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  مقدمة
من ناحیة القیمة  تحتل البطاطس مركزًا ھاما بین المحاصیل الغذائیة فى كثیر من دول العالم كما أنھا

وفى مصر يعتبر محصول البطاطس  . الغذائیة تعتبر البديل األول لمحاصیل الحبوب فى حل مشكلة الغذاء
فدان تعطى إنتاجیة كلیة تقدر ألف  200 من محاصیل الخضر الرئیسیة حیث يزرع منه سنويا حوالى

  . الصیفیة والنیلیة والمحیرة ملیون طن موزعة على العروات الثالث ٢بحوالى 

الصدارة بالنسبة لمحاصیل الخضر التصديرية حیث يتم سنويا تصدير كمیة تقدر  كذلك تحتل البطاطس فى مصر مركز
يتم  ألف طن بطاطس طازجة ٤٣٠إلى أكثر من  ١٩٩٥/  ٩٤ألف طن أمكن زيادتھا فى موسم  250- ٢٠٠بحوالى 

النیقوال والدايمونت واإلسبونتا  تصديرھا إلى أسواق المملكة المتحدة وبعض دول غرب أوربا والدول العربیة من أصناف
يادة حیث تدر على البالد عائدا كبیرا من العمالت الحرة وتعزى ھذه الز المونديال و اللیسیتا والكارا والمونالیزا وغیرھا

ھذا المجال  البطاطس التى يتم تصديرھا سنويًا إلى األسواق العالمیة إلى جھود جمیع العاملین فى الكبیرة فى
اإلرشادية والتنفیذية بوزارة الزراعة فى العمل  سواءا من المنتجین أو المصدرين وكذلك إلى جھود األجھزة البحثیة و

ذات اإلنتاجیة العالیة تحت الظروف البیئیة المصرية والتى تتالءم الجديدة  على إدخال العديد من أصناف البطاطس
اإلقتصاد اللذين  مع رغبات األسواق الخارجیة كما يجب أن الننسى جھود السادة العاملین فى مجال مواصفاتھا

  . عالمیا يعملون لیل نھار على فتح أسواق جديدة لتسويق البطاطس المصرية
تطوير تكنولوچیا تصنیع البطاطس فى مصر وطرق تجھیزھا وحفظھا بدرجة كبیرة  خیرةھذا وقد أمكن فى السنوات األ

العديد من  إطالة فترة اإلستفادة منھا وإلى تنويعھا بما يتناسب مع رغبات المستھلكین كما أدخلت مما أدى إلى
اس واللیدى روزينا واللیدى والكاردينال والھیرم أصناف البطاطس ذات المواصفات التصنیعیة العالیة مثل الدايمونت

أدى إلى زيادة معدل إستھالك الفرد فى مصر من محصول البطاطس لیصل إلى  أولمبیا والستورنا وغیرھا األمر الذى
لتغییر  كجم للفرد سنويا سواء من البطاطس الطازجة أو المصنعة وذلك بفضل التوعیة المستمرة ٣٠ -  ٢٥حوالى 

  . النمط الغذائى لألفراد

 :المالئم الجو

إلى جو ) من حیاته  خالل الشھرين األولین( نبات البطاطس نبات جو بارد يحتاج فى أطوار نموه األولى 
نسبیا وذلك لتشجیع النبات على  ْم ونھار طويل ٢٠ – ٢٥دافئ لحد ما ذو درجة حرارة تتراوح مابین 

م ونھار قصیر أثناء )ْ  ١٥ – ١٨(  إلى البرودة تكوين مجموع خضرى وجذرى مناسبین ثم يتلو ذلك جو يمیل
تساعد الفترة الضوئیة القصیرة والحرارة المنخفضة على اإلسراع  فترة تكوين ونمو الدرنات الجديدة حیث

  .وبالتالى زيادة كمیة المحصول الكلى للنبات فى عملیة صب الدرنات

  :التربة المناسبة

الطمییة الخفیفة  ربة ولكنه يجود فى األراضىيمكن زراعة نبات البطاطس فى أنواع متباينة من الت
طبیعیا إلحتواء ھذه األراضى على  وأراضى الجزائر جیدة الصرف والتھوية حیث تسمح بنمو الدرنات نموا

الرمل وتصل نسبة المادة العضوية بھا إلى  من ٢ - ٣%٪ من الطین والسلت ، حوالى  ٣ – ٥٠حوالى 
وإذا ماإضطر للزراعة فى األراضى الطینیة  ٢ - ٤%حوالى  م إلى٪ ونسبة كربونات الكالسیو٠.٩حوالى 
  .الثقیلة

خواصھا الطبیعیة  أو الرملیة الجديدة فیجب العناية واإلھتمام بالتسمید العضوى والكیماوى لتحسین
  . والكیماوية

إضافة األسمدة ٪ كربونات كالسیوم لكن مع مراعاة  ١٠ – ٢٠الجیرية  كذلك يمكن زراعة البطاطس فى األراضى
  . الخضراء وتحسین شبكات الصرف لتالفى تكوين الطبقات الصلبة بھا العضوية واألسمدة

 : الدورة الزراعية المالئمة
األقل وذلك لتالفى اإلصابة بأمراض التربة مثل العفن البنى والعفن الطرى  ينصح بإتباع دورة زراعیة ثالثیة على

األصناف  كذلك لتالفى خلط. تدھور المحصول وإنخفاض صفاته التجارية العادى وھى تشكل أھم أسباب والجرب
  . المختلفة عند تكرار زراعة البطاطس فى عروات متتالیة فى نفس المساحة
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 : ميعاد الزراعة المناسب
محصول البطاطس على مدى سبعة أشھر متتالیة وذلك فى الفترة من  تسمح الظروف الجوية فى مصر بزراعة

والمحیرة ) الشتوية(وذلك فى العروات الصیفیة والنیلیة  منتصف شھر فبراير أغسطس حتىمنتصف شھر 
  النحو التالى على

  العروة الصیفیة

أنھا تعتبر  تحتل العروة الصیفیة للبطاطس فى مصر مكانه ھامة لدى جمیع مزارعى البطاطس حیث
والمحیرة وتمثل مساحتھا ) الشتوية  ) النیلیةالمصدر الرئیسى لتوفیر تقاويھم الالزمة لزراعة العروتین 

حیث تزرع المساحات المبكرة منھا خالل شھر  ٪ من جملة المساحة المنزرعة سنويا فى مصر٣٥حوالى 
خالل شھر يناير وحتى منتصف شھر فبراير وينصح عادة  ديسمبر أما معظم مساحات ھذه العروة فتزرع

ھذا مع العلم بأن تأخیر زراعة ھذه العروة . ض ھو إنتاج التقاوى الغر بالتبكیر فى الزراعة خاصة إذا كان
 فبراير سیؤدى بالتالى إلى تأخیر تقلیع المحصول إلى آواخر شھر يونیو حیث ترتفع درجة إلى آواخر شھر

ارتفاع نسبة اإلصابة  حرارة الجو فیزداد معدل تنفس النبات وفقد المواد الغذائیة من الدرنات باإلضافة إلى
  . للدرنات الناتجة دودة درنات البطاطس ولفحة الشمس وضعف القدرة التخزينیةب

أيرلنده  -أھمھا ھولندا  تستورد معظم التقاوى الالزمة لزراعة ھذه العروة سنويًا من بعض دول غرب أوروبا
ة محلیا وذلك من توفیر جزء من تقاوى ھذه العرو ألمانیا كما أنه يتم -فرنسا  -أيرلنده الجنوبیه  -الشمالیه 

المعتمدة محلیا يتم إنتاجه فى بعض المناطق المعزولة وخالیة من  خالل مشروع إنتاج تقاوى البطاطس
 كما أن ھناك مساحات محدودة من ھذه العروة تزرع أيضًا Best Free Area والحشرية اإلصابات المرضیة

سیأتى  ( Tissue culture ) رع األنسجةبتقاوى معتمدة محلیة ناتجة بطرق اإلكثار السريع عن طريق مزا
  . ذكرھا بالتفصیل فیما بعد فى ھذه النشرة

وھو يفى  يظھر محصول ھذه العروة إبتداءا من أوائل شھر أبريل وحتى منتصف شھر يونیو
  باألغراض التالیة

) الشتوية  ) تغطیة إحتیاجات معظم المزارعین من التقاوى الالزمة لزراعة العروتین النیلیة .١
  والمحیرة

  أكتوبر تغطیة احتیاجات السوق المحلى خالل الفترة من أوائل شھر مايو حتى أواخر شھر .٢
  المبكرة تصدير ناتج الزراعات المبكرة إلى بعض أسواق أوربا الغربیة من ناتج العروة .٣

 ( الشتویة( العروة النیلیة 

٪ ٥٥والتى تمثل  المساحة المنزرعةوھى تعتبر العروة الرئیسیة للبطاطس لإلنتاج فى مصر من حیث 
أغسطس وحتى نھاية شھر  من جملة المساحة المنزرعة سنويًا وھى تزرع خالل الفترة من منتصف

زراعتھا التقاوى المحلیة السابق  أكتوبر وأفضل میعاد للزراعة ھو منتصف شھر أكتوبر ويستخدم فى
ا خالل أشھر الصیف فى الثالجات أو النواالت تخزينھ حجزھا من محصول العروة الصیفیة السابقة لھا بعد

يظھر محصول ھذه العروة إعتبارا من أواخر شھر أكتوبر .. فى مصر  المنتشرة فى بعض محافظات اإلنتاج
  وھو يلبى األغراض التالیة فبراير وحتى منتصف شھر

  شھر أبريل ةتغطیة إحتیاجات السوق المحلى والتصنیع خالل الفترة من أواخر أكتوبر وحتى نھاي .١
  أبريل التصدير إلى األسواق الخارجیة خالل الفترة من منتصف شھر ديسمبر حتى أواخر شھر .٢

  العروة المحیرة

إستحدثتھا وزارة  ٪ من جملة المساحة المنزرعة سنويًا وھى عروة جديدة١٠وتمثل مساحتھا حوالى 
وبعض الدول األوربیة وتزرع فى  تحدةالزراعة للبطاطس المخصصة للتصدير خاصة إلى أسواق المملكة الم

والشرقیة وذلك خالل الفترة من منتصف شھر  محافظات التصدير مثل البحیرة والنوبارية واإلسماعیلیة
فى زراعة ھذه العروة تقاوى معتمدة محلیًا ناتج العروة  وتستخدم.. أكتوبر وحتى منتصف شھر نوفمبر 

ھذا وقد ساھمت ھذه العروة فى زيادة كمیات البطاطس ..  فى الثالجات الصیفیة السابقة بعد تخزينھا
  . أوربا وذلك خالل شھرى يناير وفبراير المصدرة إلى أسواق
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 : التقاوى الالزمة للزراعة
الزراعة من أھم العوامل الرئیسیة التى تحدد إنتاجیة محصول البطاطس ونقصد  تعتبر نوعیة التقاوى المستخدمة فى

ھذا . للتقاوى وخالفه  التى تؤثر فى اإلنتاجیة مثل الصنف المنزرع والحالة الصحیة والفسیولوچىالصفات  بالنوعیة
  . ٪ من تكلفة اإلنتاج 50 – ٦٠مع ضرورة الوضع فى اإلعتبار أن ثمن التقاوى يمثل حوالى 

بعض دول غرب أوربا أما إستیراد التقاوى الالزمة لزراعة العروة الصیفیة من  وكما سبق أن ذكرنا فإنه يتم سنويًا
  .السابقة النیلیة والمحیرة فیتم زراعتھما بتقاوى محلیة من ناتج محصول العروة الصیفیة العروتین

المساحات من العروة الصیفیة بتقاوى معتمدة محلیة ناتج العروة الصیفیة وذلك  بزراعة بعض ١٩٨٩كما بدئ منذ عام 
والجمعیات  المعتمدة محلیا والذى يتم تنفیذه بواسطة بعض الشركاتالمشروع القومى إلنتاج التقاوى  من خالل

   . الزراعیة واألفراد تحت إشراف وزارة الزراعة

 طرق إعداد وتخضیر التقاوى الالزمة لكل عروة## 

 : إعداد وتخضير تقاوى العروة الصيفية: أوالً 

 إجراء عملیة التنبیت األخضر للتقاوى
زراعتھا بحوالى أسبوعین حیث يقوم المزارع بسرعة تفريغ التقاوى من  وى قبلتجرى ھذه العملیة على التقا

إرتفاع الدرنات عن  استالمھا وذلك على أرضیة نظیفة أو توضع فى صناديق حقل بالستیكیة على أال يزيد أجولتھا فور
تترك التقاوى فى مكان جید أثناء عملیة التفريغ  طبقات فى كل الحاالت مع استبعاد الدرنات التالفة والمصابة ٢- ٣

الشمس المباشرة وتیارات الھواء لمدة أسبوعین مع توفیر مصدر للرطوبة حول  اإلضاءة والتھوية وبعیدًا عن أشعة
 ١ - ٥.عن  نحصل فى نھاية ھذه المدة على نبوت خضراء سمیكة قوية وقصیرة اليزيد طول النبت فیھا التقاوى حتى

  اعتھا فى الحقلسم يتم المحافظة علیھا حتى زر

  تھدف ھذه العملیة إلى

  التعرف على الدرنات المیتة والغیر قابلة للزراعة واستبعادھا قبل زراعتھا §
  سرعة ظھور النباتات فوق سطح التربة وزيادة درجة تجانس نمو النباتات فى الحقل §
الواحد وبالتالى  زيادة عدد العیون المنبتة على سطح الدرنة وبالتالى زيادة عدد سیقان النبات §

  زيادة عدد الدرنات الجديدة المتكونة
  التبكیر فى میعاد نضج المحصول §

  عملیة تقطیع التقاوى
 ينصح) مم  ٣٥/  ٢٨ذات أقطار ( إذا كانت صغیرة الحجم ) المستوردة منھا أو المحلیة  سواء( تقاوى العروة الصیفیة 

فتجزأ ) مم  ٤٥/  ٦٠من ( والكبیرة  ( مم/ ٣٥/  ٤٥( المتوسطة منھا دائما بزراعتھا كاملة بدون تقطیع ، أما األحجام 
اإلضرار بالبراعم الموجودة على سطح الدرنة وبشرط أن تكون  أجزاء فقط حسب حجمھا مع عدم ٢ -  ٤طولیا من 

  حالة فسیولوچیة جیدة أى أن تكون قوية وممتلئة وغیر مكرمشة الدرنات المراد تجزئتھا فى

  اة النقاط التالیة عند التقطیعھذا ويجب مراع

  ( حجم البیضة الكبیرة( جم  ٥٠ – ٤٠أاليقل وزن قطعة التقاوى المنزرعة عن §

  عیون على األقل ٢ - ٣أن تشتمل قطعة التقاوى على  §

مثل  إستعمال عدة سكاكین حادة عند التقطیع مع تطھیرھا بإستمرار بأحد المواد المطھرة §
إنتقال األمراض من  البوتاسا الكاوية أو الماء المغلى وذلك لمنع الكحول أو الصودا الكاوية أو

  الدرنات المصابة إلى الدرنات السلیمة عن طريق سكینة التقطیع

الطبقة  ساعة إلعطاء فرصة كافیة لتكوين ٢٤ضرورة إجراء عملیة التقطیع قبل الزراعة بمدة  §
  الفللینیة على السطح المقطوع
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 : تقاوى العروتين النيلية والمحيرةإعداد وتحضير : ثانياً 

الصیفیة السابقة ،  كما سبق أن ذكرنا فإن تقاوى ھاتین العروتین يتم توفیرھما من ناتج محصول العروة
وذلك بھدف تقلیل كمیة التقاوى  وينصح دائما بحجز تقاويھما من الدرنات الصغیرة والمتوسطة الحجم

خاصة ) بدون تقطیع ( أن تتم الزراعة بتقاوى كاملة  على. إلنتاج الالزمة للفدان وبالتالى تخفیض تكالیف ا
أو عند الزراعة المبكرة خالل شھرى أغسطس وسبتمبر وذلك خوفًا  تلك التى كانت مخزنة فى النواالت

التعفن بسبب مھاجمة میكروبات التربة لھا بسبب ارتفاع درجة حرارة التربة وزيادة  على قطع التقاوى من
ولكن تحت  فى بعض الحاالت تجزئة تقاوى ھاتین العروتین بة األرضیة إال أنه يمكنالرطو نسبة

  ھذه الشروط

  أن تكون التقاوى كبیرة الحجم وفى حالة فسیولوچیة جیدة .١
  أن تكون تقاوى سبق تخزينھا فى ثالجة ولیس نوالة .٢
  أال تكون الزراعة قبل شھر أكتوبر .٣
مخلوط الكابیتان  مطھرات الفطرية مثل مادة الكابیتان أوأن تعامل التقاوى بعد التقطیع ببعض ال .٤

  أو إستعمال تراب الفرن ١:١وبودرة التلك بنسبة 
 أن تكون الزراعة فى محافظات الوجه البحرى الشمالیة ولیس فى محافظات الصعید حیث .٥

  درجات الحرارة المرتفعة

  كمیةالتقاوى الالزمة للفدان
  على عدة عوامل فدانتتوقف كمیة التقاوى الالزمة لل

والتخطیط ومسافات الزراعة وعموما يحتاج  منھا الصنف المنزرع وحجم التقاوى المستخدمة والغرض من الزراعة
كیلو جرام لزراعة العروة ١٢٥٠ -  ١٥٠٠لزراعة العروة الصیفیة وحوالى  كیلو جرام ١٠٠٠ ٧٥٠ -الفدان إلى حوالى 

  المحیرة النیلیة أو

  طرق زراعة البطاطس

  طريقــة الترديــم
 ٢ - ٣وفیھا تحرث األرض من .. الشائعة والمفضلة لدى معظم المزارعین فى مصر  تعتبر طريقة الترديم ھى الطريقة

السوبر فوسفات قبل  حرثًا ومتعامدًا وتزحف بین كل حرثة وأخرى ثم يضاف السماد البلدى القديم وسماد مرات
التربة جیدا حتى اليؤدى إختالف سطح التربة إلى  لتزحیف الجید وتسوية وتنعیمھذا ويجب مراعاة ا.. الحرثة األخیرة 

بعدھا يجرى تقسیم .. الجذور أو عدم وصول المیاه إلى األماكن العالیة بالحقل  تعفن بعض قطع التقاوى أو إختناق
الجفاف المناسب  ندقیراط حسب درجة إستوائھا ثم تروى ريا غزيرا وع ٢ - ١إلى أحواض كبیرة مساحتھا  األرض

سم مع  ٣٠ -  ٢٠الخط على مسافات  خطوط فى القصبتین وتوضع قطع التقاوى فى باطن ١٠تخطط األرض بمعدل 
ھذا ويجب العناية بتداول .. سم  ١٠ -  ١٥الزراعة على عمق  مراعاة أن تكون البراعم متجھة إلى أعلى وتكون

  .ن التقصفوالزراعة حفاظا على النبوت م التقاوى أثناء النقل

التقاوى خلفه  ويالحظ فى ھذه الطريقة تشغیل محراثین األول لتخطیط األرض أو فج الخطوط وتلقیط
.. تركت لفترة طويلة بدون تغطیة  والثانى لترديم التقاوى بعد زراعتھا حتى التتعرض األرض للجفاف إذا

وذلك ) رى على الیدين ( التبادل القنى والبتون ب قصبات بواسطة ٣بعد ذلك تقطع األرض إلى فرد بطول 
  .إلحكام عملیة الرى

  طريقـة الزراعـة اآلليـة

والشرقیة  تتم الزراعة فى المناطق الجديدة واألراضى المستصلحة بنواحى النوبارية والصالحیة
تفاديا لنقص األيدى  واإلسماعیلیة وبعض المساحات الكبیرة فى أراضى الوادى بالطرق اآللیة وذلك

  للزراعة اآللیة ھما وھناك طريقتان .. العاملة المدربة وإرتفاع أجورھا



٦ 
 

 Semi Automatic : طریقة الزراعة النصف آلیة

وتحتاج إلى عمال  وفیھا تستخدم آالت زراعة نصف آلیة وھى تقوم بزراعة الدرنات الكاملة أو المجزأة
مايزرع خطین ومنھا مايزرع أربعة  وجد منھاوقد تزود ھذه اآلالت بجھاز التسمید وي.. لتلقیم التقاوى 

.. حصان المنتشر فى مصر حالیا  ٦٠/  ٥٠القدرة  خطوط وعادة تفضل اآللة ذات الخطین لتناسب الجرار ذو
لزراعة الدرنات السابقة التنبیت حیث أن إحتماالت تلف ھذه النبوت بھذه  وتعتبر ھذه الطريقة أكثر مالءمة

  . فدان فى الیوم ٢.٥ھذه اآللة الواحدة إلى  تصل كفاءة .. اآللة محدود

 Full Automatic : طریقة الزراعة كاملة اآللیة

السابق تدريجھا ذات  وفى ھذه الطريقة تستخدم آالت كاملة اآللیة وھى تقوم بزراعة الدرنات الكاملة
 Cups مزودة بالمالعقأجھزة التلقیم ال مم وقد تزود ھذه االالت بجھاز التسمید كما يفضل ٦٠/٥٣األقطار 

اآللة بواسطة سائق الجرار فقط دون الحاجة إلى  يتم تشغیل ھذه.. حسب حجم الدرنات المستخدمة 
.. طبقا لعدد خطوطھا فقد تكون ذات خطین أو أربعة أو ستة خطوط  عمال التلقیم كما تختلف سعة اآللة

  . فدان فى الیوم ٥ - ٦الخطین إلى حوالى  وتصل كفاءة اآللة ذات

الصغیرة بأرض الدلتا  ومما ھو جدير بالذكر أنه قد أمكن إستخدام المیكنة الزراعیة بنجاح فى الملكیات
المشروع المصرى الھولندى للنھوض  أيضا وذلك من خالل جھود المعاھد المختصة بوزارة الزراعة وكذلك

الزراعة المصرية ممثلة فى  الھولندية ووزارة بمحصول البطاطس فى مصر الذى يتم تنفیذه بین الحكومة
  . ١٩٨٢معھد بحوث البساتین وذلك منذ عام

  طريقة اإلكثار السريع من خالل تكنيك زراعة األنسجة
وأسرع طرق اإلكثار التى يمكن عن طريقھا الحصول على نباتات ودرنات  يعتبر تكنیك زراعة األنسجة من أسھل

مشكلة  الڤیروسیة حیث أنه من المعروف أن األمراض الڤیروسیة تشكلاألمراض خاصة األمراض  بطاطس خالیة من
 ٥٠فى بعض األحیان إلى  كبیرة فى إنتاج محصول البطاطس وقد تتسبب فى نقص كمیة المحصول سنويًا فقد تصل

  . ٪ خاصة عند اإلصابة بڤیروس إلتفاف األوراق

بعض الشركات  الزمن حیث نوجد اآلن وقد أدخلت طريقة زراعة األنسجة حديثًا منذ حوالى عقدين من
  . تقاوى البطاطس معملیًا الزراعیة والھیئات الحكومیة وبعض المعامل الخاصة التى تقوم بإنتاج

 ومن ثم فإن طریقة زراعة األنسجة ذات أھمیة كبیرة فى تحقیق األھداف التالیة

وبالتالى  لڤیروسیةالحصول على نباتات ودرنات بطاطس خالیة من األمراض خاصة األمراض ا §
  زيادة المحصول الناتج سنويًا

انخفاض نسبة  تقلیل كمیة التقاوى المستوردة من الخارج سنويًا لزراعة العروة الصیفیة وبالتالى §
  اإلصابة باألمراض التى ترد مع التقاوى سنويًا من الخارج

  توفیر العمالت الحرة للبالد §

وقت من  حیث يمكن زراعة البطاطس فى المعمل فى أىعدم االرتباط بمیعاد معین فى الزراعة  §
  السنة

  إكثار األصناف والسالالت النادرة خضريًا وبالتالى الحفاظ علیھا من الضیاع §

  يمكن إكثار السالالت واألصناف المتمیزة خضريًا بأعداد وفیرة وفى وقت قصیر §

  لیهالحفاظ على األصول الوراثیة ألى صنف أو ساللة فى وقت الحاجة إ §

التھجین  الحصول على سالالت جديدة للنباتات التى تتكاثر خضريًا عن طريق زراعة الكالوس أو §
  وإكثارھا EMS الجسمى أو عمل طفرات باستخدام اإلشعاع أو باستخدام المواد الكیماوية مثل
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  سرعة الحصول على النباتات التى تتكاثر خضريًا فى وقت قصیر فى المعمل §

درنة  كمیات كبیرة من التقاوى للزراعة فى مزارع األنسجة حیث يمكن منعدم الحاجة إلي  §
  واحدة زراعة فدان كامل بنبیتات أو درنات ناتجة من زراعة األنسجة

  أنواع البیئات

 InitiationMedium : البیئة البادئة  -1

  وفیه يتم زراعة األجزاء النباتیة أو المرتسیمات المنفصلة فى بداية الزراعة

 Multi Plication Medium : بیئة التضاعف -2 

السابقة فیتم  الناتجة من المرتسیمات المنزرعة Shoots وفیھا يتم اإلكثار السريع للفروع الخضرية
اإلفراط فى عدد مرات التضاعف ألن  مرات ويراعى عدم ٥ - ٤استخدامھا واإلكثار فیھا بعدة مرات تتراوح من

  درنات بطاطس فى المراحل التالیة للزراعة ة ال تقدر على إنتاجذلك سینتج عنه نباتات ضعیف

  Rooting Medium : بیئة التجذیر -3 

  وفیھا يتم تكوين الجذور وبالتالى نحصل على نباتات كاملة

  Microtuberization Medium : بیئة تكوین الدرنات -4 

السريع بأعداد كبیرة جدًا  اإلكثار( لتضاعف وفیھا يتم تكوين الدرنات على النبیتات الناتجة من مراحل ا
بین منظمات  Hormonal balance االتزان الھرمونى يراعى عند عمل البیئة مراعاة حالة) للفروع الخضرية 

األكسین والسیتوفینین حیث أن النسبة بینھم ھى التى تتحكم فى  النمو فى البیئة المستخدمة خاصة
المزرعة إن كان المطلوب الحصول على الكالوس أو فروع خضرية بكثرة  الھدف من الناتج من الزراعة حسب

  إلخ. . . أو درنات  أو جذور

  طریقة عمل البیئة

النمو المختلفة وغیرھا  توضع التركیزات المناسبة من األمالح المعدنیة والڤیتامیناتوالسكر ومنظمات -1
  والھدف منھامن مكونات البیئة حسب خطة البحث الموضوعة مسبقًا 

  [ ١.١+  ٥.٧{ على  PH Metr ضبط حموضة البیئة علي جھاز -2

  يطبخ اآلجار مع البیئة حتى تتجانس تمامًا ثم تصب فى أنابیب أو برطمانات -3

  دقیقة 25 - ٢٠ج لمدة .ض ١.٥م وضغط جوى  ١٢١ْتعقیم البیئة فى األوتوكالف على درجة حرارة  -4

  األنابیب بوضع مائل الف وتترك لتبرد لحین میعاد الزراعة مع مالحظة وضعتخرج البیئة من األوتوك -5

  الزراعة

غمس ( الكحول  بالماء الجارى والصابون عدة مرات ثم Sprouts يجرى تعقیم سطحى لألجزاء النباتیة -
ركس دقیقة حسب تركیز الكلو ١٥ - ١٠ويجرى بعد ذلك المعاملة بالكلوركس بتركیزات معینة لمدة ) فقط 

  .المستخدم
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النباتیة بالماء  حیث تغسل األجزاء Laminar Flaw تكمل باقى الخطوات تحت جھاز تعقیم الھواء -2
  .مرات ٣ -٥المقطر المعقم إلزالة آثار الكلوركس عدة مرات 

مم تقريبًا  ١بطول  ( البینوكلر Binochler )تحت المیكروسكوب Sprouts يؤخذ المرستیم الطرفى من الـ -3
خلوھا من الڤیروس مع مراعاة أن  ونراعي أنه كلما صغر طول الجزء المرستیمى المأخوذ كلما ضمنا

  . سوف تقل Survival نسبة النجاح أو البقاء

من النباتات الناتجة من  إكثار للفروع الخضرية بأعداد كبیرة تزرع األجزاء النباتیة Multipication لعمل -4
فى بیئة اإلكثار  Nodal Cuttings عقدتین منھا عقل ذات عقدة واحدة أو زراعة المرستیمات حیث يعمل

مرات  ٤ - ٣األوكسین ويعاد زراعتھا فى نفس البیئة من  ھذه التى تزيد فیھا نسبة السیتوكینین عن
التكون المزرعة ذات فروع خضرية ضعیفة حیث أن المطلوب فروع قوية تقدر  ونراعى أال نكثر من ذلك حتى

  . الدرنات فى الخطوات التالیة من المزرعة اجعلى إنت

تكوينتھا حسب  التى تتحكم فى Microtubers تنقل ھذه النباتات بعد ذلك إلى بیئة تكوين الدرنات -5
فى  ٤الناتجة من الخطوة رقم  ومن الممكن أيضًا زراعة النباتات. الخطط البحثیة الموضوعة مسبقًا 
  . Minitubers إلنتاج درنات صغیرة قصارى داخل الصوبة الصوبة لعمل أقلمة لھا وتزرع فى

التى تضبط بھا درجات  توضع البرطمانات المنزرع بھا الفروع وفیھا بیئة تكوين الدرنات فى الحضانة -6
 النباتات ويراعى فیھا تكوين الدرننات الحرارة وشدة اإلضاءة وعدد الساعات الضوئیة التى ستتعرض لھا

Microtubers .  

  . Minitubers تؤخذ الدرينات الناتجة لزراعتھا فى صوبة األقلمة إلنتاج درنات صغیرة -7

النیتات الناتجة الخطوة رقم  أو . Microtubers سواء الناتجة من زراعة الدرينات Minitubers يعاد زراعة -8
  .مرات 3 - ٢فى الصوبة عدة مرات للحصول على درنات أكبر حجمًا من  ٤

المناطق  بعد ذلك ھذه الدرنات الناتجة فى حقل منعزل عن مزارع البطاطس األخرى وعنتزرع  -9
معتمدة ) درنات  ) المصابة بالمن لضمان عدم إصابة النباتات بالڤیروس حتى نحصل منھا على تقاوى

  .بأحجام مناسبة توزع على المزارعین

 :ملحوظة

بالڤیروس إما ال وفى  إذا كانت النباتات مصابةيجب عمل اختبارات ڤیروسیة فى كل مرحلة لمعرفة ما 
  غیر مصابة تكمل علیھا باقى الخطوات حالة إذا ما كانت مصابة تعدم المزرعة فى ھذه المرحلة وإن كانت

 

 تكوين الدرنات الصالحة للتقاوى
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 تكوتن الدرنات الصالحة للتقاوى
 

   عملیات خدمة المحصول

 : الـرى

.. الحرجة للنبات  البطاطس من المحاصیل الحساسة لنقص رطوبة التربة خاصة أثناء فترات النمومحصول 
حیث يتسبب ھذا فى  Available water ٪ من الماء المیسر٦٠ويجب أال تقل درجة رطوبة التربة عن 

أكثر الفترات مرحلة تكوين الدرنات من  وتعتبر.. نقص كمیة المحصول وصغر حجم وعدد الدرنات الناتجة 
أسابیع من تاريخ الزراعة بالنسبة لألصناف  ٥ – ٦حوالى  تأثرا بنقص رطوبة التربة وھذه تكون بعد مرور

كذلك فترة نمو ھذه الدرنات وزيادتھا فى الحجم تعتبر من . لألصناف المتأخرة  أسابیع ٨ – ٦المبكرة و 
  . بنقص رطوبة التربةالحرجة فى حیاة النبات ومن أكثر الفترات تأثرا  الفترات

يوم من تاريخ  15 – 20 بعد( أما أقل الفترات تأثرا بھذا النقص فھى فترة النمو األولى من حیاة النبات 
وعلى ھذا يجب مراعاة عدم تعريض  وكذلك فترة إصفرار المجموع الخضرى وقرب نضج الدرنات) الزراعة 

اليؤدى ھذا إلى تعفن الجذور وتلف جزء كبیر  ىالنباتات للعطش الشديد خالل تلك الفترات الحرجة حت
  . من المحصول

رية بالمقارنة بالعروة  ١٢أو  ١٠وعموما فإن العروة الصیفیة تحتاج إلى عدد كبیر من الريات قد يصل إلى 
وتعطى الرية األولى بعد الزراعة بمدة ) ريات  ٦ -  ٨حوالى ( النیلیة أو المحیرة التى تحتاج إلى عدد أقل 

حسب الظروف الجوية ونوع التربة ومراحل نمو النباتات ويراعى  يوم ثم يروى بعد ذلك بإنتظام ١٨ – ٢١
يوم فى العروتین النیلیة  ١٠ – ١٥أيام فى العروة الصیفیة ،  ١٠ - ٧بحوالى  منع الرى قبل التقلیع

  . لتربة بالدرناتوذلك لتسھیل عملیة التقلیع والمساعدة على تصلب القشرة وعدم إلتصاق ا والمحیرة

أو بالتنقیط فإنه  ھذا بالنسبة ألراضى الوادى القديمة أما فى األراضى الجديدة وحیث نظام الرى بالرش
الجوية السائدة فى المنطقة ومراحل  حسب الظروف) أيام  ٢ - ٣كل ( يلزم إعطاء ريات خفیفة ومتقاربة 

وبصفة عامة يراعى إجراء عملیة رى .. أيام  ٥بحوالى  نمو النباتات على أن يوقف الرى قبل التقلیع
أو عند الغروب ويراعى تنظیم عملیة الرى لتجنب حدوث تشوھات للدرنات  النباتات إما فى الصباح الباكر

 التعرض لظاھرة القلب األجوف للدرنات مع مراعاة تحلیل میاه الرى بحیث التزيد درجة أوتشققھا أو
  . الرئیسى ضرورة توفیر مصدر بديل للرى فى حالة تعطل المصدرالملیون مع / جزء  ٧٥٠ملوحتھا عن 

 : العزيـق
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فترة نموھا ويكون العزيق فى أول حیاة النبات سطحیا وقاصرا على إزالة  عزقات أثناء ٢ -  ٣تحتاج البطاطس من 
لتغطیة  جھتینالسماد وتسلیك الخطوط وفى العزقات التالیة يتم رفع التراب حول النبات من ال الحشائش وتقلیب

كما يؤدى رفع التربة حول .. تماما  الدرنات المتكونة وتھیئة مھد كاف لنموھا بحیث تصبح النباتات فى منتصف الخط
  . سوسة البطاطس( الشمس واالخضرار وفراشة درنات البطاطس  النباتات إلى وقاية الدرنات من اإلصابة بلفحة

 : التسميد
إنتاجیة محصول البطاطس وتحسین نوعیته ومن العناصر الغذائیة الھامة  زيادةتلعب األسمدة دورا رئیسیا فى 

  . والمنجنیز اآلزوت والفوسفور والبوتاسیوم ھذا باإلضافة إلى بعض العناصر الصغرى كالحديد والزنك والضرورية للنبات

  وفیما يلى المعدالت السمادية الموصى بھا بالنسبة للفدان

  أراضـى الـوادى

الثقیلة كى  متر مكعب فى حالة األراضى الطینیة ٣٠مكعب سماد بلدى قديم تزداد إلى  متر20 §
  . قبل الحرثة األخیرة تساعد على تفكیك حبیبات التربة يتم إضافتھا أثناء تجھیز األرض للزراعة

إضافتھما عند  الدفعتین األولى والثانیة يتم.. وحدة أزوت تضاف على ثالث دفعات  180 – 150 §
صورة سلفات نشادر  راعة وبعد إكتمال إنبات النباتات على الترتیب ويفضل أن يكونا فىالز
يتم إضافتھا بعد ) آزوت  ٪33.5 ) أما الدفعة الثالثة فتكون فى صورة نترات نشادر) ٪ آزوت٢٠.٥(

اإلسراف فى إضافة األسمدة اآلزوتیة عند  الدفعة الثانیة بحوالى ثالثة أسابیع وينصح بعدم
الزراعات المتأخرة وذلك بالنسبة للعروة الصیفیة حتى  اعة لغرض إنتاج التقاوى فى حالةالزر

كما أن ھناك بعض أصناف البطاطس .. وبالتالى تأخیر التقلیع  التتسبب فى تأخیر نضج النباتات
بتسمیدھا باألسمدة األزوتیة مثل صنفى البركة والجراتا لتجنب حدوث  ينصح بعدم المغاالة

  . الفسیولوچیة للدرنات مثل ظاھرة التشقق أو القلب األجوف یوببعض الع

أثناء  (٥أ٢٪ فو١٥( وحدة فوسفور تضاف دفعة واحدة فى صورة سوبرفوسفات الكالسیوم  75-60 §
الفوسفور  تجھیز األرض للزراعة كى تصبح فى متناول المجموع الجذرى للنبات حیث أن عنصر

  . بطئ الحركة فى التربة

والثانیة عند بداية  وحدة بوتاسیوم تضاف على دفعتین األولى أثناء إعداد األرض للزراعة 96 – 72 §
بأن عنصر البوتاسیوم  علما) أ ٢٪ بو٤٨(تكوين الدرنات الجديدة فى صورة سلفات بوتاسیوم 

دوره الفسیولوچى  يساعد على سرعة إنتقال السكريات من األوراق إلى الدرنات بجانب
  . عملیة التمثیل الضوئى المعروف فى تنظیم

  .كجم كبريت زراعى تضاف أثناء إعداد األرض للزراعة 150-100 §

o والزنك  ينصح برش نباتات البطاطس بمحلول يحتوى على مخلوط من عناصر المنجنیز والحديد
النشاط  يومًا من تاريخ الزراعة حیث تساعد ھذه العناصر على زيادة ٧٠،  ٥٥مرتان بعد 

  .وين النشا والسكرياتاإلنزيمى فى تك

  األراضـى الرملیـة

  للزراعة متر مكعب سماد بلدى قديم من مصدر موثوق ونظیف يضاف أثناء إعداد األرض 40-30 §

وحدة  ٢٠ - ٣٠الدفعة األولى تكون فى حدود .. وحدة أزوت تضاف على عدة دفعات  150-120 §
والسوبرفوسفات  السماد البلدىوتضاف كجرعة تنشیطیة نثرًا عند تجھیز األرض للزراعة مع 

من بعد إكتمال  أما بقیة الدفعات فیتم إضافتھا إعتبارا.. وتكون فى صورة سلفات نشادر 
يوما بحیث تكون  ٧٠مع ماء الرى حتى عمر ) دفعات  ٥ - ٦حوالى ( اإلنبات على عدة دفعات 

  . الدفعات األولى فى صورة سلفات نشادر والباقى فى صورة نترات نشادر

أراضى  بالنسبة لبقیة العناصر سواء الكبرى أو الصغرى تضاف كما جاء فى حالة التسمید فى §
  . الوادى
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السفلــى  فى حالة األسمدة اآلزوتیة والبوتاسیة تضاف قبل الرى مباشرة سرسبة فى الثلث §
عن  مــیاه الــرى من الخط وتـوزع بانتظـام فـى كــل المسـاحة أمـا فـى حـالة إضافتھـا مع
الرى ويراعى أن يبدأ  طريق نظامى الرش والتنقیط فیتم تقسیم كمیة السماد على عدد مرات

میــاه الــرى وبعد االنتھاء من  دقیـقة بـدون أسمدة ثم يضاف السمــاد مع ٣٠الرى أوًال لمدة 
لمنع حدوث حروق للمجموع  دقیقة أخرى وذلك ٣٠التسمـید يستمر تشغیل الرى لمدة 

  . شبكة الرى نباتات ولتالفى األثر الضار لألسمدة الكیماوية علىالخضرى لل

  سھلة الذوبان فى الماء فى حالة التسمید مع میاه الري يفضل استخدام أسمدة : ملحوظة

  التسمید العضوى والحیوى
األسمدة العضوية التوصیة بتقلیل استخدام األسمدة الكیماوية واالتجاه نحو  تتجه الزراعة الحديثة اآلن إلى

معدل التلوث  الحیوية وذلك لما لھا من تأثیر على زيادة محصول الدرنات وخفض تكالیف اإلنتاج وتقلیل والمخصبات
  . البیئى

وعندئذ  طن للفدان ٦بمعدل ) سماد عضوى ( وفى ھذا المجال يمكن استخدام سماد مخلفات المدن 
قبل الزراعة  كما أن معاملة تقاوى البطاطس. ٪ ٢٥يمكن خفض كمیات األسمدة الموصى بھا بمعدل 

خفض معدالت األسمدة  لكل طن من التقاوى يؤدى إلي) مخصب حیوى ( كجم میكروبین  ١٠-  ١١بمعدل 
  .٪ ٢٥النیتروچینیة والفوسفاتیة المضافة بمعدل 

 : مكافحة الحشائش

 EC٪ 72 مل مبید إبتاملمكافحة السعد والحشائش الحولیة ونسبة من الحشائش المعمرة يستع -1
ماء عند إستعمال  لتر ٤٠٠لتر ماء عند إستخدام الرشاشة الظھرية أو  ٢٠٠لتر للفدان مع  ٤بمعدل 

ثم إجراء الرية الكدابة مع الزراعة  الموتور األرضى رشا على األرض الناعمة الجافة مع التقلیب عقب الرش
أسابیع  ٣ويستعمل المبید قبل زراعة التقاوى بمعدل  العفیر الحراتى أو قبل الزراعة ثم الرى مع الزراعة

  . على األقل

 – ٤٠٠مع  كجم للفدان ١بمعدل  WP٪ ٤٧.٥لمكافحة الحشائش الحولیة يستخدم مبید أڤالون إس  -2
  لتر ماء عند بدء اإلنبات ٢٠٠

  نضج وحصاد المحصول

يوم  120 – 100 بعد مرور حوالى يتم نضج محصول البطاطس لمعظم األصناف األوربیة المنزرعة فى مصر
الحصاد عند تمام النضج ويمكن  من تاريخ الزراعة حسب الصنف المنزرع والظروف البیئیة ويراعى أن يتم

  للنباتات وإلتصاق القشرة باللحم التعرف علیه عن طريق اإلصفرار الطبیعى للمجموع الخضرى

 ھذا ویجب مراعاة النقاط التالیة عند حصاد المحصول

 ساعة حیث يساعدذلك على زيادة تصلب ٤٨ – ٢٤إزالة عروش النباتات قبل الحصاد بمدة  §
  القشرة مما يجعل الدرنات أكثر قدرة على تحمل عملیات الحصاد والنقل

الدرنات بلفحة  إجراء عملیة الحصاد فى الصباح الباكر قبل إرتفاع درجات الحرارة لتفادى إصابة §
  الشمس

الخطوط  يقوم األوالد أوال بجمع الدرنات المكشوفة والمتناثرة بین قبل البدء فى الحصاد §
الشمس  وإستبعادھا على حدة بعیدا عن بقیة المحصول حیث أن أغلبھا يكون مصاب بلفحة

  واإلخضرار أو مصاب بدودة درنات البطاطس
 عند فج الخطوط يجب تعمیق سالح المحراث أسفل مستوى الدرنات وذلك لتقلیل اإلصابات §

  المیكانیكیة للدرنات بقدر المستطاع
 يقوم العمال المدربون بجمع الدرنات خلف المحراث مستخدمین فى ذلك صناديق حقل §

  بالستیكیة أو أقفاص جريد مبطنة بالخیش أو مقاطف من الكاوتشوك لمنع تسلخ الدرنات
الزائدة من  ةساعات فى الشمس حتى يتم تطاير الرطوب ٢ - ٣بعد الحصاد تترك الدرنات لمدة  §

يتم فرز المحصول فرزا  بعدھا.. الدرنات وجفاف القشرة وإلتصاقھا باللحم وإنفصال التربة عنھا 
  صالحة للتسويق مبدئیا إلستبعاد الدرنات التالفة والمجروحة والمصابة والغیر
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 كجم أما ٦٠ -  ٧٠المحصول الذى يتم تسويقه مباشرة يعبأ فى أجولة جوت نظیفة سعة  §
 الذى سیتم تخزينه لفترة الستعماله كتقاوى فتجرى له عملیة العالج التجفیفى المحصول

  للدرنات التى سیأتى ذكرھا فیما بعد

 الكبیرة بأراضى الدلتا أما فى األراضى الرملیة والمناطق المستصلحة كالنوبارية والصالحیة والمساحات
  اآللیة كما يلى فیتم حصاد المحصول ھناك باآلالت النصف آلیة والكاملة

  Potato Spimmer: آلة الحصاد الدوارة

طولیا تحت خط  تستخدم ھذه اآللة فى األراضى الثقیلة وھى ذات خط واحد وتتكون من سالح يتحرك
الدوارة بكسح التربة والبطاطس  البطاطس حیث يقوم بتفكیك التربة والبطاطس من الخط ثم تقوم الشوك

تبلغ .. ماتوجد شبكة تحدد إنتشار الدرنات  وغالبا.. بواسطة العمال  ونثرھا فى مساحة تسمح بجمعھا
  فدان فى الیوم ٢ - ٣كفاءة ھذه اآللة من 

 Elevator Potato digger : آلة الحصاد ذات حصائر الفصل

.. واحد وخطین  تستخدم ھذه اآللة فى األراضى الغیر ثقیلة جدا وھى شائعة اإلستعمال ويوجد منھا خط
قضبان من الصلب مستقیمة  اآللة ترفع التربة والدرنات بواسطة حصائر الفصل المكونة من وفى ھذه

تكفى لمرور أجزاء التربة منھا عائدة إلى  المسافة الموجودة بین القضبان.. ومتصلة معا لتكوين الحصیرة 
ملیة وتستقر فى خط البطاطس الضیق ممايسھل ع أسفل وتتحرك الدرنات فوق الحصیرة إلى الخلف

فدان فى الیوم طبقًا لعدد خطوط اآللة  ٣ - ٥كفاءة ھذه اآللة من  جمعھا يدويا بواسطة العمال يبلغ معدل
  المتوفرة وعدد العمالة

  Complete Potato Harvester آلة الحصاد الكاملة اآللیة

ع الدرنات بالكامل برف تستخدم ھذه اآللة تحت ظروف تشغیل النوع الثانى من آالت الحصاد إال أنھا تتمیز
رجوعھا إلى األرض مرة ثانیة مكونات ھذه  بعد فصلھا من أجزاء التربة والعروش ونقلھا إلى مقطورة وعدم

  حصائر الفصل ويتوفر منھا خط واحد أو خطین اآللة تشبه النوع الثانى فیما عدا تعدد

٪ ١٠٠التربة والشوائب بدرجة بقايا  إرتفاع سعرھا وعدم إمكانیة التخلص الكامل من يعیب ھذه اآللة
فدان يومیا طبقا  ٨ - ٥معدل آداء ھذه اآللة من  .. األمر الذى يستدعى إجراء عملیة الفرز قبل التعبئة

  لعدد خطوطھا

  

  عملیة العالج التجفیفى للدرنات

وفیھا يتم .. اوى المحصول المراد تخزينه لفترة أو المحصول المراد إستعماله كتق تجرى ھذه العملیة فى الحقل على
سم ثم  80 - 100 الدرنات التى سبق فرزھا فرزا مبدئیا حیث تكوم على شكل مراود ھرمیة الشكل بارتفاع تكويم

سم ھذا مع مراعاة عدم تغطیة  40 – ٥٠تغطى ھذه المراود بطبقة سمیكة من قش األرز النظیف الجاف بارتفاع 
األرز حتى التكون مصدرا إلنتشار اإلصابة ببعض األمراض  قشالدرنات بعروش النباتات على اإلطالق بدال من 

 يوما وھى الفترة الالزمة إلتمام عملیة العالج ١٠ -  ١٥ھكذا تحت ھذه الظروف لمدة  يترك المحصول.. والحشرات 
  . النواالت أو الثالجات التجفیفى للدرنات ثم يفرز المحصول فرزا جیدا ثم ينقل بعد ذلك لتخزينه سواء فى

 تھدف ھذه العملیة إلى مایلى

وتحملھا لعملیات  تطاير الرطوبة الزائدة من الدرنات وتصلب قشرتھا وبالتالى زيادة درجة صالبتھا -1
  التداول والنقل والتخزين

  حدوث تسلخات جفاف التربة العالقة بالدرنات وبالتالى سھولة تنظیف الدرنات منھا بالید بدون -2

  قد تحدث للدرنات عند الحصاد إلتئام الجروح التى -3

  إستبعادھا سھولة إكتشاف الدرنات المصابة والتالفة بعد إجراء ھذه العملیة وبالتالى يمكن -4
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  تخزین المحصول

محصول العروة الصیفیة الستعماله كتقاوى لزراعة كل من العروتین  يقوم معظم مزارعى البطاطس بحجز جزء من
 ( یث يقومون بتخزين ھذا الجزء خالل أشھر الصیف من شھر مايو حتى شھر سبتمبروالمحیرة ح الشتوية( النیلیة 

  . فى النواالت أو فى الثالجات

  البطاطس الصیفیة وعموما ينصح بمراعاة النقاط التالیة قبل البدء فى تخزين ناتج محصول

اإلصابة  يفضل عدم إستعمال محصول الزراعات الصیفیة المتأخرة كتقاوى وذلك لزيادة نسبة §
التخزينیة  باألمراض الڤیروسیة ودودة درنات البطاطس ولفحة الشمس وكذلك ضعف القدرة

  للدرنات الناتجة

  يجب حصاد المحصول عند تمام نضجه وعدم تخزين الدرنات الغیر تامة النضج §

يتم  التقاوى التى ھذا وتقدر كمیة.. ضرورة إجراء عملیة العالج التجفیفى للدرنات قبل التخزين  §
لزراعة كل من  من جملة كمیات التقاوى الالزمة% ٨٥ – ٧٥تخزينھا بالثالجات بحوالى 

وفیما يلى بعض  . والمحیرة ويخزن الجزء الباقى فى النواالت) الشتوية( العروتین النیلیة 
كمیة الفقد أثناء التخزين  اإلحتیاطات الواجب مراعاتھا لرفع الكفاء التخزينیة للدرنات وتقلیل

  .اصة تحت ظروف النواالتخ

  التخزين فى نواالت

فتحات متبادلة من  النوالة عبارة عن مخزن عادى مبنى من الطوب اللبن أو الطوب األحمر جدرانه ذات
العروق الخشبیة مغطاه بالحصیر  جمیع الجھات ماعدا الجھة القبلیة وذلك للتھوية والسقف مكون من

الشمالیة بدلتا النیل حیث تنخفض درجة  االت فى المحافظاتوالقش والطمى ھذا وتتركز معظم النو
  . الحرارة نسبیًا عن القاھرة والوجه القبلى

 یتم تخزین البطاطس فى النواالت على النحو التالى

  . بدودة درنات البطاطس تفرز الدرنات أوال فرزا جیدا إلستبعاد التالفة والمصابةخاصةالدرنات المصابة -1

  . مم٦٠/  ٣٥الدرنات الصغیرة والمتوسطة الحجم ذات األقطار يتم تخزين  -2

وعرض المرود  سم ١٠٠ - ٨٠تكوم الدرنات داخل النوالة على ھیئة مراود ھرمیة الشكل بارتفاع  -3
من آن آلخر للتخلص من  م بطول النوالة مع ترك فراغ بین كل مرود وآخر يسمح لفرزه ٢ – ١.٥حوالى 

والمصابة بدودة درنات البطاطس والتى  ابة باألمراض خاصة العفن الجاف والطرىالدرنات التالفة والمص
  .يجب إعدامھا حرقا

لوزارة الزراعة كذلك  يتم تعفیر البطاطس بأحد المبیدات المصرح باستعمالھا طبقا للتوصیات الفنیة -4
جم  ١٥٠بمعدل  GV الڤیروس يمكن استخدام طرق المقاومة البیولوچیة فى ھذا الغرض حیث يستخدم

  . المعدل السابق بنفس) بروتكتو  ) BT من مركب فیروتكتو لكل طن أو البكتیريا

تعفیر قش األرز  سم مع ٤٠ -٥٠تغطى البطاطس بطبقة سمیكة من قش األرز النظیف الجاف بإرتفاع  -5
  . أيضا بأحد المبیدات السابق ذكرھا

خاصة فراشة  النوالة لمنع دخول الفئران والحشراتينصح بوضع طبقة من السلك الضیق على فتحات  -6
  . األبیض لعكس أشعة الشمس كما ينصح أيضا بطالء جدران النوالة من الخارج باللون.. درنات البطاطس 

وتتراوح نسبة الفقد  أشھر ٣ - ٢.٥يمكن تخزين البطاطس تحت ظروف النواالت لفترة تتراوح مابین  -7
حسب %  ٣٠ – ١٥واألعفان وخالفه مابین التخزين نتیجة التنفس والتبیتالكلى للدرنات أثناء فترة 

  . وكفاءة النوالة وخالفه الظروف الجوية وحالة التقاوى المخزنة والصنف
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  التخزين فى الثالجات

.. ألف طن  150 تقدر السعة التخزينیة الحالیة بالثالجات المخصصة لتخزين تقاوى البطاطس بحوالى
والباقى يملكه كل من  ألف طن ٣٣التعاونیة العامة لمنتجى البطاطس منھا حوالى تمتلك الجمعیة 

  . القطاع العام والخاص

 ویتم التخزین فى الثالجات كما یلى

  تفرز الدرنات أيضا فرزا جیدا إلستبعاد التالف منھا والمصاب -1

  مم ٦٠/ ٣٥تنتقى أيضا التقاوى ذات األحجام الصغیرة والمتوسطة  -2

جیدا لضمان جودة  كجم مع مراعاة ملء الجوال ٣٣تعبأ الدرنات فى أجولة جوت نظیفة سعة الجوال  -3
  التبريد

عدد الرصات فى  توضع األجولة داخل عنبر التبريد فى رصات فوق بعضھابلوكات بحیث اليزيد إرتفاع -4
وبعضھا لضمان زيادة كفاءة  البلوكات سم بین ٢٥رصة مع مراعاة ترك فراغات كافیة  ١٦البلوك الواحد عن 

بالرصات العلوية لمواسیر التبريد منعا من حدوث تجمد  كذلك يجب مراعاة عدم مالمسة الدرنات.. التبريد 
  . للدرنات

الواحد تالفیا لحدوث  يراعى عدم تخزين كمیات من التقاوى تزيد عن السعة التخزينیة المقررة للعنبر -5
  . بالتقاوى نقص غاز األكسچین فى الجو المحیط ظاھرة القلب األسود الناتج عن

٪ لمدة قد ٩٠حوالى  ْم ورطوبة نسبیة ٣-٤تخزن التقاوى بالثالجات على درجة حرارة تتراوح مابین  -6
  ٪ ٤ - ٥الظروف حوالى  تصل ألكثر من ثمانى أشھر وتبلغ نسبة الفقد الكلى للدرنات تحت ھذه

  العنایة بالتقاوى بعد التخزین

  وى المخزنة فى النواالتالتقا

قبل الزراعة  يجب عدم ترك الدرنات للتنبیت داخل المراود بل يراعى إجراء عملیة التنبیت األخضر §
  بحوالى أسبوعین فى مكان به ضوء مباشر مع رفع درجة رطوبته كلما أمكن

  منبتة قبل الزراعة يراعى ضرورة فرز الدرنات جیدا بعد التخزين وإستبعاد الدرنات التالفة والغیر §

  التقاوى المخزنة بالثالجات

الفرصة إلجراء  يجب إخراج التقاوى من الثالجات قبل الزراعة بمدة أسبوعین على األقل إلعطاء §
  عملیة التنبیت األخضر لھا

على  يجب عدم زراعة التقاوى بعد خروجھا من الثالجات مباشرة حیث يؤدى ھذا إلى الحصول §
  النمو وغیاب نسبة كبیرة من الجور عالوة على تأخر نضج المحصولنباتات غیر منتظمة 

مكان  يجب عدم البدء فى فرز الدرنات وھى مازالت مكتسبة درجة حرارة الثالجة بل تترك فى §
 مظلل جید التھوية حتى تكتسب درجة حرارة الجو العادى ثم تفرز

  أصناف البطاطس المسجلة التى تزرع فى مصر اھم

فى مصر إلى خمس مجموعات رئیسیة حسب درجة تقییمھا وعدد األيام  أصناف البطاطس التى تزرعيمكن تقسیم 
  التالى على النحو زراعتھا وحتي میعاد حصادھا تحت الظروف البیئیة المحلیة الالزمة لھا من تاريخ
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 Early Maturing Varieties : مجموعة األصناف مبكرة النضج: اوال 
  .يوم من تاريخ زراعتھا وحتى میعاد نضج درناتھا ١٠٠ -  ١٠٥حوالى ھذه المجموعة يلزمھا 

  وھى تشمل األصناف التالیة

  Liseta لیسیتا - Jaerla يارال - Berber بربر - Accent أكسنت

  Medium Early Maturing Varieties : مجموعة األصناف النصف مبكرة: ثانیا 

  .يوم للوصول إلي مرحلة تمام النضج ١٠٥ – ١١٠تحتاج أصناف ھذه المجموعة إلى حوالى 

  وھى تضم األصناف التالیة

 مونالیزا - Marfona مارفونا - Grata جراتا - Escort أسكورت - Arinda أرندا - Ajax أياكس - Ajiba عجیبة
Mohalisa Mo أسبونتا Spunta - كینج إدوارد K.Edward - سانتى Sante - تیمات Timate - تربو Turbo - 

  L.olumpia لیدى أولمبیا - L.Claire لیدى كلیر

 Med. Early to Med. Late Maturing: النصف متأخرة -مجموعة األصناف نصف مبكرة : ثالثا 
Varieties 

  . يوم ١١٠ -  ١١٥أصناف ھذه المجموعة تحتاج إلى حوالى 

  وتشمل األصناف التالیة

 كنبك - Hertha ھیرثا - Gigant جیجانت - Ditta ديتا - Draga دراجا - Cyloon سیكلون - Agria أجريا
Kennebec - ھیرمس Hermes - لیدى روزيتا L.Rosetta - نیقوال Nicola - بیكاسو picasso - ساتورنا 

Saturna  

  Med. Late Maturing Varieties :مجموعة األصناف النصف متأخرة: رابعا 

  .يوم لتمام نضجھا ١١٥ - ١٢٠حوالى أصناف ھذه المجموعة تحتاج إلى __

  وتضم األصناف التالیة

 أسنا - Avondal أفوندال - Slaney أسالنى - Desiree ديزيريه - Cardinal كاردينال - Diamant ديامونت
Isna - مارادونا Maradona - بروفنتو Provento - فان جوخ Van Gogh  

 Med Late Maturing Varieties مجموعة األصناف المتأخرة النضج:خامسا 

  .يوم من تاريخ زراعتھا وحتى تمام نضج درناتھا ١٢٠ھذه المجموعة يلزمھا حوالى 

  وھى تشمل األصناف التالیة

  Mondial مونديال - Famosa فاموزا - Cara كارا - Baraka بركة - Alpha ألفا

  المكافحة المتكاملة لآلفات الحشریة التى تصیب البطاطس

اآلفات وما تنقله  اب البطاطس بآفات حشرية مختلفة تسبب أضرارًا كبیرة للمحصول نتیجة تغذية ھذهتص
وكمیة ونوعیة المحصول  من أمراض تؤثر على سالمة ونمو محصول البطاطس وتؤدى إلى قلة وحجم

ئد النخفاض قابل للتسويق أو قلیل العا وتؤدي شدة اإلصابة باآلفات الحشرية إلى أن يصبح المحصول غیر
  قیمته ورداءة نوعه
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 وفیما يلى أھم اآلفات الحشرية التى تصیب محصول البطاطس والمكافحة §
  المتكاملة لكل آفة

  Gryllotalpa gryllotalpa : الحفـار كلب البحر -1

 

 الحفار
 

  مظھر اإلصابة والضرر

التربة مباشرة  والسوق تحت سطحتتغذى حشرات الحفار على قطع التقاوى وجذور النباتات الصغیرة 
النباتات على سطح التربة مع  فیشاھد ذبول النباتات الصغیرة ووجود قرض أسفل سطح التربة مع میل

الجور مما يلزم الترقیع ويشاھد بعد رى األرض  إتصالھا بالساق قد تموت النباتات عند شدة اإلصابة وغیاب
أو بجوار خطوط الرى أو النقاطات فى األراضى الرملیة التى الجور  أنفاق التغذية فى بطن الخط متجة إلى

 تصاب الدرنات المتكونة أيضًا بالحفار ويظھر علیھا فجوات أو ثقوب مما يقلل من قیمتھا . تروى بالتنقیط
  التسويقیة

  الظروف المالئمة لإلصابة

بالحفار فى األراضى  اإلصابة تكثر اإلصابة بالحفار فى عروة البطاطس الصیفیة عن العروة الشتوية وتشتد
والترع فى األراضى غزيرة التسمید  الصفراء أو أراضى الجزائر وطرح النھر حیث يتواجد بجوار المساقى

  العضوى

  المكافحة

  االھتمام بالعملیات الزراعیة مثل الحرث والعزيق وإزالة الحشائش §
  عدم اإلفراط فى التسمید العضوى §
  رنیة مثل البطاطا والجزر واللفت وغیرھاعدم الزراعة بعد محاصیل د §
 + EC ٪٤٨لتر دروسبان  ١.٢٥٪ أو ٠٤لتر ھوستاثیون  ١.٢٥إستخدام الطعم السام المكون من  §

لمدة  لتر ماء وتترك للتخمر ٢٠ - ٣٠كجم عسل أسود تخلط مع  ١+ كجم جريش ذرة  20 - 15
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بطن  الري ويوضع سرسبة فىساعة ويوضع الطعم السام بعد الري وتشرب التربة ماء  ٢ – ٣
  الخط أو بجوار النقاطات وخطوط الرى

  Agrotis ipsilon: الدودة القارضة -2

  مظھر اإلصابة والضرر

قرض تام فى سوق  تشتد اإلصابة بالدودة القارضة فى زراعات العروة الشتوية وتشاھد اإلصابة بوجود
الجذور وموت النباتات  ألرض منفصلة عنالنباتات الصغیرة فى مستوى سطح التربة وسقوطھا على ا

فى حالة الزراعة بالخطوط الطويلة وعند  المصابة وتسبب أعداد بسیطة من الديدان القارضة ضررًا بالغًا
السمراء المقوسة التى تتالمس أجزاء الفم مع نھاية  البحث أسفل النباتات المصابة تشاھد الیرقات

أجزاء من الحقل فى المناطق التى تكثر بھا الحشائش أو بجوار  فى البطن يالحظ أن اإلصابة تظھر فجأة
  الحقول المھملة

 

 يرقات الدودة القارضة
 

  الظروف المالئمة لإلصابة

على زراعات البطاطس  يالحظ اإلصابة فى الجو البارد حیث تشاھد الیرقات إبتداءًا من نوفمبر حتى أبريل
العلیق أو المزارع المھملة وعلى  على الحشائش خاصة حشیشةوتنشط الحشرة لیًال وتتربى الحشرة 

  الزراعات المجاورة الحشائش بالحدائق المھملة وتھاجم الیرقات لیًال

  المكافحة

  االھتمام بتجھیز األرض من حرث وتقلیب التربة وتعريضھا للشمس §
وخاصة  البیض النظافة الحقلیة وإزالة الحشائش وخاصة العلیق حتى التجذب الفراشات لوضع §

  فى األراضى التى تزرع برسیم تحريش حیث تكثر بھا الحشائش
  جمع الیرقات أسفل النباتات المصابة وإعدامھا §
مخلوط  ٪٢٥كجم مارشال  ١٪ أو ٠٤لتر ھوستاثیون  ١.٢٥إستخدام الطعم السام المكون من  §

تكبیشًا  وتوضعلتر ماء  ٣٠ – ٢٠كجم عسل أسود تخلط مع  ١+ كجم ردة ناعمة  ٢٥ – ٢٠مع
  حول الجور عند الغروب

  Pentodon bispinosus : الجعال الجعل ذو الظهر الجامد -3
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  مظھر اإلصابة والضرر

الجذور والسوق  تتغذى الیرقات والحشرات الكاملة للجعل على أجزاء النبات أسفل سطح التربة مثل
تھتك أنسجة الدرنات ونمو  الدرنة مما يسببوالدرنات المتكونة حیث يبدو بھا نحت أو ثقوب على سطح 

التسويقیة وعند الكشف أسفل الجورة  فطريات العفن علیھا مما يؤدى إلى تشوه الدرنات وقلة قیمتھا
الجعال أضرار كبیرة للمحصول قبل أن يتدارك  المصابة تشاھد الیرقات أسفلھا وتسبب يرقات وخنافس

  الزراع وجود الحشرات بالحقل

 

 الجعل ذو الظھر الجامديرقة 
 

  الظروف المالئمة لإلصابة

المسمدة بالتسمید  تكثر اإلصابة بخنافس الجعال فى األراضى الصحراوية أو طرح النھر واألراضى الرملیة
التربة أسفل الحشائش وتخرج  العضوى وعند الربیع تتزاوح الحشرات الكاملة وتضع اإلناث البیض فى

سم وتتعذر الیرقات فى  ٥عند تمام النمو  یع في شكل يرقات مقوسة يصل طولھاأساب ٣ – ٢الیرقات بعد 
الكاملة فى صورة خنافس ذات لون أسود من شھر  التربة فى شرنقة من الطین تخرج منه الحشرات
إلى أن تنشط فى الربیع التالى حیث تصل إلي ذروة  أغسطس حتي أكتوبر وتدخل فى بیات شتوي

الخنافس عن مكان مناسب لوضع البیض مثل المحاصیل الدرنیة أو  تبحث إناث تعدادھا وبعد التزواج
والجزر والبطاطا وغیرھا التنجذب إناث الجعال إلى وضع البیض فى المساحات  الجذرية مثل البطاطس

البقولیة  المزروعة من الحبوب الصغیرة مثل القمح والشعیر أو المساحات الكبیرة من المحاصیل الصغیرة
اإلناث المحملة بالبیض  الجذور مثل البرسیم الحجازي أو البرسیم المصرى أثناء ذروة تعداد عمیقة

  المخصب

  المكافحة

 خدمة األرض جیدًا مع إزالة الحشائش وزراعة محصول بقولى ثنائى الحول مثل البرسیم §
  الحجازي

  بطاطسعمل نظام لتعاقب المحاصیل التى تزرع األرض بالقمح يتبعھا برسیم ثم  §
عند  فدان/ كجم  ٢٠٪ محبب بمعدل ١٠معاملة التربة بمبید ديازينوكس محبب أو ديازينون  §

وتروى  معرفة اإلصابة بالجعال ويوضع المبید سرسبة فى بطن الخط ثم تغطى مباشرة بالتراب
  األرض حتى يتخلل المبید التربة ويقضى على الیرقات

 سم ٣٠سم وعرض  ٣٠ول كل بؤرة بعمق كذلك عند وجود نباتات قائمة يحفر خندق ح §
  وتروى ويسرسب داخله كمیة كافیة من المبید ويردم الخندق فى الحال

  Spodoptera littoralis دودة ورق القطن -4

  مظھر اإلصابة والضرر
تكبر السفلى للوريقات وتتركھا فى طبقة شفافة على السطح العلوى وعندما  تتغذى الیرقات الصغیرة على البشرة

الجانبیة أو  وجود ثقوب باألوراق وبإشتداد اإلصابة تظھر األوراق عبارة عن العرق الوسطى والعروق الیرقات يالحظ
  وتعرضھا للذبول والجفاف التھام نصل الورقة كله وكذلك براعم البطاطس الطرية وإلى موت النباتات
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  الظروف المالئمة لإلصابة
البطاطس بجیل دودة ورق القطن السادس والسابع وذلك بانتقالھا من حقول  تھاجمفى العروة الشتوية المبكرة 

  المجاورة ويسبب للبطاطس الصغیرة ضررا كبیرا مما قد يستدعى عملیات الترقیع البرسیم

فول الجیل الثانى والثالث نباتات البطاطس وخاصة المجاورة لزراعات القطن أو  بینما العروة الصیفیة المتأخرة يھاجم
قد تسبب تعفنھا  حیث تتغذى الیرقات على األوراق أو تھاجم الدرنات الصحیة المتنكونة وتحدث بھا فجوات الصويا

  وتشوھھا وتقلیل قیمتھا التجارية

  المكافحـة

( قلب  االھتمام بخدمة األرض بالحرث والعزق ومكافحة الحشائش وعدم الزراعة بعد برسیم §
  ( تحريش

التبكیر فى  عروة الصیفیة وعدم مجاورة بطاطس لقطن أو فول صويا وعدمالزراعة المبكرة لل §
  زراعة العروة الشتوية مع تجنب مجاورة زراعات البرسیم

الحى على  إقامة حواجز فاصلة بین الحقول المصابة والسلیمة وذلك بشتى المراوى ونثر الجیر §
الفاصلة بالماء  القنوات الريش المجاورة للحقول المصابة لمنع إنتقال الیرقات مع غمر

  والكیروسین
  الرش بأحد المركبات التالیة §

  فدان/ جم ٣٠٠بمعدل  ٩٠%الالنیت  .١
  فدان/ لتر ١٪ بمعدل ٥٠ريلدان  .٢
  فدان/ لتر  ٤/٣٪ بمعدل ٧٢سلیكرون  .٣
  فدان/ جم  ٣٠٠٪ بمعدل ٩٠كويك  .٤

 Phthorimaea درنات البطاطس) فراشة ( دودة  -5
operculella  

  اإلصابة والضررمظھر 
أنفاق باھته بین بشرتى الورقة على نصل الورقة غیر منتظمة الشكل نتیجة  تتمیز إصابة المجموع الخضرى بوجود

جفاف  وظھور مساحات باھته تتحول إلى اللون البنى فى قاعدة العرق الوسطى للورقة مما يسبب تغذية الیرقة
  .عنكبوتى والتغذية بین ثنیات الورقة تجاورتین أو طى الورقة بنسیجالورقة بالكامل وقد تقوم الیرقة بضم ورقتین م

على شكل فضالت بنیة أو ) البراعم ( براز فى مداخل األنفاق حول العیون  ونشاھد اإلصابة على الدرنات بوجود
ات على عمق درن مما يسبب نمو الفطريات وتعفن الدرنات وذلك نتیجة تشقق التربة أو الجفاف أو وجود سوداء اللون

أو عند نھاية عمر النبات تقوم الیرقات  سم من سطح التربة عند جفاف األوراق نتیجة اإلصابة باألفات ١٠أقل من 
  . الحقول المصابة بدخول الشقوق فى التربة ومھاجمة الدرنات فى

أو اإلستھالك إذا أھمل المخزن وتؤدى إلى تلف الدرنات المعده للتقاوى  تستمر اإلصابة بدودة درنات البطاطس فى
  . تھاجم الحشرة الدرنات أثناء الشحن إلى الموانىء أو للتخزين عالجھا وقد
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 والدرنة الحشرة لفراشة درنات البطاطس وأعراض اإلصابة فى الورقة
 

  الظروف المالئمة اإلصابة
وأنسب ظروف لتكاثر ) باذنجان  -فلفل  - طماطم  -بطاطس ( الباذنجانیة  تصیب ھذه الحشرة جمیع نباتات العائلة

والمخزن  الجو الدافئ الجاف وتشتد اإلصابة بدودة درنات البطاطس في العروة الصیفیة فى الحقل نشاط الحشرة
المتأخر للزراعة فى كال العروتین الصیفیة  ويقل قدرھا فى العروة الشتوية وإصابة الدرنات تظھر عالیه فى المیعاد

إصابة المجموع الخضرى تظھر فى العروة الصیفیة فى منتصف مارس  المبكرة فى حین أنوالشتوية عن المواعید 
  . درجات الحرارة المالئمة ويندر إصابة المجموع الخضرى فى العروة الشتوية حتى بداية أبريل حسب

ر فترة من لھا بیات شتوى ويطول الجیل خالل ديسمبر ويناير ويكون أقص أجیال فى السنة ولیس ٨ – ١٠وللحشرة 
  . يونیو إلى أغسطس

  المكافحة

  بمجرد النضج الزراعة المبكرة وخاصة فى األصناف المتأخرة النضج وعدم تأخیر تقلیع المحصول §

البطاطس  عدم ترك البطاطس التى تم تقلیعھا بدون غطاء أثناء اللیل وعدم التغطیة بعرش §
  وتغطى بقش أرز جديد

  حول الجور وتغطیة الدرنات المكشوفةسم والترديم  ١٥الزراعة على عمق  §

  حول الجور عدم إتاحة الفرصة لتشقق التربة بعد صب الدرنات كذلك بالرى المتقارب والترديم §

  الفرز قبل التخزين واستبعاد الدرنات المصابة وإعدامھا §

 أوراق مصابة فى ١٠٪ أى وجود ١٠يتم رش المجموع الخضرى عند نسبة إصابة  §
  بالمركبات اآلتیةنبات  100

  الفدان/ جم  ٢٠٠بمعدل  WP٪ ٦.٥أجرين  .١
  الفدان/ جم  ٣٠٠بمعدل  WP٪ ١٠بروتكتو  .٢
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  الفدان/ جم  ٢٠٠بمعدل  ٢X 6.4٪ WPدايبل  .٣
  لتر ماء ١٠٠/ سم  ٢٥٠بمعدل  E C٪ ٥٠توكثبون  .٤
  الفدان/ لتر  ١.٥بمعدل  E C٪ ٥سومثیون  .٥
  الفدان/ سم  ٧٥٠بمعدل  E C٪ ٧٢سلیكرون  .٦

  يتم مكافحة دودة درنات البطاطس فى النواالت كما يلى §

  كجم بودرة تلك ٣الطن درنات تخلط مع / جم  ١٥٠بمعدل  WP٪ ٦.٥أجرين  §
  كجم بودرة تلك ٣الطن درنات تخلط مع / جم  ٢٠٠بمعدل  WP٪ ١٠إيكوتیك بیو  §
  تطن درنا/ لنر ماء  ١.٢٥+ سم مادة ناشرة  ٢+ جم  ١٥٠بمعدل  WP٪ ١٠بروتكتو  §
  كجم بودرة تلك ٣الطن درنات تخلط مع / جم  ١٥٠بمعدل  ٢X 6.4٪ WPدايبل  §
  كجم بودرة تلك ٣الطن درنات تخلط مع / جم  ١٥٠بمعدل  W D G٪ ٣زنتارى  §

وإعدامھا فإنه يلزم أال  على أن تغطى الدرنات بقش أرز جديد بعد فرز الدرنات واستبعاد الدرنات المصابة
طبقات  ٣تعفیر الدرنات على شكل  على أن يتم تعفیره بنفس مركبا ت سم ٥٠يقل سمك القش عن 

  الحیوية على أن يعاد تعفیر الدرنات بعد شھر بنفس المركبات

  Euzophera osseatella حفار ساق الباذنجان -6

  مظھر اإلصابة والضرر
التربة حیث تظھر كتل من  واألفرع فى المناطق السفلیة بجوار سطح تتمیز اإلصابة بوجود ثقوب فى السیقان

 براز الحشرة مختلطة مع بقايا تغذية على فوھة ھذه الثقوب ويالحظ ذبول وموت النباتات النشارة تحتوى على
  . الصغیرة أو ذبول أحد األفرع عند وجود إصابة متأخرة بھذه الحشرة

نتیجة حفر الیرقة فى  لمصابوعند إصابة الدرنات تظھر الدرنات متعفنة أو لینة ذات لون أسمر فى الجزء ا
اإلصابة بحفار ساق الباذنجان ودودة  سطح الدرنة وتكبر المساحة المصابة بطول مدة اإلصابة ويفرق بین

الدرنة فقط وتدخل عن طريقھا إلي جسم الدرنة وتتلف  درنات البطاطس بأن دودة الدرنات تصیب عیون
  .بعیدًا عن ھذه العیون إصابته بالدرنة العین أما حفار ساق الباذنجان فإن

  الظروف المالئمة اإلصابة

التى تزرع فلفل أو  يصیب حفار ساق الباذنجان سوق العائلة الباذنجانیة وتشتد اإلصابة به فى المناطق
البقايا النباتیة المصابة أو النباتا  باذنجان معقر حیث تقضى الحشرة طور العذراء فترة البیات الشتوى فى

  . المعقرة

الصیفیة وتالحظ اإلصابة فى  ر اإلصابة بھذه الحشرة فى العروة الشتوية وتقل اإلصابة جدًا فى العروةتكث
المجھزة لتخزين البطاطس وإعدادھا  محصول البطاطس الذى يتم تقلیعه فى شھر يناير وفى الشون

  . للتصدير

  المكافحة

  ھا بما فیھا من يرقاتإزالة األفرع والنباتات المصابة أو الدرنات المصابة وإعدام §
حیث تحتوى  إستخدام السوق المصابة بعد تقلیع المحصول فى الوقود وعدم تركھا للعام التالى §

  على الیرقات الساكنة
  عدم تعقیر الفلفل والباذنجان فى مناطق زراعة البطاطس §
سوق  تتم مكافحة الحشرة كما فى توصیات دودة درنات البطاطس مع توجیه الرش نحو قواعد §

  النباتات

  ( قمل النبات( حشرات المن  -7

  Myzus Persicae من الخوخ األخضر
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  Aphis gossypii من القطن أو البطیخ

  مظھر اإلصابة والضرر

البطاطس بمجرد  حشرات المن من الحشرات الثاقبة الماصة التى تتغذى على عصارة النبات وتصیب
البطاطس الصغیرة وتأخذ شكل الكوب  بة بالمن بتجعد أوراقظھور األوراق فوق سطح األرض وتتمیز اإلصا

  .السفلیة وتصبح مصفرة وتموت بعد ذلك وكذلك فى التفاف األوراق إلى أسفل وذبول األوراق

الزائدة تفرز على  ويمتص المن عصارة النبات بكمیة أكبر من أن يستطیع االنتفاع بھا ولذا فإن المواد
السطوح العلوية لألوراق والسوق مما  وتشاھد الندوة العسلیة على) سلیة الندوة الع( األوراق وتسبب 

  . علیھا فطريات العفن األسود يسبب نقص التمثیل الضوئي والتنفس والنتح وينم

تموت قبل النضج مما  وعند شدة اإلصابة بالمن يشاھد تشوھات فى النموات الحديثة وتقزم النباتات وقد
  . ًا ونوعًايؤدى إلى قلة المحصول كم

عصارة النباتات  ومما يزيد من ضرر اإلصابة بالمن ھو نقل أمراضًا ڤیروسیة متعددة أثناء تغذيته على
الطیران وينقل المن أمراضًا ڤیروسیة  المصابة وانتقاله إلى النباتات السلیمة سواء بمالمسة النباتات أو

حیث  Y أو ڤیروس A أو ڤیروس PLRVالبطاطس خطیرة للبطاطس فى مصر وھو مرض التفاف أوراق
  . إلنتاج التقاوى التى تزرع فى العروة الشتوية تسبب خسارة جسیمة لمحصول البطاطس المعد

  . يوم والمن يتواجد طوال العام ٣٧ – ٥جیل فى السنة مدة الجیل  ٥٢ – ٥٠وللحشرة 

 

 من الخوخ على ورقة البطاطس
 

  الظروف المالئمة اإلصابة

وغیر مكتملة  المن طوال العام ويوجد بالمن طوران ھى طور الحورية حیث تكون غیر مجنحةيتواجد 
حیث " تكاثر بكرى " موالید حیة  األعضاء التناسلیة وتتحول إلى أِن بالغة خصبة تتكاثر طول السنة وتضع

الوالدة إلي وقت قصیر حیث تصل الحورية حديثة  اليتواجد فى مصر ذكور ويتكاثر المن بسرعة كبیرة فى
  . الصیف وتبدأ فى الوالدة وتطول فترة الجیل فى الشتاء أيام فى ٤ – ٥طور األنثى البالغة بعد 

يوم يبنما  ٥٥عمر  وجد أن مستوى اإلصابة فى مرحلة نمو نباتات البطاطس فى العروة الشتوية يبدأ فى
ول البطاطس لمھاجمة المن ھو محص يوم فى العروة الصیفیة والفترة الحرجة التى يتعرض لھا ٢٩كان 

الصیفیة وتزداد إصابة المن للزراعات الصیفیة المتأخرة  أواخر شھر فبراير حتى منتصف أبريل فى الزراعات
الزراعات الشتوية تشتد إصابة المن على زراعات البطاطس المبكرة عنھا فى  وتسبب لھا ضررًا بالغًا وفى

  . مومًا فى نھاية عمر النباتالمتأخرة وتختفى حشرات المن ع الزراعات

وضرر الريح ھى من  يالحظ أن ارتفاع حرارة الجو وجفاف التربة وما ينتجة من زيادة النتح ولسعة الشمس
أيام  ٣ – ٤م لمدة  ٣٦ْالحرارة عن  العوامل التى تساعد على شدة اإلصابة بالمن غیر أن زيادة درجة

  . تؤدى إلي ھالك أعداد كبیرة من المن
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  افحةالمك

  البطاطس إزالة الحشائش ورشھا بالمبیدات قبل إزالتھا میكانیكیًا لمنع انتقتال المن إلى §
  االعتدال فى التسمید اآلزوتى واالھتمام بالتسمید البوتاسى §
ومزارع الخضر  زراعة البطاطس المعدة إلنتاج التقاوي بعیدًا عن عوائل المن مثل أشجار الحلويات §

  المھملة
  النباتات المصابة بالڤیروس وحرقھاإزالة  §
 حشرة ٢ورقة نبات أو  ١٠٠حشرة لكل  ٢٠البدء فى عملیات المكافحة عند مستوي إصابة  §

  مجنحة فى المصائد المائیة الصفراء

  الرش بأحد المبیدات التالیة §

  لتر ماء ١٠٠/ سم  ٥٠بمعدل  S C٪ ٢٠أدمیر  .١
  لتر ماء ١٠٠/ سم  ٣٧٥بمعدل  E C٪ ٥٠أكتیلك  .٢
  لتر ماء ١٠٠/ سم  ١٢٥بمعدل  E C٪ ٥٠ريلدان  .٣
  لتر ماء ١٠٠/ سم  ٣٧٥بمعدل  E C٪ ٥٠سومثیون  .٤
  لتر ماء ١٠٠/ جم  ١٥٠بمعدل  WP٪ ٢٥مارشال  .٥

  على أن يتم تغطیة سطحى األوراق بمحلول الرش

  Bemisia Tabaci : ذبابة القطن أو الطماطم البيضاء -8

  مظھر اإلصابة والضرر

فیروسیة للبطاطس تنقلھا  اإلصابة بذبابة القطن أو الطماطم البیضاء تجعد وتقزم وقد تنقل أمراضاتسبب 
للعروة الشتوية وتشاھد الحشرات  من الباذنجانیات فى مناطق زراعة البطاطس وھى أفة رئیسیة

والنباتات لألوراق وتفضل الحشرة النباتات الصغیرة  الكاملة والحوريات والعذارى على السطح السفلى
العسلیة من طورى الحشرة الكاملة والحوريات مما يسبب وجود الندوة  القوية وتفرز الحشرة الندوة

العلوى لألوراق السفلیة وظھور العفن األسود على الندوة العسلیة وتسبب  العسلیة على السطح
  الشديدة ذبول النباتات اإلصابة

 

 ( الحشرة الكاملة(الذبابة البیضاء 
 

  الظروف المالئمة اإلصابة
نباتات البطاطس فى الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر حیث تتواجد جمیع  تھاجم ذبابة القطن أو الطماطم البیضاء

  السطح السفلى ألوراق البطاطس وھذه الفترة توافق عروة البطاطس الشتوية أطوار الحشرة على
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 الرطوبة العالیة وتقل أعدادھا كثیرا خالل أشھر الشتاء الباردةالجو الدافىء و تشتد اإلصابة بالذبابة البیضاء فى
نبات البطاطس حوالى  وتتواجد الحشرة طوال العام ولیس لھا بیات شتوى ولوحظ أن إصابة البطاطس تبدأ فى عمر

  شھر ونصف من زراعات العروة الشتوية المبكرة عن المتأخرة

  المكافحة

  . . واألسوار النباتیة مثل الالنتانا زراعة البطاطس بعیدًا عن القرعیات §

  إزالة الحشائش والنباتات المصابة §

  التوازن الغذائى وعدم اإلفراط فى التسمید األزوتى وتقلیل الرى §

  عدم التبكیر فى الزراعات الشتوية عن منتصف سبتمبر §

  الرش بأحد المبیدات التالیة وبالتبادل وھى §

  لتر ماء ١٠٠/ سم  ١٨٧.٥بمعدل  E C٪ ٧٢سیلكرون  .١
  لتر ماء ١٠٠/ سم  ٢٥٠بمعدل  E C٪ ٥٠ريلدان  .٢
  لتر ماء ١٠٠/ سم  ٣٧٥بمعدل  E C٪ ٥٠اكتلك  .٣
  لتر ماء ١٠٠/ سم  ١٢٥بمعدل  S C٪ ٢٠أدمیر  .٤

  االمراض
  األمراض الفطریة: أوًال 

  : يصاب محصول البطاطس بالعديد من األمراض التى تؤثر إقتصاديا على المحصول ومنھا

  . والڤیروسیة والحشرية والیماتودية ض الفطرية والبكتیريةاألمرا

  االوراض الفطرية: اوال
الفطرية سواء فى الحقل أو فى المخزن وقد تظھر أعراض اإلصابة على الدرنات  تصاب البطاطس بالكثیر من األمراض

األمراض فى  تنتقل من خاللھاولكن ھى فى الحقیقة إصابة حقل أصال وعند زراعة الدرنات المصابة  وفى المخزن
  . الموسم الثانى

  وأھمھا وسنتعرف على األمراض التى تنتقل عن طريق التربة إلى درنات البطاطس

  عفن قطع التقاوى وعدم إنباتها
فى الحقل خاصة عند زراعة العروة النیلى حیث يكون الطقس حارًا مع  تظھر األعراض فى صورة غیاب جور كثیرة

التقاوى  والتربة الملوثة بفطريات العفن تنشط وتصیب التقاوى وعند الحفر مكان غیاب الجور تجد المرتفعةالرطوبة 
  . متعفنه تماما مما يسبب نقصًا كبیرًا فى كمیة المحصول الناتج

  وتتمثل الوقاية من حدوث عفن لقطع التقاوى فى األتى!!

  علیه د المیكروب العائل الذى يعیشإتباع دوره زراعیة التقل عن ثالث سنوات حتى اليج §

  التأكد من زراعة التقاوى سلیمه خالیة من اإلصابة §

  سم١٥ - ١٠الزراعة على عمق ال يزيد عن ( عدم الزراعة العمیقة  §
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  مع إتباع الزراعة الحراثى بدال من العفیر §

  اإلعتدال فى الرى §

  العناية بخدمة األرض وتسويتھا §

  المقطوعة ألجزاء التقاوى حتى تتكون طبقة السوبرين على األسطحإجراء العالج التجفیفى  §

  طن تقاوى/ كجم  ٣تعفیر الدرنات بمادة الرايزرولكس ثیرام بمعدل  §

  Verticillium and Fusarium wilt الذبـول

 البكتیرى الذى يعتبر من تصاب البطاطس عادة بالذبول الڤیرتسیلیومى أو الذبول الڤیوزارمى أما الذبول
  أھم أمراض البطاطس فسوف يذكر ضمن األمراض البكتیرية

  األعـراض
للنباتات المصابة ثم يمتد ألعلى ثم تجف األوراق وتتحول للون البنى  تظھر على شكل إصفرار األوراق السفلیة

 ) ساق النباتات أسفل أوأعلى سطح التربة بقلیل يشاھد التلون البنى للحزم الوعائیة وبعمل شق طولى فى
من فرع النبات  فى صورة خطوط بنیة طولیة قد يصاب وعاء خشبى واحد فیالحظ اإلصفرار فى جانب) الخشب 

وجود دائرة غیر متصلة ملونة باللون البنى  المصاب كذلك عند قطع الدرنات عرضیًا بالقرب من اتصالھا بالفرع يالحظ
لحزم الناتجة عن الذبول البكتیرى الذى سیذكر فیما بعد يمیزھا عن تلون ا الخفیف فى الحزم الوعائیة للدرنة وھذا ما

بالذبول  الذبول الفیوزارمي الذى قد تكون فیه الدائرة متصلة وأغمق قلیًال كذلك تصاب البطاطس أو حتى
بالذبول الفیوزارمى وسواء الذبول  الفیرتسیلومى عندما تكون الحرارة منخفضة نوعًا مما تكون علیه عند إصابتھا

  خارجیة لھذين المرضین على الدرنات سیلومى أو الفیوزارمى فال تالحظ أعراضالفیرت

 

 أعراض الذبول الفیرتسلیومى على ورقة البطاطس
 

  أما طرق الوقایة والعالج فھى

  كما ذكرت فى عفن قطع التقاوى مع استخدام أصناف مقاومة

  White Mold العفن األبيض
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  Sclerotinia Sclerotiorum الفطر إسكلروتینیا : المسبب

منخفضة درجة الحرارة ذات الرطوبة العالیة خاصة إذا زرعت البطاطس  حیث تزداد خطورة ھذا المرض فى المناطق
  . بعدھا بجوار الطماطم أو

بیضاوية أو مطاولة على ساق النباتات قرب إتصالھا بسطح التربة ثم  تظھر األعراض على شكل بقع مائیة غائرة
 الرطوبة تتغطى البقع بنمو أبیض قطنى كثیف وبفتح أو شق الساق طولیا يشاھد النمو وعند إشتدادتغمق 

  .المیسلیومى األبیض داخل الساق التى تصبح مجوفة من الداخل

  . ثم تتكون أجسام صلبة سوداء عبارة عن أجسام الفطر الساكنة

البقاء لعدة  سقطت فى التربة يمكنھامتراصة فى منطقة نخاع الساق والتى إذا ما ) إسكلروشیات 
قد تصاب الدرنات أيضا خاصة  سنوات لتعید اإلصابة بإستمرار لنباتات البطاطس طالما زرعت بجوارھا كما

  بالنمو الفطرى أو حتى األجسام الحجرية القريبة من سطح التربة فتصبح طرية وبھا فجوات ممتلئة

  المقاومھ
آعفان قطع التقاوى فیصبح من المھم أيضًا تطھیر سكاكین التقطیع واألھم  مقاومةباإلضافة إلى ما سبق ذكره فى 

القصبتین ثم  خط فى ١٨ – ٢٠عملیة الترديم المستمر حول النباتات وھو يمكن إتباعه بالتخطیط الضیق  ھو إجراء
بجب إتباعھا عند زراعة  الزراعیة التى يزرع خط ويترك األخر إلستعماله فى الترديم ويعتبر الترديم من العملیات

وفراشة درنات البطاطس ومن ناحیة البستنه فھى ھامة لتغطیة  محصول البطاطس لتفادى كثیر من أمراض التربة
  وتھیئة مھد كاف لنموھا بحیث تصبح النباتات فى منتصف الخط تمامًا الدرنات المتكونه بإستمرار

  Black scruf القشرة السوداء وتقرح الساق

تصیب المحصول فى الحقل وتنتقل  وھو من أھم األمراض التى Rhizoctonia solani الفطر : المسبب
  . إلى المخزن أيضًا

  وتتمثل األعراض كألتى

الشكل والتى يمكن إزالتھا باألظافر  تتكون جزئیات سوداء فوق قشرة الدرنه غیر منتظمة :على الدرنات
حبیبات الطین التى إذا ما غسلت الدرنة تزال من علیھا  حیث تكون ملتصقة بالقشرة وھذا ما يمیزھا عن

المزارع حیث تبدو الدرنات المصابة وكأنھا عالقًا بھا حبیبات الطین ولیس  بسھولة وھذا ما قد يخدع
وبالتالى  وعند زراعتھا فى الموسم التالى تؤثر على اإلنبات( إسكلروشیات) الحجرية للفطر  لألجسام

  . ربة أيضًاالمحصول كما تلوث الت

السوداء فى اإلنبات وإصابة النبت وتحوله  عند زراعة الدرنات المصابة تبدأتلك األجسام : على النبت
  . التربة للون اإلسود وتمنعه من اإلنبثاق فوق سطح

فى إلتفاف الساق وإصفرار  تتكون تقرحات بنیة اللون عند قاعدة الساق قد تتسبب : على الساق
لألوراق يشبه أعراض إلتفاف األوراق  التربة كما يسبب ھذا المرض أيضًا إلتفافااألوراق فوق سطح 

  . عند اإلصابة بالرايزوكتونیا المتسبب عن الفیروس ولكن األوراق تكون مرتخیة
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 السوداء أعراض إصابة األجزاء الموجودة اسفل سطح التربة بمرض القشرة
 

 : المقاومــھ

  الدورة الزراعیة وعدم تعمیق الزراعةسبق خاصة إجراء  كما

  Dry Rot العفن الجاف

المخزن ولكن  وھو من أھم األمراض الفطرية فى Fusarium solani ويسببه الفطر فیوزاريوم سوالنى
وتظھر األعراض بعد فترة من  اإلصابة تبدأ عند حدوث جروح أو ثقوب تحدثھا الحشرات للدرنات فى الحقل

الدرنة ثم تتجعد المنطقة المحیطة بھا وعند  حیث يســود لــون موضع اإلصابة علىتخــزين الدرنـات 
الحرارة نوعا تتكـون نمـوات الفطر البیضاء أو الــوردية على الدرنـة من  إرتفـاع الرطـوبة بالمخزن مع إرتفاع

الدرنه  لتجعد وتنكمشتمأل تجــاويف أو حجـرات فى أنسجة الدرنه المیته من الداخل ثم يزداد ا الخارج أو
وبالطبع تتكون الجراثیم  وتتكون حلقات متحدة المركز حول موضع اإلصابة ثم تجف الدرنه تماما وتموت

  .التى تقوم بدورھا بنشر اإلصابة وموت معظم الدرنات المخزنة

  وللوقایة من ھذا المرض یتبع األتى

  نقلھا تجنب إحداث جروح بالدرنات أثناء تقلیعھا أو تعبئتھا أو §
  فرز الدرنات المخزنة من آن إلى آخر والتخلص من الدرنات المصابة §
والترديم المستمر  مقاومة حشرة فراشة الدرنات والحیلولة دون وصولھا للدرنات بتغطیة الدرنات §

  علیھا أو بعد ترك التربة تتشقق حتى التصل الفراشة للدرنات وتضع بیضھا
  طن درنات / كجم ١.٥٪ دست أو فیتافاكس ثیرام بمعدل ٥تو تعفیر الدرنات قبل التخزين بالتك §
الرطوبة عن  م أثناء فترة التخزين والعناية بالتھوية وخفض ٢ْخفض درجة حرارة الثالجة إلى  §

  طريق جعل مسافات بین الباالت وبعضھا وبین آخر بالة والسقف

 

 األعراض الخارجیة لمرض العفن الجاف
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 لمرض العفن الجاف األعراض الداخلیة
 

 عفن اإلسكلروشيم

  Sclerotium rolfsii يسببه الفطر

المرتفعة والرطوبة المرتفعة حیث تظھر األعراض بوجود منطقة بنیة تحزم  ينتشر ھذا المرض فى ظروف من الحرارة
فوق  الخضرىمستوى سطح التربة مباشرة مما يتسبب فى ظھور اصفرار وأعراض ذبول على المجموع  الساق تحت

اإلصابة وسطح التربة المجاور  سطح التربة ثم بارتفاع الرطوبة يظھر النمو األبیض من میسلیوم الفطر على منطقة
بنى مسود وفى النھاية تموت النباتات وكذلك تصاب  لھا كما تظھر األجسام الحجرية وسط النمو الفطرى ولونھا

داكنة ويكثر ظھورھا عند العديسات ومع تقدم اإلصابة تتعمق البقعة حواف بنیة  الدرنات وتظھر بقع صغیرة بنیة ذات
دافئ رطب يظھر  لونھا ثم تتمزق قشرة البقعة وتسقط تاركة فجوة غائرة وإذا وضعت ھذه الدرنات فى مكان ويصفر

قبل تعبئتھا  من جفاف الدرنات سطحیًا تمامًا علیھا نمو فطرى أبیض اللون لذا يفید فى الوقاية من ھذا المرض التأكد
العفن الذى يصیب الدرنات والتى تساعد الجروح على حدوث مثل العفن  وشحنھا أو تخزينھا وھناك نوع آخر من

  . Pythium ultimum المتسبب عن الفطر يثیم الجرحى المائي

  أمراض البطاطس الفسیولوچیة
تحدث للدرنات دون أن يكون المسبب راجع ألى الظواھر غیر الطبیعیة التى  تعنى األمراض الفسیولوچیة مجموعة من

السبب إلى عدم مالئمة  الحیة سواء الفطر أو الڤیروس أو الحشرات أو البكتريا أو النیماتودا وإنما يرجع من الكائنات
سمیتھا أو سوء تخزين فتحدث نتیجة لذلك ظھور  الظروف البیئیة من حرارة مرتفعة أو منخفضة أو نقص عناصر أو

  .ونوعا وتكون طرق المكافحة عبارة عن تجنب أسباب حدوث ھذه الظواھر رضیة تقلل أيضًا من اإلنتاج كماحاالت م

  يلى ومن أھم األمراض الفسیولوجیة التى يتعرض لھا محصول البطاطس ما

  Secondary Growth : النموات الثانوية
على ھیئة سلسلة من النموات وتظھر ھذه الظاھرة  عیون الدرنة األم وقد تظھر عبارة عن بروزات أو نموات تظھر عند

وخاصة اآلزوتى  الظروف البیئیة فجأة بعد فترة من الظروف السیئة مثل توفر الرطوبة مع زيادة التسمید عند تحسن
الطويلة مثل األسبونت أكثر عرضة لھذه  بعد فترة جفاف وعدم انتظام التسمید والرى وتعتبر األصناف ذات الدرنات

  Cracking ظاھرة التفلق رة وقد تؤدى نفس الظروف السابقة لحدوثالظاھ

 

 النموات الثانوية والتفلق الفسیولوجى
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 التشقق الفسیولوجى
 

  Little Tubers الدرنات الصغيرة

 

 ( فسیولوجى( الدرنات الصغیرة 
 

دون أن يتكون مجموع خضرى من أى عین  الحجم والنضج من الدرنة األم عبارة عن تكون درنات صغیرة غیر كاملة
عن ذلك  ھذه الظاھرة إذا ارتفعت درجات الحرارة أثناء فترة التخزين وقبل زراعة الدرنات وينتج على الدرنة وتحدث

الطويل على مسافات عمیقة وفى تربة  سرعة نمو النبت وبالتالى إستطالته خاصة إذا زرعت ھذه الدرنات ذات النبت
  فقیرة

  Coiled Sprout النبتإلتفاف 

 

 ( فسیولوجى( إلتفاف النبت 
 

مرات قبل ظھورة فوق سطح التربة وتحدث ھذه الحالة فى ظروف مماثلة  عبارة عن تشوه النبت والتفافه عدة
  المنزرعة الدرنات الصغیرة باإلضافة إلى زيادة القالقیل فى التربة وزيادة الغطاء فوق التقاوي لظروف حدوث ظاھرة

  Hollow Heart: القلب األجوف
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 ( فسیولوجى( القلب األجوف 
 

وسط الدرنة تحاط بصفة عامة بنسیج من خاليا فلینیة بنیة اللون فى  عبارة عن حدوث فجوة أو عدة فجوات فى
المراحل  حدوث ھذه الظاھرة فى الدرنات كبیرة الحجم ويكون التجويف مركزيًا إذا بدأ تكوينه فى نسیج اللحاء ويكثر

  المبكرة من نمو الدرنة
طرفى الدرنة القمى أو القاعدى إذا بدأ تكوينه فى مرحلة متأخرة من نمو الدرنة  بینما يكون التجويف قريبًا من أحد

كبیرة الحجم وذلك  اإلصابة بالقلب األجوف فى جمیع الظروف التى تحفز النمو السريع للدرنات وتكوين درنات وتزداد
زيادة نسبة الجور الغائبة وكذلك عند زيادة سرعة  سمید العضوى قبل الزراعة وزيادة مسافات الزراعة أوعند زيادة الت

 الحرارة أو زيادة الرطوبة األرضیة عند بداية تكوين الدرنات مما يزيد من سوء الحالة النمو الخضرى يسبب ارتفاع درجة
  يتوقف النمو خاللھا بعد فترة من الظروف القاسیة التيزيادة التسمید اآلزوتى خاصة إذا ماجاءت ھذه الظروف 

  Black Heart : القلب األسود

 

 ( فسیولوجى( القلب األسود 
 

الدرنة فى نسیج النخاع لیس لھا رائحة وتنتج ھذه الظاھرة عن تخزين  عبارة عن مساحة میتة سوداء فى وسط
األكسچین وزيادة  التھوية فى النوالت األمر الذى ينتج عنه نقصالدرنات فى الثالجة أو عند سوء  كمیات كبیرة من

الظاھرة على الدرنات فى الحقل إذا غمرت التربة  أكسید الكربون نتیجة الرتفاع معدل التنفس وقد تظھر ھذه ثانى
  . األكسچین الالزم لتنفس أنسجة الدرنة بالماء قبل الحصاد حیث اليتوفر

  Aerial Tubers الدرنات الهوائية
قاعدة الساق فوق سطح التربة مباشرة فى آباط األوراق السفلى بدًال من أن  تتكون درنات صغیرة خضراء اللون عند

األوراق إلى األجزاء  سطح التربة وذلك عندما تتعرض النباتات ألى ظروف تعوق انتقال الكربوھیدرات من تتكون تحت
لألضرار الحشرية أو المیكانیكیة لألجزاء السفلى من  اھرة عند تعرض النباتاتاألرضیة من النباتات وتحدث ھذه الظ
  مثل مرض الساق السوداء أو تقرح الساق الريزوكتونى أو إصفرار اإلستر الڤیروسى الساق أو لإلصابة ببعض األمراض

 Jell End Rot عفن الطرف الچيالتينى أو الهالمى
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 ( فسیولوجى(أعراض عفن الطرف الجیالتینى 
 

أو التي تظھر بھا ظاھرة ) خاصة الطويلة ( النشا إلي سكر عند قادعة الدرنات  تحدث ھذه الحالة نتیجة لزيادة تحول
 End sugar السكرية الثانوية فتكون قاعدة الدرنات شبه شفافة نتیجة غیاب النشا وقد تسمى بالقاعدة النموات

التخزين فتتطور ھذه األعراض لتصبح قاعدة الدرنة  الظاھرة عند الحصاد أو أثناءولكن يبقى الجلد سلیمًا وتظھر ھذه 
ومن العوامل التى تساعد على تحول النشا إلى سكر عند قاعدة الدرنة ثم  چیالتینیةالمظھر ولكن بال أى رائحة

الرى لسد  م فى تنظیممرة أخرى من قبل النباتات انتشار الجو الجاف قبیل الحصاد لذا يجب التحك إعادة إمتصاصه
  حاجة النبات من الماء لتفادى ھذه الظاھرة

  Enlarged Lenticels : تضخم العديسات

 

  تضخم العديسات
 

اللون عند زيادة الرطوبة اإلرضیة بدرجة كبیرة مما يؤدى إلى سوء التھوية  تنتفخ العديسات وتظھر كثألیل بیضاء
عند حصاد الدرنات  فتتسع العديسات لتسمح بتبادل الغازات وتحدث ھذه الظاھرةتبدأ الدرنات تؤقلم نفسھا  وبالتالى

  غیر كاملة النضج تحت ظروف من الرطوبة المرتفعة

 Mechanical damage and : األضرار الميكانيكية والكدمات
Bruising  
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 ( فسیولوجى(األعراض الداخلیة للكدمات 
 

 

 ( فسیولوجى(األضرار المیكانیكیة 
 

أما الكدمات فتحدث نتیجة سوء معاملة الدرنات عند .. وخاصة الحصاد اآللى  تنتج األضرارالمیكانكیة أثناء الحصاد
تظھر بوضوح عند  عند كدم أو دك أجولة البطاطس فى األرض أثناء التعبئة والتخزين فتحدث الكدمات التى التداول أو

التشققات فتحدث فى جلد الدرنة وغالبًا  قريبة من قشرة الدرنة أماشق الدرنات فتشاھد مساھات أرجوانیة اللون 
  مايتكون لون بنى أسفل ھذه الشقوق

 
  

 


