قسم  :المحاصيل
المادة :انتاح محاصيل زيت وسكر (الئحة جديدة ) كود م ح ص 666
إمتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 8602/8602م
أجب علي األسئلة اآلتية-:

الدراسات العليا
الزمن  :ساعتان

الدرجة الكلية66:ستون درجة

(01درجة)
السؤال األول-:
أ -دوار الشمس وفول الصويا من المحاصيل الزيتية الهامه في ضوء ذلك قارن بينهما من حيث األرض المناسبة -ميعاد الزراعة-
معدل التقاوي -طرق الزراعة -المحصول 5.1( .درجه)
ب -هناك فجوة كبيرة في انتاج واستهالك زيت الطعام في مصر في ضوء ذلك كيف يمكن تضيق هذه الفجوة 5.1( .درجه)
(01درجة)
السؤال الثانى -:
أ -تخيرأحد محاصيل الزيت غير التقليدية وتكلم عنها بإيجاز من منشأها حتي المحصول.
( 5.1درجه)
ب-قارن بين محاصيل االلياف الثانوية التي درستها من حيث أهمية األلياف -مصدر األلياف -إستخالص األلياف -المحصول .
( 5.1درجه)
(01درجة)
السؤال الثالث -:
أ -تكلم عن اسباب المشكلة القطنية فى مصر من وجهة نظرك ثم حدد اسباب فشل إستبدال القطن بمحاصيل آخرى.
ب -ماهى الخطوات المختلفه فى تجهيز محصول الكتان بعدحصادهوماهى الدرجات المختلفه اللياف الكتان.
( 01درجة)

السؤال الرابع -:
ا -اشرح بالتفصيل بعض األخطاء الفنية فى زراعة وخدمة محصول القطن.
ب -تكلم عن أهم وسائل النهوض بالمحاصيل السكرية وماهى مميزات التوسع فى زراعة بنجر السكر فى مصر وماهى أهم
المعامالت التى تجرى على عقل القصب قبل الزراعة.
مع تمنياتنا بالتوفيق ,,,,,
ا.د/محمد سلوع & ا.د/صديق عبد العزيز
دراسات عليا
تاريخ االمتحان  3يناير8602

نموذج االجابه االسترشادية لمادة (انتاح محاصيل زيت وسكروألياف (الئحة جديدة )
الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 8602 /02
( 01درجة)
إجابة السؤال األول
أ -دوار الشمس وفول الصويا من المحاصيل الزيتية الهامه في ضوء ذلك قارن بينهما من حيث األرض المناسبة -ميعاد
( 5.1درجه)
الزراعة -معدل التقاوي -طرق الزراعة -المحصول.
*دوار الشمس
األرض المناسبة
تجود زراعته في جميع أنواع األراضي ماعدا األراضي ذات الملوحة المرتفعة (اكثر من  0333جزء في المليون) والرديئة
الصرف.
وينجح في األراضي الكلسية إذا اعتنى بخدمتها وإعدادها مع العناية برية الزراعة بحيث تصل إلي الجور بالنشع مع تكرار الري
قبل ظهور البادرات ع لى سطح التربة لكسر الطبقة الجيرية الصلبة المتكونة على سطح األرض عند الجفاف.
ميعاد الزراعة
يزرع عباد الشمس في الفترة من مارس وحتى يوليو خالل ثالث عروات و هي
· العروة الصيفية المبكرة خالل شهري مارس وأبريل
· العروة الصيفية خالل شهري مايو ويونيه
· العروة النيلية تزرع في محافظات مصر الوسطى والعليا و تزرع حتى شهر يوليو
معدل التقاوي
في حالة الزراعات اليدوية (  )5كجم بذرة  /فدان
في حالة الزراعات اآللية ( )2 ,5 –2كجم بذرة  /فدان
طرق الزراعة

 -0الزراعة اليدوية
ً
افضل طريقة لزراعة عباد الشمس يدويا هي على خطوط بمعدل  22خط  /القصبتين في جور على أبعاد ( 23سم) ثم الرى ,اما
في األراضي الملحية فتتم الزراعة في الثلث السفلي من الخط على أن تكون ريه الزراعة ريه غزيرة لتخفيف تركيز األمالح
و يمكن زراعة عباد الشمس في األراضي التي تقع في نهايات الترع والتي تعانى من نقص في مياه الري على مصاطب بعرض
 223سم وفي جور على أبعاد  23سم على الريشتين ,حيث يساهم ذلك إلي حد كبير في التوفير في مياه الري
 -8الزراعة اآللية
يمكن استخدام البالنتر في زراعة عباد الشمس على أن تحرث األرض مرتين مع تسوية األرض وتنعيم مرقد البذرة ويمكن ضبط
البالنتر بحيث تكون المسافة بين السطور  03سم وبين الجور  23سم.
 -3الزراعة بدون خدمة
يمكن الزراعة بدون خدمة عقب أي محصول وذلك بهدف توفير الوقت والتكاليف كما تساعد المزارع على الحصول على عائد
إضافي بدال من ترك األرض بور حيث يمكن زراعته على خطوط المحصول السابق بعد تنظيف الخطوط من الحشائش كما يمكن
زراعته في سطور تبعد  03سم وفي جور تبعد  23سم عن بعضها وذلك في األراضي المنزرعة بدون خطوط
نحل العسل و تلقيح المحصول
نظرا ألن عباد الشمس خلطي التلقيح ( ويتم التلقيح بالحشرات ) لذلك يتوقف معدل إنتاج الفدان من البذور على توفير خاليا النحل
بجوار حقول عباد الشمس لضمان إتمام عملية التلقيح وعدم تكوين حبوب فارغة (و يكون ذلك بواقع خلية نحل نشطة لكل فدان في
المناطق الجديدة والخالية من الحشرات).
أما إذا كانت الزراعة باألراضي القديمة فتوفر خاليا النحل في دائرة نصف قطرها  5كم يمكن االعتماد على خاليا النحل
الموجودة بالمنطقة .

المحصول







يختلف المحصول حسب ميعاد الزراعه وخصوبة التربة ويترواح المحصول في مصر بين  2533-033كيلوجرام من البذور
للفدان.
*فول الصويا
األرض المناسبة
تجود زراعته في جميع أنواع األراضي ماعدا األراضي ذات الملوحة المرتفعة (اكثر من  0333جزء في المليون) والرديئة
الصرف.
وينجح في األراضي الكلسية إذا اعتنى بخدمتها وإعدادها مع العناية برية الزراعة بحيث تصل إلي الجور بالنشع مع تكرار الري
قبل ظهور البادرات على سطح التربة لكسر الطبقة الجيرية الصلبة المتكونة على سطح األرض عند الجفاف.
ميعاد الزراعة
يزرع عباد الشمس في الفترة من مارس وحتى يوليو خالل ثالث عروات و هي
· العروة الصيفية خالل شهري مايو ويونيه
معدل التقاوي
في حالة الزراعات اليدوية (  )03-03كجم بذرة  /فدان
في حالة الزراعات اآللية ( )25–23كجم بذرة  /فدان
طرق الزراعة
يزرع فول الصويا بالطريقة العفير المحسن التي يسبقها رية كدابة أو الخضير (الحراتي).
أما الزراعة بطريقة العفير العاديةبدون الرية الكدابة فيتسبب عنها تكون قشرة صلبة علي سطح التربة تؤدي إلي كسر
البادرة وانخفاض كبير في نسبة اإلنبات وبالتالي عدم تحقيق الكثافة النباتية المطلوبة للصنف وبالتالي انخفاض إنتاجية الفدان.
الطريقة العفير بعد رية كدابة:
 .2بالنسبة لألصناف المنزرعة واألصناف الجديدة جيزة  22وجيزة  22وجيزة  222تعطي األرض رية كدابة ,وبعد
الجفاف المناسب تتم الزراعة علي الريشتين في جور علي أبعاد 25سم في حالة التخطيط  23خطوط في القصبتين أو
علي أبعاد 23سم في حالة التخطيط  22خطأ في القصبتين مع وضع  0 – 0بذور في الجورة ثم الخف علي
نباتين,ويراعي أن تتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط ثم تغطي وتروي األرض بعد الزراعة مباشرة.
 .2بالنسبة لألصناف جيزة  22وجيزة  ,20وجيزة  05فيتم تخطيط األرض بمعدل 22خطأ /قصبتين ,والزراعة إما سر سبة
على ريشة واحدة بمعدل  03ـ  05بذرة بالمتر الطولي من الخط أو في جور على أبعاد  25سم على الريشتين مع وضع
 0بذر ور  /جورة والخف على نباتين.
الطريقة الخضير ( الحراتى)
تروى األرض ريا غزيرا وينتظر حتى تجف الجفاف المناسب بحيث يصبح بالتربة نسبة من الرطوبة أعلى مما في
حالة زراعة القمح الحراتى  ,وال يوصى بترك األرض لتجف أكثر من ذلك منعا النخفاض نسبة اإلنبات والتكشف.
وتتم الزراعة إما في جور كما ذكر في الطريقة العفير  ,أو بفج الثلث العلوي للريشة العمالة من الخط  ,ثم سرسبة
البذور وتغطيت ها بالتربة الرطبة مع الضغط الخفيف عليها لمنع تشقق وجفاف البذور  ,وفى حالة جفاف التربة أكثر من الالزم (
فوتت ) يمكن إعطاء رية خفيفة ( تجربة ) بعد الزراعة مباشرة.







وفى كلتا طريقتي الزراعة يجب مالحظة أن تتم الزراعة في الثلث العلوي من على أال يزيد عمق البذور عن  0سم في
حالة الزراعة العفير  5 ,سم في الزراعة الخضير حيث يؤدى زيادة العمق عن ذلك إلى تعذر اختراق البادرات للتربة وتكشفها
فوق سطح التربة  ,ويؤدى نقص العمق عن ذلك ( زراعة سطحية ) إلى انخفاض نسبة اإلنبات نتيجة تعرض البذور للجفاف.
ويؤدى إتباع التوصيات السابقة إلى التأكد من تحقيق العدد األمثل للنباتات وهو (  ) 25نبات بالمتر الطولى من الخط
في حالة التخطيط بمعدل (  ) 23خطوط في القصبتين  )23( ,نبات بالمتر الطولى من الخط في حالة التخطيط بمعدل ( )22خطا
في القصبتين وذلك لألصناف المنزرعة كالرك وكراو فورد واألصناف الجديدة جيزة  22وجيزة  22وجيزة 25( , 222ـ ) 03
نبات بالمتر الطولى بالنسبة لألصناف مبكرة النضج جيزة  22وجيزة 20وجيزة  , 05وبهذه الطريقة تتحقق الكثافة المثلي وهى
( 203ـ  253ألف نبات ) في الفدان بالنسبة لألصناف المنزرعة والجديدة  205 ,ـ  223ألف لألصناف مبكرة النضج.
وهناك طريقة شائعة للزراعة بالطريقة الخضير بمحافظات البحيرة والغربية والمنوفية وهى استخدام الحرات الصغير
( الحمار ) وفى هذه الطريقة تفح الخطوط بالمحراث ثم تسر سب التقاوي وتزحف األرض بزحافة خفيفة وبعد تكامل اإلنبات
تفتح الخطوط في حالة الضرورة لتيسير الري  ,وتمتاز هذه الطريقة بارتفاع نسبة اإلنبات وخفض تكاليف الزراعة وتحقيق
الكثافة النباتية المثلي ومقاومة الحشائش والوصول إلى أعلى معدالت إنتاج.

المحصول
يتراوح من  2-2طن للفدان وقد يزيد المحصول عند العنايه بالزراعه والمتوسط العام حاليا في مصر  2.2طن للفدان .
ب -هناك فجوة كبيرة في انتاج واستهالك زيت الطعام في مصر في ضوء ذلك كيف يمكن تضيق هذه الفجوة 5.1( .درجه)

تزداد مشكلة نقص انتاج الزيت للزيادة المستمرة فى عدد السكان وزيادة معدل االستهالك وقد إنخفض معدل
إستهالك الفرد أخيرا وأصبح حاليا نحو  0.5كجم فى السنة الرتفاع أسعار الزيوت وترشيد سياسة الدعم.
ويزرع فى مصر بعض محاصيل الزيت مثل فول الصويا والفول السودانى والسمسم وعباد الشمس بينما
اندثرت تقريبا ً زراعة القرطم ولم يحقق لمحصول السلجم انتاجا ً تجاريا ً حتى اآلن.
إجمالى مساحة بمحاصيل الزيت عام  2332اليتجاوز  250333فدانا تمثل  %2.35من جملة المساحة
المحصولية وهى مساحة قليلة جدا مقارنة بالمحاصيل األخرى مما يسبب مشكلة فى زيادة إستيراد الزيوت.
وقد تناقصت مساحة فول الصويا التى بلغت  230ألف فدان عام  2222الى 20الف فدان عام .2332
وترجع اسباب ضآلة مساحة محاصيل الزيت الى األسباب التالية:
 -2التنافس الشديد بين محاصيل الزيت خاصة الجديد منها مثل عباد الشمس وفول الصويا على مساحة األرض
الزراعية المحدودة والمشغولة بمحاصيل أخرى .واالهتمام بزراعة المحاصيل االستراتيجية مثل القطن
واألرز والقصب وصعوبة منافسة هذة المحاصيل.
 -2االعتماد على بذرة القطن كمصدر للزيت حتى منتصف الستينات وأهمال المحاصيل الزيتية األخرى.
 -0ال تستطيع محاصيل الزيت منافسة محاصيل أخرى مثل الخضر والفاكهة عند عدم تحديد مساحة هذة
المحاصيل.
 -0عدم وجود صناعة متقدمة الستخالص الزيوت.
 -5نقص المعلومات عن زراعة ورعاية هذة المحاصيل وهى مهمة االرشاد الزراعى.
 -0عدم توفر األصناف الجيدة من هذة المحاصيل واالعتماد على صنف واحد وتعرضة للتدهور.
 -0عدم تحديد اسعار مجزية لمحاصيل الزيت وترك تحديد السعر للتجار.
 -2اصابة هذة المحاصيل ببعض اآلفات مثل الذبول فى السمسم والعفن فى الفول السودانى كما يتعرض عباد
الشمس للطيور وأخطرها العصافير.
لذلك يجب اإلهتمام برسم سياسة للتوسع فى زراعة هذة المحاصيل تعتمد على:
 -2نشر زراعة محاصيل الزيت فى األراضى الجديدة حيث يزرع الفول السودانى والسمسم فى األراضى
الرملية ويزرع عباد الشمس فى األراضى الجيرية والطفلية.
 -2تحسين أصناف محاصيل الزيت وإستنباط أصناف تتميز بالمحصول العالى وارتفاع نسبة الزيت فى البذور
ومقاومة األمراض.
 -0تحميل بعض محاصيل الزيت على محاصيل أخرى مثل تحميل فول الصويا على الذرة الشامية.
 -0اإلهتمام بصناعة استخالص الزيوت وتوفير المصانع لإلستفادة من الناتج.
 -5توفير وسائل االرشاد الزراعى للنهوض بانتاجية محاصيل الزيت ونشر التوصيات التى تحقق زيادة االنتاج
والتباع المعامالت المثلى.
عن طريق استخالص وتصنيع زيت الطعام.
طرق استخالص الز يوت

طرق استخالص الز يوت
 -0الطر يقة التقليدية.

المستخدمة منذ قرون ,والتي تعتمد على الضغط أو العصر الميكانيكي المبسط ,الهيدروليكي ,والتي تسمى أحيانا طر يقة الضغط
المبرد ,لعدم استخدام حرارة عالية خالل عملية التصنيع .وفي التطبيق العملي تنتج الحرارة أيضا ولو بكميات ضئيلة نتيجة
الضغط المستخدم .وتبقى درجة الحرارة منخفضة بشكل مالئم للفيتامينات ,وتحميها من الفساد .ثم يتم تصفية الزيت بطر يقة
بسيطة باستخدام غرابيل ,إلزالة الشوائب المترسبة .نسبة المستخلص من الزيت في هذه الحالة منخفضة ,ألن جزءا ًكبيراً منه
يبقى عالقا في عجينة اللب المتكونة ,إال أن الزيت يحافظ على قيمته الغذائية ,وطعمه الطبيعي الذيذ ,ورائحته األصلية.
 -8الطر يقة الحديثة.
مرحلة التنظيف والغربلة:
حيث يتم نقل البذور من المكان المخصص لصبها.إلى غرابيل لتنظيفهاوفصل الغبار واألتربة عنها.
نزع القشرة:
قشور البذور بها محتوى قليل من الزيت وإذا لم تزال فإنها تخفض من إنتاجية الزيت المستخلص لذا فان مخلفات القشرة الناتجة
تفصل و يتم التخلصمنها.
تكسير البذور:
البذور النظيفة تنقل بواسطة سيور إلي أجهزة التكسير حيثتكسر البذور إلي أحجام مناسبة أما الدرفلة فتؤدى إلي تكسير جزئى
للخاليا المحتو ية على الزيت وتسهل من عملية استخالصالزيت.
طبخ وعصر البذور :تجرى عملية طبخ للبذور المكسرة وذلك باستخدام
البخار وهذه العملية تسهل انسيابية تدفق الزيت وتقتل البكتر يا.و يتمعصراللب المطبوخ المعالج بالحرارة للحصول على جزء من
الزيت الخام.
استخالص الزيت :يتم استخالص الز يوت النباتية باحدى الطرق التالية:
العصر الميكانيكى االستخالص بالمذيب يستخدم الهكسان كمذيب الستخالص الزيت وعادة يذيب الصبغات الموجودة بالبذرة وهذا
يؤدى بدوره إلي إنتاج زيت خام له لون غامق.
مرحلة التكرير:
يؤخذ الزيت الخام الناتج عن مرحلة العصرو االستخالصإلى قسم التكرير حيث تجري عدة عمليات لسحب الشوائب العالقة بالزيت
و يتم تعديل اللون بسحب الصبيغيات الملونة وكذلك تعديل حموضة الزيت وينتج عن هذه المرحلة زيت نصف مصنع يسمى
زيت نصف مكرر .وتتم هذه العملية بتسخين الزيت عند درجة حرارة تعادل 20م 0وٺتسبب هذه العملية في:
ساهم في إزالة الليسيثين من الزيت ,والليسيثين مادة مهمة تسهل_
هضم وامتصاص الدهون .قارورة زيت عباد الشمس تز يل مضادات األكسدة مثل فيتامين ه والبيتاركاروتين المهمة_ لمنع
اإلصابة بالسرطان .تز يل الستيروالت النباتية التي تحمي جهاز المناعة وتحفظ صحة_ القلب .تز يل مادة الكلوروفيل التي
تحتوي على المغنيز يوم الضروري لتأدية_ وظائف القلب والعضالت والجهاز العصبي .تقوم على استخدام
األحماضوغيرها لتبييضالزيت مما يؤدي إلى_ بقاء آثار منها في الزيت
مرحلة التبييض:
وتتم هذه العملية للزيت المعدل الناتج من المرحلة السابقة وتضاف إليه
- 1من وزن الزيت عند درجة حرارة  82 -مادة ترابة التبييضبنسبة  %م°وتحت تفر يغ الضغط ووظيفتها قصر لون الزيت
لتخليصالزيت من اللون الغامق.
مرحلة التقطير:
وفي هذه المرحلة يتم تخليص الزيت المبيض من الشوائب التي تكسب الزيت رائحة غير مرغوب فيها وللوصول بمادة الزيت إلى
منتج نهائي وبمواصفات قياسية عالمية .وتتم هذه العملية تحت درجة حرارة 22م0
مرحلة التعبئة:
يتم نقل الزيت من الخزان بواسطة مضخة إلى وحدة التعبئة و يوضع في قارورات ذات سعات مختلفة وبعدها يسوق

السؤال الثانى -:

(01درجة)

أ -تخيرأحد محاصيل الزيت غير التقليدية وتكلم عنها بإيجاز من منشأها حتي المحصول 5.1( .درجه)
فى عام  2202أطلق اسم الكانوال على األصناف ذات الصفر المزدوج  (Double-low) 00typeوعلى ذلك فإنه يمكن تعريف
الكانوال – بأنه هو أصناف السلجم  Rapeseedالتى تحتوى على أقل من  %2من حامض األورسيك فى الزيت ,وأقل من 03
ميكرومول/جم من واحد أو أكثر من مركبات الجلوكوسينيالت األليفاتية األربعة وهى Gluconapin aploieiferin,
 Progoitin, glucobrassicanapinفى الكسب الخالى من الدهن وفى عام  2225اعتبرت منظمة األغذية واألدوية
األمريكية ) (FDAأن  Rapeseedوالكانوال نوعين مختلفين ولذلك اعتبرت أصناف الكانوال أمنة Generally recognized
".as safe "GRAS
اهم االصناف -:
سرو  : 0يحتاج  253-203يوم حتى النضج –مقاوم العفان الجذور والصدأ االبيض –نسبة الزيت - %05خالى من حمض
األيروسيد اقل من - %2يزرع بجميع محافظات الجمهورية –معدل التقاوى 0كجم/فدان للزراعة اليدوية ’2,5كجم /فدان
للزراعة االلية –متوسط االنتاجية واحد طن
مستقبل زراعة الكانوال فى مصر:

لقد بدأت الدراسات البحثية عن ا لسلجم (الكانوال) فى مصر منذ أواخر السبعينات حيث بدأ استيراد العديد من األصناف من دول
أوروبا وكندا لمعرفة إمكانية زراعته فى مصر ,واتضح من الدراسات األولية أن األصناف الربيعية هى التى تصلح للزراعة
فى مصر فى الموسم الشتوى ثم استمرت الدراسات لمعرفة أفضل المعامالت الزراعية له تحت ظروف مصر كما بدأت
دراسات تربية النتخاب سالالت محسنة من األصناف المستوردة 3
وجدير بالذكر أن كل هذه الدراسات وغيرها أجريت بكلية الزراعة جامعة القاهرة باإلضافة إلى العديد من الدراسات فى
جامعات أخرى والمراكز البحثية المختلفة ووزارة الزراعة.
ورغم أن النتائج أكدت نجاح زراعته فى مصر وأنه يغل انتاجية عالية ,إال أنه لم يزرع على نطاق تجارى حتى اآلن فى مصر
وذلك لألسباب التالية.
 واجه عند بدء زراعته على النطاق التجريبى فى بداية الثمانينات اعتراضات كثيرة على أساس أن الزيت الناتج منه ضار
بصحة اإلنسان وكانت هذه االعتراضات مبنية على أساس محتوى األصناف القديمة العالى من األورسيك.
 استمرت هذه االعتراضات فترة ليست بالقصيرة حتى ثبت أن أصناف الكانوال قليلة المحتوى من حامض األورسيك فى
الزيت ,وقليلة الجلوكوسينيالت فى الكسب وبذا أمكن وضع مواصفة قياسية لزيتية من قبل وزارة الصناعة والصحة فى
مصر.
 أما من الناحية الزراعية فإن زراعته تقابل العديد من المشاكل مثل عدم معرفة الزراع به وقلة درايتهم بطريقة زراعته
وخدمته للحصول على انتاجية عالية منه.
 والقضية األهم وهى تسويق انتاج البذور من هذا المحصول وبأسعار اقتصادية تحقق عائد مناسب للزراع ,وهى مشكلة
كل محاصيل الزيوت بصفة عامة.
ورغم هذا فإن هذا المحصول يتمتع ببعض المزايا تجعل فرصته كبيرة فى التوسع بزراعته فى مصر مثل:
أ .أنه محصول يزرع فى الموسم الشتوى وبذا فإن احتياجاته المائية سوف تكون أقل بكثير من محاصيل الزيوت األخرى
مثل عباد الشمس وفول الصويا وهما من المحاصيل الصيفية فى مصر.
ب .يتمتع بقدرة عالية على تحمل الجفاف والملوحة وبذا يمكن زراعته فى بعض المناطق التى ال تغل انتاجية عالية من
المحاصيل األخرى تحت ظروف ملوحة التربة أو مياه الرى أو عند نقص المواد المائية.
ج .من أنسب المحاصيل للزراعة فى مشروعات التوسع الزراعى الكبيرة الجارى العمل فيها حاليا مثل مشروع توشكى ,حيث أنه
يمكنه تحمل ظروف المناخ فى هذه المنطقة ألنه محصول يزرع شتاءا حيث الحرارة المنخفضة ليال والنهار الدافئ ,إذا ما
قورن بزراعة محاصيل الزيوت الصيفية فى هذه المنطقة حيث الحرارة الشديدة صيفا بدرجة قد ال تتحملها هذه المحاصيل إلى
جانب أنها سوف تستهلك كميات كبيرة من المياه إذا ما قورنت باحتياجات الكانوال.
د .يمكن زراعته زراعة آلية من الزراعة حتى الحصاد وبذا فإن زراعته بمساحات كبيرة فى مثل هذه المشروعات ال تستلزم أيدى
عاملة كثيرة حيث تقل األيدى العاملة فى مثل هذه المناطق.
هـ.يمكن استقطاع جزء من مساحة البرسيم المصرى فى بعض المناطق( ,حيث أن االنتاج من العلف األخضر خالل موسم الشتاء
يزيد عن حاجة الحيوانات إذا ما اتبع األسلوب السليم فى تغذية هذه الحيوانات) وزراعتها بالكانوال.
ويبلغ مساحة الكانوال فى مصر  202فدان يتركزهذه المساحة فى الوادى الجديد والنوبارية حيث نتج محصول  222طن من بذور
السلجم بمتوسط انتاجية  3,202طن للفدان
يمكن زراعة السلجم فى أراضى تختلف كثيرا فى خصائها ابتداء من الطينية حتى األراضى الرملية الخفيفة ,إال أن األراضى
التى تكون قشرة صلبة على السطح بعد الرى أو سقوط المطر ال تصلح لزراعته لصعوبة اختراق البادرات لهذه القشرة الصلبة
بعد اإلنبات وبالتالى يقل معدل تكشف النباتات كثيرا فى مثل هذه األراضى .والمهم فى التربة التى يزرع فيها السلجم أن تكون
جيدة الصرف حيث أن األراضى الغدقة تؤثر كثيرا على نمو النباتات وتعوق تعمق مجموعه الجذرى.
واألراضى المتعادلة الحموضة هى األفضل وإن كان هناك أصناف حالية يمكن زراعتها فى مدى من حموضة التربة )(pH
يتراوح بين  , 2.3-5.5والسلجم أكثر تحمال لحموضة التربة عن تحمله لقلويتها .كما أن السلجم يتحمل ملوحة التربة ,وفى
هولندا يكون أول المحاصيل التى تزرع فى األ{اضى المستصلحة من البحر )(Robbelen et al., 1989
مما تقدم يمكن القول أن األراضى الطميية أو الطينية الطميية جيدة الصرف المتعادلة الخالية من األمالح تعتبر أفضل أنواع
األراضى لزراعته حيث يغل فيها انتاجية ع الية ,إال أنه يمكن زراعته فى األراضى األقل خصوبة مع العناية بتسميده ,كما أن
األراضى الخفيفة والرملية الخفيفة تصلح أيضا لزراعته ,باإلضافة إلى األراضى المتأثرة بالملوحة ,ويشترط فى جميع هذه
األراضى أن تكون جيدة الصرف ,مع توفير االحتياجات الغذائية والمائية بالمعدالت الكافية وفى األوقات المناسبة لتحقيق
انتاجية عالية.
المعامالت الزراعية:
ميعاد الزراعة فى مصر:
تزرع األصناف الربيعية فى مصر فى الموسم الشتوى فى الفترة من نوفمبر حتى أبريل ومايو ,ألن األصناف الشتوية تحتاج
إلى فترة من درجة الحرارة المنخفضة خالل مرحلة ا لنمو الخضرى األولى كى تندفع للتزهير ,وال يتوفر القدر الكافى من
البرودة فى مصر الحتياجات األصناف الشتوية ,ولذلك فإن األصناف الربيعية هى التى يمكن زراعتها فى مصر ولكن فى
الموسم الشتوى.
وأفضل ميعاد لزراعة هذه األصناف فى مصر هو شهر نوفمبر (قنديل  )2220ويمكن التأخير بزراعته خالل شهر ديسمبر إال
أن االنتاجية قد تتأثر نتيجة هذا التأخير ,حيث قد تتعرض النباتات أثناء فترة التزهير إلى رياح الخماسين التى تهب على البالد
خالل شهرى مارس وأبريل ,فيما يؤدى إلى سقوط عدد كبير من األزهار ,كما أن التبكير مارس وأبريل ,فيما يؤدى إلى نقص

المحصول حيث أن النباتات قد تتعرض لنفس الظروف فى فترة امتالء القرون مما يؤثر على وزن البذرة خاصة فى حالة نقص
الرطوبة األرضية مع ارتفاع درجة الحرارة فى الموجات الخماسينية.
التسميد:
يستجيب السلجم جيدا لمحتوى التربة العالى من العناصر الغذائية ,كما أن التسميد باألسمدة العضوية أو المعدنية يزيد
المحصول ,والسلجم يمكن أن يغل محصوال ال بأس به تحت مدى واسع من خصوبة التربة ويتشابه السلجم مع القمح فى
احتياجاته من الفوسفور والبوتاسيوم إال أن احتياجاته من النيتروجين قد تزيد فى بعض الحاالت ,والتوازن بين العناصر
ا لسمادية الثالثة هذه ضرورى للحصول على انتاجية عالية منه ,وإضافة هذه العناصر السمادية الثالثة هذه ضرورى للحصول
على انتاجية عالية منه ,وإضافة هذه العناصر (ن  :فو  :بو) بنسبة  2 : 2 : 0لألصناف الربيعية تعتبر أفضل نسبة.
وللتسميد تأثير محدود على مكونات البذرة إ ذا ما قورن بتأثيره على كمية المحصول اللهم العالقة بين نسبة للزيت والبروتين
التى قد تتأثر قليال حيث تزداد نسبة للبروتين نتيجة التسميد النيتروجين وفى المقابل تقل نسبة الزيت.
وبذور السلجم حساسة لمالمسة األسمدة المعدنية حيث تتأثر نسبة اإلنبات نتيجة ذلك.
خدمة األرض قبل الزراعة:
حيث أن بذور السلجم صغيرة الحجم ( 0جم 2333/بذرة) تقريبا فإنه يكون فى حاجة إلى مهد معد جيدا يتناسب مع هذا الحجم
الصغير للبذور ,ولذلك يجب خدمة األرض جيدا قبل الزراعة خاصة فى األ{اضى الثقيلة أو الطينية وذلك بالحرث المتكرر
والتمشيط والتزحيف والتسوية إذا كان الرى السطحى هو المستخدم بحيث تصبح األرض ناعمة خالية من الكتل حتى ال تعيق
عملية الزراعة ,أو اإلنبات.
أما فى األراضى الرملية فإنه يكون فى حاجة إلى عمليات خدمة بسيطة أو يمكن زراعته بدون خدمة خاصة فى األ{اضى
المعرضة للتعرية ,بشرط التخلص من بق ايا المحاصيل السابقة حيث أن ذلك يقلل من تعرض سطح التربة للتعرية ويحافظ على
رطوبتها وعمق الزراعة فى السلجم هام لصغر حجم بذةوره وضعف قدرة بادراته على اختراق الغطاء السميك ,أو سطح التربة
المتماسك كما فى حالة األراضى الطينية والجيرية بعد الرى أو سقوط المطر ,وفى هذه الحالة يجب أن يكون عمق الزراعة فيما
بين  2-2سم خاصة عندما ال يكون هناك من األسباب التى تؤدى إلى سرعة جفاف الطبقة السطحية من التربة لضمان توفر
الرطوبة األرضية النبات البذور.
أما فى حالة سرعة جفاف الطبقة السطحية من التربة كما هو الحال فى األراضى الرملية والخفيفة فيجب زيادة عمق الزراعة
حتى  5سم حتى تكون البذور فى موضع به من الرطوبة ما يكفى اإلنبات.
ومن األمور الهامة فى خدمة وزراعة السلجم أن يجب معرفة أن نمو السلجم فى بداية مراحلة األولى يكون بطئ ,بذا تكون
قدرته على منافسة نباتات الحشائش ضعيفة .ولذا يجب العمل على تقليل أعداد الحشائش فى األراضى قبل الزراعة إما برى
األرض رية كدابة قبل خدمة األرض للزراعة أو باستخدام مبيدات الحشائش التى تضاف قبل الزراعة  Pre-plantingأو قبل
رية الزراعة مباشرة .Pre-emergence
طريقة الزراعة:
يفضل زراعة السلجم زراعة كثيفة أى فى سطور أو بدار وفى حالة توفر آالت التسطير فيزرع فى سطور تتراوح المسافة بينها
بين  53-23سم تبعا لنوع اآلالت المتوفرة ,كما وجد ) (Clarke et al., 1978أن زراعة السلجم بمعدل تقاوى يتراوح بين -0
 22كجم للهكتار ال تؤثر كثيرا على المحصول لقدرة النبات الكبيرة على التعويض ,إال أنه أضاف أنه فى حالة استخدام معدل
التقاوى القليل ( 0-0كجم/هكتار) يفضل الزراعة فى سطور عن الزراعة فى البدار ,ويضيف هذا الباحث إلى أن استخدام معدل
تقاوى من  2-0كجم للنوع  ,B. napusومن  0-5كجم/هكتار للنوع  B. campestrisتعتبر كفاية.
وفى حالة الحصاد ا آللى فإن الزراعة الكثيفة أفضل من الزراعة غير الكثيفة ألن هذا يؤدى إلى أن يكون سمك الساق مناسب فال
يعيق آالت الحصاد ,ارتفاع موضع الفروع على الساق ينقص الفقد عند الحصاد ,إلى جانب التجانس األكثر فى نضج الثمار
على النبات نظرا لقلة األفرع المتكونة على النبات فى الزراعة الكثيفة عن الزراعة غير الكثيفة.
وفى مصر وجد قنديل وآخرون ( )2223أن الزراعة فى سطور بينها  23سم وبمعدل تقاوى  0-2كجم/فدان أفضل من الزراعة
على سطور المسافة بينها  03أو  03سم فى حالة خلو األرض من الحشائش ,أما فى حالة ما يكون هناك فرصة لظهور نباتات
الحشائش فيفضل الزراعة على سطور المسافة بينها  53سم حتى يمكن إجراء عملية عزيق خفيفة بين السطور خالل مراحل
النمو األولى من حياة النبات.
وتوصى وزارة الزراعة المصرية بالزراعة على سطور المسافة بينها 03-05سم وبعمق  2سم ,وبحيث تكون المسافة بين النباتات
 5سم داخل السطر ,ويكفى الفدان فى هذه الحالة  2كجم تقاوى فى حالة استخدام الـ  Planterأو  2,5كجم/فدان فى حالة
استخدام السطارة.
ويمكن زراعة السلجم بالطريقة البدار بمعدل  0-0كجم/فدان ولكن فى هذه الحالة يجب أن يسبق الزراعة بهذه الطريقة رى األرض
رية كدابة قبل إعداد األرض لل زراعة للتخلص من نباتات الحشائش الموجودة فى التربة أثناء عملية الخدمة ,وحتى يكون مهد
البذرة ناعم ,كما يجب تقسيم األرض إلى أحواض صغيرة ( 0×0م) إلحكام رية الزراعة والريات التالية.
ويجب معاملة التقاوى قبل الزراعة بأحد المطهرات الفطرية فى المناطق التى يتعرض النبات فيها لإلصابة باألمراض ,ويمكن
االستعاضة أن ذلك بزيادة معدل التقاوى فى حالة عدم توفر مثل المبيدات.
الرى:
معظم المساحة المنزرعة من السلجم فى العالم تزرع زراعة مطرية ,ولذلك فإن الدراسات المنشورة عن رى السلجم تعتبر قليلة
بالمقارنة بالدراسات المتعلقة بالتسم يد أو غيره من العوامل إال أن من الدراسات المهمة تلك التى قام بها كل من Munoz and

) Fernandez (1978فى أسبانيا واستنتجوا منها أن الرى بكمية مياه تعادل  %233من البخر تحقق أعال محصول وقدرت
هذه الكمية فى أسبانيا بحوالى  533ملم وهذه الكمية تعادل حوالى  2233-2333م 0ماء للفدان.
ومن المهم توزيع هذه الكمية خالل مراحل النمو المختلفة بناء على حاجة النباتات للمياه خالل كل مرحلة ,مع تالفى تعرض
النباتات للعطش خالل المراحل الحساسة لذلك والذى حددها كل من ) Richard & Thurling (1978بمرحلة أقصى تزهير
وامتالء القرون إال أن ) (Weiss, 1983أشار إلى اختالف هذه المراحل الحساسة للعطش باختالف األصناف وباختالف منطقة
الزراعة ,ويؤيد هذا الرأى بعض الدراسات األولية التى أجريت بمصر حيث وجد أن اسقاط الرية األولى بعد الزراعة له تأثير
سلبى على المحصول أكبر من اسقاط الريات التالية ,خاصة فى األراضى التى تحتفظ بقدر كاف من الرطوبة األرضية بحيث ال
تعانى النباتات من العطش خالل مرحلة اإلزهار وامتالء القرون خاصة وأن الجذر فى هذه المراحل يكون قد تعمق إلى أعماق
كبيرة حيث الرطوبة المتوفرة فى مثل هذه األراضى.
لوحظ أن معاناة النباتات من العطش خالل المرحلة األولى من النمو يؤثر على حجم المجموع الخضرى وعدد األوراق المتكونة
بالتالى قلة المسطح الورقى الذى يقوم بعملية التمثيل الضوئى والمخزون من المواد التمثيلية المتكونة ,األمر الذى ال يعوضه
توفر المياه خالل المراحل ا لتالية .كما أن تعرض النباتات للعطش خالل فترة اإلزهار وامتالء القرون يقلل من عدد الثمار
المتكونة ,وعدد البذور داخل الثمرة ووزن البذرة خاصة فى حالة نقص محتوى التربة من الرطوبة المخزنة ,أما فى حالة
وقدرة الرطوبة المخزنة فى التربة فإن قلة مياه الرى قد ال تؤثر كثيرا على المحصول حتى وإن تساقطت بعض األوراق ألن
المجموع الجذرى المتعمق يكون لدية القدرة على االستفادة من الرطوبة المخزنة بالتربة ,وألن النبات بعد تكوين القرون
يستطيع أن يعوض نقص المساحة الورقية من خالل التمثيل الضوئى الذى يتم فى القرون واألفرع.
وفى مصر فى أراضى الوادى والدلتا يحتاج السلجم إلى  0ريات بما فيها رية الزراعة أى ثالث ريات بعد رية الزراعة األولى
بعد الزراعة بحوالى  0-0أسابيع من الزراعة ثم بعد  0-0أسابيع أخرى تعطى الرية الثانية ,بعد حوالى  0-2أسابيعه تعطى
الرية الثالثة.
وفى األراضى المستصلحة الق ديمة مثل منطقة غرب النوبارية قد تحتاج إلى رية أخرى زيادة بينما األراضى الرملية والخفيفة
قد تحتاج إلى  0ريات.
ونظرا ألن السلجم من المحاصيل المتحملة للملوحة فإنه يمكن زراعته فى األراضى المتأثرة بالملوحة أو ريه بالمياه ذات
الملوحة الخفيفة مما يجعل زراعته فى المناطق ذات الموارد المائية المحدودة ,ومياه الرى التى بها بعض الملوحة أفضل من
باقى المحاصيل الشتوية األخرى.
ورى السلجم يزيد من معدل استفادة النبات بالعناصر الغذائية المضافة خاصة النيتروجين إذا ما قورن بالزراعة المطرية
وينعكس هذا فى زيادة الغلة الناتجة بشكل كبير.
الحصاد:
تتلخص عالمات النضج فى السلجم فى تلون الساق والثمار باللون األصفر وسقوط معظم األوراق من على النبات واختفاء
اللون األخضر للبذور وتحولها إلى اللون البنى فى األصناف ذات اللون أو األصفر فى األصناف ذات لون البذور األصفر.
وحيث أن نبات السلجم يح مل العديد من األإلرع فإن نضج الثمار على النبات ال يتم فى وقت واحد حيث يبدأ النضج أوال على
نورة الساق األصلى ثم األفرع الجانبية حسب ترتيب ظهورها ,كما تبدأ الثمار السفلية فى النضج أوال قبل الثمار العلوية تبعا
لترتيب تكوينها على النورة ,ولذلك نجد أن هناك تفاوتا فى نضج البذور على النبات ويزداد هذا التفاوت بزيادة عدد األفرع على
النبات ,ولكن يجب عدم ترك النباتات بدون حصاد حتى نضج جميع الثمار خوفا من انفراط الثمار التى تنضج أوال وعادة ما
تكون هى أكبر الثمار على النبات ,ولذلك يجب حصاد السلجم عند تمام نضج الثمار على الساق األصلى مع ترك النباتات بعد
الحصاد حيث يكتمل نضج باقى الثمار.
يتم حصاد السلجم إما يدويا أو آليا ,ويتم الحصاد بحش أو قطع السيقان فوق سطح األرض بحوالى  23-25سم خاصة عند
استخدام اآلالت ثم توضع النباتات فى صفوف فى الحقل ,ويساعد الجزء المتبقى من الساق بعد القطع  Stubbleعلى سهولة
تهوية أسفل النباتات التى تم حصادها حتى يتم الجفاف بسرعة ,ويجب أن يتم الحصاد فى الصباح الباكر وتكون نسبة الرطوبة
بالبذور عند الحصاد فى هذه المرحلة حوالى  ,%03وبعد تمام الجفاف بعد الحصاد يجب أن تنخفض نسبة الرطوبة بالبذور إلى
حوالى  %20-20حتى يمكن دراسها ,وتستغرق الفترة بين الحصاد والدراس حوالى  23-0أيام حسب درجة حرارة الجو وذلك
فى المناطق غير الممطرة.
ويجب عدم التبكير كثيرا بالحصاد حيث أن الحصاد وبالبذور رطوبة أكثر من  %03يقلل المحصول من البذور والزيت وتزداد
نسبة البذور غير مكتملة ا لنضج مما يؤثر على جودة الزيت الناتج ,كما يجب عدم تأخير الحصاد كثيرا بحيث ال تقل نسبة
الرطوبة بالبذور عن  %23حتى ال تنفرط الثمار أثناء الحصاد وتصير النباتات منفوشة على األرض بعد الحصاد وفى صفوف
غير متظمة مما يجعلها عرضة للحركة بواسطة الرياح ويزداد األمر صعوبة عند الدراس بآالت الدراس التى تلتقط النباتات
المحصودة فى صفوف على األرض.
أما فى حالة استخدام آالت الحصاد والدراس  Combinesمباشرة فإنه يجب االنتظار حتى تجف النباتات ويكون معظم البذور
باللون باللون البنى وانخفاض نسبة الرطوبة بالبذور إلى حوالى  ,%22-22على أن يتم الحصاد فى الصباح الباكر أيضا حتى
تقل نسبة فقد البذور نتيجة االنفراط أثناء الحصاد.
ويمكن حصاد السلجم يدويا بحش النباتات بعد ظهور عالمات النضج السابق ذكرها وهى تلون البذور فى نورة الساق الرئيسى
باللون البنى ,وذلك فى الصباح الباكر أيضا ثم تربيط النباتات فى حزم ونقلها للجرن فى نفس اليوم ووضع هذه الحزم قائمة فى
الجرن إلى أن تجف النباتات تمام الجفاف ثم يتم دراسها بآالت الدراس المناسبة فى حالة الكميات الكبيرة أو بالدق بالعصا فى
حالة الكميات الصغيرة.

وفى بعض األحيان خاصة فى المناطق التى يكون فيها ظروف المناخ آخر الموسم غير مواتية لجفاف النباتات حتى يمكن
حصادها آليا يتم استخدام بعض الموارد المجففة لألوراق والسيقان مثل  Diquatبعد النضج الفسيولوجى وهو عند اصفرار
الثمار واختفاء الكلوروفيل فى البذور فى معظم الثمار على النورة الرئيسية والنورات الثانوية الرئيسية ,مع استخدام كمية كافية
من محلول هذه المواد المجففة حتى يتم تغطية المجموع الخضرى لكل النباتات .ويجب عدم التبكير بإجراء هذه العملية قبل
النضج الفسيولوجى حتى ال يتأثر محصول البذور الناتج وجودة البذور والزيت ,ويمكن الحصاد بعد إجراء هذه العملية بحوالى
أسبوع ,والهدف من هذه المعاملة هو اإلسراع بعملية الحصاد لتفادى أى ظروف معاكسة يتوقع حدوثها.
ويغل الفدان حوالى  2033-233كجم بذور ,وتتوقف االنتاجية على الصنف المستخدم ودرجة جودة األرض المنزرع فيها,
وتوفر اإلمداد المائى والذاتى ومستوى الرعاية المحصولية.
التجفيف والتخزين:
إن صغر حجم بذور السلجم ومحتواها العالى من الزيت والخوف من تدهورها إذا ما ارتفعت درجة حرارتها يستلزم التعامل
معها بسرعة لخفض نسبة الرطوبة بها بعد الحصاد والدراس وقبل التخزين إلى المستوى اآلمن الذى يمنع تدهورها.
وبصفة عامة تحتوى بذور السلجم الذى يحصد مباشرة بالكومباين على حوالى  %23-25رطوبة بينما التى يتم دراسها بعد
الحصاد وترك النباتات على األرض للجفاف تحتوى على حوالى  %25-23رطوبة.ويلجأ العديد من الزراع إلى اإلسراع
بعملية الحصاد خوفا من االنفراط أو حدوث أى ظروف معاكسة مثل سقوط األمطار مثال فى البالد الممطرة وهذا يزيد من نسبة
الرطوبة بالبذور عند الحصاد مما يلزم معه االهتمام بتجفيف هذه البذور جيدا قبل تخزينها ,حيث أن تخزين البذور التى تحتوى
على  %23-22رطوبة على درجة حرارة º23م تبدأ فى التدهور بعد  20ساعة فقط وتحتاج إلى تقليل نسبة الرطوبة بها إألى
حوالى  %22-23لتخزينها لمدة شهر على نفس درجة الحرارة.أما للتخزين اآلمن لفترة طويلة أو للتسويق فإنه يجب أال تزيد
نسبة الرطوبة البذور عن  %2ويفضل أن تكون حوالى  %2-0وحيث أن بذور السلجم تحتوى على حوالى  %03زيت فإن
التجفيف بعد الحصاد والدراس مباشرة ضرورى لمنع تدهور الزيت ,وقد يتم التجفيف هوائيا قبل الدراس وبعده فى المناطق
الجافة ذات الحرارة المرتفعة نسبا والرطوبة الجوية المنخفضة ,أما فى حالة عدم توفر مثل هذه الظروف يجب تجفيف بذور
السلجم بالهواء الساخن ( )º03-05أو بهواء درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الهواء بحوالى  5درجات مئوية .ويجب
مالحظة أن ال يزيد سمك طبقة البذور عند التجفيف الصناعى عن  233سم مع التقليب المستمر حتى ال تتكون طبقة متماسكة
من البذور عند السطح تمنع خروج الهواء منها ,ويمكن استخدام درجة هواء ساخن (º03-03م) فى تجفيف البذور التى سوف
تستخدم فى األغراض الصناعية مع ضرورة تبريد البذور بعد التجفيف بهواء بارد جاف حتى ال تزداد الرطوبة ثانية إذا ما
تركت البذور ساخنة بعد انتهاء التجفيف.
ويهدف المربى إلى توافر الصفات التالية فى الصنف الجيد:
 -2تحمل الظروف المعاكسة مثل الجفاف ,الملوحة ,الصقيع ,الحرارة العالية آخر الموسم.
 -2تحمل اإلصابة باآلفات.
 -0سرعة النمو لألصناف الربيعية بالذات لزيادة قدرتها على منافسة الحشائش فى داية حياتها.
 -0المقاومة لإلنفراط عند النضج.
 -5ارتفاع نسبة البروتين والزيت بالبذور وذلك من خالل استنباط أصناف بذور صفراء اللون حتى يكون محتوى البذور من
األلياف قليل.
 -0قلة عدد األفرع مع النمو السريع لهذه األفرع حتى يكون النضج متجانس على النبات.
 -0التبكير فى التزهير مع فترة امتالء طويلة نسبيا دون أن يؤثر ذلك على طول موسم النمو بالتأخير فى النضج.
 -2نمو القرون رأسيا على محور النورة ,ونسبة عقد عالية.
 -2دليل حصاد مرتفع.
 -23ال يزيد محتوى الزيت من حامض األروسيك عن  %2وال يزيد محتوى الكسب من الجلوكوسيتيالت األليفاتية عن 03
ميكرومول/جم.
 -22قلة محتوى الزيت من حامض اللينولينك عن  %5ويكون محتوى حامض اللينوليك فى حدود  ,%03-23وبحيث تكون
نسبة األحماض الدهنية المشبعة ال تزيد عن  %2-0يمثل حمض البالمتيك نصفها أو أقل.
وهناك مواصفات خاصة لألصناف الكندية تتمثل فى اآلتى:
 -2بذور صفراء اللون.
 -2مجموع البروتين والزيت ال يقل عن .%00
 -0حمض األورسيك .%3.2-3.2
 -0حمض اللينولينك < .%5
 -5جلوكوسيتيالت  0مول.
 -0نسبة األلياف .%23
ب-قارن بين محاصيل االلياف الثانوية التي درستها من حيث أهمية األلياف -مصدر األلياف -إستخالص األلياف -المحصول.
( 5.1درجه)
يطلق على األلياف الطبيعية النباتية األلياف الخضرية أواأللياف السليلوزية  Vegetable or cellulosic fibersتمييزا ً لها عن
األلياف الحيوانية أوالبروتينية  Animal or protein fibersواأللياف المعدنية  Mineral fibersوذلك إذا كان التقسيم مبنيا ً
على تركيب مادة األلياف .واأللياف النباتية تقسم حسب موقع األلياف على النبات الى االقسام التالية:
 -2ألياف لحائية أوساقيةBast fibers :

حيث توجد األلياف فى أنسجة الساق وتستخرج األلياف منها بالتعطين مثل الجوت والرامى.
 -2الياف ورقية أوألياف خشفةLeaf or Coarse fibers :
ومثلها السيسال وتستخرج األلياف من األوراق بالهرس.
وتقسم األلياف حسب إستعماالتها ومنتجاتها على النحواآلتى:
 -2مجموعة ألياف النسيجTextile fibers :
مثل الجوت والتيل والرامى
 -2ألياف الحبالCordage fibers :
مثل الياف السيسال والتيل.
وتستخرج األلياف النباتية إما بالتعطين  Rettingكما هوالحال فى األلياف الساقية (الكتان والتيل والجوت) أوبالتقشير
 Decorticationكما قد تستخرج بالبشر أوالحك  Rubbing or Scrapingكما هوالحال فى الرامى والمانيال أوتستخرج بالهرس
 Crushingكما هوالحال فى األلياف الورقية العصارية مثل السيسال أوتستخرج بالحليج  Ginningكما هوالحال فى القطن,
أوباللقط  Pickingكما هوالحال فى الكابوك وغير ذلك.
( 01درجة )
السؤال الثالث -:
أ .-تكلم عن اسباب المشكلة القطنية فى مصر من وجهة نظرك ثم حدد اسباب فشل استبدال القطن بمحاصيل آخرى
أسباب المشكلة القطنية فى مصر:
 -2نقص المحصول ألنخفاض المساحة ومتوسط محصول الفدان3
 -2انخفاض الكمية المصدرة رغم زيادة المعروض فى بعض السنوات لعدم ثبات المعروض 3
 -0األ رتفاع المفاجئ فى األسعار التى تصنعها لجان القطن يعوق التصدير لوجود معروض عالمى من أقطاان طويلاة منافساة
مثل قطن بيما وغيرها3
 -0وجود فرق بين السعر المحلى للقطن وسعر التصدير رغم انخفااض الساعر المسالم باه القطان للتصانيع المحلاى مماا يرباك
اقتصاد القطن3
اسباب فشل استبدال القطن بمحاصيل آخرى:
 -2القطن أحد مصادر النقد األجنبى سواء مادة خام أو غزل أو منسوجات 3
 -2اعتماد المصانع المحلية عليه اذا تحتاج الصناعة القطنية إلى  % 03-03من الناتج وتزيد على ذلك خاصة فى حالة نقص
الكمية المنتجة كليا3
 -0اعتماد البالد على زيت بذرة القطن لسد حاجاتها باألضافة إلى المحاصيل الزيتية األخرى 3
 -0أصبح المزارع المصرى خبرة واسعة فى مجال زراعة وانتاج القطن3
 -5يستوعب القطن فى انتاج وتصنيعه اكثر من  %03من العمالة الصناعية3
 -0وجود طلب عالمى لى القطن المصرى خاصة األقطان فائقة الطول رغم المنافسة التسويقية 3
 -0تميز القطن بصفات كثيرة (طبيعته وتركيبة واستعماله) تجعله مصدر المصدارة فى مصر وكثير من دول3
ب -ماهى الخطوات المختلفه فى تجهيز محصول الكتان بعدحصادهوماهى الدرجات المختلفه اللياف الكتان
يمر المحصول فى خطوات مختلفة للحصول على البذور واأللياف وهذة الخطوات هى:
 -2استخالص البذور (الهدير) والدراس والتذرية.
 -2التربيط والتسوير.
 -0التعطين.
 -0استخالص األلياف (التنفيض والتمشيط) والفرز والكبس.
( )2استخالص البذور:
أ -الهدير أوالنفض :ويقصد بها فصل الثمار (الكبسول) عان النباات وتجارى اماا بادق اطاراف الحازم المحملاة بالكبساول علاى حجار
أوكتل من الخشب فتنفصل الكبسوالت وتجرى هذة العملية عادة قبل الظهر لكى ال ينتج عنها تلف كثير مان القاش اوتجارى بواساطة
تمرير القش على أمشاط من الحديد وعند سحبها ينفصل الكبسول ويبقى القش سليماً.
ب_ الدراس والتذرية :تدق الكبسوالت بالعصى أوتجرش فى رحى خفيفاة ثام تاذرى لفصال القاش ثام تغربال لفصال باذور الحشاائش
والحصى  -ونظرا ً لتأثر البذور من الرطوبة التى تضعف حيويتها لذلك يجب المحافظة عليها أثناء التخزين فتعبأ فاى أجولاة وتخازن
فى مخازن جافة بعيدة عن الرطوبة.
وبفصل البذور ينتهى غالبا ً عمل الزراع حيث يبيع المحصول من القش والبذور وقد يقوم ببيع األلياف بعد تعطينهاا ولاوان
العملية تحتاج الى عناية خاصة.
( )2التربيط والتسوير :يربط القش بعد فصل الثمار فى حزم بحبال من الليف وتزن الحزمة نحو 25كجم وتسمى (أخمااس) وتخازن
الحزم برصها رصاا ً منتظماا ً بعيادا ً عان الماؤثرات الجوياة حتاى تجارى عملياة التعطاين ويجاب اجاراء عملياة التساوير اثنااء التاربيط
ويقصد بالتسوير فارز القاش الاى درجاات مختلفاة حساب اطوالاه وحساب سامكه وترجاع أهمياة هاذة العملياة الاى انهاا النقطاة األولاى
للحصول على الياف جيدة متجانسة الن مدة التعطين تختلف حسب كل درجة.

( )0التعطين :هى عملية استخالص األلياف من السيقان وتتم بأزالة المادة الالصقة وهى البكتين وتقاوم بازالتهاا بكترياا غيار هوائياة
تتغذى على البكتين تتم العملية بطريقتين رئيسيتين-:
أ -الطريقة الالهوائية :يغمس الكتان فى هذة الطريقة فى ماء جارى اوراكد قد توضع فى أحواض خاصة ةتتخمر المواد البكتينياة اذا
تركت النباتات مدة معينة بفعل بعض البكتريا غير الهوائية ثم تجفف النباتات قبل ان يبادأ السايليلوز الاذى يادخل فاى تركياب األليااف
فى التحلل ثم تفصل األلياف ميكانيكيا ً ولقد بدىء فى استعمال احواض خاصة حيث يوضع قش الكتاان وتماأل بالمااء ثام تلقاح بباادىء
يحتوى على الميكروبا ت الخاصة .وترص ربط الكتان فى حالة التعطين فى الماء الراكد فى حفرة تمأل بالماء ويوضع فوقهاا احجاار
كاثقال وهى تتلف جزءا ً كبيرا ً من القاش ويتعلاق الطاين واالوسااخ باالقش نتيجاة مالمساته المباشارة لقااع وجواناب الحفارة وال يكاون
القش متماثالً فى درجة تعطينه لعدم تماثل مياه الحفرة كما تتعرض االلياف للتلف لتكاثر بكتريا التعفن فتقل درجة جودتهاا وتانخفض
قيمتها الغزلية.
وفى حالة تعطين الكتان فى الماء الجارى يرص الكتان فى الحاوض فاى وضاع رأساى ثام يماأل الحاوض بتياار جاارى مان
الماء ويترك القاش فاى الحاوض حتاى تماام خطاوات التعطاين ويمكان باذلك تالفاى عياوب الطريقاة الساابقة .ويمكان االساتعانة بالمااء
الساخن فى فصل الشتاء.
ب_ الطريقة الهوائية :تقوم الفطريات فى هذة الطريقة بفصال االليااف وياتم التعطاين فاى هاذة الطريقاة فاى ظاروف هوائياة وتجارى
باضافة مزرعة من بكتريا كومسياى  COMESIIالى سيقان النباتات المنغمسة فى أحواض خاصة حرارتها من 033 - 22م وتتولاد
بعض االحماض العضوية عان هاذة الطريقاة ويمكان تجفياف االليااف صاناعيا ً دون أى خطاورة عليهاا وتتمياز االليااف الناتجاة بهاذة
الطريقة بمتانتها ولونها البنى الغامق.
 -0استخالص االلياف :تستمر عملية التعطين عقب اخراج النباتات من المعطناة دون تجفيفهاا ويراعاى عادم تارك القاش فاى العاراء
عقب تمام تجفيفه بل ينقل الى المخزن مباشرة اواى مكان مظلل يرص فوق بعضه.
وتتبع طرق مختلفة فى استخالص االلياف وأهمها:
أ -الطريقة البلدية :وفيها يدق القش بقطعة خشب فوق حجر ثم ينفض ويمشط وتؤخاذ علاى هاذة الطريقاة عادم نظافاة االليااف وتعلاق
نسبة من القش (الساس) بااللياف.
ب_ طريقة الكسارة والمروحة :وهى آلة يدوية مبسطة التركيب تتركاب مان درافيال اساطوانية ذات اسانان متقارباة وتمارر النباتاات
المعطونة بينها حيث تقوم الدرافيل بتكسير الخشب الى قطع صغيرة وتدور المراوح لتطرد القطع الخشبية وتبقى االلياف.
جـ _ طريقة اآلالت :تستخدم آالت تبنى فكرتها على االساس السابق اال انها تدار ميكانيكياً.
الفرز والكبس:
بعد االنتهاء من استخالص االلياف تفرز االلياف بحيث تفصل خصالت االلياف الطويلة والمتوساطة والقصايرة كال علاى
حدة ثم يجرى كبس االلياف فى باالت تربط بالشنابر وتخزن فى مكان غير رطب اذ توضع على عروق خشبية.
وينتج من عمليات تصنيع الكتان-:
 -2الياف تامة طويلة تعرف بالكتان الصنعة وهى تنقسم الى درجات مختلفة.
 -2فضالت االلياف التى باسم المشاق.
 -0قطعة التسريح والقطعة.
 -0القطاع.
 -5الساس أوالدق.
وفى المتوسط يعطى طن القاش الجااف حاوالى  %23مان وزناه قشاا ً معطناا ً أى ان نسابة الفقاد فاى عملياة التعطاين حاوالى
 %23من وزن القش االصلى كما يعطى الطن من القش حوالى  %25من وزنه من الكتان الصنعة %23 ,من المشاق %05 ,مان
الساس.
الدرجات المختلفة أللياف الكتان:
ولقد صدر فى جمهورية مصر العربية القرار الوزارى سنة  2200الخاص بتحديد صفات الدرجات المختلفاة مان الكتاان
ومنه تنقسم ألياف الكتان الى الدرجات التالية:
 -2كتان صنعة مسرح :عبارة عن األلياف الصنعة المسارحة علاى الماكيناات وتمياز بأنهاا متجانساة ومنتظماة األطاوال ويشاترط أال
يقل طولها عن  55سم وال تقل نظافتها عن .%22
كتان صنعة :وهوااللياف المتجانسة االطوال ,ال يقل طولها عن  55سم وال تقل نظافتها عن .%22
-2
كتان الصنعة القصير :ألياف الكتان الصنعة المتجانسة األطوال التى يقل طولها عن  05سم وال يزيد عان  50سام وال تقال
-0
درجة نظافتها عن  %22ويشترط فى هذة الدرجة أن يقدم المصدر ما يدل على طلبها.
الكتان المنفوش :ألياف الكتان الصنعة الفككة (المنفوشة) التى ال تقل درجة نظافتها عن .%20
-0
قطعة التسريح :ألياف الكتان القصيرة الخالية من العقد الناتجة عن عملية التسريح على الماكينات والتى تقل درجة نظافتها
-5
عن .%22
القطعة :ألياف الكتان القصيرة الخالية من العقد التى ال تقل درجة نظافتها عن .%20
-0
المشاق :ألياف الكتان غير المتناسقة األطوال والتى ال تقل درجة نظافتها عن  %25للمشاق رقم ( %23 ,)2للمشااق رقام
-0
(.)2

القطاع :فضالت ألياف الكتاان القصاير غيار المنتظماة والتاى ال تقال درجاة نظافتهاا عان  %23أوحساب المتفاق علياه باين
-2
المصدر والمستهلك ,والمقصود بدرجة النظافة لاللياف المشار اليها هودرجة خلوها من-:
المشاق والساس فى القطعة بحالتها.
أ-
ب -المشاق والقطعة بحالتها وكذلك الساس بالنسبة للكتان الصنعة بجميع حاالته.
جـ -الساس والقطاع فى حالة المشاق.
( 01درجة )
السؤال الرابع ؛-
ا-اشرح بالتفصيل بعض األخطاء الفنية فى زراعة وخدمة محصول القطن
بعض األخطاء الفنية فى زراعة وخدمة محصول القطن :
 -2تأخير الخدمة الزراعية -:
يتأخر بعض المزارعين فى خدمة أرض القطن وزراعتاه إلاى ماا بعاد شاهر ماارس للحصاول علاى حشاة برسايم زياادة أو
لحصاد المحصول الشاتوى الساابقة كااهول أو الخضار كاملاة النضاج ويفياد ذلاك مان أهام عوامال تادهور المحصاول ويجاب التبكيار
بإخالء األرض من المحصول السابق للقطان قبال حلاول شاهر ماارس ألن ذلاك ياؤدى إلاى تقلايص الوقات الكاافى لخدماة األرض أو
اختصار بعض العمليات كالحرث والتشميس والتزحيف كما أن تأخير زراعة القطن عن مارس يؤدى إلى تأخير النمو وتداخل النمو
الخضرى مع التزهير وعدم وجود فترة كافية لنضج وتفاتح اللاوز وكال ذلاك يقلال مان كمياة المحصاول ويخفاض رتبتاه وياؤثر علاى
الصفات التكنولوجية للتيلة .
 -2عدم إتقان خدمة أرض القطن :
يؤدى عدم إتقان الخدمة بالحرث والتزحياف مارتين أو ثاالث ماع أتاحاة وقات كاافى للتشاميس أو جماع الحشاائش العمارة قبال
الزراعة إلى نقص المحصول وبالتالى البد من اتقاان خدماة األرض إلعاداد مار قاد حياد للنباتاات مان حياث التفكاك والتهوياة وتحلال
المادة العضوية وإتاحة العناصر وتفكك قدر كافى من قطاع التربة للمساعدة على انتشار الجذور .
 -0عدم ضبط كثافة النباتات فى الحقل -:
انسب كثافة هى  03الف نبات فى الفدان وهذا يأتى مان التخطايط علاى 03سام (22خاط) قصابة 23-25سام باين الجاور وتارك
نباتيه بالجودة .
 -0تأخير الترفيع -:
الباد ماان إجاراء الترفيااع بعااد  22-23ياوم ماان الزارعاة بعااد تكاماال ظهاور الياااردات فاى الجسااور مباشاارة تتعااوى ماان نفااس
الصنف ثم التجربة بالماء ألن تأخير الترفيع يؤدى عدم انتظام عمر النباتات وخفض محصول النباتات الجديدة حيث تظللهاا النباتاات
المبكرة وتنافسها بشدة .
 -5تأخير الخف -:
يعتبر كثير مان الازراع أن تاأخير الخاف مان  03إلاى  05ياوم ياؤمن المحصاول فاى الفتارة األولاى ضاد اإلصاابة بااألمراض
والحشرات ويحافظ على عدد كافى من النباتات فاى الحقال وهاذا ياؤدى إلاى تازاحم النباتاات النامياة فاى الجاودة ويزياد التناافس بينهاا
ويؤخر التسمين ويزيد من احتمال اإلصابة بالحشرات كما تتشابك الجذور لذلك يجب إجراء الخف بعد .
05-25يوما .
 -0عدم إجراء العزيق على الوجه األكمل :
العزيااق هااام جاادا للقضاااء علااى الحشااائش وسااد الشااقوق وتهويااة األرض وتقليااب التربيااة ودعاام النباتااات وتسااليك الخطااوط
وقنوات الرى وأن زيادة المحصول الناتجة عن العزيق تعوض التكلفة عالوة على نظافة األرض والقطن الناتج وارتفاع رتبته .
 -2عدم ضبط كمية السماد وموعد إضافته -:
يراعى إضافة من 03-05كجم أزوت  /الفادان وعادم المغااالة عان ذلاك ماع االنتهااء مان التساميد عناد عمار  05ياوم مان حيااة
النبات فى الريتين األولى والثانية .
 -2تأخير رية الزراعة -:
يؤدى ذلك إلى تلف التعاوى وتأخير النمو .
-0تأخير رية المحاياة -:
قد يتأخر المزارع فى رياة المحايااة ولدياه اعتقااد فاى أن ذلاك يعماق جاذور الباادرات ويزياد مان قوتهاا ويفياد المحصاول خاصاة أن
عملية الخربشة تمنع العطش أو تزيل أعراض ذبول النباتات كل هذا صحيح ولكنه فى غير صالح المحصول الاذى يجاب دفعاه بقاوة
خالل هذه الفترة مع التبكر بالعزيق والحق والتسمية لذلك يحسن عدم تأخير رية المحاماة عن  03يوم من الزراعة.
 -0نقص مياه الرى أثناء الفترة الحرجة للعطش -:
يزاد احتياج محصول القطن للماء خاالل فتارة التزهيار وتكاوين اللاوز التاى تمتاد بصافة عاماة مان نصاف يونياه إلاى نصاف
أغسطس تصل إلى قمتها فى نصف يونيه وعلى ذلك يؤدى العطش خالل هذه الفترة إلى تساقط البراعم أو ضعف تكوين اللوز بينماا
تؤد ى غزارة الرى إلى نتائج مشابه مع حدوث ظاهرة االحمرار وزيادة اإلصابة باالفات والعفان ولهاذا يجاب االهتماام بضابط الارى
حسب النبات خالل هذه الفترة وعدم التعطيش أو التغريق.
 -22زيادة الرى خالل شهر أغسطس (سرى)-:
من المعتاد تعطيش القطن المنزرع مبكر والى اخذ  2-2ريات خالل أغساطس لتشاجيع التفاتح وعموماا ينصاح بإعطااء رياة
خالل النصف األول من أغسطس ويحدد الرى خالل هذا الشهر ميعاد الزراعة وعدد اللوز األخضر المتكون على النبات

 -22عدم االعتناء بالجنى -:
أ -الجنى من الصباح الباكر والتعبئة دون تنشير القطن (عب الندى) .
ب -الجنى والتعبئة دون تنظيف القش (األوراق الجافة) والقشير( أجزاء مصا ريع اللوزة) والفصوص المبرومة (الميتة) .
جـ -خلط قطن الجينات المختلفة أو الحقول المختلفة أو عدم الجنى مرتين .
د – وجود مواد غريبة أو أتربة أو حشائش .
ب  -تكلم عن أهم وسائل النهوض بالمحاصيل السكرية وماهى مميزات التوسع فى زراعة بنجر السكر فى مصر
وماهى أهم المعامالت التى تجرى على عقل القصب قبل الزراعة
وأهم وسائل النهوض بالمحاصيل السكرية تتلخص فى:
أوالً :العمل على رفع انتاجية محصول الفدان من القصب عن طريق:
 -2إستنباط أصناف جديدة عالية االنتاج والجودة مقاومة لآلمراض لتحل محل األصناف الحالية.
 -2تحسين األراضى المنزرعة بالقصب باضافة الجبس الزراعى والتسوية (بالليزر) وتحسين الصرف حيث ياؤدى ذلاك الاى زياادة
جوهرية فى المحصول.
بلغت مساحات القصب التى تم تسويتها بأجهزة الليزر نحو  20.5ألف فدان ساهمت فى تخفيض كميات المياه المساتخدمة
للفدان والتى بلغت نحو  2333متر مكعب لكل فدان.
وعليه يكون متوسط انتاج كل  2333م 0مياه نحو  0.2طان قصاب  /للفادان ,وكمياة الساكر المستخلصاة مان كال 2333
م 0مياه نحو  3.00طن سكر.
 -0تطبيق نتائج البحوث العلمية فيما يتعلق بالتسميد سواء بالعناصر الكبرى أو الصغرى حيث ان نقص هذة العناصر أصبح ملموسا ً
فى العديد من األراضى.
 -0التوسع فى اتباع المقاومة الكيماوية للحشائش باضافة المبيدات العشبية توفيرا ً لتكاليف المقاومة بالعزيق باهظة التكاليف.
 -5تحسين وسائل الرى والصرف فى مناطق زراعة القصب.
 -0التوسع فى ميكنة عمليات خدمة المحصول وخاصة فى الزراعة والحصاد.
 -0تشجيع الزراع بمنحهم السعر المناسب للقصب حتى يتحقق عائد مجزى.
 -2رعاية مصالح منتجى القصب ومساعدتهم فى حاالت الكوارث التاى يتعارض لهاا المحصاول ويقاوم بهاذا الادور المجلاس الادائم
للمحاصيل السكرية فى مصر .
 -2دعم األبحاث العلمية للمحصول الستمرار البرنامج الخاص بالمعامالت الزراعية وإستنباط األصناف الجديدة.
ثانياً :التوسع فى زراعة محصول بنجر السكر :وخاصة باألراضى الجديدة وقد تم انشاء مصنع النتاج السكر فى الحاامول بمحافظاة
كفر الشيخ بطاقة قدرها  233ألف طن وسترفع االنتاجية الى  225الف طن.
وستقام مصانع جديدة فى بلقاس بالدقهلية بطاقة انتاجية قدرها  233الف طن وفاى الفياوم بطاقاة انتاجياة قادرها  233الاف
طن وكذلك بالنوبارية بنفس الطاقة االنتاجية.
وتهدف السياسة الحالية الى ايقاف التوسع األفقى فى مساحات القصب بسبب محدودية الموارد المائية والعمل على التوساع
الرأسى وزيادة انتاجية الفدان من القصب حتى يمكن تغطية اجمالى الطاقة االنتاجية الى نحو مليون طن سكر عام .2323
وتم زيادة مساحة بنجر السكر الى  002220فدان عام  2323بطاقة انتاجية  222000طن سكر
ممبرات التوسع فى زراعة بنجر السكر فى مصر:
 -2بنجار الساكر محصاول شااتوى ال يحتااج الاى كميااات كبيارة مان مياااه الارى اذا قاورن بقصااب الساكر السايما اذا زرع باألراضااى
الجديدة تحت نظم الرى الحديثة (بالرش أو التنقيط).
 -2تاانجح زراعااة البنجاار فااى األراضااى الجدياادة حديثااة االصااالح لااذلك يمكاان أن يااتم التوسااع فااى زراعتااه دون منافسااة المحاصاايل
الرئيسية فى الدورة من التى ال تزرع فى األراضى المستصلحة.
 -0يتحمل البنجر الملوحة والقلوية لاذلك يمكان زراعتاه فاى األراضاى الملحياة التاى ال تصالح لزراعاة المحاصايل التقليدياة الشاتوية
األخرى.
 -0البنجر محصول ثنائى الغرض حيث يستخرج السكر من الجذور بينما يستخدم المجموع الخضرى كعلف حيوانى .ويمكان القاول
ويوضح الجدول التاالى
أن بنجر السكر ال ينافس قصب السكر بل هو محصول مكمل له وخاصة أن مناطق انتاجهما مختلفة.
مقارنة بين محصولى قصب السكر وبنجر السكر من واقع دراسة مجلس المحاصيل السكرية
وماهى أهم المعامالت التى تجرى على عقل القصب قبل الزراعة
معاملة العقل قبل الزراعة:
تعامل العقل قبل زراعتها بغرض زيادة نسبة األنبات وجودة النموات الجديدة وعموما تعامل العقال حينماا تكاون الظاروف
البنية التى تنبت فيها العقل غير مالئمة بما يلى:
 -2النقع فى الماء
 -2النقع فى محلول مائى للمواد الكيميائية
 -0معاملة العقل بالمبيدات الفطرية أو الحشرية
 -0معاملة العقل بمنظمات النمو
-2النقع فى الماء:

نقع العقل فى ماء بارد جاارى لمادة  20-22سااعة وتاؤدى هاذه المعاملاة إلاى تنبياه األنباات يالحاظ أن تاأثير هاذه المعاملاة
مؤقت اذا يبدأ تالشى تأثيرها بعد  22يوما من الزراعة ويختفى تاثيرها بعد حوالى  03يوماا تاؤدى معاملاة العقال بالمااء الادافى إلاى
مقاومة مرض األصفرار المخطط ومرض تقزم الحلقات وتنبيه األنباات ولقاد وجاد أن سارعة نماو الباراعم وزياادة كمياة المحصاول
بغمس العقل فى الماء لمدة  23دقيقة فى درجة حرارة  5 52م بالماء الدافى3
 -2النقع فى محلول مائى للمواد الكيميائية  :يؤدى نقع العقل فى محلول ماائى للجيار إلاى تحساين األنباات وقاد يكاون ذلاك راجعاا إلاى
زيادة مقدار الماء الممتص األمر الذى يؤدى إلى زيادة تركيز السكريات المختزلة مما يؤدى إلى تنشيط اإلنبات والنمو
-0المعاملة بالمبيدات الف طرية والحشرية تؤدى إلى معاملاة العقال بالمبيادات الفطرياة إلاى مقاوماة األماراض وتشايجع األنباات حياث
تؤدى معاملة العقل السليم بالمبيدات الفطرية العضوية الزئبقية إلى سرعة زيادة قوة نمو الجذور والسوق كما يساهم غمس األطراف
المقطوعة للعقل فى محلول زئبقى عضوى فى الحماية من الكائنات الحية باألمراض والتى قد تؤدى إلى حدوث أضارار للقطاع قبال
األنبات وتظهر فائدة هذه المعاملة حين زارعة العقل ظروف من درجات الحرارة المنخفضة جدا بما ال يتالئم اإلنبات
-0المعاملة بمنظمات النمو  :يمكن معاملة العقل ببعض منظمات النمو خاصاة العقال غيار العقيماة وكاذلك فاى حالاة انباات العقال فاى
ظروف جافة النمو أو فى حالة جفاف العقل وكذلك فى حالة الزراعة فى األوقات الباردة
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