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 Sugar beetبنجر السكر 

 

وحيىىأ  ا القا ىىة اجنتاجيىىة للاصىىانة القا اىىة  انتشرت زراعة بنجر السكر فى مصر فى محافظات الوجه البحرى والقبلىىى     

 لف فداا حتى ياكن  ا تعال بكامل طا تها اجنتاجية فى مصانة كفر الشيخ والد هليىىة والفيىىو   200تحتاج إلى زراعة حوالى 

 و بو  ر اص تنتج  كثر من نصق مليوا طن من السكر .

النوبارية وهناك كثير من الدراسات  نوبج سكر البنجر فى منققة وباجضافة إلى ذلك جارى البدء فى إنشاء مصنة جنتاج     

 .  للتوسة فى زراعة الاحصول فى محافظات الوجه البحرى والقبلى

 الوصىىىف النباتىىى :

وتشىىال السىىلق والسىىبانخ وتتايىى   Chinopodiaceae يتبىىة العا لىىة الرمراميىىة Beta vulgaris نبات بنجر السكر          

 نباتات هذه العا لة بقدرتها على التأ لم على الناو فى ظل الظروف الاناخية الاختلفة .

وي رع بنجر السكر بغرض إنتاج الجذور بصفة ر يسية وهى مخروطية الشكل بيضاء اللوا تحتوى على السكروز بنسىى       

 % فى الاتوسط . 20 - 15تتراوح بين 

بنجر السكر تم انتخابه من بنجر العلف وتم التحسين فى صفات الاحصول والسكر عىىن طريىىق اانتخىىاب وطىىرة التربيىىة و     

 الاختلفة ولذلك لم تتم زراعتة بغرض إنتاج السكر إا فى  واخر القرا الثامن عشر .

على الجذور استخراج السكر  وبنجر السكر نبات ذات حولين ففى السنة األولى يتم إنتاج الجذور بغرض الحصول     

 3  لادة  20ْ - 15 شهر ثم ت رع فى بيئة درجة حرارتها  3لادة     6ْبالاصانة  و تخ ا الجذور لدرجة حرارة منخفض 

 ساعة حتى يتم اجزهار الكامل وتكوين البذور الخصبة . 18 - 16 شهر  خرى بحيأ يكوا طول النهار من 

 ئية الاصرية ليست مواتية جزهار وإنتاج البذور ولذلك فإنه يتم استيراد البذور من الخارج .وبناءاً على ذلك فالظروف البي 

وفى البالد األوربية فإا إنتاج التقاوى يتم عن طريق تخ ين الجذور إبتداء من نوفابر حتى فبراير ثىىم تىى رع الجىىذور            

طن من التقاوى وذلك فىىى حالىىة إنتىىاج السىىالات التىىى  1.5 - 1 ويتم الحصاد خالل شهر  غسقس وينتج الفداا الواحد حوالى

 تدخل فى برامج التربية وإنتاج األصناف .

 ما فى حالة إنتاج التقاوى لألغراض التجارية تتم عن طريق زراعة اآلباء فى خالل  غسقس لتناو حتى شهر نوفابر      

ذوباا الثلوج تبد  النباتات فى الناو مرة  خرى جحداث اجزهار حيأ يتسا ط الجليد فيغقى النباتات حتى شهر فبراير وبعد 

  سابية ويستار النباتات فى اجزهار وتكوين البذور حتى الحصاد فى خالل شهر يوليو . 6والذى يبد  بعد حوالى 
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%  16% مىىواد صىىلبة ذا بىىة عبىىارة عىىن حىىوالى  20% مىىاء    75ويحتوى الجذر فى بنجر السكر فىىى الاتوسىىط علىىى      

% مواد غير سكرية عبىىارة عىىن مىىواد نتروجينيىىة و مىىالح معدنيىىة زيادتهىىا تعيىىق مىىن تبلىىور السىىكر تىى دى إلىى   4سكروز   

 %  لياف وهى الت  تستخد  فى إنتاج العلف . 5إنخفاض جودة الاحصول وخاصة  مالح الصوديو  والبوتاسيو    

 الىىىىىدورة ال راعيىىىىة : 

تعتبر الدورة ال راعية من األهاية باكاا فى زراعة بنجر السكر والدورة الثالثية  نس  هذه الدورات خاصة فى األراضى      

 ) الدلتا (  ما فى األراضى الخفيفة فيفضل الدورة الرباعية . الثقيلة

بة بىىاألمراض الخقيىىرة وخاصىىة وترجة  هاية الاحافظة علىىى دورة محصىىول بنجىىر السىىكر فىىى حاايىىة التربىىة مىىن اجصىىا     

النيااتودا . حيأ لوحظ زيادة اجصابة بأمراض تبقة األوراة والبياض والذبول فى األراضى التى يتم زراعة بنجر السكر فيهىىا 

كل عا  ولذلك يج  الاحافظة على زراعة بنجر السكر فى الىىدورة ال راعيىىة الاناسىىبة لنىىوع التربىىة  و فىىى دورة ثنا يىىة كىىذلك 

ً ت داد    .اجصابة الحشرية  يضا

 إعىداد األرض لل راعىة : 

سىىم ولىىذا يلىى    ا تكىىوا  50 - 30بنجر السكر من الاحاصيل الجذرية والتى تناو الجذور داخىىل التربىىة بعاىىق يصىىل مىىن      

 التربة جيدة التهوية ناعاة مستوية وذلك لحساسية بنجر السكر لاياه الرى .

ة فى تلك األراضى التى تختلف فى منسوبها بدرجة ليست بالكبيرة ويل   تهوية األرض  بىىل يفضل التسوية باللي ر وخاص     

يو  على األ ل  2 - 1حرثات متعامدة بين كل واحدة واألخرى من  3يو  على األ ل ويتم حرث األرض  15 - 10ال راعة لادة 

 ثم تتم تسوية األرض .

خىىط فىىى القصىىبتين ثىىم تقسىىم  12ط فى القصبتين وعادة يتم التخقىىيط باعىىدل خ 14 - 12ويتم التخقيط بعد ذلك باعدل من      

 متر فى األراضى الثقيلة حتى ياكن إحكا  عالية الرى . 10 - 9األرض بواسقة القنى والبتوا بحيأ اي يد طول الخط عن 

الريشىىتين وذلىىك جحكىىا  علىىى  للقصبتين ( مصاط  9 - 8وعادة تفضل ال راعة على خقوط عن ال راعة على مصاط  )      

عاليات الخدمة وخاصة عاليات الع يق والتى ياكن القيا  بها بكفاءة عالية فى حالة ال راعة على خقىىوط كىىذلك إحكىىا  الىىرى 

 مقارنة بال راعة على مصاط  .

 20يىىة تحتهىىا بحىىوالى كاا تتم ال راعة على القنوات باعدل جورتين على كل ناحية األولى فى  اة حافىىة القنىىاة والثان           

كجىىم ولىىذلك فإنىىه يجىى   ا تكىىوا  5 - 2سم وعادة ما تكوا الجذور الناتجة على  اة  ناة الري كبيىىرة الحجىىم و ىىد تصىىل إلىىى 

 حجا  الجذور .سم حتى ات يد   15ور الاسافة بين الج
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وى  ما تلك التى تناو  ريبىىة مىىن بىىاطن ولذلك عادة ماتظهر النباتات التى تناو فى الاناطق القريبة من  اة الخط باظهر        

 الخط فتكوا   ل ناواً لحصولها على كايات  كبر من مياه الرى .

 ميعىىاد ال راعىىة : 

ميعاد ال راعة من األهاية باكاا وهو  حد العوامل الاحددة لإلنتاجية فى محصول بنجر السكر من حيأ كاية الاحصول      

 ونسبة السكر .

بال راعة إبتداء من منتصىىف سىىبتابر حتىىى منتصىىف نىىوفابر كاىىا ياكىىن التبكيىىر فىىى ال راعىىة خىىالل شىىهر  ويتم التوصية     

 غسقس مة مراعاة اليقظة الكاملة فى مقاومة دودة ورة الققن التى تهاجم بادرات بنجىىر السىىكر فىىى تلىىك الفتىىرة بضىىراوة . 

 كذلك مقاومة الحفار والدودة القارضة .

  فى مراحىىل الناىىو األولىىى وتكىىوين  30ْ - 20وبوجه عا  تتقل  زراعة محصول بنجر السكر درجات حرارة تتراوح بين      

ال راعة كلاا  دى ذلك إلىىى سىىرعة و ىىوة     فى نهاية موسم الناو لتخ ين السكر وكلاا تم التبكير فى ْ 20 - 10م من الجذور ث

ارتفاع درجة الحرارة فى  غسىىقس وسىىبتابر وتىىوافر ميىىاه الىىرى والو ايىىة مىىن اجصىىابة الحشىىرية كاىىا يتعىىرض   اجنبات مة

 الاحصول لدرجات الحرارة الاناسبة  ثناء الحصاد حيأ درجات الحرارة الانخفضة ماا ي يد من نسبة السكر بدرجة كبيرة .

اعاة عاليات الرى خاصة فى شهر  غسقس وحتى نهاية النصف األول من سبتابر حيأ ارتفاع درجات الحرارة مة ويج  مر

 زيادة كاية مياه الرى ت دي إلى حدوث مرض ذبول البادرات ولذا يج   ا يكوا الرى بالحوال وعلى الحامى .

لققن فى تلك الفترة حيأ ت داد اجصابة خاصة فى كاا يج  مراعاة اجصابة بالحفار والدودة القارضة ودودة ورة ا     

 األراضى الثقيلة .

عادة ما تبد  ال راعة فى منتصف شهر  غسقس ويتم الحصاد فى األسبوع األول من فبراير  ى  ا عار الاحصول      

من حيأ عد  اجفراط  يو  . لذا فإنه يج  زراعة األصناف العالية فى السكر مة ااهتاا  بالتسايد اآلزوتى 180ايتجاوز 

والتبكير فى إضافته وتوريد محصول البنجر خالل شهر فبراير ومارس فى تلك الفترة يعتبر مثالياً لعاليات التصنية 

واستخالص السكر . حيأ  ا الاناخ البارد الذى يناس  عالية التصنية واستخالص السكر وحيأ  ا ال راعة تبد  فى شهر 

شهوربيناا عند ارتفاع درجة الحرارة خاصة عندما ت يد  6ل فى تلك الحالة يصل بالكاد إلى  غسقس لذلك فإا عار الاحصو

  فإا ذلك ي ثر بدرجة كبيرة على عاليات التصنية واستخالص السكر . حيأ يالحظ فى ظل درجات الحرارة العالية  30 عن

فا  مينو نتروجين ( وتعيق وتانة تبلور السكر  ثناء  ا ت يد نسبة الاواد الغير سكرية )  مالح الصوديو  والبوتاسيو  واألل

عاليات التصنية ويفقد فى الاواس . لذلك من الافضل فى تلك الحالة البدء فى زراعة األصناف الابكرة والعالية فى السكر 

من السكر  من الجذور ونسبة عالية من السكر . حتى يساعد ذلك على استخالص كايات  ياسية ىوالتى تتاي  باحصول عال
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يو  فإنه يفضل إضافة الحد األدنى من السااد  190 - 180فى بداية الاوسم وفى هذه الحالة فإا عند الحصاد على عار 

 وحدة للفداا حتى يساعد ذلك على دفة النباتات إلى تخ ين السكر مبكراً . 70 - 60اآلزوتى الاوصى به واي يد عن 

ص السكر كلاا تم الحصاد فى ظروف الجو البارد  و الاعتدل بيناا تقل نسبة السكر وت داد نسبة السكر ودرجة استخال     

 يونيو (  -ودرجة استخالص السكر فى ظل درجات الحرارة الارتفعة ) مايو 

 التقاوى :  

ادرات  و ب 6- 2بذرة بنجر السكر عديدة األجنة وهى عبارة عن ثارة تحتوى على  جنة  ى  نه عند زراعتها ينتج عنها      

 ملم على النبات الواحد . 6ملم إلى  كثر من  2نباتات وهذه البذور تختلف فى حجاها حيأ تتراوح   قارها بين   ل من 

ويتم استيراد التقاوى من الخارج من جاية دول العالم ويتم اختبارها باعهد بحوث الاحاصيل السكرية وشركات السكر      

 الاعهد وشركات السكر لدى الا ارعين .التى ثبت تفو ها فى تجارب  صنافويتم ااستيراد من بين األ

 4% ويحتاج الفداا 85ملم و ا تقل نسبة اجنبات عن  5 - 4ويج   ا تكوا البذور متوسقة الحجم يتراوح   قارها من      

 كجم ججراء عاليات التر ية . 1.5كجم من التقاوى عالوة على إضافة 

 طرز وتقة  صناف بنجر السكر تحت ثالث طرز هى : 3* وتنقسم طرز بنجر السكر إل  

 القراز األول : ويتاي  باحصول عالى من الجذور ونسبة سكر منخفضة نسبياً . -1     

 القراز الثانى : وتتاي  باحصول متوسط من الجذور ونسبة سكر متوسقة .  -2     

 القراز الثالأ : وتتاي  باحصول منخفض من الجذور ونسبة سكر عالية جداً .  -3     

  صناف بنجر السكر الان رعة فى مصر : 

كاا سبق الذكر  نه ايتم إنتىىاج  صىىناف بنجىىر السىىكر فىىى مصىىر حيىىأ  ا الظىىروف الاناخيىىة الاصىىرية ا توافىىق عاليىىات      

مىىن   الت هير وإنتاج التقاوى ولذلك فإا معهد بحوث الاحاصيل السىىكرية يقىىو  بالحصىىول علىىى تقىىاوى  صىىناف بنجىىر السىىكر

سنوات على األ ل وبعد ذلك يتم التوصىىية سىىنوياً  3م ويقو  باختبارها لادة جاية الجهات الانتجة لتقاوى بنجر السكر فى العال

 باألصناف التى يتم زراعتها واألصناف الاوصى بها حالياً هى :

 جلوريا   تورو   توب   مونت بيانكو   كاوميرا   لوا من  لاانيا . -1

  وسكار بولى من الدناارك . -2
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 ولندا . توث بولى   بلينو   فريدا من ه -3

 من فرنسا . Nدياا بولى   ديبرية بولى  -4

 ر س بولى   إتش بولى   نجاة من السويد . -5

 بيتا بولى تيرى من الاجر . -6

ويتم زراعة عدد كبير من األصناف سنوياً حتى ياكن تجن   ية  خقار  ىىد تحىىدث نتيجىىة ل راعىىة صىىنف معىىين باسىىاحات      

 صنف عديد األجنة ووحيد األجنة فى مصر حتى اآلا . 21كبيرة حيأ تات التوصية ب راعة 

صنف يساح ب راعتها فى كل دولة حتى  50 - 40ويالحظ فى البالد الانتجة لبنجر السكر  نه يتم بالتوصية باا ايقل عن      

 ياكن زيادة تنوع مصادر التقاوى .

جم من التقاوى الوحيدة  و عديدة األجنة يضاف إليها ك 1.5 ما فى حالة ال راعة اآللية فإا الفداا يحتاج إلى حوالى      

 كجم ل راعة القنى والبتوا . 1/2حوالى 

 * ماهى الفروة بين األصناف وحيدة األجنة واألصناف عديدة األجنة :     

 اتوجد فروة جوهرية بين إنتاجية األصناف عديدة األجنة واألصناف وحيدة األجنة .     

ألجنة ناتجة من األصناف عديدة األجنة وعن طريق برنامج إنتاج األصناف ياكن تحويل الصنف من واألصناف وحيدة ا     

 .األجنةعديد األجنة إلى وحيد 

ويتم إنتاج األصناف وحيدة األجنة عن طريق تهجين الساللة وحيدة األجنة كأ  مة عديد األجنة كىىأب وعنىىد الحصىىاد يىى ال      

 نباتات األب ويتم حصاد البذور الناتجة عن نبات األ  فقط .

وحيدة األجنة لتو ف إنتاج  وزراعة األصناف وحيدة األجنة فى البالد الاتقدمة من األهاية باكاا ولوا إنتاج األصناف     

بنجر السكر فى تلك البلداا وذلك لعد  توافر األيدى العاملة ججراء عالية الخف عند ال راعة بالتقاوى عديدة األجنة والتى 

 يصع  إجراؤها يدوياً.

 *  ما فى مصر فيتم ال راعة بالتقاوى عديدة األجنة لألسباب اآلتية :

 الالزمة ججراء عالية الخف .توافر األيدى العاملة  -1     

 رخص سعر التقاوى عديدة األجنة . -2     
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نظراً ل راعة بنجر السكر باساحات كبيرة فى العروة الابكرة والتى تصاب بشىىدة بالحشىىرات وخاصىىة الحفىىار والىىدودة  -3     

بادرات بالجورة الواحىىدة تىى دى إلىىى  5القارضة ودودة ور ة الققن ولذا فإا ال راعة بالتقاوى عديدة األجنة ووجود  كثر من 

 إمكانية تفادى اجصابة بدرجة كبيرة مقارنة بال راعة بالتقاوى وحيدة األجنة .

يشىىترط  تحتاج ال راعة بالتقاوى وحيدة األجنة إلى زراعة بذرة واحدة فى الجىىورة وهىىذا يتقلىى  ال راعىىة اآلليىىة التىىى -4     

توافر نظم جديدة للرى ) الرى بالرش  و التنقيط ( وهذ غير متوافر وخاصة فى األراضىىى القدياىىة حيىىأ  ا الىىرى بىىالغار فىىى 

 تلك األراضى ) السوداء الثقيلة ( ي دى إلى تعفن البذور وموت البادرات .

 ال راعىىىىىة :

خط فى القصبتين وتتاي  ال راعة على خقوط فىىى  نىىه ياكىىن  14 - 12كاا سبق ذكره فإنه يج   ا يكوا التخقيط باعدل      

إجراء عاليات الخدمة وخاصة الع يق وتكويم التراب حول الجذور والتى ت يد من معدل ناو الجذور كاا  نها تفيد فى إمكانيىىة 

 إحكا  الرى وبذلك الحفاظ على معدل الناو .

 راعة فى  راضى غير مستوية ألا ال راعة على مصاط  فى  راضى كاا  ا ال راعة على خقوط تكوا مفيدة فى حالة ال     

 غير مستوية يعرض األماكن الانخفضة للغرة وبالتالى ضعف ناو النباتات وتق مها .

ويج   ا تتم ال راعة على خقوط حيأ تتم فى الثلأ العلوى من الريشة البحرية فى حالة ال راعىىة الابكىىرة جىىداً ) يوليىىو      

 ى ا تتعرض البادرات ألشعة الشاس القوية والاباشرة فى تلك الفترة .و غسقس ( حت

كاا تتم ال راعة على الريشة القبلية فى حالة ال راعة فى شهر) سبتابر ونوفابر ( حيأ تكوا حرارة الشاس   ل منها      

   . 30ْ - 20) يوليو و غسقس ( وكاا هو معلو  فإا درجة الحرارة الاثلى لإلنبات والناو  فى شهرى

وبناء على ذلك فان الاتو ة  نه كلاا كانت ال راعة مبكرة كلاا زادت  وة وسرعة اجنبات ومعدات الناو تكوا  سرع فى      

 ظل درجات الحرارة العالية .

إجىىراء وال راعة الاتأخرة فى شهر نوفابر ت دى إلى تأخر اجنبات وانخفاض معىىدات الناىىو بدرجىىة كبيىىرة وبىىذلك تتىىأخر      

 عالية الخف .

بذور فى الجورة ويفضل وضة البذور بأصابة اليد حتى اي يد عاىىق البىىذور  4 - 3ويج  ااعتناء بعالية ال راعة بوضة      

 .  سم ألا زيادة العاق عن ذلك ي دى إلى تأخير اجنبات بدرجة كبيرة 3 - 1حيأ يج   ا ي يد عاق البذرة عن 

 سم حتى اي داد التنافس بين النباتات وبذلك يقل حجم الجذور بدرجة كبيرة . 20بين الجور عن  ويج   ا تقل الاسافة     

 كاا يج  ااهتاا  ب راعة القنى والبتوا ل يادة الكثافة النباتية وتحسين إنتاجية الاحصول .     
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جيىىدة وخاصىىة التسىىوية بىىاللي ر وتىىتم فى حالة ال راعة اآللية فإنه يفضل تجهي  األرض عىىن طريىىق الحىىرث والتسىىوية ال      

ال راعة باستخدا  اآلات ال راعية الاخصصىىة ل راعىىة تقىىاوى بنجىىر السىىكر  و الاحاصىىيل الاشىىابهه وتىىتم ال راعىىة بتقىىاوى 

كجىىم مىىن التقىىاوى كاىىا تىىتم زراعىىة القنىىى يىىدوياً عقىى   1.5متجانسة األحجا  تقريباً ويحتاج الفداا فى هذه الحالة إلى حوالى 

 كجم من التقاوى . 1/2اء من ال راعة اآللية وتحتاج إلى حوالى اانته

 التر يىىة : 

يج  ااهتاا  بعالية تاهيد األرض وال راعة كاا سبق حتى اتكوا الحاجة إلى إجراء عالية التر ية حيأ  نها ت ثر على      

 ر بالعوامل التالية :الاحصول ونسبة السكر ويتم التر ية بعد التأكد من تكامل اجنبات والتى تتأث

 12 - 8ميعاد ال راعة : ال راعة الابكرة خالل  غسقس ومنتصف سبتابر يتكامل اجنبىىات مبكىىراً بفتىىرة تتىىراوح بىىين  -1     

 يو  .

وكلاا تأخرت ال راعة عن ذلك كلاا تأخر تكامل اجنبات وفى حالىىة تىىأخر ال راعىىة خىىالل شىىهر نىىوفابر فىىياكن  ا يتكامىىل      

 اجنبات بعد حوالى شهر .

ميعىىاد اكتاىىال اجنبىىات وغالبىىاً يتكامىىل اجنبىىات فىىى األصىىناف العاليىىة فىىى  األصناف : تتفاوت األصناف تفاوتاً كبيراً فىىى -2     

 محصول الجذور مبكراً عن األصناف عالية السكر .

سىىم خاصىىة فىىى األراضىىى  2 - 1عاق ال راعة : من العوامل الر يسية فى سرعة اجنبىىات  ا ي يىىد عاىىق البىىذور عىىن  -3     

سم حيأ  ا زيادة عاق البذور يىى دى إلىىى تىىأخير اجنبىىات  3 ي يد عاق ال راعة عن الثقيلة  ما فى األراضى الخفيفة فيج   ا

 يو  . 40لادة  د تصل إلى  كثر من 

 نوعية التربة : حيأ  ا إنبات البذور فى األراضى الرملية والخفيفة يكوا  سرع منها فى األراضى الثقيلة . -4     

 وغار األرض بالاياه لفترة طويلة دوا صرفها ي دى إلى تأخير اجنبات .رية ال راعة : عند زيادة مياه الرى  -5     

اجصابة بالحشرات : فى كثير من األحياا يتأثر اجنبات بدرجة كبيرة باجصابة الحشرية وخاصة الحفار والدودة  -6     

 كرة .القارضة ودودة ورة الققن التى  د تقضى على البادرات فى مهدها وخاصة فى العروات الاب

 لف  30وللحصول على محصول متاي  ومتجانس يج  الاحافظة على اكتاال الكثافة النباتية والوصول بعدد النباتات إلى      

نبات فى الفداا مة الاحافظة عليها من اجصابة الحشرية وبذلك نتجن  اللجوء إلى إجراء عالية التر ية التى ت ثر بالسل  

وإا إجراء عالية التر ية ومهاا تم التبكير فى إجراؤها فإنها ستكوا   ل ناواً من النباتات على ناو وجودة الاحصول خاصة 

 العادية وفضالً عن تأثيرها على نسبة السكر عند  خذ العينة فى نهاية الاوسم .
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ساعة  12الاياه مدة  وفى حالة الحاجة إلى إجراء عالية التر ية فإنه يل   إجراؤها مة رية الاحاياه مة نقة التقاوى فى     

 سم على األكثر . 2 - 1حتى تسرع فى اجنبات ويج  فى هذه الحالة زراعة التقاوى على عاق اي يد عن 

كاا  نه يتم التر ية بالشتل بنباتات الخف لدى  غل  ال راع وينتج عن ذلك جذور متشعبة صغيرة فى الحجم وهذه            

 الثانوية ماا ي يد من نسبة ااستققاع عند التوريد للاصنة .الجذور تحال القين بين التفرعات 

ورغم  ا هذه العالية ايتم التوصية بها وغير مرغوب فيها إا  نه إذا تم اللجوء إليها فإنه يج   ا تتم مة الرى و ا يتم      

 شتل الجذر بأكاله بدوا إزالة ج ء منه . 

ذكر سابقاً وتات الاحافظة على النباتات من اجصابة الارضية والحشرية فإنه وفى جاية األحوال إذا تات ال راعة كاا      

 فى هذه الحالة ايكوا هناك حاجة إلى إجراء عالية التر ية سواء بالبذور  و بالشتل .

 الخىىىف :

بىىذور فىىى الجىىورة الواحىىدة يىى دى إلىىى  4 -2عالية من العاليات الر يسية فى محصول بنجر السكر حيىىأ  ا زراعىىة مىىن      

الجورة الواحدة يج   ا يتم خفها على نبات واحد فقط ألا وجود  كثر مىىن نبىىات واحىىد فىىى الجىىورة  بادرات فى 10 - 5ظهور 

 ي دى إلى التفاف الجذور حول بعضها وايعقى جذور على اجطالة .

ايعىىاد يو  من ال راعة وذلك تبعاً ل 50 - 30وتتم عالية الخف بعد ظهور  ربعة  وراة حقيقية على النبات ويكوا ذلك بعد      

ال راعة فكلاا كانت ال راعة مبكرة حيأ درجات الحرارة العالية ي دى ذلك إلى سىىرعة اجنبىىات والناىىو وإمكانيىىة الخىىف علىىى 

عار   ل من شهر  ما فى حالة ال راعة الاتأخرة ) نوفابر ( فإنه ياكن  ا يتأخر الخف إلى عار حوالى شهرين وخاصة عنىىد 

 انخفاض درجة الحرارة .

عالية الخف عندما تكوا األرض مستحرثة  ى بها نسىىبة كافيىىة مىىن الرطوبىىة يسىىهل معهىىا انتىى اع النباتىىات ال ا ىىدة  وتتم     

بحيأ تثبت   وى النباتات باليد اليسرى وت ال بقية النباتات باليد اليانى ويفضىىل الخىىف علىىى نبىىات واحىىد ويجىى  الاىىرور فىىى 

 ى الاتأخرة فى اجنبات فى الجور التى تم خفها .الحقول بعد عالية الخف وذلك جمكاا إنبات التقاو

يىىو  تحسىىباً لإلصىىابة  15 - 10وفى حالة ال راعة الابكىىرة فىىى  وا ىىل  غسىىقس فإنىىه ياكىىن تىىأخير عاليىىة الخىىف حىىوالى      

 الشديدة بدودة ورة الققن والتى تدمر النباتات تااماً .

التفاف الجذور حىىول بعضىىها والحصىىول علىىى جىىذور صىىغيرة ا تصىىلح  ما إذا تأخر الخف لفترة طويلة فإا ذلك ي دي إلى      

 لعاليات التصنية .

 الع يق :

http://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/Bangerelsoker/bangerelsoker.htm#b8
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عاليات الع يق تعتبر من  هم العاليات الا ثرة فى إنتاجية بنجر السكر كااً ونوعىىاً فكلاىىا تىىم إجراؤهىىا بكفىىاءة عاليىىة زاد       

 % .25 - 20الاحصول باا ايقل عن 

فىىداا ويحتىىاج  10 - 1ات الع يق اليدوى فى زراعات بنجر السكر وخاصة فى الاساحات الصىىغيرة وعادة ماتستخد  عالي     

 ع  ات : 3محصول بنجر السكر إلى 

لحاايتها وكذلك إزالة الحشىىا ش  الع  ة األولى : وتساى خربشة وتتم بعد تكامل اجنبات وذلك لسد الشقوة حول البادرات     

 النابتة .

الع  ة الثانية : وتتم  بل إجراء عالية الخف وفيها يتم إزالة الحشا ش النابتة بصفة ر يسية مة خلخلة التربىىة حىىول            

 الجور .

طريق خرط ج ء من الريشىىة  يو  من ال راعة ويتم ذلك عن 90 - 70الع  ة الثالثة : وتتم  بل تشابك النباتات بعد حوالى      

البقالة إلى الريشة العاالة حتى تصبح النباتات فى وسط الخط وذلك ي دى إلى توفير مهد جيد للجذور يساعد فى زيىىادة معىىدل 

الناو وبالتالى زيادة تكوين السكر . ولذا يفضل ال راعة على خقوط حتى ياكن إجراء الع يق على الوجه األكال ويىى دى ذلىىك 

الاحصول والسكر بيناا فى حالة ال راعة على مصاط  فإنه يصىىع  إجىىراء الع  ىىة الثالثىىة والتىىى تعتبىىر هامىىة فىىى  إلى زيادة

 إنتاج محصول وفير .

الحشا ش تعتبر من العوامل التى  د تسب  انخفاض الاحصول بدرجة كبيرة إبتداء من مرحلة  :   مقىىاومة الحشىىا ش

باتات البنجر على الغذاء عالوة على  نها تعيق إجراء العاليات ال راعية الاقلوبة كاا اجنبات وحتى الحصاد . بحيأ تنافس ن

 يصع  إحكا  عالية الرى فى مراحل الناو الاتأخرة بسب  الحشا ش .

كاا و ا الحشا ش يعتبر مصدراً ر يسياً للحشرات واألمراض .ومن  هم الحشا ش فى حقىىول بنجىىر السىىكر والتىىى يصىىع       

 حشيشة السلق وهى تشبه بادرات بنجر السكر بدرجة كبيرة تااماً ماا يصع  التعرف عليها . مقاومتها

ومقاومة الحشا ش تتم بإجراء عاليات الع يق السابق ذكرها ما فى حالة ال راعة اآللية وخاصىىة الاسىىاحات الكبيىىرة            

عىىة فىىى منىىاطق غيىىر متىىوافر فيهىىا األيىىدى العاملىىة  و فىىى والتى يصع  فيها إجراء عاليات الع يق اليدوى  و فىىى حالىىة ال را

 الاساحات الاوبوءة بالحشا ش فإنه ينصح باستخدا  مبيدات الحشا ش على النحو االى :

باعدل كجم للفداا رشاً مة  WP% 70مكافحة الحشا ش الحولية عريضة وضيقة األوراة يستخد  مبيد جولتكس  -1     

 بل الرى مة إجراء ع  ة واحدة بعد شهر من الاعاملة بالابيد .لتر ماء بعد ال راعة و   200
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% باعىىدل واحىىد لتىىر للفىىداا ) رشىىتين ( رشىىاً 18لاكافحة الحشا ش عريضة األوراة يستخد  مبيد بيتانال بروجىىرس  -2     

ثم تجرى عاليىىة الع يىىق  يا  من الرشة األولى  8عند ظهور ور تين حقيقيتين لنبات البنجر وتكرر الاعاملة بنفس الاعدل بعد 

 بعد شهر من  خر معاملة بالابيد .

 التسايىد : 

محصول بنجر السكر يعتبر من الاحاصيل التى اتتقل  كايات كبيرة من األسادة ويعتبر السااد اآلزوتى هو العامل      

 الاحدد فى إنتاجية محصول بنجر السكر كااً ونوعاً .

 لاقررات الساادية التالية :ويحتاج محصول بنجر السكر إلى ا     

كجم آزوت للفداا وذلك تبعاً لخصوبة التربة حيأ  نه فى حالة ال راعة فى األراضى  80 - 60السااد اآلزوتى : من  -1

 كجم للفداا . 60الخصبة  و ال راعة بعد محاصيل الخضر فإنه يج   ا ت يد الكاية عن 

% للفداا تضاف مة تجهي  األرض لل راعة وفى األراضى 15سفات كجم سوبر فو 200 - 100السااد الفوسفاتى :  -2

الثقيلة والقلوية والالحية فإنه يفضل زيادة كايات السااد اآلزوتى حتى تساعد فى تفكيك التربة ومال اتها لاحصول بنجر 

 السكر .

بها نقص عنصر البوتاسيو  وتضاف مة  كجم سلفات بوتاسيو  تضاف فى األراضى الجديدة والتى 50السااد البوتاسى :  -3

 الدفعة األولى من السااد اآلزوتى .

يىىو   90ويج  إضافته فى عار مبكر من حياة النبىىات بحيىىأ ايضىىاف السىىااد اآلزوتىىى عنىىد وصىىول النباتىىات إلىىى عاىىر      

رة والثانية فى الرية التى تليهىىا ويضاف السااد اآلزوتى على دفعتين متساويتين تقريباً . الدفعة األولى تضاف بعد الخف مباش

مباشرة . . والاغااة فى إضافة األسادة اآلزوتية ي دى إلى تأخير النضج وزيادة ناىىو الاجاىىوع الخضىىرى علىىى حسىىاب وزا 

الجذور عالوة على انخفاض نسبة السكر وزيىىادة الاىىواد النتروجينيىىة فىىى الجىىذور التىىى تانىىة تبلىىور السىىكروز  ثنىىاء مراحىىل 

ذلك فإا التأخير فى إضافة السااد اآلزوتى ي دى إلى تأخير النضج وانخفاض نسبة السىىكر وكىىذلك  يضىىاً انخفىىاض التصنية .ك

نسبة استخالص السكر  ثناء عالية التصنية . ويج  الرى عق  إضافة األسادة اآلزوتية مباشرة دوا تىىأخير حتىىى ا تتقىىاير 

 العناصر الفعالة فى السااد .

 90ول وفير كااً ونوعاً يج   ا يضاف السااد اآلزوتى بعد وصول النبات كاا سبق الذكر إلى عار وللحصول على محص     

 يو  .
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مة زراعة بنجر السكر ألنه بقئ التحلل ويكوا مصدراً لىىوزوت طىىوال حيىىاة النبىىات  ويفضل عد  إضافة السااد العضوى      

وهذا ي دى إلى تأخر نضج الاحصول وانخفاض نسبة السكر ويفضل إضىىافة السىىااد العضىىوى للاحصىىول السىىابق  و الالحىىق 

 لبنجر السكر ولكن ياكن إضافة األسادة العضوية باألراضى الرملية والاستصلحة .

غم  هاية عنصر البوتاسيو  لناو محصول السكر إا  ا وجود هذا العنصر بنسبة كبيرة فى محصول الجذور  ثناء ور     

 عالية التصنية يانة بلورة السكر وي دى إلى مشاكل كبيرة  ثناء عالية التصنية .

والصوديو  والبوتاسيو  واأللفا ويالحظ عند توريد الاحصول إلى الاصنة فإنه يتم  خذ العينة ويتم تقدير نسبة السكروز   

  مينو نتروجين حيأ كلاا زادت نسبة العناصر الثالثة األخيرة كلاا  لت نسبة استخالص السكر .

لذا يرى العاملوا بصناعة السىىكر  ا إضىىافة السىىااد البوتاسىىى ت يىىد مىىن نسىىبته فىىى الجىىذور إا  نىىه علىىى الىىرغم مىىن  ا      

البوتاسيو  منذ انتشار زراعة بنجر السىىكر فىىى زمىىا  مصىىنة الحىىامول إا  ا التحاليىىل  م ارعى بنجر السكر ايضيفوا عنصر

الكيااوية ت كد ارتفاع نسبة عنصر البوتاسيو  فى جىىذور بنجىىر السىىكر ويرجىىة ذلىىك إلىىى سىىببين هاىىا إمىىا إلىىى زيىىادة عنصىىر 

نىىه بوجىىه عىىا  يوصىىى معهىىد الاحاصىىيل البوتاسيو  فى التربة  و إحالل عنصر الصوديو  محىىل عنصىىر البوتاسىىيو  . . لىىذا فإ

كجم سلفات بوتاسيو  للفداا وخاصة فى األراضى الجديدة والاستصىىلحة وخاصىىة إذا مىىا ظهىىر  عىىراض  50السكرية بإضافة 

 نقص العنصر على النبات .

األسىىود  ويالحظ  ا محصول بنجر السكر شره جداً لعنصر البوروا وهذا العنصر ي دى نقصه إلى ظهور مرض عفن القل     

كاا  ا إضافة عنصر البوروا ي يد من نسبة السكر حيأ يسىىاهم فىىى اجسىىراع فىىى انتقىىال السىىكروز إلىىى الجىىذور ولىىذلك فىىإا 

 إضافة عنصر البوروا فى صورة  سادة ور ية ي يد من نسبة السكر .

 5 - 4كجم للفداا يضاف على  100وفى األراضى الرملية والاستصلحة حديثاً يستل   زيادة جرعة السااد األزوتى إلى       

دفعات مة إضافة األسادة الور ية التى تحتوى على العناصر الكبرى والصغرى بعد اانتهاء من إضافة السااد اآلزوتى وذلك 

 .  يو  15 - 10باعدل مرة كل 

كثر الاحاصيل حساسية يعتبر الرى من  هم العوامل الا ثرة فى إنتاج بنجر السكر حيأ يعتبر محصول البنجر من   الرى : 

 لاياه الرى .

 8 - 7  من الاياه طوال فترة حياة النبا ت توزع على حىىوالى 3  2500 - 1800ويحتاج محصول بنجر السكر إلى حوالى      

رية ومن العوامل التى ينصح باتباعها جحكىىا  الىىرى هىىى  20 - 15ريات ت داد فى األراضى الرملية الخفيفة التى  د تصل إلى 

تسوية بقدر الاستقاع ويفضل إا  مكن استخدا   جه ة اللي ر فى التسىىوية وخاصىىة عنىىد اسىىتخدا  ال راعىىة اآلليىىة  مىىا فىىى ال

  و ا يكوا الىىرى  8 - 7ال راعة اليدوية فيج  عند تجهي  األرض لل راعة إ امة القنى والبتوا على  ا ي يد طول الخط عن 

ى بالاياه بدرجة كبيرة وبذلك تتأثر البادرات وتاوت بسب  مىىرض مىىوت البىىادرات بالحوال وعلى الحامى حتى اتتشبة األراض
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كاا  ا زيادة كاية مياه الرى خالل فترة ناو الاحصول في دى إلى اختناة الجذور وتق   الاجاوع الخضرى  مىىا زيىىادة الايىىاه 

 فى نهاية الاوسم في دى ذلك إلى تعفن الجذور .

 ا تكوا غ يرة وعلى الحامى حتى تتشبة الخقوط تااماً ويتم صرف الايىىاه ال ا ىىدة فىىى نفىىس  ما فى رية ال راعة فيج       

اليو  حتى يتكامل اجنبات  بل رية الاحاياة  مىىا  راضىىى الىىدلتا فإنىىه يجىى   ا يىىتم إعقىىاء ريىىة الاحايىىاة إا بعىىد تكامىىل اجنبىىات 

لحوال وعلىىى الحىىامى .  مىىا فىىى األراضىىى الرمليىىة والخفيفىىة وابتداء من رية الاحاياة حتى رية الفقا  يج   ا يكوا الىىرى بىىا

 يا  حتى اتفقد الرطوبة من البذرة التى  ىىد تكىىوا  ىىد بىىد ت فىىى اجنبىىات وبىىذلك تجىىف  6 - 4فيج   ا تكوا رية الاحاياة بعد 

بدرجىىة كبيىىرة علىىى  وتحدث فى حالة عد  حصولها على الاياه وتعرض النباتات ل يادة مياه الرى ولو لرية واحدة يىى ثر كىىذلك

 الاحصول والسكر حتى نهاية الاوسم .

ويتأثر محصول بنجر السكر بالرى بدرجة كبيرة حيأ  ا مصدر الاياه ي ثر فى الاحصول وجودة بنجر السكر فكلاا كانىىت      

يىى ثر فىىى ناىىو  مياه الرى طبيعية فإا ذلك يساعد على الناو بدرجة كبيىىرة  مىىا الىىرى بايىىاه الاصىىارف  و الاختلقىىة فىىإا ذلىىك

 الجذور كاا ي يد من نسبة الاواد غير السكرية .

وميعاد الرى له تأثيراً كبيراً فى شكل وطبيعة الجذور حيأ كلاا تباعدت فترات الرى كلاا زاد من تعاق الجذور فىىى التربىىة      

 ذور .الذى  د يصل إلى  كثر من متر وبالتالى تتفاوت نسبة السكر فى األج اء الاختلفة من الج

 ما إذا كانت فترات الرى تتقارب فإا الجذور اتتعاق فى التربة بدرجة كبيرة و د وجد  نه  ثناء التصنية  ا الجذور التى      

 .لم تتأثر بتباعد فترات الرى ت داد فيها نسبة السكر وااستخالص 

يىىو  ألا ذلىىك يىى ثر علىىى الاحصىىول  30 - 20 ويج  إعقاء الرية األخيرة ) رية الفقا  (  بىىل الحصىىاد باىىدة ات يىىد عىىن     

 والجودة فكلاا زادت فترة الفقا  كلاا انخفض الاحصول والجودة .

وعادة ت يد فترة الفقا  فى بداية موسم الحصىىاد ) فبرايىىر ومىىارس ( وتقىىل خىىالل  شىىهر )  بريىىل ويونيىىو (  مىىا فىىى حالىىة      

 يا  للتغل  على القبقة السقحية الصلبة التىىى  5 - 4ل الحصاد بحوالى ال راعة فى األراضى الجيرية والكلسية فيج  الرى  ب

 تتكوا عند جفاف التربة فى تلك األراضى .

وفى حالة الرى بالرش  و التنقيط فإنه يج  مراعاة توفير الرطوبة حول البذور حتى يتم اجنبات وبعد ذلىىك تتباعىىد فتىىرات      

 الرى حس  حالة النبات والتربة .

بوجه عا  فإنه ياكن مالحظة احتياج الاحصول للرى عند طريىىق طبيعىىة ناىىو األوراة حيىىأ  نىىه فىىى حالىىة العقىىش فىىإا و     

 األوراة تبد  فى التهدل و ت الظهيرة وبذلك يعقى م شراً واضحاً على ضرورة الرى عند ظهور  



13 
 

األوراة الخارجية وتهدلها   كذلك زيادة ظهور  اة الجذور  مظاهر نضج الاحصول تتلخص فى إصفرار  الحصىاد والتقلية

فوة سقح التربة و د اتظهر هذه األعراض فى حالة زيادة كاية السااد اآلزوتى وعادة ما يتم نضج الاحصول بعد فترة 

صول يو  حس  الصنف الان رع حيأ  ا األصناف العالية فى السكر وهى تلك التى تتاي  باح 210 - 180اتقل عن 

يو  من ال راعة . .  ما األصناف التى تتاي   180 - 170منخفض فى الجذور ونسبة السكر عالية ياكن حصادها بعد حوالى 

يو  من ال راعة . وعادة يبد  الحصاد إبتداء من  210 - 200باحصول وفير من الجذور فإنها تنضج بعد فترة اتقل عن 

 منتصف فبراير إلى  وا ل يونيو .

ختلف جودة الجذور الناتجة فى بداية موسم التصنية عنه فىىى نهايىىة الاوسىىم إختالفىىاً كبيىىراً حيىىأ تكىىوا جىىودة البنجىىر وت     

الاورد فى بداية الاوسم عالية جداً مقارنة بجودة الاحصول الاورد فى نهاية الاوسم ويعتاد ذلك بالدرجة األولى علىىى درجىىة 

اء موسم التصنية كلاا  لت جودة البنجر وانخفضت نسبة استخالص السكر وهىىذه الحرارة حيأ كلاا زادت درجات الحرارة  ثن

 من األسباب الر يسية للبدء فى موسم التصنية فى بداية شهر فبراير .

 بريىىل ( تقىىل كثيىىراً عنهىىا فىىى نهايىىة الاوسىىم ) مىىايو  -كاا  ا تكاليف العاالة الالزمة للحصاد فى بداية الاوسىىم ) فبرايىىر      

 ( وذلك ل يادة القل  على العاالة فى تلك الفترة حيأ يبد  حصاد الاحاصيل الشتوية.ويونيو 

ويج  تنظيف الجذور من العرش األخضر تااماً مة إزالىىة  اىىة الجىىذور والتىىى تىىنخفض فيهىىا نسىىبة السىىكر بدرجىىة كبيىىرة      

 وإزالة القين العالق بالجذور حتى اي يد من نسبة ااستققاع بالاصنة .

سىىاعة  48 - 24ويج  توريد الاحصول عق  الحصاد مباشرة بحيىىأ ات يىىد الفتىىرة بىىين تقليىىة الاحصىىول وتوريىىده عىىن      

 وخاصة فى درجة الحرارة الارتفعة .

 10 - 7وتأخير توريد البنجر يقلل من استخالص السكر تدريجياً يوماً بعد يو  حتى  نه إذا ما تم التوريد بعد التقلية بفتىىرة      

% كاىىا  نىىه فىىى هىىذه الحالىىة يصىىع  تصىىنية جىىذور البنجىىر 20 - 10فإنه يقلل نسبة ااستخالص للسكر بنسبة ت يد عىىن   يا 

 -بوتاسىىيو   -بالاصنة عالوة على  ا التأخير فى توريد الاحصول ي يد من نسبة الاواد الغير سكرية فى الجىىذور ) صىىوديو  

لسكر وبالتالى تقل نسبة ااستخالص وي داد هىىذا التىىدهور عنىىد الحصىىاد فىىى  لفا  مينو نتروجين ( والتى تانة تبلور ج يئات ا

 ظل درجات الحرارة الارتفعة ) مايو ويونيو ( عنه فى الحصاد فى بداية الاوسم ) فبراير ومارس ( .

 ** ااستفادة من العرش األخضر :

ات وذلك بخلقها مة األعالف الجافة األخىىرى و ىىد ياكن ااستفادة من عرش بنجر السكر وذلك باستخدامها كعليقة للحيوان     

 وجد من الدراسات السابقة  ا التغذية على مخلفات بنجر السكر ت يد من إنتاج اللبن واللحم .

 ** الانتجات الثانوية لصناعة سكر البنجر : 
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 عناصر ر يسية هى : 3ينتج عن تصنية محصول بنجر السكر      

بالترتيىى  تقريبىىاً ويسىىتخد  الاىىواس فىىى صىىناعات كثيىىرة  هاهىىا  1:  1:  2الجىىاف بنسىىبة  السىىكر   الاىىواس   والعلىىف     

 الكحوات والخايرة والاواد الكيااوية وعادة ما يتم تصديرها للخارج .

 كاا يتم إنتاج األعالف الجافة التى يتم  يضاً تصديرها للخارج وج ء منها يستخد  محلياً .     

 

 ية التى تصي  بنجر السكراآلفات الحشرية والارض

 : اآلفات الحشرية : 

 الحفىار ) كل  البحر ( : -1

 تشتد اجصابة خالل فترة زراعة بنجر السكر     

 كتوبر ( حيأ تنشط  طوار الحشرة فى ظل درجات الحرارة الارتفعة وي داد وجود الحشرة فى األراضى  -)  غسقس 

 بالحشا ش والغد ة والتى يتم إضافة السااد العضوى فيها . الاوب ة

 * مظهىر اجصابىىة :

نتيجة إصابة الجذور  سفل سقح التربة ونشاهد  نفاة الحفار متعرجة فوة سقح التربة يسهل رؤيتها . .  ذبول البادرات     

 كاا يصي  الحفار الجذور فى مراحل متقدمة وي دى ذلك إلى تعفنها .

 * الاكافحىىىىة :     

اطن الخط بعد رية ال راعة كجم عسل توضة سرسبة فى ب 2/1كجم نخالة +  15كجم شبه +  1هوستاثيوا +  3سم 25     

 يو  وتوضة  بل الغروب . 3 - 2بحوالى 

 

 الىىىىدودة القارضىة : -2

 تشتد اجصابة فى العروات الاتأخرة فى  كتوبر ونوفابر .     
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 * مظهىىىىر اجصابىىىىىة :

الجور وتشاهد الير ات  تظهر اجصابة بأنصال  عناة األوراة  رب اتصالها بالجذور وتشاهد األوراة متناثرة حول     

 مقوسة  سفل الجورة  و تحت  ال يل التربة .

 * الاكافحىىىىة :

 جاة الير ات  سفل النباتات ما  مكن وإعدامها باستخدا  القعم السا  .     

 دودة ورة الققن والدودة الخضراء : -3

العىىروة الابكىىرة )  غسىىقس وسىىبتابر( و ىىد  تهاجم ير ات دودة ورة الققن والدودة الخضراء بادرات البنجر بضىىراوة فىىى   

 تقضى على البادرات تااماً  د يستدعى ذلك إعادة ال راعة  كثر من مرة فى حالة اجصابة الشديدة .

وتتغذى الير ات على األوراة الفلقية والحقيقية والبراعم وتصي   يضاً النباتات الكبيرة حيأ تشىىاهد ثقىىوب علىىى األوراة      

 رفى و د تصي  الجذور الكبيرة وتحدث فيها تجاويف يسهل إصابتها بالعفن . و البرعم الق

 * ويتبة البرنامج التالى فى الاكافحة :

 حرث الاساحات الاخصصة ل راعة البنجر حرثاً جيداً وتشايسها للقضاء على الير ات والعذارى الكامنة بالتربة .-1     

اعات الاجاورة بوضة الجير الحى  و  ش األرز الاجدول والاغاور فى عال فواصل بين مساحات البنجر وال ر -2     

 السوار حتى اتنتقل اجصابة إلى حقول البنجر .

البنجر ونباتاته اكتشىىاف  يىىة إصىىابات بىىدودة ورة الققىىن والتىىدخل الفىىورى بىىالعالج  مداومة الفحص اليومى لبادرات -3     

 حيأ تستخد  الابيدات الاوصى بها وهى :

 جم / ف . 300باعدل  SP%  90انيت  -1     

 سم / ف . 500باعدل  EC%  30 وريوا  -2     

 ( .جم / ف ) مرك  بكتيرى حيوى  250باعدل  WP%  6.5األجرين  -3     

 * وفى حالة اشتداد اجصابة تستخد  مانعات اجنسالخ الاتوفرة وهى :

 / ف . 3سم 400اتابروا باعدل  -1     
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 / ف . 3سم 200ماتش باعدل  -2     

 / ف . 3سم 200كونسلت باعدل  -3     

 ويراعى عند الرش تغقية النباتات باحلول الرش تغقية كاملة .     

 الحشرات التى تصي  الاجاوع الخضرى

 خنفساء البنجر السلحفا ية :

وتنتشر فى الاحافظات التى ي رع فيها محصول بنجر السكر منذ فترة طويلة كاحافظة كفر الشيخ والنوبارية حيأ تبد       

فبراير عند دفئ الجو وتتواجد على حواف الحقول الاوبوءة بالحشا ش حيأ تقضى  -فى ديسابر  الحشرة الكاملة فى الظهور

تتغذى  -الحشرة بياتها الصيفى وبد  ظهور البيض فى نهاية فبراير وتظهر الير ات فى بداية مارس على  وراة البنجر 

 الير ات على مي وفيل األوراة وتدمر  ج اء من الاسقح الخضرى .

 اجصابىة : * مظهىر

 ظهور ثقوب مستديرة تشبه ثقوب القلق النارى وت داد الثقوب مة شدة اجصابة .      

 وللحشرة جيلين األول مة بداية مارس حتى منتصف  بريل والجيل الثانى من منتصف  بريل إلى  ول يونيو .     

 سلياة كاا تشتد فى ال راعات الاتأخرة .وتظهر اجصابة مبكرة فى األراضى التى ا تتبة الدورة ال راعية ال     

 * الاكافحىة :

 إ امة حواج  فاصلة بين الحقول الاصابة والسلياة بشق الاراوى وغارها بالاياه الاضاف إليها السوار . -1     

 استخدا  الجير الحى على الريشة الاجاورة للحقول الاصابة لانة انتقالها . -2     

 ة عند ظهور الفقس إبتداء من آخر فبراير وعند اشتداد اجصابة يتم استخدا   حد الابيدات التالية :ترش بقة اجصاب -3     

 / فداا . 3سم 750% باعدل  72سليكروا  -      

 / فداا . 3سم WP 800%  25مارشال  -ب     

 % . 30 وريوا  -هى          % . 36شالنجى  -د          % . 90انيت  -جى     
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 كاا يصاب بنجر السكر بالحشرات التالية وإا كانت  ليلة األهاية حتى اآلا وا يتم مقاومتها .     

 ذبابة  وراة البنجر : -1

الفترة من نصف مارس حتى  ول مايو حيأ تكوا اجصابة شديدة وتحدث  تصي  العروات الثالثة للاحصول خاصة فى     

ضرراً ملاوساً للاحصول وتتاي  اجصابة بوجود بقة كبيرة على األوراة باهتة نتيجة تغذية الير ات بين بشرتى الور ة ومة 

 % .15 -10زيادة اجصابة تقل كاية السكر باعدل يصل إلى 

 * الاكافحىىىىة :

 لتر ماء . 100جم /  75باعدل  WP%  50كت إس إفيس -1     

 لتر ماء . 100/  3سم 250باعدل  EC%  60باسودين  -2     

 كجم / فداا . 1باعدل  SP%  80دبتركس  -3           

 لتر / فداا . 1باعدل  EC%  60ديازينوكس  -4     

 / فداا . 3سم 750باعدل  EC WP%  72سليكروا  -5     

 لتر/ فداا . 1باعدل  EC%  50سوميثيوا ك د  -6     

 ثانياً : األمراض التى تصي  بنجر السكر 

 *  هم األمراض التى تصي  بنجر السكر هى :      

   مرض تبقة األوراة السركوسبورى : -1

و غسقس وتظهر اجصابة وتظهر اجصابة فى شهر ديسابر إلى فبراير وخاصة فى ال راعات الابكرة التى تتم فى يوليو      

على شكل بقة بنية اللوا مستديرة فردية ذات حافة مستديرة على األوراة القدياة وفى اجصابة الخفيفة يل   جاة األوراة 

لتر ماء مة إضافة مادة ناشرة مثل  100جم /  100% باعدل 70الاصابة وتحرة  ما إذا زادت اجصابة يستخد  التوبسين إ  

 يو  . 20 - 15لتر ماء محلول ويكرر الرش إذا ل   األمر بعد  100/  3سم 50 الترابتوا باعدل

 البيىىاض الىد يقىى : -2
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تظهر اجصابة فى شهر مارس وتستار فى  بريل ومايو وتظهر على شكل طبقة امعة كالد يق على سقح الور ة ويتم      

راعة ونادراً ما يتم الرش لعالج البياض الد يقى حيأ تظهر العالج بالرش بأحد مركبات الكبريت التى توصى بها وزارة ال 

 .  اجصابة فى خالل موسم الحصاد

 مىىرض مىىوت البىىادرات : -3

وتظهر عادة فى مرحلة إنبات البادرات ويكوا ذلك بتلوا جذور البادرات باللوا األسود نتيجة لاوتها وتعفنها نتيجة      

 ة الرطوبة ومن  هم وسا ل العالج هو إحكا  عاليات الرى وخاصة رية ال راعة والاحاياه .زيادة كاية مياه الرى وزيادة نسب

 النيااتىىىودا : -4

 د تنتشر النيااتودا فى األراضى الان رعة باحصول بنجر السكر وتهدد زراعة الاحصول فى تلك الاناطق وينتشر هذا      

تى يتم زراعة الاحاصيل التى ياكن إصابتها بالنيااتودا وخاصة الفول الارض فى األراضى الرملية والجديدة وخاصة تلك ال

السودانى وعباد الشاس وت ثر اجصابة بالنيااتودا بدرجة كبيرة على الاحصول والاحتويات السكرية وتظهر بها إنتفاخات 

  للنباتات . . ومن  هم النقاط على الجذور  و على األفرع الثانوية للجذور وتعقى شكل غير مرغوب فيه تااماً مة حدوث تق 

الواج  مراعاتها حتى نحد من إصابة التربة بالنيااتودا هو الاحافظة على الدورة ال راعية لاحصول بنجر السكر حيأ يج  

  ا تكوا ثالثية فى األراضى القدياة ويفضل  ا تكوا رباعية فى األراضى الجديدة والرملية .

كجم / فداا تكبيشاً فى الجور عند ال راعة والتغقية ثم الرى  9% باعدل  15بالتيايك  وفى حالة شدة اجصابة تعامل     

 مباشرة .

 ثالثاً : األمراض الفسيولوجية 

 ي دى الناو السرية للجذور فى ظل درجات عالية من الرطوبة     Hollow Heart      الفىلى  األجىىىىىوف : -1

( وزيادة التسايد اآلزوتى إلى ظهور تجويف فى وسط الجذر يعرف بالقل  األجوف وتحدث هذه الحالة بكثرة فى  ) الرى

الجذور الكبيرة فى الحجم بعد حدوث ناوات فجا ية ينتج عنه حدوث فجوات فى وسط الجذور . وياكن التغل  على حدوث 

سم والتحكم  20فة النباتية بحيأ ات يد الاسافة بين النباتات عن هذه الظاهرة بالتحكم فى حجم الجذور عن طريق إحكا  الكثا

 فى عالية الري وعد  اجسراف والاغااة فى التسايد اآلزوتى .

 Black Heart    ىلى  األسىىود :الق -2

تظهر األعراض على هيئة مساحة سوداء وسط الجذور مة عد  وجود  ى را حة فى األنسجة السوداء ويحدث ذلك عند      

 زيادة معدات مياه الرى نتيجة لنقص عنص األكسجين الالز  للعاليات الحيوية للنبات .
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سراف فى السااد اآلزوتى والعناية وياكن التغل  على هذه الظاهرة عن طريق إحكا  عاليات الري والصرف مة عد  اج     

بالتسايد الاتوازا بالعناصر الصغرى وتتشابة هذه الظاهرة مة  عراض لنقص عنصر البوروا وانتشار هذه الظواهر ت دى 

إلى انتشار الفقريات الرمية و عفاا الجذور خاصة فى األراضى الثقيلة مة ارتفاع درجات الحرارة وعد  إحكا  عاليات الرى 

. 

تنتشر الفئراا وتسب  مشاكل كثيرة فى زراعات بنجر السكر وخاصة فى مرحلة تكوين الجذور حيأ تهاجم    ئىىراا :الف 

الجذور وتتغذى عليها وتكوا عرضة انتشار األمراض الفقرية فى الجذور التى تم التغذية عليها . وتنتشر الفئراا فى 

او  الفئراا بعال القعم السا  الذى توصى به وزارة ال راعة وحتى يتم األراضى الجديدة والاناطق الغير آهلة بالسكاا وتق

 مقاو  الفئراا بدرجة فعالة فإنه يج  الاقاومة الجااعية .

تهاجم القيور بذور البنجر عق  زراعتها وإنباتها خاصة فى األراضى التى تحاط باألشجار . وتعتبر القيور  القيىىىىىىىىىور : 

ماكن حيأ تسب  انخفاض كبير فى نسبة اجنبات ولذا يج  الحذر فى تلك األماكن واستخدا  القعو  خقيرة جداً فى تلك األ

 .% لتر / فداا + جريش الذرة والعسل والخايرة 1.25السامة حتى نقلل من تأثيرها. وياكن استخدا  الهوستاثيوا باعدل 
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