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قصب السكرقصب السكر  
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Saccharum spp.Saccharum spp.  



الثانىالثانى  الفصلالفصل  أھدافأھداف
 ھمیتھأ ومعرفة السكر قصب محصول على التعرف فى الطالب  مھارةمھارة  تنمیةتنمیة١.

.اإلقتصادیة
 وحدة إنتاجیة زیادة ووسائل المختلفة الزراعیة بالعملیات ملمًا الطالب یكون أن٢.

  فى والسائدة المختلفة البیئیة الظروف فى السكر قصب محصول من المساحة
.زراعتھ مناطق

.مصر فى السكر قصب زراعة ومناطق اإلحصائى المركز على الطالب یتعرف أن٣.

. السكر قصب من المختلفة واألصناف األنواع على الطالب یتعرف أن٤.

 لقصب المناسبة البیئیة اإلحتیاجاتو المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن٥.
. السكر

 وطرق المختلفة الزراعة وطرق ومیعاد المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن٦.
. السكر لقصب العقلة معاملة

 –حشائش مقاومة – ترقیع من المحصول رعایة عملیات على الطالب یتعرف أن٧.
. رى – تسمید

  مكافحتھا وكیفیة السكر قصب تصیب التى والمرضیة الحشریة اآلفات  معرفة أن٨.
.المحصول على أضرارھا لتقلیل

  والعوامل المحصول وكمیة المناسب الحصاد میعاد تحدید كیفیة على الطالب یتعرف٩.
.علیھا المؤثرة



نبذة تاریخیةنبذة تاریخیة

nnالسكرالسكر  قصبقصب  زرعزرع  SugarSugar canecane  إلىإلى  منھامنھا  إنتقلإنتقل  ثمثم  المیالدالمیالد  قبلقبل  الھندالھند  فىفى  
  إلىإلى  السادسالسادس  القرنالقرن  فىفى  وصلوصل  ثمثم  ))مم..قق٣٢٥٣٢٥((  فارسفارس  إلىإلى  ثمثم  ))مم..قق  ٧٦٠٧٦٠((  الصینالصین
  ومراكشومراكش  مصرمصر  فوصلفوصل  المتوسطالمتوسط  األبیضاألبیض  البحرالبحر  ومنطقةومنطقة  العربالعرب  جزیرةجزیرة
  ووصلووصل  التاسعالتاسع  القرنالقرن  فىفى  زنزبارزنزبار  إلىإلى  إنتقلإنتقل  المناطقالمناطق  ھذهھذه  ومنومن  وصقلیةوصقلیة  وأسبانیاوأسبانیا
  فىفى  إنتشرإنتشر  الحینالحین  ذلكذلك  ومنومن  ١٤٩٣١٤٩٣  سنةسنة  الثانیةالثانیة  كولمبسكولمبس  رحلةرحلة  فىفى  الجدیدةالجدیدة  الدنیاالدنیا
  تكونتكون  أنأن  ویحتملویحتمل  إمریكاإمریكا  وشمالوشمال  ووسطووسط  جنوبجنوب  وفىوفى  الغربیةالغربیة  الھندالھند  جزرجزر

..١٧٥١١٧٥١  عامعام  الجدیدةالجدیدة  الدنیاالدنیا  فىفى  أستقرتأستقرت  قدقد  زراعتةزراعتة
nnاإلسالمیةاإلسالمیة  الفتوحاتالفتوحات  منذمنذ  مصرمصر  إلىإلى  أدخلتأدخلت  قدقد  القصبالقصب  زراعةزراعة  أنأن  منمن  وبالرغموبالرغم  

  جزیرةجزیرة  منمن  صنفاصنفا  علىعلى  محمدمحمد  ادخلادخل  حینحین  ١٨٤٨١٨٤٨  عامعام  منذمنذ  إالإال  تزدھرتزدھر  لملم  أنھاأنھا  إالإال
  فىفى  السكرالسكر  إلستخراجإلستخراج  مصانعمصانع  عھدهعھده  فىفى  أنشئتأنشئت  وقدوقد  كبیراكبیرا  نجاحانجاحا  لقىلقى  جامیكاجامیكا
الوقتالوقت  ذلكذلك  فىفى  بزراعتھبزراعتھ  اإلھتماماإلھتمام  علىعلى  الزراعالزراع  شجعشجع  ممامما  مختلفةمختلفة  مناطقمناطق



nnالتىالتى  الحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى  جیداجیدا  ینموینمو  إستوائىإستوائى  نباتنبات  القصبالقصب    
    وحصادوحصاد  نضجنضج  وفصلوفصل  حارحار  طویلطویل  صیفىصیفى  نمونمو  فصلفصل  فیھافیھا  یتوفریتوفر
    األعاصیراألعاصیر  منمن  وخالىوخالى  الصقیعالصقیع  منمن  وخالىوخالى  ومشمسومشمس  نوعانوعا  جافجاف
    درجاتدرجات  حیثحیث  منمن  متعددةمتعددة  مناطقمناطق  فىفى  زراعتةزراعتة  إنتشرإنتشر  ولھذاولھذا

..الجویةالجویة  الرطوبةالرطوبة  ونسبةونسبة  األمطاراألمطار  سقوطسقوط  ومعدلومعدل  الحرارةالحرارة
nnخطىخطى  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
  الزراعةالزراعة  وقیاموقیام  المصانعالمصانع  بناءبناء  فىفى  التوسعالتوسع  إعاقةإعاقة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما
    السھولالسھول  فىفى  محصورًامحصورًا  المناطقالمناطق  ھذهھذه  فىفى  إنتشارهإنتشاره  جعلجعل  ممامما

  جزیرةجزیرة  ھھشبشب  فىفى  الحالالحال  ھوھو  كماكما  المنخفضةالمنخفضة  الودیانالودیان  أوأو  المنخفضةالمنخفضة
..والكونغووالكونغو  وكینیاوكینیا  المالیوالمالیو



اإلستعماالتاإلستعماالتوواألھمیة اإلقتصادیة األھمیة اإلقتصادیة 
nمن %٧٠ حوالى ذلك فى منھ ویستعمل منھ السكر إلستخراج أساسا القصب یزرع  

  .األسود العسل صناعة أو فللمص المحصول من الباقى أما الكلى المحصول
nالجافة والمواد األوراق تستعمل كما ، " الزعازیع" الكالوح على الحیوانات تغذىت 

 ھحرق أن كما الصقیع من العیون لحمایة الكسر بعد األرض تغطیة فى )السفیر( المختلفة
  مثل العناصر كمیات وزیادة الحشرات موت إلى ویؤدى العیون إنبات قبل باألرض

 المواشى تحت فرشھ-ب لوقودل كمصدر السفیر یستعمل كما .“والفوسفور البوتاسیوم"
 .التقطیر صناعة وفى والسیالج الصناعى البلدى السماد وعمل

nالصناعى والحریر الورق صناعة وفى للحیوانات كعلف المصاص ستعملی كما  
  الغشیم أو المرشحات كسب ویستعمل "السلوتكس" البناء خشب وألواح والبالستیك

 اآلزوت فى غنى وھو والسماد الشمع صناعة فى القصب وزن من %٤ یمثل وھو
 .الجافة المادة وزن من %١٠ بة الشمع نسبة وتبلغ والفسفور

nالقصب وزن من %٥ : ٣.٥ ویبلغ السكر إنتاج نصف یعادل وھو الموالس ویستخدم 
 "ب" بفیتامین غنى وھو بالقصب الكلیة الكمیة من %٤٥-٤٠ بھ السكر ونسبة

 وبعض والخل الكحول صناعة فى األمینیة األحماض وبعض والحدید "و" وفیتامین
  وإستخالص والحیوان اإلنسان وتغذیة والوقود البوتاسیوم وتحضیر الكحولیة المنتجات
 .الزجاجو البالستیك وصناعة األحماض وبعض السكر



التوزیع فى جمھوریة مصر العربیةالتوزیع فى جمھوریة مصر العربیة
nمتغیرة المساحة وھذه فدان ألف ٣٠٠-٢٥٠ مصر فى المنزرعة المساحة تبلغ  

  منطقة جھات أغلب فى الرئیسى الصیفى المحصول القصب ویعتبر عام بعد عام
.الوسطى مصر مناطق بعض فى الھامة المحاصیل ومن العلیا مصر

nمناطق أحسن فى القطن زراعة أھمیتھا فى تعادل العلیا بمصر القصب وزراعة  
  یزرع العلیا مصر ففى السكر مصانع حول السكر إلستخراج زراعتھ وتتركز إنتاجة

  وأرمنت أسوان بمحافظة أمبو وكوم إدفو مصانع توجد حیث وقنا أسوان بمحافظتى
  بمحافظة یزرع الوسطى مصر وفى قنا بمحافظة ودشنا حمادى ونجع وقوص
  مصنع الجیزة بمحافظة بالحوامدیة ویوجد قرقاص أبو مصانع یوجد حیث المنیا
  السكر لتكریر

nولصناعة للمص والبحرى القبلى الوجھین من متفرقة مساحات فى القصب ویزرع  
  %٨ حوالى البحرى الوجھ فى القصب من المنزرعة المساحة وتبلغ األسود العسل
  المساحة من %٧٧ حوالى العلیا وبمصر %١٥ حوالى الوسطى وبمصر

.المنزرعة



الموطن األصلىالموطن األصلى
nnالھندالھند((  أسیاأسیا  شرقشرق  بجنوببجنوب  اإلستوائیةاإلستوائیة  وتحتوتحت  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق((..

الوضع التقسیميالوضع التقسیمي
nnالسكرالسكر  قصبقصب  نباتنبات  یتبعیتبع::
nn  الفلقةالفلقة  وحیدةوحیدة  النباتاتالنباتات  صفصف                          ClassClass :: MonocotyledonMonocotyledon
nnالعشبیاتالعشبیات  رتبةرتبة                                                                      OrderOrder :: GraminalesGraminales
nn  النجیلیةالنجیلیة  والعائلةوالعائلة                    FamilyFamily :: GramineaeGramineae (Poaceae)(Poaceae)
nn  والجنسوالجنس                                                                                      GG.:.: SaccharumSaccharum

SaccharumSaccharumتقسیم جنس القصب تقسیم جنس القصب 
nوالتى والمنزرعة البریة السكر قصب أنواع من العدید یتبعھ الجنس وھذا 

  بدرجات معظمھا یدخل كما إنتشارھا ومدى الصفات فى بینھا فیما تختلف
  التھجین طریق عن وذلك العالم فى المنزرعة القصب أصناف إنتاج فى متفاوتة

 إنتاج فى كبیرة أھمیة ذات أنواع خمسة عمومًا یتبعھ الجنس وھذا .بینھا فیما
:وھى السكر قصب وتربیة



  S. officinarumS. officinarum  ::القصب النبیلالقصب النبیل- - ١١
nاألصناف معظم یتبعھ حیث اإلطالق على األنواع أھم ھو النوع وھذا 

  یسمى لذا الجودة عالیة بصفات یمتاز كما .العالم مستوى على المنزرعة
Noble النبیل بالقصب" cane".  
nوإنخفاض العریضة واألوراق السمیكة بالسیقان النوع ھذا نباتات وتتمیز 

 كبیرًا عددًا النوع ھذا ویعطى .السكر نسبة وإرتفاع بالسیقان األلیاف نسبة
 إصابتھ سھولة علیھ یعاب ولكن المالئمة الظروف تحت الخلفات من

  ن( النوع ھذا فى الكروموسومات وعدد .الموزایك مرض خاصة باألمراض
.)كروموسوم ٤٠ =

  S. sinenseS. sinense  ::القصب الصینىالقصب الصینى--٢٢
nإلى السمك المتوسطة الصلبة والسیقان النمو بقوة النوع ھذا نباتات تتمیز 

 متوسطة فتكون السكر نسبة أما بالسیقان األلیاف نسبة تزداد كما الرفیعة
  .متوسطة إلى ضیقة تكون واألوراق

nفى أما النورة محورة على جدًا الطویل الحریرى الشعر بوجود یتمیز كما 
  .عامًا معدومًا أو جدًا قصیر یكون الحریرى الشعر ھذا فإن النبیل القصب
.)كروموسوم ٥٩ = ن( النوع ھذا فى الكروموسومات وعدد



..SS    ::الھندالھند  شمالشمال  قصبقصب  - - ٣٣ barbaribarbari  
nوصلبة رفیعة سیقانھ أن حیث صفاتھ معظم فى الصینى القصب مع یتشابھ النوع وھذا ، 

 القصب عن ضیقة أوراقھ أن إال متوسطة السكر نسبة أما مرتفعة بھا األلیاف نسبة
ن( بھ الكروموسومات وعدد باألمراض ویصاب النضج مبكر النوع ھذا أن كما الصیني

 )كروموسوم ٦٢ – ٤١=
..SS  ::البرىالبرى  األسیوىاألسیوى  القصبالقصب  - - ٤٤ spontaneumspontaneum    
nاأللیاف نسبة رفیعة تكون والسیقان التفریع كثیرة الطول قصیرة تكون النوع ھذا نباتات 

.ضیقة واألوراق منخفضة السكر ونسبة مرتفعة بھا
nمع الصناعى تھجین فى النوع ھذا یستخدم لذا لألمراض بمقاومتھ النوع ھذا ویتمیز 

 القصب یتبعھ النوع وھذا .لألمراض المقاومة الجدیدة األصناف إلنتاج األخرى األنواع
                    والمصارف والترع النیل شواطئ على بریًا ینمو الذى البرى المصرى

S. spontaneum var. egyptium النوع ھذا فى الكروموسومات وعدد 
. )كروموسوم ٢٨-٤٨=ن٢( )كروموسوم ٥٦=ن(
..SS  ::البرىالبرى  غینیاغینیا  قصبقصب  - - ٥٥ robustumrobustum  
nاأللیاف نسبة أن كما السمك المتوسطة الصلبة والسیقان النمو بقوة النوع ھذا یتمیز 

  بالموزایك النوع ھذا ویصاب العرض متوسطة واألوراق .منخفضة السكر ونسبة مرتفعة
-٧٢=ن٢(النوع ھذا فى الكروموسومات وعدد م١٠-٨ من أحیانًا النبات طول یصل وقد
.)كروموسوم ٨٢

nnوھووھو  الجنسالجنس  ھذاھذا  یتبعیتبع  القصبالقصب  منمن  نوعًانوعًا  أخیرًاأخیرًا  إكتشفإكتشف  وقدوقد  SS..eduleedule  برىبرى  نوعنوع  وھووھو    
  الزھرىالزھرى  الحاملالحامل  أكلأكل  بغرضبغرض  أحیانًاأحیانًا  ویزرعویزرع  عقیمعقیم  النوعالنوع  وھذاوھذا  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق  فىفى  ینموینمو
..الغضالغض



nالنوع كلھا بمصر المنزرعة األصناف تتبع Saccharum offocinarum 
  ـ: مجموعتین إلى زراعتھا من الغرض حسب األصناف تقسیم ویمكن

n)والعسل السكر أصناف )أ:
nالتالیة الصفات السكر إستخراج بغرض تزرع التى األصناف فى تتوافر أن یجب:
.عالیة إنتاجیة كفاءة ذاتو النضج مبكرة تكون أن - ١
 یمثل عالیة العصیر فى الصلبة المواد نسبة تكون أنو العیدان فى للعصیر % إرتفاع - ٢

.عالیة نسبة السكروز فیھا
.للعصیر غامقا لونا یعطى ال بحیث أصفر أو أخضر قاتما العیدان لون یكون أن - ٤
 فى تركة عند الشتاء فصل فى كافیة المناعة بھ یكون وكذلك لألمراض مقاوم یكون أن - ٥

 المنطقة لظروف متأقلم الصنف یكون كذلك .التقاوى على للحصول أو "خلفة "األرض
  .بھا زرعی التى

.التربة سطح فوق البادرات ظھور سرعة مع عالیة العقل إنبات نسبة تكون أن - ٦
.والعواصف الریاح ھبوب أثناء الرقاد تقاوم قویة والسیقان قائمة النباتات تكون أن - ٧
 تكون العصر سھولة أن یالحظ أنة ولو الساق قشرة لرقة نتیجة العصر سھل یكون أن - ٨

 .القصب تصیب التى لألمراض المقاومة بقلة عادة مصحوبة

األصناف المنزرعة بمصر



nصناعة علیھا قائمة أصناف عدة العشرین القرن مطلع منذ مصر فى إنتشرت ولقد 
: یلى ما منھا السكر

n٦٨- ٨٨ جیزة ، ٩-٤٥ تایوان جیزة ، ٣١٠ كوامباتور ناتال ، ٤١٣ كوامباتور ،  
 من األخیرة واألصناف ٢٨١كوامباتور ، ١٨٧٨ جاوة ، ١٠٥ جاوة ، ٩٦-٧٤ جیزة

 .السكر إستخراج فى علیھا یعتمد التى الحدیثة األصناف
n)أصناف المص ) ب:
nوھناك بعض الصفات یجب توافرھا فى الصنف المراد زراعتھ للمص وھى  :
.أن تكون العیدان متوسطة فى السمك - ١
أن یكون العود رخوًا وألیافھ عدیمة الصالبة - ٢
.أن تكون محتویات العود من العصیر السكرى عالیة  - ٣
.أن یكون العود سھل التقشیر طویل السالمیات رقیق القشرة - ٤
أن تكون نسبة السكر فى العود مناسبة إلعطاء حالوة بصرف النظر عن درجة  - ٥

.التركیز
n  وتشمل أصناف المص األصناف النبیلة مثل الشربون األحمر واألصفر والمخطط وخد

.الجمیل وھذه األصناف تزرع فى مساحات ضئیلة متفرقة خاصة فى الوجة البحرى



تدھور األصنافتدھور األصناف
nn  یلى ما ومنھا التدھور أسباب تتعدد:
.  إختالف الصفات الطبیعیة والكیماویة لألرض -١
.  إنتشار الكائنات الحیة وأھمھا عفن الجذر -٢
.إنتشار مرض تقزم الخلفات -٣
.  اإلصابة باألمراض الفیروسیة -٤
n المساحة وتتوسع األصناف تستورد آخر بعد عاما الصنف لتدھور ونتیجة  

  یزید ما لیحل تتدھور أن تلبث ال ثم المتدھورة األصناف حساب على منھ المنزرعة
  .غلة عنھا



نمو القصب نمو القصب 
nnویمرویمر  شھرشھر  ١٢١٢  - - ١٠١٠  منمن  مصرمصر  فىفى  القصبالقصب  نمونمو  مدةمدة  تتراوحتتراوح    

::یلىیلى  كماكما  تقسیمھاتقسیمھا  ویمكنویمكن  متعددةمتعددة  بأطواربأطوار  حیاتھحیاتھ  أثناءأثناء  فىفى
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
nnعلىعلى  الحصولالحصول  أجلأجل  منمن  إالإال  بالبذرةبالبذرة  تزرعتزرع  والوال  بالعقلةبالعقلة  القصبالقصب  نباتاتنباتات  تزرعتزرع  

  برعمبرعم  علىعلى  تحتوىتحتوى  التىالتى  العقلالعقل  بدفنبدفن  القصبالقصب  نباتنبات  ویتكاثرویتكاثر  ..جدیدةجدیدة  أصنافأصناف
  علىعلى  تحتوىتحتوى  طرفیھطرفیھ  عقلعقل  علىعلى  الحصولالحصول  ویمكنویمكن  باألرضباألرض  أكثرأكثر  أوأو  واحدواحد
..الطرفىالطرفى  البرعمالبرعم  علىعلى  تحتوىتحتوى  والوال  طرفیةطرفیة  غیرغیر  ساقیھساقیھ  وعقلوعقل  الطرفىالطرفى  البرعمالبرعم

nnللسوقللسوق  النامیھالنامیھ  بالققمبالققم  موادمواد  تتكونتتكون  حیثحیث  ساكنةساكنة  للساقللساق  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  تظلتظل  
  القمةالقمة  وإزالةوإزالة  ..القمیةالقمیة  بالسیادةبالسیادة  الظاھرةالظاھرة  ھذهھذه  وتسمىوتسمى  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  نمونمو  تمنعتمنع

  تنموتنمو  باآلفاتباآلفات  اإلصابةاإلصابة  أوأو  الصقیعالصقیع  نتیجةنتیجة  لھالھا  أضرارأضرار  حدوثحدوث  أوأو  الطرفیةالطرفیة
  كذلككذلك  القمیةالقمیة  السیادةالسیادة  ظاھرةظاھرة  وتظھروتظھر  عادیةعادیة  سوقاسوقا  مكونةمكونة  العلیاالعلیا  الجانبیةالجانبیة  البراعمالبراعم

  ففىففى  أفقیاأفقیا  وزرعتوزرعت  برعمبرعم  منمن  أكثرأكثر  علىعلى  تحتوىتحتوى  العقلةالعقلة  كانتكانت  إذاإذا  الزراعةالزراعة  عندعند
  مثبطًامثبطًا  وتأثیروتأثیر  لھالھا  ویكونویكون  أوًالأوًال  الصغرىالصغرى  أوأو  العلیاالعلیا  البراعمالبراعم  تنموتنمو  الظروفالظروف  ھذهھذه
    كلیةكلیة  نموھانموھا  تمنعتمنع  وقدوقد  إنباتھاإنباتھا  یتأخریتأخر  وھكذاوھكذا  سناسنا  األكبراألكبر  أوأو  السفلىالسفلى  البراعمالبراعم  لنمولنمو

nnطولطول  ––  المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف  أھمھاأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  العقلالعقل  إنباتإنبات  علىعلى  ویؤثرویؤثر  
  ––  النباتالنبات  علىعلى  البرعمالبرعم  موقعموقع  ––  الغذائیةالغذائیة  الحالةالحالة  ––  األغماداألغماد  وجودوجود  ––  العقلةالعقلة
  ماءماء  ––  الزراعةالزراعة  عمقعمق  ––  الحرارةالحرارة  ––  القطعالقطع  مدةمدة  ––  الزراعةالزراعة  عندعند  البرعمالبرعم  موضعموضع
..األرضاألرض  وطوبةوطوبة  ھواءھواء  ––  األرضاألرض



nnمعاملة العقل قبل الزراعةمعاملة العقل قبل الزراعة
nnزیادةزیادة  بغرضبغرض  زراعتھازراعتھا  قبلقبل  الزراعةالزراعة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة  العقلةالعقلة  تعاملتعامل  

    تسمیدتسمید  إلىإلى  الزراعالزراع  ویلجأویلجأ  ..الجدیدةالجدیدة  النمواتالنموات  وجودةوجودة  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة
    منھمنھ  الزراعةالزراعة  عقلعقل  علىعلى  للحصولللحصول  والمعدوالمعد  جیدًاجیدًا  المحصولالمحصول  ورىورى
    حیثحیث  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  منمن  وافرةوافرة  لكمیاتلكمیات  مختزنةمختزنة  العقلالعقل  تصبحتصبح  حتىحتى

  ..الجدیدةالجدیدة  النمواتالنموات  وقوةوقوة  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  رفعرفع  علىعلى  ذلكذلك  یؤدىیؤدى
nnفیھافیھا  تنبتتنبت  التىالتى  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تكونتكون  حینماحینما  العقلالعقل  تعاملتعامل  وعمومًاوعمومًا  

::یلىیلى  بمابما  مالئمةمالئمة  غیرغیر
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
nnیتكونیتكون  الساقالساق  أنأن  وحیثوحیث  ..الزراعةالزراعة  منمن  أشھرأشھر  ٤٤  بعدبعد  عادًةعادًة  النباتالنبات  تفریعتفریع  یكتملیكتمل  

  برعمبرعم  یوجدیوجد  حیثحیث  عظیمةعظیمة  أھمیةأھمیة  ولذلكولذلك  القاعدةالقاعدة  عندعند  جدًاجدًا  قصیرةقصیرة  سالمیاتسالمیات  منمن
  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  المدفونةالمدفونة  البراعمالبراعم  زیادةزیادة  إلىإلى  ھذاھذا  ویؤدىویؤدى  عقدةعقدة  كلكل  عندعند

    ..))خلفاتخلفات((  جانبیةجانبیة  أفرعأفرع  لتكونلتكون  البراعمالبراعم  ھذهھذه  وتنمووتنمو
nnواحدواحد  برعمبرعم  علىعلى  تحتوىتحتوى  عقلةعقلة  وكلوكل  بالعقلةبالعقلة  یتكاثریتكاثر  القصبالقصب  أنأن  المعروفالمعروف  ومنومن  

    التىالتىوو  الثانویةالثانویة  السوقالسوق  علیھعلیھ  یتكونیتكون  أصلىأصلى  ساقساق  إلىإلى  برعمبرعم  كلكل  وینمووینمو  أكثرأكثر  أوأو
  بدونبدون  النباتالنبات  نمانما  فإذافإذا  ..وھكذاوھكذا  یةیةخماسخماسوو  رباعیةرباعیةوو  ثالثیةثالثیة  سوقسوق  یھایھاعلعل  یتكونیتكون
    القصبالقصب  كسركسر  عندعندوو  ..  أقدامأقدام  عدةعدة  یبلغیبلغ  حتىحتى  كثیراكثیرا  الكودیةالكودیة  قطرقطر  یزدادیزداد  تنافستنافس

  خلفاتخلفات  مكونةمكونة  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  منمن  البراعمالبراعم  تنموتنمو  ))المحصولالمحصول  حصادحصاد((
    ..آخرآخر  بعدبعد  عاماعاما  العملیةالعملیة  ھذهھذه  تكرارتكرار  ویمكنویمكن

nnمسافاتمسافات  ــ  الحرارةالحرارة  ــ  الضوءالضوء  ::أھمھاأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  التفریعالتفریع  علىعلى  ویؤثرویؤثر  
  اإلصابةاإلصابة  ––اتاتالخلفالخلف  أعمارأعمار  ــ  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  ــ  األرضاألرض  رطوبةرطوبة  ــ  الزراعةالزراعة

..األرضاألرض  غطاءغطاء  ــ  األسمدةاألسمدة  ــ  واآلفاتواآلفات  األمراضاألمراضبب





طور النمو واإلستطالةطور النمو واإلستطالة: : ثالثًاثالثًا
nn  مفترشمفترش  ھوھو  وماوما  قائمقائم  ھوھو  ماما  فمنھافمنھا  القصبالقصب  أصنافأصناف  نمونمو  طبیعةطبیعة  تختلفتختلف    

  حیاتھاحیاتھا  أوائلأوائل  فىفى  بكثرةبكثرة  خلفتھاخلفتھا  األصنافاألصناف  بعضبعض  وتعطىوتعطى  ومائلومائل
  أوقاتأوقات  فىفى  خلفاتخلفات  اآلخراآلخر  البعضالبعض  تعطىتعطى  بینمابینما  ))٣١٣٣١٣كوامباتوركوامباتور((

..))٤١٣٤١٣كوامباتوركوامباتور((  متأخرةمتأخرة
nnوینایروینایر  دیسمبردیسمبر((  العامالعام  منمن  الباردةالباردة  الفتراتالفترات  أثناءأثناء  القصبالقصب  نمونمو  یقفیقفوو((    

    فىفى  نضجھنضجھ  ویتمویتم  ذلكذلك  بعدبعد  قلیًالقلیًال  ))البكرالبكر((  الغرسالغرس  القصبالقصب  وینمووینمو
    خاللخالل  مترمتر٣٣  السوقالسوق  طولطول  ویبلغویبلغ  ))ومارسومارس  فبرایرفبرایر((  المالئمةالمالئمة  الظروفالظروف
..أشھرأشھر١٠١٠  حوالىحوالى  وھووھو  النموالنمو  موسمموسم

nnعمرعمر  ––  نفسھنفسھ  الصنفالصنف  القصبالقصب  نمونمو  علىعلى  تؤثرتؤثر  التىالتى  العواملالعوامل  أھمأھم  ومنومن    
  ––  المعدنیةالمعدنیة  األسمدةاألسمدة  ––  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  فىفى  الیومیةالیومیة  التغیراتالتغیرات  ––  النباتالنبات

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





رابعًا طور النضجرابعًا طور النضج  
nn  یلىیلى  بمابما  القصبالقصب  نضجنضج  علىعلى  اإلستداللاإلستدالل  یمكنیمكن::
    تقاربتقارب  عندماعندما  ذلكذلك  ویحدثویحدث  أقصاھاأقصاھا  النباتالنبات  فىفى  ))الحالوةالحالوة((  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  للووصصوو  --١١

..والسفلیةوالسفلیة  العلویةالعلویة  بالسالمیاتبالسالمیات  السكروزالسكروز  نسبةنسبة
..األحمراألحمر  اللوناللون  قتامةقتامة  وإزدیادوإزدیادأأ  األصفراألصفر  اللوناللون  إلىإلى  للعیدانللعیدان  األخضراألخضر  اللوناللون  تحولتحول  --٢٢
..الجافةالجافة  األوراقاألوراق  نسبةنسبة  إزدیادإزدیاد  --٢٢
..وموتھاوموتھا  األوراقاألوراق  إصفرارإصفرار  --٤٤
..العقدةالعقدة  عندعند  السیقانالسیقان  كسركسر  سھولةسھولة  --٥٥
nnمالحظةمالحظة  ویجبویجب  السكروزالسكروز  تركیزتركیز  ویرتفعویرتفع  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  تنخفضتنخفض  القصبالقصب  نمونمو  وأثناءوأثناء  

    وینخفضوینخفض  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  القاعدیةالقاعدیة  بالسالمیاتبالسالمیات  مرتفعًامرتفعًا  یكونیكون  السكروزالسكروز  تركیزتركیز  أنأن
    وإلىوإلى  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة  بالسالمیاتبالسالمیات  أسفلأسفل  إلىإلى  المنطقةالمنطقة  ھذهھذه  منمن  التركیزالتركیز
    محتواھامحتواھا  إرتفاعإرتفاع  إلىإلى  النباتالنبات  قمةقمة  فىفى  السكروزالسكروز  إنخفاضإنخفاض  یرجعیرجعوو  ..النباتالنبات  قمةقمة  أعلىأعلى

    سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة  السفلىالسفلى  األجزاءاألجزاء  فىفى  تركیزهتركیزه  إنخفاضإنخفاض  یرجعیرجع  كماكما  ،،  الرطوبىالرطوبى
    ..األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  زیادةزیادة  إلىإلى  األرضاألرض

nnأھمھاأھمھا  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

nnالحرارةالحرارة) ) أأ::
nnالمناطقالمناطق  أنسبأنسب  فإنفإن  ولذلكولذلك  المشمسالمشمس  الصحوالصحو  الرطبالرطب  الحارالحار  الجوالجو  القصبالقصب  محصولمحصول  نمونمو  یوافقیوافق    

  فىفى  زراعتھزراعتھ  یمكنیمكن  كماكما  ))حبوبًاحبوبًا  یكونیكون  حیثحیث((  الممطرةالممطرة  الحارةالحارة  المنطقةالمنطقة  ھىھى  ونموهونموه  لزراعتھلزراعتھ
  تكونتكون  أزھارهأزھاره  أنأن  إالإال  یزھریزھر  وقدوقد  حبوبحبوب  یكونیكون  الال((  األمطاراألمطار  القلیلةالقلیلة  الحارةالحارة  شبھشبھ  المناطقالمناطق
  الموسمالموسم  نھایةنھایة  فىفى  خصوصًاخصوصًا  والسحبوالسحب  بالغیومبالغیوم  المغطىالمغطى  البرودةالبرودة  الشدیدالشدید  الجوالجو  ویؤدىویؤدى  ..))عقیمةعقیمة
    ..بالنباتاتبالنباتات  السكرالسكر  نسبةنسبة  إنخفاضإنخفاض  إلىإلى

nnبالنموبالنمو  تسمحتسمح  كافیةكافیة  بدرجةبدرجة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  ترتفعترتفع  أنأن  للقصبللقصب  المنتجةالمنتجة  المناطقالمناطق  فىفى  ویلزمویلزم  
  الفرصةالفرصة  تتاحتتاح  حتىحتى  بطیئًابطیئًا  النموالنمو  تجعلتجعل  بحیثبحیث  بعدھابعدھا  تنخفضتنخفض  ثمثم  أكثرأكثر  أوأو  أشھرأشھر  ٨٨  لمدةلمدة  السریعالسریع
  ..السكرالسكر  تخزینتخزین  لزیادةلزیادة

nnعنعن  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  إنخفضتإنخفضت  وإذاوإذا  مم̊˚  ١٥١٥  عندعند  تماماتماما  ویقفویقف  مم̊˚  ٢١٢١  عندعند  النموالنمو  ویبطؤویبطؤ    
    نھایةنھایة  عندعند  القصبالقصب  حقولحقول  فىفى  المیتةالمیتة  األوراقاألوراق  عددعدد  ویزدادویزداد  ..بسرعةبسرعة  تتلفتتلف  األوراقاألوراق  فإنفإن  ذلكذلك

    تتأثرتتأثر  ماما  ونادراونادرا  ..الحرارةالحرارة  إنخفاضإنخفاض  بسبببسبب  وذلكوذلك  حارةحارة  الشبةالشبة  المناطقالمناطق  فىفى  النموالنمو  موسمموسم
    عندماعندما  جدیدةجدیدة  نمواتنموات  تعطىتعطى  فأنھافأنھا  ھذاھذا  وعلىوعلى  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  بدرجاتبدرجات  األرضیةاألرضیة  األجزاءاألجزاء
  ..التالىالتالى  الربیعالربیع  فىفى  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  ترتفعترتفع

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



nnالضوءالضوء) ) بب::
nnالمحاصیلالمحاصیل  جمیعجمیع  علىعلى  ویتفوقویتفوق  للشمسللشمس  المحبةالمحبة  النباتاتالنباتات  منمن  القصبالقصب  یعتبریعتبر  

  طاقةطاقة  إلىإلى  والماءوالماء  الكربونالكربون  أكسیدأكسید  وثانىوثانى  الضوئیةالضوئیة  الطاقةالطاقة  تحویلتحویل  فىفى  األخرىاألخرى
..))الكربونالكربون  رباعىرباعى  نباتنبات  القصبالقصب((  وألیافوألیاف  وغذاءوغذاء

nnالتفریعالتفریع  وغزیرةوغزیرة  ةةتلئتلئوممومم  قصیرةقصیرة  السوقالسوق  فتصبحفتصبح  نمونموالال  علىعلى  اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  وتؤثروتؤثر  
  إذاإذا  عصیریةعصیریة  رخوةرخوة  ورفیعةورفیعة  طویلةطویلة  السوقالسوق  وتصبحوتصبح  شدیدةشدیدة  اإلضاءةاإلضاءة  كانتكانت  إذاإذا

    ..  ضعیفةضعیفة  اإلضاءةاإلضاءة  كانتكانت
nnللمربىللمربى  بالنسبةبالنسبة  كبرىكبرى  أھمیةأھمیة  لھلھ  الذىالذى  اإلزھاراإلزھار  علىعلى  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  طولطول  وتؤثروتؤثر  

    ..حبوبحبوب  وكونتوكونت  النباتاتالنباتات  أزھرتأزھرت  إذاإذا  إالإال  تحسینتحسین  أىأى  عملعمل  یمكنھیمكنھ  الال  حیثحیث
nnالمثالیةالمثالیة  القصیرالقصیر  النھارالنھار  نباتاتنباتات  منمن  القصبالقصب  ویعتبرویعتبر..



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

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

nnالنتحالنتح  طریقطریق  عنعن  الماءالماء  فقدفقد  زیادةزیادة  منمن  الریاحالریاح  تسببھتسببھ  ماما  علىعلى  ةةعالوعالو  
  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  فىفى  بإرتفاعبإرتفاع  مصحوبامصحوبا  ذلكذلك  كانكان  إذاإذا  خصوصاخصوصا  والبخروالبخر

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



    ))التربة الموافقةالتربة الموافقة((اإلحتیاجات األرضیة اإلحتیاجات األرضیة : : ثانیًاثانیًا
nالصرف جیدة عمیقة لتربة یحتاج نةإف التربة فى طویلة مده القصب لبقاء نظرا 

 طبقة تكون بأن یكفى ال ولذلك ألسفل الجذرى المجموع إمتداد على تساعد
 جیده مفككة التربة كانت إذا المحصول یجود بل جیدا ةمخدوم التربة سطح

.التھویة
nسھل اآلزوت من كبیرة كمیات على تحتوى تربة إلى القصب یحتاج كما 

.الضروریة العناصر من غیره على ةعالو اإلمتصاص
n الطینیة األراضى أن مع القوام المختلفة األراضى من كثیر فى القصب ویزرع 

 .لزراعتھ األراضى أنواع أوفق ھى الرسوبیة الصفراء
nاألراضى وال بھا محصولھ لقلة الثقیلة السوداء األرضى فى بزراعتھ ینصح ال 

 .السكریة محتویاتھ وقلة القصب رقاد ولسھولة بالماء إحتفاظھا لعدم الرملیة
 بالرغم القلویة الشدیدة أو ةالملحی أو الغدقة األراضى فى زراعتھ تنجح ال كما
.القلویةو الحموضة من متفاوتة لدرجات ھتحمل من



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة
nnالزراعة الصیفیةالزراعة الصیفیة::
nnمصرمصر  فىفى  أماأما  ..مارسمارس  آخرآخر  حتىحتى  فبرایرفبرایر  أوائلأوائل  منمن  العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  الصیفیةالصیفیة  ةةزراعزراعالال  تبدأتبدأ  

  یفضلیفضل  وعموماوعموما  ..مارسمارس  أواخرأواخر  إلىإلى  فبرایرفبرایر  أواخرأواخر  منمن  یزرعیزرع  البحرىالبحرى  والوجھوالوجھ  الوسطىالوسطى
..الجودةالجودة  وصفاتوصفات  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  لزیادةلزیادة  التبكیرالتبكیر

nnالزراعة الخریفیةالزراعة الخریفیة::
nnقناقنا  محافظتىمحافظتى  فىفى  وذلكوذلك  وأكتوبروأكتوبر  سبتمبرسبتمبر  شھرىشھرى  فىفى  الخریفالخریف  فىفى  القصبالقصب  یزرعیزرع  وفیھاوفیھا    

  ..وأسوانوأسوان
nnوتمتاز الزراعة الخریفیة على الصیفیة بما یلىوتمتاز الزراعة الخریفیة على الصیفیة بما یلى::
..القصبالقصب  نمونمو  موسمموسم  لطوللطول  المحصولالمحصول  زیادةزیادة  - - ١١
    وینقصوینقص  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  ترتفعترتفع  أنأن  قبلقبل  مبكرمبكر  وقتوقت  فىفى  القصبالقصب  حصادحصاد  موسمموسم  منمن  اإلنتھاءاإلنتھاء  - - ٢٢

..مبكرامبكرا  الخلفةالخلفة  خدمةخدمة  منمن  والتمكنوالتمكن  السكریھالسكریھ  محتویاتھمحتویاتھ  وتقلوتقل  المحصولالمحصول  وزنوزن
..النضجالنضج  ةةالمتأخرالمتأخر  األصتافاألصتاف  فىفى  خصوصاخصوصا  السكرالسكر  نسبةنسبة  زیادةزیادة  - - ٣٣
..الغرسالغرس  الزراعةالزراعة  فىفى  علیھعلیھ  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  وغیرهوغیره  الفولالفول  تحمیلتحمیل  یمكنیمكن  - - ٤٤
..التبكیر بموسم تشغیل مصانع القصب أطول فترة ممكنةالتبكیر بموسم تشغیل مصانع القصب أطول فترة ممكنة  - - ٥٥



الموقع فى الدورةالموقع فى الدورة

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

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

    ..ةةبالذربالذر  أوأو  البقولیةالبقولیة  بالمحاصیلبالمحاصیل
nnوالخماسیةوالخماسیة  والرباعیةوالرباعیة  الثالثیةالثالثیة  ھىھى  إتباعًاإتباعًا  الدوراتالدورات  وأكثروأكثر    

..والسداسیةوالسداسیة



تقاوىتقاوىالال
nnوتختلفوتختلف  السابقالسابق  المحصولالمحصول  منمن  عادًةعادًة  تؤخذتؤخذ  التىالتى  بالعقلةبالعقلة  القصبالقصب  یتكاثریتكاثر  

  وتتراوحوتتراوح  الزراعةالزراعة  ومنطقةومنطقة  التخطیطالتخطیط  ومعدلومعدل  الصنفالصنف  حسبحسب  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة
..))كجمكجم  ٤٥٤٥  القنطارالقنطار((  للفدانللفدان  قنطارقنطار  ١٥٠١٥٠  ––٩٠٩٠بینبین  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة

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

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

  كبیرةكبیرة  مخاطرةمخاطرة  فیھافیھا  واحدواحد  برعمبرعم  علىعلى  تحتوىتحتوى  قصیرةقصیرة  بعقلبعقل  الزراعةالزراعة  أنأن
  القطعالقطع  یتمیتم  أنأن  یجبیجب  كماكما  نھایاتھانھایاتھا  تتشققتتشقق  الال  حتىحتى  حادةحادة  بآلةبآلة  القطعالقطع  ویكونویكون

    وجدوجد  وقدوقد  ..مائلمائل  غیرغیر  یكونیكون  وأنوأن  البراعمالبراعم  عنعن  بعیدًابعیدًا  السالمیاتالسالمیات  منتصفمنتصف  فىفى
  باقىباقى  منمن  إنباتھاإنباتھا  فىفى  أسرعأسرع  العیدانالعیدان  أطرافأطراف  منمن  المأخوذةالمأخوذة  التقاوىالتقاوى  أنأن

  ..األجزاءاألجزاء
  فىفى  یتأخریتأخر  ألنھألنھ  ))الغرسالغرس  أوأو  البكرالبكر((  سنھسنھ  أولأول  محصولمحصول  منمن  التقاوىالتقاوى  تؤخذتؤخذ  - - ٣٣

  أنھأنھ  علىعلى  وعالوًةوعالوًة  للزراعةللزراعة  المناسبالمناسب  المیعادالمیعاد  فىفى  فیأتىفیأتى  الخلفةالخلفة  عنعن  النضجالنضج
  علىعلى  الحصولالحصول  یتیسریتیسر  لملم  وإذاوإذا  - - أنشطأنشط  وبراعمھوبراعمھ  باألمراضباألمراض  إصابًةإصابًة  أقلأقل

  ..األولىاألولى  الخلفةالخلفة  محصولمحصول  منمن  أخذھاأخذھا  یمكنیمكن  الغرسالغرس  القصبالقصب  منمن  التقاوىالتقاوى



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

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

..فى الوسطفى الوسط
..سھولة التغطیة عند الزراعةسھولة التغطیة عند الزراعة  - - ٢٢
..البراعم الطرفیة أقوى وأسرع نموًا من مثیالتھا فى المناطق القاعدیةالبراعم الطرفیة أقوى وأسرع نموًا من مثیالتھا فى المناطق القاعدیة  - - ٣٣
nnإال 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





nnنظام توزیع تقاوى القصب عند الزراعةنظام توزیع تقاوى القصب عند الزراعة::
nn بإحدى الطرق التالیةبإحدى الطرق التالیة) ) عقل الزراعةعقل الزراعة((یتم وضع التقاوى یتم وضع التقاوى::
..وى فى صف واحدوى فى صف واحدااوضع عقل التقوضع عقل التق  - - ١١
..وضع عقل التقاوى فى صفینوضع عقل التقاوى فى صفین  - - ٢٢
..وضع عقل التقاوى فى صف ونصفوضع عقل التقاوى فى صف ونصف  - - ٣٣
nnالخلفةالخلفة  كثیرةكثیرة  األصنافاألصناف  فىفى  خصوصًاخصوصًا  ونصفونصف  بصفبصف  الزراعةالزراعة  أنأن  وجدوجد  

                    بمعدلبمعدل  التخطیطالتخطیط  كانكان  إذاإذا  بصفینبصفین  الزراعةالزراعة  محصولھامحصولھا  فىفى  تعادلتعادل
..القصبتینالقصبتین//خطوطخطوط١٠١٠- - ٩٩



طرق الزراعةطرق الزراعة
nnمستویةمستویة  غیرغیر  كانتكانت  إذاإذا  وتقصیبھاوتقصیبھا  بحرثھابحرثھا  الزراعةالزراعة  قبلقبل  األرضاألرض  تخدمتخدم  

  والمعتادوالمعتاد  مراتمرات  ٣٣--٢٢  وتزحیفھاوتزحیفھا  تمشیطھاتمشیطھا  إعادةإعادة  ثمثم  الرىالرى  إنتظامإنتظام  علىعلى  حرصًاحرصًا
  حتىحتى  ألخرىألخرى  سنةسنة  منمن  العمقالعمق  تغیرتغیر  معمع  ))سمسم  ٣٥٣٥--٢٥٢٥((  الحرثالحرث  وتعمیقوتعمیق  إتقانإتقان

..التربةالتربة  سطحسطح  منمن  قریبةقریبة  صماءصماء  طبقةطبقة  تتكونتتكون  الال
nnقصبتینقصبتین  //  خطخط  ١٠١٠  --٩٩  بمعدلبمعدل  الجنوبالجنوب  إلىإلى  الشمالالشمال  منمن  األرضاألرض  تخططتخطط  ثمثم  

    ١٣١٣  ––١٢١٢بمعدلبمعدلوو  ..السكرالسكر  إنتاجإنتاج  بغرضبغرض  القصبالقصب  زراعةزراعة  حالةحالة  فىفى
    ..لمصلمصاا  بغرضبغرض  القصبالقصب  زراعةزراعة  حالةحالة  فىفى  قصبتینقصبتین//خطخط

nnاتاتالخلفالخلف  عددعدد  قلقلیی  الال  حتىحتى  ذلكذلك  منمن  أكثرأكثر  الخطالخط  عرضعرض  تقلیلتقلیل  یفضلیفضل  والوال  
  الزراعةالزراعة  وصعوبةوصعوبة  التقاوىالتقاوى  وزیادةوزیادة  التخطیطالتخطیط  تكالیفتكالیف  زیادةزیادة  عنعن  فضالفضال

  میاهمیاه  كفایةكفایة  وعدموعدم  الخلفةالخلفة  محصولمحصول  فىفى  خصوصاخصوصا  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  وإجراءوإجراء
    ..السكرالسكر  نسبةنسبة  وإنخفاضوإنخفاض  القصبالقصب  رقادرقاد  وكثرةوكثرة  الخطوطالخطوط  عمقعمق  لقلةلقلة  الرىالرى

nnالرئیسیةالرئیسیة  الرىالرى  مساقىمساقى  تقامتقام  التخطیطالتخطیط  إجراءإجراء  وبعدوبعد..    



nnاألتیةاألتیة  الطرقالطرق  بإحدىبإحدى  القصبالقصب  یزرعیزرع  عمومًاعمومًاوو::

::))أمبوأمبو  كومكوم  طریقةطریقة((  الثانىالثانى  الخطالخط  منمن  ))التكفینالتكفین((  التردیمالتردیم  طریقةطریقة١١..

::بالمحراثبالمحراث  الترديمالترديم  طريقةطريقة٢٢..

::المبتلةالمبتلة  الطريقةالطريقة  أوأو  اللوصاللوص  أوأو  التدويسالتدويس  طريقةطريقة٣٣..



nطریقة كوم أمبو(من الخط الثانى ) التكفین(طریقة التردیم : أوال:(
n الحقل حافة إلى خط أول من المفككة التربة ترفع وفيها شيوعا الطرق أكثر وهى. 

 التربة ترفع ثم الخط بطن فى ونصف صف أو صفين فى التقاوى عقل توضع ثم
  ويجب منها ببعض التقاوى وتغطى الثانى المجاور الخط تعميق من الناتجة المفككة

  ثم الخط ظهر فوق التراب من تبقى ما ويوضع سم٥ عن الغطاء سمك يزيد الأ
 ثم كله الحقل زراعة يتم حتى العملية وتكرر الثانى الخط بطن فى التقاوى توضع
.مباشرة الزراعة ريه األرض وتروى الخطوط وتمسح والبتون القنى تقام

nمميزات هذه الطريقة:
.إنتظام عمق الزراعة١.
.التحكم فى سمك الغطاء فوق التقاوى٢.
.إمكان رص العقل وترتيبها بحيث تكون البراعم على الجانبين٣.
.التفريع القاعدىمما يزبد  العزيقبتغطية أكبر عدد من سالميات النباتات الصغيرة ٤.
.محصول عن الطرق األخرىالوفرة ٥.
nعيوب هذه الطريقة:
.األيدى العاملةكثرة النفقات و١.
.التقاوى زيادة كمية٢.





nثانيا طريقة الترديم بالمحراث:
nتشق ثم الخطوط بطن فى التقاوى ترص ثم سبق كما األرض تجهيز وفيها 

 األرض وتروى حراثمبال بردمها التقاوى فتتغطى الطراد بالمحراث الخطوط
.والمسح التغطية بعد الزراعة رية

nسم٢٠ إلى يصل فقد التقاوى فوق الغطاء سمك الطريقة هذه على ويعاب 
  .البراعم إنبات نسبة قلة ذلك عن وينشأ

nًالمبتلة الطريقة أو اللوص أو التدويس طريقة :ثالثا:
nحالة فى وخصوصاً الوسطى مصرو البحرى الوجه فى إنتشاراً أكثر وهى 

 األرض تقسيم بعد الخطوط فوق التقاوى توضع وفيها .للمص القصب زراعة
 الرى وبعد هادئاً رياً األرض تروى ثم الخطوط مسح عدم مع فقط القنى ولف

 .بأرجلهم عليها العمال ضغط طريق عن العقل تزرع مباشرةً
nنفقاتها قلة الطريقة هذه مميزات منو.  
nوعيوبها:
.عدم إنتظام الزراعة إذ أنه بعض البراعم تكون سطحية والبعض عميقة١.
.سهولة رقاد النباتات ألن الزراعة سطحية٢.
.قلة محصولها عن الطريقة األولى٣.
.ال تقاوم العطش لتصلب األرض وسرعة تشققها٤.



الترقیعالترقیع  
nn    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

..فى الخلفةفى الخلفة  ةةنباتات نامیة تقطع بجذورھا من جور غزیرنباتات نامیة تقطع بجذورھا من جور غزیر
nn    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 قبل موس م الزراع ة م ع    فتطوش بعض النباتات وھى قائمة فى الحقل قبل موس م الزراع ة م ع    
إزال ة أوراقھ ا وریھ ا فتب  دأ الب راعم ف ى اإلنب ات م  ن أعل ى إل ى أس  فل         إزال ة أوراقھ ا وریھ ا فتب  دأ الب راعم ف ى اإلنب ات م  ن أعل ى إل ى أس  فل         

س م أى بع د   س م أى بع د     ٣٠٣٠--٢٠٢٠وبعد حوالى أسبوعین وعندما یص ل طولھ ا إل ى    وبعد حوالى أسبوعین وعندما یص ل طولھ ا إل ى    
شھرین من بدأ اإلنبات تقطع النباتات م ن أس فل العق د ك ل واح د منھ ا       شھرین من بدأ اإلنبات تقطع النباتات م ن أس فل العق د ك ل واح د منھ ا       
على حدة ثم تقرط أوراقھا ثم تزرع فى األم اكن الخالی ة م ن النبات ات     على حدة ثم تقرط أوراقھا ثم تزرع فى األم اكن الخالی ة م ن النبات ات     

..أیامأیام  ةةبعد رى األرض ثم یعاد الرى بعد اإلنتھاء من الترقیع بعدبعد رى األرض ثم یعاد الرى بعد اإلنتھاء من الترقیع بعد
nn  وال یقتص  ر إس  تعمال ھ  ذه الطریق  ة عل  ى الترقی  ع ب  ل أن ال  وزارة ف  ى  وال یقتص  ر إس  تعمال ھ  ذه الطریق  ة عل  ى الترقی  ع ب  ل أن ال  وزارة ف  ى

س بیل إس  تخدامھا كطریق ة للزراع  ة حی  ث تق ل كمی  ة التق اوى بھ  ا إل  ى     س بیل إس  تخدامھا كطریق ة للزراع  ة حی  ث تق ل كمی  ة التق اوى بھ  ا إل  ى     
..قنطار للفدانقنطار للفدان  ٤٠٤٠





مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش  
nجفافھا وعند الزراعة ریة بعد األرض تخربش حیث مرات ثالث القصب یعزق  

  ویجب العقل من العاریة األجزاء وتغطیة الشقوق وتكسیر الحشائش إلزالة
.النباتات إقتالع من خوفا إجرائھا عند اإلحتراس

nجزء یقطع وفیھا أیام ١٠ بحوالى األولى الریھ بعد األولى العزقة القصب ویعزق 
  أسبوع بحوالى الثانیة الریة بعد الثانیة العزقة أما .النباتات بھ وتلف الثرى من

 تجرى الثالثة العزقة أما النباتات حول التردیم مع األولى العزقة من أعمق وتكون
  العزقة وھذه وتتشابك النباتات تعلو أن قبل منھا اإلنتھاء ویجب الثالثة الریھ بعد

.اإلرتفاع قلیلة بتون وسط فى بعدھا النباتات وتصبح سابقتھا من أعمق
nاألرض وطبیعة الحشائش إنتشار مدى على واألخرى العزقھ بین المدة تتوقفو  

.صغیرة بمناقر أو النباتات بین الموجودة الحشائش نقاوة ویحسن .الجو وحالة
nالسعد – النجیل – العلیق – العدار ھى القصب بحقول تنتشر التى والحشائش –  

.الشیطانى الخبیزة – الداتوره – الشیطانى الملوخیة – الدیب عنب – الرجلة
nالزراعة وزارة من بھا والموصى كیمیائیةال المبیدات بعض إستخدام مكنوی  

.الحشائش تلك لمقاومة



التسمید  التسمید  
nn  لنیتروجینلنیتروجیناا  وأھمھاوأھمھا  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  یستنفذیستنفذ  لألرضلألرض  مجھدمجھد  نباتنبات  القصبالقصب    

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

..المحصولالمحصول  زیادةزیادة  علىعلى  للعملللعمل  ضافضافیی
nnمنمن  كانكان  ولذاولذا  القصبالقصب  محصولمحصول  إلنتاجإلنتاج  المحددالمحدد  العنصرالعنصر  ھوھو  اآلزوتاآلزوت  أنأن  التجاربالتجارب  دلتدلت  ولقدولقد  

    ..كیماویةكیماویة  أوأو  عضویةعضویة  أسمدةأسمدة  ھیئةھیئة  علىعلى  سواءسواء  التربةالتربة  إلىإلى  ھھإضافتإضافت  الواجبالواجب
nnما یلىما یلىوتختلف كمیة السماد اآلزوتى تبعا لوتختلف كمیة السماد اآلزوتى تبعا ل::
.    .    األرض الصفراءاألرض الصفراء  ھھأكبر مما تحتاج إلیأكبر مما تحتاج إلی  ةةفاألرض السوداء تحتاج كمیفاألرض السوداء تحتاج كمی: : طبیعة األرضطبیعة األرض  - - ١١
    ..األرض األقل خصوبةاألرض األقل خصوبة  ھھفاألرض الخصبة تحتاج كمیة أقل مما تحتاج إلیفاألرض الخصبة تحتاج كمیة أقل مما تحتاج إلی: : خصوبة األرضخصوبة األرض  - - ٢٢
..والعكسوالعكسفتقل حینما یزرع القصب بعد بقول فتقل حینما یزرع القصب بعد بقول : : المحصول السابق للقصب فى الدورةالمحصول السابق للقصب فى الدورة  - - ٣٣
..وھكذاوھكذاالقصب الغرس یحتاج إلى كمیة أقل مما تحتاج إلیة الخلفة القصب الغرس یحتاج إلى كمیة أقل مما تحتاج إلیة الخلفة : : نوع محصول القصبنوع محصول القصب  - - ٤٤
  اآلزوتاآلزوت  منمن  النباتالنبات  إستفادةإستفادة  زیادةزیادة  إلىإلى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفاعإرتفاع  یؤدىیؤدى  حیثحیث  ::الحرارةالحرارة  درجةدرجة  - - ٥٥

..المضافالمضاف
..حیث تختلف األصناف فى إستجابتھا للتسمید اآلزوتىحیث تختلف األصناف فى إستجابتھا للتسمید اآلزوتى: : صنف القصبصنف القصب  - - ٦٦



nاألسمدة اآلزوتيةالقصب إلى الكميات اآلتية من عموماًً يحتاج و:
.وحدة آزوت ٦٠-٤٠من ) غرس أو بكر(محصول أول سنة  •
.وحدة آزوت ٧٠-٦٠من ) خلفة أولى( ةمحصول ثانى سن •
.وحدة آزوت ٩٠-٧٥من ) خلفة ثانية(محصول ثالث سنة  •
n   نصـف  (ويوضع السماد اآلزوتى سرسبة بين صفوف النباتات على دفعتين األولـى

شـهر   ٢-١.٥بعد تكامل اإلنبات وبعد العزقة األولى ويكون ذلك بعد حـوالى  ) الكمية
.من الدفعة األولىشهر  أما النصف الثانى فيضاف بعد. من زراعة العقلة

n   وينصح بعدم التأخير فى إضافة األسمدة اآلزوتية إلى ما بعد نهاية شهر يونيو بـأى
. حال

n ؤدى إلىت د اآلزوتىوالمغاالة فى إضافة السما:
.إطالة فترة النمو الخضرى -١
.ظهور نموات جديدة متأخرة ال يتم نضجها -٢
.رقاد النباتات -٣
.نقص المحتويات السكرية فى المحصول -٤
n   وقد تبين أن إضافة الفوسفات ترفع نسبة الفوسفور فى العصير مما يسـهل إجـراء

كجم سـوبر فوسـفات للفـدان قبـل      ٢٠٠عمليات الترويق ولهذا يفضل دائماً وضع 
.الزراعة



الــرىالــرى
nnالنموالنمو  فترةفترة  خاللخالل  حاجتھحاجتھ  حسبحسب  عادًةعادًة  وتعطىوتعطى  المیاهالمیاه  منمن  وافرةوافرة  كمیاتكمیات  إلىإلى  القصبالقصب  یحتاجیحتاج  

  --  صنفصنفالال  - -   األرضاألرض  طبیعةطبیعة  --  الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة  ::علىعلى  الریاتالریات  وعددوعدد  المیاهالمیاه  كمیةكمیة  وتتوقفوتتوقف
..الجویةالجویة  الظروفالظروف

nnالوسطىالوسطى  مصرمصر  وفىوفى  ))٣٣مم  ألفألف  ١٥١٥  حوالىحوالى((  ریةریة  ٢٤٢٤- - ٢٢٢٢  العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  القصبالقصب  ویروىویروى    
  ألفألف  ١٠١٠  حوالىحوالى((  ریةریة  ١٨١٨--١٦١٦  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  وفىوفى  ))٣٣مم  ألفألف  ٥٥..١٢١٢  حوالىحوالى((  ریةریة  ٢٠٢٠--١٨١٨
    لھالھا  جدیدةجدیدة  أصنافأصناف  إستنباطإستنباط  طریقطریق  عنعن  المیاهالمیاه  إستخدامإستخدام  ترشیدترشید  إلىإلى  اآلناآلن  الحكومةالحكومة  وتعملوتعمل  ))٣٣مم

  ..المیاهالمیاه  نقصنقص  تحملتحمل  علىعلى  القدرةالقدرة
nnمعمع  ھادئةھادئة  وتكونوتكون  مباشرامباشرا  التقاوىالتقاوى  وضعوضع  منمن  اإلنتھاءاإلنتھاء  عقبعقب  الزراعةالزراعة  ریةریة  القصبالقصب  ویروىویروى  

  الزراعةالزراعة  منمن  أسابیعأسابیع  ٢٢::٣٣  بعدبعد  األولىاألولى  ةةالریالری  عطىعطىتتوو  جیدجید  اإلنباتاإلنبات  یكونیكون  حتىحتى  األرضاألرض  إشباعإشباع
..یومیوم  ١٠١٠::١٥١٥  كلكل  القصبالقصب  یروىیروى  ثمثم

nnالسدةالسدة  خاللخالل  القصبالقصب  رىرى  ویستحسنویستحسن  یومیوم  ٥٠٥٠  – – ٤٠٤٠بحوالىبحوالى  الكسرالكسر  قبلقبل  الرىالرى  وقفوقفتتویوی    
  منمن  سواءسواء  المحصولالمحصول  علىعلى  الصقیعالصقیع  تأثیرتأثیر  منمن  یخففیخفف  حیثحیث  ذلكذلك  أمكنأمكن  إذإذ  إرتوازیاإرتوازیا  ریاریا  الشتویةالشتویة
    المحتویاتالمحتویات  فىفى  النقصالنقص  أوأو  المحصولالمحصول  فىفى  العجزالعجز  حیثحیث  منمن  أوأو  تموتتموت  التىالتى  البراعمالبراعم  قلةقلة  حیثحیث

    ..السكریةالسكریة
nnرقدرقدتت  الال  حتىحتى  النموالنمو  منمن  المتأخرةالمتأخرة  المراحلالمراحل  فىفى  خصوصًاخصوصًا  الریاحالریاح  ھبوبھبوب  وقتوقت  یروىیروى  والوال  

    عنعن  الریاتالریات  بینبین  الفترةالفترة  ةةإطالإطال  عدمعدموو  التغریقالتغریق  عدمعدم  معمع  معتدلمعتدل  دائمًادائمًا  الرىالرى  ویكونویكون  ..النباتاتالنباتات
..بالثاقباتبالثاقبات  اإلصابةاإلصابة  منمن  ویزیدویزید  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  یقللیقلل  الرىالرى  تكرارتكرار  أنأن  كماكما  المعقولالمعقول  الحدالحد





خدمة محصول الخلفةخدمة محصول الخلفة
nnعلىعلى  موزعةموزعة  ))السفیرالسفیر((  الجافةالجافة  األوراقاألوراق  تتركتترك  المبكرالمبكر  الغرسالغرس  محصولمحصول  كسركسر  بعدبعد  

  ثمثم  للتدفئةللتدفئة  وذلكوذلك  السابقالسابق  المحصولالمحصول  منمن  المتبقیةالمتبقیة  البراعمالبراعم  إنباتإنبات  قبیلقبیل  حتىحتى  األرضاألرض
  وأوائلوأوائل  فبرایرفبرایر  وأواخروأواخر  العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  فبرایرفبرایر  وأوائلوأوائل  ینایرینایر  أواخرأواخر  فىفى  تحرقتحرق
  یحرقیحرق  الكسرالكسر  فىفى  التأخیرالتأخیر  وعندوعند  ))الصیفىالصیفى  الزراعةالزراعة((  الوسطىالوسطى  مصرمصر  فىفى  مارسمارس
..مباشرًةمباشرًة  السفیرالسفیر

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

  القنىالقنى  وتقاموتقام  بالمحراثبالمحراث  الخطوطالخطوط  وتفتحوتفتح  البلدىالبلدى  السمادالسماد  یوضعیوضع  الجدیدةالجدیدة  النمواتالنموات
..بالفؤوسبالفؤوس  أوأو  الطرادالطراد  بالمحراثبالمحراث  التالیةالتالیة  الریةالریة  قبلقبل  والبتونوالبتون

nnالخلفالخلف  قصبقصب  أنأن  ویالحظویالحظ  ..بھابھا  الموصىالموصى  بالكمیاتبالكمیات  وتسمدوتسمد  األرضاألرض  تعزقتعزق  ثمثم  
  قصبقصب  عنعن  المحصولالمحصول  فىفى  أقلأقل    أنھأنھ  إالإال  السكرالسكر  محتویاتمحتویات  فىفى  وأعلىوأعلى  صالبةصالبة  أكثرأكثر

..))البكرالبكر((  الغرسالغرس



رقاد القصبرقاد القصب  
nلشدة نتيجة نموها يكتمل أن بعد الرقاد إلى القصب أصناف بعض نباتات تميل  

  العمليات بعض فى اإلهمال بسبب النباتات ترقد قد كما التفريع وغزارة النمو
  المتأخر الزائد التسميد أو بالعزيق العناية عدم أو السطحية كالزراعة الزراعية

  بإتقان المحصول رقاد منع يجبو .الرياح هبوب عند خصوصاً الرى غزارة أو
  .بعضها المتجاورة الخطوط عيدان طيترب خالل من الزراعية العمليات

nإلى الرقاد ويؤدى:
.تشجيع البراعم الموجودة على طول الساق والتى تالمس األرض على النمو١.
.المساعدة على إنبات الجذور األولية فتزيد نسبة اإلستقطاع عند البيع٢.
.صعوبة عمليات الكسر وزيادة التكاليفمع  نقص نسبة السكر وجودة العصير٣.
..سهولة التعرض لإلصابة باألمراض الفطرية وتأثير الصقيع٤.
صعوبة عمليا الشحن وعدم وضع المقدار المطلوب من القصـب فـى العربـات    ٥.

.إللتواء السيقان



))كسر القصبكسر القصب((الحصاد الحصاد 
nnوتزیدوتزید  ،،  للسكرللسكر  شھرشھر١٣١٣--١٠١٠وو  للمصللمص  شھورشھور  ٨٨  - - ٧٧  منمن  الغرسالغرس  القصبالقصب  یمكثیمكث  

  بحوالىبحوالى  األولىاألولى  منمن  أقلأقل  الثانیةالثانیة  والخلفةوالخلفة  شھرشھر  بحوالىبحوالى  الغرسالغرس  عنعن  األولىاألولى  الخلفةالخلفة
    ..شھرشھر  نصفنصف

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

  ثمثم  أوًالأوًال  الثانیةالثانیة  الخلفةالخلفة  بقطعبقطع  ویبدأویبدأ  ..طارئةطارئة  ظروفظروف  حدثتحدثت  إذاإذا  مایومایو  منتصفمنتصف
  قصبقصب  أماأما  ..الغرسالغرس  القصبالقصب  یكسریكسر  ثمثم  فبرایرفبرایر  منتصفمنتصف  حتىحتى  ذلكذلك  ویستمرویستمر  األولىاألولى
    ..سبتمبرسبتمبر  أوائلأوائل  منمن  ذلكذلك  عنعن  مبكرًامبكرًا  كسرهكسره  فیبدأفیبدأ  المصالمص

nnالنقلالنقل  وسائلوسائل  بھبھ  تسمحتسمح  ماما  بقدربقدر  بأولبأول  أوًالأوًال  القصبالقصب  قطعقطع  یكونیكون  أنأن  ویجبویجب  
  ..وزنھوزنھ  نقصنقصیی  للشركةللشركة  تسلیمھتسلیمھ  تأخرتأخر  إذاإذا  المقطوعالمقطوع  القصبالقصب  ألنألن  المصانعالمصانع  وإستالموإستالم

  درجةدرجة  كانتكانت  إذاإذا  خصوصًاخصوصًا  اإلنفرتیزاإلنفرتیز  بإنزیمبإنزیم  لتحللھلتحللھ  فیھفیھ  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  تقلتقل  كماكما
..یومیًایومیًا  %%٤٤--١١  منمن  التأخیرالتأخیر  عندعند  الفقدالفقد  نسبةنسبة  وتصلوتصل  ..مرتفعةمرتفعة  الحرارةالحرارة



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

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

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

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

nnالخضراءالخضراء  الطرفیةالطرفیة  األوراقاألوراق  أعناقأعناق  وتزالوتزال  التقطیعالتقطیع  بعدبعد  القصبالقصب  قشرقشرویوی  
  نسبةنسبة  تزیدتزید  الال  حتىحتى  بھابھا  العالقالعالق  والطینوالطین  الجذورالجذور  بقایابقایاوو  ))الزعازیعالزعازیع((  األطرافاألطرافوو

  متعامدةمتعامدة  صفوفصفوف  شكلشكل  علىعلى  المساقىالمساقى  علىعلى  القصبالقصب  یكومیكوم  ثمثم  ..الطبیعىالطبیعى  اإلستقطاعاإلستقطاع
  معدًامعدًا  القصبالقصب  یكونیكون  وبذلكوبذلك  ..مترمتر٣٣  بحوالىبحوالى  بعضھابعضھا  عنعن  ومتباعدةومتباعدة  الخطوطالخطوط  علىعلى
  كسركسر  التىالتى  المساحةالمساحة  تفتشتفتش  القصبالقصب  نقلنقل  وبعدوبعد  ..المصنعالمصنع  إلىإلى  والشحنوالشحن  للنقلللنقل

  إنفرادإنفراد  علىعلى  وتشحنوتشحن  تنظیفھاتنظیفھا  یعادیعاد  ثمثم  ةةالمكسورالمكسور  العیدانالعیدان  بقایابقایا  وتجمعوتجمع  محصولھامحصولھا
..حرقھحرقھ  موعدموعد  یحینیحین  حتىحتى  ویتركویترك  األرضاألرض  علىعلى  القشالقش  یوزعیوزع  ذلكذلك  وبعدوبعد







اإلستقطاعاإلستقطاع
nnوھماوھما  اإلستقطاعاإلستقطاع  منمن  نوعاننوعان  یوجدیوجد::
::اإلستقطاع الطبیعىاإلستقطاع الطبیعى  --١١
nnالقصبالقصب  سیقانسیقان  غیرغیر  جزءجزء  أىأى  عنعن  عبارةعبارة  بأنھبأنھ  یحسبیحسب  الطبیعىالطبیعى  اإلستقطاعاإلستقطاع  

  والمصابةوالمصابة  المكسورةالمكسورة  والسیقانوالسیقان  والجذوروالجذور  لسفیرلسفیراا  فىفى  تتمثلتتمثل  والتىوالتى  السلیمةالسلیمة
  ھذهھذه    وتخلطوتخلط  عرباتعربات  خمسخمس  كلكل  منمن  عینةعینة  بأخذبأخذ  ویقدرویقدر  ..وغیرھاوغیرھا  والطینوالطین  باآلفاتباآلفات
  العینةالعینة  وزنوزن  إلىإلى  السلیمةالسلیمة  السیقانالسیقان  نسبةنسبة  لحسابلحساب  كجمكجم  ٢٥٢٥  منھامنھا  ویؤخذویؤخذ  العیناتالعینات
  ذلكذلك  منمن  أكثرأكثر  كانكان  إذاإذا  أماأما  %%٢٢--١١  حدودحدود  فىفى  طبیعىطبیعى  بإستقطاعبإستقطاع  ویسمحویسمح  ..الكلیةالكلیة
..المحصولالمحصول  وزنوزن  منمن  ھھوخصموخصم  ھھحسابحساب  یتمیتم



::اإلستقطاع الكیماوىاإلستقطاع الكیماوى  --٢٢
nnتخصمتخصم  والوال  النقاوةالنقاوة  ونسبةونسبة  السكرالسكر  نسبةنسبة  أساسأساس  علىعلى  الكیماوىالكیماوى  اإلستقطاعاإلستقطاع  ویقدرویقدر  

    ..معینمعین  حدحد  عنعن  زادتزادت  إذاإذا  إالإال  زراعزراعممالال  منمن
nnاإلستقطاعاإلستقطاع  منمن  وتزیدوتزید  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  منمن  تقللتقلل  التىالتى  العواملالعوامل  أھمأھم  ومنومن  

    ::یلىیلى  ماما  الكیماوىالكیماوى
nnالرىالرى  كثرةكثرة  --  الزراعةالزراعة  مواعیدمواعید  تأخیرتأخیر  --  اآلزوتىاآلزوتى  التسمیدالتسمید  زیادةزیادة  ––  النضجالنضج  عدمعدم  

  حیثحیث  بالحقلبالحقل  المحصولالمحصول  تركترك  ––  كبیرةكبیرة  بمدةبمدة  القطعالقطع  قبلقبل  الرىالرى  --  النضجالنضج  عندعند
  ––  الرقادالرقاد  ––  والثاقباتوالثاقبات  الدقیقىالدقیقى  كالبقكالبق  بالحشراتبالحشرات  اإلصابةاإلصابة  ––  القصبالقصب  یتخمریتخمر

..قطعھقطعھ  بعدبعد  طویلةطویلة  مدةمدة  عصرعصر  بدونبدون  تركھتركھ



المحصولالمحصول
nnالظروفالظروف  --  الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة  ::علىعلى  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تتوقفتتوقف    

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

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

nn١٨١٨  ––٨٨حوالىحوالى  المعصورالمعصور  القصبالقصب  فىفى  السكرالسكر  ونسبةونسبة  %%..    
nnتقریبًاتقریبًا  كجمكجم٤٥٤٥  ==القنطارالقنطار  
nnقنطارقنطار  ٥٥..٢٢٢٢  ==الطنالطن..



أسئلة على الفصل الثانىأسئلة على الفصل الثانى
 التقثسیم ھذا وأسس لھ التابعة األنواع أھم إلى مشیرًا القصب جنس تقسیم عن تكلم ١س

؟حالیًا المنزرعة الحدیثة صنافاأل
 موضحًا السكر قصب من مصر فى حالیًا المنزرعة الحدیثة صنافاأل أھم ھى ما ٢س

؟زراعتھا مناطق - ممیزاتھا – إستخدامتھا
علیھا؟ المؤثرة البیئیة العوامل وأھم السكر قصب فى النمو مراحل بالشرح تناول ٣س
 قصب من إنتاجیة أعلى على للحصول المناسبة البیئیة االحتیاجات عن تعرفھ ما قل ٤س

؟السكر
 – المساحة وحدة إنتاجیة زیادة عوامل أھم من المناسب المیعاد فى الزراعة تعتبر ٥س

؟ وأفضلھا السكر قصب فى المختلفة الزراعة مواعید إلى مشیرًا ذلك وضح
 طریقة كل وعیوب ممیزات إلى مشیرًا السكر قصب فى المختلفة الزراعة طرق ھى ما ٦س

؟باألرض التقاوى وضع نظام توضیح مع
أھمیتھا؟ إلى مشیرًا الزراعة قبل التقاوى على تجرى التى المعامالت أھم اشرح ٧س
زراعتھ؟ حزام تحدید مع العالم فى السكر قصب زراعة مناطق وضح ٨ س
السكر؟ قصب فى وأنواعھ التسمید عن تكلم  ٩س
السكر؟ قصب فى الخلفة محصول خدمة عن تعرفھ ما أكتب ١٠س
؟السكر قصب فى والرى المائیة االحتباجات اذكر ١١س
.السكر قصب حصاد عند مراعاتھا الواجب الشروط ھى ما ١٢س
السكر؟ قصب فى الكیمیائى واإلستقطاع الطبیعى اإلستقطاع عن تعرفھ ما قل ١٣س



:عن مختصرة مذكرات أكتب ١٤س
nالسكر لصناعة الصالح القصب مواصفات. 
nفى والسبب السكر قصب إلزھار الالزمة البیئیة اإلحتیاجات  

.المحلیة الظروف تحت هإزھار عدم
nالجید السكر قصب صنف فى توافرھا الواجب الصفات 

   .المنزرعة األصناف أھم إلى مشیرًا
nالمائیة األحتیاجات –والتسمید للرى األمثل البرنامج  

.السكر لقصب والسمادیة


