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 الملخص

الكينوا من محاصيل الحبوب الكاذبة أو الغير حقيقية أي نباتاا  عرضةاة روراو وريار نييلياة لكنساا تساستدد ا استداد الحباوب  

 وتطحن بذورها للحصول على الدقيق. 

ماة أالف  انة  والقي 4-3منطقة النشوء هي أكوادور وبوليفيا و كولومبيا وبيرو وزرعه اإلنساا  وا اسسلكه كغاذاء مناذ أكنار مان 

الغذائية للكينوا عالية مقارنة بمحاصيل الحبوب السقليدضة فسحسوى عالى ارحماض ارمينية ار ا ية منل الليسين كما تحسوى على 

كميااا  جيااد  ماان الكالساايود والفو اافور والحدضااد. وتسااستدد الكينااوا فااي الطاابه كاااررز لكاان ضسااسم رسااله بالماااء الياااري إلزالااة 

مسار  2-1ف البذر  التارجي. والكينوا ضسبع العائلة الرمرامية ذو فلقسين وحاولي  صال ارتفاعاه مان الصابونين الموجود في رال

أوراقه مسراصة باتبادل على الساو السي قد تكو  مسفرعة أو رير مسفرعة وذلا  علاى حسال الصانل والاذي قاد ضكاو  احمار أو 

 السيقا  الفرعية. خةر أو قرمزي  والنور  قندضلة موجود  في طرف الساو الرئيسية أو

وتسناو  مواعياد زراعاة الكيناوا بشااكل كبيار بسابل وجاود العدضااد مان تحان ارناوا  وارصااناف  وعمومااو فا   الكيناوا محصااول 

وضسحمال النباا  الصاقيع بشاكل عااد لكان قاد ضكاو  حسااو للصاقيع وقان  33إلى  3-مناطق بارد  حيث تكو  حرار  النسار من 

الشا  أ  المحصاول جدضاد فاي مصار والمياال البحناى مفساو  لىجاباة علاى العدضاد مان ار ا لة السزهير. أما خدماة المحصاول ف

التاصة بمعادال  الزراعاة والاري والسساميد تحان الااروف المصارضة كماا أ  هنااا ةفااو مساحاة للبحاث فاي ارصاناف وتربياة 

 ي أهم ةفاته.أصناف مس قلمة للاروف المصرضة. والنسبة لآلفا  الحشرضة فإ  صانعا  ارنفاو ه

حصاد الكينوا رالباو ما ضكو  الحصاد ضدوي وضصعل الميكانيكي وذل  بسبل تفاو  نةج اليبوب في النور  الرئيسية والناورا  

النانوضة  وضيل توقين الحصاد بدقة حسى ال ضحدث فقد للحبوب بسبل الفرط  حيث أ  القنادضل الموجود  على نفس النبن تنةاج 

 طن/فدا . 2إلى   1223عطي الفدا  من في أوقا  متسلفة. وض

ونعرض بعض السيارب والنسائج السي تحصلنا عليسا خالل تيربة هذا النبا  بمركز البحوث والسيارب الزراعية السابعة 

ليامعة المنيا بمنطقة  مالوط حيث تم تيربة زراعة هذا النبا  في موعدضن متسلفين للزراعة وبمعدال  زراعة متسلفة رخذ 

مبدئية عن النبا  وللحصول على كمية أكبر من البذر  تمكننا من إجراء الدرا ا  المسسقبلية. فكر   


