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Fam.: SolanaceaeFam.: Solanaceae



أھداف الباب الخامسأھداف الباب الخامس

    المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن••
    محصولمحصول  منمن  المساحةالمساحة  وحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  ووسائلووسائل

..المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  فىفى  البطاطسالبطاطس
  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  مناطقمناطق  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••

..مصرمصر
..البطاطسالبطاطس  منمن  المختلفةالمختلفة  األصنافاألصناف  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••



    المختلفةالمختلفة  النموالنمو  مراحلمراحل  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
للبطاطسللبطاطس  المناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة  واإلحتیاجاتواإلحتیاجات

  وطرقوطرق  ومیعادومیعاد  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
..للبطاطسللبطاطس  المختلفةالمختلفة  الزراعةالزراعة



  منمن  المحصولالمحصول  رعایةرعایة  عملیاتعملیات  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
..  رىرى  ––تسمیدتسمید  – – حشائشحشائش  مقاومةمقاومة  --  خفخف  ––ترقیعترقیع

  وكیفیةوكیفیة  البطاطسالبطاطس  حصادحصاد  كیفیةكیفیة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
  المؤثرةالمؤثرة  والعواملوالعوامل  المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  للتسویقللتسویق  إعدادھاإعدادھا
علیھاعلیھا



األھمیة اإلقتصادیةاألھمیة اإلقتصادیة

  ..بالعالمبالعالم  الھامةالھامة  الرئیسیةالرئیسیة  المحاصیلالمحاصیل  أحدأحد  البطاطسالبطاطس  تعتبرتعتبر••
    المناطقالمناطق  منمن  كثیركثیر  فىفى  الرئیسىالرئیسى  الغذاءالغذاء  البطاطسالبطاطس  تعتبرتعتبر  ماماكك••

  ولتعددولتعدد  ااإنتاجھإنتاجھ  ولرخصولرخص  ااغلتھغلتھ  وفرةوفرة  إلىإلى  ذلكذلك  یرجعیرجع  وقدوقد
  المصدرالمصدر  ویختلفویختلف  ..فیھافیھا  تنموتنمو  التىالتى  واألرضیةواألرضیة  الجویةالجویة  الظروفالظروف
    فیعتبرفیعتبر  أخرىأخرى  إلىإلى  منطقةمنطقة  منمن  بالطاقةبالطاقة  اإلنساناإلنسان  إلمدادإلمداد  الرئیسىالرئیسى

  ––  الصینالصین((  األقصىاألقصى  الشرقالشرق  منطقةمنطقة  فىفى  الرئیسىالرئیسى  الغذاءالغذاء  األرزاألرز
....))أندونیسیاأندونیسیا  - -   باكستانباكستان  ––  الیابانالیابان  ––  الھندالھند



  فیستھلكفیستھلك  بأوروبابأوروبا  األساسىاألساسى  الغذاءالغذاء  البطاطسالبطاطس  وتعتبروتعتبر••
  ١٤٥١٤٥  ،،  ببولنداببولندا  كجمكجم  ٢٥٠٢٥٠  البطاطسالبطاطس  منمن  العامالعام  فىفى  الفردالفرد
  كجمكجم  ٨٨٨٨  ،،  الشرقیةالشرقیة  بألمانیابألمانیا  كجمكجم  ٢٢٠٢٢٠  ،،  بأیرلندابأیرلندا  كجمكجم

األمریكیةاألمریكیة  المتحدةالمتحدة  بالوالیاتبالوالیات  كجمكجم  ٤٧٤٧  ،،  ببریطانیاببریطانیا



    بسلقھابسلقھا  اإلنساناإلنسان  تغذیةتغذیة  فىفى  مباشرمباشر  إستخدامإستخدام  البطاطسالبطاطس  وتستخدموتستخدم••
    أوأو  تحویلیةتحویلیة  صناعاتصناعات  فىفى  مباشرمباشر  غیرغیر  بإستخدامبإستخدام  أوأو  بقلیھابقلیھا  أوأو

..البطاطسالبطاطس  دقیقدقیق  علىعلى  بالتغذیةبالتغذیة
    تغذیةتغذیة  فىفى  األوروبیةاألوروبیة  البالدالبالد  بعضبعض  فىفى  الدرناتالدرنات  تستخدمتستخدم••

..سیالجسیالج  إلىإلى  أوتحویلھاأوتحویلھا  تجفیفھاتجفیفھا  بعدبعد  أوأو  مباشرةمباشرة  إماإما  الحیواناتالحیوانات



الموطن األصلىالموطن األصلى

    المرتفعةالمرتفعة  الودیانالودیان  ھوھو  للبطاطسللبطاطس  األصلىاألصلى  الموطنالموطن  أنأن  یعتقدیعتقد••
    بأمریكابأمریكا  والمكسیكوالمكسیك  وبیرووبیرو  شیلىشیلى  فىفى  األندوزاألندوز  جبالجبال  شرقشرق

    تتمیزتتمیز  بریةبریة  أصولأصول  المناطقالمناطق  بھذهبھذه  وجدتوجدت  حیثحیث  الجنوبیةالجنوبیة
  لألمراضلألمراض  ومقاومتھاومقاومتھا  المرالمر  وبطعمھاوبطعمھا  درناتھادرناتھا  بصغربصغر

    والفطریةوالفطریة  والبكتیریةوالبكتیریة



    ثمثم  الجنوبیةالجنوبیة  أمریكاأمریكا  منمن  ذلكذلك  بعدبعد  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  إنتشرتإنتشرت  ثمثم••
    فىفى  لبیرولبیرو  األسبانىاألسبانى  الغزوالغزو  عقبعقب  والمانیاوالمانیا  وإیطالیاوإیطالیا  أسبانیاأسبانیا  إلىإلى

..أوروباأوروبا  بالدبالد  إلىإلى  ومنھاومنھا  عشرعشر  السادسالسادس  القرنالقرن  منتصفمنتصف



    أواخرأواخر  فىفى  علىعلى  محمدمحمد  عھدعھد  فىفى  مصرمصر  إلىإلى  البطاطسالبطاطس  دخلتدخلت••
    إنجلتراإنجلترا  إلىإلى  ذلكذلك  بعدبعد  تصدیرھاتصدیرھا  وتموتم  عشرعشر  التاسعالتاسع  القرنالقرن

  البلدانالبلدان  إلىإلى  البطاطسالبطاطس  تصدیرتصدیر  فىفى  الدولةالدولة  ذلكذلك  بعدبعد  وتوسعتوتوسعت
..المختلفةالمختلفة



مناطق الزراعة فى العالممناطق الزراعة فى العالم

  العالمالعالم  أنحاءأنحاء  فىفى  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  وتنتشروتنتشر••
    فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  وتتركزوتتركز  ..الرطبالرطب  الباردالبارد  الجوالجو  حیثحیث

    سیماسیما  والوال  المعتدلةالمعتدلة  الشمالیةالشمالیة  المنطقةالمنطقة  منمن  المعتدلةالمعتدلة  المناطقالمناطق
    الوالیاتالوالیات  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  وتتركزوتتركز  وأمریكاوأمریكا  بأوروبابأوروبا
  بالمناطقبالمناطق  أوأو  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  حزامحزام  شمالشمال  األمریكیةاألمریكیة  المتحدةالمتحدة

  ..القمحالقمح  منمن  محصولھامحصولھا  یقلیقل  التىالتى



    علىعلى  بالمرتفعاتبالمرتفعات  الحارةالحارة  بالمناطقبالمناطق  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  ویمكنویمكن••
    الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تبلغتبلغ  حیثحیث  البحرالبحر  سطحسطح  منمن  مم  ٢٠٠٠٢٠٠٠  إرتفاعإرتفاع
..أقلأقل  أوأو  مم̊˚  ١٢١٢  اللیلاللیل  أثناءأثناء



  كبیرةكبیرة  بمساحاتبمساحات  البطاطسالبطاطس  تزرعتزرع  التىالتى  البالدالبالد  ترتیبترتیب  ویمكنویمكن••
    المانیاالمانیا  ،،  بولندابولندا  ،،  السوفیتىالسوفیتى  اإلتحاداإلتحاد  ::یلىیلى  كماكما  تنازلیًاتنازلیًا  ترتیبًاترتیبًا

  المتحدةالمتحدة  الوالیاتالوالیات  ،،  الصینالصین  ،،  ))الدیمقراطیةالدیمقراطیة  ،،  الفیدرالیةالفیدرالیة((
..ھولنداھولندا  ثمثم  األمریكیةاألمریكیة

    سویسراسویسرا  ویلیھاویلیھا  للھكتارللھكتار  إنتاجیةإنتاجیة  البلدانالبلدان  أكبرأكبر  ھولنداھولندا  وتعتبروتعتبر••
    بالمركزبالمركز  العربیةالعربیة  مصرمصر  جمھوریةجمھوریة  وتقعوتقع  ..بریطانیابریطانیا  ثمثم  فأیرلندافأیرلندا
اإلنتاجیةاإلنتاجیة  للجدارةللجدارة  عشرعشر  السابعالسابع



مناطق الزراعة فى مصرمناطق الزراعة فى مصر

    یزرعیزرع  إذإذ  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى  مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  تنتشرتنتشر••
      المحلىالمحلى  لإلستھالكلإلستھالك  فدانفدان  ألفألف  ١٩٠١٩٠  ::  ١٨٠١٨٠  حوالىحوالى  سنویاسنویا  منھمنھ

..والتصدیروالتصدیر
    والمنوفیةوالمنوفیة  الجیزةالجیزة  محافظاتمحافظات  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  تنتشرتنتشر••

    محافظةمحافظة  وفىوفى  البحرىالبحرى  الوجةالوجة  فىفى  والدقھلیةوالدقھلیة  والقلیوبیةوالقلیوبیة  والغربیةوالغربیة
    البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  ویندرویندر  الوسطىالوسطى  مصرمصر  فىفى  والمنیاوالمنیا  الجیزةالجیزة

..متفرقةمتفرقة  مساحاتمساحات  فىفى  یزرعیزرع  أنھأنھ  إالإال  العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى



    بالنسبةبالنسبة  بالبطاطسبالبطاطس  المنزرعةالمنزرعة  للمساحاتللمساحات  المئویةالمئویة  النسبةالنسبة  تبلغتبلغ••
    المنوفیةالمنوفیة  %%٥٥..٣٦٣٦  البحیرةالبحیرة  بمحافظةبمحافظة  الكلیةالكلیة  للمساحاتللمساحات
    المنیاالمنیا  ،،  %%٩٩..١٢١٢  الجیزةالجیزة  ،،  %%٦٦..١٤١٤  الغربیةالغربیة  ،،  %%١١..٢٢٢٢
    ..%%٣٣  القلیوبیةالقلیوبیة  ،،  %%٤٤  الدقھلیةالدقھلیة  ،،  %%٩٩..٤٤



  نمو البطاطسنمو البطاطس  

    یومیوم  ١٢٠١٢٠  ::  ١٠٠١٠٠  بینبین  تتراوحتتراوح  فترةفترة  بالحقلبالحقل  النباتالنبات  حیاةحیاة  تمتدتمتد••
    فترةفترة  تقسیمتقسیم  ویمكنویمكن  ..مختلفةمختلفة  بأطواربأطوار  إثنائھاإثنائھا  تمرتمر  صنافصنافلأللأل  تبعاتبعا
::وھىوھى  عامةعامة  مراحلمراحل  ثالثةثالثة  إلىإلى  بمصربمصر  البطاطسالبطاطس  نباتنبات  حیاةحیاة

    المخزنالمخزن  مرحلمرحل١١..

  األرضاألرض  سطحسطح  قوققوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  وقبلوقبل  الحقلالحقل  مرحلةمرحلة٢٢..

..األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  وبعدوبعد  الحقلالحقل  مرحلةمرحلة٣٣..



  كماكما  ،،  حیویةحیویة  وعملیاتوعملیات  معینةمعینة  بخصائصبخصائص  المراحلالمراحل  ھذهھذه  وتتمیزوتتمیز••
  األعضاءاألعضاء  منمن  أكثرأكثر  األعضاءاألعضاء  بعضبعض  نمونمو  منھامنھا  كالكال  أثناءأثناء  ینشطینشط

  ھذهھذه  منمن  كلكل  أثناءأثناء  تبدوتبدو  التىالتى  الظواھرالظواھر  ھذهھذه  ولعلولعل  األخرىاألخرى
::یلىیلى  ماما  المراحلالمراحل



::التخزینالتخزین  مرحلةمرحلة  - - ١١
السكونالسكون  --
    ::األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھوظھو  قبلقبل  الحقلالحقل  مرحلةمرحلة  - - ٢٢

النبتالنبت  نمونمو  --القمیةالقمیة  السیادةالسیادة  --
    ::األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  بعدبعد  الحقلالحقل  مرحلةمرحلة  - - ٣٣

وضع الدرنات وضع الدرنات   - - ببنمو السوق واألوراق والجذور  نمو السوق واألوراق والجذور    --اا
تكوین الدرناتتكوین الدرنات  --جج



أوًالأوًال: : مرحلة التخزینمرحلة التخزین::

    بالمخازنبالمخازن  حیاتھاحیاتھا  منمن  جزءجزء  حصادھاحصادھا  بعدبعد  الدرناتالدرنات  تقضىتقضى••
    فسیولوجیةفسیولوجیة  ظواھرظواھر  وتسودوتسود  إستھالكھاإستھالكھا  أوأو  زراعتھازراعتھا  لحینلحین  وذلكوذلك
    ..بالحقلبالحقل  والدرناتوالدرنات  ویبدأویبدأ  السكونالسكون  أھمھاأھمھا  التخزینالتخزین  فترةفترة  أثناءأثناء

    الظروفالظروف  تحتتحت  النموالنمو  عنعن  البراعمالبراعم  عجزعجز  ھىھى  السكونالسكون  وفترةوفترة••
    عنعن  الدرنةالدرنة  عجزعجز  فترةفترة  فھىفھى  الراحةالراحة  فترةفترة  أماأما  مالئمةمالئمة  الغیرالغیر

..المالئمةالمالئمة  الظروفالظروف  تحتتحت  النبتالنبت  إعطاءإعطاء



    منمن  كثیركثیر  علىعلى  البطاطسالبطاطس  بدرناتبدرنات  السكونالسكون  فترةفترة  طولطول  ویتوقفویتوقف••
  ––  الدرنةالدرنة  حجمحجم  ––  البلوغالبلوغ  طورطور  ––  الصنفالصنف  ::أھمھاأھمھا  العواملالعوامل

التخزینالتخزین  ظروفظروف  ––  الزارعةالزارعة  مكانمكان



    الكسرالكسر  مثلمثل  مختلفةمختلفة  بطرقبطرق  الدرناتالدرنات  سكونسكون  كسركسر  ویمكنویمكن••
  القشرةالقشرة  خربشةخربشة  بإحداثبإحداث  إماإما  ذلكذلك  ویكونویكون  كیمائیةكیمائیة  غیرغیر  بوسائلبوسائل

  مختلفةمختلفة  حرارةحرارة  درجاتدرجات  فىفى  بالتخزینبالتخزین  ووأأ  بالتقشیربالتقشیر  أوأو  بالقطعبالقطع  أوأو
..كیماویةكیماویة  وسائلوسائل  لذلكلذلك  یستخدمیستخدم  وقدوقد



  ذلكذلك  ویشكلویشكل  اإلستطالةاإلستطالة  فىفى  البراعمالبراعم  تبدأتبدأ  السكونالسكون  كسركسر  وبعدوبعد••
  ولھذاولھذا  لإلستھالكلإلستھالك  البطاطسالبطاطس  تسویقتسویق  فىفى  الرغبةالرغبة  عندعند  ضرراضررا
    منعمنع  أوأو  السكونالسكون  فترةفترة  إلطالةإلطالة  أحیانًاأحیانًا  التاجرالتاجر  أوأو  المنتجالمنتج  یضطریضطر
    المالئمةالمالئمة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  فىفى  الدرناتالدرنات  بتخزینبتخزین  وذلكوذلك  التزریعالتزریع

  الموادالمواد  بعضبعض  الغرضالغرض  لھذالھذا  یستخدمیستخدم  وقدوقد  ))منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة((
  ..ھیدرازیدھیدرازید  مالكمالك  مثلمثل  الكیماویةالكیماویة



ثانیًاثانیًا: : ممرحلة الحقل قبل ظھور النباتات فوق سطح األرضرحلة الحقل قبل ظھور النباتات فوق سطح األرض::

  بالدرناتبالدرنات  ویحدثویحدث  مجزئةمجزئة  أوأو  كاملةكاملة  الدرناتالدرنات  تزرعتزرع••
  وبعضوبعض  الجذورالجذور  وتتكونوتتكون  النبتالنبت  یتكونیتكون  حیثحیث  تغیراتتغیرات
  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتالنبات  ظھورظھور  قبلقبل  األرضیةاألرضیة  السوقالسوق
  فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  حتىحتى  الزراعةالزراعة  منمن  الفترةالفترة  وتتراوحوتتراوح
  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  یومیوم  ٣٠٣٠  ::  ١٥١٥  منمن  األرضاألرض  سطحسطح

  درجةدرجة  ––  الزراعةالزراعة  عمقعمق  ––  التقاوىالتقاوى  حالةحالة  --الصنفالصنف
..األرضاألرض  نوعنوع  - - الحرارةالحرارة



::المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  فىفى  الظواھرالظواھر  وأھموأھم
::القمیةالقمیة  السیادةالسیادة  --أأ
  البراعمالبراعم  علىعلى  القمةالقمة  عندعند  البرعمالبرعم  سیادةسیادة  القمیةالقمیة  بالسیادةبالسیادة  یقصدیقصد••

  األخرىاألخرى  البراعمالبراعم  فأنفأن  السائدالسائد  البرعمالبرعم  ھذاھذا  كسركسر  وإذاوإذا  األخرىاألخرى
  الجزئىالجزئى  أوأو  الكلىالكلى  المنعالمنع  إلىإلى  القمیةالقمیة  السیادةالسیادة  وتؤدىوتؤدى  ..النموالنمو  تستأنفتستأنف

  أفقیًاأفقیًا  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  نمونمو  إلىإلى  تؤدىتؤدى  وقدوقد  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  لنمولنمو
  بمعاملةبمعاملة  القمیةالقمیة  السیادةالسیادة  كسركسر  ویمكنویمكن  الرأسىالرأسى  النموالنمو  منمن  بدالبدال

  فىفى  والتخزینوالتخزین  الدرناتالدرنات  بقطعبقطع  وكذلكوكذلك  المانعةالمانعة  بالموادبالمواد  الدرناتالدرنات
..ةةالتربالترب  أعلىأعلى  منمن  النبتالنبت  بإزالةبإزالة  أوأو  مرتفعةمرتفعة  ةةحرارحرار  درجاتدرجات



::النبتالنبت  نمونمو  - - بب
  النبتالنبت  وینمووینمو  السكونالسكون  كسركسر  بعدبعد  الدرناتالدرنات  تزرعتزرع  یحدثیحدث••

  المخزنةالمخزنة  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  علىعلى  معتمدًامعتمدًا  الدرناتالدرنات  علىعلى
  البرعمالبرعم  منمن  الدرناتالدرنات  علىعلى  أساسًاأساسًا  النبتالنبت  ویتكونویتكون  بالدرنةبالدرنة
  براعمبراعم  تقفتقف  بینمابینما  منھمنھ  القریبةالقریبة  األعیناألعین  وبراعموبراعم  الطرفىالطرفى

..النبتالنبت  إعطاءإعطاء  عنعن  عاجزةعاجزة  كثیرةكثیرة  أعینأعین



..ویؤثر على سرعة نمو النبت كثیر من العوامل أھمھاویؤثر على سرعة نمو النبت كثیر من العوامل أھمھا

..أھمھاأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  النبتالنبت  نمونمو  سرعةسرعة  علىعلى  ویؤثرویؤثر
  درجةدرجة  - - الرطوبةالرطوبة  درجةدرجة  ––  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  --الصنفالصنف••

..للضوءللضوء  التعرضالتعرض



ثالثًاثالثًا: : مرحلة الحقل بعد ظھور النباتات فوق سطح األرضمرحلة الحقل بعد ظھور النباتات فوق سطح األرض:  :  

  فوقفوق  النباتاتالنباتات  بظھوربظھور  وتبدأوتبدأ  یومایوما  ١٠٠١٠٠  ::  ٨٠٨٠  نحونحو  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  تمتدتمتد••
    ..بالتقلیعبالتقلیع  وتنتھىوتنتھى  األرضاألرض  سطحسطح

::ھىھى  ھامةھامة  أطوارأطوار  ثالثةثالثة  إلىإلى  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  وتقسموتقسم••
::األرضیةاألرضیة  السوقالسوق  تكوینتكوین  طورطور  --أأ
  ظھورظھور  بدأبدأ  منمن  أیامأیام  ١٠١٠  ::٧٧  نحونحو  بعدبعد  الظھورالظھور  فىفى  األرضیةاألرضیة  السوقالسوق  تبدأتبدأ••

  فرعًافرعًا  أوأو  ساقًاساقًا  األرضىاألرضى  الساقالساق  ویعتبرویعتبر  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات
  للنباتللنبات  األرضیةاألرضیة  السوقالسوق  عددعدد  ویتوقفویتوقف  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  یمتدیمتد  جانبیًاجانبیًا
    النھارالنھار  طولطول  ––  النبتالنبت  طولطول  ––  الصنفالصنف  وأھمھاوأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  علىعلى

..



        ::الدرناتالدرنات  وضعوضع  طورطور  - - بب
  السابعالسابع  اإلسبوعاإلسبوع  بدایةبدایة  منمن  إبتداءإبتداء  الدرناتالدرنات  وضعوضع  طورطور  یبدأیبدأ••

    عبارةعبارة  والدرناتوالدرنات  ..الزراعةالزراعة  منمن  الثامنالثامن  اإلسبوعاإلسبوع  نھایةنھایة  حتىحتى
    السوقالسوق  علىعلى  تكونتكونتت  وقدوقد  الریزوماتالریزومات  نھایةنھایة  فىفى  إنتفاخاتإنتفاخات  عنعن

    وخضراءوخضراء  صغیرةصغیرة  وتكونوتكون  األرضاألرض  سطحسطح  منمن  قریبةقریبة  الھوائیةالھوائیة
..الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى



    ::الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  طورطور  - - جـجـ
  الدرناتالدرنات  وضعوضع  نھایةنھایة  منمن  إبتداءإبتداء  الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  طورطور  یمتدیمتد••

    ویمكنویمكن  ..الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  موتموت  أوأو  المحصولالمحصول  تقطیعتقطیع  حتىحتى
::جزئینجزئین  إلىإلى  الفترةالفترة  ھذهھذه  تقسیمتقسیم
    والدرناتوالدرنات  والسوقوالسوق  الجذورالجذور  ببناءببناء  النباتاتالنباتات  تقومتقوم  ::األولاألول  الجزءالجزء

    السوقالسوق  أوزانأوزان  تزدادتزداد  كماكما  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  أوزانأوزان  وتزدادوتزداد
    ویقلویقل  منھامنھا  كالكال  وزنوزن  وإزدیادوإزدیاد  أعددھاأعددھا  زیادةزیادة  نتیجةنتیجة  األرضیةاألرضیة

..  الھوائىالھوائى  المجموعالمجموع  وزنوزن



  الدرناتالدرنات  إلىإلى  المنتقلةالمنتقلة  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  فیزدادفیزداد  ::الثانىالثانى  الجزءالجزء  أماأما
    طورطور  فىفى  الھوائىالھوائى  المجموعالمجموع  إلعضاءإلعضاء  النباتیةالنباتیة  األنسجةاألنسجة  وموتوموت

..الشیخوخةالشیخوخة
    األصنافاألصناف  بإختالفبإختالف  الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  فترةفترة  طولطول  ویتفاوتویتفاوت••

..األرضاألرض  رطوبةرطوبة  --الحرارةالحرارة  درجةدرجة  ––  النھارالنھار  وطولوطول



صنافصنافاألاأل

    إلىإلى  حالیًاحالیًا  مصرمصر  فىفى  المنزرعالمنزرع  البطاطسالبطاطس  أصنافأصناف  تقسیمتقسیم  یمكنیمكن••
::  مجموعاتمجموعات  أربعأربع
::ومنھاومنھا  النضجالنضج  مبكرةمبكرة  األصنافاألصناف  مجموعةمجموعة  --أأ
    ::  یارالیارال  --١١
    فىفى  ویجودویجود  الدرناتالدرنات  لنضجلنضج  یومًایومًا  ٩٠٩٠  ::  ٨٥٨٥  حوالىحوالى  إلىإلى  یحتاجیحتاج••

    ودرناتھودرناتھ  جیدجید  ومحصولھومحصولھ  العروتینالعروتین  منمن  كالكال  فىفى  المناطقالمناطق  معظممعظم
    المحلىالمحلى  السوقالسوق  تالئمتالئم



::أسبونتاأسبونتا  --٢٢
    محافظاتمحافظات  معظممعظم  فىفى  ویجودویجود  یومیوم  ١٠٠١٠٠  حوالىحوالى  إلىإلى  یحتاجیحتاج••

    فىفى  تخزینھتخزینھ  ویفضلویفضل  مرتفعمرتفع  ومحصولھومحصولھ  البحرىالبحرى  ھھالوجالوج
    الثالجاتالثالجات

::كلودیاكلودیا  --٣٣
    فىفى  زراعتھزراعتھ  ویمكنویمكن  النضجالنضج  لتماملتمام  یومیوم  ١٠٠١٠٠  ::  ٩٠٩٠  إلىإلى  یحتاجیحتاج••

    مراكزمراكز  بعضبعض  فىفى  ))أغسطسأغسطس((  مبكرمبكر  میعادمیعاد  فىفى  النیلیةالنیلیة  العروةالعروة
..بالنواالتبالنواالت  التخزینالتخزین  تتحملتتحمل  ودرناتھودرناتھ  البحیرةالبحیرة



::مبكرةمبكرة  نصفنصف  أصنافأصناف  ––  بب
::بانربانر  اراناران--١١
  والمنیاوالمنیا  سویفسویف  وبنىوبنى  الجیزةالجیزة  فىفى  یجودیجود  یومیوم  ١٠٥١٠٥  ::  ١٠٠١٠٠  یحتاجیحتاج••

  النواالتالنواالت  فىفى  والتخزینوالتخزین  الزراعةالزراعة  عندعند  التقطیعالتقطیع  یتحملیتحمل  والدقھلیةوالدقھلیة
..جیدجید  والمحصولوالمحصول

::ادواردادوارد  كینجكینج  --٢٢
  ألورباألوربا  التصدیرالتصدیر  لغرضلغرض  زرعزرع  إذاإذا  إماإما  یومیوم  ١١٠١١٠::  ١٠٥١٠٥  بعدبعد  ینضجینضج••

  الال  والنباتاتوالنباتات  االزراعةاالزراعة  عندعند  التقطیعالتقطیع  یتحملیتحمل  یومیوم  ٩٠٩٠  حوالىحوالى  ھھیلزمیلزم
..المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تتحملتتحمل



  ::إیاكسإیاكس--٣٣
  الوجھالوجھ  فىفى  اإلنتاجاإلنتاج  مناطقمناطق  معظممعظم  فىفى  یجودیجود  یومیوم  ١١٠١١٠  حوالىحوالى  إلىإلى  یحتاجیحتاج••

..العربیةالعربیة  للدولللدول  والتصدیروالتصدیر  المحلىالمحلى  للسوقللسوق  تصلحتصلح  درناتھدرناتھ  البحرىالبحرى
::جراتاجراتا--٤٤
  فىفى  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى  زراعتھزراعتھ  تجودتجود  یومیوم  ١١٠١١٠  ::  ١٠٥١٠٥  بعدبعد  ینضجینضج••

  الدرناتالدرنات  ––  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تتحملتتحمل  الال  والنباتاتوالنباتات  العروتینالعروتین
  ألمانیاألمانیا  أسواقأسواق  إلىإلى  تصدیرهتصدیره  ویمكنویمكن  الزراعةالزراعة  عندعند  التقطیعالتقطیع  تتحملتتحمل
..ةةالغربیالغربی



::النضجالنضج  متأخرةمتأخرة  نصفنصف  أصنافأصناف  --جج
::دیزیریھدیزیریھ  --١١
    اإلنتاجاإلنتاج  مناطقمناطق  جمیعجمیع  فىفى  یجودیجود  یومیوم  ١١٥١١٥  ::  ١١٠١١٠  حوالىحوالى  یلزمیلزم••

    فىفى  التخزینالتخزین  یتحملیتحمل  النیلىالنیلى  وخاصةوخاصة  العروتینالعروتین  منمن  كلكل  فىفى
..النواالتالنواالت

::مارامارا  --٢٢
    إلىإلى  للتصدیرللتصدیر  زرعزرع  إذاإذا  أماأما  یومیوم  ١١٥١١٥  حوالىحوالى  بعدبعد  ینضجینضج••

..یومیوم  ١٠٠١٠٠  ::  ٩٥٩٥  حوالىحوالى  بلزمھبلزمھ  انجلیزیةانجلیزیة\\  أسواقأسواق



::دایمونتدایمونت  --٣٣
    فىفى  التخزینالتخزین  یتحملیتحمل  النضجالنضج  لتماملتمام  یومیوم  ١١٥١١٥  ::  ١١٠١١٠  إلىإلى  یحتاجیحتاج••

..العربیٍةالعربیٍة  للدولللدول  والتصدیروالتصدیر  المحلىالمحلى  للسوقللسوق  یصلحیصلح  النواالتالنواالت



::النضجالنضج  متأخرةمتأخرة  أصنافأصناف  --دد
    ::ألفاألفا--١١
    فىفى  بالنواالتبالنواالت  التخزینالتخزین  یتحملیتحمل  یومیوم  ١٢٠١٢٠  حوالىحوالى  إلىإلى  تحتاجتحتاج••

  السوقالسوق  فىفى  مقبولمقبول  مرتفعمرتفع  المحصولالمحصول  اإلنتاجاإلنتاج  مناطقمناطق  جمیعجمیع
..والغربىوالغربى  المحلىالمحلى

    ::كوزیماكوزیما  --٢٢
    فىفى  والتخزینوالتخزین  التقطیعالتقطیع  یتحملیتحمل  یومیوم  ١٢٠١٢٠  حوالىحوالى  یلزمھیلزمھ••

..النواالتالنواالت



إلحتیاجات البیئیةإلحتیاجات البیئیةاا

::الجویةالجویة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات--أأ
    وتعتبروتعتبر  خاصةخاصة  جویةجویة  ظروفاظروفا  لنموھالنموھا  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  تحتاجتحتاج••

    فىفى  دورادورا  تلعبتلعب  التىالتى  الجویةالجویة  العواملالعوامل  أھمأھم  واإلضاءةواإلضاءة  الحرارةالحرارة
..بالعالمبالعالم  البطاطسالبطاطس  توزیعتوزیع



    ::لحرارةلحرارةاا  - - ١١
    البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  نمونمو  علىعلى  بالغابالغا  تأثیراتأثیرا  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تؤثرتؤثر••

    البطاطسالبطاطس  یالئمیالئم  حیثحیث  ..حیاتھاحیاتھا  منمن  المختلفةالمختلفة  المراحلالمراحل  فىفى
    األطواراألطوار  فىفى  ))مم̊˚  ٢٥٢٥--١٥١٥((  نوعًانوعًا  مرتفعةمرتفعة  ةةحرارحرار  درجاتدرجات
    تظھرتظھر  حتىحتى  أسابیعأسابیع  ستةستة  لنحولنحو  تمتدتمتد  لفترةلفترة  ااحیاتھحیاتھ  منمن  األولىاألولى
    األوراقاألوراق  عددعدد  ویزدادویزداد  بسرعةبسرعة  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات
..مم̊˚  ٢٠٢٠--١٨١٨  لھلھ  حدحد  أقصىأقصى  یصلیصل  قدقد  الذىالذى  التمثیلالتمثیل  وسرعةوسرعة



    درجاتدرجات  النباتالنبات  حیاهحیاه  منمن  المتقدمةالمتقدمة  األطواراألطوار  فىفى  النباتالنبات  ویالئمویالئم••
    درجةدرجة  أنأن  ویالحظویالحظ  مم̊˚  ١٨١٨--١٥١٥  بینبین  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة
    المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تحدیدتحدید  فىفى  ھامھام  شأنشأن  ذاتذات  اللیلاللیل  أثناءأثناء  الحرارةالحرارة

    اللیلاللیل  أثناءأثناء  الحرارةالحرارة  درحةدرحة  كانتكانت  إذاإذا  درناتدرنات  النباتاتالنباتات  تكونتكون  إذإذ
    درجةدرجة  بإنخفاضبإنخفاض  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  وتزدادوتزداد  أكثرأكثر  أوأو  مم̊˚  ٢٣٢٣

  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  وتتراوحوتتراوح  مم̊˚  ٢٠٢٠  عنعن  اللیلاللیل  أثناءأثناء  الحرارةالحرارة
..مم̊˚  ٤٠٤٠--١٠١٠  بینبین  اللیلاللیل  أثناءأثناء  المالئمةالمالئمة



::اإلضاءةاإلضاءة  --٢٢
    النموالنمو  قوةقوة  زیادةزیادة  إلىإلى  ؤدىؤدىتت  النھارالنھار  طولطول  زیادةزیادة  عمومًاعمومًا••

    یؤخریؤخر  كماكما  والسوقوالسوق  األوراقاألوراق  ووزنووزن  األوراقاألوراق  وعددوعدد  الخضرىالخضرى
  ..النباتالنبات  حیاهحیاه  فترةفترة  طولطول  وزیادةوزیادة  عددھاعددھا  یزیدیزیدوو  الدرناتالدرنات  وضعوضع
  الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  أثناءأثناء  قصیرقصیر  لنھارلنھار  البطاطسالبطاطس  نباتنبات  ویحتاجویحتاج

    فىفى  النباتاتالنباتات  نمتنمت  إذاإذا  أماأما  ..اللیلاللیل  أثناءأثناء  مم̊˚  ٢٣٢٣  حرارةحرارة  ةةدرجدرجوو
    بإزدیادبإزدیاد  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  فتزدادفتزداد  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات

    ..بأوروبابأوروبا  الشمالیةالشمالیة  المناطقالمناطق  حالةحالة  فىفى  كماكما  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  طولطول



    التىالتى  الجافةالجافة  المادةالمادة  كمیةكمیة  زیادةزیادة  إلىإلى  اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  إرتفاعإرتفاع  یؤدىیؤدى••
    وبالتالىوبالتالى  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل  سرعةسرعة  لزیادةلزیادة  النباتاتالنباتات  تصنعھاتصنعھا

    ..المحصولالمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة
    فىفى  البطاطسالبطاطس  لنباتلنبات  المناسبةالمناسبة  الزراعةالزراعة  مواعیدمواعید  تحدیدتحدید  ویمكنویمكن••

    الحراریةالحراریة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  ضوءضوء  علىعلى  بمصربمصر  المختلفةالمختلفة  المناطقالمناطق
..  الدرناتالدرنات  إلنتاجإلنتاج  المالئمةالمالئمة  اللیلاللیل  أثناءأثناء  الحرارةالحرارة  ودرجةودرجة



::اإلحتیاجات األرضیةاإلحتیاجات األرضیة  - - بب

    بشرطبشرط  الثقیلةالثقیلة  أوأو  الخفیفةالخفیفة  الصفراءالصفراء  األراضىاألراضى  البطاطسالبطاطس  یالئمیالئم••
    ..))الجزائرالجزائر  أراضىأراضى((  والصرفوالصرف  والرىوالرى  الرطوبةالرطوبة  توافرتوافر

    لعدملعدم  البطاطسالبطاطس  إلنتاجإلنتاج  مالئمةمالئمة  غیرغیر  الرملیةالرملیة  واألراضىواألراضى
    الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  فىفى  محتواھامحتواھا  وإنخفاضوإنخفاض  للماءللماء  إحتفاظھاإحتفاظھا
    نسبةنسبة  إرتفاعإرتفاع  ویالحظویالحظ  ..الرشحالرشح  ماءماء  معمع  العناصرالعناصر  فقدفقد  وسھولةوسھولة
    الثقیلةالثقیلة  عنعن  الخفیفةالخفیفة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  بالجرببالجرب  اإلصابةاإلصابة
..شكلھاشكلھا  وتشوهوتشوه  لونھالونھا  ورداءةورداءة  الناتجةالناتجة  الدرناتالدرنات  أحجامأحجام  لصغرلصغر



    حموضتھاحموضتھا  رقمرقم  أرضأرض  فىفى  البطاطسالبطاطس  محصولمحصول  إنتاجإنتاج  یفضلیفضل••
  ندرةندرة  معمع  الكمیةالكمیة  حیثحیث  منمن  جیدجید  محصولمحصول  علعل  للحصولللحصول  ٢٢..٥٥

    بمرضبمرض  اإلصابةاإلصابة  نقصنقص  ویرجعویرجع  الجربالجرب  بمرضبمرض  اإلصابةاإلصابة
    المنجنیزالمنجنیز  تركیزتركیز  إرتفاعإرتفاع  إلىإلى  الحامضیةالحامضیة  باألراضىباألراضى  الجربالجرب
..الذائبالذائب



    التحملالتحمل  الضعیفةالضعیفة  النباتاتالنباتات  منمن  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  وتعتبروتعتبر••
    مللیموزمللیموز  ٤٤..٣٣  حتىحتى  الملوحةالملوحة  النباتاتالنباتات  حملحملتتتت  إذإذ  للملوحةللملوحة
  صغرصغر  الخضرىالخضرى  النموالنمو  ضعفضعف  إلىإلى  الملوحةالملوحة  إرتفاعإرتفاع  ویؤدىویؤدى
    ..الدرناتالدرنات  حجمحجم

    علىعلى  المحتویةالمحتویة  الخصبةالخصبة  باألراضىباألراضى  البطاطسالبطاطس  إنتاجإنتاج  یفضلیفضل••
    تستجیبتستجیب  حیثحیث  للنباتللنبات  األساسیةاألساسیة  العناصرالعناصر  منمن  مرتفعمرتفع  قدرقدر

..جیدًاجیدًا  الزراعیةالزراعیة  للمعامالتللمعامالت  الظروفالظروف  ھذهھذه  تحتتحت  النباتاتالنباتات



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة  

  والمنوفیةوالمنوفیة  الجیزةالجیزة  بمحافظاتبمحافظات  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  تزرعتزرع••
  دورةدورة  ھىھى  المناطقالمناطق  ھذهھذه  فىفى  الزراعیةالزراعیة  والدورةوالدورة  والدقھلیةوالدقھلیة

  ھذهھذه  فىفى  تدخلتدخل  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  وأھموأھم  ثالثیةثالثیة  قطنقطن
  والبرسیموالبرسیم  الصیفالصیف  أثناءأثناء  فىفى  والذرةوالذرة  القطنالقطن  ھىھى  الدورةالدورة
  وتدخلوتدخل  الشتاءالشتاء  أثناءأثناء  والفولوالفول  والكتانوالكتان  والشعیروالشعیر  والقمحوالقمح

  النیلیةالنیلیة  العروةالعروة  فىفى  لزراعتھالزراعتھا  الدورةالدورة  ھذهھذه  فىفى  البطاطسالبطاطس
..الصیفیةالصیفیة  العروةالعروة  أوأو



  المادةالمادة  معھامعھا  یتوافریتوافر  دورةدورة  فىفى  البطاطسالبطاطس  تزرعتزرع  أنأن  ینبغىینبغى••
  الفترةالفترة  توافرتوافر  معمع  باألرضباألرض  الغذائیةالغذائیة  والعناصروالعناصر  العضویةالعضویة
    الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  معھمعھ  یتوافریتوافر  بمابما  المحصولالمحصول  ةةلخدملخدم  الالزمةالالزمة

  األسمدةاألسمدة  بإضافةبإضافة  المزارعینالمزارعین  إلھتمامإلھتمام  ونظرًاونظرًا  ..واألمراضواألمراض
    یالحظیالحظ  المعدنىالمعدنى  التسمیدالتسمید  غزارةغزارة  معمع  للبطاطسللبطاطس  العضویةالعضویة

    البطاطسالبطاطس  محصولمحصول  عقبعقب  الحاصالتالحاصالت  نمونمو  جودةجودة  المزارعونالمزارعون
    مثًالمثًال  الزراعالزراع  یقومیقوم  والوال  األخرىاألخرى  الحاصالتالحاصالت  منمن  كثیركثیر  عنعن

..للبطاطسللبطاطس  الالحقةالالحقة  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  محصولمحصول  بتسمیدبتسمید



    معمع  البطاطسالبطاطس  نباتنبات  فیھافیھا  یتوافریتوافر  دورةدورة  بإتباعبإتباع  ینصحینصح  وعمومًاوعمومًا••
    بالكائناتبالكائنات  تصابتصاب  الال  التىالتى  األخرىاألخرى  المحاصیلالمحاصیل  منمن  غیرةغیرة

البطاطسالبطاطس  بأمراضبأمراض  المسببةالمسببة



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة

  الحرارةالحرارة  ضوءضوء  علىعلى  مصرمصر  فىفى  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  تحدیدتحدید  یمكنیمكن••
::یلىیلى  كماكما  العامالعام  أثناءأثناء  السائدةالسائدة  واإلضاءةواإلضاءة



    ::الصیفىالصیفى  العروةالعروة  --١١
    وفبرایروفبرایر  ینایرینایر  فىفى  العروةالعروة  ھذهھذه  أثناءأثناء  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  یفضلیفضل••

    كمیةكمیة  وتقلوتقل  فبرایرفبرایر  وأوائلوأوائل  ینایرینایر  منتصفمنتصف  فىفى  المواعیدالمواعید  وأحسنوأحسن
  العروةالعروة  ھذهھذه  وتنجحوتنجح  ذلكذلك  عنعن  التأخیرالتأخیر  أوأو  بالتبكیربالتبكیر  المحصولالمحصول

..الوسطىالوسطى  ومصرومصر  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى



    ::النیلىالنیلى  العروةالعروة--٢٢
    وسبتمبروسبتمبر  أغسطسأغسطس  فىفى  العروةالعروة  ھذهھذه  فىفى  البطاطسالبطاطس  وتزرعوتزرع••

    فىفى  وأكتوبروأكتوبر  الوسطىالوسطى  ومصرومصر  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى  وأكتوبروأكتوبر
    فىفى  العروةالعروة  ھذهھذه  فىفى  للزراعةللزراعة  میعادمیعاد  وأحسنوأحسن  ..العلیاالعلیا  مصرمصر
..سبتمبرسبتمبر  منتصفمنتصف  ھوھو  البحرىالبحرى  ھھالوجالوج



    ::محیرةمحیرة  عروةعروة--٣٣
    منتصفمنتصف  حتىحتى  أكتوبرأكتوبر  منتصفمنتصف  منمن  إعتبارًاإعتبارًا  زراعتھازراعتھا  یتمیتم••

    أراضىأراضى  فىفى  زراعتھازراعتھا  ویراعىویراعى  المبكرالمبكر  للتصدیرللتصدیر  وذلكوذلك  نوفمبرنوفمبر
الصقیعالصقیع  فترةفترة  المتقاربالمتقارب  الرىالرى  معمع  الدافئةالدافئة  والمناطقوالمناطق  الجزائرالجزائر



طرق الزراعةطرق الزراعة

    العمقالعمق  تحدیدتحدید  باألرضباألرض  البطاطسالبطاطس  درناتدرنات  وضعوضع  قبلقبل  ینبغىینبغى••
    والحجموالحجم  النباتاتالنباتات  منمن  األمثلاألمثل  العددالعددوو  التقاوىالتقاوى  علیةعلیة  توضعتوضع  الذىالذى
  سھلةسھلة  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  تصبحتصبح  حتىحتى  التقاوىالتقاوى  منمن  األربحاألربح

..اإلجراءاإلجراء



::الزراعةالزراعة  عمقعمق
  ٥٥..١٢١٢  --٥٥..٧٧  بینبین  یتراوحیتراوح  عمقعمق  علىعلى  البطاطسالبطاطس  درناتدرنات  تزرعتزرع••

    منمن  بطبقةبطبقة  الدرناتالدرنات  تغطیةتغطیة  یمكنیمكن  حتىحتى  األرضاألرض  سطحسطح  منمن  سمسم
..سمسم  ٥٥  نحونحو  بسمكبسمك  الترابالتراب

    ةةحرارحرارالال  درجةدرجة  --  األرضاألرض  نوعنوع  ::حسبحسب  الزراعةالزراعة  عمقعمق  یختلفیختلف••
..الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  - -   الزراعةالزراعة  أثناءأثناء



    جیداجیدا  الدرناتالدرنات  تغطیةتغطیة  عدمعدم  إلىإلى  السطحیةالسطحیة  الزراعةالزراعة  تؤدىتؤدى••
  الدرناتالدرنات  عددعدد  وزیادةوزیادة  درناتدرناتالال  بفراشةبفراشة  اإلصابةاإلصابة  نسبةنسبة  وزیادةوزیادة

    اإلصابةاإلصابة  علىعلى  عالوةعالوة  المحصولالمحصول  جودةجودة  وتنقصوتنقص  الخضراءالخضراء
    سطحسطح  فوقفوق  النبتالنبت  ظھورظھور  سرعةسرعةلل  نظرًانظرًا  الرایزوكتونیاالرایزوكتونیا  بمرضبمرض
..األرضاألرض

    سطحسطح  منمن  سمسم  ٨٨  --٦٦  عمقعمق  علىعلى  للتكوینللتكوین  الدرناتالدرنات  وتمیلوتمیل••
عمیقةعمیقة  أوأو  سطحیةسطحیة  الدرناتالدرنات  زراعةزراعة  كانتكانت  سواءسواء  األرضاألرض



العدد األمثل للنباتات بالحقلالعدد األمثل للنباتات بالحقل::

    یؤدىیؤدى  قدقد  ممامما  للتنافسللتنافس  الكثیفةالكثیفة  الزراعةالزراعة  فىفى  النباتاتالنباتات  تتعرضتتعرض••
    النباتالنبات  محصولمحصول  كمیةكمیة  تقلتقل  حیثحیث  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  لنقصلنقص
    الناتجةالناتجة  الزیادةالزیادة  مقدارمقدار  علیھعلیھ  تتغلبتتغلب  أنأن  منمن  أكبرأكبر  بقدربقدر  الواحدالواحد

    ومنومن  ..األرضاألرض  منمن  المساحةالمساحة  بوحدةبوحدة  النباتاتالنباتات  عددعدد  إرتفاعإرتفاع  منمن
  الزراعةالزراعة  فىفى  الواحدالواحد  النباتالنبات  محصولمحصول  كمیةكمیة  تزدادتزداد  أخرىأخرى  جھةجھة

    منمن  الناتجالناتج  النقصالنقص  لتغطیةلتغطیة  تكفىتكفى  الال  الزیادةالزیادة  ھذهھذه  أنأن  إالإال  الخفیفةالخفیفة
..األرضاألرض  وحدةوحدة  منمن  المساحةالمساحة  بوحدةبوحدة  النباتاتالنباتات  عددعدد  نقصنقص



  إلنتاجإلنتاج  بالحقلبالحقل  النباتاتالنباتات  منمن  معینمعین  عددعدد  وجودوجود  یلزمیلزم  لھذالھذا••
  العددالعدد  ھذاھذا  ویختلفویختلف  العالیةالعالیة  الجودةالجودة  ذوذو  المرتفعالمرتفع  المحصولالمحصول
    نباتاتنباتات  عددعدد  ویتراوحویتراوح  ..السائدةالسائدة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  بإختالفبإختالف
    ویتوقفویتوقف  نباتنبات  ألفألف  ٤٠٤٠- - ٣٥٣٥  منمن  مصرمصر  فىفى  بالفدانبالفدان  البطاطسالبطاطس

::وأھمھاوأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  علىعلى  العددالعدد  ھذاھذا
    المبكرةالمبكرة  األصنافاألصناف  فىفى  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  عددعدد  یزدادیزداد  ::الصنفالصنف١١..

  لھالھا  یتكونیتكون  التىالتى  واألصنافواألصناف  الصغیرالصغیر  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  ذاتذات
..الزراعةالزراعة  عندعند  الدرنةالدرنة  علىعلى  السوقالسوق  منمن  قلیلقلیل  عددعدد



  التقاوىالتقاوى  تخزینتخزین  ظروفظروف  تؤثرتؤثر  ::التقاوىالتقاوى  تخزینتخزین  ظروفظروف٢٢..
  عددعدد  علىعلى  وبالتالىوبالتالى  الدرنةالدرنة  منمن  الناتجةالناتجة  السوقالسوق  عددعدد  علىعلى

..بالجورةبالجورة  النباتاتالنباتات
    حجمحجم  بإزدیادبإزدیاد  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  عددعدد  یقلیقل  ::التقاوىالتقاوى  قطعةقطعة  حجمحجم٣٣..

..التقاوىالتقاوى
    ثمنثمن  أساسأساس  علىعلى  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  عددعدد  یتحددیتحدد  ::التقاوىالتقاوى  ثمنثمن٤٤..

    بلبل  النھائىالنھائى  المحصولالمحصول  ثمنثمن  فىفى  لیسلیس  العبرةالعبرة  إذإذ  التقاوىالتقاوى
..النھائىالنھائى  المحصولالمحصول  ثمنثمن  منمن  التقاوىالتقاوى  ثمنثمن  بینبین  بالفرقبالفرق



::اآلتىاآلتىویمكن تنظیم عدد النباتات بالفدان عن طریق ویمكن تنظیم عدد النباتات بالفدان عن طریق 

    ::الزراعةالزراعة  مسافةمسافة  --١١
    علىعلى  سمسم  ٢٠٢٠  مسافاتمسافات  علىعلى  المتوسطالمتوسط  فىفى  النباتاتالنباتات  تزرعتزرع••

  ١٥١٥  مسافاتمسافات  وعلىوعلى  النیلىالنیلى  بالعروةبالعروة  القصبتینالقصبتین//خطخط١٢١٢  خطوطخطوط
  بالعروةبالعروة  القصبتینالقصبتین  فىفى  خطوطخطوط١٠١٠  خطوطخطوط  وعلىوعلى  ،،  سمسم

    ..الصیفىالصیفى
  --  التقاوىالتقاوى  قطعةقطعة  حجمحجم  علىعلى  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  وتتوقفوتتوقف••

..النموالنمو  موسمموسم  --  األرضاألرض  خصوبةخصوبة



  ::الخطالخط  عرضعرض  --٢٢
    فىفى  التحكمالتحكم  طریقطریق  عنعن  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  عددعدد  فىفى  التحكمالتحكم  یمكنیمكن••

    خطخط١٢١٢  وو  خطوطخطوط١٠١٠  بمعدلبمعدل  بالتخطیطبالتخطیط  وینصحوینصح  الخطالخط  عرضعرض
..الترتیبالترتیب  علىعلى  النیلىالنیلى  والعروةوالعروة  الصیفىالصیفى  بالعروةبالعروة  القصبتینالقصبتین  فىفى



    ::ریشتینریشتین  أوأو  ریشةریشة  علىعلى  الزراعةالزراعة  --٣٣
    فراجفراج  وجدوجد  ولقدولقد  الخطالخط  ریشتىریشتى  علىعلى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  یمكنیمكن••

    علعل  البطاطسالبطاطس  بزراعةبزراعة  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة  ))١٩٦٧١٩٦٧((
    النباتاتالنباتات  بزراعةبزراعة  واحدةواحدة  ریشةریشة  علىعلى  الزراعةالزراعة  عنعن  ریشتینریشتین

  أوأو  ١٠١٠  أوأو  ٨٨  بمعدلبمعدل  األرضاألرض  تخطیطتخطیط  معمع  سمسم  ٢٠٢٠  أبعادأبعاد  علىعلى
..ینینتتالقصبالقصب  فىفى  خطخط١٢١٢



إنتخاب التقاوىإنتخاب التقاوى::

  محصولمحصول  علىعلى  للحصولللحصول  للزراعةللزراعة  الجیدةالجیدة  التقاوىالتقاوى  إنتخابإنتخاب  ینبغىینبغى••
  إختیارإختیار  عندعند  التالیةالتالیة  النقاطالنقاط  مراعاةمراعاة  وینبغىوینبغى  ..والجودةوالجودة  الكمیةالكمیة  عالىعالى

::للزراعةللزراعة  التقاوىالتقاوى
..الفیروسیةالفیروسیة  األمراضاألمراض  سیماسیما  والوال  األمراضاألمراض  منمن  الخلوالخلو١١..
..التقاوىالتقاوى  تخزینتخزین  ظروفظروف٢٢..
..التقاوىالتقاوى  إلنتاجإلنتاج  النموالنمو  أثناءأثناء  السائدةالسائدة  الجویةالجویة  الظروفالظروف٣٣..
..التقاوىالتقاوى  إلنتاجإلنتاج  البطاطسالبطاطس  نباتنبات  بھابھا  زرعزرع  التىالتى  األرضاألرض  حالةحالة٤٤..



::یلىیلى  مامابب  األمراضاألمراض  منمن  الخالیةالخالیة  التقاوىالتقاوى  تمییزتمییز  ویمكنویمكن
::ظاھریةظاھریة  عالماتعالمات  --أأ

  البقعالبقع  منمن  وخالىوخالى  مجعدمجعد  وغیروغیر  أملسأملس  الدرنةالدرنة  سطحسطح  یكونیكون  أنأن١١..
..الغائرةالغائرة  والمناطقوالمناطق  والنقطوالنقط  واألورامواألورام

  الشقوقالشقوق  منمن  والخلووالخلو  الشكلالشكل  حیثحیث  منمن  الصنفالصنف  تقاوىتقاوى  مماثلةمماثلة٢٢..
..الجلدالجلد  ولونولون

  أوأو  خیطیةخیطیة  تكونتكون  أالأال  علىعلى  سمكھاسمكھا  وزیادةوزیادة  وقصرھاوقصرھا  العیونالعیون  سالمةسالمة٣٣..
..طویلةطویلة  رفیعةرفیعة



::داخلیةداخلیة  عالماتعالمات  - - بب
..الشاذةالشاذة  الرائحةالرائحة  منمن  والخلووالخلو  للصنفللصنف  مماثلةمماثلة١١..
    سوداءسوداء  أوأو  بنیةبنیة  عروقعروق  أوأو  دوائردوائر  أوأو  بقعبقع  وجودوجود  عدمعدم٢٢..

..المقطوعالمقطوع  السطحالسطح  علىعلى
..للھواءللھواء  الدرنةالدرنة  بتعرضبتعرض  المقطوعالمقطوع  السطحالسطح  إسودادإسوداد  عدمعدم٣٣..
..العفنةالعفنة  األجزاءاألجزاء  منمن  الخلوالخلو٤٤..



::التقاوىالتقاوى  مصدرمصدر
  الباردةالباردة  الشمالیةالشمالیة  المناطقالمناطق  منمن  الصیفىالصیفى  العروةالعروة  تقاوىتقاوى  تستوردتستورد••

  الحشراتالحشرات  إنتشارإنتشار  لقلةلقلة  وھولنداوھولندا  وبریطانیاوبریطانیا  أیرلنداأیرلندا  مثلمثل  بأوروبابأوروبا
    المتقنالمتقن  وللنظاموللنظام  الفیروسیةالفیروسیة  األمراضاألمراض  إنتشارإنتشار  علىعلى  المساعدةالمساعدة

..التقاوىالتقاوى  إلنتاجإلنتاج  المعدةالمعدة  الحقولالحقول  علىعلى  التفتیشالتفتیش  فىفى



    ..الصیفىالصیفى  العروةالعروة  محصولمحصول  منمن  النیلىالنیلى  العروةالعروة  تقاوىتقاوى  وتؤخذوتؤخذ••
    تقلتقل  درناتدرنات  إلنتاجإلنتاج  المالئمةالمالئمة  اإلنتاجاإلنتاج  شروطشروط  مراعاةمراعاة  وینبغىوینبغى

    فىفى  والتخزینوالتخزین  الفیروسیةالفیروسیة  باألمراضباألمراض  اإلصابةاإلصابة  إنتشارإنتشار  فیھافیھا
..النواالتالنواالت  فىفى  التخزینالتخزین  منمن  أفضلأفضل  الثالجاتالثالجات



::التقاوىالتقاوى  تنبیتتنبیت
  ..التقاوىالتقاوى  تخضیرتخضیر  عملیةعملیة  أوأو  األخضراألخضر  التنبیتالتنبیت  بعملیةبعملیة  العملیةالعملیة  ھذهھذه  تسمىتسمى••

  الغیرالغیر  الشمسالشمس  لضوءلضوء  التقاوىالتقاوى  عریضعریضتت  فىفى  العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتتلخصوتتلخص
  ذاتذات  عملیةعملیة  وھذهوھذه  ..الزراعةالزراعة  قبلقبل  أسبوعینأسبوعین  لنحولنحو  تمتدتمتد  لمدةلمدة  مباشرةمباشرة
  التىالتى  الدرناتالدرنات  علىعلى  للغایةللغایة  بطیئًابطیئًا  النبتالنبت  نمونمو  یكونیكون  حیثحیث  بالغةبالغة  أھمیةأھمیة
  ولقدولقد  ..طویلةطویلة  لفترةلفترة  اإلنباتاإلنبات  تأخیرتأخیر  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  الثالجاتالثالجات  فىفى  خزنتخزنت
  بتدفئةبتدفئة  واإلكتفاءواإلكتفاء  للضوءللضوء  الدرناتالدرنات  تعرضتعرض  أھمیةأھمیة  عدمعدم  التجاربالتجارب  أثبتأثبت
..النبتالنبت  نمونمو  یسھلیسھل  حتىحتى  الدرناتالدرنات  تخزینتخزین  مكانمكان



    قصیرةقصیرة  براعمبراعم  إنتاجإنتاج  إلىإلى  األخضراألخضر  التنبیتالتنبیت  عملیةعملیة  وتؤدىوتؤدى••
    المحصولالمحصول  كمیةكمیة  وزیادةوزیادة  ،،  والنضجوالنضج  اإلنباتاإلنبات  وتبكیروتبكیر  قویة،قویة،
  عددعدد  وزیادةوزیادة  الھوائیةالھوائیة  السوقالسوق  عددعدد  وقلةوقلة  ،،  الدرناتالدرنات  منمن  الجیدالجید

..األرضیةاألرضیة  السوقالسوق



::الدرناتالدرنات  تجزئةتجزئة
    مكعبةمكعبة  قطعقطع  إلىإلى  العیونالعیون  تقسمتقسم  بحیثبحیث  الحجمالحجم  الكبیرةالكبیرة  الدرناتالدرنات  تجزئتجزئ••

  القطعالقطع  تكونتكون  الال  وحتىوحتى  قلیلةقلیلة  القطعالقطع  أسطحأسطح  تكونتكون  حتىحتى  أمكنأمكن  ماما  الشكلالشكل
    الدرناتالدرنات  فإنفإن  التقاوىالتقاوى  وزنوزن  تساوىتساوى  وإذاوإذا  ..الجفافالجفاف  أوأو  للتشققللتشقق  عرضةعرضة

  الحیویةالحیویة  وفقدوفقد  للعفنللعفن  التعرضالتعرض  حیثحیث  منمن  القطعالقطع  منمن  أحسنأحسن  تصبحتصبح  كاملةكاملةالال
  تقطیعتقطیع  بعدمبعدم  وینصحوینصح  ..المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  ،،  اإلدماءاإلدماء  أوأو  الجفافالجفاف  نتیجةنتیجة

  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  نقصنقص  منمن  خوفًاخوفًا  النیلىالنیلى  الزراعةالزراعة  فىفى  البطاطسالبطاطس  درناتدرنات
..الزراعةالزراعة  وقتوقت  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إلرتفاعإلرتفاع  المجزأةالمجزأة  الدرناتالدرنات  لتعفنلتعفن



::التقاوىالتقاوى  قطعقطع  حجمحجم
  الكبیرةالكبیرة  بالتقاوىبالتقاوى  بالزراعةبالزراعة  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  أعدادأعداد  تساوتتساوت  إذاإذا••

    الدرناتالدرنات  فتعطىفتعطى  ..الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  بتقاوىبتقاوى  الزراعةالزراعة  معمع  الحجمالحجم
    ..الحجمالحجم  الصغیرةالصغیرة  الدرناتالدرنات  منمن  أكبرأكبر  محصوًالمحصوًال  الحجمالحجم  الكبیرةالكبیرة
::یلىیلى  لمالما  ذلكذلك  ویرجعویرجع

..الدرناتالدرنات  وضعوضع  میعادمیعاد  تبكیرتبكیر١١..



  بعدبعد  أسابیعأسابیع  ستةستة  لفترةلفترة  النباتالنبات  یعتمدیعتمد  إذإذ  النباتالنبات  نمونمو  قوةقوة  زیادةزیادة١١..
    السوقالسوق  تبدأتبدأ  أنأن  إلىإلى  بالتقاوىبالتقاوى  المختزنالمختزن  الغذاءالغذاء  علىعلى  الزراعةالزراعة
..الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  فىفى  األرضیةاألرضیة

    كمیةكمیة  زیادةزیادة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  بالجورةبالجورة  المتكونةالمتكونة  السوقالسوق  زیادةزیادة٢٢..
  متناسبمتناسب  غیرغیر  السوقالسوق  عددعدد  أنأن  ویالحظویالحظ  النباتالنبات  محصولمحصول

    أكبرأكبر  بدرجةبدرجة  متناسبمتناسب  ولكنھولكنھ  الدرنةالدرنة  وزنوزن  معمع  مباشرًامباشرًا  تناسبًاتناسبًا
    ..الدرنةالدرنة  سطحسطح  معمع



    فىفى  زیادةزیادة  إلىإلى  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  بدرناتبدرنات  الزراعةالزراعة  تؤدىتؤدى  وعمومًاوعمومًا••
    قدقد  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  فىفى  الزیادةالزیادة  ثمنثمن  أنأن  إالإال  المحصولالمحصول  كمیةكمیة
..المستعملةالمستعملة  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  فىفى  الزیادةالزیادة  ثمنثمن  منمن  أقلأقل  تكونتكون



qqوأھمھاوأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  علىعلى  التقاوىالتقاوى  قطعةقطعة  حجمحجم  ویتوقفویتوقف::
    فىفى  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  تقاوىتقاوى  إستخدامإستخدام  وینبغىوینبغى  ::الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  --١١

..واسعةواسعة  مساقاتمساقات  علىعلى  الزارعةالزارعة  حالةحالة
    التىالتى  األصنافاألصناف  فىفى  التقاوىالتقاوى  حجمحجم  یزدادیزداد  ::المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف  --٢٢

..العیونالعیون  منمن  قلیلقلیل  عددعدد  علىعلى  تحتوىتحتوى



::التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة
  الزراعةالزراعة  وكثافةوكثافة  التقاوىالتقاوى  حجمحجم  علىعلى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تتوقفتتوقف••

    إلىإلى  الصیفیةالصیفیة  بالعروةبالعروة  للفدانللفدان  كجمكجم  ٧٥٠٧٥٠  بینبین  ماما  وتتراوحوتتراوح
..النیلىالنیلى  العروةالعروة  فىفى  فدانفدان//طنطن  ٧٥٧٥..١١  ::  ٢٥٢٥..١١
::التقاوىالتقاوى  وضعوضع

    الخطالخط  بطنبطن  فىفى  تعدلتعدل  كماكما  بالیدبالید  مصرمصر  فىفى  التقاوىالتقاوى  توضعتوضع••
    منمن  كثیركثیر  فىفى  التقاوىالتقاوى  وتوضعوتوضع  بالیدبالید  ألعلىألعلى  البراعمالبراعم  ھھوتوجوتوج
..بالماكیناتبالماكینات  األوروبیةاألوروبیة  البالدالبالد



::طرق الزراعةطرق الزراعة

::الزراعةالزراعة  طرقطرق
::وأھمھاوأھمھا  مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  طرقطرق  تتعددتتعدد••



::الحراثىالحراثى  الزراعةالزراعة  --١١
    معمع  مرتینمرتین  ))سمسم  ٣٠٣٠--٢٥٢٥((  عمیقعمیقالال  حرثحرثالالبب  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھزتجھز••

  األرضاألرض  تخططتخطط  ثمثم  وبعدھاوبعدھا  الثانیةالثانیة  ةةالحرثالحرث  قبلقبل  التزحیفالتزحیفوو  التشمیسالتشمیس
  األرضاألرض  وتروىوتروى  ،،  الخطوطالخطوط  تمسحتمسح  ثمثم  قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢--١٠١٠  منمن  بمعدلبمعدل
  ٢٠٢٠  أبعادأبعاد  علىعلى  الخطالخط  منمن  العلوىالعلوى  الثلثالثلث  فىفى  جورجور  وتعملوتعمل  التجھیزالتجھیز  عقبعقب
  وتوضعوتوضع  الجافةالجافة  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  بقشطبقشط  األرضاألرض  إستحراثإستحراث  عندعند  سمسم

  ثمثم  ألعلىألعلى  العیونالعیون  تكونتكون  أنأن  مراعاةمراعاة  معمع  سمسم  ١٠١٠  عمقعمق  علىعلى  الدرناتالدرنات
  حالةحالة  فىفى  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  إتباعإتباع  ویفضلویفضل  الجافالجاف  بالتراببالتراب  الدرناتالدرنات  تغطىتغطى

..الصغیرةالصغیرة  المساحاتالمساحات



::بالتردیمبالتردیم  الزراعةالزراعة  - - ٢٢
    التزحیفالتزحیفوو  التشمیسالتشمیس  معمع  مرتینمرتین  بحرثھابحرثھا  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھزتجھز••

  یبلغیبلغ  أحواضأحواض  إلىإلى  األرضاألرض  وتقسموتقسم  وبعدھاوبعدھا  الثانیةالثانیة  الحرثةالحرثة  قبلقبل
  تخططتخطط  ،،  األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  قیراطقیراط  ٢٢--١١  منمن  منھامنھا  كلكل  مساحةمساحة
  خلفخلف  التقاوىالتقاوى  وتلقطوتلقط  قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢--١٠١٠  بمعدلبمعدل  األرضاألرض
    وتشقوتشق  المناسبةالمناسبة  األبعاداألبعاد  علىعلى  التقاوىالتقاوى  تعدیلتعدیل  معمع  المحراثالمحراث
  الجدیدالجدید  للخطللخط  قمةقمة  الخطالخط  بطنبطن  ویصبحویصبح  التقاوىالتقاوى  لتردیملتردیم  الخطوطالخطوط
  فىفى  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وتتبعوتتبع  بالفأسبالفأس  ذلكذلك  بعدبعد  الخطوطالخطوط  وتفتحوتفتح

..الواسعةالواسعة  المساحاتالمساحات



::الزیاتالزیات  كفركفر  طریقةطریقة  - - ٣٣
    التشمیسالتشمیس  معمع  مرتینمرتین  بحرثھابحرثھا  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھزتجھز••

  وتخططوتخطط  األرضاألرض  وتروىوتروى  حرثةحرثة  كلكل  عقبعقب  التزحیفالتزحیف
  وتعدلوتعدل  الخطالخط  بطنبطن  فىفى  التقاوىالتقاوى  وضعوضع  معمع  األرضاألرض
  البراعمالبراعم  اتجاهاتجاه  معمع  المطلوبةالمطلوبة  المسافاتالمسافات  علىعلى  الدرناتالدرنات
  الخطوطالخطوط  وتفتحوتفتح  بالمحراثبالمحراث  الخطوطالخطوط  إقامةإقامة  یعادیعاد  ثمثم  ألعلىألعلى

بالفأسبالفأس  جیدًاجیدًا  ذلكذلك  بعدبعد



::العفیرالعفیر  الطریقةالطریقة  --٤٤
  عقبعقب  التزحیفالتزحیف  معمع  مرتینمرتین  بحرثھابحرثھا  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھزتجھز••

  ١٢١٢--١٠١٠  منمن  بمعدلبمعدل  األرضاألرض  وتخططوتخطط  حرثھحرثھ  كلكل
  علىعلى  الدرناتالدرنات  توضعتوضع  ..الخطوطالخطوط  تمسحتمسح  ثمثم  قصبتینقصبتین//خطخط
  بعدبعد  مباشرةمباشرة  األرضاألرض  وتروىوتروى  سمسم  ١٥١٥  وعمقوعمق  سمسم  ٢٠٢٠  أبعادأبعاد

..الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  وتتبعوتتبع  ..الزراعةالزراعة



::الشتلالشتل  الزراعةالزراعة  --٥٥
    تفصلتفصل  ثمثم  الدرناتالدرنات  بزراعةبزراعة  بالشتلبالشتل  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  یمكنیمكن••

  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وتؤدىوتؤدى  ..الزراعةالزراعة  منمن  شھرشھر  نحونحو  بعدبعد  السوقالسوق
  فىفى  إنخفاضإنخفاض  معمع  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  طبیعیةطبیعیة  درناتدرنات  إنتاجإنتاج  إلىإلى

..المحصولالمحصول  كمیةكمیة



التسمیدالتسمید

    والكیمیائیةوالكیمیائیة  العضویةالعضویة  لألسمدةلألسمدة  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  تستجیبتستجیب••
::فیضاففیضاف

    األرضاألرض  تجھیزتجھیز  أثناءأثناء  ٣٣مم  ٣٠٣٠- - ٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  بلدیةبلدیة  أسمدةأسمدة١١..
..للزراعةللزراعة

    األولىاألولى  دفعاتدفعات  ثالثثالث  علىعلى  للفدانللفدان  آزوتآزوت  وحدةوحدة  ١٥٠١٥٠--٢٢١٠٠١٠٠..
  الثالثةالثالثة  الدفعةالدفعة  أماأما  اإلنباتاإلنبات  تكاملتكامل  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  الزراعةالزراعة  عندعند

..أسابیعأسابیع  ٣٣  إلىإلى  ١١  بحوالىبحوالى  الثانیةالثانیة  بعدبعد  فتضاففتضاف



    فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  سمادسماد  ٥٠٠٥٠٠--٤٠٠٤٠٠((  فوسفورفوسفور  وحدةوحدة  ٧٥٧٥--٣٣٦٠٦٠..
  أثناءأثناء  البلدىالبلدى  السمادالسماد  معمع  دفعتیندفعتین  علىعلى  ))%%١٥١٥  الكالسیومالكالسیوم

  خلطھاخلطھا  بعدبعد  الزراعةالزراعة  عندعند  والثانیةوالثانیة  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز
..النشادرالنشادر  سلفاتسلفات  بسمادبسماد

  سلفاتسلفات  كجمكجم  ١٥٠١٥٠--١٠٠١٠٠((  بوتاسیومبوتاسیوم  وحدةوحدة  ٧٢٧٢--٤٤٤٨٤٨..
..اإلنباتاإلنبات  تكاملتكامل  بعدبعد  واحدةواحدة  دفعةدفعة  تضافتضاف  ))%%٤٨٤٨  بوتاسیومبوتاسیوم

..النباتاتالنباتات  أسفلأسفل  أوأو  بجواربجوار  المعدنىالمعدنى  السمادالسماد  بإضافةبإضافة  وینصحوینصح٥٥..



الرىالرى
    الصناعىالصناعى  الرىالرى  علىعلى  مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  تعتمدتعتمد••

    فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  بعدبعد  إالإال  عادةعادة  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  والتروىوالتروى
    ..رملیةرملیة  األرضاألرض  كانتكانت  إذاإذا  إالإال  األرضاألرض  سطحسطح

    حسبحسب  ریةریة  ١١١١--٦٦  منمن  للبطاطسللبطاطس  الالزمةالالزمة  الریاتالریات  عددعدد  تتراوحتتراوح••
    ففىففى  ..الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  الجوالجو  حرارةحرارة  ودرجةودرجة  األرضاألرض  نوعنوع

..ریاتریات  ٨٨- - ٦٦  النیلىالنیلى  العروةالعروة  فىفى  أماأما  ریھریھ  ١١١١--٩٩  الصیفىالصیفى  العروةالعروة



    بعدبعد((  الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  فترةفترة  خاصةخاصة  النباتاتالنباتات  تعطیشتعطیش  عدمعدم  یجبیجب••
    فىفى  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة  قلةقلة  أنأن  إذإذ  ))الزراعةالزراعة  منمن  أسابیعأسابیع  ٨٨  ::٦٦
  قلةقلة  وبالتالىوبالتالى  الدرناتالدرنات  وحجموحجم  عددعدد  منمن  تقللتقلل  الفترةالفترة  ھذهھذه

..المحصولالمحصول
    نوعنوع  حسبحسب  أسبوعأسبوع    ٢٢  ::١١  بفترةبفترة  التقلیعالتقلیع  قبلقبل  الرىالرى    منعمنع  یجبیجب••

  علىعلى  والمساعدةوالمساعدة  التقلیعالتقلیع  عملیةعملیة  لتسھیللتسھیل  الجوالجو  وحالةوحالة  التربةالتربة
..بالدرناتبالدرنات  التربةالتربة  التصاقالتصاق  وعدموعدم  القشرةالقشرة  تصلبتصلب



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

    ::وأھمھاوأھمھا  بمصربمصر  البطاطسالبطاطس  بحقولبحقول  تنموتنمو  التىالتى  الحشائشالحشائش  تتعددتتعدد••
  ،،  الحلفاالحلفا  الجعضیض،الجعضیض،  ،،  الجازونالجازون  الشیطانى،الشیطانى،  البسلةالبسلة  ،،  اللبناللبن  أمأم

    ،،  الدیبالدیب  عنبعنب  السلق،السلق،  ،،  السعدالسعد  ،،  السریسالسریس  ،،  الزربیحالزربیح  الرجلة،الرجلة،
    ..وغیرھاوغیرھا  والنقلوالنقل  النجیلالنجیل  ،،  الملوخیةالملوخیة



::ھماھماتقاوم الحشائش بطریقتین تقاوم الحشائش بطریقتین 

::المیكانیكیةالمیكانیكیة  الطریقةالطریقة  --١١
  رضرضاألاأل  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  بعدبعد  ویبدأویبدأ  بالعزیقبالعزیق  الحشائشالحشائش  تقاومتقاوم••

  ٣٣--٢٢  األرضاألرض  تعزقتعزق  الخطوطالخطوط  وفتحوفتح  الشقوقالشقوق  وسدوسد  الحشائشالحشائش  إلزالةإلزالة
  حتىحتى  العمالةالعمالة  الریشةالریشة  إلىإلى  البطالةالبطالة  الریشةالریشة  منمن  الترابالتراب  ویؤخذویؤخذ  ..  مراتمرات
  الذىالذى  األمراألمر    األخیرةاألخیرة  العزقةالعزقة  عندعند  الخطالخط  منتصفمنتصف  فىفى  النباتاتالنباتات  تصبحتصبح
..الدرناتالدرنات  تغطیھتغطیھ  إلىإلى  یؤدىیؤدى

    ماما  ققییالعزالعز  أثناءأثناء  النباتاتالنباتات  لجذورلجذور  تحدثتحدث  التىالتى  األضراراألضرار  تجنبتجنب  یجبیجبوو••
  عنعن  بعیدًابعیدًا  الفاسالفاس  سنسن  یكونیكون  وأنوأن  سطحیًاسطحیًا  العزقالعزق  یكونیكون  حیثحیث  أمكنأمكن

  سنسن  یبتعدیبتعد  أنأن  وینبغىوینبغى  للنباتاتللنباتات  أضرارأضرار  حدوثحدوث  عدمعدم  یكفىیكفى  بقدربقدر  النباتاتالنباتات
..العمرالعمر  فىفى  تقدمتتقدمت  كلماكلما  النباتاتالنباتات  عنعن  الفأسالفأس



::الكیماویةالكیماویة  ةةالمقاومالمقاوم  --٢٢
    وبعضوبعض  السعدالسعد  حشائشحشائش  وجودوجود  حالةحالة  فىفى  اإلبتاماإلبتام  مبیدمبید  یستخدمیستخدم••

    ..الحولیةالحولیة  الحشائشالحشائش  حالةحالة  فىفى  الفالونالفالون  ومبیدومبید  المعمرةالمعمرة  الحشائشالحشائش



النضج وتقلیع المحصول النضج وتقلیع المحصول 

  إصفرارإصفرار  طریقطریق  عنعن  المحصولالمحصول  نضجنضج  علىعلى  التعرفالتعرف  یمكنیمكن••
    بالدرناتبالدرنات    القشرةالقشرة  وإلتصاقوإلتصاق  للنباتاتللنباتات  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع

    حسبحسب  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ١٢٠١٢٠  ::٩٠٩٠  بعدبعد  عموماعموما  التقلیعالتقلیع  ویتمویتم••
..السائدةالسائدة  البیئیةالبیئیة  والظروفوالظروف  المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف

  یساعدیساعد  حیثحیث  یومینیومین  أوأو  بیومبیوم  التقلیعالتقلیع  قبلقبل  العروشالعروش  إزالةإزالة  ویتمویتم••
    علىعلى  قدرةقدرة  أكثرأكثر  یجعلھایجعلھا  ممامما  القشرةالقشرة  تصلبتصلب  زیادةزیادة  علىعلى  ذلكذلك

..والتخزینوالتخزین  والنقلوالنقل  التداولالتداول



    بلفحةبلفحة  مصابةمصابة  تكونتكون  حیثحیث  المكشوفةالمكشوفة  الدرناتالدرنات  جمعجمع  یجبیجب••
    البطاطسالبطاطس  درناتدرنات  بفراشةبفراشة  مصابةمصابة  أوأو  أواإلخضرارأواإلخضرار  الشمسالشمس
    ثمثم    الدرناتالدرنات  أسفلأسفل  عریضعریض  المحراثالمحراث  سالحسالح  یكونیكون  أنأن  ویجبویجب
..المحراثالمحراث  خلفخلف  الدرناتالدرنات  بجمعبجمع  األوالداألوالد  یقومیقوم

    تمامتمام  قبلقبل  تقلعتقلع  إنجلتراإنجلترا  إلىإلى  نصدرنصدر  التىالتى  البطاطسالبطاطس  تقلیعتقلیع  یراعىیراعى••
..نضجھانضجھا



العالج وتجفیف الدرناتالعالج وتجفیف الدرنات

    منمن  الدرناتالدرنات  تفریغتفریغ  یتمیتم  حیثحیث  الحقلالحقل  فىفى  العملیةالعملیة  ھذهھذه  تجرىتجرى••
    یتمیتم  ثمثم  الجافالجاف  األرزاألرز  بقشبقش  تغطىتغطى  ثمثم  تتكوماكوما  فىفى  الحقلالحقل  عبواتعبوات
      تستخدمتستخدم  التىالتى  للبطاطسللبطاطس  %%١٠١٠  بالسیفینبالسیفین  القشالقش  طبقاتطبقات  تعفیرتعفیر

    تخزینھاتخزینھا  یتمیتم  سوفسوف  التيالتي  للدرناتللدرنات  %%١٠١٠  تت..دد..دد  أوأو  األكلاألكل  فىفى
  إلتأمإلتأم  یمنعانیمنعان  ألنھماألنھما  نفسھانفسھا  الدرناتالدرنات    تعفیرتعفیر  عدمعدم  ویجبویجب  للتقاوىللتقاوى
            ..الجروحالجروح



    تغطیةتغطیة  عدمعدم  ویراعىویراعى  یومیوم  ١٥١٥  ::١٠١٠  منمن  العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتستغرقوتستغرق••
    وبعدوبعد  األمراضاألمراض  إلنتشارإلنتشار  ذلكذلك  یؤدىیؤدى  الال  حتىحتى  ھاھابعروشبعروش  الدرناتالدرنات

..التسویقالتسویق  أوأو  للتخزینللتخزین  سواءسواء  والتعبئةوالتعبئة  الفرزالفرز  یتمیتم  ذلكذلك



التخزینالتخزین

    الصیفالصیف  أشھرأشھر  خاللخالل  الدرناتالدرنات  لتخزینلتخزین  الطرقالطرق  أفضلأفضل••
  مم̊˚  ٤٤  حرارتھاحرارتھا  درجةدرجة  ثالجاتثالجات  استعمالاستعمال  ھىھى  والخریفوالخریف
    ..%%٨٥٨٥  عنعن  تقلتقل  الال  نسبیةنسبیة  ورطوبةورطوبة



    أنأن  یجبیجب  والتىوالتى    النواالتالنواالت  فىفى  التخزینالتخزین  إلىإلى  البعضالبعض  ویلجأویلجأ••
    واألبوابواألبواب  الشبابیكالشبابیك  تغطیةتغطیة  معمع  التھویةالتھویة  جیدةجیدة  نظیفةنظیفة  تكونتكون

    والوال  شمسشمس  ضوءضوء  یدخلھایدخلھا  والوال  الفرشاتالفرشات  لدخوللدخول  المانعالمانع  بالسلكبالسلك
    األرزاألرز  بقشبقش  التغطیةالتغطیة  معمع  مترمتر١١  منمن  أكثرأكثر  الدرناتالدرنات  ارتفاعارتفاع  یزیدیزید

    منمن  للتأكدللتأكد  الدرناتالدرنات  عنعن  الكشفالكشف  ویراعىویراعى  سمسم  ٥٠٥٠  ::٣٠٣٠  بارتفاعبارتفاع
..الطرىالطرى  العفنالعفن    وخاصةوخاصة  باألمراضباألمراض  اإلصابةاإلصابة  عدمعدم



المحصولالمحصول

    لمنطقةلمنطقة  تبعًاتبعًا  وذلكوذلك  طنطن  ١٥١٥  ::١٠١٠  منمن  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح••
  ومیعادومیعاد  األرضاألرض  وخصوبةوخصوبة  المنزرعالمنزرع  والصنفوالصنف  الزراعةالزراعة
..  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  واالھتمامواالھتمام  الزراعةالزراعة




