
Fam. Solanaceaeالعائلة الباذنجانیة 

lوالبطاطس الطماطم الباذنجانية للعائلة التابعة الخضر محاصيل من  
.شوالحرنك والباذنجان والفلفل

lأنها فى العائلة هذه محاصيل تتشابه:  
l والضوء للحرارة محبه نباتات.
l تحمال اكثرها الطماطم كانت وان عروة من اكثر فى زراعتها يمكن 

 عن المنخفضة الحرارة درجة فى االنبات على قدرة ولبذورها للبرودة
 العروات على زراعتهما يقتصر لذلك الباذنجان او للفلفل المالئمة تلك

.العام من الدافئة
l المشتل فى اوال تزرع ان يجب حيث زراعتها طريقة فى تتشابه كذلك 

.المستديم المكان الى نقلها يعاد ثم
lوالزهرة ومتبادلة االذنات عديمة البسيطة باالوراق نباتاتها وتتميز 

.الوريقات وخماسية منتظمة



الباذنجانیة تبعا لصفات االوراقالعائلة التمییز بین نباتات 

lالورقة بسیطة -اوال:
l سم حافتھا مفصصة خضراء باھتھ  ٣٥-١٥األوراق كبیرة یتراوح طولھا من
l– الباذنجان........................... الزھرة كبیرة بنفسجیة مقابلة لالوراق
l
l سم حافتھا كاملة خضراء زاھیة ٥- ٢األوراق صغیرة یتراوح طولھا من
l فى  ٣- ٢فردیة اوكل –الزھرة صغیرة بیضاء او بیضاء مخضرة او بنفسجیة

اباط االوراق 
الفلفـل.............................................................................

lاالوراق مركبة ریشیة -ثانیا:
l الوریقات مفصصة غیر وبریة وذات رائحة خاصة واالزھار صفراء صغراء

الطماطم.......................................................صغیرة فى عناقید 
l الوریقات كاملة الحافة  وبریة ولیس لھا رائحة قویة  واالزھار زرقاء او

البطاطس.................................بیضاء او بنفسجیة  فى عناقید  طویلة



الباذنجانیة تبعا لصفات البذورالعائلة التمییز بین نباتات  

lالطماطم........................البذور وبریة سمراء او بنیة
l   البذور كبیرة صفراء والحبل السرى ممتدة للخارج

الفلفـــل........................................................
l  البذور صغیرة بنیة داكنة والحبل السرى غیر ممتدة للخارج

الباذنجان........................................................



تابع العائلة الباذنجانیة
Potato                  البطاطس
Solanum tuberosum          االسم العلمى L.

 .حولى عشبى نبات :النمو طبیعة
  الدرنات :االقتصادى الجزء
  :الغذائیة االھمیة

  من بدال رئیسى كغذاء البطاطس على الشعوب من كثیر تعتمد 
.الحراریة الطاقة على للحصول والخبز االرز
 غذاء وھى عدیدة صور فى لالنسان كغذاء البطاطس تستھلك

  البوتاسیوم فى غنیة البطاطس ودرنات ھام كربوھیدراتى
  كما ج فیتامین من محتواھا فى ایضا وغنیة ،والحدید والفوسفور
.الصناعات من كثیر فى البطاطس تستخدم



المجموع الجذرى والمجموع الخضرى

lالمجموع الجذرى The root system
 سطح من العليا سم ٢٠ الـ فى معظمها متفرعة ليفية الجذور
 جانبيا الجذور وتمتد النبات نمو من األولى األطوار فى التربة
 بتقدم سم ٩٠-٦٠ لمسافة بالتربة تتعمق كما تقريبا سم ٤٥ لمسافة
.العمر فى النبات
lاألوراقThe leaves 

 كاملة حافة وذات الشكل بيضية والوريقات فردية ريشية مركبة
.صغيرة ورقية أجزاء بينها يوجد



lالساق The stem

lيتراوح البراعم من مجموعة منها بكل عيون على الدرنة تحتوى 
 أو برعم ينمو منها جزء أو الدرنة وبزراعة برعما ١٥- ٣ من عددها
.أكثر أو هوائيا ساقا ليعطى العيون من أكثر

lاألرضية السيقان او المدادات Stolonsٍ:
lمن ايام ١٠-٧ بعد عادة األرضية السيقان أو المدادات تكوين يبدأ 
 فى الريزوم وطول التربة سطح فوق الهوائية السيقان ظهور بدء

 باختالف وقطرها وطولها عددها ويختلف .سم ١٠ حوالى المتوسط
.البيئية والظروف األصناف



الوصف النباتى والمجموع الجذري  

الطرف القمى  
distal end

القمىالطرف 

الطرف القاعدى

الطرف القاعدى



  األوراق والسیقان الھوائیة



الـدرنات
l ساق فهى البطاطس نبات فى توجد التى السيقان من ثالث نوعا الدرنات تعتبر 

  اثناء الدرنات تكوين ويبدأ .االرضية الساق قمة فى وتنشأ تخزين عضو الى متحورة
 االصناف فى االزهار تفتح اثناء او المبكرة االصناف فى الزهرية البراعم تكوين

.)الزراعة من اسـابيع ٧-٦( المتاخرة
l احجام فى فاالختالف ولذا واحد وقت فى الواحد النبات فى الدرنات تكوين يبدأ 

 لالختالف وليس الدرنات نمو سرعة فى االختالف الى راجع الواحد النبات درنات
.الفسيولوجية اعمارها فى
l ان وبعد البروكمبيوم بانقسام جديدة خاليا وتكوين باالنقسام الدرنات حجم يزداد 

 لزيادة تحدث ذلك بعد الدرنة حجم فى الزيادة معظم فان معين وزن الى الدرنة تصل
 اللحاء فى االنقسام استمرار مع فيها الكربوهيدراتية المواد بترسيب الخاليا حجم

.جديدة خاليا وتكوين
lكل تعرف مجاميع فى البراعم وتحمل ريزوم نهاية انتفاخ عن عبارة والـدرنة 

 البراعم واكبر برعما ١٥- ٣ على تحتوى الواحدة والعين بالعين منها مجموعة
 النمو ليكون العين من اثنين او واحد برعم وينمو الوسطى البرعم هو بالعين

.الخضرى
lللدرنة القمى الطرف عند تكوينها ويجود وتتزاحم العيون وتكثر distal end  

Heel للدرنة القاعدى الطرف عند عيون التوجد بينما end )منطقة عن عبارة 
.)بالدرنة االرضية الساق اتصال



والدرناتریزومات ال



قطاع فى درنة البطاطس
lبالترتيب الداخل الى الخارج من الطبقات تعاقب يالحظ بالدرنة قطاع بعمل  

:التالى
lفلينية خاليا وذات بالدرنة وتحيط البريدرم طبقة –١.
lالقشرة طبقة –٢.
lالوعائية الحزم حلقة –٣.
lالخارجية النخاعية االشعة–٤.
lالنخاع او الداخلية النخاعية االشعة–٥.

 )فللينى كمبيوم(  phelogen فيللوجين تشجيع الى للدرنة جرح اى ويؤدى
  وتتراكم الجرح التئام الى ذلك ويؤدى البرانشيمية الخاليا انقسام بتحفيز جديد
  حامض المواد هذه اهم ومن الجديدة االنسجة فى ذلك اثناء الفينولية المواد

Chlorogenic الكلوروجينيك acid  الكافيك وحامض Caffeic acid.
 لتمثیل نتیجة اخضرارھا الى للضوء الدرنات تعرض یؤدى وعموما 

  األخضرار باسم یعرف فسیولوجى عیب وھو فیھا الكلوروفیل
greening مادة من الدرنات محتوى فى زیادة دائما ذلك ویصاحب 
.والحیوان لالنسان السامة Solanine السوالنین



الـدرنات
العیون



صور حقلیة لنبات البطاطس مختلفة األعمار



lزهاراال:
l العروة فى وخاصة البيئية ظروفنا تحت األصناف بعض تزهر قد 

.الصيفية
l فقد لونها فى األزهار وتختلف سيمية نورات فى االزهار توجد 

 على توجد خمسة عددها والمتوك البنفسجى باللون مشوبة بيضاء تكون
.والميسم القلم بداخله مخروط شكل
l البذورو ارالثم:

 ثمار تشبه مصفر أو أخضر ولونها الهوائية السيقان على الثمار تحمل
.ثالثة أو حجرتين على وتحتوى الخضراء الطماطم
l الشكل كلوية صغيرة البذور. 

األزھار والثمار



والبذور األزھار والثمار 



طرق التكاثر  
lالكبيرة بعد  أو بالدرنات الصغيرة كاملة  ـ الطريقة الشائعة١

.تجزئتها
lالبذوربالتكاثر  -٢.
lالعقل الساقية بعد معاملتها ببعض منظمات النمو-٣.
lزراعة االنسجةالتكاثر بواسطة تكنيك  -٤.

  االجزاء استعمال طریق عن یمكن حیث البطاطس لنباتات السریع لالكثار الحدیثھ العلمیة الطرق احدى ھى
 وذلك جیدة صحیحة حالة فى نباتات انتاج االمراض من الخالیة المرستیمیة الخالیا من المأخوذة النباتیة
  النتاج معزولة مناطق فى منھا الناتج زراعة یتم ان یجب والتى التقاوى من العالیة الرتب انتاج لغرض
 لبعض المقاومة الجدیدة المختلفة والھجن والسالالت االصناف من المعتمدة التقاوى وكذلك االساس تقاوى

.االمراض



الكبيرة بعد تجزئتهاأو بالدرنات الصغيرة كاملة التكاثر 

lخفض بغرض الصيفية العروة فى كتقاوى المستخدمة الدرنات تجزأ  
  ومرتفعة الخارج من مستوردة تكون التقاوى هذه ألن الزراعة تكاليف
  .الثمن
lينصح وعموما والصنف الزراعة مسافات على التقاوى حجم يتوقف  

  واحدة عين على القطعة تحتوى بحيث جـم ٥٠حوالى تزن قطع باستعمال
.االقل على
lمايلى يراعى التقاوى تجزئة وعند:
lالقاعدى الطرف الى القمى الطرف من التقطيع-١.
lالمختلفة القطع على العيون توزيع-١
lامكن ما مكعبة القطع -٢.
lاالمكان بقدر قليلة المقطوعة السطوح تكون ان-٣.
lحالة فى المجزاة الدرنات من اكبر محصوال الكاملة الدرنات وتعطى هذا  

.الحجم فى الكاملة والدرنات القطع تساوى



Curing: معالجـة التقــاوى المجـزأة

lترسيب عملية تشجيع بغرض العالج عملية تجرى  
  على الجروح بيريدرم وتكوين Suberization السيوبرين
  والعفن الجفاف من حمايتها يمكن وبذا المقطوعة األسطح

.الزراعة بعد
l١٨ –١٥مرتفعة حرارة درجة الجروح التئام ويالئم م  

  .ايام ٥ –٣لمدة % ٩٠ –٨٥مرتفعة رطوبة ودرجات
  مكان فى بتركها مصر فى المجزأة التقاوى معالجة وتجرى
.زراعتها قبل ايام ٤ –١لمدة مهوى مظلل



Apical dominance السيادة القمية

lالبراعم على وسيادتها االخرى البراعم قبل للنمو للدرنة الطرفية البراعم ميل هى  
 )بالدرنة االرضية الساق اتصال منطقة( للدرنة القاعدى الطرف ناحية الموجودة االخرى

.نفسها بالعين االخرى البراعم على بالعين الوسطى البرعم يسود كما
lاالتية العوامل من اكثر او عامل الى القمية السيادة ترجع قد:
lالقاعدى بالطرف البراعم بقية عن للدرنة القمى الطرف براعم حجم كبر-١.
lللدرنة القاعدى الطرف ناحية الى تنتقل مانعة لمادة الطرفية البراعم انتاج-٢.
lالبراعم نمو وتشجع عالى بتركيز للنمو منظمة مادة على الطرفية البراعم احتواء-٣  

.الطرفية بالقمة
lالضغط وزيادة القمى الطرف ناحية الى بالدرنة الغذائية المواد انتقال اتجاه-٤  

.لذلك نتيجة الطرفية القمة بانسجة االسموزى
lومن الممكن التغلب على ظاهرة السيادة القمية بأحد الطرق االتية:
l التخزين فى درجة حرارة مرتفعة) ب .تقطيع الدرنات) أ.
lمعاملة الدرنات بمواد مؤكسدة) ج. 
l تتالشى ظاهرة السيادة القمية باتالف االوكسينات او المواد المانعة لنمو البراعم) د.



تنبیت الدرنات



طریقة التكاثر وتقطیع الدرنات



البذوربالتكاثر 
هى احدى الطرق البديلة النتاج البطاطس فى مصر ويمكن الحصول على بذور البطاطس  

الموجودة على المجموع الخضرى لالصناف المفتوحة   الخضراءالحقيقية من الثمار الصغيرة 
.التلقيح او عن طريق التهجينات المختلفة بين االباء عالية االنتاج

:مزايا الزراعة عن طريق البذور الحقيقية
خفض تكاليف التقاوى بمقدار النصف تقريبا بالمقارنة بالتقاوى المستوردة او المنتجة  -١ 

.محليا
.الحد من انتشار االمراض وخاصة الفيروسية والتى تنتقل عن طريق الدرنات -٢
.سهولة وخفض تكاليف التخزين والنقل -٣
.امكانية زراعتها فى المواعيد المناسبة -٤
.امكانية استخدامها فى التوسع فى الزراعة فى مناطق االنتاج الجديدة -٥

:طرق انتاج الدرنات من البذور الحقيقية
.الزراعة بطريقة الشتل -٢ .الزراعة المباشرة فى الحقل - ١
.الزراعة الكثيفة بالمشتل او الحقل النتاج الدرنات الصغيرة والتى تعتبر تقاوى الجيل االول -٣

تعد الطريقة االخيرة افضل الطرق تحت الظروف المصرية ويمكن استخدامها لمدة جيلين على  
.االقل

اوى من زراعة البذور  قوقد قامت بعض الشركات فى الفترة االخيرة بانتاج الدرنات الصغيرة كت
الحقيقية وتوزيعها على بعض المزارعين وقد اعطت نتائج طيبة بالمقارنة بالتقاوى المستوردة  

.او المحلية



انتاج نباتات البطاطس من البذور الحقیقیة



كمیة التقاوى

lمسافات وعلى المستعملة التقاوى حجم على ذلك تتوقف  
  .الزراعة

lالعروة فى كجم  ٧٥٠ –٤٠٠حوالى للفدان یكفى عادة  
  .اوالشتویة النیلیة العروة فى اكثر او طن وحوالى الصیفیة

lاوالشتویة النیلیة العروة فى التقاوى كمیة زیادة سبب ویرجع  
  نصفین تجزئتھا او تجزئتھا دون كاملة الدرنات استخدام الى
  .اكبر لقطع



االحتیاجات البیئیة

lالعوامل الجویة: اوال
lوان للبرودة المائل المعتدل الجو محاصیل من البطاطس  

.الصقیع التتحمل كانت
lفى البطاطس زراعة لنجاح المحددان االساسیان العامالن  

.والضوء الحرارة ھما العالم فى انتاجھا مناطق من كثیر
lمن المحصول لنمو المالئمة المناخیة االحتیاجات وتختلف  

.النبات حیاة من اخر الى طور



:درجــة الحــرارة
lسرعة زیادة ویناسب والمحصول والنمو االنبات سرعة على كبیر تاثیر الحرارة لدرجة 

 درجات البطاطس نباتات نمو ویناسب .ْم ٢٤ حتى الحرارة درجة ارتفاع كثیرا االنبات
 ثم قوى خضرى مجموع لتكوین النبات حیاه من االولى االطوار فى مرتفعة حرارة
 المواد انتقال السراع النمو من المتقدمة االطوار فى منخفضة حرارة درجات یعقبھا

  بین تتراوح حرارة درجة النباتات نمو ویناسب .الدرنات الى االوراق من الكربوھیدراتیة
 وتنخفض ْم ١٥ عن الحرارة درجة بانخفاض النباتات نمو سرعة وتنخفض ْم ٢٥-١٥

  لذلك تبعا المحصول ویقل الضوئى التمثیل سرعة

lكبیر حد الى الدرنات انتاج تنظم التى ھى اللیل حرارة درجة ان ١٩٥٤ جرجورى وجد 
 حرارة درجة بارتفاع تتكون ال الدرنات وان .النھار حرارة درجة عن النظر بغض وذلك
.جیدا خضریا نموا النباتات نمو ورغم ْم ٢٠ عن اللیل
lْم ١٤ –١٠ھى الدرنات لتكوین والالزمة اللیل اثناء المثلى الحرارة درجة.
lاحتمالین الى الدرنات تكوین جرجورى یعزى ھذا:
lحینما االرضیة السیقان الى الخضرى المجموع من الكربوھیدراتیة المواد انتقال-١ 

.ْم ٢٠ عن لیال الحرارة درجة تنخفض
lدرجة تنخفض عندما الخضرى المجموع فى الدرنات بتكوین خاص ھرمون تكوین -٢ 

 الھرمون كمیة مقدار یزداد اللیل اثناء الحرارة درجة انخفاض وبزیادة اللیل اثناء الحرارة
.المتكون



:الضــوء

lالنھار یناسبھ البطاطس فى الخضرى النمو ان االبحاث من وجد 
 النھار ان بمعنى القصیر النھار یناسبھ الدرنات تكوین بینما الطویل
 البطاطس ان ذلك یعنى وال .الدرنات تكوین كفاءة من یزید القصیر
 لفترة خضریا اثناءه تنمو ولكنھا الطویل النھار فى درنات التكون
.الدرنات وضع فى تبدأ ان قبل اطول
lاقل اللیل حرارة درجة كانت كلما انھ ١٩٥٤ جرجورى ویعتقد  
.الدرنات تكوین اثناء قصیر لنھار النبات احتاج كلما نخفاضاا
lاالصناف الستجابة واسع مدى یوجد انھ العلماء من كثیر واوضح 

 تحتاج الدرنات تكوین فعملیة عموما ولكن الضوئیة للفترة المختلفة
.قصیرة اضاءة فترة الى



:التــربة: ثانیا
lالى الخفیفة الرملیة من االراضى انواع مختلف فى البطاطس زراعة تنجح  

  االھتمام الرملیة االراضى فى زراعتھا لنجاح ویشترط .نسبیا الثقیلة الطینیة
  الطینیة االراضى فى زراعتھا لنجاح یشترط كما ،والتسمید الرى بعملیتى
  .العضوى والتسمید الصرف بعملیتى العنایة نسبیا الثقیلة

lردیئة الحجم صغیرة درنات النتاجھا مالئمة فغیر السوداء الثقیلة االراضى  
  االراضى فى منھا اكثر الخفیفة االراضى فى الدرنات عدد ویكون التكوین
.الثقیلة

lھو ذلك الن لیس ٥.٢ھو البطاطس لنمو مالئمة االكثر الحموضة رقم  
  بمرض االصابة الیناسب النھ ولكن البطاطس نبات لنمو مجال انسب
.جیدا البطاطس نبات نمو ویكون الجرب

lوزیادة .الرى ماء فى او التربة فى العالیة الملوحة البطاطس التتحمل  
  النمو حجم نقص وبالتالى واالوراق السیقان عدد نقص الى تؤدى الملوحة

.المحصول نقص الى یؤدى كلھ وھذا الجذرى النمو وضعف الخضرى



الزراعة واعیدم
lرئيسية عروات  ثالثة فى مصر فى البطاطس تزرع :
lالخريفية العروة او النيليـة العروة -١:  
lومصر الدلتا فى العروة هذه وتزرع واكتوبر سبتمبر فى العروة هذه فى البطاطس وتزرع 

  .فبراير منتصف حتى ديسمبر فى محصولها وتعطى .العليا مصر فى اكتوبر وفى الوسطى
.المزروعة المساحة حيث من مصر فى للبطاطس الرئيسية العروة وتعتبر

lمحصولها ويستعمل بالثالجات المخزنة )مايو( الصيفية العروة محصول من تقاويها وتؤخذ 
.العربية الدول الى جزء منه يصدر كما ،المحلى االستهالك فى
lالشتوية العروة -٢:
lوتعطى ،نوفمبر اواخر حتى اكتوبر منتصف من العروة هذه فى البطاطس وتزرع 

 الرئيسية التصدير عروة هى هذه وتعتبر .مارس اخر حتى فبراير اواخر من محصولها
 خاصة الساحلية والمناطق الدلتا فى زراعتها وتنتشر .نسبيا صغيرة مساحتها لكن للبطاطس
.اوروبا فى المرغوبة االصناف فيها تزرع ان ويفضل .والدقهلية والغربية البحيرة

lالصيفية العروة -٣:
lفى العروة هذه وتزرع فبراير اوائل الى ديسمبر منتنصف من البطاطس زراعة فيها وتمتد 

  .مايو اخر حتى ابريل منتصف من محصولها وتعطى .فقط الوسطى ومصر البحرى الوجه
lالنتاج نضجها تمام قبل ديسمبر فى تزرع التى جدا المبكرة الزراعات حقول بعض تقلع وقد 

new  الجديدة البطاطس potatoes )ويعتبر النجلترا تصدر التى )المفرولة او البلية 
 فى الرئيسى المحصول لزراعة فترة افضل هما يناير شهر من والثالث الثانى االسبوعان

.العروة هذه



اعداد األرض للزراعــة

lفى مرتین الحرث ویجرى سم ٣٥ – ٣٠لعمق األرض تحرث 
 واألسمدة النباتیة المخلفات قلب فیھما ویراعى متعامدین اتجاھین
 ،للشمس تتعرض لكى ایام ٣ –٢تركھا ثم التربة فى جیدا العضویة

.المرغوبة الزراعة مسافات حسب والتخطیط التزحیف یتم ثم
lقطعة وحجم العروة نوع على عامة بصفة الزراعة مسافات تتوقف 

 وینصح الزراعة من والغرض والصنف التربة وخصوبة التقاوى
:باالتى

lالعروة فى ق ٢/خط ١٢ اكبرحوالى تخطیط بمعدل االرض تخطط - ١ 
.سم ٢٠ الزراعة مسافات تكون ان على الشتویة او النیلیة
lان على ق٢ /خط ١٠ بمعدل االرض تخطط الصیفیة العروة فى - ٢ 

.سم٢٥ الزراعة مسافات تكون



طرق الزراعة
lالحراثى الزراعـة- ١:
lنوع حسب  مدة وتترك كدابة رية وتروى الخطوط وتمسح اعدادها بعد االرض تخطط 

 االراضى فى بكثير ذلك من اقل او الطينية االراضى فى يوما ١٥- ٧ من فتترك التربة
 الثلث فى جور وتعمل بالفأس التربة تعزق االرض تستحرث عندما وعموما ،الرملية
 العيون تتجه بحيث التقاوى قطعة وتوضع سم ٢٥ –٢٠ابعاد على الخط من العلوى
.الخطوط وتمسح بالفاس جيدا الخطوط تفتح ثم العلى

lبالترديم الزراعـة - ٢:
lالسماد ويضاف وتزحف االرض تحرث حيث الكبيرة المساحات فى الطريقة هذه وتتبع 

 إلحكام قيراط ٢- ١ حوض كل مساحة احواض الى االرض تقسم ثم الخدمة اثناء البلدى
 على البلدى بالمحراث الخطوط تفتح حيث تستحرث حتى وتترك االرض تروى ثم الرى
  يمر ثم الدرنات بين المسافات وتعدل المحراث خلف التقاوى وتلقط سم ٧٠- ٦٠ بعد

 الخطوط تفتح ثم التقاوى لترديم المنزرعة الخطوط من خطين كل بين يشق اخر محراث
.بالفاس جيدا
lالعفير الزراعـة - ٣:  
lالبلدى السماد ويضاف االرض تحرث حيث الخفيفة او الرملية االراضى فى وتتبع 

  حوالى عمق وعلى تقريبا سم ٢٠ ابعاد على جور فى الدرنات وتزرع وتخطط وتزحف
.مباشرة الزراعة بعد االرض تروى ثم الخطوط تمسح ثم سم ١٥



العفیر طرق الزراعة



التسمیــد
lالبطاطس نبات محصول وكمیة نمو على كبیرا تاثیرا والبوتاسیوم والفوسفور االزوت یؤثر:  
lالنتروجین:
lالى ویؤدى الدرنة حجم وكبر الدرنات عدد وزیادة للنبات الخضرى المجموع حجم زیادة على یعمل 

.باالمراض لالصابة تعرضا اكثر ویجعلھ النبات حیاة من ویطیل بالدرنات الجافة المادة نسبة نقص
lالفوسفور:
lواحجامھا الدرنات عدد ویزید النضج ویبكر والدرنات الجذور نمو یشجع.
lالبوتاسیوم:
lالى الخضرى المجموع من انتقـالھ سرعة وزیادة باالوراق النشا تكوین سرعة زیادة على یعمل  

.للتخزین وقابلیتھا الدرنات حجم زیادة على ویعمل الدرنات

lالتربة نوع حسب فدان /٣م ٣٠- ٢٠ بمعدل االرض خدمة اثناء العضوى السماد یضاف عامة وبصفة. 
lالكیماویة االسمدة من للفدان التالیة الكمیات ویضاف:
l٥ا ٢فو من كجم ٧٥       . االزوت من كجم ١٨٠ - ١٢٠ .
l٥ا٢بو من كجم ٩٦ .
lدفعات ثالث على الكمیات ھذه باضافة ینصح وعادة:
lوتضاف االولى الریة واثناء االنبات بعد  والثانیة .الزراعة وقت او التجھیز اثناء االولى الدفعة تضاف  

  .تقریبا بشھر ذلك بعد الثالثة الدفعة
lمن اسبوع ١٠ –٨انقضاء قبل اى الدرنات تكوین طور انتھاء قبل السماد كل اضافة یجب عموما 

.الزراعة



الري
lعلى تاثیرا الرى ویؤثر .البطاطس محصول نجاح تحدد التى العوامل اھم من الري یعتبر 

  .الدرنات وصفات المحصول كمیة
lبالنباتات كبیرة اضرار احداث الى یؤدى )الرطوبة زیادة - الجفاف( الرى انتظام عدم:
l* التقاوى تعفن الى تؤدى التقاوى زراعة بعد األرضیة الرطوبة زیادة.
l* النوعیة الكثافة نقص الى تؤدى الدرنات وتكوین نمو اثناء األرضیة الرطوبة زیادة 

.للدرنات
l* كثیرة تشوھات احداث الى یؤدى الدرنات تكوین وقت األرضیة الرطوبة انتظام عدم 

 سكون كسر الى احیانا یؤدى الحرارة ارتفاع مع التربة جفاف ان او التشققات مثل بھا
 ھذه فان فجأة االرضیة الرطوبة ارتفعت فاذا ،بالتربة وھى التزریع فى فتبدأ الدرنات
knobby  المتدرنة الدرنات . مثل مختلفة ثانویة نموات تعطى الدرنات tubers 
double  المزدوجة والدرنات tubers المتصلة والدرنات chain of tubers   

lاالطوار اكثر فتكون نضجھا اطوار باختالف للماء البطاطس نباتات احتیاجات وتختلف 
 النباتات احتیاجات یقل ثم )الزراعة من ٨-٦ االسبوع( الدرنات وضع اثناء للماء احتیاجا
 االنبات طور ھو للماء احتیاجا االطوار واقل الزراعة من الثامن االسبوع بعد للماء نوعا
  .)السادس االسبوع -الزراعة من( والنمو

lویجب الجو وحرارة التربة نوع حسب ریات ١٠-٤ من البطاطس تحتاج عامة بصفة 
.النضج فى النباتات تبدأ عندما الرى منع



طرق الرى



أھم األصناف فى مصر  

lدراجاDraga         
lاسبونتاSpunta
lكارا        Cara 
lدایمونتDiamont



األصناف



كیفیة الحصاد والتسویق 
lالنضــج:
lبتمام النضج ويعرف الزراعة من اشهر ٤ – ٣.٥بعد البطاطس نباتات تنضج 

.الخضرى المجموع معظم وجفاف الدرنات على القشرة تكوين
lالحصــاد:
lاو بالفأس اما الدرنات تقلع ثم الحصاد قبل اوال باليد الخضرى المجموع يقلع 

.التربة سطح فوق الدرنات فتظهر الخط فى المحراث سالح بمرور المحراث
lالعالق التراب من تنظيفها مع البطاطس وحصاد لتقليع مختلفة ماكينات وتوجد 

.اجولة فى وتعبئتها بها
lالدرنات فـرز:
lساعة ٢- ١ مدة للهواء معرضة بالحقل الدرنات تترك المحصول تقليع بعد 

 الطين من وتنظف الدرنات وتجمع الخدش سهلة غير وتصبح القشرة لتجف
 ثم الشكل منتظمة والغير والمخدوشة المصابة الدرنات تستبعد ثم بها العالق
.اكبر او كجم ٥٠ سعة اجولة فى الدرنات تعبأ ثم الحجم حسب الدرنات تدرج

lالمحصـول:
lودرجة المنزرعة والعروة الصنف حسب طن  ٢٤ -٨ من الفدان يعطى 

.المرضية االصابة



كیفیة الحصاد الیدوى والنصف آلى



كیفیة الحصاد اآللى 



التدریج والتعبئة للتسویق 



فى البطاطس العیـوب الفسیولوجیةبعض 
lاخضرار الدرنات - ١
lوالتشقق ) ابو ركبة(النموات الثانویة  - ٢Secondary growth & cracking
lالرى او التسمید زیادة او الرطب الطقس مثل المناسبة الظروف اثناء فجاة للدرنات النمو زیادة :المسبب  

  نموات تكوین على تشجع التى للظروف النباتات تعرض او طویلة جفاف فترة بعد وخاصة الغزیر
.ثانویة

lثانویة نموات ھیئة على تظھر وربما العیون عند كبیرة نتواءات عن عبارة الثانویة النموات :االعراض  
knobby  المتدرنة الدرنات . مثل مختلفة tubers المزدوجة والدرنات  double tubers والدرنات 
chain المتصلة of tubers  كالدمیة شكلھا ویصبح یستطیل قد منھا اآلخر والبعض.

lاالضرار المیكانیكیة والكدمات - ٣:
lاما الكدمات فتنتج عن عدم . تنتج االضرار المیكانیكیة اثناء الحصاد وخاصة الحصاد االلى: المسبب

.العنایة بتداول الدرنات او سحق او كدم او دك اجولة البطاطس
lاو الشقوق ھذه اسفل ارجوانى بنى لون مایتكون وغالبا الدرنات جلد فى تشققات تحدت :االعراض  

.الدرنات شق عند جلیا یظھر الكدمات
lالقلب االجوف - ٤Hollow heart :
lالحاالت التى تؤدى الى النمو الخضرى السریع السابقة الذكر : المسبب.
lتحدث ھذه الحالة فى االصناف ذات الدرنات كبیرة الحجم بعد حدوث نمو فجائى اخر للدرنات  : االعراض

ینتج عنھ حدوث فجوات فى وسط الدرنات تتحدد بصفة عامة بنسیج من خالیا فلینیة بنیة اللون فى نسیج  
.اللحاء

lالزراعة مسافات تضیق طریق عن وذلك مناسب حجم فى وجعلھا الدرنات حجم فى التحكم :المقاومة  
  التسمید وتجنب التسمیدالبوتاسى وزیادة الدرنات تقلیع قبل الرى فى والتحكم مبكرا العروش وتقلیع

.الغزیر االزوتى



العیـوب الفسیولوجیةتابع 

lالكبیرة العدیسات -٥:
lغدقة ثقیلة تربة فى اوالزراعة كبیرة بدرجة االرضیة الرطوبة زیادة :المسبب 

  .الصرف سیئة
lبتبادل تسمح حتى العدیسات تتسع الحالة ھذه على النبات یتأقلم لكى :االعراض 

.اللون بیضة كثآلیل وتظھر  الغازات
lاالسود القلب - ٦ Black heart
lلنقص تخزینھا او نموھا اثناء الدرنات تعرض عند المرض ھذا یحدث :المسبب  

 بالماء التربة غمر عند وخاصة )معا والمخزن الحقل فى یظھر مرض( االكسجین
.الحصاد قبل طویلة لمدة
lنسیج( الدرنة وسط فى سوداء مساحة ھیئة على االعراض تظھر :االعراض 

.المیتة االنسجة من رائحة اى وجود عدم مع )النخاع
lلتحسین المخزنة البطاطس اكوام او مراود بین ھوائیة ممرات ترك :الوقایة 

.الحصاد قبل طویلة لمدة الرى بماء التربة اغراق كثرة وتجنب .التھویة



بعض اآلفات التى تصیب البطاطس

Bacterial wilt Psedomonas


