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أھداف الفصل األولأھداف الفصل األول
Øزیادة ووسائل المختلفة الزراعیة بالعملیات ملمًا الطالب یكون أن 

 البیئیة الظروف فى البطاطس محصول من المساحة وحدة إنتاجیة
.المختلفة

Øمصر فى البطاطس زراعة ومواعید مناطق على الطالب یتعرف أن.
Øالبطاطس من المختلفة األصناف على الطالب یتعرف أن.
Øالبیئیة واإلحتیاجات المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن 

.للبطاطس المناسبة
Øالمختلفة الزراعة وطرق المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن 

.للبطاطس
Øمقاومة –ترقیع من المحصول رعایة عملیات على الطالب یتعرف أن 

. رى – تسمید –حشائش
Øللتسویق إعدادھا وكیفیة البطاطس حصاد كیفیة على الطالب یتعرف أن 

.علیھا المؤثرة والعوامل المحصول وكمیة



األھمیة اإلقتصادیةاألھمیة اإلقتصادیة
Øالمركز تحتل حیث بالعالم الرئیسیة الغذائیة المحاصیل أحد البطاطس تعتبر  

 .واألرز الذرة القمح بعد الرابع
Øإلى ذلك یرجع وقد المناطق من كثیر فى الرئیسى الغذاء البطاطس تعتبر ماك 

.فیھا تنمو التى واألرضیة الجویة الظروف ولتعدد اإنتاجھ ولرخص اغلتھ وفرة
Øفیعتبر أخرى إلى منطقة من بالطاقة اإلنسان إلمداد الرئیسى المصدر ویختلف 

 – الیابان – الھند – الصین( األقصى الشرق منطقة فى الرئیسى الغذاء األرز
 الفرد فیستھلك بأوروبا األساسى الغذاء البطاطس وتعتبر .)أندونیسیا - باكستان

 كجم ٢٢٠ ، بأیرلندا كجم ١٤٥ ، ببولندا كجم ٢٥٠ البطاطس من العام فى
.األمریكیة المتحدة بالوالیات كجم ٤٧ ، ببریطانیا كجم ٨٨ ، الشرقیة بألمانیا

Øأو بقلیھا أو بسلقھا اإلنسان تغذیة فى مباشر إستخدام البطاطس وتستخدم  
.البطاطس دقیق على بالتغذیة أو تحویلیة صناعات فى مباشر غیر بإستخدام

Øأو مباشرة إما الحیوانات تغذیة فى األوروبیة البالد بعض فى الدرنات تستخدم 
.سیالج إلى أوتحویلھا تجفیفھا بعد



الموطن األصلىالموطن األصلى
ØØوجدتوجدت  حیثحیث  الجنوبیةالجنوبیة  أمریكاأمریكا  ھوھو  للبطاطسللبطاطس  األصلىاألصلى  الموطنالموطن  أنأن  یعتقدیعتقد  

  المرالمر  وبطعمھاوبطعمھا  درناتھادرناتھا  بصغربصغر  تتمیزتتمیز  بریةبریة  أصولأصول  المناطقالمناطق  بھذهبھذه
    والفطریةوالفطریة  والبكتیریةوالبكتیریة  لألمراضلألمراض  ومقاومتھاومقاومتھا

ØØإلىإلى  ثمثم  الجنوبیةالجنوبیة  أمریكاأمریكا  منمن  ذلكذلك  بعدبعد  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  إنتشرتإنتشرت  ثمثم  
  القرنالقرن  منتصفمنتصف  فىفى  لبیرولبیرو  األسبانىاألسبانى  الغزوالغزو  عقبعقب  والمانیاوالمانیا  وإیطالیاوإیطالیا  أسبانیاأسبانیا

    ..أوروباأوروبا  بالدبالد  إلىإلى  ومنھاومنھا  عشرعشر  السادسالسادس
ØØالقرنالقرن  أواخرأواخر  فىفى  علىعلى  محمدمحمد  عھدعھد  فىفى  مصرمصر  إلىإلى  البطاطسالبطاطس  دخلتدخلت  

  ذلكذلك  بعدبعد  وتوسعتوتوسعت  إنجلتراإنجلترا  إلىإلى  ذلكذلك  بعدبعد  تصدیرھاتصدیرھا  وتموتم  عشرعشر  التاسعالتاسع
..المختلفةالمختلفة  البلدانالبلدان  إلىإلى  البطاطسالبطاطس  تصدیرتصدیر  فىفى  الدولةالدولة



مناطق الزراعة فى العالممناطق الزراعة فى العالم
Ø  البارد الجو حیث العالم أنحاء فى واسع نطاق على البطاطس زراعة تنتشر  

 الشمالیة المنطقة من المعتدلة المناطق فى البطاطس زراعة وتتركز .الرطب
  الوالیات فى البطاطس زراعة تتركز حیث .وأمریكا بأوروبا سیما وال المعتدلة
 من محصولھا یقل التى بالمناطق أو الشامیة الذرة حزام شمال األمریكیة المتحدة
  .القمح

Øمن م ٢٠٠٠ إرتفاع على بالمرتفعات الحارة بالمناطق البطاطس زراعة یمكن 
.أقل أو م˚ ١٢ اللیل أثناء الحرارة درجة تبلغ حیث البحر سطح مستوى

Øیلى كما تنازلیًا ترتیبًا كبیرة بمساحات البطاطس تزرع التى البالد ترتیب ویمكن: 
 ثم األمریكیة المتحدة الوالیات ، الصین ، المانیا ، بولندا ، السوفیتى اإلتحاد
.ھولندا

Øبریطانیا ثم فأیرلندا سویسرا ویلیھا للھكتار إنتاجیة البلدان أكبر ھولندا وتعتبر. 
.اإلنتاجیة للجدارة عشر السابع بالمركز العربیة مصر جمھوریة وتقع



مناطق الزراعة فى مصرمناطق الزراعة فى مصر

ØØاامنھمنھ  یزرعیزرع  إذإذ  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى  مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  تنتشرتنتشر  
  – – صیفیةصیفیة((  عرواتعروات  ثالثثالث  علىعلى  موزعةموزعة  فدانفدان  ألفألف  ٣٢٥٣٢٥  حوالىحوالى  سنویاسنویا

    قدرهقدره  إنتاجیةإنتاجیة  بمتوسطبمتوسط  والتصدیروالتصدیر    المحلىالمحلى  لإلستھالكلإلستھالك  ))شتویةشتویة  – – خریفیةخریفیة
..فدانفدان//طنطن  ٥٥..٨٨

ØØمنطقةمنطقةوو  والمنوفیةوالمنوفیة  البحیرةالبحیرة  محافظاتمحافظات  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  تنتشرتنتشر  
  محافظةمحافظة  وفىوفى  البحرىالبحرى  الوجةالوجة  فىفى  والقلیوبیةوالقلیوبیة  الغربیةالغربیةوو  والدقھلیةوالدقھلیة  النوباریةالنوباریة

  مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  ویندرویندر  الوسطىالوسطى  مصرمصر  فىفى  والمنیاوالمنیا  الجیزةالجیزة
..متفرقةمتفرقة  مساحاتمساحات  فىفى  منھامنھا  یزرعیزرع  أنھأنھ  إالإال  العلیاالعلیا



    نمو البطاطسنمو البطاطس  
Øتمر صنافلأل تبعا یوم ١٢٠ : ١٠٠ بین تتراوح فترة بالحقل النبات حیاة تمتد 

 ثالثة إلى بمصر البطاطس نبات حیاة فترة تقسیم ویمكن .مختلفة بأطوار إثنائھا
:وھى عامة مراحل

  .المخزن مرحل١.

 .األرض سطح قوق النباتات ظھور وقبل الحقل مرحلة٢.

.األرض سطح فوق النباتات ظھور وبعد الحقل مرحلة٣.
Øمنھا كال أثناء ینشط كما ، حیویة وعملیات معینة بخصائص المراحل ھذه وتتمیز 

  كل أثناء تبدو التى الظواھر ھذه ولعل األخرى األعضاء من أكثر األعضاء بعض نمو
:یلى ما المراحل ھذه من
Øالتخزین مرحلة - ١:

السكون -
Øاألرض سطح فوق النباتات ظھو قبل الحقل مرحلة - ٢:  

النبت نمو -القمیة السیادة -
Øاألرض سطح فوق النباتات ظھور بعد الحقل مرحلة - ٣:  

  الدرنات تكوین -ج  الدرنات وضع - والجذور واألوراق السوق نمو -



::مرحلة التخزینمرحلة التخزین: : أوًالأوًال
Øأو زراعتھا لحین وذلك بالمخازن حیاتھا من جزء حصادھا بعد الدرنات تقضى 

 ویبدأ السكون أھمھا التخزین فترة أثناء فسیولوجیة ظواھر وتسود إستھالكھا
 .بالحقل والدرنات

Øفترة أما مالئمة الغیر الظروف تحت النمو عن البراعم عجز ھى السكون وفترة  
.المالئمة الظروف تحت النبت إعطاء عن الدرنة عجز فترة فھى الراحة

Øأھمھا العوامل من كثیر على البطاطس بدرنات السكون فترة طول ویتوقف: 
 .التخزین ظروف – الزارعة مكان – الدرنة حجم – البلوغ طور – الصنف

Øكیمائیة غیر بوسائل الكسر مثل مختلفة بطرق الدرنات سكون كسر ویمكن 
 فى بالتخزین وأ بالتقشیر أو بالقطع أو القشرة خربشة بإحداث إما ذلك ویكون
.كیماویة وسائل لذلك یستخدم وقد مختلفة حرارة درجات

Øفى الرغبة عند ضررا ذلك ویشكل اإلستطالة فى البراعم تبدأ السكون كسر وبعد 
 فترة إلطالة أحیانًا التاجر أو المنتج یضطر ولھذا لإلستھالك البطاطس تسویق
 المالئمة الحرارة درجات فى الدرنات بتخزین وذلك التزریع منع أو السكون

 مالك مثل الكیماویة المواد بعض الغرض لھذا یستخدم وقد )منخفضة حرارة(
    .ھیدرازید



ØØرحلة الحقل قبل ظھور النباتات فوق سطح األرضرحلة الحقل قبل ظھور النباتات فوق سطح األرضمم: : ثانیًاثانیًا::
Øوتتكون النبت یتكون حیث تغیرات بالدرنات ویحدث مجزئة أو كاملة الدرنات تزرع 

 الفترة وتتراوح األرض سطح فوق النبات ظھور قبل األرضیة السوق وبعض الجذور
 ذلك ویتوقف یوم ٣٠ : ١٥ من األرض سطح فوق النباتات ظھور حتى الزراعة من
.األرض نوع -الحرارة درجة – الزراعة عمق – التقاوى حالة - الصنف على

Øالمرحلة ھذه فى الظواھر وأھم:
Øالقمیة السیادة -أ:
Øھذا كسر وإذا األخرى البراعم على القمة عند البرعم سیادة القمیة بالسیادة یقصد 

 المنع إلى القمیة السیادة وتؤدى .النمو تستأنف األخرى البراعم فأن السائد البرعم
 من بدال أفقیًا اإلبطیة البراعم نمو إلى تؤدى وقد اإلبطیة البراعم لنمو الجزئى أو الكلى
 بقطع وكذلك المانعة بالمواد الدرنات بمعاملة القمیة السیادة كسر ویمكن الرأسى النمو

.ةالترب أعلى من النبت بإزالة أو مرتفعة ةحرار درجات فى والتخزین الدرنات
Øالنبت نمو -ب:
Øالمواد على معتمدًا الدرنات على النبت وینمو السكون كسر بعد الدرنات تزرع یحدث 

 وبراعم الطرفى البرعم من الدرنات على أساسًا النبت ویتكون بالدرنة المخزنة الغذائیة
.النبت إعطاء عن عاجزة كثیرة أعین براعم تقف بینما منھ القریبة األعین

Øأھمھا العوامل من كثیر النبت نمو سرعة على ویؤثر.
Øللضوء التعرض درجة - الرطوبة درجة – الحرارة درجة -الصنف.



ØØمرحلة الحقل بعد ظھور النباتات فوق سطح األرضمرحلة الحقل بعد ظھور النباتات فوق سطح األرض: : ثالثًاثالثًا   :   :
Øوتنتھى األرض سطح فوق النباتات بظھور وتبدأ یوما ١٠٠ : ٨٠ نحو المرحلة ھذه تمتد 

  .بالتقلیع
Øھى ھامة أطوار ثالثة إلى المرحلة ھذه وتقسم:
Øاألرضیة السوق تكوین طور -أ:
Øاألرض سطح فوق النباتات ظھور بدأ من أیام ١٠ :٧ نحو بعد الظھور فى األرضیة السوق تبدأ  

 السوق عدد ویتوقف األرض سطح تحت یمتد جانبیًا فرعًا أو ساقًا األرضى الساق ویعتبر
. النھار طول – النبت طول – الصنف وأھمھا العوامل من كثیر على للنبات األرضیة

Øالدرنات وضع طور -ب:     
Øمن الثامن اإلسبوع نھایة حتى السابع اإلسبوع بدایة من إبتداء الدرنات وضع طور یبدأ  

 الھوائیة السوق على تكونت وقد الریزومات نھایة فى إنتفاخات عن عبارة والدرنات .الزراعة
.الحالة ھذه فى وخضراء صغیرة وتكون األرض سطح من قریبة

Øالدرنات تكوین طور -جـ:  
Øموت أو المحصول تقطیع حتى الدرنات وضع نھایة من إبتداء الدرنات تكوین طور یمتد  

:جزئین إلى الفترة ھذه تقسیم ویمكن .الخضرى المجموع
Øالخضرى المجموع أوزان وتزداد والدرنات والسوق الجذور ببناء النباتات تقوم :األول الجزء  

  المجموع وزن ویقل منھا كال وزن وإزدیاد أعددھا زیادة نتیجة األرضیة السوق أوزان تزداد كما
. الھوائى

Øإلعضاء النباتیة األنسجة وموت الدرنات إلى المنتقلة الغذائیة المواد فیزداد :الثانى الجزء أما  
.الشیخوخة طور فى الھوائى المجموع

Øرطوبة -الحرارة درجة – النھار وطول األصناف بإختالف الدرنات تكوین فترة طول ویتفاوت 
.األرض





صنافصنافاألاأل
Øمجموعات أربع إلى حالیًا مصر فى المنزرع البطاطس أصناف تقسیم یمكن :
:ومنھا النضج مبكرة األصناف مجموعة -أ
  : یارال - ١
Øالعروتین من كال فى المناطق معظم فى ویجود الدرنات لنضج یومًا ٩٠ : ٨٥ حوالى إلى یحتاج 

  المحلى السوق تالئم ودرناتھ جید ومحصولھ
:كلودیا - ٢
Øمبكر میعاد فى النیلیة العروة فى زراعتھ ویمكن النضج لتمام یوم ١٠٠ : ٩٠ إلى یحتاج  

.بالنواالت التخزین تتحمل ودرناتھ البحیرة مراكز بعض فى )أغسطس(
:مونالیزا - ٣
Øأصفر الخاجى الدرنات لون – الشكل كلویة إلى طویلة بیضاویة كبیرة الدرنات – مبكال صنف  

.تصدیرى صنف –سطحیة عیونھا –الملمس ناعمة –باھت أصفر والداخلى



:مبكرة نصف أصناف – ب
:أسبونتا -١
Øأصفر الخارجى لونھا الملمس ناعمة قمتھا من ما حد إلى ومدببة قلیًال ومقوسة وطویلة كبیرة الدرنات 

.جدًا سطحیة والبراعم فاتح أصفر والداخلى باھت
:ادوارد كینج - ٢
Øیتحمل یوم ٩٠ حوالى ھیلزم ألوربا التصدیر لغرض زرع إذا إما یوم ١١٠: ١٠٥ بعد ینضج  

.المرتفعة الحرارة درجة تتحمل ال والنباتات االزراعة عند التقطیع
  :إیاكس- ٣
Øتصلح درناتھ البحرى الوجھ فى اإلنتاج مناطق معظم فى یجود یوم ١١٠ حوالى إلى یحتاج 

.العربیة للدول والتصدیر المحلى للسوق
:جراتا- ٤
Øتتحمل ال والنباتات العروتین فى البحرى الوجھ فى زراعتھ تجود یوم ١١٠ : ١٠٥ بعد ینضج  

  أسواق إلى تصدیره ویمكن الزراعة عند التقطیع تتحمل الدرنات – المرتفعة الحرارة درجة
.ةالغربی ألمانیا

:میركا - ٥
Øالعروتین كال فى البحرى الوجھ محافظات معظم فى زراعتھ تجود –التبكیر متوسط صنف.  



:أصناف نصف متأخرة النضج -ج
:دیزیریھ - ١
Øالعروتین من كل فى اإلنتاج مناطق جمیع فى یجود یوم ١١٥ : ١١٠ حوالى یلزم  

.النواالت فى التخزین یتحمل النیلى وخاصة
:مارا - ٢
Øحوالى بلزمھ انجلیزیة\ أسواق إلى للتصدیر زرع إذا أما یوم ١١٥ حوالى بعد ینضج  

.یوم ١٠٠ : ٩٥
:دایمونت - ٣
Øللسوق یصلح النواالت فى التخزین یتحمل النضج لتمام یوم ١١٥ : ١١٠ إلى یحتاج 

.العربیٍة للدول والتصدیر المحلى
:نیكوال - ٤
Øالعیون – الملمس ناعمة – أصفر والداخلى الخارجى لونھا – طویلة بیضاویة الدرنات 

.سطحیة
:بیكاسو - ٥
Øباھت أصفر والداخلى حمراء بقع بھ أصفر الخارجى لونھا – كبیرة بیضاویة الدرنات

.سطحیة عیونھا –الملمس خشنة –



:أصناف متأخرة النضج -د
: ألفا- ١
Øمناطق جمیع فى بالنواالت التخزین یتحمل یوم ١٢٠ حوالى إلى تحتاج 

.والغربى المحلى السوق فى مقبول مرتفع المحصول اإلنتاج
  :كوزیما - ٢
Øالنواالت فى والتخزین التقطیع یتحمل یوم ١٢٠ حوالى یلزمھ.
:جوخ فان - ٣
Øخشنة – باھت أصفر والداخلى أصفر الخارجى لونھا – بیضاویة الدرنات 

.التعمق متوسطة إلى سطحیة عیونھا –الملمس



إلحتیاجات البیئیةإلحتیاجات البیئیةاا
::الجویةالجویة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات--أأ
ØØالعواملالعوامل  أھمأھم  واإلضاءةواإلضاءة  الحرارةالحرارة  وتعتبروتعتبر  خاصةخاصة  جویةجویة  ظروفاظروفا  لنموھالنموھا  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  تحتاجتحتاج  

..بالعالمبالعالم  البطاطسالبطاطس  توزیعتوزیع  فىفى  دورادورا  تلعبتلعب  التىالتى  الجویةالجویة
  ::الحرارةالحرارة  - - ١١
ØØوالوال  الصقیعالصقیع  تتحملتتحمل  الال  فھىفھى  المعتدلالمعتدل  الجوالجو  یناسبھایناسبھا  التىالتى  النباتاتالنباتات  منمن  البطاطسالبطاطس  تعتبرتعتبر  

..الحرارةالحرارة  أوأو  البرودةالبرودة  شدیدشدید  الجوالجو  فىفى  تنموجیدًاتنموجیدًا
ØØمنمن  المختلفةالمختلفة  المراحلالمراحل  فىفى  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  نمونمو  علىعلى  بالغابالغا  تأثیراتأثیرا  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تؤثرتؤثر  

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

ØØ  ١٥١٥  بینبین  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  النباتالنبات  حیاهحیاه  منمن  المتقدمةالمتقدمة  األطواراألطوار  فىفى  النباتالنبات  ویالئمویالئم--
..مم̊˚  ١٨١٨

ØØتكونتكون  إذإذ  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تحدیدتحدید  فىفى  ھامھام  شأنشأن  ذاتذات  اللیلاللیل  أثناءأثناء  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  أنأن  ویالحظویالحظ  
    المحصولالمحصول  كمیةكمیة  وتزدادوتزداد  أكثرأكثر  أوأو  مم̊˚  ٢٣٢٣  اللیلاللیل  أثناءأثناء  الحرارةالحرارة  درحةدرحة  كانتكانت  إذاإذا  درناتدرنات  النباتاتالنباتات
  أثناءأثناء  المالئمةالمالئمة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  وتتراوحوتتراوح  مم̊˚  ٢٠٢٠  عنعن  اللیلاللیل  أثناءأثناء  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  بإنخفاضبإنخفاض

..مم̊˚  ٤٠٤٠- - ١٠١٠  بینبین  اللیلاللیل



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

    یزیدیزیدوو  الدرناتالدرنات  وضعوضع  یؤخریؤخر  كماكما  والسوقوالسوق  األوراقاألوراق  ووزنووزن  األوراقاألوراق
    ..النباتالنبات  ةةحیاحیا  فترةفترة  طولطول  وزیادةوزیادة  عددھاعددھا

ØØنھارنھاروو  نسبیًانسبیًا  طویلطویل  نھارنھار  إلىإلى  حیاتھحیاتھ  بدایةبدایة  فىفى  البطاطسالبطاطس  نباتنبات  ویحتاجویحتاج  
  حیثحیث  ..الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  أثناءأثناء  حیاتھحیاتھ  منمن  الثانىالثانى  النصفالنصف  فىفى  نسبیًانسبیًا  قصیرقصیر
    وتساعدوتساعد  الدرناتالدرنات  وضعوضع  تحفیزتحفیز  علىعلى  القصیرةالقصیرة  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  تعملتعمل

    ..المحصولالمحصول  كمیةكمیةوو  الدرناتالدرنات  حجمحجم  زیادةزیادة  علىعلى  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة
ØØتصنعھاتصنعھا  التىالتى  الجافةالجافة  المادةالمادة  كمیةكمیة  زیادةزیادة  إلىإلى  اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  إرتفاعإرتفاع  یؤدىیؤدى  

    ..المحصولالمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة  وبالتالىوبالتالى  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل  سرعةسرعة  لزیادةلزیادة  النباتاتالنباتات
ØØالمناطقالمناطق  فىفى  البطاطسالبطاطس  لنباتلنبات  المناسبةالمناسبة  الزراعةالزراعة  مواعیدمواعید  تحدیدتحدید  ویمكنویمكن  

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



::اإلحتیاجات األرضیةاإلحتیاجات األرضیة  --بب
Øبشرط المعدنیة الخصبة الثقیلة أو الخفیفة الصفراء األراضى البطاطس یالئم 

 غیر الرملیة واألراضى .)الجزائر أراضى( والصرف والرى الرطوبة توافر
  العناصر فى محتواھا وإنخفاض للماء إحتفاظھا لعدم البطاطس إلنتاج مالئمة
 اإلصابة نسبة إرتفاع ویالحظ .الرشح ماء مع العناصر فقد وسھولة الغذائیة
 الناتجة الدرنات أحجام لصغر الثقیلة عن الخفیفة الرملیة األراضى فى بالجرب
 تحملھا فى بینھا فیما البطاطس أصناف وتختلف .شكلھا وتشوه لونھا ورداءة

 بدرجة الثقیلة األراضى فى زراعتھا تنجح أصناف فھناك القوام مختلفة لألراضى
.الخفیفة األراضى فى زراعتھا تجود ال أصناف وھناك غیرھا من أكبر

Øعل للحصول ٥.٢ حموضتھا رقم أرض فى البطاطس محصول إنتاج یفضل  
  نقص ویرجع الجرب بمرض اإلصابة ندرة مع الكمیة حیث من جید محصول
 .الذائب المنجنیز تركیز إرتفاع إلى الحامضیة باألراضى الجرب بمرض اإلصابة

Øالنباتات حملتت إذ للملوحة التحمل الضعیفة النباتات من البطاطس نباتات تعتبر  
  الخضرى النمو ضعف إلى الملوحة إرتفاع ویؤدى مللیموز ٣.٤ حتى الملوحة

 .الدرنات حجم صغر



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة  
ØØوالدورةوالدورة  وغیرھاوغیرھا  والدقھلیةوالدقھلیة  والمنوفیةوالمنوفیة  البحیرةالبحیرة  بمحافظاتبمحافظات  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  تزرعتزرع    

    فىفى  تدخلتدخل  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  وأھموأھم  ثالثیةثالثیة  قطنقطن  دورةدورة  ھىھى  المناطقالمناطق  ھذهھذه  فىفى  الزراعیةالزراعیة
    والشعیروالشعیر  والقمحوالقمح  والبرسیموالبرسیم  الصیفالصیف  أثناءأثناء  فىفى  والذرةوالذرة  القطنالقطن  ھىھى  الدورةالدورة  ھذهھذه

    فىفى  لزراعتھالزراعتھا  الدورةالدورة  ھذهھذه  فىفى  البطاطسالبطاطس  وتدخلوتدخل  الشتاءالشتاء  أثناءأثناء  والفولوالفول  والكتانوالكتان
..الصیفیةالصیفیة  العروةالعروة  أوأو  الخریفیةالخریفیة  العروةالعروة

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

ØØغزارةغزارة  معمع  للبطاطسللبطاطس  العضویةالعضویة  األسمدةاألسمدة  بإضافةبإضافة  المزارعینالمزارعین  إلھتمامإلھتمام  ونظرًاونظرًا  
    محصولمحصول  عقبعقب  الحاصالتالحاصالت  نمونمو  جودةجودة  المزارعونالمزارعون  یالحظیالحظ  المعدنىالمعدنى  التسمیدالتسمید

  محصولمحصول  بتسمیدبتسمید  مثًالمثًال  الزراعالزراع  یقومیقوم  والوال  األخرىاألخرى  الحاصالتالحاصالت  منمن  كثیركثیر  عنعن  البطاطسالبطاطس
..للبطاطسللبطاطس  الالحقةالالحقة  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة

ØØالمحاصیلالمحاصیل  منمن  غیرةغیرة  معمع  البطاطسالبطاطس  نباتنبات  فیھافیھا  یتبادلیتبادل  دورةدورة  بإتباعبإتباع  ینصحینصح  وعمومًاوعمومًا    
..البطاطسالبطاطس  بأمراضبأمراض  المسببةالمسببة  بالكائناتبالكائنات  تصابتصاب  الال  التىالتى  األخرىاألخرى



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة
ØØیلىیلى  كماكما  العامالعام  أثناءأثناء  السائدةالسائدة  واإلضاءةواإلضاءة  الحرارةالحرارة  ضوءضوء  علىعلى  مصرمصر  فىفى  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  تحدیدتحدید  یمكنیمكن    

  منمن  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  خاللھاخاللھا  تمتدتمتد  حیثحیث  رئیسیةرئیسیة  عرواتعروات  ثالثثالث  فىفى  مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  تزرعتزرع  حیثحیث
::یلىیلى  كماكما  ینایرینایر  شھرشھر  أواخرأواخر  إلىإلى  سبتمبرسبتمبر  شھرشھر  أوائلأوائل

ØØالخریفیةالخریفیة  العروةالعروة- - ١١::  
ØØومصرومصر  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى  وأكتوبروأكتوبر  وسبتمبروسبتمبر  أغسطسأغسطس  فىفى  العروةالعروة  ھذهھذه  فىفى  البطاطسالبطاطس  وتزرعوتزرع    

    ھوھو  البحرىالبحرى  ھھالوجالوج  فىفى  العروةالعروة  ھذهھذه  فىفى  للزراعةللزراعة  میعادمیعاد  وأحسنوأحسن  ..العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  وأكتوبروأكتوبر  الوسطىالوسطى
  العروةالعروة  وھىوھى  ..فبرایرفبرایر  منتصفمنتصف  حتىحتى  دیسمبردیسمبر  منتصفمنتصف  فىفى  محصولھامحصولھا  وتعطىوتعطى  سبتمبرسبتمبر  منتصفمنتصف
    ویستعملویستعمل  الصیفیةالصیفیة  العروةالعروة  محصولمحصول  منمن  تقاویھاتقاویھا  وتؤخذوتؤخذ  ..مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  إلنتاجإلنتاج  الرئیسةالرئیسة

..واألوروبیةواألوروبیة  العربیةالعربیة  الدولالدول  إلىإلى  منھامنھا  جزءجزء  یصدریصدر  كماكما  المحلىالمحلى  لإلستھالكلإلستھالك  محصولھامحصولھا
  ::))مبكرةمبكرة  صیفیةصیفیة  ––محیرةمحیرة((  شتویةشتویة  عروةعروة  - - ٢٢
ØØوتعطىوتعطى  المبكرالمبكر  للتصدیرللتصدیر  وذلكوذلك  نوفمبرنوفمبر  منتصفمنتصف  حتىحتى  أكتوبرأكتوبر  منتصفمنتصف  منمن  إعتبارًاإعتبارًا  زراعتھازراعتھا  یتمیتم    

  لكنلكن  الرئیسیةالرئیسیة  التصدیرالتصدیر  عروةعروة  ھذهھذه  وتعتبروتعتبر  ..مارسمارس  أواخرأواخر  حتىحتى  فبرایرفبرایر  أواخرأواخر  منمن  محصولھامحصولھا
    محافظاتمحافظات  فىفى  خاصًةخاصًة  الساحلیةالساحلیة  والمناطقوالمناطق  الدلتاالدلتا  فىفى  زراعتھازراعتھا  تنتشرتنتشر  ..نسبیًانسبیًا  صغیرةصغیرة  مساحتھامساحتھا
..والبحیرةوالبحیرة  والغربیةوالغربیة  القھلیةالقھلیة

  ::الصیفىالصیفى  العروةالعروة  - - ٣٣
ØØینایرینایر  منتصفمنتصف  فىفى  المواعیدالمواعید  وأحسنوأحسن  وفبرایروفبرایر  ینایرینایر  فىفى  العروةالعروة  ھذهھذه  أثناءأثناء  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  یفضلیفضل  

  العروةالعروة  ھذهھذه  علىعلى  یعابیعاب  ..یونیویونیو  أوائلأوائل  حتىحتى  أبریلأبریل  منتصفمنتصف  منمن  محصولھامحصولھا  تعطىتعطى  ..فبرایرفبرایر  وأوائلوأوائل
    ..باألمراضباألمراض  لإلصابةلإلصابة  والتعرضوالتعرض  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفاعإرتفاع  نتیجةنتیجة  الدرناتالدرنات  حجمحجم  وغروغر  المحصولالمحصول  نقصنقص

..األخرىاألخرى  العرواتالعروات  تقاوىتقاوى  علىعلى  الحصولالحصول  فىفى  العروةالعروة  ھذهھذه  محصولمحصول  منمن  ویستفادویستفاد



طرق الزراعةطرق الزراعة
ØØعلیةعلیة  توضعتوضع  الذىالذى  العمقالعمق  تحدیدتحدید  باألرضباألرض  البطاطسالبطاطس  درناتدرنات  وضعوضع  قبلقبل  ینبغىینبغى  

  تصبحتصبح  حتىحتى  التقاوىالتقاوى  منمن  األربحاألربح  والحجموالحجم  النباتاتالنباتات  منمن  األمثلاألمثل  العددالعددوو  التقاوىالتقاوى
..اإلجراءاإلجراء  سھلةسھلة  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة

::الزراعةالزراعة  عمقعمق
ØØسطحسطح  منمن  سمسم  ٥٥..١٢١٢  --٥٥..٧٧  بینبین  یتراوحیتراوح  عمقعمق  علىعلى  البطاطسالبطاطس  درناتدرنات  تزرعتزرع  

..سمسم  ٥٥  نحونحو  بسمكبسمك  الترابالتراب  منمن  بطبقةبطبقة  الدرناتالدرنات  تغطیةتغطیة  یجبیجب  یثیثحح  األرضاألرض
ØØدرجةدرجة  - -   التقاوىالتقاوى  قطعةقطعة  حجمحجم  – – األرضاألرض  نوعنوع  ::حسبحسب  الزراعةالزراعة  عمقعمق  یختلفیختلف  

..  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  - -   الزراعةالزراعة  أثناءأثناء  ةةحرارحرارالال
ØØاإلصابةاإلصابة  نسبةنسبة  وزیادةوزیادة  جیداجیدا  الدرناتالدرنات  تغطیةتغطیة  عدمعدم  إلىإلى  السطحیةالسطحیة  الزراعةالزراعة  تؤدىتؤدى  

    عالوةعالوة  المحصولالمحصول  جودةجودة  وتنقصوتنقص  الخضراءالخضراء  الدرناتالدرنات  عددعدد  وزیادةوزیادة  درناتدرناتالال  بفراشةبفراشة
  سطحسطح  فوقفوق  النبتالنبت  ظھورظھور  سرعةسرعةلل  نظرًانظرًا  الرایزوكتونیاالرایزوكتونیا  بمرضبمرض  اإلصابةاإلصابة  علىعلى

..األرضاألرض
ØØكانتكانت  سواءسواء  األرضاألرض  سطحسطح  منمن  سمسم  ٨٨  --٦٦  عمقعمق  علىعلى  للتكوینللتكوین  الدرناتالدرنات  وتمیلوتمیل  

عمیقةعمیقة  أوأو  سطحیةسطحیة  الدرناتالدرنات  زراعةزراعة



::العدد األمثل للنباتات بالحقلالعدد األمثل للنباتات بالحقل
ØØالمحصولالمحصول  كمیةكمیة  لنقصلنقص  یؤدىیؤدى  قدقد  ممامما  للتنافسللتنافس  الكثیفةالكثیفة  الزراعةالزراعة  فىفى  النباتاتالنباتات  تتعرضتتعرض  

    الزیادةالزیادة  مقدارمقدار  علیھعلیھ  تتغلبتتغلب  أنأن  منمن  أكبرأكبر  بقدربقدر  الواحدالواحد  النباتالنبات  محصولمحصول  كمیةكمیة  تقلتقل  حیثحیث
  تزدادتزداد  أخرىأخرى  جھةجھة  ومنومن  ..األرضاألرض  منمن  المساحةالمساحة  بوحدةبوحدة  النباتاتالنباتات  عددعدد  إرتفاعإرتفاع  منمن  الناتجةالناتجة
  لتغطیةلتغطیة  تكفىتكفى  الال  الزیادةالزیادة  ھذهھذه  أنأن  إالإال  الخفیفةالخفیفة  الزراعةالزراعة  فىفى  الواحدالواحد  النباتالنبات  محصولمحصول  كمیةكمیة

..األرضاألرض  وحدةوحدة  منمن  المساحةالمساحة  بوحدةبوحدة  النباتاتالنباتات  عددعدد  نقصنقص  منمن  الناتجالناتج  النقصالنقص
ØØالجودةالجودة  ذوذو  المرتفعالمرتفع  المحصولالمحصول  إلنتاجإلنتاج  بالحقلبالحقل  النباتاتالنباتات  منمن  معینمعین  عددعدد  وجودوجود  یلزمیلزم  لھذالھذا  

  نباتاتنباتات  عددعدد  ویتراوحویتراوح  ..السائدةالسائدة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  بإختالفبإختالف  العددالعدد  ھذاھذا  ویختلفویختلف  العالیةالعالیة
  ..نباتنبات  ألفألف  ٤٠٤٠--٣٥٣٥  منمن  مصرمصر  فىفى  بالفدانبالفدان  البطاطسالبطاطس

ØØوأھمھاوأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  علىعلى  العددالعدد  ھذاھذا  ویتوقفویتوقف::
  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  ذاتذات  المبكرةالمبكرة  األصنافاألصناف  فىفى  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  عددعدد  یزدادیزداد  ::الصنفالصنف١١..

..الزراعةالزراعة  عندعند  الدرنةالدرنة  علىعلى  السوقالسوق  منمن  قلیلقلیل  عددعدد  لھالھا  یتكونیتكون  التىالتى  واألصنافواألصناف  الصغیرالصغیر
  منمن  الناتجةالناتجة  السوقالسوق  عددعدد  علىعلى  التقاوىالتقاوى  تخزینتخزین  ظروفظروف  تؤثرتؤثر  ::التقاوىالتقاوى  تخزینتخزین  ظروفظروف٢٢..

..بالجورةبالجورة  النباتاتالنباتات  عددعدد  علىعلى  وبالتالىوبالتالى  الدرنةالدرنة
..التقاوىالتقاوى  حجمحجم  بإزدیادبإزدیاد  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  عددعدد  یقلیقل  ::التقاوىالتقاوى  قطعةقطعة  حجمحجم٣٣..
    فىفى  لیسلیس  العبرةالعبرة  إذإذ  التقاوىالتقاوى  ثمنثمن  أساسأساس  علىعلى  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  عددعدد  یتحددیتحدد  ::التقاوىالتقاوى  ثمنثمن٤٤..

..النھائىالنھائى  المحصولالمحصول  ثمنثمن  منمن  التقاوىالتقاوى  ثمنثمن  بینبین  بالفرقبالفرق  بلبل  النھائىالنھائى  المحصولالمحصول  ثمنثمن



ØØاآلتىاآلتى  طریقطریق  عنعن  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  عددعدد  تنظیمتنظیم  ویمكنویمكن::
    ::الزراعةالزراعة  مسافةمسافة  - - ١١
ØØالقصبتینالقصبتین//خطخط١٢١٢  خطوطخطوط  علىعلى  سمسم  ٢٠٢٠  مسافاتمسافات  علىعلى  المتوسطالمتوسط  فىفى  النباتاتالنباتات  تزرعتزرع    

  القصبتینالقصبتین  فىفى  خطوطخطوط١٠١٠  خطوطخطوط  وعلىوعلى  ،،  سمسم  ١٥١٥  مسافاتمسافات  وعلىوعلى  النیلىالنیلى  بالعروةبالعروة
    ..الصیفىالصیفى  بالعروةبالعروة

ØØموسمموسم  --  األرضاألرض  خصوبةخصوبة  - -   التقاوىالتقاوى  قطعةقطعة  حجمحجم  علىعلى  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  وتتوقفوتتوقف  
..النموالنمو

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

  فىفى  خطخط١٢١٢  وو  خطوطخطوط١٠١٠وو  الرملیةالرملیة  الراضىالراضى  فىفى  قصبتینقصبتین//خطخط  ٨٨  بمعدلبمعدل  بالتخطیطبالتخطیط
..الوادىالوادى  فىفى  الترتیبالترتیب  علىعلى  الشتویةالشتویة  والعروةوالعروة  الصیفىالصیفى  بالعروةبالعروة  القصبتینالقصبتین

    ::ریشتینریشتین  أوأو  ریشةریشة  علىعلى  الزراعةالزراعة  - - ٣٣
ØØبزراعةبزراعة  المحصولالمحصول  یزیدیزید  لكنلكنوو    الخطالخط  ریشتىریشتى  علىعلى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  یمكنیمكن  

..واحدةواحدة  ریشةریشة  علىعلى  البطاطسالبطاطس



::التقاوىالتقاوى  إنتخابإنتخاب
ØØالكمیةالكمیة  عالىعالى  محصولمحصول  علىعلى  للحصولللحصول  للزراعةللزراعة  الجیدةالجیدة  التقاوىالتقاوى  إنتخابإنتخاب  ینبغىینبغى  

::للزراعةللزراعة  التقاوىالتقاوى  إختیارإختیار  عندعند  التالیةالتالیة  النقاطالنقاط  مراعاةمراعاة  وینبغىوینبغى  ..والجودةوالجودة
..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

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

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

..طویلةطویلة  رفیعةرفیعة  أوأو  خیطیةخیطیة  تكونتكون  أالأال  علىعلى  سمكھاسمكھا  وزیادةوزیادة  وقصرھاوقصرھا  العیونالعیون  سالمةسالمة٣٣..
::داخلیةداخلیة  عالماتعالمات  --بب
..الشاذةالشاذة  الرائحةالرائحة  منمن  والخلووالخلو  للصنفللصنف  مماثلةمماثلة١١..
..المقطوعالمقطوع  السطحالسطح  علىعلى  سوداءسوداء  أوأو  بنیةبنیة  عروقعروق  أوأو  دوائردوائر  أوأو  بقعبقع  وجودوجود  عدمعدم٢٢..
..للھواءللھواء  الدرنةالدرنة  بتعرضبتعرض  المقطوعالمقطوع  السطحالسطح  إسودادإسوداد  عدمعدم٣٣..
..العفنةالعفنة  األجزاءاألجزاء  منمن  الخلوالخلو٤٤..



::التقاوىالتقاوى  مصدرمصدر
ØØوبریطانیاوبریطانیا  أیرلنداأیرلندا  مثلمثل  بأوروبابأوروبا  الباردةالباردة  الشمالیةالشمالیة  المناطقالمناطق  منمن  تقاوىتقاوىالال  تستوردتستورد  

    وللنظاموللنظام  الفیروسیةالفیروسیة  األمراضاألمراض  إنتشارإنتشار  علىعلى  المساعدةالمساعدة  الحشراتالحشرات  إنتشارإنتشار  لقلةلقلة  وھولنداوھولندا
    العروةالعروة  فىفى  زراعتھازراعتھا  بغرضبغرض  التقاوىالتقاوى  إلنتاجإلنتاج  المعدةالمعدة  الحقولالحقول  علىعلى  التفتیشالتفتیش  فىفى  المتقنالمتقن

..والتصدیروالتصدیر  المحلىالمحلى  لإلستھالكلإلستھالك    الصیفیةالصیفیة  والعروةوالعروة  التصدیرالتصدیر  بغرضبغرض  الشتویةالشتویة
ØØمحلیًامحلیًا  المنتجالمنتج  یةیةالصیفالصیف  العروةالعروة  محصولمحصول  منمن  الخریفیةالخریفیة  العروةالعروة  تقاوىتقاوى  وتؤخذوتؤخذ..

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

  لنحولنحو  تمتدتمتد  لمدةلمدة  مباشرةمباشرة  الغیرالغیر  الشمسالشمس  لضوءلضوء  التقاوىالتقاوى  عریضعریضتت  فىفى  العملیةالعملیة  ھذهھذه
    بطیئًابطیئًا  النبتالنبت  نمونمو  یكونیكون  حیثحیث  بالغةبالغة  أھمیةأھمیة  ذاتذات  عملیةعملیة  وھذهوھذه  ..الزراعةالزراعة  قبلقبل  أسبوعینأسبوعین

    لفترةلفترة  اإلنباتاإلنبات  تأخیرتأخیر  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  الثالجاتالثالجات  فىفى  خزنتخزنت  التىالتى  الدرناتالدرنات  علىعلى  للغایةللغایة
  بتدفئةبتدفئة  واإلكتفاءواإلكتفاء  للضوءللضوء  الدرناتالدرنات  تعرضتعرض  أھمیةأھمیة  عدمعدم  التجاربالتجارب  أثبتأثبت  ولقدولقد  ..طویلةطویلة
..النبتالنبت  نمونمو  یسھلیسھل  حتىحتى  الدرناتالدرنات  تخزینتخزین  مكانمكان

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



::الدرناتالدرنات  تجزئةتجزئة
ØØحتىحتى  أمكنأمكن  ماما  الشكلالشكل  مكعبةمكعبة  قطعقطع  إلىإلى  العیونالعیون  تقسمتقسم  بحیثبحیث  الحجمالحجم  الكبیرةالكبیرة  الدرناتالدرنات  تجزئتجزئ  

  وإذاوإذا  ..الجفافالجفاف  أوأو  للتشققللتشقق  عرضةعرضة  القطعالقطع  تكونتكون  الال  وحتىوحتى  قلیلةقلیلة  القطعالقطع  أسطحأسطح  تكونتكون
    التعرضالتعرض  حیثحیث  منمن  القطعالقطع  منمن  أحسنأحسن  تصبحتصبح  كاملةكاملةالال  الدرناتالدرنات  فإنفإن  التقاوىالتقاوى  وزنوزن  تساوىتساوى
  تقطیعتقطیع  بعدمبعدم  وینصحوینصح  ..المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  ،،  اإلدماءاإلدماء  أوأو  الجفافالجفاف  نتیجةنتیجة  الحیویةالحیویة  وفقدوفقد  للعفنللعفن
    الدرناتالدرنات  لتعفنلتعفن  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  نقصنقص  منمن  خوفًاخوفًا  الشتویةالشتویة  الزراعةالزراعة  فىفى  البطاطسالبطاطس  درناتدرنات

..الزراعةالزراعة  وقتوقت  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إلرتفاعإلرتفاع  المجزأةالمجزأة
::التقاوىالتقاوى  قطعقطع  حجمحجم
ØØالزراعةالزراعة  معمع  الحجمالحجم  الكبیرةالكبیرة  بالتقاوىبالتقاوى  بالزراعةبالزراعة  بالفدانبالفدان  النباتاتالنباتات  أعدادأعداد  تساوتتساوت  إذاإذا  

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

..الدرناتالدرنات  وضعوضع  میعادمیعاد  تبكیرتبكیر١١..

    الغذاءالغذاء  علىعلى  الزراعةالزراعة  بعدبعد  أسابیعأسابیع  ستةستة  لفترةلفترة  النباتالنبات  یعتمدیعتمد  إذإذ  النباتالنبات  نمونمو  قوةقوة  زیادةزیادة٢٢..
..الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  فىفى  األرضیةاألرضیة  السوقالسوق  تبدأتبدأ  أنأن  إلىإلى  بالتقاوىبالتقاوى  المختزنالمختزن

  أنأن  ویالحظویالحظ  النباتالنبات  محصولمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  بالجورةبالجورة  المتكونةالمتكونة  السوقالسوق  زیادةزیادة٣٣..
  أكبرأكبر  بدرجةبدرجة  متناسبمتناسب  ولكنھولكنھ  الدرنةالدرنة  وزنوزن  معمع  مباشرًامباشرًا  تناسبًاتناسبًا  متناسبمتناسب  غیرغیر  السوقالسوق  عددعدد
    ..الدرنةالدرنة  سطحسطح  معمع



ØØأنأن  إالإال  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  فىفى  زیادةزیادة  إلىإلى  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  بدرناتبدرنات  الزراعةالزراعة  تؤدىتؤدى  وعمومًاوعمومًا  
    التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  فىفى  الزیادةالزیادة  ثمنثمن  منمن  أقلأقل  تكونتكون  قدقد  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  فىفى  الزیادةالزیادة  ثمنثمن

..المستعملةالمستعملة
ØØوأھمھاوأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  علىعلى  التقاوىالتقاوى  قطعةقطعة  حجمحجم  ویتوقفویتوقف::
ØØالزارعةالزارعة  حالةحالة  فىفى  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  تقاوىتقاوى  إستخدامإستخدام  وینبغىوینبغى  ::الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  - - ١١  

..واسعةواسعة  مساقاتمساقات  علىعلى
ØØعددعدد  علىعلى  تحتوىتحتوى  التىالتى  األصنافاألصناف  فىفى  التقاوىالتقاوى  حجمحجم  یزدادیزداد  ::المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف  - - ٢٢    

..العیونالعیون  منمن  قلیلقلیل
::التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة
ØØ٧٥٠٧٥٠  بینبین  ماما  وتتراوحوتتراوح  الزراعةالزراعة  وكثافةوكثافة  التقاوىالتقاوى  حجمحجم  علىعلى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تتوقفتتوقف  

..الخریفیةالخریفیة  العروةالعروة  فىفى  فدانفدان//طنطن  ٧٥٧٥..١١  ::  ٢٥٢٥..١١  إلىإلى  الصیفیةالصیفیة  بالعروةبالعروة  للفدانللفدان  كجمكجم
ØØالدرناتالدرنات  إستخدامإستخدام  إلىإلى  الخریفیةالخریفیة  العروةالعروة  فىفى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  زیادةزیادة  سببسبب  ویرجعویرجع    

الكاملةالكاملة
ØØتستخدمتستخدم  حیثحیث  طنطن  ٠٠..٢٢  ::  ٥٥..١١  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  فتبلغفتبلغ  ))المحیرةالمحیرة((  الشتویةالشتویة  العروةالعروة  أماأما  

  ..الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  السائدةالسائدة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  كاملةكاملة  الدرناتالدرنات
::التقاوىالتقاوى  وضعوضع
ØØألعلىألعلى  البراعمالبراعم  ھھوتوجوتوج  الخطالخط  بطنبطن  فىفى  تعدلتعدل  كماكما  بالیدبالید  مصرمصر  فىفى  التقاوىالتقاوى  توضعتوضع  

..بالماكیناتبالماكینات  األوروبیةاألوروبیة  البالدالبالد  منمن  كثیركثیر  فىفى  التقاوىالتقاوى  وتوضعوتوضع  بالیدبالید



طرق الزراعةطرق الزراعة
ØØوأھمھاوأھمھا  مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  طرقطرق  تتعددتتعدد::
::الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى  أوًالأوًال
::الحراثىالحراثى  الزراعةالزراعة  - - ١١
ØØقبلقبل  التزحیفالتزحیفوو  التشمیسالتشمیس  معمع  مرتینمرتین  ))سمسم  ٣٠٣٠--٢٥٢٥((  عمیقعمیقالال  حرثحرثالالبب  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھزتجھز    

  الخطوطالخطوط  تمسحتمسح  ثمثم  قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢--١٠١٠  منمن  بمعدلبمعدل  األرضاألرض  تخططتخطط  ثمثم  وبعدھاوبعدھا  الثانیةالثانیة  ةةالحرثالحرث
  سمسم  ٢٠٢٠  أبعادأبعاد  علىعلى  الخطالخط  منمن  العلوىالعلوى  الثلثالثلث  فىفى  جورجور  وتعملوتعمل  التجھیزالتجھیز  عقبعقب  األرضاألرض  وتروىوتروى  ،،

  سمسم  ١٠١٠  عمقعمق  علىعلى  الدرناتالدرنات  وتوضعوتوضع  الجافةالجافة  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  شطشطككبب  األرضاألرض  إستحراثإستحراث  عندعند
    ھذهھذه  إتباعإتباع  ویفضلویفضل  الجافالجاف  بالتراببالتراب  الدرناتالدرنات  تغطىتغطى  ثمثم  ألعلىألعلى  العیونالعیون  تكونتكون  أنأن  مراعاةمراعاة  معمع

..الصغیرةالصغیرة  المساحاتالمساحات  حالةحالة  فىفى  الطریقةالطریقة
::بالتردیمبالتردیم  الزراعةالزراعة  --٢٢
ØØالثانیةالثانیة  الحرثةالحرثة  قبلقبل  التزحیفالتزحیفوو  التشمیسالتشمیس  معمع  مرتینمرتین  بحرثھابحرثھا  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھزتجھز    

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

..الواسعةالواسعة



::الزیاتالزیات  كفركفر  طریقةطریقة  - - ٣٣
ØØوتروىوتروى  حرثةحرثة  كلكل  عقبعقب  التزحیفالتزحیف  التشمیسالتشمیس  معمع  مرتینمرتین  بحرثھابحرثھا  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھزتجھز    

  المسافاتالمسافات  علىعلى  الدرناتالدرنات  وتعدلوتعدل  الخطالخط  بطنبطن  فىفى  التقاوىالتقاوى  وضعوضع  معمع  األرضاألرض  وتخططوتخطط  األرضاألرض
  بعدبعد  الخطوطالخطوط  وتفتحوتفتح  بالمحراثبالمحراث  الخطوطالخطوط  إقامةإقامة  یعادیعاد  ثمثم  ألعلىألعلى  البراعمالبراعم  اتجاهاتجاه  معمع  المطلوبةالمطلوبة

..بالفأسبالفأس  جیدًاجیدًا  ذلكذلك
::العفیرالعفیر  الطریقةالطریقة  - - ٤٤
ØØاألرضاألرض  وتخططوتخطط  حرثھحرثھ  كلكل  عقبعقب  التزحیفالتزحیف  معمع  مرتینمرتین  بحرثھابحرثھا  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھزتجھز  

  سمسم  ٢٠٢٠  أبعادأبعاد  علىعلى  الدرناتالدرنات  توضعتوضع  ..الخطوطالخطوط  تمسحتمسح  ثمثم  قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢--١٠١٠  منمن  بمعدلبمعدل
..الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  وتتبعوتتبع  ..الزراعةالزراعة  بعدبعد  مباشرةمباشرة  األرضاألرض  وتروىوتروى  سمسم  ١٥١٥  وعمقوعمق

::الشتلالشتل  الزراعةالزراعة  - - ٥٥
ØØمنمن  شھرشھر  نحونحو  بعدبعد  السوقالسوق  تفصلتفصل  ثمثم  الدرناتالدرنات  بزراعةبزراعة  بالشتلبالشتل  البطاطسالبطاطس  زراعةزراعة  یمكنیمكن  

  فىفى  إنخفاضإنخفاض  معمع  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  طبیعیةطبیعیة  درناتدرنات  إنتاجإنتاج  إلىإلى  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وتؤدىوتؤدى  ..الزراعةالزراعة
..المحصولالمحصول  كمیةكمیة



::ثانیًا فى األراضى الرملیةثانیًا فى األراضى الرملیة
ØØ وتتوقف وتتوقف ) ) تنقیطتنقیط––رش رش ––غمر غمر ((یمكن إنتاج البطاطس تحت أى من نظم الرى الثالثة یمكن إنتاج البطاطس تحت أى من نظم الرى الثالثة

::طریقة الزراعة على نظام الرى كما یأتىطریقة الزراعة على نظام الرى كما یأتى
::فى حالة الرى بالغمرفى حالة الرى بالغمر  - - ١١
ØØعلىعلى  سمسم  ٢٥٢٥--٢٠٢٠  أبعادأبعاد  علىعلى  جورجور  فىفى  الدرناتالدرنات  وتزرعوتزرع  سمسم  ٧٠٧٠  بعرضبعرض  الخطوطالخطوط  تقامتقام  

    المواجھالمواجھ  غیرغیر  الخطالخط  جانبجانب  وعلىوعلى  الصیفیةالصیفیة  العروةالعروة  فىفى  للشمسللشمس  المواجھةالمواجھة  واحدةواحدة  رشةرشة
  الزراعةالزراعة  عقبعقب  الرىالرى  ثمثم  جافةجافة  تربةتربة  فىفى  الزراعةالزراعة  وتكونوتكون  ..الخریفیةالخریفیة  العروةالعروة  فىفى  للشمسللشمس
..مباشرًةمباشرًة

::بالرشبالرش  الرىالرى  حالةحالة  فىفى  - - ٢٢
ØØتتمتتم  ..سمسم  ٢٥٢٥--٢٠٢٠  أبعادأبعاد  علىعلى  جورجور  وفىوفى  سمسم  ٨٠٨٠--٧٠٧٠  عرضعرض  خطوطخطوط  علىعلى  الزراعةالزراعة  تكونتكون  

  ..الرىالرى  جھازجھاز  بتشغیلبتشغیل  مباشرًةمباشرًة  الزراعةالزراعة  عقبعقب  األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  جافةجافة  تربةتربة  فىفى  الزراعةالزراعة
::بالتنقیطبالتنقیط  الرىالرى  حالةحالة  فىفى  - - ٣٣
ØØعلىعلى  سمسم  ٢٥٢٥- - ٢٠٢٠  أبعادأبعاد  علىعلى  جورجور  وفىوفى  سمسم  ٩٠٩٠- - ٨٠٨٠  مسافةمسافة  علىعلى  التنقیطالتنقیط  خطوطخطوط  تكونتكون  

    منتصفمنتصف  فىفى  النقاطاتالنقاطات  تكونتكون  أنأن  علىعلى  سمسم  ١٠١٠  بمسافةبمسافة  عنھعنھ  وتبعدوتبعد  التنقیطالتنقیط  خطخط  جوانبجوانب  أحدأحد
  ..للزراعةللزراعة  السابقالسابق  الیومالیوم  فىفى  ساعاتساعات  عدةعدة  الرىالرى  شبكةشبكة  تشغیلتشغیل  ویجبویجب  ..الجورالجور  بینبین  المسافةالمسافة



التسمیدالتسمید
ØØفیضاففیضاف  والكیمیائیةوالكیمیائیة  العضویةالعضویة  لألسمدةلألسمدة  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  تستجیبتستجیب::
..للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  أثناءأثناء  ٣٣مم  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  بلدیةبلدیة  أسمدةأسمدة١١..
  عندعند  األولىاألولى  دفعاتدفعات  ثالثثالث  علىعلى  للفدانللفدان  آزوتآزوت  وحدةوحدة  ١٥٠١٥٠--٢٢١٠٠١٠٠..

  بعدبعد  فتضاففتضاف  الثالثةالثالثة  الدفعةالدفعة  أماأما  اإلنباتاإلنبات  تكاملتكامل  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  الزراعةالزراعة
..أسابیعأسابیع  ٣٣  إلىإلى  ١١  بحوالىبحوالى  الثانیةالثانیة

  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  سمادسماد  ٥٠٠٥٠٠  --  ٤٠٠٤٠٠((  فوسفورفوسفور  وحدةوحدة  ٧٥٧٥  --٣٣٦٠٦٠..
  تجھیزتجھیز  أثناءأثناء  البلدىالبلدى  السمادالسماد  معمع  دفعتیندفعتین  علىعلى  ))%%١٥١٥  الكالسیومالكالسیوم
  سلفاتسلفات  بسمادبسماد  خلطھاخلطھا  بعدبعد  الزراعةالزراعة  عندعند  والثانیةوالثانیة  للزراعةللزراعة  األرضاألرض
..النشادرالنشادر

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

ØØالنباتاتالنباتات  أسفلأسفل  أوأو  بجواربجوار  المعدنىالمعدنى  السمادالسماد  بإضافةبإضافة  وینصحوینصح..



الرىالرى
ØØوالتروىوالتروى  الصناعىالصناعى  الرىالرى  علىعلى  مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات  تعتمدتعتمد  

  إالإال  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  بعدبعد  إالإال  عادةعادة  البطاطسالبطاطس  نباتاتنباتات
    ..رملیةرملیة  األرضاألرض  كانتكانت  إذاإذا
ØØ٦٦  منمن  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى  للبطاطسللبطاطس  الالزمةالالزمة  الریاتالریات  عددعدد  تتراوحتتراوح--    

  العروةالعروة  ففىففى  ..الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  الجوالجو  حرارةحرارة  درجةدرجة  حسبحسب  ریةریة  ١١١١
..ریاتریات  ٨٨--٦٦  الشتویةالشتویة  العروةالعروة  فىفى  أماأما  ةةریری  ١١١١--٩٩  الصیفىالصیفى

ØØ٨٨  ::٦٦  بعدبعد((  الدرناتالدرنات  تكوینتكوین  فترةفترة  خاصةخاصة  النباتاتالنباتات  تعطیشتعطیش  عدمعدم  یجبیجب  
  تقللتقلل  الفترةالفترة  ھذهھذه  فىفى  األرضیةاألرضیة  الرطوبةالرطوبة  قلةقلة  أنأن  إذإذ  ))الزراعةالزراعة  منمن  أسابیعأسابیع

..المحصولالمحصول  قلةقلة  وبالتالىوبالتالى  الدرناتالدرنات  وحجموحجم  عددعدد  منمن
ØØالتربةالتربة  نوعنوع  حسبحسب  أسبوعأسبوع    ٢٢  ::١١  بفترةبفترة  التقلیعالتقلیع  قبلقبل  الرىالرى    منعمنع  یجبیجب  

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



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش

ØØالبسلةالبسلة  ،،  اللبناللبن  أمأم  ::وأھمھاوأھمھا  بمصربمصر  البطاطسالبطاطس  بحقولبحقول  تنموتنمو  التىالتى  الحشائشالحشائش  تتعددتتعدد  
    ،،  السعدالسعد  ،،  السریسالسریس  ،،  الزربیحالزربیح  الرجلة،الرجلة،  ،،  الحلفاالحلفا  الجعضیض،الجعضیض،  ،،  الجازونالجازون  الشیطانى،الشیطانى،
  ..وغیرھاوغیرھا  والنقلوالنقل  النجیلالنجیل  ،،  الملوخیةالملوخیة  ،،  الدیبالدیب  عنبعنب  السلق،السلق،

ØØھماھما  بطریقتینبطریقتین  الحشائشالحشائش  تقاومتقاوم::
::المیكانیكیةالمیكانیكیة  الطریقةالطریقة  - - ١١
ØØإلزالةإلزالة  رضرضاألاأل  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  بعدبعد  ویبدأویبدأ  بالعزیقبالعزیق  الحشائشالحشائش  تقاومتقاوم  

    الترابالتراب  ویؤخذویؤخذ  ..  مراتمرات  ٣٣--٢٢  األرضاألرض  تعزقتعزق  الخطوطالخطوط  وفتحوفتح  الشقوقالشقوق  وسدوسد  الحشائشالحشائش
  عندعند  الخطالخط  منتصفمنتصف  فىفى  النباتاتالنباتات  تصبحتصبح  حتىحتى  العمالةالعمالة  الریشةالریشة  إلىإلى  البطالةالبطالة  الریشةالریشة  منمن

..الدرناتالدرنات  تغطیھتغطیھ  إلىإلى  یؤدىیؤدى  الذىالذى  األمراألمر    األخیرةاألخیرة  العزقةالعزقة
ØØحیثحیث  أمكنأمكن  ماما  ققییالعزالعز  أثناءأثناء  النباتاتالنباتات  لجذورلجذور  تحدثتحدث  التىالتى  األضراراألضرار  تجنبتجنب  یجبیجبوو    

  عدمعدم  یكفىیكفى  بقدربقدر  النباتاتالنباتات  عنعن  بعیدًابعیدًا  الفاسالفاس  سنسن  یكونیكون  وأنوأن  سطحیًاسطحیًا  العزقالعزق  یكونیكون
    فىفى  تقدمتتقدمت  كلماكلما  النباتاتالنباتات  عنعن  الفأسالفأس  سنسن  یبتعدیبتعد  أنأن  وینبغىوینبغى  للنباتاتللنباتات  أضرارأضرار  حدوثحدوث
..العمرالعمر



::الكیماویةالكیماویة  ةةالمقاومالمقاوم  --٢٢
ØØیلةیلة  كماكما  مواعیدمواعید  أربعأربع  فىفى  تستعملتستعمل::
::الزراعةالزراعة  قبلقبل  تستعملتستعمل  مبیداتمبیدات  --أأ
ØØمثلمثل  المعمرةالمعمرة  الحشائشالحشائش  لمقاومةلمقاومة  ))أبأب  راوندراوند((  جالیفوسیدجالیفوسید  مبیدمبید  مثلمثل  

..النجیلالنجیل
::الزراعةالزراعة  بعدبعد  تستعملتستعمل  مبیداتمبیدات  --بب
ØØعریضةعریضة  الحولیةالحولیة  الحشائشالحشائش  علىعلى  یؤثریؤثر  وھووھو  لینورونلینورون  مبیدمبید  مثلمثل  

..األوراقاألوراق
::اإلنباتاإلنبات  قبلقبل  تستعملتستعمل  مبیداتمبیدات  --جج
ØØاألوراقاألوراق  عریضةعریضة  الحولیةالحولیة  الحشائشالحشائش  لمقاومةلمقاومة  ریجلونریجلون  مبیدمبید  مثلمثل..
::اإلنباتاإلنبات  بعدبعد  تستعملتستعمل  مبیداتمبیدات  --دد
ØØالنجیلیةالنجیلیة  الحشائشالحشائش  لمقاومةلمقاومة  فیوزولیدفیوزولید  مبیدمبید  مثلمثل..



النضج وتقلیع المحصول النضج وتقلیع المحصول 
ØØالمجموعالمجموع  إصفرارإصفرار  طریقطریق  عنعن  المحصولالمحصول  نضجنضج  علىعلى  التعرفالتعرف  یمكنیمكن  

    ..بالدرناتبالدرنات    القشرةالقشرة  وإلتصاقوإلتصاق  للنباتاتللنباتات  الخضرىالخضرى
ØØالصنفالصنف  حسبحسب  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ١٢٠١٢٠  ::٩٠٩٠  بعدبعد  عموماعموما  التقلیعالتقلیع  ویتمویتم  

..السائدةالسائدة  البیئیةالبیئیة  والظروفوالظروف  المنزرعالمنزرع
ØØعلىعلى  ذلكذلك  یساعدیساعد  حیثحیث  یومینیومین  أوأو  بیومبیوم  التقلیعالتقلیع  قبلقبل  العروشالعروش  إزالةإزالة  ویتمویتم  

  والنقلوالنقل  التداولالتداول  علىعلى  قدرةقدرة  أكثرأكثر  یجعلھایجعلھا  ممامما  القشرةالقشرة  تصلبتصلب  زیادةزیادة
..والتخزینوالتخزین

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

ØØنضجھانضجھا  تمامتمام  قبلقبل  تقلعتقلع  إنجلتراإنجلترا  إلىإلى  نصدرنصدر  التىالتى  البطاطسالبطاطس  تقلیعتقلیع  یراعىیراعى..



عالج وتجفیف الدرناتعالج وتجفیف الدرنات
ØØالدرنةالدرنة  جلدجلد  علىعلى  جیدةجیدة  فلینیةفلینیة  طبقةطبقة  تكوینتكوین  بغرضبغرض  الدرناتالدرنات  عالجعالج  یجرىیجرى  

    ..للعفنللعفن  المسببةالمسببة  الكائناتالكائنات  منمن  لحمایتھالحمایتھا  المخدوشةالمخدوشة  واألسطحواألسطح
ØØالحقلالحقل  عبواتعبوات  منمن  الدرناتالدرنات  تفریغتفریغ  یتمیتم  حیثحیث  الحقلالحقل  فىفى  العملیةالعملیة  ھذهھذه  تجرىتجرى  

  القشالقش  طبقاتطبقات  تعفیرتعفیر  یتمیتم  ثمثم  الجافالجاف  األرزاألرز  بقشبقش  تغطىتغطى  ثمثم  تتكوماكوما  فىفى
  %%١٠١٠  تت..دد..دد  أوأو  األكلاألكل  فىفى    تستخدمتستخدم  التىالتى  للبطاطسللبطاطس  %%١٠١٠  بالسیفینبالسیفین
  الدرناتالدرنات  تعفیرتعفیر  عدمعدم  ویجبویجب  للتقاوىللتقاوى  تخزینھاتخزینھا  یتمیتم  سوفسوف  التيالتي  للدرناتللدرنات

            ..الجروحالجروح  ممآآإلتإلت  یمنعیمنع  ألنھألنھ  نفسھانفسھا
ØØالدرناتالدرنات  تغطیةتغطیة  عدمعدم  ویراعىویراعى  یومیوم  ١٥١٥  ::١٠١٠  منمن  العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتستغرقوتستغرق  

  الفرزالفرز  یتمیتم  ذلكذلك  وبعدوبعد  األمراضاألمراض  إلنتشارإلنتشار  ذلكذلك  یؤدىیؤدى  الال  حتىحتى  ھاھابعروشبعروش
..التسویقالتسویق  أوأو  للتخزینللتخزین  سواءسواء  والتعبئةوالتعبئة



التخزینالتخزین
ØØھىھى  والخریفوالخریف  الصیفالصیف  أشھرأشھر  خاللخالل  الدرناتالدرنات  لتخزینلتخزین  الطرقالطرق  أفضلأفضل  

    عنعن  تقلتقل  الال  نسبیةنسبیة  ورطوبةورطوبة  مم̊˚  ٤٤  حرارتھاحرارتھا  درجةدرجة  ثالجاتثالجات  استعمالاستعمال
٨٥٨٥%%..    
ØØنظیفةنظیفة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب  والتىوالتى    النواالتالنواالت  فىفى  التخزینالتخزین  إلىإلى  البعضالبعض  ویلجأویلجأ  

  لدخوللدخول  المانعالمانع  بالسلكبالسلك  واألبوابواألبواب  الشبابیكالشبابیك  تغطیةتغطیة  معمع  التھویةالتھویة  جیدةجیدة
    منمن  أكثرأكثر  الدرناتالدرنات  ارتفاعارتفاع  یزیدیزید  والوال  شمسشمس  ضوءضوء  یدخلھایدخلھا  والوال  الفرشاتالفرشات

  عنعن  الكشفالكشف  ویراعىویراعى  سمسم  ٥٠٥٠  ::٣٠٣٠  بارتفاعبارتفاع  األرزاألرز  بقشبقش  التغطیةالتغطیة  معمع  مترمتر١١
    ..الطرىالطرى  العفنالعفن    وخاصةوخاصة  باألمراضباألمراض  اإلصابةاإلصابة  عدمعدم  منمن  للتأكدللتأكد  الدرناتالدرنات

المحصولالمحصول
ØØالزراعةالزراعة  لمنطقةلمنطقة  تبعًاتبعًا  وذلكوذلك  طنطن  ١٥١٥  ::١٠١٠  منمن  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح  

  واالھتمامواالھتمام  الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  األرضاألرض  وخصوبةوخصوبة  المنزرعالمنزرع  والصنفوالصنف
..  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات



أسئلة على الباب الخامسأسئلة على الباب الخامس

  موضحًا البطاطس من مصر فى حالیًا المنزرعة الحدیثة صنافاأل أھم ھى ما ١س
؟زراعتھا مناطق - ممیزاتھا

علیھا؟ المؤثرة البیئیة العوامل وأھم البطاطس فى النمو مراحل بالشرح تناول ٢س
 من إنتاجیة أعلى على للحصول المناسبة البیئیة االحتیاجات عن تعرفھ ما قل ٣س

؟البطاطس
المساحة وحدة إنتاجیة زیادة عوامل أھم من المناسب المیعاد فى الزراعة تعتبر ٤س

؟ وأفضلھا البطاطس فى المختلفة الزراعة مواعید إلى مشیرًا ذلك وضح –
األرض؟ لنوع تبعًا البطاطس لزراعة المختلفة الزراعة طرق ھى ما ٥س
 مصدر –الزراعة مسافة – التخطیط معدل – الزراعة عمق بالشرح تناول ٦ س

؟ البطاطس من غنتاجیة أعلى على للحصول المناسبة التقاوى كمیة - التقاوى
البطاطس؟ فى اوأنواعھ للتمسید الآلزمة الغذائیة العناصر أھم عن تكلم  ٧س
؟البطاطس فى والرى المائیة االحتباجات اذكر ٨س
البطاطس؟ محصول فى وأغراضھ العزیق عن تكلم ٩س
البطاطس؟ فى الحشائش لمقاومة المختلفة الطرق ھى ما ١٠س


