
 نظام انتاج تقاوى البطاطس

Seed potato production system 

س  طتعتبر البطاطس من اهم محاصيل الخضر و االكثر انتشارا حول العالم. وتتكاثر البطا

س بالعديد من طوهى وسيلة للتكاثر الخضرى . وتتاثر البطا Tubersبواسطة الدرنات 

والتى تضعف نمو النباتات وبالتالى قلة االمراض الفيروسية والبكتيريا و الفطرية 

اكثار محصول البطاطس باستخدام درنات مصابة باالمراض ينتج عنها ايضا  المحصول.

نباتات تحمل االصابة. ولذلك من الضرورى استخدام درنات خالية من المسببات المرضية  

 كل عام وذلك لضمان محصول اقتصادى. 

 اطس عدة خطوات: ويشمل نظام انتاج تقاوى انتاج البط 

انتاج نباتات خالية من الفيروسات : ويتم ذلك عن طريق استخدام القمة المرستيمية  (1

فى معمل زراعة االنسجة كما سبق , ويمكن بذلك التخلص من الفيروسات 

والمسببات المرضية االخرى وتنتهى تلك المرحلة بالحصول على نباتات خالية من 

 االمراض.

ة من الفيروسات باستخدام التكاثر الدقيق والهدف من تلك اكثار النباتات الخالي (2

المرحلة زيادة كمية النباتات الخالية من االمراض الى اكبر عدد ممكن ويتم ذلك فى 

واعادة زراعتها  Nodeمعمل زراعة االنسجة حيث تقطع ساق النبات لعدة عقل 

Subculture .لعدة دورات 

 

 عدد كبير من النباتات الخالية من المسببات المرضية يتم تكوين الدرنات: بعد الحصول على  

 اعداد تلك النباتات النتاج الدرنات ويتم ذلك بعدة طرق وهى: 

 ا( انتاج الدرنات فى التربة 

حيث تنقل النباتات من المعمل الى التربة لتكوين الدرنات داخل صوب خاصة 

 التربس والذبابة البيضاء. معزولة جيدا عن الحشرات الناقلة للفيروسات مثل المن و 

 Aeroponicب( انتاج الدرنات فى مزراع هوائية 

حيث تنقل النباتات من المعمل الى مزراع هوائية , تعتمد تلك المزراع على ضخ   

سائل مغذى حول جذور البطاطس فى هيئة رذاذ داخل حيز مغلق مظلم تلك 

 mini tubersالظروف تساعد تكوين الدرنات على الجذور وتسمى بال 



 ج( انتاج الدرنات فى معمل زراعة االنسجة : 

وفى هذة الخطوة تنقل النباتات الناتجة من االكثار الدقيق الى بيئات مزارع انسجة  

تساعد على نمو الجذور والدرنات وتحتوى هذة البيئات على هرمونات لتشجيع نمو 

   Micro tubers.الدرنات و تسمى تلك الدرنات الناتجة معمليا ب 

 

 

وبالرغم من تعدد الطرق النتاج الدرنات تستخدم الشركات المنتجة لتقاوى البطاطس 

بعد الحصول على   طريقة واحدة تتالئم مع االمكانبات والظروف البيئية المتاحة.

الدرنات سواء المنتجة معمليا او فى التربة او المزارع الهوائية يتم زراعة تلك  

الدرنات فى الحقل المفتوح لعدة سنوات تحت نظام كامل لمكافحة االفات و الحشرات 

  بغرض زيادة الدرنات ثم تسويقها كتقاوى بطاطس تجارية.

 

 

 

 

 

 

 

 شجارالتكاثر الدقيق فى الشجيرات و اال

Micro propagation for woody shrubs and trees 

مقارنة   Woody perennial plantsبشكل عام تصعب زراعة االشجار والشجيرات المعمرة 

 ويرجع ذلك الى عدة عوامل:   herbaceousبالنباتات العشبية  

 

بطء نمو االشجار والشجيرات داخل المعمل والحصول على نموات من االجزاء  (1

النباتية المنزرعة منها قد يستغرق اشهر بدال من اسابيع كما يحدث فى النباتات  

 العشبية. 

دخول الكثير من تلك النباتات فى مرحلة سكون داخل المعمل اى توقف النمو تماما  (2

 وتساقط االوراق كما يحدث فى الحقول المفتوحة. 



لية والتنينات والتى احتواء تلك النباتات على محتوى عالى جدا من المواد الفينو (3

 تسبب موت االجزاء النباتية المنزرعة بعد قطعة من النبات االم.

نتيجة بطء النمو وطول دورة نمو تلك النباتات فى المعمل لفترات طويلة مما ينتج  (4

وتشوهات فى النباتات الناتجة  somaclonal variationعن ذلك ظهور طفرات 

 ا. كما يحدث فى اكثار نخيل البلح معملي

 

 

ولتلك االسباب السابق سردها فان التكاثر الدقيق للنباتات الخسبية يكون غالبا غير اقتصادى  

ولكن بعض الدراسات قد سجلت نجاحات  على المستوى التجارى النها بالطبع اكثر تكلفة.

, وكذلك  Ericaceaلزراعة واكثار بعض الشجيرات معمليا مثل بعض النباتات من عائلة 

والتى لها قيمة تنسيقية داخلية وخارجية. و قد يرجع  Rosaceaeبعض النباتات من عائلة 

نة بباقى االشجار  سبب نجاح تلك النباتات فى اكثارها معمليا الى سرعة نموها نسبيا مقار

 الخشبية والنخيل.

 


