتطورةالمتطورة  الخارجىالخارجى  السوقالسوق  إحتیاجاتإحتیاجات
..المحاصیلالمحاصیل



  بعضبعض  تنفیذتنفیذبب  القیامالقیام  علىعلى  القدرةالقدرة  لھلھ  خریجخریج  لیكونلیكون  الطالبالطالب  إعدادإعداد٧٧..
  مجالمجال  فىفى  ))األخریناألخرین  معمع  بالتعاونبالتعاون  ولكنولكن  بمفردهبمفرده  لیسلیس((  المشاریعالمشاریع

  إستشارىإستشارى  مكتبمكتب  عملعمل  ::مثلمثل  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  إنتاجإنتاج
  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  منمن  بدایةبدایة  اإلنتاجاإلنتاج  عملیةعملیة  لمتابعةلمتابعة  وإرشادىوإرشادى

..المنتجالمنتج  تواجھتواجھ  التىالتى  المشاكلالمشاكل  جمیعجمیع  وحلوحل  والتسویقوالتسویق  الحصادالحصاد  وحتىوحتى
  المحاصیلالمحاصیل  أنسبأنسب  إختیارإختیار  علىعلى  القدرةالقدرة  الطالبالطالب  لدىلدى  یكونیكون  أنأن٨٨..

  المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  فىفى  للزراعةللزراعة  والمتنوعةوالمتنوعة  السكریةالسكریة
مصرمصر  فىفى  والموجودةوالموجودة



األھداف المعرفیةاألھداف المعرفیة: : أوًالأوًال

::اآلتىاآلتى  علىعلى  قادرًاقادرًا  الطالبالطالب  یكونیكون  سوفسوف  المقررالمقرر  نھایةنھایة  فىفى••
    المتنوعةالمتنوعة  والمحاصیلوالمحاصیل  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  بینبین  التمییزالتمییز١١..

..المختلفةالمختلفة
  محصولمحصول  أىأى  إلنتاجإلنتاج  المناسبةالمناسبة  المناخیةالمناخیة  الظروفالظروف  معرفةمعرفة٢٢..

..المتنوعةالمتنوعة  والمحاصیلوالمحاصیل  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  منمن



  حموضةحموضة  ،،  التربةالتربة  نوعنوع((  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  ظروفظروف  معرفةمعرفة٣٣..
  منمن  محصولمحصول  أىأى  إلنتاجإلنتاج  ))التربةالتربة  ملوحةملوحة  ،،  التربةالتربة

..المتنوعةالمتنوعة  والمحاصیلوالمحاصیل  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل
  األرضاألرض  لتجھیزلتجھیز  الالزمةالالزمة  العملیاتالعملیات  أنسبأنسب  معرفةمعرفة٤٤..

..إجرائھاإجرائھا  ومواعیدومواعید  وكیفیةوكیفیة  للزراعةللزراعة



  كلكل  منمن  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  عالیةعالیة  الحدیثةالحدیثة  األصنافاألصناف  أھمأھم  معرفةمعرفة٥٥..
..محصولمحصول

  والتىوالتى  محصولمحصول  لكللكل  المناسبةالمناسبة  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تقدیرتقدیر٦٦..
..المحصولالمحصول  إنتاجیةإنتاجیة  تعظمتعظم



  والتىوالتى  محصولمحصول  كلكل  لزراعةلزراعة  المثلىالمثلى  المواعیدالمواعید  معرفةمعرفة٧٧..
..المساحةالمساحة  لوحدةلوحدة  اإلنتاجیةاإلنتاجیة  تعظمتعظم

  بعدبعد  ورعایتھورعایتھ  المحصولالمحصول  خدمةخدمة  عملیاتعملیات  معرفةمعرفة٨٨..
  ،،  تسمیدتسمید  ،،  رىرى  ،،  عزیقعزیق  ،،  ترقیعترقیع  ،،  خفخف((  الزراعةالزراعة
  العملیاتالعملیات  ھذهھذه  إجراءإجراء  ومواعیدومواعید  وكیفیةوكیفیة  ))آفاتآفات  مقاومةمقاومة
..المحصولالمحصول  إنتاجیةإنتاجیة  لمعظمةلمعظمة



  وطرقوطرق  محصولمحصول  بكلبكل  المنتشرةالمنتشرة  الحشائشالحشائش  أنواعأنواع  معرفةمعرفة٩٩..
..لھالھا  المتكاملةالمتكاملة  المكافحةالمكافحة

  تصیبتصیب  التىالتى  والمرضیةوالمرضیة  الحشریةالحشریة  اآلفاتاآلفات  أھمأھم  معرفةمعرفة٠١٠١..
..مكافحتھامكافحتھا  وكیفیةوكیفیة  محصولمحصول  كلكل



األھداف األدائیة المھاریةاألھداف األدائیة المھاریة: : ثانیًاثانیًا

  النماذجالنماذج  منمن  مجموعةمجموعة  عرضعرض  وبعدوبعد  المقررالمقرر  نھایةنھایة  فىفى••
  اإلرشادیةاإلرشادیة  الحقولالحقول  وزیارةوزیارة  التوضیحیةالتوضیحیة  والصوروالصور  والرسوماتوالرسومات

  منمن  مجموعةمجموعة  إجتیازإجتیاز  وبعدوبعد  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیللل
::اآلتىاآلتى  علىعلى  قادرًاقادرًا  الطالبالطالب  یصبحیصبح  سوفسوف  اإلختباراتاإلختبارات

  زراعتھازراعتھا  یمكنیمكن  التىالتى  المختلفةالمختلفة  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  تحدیدتحدید١١..
..المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تحتتحت

  وفىوفى  المثلىالمثلى  بالطریقةبالطریقة  الزراعیةالزراعیة  المعامالتالمعامالت  جمیعجمیع  تطبیقتطبیق٢٢..
  الزراعةالزراعة  عملیاتعملیات  ،،  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز((  المناسبةالمناسبة  المواعیدالمواعید

  عملیاتعملیات  ،،  الزراعةالزراعة  بعدبعد  المحصولالمحصول  ورعایةورعایة  خدمةخدمة  عملیاتعملیات  ،،
..))الحصادالحصاد  بعدبعد  المحصولالمحصول  وتجھیزوتجھیز  الحصادالحصاد



تفسیر النتائج التى تم التوصل إلیھا من تطبیق جمیع تفسیر النتائج التى تم التوصل إلیھا من تطبیق جمیع ٣٣..
..المعامالت الزراعیة لكل محصولالمعامالت الزراعیة لكل محصول

    لكللكل  المناسبةالمناسبة  الزراعیةالزراعیة  بالمعامالتبالمعامالت  فنیةفنیة  توصیاتتوصیات  إعطاءإعطاء٤٤..
..اإلنتاجیةاإلنتاجیة  تعظمتعظم  والتىوالتى  محصولمحصول

    ھذهھذه  إنتاجإنتاج  عملیاتعملیات  فىفى  الحدیثالحدیث  التكنولوجىالتكنولوجى  التطورالتطور  مسایرةمسایرة٥٥..
    جمیعجمیع  فىفى  الحدیثةالحدیثة  اآلالتاآلالت  إستخدامإستخدام  علىعلى  كالقدرةكالقدرة  المحاصیلالمحاصیل
..الحصادالحصاد  وحتىوحتى  الزراعةالزراعة  منمن  الزراعیةالزراعیة  المعامالتالمعامالت



    خاللخالل  منمن  المتطورةالمتطورة  الخارجىالخارجى  السوقالسوق  إحتیاجاتإحتیاجات  مسایرةمسایرة٦٦..
..المیدانیةالمیدانیة  الزیاراتالزیارات

    إنتاجإنتاج  مجالمجال  فىفى  المشاریعالمشاریع  بعضبعض  تنفیذتنفیذ  فىفى  مھارتھمھارتھ  تنمیةتنمیة٧٧..
    إستشارىإستشارى  مكتبمكتب  عملعمل  ::مثلمثل  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل

  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  منمن  بدایةبدایة  اإلنتاجاإلنتاج  عملیةعملیة  لمتابعةلمتابعة
    تواجھتواجھ  التىالتى  المشاكلالمشاكل  جمیعجمیع  وحلوحل  والتسویقوالتسویق  الحصادالحصاد  وحتىوحتى
..المنتجالمنتج



األھداف الوجدانیةاألھداف الوجدانیة: : ثالثًاثالثًا

  اإلیجابیةاإلیجابیة  العاداتالعادات  منمن  مجموعةمجموعة  تنمیةتنمیة  إلىإلى  المقررالمقرر  یھدفیھدف••
  والمتنوعةوالمتنوعة  السكرالسكر  محاصیلمحاصیل  إنتاجإنتاج  بدراسةبدراسة  القائمالقائم  فىفى  المطلوبةالمطلوبة

  أنأن  المطلوبالمطلوب  وھووھو  واألفضلواألفضل  مستقًالمستقًال  بلبل  تابعًاتابعًا  یكونیكون  الال  حتىحتى
    العاداتالعادات  إكتسابإكتساب  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك  المتبادلالمتبادل  التعاملالتعامل  بطریقةبطریقة  یعملیعمل
::اآلتیةاآلتیة

..والتخطیطوالتخطیط  والتحلیلوالتحلیل  المنطقىالمنطقى  التفكیرالتفكیر١١..

  دافعدافع  دوندون  المشكالتالمشكالت  حلحل  علىعلى  القدرةالقدرة  لكلك    أىأى  مبادرًامبادرًا  یكونیكون  أنأن٢٢..
..اآلخریناآلخرین  منمن



..والنتائجوالنتائج  االنجازاالنجاز  ذھنكذھنك  وفىوفى  تعملتعمل  انان٣٣..

  المعرفةالمعرفة  یتبعیتبع  أنأن  البدالبد  العملىالعملى  التطبیقالتطبیق  بانبان  االیماناالیمان٤٤..
..علیھاعلیھا  المتحصلالمتحصل

  المكلفالمكلف  المھامالمھام  إنجازإنجاز  فىفى  رغبةرغبة  دائمًادائمًا  لدیھلدیھ  یكونیكون  أنأن٥٥..
..بھابھا



..اآلخریناآلخرین  معمع  والتكاملوالتكامل  المتبادلالمتبادل  التعاونالتعاون٦٦..

..النتائجالنتائج  إنجازإنجاز  علىعلى  الصبرالصبر٧٧..

  ودعودع  إربحإربح((  المشتركالمشترك  الكسبالكسب  بإستراتیجیةبإستراتیجیة  تعملتعمل  أنأن٨٨..
  اآلخریناآلخرین  معمع  العالقةالعالقة  فىفى  ))WinWin--WinWin  یربحیربح  غیركغیرك

..جماعیًاجماعیًا  والعملوالعمل



..فالمھمفالمھم  باألھمباألھم  والبدءوالبدء  األولویاتاألولویات  تحدیدتحدید٩٩..
FeedFeed  األثراألثر  إرجاعإرجاع  خاصیةخاصیة  تكونتكون  أنأن٠١٠١.. BackBack  ھىھى  

  فىفى  بكبك  المحیطینالمحیطین  رأىرأى  أخذأخذ  بمعنىبمعنى  ..دائمًادائمًا  دلیلكدلیلك
  لتصحیحلتصحیح  ریاضیةریاضیة  بروحبروح  وتقبلھوتقبلھ  األدائىاألدائى  أسلوبكأسلوبك
..األفضلاألفضل  إلىإلى  مساركمسارك

..العلمیةالعلمیة  باألمانةباألمانة  یتحلىیتحلى  أنأن١١١١..



الوحدة األولىالوحدة األولى

المحاصیل السكریةالمحاصیل السكریة



مقدمة عن المحاصیل السكریةمقدمة عن المحاصیل السكریة

    بقصدبقصد  تزرعتزرع  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  تلكتلك  ھىھى  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل••
    ..منھامنھا  ))السكرالسكر((  السكروزالسكروز  علىعلى  الحصولالحصول

  ..العالمالعالم  لسكانلسكان  الرئیسیةالرئیسیة  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  أحدأحد  السكرالسكر  ویعتبرویعتبر••
    فىفى  ینتجینتج  أنةأنة  منمن  بالرغمبالرغم  العالمیةالعالمیة  التجارةالتجارة  فىفى  ثابتاثابتا  مكانامكانا  یحتلیحتل
    وحوالىوحوالى  واإلستوائیةواإلستوائیة  المعتدلةالمعتدلة  المناطقالمناطق  فىفى  دولةدولة  ٦٩٦٩  منمن  أكثرأكثر
    إلىإلى  إنتاجةإنتاجة  مناطقمناطق  منمن  ینتقلینتقل  السكرالسكر  منمن  العالمالعالم  إنتاجإنتاج  ثلثثلث

  ..  األخرىاألخرى  المناطقالمناطق



    فىفى  التقدمالتقدم  علىعلى  دلیلدلیل  الغذاءالغذاء  فىفى  السكرالسكر  إستخدامإستخدام  وزیادةوزیادة••
  السكرالسكر  منمن  الفردالفرد  إستھالكإستھالك  یبلغیبلغ  حیثحیث  ..الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  إستھالكإستھالك

    بالوالیاتبالوالیات  كجمكجم٤٧٤٧  وو  ببریطانیاببریطانیا  جرامجرام  كیلوكیلو  ٥٧٥٧  حوالىحوالى  سنویاسنویا
  إلىإلى  زادتزادت  بمصربمصر  كجمكجم١٣١٣  وو  والسویدوالسوید  األمریكیةاألمریكیة  المتحدةالمتحدة

    ٢٧٢٧  بحوالىبحوالى  العالمالعالم  فىفى  الفردالفرد  إستھالكإستھالك  متوسطمتوسط  ویقدرویقدر  كجمكجم٢٧٢٧
  ..كجمكجم



::المحاصیل السكریة فى العالم ومصرالمحاصیل السكریة فى العالم ومصر  وأھموأھم

sugarsugar  السكرالسكر  قصبقصب•• canecane  المناطقالمناطق  فىفى  یزرعیزرع  الذىالذى    
  ̊˚  ٣٢٣٢  وو  ماالماالشش  ̊˚  ٤٠٤٠  عرضعرض  خطىخطى  بینبین  الحارةالحارة  وشبةوشبة  الحارةالحارة
    جنوباجنوبا

sugarsugar  السكرالسكر  وبنجروبنجر•• beetbeet    نباتاتنباتات  ضمنضمن  یدخلیدخل  الذىالذى    
    عرضعرض  خطىخطى  بینبین  ویزرعویزرع  نوعًانوعًا  المعتدلةالمعتدلةوو  الباردةالباردة  المناطقالمناطق

..شماالشماال  ̊˚  ٦٠٦٠  وو  ̊˚  ٣٥٣٥



  فىفى  السكرالسكر  إلنتاجإلنتاج  األساسىاألساسى  المحصولالمحصول  ھوھو  القصبالقصب  كانكان  وقدوقد••
    المستخرجةالمستخرجة  السكرالسكر  نسبةنسبة  بلغتبلغت  حیثحیث  ١٨٤٠١٨٤٠  عامعام  حتىحتى  العالمالعالم

  ذلكذلك  بعدبعد  البنجرالبنجر  سكرسكر  منمن  %%٤٤  مقابلمقابل  %%٩٦٩٦  تمثلتمثل  القصبالقصب  منمن
    وذلكوذلك  %%  ٥٠٥٠  إلىإلى  وصلوصل  حتىحتى  القصبالقصب  منمن  السكرالسكر  إنتاجإنتاج  قلقل
  اإلنتاجاإلنتاج  إرتفعإرتفع  بعدھابعدھا١٩١٠١٩١٠  عامعام  إلىإلى  ١٨٨٥١٨٨٥  عامعام  منمن  الفترةالفترة  فىفى
    سكرسكر  منمن  %%  ٣٥٣٥  قدرةقدرة  والباقىوالباقى  ١٩٣٩١٩٣٩  عامعام  فىفى  %%٦٠٦٠  إلىإلى

    ..البنجرالبنجر



    السكرالسكر  بنجربنجر  أماأما  %%٦٠٦٠--٥٠٥٠  حوالىحوالى  القصبالقصب  إنتاجإنتاج  مثلمثلیی  واآلنواآلن••
    ومصرومصر  العالمىالعالمى  للوضعللوضع  بالنسبةبالنسبة  وذلكوذلك    %%٥٠٥٠--٤٠٤٠  منمن  فیمثلفیمثل
..أیضًاأیضًا



  وإستھالكوإستھالك  إنتاجإنتاج  بینبین  فجوةفجوة  وجودوجود  إلىإلى  مصرمصر  فىفى  السكرالسكر  مشكلةمشكلة  وترجعوترجع••
  السكرالسكر  كمیةكمیة  أنأن  إلىإلى  ٢٠٠٢٢٠٠٢  عامعام  إحصائیةإحصائیة  تشیرتشیر  حیثحیث  ..السكرالسكر

    ..سنویًاسنویًا  سكرسكر  طنطن  ملیونملیون  ١٨١٨..٢٢  بحوالىبحوالى  تقدرتقدر  مصرمصر  فىفى  المستھلكةالمستھلكة
  طنطن  ٩٣٨٣٨١٩٣٨٣٨١((  السكرالسكر  قصبقصب  منمن  %%  ٦٦٦٦  حوالىحوالى  محلیًامحلیًا  منھامنھا  ینتجینتج••

    الطبیعیةالطبیعیة  والمحلیاتوالمحلیات  ))سكرسكر  طنطن  ٣٤٦٩١٣٣٤٦٩١٣((  السكرالسكر  وبنجروبنجر  ))سكرسكر
  الكمیةالكمیة  منمن  %%  ٣٣٣٣  بحوالىبحوالى  ویقدرویقدر  والباقىوالباقى  ..))سكرسكر  طنطن  ١٥٨٤٠٥١٥٨٤٠٥((

  یحملیحمل  ممامما  ..األجنبیةاألجنبیة  البالدالبالد  منمن  سنویًاسنویًا  یستوردیستورد  السكرالسكر  منمن  الستھلكةالستھلكة
    ..الصعبةالصعبة  العملةالعملة  إستھالكإستھالك  علىعلى  عالوًةعالوًة  كبیرًاكبیرًا  عبًأعبًأ  الدولةالدولة  میزانیةمیزانیة



    السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  المساحةالمساحة  وحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  فزیادةفزیادة  لذلكلذلك••
    لتضیقلتضیق  قومیًاقومیًا  ھدفًاھدفًا  تعتبرتعتبر  السكرالسكر  بنجربنجر  أوأو  السكرالسكر  قصبقصب  سواًءسواًء

    اإلكتفاءاإلكتفاء  لمرحلةلمرحلة  ووصوًالووصوًال  السكرالسكر  وإستھالكوإستھالك  إنتاجإنتاج  بینبین  الفجوةالفجوة
          ..السكرالسكر  منمن  الذاتىالذاتى



الباب األولالباب األول      

قصب السكرقصب السكر              

SUGAR CANE   SUGAR CANE   
Saccharum spp.Saccharum spp.  



نبذة تاریخیةنبذة تاریخیة

SugarSugar  السكرالسكر  قصبقصب  زرعزرع•• canecane  ثمثم  المیالدالمیالد  قبلقبل  الھندالھند  فىفى    
    ))مم..قق٣٢٥٣٢٥((  فارسفارس  إلىإلى  ثمثم  ))مم..قق  ٧٦٠٧٦٠((  الصینالصین  إلىإلى  منھامنھا  إنتقلإنتقل

    ومنطقةومنطقة  العربالعرب  جزیرةجزیرة  إلىإلى  السادسالسادس  القرنالقرن  فىفى  وصلوصل  ثمثم
  وأسبانیاوأسبانیا  ومراكشومراكش  مصرمصر  فوصلفوصل  المتوسطالمتوسط  األبیضاألبیض  البحرالبحر

  القرنالقرن  فىفى  زنزبارزنزبار  إلىإلى  إنتقلإنتقل  المناطقالمناطق  ھذهھذه  ومنومن  وصقلیةوصقلیة
    سنةسنة  الثانیةالثانیة  كولمبسكولمبس  رحلةرحلة  فىفى  الجدیدةالجدیدة  الدنیاالدنیا  ووصلووصل  التاسعالتاسع
    وفىوفى  الغربیةالغربیة  الھندالھند  جزرجزر  فىفى  إنتشرإنتشر  الحینالحین  ذلكذلك  ومنومن  ١٤٩٣١٤٩٣
    قدقد  زراعتةزراعتة  تكونتكون  أنأن  ویحتملویحتمل  إمریكاإمریكا  وشمالوشمال  ووسطووسط  جنوبجنوب

..١٧٥١١٧٥١  عامعام  الجدیدةالجدیدة  الدنیاالدنیا  فىفى  أستقرتأستقرت



    منذمنذ  مصرمصر  إلىإلى  أدخلتأدخلت  قدقد  القصبالقصب  زراعةزراعة  أنأن  منمن  وبالرغموبالرغم••
    ١٨٤٨١٨٤٨  عامعام  منذمنذ  إالإال  تزدھرتزدھر  لملم  أنھاأنھا  إالإال  اإلسالمیةاإلسالمیة  الفتوحاتالفتوحات

    نجاحانجاحا  لقىلقى  جامیكاجامیكا  جزیرةجزیرة  منمن  صنفاصنفا  علىعلى  محمدمحمد  ادخلادخل  حینحین
  فىفى  السكرالسكر  إلستخراجإلستخراج  مصانعمصانع  عھدهعھده  فىفى  أنشئتأنشئت  وقدوقد  كبیراكبیرا

    فىفى  بزراعتھبزراعتھ  اإلھتماماإلھتمام  علىعلى  الزراعالزراع  شجعشجع  ممامما  مختلفةمختلفة  مناطقمناطق
الوقتالوقت  ذلكذلك



القصب نبات إستوائى ینمو جیدا فى المناطق الحارة التى القصب نبات إستوائى ینمو جیدا فى المناطق الحارة التى ••
یتوفر فیھا فصل نمو صیفى طویل حار وفصل نضج یتوفر فیھا فصل نمو صیفى طویل حار وفصل نضج 

وحصاد جاف نوعا ومشمس وخالى من الصقیع وخالى من  وحصاد جاف نوعا ومشمس وخالى من الصقیع وخالى من  
األعاصیر ولھذا إنتشر زراعتة فى مناطق متعددة من حیث  األعاصیر ولھذا إنتشر زراعتة فى مناطق متعددة من حیث  

درجات الحرارة ومعدل سقوط األمطار ونسبة الرطوبة  درجات الحرارة ومعدل سقوط األمطار ونسبة الرطوبة  
..الجویةالجویة



    خطىخطى  بینبین  الواقعةالواقعة  المنطقةالمنطقة  فىفى  القصبالقصب  زراعةزراعة  معظممعظم  تنتشرتنتشروو••
    المناطقالمناطق  بإستثناءبإستثناء  جنوباجنوبا  ̊˚٣٢٣٢  وو  شماالشماال  ̊˚٤٠٤٠  عرضعرض

    جنوبًاجنوبًا  ̊˚١٠١٠  ،،  شماًالشماًال  ̊˚١٠١٠  عرضعرض  خطىخطى  بینبین  المحصورةالمحصورة
    المناطقالمناطق  ھذهھذه  فىفى  ونھارًاونھارًا  لیًلالیًلا  األمطاراألمطار  سقوطسقوط  كثرةكثرة  ألنألن  وذلكوذلك
    جعلجعل  ممامما  الزراعةالزراعة  وقیاموقیام  المصانعالمصانع  بناءبناء  فىفى  التوسعالتوسع  تعوقتعوق

    أوأو  المنخفضةالمنخفضة  السھولالسھول  فىفى  محصورًامحصورًا  المناطقالمناطق  ھذهھذه  فىفى  إنتشارهإنتشاره
    المالیوالمالیو  جزیرةجزیرة  شبةشبة  فىفى  الحالالحال  ھوھو  كماكما  المنخفضةالمنخفضة  الودیانالودیان
..والكونغووالكونغو  وكینیاوكینیا



اإلستعماالتاإلستعماالتوواألھمیة اإلقتصادیة األھمیة اإلقتصادیة 

  ذلكذلك  فىفى  منھمنھ  ویستعملویستعمل  منھمنھ  السكرالسكر  إلستخراجإلستخراج  أساساأساسا  القصبالقصب  یزرعیزرع••
  فللمصفللمص  المحصولالمحصول  منمن  الباقىالباقى  أماأما  الكلىالكلى  المحصولالمحصول  منمن  %%٧٠٧٠  حوالىحوالى

    ..األسوداألسود  العسلالعسل  صناعةصناعة  أوأو
  األوراقاألوراق  تستعملتستعمل  كماكما  ،،  ""  الزعازیعالزعازیع""  الكالوحالكالوح  علىعلى  الحیواناتالحیوانات  تغذىتغذىتت••

  لحمایةلحمایة  الكسرالكسر  بعدبعد  األرضاألرض  تغطیةتغطیة  فىفى  ))السفیرالسفیر((  المختلفةالمختلفة  الجافةالجافة  والموادوالمواد
  ویؤدىویؤدى  العیونالعیون  إنباتإنبات  قبلقبل  باألرضباألرض  ھھحرقحرق  أنأن  كماكما  الصقیعالصقیع  منمن  العیونالعیون

  البوتاسیومالبوتاسیوم""  مثلمثل  العناصرالعناصر  كمیاتكمیات  وزیادةوزیادة  الحشراتالحشرات  موتموت  إلىإلى
  تحتتحت  فرشھفرشھ--بب  لوقودلوقودلل  كمصدركمصدر  السفیرالسفیر  یستعملیستعمل  كماكما  ..““والفوسفوروالفوسفور

  صناعةصناعة  وفىوفى  والسیالجوالسیالج  الصناعىالصناعى  البلدىالبلدى  السمادالسماد  وعملوعمل  المواشىالمواشى
..التقطیرالتقطیر



    الورقالورق  صناعةصناعة  وفىوفى  للحیواناتللحیوانات  كعلفكعلف  المصاصالمصاص  ستعملستعملیی  كماكما••
    البناءالبناء  خشبخشب  وألواحوألواح  والبالستیكوالبالستیك  الصناعىالصناعى  والحریروالحریر

    یمثلیمثل  وھووھو  الغشیمالغشیم  أوأو  المرشحاتالمرشحات  كسبكسب  ویستعملویستعمل  ""السلوتكسالسلوتكس""
    غنىغنى  وھووھو  والسمادوالسماد  الشمعالشمع  صناعةصناعة  فىفى  القصبالقصب  وزنوزن  منمن  %%٤٤

    وزنوزن  منمن  %%١٠١٠  بةبة  الشمعالشمع  نسبةنسبة  وتبلغوتبلغ  والفسفوروالفسفور  اآلزوتاآلزوت  فىفى
    ..الجافةالجافة  المادةالمادة



    ٥٥..٣٣  ویبلغویبلغ  السكرالسكر  إنتاجإنتاج  نصفنصف  یعادلیعادل  وھووھو  الموالسالموالس  ویستخدمویستخدم••
    منمن  %%٤٥٤٥- - ٤٠٤٠  بھبھ  السكرالسكر  ونسبةونسبة  القصبالقصب  وزنوزن  منمن  %%٥٥  ::

    ""وو""  وفیتامینوفیتامین  ""بب""  بفیتامینبفیتامین  غنىغنى  وھووھو  بالقصببالقصب  الكلیةالكلیة  الكمیةالكمیة
    الكحولالكحول  صناعةصناعة  فىفى  األمینیةاألمینیة  األحماضاألحماض  وبعضوبعض  والحدیدوالحدید
    البوتاسیومالبوتاسیوم  وتحضیروتحضیر  الكحولیةالكحولیة  المنتجاتالمنتجات  وبعضوبعض  والخلوالخل

    وبعضوبعض  السكرالسكر  وإستخالصوإستخالص  والحیوانوالحیوان  اإلنساناإلنسان  وتغذیةوتغذیة  والوقودوالوقود
  ..الزجاجالزجاجوو  البالستیكالبالستیك  وصناعةوصناعة  األحماضاألحماض



التوزیع فى جمھوریة مصر العربیةالتوزیع فى جمھوریة مصر العربیة

  ألفألف  ٢٥٠٢٥٠  حوالىحوالى  مصرمصر  فىفى  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  تبلغتبلغ••
  القصبالقصب  ویعتبرویعتبر  عامعام  بعدبعد  عامعام  متغیرةمتغیرة  المساحةالمساحة  وھذهوھذه  فدانفدان

  منطقةمنطقة  جھاتجھات  أغلبأغلب  فىفى  الرئیسىالرئیسى  الصیفىالصیفى  المحصولالمحصول
  مناطقمناطق  بعضبعض  فىفى  الھامةالھامة  المحاصیلالمحاصیل  ومنومن  العلیاالعلیا  مصرمصر
..الوسطىالوسطى  مصرمصر



  زراعةزراعة  أھمیتھاأھمیتھا  فىفى  تعادلتعادل  العلیاالعلیا  بمصربمصر  القصبالقصب  وزراعةوزراعة••
  زراعتھزراعتھ  وتتركزوتتركز  إنتاجةإنتاجة  مناطقمناطق  أحسنأحسن  فىفى  القطنالقطن

  العلیاالعلیا  مصرمصر  ففىففى  السكرالسكر  مصانعمصانع  حولحول  السكرالسكر  إلستخراجإلستخراج
  إدفوإدفو  مصانعمصانع  توجدتوجد  حیثحیث  وقناوقنا  أسوانأسوان  بمحافظتىبمحافظتى  یزرعیزرع
  ونجعونجع  وقوصوقوص  وأرمنتوأرمنت  أسوانأسوان  بمحافظةبمحافظة  أمبوأمبو  وكوموكوم

  یزرعیزرع  الوسطىالوسطى  مصرمصر  وفىوفى  قناقنا  بمحافظةبمحافظة  ودشناودشنا  حمادىحمادى
  ویوجدویوجد  قرقاصقرقاص  أبوأبو  مصانعمصانع  یوجدیوجد  حیثحیث  المنیاالمنیا  بمحافظةبمحافظة

  السكرالسكر  لتكریرلتكریر  مصنعمصنع  الجیزةالجیزة  بمحافظةبمحافظة  بالحوامدیةبالحوامدیة



  القبلىالقبلى  الوجھینالوجھین  منمن  متفرقةمتفرقة  مساحاتمساحات  فىفى  القصبالقصب  ویزرعویزرع••
  المساحةالمساحة  وتبلغوتبلغ  األسوداألسود  العسلالعسل  ولصناعةولصناعة  للمصللمص  والبحرىوالبحرى
  %%٨٨  حوالىحوالى  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى  القصبالقصب  منمن  المنزرعةالمنزرعة
    حوالىحوالى  العلیاالعلیا  وبمصروبمصر  %%١٥١٥  حوالىحوالى  الوسطىالوسطى  وبمصروبمصر

..المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  منمن  %%٧٧٧٧



األصناف المنزرعة بمصر

SaccharumSaccharum  النوعالنوع  كلھاكلھا  بمصربمصر  المنزرعةالمنزرعة  األصنافاألصناف  تتبعتتبع••
offocinarumoffocinarum  منمن  الغرضالغرض  حسبحسب  األصنافاألصناف  تقسیمتقسیم  ویمكنویمكن  

    ــ::  مجموعتینمجموعتین  إلىإلى  زراعتھازراعتھا
::والعسلوالعسل  السكرالسكر  أصنافأصناف  ))أأ((
  السكرالسكر  إستخراجإستخراج  بغرضبغرض  تزرعتزرع  التىالتى  األصنافاألصناف  فىفى  تتوافرتتوافر  أنأن  یجبیجب••

::التالیةالتالیة  الصفاتالصفات
..عالیةعالیة  إنتاجیةإنتاجیة  كفاءةكفاءة  ذاتذاتوو  النضجالنضج  مبكرةمبكرة  تكونتكون  أنأن  - - ١١
  فىفى  الصلبةالصلبة  الموادالمواد  نسبةنسبة  تكونتكون  أنأنوو  العیدانالعیدان  فىفى  للعصیرللعصیر  %%  إرتفاعإرتفاع  - - ٢٢

..عالیةعالیة  نسبةنسبة  السكروزالسكروز  فیھافیھا  یمثلیمثل  عالیةعالیة  العصیرالعصیر



    یعطىیعطى  الال  بحیثبحیث  أصفرأصفر  أوأو  أخضرأخضر  قاتماقاتما  العیدانالعیدان  لونلون  یكونیكون  أنأن  - - ٤٤
..للعصیرللعصیر  غامقاغامقا  لونالونا

    فىفى  كافیةكافیة  المناعةالمناعة  بھبھ  یكونیكون  وكذلكوكذلك  لألمراضلألمراض  مقاوممقاوم  یكونیكون  أنأن  - - ٥٥
    علىعلى  للحصولللحصول  أوأو  ""خلفةخلفة  ""األرضاألرض  فىفى  تركةتركة  عندعند  الشتاءالشتاء  فصلفصل

    التىالتى  المنطقةالمنطقة  لظروفلظروف  متأقلممتأقلم  الصنفالصنف  یكونیكون  كذلككذلك  ..التقاوىالتقاوى
    ..بھابھا  زرعزرعیی

٦٦ - -



    البادراتالبادرات  ظھورظھور  سرعةسرعة  معمع  عالیةعالیة  العقلالعقل  إنباتإنبات  نسبةنسبة  تكونتكون  أنأن- - ٦٦
..التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق

  أثناءأثناء  الرقادالرقاد  تقاومتقاوم  قویةقویة  والسیقانوالسیقان  قائمةقائمة  النباتاتالنباتات  تكونتكون  أنأن  - - ٧٧
..والعواصفوالعواصف  الریاحالریاح  ھبوبھبوب

  أنةأنة  ولوولو  الساقالساق  قشرةقشرة  لرقةلرقة  نتیجةنتیجة  العصرالعصر  سھلسھل  یكونیكون  أنأن  - - ٨٨
    المقاومةالمقاومة  بقلةبقلة  عادةعادة  مصحوبةمصحوبة  تكونتكون  العصرالعصر  سھولةسھولة  أنأن  یالحظیالحظ

  ..القصبالقصب  تصیبتصیب  التىالتى  لألمراضلألمراض



    عدةعدة  العشرینالعشرین  القرنالقرن  مطلعمطلع  منذمنذ  مصرمصر  فىفى  إنتشرتإنتشرت  ولقدولقد••
::  یلىیلى  ماما  منھامنھا  السكرالسكر  صناعةصناعة  علیھاعلیھا  قائمةقائمة  أصنافأصناف

    تایوانتایوان  جیزةجیزة  ،،  ٣١٠٣١٠  كوامباتوركوامباتور  ناتالناتال  ،،  ٤١٣٤١٣  كوامباتوركوامباتور••
    ،،  ١٠٥١٠٥  جاوةجاوة  ،،  ٩٦٩٦- - ٧٤٧٤  جیزةجیزة  ،،  ٦٨٦٨--٨٨٨٨  جیزةجیزة  ،،  ٩٩--٤٥٤٥

  منمن  األخیرةاألخیرة  واألصنافواألصناف  ٢٨١٢٨١كوامباتوركوامباتور  ،،  ١٨٧٨١٨٧٨  جاوةجاوة
..السكرالسكر  إستخراجإستخراج  فىفى  علیھاعلیھا  یعتمدیعتمد  التىالتى  الحدیثةالحدیثة  األصنافاألصناف



::أصناف المص أصناف المص ) ) بب((
وھناك بعض الصفات یجب توافرھا فى الصنف المراد زراعتھ وھناك بعض الصفات یجب توافرھا فى الصنف المراد زراعتھ ••

:  :  للمص وھىللمص وھى
..أن تكون العیدان متوسطة فى السمكأن تكون العیدان متوسطة فى السمك  - - ١١
أن یكون العود رخوًا وألیافھ عدیمة الصالبةأن یكون العود رخوًا وألیافھ عدیمة الصالبة  - - ٢٢
..أن تكون محتویات العود من العصیر السكرى عالیة أن تكون محتویات العود من العصیر السكرى عالیة   - - ٣٣
..أن یكون العود سھل التقشیر طویل السالمیات رقیق القشرةأن یكون العود سھل التقشیر طویل السالمیات رقیق القشرة  - - ٤٤
أن تكون نسبة السكر فى العود مناسبة إلعطاء حالوة بصرف النظر أن تكون نسبة السكر فى العود مناسبة إلعطاء حالوة بصرف النظر   - - ٥٥

..عن درجة التركیزعن درجة التركیز



وتشمل أصناف المص األصناف النبیلة مثل الشربون  وتشمل أصناف المص األصناف النبیلة مثل الشربون  ••
األحمر واألصفر والمخطط وخد الجمیل وھذه األصناف  األحمر واألصفر والمخطط وخد الجمیل وھذه األصناف  

تزرع فى مساحات ضئیلة متفرقة خاصة فى الوجة تزرع فى مساحات ضئیلة متفرقة خاصة فى الوجة 
..البحرىالبحرى



تدھور األصنافتدھور األصناف

::یلىیلى  ماما  ومنھاومنھا  التدھورالتدھور  أسبابأسباب  تتعددتتعدد••
. . إختالف الصفات الطبیعیة والكیماویة لألرضإختالف الصفات الطبیعیة والكیماویة لألرض  --١١
.  .  إنتشار الكائنات الحیة وأھمھا عفن الجذرإنتشار الكائنات الحیة وأھمھا عفن الجذر  --٢٢
..إنتشار مرض تقزم الخلفاتإنتشار مرض تقزم الخلفات  --٣٣
.  .  اإلصابة باألمراض الفیروسیةاإلصابة باألمراض الفیروسیة  --٤٤

  األصنافاألصناف  تستوردتستورد  آخرآخر  بعدبعد  عاماعاما  الصنفالصنف  لتدھورلتدھور  ونتیجةونتیجة  ••
  األصنافاألصناف  حسابحساب  علىعلى  منھمنھ  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  وتتوسعوتتوسع

..غلةغلة  عنھاعنھا  یزیدیزید  ماما  لیحللیحل  تتدھورتتدھور  أنأن  تلبثتلبث  الال  ثمثم  المتدھورةالمتدھورة



نمو القصب نمو القصب 

شھر ویمر  شھر ویمر    ١٢١٢  --١٠١٠تتراوح مدة نمو القصب فى مصر من تتراوح مدة نمو القصب فى مصر من ••
::فى أثناء حیاتھ بأطوار متعددة ویمكن تقسیمھا كما یلىفى أثناء حیاتھ بأطوار متعددة ویمكن تقسیمھا كما یلى

طور اإلنبات  طور اإلنبات    - - ١١
طور التفریع القاعدىطور التفریع القاعدى  - - ٢٢
      ةةطور النمو واإلستطالطور النمو واإلستطال  - - ٣٣
طور النضج  طور النضج    - - ٤٤
ررطور اإلزھاطور اإلزھا  - - ٥٥



طور اإلنباتطور اإلنبات: : أوًالأوًال

    أجلأجل  منمن  إالإال  بالبذرةبالبذرة  تزرعتزرع  والوال  بالعقلةبالعقلة  القصبالقصب  نباتاتنباتات  تزرعتزرع••
  بدفنبدفن  القصبالقصب  نباتنبات  ویتكاثرویتكاثر  ..جدیدةجدیدة  أصنافأصناف  علىعلى  الحصولالحصول

    ویمكنویمكن  باألرضباألرض  أكثرأكثر  أوأو  واحدواحد  برعمبرعم  علىعلى  تحتوىتحتوى  التىالتى  العقلالعقل
    الطرفىالطرفى  البرعمالبرعم  علىعلى  تحتوىتحتوى  طرفیھطرفیھ  عقلعقل  علىعلى  الحصولالحصول

..الطرفىالطرفى  البرعمالبرعم  علىعلى  تحتوىتحتوى  والوال  طرفیةطرفیة  غیرغیر  ساقیھساقیھ  وعقلوعقل



تظل البراعم اإلبطیة للساق ساكنة حیث تتكون مواد بالققم تظل البراعم اإلبطیة للساق ساكنة حیث تتكون مواد بالققم ••
النامیھ للسوق تمنع نمو البراعم اإلبطیة وتسمى ھذه الظاھرة النامیھ للسوق تمنع نمو البراعم اإلبطیة وتسمى ھذه الظاھرة 

وإزالة القمة الطرفیة أو حدوث أضرار لھا وإزالة القمة الطرفیة أو حدوث أضرار لھا   ..بالسیادة القمیةبالسیادة القمیة
نتیجة الصقیع أو اإلصابة باآلفات تنمو البراعم الجانبیة العلیا  نتیجة الصقیع أو اإلصابة باآلفات تنمو البراعم الجانبیة العلیا  

مكونة سوقا عادیة وتظھر ظاھرة السیادة القمیة كذلك عند  مكونة سوقا عادیة وتظھر ظاھرة السیادة القمیة كذلك عند  
الزراعة إذا كانت العقلة تحتوى على أكثر من برعم  الزراعة إذا كانت العقلة تحتوى على أكثر من برعم  

وزرعت أفقیا ففى ھذه الظروف تنمو البراعم العلیا أو  وزرعت أفقیا ففى ھذه الظروف تنمو البراعم العلیا أو  
الصغرى أوًال ویكون لھا وتأثیر مثبطًا لنمو البراعم السفلى الصغرى أوًال ویكون لھا وتأثیر مثبطًا لنمو البراعم السفلى 

أو األكبر سنا وھكذا یتأخر إنباتھا وقد تمنع نموھا كلیةأو األكبر سنا وھكذا یتأخر إنباتھا وقد تمنع نموھا كلیة



    الصنفالصنف  أھمھاأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  العقلالعقل  إنباتإنبات  علىعلى  ویؤثرویؤثر••
  ––  الغذائیةالغذائیة  الحالةالحالة  ––  األغماداألغماد  وجودوجود  ––  العقلةالعقلة  طولطول  ––  المنزرعالمنزرع

  ––  الزراعةالزراعة  عندعند  البرعمالبرعم  موضعموضع  ––  النباتالنبات  علىعلى  البرعمالبرعم  موقعموقع
  ––  األرضاألرض  ماءماء  ––  الزراعةالزراعة  عمقعمق  ––  الحرارةالحرارة  ––  القطعالقطع  مدةمدة

..األرضاألرض  وطوبةوطوبة  ھواءھواء



معاملة العقل قبل الزراعةمعاملة العقل قبل الزراعة

  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  زیادةزیادة  بغرضبغرض  زراعتھازراعتھا  قبلقبل  الزراعةالزراعة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة  العقلةالعقلة  تعاملتعامل••
  والمعدوالمعد  جیدًاجیدًا  المحصولالمحصول  ورىورى  تسمیدتسمید  إلىإلى  الزراعالزراع  ویلجأویلجأ  ..الجدیدةالجدیدة  النمواتالنموات  وجودةوجودة

  منمن  وافرةوافرة  لكمیاتلكمیات  مختزنةمختزنة  العقلالعقل  تصبحتصبح  حتىحتى  منھمنھ  الزراعةالزراعة  عقلعقل  علىعلى  للحصولللحصول
    ..الجدیدةالجدیدة  النمواتالنموات  وقوةوقوة  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  رفعرفع  علىعلى  ذلكذلك  یؤدىیؤدى  حیثحیث  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد

  بمابما  مالئمةمالئمة  غیرغیر  فیھافیھا  تنبتتنبت  التىالتى  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تكونتكون  حینماحینما  العقلالعقل  تعاملتعامل  وعمومًاوعمومًا••
::یلىیلى

النقع فى الماءالنقع فى الماء--١١
النقع فى محلول مائى للمواد الكیماویةالنقع فى محلول مائى للمواد الكیماویة--٢٢
المعاملة بالمبیدات الفطریة والحشریةالمعاملة بالمبیدات الفطریة والحشریة--٣٣
المعاملة بمنظمات النموالمعاملة بمنظمات النمو--٤٤



التفریعالتفریع: : ثانیًاثانیًا

    وحیثوحیث  ..الزراعةالزراعة  منمن  أشھرأشھر  ٤٤  بعدبعد  عادًةعادًة  النباتالنبات  تفریعتفریع  یكتملیكتمل••
    ولذلكولذلك  القاعدةالقاعدة  عندعند  جدًاجدًا  قصیرةقصیرة  سالمیاتسالمیات  منمن  یتكونیتكون  الساقالساق  أنأن

  إلىإلى  ھذاھذا  ویؤدىویؤدى  عقدةعقدة  كلكل  عندعند  برعمبرعم  یوجدیوجد  حیثحیث  عظیمةعظیمة  أھمیةأھمیة
  ھذهھذه  وتنمووتنمو  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  المدفونةالمدفونة  البراعمالبراعم  زیادةزیادة

    ..))خلفاتخلفات((  جانبیةجانبیة  أفرعأفرع  لتكونلتكون  البراعمالبراعم



    تحتوىتحتوى  عقلةعقلة  وكلوكل  بالعقلةبالعقلة  یتكاثریتكاثر  القصبالقصب  أنأن  المعروفالمعروف  ومنومن••
  أصلىأصلى  ساقساق  إلىإلى  برعمبرعم  كلكل  وینمووینمو  أكثرأكثر  أوأو  واحدواحد  برعمبرعم  علىعلى

    ثالثیةثالثیة  سوقسوق  یھایھاعلعل  یتكونیتكون  التىالتىوو  الثانویةالثانویة  السوقالسوق  علیھعلیھ  یتكونیتكون
  یزدادیزداد  تنافستنافس  بدونبدون  النباتالنبات  نمانما  فإذافإذا  ..وھكذاوھكذا  یةیةخماسخماسوو  رباعیةرباعیةوو

  القصبالقصب  كسركسر  عندعندوو  ..  أقدامأقدام  عدةعدة  یبلغیبلغ  حتىحتى  كثیراكثیرا  الكودیةالكودیة  قطرقطر
    األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  منمن  البراعمالبراعم  تنموتنمو  ))المحصولالمحصول  حصادحصاد((

  ..آخرآخر  بعدبعد  عاماعاما  العملیةالعملیة  ھذهھذه  تكرارتكرار  ویمكنویمكن  خلفاتخلفات  مكونةمكونة



  ــ  الضوءالضوء  ::أھمھاأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  التفریعالتفریع  علىعلى  ویؤثرویؤثر••
    میعادمیعاد  ــ  األرضاألرض  رطوبةرطوبة  ــ  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  ــ  الحرارةالحرارة
  ــ  واآلفاتواآلفات  األمراضاألمراضبب  اإلصابةاإلصابة  ––اتاتالخلفالخلف  أعمارأعمار  ــ  الزراعةالزراعة
..األرضاألرض  غطاءغطاء  ــ  األسمدةاألسمدة





طور النمو واإلستطالةطور النمو واإلستطالة: : ثالثًاثالثًا

    ھوھو  وماوما  قائمقائم  ھوھو  ماما  فمنھافمنھا  القصبالقصب  أصنافأصناف  نمونمو  طبیعةطبیعة  تختلفتختلف••
    فىفى  بكثرةبكثرة  خلفتھاخلفتھا  األصنافاألصناف  بعضبعض  وتعطىوتعطى  ومائلومائل  مفترشمفترش

    اآلخراآلخر  البعضالبعض  تعطىتعطى  بینمابینما  ))٣١٣٣١٣كوامباتوركوامباتور((  حیاتھاحیاتھا  أوائلأوائل
..))٤١٣٤١٣كوامباتوركوامباتور((  متأخرةمتأخرة  أوقاتأوقات  فىفى  خلفاتخلفات



    دیسمبردیسمبر((  العامالعام  منمن  الباردةالباردة  الفتراتالفترات  أثناءأثناء  القصبالقصب  نمونمو  یقفیقفوو••
    ویتمویتم  ذلكذلك  بعدبعد  قلیًالقلیًال  ))البكرالبكر((  الغرسالغرس  القصبالقصب  وینمووینمو  ))وینایروینایر
    طولطول  ویبلغویبلغ  ))ومارسومارس  فبرایرفبرایر((  المالئمةالمالئمة  الظروفالظروف  فىفى  نضجھنضجھ
..أشھرأشھر١٠١٠  حوالىحوالى  وھووھو  النموالنمو  موسمموسم  خاللخالل  مترمتر٣٣  السوقالسوق



    نفسھنفسھ  الصنفالصنف  القصبالقصب  نمونمو  علىعلى  تؤثرتؤثر  التىالتى  العواملالعوامل  أھمأھم  ومنومن••
  ––  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  فىفى  الیومیةالیومیة  التغیراتالتغیرات  ––  النباتالنبات  عمرعمر  ––

  ––  األوراقاألوراق  سطحسطح  ––  الریاحالریاح  ––  اإلضاءةاإلضاءة  ––  المعدنیةالمعدنیة  األسمدةاألسمدة
..الطبیعیةالطبیعیة  األرضاألرض  صفاتصفات





رابعًا طور النضجرابعًا طور النضج  

::یلىیلى  بمابما  القصبالقصب  نضجنضج  علىعلى  اإلستداللاإلستدالل  یمكنیمكن••
  وإزدیادوإزدیادأأ  األصفراألصفر  اللوناللون  إلىإلى  للعیدانللعیدان  األخضراألخضر  اللوناللون  تحولتحول  --١١

..األحمراألحمر  اللوناللون  قتامةقتامة
..الجافةالجافة  األوراقاألوراق  نسبةنسبة  إزدیادإزدیاد  --٢٢
..وموتھاوموتھا  األوراقاألوراق  إصفرارإصفرار  --٣٣
..العقدةالعقدة  عندعند  السیقانالسیقان  كسركسر  سھولةسھولة  --٤٤
  عندماعندما  ذلكذلك  ویحدثویحدث  أقصاھاأقصاھا  النباتالنبات  فىفى  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  للووصصوو  --٥٥

..والسفلیةوالسفلیة  العلویةالعلویة  بالسالمیاتبالسالمیات  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  تقاربتقارب



    تركیزتركیز  ویرتفعویرتفع  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  تنخفضتنخفض  القصبالقصب  نمونمو  وأثناءوأثناء••
  مرتفعًامرتفعًا  یكونیكون  السكروزالسكروز  تركیزتركیز  أنأن  مالحظةمالحظة  ویجبویجب  السكروزالسكروز

    منمن  التركیزالتركیز  وینخفضوینخفض  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  القاعدیةالقاعدیة  بالسالمیاتبالسالمیات
    سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة  بالسالمیاتبالسالمیات  أسفلأسفل  إلىإلى  المنطقةالمنطقة  ھذهھذه

  فىفى  السكروزالسكروز  إنخفاضإنخفاض  یرجعیرجعوو  ..النباتالنبات  قمةقمة  أعلىأعلى  وإلىوإلى  األرضاألرض
    إنخفاضإنخفاض  یرجعیرجع  كماكما  ،،  الرطوبىالرطوبى  محتواھامحتواھا  إرتفاعإرتفاع  إلىإلى  النباتالنبات  قمةقمة

  إلىإلى  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة  السفلىالسفلى  األجزاءاألجزاء  فىفى  تركیزهتركیزه
  ..األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  زیادةزیادة



::أھمھاأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  القصبالقصب  نضجنضج  علىعلى  ویؤثرویؤثر••
الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  - - ٢٢المحصولالمحصول  نوعنوع  - - ١١
السمادالسماد  إضافةإضافة  میعادمیعاد  - - ٤٤األرضاألرض  خصوبةخصوبة  - - ٣٣
األرضاألرض  طبیعةطبیعة  - - ٦٦الجویةالجویة  العواملالعوامل  - - ٥٥



اإلحتیاجات البیئیة للقصباإلحتیاجات البیئیة للقصب

اإلحتیاجات المناخیةاإلحتیاجات المناخیة: : أوًالأوًال
::الحرارةالحرارة) ) أأ
یوافق نمو محصول القصب الجو الحار الرطب الصحو المشمس یوافق نمو محصول القصب الجو الحار الرطب الصحو المشمس ••

ونموه ھى المنطقة الحارة ونموه ھى المنطقة الحارة   ولذلك فإن أنسب المناطق لزراعتھولذلك فإن أنسب المناطق لزراعتھ
كما یمكن زراعتھ فى المناطق شبھ كما یمكن زراعتھ فى المناطق شبھ ) ) حیث یكون حبوبًاحیث یكون حبوبًا((الممطرة الممطرة 

ال یكون حبوب وقد یزھر إال أن أزھاره تكون ال یكون حبوب وقد یزھر إال أن أزھاره تكون ((الحارة القلیلة األمطار الحارة القلیلة األمطار 
ویؤدى الجو الشدید البرودة المغطى بالغیوم والسحب ویؤدى الجو الشدید البرودة المغطى بالغیوم والسحب   ..))عقیمةعقیمة

.  .  خصوصًا فى نھایة الموسم إلى إنخفاض نسبة السكر بالنباتاتخصوصًا فى نھایة الموسم إلى إنخفاض نسبة السكر بالنباتات



ویلزم فى المناطق المنتجة للقصب أن ترتفع درجات  ویلزم فى المناطق المنتجة للقصب أن ترتفع درجات  ••
أشھر أو  أشھر أو    ٨٨الحرارة بدرجة كافیة تسمح بالنمو السریع لمدة الحرارة بدرجة كافیة تسمح بالنمو السریع لمدة 

أكثر تنخفض بعدھا بدرجة تجعل النمو بطیئًا حتى تتاح  أكثر تنخفض بعدھا بدرجة تجعل النمو بطیئًا حتى تتاح  
.  .  الفرصة لزیادة تخزین السكرالفرصة لزیادة تخزین السكر



  وإذاوإذا  مم̊˚  ١٥١٥  عندعند  تماماتماما  ویقفویقف  مم̊˚  ٢١٢١  عندعند  النموالنمو  ویبطؤویبطؤ••
    تتلفتتلف  األوراقاألوراق  فإنفإن  ذلكذلك  عنعن  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  إنخفضتإنخفضت

  عندعند  القصبالقصب  حقولحقول  فىفى  المیتةالمیتة  األوراقاألوراق  عددعدد  ویزدادویزداد  ..بسرعةبسرعة
    بسبببسبب  وذلكوذلك  حارةحارة  الشبةالشبة  المناطقالمناطق  فىفى  النموالنمو  موسمموسم  نھایةنھایة

    األرضیةاألرضیة  األجزاءاألجزاء  تتأثرتتأثر  ماما  ونادراونادرا  ..الحرارةالحرارة  إنخفاضإنخفاض
    نمواتنموات  تعطىتعطى  فأنھافأنھا  ھذاھذا  وعلىوعلى  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  بدرجاتبدرجات

  ..التالىالتالى  الربیعالربیع  فىفى  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  ترتفعترتفع  عندماعندما  جدیدةجدیدة



--٣٤٣٤  ھىھى  البراعمالبراعم  ونشاطونشاط  القصبالقصب  عقلعقل  إلنباتإلنبات  المثلىالمثلى  الدرجةالدرجة••
  عنعن  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفعتإرتفعت  إذاإذا  اإلنباتاإلنبات  سرعةسرعة  وتقلوتقل  مم̊˚  ٣٨٣٨
..مم̊˚  ٣٥٣٥  التمثیلالتمثیل  وكفاءةوكفاءة  والتفریعوالتفریع  للنموللنمو  المثلىالمثلى  والدرجةوالدرجة  ..  ذلكذلك



::الضوءالضوء) ) بب
یعتبر القصب من النباتات المحبة للشمس ویتفوق على جمیع  یعتبر القصب من النباتات المحبة للشمس ویتفوق على جمیع  ••

المحاصیل األخرى فى تحویل الطاقة الضوئیة وثانى أكسید  المحاصیل األخرى فى تحویل الطاقة الضوئیة وثانى أكسید  
القصب نبات  القصب نبات  ((الكربون والماء إلى طاقة وغذاء وألیاف الكربون والماء إلى طاقة وغذاء وألیاف 

..))رباعى الكربونرباعى الكربون



نمو فتصبح السوق قصیرة نمو فتصبح السوق قصیرة الالوتؤثر شدة اإلضاءة على وتؤثر شدة اإلضاءة على ••
ة وغزیرة التفریع إذا كانت اإلضاءة شدیدة وتصبح  ة وغزیرة التفریع إذا كانت اإلضاءة شدیدة وتصبح  تلئتلئوممومم

السوق طویلة ورفیعة رخوة عصیریة إذا كانت اإلضاءة السوق طویلة ورفیعة رخوة عصیریة إذا كانت اإلضاءة 
.  .    ضعیفةضعیفة

وتؤثر طول الفترة الضوئیة على اإلزھار الذى لھ أھمیة  وتؤثر طول الفترة الضوئیة على اإلزھار الذى لھ أھمیة  ••
كبرى بالنسبة للمربى حیث ال یمكنھ عمل أى تحسین إال إذا كبرى بالنسبة للمربى حیث ال یمكنھ عمل أى تحسین إال إذا 

القصب من نباتات  القصب من نباتات  ویعتبر ویعتبر   ..حبوبحبوبأزھرت النباتات وكونت أزھرت النباتات وكونت 
..النھار القصیر المثالیةالنھار القصیر المثالیة



::الریاحالریاح  ))جـجـ
    بعضبعض  طریقطریق  عنعن  القصبالقصب  نباتاتنباتات  علىعلى  الشدیدةالشدیدة  الریاحالریاح  تؤثرتؤثر••

    وتلفوتلف  السیقانالسیقان  ورقادورقاد  األوراقاألوراق  لتمزقلتمزق  المیكانیكیةالمیكانیكیة  األضراراألضرار
  أنأن  مراعاةمراعاة  یجبیجب  ولھذاولھذا  ..السكروزالسكروز  نسبةنسبة  وقلةوقلة  البراعمالبراعم  بعضبعض
    لیسھللیسھل  الجنوبالجنوب  إلىإلى  الشمالالشمال  منمن  الزراعةالزراعة  خطوطخطوط  إتجاهإتجاه  یكونیكون
  ..الصفوفالصفوف  بینبین  الریاحالریاح  مرورمرور



    طریقطریق  عنعن  الماءالماء  فقدفقد  زیادةزیادة  منمن  الریاحالریاح  تسببھتسببھ  ماما  علىعلى  ةةعالوعالو••
    فىفى  بإرتفاعبإرتفاع  مصحوبامصحوبا  ذلكذلك  كانكان  إذاإذا  خصوصاخصوصا  والبخروالبخر  النتحالنتح

    منمن  یجعلیجعل  ممامما  الجویةالجویة  الرطوبةالرطوبة  وإنخفاضوإنخفاض  الحرارةالحرارة  درجةدرجة
..الفقدالفقد  ھذاھذا  تعویضتعویض  الضرورىالضرورى



  ))التربة الموافقةالتربة الموافقة((اإلحتیاجات األرضیة اإلحتیاجات األرضیة : : ثانیًاثانیًا

    لتربةلتربة  یحتاجیحتاج  نةنةإإفف  التربةالتربة  فىفى  طویلةطویلة  مدهمده  القصبالقصب  لبقاءلبقاء  نظرانظرا••
    الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  إمتدادإمتداد  علىعلى  تساعدتساعد  الصرفالصرف  جیدةجیدة  عمیقةعمیقة
    ةةمخدوممخدوم  التربةالتربة  سطحسطح  طبقةطبقة  تكونتكون  بأنبأن  یكفىیكفى  الال  ولذلكولذلك  ألسفلألسفل
  جیدهجیده  مفككةمفككة  التربةالتربة  كانتكانت  إذاإذا  المحصولالمحصول  یجودیجود  بلبل  جیداجیدا

..التھویةالتھویة
    منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  علىعلى  تحتوىتحتوى  تربةتربة  إلىإلى  القصبالقصب  یحتاجیحتاج  كماكما••

    العناصرالعناصر  منمن  غیرهغیره  علىعلى  ةةعالوعالو  اإلمتصاصاإلمتصاص  سھلسھل  اآلزوتاآلزوت
..الضروریةالضروریة

  



    أنأن  معمع  القوامالقوام  المختلفةالمختلفة  األراضىاألراضى  منمن  كثیركثیر  فىفى  القصبالقصب  ویزرعویزرع••
    أنواعأنواع  أوفقأوفق  ھىھى  الرسوبیةالرسوبیة  الصفراءالصفراء  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى
    ..لزراعتھلزراعتھ  األراضىاألراضى

  محصولھمحصولھ  لقلةلقلة  الثقیلةالثقیلة  السوداءالسوداء  األرضىاألرضى  فىفى  بزراعتھبزراعتھ  ینصحینصح  الال••
  رقادرقاد  ولسھولةولسھولة  بالماءبالماء  إحتفاظھاإحتفاظھا  لعدملعدم  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  والوال  بھابھا

    فىفى  زراعتھزراعتھ  تنجحتنجح  الال  كماكما  ..السكریةالسكریة  محتویاتھمحتویاتھ  وقلةوقلة  القصبالقصب
    منمن  بالرغمبالرغم  القلویةالقلویة  الشدیدةالشدیدة  أوأو  ةةالملحیالملحی  أوأو  الغدقةالغدقة  األراضىاألراضى

..القلویةالقلویةوو  الحموضةالحموضة  منمن  متفاوتةمتفاوتة  لدرجاتلدرجات  ھھتحملتحمل



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة

::الزراعة الصیفیةالزراعة الصیفیة
فى مصر العلیا من أوائل فبرایر حتى  فى مصر العلیا من أوائل فبرایر حتى  ة الصیفیة ة الصیفیة زراعزراعالالتبدأ تبدأ ••

أما فى مصر الوسطى والوجھ البحرى یزرع  أما فى مصر الوسطى والوجھ البحرى یزرع    ..آخر مارسآخر مارس
    وعموما یفضل التبكیروعموما یفضل التبكیر  ..من أواخر فبرایر إلى أواخر مارسمن أواخر فبرایر إلى أواخر مارس

..لزیادة كمیة المحصول وصفات الجودةلزیادة كمیة المحصول وصفات الجودة



::الزراعة الخریفیةالزراعة الخریفیة
وفیھا یزرع القصب فى الخریف فى شھرى سبتمبر وأكتوبر  وفیھا یزرع القصب فى الخریف فى شھرى سبتمبر وأكتوبر  ••

..قنا وأسوانقنا وأسوانمحافظتى محافظتى فى فى وذلك وذلك 



::یلىیلى  بمابما  الصیفیةالصیفیة  علىعلى  الخریفیةالخریفیة  الزراعةالزراعة  وتمتازوتمتاز
..القصبالقصب  نمونمو  موسمموسم  لطوللطول  المحصولالمحصول  زیادةزیادة  - - ١١
  درجةدرجة  ترتفعترتفع  أنأن  قبلقبل  مبكرمبكر  وقتوقت  فىفى  القصبالقصب  حصادحصاد  موسمموسم  منمن  اإلنتھاءاإلنتھاء  - - ٢٢

  منمن  والتمكنوالتمكن  السكریھالسكریھ  محتویاتھمحتویاتھ  وتقلوتقل  المحصولالمحصول  وزنوزن  وینقصوینقص  الحرارةالحرارة
..مبكرامبكرا  الخلفةالخلفة  خدمةخدمة

..النضجالنضج  ةةالمتأخرالمتأخر  األصتافاألصتاف  فىفى  خصوصاخصوصا  السكرالسكر  نسبةنسبة  زیادةزیادة  - - ٣٣
  الزراعةالزراعة  فىفى  علیھعلیھ  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  وغیرهوغیره  الفولالفول  تحمیلتحمیل  یمكنیمكن  - - ٤٤

..الغرسالغرس
..ممكنةممكنة  فترةفترة  أطولأطول  القصبالقصب  مصانعمصانع  تشغیلتشغیل  بموسمبموسم  التبكیرالتبكیر  - - ٥٥



الموقع فى الدورةالموقع فى الدورة

    سنواتسنوات  ٦٦- - ٣٣  منمن  بقعتھبقعتھ  فىفى  عادًةعادًة  یبقىیبقى  معمرمعمر  محصولمحصول  القصبالقصب••
..سنزیًاسنزیًا  زراعتھزراعتھ  تجدیدتجدید  ویمكنویمكن

    أوأو  بوربور  زراعتھزراعتھ  یسبقیسبق  ولذلكولذلك  لألرضلألرض  مجھدمجھد  محصولمحصول  وھووھو••
    تزرعتزرع  ثمثم  بعدهبعده  بورًابورًا  األرضاألرض  تتركتترك  كماكما  تحریشتحریش  برسیمبرسیم

    ..ةةبالذربالذر  أوأو  البقولیةالبقولیة  بالمحاصیلبالمحاصیل
    والخماسیةوالخماسیة  والرباعیةوالرباعیة  الثالثیةالثالثیة  ھىھى  إتباعًاإتباعًا  الدوراتالدورات  وأكثروأكثر••

..والسداسیةوالسداسیة



تقاوىتقاوىالال

    السابقالسابق  المحصولالمحصول  منمن  عادًةعادًة  تؤخذتؤخذ  التىالتى  بالعقلةبالعقلة  القصبالقصب  یتكاثریتكاثر••
    التخطیطالتخطیط  ومعدلومعدل  الصنفالصنف  حسبحسب  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  وتختلفوتختلف
  السكرالسكر  ألجلألجل  القصبالقصب  زراعةزراعة  فعندفعند  ..الزراعةالزراعة  ومنطقةومنطقة

    بصفینبصفین  والزراعةوالزراعة  القصبتینالقصبتین  فىفى  خطوطخطوط  ٩٩  بمعدلبمعدل  التخطیطالتخطیطوو
    ٢٨١٢٨١كوامباتوركوامباتور  منمن  قنطارقنطار  ٩٠٩٠  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تكونتكون  العقلالعقل  منمن
..٤١٣٤١٣كوامباتوركوامباتور  منمن  قنطارقنطار  ١٣٠١٣٠  وو



::اآلتىاآلتى  مراعاةمراعاة  العقلالعقل  زراعةزراعة  قبلقبل  یجبیجبوو
  إلىإلى  وتنقلوتنقل  الزراعةالزراعة  إلحتیاجاتإلحتیاجات  تكفىتكفى  بكمیاتبكمیات  بأولبأول  أوًالأوًال  التقاوىالتقاوى  كسركسر  - - ١١

..جیدأجیدأ  تقشرتقشر  ثمثم  زراعتھازراعتھا  مكانمكان
  براعمبراعم  أربعةأربعة  علىعلى  تحتوىتحتوى  أىأى  سمسم  ٥٠٥٠  طولھاطولھا  عقلعقل  إلىإلى  العیدانالعیدان  تقطعتقطع  - - ٢٢

  مخاطرةمخاطرة  فیھافیھا  واحدواحد  برعمبرعم  علىعلى  تحتوىتحتوى  قصیرةقصیرة  بعقلبعقل  الزراعةالزراعة  أنأن  حیثحیث
  یتمیتم  أنأن  یجبیجب  كماكما  نھایاتھانھایاتھا  تتشققتتشقق  الال  حتىحتى  حادةحادة  بآلةبآلة  القطعالقطع  ویكونویكون  كبیرةكبیرة
  ..مائلمائل  غیرغیر  یكونیكون  وأنوأن  البراعمالبراعم  عنعن  بعیدًابعیدًا  السالمیاتالسالمیات  منتصفمنتصف  فىفى  القطعالقطع

  إنباتھاإنباتھا  فىفى  أسرعأسرع  العیدانالعیدان  أطرافأطراف  منمن  المأخوذةالمأخوذة  التقاوىالتقاوى  أنأن  وجدوجد  وقدوقد
    ..األجزاءاألجزاء  باقىباقى  منمن



  ألنھألنھ  ))الغرسالغرس  أوأو  البكرالبكر((  سنھسنھ  أولأول  محصولمحصول  منمن  التقاوىالتقاوى  تؤخذتؤخذ  - - ٣٣
  المناسبالمناسب  المیعادالمیعاد  فىفى  فیأتىفیأتى  الخلفةالخلفة  عنعن  النضجالنضج  فىفى  یتأخریتأخر

    وبراعمھوبراعمھ  باألمراضباألمراض  إصابًةإصابًة  أقلأقل  أنھأنھ  علىعلى  وعالوًةوعالوًة  للزراعةللزراعة
  القصبالقصب  منمن  التقاوىالتقاوى  علىعلى  الحصولالحصول  یتیسریتیسر  لملم  وإذاوإذا  --أنشطأنشط

    ..األولىاألولى  الخلفةالخلفة  محصولمحصول  منمن  أخذھاأخذھا  یمكنیمكن  الغرسالغرس



ویرجع السبب فى تفضیل إستعمال قطع من الساق بدًال من  ویرجع السبب فى تفضیل إستعمال قطع من الساق بدًال من  
::العیدان الكاملة فى الزراعة إلىالعیدان الكاملة فى الزراعة إلى

إمكان توزیع التقاوى باألرض توزیعًا متجانسًا حیث أن  إمكان توزیع التقاوى باألرض توزیعًا متجانسًا حیث أن    - - ١١
البراعم تتقارب عند الطرف العلوى وفى الجزء القاعدى من البراعم تتقارب عند الطرف العلوى وفى الجزء القاعدى من 

..الساق وتتباعد فى الوسطالساق وتتباعد فى الوسط
..سھولة التغطیة عند الزراعةسھولة التغطیة عند الزراعة  - - ٢٢
البراعم الطرفیة أقوى وأسرع نموًا من مثیالتھا فى المناطق  البراعم الطرفیة أقوى وأسرع نموًا من مثیالتھا فى المناطق    - - ٣٣

القاعدیةالقاعدیة



::إال أنھ یعاب على إستعمال العقلإال أنھ یعاب على إستعمال العقل
..تلف بعض البراعم القریبة من مكان القطعتلف بعض البراعم القریبة من مكان القطع  - - ١١
..تعفن أطراف العقل عند توفر الرطوبة بعد الرىتعفن أطراف العقل عند توفر الرطوبة بعد الرى  - - ٢٢
..إزالة جزء من سكر العقل بواسطة ماء الرىإزالة جزء من سكر العقل بواسطة ماء الرى  - - ٣٣



::الزراعةالزراعة  عندعند  القصبالقصب  تقاوىتقاوى  توزیعتوزیع  نظامنظام
::التالیةالتالیة  الطرقالطرق  بإحدىبإحدى  ))الزراعةالزراعة  عقلعقل((  التقاوىالتقاوى  وضعوضع  یتمیتم••
..واحدواحد  صفصف  فىفى  وىوىااالتقالتق  عقلعقل  وضعوضع  - - ١١
..صفینصفین  فىفى  التقاوىالتقاوى  عقلعقل  وضعوضع  - - ٢٢
..ونصفونصف  صفصف  فىفى  التقاوىالتقاوى  عقلعقل  وضعوضع  - - ٣٣

    األصنافاألصناف  فىفى  خصوصًاخصوصًا  ونصفونصف  بصفبصف  الزراعةالزراعة  أنأن  وجدوجد••
    كانكان  إذاإذا  بصفینبصفین  الزراعةالزراعة  محصولھامحصولھا  فىفى  تعادلتعادل  الخلفةالخلفة  كثیرةكثیرة

..القصبتینالقصبتین//خطوطخطوط١٠١٠--٩٩  بمعدلبمعدل  واسعًاواسعًا  التخطیطالتخطیط



طرق الزراعةطرق الزراعة

    غیرغیر  كانتكانت  إذاإذا  وتقصیبھاوتقصیبھا  بحرثھابحرثھا  الزراعةالزراعة  قبلقبل  األرضاألرض  تخدمتخدم••
    تمشیطھاتمشیطھا  إعادةإعادة  ثمثم  الرىالرى  إنتظامإنتظام  علىعلى  حرصًاحرصًا  مستویةمستویة

--٢٥٢٥((  الحرثالحرث  وتعمیقوتعمیق  إتقانإتقان  والمعتادوالمعتاد  مراتمرات  ٣٣--٢٢  وتزحیفھاوتزحیفھا
    تتكونتتكون  الال  حتىحتى  ألخرىألخرى  سنةسنة  منمن  العمقالعمق  تغیرتغیر  معمع  ))سمسم  ٣٥٣٥

..التربةالتربة  سطحسطح  منمن  قریبةقریبة  صماءصماء  طبقةطبقة



  //  خطوطخطوط  ٩٩::١٠١٠  بمعدلبمعدل  الجنوبالجنوب  إلىإلى  الشمالالشمال  منمن  األرضاألرض  تخططتخطط  ثمثم••
    بمعدلبمعدلوو  ..السكرالسكر  إنتاجإنتاج  بغرضبغرض  القصبالقصب  زراعةزراعة  حالةحالة  فىفى  قصبتینقصبتین
  إلنتاجإلنتاج((  للمصللمص  بغرضبغرض  القصبالقصب  زراعةزراعة  حالةحالة  فىفى  قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢::١٣١٣
  تقلتقل  الال  حتىحتى  ذلكذلك  منمن  أكثرأكثر  التضیقالتضیق  یصحیصح  والوال  ..))طراوهطراوه  أكثرأكثر  عیدانعیدان

  التقاوىالتقاوى  وزیادةوزیادة  التخطیطالتخطیط  تكالیفتكالیف  زیادةزیادة  عنعن  فضالفضال  اتاتالخلفالخلف  عددعدد
  محصولمحصول  فىفى  خصوصاخصوصا  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  وإجراءوإجراء  الزراعةالزراعة  وصعوبةوصعوبة

  القصبالقصب  رقادرقاد  وكثرةوكثرة  الخطوطالخطوط  عمقعمق  لقلةلقلة  الرىالرى  میاهمیاه  كفایةكفایة  وعدموعدم  الخلفةالخلفة
  الرىالرى  مساقىمساقى  تقامتقام  التخطیطالتخطیط  إجراءإجراء  وبعدوبعد  ..السكرالسكر  نسبةنسبة  وإنخفاضوإنخفاض
    ..الرئیسیةالرئیسیة



::یزرع القصب بإحدى الطرق األتیةیزرع القصب بإحدى الطرق األتیةعمومًا عمومًا وو

    كومكوم  طریقةطریقة((  الثانىالثانى  الخطالخط  منمن  ))التكفینالتكفین((  التردیمالتردیم  طریقةطریقة  ::أوالأوال
::))أمبوأمبو

  خطخط  أولأول  منمن  المفككةالمفككة  التربةالتربة  ترفعترفع  وفيهاوفيها  شيوعاشيوعا  الطرقالطرق  أكثرأكثر  وهىوهى  ••
  فىفى  ونصفونصف  صفصف  أوأو  صفينصفين  فىفى  العقلالعقل  وتوضعوتوضع  ––  الحقلالحقل  حافةحافة  إلىإلى
  المجاورالمجاور  الخطالخط  تعميقتعميق  منمن  الناتجةالناتجة  المفككةالمفككة  التربةالتربة  ترفعترفع  ثمثم  الخطالخط  بطنبطن
    عنعن  الغطاءالغطاء  سمكسمك  يزيديزيد  الالأأ  ويجبويجب  منهامنها  ببعضببعض  التقاوىالتقاوى  وتغطىوتغطى  الثانىالثانى

  التقاوىالتقاوى  ترتيبترتيب  ثمثم  الخطالخط  ظهرظهر  فوقفوق  الترابالتراب  منمن  تبقىتبقى  ماما  ويوضعويوضع  سمسم٥٥
  ثمثم  كلهكله  الحقلالحقل  زراعةزراعة  يتميتم  حتىحتى  العمليةالعملية  وتكرروتكرر  الثانىالثانى  الخطالخط  بطنبطن  فىفى
  مباشرةمباشرة  الزراعةالزراعة  ريهريه  األرضاألرض  وتروىوتروى  وتمسحوتمسح  والبتونوالبتون  القنىالقنى  تقامتقام

..""بالبوغةبالبوغة""  وتعرفوتعرف



::مميزات هذه الطريقةمميزات هذه الطريقة** ** ••
..إنتظام عمق الزراعةإنتظام عمق الزراعة١١..
..التحكم فى سمك الغطاء فوق التقاوىالتحكم فى سمك الغطاء فوق التقاوى٢٢..
إمكان رص العقل وترتيبها بحيث تكـون البـراعم علـى    إمكان رص العقل وترتيبها بحيث تكـون البـراعم علـى    ٣٣..

..الجانبينالجانبين
ـ تغطية أكبر عدد من سالميات النباتات الصغيرة تغطية أكبر عدد من سالميات النباتات الصغيرة ٤٤.. ـ ب   العزيقالعزيقب

..التفريع القاعدىالتفريع القاعدىمما يزبد مما يزبد 
..وفرة محصولها عن الطرق األخرىوفرة محصولها عن الطرق األخرى٥٥..



::عيوب هذه الطريقةعيوب هذه الطريقة** ** ••
..كثرة النفقات والعمال الالزمين للزراعةكثرة النفقات والعمال الالزمين للزراعة١١..
..كثرة التقاوىكثرة التقاوى٢٢..



::بالمحراثبالمحراث  الترديمالترديم  طريقةطريقة  ثانياثانيا
    بطنبطن  فىفى  التقاوىالتقاوى  ترصترص  ثمثم  سبقسبق  كماكما  األرضاألرض  تجهيزتجهيز  وفيهاوفيها••

    فتتغطىفتتغطى  الطرادالطراد  بالمحراثبالمحراث  الخطوطالخطوط  تشقتشق  ثمثم  الخطوطالخطوط
    بعدبعد  الزراعةالزراعة  ريةرية  األرضاألرض  وتروىوتروى  حراثحراثممبالبال  بردمهابردمها  التقاوىالتقاوى
..والمسحوالمسح  التغطيةالتغطية



ويعاب على هذه الطريقة سمك الغطاء فوق التقاوى فقد  ويعاب على هذه الطريقة سمك الغطاء فوق التقاوى فقد  ••
    ..سم وينشأ عن ذلك قلة نسبة إنبات البراعمسم وينشأ عن ذلك قلة نسبة إنبات البراعم٢٠٢٠يصل إلى يصل إلى 

..قليلة اإلستعمال قليلة اإلستعمال عموماً هذه الطريقة عموماً هذه الطريقة وو



::المبتلةالمبتلة  الطريقةالطريقة  أوأو  اللوصاللوص  أوأو  التدويسالتدويس  طريقةطريقة  ::ثالثاًثالثاً
    فىفى  إنتشاراًإنتشاراً  أكثرأكثر  وهىوهى  األولىاألولى  الطريقةالطريقة  عنعن  إستعمالهاإستعمالها  يقليقل••

    وخصوصاًوخصوصاً  الوسطىالوسطى  مصرمصر  زراعاتزراعات  وبعضوبعض  البحرىالبحرى  الوجهالوجه
    فوقفوق  التقاوىالتقاوى  توضعتوضع  وفيهاوفيها  ..للمصللمص  القصبالقصب  زراعةزراعة  حالةحالة  فىفى

    مسحمسح  عدمعدم  معمع  فقطفقط  القنىالقنى  ولفىولفى  األرضاألرض  تقسيمتقسيم  بعدبعد  الخطوطالخطوط
  مباشرةًمباشرةً  الرىالرى  وبعدوبعد  هادئاًهادئاً  رياًرياً  األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  الخطوطالخطوط
    ضغطضغط  طريقطريق  عنعن  األرضاألرض  جانبجانب  علىعلى  أفقيةأفقية  العقلالعقل  تزرعتزرع
بأرجلهمبأرجلهم  عليهاعليها  العمالالعمال



::  وعيوبهاوعيوبها  نفقاتهانفقاتها  قلةقلة  ومميزاتهاومميزاتها
عدم إنتظام الزراعة إذ أنه بعض البراعم تكـون سـطحية   عدم إنتظام الزراعة إذ أنه بعض البراعم تكـون سـطحية   ١١..

..والبعض عميقةوالبعض عميقة
..سهولة رقاد النباتات ألن الزراعة سطحيةسهولة رقاد النباتات ألن الزراعة سطحية٢٢..
..قنطارقنطار  ٣٥٠٣٥٠قلة محصولها عن الطريقة األولى بحوالى قلة محصولها عن الطريقة األولى بحوالى ٣٣..
..ال تقاوم العطش لتصلب األرض بالدوس وسرعة تشققهاال تقاوم العطش لتصلب األرض بالدوس وسرعة تشققها٤٤..



الترقیعالترقیع

یج  رى ترقی  ع البق  ع الخالی  ة بواس  طة التق  اوى العادی  ة ف  ى الغ  رس أو     یج  رى ترقی  ع البق  ع الخالی  ة بواس  طة التق  اوى العادی  ة ف  ى الغ  رس أو     ••
..نباتات نامیة تقطع بجذورھا من جور غزیره فى الخلفةنباتات نامیة تقطع بجذورھا من جور غزیره فى الخلفة

ویمك  ن إس  تعمال العی  ون المس  تنبتة عل  ى العی  دان ف  ى الترقی  ع بنج  اح     ویمك  ن إس  تعمال العی  ون المس  تنبتة عل  ى العی  دان ف  ى الترقی  ع بنج  اح     ••
فتطوش بعض النباتات وھى قائمة فى الحقل قب ل موس م الزراع ة م ع     فتطوش بعض النباتات وھى قائمة فى الحقل قب ل موس م الزراع ة م ع     
إزالة أوراقھا وریھا فتبدأ البراعم فى اإلنبات من أعلى إلى أسفل وبعد إزالة أوراقھا وریھا فتبدأ البراعم فى اإلنبات من أعلى إلى أسفل وبعد 

سم أى بعد شھرین سم أى بعد شھرین   ٣٠٣٠--٢٠٢٠حوالى أسبوعین وعندما یصل طولھا إلى حوالى أسبوعین وعندما یصل طولھا إلى 
من بدأ اإلنبات تقطع النباتات من أسفل العقد كل واحد منھا عل ى ح دة   من بدأ اإلنبات تقطع النباتات من أسفل العقد كل واحد منھا عل ى ح دة   
ثم تقرط أوراقھا ث م ت زرع ف ى األم اكن الخالی ة م ن النبات ات بع د رى         ثم تقرط أوراقھا ث م ت زرع ف ى األم اكن الخالی ة م ن النبات ات بع د رى         

األرض ثم یعاد الرى بعد اإلنتھاء من الترقیع بعده أیاماألرض ثم یعاد الرى بعد اإلنتھاء من الترقیع بعده أیام



وال یقتصر إستعمال ھذه الطریقة على الترقیع بل أن الوزارة وال یقتصر إستعمال ھذه الطریقة على الترقیع بل أن الوزارة ••
فى سبیل إستخدامھا كطریقة للزراعة حیث تقل كمیة التق اوى  فى سبیل إستخدامھا كطریقة للزراعة حیث تقل كمیة التق اوى  

..قنطار للفدانقنطار للفدان  ٤٠٤٠بھا إلى بھا إلى 



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

    ریةریة  بعدبعد  األرضاألرض  تخربشتخربش  حیثحیث  مراتمرات  ثالثثالث  القصبالقصب  یعزقیعزق••
    الشقوقالشقوق  وتكسیروتكسیر  الحشائشالحشائش  إلزالةإلزالة  جفافھاجفافھا  وعندوعند  الزراعةالزراعة
    عندعند  اإلحتراساإلحتراس  ویجبویجب  العقلالعقل  منمن  العاریةالعاریة  األجزاءاألجزاء  وتغطیةوتغطیة
..النباتاتالنباتات  إقتالعإقتالع  منمن  خوفاخوفا  إجرائھاإجرائھا



    ))التنشیلالتنشیل((  األولىاألولى  الریھالریھ  بعدبعد  األولىاألولى  العزقةالعزقة  القصبالقصب  ویعزقویعزق••
    بھبھ  وتلفوتلف  الثرىالثرى  منمن  جزءجزء  یقطعیقطع  وفیھاوفیھا  أیامأیام  ١٠١٠  بحوالىبحوالى
    أسبوعأسبوع  بحوالىبحوالى  الثانیةالثانیة  الریةالریة  بعدبعد  الثانیةالثانیة  العزقةالعزقة  أماأما  ..النباتاتالنباتات
  أماأما  النباتاتالنباتات  حولحول  التردیمالتردیم  معمع  األولىاألولى  العزقةالعزقة  منمن  أعمقأعمق  وتكونوتكون
    قبلقبل  منھامنھا  اإلنتھاءاإلنتھاء  ویجبویجب  الثالثةالثالثة  الریھالریھ  بعدبعد  تجرىتجرى  الثالثةالثالثة  العزقةالعزقة

    سابقتھاسابقتھا  منمن  أعمقأعمق  العزقةالعزقة  وھذهوھذه  وتتشابكوتتشابك  النباتاتالنباتات  تعلوتعلو  أنأن
..اإلرتفاعاإلرتفاع  قلیلةقلیلة  بتونبتون  وسطوسط  فىفى  بعدھابعدھا  النباتاتالنباتات  وتصبحوتصبح



  الحشائشالحشائش  إنتشارإنتشار  مدىمدى  علىعلى  واألخرىواألخرى  العزقھالعزقھ  بینبین  المدةالمدة  تتوقفتتوقفوو••
  بینبین  الموجودةالموجودة  الحشائشالحشائش  نقاوةنقاوة  ویحسنویحسن  ..الجوالجو  وحالةوحالة  األرضاألرض  وطبیعةوطبیعة
..صغیرةصغیرة  بمناقربمناقر  أوأو  النباتاتالنباتات

    النجیلالنجیل  ––  العلیقالعلیق  ––  العدارالعدار  ھىھى  القصبالقصب  بحقولبحقول  تنتشرتنتشر  التىالتى  والحشائشوالحشائش••
  ––  الداتورهالداتوره  ––  الشیطانىالشیطانى  الملوخیةالملوخیة  ––  الدیبالدیب  عنبعنب  ––  الرجلةالرجلة  ––  السعدالسعد  ––

..الشیطانىالشیطانى  الخبیزةالخبیزة
  حقولحقول  فىفى  المنتشرةالمنتشرة  الحشائشالحشائش  لمقاومةلمقاومة  التالیةالتالیة  المبیداتالمبیدات  إستخدامإستخدام  مكنمكنویوی••

  ٢٢::٤٤  بمعدلبمعدل  األترازیناألترازین  أوأو  للفدانللفدان  رطلرطل  ٢٢::٤٤  بمعدلبمعدل  السیمازینالسیمازین  ::القصبالقصب
..للفدانللفدان  رطلرطل



التسمیدالتسمید

  منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  ویستنفذویستنفذ  لألرضلألرض  مجھدمجھد  نباتنبات  القصبالقصب••
  النباتاتالنباتات  تستنفذتستنفذ  كماكما  لنیتروجینلنیتروجیناا  وأھمھاوأھمھا  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر

  ھذینھذین  أنأن  إالإال  والبوتاسیوموالبوتاسیوم  الفوسفورالفوسفور  منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات
  أثبتتأثبتت  إذاإذا  أماأما  ..المصریةالمصریة  باألرضباألرض  متوافرانمتوافران  العنصرینالعنصرین
  ضافضافیی  أنأن  یجبیجب  ھھننإإفف  ھماھماألحدألحد  القصبالقصب  ةةإستجابإستجاب  التجاربالتجارب

..المحصولالمحصول  زیادةزیادة  علىعلى  للعملللعمل



  المحددالمحدد  العنصرالعنصر  ھوھو  اآلزوتاآلزوت  أنأن  التجاربالتجارب  دلتدلت  ولقدولقد••
  الواجبالواجب  منمن  كانكان  ولذاولذا  ––  القصبالقصب  محصولمحصول  إلنتاجإلنتاج
  أوأو  عضویةعضویة  أسمدةأسمدة  ھیئةھیئة  علىعلى  سواءسواء  التربةالتربة  إلىإلى  ھھإضافتإضافت

..كیماویةكیماویة



::ما یلىما یلىوتختلف كمیة السماد اآلزوتى تبعا لوتختلف كمیة السماد اآلزوتى تبعا ل
أكبر أكبر   ةةفاألرض السوداء تحتاج كمیفاألرض السوداء تحتاج كمی  ::طبیعة األرضطبیعة األرض  - - ١١

.    .    األرض الصفراءاألرض الصفراء  ھھمما تحتاج إلیمما تحتاج إلی
فاألرض الخصبة تحتاج إلى كمیة فاألرض الخصبة تحتاج إلى كمیة   ::خصوبة األرضخصوبة األرض  - - ٢٢

    ..األرض األقل خصوبةاألرض األقل خصوبة  ھھأقل مما تحتاج إلیأقل مما تحتاج إلی
فتقل حینما فتقل حینما   ::المحصول السابق للقصب فى الدورةالمحصول السابق للقصب فى الدورة  - - ٣٣

..والعكس صحیحوالعكس صحیحیزرع القصب بعد بقول یزرع القصب بعد بقول 



  أقلأقل  كمیةكمیة  إلىإلى  یحتاجیحتاج  الغرسالغرس  القصبالقصب  ::القصبالقصب  محصولمحصول  نوعنوع  - - ٤٤
..وھكذاوھكذا  الخلفةالخلفة  إلیةإلیة  تحتاجتحتاج  ممامما

  وأسوانوأسوان  قناقنا  مدینتىمدینتى  فىفى  المزروعالمزروع  فالقصبفالقصب  ::الحرارةالحرارة  درجةدرجة  - - ٥٥
  منمن  أكبرأكبر  اآلزوتاآلزوت  منمن  بكمیةبكمیة  یستفیدیستفید  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  ترتفعترتفع  حیثحیث
..والمنیاوالمنیا  أسیوطأسیوط  مدینتىمدینتى  فىفى  المزروعالمزروع  القصبالقصب  بھابھا  یستفیدیستفید  التىالتى

  منمن  كمیةكمیة  إلىإلى  یحتاجیحتاج  ٤١٣٤١٣  كومباتوركومباتور  القصبالقصب  ::القصبالقصب  صنفصنف  - - ٦٦
    یتطلبیتطلب  وھذاوھذا  ٢٨٧٨٢٨٧٨  جاوهجاوه  الصنفالصنف  إلیةإلیة  یحتاجیحتاج  ممامما  أكبرأكبر  اآلزوتاآلزوت

..٢٨١٢٨١  كوامباتوركوامباتور  إلیةإلیة  یحتاجیحتاج  ممامما    أكبرأكبر  كمیةكمیة



وحـدة  وحـدة    ٧٠٧٠--٦٠٦٠مـن  مـن  ) ) خلفة أولـى خلفة أولـى ((محصول ثانى سنه محصول ثانى سنه ••
..آزوتآزوت

األسـمدة  األسـمدة  القصب إلى الكميات اآلتية من القصب إلى الكميات اآلتية من عموماً يحتاج عموماً يحتاج وو••
::اآلزوتيةاآلزوتية

وحـدة  وحـدة    ٩٠٩٠--٧٥٧٥مـن  مـن  ) ) خلفة ثانيةخلفة ثانية((محصول ثالث سنة محصول ثالث سنة   ••
..آزوتآزوت

وحـدة  وحـدة    ٦٠٦٠--٤٠٤٠من من ) ) غرس أو بكرغرس أو بكر((محصول أول سنة محصول أول سنة   ••
..آزوتآزوت



ويوضع السماد اآلزوتى سرسبة بين صفوف النباتات على ويوضع السماد اآلزوتى سرسبة بين صفوف النباتات على ••
بعد تكامل اإلنبات وبعـد  بعد تكامل اإلنبات وبعـد  ) ) نصف الكميةنصف الكمية((دفعتين األولى دفعتين األولى 

شهر مـن  شهر مـن    ٢٢--١.٥١.٥العزقة األولى ويكون ذلك بعد حوالى العزقة األولى ويكون ذلك بعد حوالى 
يوم من حرق السفير فـى  يوم من حرق السفير فـى    ٤٥٤٥زراعة العقلة وبعد حوالى زراعة العقلة وبعد حوالى 

يوم من يوم من   ٣٠٣٠أما النصف الثانى فيضاف بعد أما النصف الثانى فيضاف بعد . . قصب الخلفةقصب الخلفة
..الدفعة األولىالدفعة األولى



وينصح بعدم التأخير فى إضافة األسمدة اآلزوتية إلى ما وينصح بعدم التأخير فى إضافة األسمدة اآلزوتية إلى ما ••
والمغااله فـى إضـافة   والمغااله فـى إضـافة   . . بعد نهاية شهر يونيو بأى حالبعد نهاية شهر يونيو بأى حال

::ؤدى إلىؤدى إلىتت  د اآلزوتىد اآلزوتىالسماالسما
ظهور نموات جديدة ظهور نموات جديدة   --٢٢..إطالة فترة النمو الخضرىإطالة فترة النمو الخضرى  --١١••

..متأخرة ال يتم نضجهامتأخرة ال يتم نضجها
نقص المحتويات السـكرية  نقص المحتويات السـكرية    --٤٤..رقاد النباتاترقاد النباتات  --٣٣••

..فى المحصولفى المحصول



وقد تبين أن إضافة الفوسفات ترفع نسبة الفوسفور فـى  وقد تبين أن إضافة الفوسفات ترفع نسبة الفوسفور فـى  ••
العصير مما يسهل إجراء عمليات الترويق ولهذا يفضـل  العصير مما يسهل إجراء عمليات الترويق ولهذا يفضـل  

كجم سـوبر فوسـفات للفـدان قبـل     كجم سـوبر فوسـفات للفـدان قبـل       ٢٠٠٢٠٠دائماً وضع دائماً وضع 
..الزراعةالزراعة



الــرىالــرى

  عادًةعادًة  وتعطىوتعطى  المیاهالمیاه  منمن  وافرةوافرة  كمیاتكمیات  إلىإلى  القصبالقصب  یحتاجیحتاج••
    وعددوعدد  المیاهالمیاه  كمیةكمیة  وتتوقفوتتوقف  النموالنمو  فترةفترة  خاللخالل  حاجتھحاجتھ  حسبحسب

  صنفصنفالال  - -   األرضاألرض  طبیعةطبیعة  --  الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة  ::علىعلى  الریاتالریات
..الجویةالجویة  الظروفالظروف  --

    مصرمصر  وفىوفى  ریةریة  ٢٤٢٤--٢٢٢٢  العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  القصبالقصب  ویروىویروى••
  ریةریة  ١٨١٨--١٦١٦  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  وفىوفى  ریةریة  ٢٠٢٠--١٨١٨  الوسطىالوسطى

  ..الماءالماء  كمیةكمیة  فىفى  والتحكموالتحكم  العنایةالعنایة  منمن  الكثیرالكثیر    یتطلبیتطلب  وھووھو



  منمن  اإلنتھاءاإلنتھاء  عقبعقب  ))البوغةالبوغة((  الزراعةالزراعة  ریةریة  القصبالقصب  ویروىویروى••
    األرضاألرض  إشباعإشباع  معمع  ھادئةھادئة  وتكونوتكون  مباشرامباشرا  التقاوىالتقاوى  وضعوضع
  األولىاألولى  الریةالریة  عطىعطىتتوو  مضمومامضموما  اإلنباتاإلنبات  یكونیكون  حتىحتى

    القصبالقصب  یروىیروى  ثمثم  الزراعةالزراعة  منمن  أسابیعأسابیع  ٢٢::٣٣  بعدبعد  ))التنشیلالتنشیل((
یومیوم  ١٠١٠::١٥١٥  كلكل



  یومیوم  ٤٠٤٠::٥٠٥٠  بحوالىبحوالى  الكسرالكسر  قبلقبل  الرىالرى  وقفوقفتتویوی••
  ریاریا  الشتویةالشتویة  السدةالسدة  خاللخالل  القصبالقصب  رىرى  ویستحسنویستحسن
  الصقیعالصقیع  تأثیرتأثیر  منمن  یخففیخفف  حیثحیث  ذلكذلك  أمكنأمكن  إذإذ  إرتوازیاإرتوازیا

  تموتتموت  التىالتى  البراعمالبراعم  قلةقلة  حیثحیث  منمن  سواءسواء  المحصولالمحصول  علىعلى
  فىفى  النقصالنقص  أوأو  المحصولالمحصول  فىفى  العجزالعجز  حیثحیث  منمن  أوأو

    ..السكریةالسكریة  المحتویاتالمحتویات



  المراحلالمراحل  فىفى  خصوصًاخصوصًا  الریاحالریاح  ھبوبھبوب  وقتوقت  یروىیروى  والوال••
  دائمًادائمًا  الرىالرى  ویكونویكون  یرقدیرقد  الال  حتىحتى  النموالنمو  منمن  المتأخرةالمتأخرة

  عدمعدم  معمع  البوغةالبوغة  فىفى  خصوصًاخصوصًا  التغریقالتغریق  عدمعدم  معمع  معتدلمعتدل
  أنأن  كماكما  المعقولالمعقول  الحدالحد  عنعن  الریاتالریات  بینبین  الفترةالفترة  إطالةإطالة
  منمن  ویزیدویزید  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  یقللیقلل  حاجةحاجة  بدونبدون  الرىالرى  تكرارتكرار

..بالثاقباتبالثاقبات  اإلصابةاإلصابة



خدمة محصول الخلفةخدمة محصول الخلفة

  الجافةالجافة  األوراقاألوراق  تتركتترك  المبكرالمبكر  الغرسالغرس  محصولمحصول  كسركسر  بعدبعد••
    البراعمالبراعم  إنباتإنبات  قبیلقبیل  حتىحتى  األرضاألرض  علىعلى  موزعةموزعة  ))السفیرالسفیر((

    فىفى  تحرقتحرق  ثمثم  للتدفئةللتدفئة  وذلكوذلك  السابقالسابق  المحصولالمحصول  منمن  المتبقیةالمتبقیة
    فبرایرفبرایر  وأواخروأواخر  العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  فبرایرفبرایر  وأوائلوأوائل  ینایرینایر  أواخرأواخر
  الكسرالكسر  فىفى  التأخیرالتأخیر  وعندوعند  الوسطىالوسطى  مصرمصر  فىفى  مارسمارس  وأوائلوأوائل
..مباشرًةمباشرًة  السفیرالسفیر  یحرقیحرق



  صغیرةصغیرة  بفأسبفأس  األرضاألرض  سطحسطح  عنعن  المرتفعةالمرتفعة  األصولاألصول  أجزاءأجزاء  تزالتزال  ثمثم••
  تستحرثتستحرث  وعندماوعندما  تروىتروى  ثمثم  أیامأیام١٠١٠  حوالىحوالى  األرضاألرض  تتركتترك  ثمثم  حادةحادة

  العضوىالعضوى  أوأو  البلدىالبلدى  السمادالسماد  یوضعیوضع  الجدیدةالجدیدة  النمواتالنموات  وتظھروتظھر  األرضاألرض
  التالیةالتالیة  الریةالریة  قبلقبل  والبتونوالبتون  القنىالقنى  وتقاموتقام  بالمحراثبالمحراث  الخطوطالخطوط  وتفتحوتفتح

..بالفؤوسبالفؤوس  أوأو  الطرادالطراد  بالمحراثبالمحراث
  قصبقصب  أنأن  ویالحظویالحظ  ..بھابھا  الموصىالموصى  بالكمیاتبالكمیات  وتسمدوتسمد  األرضاألرض  تعزقتعزق  ثمثم••

  فىفى  أقلأقل    أنھأنھ  إالإال  السكرالسكر  محتویاتمحتویات  فىفى  وأعلىوأعلى  صالبةصالبة  أكثرأكثر  الخلفالخلف
..))البكرالبكر((  الغرسالغرس  قصبقصب  عنعن  المحصولالمحصول



رقاد القصب وتربیطھرقاد القصب وتربیطھ  

تميل نباتات بعض أصناف القصب إلى الرقاد بعد أن يكتمل  تميل نباتات بعض أصناف القصب إلى الرقاد بعد أن يكتمل  ••
نموها نتيجة لشدة النمو وغزارة التفريع كما قد ترقد نموها نتيجة لشدة النمو وغزارة التفريع كما قد ترقد 
النباتات بسبب اإلهمال فى بعض العمليات الزراعية  النباتات بسبب اإلهمال فى بعض العمليات الزراعية  

كالزراعة السطحية أو عدم العناية بالعزيق أو التسميد  كالزراعة السطحية أو عدم العناية بالعزيق أو التسميد  
الزائد المتأخر أو غزارة الرى خصوصاً عند هبوب  الزائد المتأخر أو غزارة الرى خصوصاً عند هبوب  

منع رقاد المحصول بإتقان العمليات منع رقاد المحصول بإتقان العمليات يجب يجب وو. . الرياحالرياح
ط عيدان الخطوط المتجاورة ط عيدان الخطوط المتجاورة ييتربتربمن خالل من خالل الزراعية الزراعية 
..بعضهابعضها



::يلىيلى  ماما  الرقادالرقاد  علىعلى  ويعابويعاب
تشجيع البراعم الموجودة على طول الساق والتى تالمـس  تشجيع البراعم الموجودة على طول الساق والتى تالمـس  ١١..

..األرض على النمواألرض على النمو
المساعدة على إنبات الجذور األولية فتزيد نسبة اإلستقطاع المساعدة على إنبات الجذور األولية فتزيد نسبة اإلستقطاع ٢٢..

..عند البيععند البيع
..نقص نسبة السكر وجودة العصيرنقص نسبة السكر وجودة العصير٣٣..



سهولة التعرض لإلصابة بـاألمراض الفطريـة وتـأثير    سهولة التعرض لإلصابة بـاألمراض الفطريـة وتـأثير    ٤٤..
..الصقيعالصقيع

..صعوبة عمليات الكسر وزيادة التكاليفصعوبة عمليات الكسر وزيادة التكاليف٥٥..

صعوبة عمليا الشحن وعدم وضع المقدار المطلوب مـن  صعوبة عمليا الشحن وعدم وضع المقدار المطلوب مـن  ٦٦..
..القصب فى العربات إللتواء السيقانالقصب فى العربات إللتواء السيقان



))كسر القصب وتقشیرهكسر القصب وتقشیره((الحصاد الحصاد 

  ،،  للسكرللسكر  شھرشھر١٣١٣--١٠١٠وو  للمصللمص  شھورشھور  ٨٨  --٧٧  منمن  الغرسالغرس  القصبالقصب  یمكثیمكث••
  منمن  أقلأقل  الثانیةالثانیة  والخلفةوالخلفة  شھرشھر  بحوالىبحوالى  الغرسالغرس  عنعن  األولىاألولى  الخلفةالخلفة  وتزیدوتزید
    ..شھرشھر  نصفنصف  بحوالىبحوالى  األولىاألولى

  وإلىوإلى  ینایرینایر  أوائلأوائل  منمن  السكرالسكر  صناعةصناعة  لغرضلغرض  القصبالقصب  كسركسر  موسمموسم  یبدأیبدأ••
  ینتھىینتھى  وقدوقد  دیسمبردیسمبر  أواخرأواخر  فىفى  مبكرًامبكرًا  القطعالقطع  یبدأیبدأ  وقدوقد  ..عادًةعادًة  إبریلإبریل  أوائلأوائل

  الخلفةالخلفة  بقطعبقطع  ویبدأویبدأ  ..طارئةطارئة  ظروفظروف  حدثتحدثت  إذاإذا  مایومایو  منتصفمنتصف  فىفى  متأخرًامتأخرًا
  یكسریكسر  ثمثم  فبرایرفبرایر  منتصفمنتصف  حتىحتى  ذلكذلك  ویستمرویستمر  األولىاألولى  ثمثم  أوًالأوًال  الثانیةالثانیة

  منمن  ذلكذلك  عنعن  مبكرًامبكرًا  كسرهكسره  فیبدأفیبدأ  المصالمص  قصبقصب  أماأما  ..الغرسالغرس  القصبالقصب
    ..سبتمبرسبتمبر  أوائلأوائل



    بھبھ  تسمحتسمح  ماما  بقدربقدر  بأولبأول  أوًالأوًال  القصبالقصب  قطعقطع  یكونیكون  أنأن  ویجبویجب••
    تأخرتأخر  إذاإذا  المقطوعالمقطوع  القصبالقصب  ألنألن  المصانعالمصانع  وإستالموإستالم  النقلالنقل  وسائلوسائل
    السكروزالسكروز  نسبةنسبة  تقلتقل  كماكما  بالتبخیربالتبخیر  وزنھوزنھ  نقصنقص  للشركةللشركة  تسلیمھتسلیمھ

  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  كانتكانت  إذاإذا  خصوصًاخصوصًا  اإلنفرتیزاإلنفرتیز  بإنزیمبإنزیم  لتحللھلتحللھ  فیھفیھ
..یومیًایومیًا  %%٤٤- - ١١  منمن  التأخیرالتأخیر  عندعند  الفقدالفقد  نسبةنسبة  وتصلوتصل  مرتفعة،مرتفعة،



::یلىیلى  ماما  القصبالقصب  كسركسر  فىفى  ویراعىویراعى
  األرضاألرض  فىفى  المتروكةالمتروكة  السالمیاتالسالمیات  تتشققتتشقق  الال  حتىحتى  حادةحادة  آالتآالت  إستعمالإستعمال  - - ١١

..البراعمالبراعم  لبعضلبعض  تلفتلف  ذلكذلك  عنعن  ویتسببویتسبب
  ویزیدویزید  الخلفةالخلفة  إنباتإنبات  یضعفیضعف  الال  حتىحتى  حدیثحدیث  رىرى  بعدبعد  الكسرالكسر  تجنبتجنب  - - ٢٢

..الكیمیائىالكیمیائى  الطبیعىالطبیعى  اإلستقطاعاإلستقطاع
  الال  حتىحتى  ))سمسم٣٣((  بقلیلبقلیل  األرضاألرض  تحتتحت  الكسرالكسر  مكانمكان  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  - - ٣٣

  والوال  السفیرالسفیر  حرقحرقبب  تأثرتأثرتت  الالوو  واألمراضواألمراض  للجفافللجفاف  الباقىالباقى  الجزءالجزء  یتعرضیتعرض
..باألرضباألرض  المحصولالمحصول  منمن  جزءجزء  یتركیترك  والوال  كثیرًاكثیرًا  سطحیةسطحیة  الخلفةالخلفة  تكونتكون



    الطرفیةالطرفیة  األوراقاألوراق  أعناقأعناق  ::وتزالوتزال  التقطیعالتقطیع  بعدبعد  القصبالقصب  قشرقشریی  - - ٤٤
    والطینوالطین  الجذورالجذور  بقایابقایا  ،،  ))الزعازیعالزعازیع((  األطرافاألطراف  ،،  الخضراءالخضراء

    القصبالقصب  یكومیكوم  ..اإلستقطاعاتاإلستقطاعات  نسبةنسبة  تزیدتزید  الال  حتىحتى  بھابھا  العالقالعالق
    الخطوطالخطوط  علىعلى  متعامدةمتعامدة  صفوفصفوف  شكلشكل  علىعلى  المساقىالمساقى  علىعلى

    ،،  ))السقایلالسقایل((  مترمتر٣٣  بحوالىبحوالى  بعضھابعضھا  عنعن  ومتباعدةومتباعدة



    نقلنقل  وبعدوبعد  ..المصنعالمصنع  إلىإلى  والشحنوالشحن  للنقلللنقل  معدًامعدًا  القصبالقصب  یكونیكون  وبذلكوبذلك
    بقایابقایا  وتجمعوتجمع  محصولھامحصولھا  كسركسر  التىالتى  المساحةالمساحة  تفتشتفتش  القصبالقصب
    علىعلى  وتشحنوتشحن  تنظیفھاتنظیفھا  یعادیعاد  ثمثم  ))البوالالبوال((  المكسورالمكسور  العیدانالعیدان
    یحینیحین  حتىحتى  ویتركویترك  األرضاألرض  علىعلى  القشالقش  یوزعیوزع  ذلكذلك  وبعدوبعد  إنفرادإنفراد
    ٤٠٤٠وو  للقطعللقطع  عاملعامل  ١٠١٠--٨٨  إلىإلى  الفدانالفدان  ویحتاجویحتاج  حرقھ،حرقھ،  موعدموعد

..للتقشیرللتقشیر  ولدولد



اإلستقطاعاإلستقطاع

::وھماوھما  اإلستقطاعاإلستقطاع  منمن  نوعاننوعان  یوجدیوجد
::الطبیعىالطبیعى  اإلستقطاعاإلستقطاع  --أأ
    والبوالوالبوال  والجذوروالجذور  السفیرالسفیر  عنعن  عبارةعبارة  الطبیعىالطبیعى  اإلستقطاعاإلستقطاع••

    خمسخمس  كلكل  منمن  عینةعینة  بأخذبأخذ  ویقدرویقدر  ةةوالمیتوالمیت  المعطوبةالمعطوبة  واألجزاءواألجزاء
    بإستقطاعبإستقطاع  ویسمحویسمح  ..كجمكجم  ٢٥٢٥  منھامنھا  ویؤخذویؤخذ  وتخلطوتخلط  عرباتعربات
    ھھحسابحساب  یتمیتم  ذلكذلك  منمن  أكثرأكثر  كانكان  إذاإذا  أماأما  %%٢٢--١١  حدودحدود  فىفى  طبیعىطبیعى
..المحصولالمحصول  وزنوزن  منمن  ھھوخصموخصم



::اإلستقطاع الكیماوىاإلستقطاع الكیماوى  - - بب
ویقدر على أساس نسبة السكر ونسبة النقاوة وال تخصم من  ویقدر على أساس نسبة السكر ونسبة النقاوة وال تخصم من  ••

..الزراع إال إذا زادت عن حد معینالزراع إال إذا زادت عن حد معین



  منمن  وتزیدوتزید  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  منمن  تقللتقلل  التىالتى  العواملالعوامل  أھمأھم  ومنومن••
    التسمیدالتسمید  زیادةزیادة  ––  النضجالنضج  عدمعدم  ::یلىیلى  ماما  الكیماوىالكیماوى  اإلستقطاعاإلستقطاع

    قبلقبل  والرىوالرى  النضجالنضج  عندعند  الرىالرى  كثرةكثرة  --الزراعةالزراعة  مواعیدمواعید  وتأخیروتأخیر
    یتخمریتخمر  حیثحیث  بالحقلبالحقل  المحصولالمحصول  تركترك  ––  كبیرةكبیرة  بمدةبمدة  القطعالقطع

    والثاقباتوالثاقبات  الدقیقىالدقیقى  كالبقكالبق  بالحشراتبالحشرات  اإلصابةاإلصابة  ––  القصبالقصب
    عصرعصر  بدونبدون  تركھتركھ  ––  بالصقیعبالصقیع  التأثیرالتأثیر  ––  الرقادالرقاد  ––  والحیواناتوالحیوانات

..قطعھقطعھ  بعدبعد  مدةمدة



المحصولالمحصول
  الجویةالجویة  الظروفالظروف  --  الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة  ::علىعلى  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تتوقفتتوقف••

    --  السابقالسابق  المحصولالمحصول  نوعنوع  --  الصنفالصنف  --  النموالنمو  موسمموسم  خاللخالل  السائدةالسائدة
    ..المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  --  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  --  نمونموالال  ظروفظروف

  الوجھالوجھ  فىفى  قنطارقنطار  ٦٠٠٦٠٠  العیدانالعیدان  منمن  للفدانللفدان  المحصولالمحصول  متوسطمتوسط  ویبلغویبلغ••
    ..قنطارقنطار  ١٨٠٠١٨٠٠  إلىإلى  یصلیصل  وقدوقد  العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  قنطارقنطار  ٩٠٠٩٠٠  وو  البحرىالبحرى

    ..%%٥٥..١٢١٢  حوالىحوالى  المعصورالمعصور  القصبالقصب  فىفى  السكرالسكر  ونسبةونسبة••
    تقریبًاتقریبًا  كجمكجم٤٥٤٥  ==القنطارالقنطار••
..قنطارقنطار  ٥٥..٢٢٢٢  ==الطنالطن••


