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 Oil Crops  حاصيل الزيتم

 

محاصيل الزيت هى مجموعة من المحاصيل الحقلية التى تزرع بهدف انتاج الزيت من بذورها هذا الزيت 

الفول  -فول الصويا -واهم هذه المحاصيل هى عباد الشمس fixed oilهو ما يسمى بالزيت الثابت 

الناتجة من بذور القطن الهوهوبا باالضافة الى الزيوت  -الخروع -الكانوال -السمسم -القرطم -السودانى

 .وحبوب الذرة وبذور الكتان

 

 أهمية البذور الزيتية 

سواء لالنسان او الحيوان كما ان لها استعماالت تعتبرالبذور الزيتية مصدر سهل ومتاح للمواد الغذائية 

 صناعية كثيرة ومنها:

السمسم يستخدم فى صناعة زيت  -)هدرجة الزيت( وصناعة السمن النباتى )التصبن( صناعة الصابون

يستخدم زيت الكتان فى  - يستخدم زيت الكتان والقرطم فى صناعة البويات -الحالوة الطحينية والطحينة

كما يدخل الزيت فى  - يستخدم زيت الخروع والهوهوبا فى التشحيم )تشحيم الطائرات( -صناعة االحبار

تستخدم  - لخبيز )السمسم والفول السودانى(منتجات ا - صناعة األدوية - صناعة مستحضرات التجميل

يستخدم الكسب الناتج بعد  - )فول الصويا والقرطم( بعض البذور الزيتية فى تغذية الطيور والحيوانات

بعضها يصنع منه دقيق يضاف إلى أغذية األطفال لتحسين القيمة  - استخالص الزيت فى تغذية الحيوانات

بعضها يستخدم فى صناعة الجبن واللبن وكذلك فى صناعة شبيهات اللحوم أو  - الغذائية )فول الصويا(

 .)فول الصويا(  بعض منتجات اللحوم إلحتوائها على بروتين عالى

البذور الناتجة من العديد من المحاصيل مثل الذرة والقطن وفول الصويا والفول السودانى تستخدم بصفة 

خرى تزرع بغرض الزيت تكون أقل أهمية وتتطلب أساليب ، وهناك محاصيل أ أساسية إلنتاج الزيت

 إنتاجية تختلف من مكان ألخر.

 الخصائص الطبيعية للزيت 

 .الكثافة النوعية -1

 .امل اإلنكسارمع -2

 .اللون -3

 .لطعما -4

  .الرائحة -5
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   الخصائص الكيميائية للزيوت 

 الرقم اليودى -1

 رقم الحموضة -2

 رقم التصبن -3

  نقطة اإلنصهار -4

 

فالزيوت ذات المحتوى  الزيت على نوع األحماض الدهنية )مشبعة أو غير مشبعة(وتتوقف خواص 

العالى من األحماض الدهنية المشبعة تكون اكثر ضررا بصحة االنسان ومن امثلة االحماض 

ومن امثلة االحماض الدهنية غير المشبعة )  الدهنية المشبعة ) حمض البالمتيك وحمض االستيارك(

 ينوليك وحمض اللينولينك(.لالحمض االوليك وحمض 

 

 ويوضح الشكل التالى محتوى الزيوت المختلفة من االحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة.
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 تقسيم المحاصيل الزيتية 

Classification of oil seed crops 

 -ة:عدة اقسام بناء على خصائص معين يمكن تقسيم محاصيل الزيت الى

 Family Classification: التقسيم طبقا للعائلة النباتية اوال

  

Arabic Name English Name Scientific Name Family 

 فول الصويا
 الفول السودانى

Soybean 
Ground nut(Pea nut) 

Glycine max 
Arachis hypogea   

Leguminose 
(Pubilionaceae) 

 زهرة الشمس
 القرطم

Sunflower 
Safflower 

Helianthus annuus 
Carthmus tinctorius 

Compositae 
(Esteraceae) 

 Canola (Rapeseed) Brassica napus Cruciferae الشلجم((الكانوال
(Brassicaceae) 

 Linseed (Flaxseed) Linum usitatissimum Linaceae الكتان 

 السمسم
 
 

Sesame Sesamum indicum Pedaliaceae 

 الخروع
 الهوهوبا

Castor bean 
Jojoba 

Ricinus communis 
Simmondsia chinesis 

Euphorbiaceae 
(Boxaceae) 
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  Agricultural season ثانيا: التقسيم طبقا لموسم الزراعة

 

 

 الى:تقسم محاصيل الزيت طبقا لموسم زراعتها 

 يا والفول السودانى والسمسم وزهرةوتشمل فول الصو  Summer Cropsمحاصيل صيفية  -1

 الشمس.

 

 .وتشمل الكتان والكانوال والقرطم  Winter Cropsمحاصيل شتوية  -2

 

 

 .ومن امثلتها الخروع والهوهوبا  Perennial Cropsمحاصيل معمرة  -3

 

 

 

  Drying of oilالتقسيم حسب جفاف الزيت:ثالثا  

 

) عدد جرامات اليود االزمة  Iodine Valueيعتمد هذا النوع من التقسيم على الرقم اليودى 

 جرام من الزيت( وتقسم الى: 100لتشبع 

 

    Liquid Oilالزيوت السائلة  -1

 .ومنها الفول السودانى والخروع والهوهوبا 100الرقم اليودى لها اقل من 

 

   Semi Dry Oilالزيوت النصف جافة  -2

 .الشمس والسمسم والكانوال ومنها فول الصويا وزهرة 140- 100 الرقم اليودى لها من

 

   Dry Oilالزيوت الجافة  -3

 .ومنها الكتان والقرطم 140الرقم اليودى لها اكبر من 
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 الزيت رابعا : التقسيم بناء على نوعية األحماض الدهنية الرئيسية فى  

Classification of oil seed crops according to the main fatty acids   

 

 

Oil Crops Main Fatty Acid Group 

Coconut Lauric acid (C12) 
(Saturated ) 

Palm Palmitic acid (C16) 
(Saturated) 

Olive, Ground nut 
 

Oleic acid (C18:1) 
(unsaturated) 

 
- Soybean, Cotton, Maize, Sesame 
- Sunflower, Safflower                     

 

Linoleic acid (C18:2) (unsaturated) 
- Medium 
- High 

Canola Erucic acid (C22:1)  
(unsaturated) 

 

 -:موقف محاصيل الزيوت فى مصر
االونة االخيرة لما للزيوت من اهمية كبيرة خذ محاصيل الزيوت فى الزراعة المصرية اهتماما ملحوظا فى أت

تعانى  تاج زيت الطعام حيثفى حياة االنسان خاصة ان جمهورية مصر العربية تعانى عجزا كبيرا في إن
أن حيث  ة بين اإلنتاج واالستهالك.نقصا حادا فى إنتاج المحاصيل الزيتية األمر الذى أدى إلى اتساع الفجو

ألف طن معظمها من بذرة  50مليون طن ننتج منها حوالى  1.3االستهالك السنوى من الزيوت النباتية بلغ 

يتم إنتاجها بواسطة مصانع الزيوت  ألف طن أخرى 40القطن )محاصيل ألياف( وهناك كمية تقدر بنحو 

 7ألف طن تمثل  90لى حوالى المحلية مستخلصة من بذور زيتية مستوردة وبذلك تكون جملة اإلنتاج المح
% ويوفر الباقى عن طريق االستيراد والذى  93ملة االستهالك وبذلك تبلغ الفجوة الغذائية حوالى ج% من 

 .يتكلف نفس فاتورة استيراد القمح

 ت:اب صغر المساحة المنزرعة بمحاصيل الزي اسب
كتفاء الذاتى بالزيت الناتج من بذرة القطن وكان هذا حتى منتصف الستينيات تقريبا مما ادى اهمال اال -1

 .المحاصيل هبهذاالهتمام 
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لتنافس بين محاصيل الزيوت والمحاصيل الرئيسية االخرى ذات االهمية االستراتيجية مثل القطن ا -2

 .واالرز والقصب على مساحة االرض المحدودةوالقمح 

قلة اربحية بعض محاصيل الزيوت بالمقارنة ببعض المحاصيل االخرى كمحاصيل الخضر والفاكهة  -3

 .يريد وذلك عند ترك الحرية للمزارع ليزرع ما

م توافر المصانع الستخراج الزيوت من البذور لبعض المحاصيل الزيتية مثل بذور عباد الشمس عد -4

 .تحتاج الى معامالت خاصة التى

 .نقص المعلومات واالرشادات الخاصة بزراعة ورعاية كثير من المحاصيل الزيتية  -5

 . المحاصيل هن هذعدم توافر االصناف الجيدة والمتجددة م  -6

 

 ر عوامل نجاح زراعة المحاصيل الزيتية فى مص

 

المحاصيل فى االراضى الجديدة مما اليجعلها تنافس المحاصيل  هنجاح زراعة كثير من هذ -1

التقليدية فى اراضى الوادى والدلتا، مثل حتمية زراعة الفول السودانى فى االراضى الرملية 

ونجاح زراعة السمسم فى االراضى الرملية والجيرية وكذلك نجاح زراعة عباد الشمس فى  

 .االراضى الجيرية والطفلية

 .ة والقطاع الخاص فى انشاء المصانع الخاصة بمحصول عباد الشمس فى مصرت الدولأبد -2

المحاصيل فى مصر اذا ماقورنت بالمتوسط العالمى او باعلى  هلهذ ارتفاع متوسط االنتاج  -3

 ى: لمستويات فى العالم وهذا يرجع الا

 .مالئمة الظروف الجوية المصرية -ا

 .طراالعتماد على الرى فى الزراعة وليس الم -ب

الزارع  مداد إلمحاصيل الزيتية المختلفة وكذلك اهتمام وزارة الزراعة بانتاج اصناف جديدة من ا  -4

 .المحاصيله اسعار هذالمحاصيل باالرشادات الفنية المختلفة وكذلك رفع  هلهذ

المحاصيل فى حل مشاكل اخرى مثل انتاج اعالف الحيوانات المركزة بعد  هيمكن ان تساهم هذ -5

عصر البذور ، حيث ان النقص الكبير فى االعالف هو اول اسباب مشاكل انتاج اللحوم فى  

 .مصر

 

 اهم المحاصيل التى يمكن زراعتها فى شمال سيناء -6

الرى يمكننا ان نزرع محاصيل الزيوت  هالسالم الى ارض سيناء وتوفر ميا بعد دخول ترعة

 :التالية

اكثر من محصول فى الموسم   هيمكن ان ناخذ منمحصول عباد الشمس : محصول صيفى   -1

 الواحد وذلك لظهور اصناف مبكرة فى النضج

 .محصول السمسم: محصول صيفى  -2

 .محصول الفول السودانى: محصول صيفى -3

 .ى وشتوى ومعمراكثر من موعد زراعة صيف همحصول الخروع: ل  -4

 .القرطم: محصول شتوى  -5

 .الكتان : محصول شتوى  -6

 .محصول شتوى :لجم(ش) ال كانوالال  -7
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 Soybeanفول الصويا  

   Glycine max L.االسم العلمى 

 العالمى نظرا إلحتواء بذوره على يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى

ذو قيمة غذائية تقارب قيمة البروتين بروتين  %40وحوالى  ن الكوليسترول، % زيت خالى م20نحو 

 ومناطق الصين من  الشرقي  الشمالي الجزء هو له  األصلي الموطن  ع، نو ٤٠ حوالي جنسه يتبع .الحيوانى

 االنتاج من % ٩٠ حوالي والصين البرازيل و المتحدة الواليات انتاجية تمثل واستراليا،  بأفريقيا أخري

. كانت بداية زراعة فول الصويا فى الصين فى القرن الحادى عشر قبل الميالد وكان يسمى فى  العالمي

 .  Great beanاى باالنجليزية  Tatouوحاليا يعرف باسم  Shuالصين 

كجم   300ومتوسط إنتاج فدان  3000بمساحة ال تتعدى  1970وبدأت زراعة فول الصويا فى مصر عام 

وبفضل الجهود البحثية واإلرشادية تطورت المساحة المنزرعة ،كما ارتفعت اإلنتاجية حتى أصبحت  .للفدان

% على المتوسط العالمى ،ونسبة 30مصر هى األولى على مستوى العالم من ناحية التفوق اإلنتاجى بنسبة 

  .% عن الواليات المتحدة األمريكية المنتج الرئيسى لهذا المحصول20

لوحظ فى السنوات العشر الماضية انخفاض المساحة المنزرعة من فول الصويا بمصر بسبب  ومع ذلك فقد

العائد من وحدة المساحة لذا فقد تركزت  ارتفاع تكاليف اإلنتاج وثبات إنتاجية الفدان ،وبالتالى انخفاض

تاجية وزيادة إن %30الجهود البحثية فى التصدى لتلك المشاكل وتوصلت إلى إمكانية تقليل التكاليف بنحو 

 -:عن طريق  %25الفدان بنحو

األصناف الجديدة عالية اإلنتاج المقاومة لدودة ورق القطن وال تحتاج للرش بالمبيدات مما يوفر  زراعة :أوال

  .% من التكاليف باإلضافة إلى تقليل حدة التلوث البيئى وزيادة أعداد الحشرات النافعة20حوالى 
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تقليل معدالت األسمدة اآلزوتية بإجراء التلقيح البكتيرى للبذور وقت الزراعة وإضافة جرعة تنشيطية  :ثانيا

% من التكاليف وبذلك يمكن توجيه كميات 10كجم آزوت للفدان أمام رية المحاياه مما يوفر15فقط مقدارها 

 .هائلة من األسمدة اآلزوتية لمحاصيل أخرى غير بقولية 

 فول الصويا: الوصف النباتى ل

 

 .نبات بقولى حولى صيفى

سم وتنمو   150سم وقد يصل إلى  80-50جذر فى فول الصويا وتدى يتعمق فى التربة لمسافة ال -

والتى تقوم   Rizobiumعليه جذور ثانوية وتنمو على جذوره عقد بكتيرية تتبع جنس الريزوبيم 

 بتثبيت النيتروجين من هواء التربة.

النمو أو غير محدودة النمو على حسب  الساق فى فول الصويا قائمة متفرعة وقد تكون محدودة  -

سم ويتراوح عدد   150سم وقد تصل فى الطول إلى  100-50الصنف ويتراوح طول الساق من 

 عقدة.  26عقدة وقد يصل فى بعض األصناف إلى  15-10عقد الساق بين 

ثالثية ذات حواف كاملة وتتواجد فى وضع متبادل على مركبة ريشية األوراق فى فول الصويا  -

 .أو على األفرع ساق الرئيسيال

تراوح عدد األزهار بالنورة بين األزهار فى فول الصويا تتواجد فى نورات فى أباط األوراق وي -

%  75-25زهرة بالنورة وتصل نسبة تساقط األزهار من  20زهرة فراشية وقد يصل إلى  3-8

 .أو البنفسجي وردىأو ال بيضاألزهار ألوان عديدة منها األ وتأخذ

الثمرة فى فول الصويا قرن عريضة مسطح منتفخ قليالً عند النضج لونه بنى إلى رمادى أو أسود   -

 بذور وقد يصل عدد   4-2سم تحتوى على  4-2سم وعرضها  10-2مغطى بوبر كثيف طوله من 

  .قرن 400القرون بالنبات إلى 

ير أو بيضاوى واللون إما البذور صلبة ملساء مختلفة األشكال واأللوان والحجم فالشكل إما مستد -

سم تصل نسبة الزيت  1-0.3سم وعرضها  1-0.5أبيض أو أصفر أو أسود أو مخضر طولها 
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وتزداد نسبة األحماض الدهنية    % 5-3% والرماد  50-30% ونسبة البروتين  24-14بالبذور 

البذور والزيت الناتج من  125-124% والرقم اليودى 85بالزيت وقد تصل إلى   غير المشبعة

 نصف جاف.

 
 

 

 

 مراحل النمو لفول الصويا 

 

 

 

 وضعه فى الدورة الزراعية  

ويمكن زراعته بعد  يزرع فول الصويا عقب البرسيم والمحاصيل الشتوية كالفول البلدى والعدس والبصل

محاصيل القمح والشعير خاصة بعد استنباط االصناف الجديدة المقاومة لدودة ورق القطن ،وكذا عقب 

 .الخضركالبطاطس والطماطم والبسلة والفاصوليا

  :األصناف
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 أوال: األصناف المنزرعة 

تتوافر لدى وزارة الزراعة تقاوى الصنفين كالرك وكراوفورد وهما من االصناف متوسطة العمر التى 

للوجه البحرى  د تنضج بعد حوالى أربعة شهور ،ويخصص الصنف كالرك للوجه القبلى ،والصنف كراوفور

 .واألراضى الجديدة

 ثانيا : األصناف الجديدة  

وزارة الزراعة  أصناف ذات صفات اقتصادية هامة ،كما تم إكثارها وتتوفر حاليا تقاويها لدى نباطتتم اس

 -:وهى

  82جيزة 

يوم من الزراعة ،وذو محصول يقارب أو  100-95العمرينضج بعد حوالى صنف مستنبط بالتهجين قصير

ل محصول الصنفين المنزرعين كالرك وكراوفورد ،كما أن صفات المحصول ممتازة وينصح بزراعته يماث

 1.4-1.2بالوجه القبلى واألراضى الجديدة إما منفردا أو مكثفا مع محاصيل أخرى ،وتتراوح إنتاجيته بين 

   . طن للفدان

  21جيزة 

% على 20-15الزراعة ،ويتفوق محصوله بحوالى يوم من  120صنف مستنبط بالتهجين ينضج بعد حوالى 

-1.5محصول الصنفين المنزرعين كالرك وكراوفورد ،ذو صفات زراعية ممتازة ،وتتراوح إنتاجيته بين 

   .طن للفدان  1.7

  35جيزة 

أيام من الزراعة حتى النضج   110-105ويحتاج  صنف جديد مستنبط بالتهجين ،مقاوم لدودة ورق القطن ، 

% على محصول الصنفين المنزرعين ،وتنجح زراعته بكال الوجهين 15-10،ويتفوق محصوله بحوالى 

 . انطن للفد 1.6-1.5البحرى والقبلى ،وتتراوح إنتاجيته .بين 

  83جيزة 

يوم من الزراعة ،وذو محصول يماثل  100-95قصير العمر ،ينضج بعد حوالى  –صنف مستنبط بالتهجين 

زرعين كالرك وكراوفورد ،وهو صنف مقاوم بدرجة عالية لدودة ورق القطن لذا  محصول الصنفين المن

ينصح بزراعته بالوجه البحرى )حيث تشتد اإلصابة بدودة ورق القطن( إما منفردا أو مكثفا مع محاصيل 

 طن للفدان   1.5-1.3أخرى ،وتتراوح إنتاجيته بين 

  111جيزة

يوم من الزراعة ،ويتفوق فى  120-115طن ،ينضج بعد نحو صنف مستنبط بالتهجين ،مقاوم لدودة ورق الق

% على الصنفين المنزرعين ،وتنجح زراعته بجميع محافظات الجمهورية حتى 15-10المحصول بنحو 
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الوادى الجديد ،و األراضى الجديدة بجنوب الوادى ،وال ينصح بتأخير زراعته عن آخر شهر مايو ،وتتراوح 

 .طن/فدان باألراضى الجديدة 1.4-1.2فدان باألراضى القديمة و طن لل 1.7-1.5إنتاجيته بين 

                                                                                                                     22جيزة 

يوم   115صنف مستنبط بالتهجين ، عالى المحصول ،متوسط المقاومة لدودة ورق القطن ،ينضج بعد حوالى 

العليا حيث يتفوق فى المحصول على الصنف من الزراعة ،لذا ينصح بزراعته بمحافظات مصر الوسطى و

% ،وال ينصح بتأخير زراعته حتى آخر شهر مايو ،وتتراوح 30كالرك المنزرع بتلك المناطق بنحو 

ن باألراضى الجديدة بجنوب اطن/فد 1.4-1.2األراضى القديمة و طن .للفدان ب 1.7-1.5إنتاجيته بين بين 

 .الوادى

 ميعاد الزراعة  

  .خالل شهر مايو يزرع فول الصويا

 التربة المناسبة  

قليلة الحشائش واالراضى الصفراء ويمكن زراعته فى  –جيدة الصرف  –يجود فى االراضى الخصبة 

االراضى الجيرية والرملية مع تجنب الزراعة فى األراضى الملحية أو غير المستوية أو سيئة الصرف أو 

،وعدم تكرار زراعة فول الصويا بنفس قطعة األرض سنويا حتى استخدام مياه رى بها نسبة ملوحة مرتفعة 

   .ال يساعد ذلك على انتشار األمراض

 التقاوى

كجم تقاوى  35كجم فى حالة الزراعة اآللية أما فى الزراعة اليدوية فيحتاج الفدان إلى  30يحتاج الفدان نحو 

 21وجيزة  111وجيزة 22وفورد وجيزةمنتقاه ومعتمدة من وزارة الزراعة بالنسبة لألصناف كالرك وكرا

،وال ينصح باستخدام تقاوى غير معتمدة منعا  35وجيزة 83وجيزة 82كجم من الصنفين المبكرين جيزة 40،و

 .النتشار األمراض وتدهور المحصول

 تجهيز األرض 

كود مياه ريجب العناية بتسوية االرض حيث يؤدى عدم التسوية إلى عدم تجانس ارتفاعات الخطوط وإلى 

الرى فى البقع المنخفضة مما يؤدى إلى انخفاض نسبة اإلنبات وضعف واصفرار النباتات ،وبالمثل فإنه فى 

ة ،وفى كلتا الحالتين يتأثر الخطوط المرتفعة يكون نمو النباتات ضعيف نتيجة عدم توافر الرطوبة المناسب

المحصول وتتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوى لذلك تحرث األرض جيدا وتزحف ثم تخطط بمعدل  

  .خطا فى القصبتين 10-12

 التلقيح البكتيرى  

 يعتبر فول الصويا من المحاصيل البقولية التى تستجيب للتلقيح البكتيرى بالعقدتين ،حيث تقوم العقد البكتيرية

التى تتكون على الجذور بتثبيت آزوت الهواء الجوى لتستفيد به النباتات مما يؤدى إلى زيادة محصول البذور 
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األسمدة  وتحسن نوعيته من حيث حجم البذور ومحتواها من البروتين ،باإلضافة إلى توفير كميات كبيرة من

  كجم آزوت /فدان25ة حوالى ى التربكجم آزوت للفدان ،كما يتخلف ف 60 اآلزوتية تصل إلى حوالى

  .للمحصول التالى

المياه مركز البحوث ة الحيوية بمعهد بحوث األراضى وويتم إنتاج اللقاح البكتيرى بمعامل وحدة إنتاج األسمد

   .جم تكفى .لتلقيح تقاوى نصف فدان أو فدان على التوالى 200أو  100الزراعية فى عبوات بالستيك سعة 

 -:و تتلخص عملية التلقيح البكتيرى فى الخطوات التالية 

 . ( 3سم 400-300كوب ماء كبير بارد )حوالى 2مالعق سكر كبيرة فى  5-3تذاب  -

 .تخلط محتويات كيس العقدين مع المحلول السكرى السابق تجهيزه  -

فى مكان ظليل ثم كر على فرشة نظيفة من البالستيك تخلط تقاوى الفدان جيدا بمخلوط اللقاح والس -

 .تترك لتجف لمدة ربع ساعة 

ينثر اللقاح فوق  اوى قبل خلطها بكوب من الماء ثم التق ن ان تبللى حالة عدم توفر السكر يمك وف -

 .اوى وتقلب جيداالتق

تها عن ساعة  تزرع التقاوى بعد خلطها على أال تزيد المدة من وقت خلط التقاوى إلى إتمام زراع -

،وعليه يجب إجراء الخلط أوال بأول عند زراعة مساحات كبيرة بتقسيم التقاوى إلى كميات صغيرة 

 .تناسب المساحة وحجم العمالة القائمة بالزراعة 

تروى األرض بعد الزراعة مباشرة فى حالة الزراعة العفير محسن مع اإلهتمام بإعطاء رية المحاياه )تجربة 

أيام باألراضى الجديدة لتنشيط تكوين  6-5يوم من الزراعة باألراضى القديمة وبعد 12-10د على الحامى( بع

 . العقد الجذرية فى طريقتى الزراعة العفير محسن والحراتى 

 مالحظات هامة 

محاصيل بقولية يا فقط وال يستخدم أى عقدين يخص يجب استخدام العقدين الخاص بمحصول فول الصو

 . ن لكل محصول بقولى عقدين خاص به أأخرى حيث 

فى حالة نقل العقدين يراعى عدم تعرضه للشمس المباشرة أو الحرارة الشديدة مع العناية بسالمة االكياس  

 .حتى ال تتمزق ويفقد العقدين حيويته 

ح قبل  يجب عدم استخدام لقاح من العام الماضى أو لقاح مضى على إنتاجه أكثر من ثالثة شهور مع حفظ اللقا

 .شرة والحرارة واألسمدة والمبيداتاستعماله فى مكان بعيد عن الشمس المبا

و للتأكد من نجاح التلقيح البكتيرى من عدمه يتم فحص جذور عدد من النباتات من أماكن متفرقه من الحقل 

قتالع النباتات من يوم من الزراعة مع خلع النباتات بجزء من التربة حتى ال تفقد العقد أثناء ا 25الملقح بعد 

عقد أو أكثر على النبات( ذات لون أحمر من الداخل يعتبر التلقيح ناجح ،ويكتفى 8التربة ،وفى حالة تكون )

أما فى حالة عدم نجاح التلقيح البكتيرى يسمد المحصول بالكمية  –بالجرعة التنشيطية من السماد اآلزوتى 

 .المقررة من السماد اآلزوتى كاملة

 ة طرق الزراع

 .يزرع فول الصويا بالطريقة العفير المحسن التى يسبقها رية كدابة أو الخضير الحراتى



13 
 

أما الزراعة بطريقة العفير العادية )بدون الرية الكدابة( فيتسبب عنها تكون قشرة صلبة على سطح التربة  

تحقيق الكثافة النباتية المطلوبة للصنف ر فى نسبة اإلنبات وبالتالى عدم يؤدى إلى كسر البادرة وانخفاض كبي

 .و بالتالى انخفاض إنتاجية الفدان

 )العفير المحسن(الطريقة العفير بعد رية كدابة 

سم فى  15تعطى األرض رية كدابة ،وبعد الجفاف المناسب تتم الزراعة على الريشتين فى جورعلى أبعاد  

خطا فى القصبتين  12طيط سم فى حالة التخ 20 خطوط فى القصبتين أو على أبعاد10حالة التخطيط 

لعلوى من الخط ثم  ف على نباتين ،ويراعى أن تتم الزراعة فى الثلث اخبذور فى الجورة ثم ال 4-3وضع  مع

 .وتروى األرض بعد الزراعة مباشرة تغطى

 ( الطريقة الخضير )الحراتى 

تروى األرض ريا غزيرا وينتظر حتى تجف الجفاف المناسب بحيث يصبح بالتربة نسبة من الرطوبة أعلى  

ة مما فى حالة زراعة القمح الحراتى ،وال يوصى بترك األرض لتجف أكثر من ذلك منعا النخفاض نسب

  .اإلنبات و التكشف

وتتم الزراعة إما فى جور كما ذكر فى الطريقة العفير ،أو بفج الثلث العلوى للريشة العمالة من الخط ،ثم 

سرسبة البذور وتغطيتها بالتربة الرطبة مع الضغط الخفيف عليها لمنع تشقق وجفاف التربة فوق البذور ،وفى 

  .يمكن إعطاء رية خفيفة )تجرية( بعد الزراعة مباشرةحالة جفاف التربة أكثر من الالزم )فوتت( 

وفى كلتا طريقتى الزراعة يجب مالحظة أن تتم الزراعة فى الثلث العلوى من الخط على أال يزيد عمق  

سم فى الزراعة الخضير حيث يؤدى زيادة العمق عن ذلك إلى  5سم فى حالة الزراعة العفير ،  3البذور عن 

البادرات للتربة وتكشفها فوق سطح التربة ،ويؤدى نقص العمق عن ذلك )زراعة سطحية( إلى تعذر اختراق 

 اإلنبات نتيجة تعرض البذور للجفخفاض نسبة نا

 الخدمة عقب الزراعة 

 الترقيع 

 7-5( أيام باألراضى القديمة وبعد 10-8عند الزراعة فى المواعيد المناسبة يتم تكشف البادرات عادة بعد )  

باردا فقد يتأخر التكشف قليال ويجب الترقيع ببذور من يدة ،أما إذا صادفت الزراعة جوا باألراضى الجد أيام

 .نفس الصنف فى موعد غايته أسبوعين من الزراعة فى حالة الضرورة فقط

 الخف

نباتات فى الجورة الواحدة حسب  3-2يتم الخف بعد تكامل التكشف ففى حالة الزراعة فى جور يترك 

ويؤدى التأخير فى الخف عن ثالثة أسابيع بعد الزراعة إلى ظهور األثر السئ للتنافس ،  المسافات بين الجور

 .بين النباتات وهو استطالة السيقان )سرولتها( وميلها للرقاد وانخفاض المحصول وتدهور صفات البذور

    الرى
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لذلك يجب أن يتم بإحكام وعلى الحامى يعتبر محصول فول الصويا من المحاصيل الحساسة لمياه الرى 

 -:،وتعطى الريات بالنظام التالى

يوم من الزراعة فى األراضى  12-10يراعى التبكير برية المحاياه على أن تكون رية خفيفة )تجرية( بعد 

 .القديمة

النبات وذلك فى طريقتى أيام باألراضى الجديدة لتحسين التكشف وتنشيط تكوين العقد الجذرية على  6-5وبعد 

  .الزراعة العفير والحراتى

أيام فى األراضى الجديدة حسب قوام التربة ،  8-5يوم فى أراضى الوادى ،وكل 15ويوالى الرى بعد ذلك كل 

هذا ويوقف الرى عند بداية نضج المحصول وعالماته بدء اصفرار األوراق فى الجزء السفلى من النبات 

   .تالء القرون وتحول بعضها إلى اللون البنى ويكون ذلك قبل الحصاد بثالثة أسابيعوتساقط بعضها وتمام ام

ويراعى عدم تعطيش النباتات وال سيما فى فترتى التزهير والعقد حيث ان تعطيش النباتات تؤدى إلى ضعف 

  .ىنموها وصغر حجم البذور وضمورها وبالتالى قلة المحصول وتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاو

ى اصفرار النباتات نتيجة لتعرضها ألمراض أعفان الجذور جب تجنب الرى الغزير حيث يؤدى إلكما ي

 .والذبول وغسيل العناصر الغذائية

 التسميد

كجم 150على أن يكون فى باطن الخط قبل مسح الخطوط بمعدل بل الزراعة قيضاف السماد الفوسفاتى 

ضى رافى اال  5O237% Pم سماد سوبرفوسفات مركز كج 60،أو  5O215% Pسوبرفوسفات الكالسيوم 

 .فى األراضى الجديدة %50القديمة ،وتزداد هذه الكمية بنسبة 

وحدة آزوت للفدان عند الزراعة أو أمام رية المحاياه 15 تضاف جرعة تنشيطية من السماد اآلزوتى مقدارها 

وحدة باألراضى الجديدة إلى أن يتم الكشف على العقد البكتيرية فى عمر  20باألراضى القديمة ،تزداد إلى 

عقد أو أكثر فى المتوسط ذات لون أحمر من 8يوم من الزراعة فإذا وجد على جذر النبات الواحد  25-30

 . الداخل يكون التلقيح ناجح وال يضاف أى سماد آزوتى بعد ذلك

وحدة آزوت أخرى على  40ة الة باألراضى القديمة فتضاف كمية عدم تكون العقد البكتيرية الفعأما فى حال

وحدة تضاف على أربع  80دفعتين متساويتين قبل الريتين التاليتين ،وفى األراضى الجديدة تزداد الكمية إلى 

  .جرعات متساوية قبل الريات االربع التالية

فول الصويا عقب محصول البطاطس أو ألسمدة اآلزوتية فى حالة زراعة ينصح بعدم اإلسراف فى إضافة ا

البرسيم( حيث يؤدى ذلك إلى زيادة النمو الخضرى -العدس-الطماطم أو المحاصيل البقولية الشتوية )الفول

 .على حساب المحصول وتقليل نشاط العقد البكتيرية 

الثانية أو الثالثة خاصة فى األراضى الجديدة ،كما  الرية م كجم سلفات بوتاسيوم للفدان أما 50ينصح بإضافة 

 .ال ينصح باستخدام سماد اليوريا فى األراضى الرملية والجيرية

 التسميد بالعناصر الصغرى

فى حالة زراعة فول الصويا فى األراضى الجديدة حديثة االستصالح)األراضى الجيرية والرملية( ،أو فى 

رى على أوراق النبات فى مناطق زراعته فى األراضى القديمة حالة ظهور أعراض نقص للعناصر الصغ
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جم /فدان من المواد  40:60:40برش نباتات فول الصويا بمخلوط من الزنك والحديد والمنجنيز بنسبة ينصح

  .جم لكل لتر ماء فى حالة استخدام كبريتات هذه العناصر3المخلبية أو بمعدل 

لتر ماء وذلك بعد أسبوعين من الزراعة ،والرشة الثانية تحتاج إلى  200ويحتاج الفدان فى الرشة األولى إلى 

  .يوم من األولى )قبل طور اإلزهار( على أن يتم الرش وقت الغروب وعقب الرى 15لتر ماء بعد  300

 العزيق 

 .ول خالل الستة أسابيع األولى من الزراعةأية العزيق إلزالة الحشائش أوال بينصح بالعناية بعمل

 فحة اآلفات واألمراض  مكا

يتعرض محصول فول الصويا لكثير من اآلفات فى مراحل نموه المختلفة مما يؤثر على المحصول تأثيرا 

فات أوال بأول ،لذا يجب أن يراقب المحصول باستمرار لم تقاوم األ اسيئا ويؤدى إلى تدهور صفات البذرة إذ

 .المكافحة التى توصى بها الوزارةمع إجراء عمليات المكافحة فى مواعيدها حسب برامج 

 أوال : الحشائش 

تسبب الحشائش خسارة كبيرة للمحصول ألنها تشاركه فى الغذاء مما يضعف النباتات باإلضافة إلى أنها تأوى 

 .الحشرات التى تنتقل منها للنباتات 

ريضة وفى حالة انتشار الشبيط والعليق والحشائش ع .لذلك يجب العمل على مقاومة الحشائش بالعزيق

 .باليد أوال بأول ازالتهااألوراق األخرى يمكن 

يوم من   25وفى حالة ظهور حشائش معمرة مثل النجيل والسعد يمكن إجراء العزيق مرة واحدة بعد حوالى 

لتر للفدان رشا فى البقع التى تظهر فيها النجيل  1.5( بمعدل 12.5سوبر ) أو استخدام مبيد فيوزيليد الزراعة

 سم ،ويفضل إجراء هذه 15-10بارتفاع  يكون النجيل رية ،وذلك عندمالتر ماء للفدان برشاشة ظه 200مع 

 .المعامالت بعد الرى بخمسة أيام 

 النباتيةاألمراض  ثانيا :
 

 والتبرقش الزغبى والبياض والذبول البنى الساق تعفن المجموع الخضرى: مثل بأمراض الصويا فول يصاب

 تى ريزولكس ويستخدم الفطرية األخرى األمراض بعضتبقعات األوراق ووواالنثراكنوز  البكتيرية واللفحة

 .الجذور أعفان لمقاومة بالعقدين المعاملة قبل كجم١ /جم١

 أمراض البذور والقرون مثل: االنثراكنوز وتلون البذور االرجوانى

 مقاومة أمراض المجموع الخضرى والقرون و البذور 

يستخدم المزارع تقاوى تمدة من وزارة الزراعة ،على أال زراعة تقاوى األصناف الموصى بها والمع -

   .من إنتاجه

 .أحد المطهرات البذرية الموصى بهاتفيد معاملة البذور ب -
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فس األرض اتباع دورة زراعية وإذا لم يكن ذلك مستطاعا يجب أال تكرر زراعة فول الصويا فى ن -

 .سنوات 3-2 لإال مرة ك

ة المختلفة وخاصة االعتدال فى عملية التسميد اآلزوتى ،وعدم زيادة العناية الجيدة بالعمليات الزراعي -

عدد النباتات فى الفدان عن العدد الموصى به واالعتدال فى الرى خاصة عند استخدام نظام الرى 

  .بالرش

 .التخلص من األجزاء المصابة أو النباتات المصابة بالكامل وحرقها  -

ى بها رشا عند بدء ظهور اإلصابة مع استعمال مادة ناشرة استخدام أحد المبيدات الفطرية الموص  -

 .مرات بين كل رشة واألخرى أسبوعين 4والرش 

 

 

 ثالثا : االفات الحشرية

 :التالية بالحشرات الصويا فول يصاب

 بمعدل%  ٥٠ :الريلدان مثل الكيماوية بالمواد الرش وكذلك  اللطع بجمع وتقاوم :القطن ورق ودةد -1

 .للفدان واحد لتر

تتغذى يرقات هذه اآلفة على البذور المتكونة داخل القرون وتشتد اإلصابة فى   :دودة قرون البقوليات -2

 :ويتم مكافحة دودة قرون البقوليات بالطرق الزراعية اآلتية  الزراعات المتأخرة عن الميعاد المناسب

 عدم التأخير فى ميعاد الزراعة عن األسبوع الثالث من شهر مايو  -

 نظافة األرض من الحشائش وجميع العوائل البرية لها  -

 إضافة السوالر بالمراوى وسيلة فعالة للقضاء على يرقات وعذارى الجيل األول بالتربة  -

حالة تعفن وذلك إلعدام ما  حرق القرون المتبقية على النباتات بعد جمع المحصول والتى تكون فى  -

 تحتويه من يرقات وإذا اتبعت الطرق السابقة ال تحتاج مكافحة كيماوية

تجنب زراعة فول الصويا بقدر : ومكافحتها تتم زراعيا بالطرق اآلتية : ذبابة ساق فول الصويا -3

ل فيها فول اإلمكان فى المناطق المعروف عنها شدة اإلصابة بهذه اآلفة باتباع دورة زراعية ال يدخ

زراعة األصناف مبكرة - مايوة عن األسبوع الثالث من شهر عدم التأخير فى ميعاد الزراع -الصويا 

 . نظافة الترع والمصارف والمراوى من الحشائش -النضج 

 .النيكوتين سلفات بمحلول بالرش ويقاوم  :المن -4

 األحمر العنكبوت ومةامق فى التديون  أو الميتاإسبوستوكين أو اإليكاتين ويستخدم ر:األحم العنكبوت   -5

 .بالرش

 الردة من يتكون والذى السام الطعم بإستخدام األفات هذه وتقاوم  :والدودة القارضة والحفار النطاط  -6

 أو التوكسافين  أو األندرين  أو السيفين أو  الجامكسان مثل المبيدات بإحدى الخلط  مع الذرة جريش أو

 . ت.د.د ال

 

 النضج والحصاد  

  % من القرون وتحولها إلى اللون البنى الفاتح وفى هذه الحالة يكون95يجب أن تبدأ عملية الحصاد بعد نضج 

  .% من األوراق قد اصفرت وتساقط جزء كبير منها75أكثر من 
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وال ينصح بالحصاد المبكر عن ذلك حيث يؤدى إلى تدهور صفات المحصول المزروع بغرض التقاوى 

وارتفاع نسبة البذور الضامرة والبذور الخضراء ،وقد يؤدى ذلك إلى عدم قبول المحصول كتقاوى فضال عما 

 .تسببه البذور الخضراء من مشاكل فى عملية استخالص الزيت والتصنيع الغذائى 

   .أخير الحصاد فيؤدى إلى انتفاخ القرون وفرطها وبالتالى فقد جزء من المحصولما تأ

يجب نقل المحصول إلى الجرن فى نفس اليوم على شكل حزم ثم يرص فى مراود لضمان التهوية مع التقليب 

  .كل يومين ثم يدرس بعد تمام الجفاف بماكينة الدراس ذات الدرافيل المناسبة

زم غربلة المحصول يدويا بعناية لفصل الشوائب والطين لرفع درجة النظافة والحصول بعد عملية الدراس يل

 .على العالوات المقررة

 

 المحصول

 

 صيفى أخضر كعلف الصويا فول يزرع وقد .فدان/بذور كجم 1100-800 من المحصول متوسط بلغي

 .السودان حشيشة أو الشامية الذرة مع للتحميل يزرع أو للمواشى
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 Peanutالفول السودانى  

 Arachis hypogeaاالسم العلمى 

 

ر محصول الفول السودانى من المحاصيل الصيفية الرئيسية فى األراضى الجديدة والتى غالبا ما تكون أراضى رملية أو يعتب
صفراء خفيفة حيث يناسبه هذا النوع من األراضى . ويدر المحصول عائدا نقديا سريعا للمزارع لذا يفضل زراعته فى هذه 

ثية حيث يكون العائد االقتصادى منه أفضل من غيره من المحاصيل الصيفية األراضى مع اتباع دورة زراعية ثنائية أو ثال
( حيث تبكر فى النضج بحوالى 6( وجيزة )5األخرى عالوة على قصر مدة مكث األصناف الجديدة المستنبطة مثل جيزة )

التصدير الهامة (. ويعتبر الفول السودانى من محاصيل 4) مثل جيزة فترشةنصف مالشهر عن الطرز الرومية واألصناف 
% للدول األوروبية والعربية سابقا وإن كانت 35-30% من الناتج محليا وكان يصدر منه 70-65حوالى  حيث يستهلك

بذور. الكميات المصدرة منه قد تراجعت فى السنوات األخيرة بسبب بعض المشاكل الخاصة بزيادة نسبة األفالتوكسين فى ال
)  الموطن األصلى للفول السودانى هو أمريكا الجنوبية % من اإلنتاج العالمى.60تنتج الهند والصين والواليات المتحدة 

ينفرد نبات الفول السودانى بين النباتات بإنتاج أزهاره فوق سطح التربة ثم دفنه للجنين بعد اإلخصاب أسفلها ليكتمل  .البرازيل(

التى يحتوى القرن منها على عدد من البذور قد يصل إلى خمسة بذور. والفول السودانى من األغذية عالية نموه لتتكون القرون و

حيث  % زيت كما أن زيته من أجود أنواع الزيوت54-36 ،% من وزنها بروتين36-12الطاقة حيث تحتوى البذور على 

 Linoleic .يك ينولوالل Oleic غير مشبعة وأهمها األوليكيحتوى على أحماض دهنية 

 اإلحتياجات البيئية 

ينمو الفول السودانى فى  -الفول السودانى من محاصيل المناطق تحت اإلستوائية فيحتاج الى جو حار وكمية من ضوء شمس 
 م.  30- 25مدى واسع من درجات الحرارة ويزرع فى المناطق اإلستوائية والمعتدلة ودرجة الحرارة المثلى من 

جيدة الصرف وال تنجح زراعته فى األراضى رديئة  الفول السودانى فى األراضى الرملية والصفراء الخفيفةتجود زراعة 
الصرف حيث يسبب ذلك تغير لون الثمار وتعرضها لإلصابة باألعفان وإنخفاض كمية المحصول الناتج كما ال تنجح زراعته  

 كتمال نضج القرون وتغير لونها.فى األراضى الطينية أو الثقيلة بسبب شدة تماسكها وعدم إ
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 الوصف النباتى 

نبات عشبي حولى صيفى المجموع الجذرى وتدى متفرع ينمو عليه عقد بكتيرية ، الساق قائمة او نصف مفترشة أو مفترشة  

األزهار فراشية إبطية  –وريقات ذات وضع متبادل على الساق  زوجية مكونة من من أربعالنمو، األوراق مركبة ريشية 

باتجاه التربة  الستكمال نمو   ( Peg) فراء اللون بعد حدوث التلقيح واإلخصاب يستطيل عنق الزهرة دافعا المبيض المخصبص

البذور ذات   -بذور 3-1الثمرة قرن وجدارها خشبي تحتوى من  – Peggingالثمرة تحت سطح التربة وتسمى هذه العملية  

 محمر.فلقتين لون القصرة بنى 

 

 األصناف

وفيه تتواجد األزهار على محور   Punch typeطبقا لنوع الساق وهما: الطراز القائم  ثالثة طرز يقسم الفول السودانى الى 

 .وهناك طراز ثالث نصف مفترش  ويمتاز بالسيقان المدادة أو الزاحفة Runner typeوالطراز المفترش  الساق الرئيسى

ينصح بزراعة األصناف الموصى بها العالية اإلنتاجية ذات الصفات الجيدة والمقاومة لألمراض ألنها تساهم فى زيادة معدل 
 إنتاج الفدان عالوة على النوعية الجيدة للمحصول. 

 ويتوفر لدى الوزارة التقاوى المنتقاه من األصناف اآلتية:

 "  5جيزة "

بالتبكير فى  4ويمتاز عن الصنف جيزة  بر حجم القرون والبذوروتحقق أغراض التصديرمن األصناف الرومية التى تمتاز بك
   -1يوم من الزراعة عالوة على أنه يتفوق عليه فى المحصول بحوالى  120يوم حيث ينضج بعد  30-25النضج بحوالى 

 شديد التحمل لإلصابة باألمراض. ،أردب 2
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 "   6جيزة "

( يوم  120-110شهر) بحوالى  4هو من الطرز القائمة ومبكر فى النضج عن الصنف جيزة من األصناف المستنبطة حديثا و
كما يمتاز هذا الصنف بوجود طور سكون   اع نسبة التصافى لقلة سمك القشرةويمتاز هذا الصنف باإلنتاجية العالية وارتف

 .  5جيزة بالبذرة بعد النضج التام فال تنبت داخل القرون عند تأخير الحصاد مثل الصنف 

 "  1اسماعيلية "

صنف مستنبط حديثا ويجرى إكثار تقاويه تمهيدا لتوزيعها على الزراع وهو من الطرز القائمة أيضا كما يمتاز باإلنتاجية 
عالوة على تميزه أيضا بوجود طور  5 أردب عن الصنف التجارى جيزة 2-1 العالية حيث يعطى محصوال أعلى بحوالى

 ام النضج وتحمله اإلصابة بأمراض األعفان والتبقعات.سكون فى البذرة بعد تم

    الدورة الزراعية

 3-2يجب اتباع دورة زراعية ثالثية أو ثنائية على األقل بحيث ال يزرع الفول السودانى فى نفس األرض إال بعد مرور
 سنوات ألن ذلك يساعد على تقليل اإلصابة باألمراض وكذا تحسين نوعية الثمار.

 تجهيز األرض للزراعة 

تحرث األرض حرثتين متعامدتين ثم تزحف وتخطط وفى حالة وجود الحشائش بكثرة ينصح برى األرض رية كدابة قبل 
الحرث حيث يساهم ذلك فى التخلص من نسبة كبيرة من الحشائش أما فى األراضى الرملية فيكتفى بحرثة واحدة أو استخدام 

فى عملية الحرث ثم تخطط األرض أو تترك بدون تخطيط حسب طريقة الزراعة وطريقة  المحراث القرصى أو الريتفيتور
 الرى . 

 ميعاد الزراعة  

من أهم العوامل التى تؤثر فى إنتاجية الفدان ونوعية المحصول الناتج وأنسب ميعاد لزراعة الفول السودانى خالل الفترة من 
" فيمكن أن تمتد فترة زراعته حتى 5ة إستخدام الصنف جيزة "وفى حال  -منتصف شهر أبريل إلى منتصف شهر مايو 

فإن أما إذا كان المحصول الشتوى السابق للفول السودانى القمح  –األسبوع األول من يونيه لقصر مدة مكثه فى األرض 
 يته بدرجة كبيرة.يؤدى إلى زيادة نسبة القرون الضامرة والفارغة ويقل معدل إنتاج الفدان وإنخفاض نوعسالتأخير عن ذلك 

 معدل التقاوى  

أى حوالى  (كجم ثمار 75 )الوزارة ويحتاج الفدان إلى أردبيجب الزراعة بالتقاوى المنتقاه من األصناف التى إستنبطتها 
ويفضل الزراعة بالبذرة لسرعة اإلنبات وحمايتها  1" ، إسماعيلية 6" ، جيزة "5من األصناف جيزة " (بذره كجم 45-50)

وهى الفيتافاكس ثيرام أو  ساعة  24بة باألمراض ويجب معاملة التقاوى بمطهرات البذرة قبل الزراعة بحوالى من اإلصا 
 2مع مضاعفة الكمية من  م بذرة كما يمكن معاملة البذور باللقاح البكتيرى ج جم / ك 3بمعدل  Mأو التوبسين  Tالريزوليكس 

 ى الفورى مع إستبعاد البذور الضامرة أو المصابة باألعفان . كيس للفدان وذلك قبل الزراعة مباشرة ثم الر 3 –

    التلقيح البكتيرى للفول السودانى

تقوم بكتريا العقد الجذرية للفول السودانى بتثبيت آزوت الهواء الجوى وإمداد النباتات بمعظم إحتياجاتها من هذا العنصر 
الغذائى الهام وقد أثبتت نتائج التطبيقات الحقلية على مستوى المزارع أن معاملة تقاوى الفول السودانى بالعقدين عند زراعتها 

مادية اآلزوتية للمحصول وزيادة المحصول وتحسين نوعيته وزيادة محتوى البذور من يعمل على خفض المعدالت الس
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البروتين باإلضافة إلى زيادة خصوبة التربة وإستفادة المحصول التالى لذا فإن معاملة التقاوى عند زراعتها بالعقدين يعتبر من 
 المعامالت الزراعية الهامة للمحصول . 

 -ين عند الزراعة كاآلتى:وتتم معاملة التقاوى بالعقد

 كوب ماء على البارد  2جم من الصمغ العربى فى حوالى  50يحضر محلول الصمغ العربى بإذابة  -

يرش محلول الصمغ العربى على البذور بعد وضعها على فرشة من المشمع فى مكان ظليل وتقلب البذور ليكون   -
 سطحها مبلل .

ه وتقلب جيداً لتوزيع العقدين على سطح البذور ثم يتم فرش البذور على ينثر العقدين على البذرة المنداه بالميا  -
 المشمع وتترك لتجف ثم تتم الزراعة مباشرة ويكون الرى عقب الزراعة مباشرة .

  -لقيح البكتيرى بالعقدين يراعى اآلتى :تولنجاح عملية ال

 يستخدم العقدين الخاص بالفول السودانى.   -

 مدة صالحية استخدام العقدين ثالثة شهور من تاريخ اإلنتاج.  -

 كيس لقاح /فدان خاصة فى األراضى الجديدة المستصلحة .  3-2يتم التلقيح بمعدل   -

 تتم عملية خلط التقاوى بالعقدين فى مكان ظليل بعيدا عن الشمس مباشرة.  -

 التالى . تتم زراعة التقاوى المخلوطة فى نفس اليوم وال تترك لليوم   -

 يتم الرى بعد الزراعة مباشرة .   -

الزراعة أو مع الرية األولى  كجم آزوت /الفدان عند 20-15تعطى جرعة تنشيطية من السماد اآلزوتى حوالى   -
 حالة نجاح التلقيح البكتيرى يكتفى بهذه الجرعة التنشيطية.  وفى

 س المباشرة والحرارة والمبيدات . يراعى فى نقل وتخزين العقدين قبل إستخدامه عدم تعرضه للشم  -

 معهد بحوث األراضى والمياه مركز البحوث الزراعية. –ينتج العقدين بمعامل وحدة إنتاج األسمدة الحيوية  -

 -مالحظة:

يوم  25وللكشف عن نجاح التلقيح البكتيرى من عدمه يتم فحص جذور عدد من النباتات فى أماكن متفرقة من الحقل الملقح بعد
اكثر من  نباتات من التربة وفى حالة تكونراعة مع إقتالع النباتات بجزء من التربة حتى ال تفقد العقد أثناء جذب المن الز

ذات لون أحمر من الداخل يعتبر التلقيح ناجحا ويكتفى بالجرعة التنشيطية من السماد اآلزوتى ألن زيادة اآلزوت  نبات( /عقد8
عن ذلك يعمل على تثبيط نشاطها أما فى حالة عدم نجاح التلقيح البكتيرى يسمد المحصول بالكمية المقررة له من السماد 

 اآلزوتى.

 

 طريقة الزراعة 

حيث تساعد على إمكانية الترديم حول النباتات على أن تزرع خط/القصبتين ( 12-10) على خطوط  أفضل طريقة للزراعة
مع وضع   من الخط  وتتم الزراعة فى الثلث السفلى 1" ، إسماعيلية 6"، جيزة "5للصنف جيزة " سم 10فى جور على أبعاد 

 يام( للمساعدة على إكتمال اإلنبات. أ 6-5فى الجورة ثم تروى رية الزراعة ويعاد الرى بعد ) بذرة واحدة 

أما فى حالة الزراعة تحت نظم الرى الحديثة )التنقيط أو الرش( فتزرع البذور بدون تخطيط خاصة تحت نظم الرى حيث 
. على أن  1اسماعيلية ، " 6" ،جيزة "5سم بين الجور لألصناف جيزة"10سم عن بعضها ، 60تزرع البذور فى سطور تبعد 

 الترديم حول النباتات قبل التزهير.يتم 
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 الترقيع  

يراعى عدم التأخير فى ترقيع الجور الغائبة ويستحسن أن تتم هذه العملية بعد حوالى أسبوع من تكشف البادرات لضمان نضج 
 النباتات فى الحقل فى وقت واحد حتى ال تتسبب النباتات الغائبة فى نقص المحصول . 

 العزيق  

يات الزراعية التى تؤدى إلى التخلص من الحشائش باإلضافة إلى الترديم حول النباتات حتى يصبح النبات فى من أهم العمل  
بر بالتربة وتكوين القرون ويحتاج الفدان من عزقتين إلى ثالث عزقات أو أكثر حسب إلوسط الخط مما يساعد على اختراق ا

 .الحولية استخدام أحد مبيدات الحشائشنوع التربة وانتشار الحشائش كما يمكن 

 التسميد

 التسميد أثناء خدمة األرض

 -التسميد العضوى:         •

متر مكعب للفدان  20والخالى من بذور الحشائش ومسببات األمراض بمعدل   يفضل استخدام السماد البلدى القديم والمتحلل
اإلضافة إلى أنه يعمل على تحسين خواص التربة الطبيعية والكيماوية ويعتبر التسميد العضوى مصدرا هاما للعناصر الغذائية ب

،كما أنه يقلل من استخدام األسمدة الكيماوية خاصة عند الزراعة بغرض التصدير وأهم ما يراعى عند إضافة األسمدة 
 العضوية خلوها من بذور الحشائش ومن النيماتودا حتى ال تؤدى إلى أضرار كبيرة بالمحصول.

 الجبس الزراعى         •

يلعب الجبس الزراعى دورا هاما فى إنتاج محصول الفول السودانى ذو الخواص الجيدة من حيث إمتالء القرون وكبر حجم 
قرون باإلضافة إلى أنه لالبذرة حيث أن الجبس الزراعى هو مصدر عنصر الكالسيوم الغذائى والمسئول عن جودة وصالبة ا

بة الطبيعية والكيماوية أى تهيئة مهد مالئم للنمو األمثل ويستخدم الجبس الزراعى بمعدل نصف يعمل على تحسين خواص التر
يوم من الزراعة على أن يضاف أسفل النباتات مباشرة ليكون موجود فى مناطق  (40-35للفدان عند بداية التزهير) طن

  .تكوين القرون

 األسمدة الكيماوية  

 فى األراضى القديمة   أوال :

 التسميد الفوسفاتى  -1

 ( كجم للفدان مع خلطه جيدا بالتربة.200% بمعدل )15يضاف السوبر فوسفات األحادى 

 التسميد اآلزوتى  -2

وحدة أزوت فى األراضى  45وحدة آزوت فى األراضى التى سبق زراعتها عدة مرات أو  30يحتاج الفول السودانى  ·
دفعات تحت  6الفقيرة والتى تمت زراعتها فترة قصيرة وتضاف هذه الكمية على عدة دفعات تحت ظروف الرى بالغمر وال 

 يوم من الزراعة .  50نظام الرى بالرش حتى عمر 

 ات الكالسيوم سماد نتر
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يفضل إضافة شيكارتين نترات كالسيوم للفدان وذلك فى فترة التزهير وتكوين القرون وذلك لحاجة النبات إلى عنصر 
 إنتاج فول سودانى ممتلىء القرون وذو مواصفات تصديرية جيدة . الى الكالسيوم الذى يؤدى

 التسميد البوتاسى   -3

تضاف تكبيشا مع الدفعة األولى من السماد   O2K%( 48سلفات البوتاسيوم  كجم سماد 50وحدة ) 24يحتاج الفدان إلى 
 اآلزوتى )عند الزراعة( أوتضاف أثناء خدمة األرض للزراعة . 

 

 ثانيا : فى األراضى الجديدة 

دفعات حتى تتاح يراعى عند إضافى األسمدة الكيماوية فى هذا النوع من األراضى تجزئة الكمية المضافة من السماد على عدة 
  الوحدات التالية: الفرصة للنبات اإلستفادة من هذه األسمدة. ويوصى فى هذه األراضى بإضافة

                                               

 البوتاسيوم         الفوسفور        النيتروجين                                                                

   -              15             15                                 عند تجهيز األرض -

 -               7.5             15                         زراعةبعد أسبوعين من ال -

    24            7.5            15                              ةعد شهر من الزراعب -

 على أن يضاف سماد السوبر فوسفات قبل إجراء عملية العزيق حتى يتم تغطيته بالتربة لزيادة معدل اإلستفادة منه .

 العناصر الصغرى  

نظرا إلفتقار معظم األراضى المصرية فى العناصر الغذائية الصغرى وخاصة فى االراضى الجديدة تضاف العناصر 
لتالفى نقص هذه العناصر ولضمان الحصول على محصول وفير ذو إنتاجية  الصغرى رشا على المجموع الخضرى للنبات

جم/لترعلى رشتين األولى بعد 0.5(. بمعدل1.5:1:1) عالية وتضاف كمخلوط مخلبى من الحديد والمنجنيز والزنك بنسبة
 م/لتر رشا. ج 0.5كما يضاف البورون بنفس المعدل وبتركيز ، يوم من الزراعة 50 شهر من الزراعة والثانية بعد

 م بتركيز ملليجرام/لتر ألهميته فى تنشيط العقد الجذرية . خدام عنصرى النحاس والمولبيدنيوصى باست

 ويراعى اآلتى عند إضافة العناصر الصغرى لمحصول الفول السودانى : 

   يوم من الزراعة  50لتر ماء والثانية بعد  300بعد الزراعة بحوال شهر ويستخدم لذلك  يتم الرش مرتين :األولى -1
 لتر ماء )مذاب بها الكميات السابقة من العناصر الصغرى(. 400ويستخدم 

 مادة ناشرة مثل الترايتون ب بمعدل واحد فى األلف لزيادة ضمان إمتصاص العناصر الغذائية.اضافة  -2

 أو قبل الغروب لتجنب فترة الظهيرة.أن يتم الرش صباحا  -3

 الرى

 ( أيام6-4) يراعى العناية بالرى حيث تؤدى الزيادة أو اإلسراف فى مياه الرى إلى زيادة إنتشار األمراض ويكون الرى كل
الحصاد بحوالى وتطول الفتره كلما كبرت النباتات ويوقف الرى عند إكتمال النضج وقبل حسب نوع التربة والظروف الجوية 

 .أسبوع فى األراضى الرملية أو أسبوعين فى األراضى الطميية
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وتطول الفتره بزياده حجم النباتات لتصل الى  عد يوميوم ب الجديده يتم الرىى عند الزراعة تحت نظام الرى بالرش باالراض
  .فى فتره تكوين البذور والقرون  كل يومين مع مراعاه عدم تعطيش النباتات خاصه

 مكافحة اآلفات  

يصاب محصول الفول السودانى بالعديد من الفطريات والنيماتودا التى تتواجد فى التربة والتى تصيب الجذور والقرون ،كما 
يتعرض المحصول لبعض اآلفات الحشرية خالل مراحل نموه المختلفة مما يسبب إنخفاض كبير فى كمية ونوعية المحصول 

الواضح فى المساحات المنزرعة من سنة إلى أخرى ولذا يجب مداومة المرور لفحص الزراعات الناتج مما يؤدى إلى النقص 
 بصفة دورية إلكتشاف األمراض واآلفات والتخلص من النباتات المصابة.

 أوال: مكافحة الحشائش 

زيادة كثافة الحشائش أو يتأثر الفول السودانى بشدة بوجود الحشائش فى أى فترة من فترات نموه ويزيد النقص فى المحصول ب
 بوجود الحشائش النجيلية المعمرة لذا يلزم التعرف على الحشائش وطرق مكافحتها فى الفول السودانى . 

تنتشر أنواع الحشائش عريضة األوراق كالرجله وعرف الديك والشبيط أو الحشائش النجيلية الحولية مثل حشيشة ساندبار 
والنجيل الحولى أو الحشائش المعمرة مثل النجيل المعمر ، يتم مكافحة هذه األنواع عن  وأبو ركبة والدفيرة ورجل الحربايه

هذه الطريقه فى تقليل   طريق إتباع بعض األساليب الزراعية مثل إعطاء رية كدابة لكى تنبت الحشائش ثم حرثها حيث تفيد
 نواع أوال بأول وجمعها وحرقها منعا لمنافستهاكما يفيد إستخدام العزيق فى التخلص من هذه اال الحشائش بدرجه كبيره 

 ها فى التربة.ئسماح للحشائش بتكوين تقاوى وإلقا المحصول وعدم ال

 المكافحة الكيماوية 

 تتنوع مبيدات الحشائش فى تأثيرها على الحشائش حسب أقسامها إلى:

لتر للفدان بعد الزراعة  1.7بمعدل  EC%  50باستخدام مبيد استومب  عريضة األوراق يمكن مكافحة الحشائش الحولية
 وقبل الرى .

 %12.5المحصول بمبيد فيوزيليد سوبربعد اإلنبات يمكن رش الحشائش و  : والمعمرة لمكافحة الحشائش النجيلية الحوليةو
 أوراق. 4 -3لتر ماء بالرشاشة الظهرية والحشائش فى طور  200لتر/فدان مع 1بمعدل

 أهم ما يجب مراعاته عند استخدام مبيدات الحشائش  

 معايرة آلة الرش قبل البدء فى الرش حتى نضمن تجانس توزيع المبيد على سطح التربة .  -1

 عدم الرش أثناء الظهيرة حتى ال يحدث تطاير للمبيدات بإرتفاع درجة الحرارة .   -2

 المساحات مما يضر بالنباتات.عدم تكرار الرش حتى ال يزيد تركيز المبيد فى بعض  -3

 لتر ماء بعد ذلك. 200تجهيز المبيد بإذابته فى كمية قليلة من الماء ثم إضافتها إلى   -4

 عدم الرى قبل مرور يومين عقب رش المبيدات بعد اإلنبات حتى ال يحدث لها غسيل مما يقلل من فاعليتها. -5

كثر من مرة حتى ال يترك آثار باقية من المبيدات يراعى غسيل آالت الرش عقب رش مبيدات الحشائش بالماء أ  -6
 تؤثر على المحاصيل الالحقة والمحافظة على أجزاء الرشاشة من التآكل والتلف.

   -ثانيا: النيماتودا:

% 25تنتشر النيماتودا فى حقول الفول السودانى وتعتبر من األمراض التى تهدد هذا المحصول وتسبب نقص كبير يصل إلى 
لقرون وتشجع ظروف الجو من حرارة عالية مع توفير الرطوبة فى التربة على انتشار األمراض النيماتودية من محصول ا

شبه ونقص للمحصول وتظهر أعراض اإلصابة بالنيماتودا على هيئة بقع منتشرة بالحقل ويالحظ اصفرار األوراق فيما ي
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ند إقتالع النباتات المصابة بشدة يالحظ وجود عقد نيماتودية وكذلك تقزم النباتات المصابة وعأعراض نقص العناصر الغذائية 
تشوهها أو إنخفاض قيمتها اإلقتصادية و)هذه العقد تختلف عن ى أو تورمات على الجذور وكذلك على القرون مما يؤدى إل

 ر بلون أحمر من الداخل(. كما أن العقد البكتيرية تظه ا بسهولة مثل العقد البكتيرية العقد البكتيرية فى أنها ال يمكن فصله

ومن الوسائل التى تستخدم لمقاومة النيماتودا العمليات الزراعية التى من شأنها الحد من نشاط وتكاثر النيماتودا حيث تقوم 
 بدور رئيسى فى هذا المجال . 

فترة للتشميس إذ أن لذا يوصى عند خدمة األرض وإعدادها للزراعة اإلهتمام بالحرث فى إتجاهين متعامدين وترك األرض 
ذلك يقلل من أعداد النيماتودا بشكل كبير والعزيق ومقاومة الحشائش وإقتالعها من جذورها حيث أنها تصاب بشدة بالنيماتودا 

  -وتعامل التربة بأحد المبيدات اآلتية :

 كجم/فدان .  9% بمعدل 15كجم /فدان أو تيميك 10% بمعدل 10تيميك محبب  -1

 كجم/فدان . 10معدل % ب10فيوردان محبب  -2

كجم/فدان تضاف تكبيشا عند الزراعة أسفل الجوار أو بعد تمام اإلنبات ويمكن أن تخلط جيدا 10النيماكور بمعدل  -3
 مع السوبرفوسفات أو مع الرمل وذلك لضمان تجانس التوزيع . 

 كجم/فدان .  30الموكاب المحبب بمعدل  -4

لبالستيك بعد غمر األرض واستحراثها قبل الزراعة بفترة التقل األهم من ذلك هناك طريقة سهلة وهى التغطية با  -5
 يوم وذلك يقضى على جراثيم الفطريات وبذور الحشائش . 40عن 

 ثالثا :األمراض  

 -يصاب الفول السودانى بالعديد من األمراض تحت الظروف المصرية وأهم هذه األمراض وأخطرها:

   ت عفن البذور وموت البادرا

البذور تحت سطح التربة ويموت الجنين ويالحظ كتل من جراثيم وهيفات الفطريات المسببه للمرض على البذور وكذلك تتعفن 
قد تصاب البادرات بعد اإلنبات فتصفر األوراق وتذبل وتتعفن الجذور وتموت بسبب غياب الجور مما يؤثر على كمية 

 المحصول الناتج.

 أعفان الجذور والذبول  

تصاب الجذور بتقرحات لونها بنى تتحول إلى اللون األسود وكذلك تصفر األوراق وتذبل ويموت النبات فى حالة إشتداد 
اإلصابة وللتمييز بين عفن الجذور والذبول نجد عند عمل شق طولى فى منطقة الجذور والساق يالحظ تلون داخلى باللون 

 ن البنى فى حالة اإلصابة بالذبول.المحمر يتحول إلى اللو

 المقاومة:

 زراعة أصناف مقاومة لألمراض .   -1

 فرز التقاوى واستبعاد المصاب منها .  -2

 حرق مخلفات النبات المصاب .  -3

جرام /كجم بذره مع استخدام  3أو الفيتافاكس ثيرام بمعدل   Mأو التوبسين  Tطهير البذور)التقاوى( الريزولكست -4
ها الصمغ العربى مع التقليب التقاوى بالماء ثم يضاف إلي حيث تندى  جم/لتر ماء 50غ العربى مادة الصقة كالصم

 ساعة.  48-24ب  نشر فى مكان ظليل قبل الزراعةثم يضاف المبيد الفطرى مع التقليب ثم ت جيدا

 الزراعة على عمق مناسب وفى المواعيد المناسبة .  -5

 . تجنب اإلفراط فى الرى والتسميد اآلزوتى  -6

 سنوات(.  3ع دورة زراعية مناسبة )اتبا  -7
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 .ىناية بالتسميد البوتاسى والفوسفاتالع -8

 تبقع األوراق  

بهالة صفراء تسبب خسائر كبيرة عند اشتداد اإلصابة خصوصا عند حدوثها فى بداية  يالحظ تكون بقع لونها بنى محاطه
 الموسم وفى حاالت الرى بالرش لمالئمة الرطوبة المرتفعة والحرارة العالية إلنتشار المرض.

 : المقاومة

يوم من الزراعة  60و بعد لتر ماء وذلك عند بداية ظهور اإلصابة أ 100لكل  3سم 200الرش الوقائى بالفابورجارد بمعدل 
كجم للفدان مع مراعاة العناية  20% ( بمعدل  98أيام أو التعفير بالكبريت الزراعى)السوريل  10ثالث رشات بفاصل 

  -باآلتى :

 حرق مخلفات النباتات المصابة.  -1

 عدم تكرار الزراعة فى نفس األرض .  -2

 تجنب اإلفراط فى الرى .   -3

 تها بالمبيدات الفطرية.الزراعة بتقاوى سليمة ومعامل -4

 أعفان الثمار

أو مصفرة  إصابتها بأعفان مخضرة يالحظ على الثمار تقرحات وتبقعات لونها بنى أو بنى مسود أو تبقعات وردية اللون أو
ن مكونات البذور ونسبة البروتيعلى  يمتها اإلقتصادية وتؤثر اإلصابة مما يسبب تشوهها وتقليل ق المرضىتبعا لنوع المسبب 

 والزيت كماً ونوعاً . 

 المقاومة

 فرز الثمار جيدا قبل زراعتها -1
)يستحسن بعدها ة إلعتدال فى الرى أثناء نمو النبات وخاصة قرب النضج وتالفى التقليع عقب رية الحصاد مباشرا -2

 يوم( فى األراضى الرملية وبعد أسبوع فى األراضى الصفراء . 5-4ب

 تطهر البذور بأحد المطهرات الفطرية السابقة عند الزراعة .    -3

 اإلهتمام بتنشير ثمار الفول السودانى واإلستمرار فى تقليبه حتى تمام الجفاف .    -4

 األقل(. الزراعة خالل دورة زراعية مناسبة )ثالثية على  -5

 كجم/ فدان. 3معدلب T  فى حالة اإلصابة الشديدة تعامل التربة بالفيتافاكس ثيرام أو الريزولكس  -6

جمع الثمار وتصفية المحصول السابق جيداً وإعدام الثمار المصابة خاصة التى تأخذ اللون األصفر المخضر والتى   -7
 تسببها الفطريات المفرزة لسموم األفالتوكسين . 

 فات الحشرية رابعا :اآل

 المـن :  -1

توجد حوريات المن والحشرات الكاملة على السطح السفلى لألوراق وعند إشتداد اإلصابة يالحظ وجود إفرازات عسلية 
 يفرزها المن يتربى عليها الفطر فتتلون األوراق بلون أسود وتجف وتسقط . 

 المكافحة :  -
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 -بأحد المستحلبات اآلتية :

 لتر للفدان . 1.25% مستحلب بمعدل  57مالثيون  -1

 لتر للفدان .2% سائل بمعدل  50تيميك   -2

 لتر ماء . 100لكل  KZتر زيت ل1.5 -3

 دودة ورق القطن   -2

تتغذى دودة ورق القطن على أوراق الفول السودانى وتسبب ثقوبا فيها فى بداية نمو النبات وكذلك تتغذى على البراعم مما 
 د كبير فى المحصول.يتسبب عنها فق

  المكافحة

 مكافحة األعشاب والحشائش . -

 استخدام مصائد الفيرمونات الجنسية . -

 فى حالة اإلصابة الشديدة يتم الرش بأحد المبيدات التالية : -

 جم/فدان. 300بمعدل  % 90نيت ال -1

 لتر ماء .  100/  3سم  250% بمعدل  50ريلدان  -2

 جم/فدان .  300% بمعدل  90نيودرين  -3

 بأسبوعين على األقل.  لحصادماء على أن يتوقف الرش قبل ا لتر 600  -400ويحتاج الفدان من 

  .ويستحسن أن يتم العالج المبكر فى حالة حدوث فقس للعمر األول أو الثانى على األكثر وقبل انتشار اليرقات

 النضج

الضغط عليها باألصبع وتلون القصرة الداخلية باللون تظهر عالمات النضج وهى اصفرار االوراق وسهولة تفتح القرون عند 
 .1-" اسماعيلية 6" ، جيزة "5( لألصناف جيزة "يوم120 -115البنى المحمر يكون هذا بعد حوالى )

 

 الحصاد

بعد ظهور عالمات النضج السابق اإلشارة إليها يمنع رى األرض ويتم تقليع النباتات يدوياً بعد أسبوع من إيقاف الرى ثم 
تترك النباتات لتجف بحيث تكون قرون النبات ألعلى لتعرضها ألشعة الشمس ثم يتم فصل القرون عن العرش . وتنقل القرون 

سم وتقلب يومياً لتمام الجفاف وتستمر عملية  10إلى الجرن أو إلى مكان مسطح جاف وتنشر القرون فى طبقة سمكها حوالى 
ن ليالً بمشمع أو بعرش الفول السودانى لمنع زيادة الرطوبة بها بواسطة مياه يوم مع تغطية القرو 15 – 10التجفيف مدة 

 الندى وعدم تحول لون القرون إلى اللون األسود .

% رطوبة فى القرون ( يتم تذرية القرون أو غربلتها لتنظيفها من بقايا النباتات ثم يتم فرز  10 - 8بعد تمام الجفاف ) 
فارغة والمكسورة ثم تعبأ القرون فى عبوات من الخيش وتخزن فى مخازن جيدة التهوية يتوفر واستبعاد القرون المصابة وال
 بها شروط التخزين الجيدة .
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الزراعة والحصاد اآللى يتم منع الرى عند ظهور عالمات النضج كما سبق ثم تستخدم ماكينة التقليع الخاصة بتقليع  فى حالة 
النباتات ثم تترك لتجف وبعد ذلك تستخدم آلة الكومباين فى عملية فصل القرون عن الفول السودانى إلجراء عملية تقليع 

 العرش .

 تجفيف وفرز المحصول 

يوم مع التقليب المستمر حتى تمام الجفاف مع  15-10سم لمدة 10تفريط الثمار تنشر فى الجرن فى طبقة بإرتفاع  بعد
ضرورة تغطية الثمار ليال لوقايتها من تأثيرات الندى والرطوبة التى تسبب تلون الثمار باللون األسود ثم تغربل الثمار 

م تفرز إلستبعاد الثمار المصابة والمتعفنة ثم تعبأ فى أجولة من الخيش )يمنع إلستبعاد الضامرة والمصابة وبقايا النباتات ث
إستخدام العبوات المصنعة من البالستيك فى تعبئة الفول السودانى( وفى حالة تخزين المحصول تخزن فى مخازن جيدة 

سافات بينية بين العبوات  التهوية نظيفة وتوضع العبوات على عروق خشبية لمنع مالمستها ألرضية المخزن مع ترك م
 .لسهولة التهوية وذلك للمحافظة على عدم تكون األفالتوكسين فى الفول السودانى

 المحصول

كجم ثمار وفى األراضى الخصبة  600-450تتراوح كمية المحصول من الفول السودانى فى األراضى الرملية الحديثة نحو 

أعلى األصناف  5كجم ثمار( ويعتبر الصنف جيزة  75الفول السودانى كجم من الثمار )أردب  1100-800يبلغ المحصول من 

 أردب. 13-12فى اإلنتاجية حيث يعطى من 
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 Sesame   السمسم 

 Sesamum indicumاالسم العلمى  

تزرع أساسا للحصول على بذوره التي تستخدم فى إنتاج بعض المواد  يعتبر السمسم من المحاصيل الزيتية الهامة و التي
ما  الغذائية حيث أن بذوره غنية في الزيت و البروتين و الكالسيوم و الفوسفور وتتراوح نسبة الزيت في األصناف المصرية

الخام والمواد المعدنية و الكالسيوم البذرة بارتفاع نسبة األلياف  قشرة % كما تتميز 25 15% و البروتين من  60- 55بين 
 و حمض األوكساليك.

كما أن السمسم من المحاصيل المربحة خاصة في األراضي التي ال تجود فيها المحاصيل التقليدية و كذلك في مناطق      
ة الصرف و ال يجود االستزراع الجديدة باإلضافة إلي األراضي الصفراء الخفيفة و الثقيلة و األراضي الطميية والطينية جيد

 في األراضي الغدقة ورديئة الصرف والملحية . 

و يزرع السمسم في مصر أساسا لصناعة الحالوة الطحينية و الطحينة كما يدخل في صناعة الحلويات و بعض الصناعات 
لط مع كسب فول  و يستخدم الكسب الناتج بعد االستخالص في تغذية المواشي حيث يخ كما يضاف لبعض المخبوزاتالدوائية 

 الصويا إلنتاج غذاء متوازن .

  :الوصف النباتي

جذره وتدي ويتعمق في األرض للحصول على الماء وهو بذلك   - السمسم نبات عشبي حولي يتبع العائلة السمسمية       

ذلك حسب  في المتوسط وقد تطول أكثر من سم  100-60ه عشبية قائمة متفرعة تصل إلى ساق -يقاوم العطش نسبياً 

األصناف وجودة األرض والخدمة ، وهي خضراء اللون عليها وبر قصير أبيض ، مقطعها مربع تقريباً، وهي 

أوراقه بيضية كبيرة كاملة أو مسننة عليها أوبار ذات أعناق طويلة وغالباً  - مصمتة في صغرها جوفاء عند نضجها 

وحيدة إبطية تظهر بالتتابع من أسفل إلى أعلى ويتبع ذلك لنورة ا -األوراق العلوية غير مفصصة أما السفلية مفصصة

الثمرة علبة مستطيلة ذات أربع مصاريع   - لزهرة خنثى غير منتظمة وردية اللون والتلقيح خلطيا - نضج الثمار

البذرة صغيرة بيضاوية مفرطحة من الجانبين  -منها رومتى نضجت تجف وتنشق من أعلى إلى أسفل وتتناثر البذو

 .للحمرة أو ذات لون داكن حسب الصنف مائلةيضاء أو سمراء أو صفراء وهي ب

 األصناف الموصى بها :

يتوقف إنتاج الفدان من بذور السمسم على دقة تطبيق التوصيات الفنية و على الصنف المنزرع وتوفر الوزارة تقاوي منتقاة 
 ويتوافر لدى الوزارة األصناف التالية .  ألمراض الذبول و ذات جودة عالية من األصناف عالية اإلنتاجية المقاومة
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   3  شندويل  -1
صنف عديم التفريع إال انه يعطى فرع أو اثنين في حالة الزراعة على مسافات أوسع من الموصى بها ويتراوح محصول      

 كما أنه يحمل كبسولة )قرن( واحدة في إبط الورقة ولون البذرة أصفر محمر ) ذهبى ( . أردب 4-3من الفدان 

 1توشكا   -2
) قرون فى أبط كل ورقة ولون  أردب كما أنه يحمل ثالث كبسوالت  5-4صنف عديم التفريع ويتراوح محصول الفدان من  

  البذرة كريمى فاتح .

   32جيزة  -3
أنه يحمل ثالث كبسوالت ) قرون ( فى أبط الورقة ولون  ا أردب كم 7-6الفدان من صنف عديم التفريع ويتراوح محصول  

 .البذرة أبيض وجميع األصناف الثالثة التتفتح الثمار إال بعد تمام تساقط األوراق ونقل النباتات إلى المنشر

 األرض المناسبة  

تجود زراعة السمسم في األرض الصفراء الخفيفة و الثقيلة و الطميية و الطينية جيدة الصرف وال تصلح زراعته في      
من سماد بلدي  3م 20 – 15األراضي الملحية أو القلوية أو سيئة الصرف ويمكن زراعته في األراضي الرملية بعد إضافة 

 . فة السماد البلدى للمحصول الشتوى السابق لمحصول السمسم قديم مع توافر مياه الري بالمنطقة ويفضل إضا 

 إعداد األرض للزراعة  

يجب العناية بتجهيز األرض و تنعيمها و التخلص من الحشائش أثناء الخدمة و قبل الزراعة، حيث تنمو الحشائش أسرع      
هذه الفترة يزيد من قوة بادرات السمسم عالوة  و التخلص من الحشائش أثناء مسم في المرحلة األولي من حياتها من نباتات الس

على المحافظة على عدد النباتات بالفدان و لذلك يفضل إعطاء ريه كدابة في األرض الموبوءة بالحشائش و التخلص منها عند 
ور والتسوية ف لتنعيم مرقد البذالحرث مرتين متعامدتين ثم التزحيإجراء خدمة األرض. ويتم إعداد االرض الثقيلة للزراعة ب

لسهولة التحكم فى مياه الرى . أما األراضى الخفيفة فيكتفى بحرثة واحدة باستخدام المحراث القرصى ويتم التخطيط بمعدل 
سم بين الخطوط ( وتقسم األرض إلى أحواض بالقنى والبتون بحيث يكون عدد خطوط الحوض  50خط فى القصبتين )  14
 ألراضى الخفيفة لسهولة التحكم فى الرى . متر فى ا 6 -  5خط وبطول  8 - 6من 

 ميعاد الزراعة  

ميعاد لزراعة السمسم فى الفترة من منتصف إبريل حتى نهاية مايو و يؤدى التبكير أو التأخير عن ذلك إلي  افضل     
 انخفاض معدل إنتاج الفدان من البذور. 

 معدل التقاوي  

مناسب من  وضع العدد اللكجم فى حالة الزراعة اليدوية وقد تخلط البذور بالرمل الناعم أو التراب  4- 3 يحتاج الفدان من     
كجم . ويجب زراعة التقاوى  2.5 - 2أما فى حالة الزراعة بالسطارة فيحتاج الفدان  ر بالجور وتوفير كمية من التقاويالبذو

 مع مراعاة معاملة البذور بأحد المطهرات الفطرية اآلتية:  32أو جيزة  1أو توشكى 3المنتقاه من األصناف شندويل 

جرام لكل كيلوجرام بذرة حيث تندى التقاوى بمحلول صمغى  3بمعدل وذلك   Mتوبسين  -Tالريزولكس  -ثيرام -فيتافاكس
مخفف ويوضع على التقاوى كمية المطهر الفطرى وتقلب جيداً لتغطية جميع أسطح البذرة وتترك فى الظل للجفاف ثم تستخدم 

 البذور فى الزراعة .

 طرق الزراعة 
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م وتخلط كمية   5×4او  4×4جيدا وتنعم وتقسم الى احواض مساحة كل حوض الزراعة بدار البد من تسوية االرض   -1

التقاوى بمثلها أو مثليها رمل ثم يتم بذرها بواسطة عامل ذو خبرة لضمان تجانس التوزيع وهذه الطريقة هى أكثر 

 طرق الزراعة شيوعا.

سم   10ي جور على أبعاد تتم الزراعة ف سم( و  50خط في القصبتين )عرض الخط  14عفير على خطوط بمعدل  -2

سم مع ترك نباتين بالجورة فى الثلث العلوى من الخط ويجب أاليزيد طول الخط )  20والخف على نبات واحد أو

 متر .    6- 5عرض الفردة ( عن  

سم و تتم الزراعة في جور كما سبق على أن يتم زراعة الخط من جميع جوانبه )على  80عفير على خطوط بعرض  -3

 وهذه الطريقة تساعد على تقليل الحشائش و سهولة مقاومتها و توفير كمية من مياه الري .   رأس الخط(الريشتين و 

سم والخف  10سم بين السطور على أن تخف النباتات على  40بالميكنة باستعمال السطارة بعد ضبطها على مسافات   -4

 سم مع ترك نباتين بالجورة . 20على نبات واحد أو 

 العزيق 

نباتات السمسم ضعيفة النمو في األطوار األولي من حياتها وال تستطيع منافسة الحشائش ولذلك يجب مقاومتها بالعزيق   
خاصة في الشهر األول من حياة النباتات ويتم العزيق مرة أو مرتين حسب درجة انتشار الحشائش على أن تكون العزقة 

و قد يفضل إجراء عملية الخربشة لتقليل الحشائش  بعدها بأسبوعين أو ثالثة .  األولى قبل إجراء عملية الخف مباشرة و الثانية
يل و حول النباتات بعد أسبوعين من الزراعة وتكامل نسبة اإلنبات. و أهم الحشائش المنتشرة في حقول السمسم هي النج 

 و الملوخية الشيطاني و الشبيط و غيرها من الحشائش الصيفية. الرجلة و أبو ركبة

 الخف

في حالة الزراعة  على النبات مع ترك نبات بالجورة أوراق 6 -4في حالة الزراعة على خطوط فيتم الخف في طور تكوين  
  سم بين الجور 20( أو ترك نباتين بالجورة فى حالة الزراعة على مسافة  1سم بين النباتات ) توشكى  10على مسافة 

 .   3 شندويل

 التسميد

بعد المحاصيل البقولية أو النجيلية أو في األراضي الفقيرة و لذلك يختلف معدل التسميد حسب نوع  يزرع السمسم عادة  
المحصول السابق ودرجة خصوبة التربة. و يعتبر التسميد بالمعدالت الموصى بها من أهم العوامل التي تؤدى إلى زيادة 

 المحصول . 

 التسميد الفوسفاتي         •

كيلوجرام بعد نجيليات ، و  150فى األراضى الفقيرة ،  5O2P%  15( كجم سوبر فوسفات أحادي 200يحتاج الفدان إلي )
كيلوجرام بعد البقوليات وفى األرض الخصبة و تضاف دفعة واحدة عند تجهيز األرض للزراعة و قبل التخطيط  100

 مباشرة . 

 التسميد العضوي          •

( عند الخدمة. أما في األراضي 3م 15 -10سماد البلدي القديم المتحلل و الخالي من بذور الحشائش يضاف )عند توفر ال     
 عند تجهيز األرض للزراعة . 3م 20الضعيفة أو الرملية فيضاف 

 التسميد البوتاسي        •

في األراضي القديمة )حيث أن هذه األراضي بدأت تفقد معدالت  O2K%  48كجم سلفات بوتاسيوم  50يجب إضافة      
كبيرة من عنصر البوتاسيوم لعدم وصول طمي النيل إليها اآلن( تضاف دفعة واحدة عقب الخف. أما في األراضي الفقيرة و 
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لفات بوتاسيوم تضاف على دفعتين متساويتين عقب الخف وبعد الخف كجم س 100الرملية أو بعد محصول نجيلي فتزاد إلي 
 بأسبوعين . 

 التسميد اآلزوتي      •

 أوال : في األراضي الخصبة أو بعد محصول بقولي  

كجم نترات الجير( و  200كجم سلفات النشادر أو  150كجم نترات نشادر أو  100كجم آزوت / فدان ) 30يضاف    

 . الخف والثانية بعد أسبوعين والثالثة بعد الدفعة الثانية بأسبوعين  األولى عقبدفعات  3تضاف 

 ثانيا : في األراضي الرملية أو بعد محصول نجيلي  

كجم  35 )توزيعها   كجم آزوت / فدان عقب الزراعة و قبل الري مباشرة مع خلطها بكمية من الرمل لسهولة 10يضاف 
 .( كجم نترات جير 66كجم سلفات نشادر أو  50نترات نشادر أو 

 كجم آزوت/فدان تضاف عقب الخف مباشرة.20ثم يضاف 

 كجم آزوت/فدان بعد الخف بأسبوعين. 15ثم يضاف

  50يتم إضافة شيكارة ) األوراق باللون األخضر المصفر ( ون لنقص النتروجين على النباتات ) ت عالمات عند ظهور
 كيلوجرام سماد أزوتى ( للفدان عند تكوين القرون على النباتات .

 العناصر الصغرى  

جم زنك   60سم بمخلوط مكون من ) 40 -30يتم رش النباتات في األراضي الفقيرة عندما يصل طول النبات من  •
 . جم نحاس مخلبي 40  -20جم منجنيز مخلبي+  50جم حديد مخلبي + 40مخلبي+ 

  40 -30لتر ماء / فدان و ترش النباتات على دفعتين األولي عندما يصل طول النبات  300يضاف المخلوط السابق إلي  •
 سم و الثانية بعدها بأسبوعين.

   و يراعى اآلتي عند الرش:

 أيام.3- 2أال تكون األرض شديدة الجفاف أو مروية حديثا حيث يتم الرش بعد الري من  -

 ى الرش في الصباح الباكر بعد تطاير الندى و يفضل الرش عصرا.يجر -

 يكون اتجاه الرش مع اتجاه الريح. -

 . يوقف الرش عند اشتداد الرياح -

فإن اإلسراف في التسميد بعنصر كاآلزوت مثال يؤدى إلي نقص في قدرة النبات على امتصاص عنصرا أو  و عموما      
اكثر من العناصر األخرى التي قد تكون مهمة لحياة النبات دون ظهور أعراض نقصها عليه رغم تأثيرها الشديد على 

ى أن اإلسراف في عنصر اآلزوت يجعل أنسجة كمية المحصول الناتج وهو ما يسمى بظاهرة )الجوع المختبئ( فضال عل
النبات غضة و رهيفة مما يساعد على اإلصابة بالحشرات خاصة على القمم النامية مثل الحشرات الماصة للعصارة 
)المن( و كذلك اإلصابة بفطريات الذبول و تبقع األوراق وغيرها. وقد تكون الزيادة في المعدالت السمادية عن الموصى 

 قتصادية. بها غير ا

 الري

من أهم العوامل التي تتحكم في إنتاجية محصول السمسم حيث أنه من المحاصيل الحساسة للرى والرطوبة األرضية      
المرتفعة. و يؤدى ركود المياه في الحقل مع ارتفاع درجات الحرارة إلي نشاط فطريات الذبول بدرجة كبيرة، كذلك يؤدى 

في امتصاص العناصر الغذائية من التربة األمر الذي يؤدى إلي ضعف نمو النباتات و سهولة   عطش النباتات إلي عدم كفاءتها 
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و هذا  األزهار والقرون المتكونة حديثا  تعرضها لإلصابة بأمراض الذبول. كما أن زيادة الرطوبة أو العطش يؤدى إلي تساقط
ي عدم تصويم النباتات( على أن يكون الرعى االنتظام في الري )ويؤدى في النهاية إلي نقص كبير في المحصول ولذلك يرا

 الري في آخر النهار. ويجب منع الري أثناء وقت الظهيرة. وعلى الحامي في الصباح الباكر أ

 و للحصول على محصول وفير يراعى اآلتي عند الري:  

 مياه الراكدة بالحقل بعد االنتهاء من الري و يجب صرفها حتى ال تتعرض النباتات لإلصابة بالذبول . عدم ترك ال -

 إجراء الري بإحكام على فترات منتظمة خاصة طول موسم النمو .  -

 عدم تصويم النباتات في الفترة األولى من حياتها ألن هذا يؤثر في قوة النمو الخضري و الثمري بعد ذلك .  -

 ي السمسم في فترة الظهيرة إلرتفاع درجات الحرارة التي تساعد على انتشار مرض الذبول.عدم ر -

 عدم الري بعد ظهور عالمات النضج . -

 مكافحة اآلفات واألمراض 

 أوال : اآلفات الحشرية  

تتعرض نباتات السمسم لإلصابة ببعض اآلفات الحشرية في أطوار النمو األولى فقط وحتى طور التزهير حيث تتكون      
مادة طاردة لمعظم الحشرات الضارة )مادة السيسامولين(. ومن أهم اآلفات الحشرية التي تصيب السمسم في طور البادرات 

  هي الحفار والدودة القارضة والبقة الخضراء .

تهوية التربة وتعريضها للشمس و عدم اإلفراط دمة األرض و التخلص من الحشائش وو تكافح هذه الحشرات باالهتمام بخ      
في التسميد اآلزوتي و جمع اليرقات اسفل النباتات المصابة، كما تكافح كيماويا باستعمال الطعم السام المكون من مبيد 

كجم من جريش الذرة أو سرس األرز و يضاف للمخلوط  15% بمعدل واحد و ربع لتر للفدان مضافا إلي  40هوستاثيون 
 صفيحة ماء و تترك للتخمر ثم ينثر الطعم بعد ري األرض في بطن الخطوط عند الغروب .1.5-1سابق ال

أما فى حالة اإلصابة بالدودة الخضراء والتى تتميز أعراض اإلصابة بها بتآكل بشرة الورقة ونسيجها األسفنجى وفى حالة 
هتها فى قرض األوراق باإلضافة إلى تواجد خيوط حريرية األعمار المتقدمة لليرقات تحدث ثقوباً غير منتظمة وتزداد شرا

جم للفدان  300% بمعدل  9تربط األوراق المصابة بعضها ببعض . وتكافح هذه الحشرة عند شدة اإلصابة باستخدام الالنت 
 لتر ماء . 100/  3سم250% بمعدل  50أو ريلدان 

وتمتص العصارة النباتية من أجزاء  فى الطور الزهرى والثمرى  والتى تصيب السمسم أما فى حالة اإلصابة بالبقة الخضراء 
اض كبير فى إنتاجية الفدان وهذا يحدث فالنبات المختلفة وخاصة القرون التى تسبب إتالفها وضمور الحبوب بها وبالتالى انخ 

ألقراص البيض والحوريات  فى حالة تواجد الحشرة بأعداد كثيرة من أطوارها المختلفة وتكافح هذه الحشرة بالجمع اليدوى
 والحشرات الكاملة وحرقها ، أما فى حالة اإلصابة الشديدة فيتم الرش بأحد المبيدات التالية : 

 / فدان  سم 750بمعدل مستحلب %  50بريمور   -

 لتر / فدان .  1.25% مستحلب بمعدل  57مالثيون  -

 ثانيا : األمراض

 بالعديد من األمراض منها:يصاب السمسم في جميع أطوار حياته 

 أعفان الجذور   -1

يعرف بظهور تقرحات لونها بنى داكن على الجذور تسبب موت البادرات وبتقدم اإلصابة تعم التقرحات الجذر كله وموت  
ر النبات في النهاية و تؤدى اإلصابة إلي سهولة نزع القشرة الخارجية للجذور وظهور نقط سوداء أسفلها ويساعد على انتشا 

المرض زيادة الرطوبة األرضية واإلفراط في التسميد اآلزوتي ويؤدى المرض إلي قلة الجذور الثانوية وتقزم النباتات ثم 
 تموت في النهاية . 
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 المقاومة 

 استنباط أصناف مقاومة باستمرار .  •

 اتباع دورة زراعية طويلة )ال تقل عن ثالث سنوات(. •

 حرق المخلفات المصابة. •

 لرى والتسميد واإلهتمام بالتسميد الفوسفاتى والبوتاسى وعلى العمق المناسب .اإلعتدال فى ا •

 الزراعة في الميعاد المناسب. •

 جم لكل كجم بذرة مع استخدام الصمغ العربي  3تى أو الفيتافاكس / ثيرام بمعدل  -تطهير البذرة بالريزولكس •

 % ( .  5كمادة الصقة )  •

 الذبول  -2

جف قمة النبات األعراض بتلون األوراق السفلي باللون األصفر وتدليها ألسفل يليها األوراق األعلى منها ثم تيبدأ ظهور      
 للنباتات .  عند عمل شق طولي في الجذور والساق يظهر تخطيط بنى محمر في األوعية الخشبية و تتقزم النباتات و

 

 المقاومة  

  .باط أصناف مقاومة حيث أن هذان المرضان متالزمان بالحقليقاوم المرض كما في عفن الجذور وخاصة استن

 العفن الفحمى  

من أخطر وأهم األمراض التى تصيب السمسم حيث تبدأ اإلصابة مبكراً على الجذور فى طور البادرة دون ظهور  
أعراض مرضية واضحة ثم تتكشف األعراض المرضية وتتطور بشراسة قرب نهاية الموسم فى مرحلة النضج 

ات حيث تتكشف وتكوين القرون خصوصاً عند ارتفاع درجة الحرارة وجفاف التربة لفترة طويلة نتيجة تعطيش النبات
  يؤدى إلى شلل واضح وموت  على الجذور والساق والقرون بسرعة فى هذه الظروف مما  األعراض المرضية

إلى اللون الفحمى المسود نتيحة تكوين سريع للنباتات حيث تتحول النباتات المصابة من اللون األخضر الطبيعى 
األجسام الحجرية السوداء التى يكونها الفطر الممرض على الجذور والسيقان والقرون المصابة مما يؤدى إلى تفتح 
القرون الناضجة سريعاً فى الحقل وقبل الحصاد وخلوها من بذورها أو تتكون قرون غير ناضجة ضامرة والبذور 

 ما يؤدى فى النهاية إلى نقص محصول البذور ومحتواها من الزيت كماً ونوعاً .التى تحملها ضامرة م

  

 لمقاومة ا

 كما سبق فى مقاومة مرض عفن الجذور والذبول مع تجنب تعطيش النباتات فى نهاية الموسم وقرب الحصاد لفترة طويلة .

 تبقع األوراق   -3

تظهر أعراض المرض على هيئة بقع مستطيلة على األوراق و تنتشر أيضا على بتالت األزهار والساق والقرون      
كون لونها بنى فاتح يتحول بتقدم اإلصابة إلي البنى المسود و تجف األنسجة و تموت و وتصيب النباتات في طور النضج و ي

تعم النبات بأكمله في حاالت اإلصابة الشديدة . ويالئم انتشار هذا المرض ارتفاع الرطوبة مع درجات الحرارة المعتدلة 
 ابة مبكرا . خاصة تحت ظروف الري بالرش، ويكون التأثير اكثر ضررا في حالة حدوث اإلص

 لمقاومةا



35 
 

ورجارد بالرش بألفا  -االعتدال في الري و التسميد اآلزوتي. -حرق مخلفات النباتات المصابة -زراعة أصناف مقاومة   -
لتر ماء   100مكعب لكل  3سم 50السوبر فيلم بمعدل   لتر ماء مع استخدام مادة الترايتون ب أو 100لكل  3سم 200بمعدل 

 لتر ماء. 100جم لكل  150بمعدل  101أو الكوسيد 

  

( يوم من الزراعة حسب األصناف المنزرعة والمنطقة و درجات 120 -105تنضج نباتات السمسم بعد )   :النضج 

وعند اصفرار القرون السفلى على الساق الحرارة و نوع التربة و تعرف عالمات النضج بإصفرار األوراق و تساقطها مع 
 كبيرة من المحصول .ظهور هذه العالمات يوقف الري حتى ال تتعرض النباتات لإلصابة بأمراض الذبول و فقد كمية 

 الحصاد

ويتم الحصاد بتقطيع النباتات فوق سطح التربة وربطها في  هور عالمات النضج وجفاف التربةظيجب الحصاد بعد تمام      
سم وال يفضل زيادة قطر الحزمة عن ذلك حتى ال تتعفن النباتات داخلها . ثم تنقل الحزم إلي الجرن  40 - 35حزم بقطر من

  15 -10حزم على شكل هرمي و بحيث تكون قمة النباتات ألعلى ثم تترك حوالي  6 -4ي أكوام كل منها من أو المنشر ف
و بعد تمام الجفاف تفك الحزم وتقلب الحزم ألسفل خل الحزم من الداخل إلي الخارج يوم للجفاف مع تغيير وضع النباتات دا

ش نظيف . ثم تغربل البذور ثم تعبأ في أجولة نظيفة و تنقل إلي وتهز جيدا مع الضرب عليها باليد أو العصي وذلك على مفر
 مخزن جيد التهوية .

و ال يفضل تقليع النباتات بجذورها حيث يعلق بالجذور بعض الرمال أو حبات التربة و التي تخلط مع البذرة عند تنفيض 
 الحزم وتؤدى إلى انخفاض درجة نظافة البذور .

 التخزين

سم يعبأ في أجولة نظيفة من الخيش ثم يخزن في أماكن جيدة التهوية بحيث ترفع األجولة بعيدا عن رطوبة بعد غربلة السم     
 التربة بوضع قطع من الخيش أسفل العبوات . 

 المحصول

 أحمال تبن. 5كجم( وحوالى  120أردب ) األردب  5- 4يعطى الفدان من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


