القنب
Cannabis Sativa
اإلسم األنجليزى Hemp
العائلة القنبية  Canabaceaeوبعض المراجع تضمه الي
العائلة التوتية Moraceae
العائلة الحراقية Urticaceae
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االهميت االقتصبديت واالستعمبليه
•
•
•
•
•

ٌ -1زرع اساسا للحصول علً الٌافه اللحائٌة التً توجد فً السٌقان
 -2تستخدم الٌافه فً صناعة الحبال والدبارة والسجاد واحٌانا
الورق
 -3قد ٌخلط بألٌاف اخري مثل الصبار والسٌزال وغٌرها من
االلٌاف المشابهه
ٌ -4ستخرج من بذوره زٌت عالً الجودة تصل نسبته من -30
%35
*من الجدٌر بالذكر أن هذا المحصول ال ٌزرع فى مصر ألنه ٌعتبر
من المحاصٌل المخدرة ,حٌث ٌستخرج من اجزاء النبات المختلفة
مواد مخدرة تسمً فً مصر بالحشٌش
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منبطق االنتبج والنشأة
• اهم مناطق انتاجه الحالٌة هً روسٌا الصٌن وتركٌا ووسط
اوروربا وٌزرع علً مستوي العالم  54الف هكتار وٌنتج
59ا لف طن من االلٌاف .
• من المرجح ان منطقة نشوء القنب هً اسٌا الوسطً حٌث
انتشر الً الصٌن ورزع بها منذ اكثر من  6000سنة
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الوصف النببتي
 -1القنب نبات حولً احادي الجنس (ثنائً المسكن) تنمو النباتات المذكرة اسرع من
المونثة فتنضج وتجف قبل المؤنثة وتعطً الٌاف اعلً فً جودتها من حٌث النعومة
الساق  :مستدٌر قائمة غٌر متفرعة قاعدٌا فً اصناف االلٌاف متوسط طولها من -3 5متر  ,بٌنما فً اصناف البذور ٌصل طولها الً  2-1,5متر وطرها ٌكون من 2,5
الً 5سم
االوراق :تنبت البذرة وتعطً ورقتان فلقٌتان ٌتلوها زوجان من االوراق الحقٌقٌةغٌر مجزأة ومسننة ثم علً العقد التالٌة مجزأة وثالثٌة ثم تزٌد صعدا علً العقد
التالٌة الً  9 ,7 ,5اجزاء واحٌانا  11جزء وكلها فً جمٌع الحاالت فردٌة عدد
االجزاء ومسننه
االزهار :صغٌرة فً النباتات المذكرة تظهر فً نورات دالٌة طوٌلة ,اما فً النباتاتالمؤنثة تظهر فً نورات سنبلٌة خضراء مزدحمة ,وقد توجد بعض النباتات الخناث
التً تحتوي علً نوعً النورات
 ثمرة القنب :بندقة احادٌة البذرة ٌستخرج منها زٌت عالً الجودةتصمٌم وتنفٌذ د .إٌمان ناٌف
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االحتيبجبث البيئيت
•  -1االحتٌاجات الحرارٌة :عالٌة خاصة فً الطرز مزدوجة
الغرض وبالرغم من ذلك فبعض طرزه تتحمل البرودة بشكل
جٌد حتً  7-6درجة مئوي وهو من نباتات النهار الطوٌل
•  -2احتٌاجات التربة:تفضل األراضى الخصبة متوسطة الً
ثقٌلة جٌدة الصرف لتسمح بتعمق الجذور
•  -3االحتٌاجاتالمائٌة :عالٌة بحٌث ال تقل عن  %60من السعة الحقلٌة
طوال فترة نموه وبخاصة فً الفترة ما بٌن حصاد النباتات المذكرة
(االلٌاف ) التً تنتهً دورة نموها وتجف قبل المؤنثة (البذور وااللٌاف)
بحوالً ٌ 50-40وم.
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زراعت القنب
•
•
•

•
•
•
•
•

اعداد االرض للزراعة :حرث االرض مرتان والثانٌة علً عمق  25سم بالمحراث القرصً بسبب
تعمق جذور نبات القنب.
مٌعاد الزراعة :ربٌعً خالل شهرمارس
طرٌقة زراعة-:باالآلت علً سطور المسافة بٌنها  65-60سم علً عمق من  5-4سم فً اتجاهٌن
متعامدٌن بمعدل تقاوي 80-70كجم/هكتار النتاج قنب االلٌاف او  30-25كجم /هكتار النتاج القنب
مزدوج الغرض وفً اتجاه واحد فقط بمعدالت 20كجم /هتكار النتاج البذوررمكافحة الحشائش:
معدالت النمو عالٌة السرعة للسٌقان فً حالة قنب االلٌاف او مزدوج الغرض تجعله سرعان ما
ٌغطً االرض وال ٌسمح بنمو الحشائش ,اما فً حالة انتاج البذور تكون الزراعة فً اتجاة واحد البد
فٌها من عمل العزٌق اآللً مرتٌن وبالتبعٌة تتشكل الخطوط اول عزقة بعد ٌ 20وم من الزراعة
التسمٌد  :عالً االحتٌاجات السمادٌة والتسمٌد العالً للقنب ٌزٌد من نسبة االلٌاف ومن درجة جودتها
بعكس الكتان وتتراوح المعدالت السمادٌة
 150-100 : Nوحدة /هــــ
 40-30 : P2O5وحدة /هــــ
 90-80 : K2Oوحدة /هــــ
باالضافة الً  120 Caoوحدة بحٌث ٌضاف السماد علً دفعات تنتهً قبل نهاٌة الشهر الثانً فً
حالة قنب االلٌاف وقبل نهاٌة الشهر الثالث فً حالة قنب البذور والمزدوج الغرض
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الحصبد ومعبمالث مب بعد الحصبد
• تنضج النباتات الذكور التً تزرع لغرض االلٌاف بعد -50
ٌ 70وم من الزراعة وتتحول الً اللون الخضر الداكن ثم
الً البنً الفاتح وتحصد عند تفتح االزهار المذكرة وسقوط
المتك وهً تعطً الٌاف انعم واطري ولكنها اقل متانة
• اما مزدوجة الغرض ومحصول البذور فقط تحصد بعد تمام
النضج بعد حوالً ٌ 120-100وم من الزراعة ومزدوجة
الغرض تعطً الٌاف ولكنها اكثر خشونة وصالبة
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عمليت الحصبد
•
•
•
•
•

 تقطع النباتات ٌدوٌا من فوق سطح التربة وتترك لتجفاالوراق وتسقط لمدة ٌوم
 تنقل الً المعاطن والسٌقان مازالت خضراء كما فً الجوتوبعد تمام التجفٌف
 تتم عملٌة التقشٌر الستخراج االلٌاف الفرز تبعا للطول ثم تكبس فً بالت ٌتم اعداد االلٌاف فً المصانع بتخفٌض طولها من  3-2مترالً -9-80سم لتسهٌل تصنٌعها وتدلرج الً حزم طرفٌة
ووسطٌة وهً االعلً جودة وحزم قاعدٌة
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خصبئص اليبف القنب
• الٌافه طوٌلة وخشنة عن الكتان ,اقل مرونة  ,صعبة التبٌٌض
لونها فً فً اعلً رتبها ابٌض رمادي  ,ذات مظهر
حرٌري ,محتوي السلٌلوز بها  %67و  %16هٌمٌسلٌلوز
• الرطوبة المكتسبة بها عالٌة تصل الً%30
• هذه األلٌاف عالٌة المتانة ال تبلى بسهولة عندما تتعرض
للمٌاه .ألٌاف القنب مقاومة للحشرات ولكنها تتضرر بالعفن.
ضوء الشمس ٌؤثر على القنب بنفس الطرٌقة التً ٌؤثر فٌها
على القطن.
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