


الباذنجانيةالعائلة 
Solanaceae

البطاطس

Potato 



Kingdom Plantae 

Division : Spermatophyta 

Class : Angiosperma

Subclass: Dicotyledons

Order : Solanales

Family: Solanaceae 

Genus : Solanum

Species : tuberosum 

.Solanum tuberosum Lالبطاطس 



غذاءالوتعتبرالخضرمحاصيلبينهاما  مركزا  البطاطستحتل•
العالمدولمنكثيرفيالرئيسي

االوليلالبدوتعتبروالذرةواالرزالقمحبعدالرابعالمركزفىتاتى•
العالمفىالغذاءمشاكلحلفىالحبوبلمحاصيل

يرووبشيلىفىاالنديزجبالشرقهوللبطاطساالصلىالموطن•
الجنوبيةبامريكاوالمكسيك

معظموتتركزالمناخالمعتدلةالعالمأنحاءجميعفيالبطاطستزرع•
نداوبولالسوفيتياالتحادفيالمحصولبهذاالمنزرعةالمساحة
.واليابانوألمانياوفرنسااألمريكيةالمتحدةوالواليات



يةجمهورفيبالبطاطسالمنزرعةالمساحةتبلغ•
250حواليالمتوسطفيسنوياالعربيةمصر
منربأكثتقدراجماليةإنتاجيةتعطىفدانألف
الثالثالعرواتفىموزعةطنمليون2.5

والمحيرةوالنيليةالصيفية

الىطنالف300حوالىسنويامصرتصدر•
العربيةوالدولاوروبا



ةالغذائياألهميةذاتالخضرمحاصيلمنالبطاطستعتبر•
وهىنةمتوازبصورةالغذائيةالعناصربهاتوجدحيثالكبيرة
راتبالسعالجسمتمدالتىالكربوهيدراتيةللموادهاممصدر

الحرارية

عضوبالبروتينمنبهابأسالكمياتعلىالبطاطستحتوي•
دوالحديوالفوسفورالبوتاسيوممثلالمعدنيةالعناصر
كمامالكالسيوفيفقيرةأنهاإالواليودوالمنجنيزوالنحاس

يتامينفمنضئيلةكمياتبهاوتوجدجفيتامينفيغنيةأنها
بأ،



جرام بطاطس 100القيمة الغذائية لكل 

%78رطوبة

%0.1دهون

مللجم11كالسيوم

مللجم0.11ثيامين

جم2بروتين

جم19كربوهيدرات

مللجم1حديد

مللجم0.4ريبوفالفين

83حرارىسعر

مللجم56فوسفور

دوليةوحدة20أفيتامين

مللجم17جفيتامين



المناسبةاالحتياجات المناخية 
مراحلأثناءماحدإلىعاليهحرارهدرجاتإلىالبطاطسدرناتتحتاج•

األولىالنمو

درناتإلنباتالمثلىالدرجاتهىم°24ـ20منالحرارهدرجاتتعتبر•
ماأبطيئااإلنباتيكونذلكعنالحرارهدرجاتإنخفضتوإذاالبطاطس

بالعفنتصابفإنهاذلكمنأعلىحرارهلدرجاتالدرناتتعرضتإذا
.والتنبت

مرتفعةحرارةدرجاتإلىنموهامراحلأثناءالبطاطسنباتاتتحتاج•
نمونتكويلتشجيعوذلكالنباتاتحياةبدايةفيطويلنهارمعنسبيا

تكوينهابيناسالتيالدرناتتكوينفيالنباتاتتبدأأنقبلقويخضري
نسبياقصيرنهار



(م°18–15)منخفضهحرارهدرجاتإلىالبطاطسنباتاتتحتاج•
يادةزكالهماعلىيعملحيثالدرناتتكوينبدايةقصيرعندونهار
جميعتنفسأنإذالمحصولزيادةوبالتاليالحجمفيالدرنات
يزدادوبالتاليالظروفتلكتحتمنخفضايكونالنباتيةاألجزاء
الدرناتفيتخزنالتيالغذائيةالموادمنالفائض

النهارحرارةدرجةمنأكبرأهميةالمنخفضةالليلحرارةلدرجة•
البطاطسمحصولزيادةفيالمنخفضة

يةبداعندمرتفعهحرارهلدرجاتالبطاطسنباتاتتعرضأنوجد•
.الشكلمنتظمةغيردرناتإنتاجعلىيعملالدرناتتكوين



12مناكثر)الطويلالنهارأنحيثالبطاطسإنتاجفىهامادورايلعبضوءال•
ساعة12مناقل)نسبياالقصيروالنهارالخضريالنمويناسب(اضاءةساعة
الدرناتتكوينيناسب(اضاءة

وبدءالخضريالنمووقفإلىالنمومنمبكرةمرحلةفيالنهارقصريؤدي•
كماسيئمحصولإنتاجذلكويتبعقوياالخضريالنمويكونأنقبلدرناتتكوين
ونوعا

فيدرناتهاتنتجاآلخرالبعضبينماالضوئيةالفترةلطولحساسةاألصنافبعض•
يفأسرعبصورةدرناتهاتكونذلكرغملكنهاالضوئيةالفتراتمنواسعمدى
منردةالمستوالبطاطسأصنافبعضنجاحسببلنايفسروهذاالقصيرالنهار
اآلخرالبعضوفشلمصرفيزراعتهاعندالخارج

متوفرةالظروفوهذهساعة12ـ10حواليالدرناتلتكوينالمناسبةاإلضاءة•
.بمصرالمبكرةوالصيفيةوالنيليةالخريفيةالعروتينفي



التربة المناسبة
بةالترتعتبرولكنالتربةمنمتباينةأنواعفىالبطاطسنباتزراعةيمكن•

عأنواأحسنالصرفوالجيدةبسهولةالهواءيتخللهاالتيالمساميةالمفككة
ويكونبسهولةبداخلهاالدرناتبنموتسمححيثالبطاطسمحصولإلنتاجالتربة
منهاالمحصولوحصادالخدمهعملياتإجراءويسهلمنتظماالدرناتشكل

ىفزراعتهاالممكنومنالخفيفةالطمييةاألراضىفىتجودالبطاطسزراعة•
وىالعضبالتسميدواإلهتمامالعنايةمعالرمليةأوالثقيلةالطينيةاألراضى

والكيماويةالطبيعيةالتربةخواصلتحسينوالكيماوى

6.4–5.2هوللتربةPHانسب•

1.7عنالملوحهنسبةبهاتزيدالتىاألراضىفىالبطاطسزراعةيفضلال•
الخضريالنمونقصإلىبالتربةتؤديالملوحةزيادةأنحيثملليموز

.والمحصول



البطاطسمواعيد زراعة 

الصيفيةالعروة 1)

( الشتوية)النيليهالعروة 2)

العروة المحيرة3)



الصيفيةالعروة 

ىالتالتقاوىإلنتاجالرئيسىالمصدرأنهاحيثالعرواتتعتبراهم➢
والمحيرة(الشتوية)النيليةالعروتينزراعةفىتستخدم

مساحاتمعظمأماديسمبرشهرخاللمنهاالمبكرةالمساحاتتزرع➢
فبرايرنصفحتىينايرشهرخاللفتزرعالعروةهذه

تقاوىالإنتاجهوالغرضكانإذاخاصةالزراعةفىبالتبكيرعادةينصح➢

تقليعتأخيرإلىيؤدىفبرايرإلىالعروةهذهزراعةموعدتأخير➢
دلمعفيزدادالجوحرارةدرجةترتفعحيثيونيوشهرحتىالمحصول

بفراشةبةاإلصاإرتفاعإلىباإلضافةالغذائيةالموادوفقدالنباتاتتنفس
البطاطسدرنات

يونيومنتصفحتىابريلشهرمنبدايةالعروةهذهمحصوليظهر➢



( الشتوية)النيليهالعروة 

العروةوهىسنوياالمنزرعةالمساحةجملةمن%55تمثل•
مصرفىلإلنتاجالرئيسية

وبرأكتنهايةوحتىأغسطسنصفمنالفترةخاللزراعتهاتتم•
أكتوبرمنتصفهوللزراعةميعادوأفضل

عدبالصيفىالعروةمنالمنتجةالتقاوىزراعتهافىيستخدم•
النواالتأوالثالجاتفىالصيفأشهرخاللتخزينها

ةنهايحتىأكتوبرأواخرمنالمحلىالسوقلتغطيةتستخدم•
.ابريل



المحيرةالعروة 
مصرفىالمزروعةالمساحةجملةمن%10حوالىتمثل•

مخصصةوتكونالزراعةوزارةاستخدمتهاجديدهعروة•
يرةالبحمثلللبطاطسالمصدرةالمحافظاتبعضفىللتصدير

واالسماعيليةوالشرقيةوالنوبارية

نوفمبرنصفإلىأكتوبرنصفمنالفترةخاللتزرع•

الصيفىالعروةمنالمنتجةالتقاوىمنأيضا  تزرع•

إلىالمصدرةالبطاطسكمياتزيادةفىالعروةهذهساهمت•
.وفبرايرينايرشهرىخاللأورباأسواق



التقاوى
كجم 1000–750يحتاج الفدان إلى حوالى •

لزراعة العروة الصيفى 

كجم للعروة النيليه أو 1500–1250•
المحيرة



مصرفىتزرعالتىالمسجلةالبطاطسأصنافأهم

ا لدرجة تقسيم أصناف البطاطس التى تزرع فى مصر إلى خمس مجموعات رئيسية وذلك طبقيمكن 
نضج درناتها وعدد االيام الالزمة التمام نضج الدرنات منذ زراعتها حتى الحصاد 

مجموعة األصناف مبكرة النضج  1)
Early Maturing Varieties

من تاريخ زراعتها وحتى ميعاد يوم 100-90هذه المجموعة يلزمها حوالى •
نضج درناتها 

          Accentأكسنت•
          Berberبربر•
           Jaerlaيارال•
          Lisetaليسيتا•

    Lady crystalكريستال ليدى •



مجموعة األصناف النصف مبكرة  2)

Medium Early Maturing Varieties

يوم للوصول إلي 110–100تحتاج أصناف هذه المجموعة إلى حوالى •
مرحلة تمام النضج

 Arindaأرندا   Ajaxأياكس    Ajibaعجيبة

 Marfonaمارفونا Grataجراتا Escortأسكورت

إدواردكينج  Spuntaأسبونتا    Monalisaموناليزا
K.Edward سانتىSante تيماتTimate تربوTurbo  ليدى
      L.olumpiaليدى أولمبيا L.Claireكلير



متأخرةالنصف -مجموعة األصناف نصف مبكرة3)

Med Early to Med. Late Maturing 
Varieties

أجريايوم115-110أصناف هذه المجموعة تحتاج إلى حوالى •
Agria سيكلونCyloon دراجاDraga   

   Herthaهيرثا Gigantجيجانت Dittaديتا

 Hermesهيرمس Kennebecكنبك

Nicolaنيقوال L.Rosettaروزيتاليدى 

   Saturnaساتورنا picassoبيكاسو



مجموعة األصناف النصف متأخرة                   4)
Med Late Maturing Varieties

يوم 120-115أصناف هذه المجموعة تحتاج إلى حوالى •
نضجهالتمام 

Cardinalكاردينال Diamantديامونت

   Slaneyأسالنى     Desireeديزيريه

 Maradonaمارادونا Isnaأسنا Avondalأفوندال
Van Goghفان جوخ - Proventoبروفنتو



النضجمجموعة األصناف المتأخرة 5)

Med Late Maturing Varieties

يوم من تاريخ 120هذه المجموعة يلزمها حوالى •
 .زراعتها وحتى تمام نضج درناتها

     Barakaبركة   Alphaألفا

    Famosaفاموزا        Caraكارا

Mondialمونديال



اكثار تقاوى البطاطس 

الخضرى التكاثر 1)

Vegegatively  propagation   

الطريقة المنتشرة على مستوى العالم هى •

اة تتكاثر البطاطس بالدرنات سواء كانت كاملة او مجزحيث •

الدرنة المستخدمة فى الزراعة باسم الدرنة االم     تعرف •
Mother tuber 



الحقيقيةالتكاثر بالبذور 2)

True seeds         
تستخدم فى برامج التربية فى استنباط اصناف جديدة •

يمكن الحصول على هذه البذور الحقيقية من •

على المجموع الخضرى لالصناف المفتوحة التلقيح الثمارالموجودة ✓

عن طريق التهجينات المختلفة بين االباء عالية االنتاج او ✓

بذرة 1500–1000يحتوى الجرام الواحد على حوالى •

بذرة 300–200تحتوى ثمرة البطاطس على •

ثمرة 20ينتج النبات الواحد حوالى •

تزرع هذه البذور فى مشتل ثم تنقل الى االرض المستديمة •



االنسجةاالكثار عن طريق مزارع 3)

Tissue culture   

احدى الطرق المعملية لالكثار السريع للبطاطس •

ت يمكن عن طريقها الحصول على نباتات خالية من االصابا•
اوة الفيروسية والتى تستخدم فى انتاج بذور عالية النق

طق تستخدم النتاج تقاوى االساس او تقاوى معتمدة فى منا
معزولة 

الهدف االساسى هو انتاج تقاوى معتمدة محليا بدال من •
االستيراد  



تجهيز التقاوى للزراعة 

البطاطس لتقاوىعملية التنبيت األخضر إجراء 1.

أسبوعينبحوالىزراعتهاقبلالتقاوىعلىالعمليةهذهتجرى➢

علىوذلكاستالمهافورأجولتهامنالتقاوىتفريغبسرعةالمزارعيقوم➢
الدرناتإرتفاعيزيدأالعلىبالستيكيةحقلصناديقفىتوضعأونظيفةأرضية
الحاالتكلفىطبقات3-2عن

التفريغعمليةأثناءوالمصابةالتالفةالدرناتاستبعاديتم➢

المباشرةالشمسأشعةعنوبعيدا  اإلضاءةوالتهويةجيدمكانفىالتقاوىتترك➢
التقاوىحولللرطوبةمصدرتوفيرمعأسبوعينلمدةالهواءوتيارات

يداليزوقصيرةقويةسميكةخضراءبراعمالمدةعلىهذهنهايةفىنحصل➢
.الحقلفىزراعتهاحتىعليهاالمحافظةيتمسم1-0.5عنفيهاالنبتطول



البطاطس عملية تنبيت تقاوى اهداف •
للزراعةقابلةوالغيرالميتةالدرناتعلىالتعرف1.

زراعتهاقبلواستبعادها

درجةوزيادةالتربةسطحفوقالنباتاتظهورسرعة2.
الحقلفىالنباتاتنموتجانس

يادةزوبالتالىالدرنةسطحعلىالمنبتةالعيونعددزيادة3.
الدرناتعددزيادةوبالتالىالواحدالنباتسيقانعدد

المتكونةالجديدة

المحصولنضجميعادفىالتبكير4.



البطاطس تقاوىعملية تقطيع 
انتكإذا(المحليةأومنهاسواءالمستوردة)الصيفيةالعروةتقاوى•

كاملةبزراعتهادائماينصح(مم35-28أقطارذات)الحجمصغيرة
تقطيعبدون

(مم60-45من)والكبيرة(مم35-45)منهاالمتوسطةاألحجام•
حجمهاحسبفقطأجزاء4-2منطوليافتجزأ

الدرنةسطحعلىالموجودةبالبراعماإلضرارعدميراعى•

جيدةفسيولوچيةحالةفىتجزئتهاالمرادالدرناتتكونأنيشترط•
مكرمشةوغيروممتلئةقويةتكونأنأى



تقاوى البطاطس تقطيع عند الواجب مراعاتهاالنقاط 

جم50–40يقل وزن قطعة التقاوى المنزرعة عنأال 1)

األقلعلىعيون3-2علىالتقاوىقطعةتشتملأن2)

دبأحبإستمرارتطهيرهامعالتقطيععندحادةسكاكينعدةإستعمال3)
أوالكاويةالبوتاساأوالكاويةالصوداأوالكحولمثلالمطهرةالمواد
إلىالمصابةالدرناتمناألمراضإنتقاللمنعوذلكالمغلىالماء

التقطيعسكينةطريقعنالسليمةالدرنات

إلعطاءساعة24بمدةالزراعةقبلالتقطيععمليةإجراءضرورة4)
.المقطوعالسطحعلىالفللينيةالطبقةلتكوينكافيةفرصة



طرق الزراعة 
الترديــمطريقــة:أوال  •
مصرفىالمزارعينمعظملدىوالمفضلةالشائعةالطريقةهىالترديمطريقةتعتبر➢

واألخرىحرثةكلبينوتزحفمتعامدا  حرثا  مرات3-2مناألرضحرثيتم➢

األخيرةالحرثةقبلفوسفاتالسوبروسمادالقديمالبلدىالسماديضاف➢

منمنخفضهالالمناطقفىالمياهالتتراكمحتىجيداالتربةوتنعيموتسويةالجيدالتزحيفمراعاةيجب➢
عاليةالاألماكنإلىالمياهوصولعدمأوالجذورإختناقأوالتقاوىقطعبعضتعفنإلىيؤدىمماالحقل
العطشنتيجةبالتعفنالمزروعهالدرناتيصيبأيضاوهذابالحقل

أحواضإلىاألرضتقسيميتموالقصبتينفىخطوط10بمعدلاألرضتخطط➢

غزيراريااالرضتروى➢

تكونأنمراعاةمعسم30-20مسافاتعلىالخطباطنفىالتقاوىقطعتوضعالمناسبالجفافعند➢
أعلىإلىمتجهةالبراعم

.البطاطسدرناتبفراشةالدرناتالتصابحتىسم15-12عمقعلىالزراعةتكون➢



طريقـة الزراعـة اآلليـة: ثانيا  •
ية تتم فى المناطق الجديدة واألراضى المستصلحة التى التتوافر فيها األيدى العامله وهناك طريقتان للزراعة اآلل•

الزراعة النصف آليةطريقة 1)
آليةنصفزراعةآالتفيهاتستخدم❑

المجزأةأوالكاملةالدرناتبزراعةتقوم❑

التقاوىلتلقيمعمالإلىتحتاج❑

التسميدبجهازاآلالتهذهتزودقد❑

ذوالجرارلتناسبالخطينذاتاآللةوتفضلخطوطأربعةمايزرعومنهاخطينمايزرعمنهايوجد❑
حاليامصرفىالمنتشرحصان60-50القدرة

بهذهبوتالنهذهتلفإحتماالتأنحيثالتنبيتالسابقةالدرناتلزراعةمالءمةأكثرالطريقةهذهتعتبر❑
محدوداآللة

.اليومفىفدان2.5إلىالواحدةاآللةهذهكفاءةتصل❑



طريقة الزراعة اآللية2)
كاملةآليةآالتتستخدمالطريقةهذهفى❖

مم60-53األقطارذاتتدريجهاالسابقالكاملةالدرناتبزراعةتقوم❖

التسميدبجهازاالالتهذهتزودقد❖

الدرناتحجمحسبCupsبالمالعقالمزودةالتلقيمأجهزةيفضل❖
المستخدمة

لقيمالتعمالإلىالحاجةدونفقطالجرارسائقبواسطةاآللةهذهتشغيليتم❖

تةسأوأربعةأوخطينذاتتكونفقدخطوطهالعددطبقااآللةسعةتختلف❖
خطوط

.الواحداليومفىفدان6-5إلىالخطينذاتاآللةكفاءةتصل❖



الـرى
أثناءاتالنباتلهاتتعرضالتىالجويهالظروفعلىالرياتبينالفترهتتوقف•

التربهنوععلىوكذلكالمختلفهالنمومراحل

15–10والصيفيةالعروةفىأيام10-٧بحوالىالتقليعقبلالرىمنعيراعى•
علىاعدةوالمسالتقليععمليةلتسهيلوذلكوالمحيرةالنيليةالعروتينفىيوم

بالدرناتالتربةإلتصاقوعدمالقشرةتصلب

والمحيرهالشتويهالعروهعنالرياتمنأكبرلعددتحتاجالصيفيهالعروهنباتات•
أمارية11ـ9إلىتصلقدالرياتمنكبيرعددإلىالصيفيالعروةوتحتاج
النموموسمخالل(ريات6حوالي)أقلعددإلىفتحتاجالنيليةالعروة

منأسابيع8ـ6بعد)الدرناتتكوينفترةخاصةالنباتاتتعطيشعدميراعى•
ناتالدروحجمعددمنيقللالفترةتلكفياألرضيةالرطوبةقلةأنإذ(الزراعة
المحصولقلةوبالتالي



أثناءخاصةالتربةرطوبةلنقصالحساسةالمحاصيلمنالبطاطسمحصول•
%60عنالتربهرطوبهنسبةتقلأاليجبوالتىللنباتالحرجةالنموفترات
ونقصالفتراتتلكخاللالمياهتوفرإلىالنباتاتتحتاجحيثالميسرالماءمن

ونوعاكماالمحصولنقصفىيتسببخاللهاالمياه

وهذهةالتربرطوبةبنقصتأثراالفتراتأكثرمنالدرناتتكوينمرحلةتعتبر•
كرةالمبلألصنافبالنسبةالزراعةتاريخمنأسابيع6–5حوالىمروربعدتكون

المتأخرةلألصنافأسابيع8–6و

النباتحياةفىالحرجةالفتراتمنتعتبرالحجمفىوزيادتهاالدرناتنموفترة•
التربةرطوبةبنقصتأثراالفتراتأكثرومن

ضباألمرالإلصابهالنباتاتالتتعرضحتىالرىفىالمغاالهعدمجداالمهممن•
.والمتأخرهالبدريهوالندوهالجذوروأعفانالبادراتموتمثلالفطريه



التسمـيد•
على يتوقف إحتياج نباتات البطاطس إلى المعدالت السماديه•

نوع التربه المستخدمه فى الزراعه ومدى توفر 
العناصرالكبرى 

البطاطس من المحاصيل الشرهة للتسميد •

لوادى تختلف النباتات فى إحتياجاتها السماديه فى أراضى ا•
.عن األراضى الرمليه



أراضـى الـوادى•
75+زراعىكبريتكجم150+قديمبلدىسمادمكعبمتر30-2020تضاف•

األرضتجهيزأثناءإضافتهايتم(%15الكالسيومسوبرفوسفات)فوسفوروحدة
األخيرةالحرثةقبلللزراعة

يتموالثانيةاألولىالدفعتيندفعاتثالثعلىأزوتوحدة180–150تضاف➢
يكوناأنويفضلالترتيبعلىالنباتاتإنباتإكتمالوبعدالزراعةعندإضافتهما

نشادرنشادرأونتراتسلفاتصورةفى

اعةللزراألرضإعدادأثناءاألولىدفعتينعلىبوتاسيوموحدة96–72تضاف➢
%48بوتاسيومسلفاتصورةفىالجديدةالدرناتتكوينبدايةعندوالثانية

نوالبورووالمنجنيزوالزنكالحديدبعناصرالبطاطسنباتاتبرشينصح➢
الزراعةتاريخمنيوما  70و55بعدمرتانوالكالسيوم



الرمليـةاألراضـى •
مع مراعاة ما يلى كما فى اراضى الوادى يضاف •

6-5حوالى)اإلنباتإكتمالبعدمندفعاتعدةعلىأزوتوحدة150تضاف1.
صورةفىوالباقىنشادرسلفاتصورةفىيوما70عمرحتىالرىماءمع(دفعات
.نشادرنترات

السفلــىلثالثفىسرسبةمباشرةالرىقبلتضافوالبوتاسيةاآلزوتيةاألسمدةحالةفى2.
المسـاحةكــلفـىبانتظـاموتـوزعالخطمن

قسيمتفيتموالتنقيطالرشنظامىطريقعنالــرىمــياهمعاالسمدةإضافةحـالةفـى3.
أسمدةبـدوندقيـقة30لمدةأوال  الرىيبدأأنويراعىالرىمراتعددعلىالسمادكمية
لمدةالرىتشغيليستمرالتسمـيدمناالنتهاءوبعدالــرىميــاهمعالسمــاديضافثم

األثرولتالفىللنباتاتالخضرىللمجموعحروقحدوثلمنعوذلكأخرىدقيقة30
.الريشبكةعلىالكيماويةلألسمدةالضار



المحصولنضج وحصاد 

رعةالمنزبيةواألوراألصنافلمعظمالبطاطسمحصولنضجيتم•
حسبالزراعةتاريخمنيوم120–100حوالىمروربعدمصرفى

منوالغرضالزراعةوموسمالبيئيةوالظروفالمنزرعالصنف
الزراعة

نععليهالتعرفويمكنالنضجتمامعندالحصاديتمأنيراعى•
اقوإلتصللنباتاتالخضرىللمجموعالطبيعىاإلصفرارطريق
الدرنةالانفصوسهولةاليدباصابعازالتهاوصعوبةباللحمالقشرة
.االمالنباتعن



النقاط الواجب مراعاتها عند حصاد المحصول 

حيثساعة48–24بمدةالحصادقبلالنباتاتعروشإزالة1.
أكثرالدرناتيجعلمماالقشرةتصلبزيادةعلىذلكيساعد
.والنقلالحصادعملياتتحملعلىقدرة

درجاتإرتفاعقبلالباكرالصباحفىالحصادعمليةإجراء2.
الشمسبلفحةالدرناتإصابةلتفادىالحرارة

وفةالمكشالدرناتبجمعأوالالعماليقومالحصادفىالبدءقبل3.
ولالمحصبقيةعنبعيداوإستبعادهاالخطوطبينوالمتناثرة

أوواإلخضرارالشمسبلفحةمصابيكونأغلبهاأنحيث
.البطاطسدرناتبدودةمصاب



تالدرنامستوىأسفلالمحراثسالحتعميقيجبالخطوطفجعند4.
.المستطاعبقدرللدرناتالميكانيكيةاإلصاباتلتقليلوذلك

فىمستخدمينالمحراثخلفالدرناتبجمعالمدربونالعماليقوم5.
وأبالخيشمبطنةجريدأقفاصأوبالستيكيةحقلصناديقذلك

الدرناتتسلخلمنعالكاوتشوكمنمقاطف

يتمحتىالشمسفىساعات3-2لمدةالدرناتتتركالحصادبعد6.
لحمبالوإلتصاقهاالقشرةوجفافالدرناتمنالزائدةالرطوبةتطاير

عنهاالتربةوانفصال

جروحةوالمالتالفةالدرناتإلستبعادمبدئيافرزاالمحصولفرزيتم7.
للتسويقصالحةوالغيروالمصابة



ظيفةنجوتأجولةفىيعبأمباشرةتسويقهيتمالذىالمحصول8.
ىكتقاوالستعمالهلفترةتخزينهسيتمالذىالمحصولأما

.للدرناتالتجفيفىالعالجعمليةلهفتجرى

كالنوباريةالمستصلحةوالمناطقالرمليةاألراضىفى9.
ادحصفيتمالدلتابأراضىالكبيرةوالمساحاتوالصالحية
واآلليةآليةالنصفباآلالتهناكالمحصول

طن15-10حوالىالدرناتمنبطاطسفدانإنتاجمتوسط10.
طن18-15والمحيرةوالزراعةالخريفيةالعروةفىللفدان
.الصيفيةالعروةفى



       Curingعملية العالج التجفيفى للدرنات 

ولالمحصأولفترةتخزينهالمرادالمحصولعلىالحقلفىالعمليةهذهتجرى•
كتقاوىإستعمالهالمراد

هرميةاودمرشكلعلىتكومحيثمبدئيافرزافرزهاسبقالتىالدرناتتكويميتم•
سم100-80بارتفاعالشكل

سم50-40بارتفاعالجافالنظيفاألرزقشمنسميكةبطبقةالمراودغطىت•

رزاألقشمنبدالاإلطالقعلىالنباتاتبعروشالدرناتتغطيةعدممراعاةيجب•
والحشراتاألمراضببعضاإلصابةإلنتشارمصدراالتكونحتى

إلتمامالالزمةالفترةوهىيوما15-10لمدةالظروفهذهتحتالمحصوليترك•
للدرناتالتجفيفىالعالجعملية

الثالجاتوأالنواالتفىسواءلتخزينهذلكبعدينقلثمجيدافرزاالمحصوليفرز•



التجفيفىعملية العالج أهداف•
قشرتهاوتصلبالدرناتمنالزائدةالرطوبةتطاير1)

التداوللعملياتوتحملهاصالبتهادرجةزيادةوبالتالى
.والتخزينوالنقل

يفتنظسهولةوبالتالىبالدرناتالعالقةالتربةجفاف2)
.تسلخاتحدوثبدونباليدمنهاالدرنات

.الحصادعندللدرناتتحدثقدالتىالجروحإلتئام3)

ذههإجراءبعدوالتالفةالمصابةالدرناتإكتشافسهولة4)
.إستبعادهايمكنوبالتالىالعملية



تخزين المحصول•
يقوم معظم مزارعى البطاطس بحجز جزء من •

اعة محصول العروة الصيفية الستعماله كتقاوى لزر
والشتوية والمحيرة حيث كل من العروتين النيلية

منيقومون بتخزين هذا الجزء خالل أشهر الصيف
فى النواالت أو فى (شهر مايو حتى شهر سبتمبر
.(الثالجات



الصيفيةالنقاط الواجب مراعاتها  قبل البدء فى تخزين محصول البطاطس 

وذلككتقاوىالمتأخرةالصيفيةالزراعاتمحصولإستعمالعدميفضل•
لفحةوالبطاطسدرناتودودةالڤيروسيةباألمراضاإلصابةنسبةلزيادة
.الناتجةللدرناتالتخزينيةالقدرةضعفوكذلكالشمس

امةتالغيرالدرناتتخزينوعدمنضجهتمامعندالمحصولحصاديجب•
.النضج

للدرناتالتجفيفىالعالجعمليةإجراءضرورة•

من%85–75بحوالىبالثالجاتتخزينهايتمالتىالتقاوىكميةتقدر•
يةالشتوالنيليةالعروتينمنكللزراعةالالزمةالتقاوىكمياتجملة

النواالتفىالباقىالجزءويخزنوالمحيرة



نواالتالالتخزين فى 
عبارة عن مخزن عادى مبنى من الطوب اللبن أو النوالة •

الطوب األحمر 
جدرانه ذات فتحات متبادلة من جميع الجهات ماعدا الجهة •

القبلية وذلك للتهوية 
قش مكون من العروق الخشبية مغطاه بالحصير والالسقف•

والطمى 
نيل معظم النواالت فى المحافظات الشمالية بدلتا التتركز •

ه حيث تنخفض درجة الحرارة نسبيا  عن القاهرة والوج
.القبلى



تالىالالنحوعلىالنواالتفىالبطاطستخزينيتم•
الدرناتخاصةوالمصابةالتالفةإلستبعادجيدافرزاأوالالدرناتتفرز1.

.البطاطسدرناتبدودةالمصابة

-35األقطارذاتالحجموالمتوسطةالصغيرةالدرناتتخزينيتم2.
.مم60

80بارتفاعالشكلهرميةمراودهيئةعلىالنوالةداخلالدرناتتكوم3.
تركمعالنوالةبطولم2–1.5حوالىالمرودوعرضسم100-

منللتخلصآلخرآنمنلفرزهيسمحوآخرمرودكلبينفراغ
والطرىالجافالعفنخاصةباألمراضوالمصابةالتالفةالدرنات

حرقاإعدامهايجبوالتىالبطاطسدرناتبدودةوالمصابة



باستعمالهاالمصرحالمبيداتبأحدالبطاطستعفيريتم4.

50-40بإرتفاعالجافالنظيفاألرزقشمنسميكةبطبقةالبطاطستغطى5.
بهاالموصىالمبيداتبأحدأيضااألرزقشتعفيرمعسم

فئرانالدخوللمنعالنوالةفتحاتعلىالضيقالسلكمنطبقةبوضعينصح6.
البطاطسدرناتفراشةخاصةوالحشرات

أشعةلعكساألبيضباللونالخارجمنالنوالةجدرانبطالءأيضاينصح7.
.الشمس

-2.5مابينتتراوحلفترةالنواالتظروفتحتالبطاطستخزينيمكن8.
أشهر3

والتنبيتسالتنفنتيجةالتخزينفترةأثناءللدرناتالكلىالفقدنسبةتتراوح9.
التقاوىوحالةالجويةالظروفحسب%30–15مابينوخالفهواألعفان
.النوالةوكفاءةوالصنفالمخزنة



الثالجاتالتخزين فى 
.بوالمصامنهاالتالفإلستبعادجيدافرزاأيضاالدرناتتفرز•

.مم60-35والمتوسطةالصغيرةاألحجامذاتالتقاوىتنتقى•

جيداالجوالملءمراعاةمعنظيفةجوتأجولةفىالدرناتتعبأ•
التبريدجودةلضمان

ىفبعضهافوقرصاتفىالتبريدعنبرداخلاألجولةتوضع•
نعالواحدالبلوكفىالرصاتعددإرتفاعاليزيدبحيثبلوكات

رصة16

لضمانوبعضهاالبلوكاتبينسم25كافيةفراغاتتركيراعى•
التبريدكفاءةزيادة



يدالتبرلمواسيرالعلويةبالرصاتالدرناتمالمسةعدميراعى•
.للدرناتتجمدحدوثمنمنعا

نيةالتخزيالسعةعنتزيدالتقاوىمنكمياتتخزينعدميراعى•
اتجالناألسودالقلبظاهرةلحدوثتالفياالواحدللعنبرالمقررة

.بالتقاوىالمحيطالجوفىاألكسچينغازنقصعن

م4-3مابينتتراوححرارةدرجةعلىبالثالجاتالتقاوىتخزن•
أشهرثمانىمنألكثرتصلقدلمدة٪90حوالىنسبيةورطوبة

5–4حوالىالظروفهذهتحتللدرناتالكلىالفقدنسبةتبلغ•
٪.



فطريةالمراض األ•

لبطاطس عفن درنات ا–الذبول الفيرتسليومى –الندوة المتاخرة –البدرية الندوة 
مرض الجرب العادى –مرض القشرة الفضية –مرض القشرة السوداء –

بكتيرية األمراض ال•

العفن –الساق السوداء -العفن الحلقى –( البنىالعفن ) البكتيرىمرض الذبول 
الطرى البكتيرى

فيروسية األمراض ال•

فيرس التفاف االوراق 



فات اآل•
الحفار 

الدودة القارضة 
دودة ورق القطن 
من الخوخ االخضر 

(  سوسة البطاطس) دودة درنات البطاطس 
الذبابة البيضاء 

المن 
ساق الباذنجان حفار 

واالكاروساتالعنكبوت االحمر 



الباذنجان
Eggplant



Kingdom Plantae 

Division : Spermatophyta 

Class : Angiosperma

Subclass: Dicotyledons

Order : Solanales

Family: Solanaceae 

Genus : Solanum  

Species : melongena 

Solanum melongenaالباذنجان L.



الباذنجانيةالعائلةمحاصيلاحد•

واسيااافريقيالقديمةبالقاراتاالستوائيةالمناطقاالصلىموطنه•
الجنوبيةوامريكا

افريقياىفالسكانويستخدممنهالبريةاالنواعافريقيافىينتشر•
الطهىبعديؤكلكغذاءوثمارهاوراقه

Solanumالمعروفالتجارىالنوع• melongena L.فموطنه
مندالعديالنوعهذاويتبعالعالمدولجميعالىمنهوانتقلاسيا

منالمختلفةوألوانهابأشكالهاالمعروفةالتجاريةاالصناف
االسودالوانهابجميعالطويلةاالصنافالى(الرومى)الكروى

واألبيضواالرجوانى



جدائيلةضالخلطىالتلقيحونسبةذاتىالباذنجانفىقيحالتل•

(جم100/ملجم7)بالحديدالغنيةالخضرمنالباذنجان•
ويماثل%28–21بنسبةزيتعلىالبذورتحتوىكما

كماالصوياوفولالشمسعبادزيتجودتهفىالزيت
النياسينمنجيدةكمياتعلىيحتوى

107190الباذنجانمنالمنزرعةالمساحةجملةتبلغ•
الجديدةاالراضىفىفدان45481منهافدان



االحتياجات البيئية 

طويلدافئموسمالىالباذنجانيحتاج❑

ليالم°30–20ونهارام°30–26المثلىالحرارةودرجة❑

الطماطمعنللبرودةحساسيةأكثر❑

يةالضوئالفترةلتأثيرالمحايدةالنباتاتمنالباذنجان❑

انتشاربالرمالالمحملةالخماسينرياحهبوبتسبب❑
ديثةالحالثماروالتواءالنباتاتعلىبشدةاالحمرالعنكبوت

ضىاالرافىوينجحاالراضىانواعجميعفىزراعتهتنجح❑
التربةملوحةالباذنجانويتحملالرملية



مواعيد الزراعة 

عروة صيفى مبكرة1)

يته تزرع الشتلة فى األرض المستديمة من اول مارس حتى نها

عروة صيفى2)

تزرع الشتلة فى األرض المستديمة خالل ابريل ومايو 

عروة نيلى3)

يوليو تزرع الشتلة فى األرض المستديمة خالل شهور يونيو و
وأغسطس 



مباشرةالبذوراوبالشتالتالباذنجانيزرع•

المستديمةاالرضفىالزراعةقبلالمشتلزراعةيتم•
والصنفالعروةحسبيوم50-40بحوالى

شتلةالف12–8الفدانيحتاج•

بذرةجم350–250زراعةمناالرضىالمشتلفىتنتج•

منجم30باستخدامالصوانىفىشتلةاآلف10تنتج•
البذور

بذرة230علىيحتوىالجرام•



األصناف
(الرومى) اصناف الكروية1)

الك ب–بونيكا–سوما هجين–فلوريدا ماركت–بالك بيوتى
كينج

(  اسود) اصناف مطاولة2)

–ودبلدى اس–بلدى ابيض–ايرلى لونج يربل–لونج يربل 
مليونير –ميليدا–عنان

(   ابيض)اصناف مطاولة3)

اباستر–مكة–سنو–سومة–بلدى ابيض–اونيتا



تجهيز األرض والزراعة

أنأىةالباذنجانيالعائلةمنمحصولبأىزراعتهايسبقلمالتربةتكونأنيجب✓
منوالبدالقرعيةأوالبقوليةالعائلةمحاصيلأحدمنيكونالسابقالمحصول

ثالثيةدورةاتباع

:لفدانلاآلتيةالسماديةالمعدالتتوضعالثانيةالحرثةوفىجيدا  األرضتحرث✓

بلدىسماد3م20+نشادرسلفاتكجم50+الكالسيومفوسفاتسوبركجم250
متحلل

فدان/كجم250بمعدلوالتجهيزاإلعدادعندالزراعىالكبريتإضافةيفضل✓

وتروىالقصبيتينفىخط10بمعدلتخططثمالجيدةللتسويةالتربةتزحف✓



ءالماوجودفىالبحريةالريشةعلىالشتلةعتزر✓
خفيفضغطللشتلةالجذرىالمجموععلىويضغط
التربةفىلتثبيتها

حسبالنباتاتبينسم35-25الزراعةمسافات✓
الصنف

منمحلولفىللشتلةالجذرىالمجموعنقعيجب✓
بنليت+جرام2.5توبسينمثلفطريةمبيداتمنخليط
المجموععلىنحافظحتىماءلترلكلجرام2.5

التربةأعفانمنللشتلةالجذرى



 التسميد 

الكمية كجم  نوع السماد  ميعاد التسميد 

 للفدان 

 كجم      سلفات نشادر شهر بعد الزراعة 

 سوبرفوسفات كالسيوم  شهرين بعد الزراعة 

 سلفات نشادر

 كجم     

 كجم     

 سلفات نشادر  ٧%( عند التزهير ) 

 سلفات بوتاسيوم 

 كجم     

 كجم     

 كجم      نترات نشادر  بعد الجمعة الثانية 

 



النضج وجمع المحصول 

لمدةالحصادويستمرالشتلمنشهور3–2بعدالثمارنضجيبدأ•
شهور6الىتصلقدطويلة

المناسبالحجمتبلغعندماالثمارتجمع•

ببطءاوضعهتستردعليهاالضغطعندبأنهالناضجةالثماروتعرف•
دلبسرعةوضعهاالىعادتاذااماللجمعالمناسبالوضعوهو
دةزائانهاعلىدلجداشديدببطءعادتوإذاناضجةغيرانهاعلى

النضج

كيةبالستيطاوالتفىالجمعويتمالعنقمنبجزءالثمارتجمع•
مظللمكانالىوتنقل
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