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ØØالكسافةالكسافة
ØØCassavaCassava

ØØManihot esculantaManihot esculanta, , L.L.



أھداف الباب السادسأھداف الباب السادس

ØØووسائلووسائل  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن    
  الظروفالظروف  فىفى  الكسافةالكسافة  محصولمحصول  منمن  المساحةالمساحة  وحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة
..المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة

ØØمصرمصر  فىفى  الكسافةالكسافة  زراعةزراعة  مناطقمناطق  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن..
ØØمنمن  المختلفةالمختلفة  واألصنافواألصناف  األنواعاألنواع  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..الكسافةالكسافة
ØØواإلحتیاجاتواإلحتیاجات  المختلفةالمختلفة  النموالنمو  مراحلمراحل  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن    

..للكسافةللكسافة  المناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة
ØØالزراعةالزراعة  وطرقوطرق  ومیعادومیعاد  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..للكسافةللكسافة  المختلفةالمختلفة



مقدمةمقدمة
ØØتنجحتنجح  التىالتى  التجاریةالتجاریة  المحاصیلالمحاصیل  أھمأھم  منمن  الكسافةالكسافة  تعتبرتعتبر    

    وعدموعدم  زراعتھازراعتھا  لسھولةلسھولة  وذلكوذلك  الحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى  زراعتھازراعتھا
    الوقتالوقت  نفسنفس  وفىوفى  الزراعةالزراعة  بعدبعد  كبیرةكبیرة  عنایةعنایة  إلىإلى  إحتیاجھاإحتیاجھا
    األغراضاألغراض  فىفى  إستھالكھإستھالكھ  یمكنیمكن  النشاالنشا  منمن  كبیرًاكبیرًا  محصوًالمحصوًال  تعطىتعطى

..المختلفةالمختلفة
ØØملیونملیون  ١٢٠١٢٠--١١٠١١٠  حوالىحوالى  الكسافةالكسافة  منمن  العالمىالعالمى  اإلنتاجاإلنتاج  یبلغیبلغ    

  أسیاأسیا  ،،  %%٣٠٣٠  الجنوبیةالجنوبیة  أمریكاأمریكا  ،،  %%٤٢٤٢  منھامنھا  إفریقیًاإفریقیًا  تنتجتنتج  طنطن
    فىفى  محلیًامحلیًا  یستھلكیستھلك  اإلنتاجاإلنتاج  ھذاھذا  منمن  %%٩٠٩٠  وحوالىوحوالى  %%٢٨٢٨

    ..المنتجةالمنتجة  البالدالبالد
ØØبالدبالد  ھىھى  المختلفةالمختلفة  الكسافةالكسافة  لمنتجاتلمنتجات  المستوردةالمستوردة  البالدالبالد  أھمأھم  ومنومن    

    العالئقالعالئق  تحضیرتحضیر  فىفى  إستخدامھاإستخدامھا  لغرضلغرض  األوروبیةاألوروبیة  السوقالسوق
  ھذهھذه  تكوینتكوین  فىفى  الداخلةالداخلة  الحبوبالحبوب  أثمانأثمان  إلرتفاعإلرتفاع  وذلكوذلك  المركبةالمركبة



األھمیة اإلقتصادیةاألھمیة اإلقتصادیة
ØØطبخھاطبخھا  بعدبعد  الحدیثةالحدیثة  والفروعوالفروع  الغضةالغضة  الكسافةالكسافة  أوراقأوراق  تؤكلتؤكل  

  ..والبروتینوالبروتین  الفیتامیناتالفیتامینات  لبعضلبعض  مصدرمصدر  وتعتبروتعتبر  كخضاركخضار
ØØالال  أنأن  بشرطبشرط  الوجباتالوجبات  بینبین  تقشیرھاتقشیرھا  بعدبعد  الطازجةالطازجة  الدرناتالدرنات  تستخدمتستخدم  

..شھورشھور  بضعبضع  عنعن  الدرناتالدرنات  ھذهھذه  عمرعمر  یزیدیزید
ØØمعاملتھامعاملتھا  یفضلیفضل  أنھأنھ  إالإال  كغذاءكغذاء  مباشرةمباشرة  الجافةالجافة  الدرناتالدرنات  تستخدمتستخدم    

  ..الھضمالھضم  سھلسھل  مستساغمستساغ  طعمطعم  ذاتذات  تصبحتصبح  حتىحتى
ØØأىأى  بإضافةبإضافة  وذلكوذلك  محمرةمحمرة  أوأو  مطبوخةمطبوخة  عدیدةعدیدة  أطباقأطباق  منھامنھا  یجھزیجھز  

..متوازنمتوازن  غذاءغذاء  تصبحتصبح  حتىحتى  لھالھا  بروتینىبروتینى  مصدرمصدر
ØØالذىالذى  النشاالنشا  علىعلى  الحصولالحصول  التجاریةالتجاریة  الكسافةالكسافة  فوائدفوائد  أھمأھم  ومنومن  

    البسكویتالبسكویت  أنواعأنواع  إنتاجإنتاج  فىفى  مختلفةمختلفة  صناعیةصناعیة  أغراضأغراض  فىفى  یستعملیستعمل
  المعروفالمعروف  المركبالمركب  صناعةصناعةوو  والمرباتوالمربات  المعلبةالمعلبة  والفواكھوالفواكھ  الحلوىالحلوىوو

MonsodiumMonsodium  بإسمبإسم glantamateglantamate  اللحوماللحوم  لتتبیللتتبیل  كعاملكعامل  
    شرباتشربات  تحضیرتحضیروو  التجارىالتجارى  الكراملالكرامل  مركبمركب  وأیضًاوأیضًا  والخضرواتوالخضروات



ØØالتصدیرالتصدیر
ØØشرائحشرائح  مثلمثل  مختلفةمختلفة  صورصور  فىفى  األسواقاألسواق  إلىإلى  الكسافةالكسافة  تصدرتصدر    

    كعككعك  أوأو  صغیرةصغیرة  مكعباتمكعبات  إلىإلى  مجزأةمجزأة  جافةجافة  درناتدرنات  أوأو  الكثافةالكثافة
..نشانشا  أوأو  دقیقدقیق  أوأو
ØØتحضیرتحضیر  فىفى  بكثرةبكثرة  یستعمالنیستعمالن  الجافةالجافة  والدرناتوالدرنات  الكسافةالكسافة  كعككعك    

..المختلفةالمختلفة  الحیواناتالحیوانات  لتغذیةلتغذیة  المركبةالمركبة  العالئقالعالئق
ØØالقمحالقمح  بدقیقبدقیق  خلطھاخلطھا  إمكانإمكان  ھوھو  الكسافةالكسافة  ممیزاتممیزات  أھمأھم  ومنومن  

  یصلحیصلح  الدقیقالدقیق  منمن  مخلوطمخلوط  لتكوینلتكوین  %%١٠١٠  بنسبةبنسبة  وذلكوذلك
..الخبزالخبز  لصناعةلصناعة

ØØوأھموأھم  ..مختلفةمختلفة  صناعیةصناعیة  أغراضأغراض  فىفى  یستعملیستعمل  الكسافةالكسافة  نشانشا    
  ھذهھذه  تستوردتستورد  حیثحیث  األوروبیةاألوروبیة  السوقالسوق  دولدول  الكسافةالكسافة  أسواقأسواق
  فىفى  أوأو  ومجزأةومجزأة  مجففةمجففة  درناتدرنات  صورةصورة  فىفى  غالبًاغالبًا  الكسافةالكسافة  الدولالدول



ØØالموطن األصلىالموطن األصلى
ØØوقدوقد  والبرازیلوالبرازیل  المكسیكالمكسیك  ھوھو  للكسافةللكسافة  األصلىاألصلى  الموطنالموطن  أنأن  یعتقدیعتقد    

  زراعتھازراعتھا  بنقلبنقل  عشرعشر  السادسالسادس  القرنالقرن  حوالىحوالى  فىفى  البرتغالیونالبرتغالیون  قامقام
    إنتشرتإنتشرت  ثمثم  الكونغوالكونغو  منبعمنبع  حولحول  ألفریقیاألفریقیا  الغربىالغربى  الساحلالساحل  إلىإلى

  الشمالىالشمالى  الساحلالساحل  فىفى  تقریبًاتقریبًا  ١٨٥٠١٨٥٠  عامعام  منمن  إبتداءإبتداء  زراعتھازراعتھا
    فىفى  وخاصةوخاصة  األقصىاألقصى  الشرقالشرق  بالدبالد  منمن  كثیركثیر  فىفى  ألفریقیاألفریقیا
    منمن  كثیركثیر  فىفى    واسعواسع  مدىمدى  علىعلى  منزرعةمنزرعة  األناألن  وھىوھى  أندونیسیاأندونیسیا

    محصولمحصول  ثانىثانى  وتعتبروتعتبر  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق  فىفى  الواقعةالواقعة  البالدالبالد
..البطاطاالبطاطا  بعدبعد  ھامھام  نشوىنشوى

ØØعائلةعائلة  تتبعتتبع  الكسافةالكسافة  EuphorbiaceaeEuphorbiaceae  علىعلى  تحتوىتحتوى  والتىوالتى    
  مرةمرة  انواعانواع  إلىإلى  تنقسمتنقسم  األنواعاألنواع  وھذهوھذه  نوعنوع  ١٥٠١٥٠  منمن  أكثرأكثر

    الھیدروسیانیكالھیدروسیانیك  حمضحمض  كمیةكمیة  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك  حلوةحلوة  وأخرىوأخرى
    التىالتى  البالدالبالد  حسبحسب  عدیدةعدیدة  مختلفةمختلفة  أسماءأسماء  وللكثافةوللكثافة  بھابھا  الموجودةالموجودة

    وفىوفى  KaspaKaspa  بـبـ  تعرفتعرف  أندونیسیاأندونیسیا  فىفى  فھىفھى  بھابھا  تزرعتزرع



ØØاألنواعاألنواع    
ØØھماھما  أساسینأساسین  قسمینقسمین  إلىإلى  عمومًاعمومًا  الكسافةالكسافة  تقسمتقسم::
MonihotMonihot  المرةالمرة  الكسافةالكسافة١١.. paimatapaimata        
MonihotMonihot  الحلوةالحلوة  الكسافةالكسافة٢٢.. aipiaipi
ØØالمورفولوجیةالمورفولوجیة  صفاتھاصفاتھا  طریقطریق  عنعن  األنواعاألنواع  بینبین  التفرقةالتفرقة  یمكنیمكنوو    

    تحتتحت  یعرفیعرف  قدقد  الواحدالواحد  والنوعوالنوع  ..والدرناتوالدرنات  واألوراقواألوراق  السوقالسوق  كلونكلون
    ..المختلفةالمختلفة  البالدالبالد  فىفى  عدیدةعدیدة  أسماءأسماء

ØØحمضحمض  منمن  محتویاتھامحتویاتھا  حسبحسب  علىعلى  الكسافةالكسافة  تقسمتقسم  ولذلكولذلك    
    نوعنوع  ألىألى  خاصةخاصة  صفةصفة  تعتبرتعتبر  الال  الصفةالصفة  وھذهوھذه  السامالسام  الھیدروسیانیكالھیدروسیانیك

    التقسیمالتقسیموو  ..الواحدالواحد  النوعالنوع  نفسنفس  فىفى  تختلفتختلف  أنھاأنھا  إذاإذا  األنواعاألنواع  منمن
    لنوعلنوع  تابعةتابعة  المختلفةالمختلفة  الكسافةالكسافة  أصنافأصناف  كلكل  یعتبریعتبر  اآلناآلن  الصحیحالصحیح

MonihotMonihot vtilissimoevtilissimoe  تتغیرتتغیر  قدقد  معینةمعینة  ظروفظروف  وتحتوتحت    



ØØمختلفةمختلفة  كمیاتكمیات  علىعلى  الكسافةالكسافة  وأوراقوأوراق  وسیقانوسیقان  درناتدرنات  وتحتوىوتحتوى    
  حراحرا  أماأما  یوجدیوجد  قدقد  الحمضالحمض  وھذاوھذا  الھیدروسیانیكالھیدروسیانیك  حمضحمض  منمن

FreeFree  سمسمإإبب  یعرفیعرف  كوسیدىكوسیدى  مركبمركب  صورةصورة  فىفى  أوأو    
PhascoPhasco lunationlunation  إلىإلى  الدرناتالدرنات  جمعجمع  بعدبعد  یتحللیتحلل  الذىالذى  وو  

    إنزیمإنزیم  بواسطةبواسطة  أستیونأستیون  ،،  وجلوكوزوجلوكوز    الھیدروسیانیكالھیدروسیانیك  حمضحمض
linaselinase  المرالمر  الطعمالطعم  الكسافةالكسافة  یكسبیكسب  الذىالذى  ھوھو  الحمضالحمض  وھذاوھذا    
  أىأى  ومرتفعةومرتفعة  ضارةضارة  غیرغیر  أىأى  بسیطةبسیطة  بینبین  ماما  كمیتھكمیتھ  وتختلفوتختلف
  ..السمیةالسمیة  شدیدةشدیدة

ØØمجممجم  ٥٥  منمن  أقلأقل  علىعلى  تحتوىتحتوى  بالحلوةبالحلوة  المعروفةالمعروفة  األصنافاألصناف    
    واألصنافواألصناف  طازجةطازجة  مادةمادة  جمجم١٠٠١٠٠  لكللكل  ھیدروسیانیكھیدروسیانیك  حمضحمض
    تصلتصل  وقدوقد  طازجةطازجة  مادةمادة  جمجم١٠٠١٠٠//مجممجم  ١٠١٠  علىعلى  تحتوىتحتوى  المرةالمرة
  أوأو  اإلنساناإلنسان  یتحملھایتحملھا  أنأن  یمكنیمكن  سامةسامة  كمیةكمیة  وأقلوأقل  مجممجم  ٥٠٥٠  إلىإلى

    حمضحمض  یتركزیتركز  وقدوقد  ..ىىحح  وزنوزن  كجمكجم//مجممجم  ١١  تعادلتعادل  الحیوانالحیوان



ØØ  المناخ المالئمالمناخ المالئم
ØØالمناطقالمناطق  فىفى  للزراعةللزراعة  المالئمةالمالئمة  النباتاتالنباتات  منمن  الكسافةالكسافة  تعتبرتعتبر    

    أوأو  شماًالشماًال̊˚  ٣٠٣٠  عرضعرض  خطىخطى  بینبین  ماما  زراعتھازراعتھا  ویمكنویمكن  الحارةالحارة
    ..جنوبًاجنوبًا

ØØإنخفضتإنخفضت  وإذاوإذا  رطبرطب  دافىءدافىء  جوجو  فىفى  جیدًاجیدًا  الكسافةالكسافة  نباتاتنباتات  تنموتنمو  
    النباتاتالنباتات  نمونمو  یعوقیعوق  ذلكذلك  فإنفإن  مم̊˚  ١٠١٠  عنعن  الحرارةالحرارة  درجةدرجة

  بالغةبالغة  أضرارأضرار  لھالھا  یسببیسبب  حیثحیث  الصقیعالصقیع  تتحملتتحمل  الالوو  والكسافةوالكسافة
    عنعن  إرتفاعھاإرتفاعھا  یزیدیزید  الال  التىالتى  المناطقالمناطق  فىفى  زراعتھازراعتھا  فتنجحفتنجح  ولذلكولذلك
  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تبلغتبلغ  حیثحیث  البحرالبحر  سطحسطح  مستوىمستوى  فوقفوق  مم  ٢٠٠٢٠٠
    ..الكسافةالكسافة  لنمولنمو  مناسبةمناسبة  وھىوھى  مم  ̊˚  ٢٧٢٧  حوالىحوالى

ØØبینبین  ماما  یتراوحیتراوح  مطرمطر  معدلمعدل  تحتتحت  النموالنمو  یمكنھایمكنھا  الكسافةالكسافة  ونباتاتونباتات    
١٠٠١٠٠  ––   الجفافالجفاف  منمن  فتراتفترات  تتحملتتحمل  أنھاأنھا  إالإال  ..سنویًاسنویًا  مممم  400400

    عدمعدم  أوأو  بقلةبقلة  تتمیزتتمیز  التىالتى  المناطقالمناطق  فىفى  زراعتھازراعتھا  فیمكنفیمكن  وبالتالىوبالتالى



ØØاألرض المناسبةاألرض المناسبة
ØØأوأو  الصفراءالصفراء  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  ھىھى  األراضىاألراضى  أنواعأنواع  أنسبأنسب  

    جیدجید  بناءبناء  وذاتوذات  عمیقةعمیقة  تكونتكون  أنأن  بشرطبشرط  الصفراءالصفراء  الطینیةالطینیة
    بشرطبشرط  األراضىاألراضى  منمن  مختلفةمختلفة  أنواعأنواع  فىفى  الكسافةالكسافة  زراعةزراعة  وتنجحوتنجح

    نمونمو  جودةجودة  لضمانلضمان  وذلكوذلك  القوامالقوام  حسنةحسنة  األراضىاألراضى  ھذهھذه  تكونتكون  أنأن
..الدرناتالدرنات  وتكوینوتكوین

ØØالصرفالصرف  ذاتذات  األراضىاألراضى  أوأو  العضویةالعضویة  األراضىاألراضى  تصلحتصلح  والوال  
    الماءالماء  مستوىمستوى  عمقعمق  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  ولذلكولذلك  الكسافةالكسافة  لنمولنمو  یئیئالسالس

    ..األمطاراألمطار  موسمموسم  فىفى  وخاصةوخاصة  سمسم  ٦٠٦٠  عنعن  یقلیقل  الال  األرضىاألرضى
    بالضبطبالضبط  معروفةمعروفة  غیرغیر  المناسبةالمناسبة  األراضىاألراضى  حموضةحموضة  ودرجةودرجة
    الحموضةالحموضة  ذاتذات  أوأو  المتعادلةالمتعادلة  األراضىاألراضى  أنأن  یعتقدیعتقد  ولكنولكن

    ..الكسافةالكسافة  لنمولنمو  المناسبةالمناسبة  ھىھى  الضعیفةالضعیفة
ØØصغیرةصغیرة  مساحاتمساحات  فىفى  ىىمعیشمعیش  كمحصولكمحصول  عادًةعادًة  الكسافةالكسافة  تزرعتزرع  



ØØالزراعةالزراعة
ØØتزرعتزرع  سوفسوف  كانتكانت  فإذافإذا  كثیرةكثیرة  خدمةخدمة  لعملیاتلعملیات  الكسافةالكسافة  تحتاجتحتاج  الال    

  الغاباتالغابات  ھذهھذه  إزالةإزالة  علىعلى  فیعملفیعمل  الغاباتالغابات  مناطقمناطق  فىفى  مرةمرة  ألولألول
    قبلقبل  األكثراألكثر  علىعلى  مرتینمرتین  أوأو  مرةمرة  األرضاألرض  تحرثتحرث  ثمثم  أوالأوال

    فتحرثفتحرث  آخرآخر  محصولمحصول  بعدبعد  زرعتزرعت  إذاإذا  وكذلكوكذلك  ..الزراعةالزراعة
..التربةالتربة  وتفكیكوتفكیك  الحشائشالحشائش  منمن  للتخلصللتخلص  مرتینمرتین  أوأو  مرةمرة  األرضاألرض

ØØمحاصیلمحاصیل  معمع  مختلطةمختلطة  أوأو  منفردمنفرد  كمحصولكمحصول  إماإما  الكسافةالكسافة  تزرعتزرع    
    بعضبعض  أشجارأشجار  وبینوبین  والخضراواتوالخضراوات  والبقولیاتوالبقولیات  كالدراوةكالدراوة  أخرىأخرى

..والكاكاووالكاكاو  الزیتالزیت  ونخیلونخیل  المطاطالمطاط  مثلمثل  التجاریةالتجاریة  المحاصیلالمحاصیل
ØØناضجةناضجة  سیقانسیقان  منمن  تؤخذتؤخذ  التىالتىوو  العقلالعقل  بواسطةبواسطة  عادةعادة  وتزرعوتزرع    

    نامیةنامیة  السیقانالسیقان  ھذهھذه  تكونتكون  أنأن  علىعلى  سنةسنة  ٥٥..١١  ::  ١١  حوالىحوالى  عمرھاعمرھا
    عدمعدم  ویجبویجب  واآلفاتواآلفات  الحشراتالحشرات  منمن  وخالیةوخالیة  ومستقیماومستقیما  جیداجیدا  نموانموا
    ویكونویكون  المنبتةالمنبتة  أوأو  المنحنیةالمنحنیة  أوأو  الملتویةالملتویة  السیقانالسیقان  منمن  العقلالعقل  أخذأخذ
..سمسم  ٥٥..٣٣  ::  ٥٥..٢٢  بینبین  ماما  عادتاعادتا  السیقانالسیقان  سمكسمك

ØØیتراوحیتراوح  بطولبطول  تقطعتقطع  العقلالعقل  ألخذألخذ  الصالحةالصالحة  السیقانالسیقان  إختیارإختیار  ددوبعوبع    
  وھذاوھذا  النباتالنبات  نمونمو  درجةدرجة  حسبحسب  وذلكوذلك  سمسم  ٢٠٠٢٠٠  ::  ٧٥٧٥  بینبین  ماما



ØØتكفىتكفى  عقلةعقلة  ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠  حوالىحوالى  یعطىیعطى  الكسافةالكسافة  منمن  الواحدالواحد  والفدانوالفدان    
    وقتوقت  أىأى  فىفى  الكسافةالكسافة  زراعةزراعة  ویمكنویمكن  ةةأفدنأفدن  ١٠١٠  حوالىحوالى  لزراعةلزراعة

    حلولحلول  قبلقبل  ھوھو  لزراعتھالزراعتھا  موسمموسم  أفضلأفضل  أنأن  أالأال  السنةالسنة  أوقاتأوقات  منمن
    آالتآالت  بواسطةبواسطة  أوأو  بالیدبالید  إماإما  العقلالعقل  وتزرعوتزرع  مباشرةمباشرة  األمطاراألمطار
..خاصةخاصة

ØØیدویًایدویًا  الكسافةالكسافة  زراعةزراعة  فىفى  تتبعتتبع  رئیسیةرئیسیة  طرقطرق  ثالثثالث  وھناكوھناك::
  سمسم  ١٠١٠::  ٥٥  لعمقلعمق  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  العقلالعقل  دفندفن١١..
..بالتربةبالتربة  عمودیاعمودیا  غرسھاغرسھا٢٢..
..تقریبًاتقریبًا  درجةدرجة  ٤٥٤٥  یساوىیساوى  بمیلبمیل  التربةالتربة  فىفى  غرسھاغرسھا٣٣..
ØØوذلكوذلك  العقلةالعقلة  طرفىطرفى  أحدأحد  یدببیدبب  والثالثةوالثالثة  الثانیةالثانیة  الحالتینالحالتین  وفىوفى  

    تحتتحت  بالزراعةبالزراعة  ةًًةعادعاد  یوصىیوصىوو  األرضاألرض  فىفى  غرسھاغرسھا  لسھولةلسھولة
  لزراعةلزراعة  اآلالتاآلالت  إستعمالإستعمال  عندعند  أوأو((  الجافةالجافة  المناخیةالمناخیة  الظروفالظروف

    األخرىاألخرى  الناحیةالناحیة  ومنومن  التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت  العقلالعقل  بدفنبدفن  ))العقلالعقل
    الممطرةالممطرة  الظروفالظروف  تحتتحت  عمودیاعمودیا  الغرسالغرس  الزراعةالزراعة  تفضلتفضل



ØØفىفى  أوأو  مصاطبمصاطب  علىعلى  أوأو  البالطالبالط  علىعلى  إماإما  الكسافةالكسافة  وتزرعوتزرع    
    النباتاتالنباتات  وبینوبین  الخطوطالخطوط  بینبین  المسافاتالمسافات  وتختلفوتختلف  خطوطخطوط

  والجھاتوالجھات  األنواعاألنواع  بإختالفبإختالف  الواحدالواحد  الخطالخط  فىفى  المنزرعةالمنزرعة
  عقلةعقلة  ٥٠٠٠٥٠٠٠  متوسطمتوسط  أىأى  عقلةعقلة  ٦٠٠٠٦٠٠٠::  ٤٠٠٠٤٠٠٠  الفدانالفدان  ویحتاجویحتاج
..تقریباتقریبا

ØØوتبدأوتبدأ  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ١٤١٤  ::٧٧  بعدبعد  اإلنباتاإلنبات  فىفى  العقلالعقل  وتبدأوتبدأ    
  الزراعةالزراعة  منمن  شھرشھر  حوالىحوالى  بعدبعد  األولىاألولى  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  عملیةعملیة
    خربشةخربشة  عملیةعملیة  تجرىتجرى  حیثحیث  الظھورالظھور  فىفى  األوراقاألوراق  تبدأتبدأ  عندماعندما
    منمن  األولاألول  الشھرالشھر  بعدبعد  سریعاسریعا  النموالنمو  فىفى  السیقانالسیقان  وتبدأوتبدأ  خفیفةخفیفة

  تبلغتبلغ  عندماعندما  الثانیةالثانیة  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  عملیةعملیة  وتجرىوتجرى  الزراعةالزراعة
    تكویمتكویم  عملیةعملیة  وتكرروتكرر  العمرالعمر  منمن  أشھرأشھر  ثالثثالث  حوالىحوالى  النباتاتالنباتات
..الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  أثناءأثناء  النباتالنبات  حولحول  التربةالتربة
  أفرعأفرع  ٤٤- - ٣٣  بتركبترك  وذلكوذلك  النضجالنضج  درجةدرجة  بلوغھابلوغھا  قبلقبل  النباتاتالنباتات  تقلمتقلم



ØØالتسمیدالتسمید
ØØفىفى  سواءسواء  بھابھا  النامیةالنامیة  البالدالبالد  منمن  كثیركثیر  فىفى  عادةعادة  تسمدتسمد  الال  ةةالكسافالكساف    

    وذلكوذلك  الالتینیةالالتینیة  أمریكاأمریكا  فىفى  أوأو  آسیاآسیا  شرقشرق  جنوبجنوب  فىفى  أوأو  إفریقیاإفریقیا
..فقطفقط  ىىمعیشمعیش  محصولمحصول  إلعتبارھاإلعتبارھا

ØØونباتونبات  ..فقطفقط  تجارىتجارى  كمحصولكمحصول  زرعھازرعھا  عندعند  الكسافةالكسافة  تسمدتسمد    
  إضافةإضافة  یلزمیلزم  وعمومًاوعمومًا    ..عالیةعالیة  غذائیةغذائیة  إحتیاجاتإحتیاجات  لھلھ  الكسافةالكسافة

  وذلكوذلك  ٢٢  ::  ١١  ::  ١١  بنسبةبنسبة  والبوتاسیوموالبوتاسیوم  الفوسفورالفوسفور  وو  النیتروجینالنیتروجین
    نسبةنسبة  ذاتذات  الدرناتالدرنات  منمن  كمیةكمیة  أكبرأكبر  علىعلى  الحصولالحصول  لضمانلضمان
    البوتاسیومالبوتاسیوم  فىفى  األرضاألرض  فقرفقر  حالةحالة  وفىوفى  النشاالنشا  منمن  مرتفعةمرتفعة
..٣٣  إلىإلى  النسبةالنسبة  زیادةزیادة  فیمكنفیمكن

ØØالمناخالمناخوو  األرضاألرض  نوعنوع  باختالفباختالف  عادةعادة  األسمدةاألسمدة  نسبةنسبة  وتختلفوتختلف  
..السائدالسائد



ØØالحصادالحصاد
ØØمنمن  الغرضالغرض  --  السائدةالسائدة  الجویةالجویة  العواملالعوامل  ::علىعلى  الحصادالحصاد  میعادمیعاد  یتوقفیتوقف    

  فإنفإن  للحصادللحصاد  المالئمةالمالئمة  النضجالنضج  درجةدرجة  الدرناتالدرنات  تعدتتعدت  وإذاوإذا  ..ةةزراعزراعالال
    نسبةنسبة  زیادةزیادة  علىعلى  عالوةعالوة  تقلتقل  سوفسوف  والنشاوالنشا  الدرناتالدرنات  منمن  كلكل  كمیةكمیة

    عملیةعملیة  إجراءإجراء  صعوبةصعوبة  وبالتالىوبالتالى  وخشنةوخشنة  صلبةصلبة  یجعلھایجعلھا  وھذاوھذا  األلیافاأللیاف
  تركتتركت  وإذاوإذا  النشاالنشا  علىعلى  للحصولللحصول  للتصنیعللتصنیع  أوأو  للغذاءللغذاء  الدرناتالدرنات  تجھیزتجھیز

    تتدھورتتدھور  فإنھافإنھا  معاملةمعاملة  أىأى  بدونبدون  جمعھاجمعھا  بعدبعد  ساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة  الدرناتالدرنات
  التعفنالتعفن  أوأو  التلفالتلف  إلىإلى  یعرضھایعرضھا  ممامما  اإلنزیمىاإلنزیمى  للتحللللتحلل  نتیجةنتیجة  سریعًاسریعًا

ØØللحصادللحصاد  السابقالسابق  الیومالیوم  فىفى  النباتاتالنباتات  بتطویشبتطویش  یدویًایدویًا  الحصادالحصاد  عملیةعملیة  تتمتتم  
    التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  منمن  سمسم  ٢٠٢٠  عنعن  یقلیقل  الال  بعدبعد  علىعلى  السیقانالسیقان  تقطیعتقطیع  أوأو

  ..جدیدجدید  محصولمحصول  زراعةزراعة  فىفى  عادةعادة  تستعملتستعمل  المقطوعةالمقطوعة  السیقانالسیقان  وھذهوھذه
    النباتاتالنباتات  إقتالعإقتالع  عملیةعملیة  منمن  یسھلیسھل  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  المتروكالمتروك  والجزءوالجزء
  إجراءإجراء  ویجبویجب  نباتنبات  كلكل  علىعلى  منمن  الدرناتالدرنات  تفصلتفصل  ثمثم  بجذبھابجذبھا  وذلكوذلك
  تأخذتأخذ  الال  حتىحتى  مباشرةمباشرة  التطویشالتطویش  عملیةعملیة  إجراءإجراء  بعدبعد  الحصادالحصاد  عملیةعملیة

..الدرناتالدرنات  فىفى  النشاالنشا  كمیةكمیة  منمن  یقللیقلل  ممامما  أخرىأخرى  مرةمرة  النموالنمو  فىفى  النباتاتالنباتات



ØØتخزین الكسافةتخزین الكسافة
ØØمنمن  أكثرأكثر  بھابھا  اإلحتفاظاإلحتفاظ  یمكنیمكن  والوال  العطبالعطب  سریعةسریعة  الكسافةالكسافة  درناتدرنات    

  إعدادإعداد  فىفى  المباشرالمباشر  لإلستھالكلإلستھالك  إماإما  وذلكوذلك  حصادھاحصادھا  بعدبعد  واحدواحد  یومیوم
    تواجھتواجھ  التىالتى  المشاكلالمشاكل  أھمأھم  منمن  مشكلةمشكلة  وھذهوھذه  ..المختلفةالمختلفة  المنتجاتالمنتجات

    یلجأیلجأ  ولذلكولذلك  األناألن  حتىحتى  علمیًاعلمیًا  تحلتحل  لملم  والتىوالتى  الكسافةالكسافة  إنتاجإنتاج
  ..إلیھاإلیھا  الحاجةالحاجة  حینحین  إلىإلى  التربةالتربة  فىفى  الدرناتالدرنات  تركترك  إلىإلى  المزارعونالمزارعون

    تمتم  التىالتى  الدرناتالدرنات  حجمحجم  أنأن  ھوھو  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  عیوبعیوب  أھمأھم  منمن  ولكنولكن
  علىعلى  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  منمن  یزیدیزید  ممامما  كبیرةكبیرة  زیادةزیادة  یزدادیزداد  نضجھانضجھا
..النشاالنشا  حسابحساب

ØØالكسافةالكسافة  تخزینتخزین  طرقطرق  ::
ØØفىفى  تكویمھاتكویمھا  أوأو  التربةالتربة  فىفى  دفندفنبالبال  جمعھاجمعھا  بعدبعد  الدرناتالدرنات  حفظحفظ  - - ١١    

  ھذهھذه  تغطیةتغطیة  أوأو  ))غاناغانا  فىفى((  بالماءبالماء  یومیًایومیًا  ترطیبھاترطیبھا  معمع  كوماتكومات
  بھذةبھذة  الكسافةالكسافة  عمرعمر  إطالةإطالة  وأمكنوأمكن  ..الطینالطین  منمن  بروبةبروبة  الكوماتالكومات
..فقطفقط  أیامأیام  ٦٦--٤٤  إلىإلى  الطریقةالطریقة

ØØأبنیةأبنیة  داخلداخل  حجراتحجرات  فىفى  الكسافةالكسافة  درناتدرنات  تتحفظحفظ  الفلبینالفلبین  فىفى  - - ٢٢    
    منمن  كبیركبیر  مقدارمقدار  الدرناتالدرنات  فقدتفقدت  ولكنولكن  خنادقخنادق  فىفى  بدفنھابدفنھا  أوأو  خاصةخاصة



ØØالشدیدالشدید  التبریدالتبرید  تحتتحت  الكسافةالكسافة  تحفظتحفظ  وكولومبیاوكولومبیا  البرازیلالبرازیل  فىفى  - - ٤٤  
    علىعلى  یحتوىیحتوى  بمحلولبمحلول  أوًالأوًال  الدرناتالدرنات  بمعاملةبمعاملة  وذلكوذلك  أیامأیام  ٧٧  لمدةلمدة
    فىفى  الدرناتالدرنات  بغمربغمر  أوأو  الفطریاتالفطریات  منمن  لحمایتھالحمایتھا  البنسیلینالبنسیلین  مادةمادة
..دقیقةدقیقة  ٤٥٤٥  لمدةلمدة  مم٥٥  ٦٠٦٠  ساخنساخن  ماءماء
ØØقبلقبل  دقیقةدقیقة  ٣٠٣٠  لمدةلمدة  الفورمالدھیدالفورمالدھید  محلولمحلول  فىفى  الكسافةالكسافة  غمرغمر  - - ٥٥    

    وبالتالىوبالتالى  الھواءالھواء  نفاذنفاذ  لمنعلمنع  محكممحكم  غطاءغطاء  ذاتذات  أوعیةأوعیة  فىفى  خزنھاخزنھا
..یومیوم  ٢٥٢٥  لمدةلمدة  جیدةجیدة  بصورةبصورة  الدرناتالدرنات  حفظحفظ  یمكنیمكن

ØØكیمیائیةكیمیائیة  موادمواد  علىعلى  تحتوىتحتوى  شمعیةشمعیة  بطبقةبطبقة  الدرناتالدرنات  تغلیفتغلیف  - - ٦٦    
..یومیوم  ١٦١٦  لحوالىلحوالى  الحفظالحفظ  مدةمدة  إطالةإطالة  إلىإلى  أدتأدت  الفطریاتالفطریات  لمقاوملمقاوم

ØØمم̊˚  ٩٥٩٥--٩٠٩٠  درجةدرجة  علىعلى  البرافینالبرافین  شمعشمع  فىفى  درناتدرناتالال  غمرغمر  - - ٧٧    
..شھرشھر  ٢٢- - ١١  لمدةلمدة  جیدةجیدة  بحالةبحالة  حفظھاحفظھا  إلىإلى  أدىأدى  ثانیةثانیة  ٤٥٤٥  ولمدةولمدة



أسئلة على الباب السادسأسئلة على الباب السادس


