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المقدمـة
تحتللل البطاطللا مر ل از هامللا" بللين المحاصلليل اليذافيللل فللي ال ويللر مللن دول العللالم ،وتعتبللر
البلديل اوول لمحاصليل الحبلوب فلي حلل مشل لل اليلذا  .لقلد شلهدت ز ارعلل البطلاط للد

الدول المتقدملل تطلو ار سلريعا ملن ناحيلل اإنتلاج والنوعيلل بفللل اوبحلاث العلميلل الم وفلل
فلي مجللال اوصللنا

ومقاومتهلا لآفللات الزراعيللل ،باإلللافل اللى تطللوير ت نولوجيلل إنتللاج

البطاطا ،بد ا" من تحلير اورض حتى الحصاد ومرحلل ما بعد الحصاد.
أمللا فللي لبنللان ،تعتبللر ز ارعللل البطاطللا مللن الز ارعللات الرفيسلليل ،حيللث تبلللو متوسللط المسللاحل المزروعللل  00111ه تللار،
تنتشر بش ل رفيسي في سهلي البقلا وع لار ،ويبللو متوسلط اإنتلاج  000111طلن سلنوي ،

ملا تعتبلر درنلات البطاطلا

من أ ور الخلار إستعمال سوا في اإستهالك اليذافي أو في التصنيع اليذافي.
إن ا إستخدام المت رر لألرض من جهل واإفراط في إستخدام التسميد اآلزوتي والمبيدات ال يميافيل من جهل وانيل أد
الى تدني نوعيل اإنتاج وارتفا نسبل الرواسب ال يميافيل في الدرنات وبالتالي إلى رفض المنتجات اللبنانيل في أوروبا
والعديد من الدول العربيل والخليجيل ،هذا باإلافل الى تأوير المبيدات على صحل اإنسان والبيفل .لتطوير هذا القطا

ول ي يتم ن المزار من بيع وتصدير إنتاجه إلى اوسواق العالميل تماشيا" مع متطلبات المستهلك ومواصفات الجودة

العالميل ،من المهم جدا" إعتماد الطرق الحديول في زراعل البطاطا .لمن هذا اإطار تم إعداد تيب ارشادي خاص
بزراعل البطاطا ومراحل ما بعد الحصاد.

2

الفصل األول

الزراعة وعمليات الخدمة ما بعد الزرع

 -1العوامل المؤثرة على إنتاجية البطاطا
ينصح المزار بإج ار تقييم لموقع الحقل قبل الزر  ،خطوة أساسيل للتأ د من صالحيل الموقع لجهل توفر العناصر الطبيعيل المالفمل لزراعل

البطاطا .ويتلمن التقييم معرفل معلومات خاصل باإستخدام السابق لألرض ،نو التربل وخصافصها ،توفر مصادر المياه وجودتها وتأوير
المواقع المجاورة بيفيا" على الحقل.

 متطلبات التربة لزراعة البطاطا
 قوام التربة :إن أفلل اورالي لزراعل البطاطا هي التربل العميقل ( 06 – 06سم) ( ،)15حسنل الصر  ،الخصبل ،ذات القوام المتوسط
والتي تتمتع بصفات فيزيافيل و يميافيل جيدة.

 ل ينصح بزراعل البطاطا في اورالي الوقيلل أو المبحصل

 نسبة الحموضة :يم ن زراعل البطاطا في أرالي تصل درجل حمولتها  pHإلى  ،8ول نها تعطي إنتاج أفلل في تربل ذات درجل
تتروح بين  5.2و .0.6
حمولل ا

 نسبة كاربونات الكالسيوم الناشط :أقل من % 36
 ملوحة التربة  :ل تتحمل البطاطا الملوحل العاليل في التربل أو في مياه الري ،ويفلل أن ل تتجاوز نسبل الملوحل في التربل
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ملسيمنز/سم .تؤدي زيادة الملوحل إلى إحداث التأويرات التاليل:





نقص عدد اوفر واووراق ،وبط في النمو الخلري بوجه عام،
لع

النمو الجذري،

نقص في اإنتاج،

نقص نسبل النشا في الدرنات ،مع زيادة نسبل الصوديوم وال لور.

 المتطلبات المناخية لزراعة البطاطا
الحرارة

تختل

حاجل النبات إلى الح اررة مع إختال

اوصنا

(با وريل ،عاديل أو متأخرة) ،لذلك من المهم جدا" زراعل اوصنا

في موعدها .إن

تؤورن مباشرة على سرعل اإنبات ،إذ ل تنمو البراعم بش ل جيد على ح اررة أقل من  0درجات
درجل ح اررة ونسبل رطوبل التربل عند الزراعل ا

مفويل .بينما تحتاج النبتل إلى ح اررة بين  26 – 15درجل مفويل خالل مرحلل النمو الخلري والى ح اررة بين
مفويل لت ون الدرنات (.)8

 26 – 10درجل

المياه

تعد البطاطا من النبات الحساس للرطوبل اورليل .إن أي نقص أو زيادة في الرطوبل أو عدم إنتظامها يسبب أل ار ار" بيرة باإنتاج .تختل

الحاجل الى المياه مع مراحل النمو على الش ل التالي  ،فت ون منخفلل خالل الفترة اوولى من نموها ( 6،5ملم /اليوم) وتزيد خالل مرحلل

ت وين الدرنات الى  0،35ملم  /اليوم وم تنخفض حتى تتوق

عندما تبدأ الدرنات بالنلوج(.)8

 يجب تجنب زراعل البطاطا في المناطق الرطبل وذلك لتجنب إحتمال إصابل الدرنات بالعفن.
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 -2شروط إختيار أصناف البطاطا

عند إختيار الصن  ،يجب اإنتباه إلى المواصفات التاليل:
مرحلل نلوج الدرنات،

نوعيل الدرنات من ناحيل الش ل ،الحجم ،اللون ،القشرة...

اإنتاجيل،

مستو المادة الجافل،

نمو الجز الورقي،

مقاومل لألمراض والحشرات،
فترة التخزين.

المالفمل للتربل المحليل والظرو

ما يجب إختيار اوصنا

المناخيل السافدة والتي تلبي متطلبات السوق واإستعمالت المحتملل .فيجب

التر يز على مظهر الدرنات (الش ل ،لون القشرة )....والمذاق لألصنا

الجافل عن  %21لألصنا
تتميز معظم أصنا

المعدة للتصنيع.

المعدة لإلستهالك المنزلي واختيار اوصنا

التي تفوق نسبل المادة

البطاطا المتوفرة في لبنان (جدول رقم  )1بقشرة صف ار ولب أصفر ،عيون سطحيل ،نمو خلري قوي ،درنات مستطيلل

بيرة الحجم ،إنتاجيل عاليل ،مقاومل لأللرار الناتجل عن التداول ال دمات وام انيل تخزينها على درجات ح اررة منخفلل.

جدول رقم  :0أهم أصناف البطاطا المزروعة في لبنان

()0

ليدي روزيتا Lady Rosetta

سبونتا Spunta

متوس للط النلل لوج ،فت ل لرة السل ل ون متوسل للطل،

متلأخر النلللوج ،فتلرة السل ون متوسللطل ،إنتاجيللل عاليللل،

إنتاجي ل ل ل للل عالي ل ل ل للل ،نس ل ل ل للبل الم ل ل ل للادة الجاف ل ل ل للل

نسل ل ل للبل المل ل ل للادة الجافل ل ل للل مرتفعل ل ل للل ،متوسل ل ل للط المقاوم ل ل ل لل

متوسللط المقاوم لل للقشللب ،يتحمللل ال للدمات،

ال دمات ،يستخدم للتصنيع (رقافق البطاطا)

تحت للاج زراعت لله إل للى  156 – 136ي للوم ،قشل لرة حمل ل ار ،

تحت ل للاج زراعت ل لله إل ل للى  126 – 116ي ل للوم ،

للفيروس ل ل للات ،متوس ل ل للط المقاومل ل ل لل للقش ل ل للب ،ل يتحم ل ل للل

منخفل ل للل ،متوس ل للط المقاومل ل لل للفيروس ل للات،

يستخدم للطهو.

أريندا Arinda

فابوال Fabula

متوسل للط النلل للوج ،إنتاجيل للل عاليل للل ،تحتل للاج

متوسل للط النلل للوج ،فت ل لرة الس ل ل ون متوسل للطل ،إنتاجيل للل

الجافلل منخفلللل ،مقلاوم لفيللروس & Yn

لفيروس  ،Yn & Xحساس للفحل ،متوسلط المقاوملل

عاليللل ،نسللبل المللادة الجافللل منخفلللل ،قليللل الحساسلليل

زراعته إلى  126 – 116يلوم ،نسلبل الملادة

 ،Aمتوسل ل ل للط المقاوم ل ل ل لل للقشل ل ل للب ،يتحمل ل ل للل

للقشب ولل دمات ،يستخدم للطهو

ريماركا Remarka

استريكس Asterix

ال دمات ،يستخدم للطهو

مت ل للأخر النل ل للوج ،فتل ل لرة السل ل ل ون طويل ل للل،

متوس ل للط النل ل للوج ،فتل ل لرة السل ل ل ون متوس ل للطل ،إنتاجي ل للل

إنتاجيل عاليل ،مقاوم للفيروسلات  ،حسلاس

لفيللروس  ، Ynحسللاس لفيللروس  ، Aمقللاوم للفحللل

الجافل جيدة ،يستخدم للطهو والتصنيع

للتصنيع (رقافق البطاطا)

عاليل للل ،نسل للبل المل للادة الجافل للل عاليل للل ،قليل للل الحساسل لليل

تحت ل للاج زراعت ل لله إل ل للى  156 – 136ي ل للوم،

الدرنات ،متوسلط المقاوملل للقشلب ولل لدمات ،يسلتخدم

للقش ل للب يتحم ل للل ال ل للدمات ،نس ل للبل المل ل للادة

بينيال Binnella

اغريا Agria

مت ل للأخر النل ل للوج ،فتل ل لرة السل ل ل ون طويل ل للل،

مب للر النل للوج ،إنتاجي للل عالي للل ،نس للبل الم للادة الجاف للل

إنتاجيللل مرتفعللل جللدا" ،نسللبل المللادة الجافللل

القشل للب ،متوسل للط المقاوم ل لل للفحل للل الل للدرنات ،يسل للتخدم

منخفل للل ،مق للاوم للفيروس للات ،قلي للل الحساس لليل عل للى

تحت ل للاج زراعت ل لله إل ل للى  156 – 136ي ل للوم،

للطهو

متوسطل ،مقاوم لفيلروس  ،Yn & Aقليلل

الحساس لليل للفح للل ،حس للاس عل للى القش للب،
يتحمل ال دمات ،يستخدم للطهو والتصلنيع
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ل ي يستطيع لبنان أن ينفتح على اوسواق اووروبيل ،يجب إدخال بعض اوصنا

المنزلي (الطهو) أو للتصنيع .وهي أصنا

القلي.

المرغوبل في الدول اووروبيل (جدول رقم  ،)2سوا لإلستهالك

تتميز ،إلافل إلى سعرها المرتفع ،بإنتاجها المرتفع ،بمقاومتها لإلسوداد بعد الطهو وبلون جيد بعد

جدول رقم  :2أهم أصناف البطاطا المرغوبة في أوروبا

()0

بومبادور Pompadour
نص

بينتج Bintge

نلوجه نص

متاخر النلوج ،فترة الس ون قصيرة ،

إنتاجيل عاليل ،نسبل المادة الجافل متوسطل،

مب ر ،فترة الس ون متوسطل ،إنتاجيل

عاليل ،نسبل المادة الجافل متوسطل ،مقاوم لإلسوداد،
يصلح في شتى طرق الطهو

حساس على الفيروسات ،يصلح في شتى طرق

الطهو

نيكوال Nicola

سامبا Samba

متوسط النلوج ، ،فترة الس ون قصيرة.

متوسط النلوج ،فترة س ون متوسطل ،إنتاج جيد،

المادة الجافل منخفلل

مقاوم لإلسوداد

يعطي درنات ويرة ووابتل الش ل ومعتدلل الحجم،

إنتاجيل عاليل ،قليل اإسوداد بعد الطهو ،نسبل
شارلوت Charlotte
نص

مب ر النلوج ،فترة الس ون قصيرة جدا"  ،يعطي درنات مستطيلل ومتوسطل الحجم ،نسبل المادة الجافل مرتفعل،

جيد للطهو

 -3شروط إختيار البذار

يجب أن يتمتع بذار البطاطا (التقاوي) عند الزر بالمواصفات التاليل:

بذار مصدقل وخاليل من اومراض ،الحشرات ،الفيروسات والنيماتود بحسب المرتبل.


إن أفلل أنوا البذار هي ذات المرتبل )Elite (E

بذار ل يحمل عوارض حشريل أو تشوهات أو تقرحات مرفيل،

بذار ذات أحجام تتراوح بين  05 – 28ملم بحسب الصن
بذار خرجت من طور الس ون وبدأت باإنبات،

ووزن بين  86 – 56غ

بذار تم تخزينه على ح اررة  6 – 2درجات مفويل،

بذار ذات قدرة على التفريخ ،ويرتبط ذلك بحالته الفيزيولوجيل التي تتلأولر بظلرو

()15

اإنتاج ( مصدر البذار) وظرو التخزين.

 يعطي البذار ال بير الحجم نسبل مرتفعل من الدرنات الصييرة والمتوسطل الحجم،
 ينصح بعدم تقطيع البذار ونه يساهم في إنتقال اومراض،

 -4الزرع

 يمنع إستخدام البطاطا المعدة للطهو بذار

يجب إج ار تحاليل مخبريل للتربل قبل زراعل البطاطا بمعدل مرة ل  3 – 2سنوات ،وذلك لمعرفل نوعيتها ،خصوبتها ومحتوياتها بالعناصراليذافيل.
ما يجب إج ار فحص جروومي لمعرفل إحتمال وجود مسببات اومراض في التربل مول الفطريات ،الب تيريا والديدان الوعبانيل (النيماتود) من أجل

معالجتها قبل الزر .

يم ن إج ار التحاليل المخبريل في مصلحل اوبحاث العلميل الزراعيل ،أو في مختبر فرشيما التابع لو ازرة الزراعل وبعض الجامعات الخاصل

والعامل .تشمل هذه التحاليل :بنيل التربل  ،Textureنسبل الحمولل  ،pHنسبل المادة العلويل  ،O.M.ميل اوزوت  ،Nالبوتاس ،K

الفوسفور  ،Pنسبل ال لس الفعال  ، Active Caالملوحل  ،ECالعناصر الصير خاصل الحديد  Feوالمينيزيوم  .Mgتجر التحاليل في

الخري

للمادة العلويل وفي أواخر الشتا أو أوافل الربيع للتحاليل ال يميافيل.

 من أجل التحاليل المخبريل ،تؤخد عينات من التراب على الش ل التالي :أنشا حفرة بعمق  06 - 06سم ،وأخذ

1

لو من التراب من عمق صفر إلى  36سم و 1لو آخر من عمق  36سم إلى  06 - 06سم .أما في اورالي غير
المتجانسل ،يتم أخذ  3 – 2عينات.
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تحضير األرض
ينصح بتحلير التربل الطينيل في فصل الخري  ،أما التربل الرمليل أو الطميل فمن اوفلل أن تحلر في الربيع.
 يجب التقليل من مرور اآلليات الزراعيل في الحقل خالل تحلير اورض للحد من اللرر على تر يبل التربل.

 يمنع الزراعل في تربل غير محلرة وغير جاهزة.

يتم تحلير الرض على الش ل التالي:

 تنظيف األرض من الحجارة والكتل الترابية

ينصح بتنقيل الحقول من الحجارة قبل الحراول والزراعل ونها تسبب حدوث ألرار وتشوهات في الدرنات.

 الحراثة

 حراثة أولية :حراول على عمق  25سم وما فوق في آب  -أيلول لتعريلها وشعل الشمس وتهوفتها.
 حراثة ثانوية :حراول في الخري

أو بدايل الربيع لتنعيم وتسويل التربل وخلط اوسمدة

من المهم جدا" تفتيت وفرم ا ٍ للطبقل المفلوحل من أجل تحقيق والول أهدا

:

 السماح بإنبات سريع ومنتظم  ،نمومتناسق للجذور وأفلل إستيالل للمخزون المافي واليذافي في التربل،

 عدم السماح بظهور تل متماس ل أونا الزراعل وخالل عمليل تحلين النبات لمنع وصول أشعل الشمس إلى الدرنات،
 تسهيل عمليل الحصاد مع التخفي

 التسميد

من مخاطر تل

الدرنات.

المختار ولنوعيل التربل ومحتواها من العناصر اليذافيل وهي مرتبطل مباشرة بالمحصول السابق

تختل

حاجات البطاطا للتسميد وفقا" للصن

يلا

 1666 – 066لو من السماد البقري المتخمر في الدنم الواحد

(التسميد وال ميات المردودة من البقايا النباتيل السابقل).

()8

عند تحلير اورض خالل فصل الخري

ويتم خلطه مع التربل في

متخمر جيدا" لتجنب إنتقال بعض اومراض وبذور اوعشاب اللارة ،ما يجب أن يتم التوزيع بش ل متوازن
ا
اورض .يجب أن ي ون السماد
في الحقل .يم ن أيلا" إستعمال روث الدجاج مع اإنتباه إلى غناه باوزوت.

يتم إدخال ميل من السماد العلوي المخمر جيدا" في التربل المعالجل طبيعيا ،موازيل لل ميل المستعملل في التربل الفقيرة .ما يتم إدخال ميل من

السماد المعدني التي تسمح بزيادة ميل العناصر الفقيرة .أما في التربل الينيل ،فأن ميات السماد العلوي الطبيعي الملافل ت ون أقل.

تحتاج نبتل البطاطا إلى ميات قليلل من عنصري اآلزوت والفوسفور في المراحل اوولى من النمو الخلري  ،وم تزيد الحاجل إلى أن تبلو ذروتها
خالل اإزهار وتنخفض من بعدها مع نمو ونلوج الدرنات .بينما تحتاج النبتل الى عنصر البوطاس في بدايل نموها وتنخفض عند اإزهار.

تحتاج نبتل البطاطا إنتاج  66طن من الدرنات في اله تار الواحد الى  156لو من سماد آزوت  105 ،Nلو واني أو سيد الفوسفور P2O

و 256لو لواني أو سيد البوطاس .)15( K2O

 يجب إج ار فحص للتربل قبل الزراعل لمعرفل ميل اوسمدة التي يجب إلافتها

يتم تحديد ال ميات من العناصر اليذافيل التي يجب إلافتها الى دونم من البطاطا على أساس ميل المحصول المتوقع إنتاجه في الدنم ويطرح
منها ال ميات من العناصر الموجودة في المخلفات الزراعيل وال ميل المحللل من المواد العلويل في التربل
K

يساهم الفوسفور في النمو المب ر للمحصول ،بينما يؤور البوتاس على نوعيل الدرنات .للمان تيذيل الحقل بش ل ل تؤور

P

سلبا على اإنتاجيل ،نبني اإستدلل على:

 مستو الطلب من الفوسفور والبوتاس ل ل صن

من الدورة الزراعيل،

 جهوزيل ل عنصر في التربل .أن هذه الجهوزيل مقدرة بواسطل والول معايير :تحليل التربل وربطها بخصافص التربل ،عمليات
التسميد السابقل وال ميات المردودة من البقايا النباتيل السابقل.

 إن عنصري الفوسفور والبوتاسيوم الموجودين في البقايا تتمتع بجهوزيل موازيل لألسمدة.

تلا

اوسمدة الفوسفوريل_البوتاسيل دفعل واحدة عند تحلير اورض في الخري

أو في الربيع مع اآلزوت على ش ل سماد مر ب .وينصح

في هذه المرحلل أن يستعمل البوتاس على ش ل سلفات لمنع أي فقدان محتمل لعنصر ال بريت ،وأن يستعمل حامض الفوسفوريك على ش ل

سوبر فوسفات.

0

يعتبر التسميد اوزوتي من العوامل المحددة إنتاجيل البطاطا ،حيث أن عنصر اوزوت يشجع في المرحلل اوولى على النمو

N

الخلري لألوراق ومن وم زيادة في حجم الدرنات .غير أن الزيادة المفرطل لهذا العنصر تؤدي إلى زيادة النمو الورقي على حساب

الدرنات ،مما يؤخر عمليل النلوج و يسبب نقصا" في المادة الجافل وزيادة ميات النيترات في الدرنات ،مما يساعد لحقا" في إصابل

المحصول ببعض اومراض والمشا ل الفيزيولوجيل خالل التخزين مول مرض القلب اوجو

( )Hollow heartواإنبات.

 يجب أن ي ون التسميد متناسبا مع نتافج الفحوصات المخبريل للتربل.

بش ل عام ،وفي حال عدم إستعمال التسميد العلوي ،إن ميل اوزوت المفترض إلافتها هي:
النص

 من  156إلى  186لو /ه تار لألصنا

المتأخرة

 من  166إلى  156لو /ه تار لألصنا

با وريل.

 % 56من السماد اآلزوتي عند تحلير اورض والباقي عند ا تمال اإنبات (.)15

يلا

 يجب تجزفل اوسمدة اآلزوتيل في التربل الخفيفل حيث مخاطر غسل التربل من النيترات بيرة.

إن عنصر الماغنيزيوم يسهل عمليل صناعل الس ر في اووارق وتر يزه في الدرنات .تعتبر البطاطا من النباتات الحساسل لنقص

Mg

الماغنيزيوم ،حيث يسبب إصفرار عروق اووراق ويباسها.
Ca

Mg

S

إن حاجات النبات من العناصر اوخر

نادر"
ال السيوم ،ال بريت والماغنيزيوم مهمل نسبيا ،ول ن النقص الحاد في هذه العناصر ا

وينحصر في عنصر واحد ،يعود سببه في معظم اوحيأن إلى عمليات توبيت مرتبطل بقلويل عاليل أو بحمولل مرتفعل للتربل أو زيادة في

عنصر ما مول توبيت الماغنزيوم بسبب زيادة نسبل البوتاسيوم .إن التسميد المنهجي بهذه العناصر هو غالبا بدون جدو ويم ن أن يش ل
مصدر تسمم للنبات ،لذلك ينصح بتحسين درجل حمولل التربل  pHواعتماد التسميد المتوازن.

 تعقيم األرض

إن اإستخدام المت رر لألرض يسبب ت اور اومراض ،الحشرات ،اوعشاب اللارة والديدان الوعبانيل (النيماتود) ،مما يؤدي الى تدني في اإنتاج.

لذلك يجب فحص التربل قبل الزر وتعقيمها وفقا" للنتافج المخبريل .يوجد عدة وسافل للتعقيم.
تعقيم التربة بالطاقة الشمسية

()3

إن افلل وقت للتعقيم هو أ ور اشهر السنل ح اررة وتمتد من حزيران حتى آب .تتم العمليل على الش ل التالي:
 ولع السماد العلوي وفالحل اورض

 تطويس اورض بالما  ،اذ تساعد المياه على نقل ح اررة الشمس الى التربل
 تمديد غطا بالستيك وبسما ل  ، μ 66 - 25واح امه جيدا"

 إبقا اليطا لمدة  06 – 66يوم  ،تتعد خاللها الح اررة  66درجل مفويل على عمق  66 - 26سم من التربل
 إعادة ترطيب التربل اذا دعت الحاجل خالل فترة التعقيم
 ازالل اليطا

 فالحل سطحيل
تعقيم األرض بمبيدات كيميائية

()3

تستخدم قبل الزر على الش ل التالي:

 ري اورض  0 - 5ايام قبل التعقيم
 ولع غطا بالستيك شفا

وبسما ل  μ 86واح امه جيدا" لتجنب التبخر

 يجب أن تتراوح ح اررة التربل عند التعقيم بين  26 – 15درجل مفويل على عمق  15سم

 تعقيم التربل على عمق  36 – 15سم بواسطل نظام الري بالتنقيط أو جهاز الحقن الخاص
 الري بعد التعقيم لبقا التربل رطبل ( )% 06 – 06خالل  16 – 8ايام
 ترك اليطا لمدة  6 – 2أسابيع (فترة فعاليل المبيد)
 إزالل اليطا

 حراول سطحيل بالفرامل

 تهوفل التربل لمدة اسبو
 الزر

0

جدول رقم  : 3التعقيم الكيميائي للتربة في حال تبين وجود مرض أو حشرة أو نيماتود خطرة
نوع اآلفة

إسم المادة الفاعلة للمبيد

حشرات التربل :الدودة البيلا  ،القارلل ،الدودة الشريطيل،

لوربيريفوس أتيل Chlorpyriphos-ethyl

وشرنق حشرات :تريبس ،حافرة اونفاق
ا
المالوش
جميع الفطريات

دازومات Dazomet

نيماتود

 ينصح بإعتماد التعقيم الشمسي في لبنان نظ ار" للظرو
م ملل للتعقيم الشمسي عند اإصابل القويل

 65يوم قبل الحصاد
الزر بعد  6 – 2أسابيع

نيماتود (ديدان وعبانيل)

دي لورو بروبأن 1-3, Dichloropropene

فترة األمان

الزر بعد  3 – 1أسابيع

المناخيل المناسبل .وتبقى اإستعانل بالمبيدات ال يميافيل وسيلل

 يجب أن ي ون مبيد التعقيم مصرحا" باستخدامه من قبل و ازرة الزراعل ووفق شروط اإستخدام التي ينصح بها من قبل
الجهات المختصل واتبا

افل التعليمات الموجودة على ملصق المبيد

 يمنع إستخدام مادة المتيل برومايد لتعقيم اورض وسباب بيفيل
 عند التعقيم ال يميافي ،يجب إحترام فترة اومان قبل الزر ( 6 - 2اسابيع) والتي تختل

حسب المبيد المستخدم

 التعشيب

في حال لم يتم تعقيم التربل ،يجب م افحل اوعشاب اللارة قبل الزر أو قبل اإنبات بإستخدام المبيد العشبي ماتروبزين Metribuzin

تحضير البذار

يجب عدم زراعل بذار البطاطا مباشرة بعد إخراجها من المخزن ،ونه يؤخر عمليل اإنبات وبالتالي يؤور على ش ل الدرنات ونلوجها ،أل
إلى ذلك إحتمال إصابل البذار بأمراض التربل في حال تمت الزراعل في فترة باردة .

 -0تقطيع البذار

يم ن تقطيع البذار في حال إستخدام درنات بيرة الحجم التي يزيد طولها عن  66سم (جدول رقم  )6شرط أن تتم العمليل لمن ظرو
دقيقل لمنع أي لرر أو إنتقال اومراض وهي:

 تتم العمليل في غرفل ذات درجل ح اررة  18 – 15درجل مفويل ورطوبل  % 05 – 06لتلتفم الجروح بسرعل
 استخدام س ين حاد للتقطيع

 تطهير المعدات أونا التقطيع في حال عدم التأ د من مصدر البذار
 ابقا الدرنات المقطعل لمدة  0 – 6اسابيع لمن الظرو
جدول رقم  :4طرق تقطيع بذار البطاطا

المناخيل نفسها إلتفام الجروح

()8

طول الدرنات

عدد التقطيع

 66 – 35ملم

-

 65 – 66ملم

1

 56 – 65ملم

2

فوق  56ملم

3

8

الرسم

()8

 -2البرعمة

هي عمليل برعمل البذار بعد خروجها من المخزن وقبل زرعها .يوجد طريقتان للحصول على براعم قصيرة وقويل:
(لو
 الطريقة األولى قبل اإلستنبات :ولع الدرنات (البذار) في صناديق صييرة في غرفل ملا ة جيدا
النهار) على ح اررة  15-12درجل مفويل ،حتى يبلو طول البرعم  6.5سم  ،يلي ذلك تخزين الدرنات على
ح اررة اليرفل حتى عمليل الزر .
 الطريقة الثانية في حال عدم وجود غرفة اإلستنبات :ولع الدرنات في أ ياس معلقل في المخزن مع تهوفل
جيدة والا ة افيل لمدة  15يوم قبل موعد الزراعل.

 -3تعقيم البذار

من اللروري معالجل البذار بالتعقيم (جدول رقم  ) 5قبل الزراعل للمان نجاح اإنتاج من ناحيل ال ميل والنوعيل.
 يم ن أن تؤدي اولرار الناجمل عن نوعيل البذار إلى خفض اإنتاجيل من  26إلى % 36

إن طرق المعالجل بالتعقيم تتم من قبل المورد بإحد الوسافل التاليل:



التبليل :تبليل البذار بمحلول يحتوي على مبيد فطري لمدة  5 - 3دقافق وعلى ح اررة  18-16درجل مفويل.



التبخير :رش البذار ب ميل قليلل من المحلول (نسبل  2ليتر  /طن من البذار) .هذه الطريقل تسمح بمعالجل البذار من دون ترطيبه.



التعفير :رش المبيد على ش ل بودرة بنسبل  3 - 2.5لو /طن بذار بواسطل جهاز خاص يسمح بذلك .
 يمتاز التعفير بسهولل إستعماله وولعه قيد التنفيذ.

ضد األمراض التي تنتقل عن طريق البذار
جدول رقم  : 5تعقيم بذار البطاطا قبل الزرع ّ
إسم المادة الفاعلة للمبيد

نوع المرض

فلوتوونيل Flutolanil

فطر الريزو تونيا Rhizoctonia

فلوتوونيل  +ما وزاب
Flutolanil + Mancozeb

فطر الريزو تونيا

إيمازيل Imazil

Rhizoctonia

تيابندزوال Thiabendazole

 2لو  /طن بطاطا (تعفير)

 1،8ليتر  /طن بطاطا (رش)
 2لو  /طن بطاطا (تعفير)

الجرب الفلي Helminthosporium solani

 1،33لو  /طن بطاطا (رش)

فطر الفو ازريوم Fusarium,

 26 - 15غ  /طن بطاطا (رش)

الجرب الفلي Helminthosporium solani

 26 - 15غ  /طن بطاطا (رش)

الجرب الفلي Helminthosporium solani

مأن وزيب Mancozeb

الكمية المسموحة

فطر الريزو تونيا Rhizoctonia

فطر الريزو تونيا Rhizoctonia

 266غ  166 /لو (رش)
 3لو  /ه ل بطاطا (رش)
()15

 عند تقطيع بذار البطاط ل يفلل إستخدام مادة تيابندازول  Thiabendazoleونه يؤخر إلتحام الجروح

الزرع
الزرعة
 توقيت ا

زرعل درنات البطاطا من أجل الحصول على إنتاجيل جيدة .تزر البطاطا
من المهم جدا" إختيار التوقيت الصحيح ل ا
في لبنان وفقا" للمواعيد التاليل (جدول رقم :)0

جدول رقم  : 6توقيت زراعة البطاطا في لبنان
تاريخ الزرع

تاريخ القلع

المنطقة

 16شباط إلى واخر آذار

تموز – آب

 15نيسان إلى أواخر أيار

آب – أيلول

 15حزيران إلى  36تموز

أيلول – تشرين الواني

 1انون الواني إلى  16شباط

نيسان – أيار

المنطقل الجبليل من  066إلى  1666م

 15نيسان إلى  1حزيران

أيلول – تشرين اوول

المنطقل الجبليل  1266 :إلى  1666م

 15أيار إلى  1تموز

تشرين اوول – تشرين الواني

البقا

ع ار ،الساحل ومرجعيون

0

وبذلك ي ون لدينا  6مواسم بطاطا في السنل:

موسم با وري أو جديد عند الزراعل الشتويل – الربيعيل في منطقل البقا

موسم عادي عند الزراعل الربيعيل – الصيفيل في منطقل البقا

موسم متوسط أو محيرعند الزراعل الصيفيل – الخريفيل في منطقل البقا

موسم متأخر عند الزراعل الشتويل في ع ار

الزرعة
 عمق ا

ينصح بش ل عام زراعل درنات البطاطا على عمق  15 – 12سم .تتم الزراعل بواسطل ما ينات أوتوماتي يل أو نص



الزرعة
 كثافة ا

أوتوماتي يل .

ينصلح بعللدم إعتمللاد ز ارعللل عميقللل حتللى ل يسللبب ذلللك فللي تللأخير اونبللات ،وحتللى ل تتعللرض البلراعم الفتيللل لألملراض خاصللل
مرض الريزو تونيا  .Rhizoctoniaما أن الزراعل السطحيل غير موصى بها.

إن وافل الزراعل تؤور إلى حد بعيد على حجم الدرنات المت ونل .تزر البطاطا على

وتتروح ميل البذار المستعملل ما بين -2
مسافات  05سم  25 xسم (أوالم  xنباتات) ا
 3طن/ه تار بحسب أحجامها وطريقل إستعمالها.

 25سم

 -5التحضين :

 05سم
 75سم

التحلين هو عمليل طمر أسفل سلاق نبتلل البطاطلا .ينصلح القيلام بهلا بعلد إ تملال اإنبلات ،ون ذللك يسلاعد فلي نملو

النباتات من خالل تحريك التربل ويجنب تعريض الدرنات لحشرة عول البطاطا ،للصقيع ولللو وبالتالي تفادي مشل لل

إخلرار وتلرر الدرنات.

 -6الري:

تت اروح ميل مياه الري المطلوبل لمحصول البطاطا بين  566متر م عب في الدنم (للموسم البا وري) و  066متر م عب في الدنم (للموسم
المتأخر) وذلك حسب مراحل النمو ،توقيت الزر ونو التربل (جدول رقم .)0ترتفع حاجل البطاطا من المياه في فترة ت وين الدرنات ،فهي الفترة
او ور حساسيل حيث أن نقص المياه يؤدي إلى إنبات جديد ،تييير في ش ل الدرنات وانخفاض في اإنتاج .وم تنخفض حساسيل البطاطا

لنقص المياه تدريجيا أونا مرحلل تلخيم الدرنات.

 إن تناوب فترات جافل وأخر رطبل تؤدي لتييرات في سرعل التلخيم وتش ل مصد ار لعيوب في ش ل الدرنات.

فلي الز ارعللل الربيعيللل وعنلدما تصللبح اومطللار غيللر افيلل ،يجللب إسللت مال حاجللل النبتلل للميللاه بواسللطل الللري .إن إدارة عمليلل الللري يجللب أن تللتم

بش ل يلمن أن ل ينلب أبدا" المخزون السلهل اإسلتعمال للألرض .إن جهوزيلل الميلاه فلي التربلل تقلاس بشل ل دوري بواسلطل حسلاب الميلزان
المللافي لقطعللل اورض وتللتم هللذه العمليللل الحسللابيل باوخللذ بعللين اإعتبللار ميللل اومطللار المتسللاقطل وال ميللل القصللو المنج لزة وربطهللا بعمليللل
الزراعيل وبمرحلل النمو الخلري (مراجعل فقرة متطلبات التربل لزراعل البطاطا) .

 يصبح مستو الرطوبل في التربل حرجا" عندما تنخفض نسبل المياه المتوفرة في التربل الى أقل من % 05 – 06
 يجب عدم إطالل عمليات الري في نهايل مرحلل النمو الخلري ونها تؤدي إلى تأخر في عمليل نلوج الدرنات،
إنخفاض في المادة الجافل ،وصعوبل القلع.

إن تحديللد ميللات وفت لرات الللري تتللأور بتر يبللل التربللل وبالعوامللل المناخيللل ( ميللل اومطللار ،الح ل اررة ،والل لو ) .ول للن يفلللل إعتمللاد فت لرات ري
متقاربل مع ميات مياه معتدلل .وينصح بالتربل الرمليل أن ل تزيد ميل المياه عن  16ملم  /الساعل.

يوجد عدة طرق للري:


الـري بــالرذاذ :ينصللح بإعتملاده فللي ز ارعلل البطاطللا .فهلو يمللنح طواعيللل
أ و للر للترش لليد ف للي إس للتهالك الم للا  .ويم للن إعتم للاده ف للي الحق للول غي للر
المتساويل السطح ،ما يم لن اللتح م ب ميلل الملا المعطلاة بطريقلل أفللل
عبر فتحات اونابيب ،ليط الملخات والمسافل بين الفتحات.



الري بالتنقيط :غير عملي بسبب الحصاد المي اني ي.

Photo by Jack Clark



الري السطحي :يم ن إعتماده عندما ي ون أنحدار الحقل أقل من .%2

الري حقل بطاطا بالر ازز
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جدول رقم  : 7احتياجات محصول البطاطا للمياه

()4

الموسم

مجموع حاجات

كمية المياه

كمية مياه الري

نوعية

عدد عمليات

معدل حجم كل

معدل عدد األيام

الزراعي

المحصول الى المياه

المتساقطة

(ملم)

التربة

الري

عملية ري

بين عمليات الري

(ملم  /الفترة)

(ملم  /الفترة)

(ملم)

(يوم)

خفيفل

26

20 - 21

6-3

المبكر

8،036

08،1

552،0

متوسطل

10

35،5 – 36،5

0–5

وقيلل

13

63 - 30

0-0

خفيفل

33

26 - 10

6-3

العادي

060،8

6

060،8

متوسطل

23

35 - 25

5-6

وقيلل

18

63 - 25

8-0

خفيفل

23

26 - 18

5-6

المحير

526،8

50،0

602،1

متوسطل

10

32 - 25

0-0

وقيلل

12

66 - 31

0-0

تعتمد الطرق الحسابيل على إستخدام بيانات اورصاد الجويل في حساب "التبخر التعرقي ال موني" أو "التبخر نتح المطلق"

) Evapotranspiration potentielle (ETPعلى اإستهالك المافي وم "معامل المحصول"  Kcالذي يعتمد على نو المحصول ومرحلل

نموه وذلك بتطبيق المعادلل التاليل:

ETM = Kc * ET0
 " = ET0ميل بخار الما القصو التي تتعرقها طبقل نباتيل واطفل ،متصلل ،وال ميل التي تبخرها التربل عندما ي ون إمداد التربل بالما مؤمنا
بش ل امل وفي شروط مناخيل معينل" أو قيمل التبخر (من محطل اورصاد الجويل)

 = Kcمعامل متيير يتعلق بالمحصول ،من  6،2الى  6،5حسب الظرو

المناخيل والمرحلل الفينولوجيل للمحصول.

 -7التعشيب

يجب م افحل اوعشاب اللارة عند تحلير اورض .يم ن إستخدام مادة ماتريبوزين  Metribuzineبعد الزر وقبل إ تمال اإنبات (إنبات

أقل من  % 26من البراعم ) في حال ظهور اوعشاب مجددا" ،ونه من الصعب جدا" الم افحل في ما بعد بسبب مش لل تسمم نباتات البطاطا

على المبيدات العشبيل .لذلك ينصح بالتقيد جيدا" بالتعليمات المتوفرة على ملصق المبيد .يمنع إستخدام المبيدات بعد المرحلل المذ ورة على

الملصق ويجب إعتماد التعشيب اليدوي فقط.

يم ن الحد من اوعشاب اللارة في الحقل عبر بعض اوعمال الزراعيل مول:






فالحل سطحيل قبل الزر ،

فالحل بين خطوط الزر بعد  8اسابيع من الزر ،

إستخدام أسمدة علويل مخمرة جيدا" لعدم إحتوافها على بذور اوعشاب اللارة،
إختيار أصنا

بطاطا با وريل ذات النمو السريع والمنافسل القويل مع اوعشاب اللارة،

إعتماد الدورة الزراعيل.

 أظهرت بعض أصنا

البطاطا مول  Santana, Draga, Sahelحساسيل على مادة الماتريبوزين  ،لذلك يجب

ق ار ة الملصق المتواجد على عبوة المبيد.

 يجب عدم تخطي النسب الموصى بها على ملصق المبيد العشبي
 يجب إستخدام ميل أقل من المبيدات العشبيل في التربل الرمليل
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 -8مراحل نمو البطاطا:

 61 – 41سم

 41 – 31سم
 31 – 21سم
 21 – 05سم

الزرع

النمو الخضري
األنبات
 25 – 05يوم  25 – 05يوم

التحضين
تكون الدرنات ونموها
 55 – 45يوم

إزالة المجموع الخضري
واكتمال نمو الدرنات
 05 – 01يوم

 -9الدورة الزراعية
تلعب الدورة الزراعيل دو ار" هاما في م افحل العديد من اآلفات الزراعيل التي تصيب البطاطا اوعشاب اللارة ،بعض حشرات وأم ارض التربل

مول :الجرب ،ذبول الفرتسيليوم والفو ازريوم والديدان الوعبانيل (نيماتود) .ما أنها تساهم في تحسين خصوبل وقوام التربل وزيادة المادة العلويل
فيها.

ينصح إدخال البطاطا لمن دورة زراعيل من  3إلى  0سنوات وفقا" للشروط البيفيل المحليل ،المحاصيل البديلل وحاجات السوق ،يمنع خاللها
زراعل اورض بأحد محاصيل العافلل الباذنجانيل )البندورة ،الفلفل  ،الباذنجان) والقرعيات (خيار ،بطيخ ،وسى) ونها تصاب ب فات مشتر ل مع
البطاطا .من الدورات االزراعيل التي يم ن إتباعها:

 دورة ثالثية  :بطاطا – حبوب (قمح ،ذره ،شعير) – بقوليات ( فول ،عدس ،لوبيا  ،باقيل).
 دورة رباعية  :بطاطا – حبوب – خلار (خس ،ملفو  ،سبأنو ،بقدونس) – بقوليات
 دورة رباعية  :بطاطا – حبوب – محصول تصنيعي– بقوليات.
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الفصل الثاني
المكافحة المتكاملة
برنامج المكافحة المتكاملة
إن اإدارة المت املل لآفات  IPMهي نظام يستخدم فيه عدد من الوسافل الزراعيل،
البيولوجيل والمي ان يل تساهم معا" في تخفيض مستو اللرر الزراعي الناتج عن حشرة أو

IPM

مرض إلى دون الحد اإقتصادي الحرج ،وتبقى الم افحل العالجيل بالمبيدات الحل اوخير الذي
يجب أن يلجأ إليه المزار في حال لم تنجح الوسافل المذ ورة سابقا" في إبقا معدل اإصابل

منخفلا".

ول ن يترتب على المزار أن يقوم ببعض اوعمال الزراعيل اللروريل لتالفي لحقا" إصابل
محصوله ببعض اآلفات واومراض اإقتصاديل ،وتتلمن النقاط التاليل:

 إعتماد دورة زراعيل ل تقل عن والول سنوات ،يمنع خاللها ز ارعل محاصيل عافلل الباذنجيات،
 تجنب الزراعل في اوراض الموبو ة بأمراض خطيرة والسيفل الصر ،
 إزالل المخلفات الزراعيل واتالفها قبل الزر  ،خاصل نباتات البطاطا التلقافيل التي تنمو تلقافيا" من درنات تر ت في اورض بعد الحصاد من
الموسم السابق  ، Volunteer Potatoل ونها قويل النمو وموطن للعديد من اآلفات،

 القلا على اوعشاب اللارة داخل وحول الحقل ل ونها مليفا" لبعض اآلفات،
 إج ار فحص يميافي للتربل وتحسين بنيتها وفقا" للنتافج المخبريل واستعمال السماد البلدي المتخمر جيدا" لتفادي نقل بعض اآلفات وبذور
اوعشاب اللارة،

إجر فحص للتربل من حيث اومراض الفطريل ،الب تيريل والنيماتود ومعالجتها بالتعقيم قبل الزر بواسطل الطاقل الشمسيل واست مالها
ا

بالمعقمات ال يميافيل المصرح بها عند اإصابل الشديدة (جدول رقم ،) 3

الشرنق وحشرات التربل،
ا
 إج ار فالحل عميقل مما تساعد على تهوفل اورض وتقلي على العديد من
 تسويل سطح اورض لتجنب تجميع المياه وبالتالي تالفي اومراض،
 إختيار تقاوي (بذار) مصدقل لخلوها من بعض اومراض ،الفيروسات ،الفيرويدات ،والنيماتود (جدول رقم ،) 8
 إختيار أصنا

مقاومل لبعض اومراض،

 عدم إستعمال درنات البطاطا المخصصل لأل ل تقاوي،
 تجنب تقطيع التقاوي خاصل في الموسم المتأخر وتعقيمها قبل الزر في حال تم تقطيعها،
 تعقيم التقاوي عند اللرورة بمبيدات فطريل لم افحل اومراض التي تنتقل عن طريق البذار في حال الشك في مصدرها (جدول رقم ،)5
 تعقيم ل المعدات الزراعيل بما الجافيل  % 1وتنظي

الجرار جيدا" قبل اونتقال من حقل إلى آخر،

 تجنب جرح التقاوي عند الزر ،
 إعتماد مسافات زر مناسبل،
 عدم زراعل الدرنات على أعماق بيرة،


م افحل الحشرات الناقلل لألمراض والفيروسات مول المن ،نطاط الورق ،التريبس والفرفور اوبيض،

 تجنب الزيادة في الري والتسميد اآلزوتي،
 إستخدام مياه ري صالحل للزراعل (خاليل من التلوث ال يميافي والجروومي) وتتطابق مع مواصفات ،ISO 17025
 الحفاظ على اوعدا الطبيعيل عن طريق زر أط ار

الحقل ببعض اإزهار التي تساعد على جذبها والتي يش ل غبار اللقاح مصدر غذافي

لها مول الشمرة ،ال رافس ،القطيفل ،البابونج  ،الذر  ،دوار الشمس ،الخزامى ،إ ليل الجبل...

 إزالل المجمع الخلري  Potato Vineقبل  3 – 2أسبو من موعد الحصاد مما يساعد على تقويل قشرة الدرنات وتجنب جرحها،
 توق

الري عند اإقتراب من موعد القلع،
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 إزالل نباتات البطاطا المصابل فو ار" وحرقها،
 تجنب جرح الدرنات عند الحصاد،
 التخلص من الدرنات المصابل قبل التخزين.
التنبه إليها عند إختيار بذور البطاطا
جدول رقم  : 8أبرز األمراض الخطرة التي يجب ّ
األمراض البكتيرية:
 العفن الحقلي Clavibacter spp. الشلل البكتيري Ralstonia solanacearmاألمراض الفيروسية :
 فيروس (Potato virus Y )PVY فيروس )Potato virus A (PVA فيروس (Potato virus X )PVX -فيروس (Potato leaf roll virus )PLRV

األمراض الفطرية :
 فطر الفيرتسيليوم Verticilium فطر االروينيا Erwinia الجرب Potato Scab فطر الريزوكتونيا Rhizoctonia فطر ساشيتيوم Synchytrium فطر الفوزاريوم Fusarium spp اللفحة المتأخرة Phytophthora اللفحة المبكرة Alternaria العفن البني Pseudomonas solanacerumاألمراض الفيرويدية:
 -الفيرويد )Potato spindle tuber viroid (PSTVd

األمراض المتسببة عن الديدأن الثعبأنية (النيماتود):
 نيماتود الغلوبودارا Globodera نيماتود الديتيالكس Ditylenchus -نيماتود مالود,جين Meloidogyne spp

عندما تتخطى نسبل اإصابل الحد اإقتصادي الحرج = وهو الحد الذي من
بعده تصبح قيمة األضرار التي تسببها اآلفة أكثر من كلفة العالج.

عدد الحشرات  /العينة

متى يجب التدخل للمكافحة؟

ضرورة المكافحة
عدم المكافحة

تتم المراقبة الحقلية؟
كيف ّ

الحد اإلقتصادي الحرج

التاريخ (يوم  /شهر)

يرت ز نجاح الم افحل المت املل على حسن المراقبل الحقليل للمحصول وتسجيل ل المعلومات المتعلقل بنو اآلفات وتوقيت ظهورها ،مما

يساعد على إتخاذ الحيطل لمنع أو تأخير حدوث اإصابل .تتم المراقبل الحقليل على الش ل التالي:
 ولع مصافد حشريل ( 6 – 3مصيدة  /الحقل) خاصل على أط ار

المصافد على علو النبات ويتم مراقبتها أسبوعيا" لرصد الحشرات الباليل،

الحقل ،إبتدا " من اونبات حتى موعد نلوج الدرنات .تولع

أنوا المصافد:

 المصافد الورقيل الصف ار الالصقل لجذب حشرات المن ،الدودة الخياطل والفرفوراوبيض
 المصافد الورقيل الزرقا الالصقل لجذب التريبس

 المصافد الفيرومونيل من نو  Deltaالمزودة بمادة جاذبل (فرومون خاص ب ل نو من الحشرات) لجذب ذ ور عول البطاطا
والقارلل

 المصافد اللوفيل لرصد عول البطاطا والقارلل

المصائد الورقية الالصقة

المصيدة الضوئية

 مراقبل الحقل مرة ل أسبو على اوقل،
 مراقبل نباتات البطاطا المتواجدة على أط ار

المصيدة الفرومونية
Delta

الحقل أول" (حيث بد اإصابل) وم اإنتقال إلى الداخل عند العوور على اإصابل،

 مراقبل  166عينل من اووراق ،الساق والدرنات في الدونم الواحد،
 يتم فحص الدرنات من الخارج والداخل،
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إختيار العينات عشوافيا" لمن خطوط  Xأو W

()12

(صورة رقم ،)1

 المراقبل بواسطل العين المجردة أو م بر (عدسل  ) 16xأو هز النبات فوق صينيل أو قمع
مرتبط بوعا يحتوي على ما أو حول (صورة رقم ،) 2

 بحث في العينات عن وجود أي بقع أو تشوهات أو إصفرار أو إف ارزات أو مجمعات حشريل

صورة رقم 0

من بيض ،يرقات أو حشرات باليل،

 عند الشك يجب إرسال عينات إلى المختبرات الزراعيل المختصل في أسر وقت مم ن،
 ولع عالمل ش ريط أح مر على النباتات المصابل لم راقبتها خالل عمليل الم افح ل.

أسس الوقاية الكيميائية:

يعتمد سر نجاح الم افحل المت املل لآفات  (Integrated Pest Management) IPMعلى

التشخيص الدقيق لآفل من حشرة ،فطر ،ب تيريا ،فيروس ،ومعرفل دورة حياتها من أجل تحديد

صورة رقم 2

نو المبيد المناسب لها واختيار التوقيت الصحيح للتدخل .ويجب اإنتباه إلى وجود اوعدا الطبيعيل ومراقبل مد مساهمتها في القلا على
الحشرات اللارة واختيار مبيدات أقل سميل لها .من أبرز أسس الم افحل ال يميافيل:

المزار (حلور دورات تدريبيل) أو إستشارة مهندسين زراعيين



توفر الخبرة الفنيل لد



مراقبل الحقل بإستمرار لرصد اآلفات مب ار" وتحديد مستو اللرر اإقتصادي،



إتبا توصيات مشرو اإنذار المب ر لآفات واومراض الزراعيل (مشرو التنميل الزراعيل

 )ADPالذي يستخدم المعطيات المناخيل الصادرة عن محطات الرصد الجوي (أمطار ،رطوبل،
ح اررة )...لمعرفل إقتراب إنتشار مرض أو حشرة عبر برنامج حاسوبي (ت ار م درجل يوم وغيرها)،



الرش فقط عند تخطي الحد الحرج لإلصابل،



عند وجود إصابل خفيفل على بعض الشتول يتم رش الشتول المصابل فقط،



ورن على العبوة (مراجعل الملحق)،
إختيار المبيد المناسب لآفل وعدم تخطي ال ميل والتر يز المسموح بهما والمذ ا



التناوب في إستعمال المبيدات لتجنب إ تساب المناعل لد اآلفات،



إستعمال مبيدات خاصل باو اروز ،علما أنه يم ن اإستينا عن م افحل او اروز في حال تم إدخال اوعدا الطبيعيل الخاصل له،



اونتباه في إختيار مبيدات الحشرات ،إذ أن البعض منها مول مجموعل البايرورويد يساهم في زيادة او اروز،



معرفل حساسيل النبات على المبيد المستخدم،



معرفل قابليل المبيد للمزج مع مبيدات أخر في حال وجود أ ور من آفل في الوقت نفسه،



إستعمال مبيدات أقل سميل قبل الحصاد واحترام فترة اومان المذ ورة على العبوة ،وهي الفترة الممتدة بين تاريخ آخر رشل والحصاد،



ق ار ة واتبا جميع المعلومات واإرشادات الموجودة على عبوات المبيدات بش ل جيد والتقيد بها،



تسجيل ل المعلومات المتعلقل باآلفات التي تم رصدها في الحقل خالل الموسم في سجالت يم ن اإعتماد عليها في السنل المقبلل.

محطة األرصاد الجوية

 إن اإستعمال الخاطئ للمبيدات واإفراط في اوسمدة اآلزوتيل قد يؤدي في بعض اوحيان إلى إنتشار بعض اآلفات
 عدم التخلص من متبقيات المبيدات في داخل البستان لتجنب التلوث واعتماد القانون المحلي والوطني
 يجب إستخدام مبيدات مصرح بها من قبل و ازرة الزراعل وغير محظر إستخدامها في دول اإتحاد اووروبي
) (EC Prohibition Directive List 79 / 117 / EC

 يجب اإلتزام بقافمل الحد اوقصى المسموح به من رواسب المبيدات في درنات البطاطا ) ( RMLالمستخدمل من قبل
الدول المستوردة واج ار التحليل في مختبرات معتر بها (مراجعل الملحق)
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الحشرات

 عثة البطاطا ):)Phthorimaea operculella Potato tubermoth or tuberworm
ت ل اووراق ،أنفاق في الساق وعلى الدرنات
Photo by Jack Clark

مع وجود خيوط حريريل وبراز بني اللون،
ريحل ريهل ونمو الفطريات واو اروسات في اونفاق التي
أحدوتها اليرقل

اليرقة

 تظهر الحشرة من آذار حتى تشرين اوول


عوارض اإلصابة على الدرنات

تنشط الفراشات خالل الليل

 تتيذ على الدرنات في الحقل وفي مستودعات التخزين

المراقبة الحقلية:

الحشرة البالغة

ولع المصافد الفرومونيل الخاصل بالعول ( 2مصيدة  16 /دونم) على مستو



النبات ،إبتدا ا" من ت ون الدرنات ومراقبتها مرة ل أسبو حتى ا تمال نمو الدرنات

حشرة بالغة
أسبوع

لرصد أول ظهور للحشرة

الحد اإلقتصادي:

 عند إلتقاط  5 - 2فراشات  /المصيدة

بيض
 0 – 3أيام

()9

عثة البطاطا

شرنقة
 0أجيال  /السنة  36 – 16يوم

المكافحة الوقائية:









إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل
إختيار أصنا

بطاطا مب رة والتي تنتج درنات أ ور عمقا" في التربل

تحلين البطاطا وتفادي تشقق التربل عبر ري منتظم لمنع الحشرات الباليل من ولع البيض على الدرنات عبر التشققات في التربل
إعتماد الحصاد المب ر

تل

الدرنات المصابل مباشرة بعد الحصاد

نقل الدرنات السليمل مباشرة بعد الحصاد إلى المستود وتيطيتها

تخزين الدرنات على ح اررة ما دون العشرة درجات مفويل لمنع تفقيس بيوض العول في حال تواجدها

في حال الحصاد المتأخر ينصح بتحلين الدرنات مجددا" لردم تشققات التربل وتيطيل الدرنات بال امل مع اإبقا على الري

ب ميات قليلل


يرقة
 26 – 15يوم

تنظي

غر

التخزين واستخدام مواد داخنل مول دي لوروبروبان  Dichloropropeneأو ميول أيزوويوسيانت

isothiocyanate

Methyl

( )0

المكافحة الكيميائية:

 رش المبيد الحشري لمبدا سيالوورين  Lambda-cyhalothrineبعد  5أيام من تخطي الحد اإقتصادي الحرج في المصيدة

()I
من البطاطا (،Macrosiphum euphorbia )II

من الدراق األخضر ّ ، Mysus persicae
المنّ :
ّ
()III
من القطن أو الشمام )(Aphids) Aphis gossypii (IV
المن األسود
ّ ،Aphid fabae
ّ

()I

()II

()III

))IV

اووراق صف ار ومجعدة ،ندوة عسليل وشحبيرة على اووراق مع

وجود نمل ،وجود جلود إنسالخ الحشرة ،تشوه النموات الحديول،
لع

في نمو النبات

Photo by Z . Moussa

Photo by Z. Moussa

 تت اور الحشرة بسرعل ل  16 – 8أيام

 تنقل الحشرة للعديد من الفيروسات خاصل  PVYو
PLRV
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المراقبة الحقلية:
 مراقبل  166أسفل ورقل بطاطا  /الحقل  /أسبو  ،لرصد حشرات المن غير المجنحل
الحد اإلقتصادي:
()31
 % 5 من اووراق مصابل
المكافحة الوقائية:
 إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل
بالمن
إصابة األوراق
ّ
المكافحة الكيميائية:
 رش إحد المبيدات الحشريل مول :لوربيريفوس أتيل  +سيبرماترين  ، Chlorpyriphos-ethyl + Cypermethrineلمبدا
سيالوورين  ،Lambda-cyhalothrineفانيتروسيون  .Fenitrothionواعادة الرش وبالتناوب بعد  15يوم
 إستعمال مبيد خفي

المكافحة البيولوجية:




السميل مول لوربيريفوس أتيل  Chlorpyriphos-ethylللمحافظل على اوعدا الطبيعيل

إطالق الطفيلي افيديوس  Aphidius colemaniلم افحل من القطن ومن الدراق اوخلر
إطالق الطفيلي أفالينوس  Aphelinus abdomalisلم افحل من البطاطا
رش فطر الفيرتسيليوم Verticillium lecanii

 يحتاج فطر الفيرتسيليوم إلى رطوبل مرتفعل فوق  % 86وح اررة بين  20 – 15درجل مفويل
 يتم الحصول على هذه ال افنات من خالل الشر ات الزراعيل.
 يجب إطالق اوعدا الطبيعيل عندما ت ون اإصابل خفيفل



الطفيلي أفالينوس
Aphelinus abdomalis

من اوعدا الطبيعيل المفترسل للمن والمتواجدة في البيفل اللبنانيل:
Zinette Moussa

Zinette Moussa

Zinette Moussa

خنفساء المن
Zinette Moussa
Zinette Moussa

Zinette Moussa

Zinette Moussa

يرقة األفيدوالت
Aphidoletes aphidimyza

يرقة أسد المن
Chrysoperla spp

Zinette Moussa

يرقات خنفساء المن

يرقة السيرفس
Episyrphus balteatus

الطفيلي ليزيفالبوس
Lysiphlebus fabarum

الطفيلي أفيديوس
Aphidius colemani

 التريبس (Thrips ) Frankiniella occidentalis, Thrips tabaci
بقع سودا على اووراق (فلالت الحشرة) ،بقع صف ار اللون
على السطح اووراق

 تظهر الحشرة إبتدا " من نيسان

 حشرة واسعل اإنتشار ،تصيب العديد

الحورية وعوارض

حشرة بالغة
 3 – 2أسبوع

من الخلار واوشجار المومرة

اإلصابة

المراقبة الحقلية:

الحشرة

 ناقلل للفيروسات

 ولع ومراقبل المصافد الورقيل الزرقا الالصقل

بيض
 0-6يوم

التريبس
حورية
 0أجيال  /السنل
 0 – 3يوم  /التراب

 عند إصطياد الحشرة الباليل في المصيدة ،يتم مراقبل أزهار وأسفل أوراق البطاطا
المتواجدة على أط ار

الحقل بإستمرار مرتين ل أسبو  .وعند ظهور اإصابل ،يتم

المراقبل في وسط الحقل



يرقة
 8 - 5ايام

تولع المصافد الزرقا قريب من مستو سطح اورض لرصد تريبس  .Frankiniellaو فوق النبات لرصد تريبس Tabaci
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المكافحة الوقائية:

إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل



 زراعل نبتل الفاشيليا  Phacelia tanacetifoliaبين خطوط البطاطا ،حيث تش ل أزهارها
مصيدة لجذب للتريبس ،وم يتم التخلص منها بعد إنتها مرحلل اإزهار

المكافحة الكيميائية:
 رش إحد

المبيدات الحشريل مول دالتامترين  ، Deltametrineلمبدا سيالوورين Lambda-

Phacelia tanacetifolia

 ،cyhalothrineملح البوتاسيوم  Potassium salt of fatty acidعند ظهور الحشرة

Photo by Jack Clark

المكافحة البيولوجية:

إطالق اوعدا الطبيعيل المفترسل أوريس  Orius insidiosusمع او اروز المفيد
Amblyseius degenerans



 يتم الحصول على هذه ال افنات من خالل الشر ات الزراعيل.
 يجب إطالق اوعدا الطبيعيل عندما ت ون اإصابل خفيفل أو قبل ظهور العوارض في

 الفرفور األبيض
(Potato whitefly) Bemisa tabaci

Photo by Z. Moussa



يرقة أسد المن
Chrysoperla spp.

إصفرار ،إلتفا وذبول اووراق ،لع

Photo by Z. Moussa

من اوعدا الطبيعيل المتواجدة في لبنان:

Photo by Z. Moussa

Photo by Z. Moussa

الحقول ذات تاريخ سابق بالحشرة

Amblyseius degenerans

بقة اإلزهاراألوريس
Orius spp.

في نمو النبات ،ندوة عسليل،

وجود نمل ،نمو الشحبيرة السودا على أسفل اووراق

 حشرة واسعل اونتشار ،تصيب العديد من الخلار
 تنقل الفيروسات
الحشرات البالغة والحوريات

المراقبة الحقلية:


حشرة بالغة
 16 - 16يوم

ولع المصافد الورقيل الصف ار الالصقل على مستو سطح التربل



عند إصطياد الحشرة الباليل في المصيدة ،يتم مراقبل أسفل اووراق الفتيل للنبات مرتين



مراقبل وجود ندوة عسليل أو شحبيرة على أسفل اووراق

ل أسبو لرصد وجود الحوريات والبحث عن وجود الطفيليات عليها.

بيض
 5أيام

الذبابة البيضاء
 15 – 0جيل  /السنل

المكافحة الوقائية:


حورية
 6 - 2أسبوع

إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

المكافحة الكيميائية:


رش أسفل اووراق بإحد المبيدات الحشريل وبالتناوب مول استاميبريد  ،Acetamipridدلتامترين  .Deltamethrineإعادة الرش

بعد  15يوم
المكافحة البيولوجية:


رش فطر الفيرتسيليوم Verticillium lecanii
 يحتاج فطر الفيرتسيليوم إلى رطوبل مرتفعل فوق  % 86وح اررة بين  20 – 15درجل مفويل



عذارى

)(I

إطالق الطفيليات المتخصصل اراتموساروس ) Eretmocerus mundo (Iأو أن ارسيا )(II
Encarsia formosa
 يتم الحصول على هذه ال افنات من خالل الشر ات الزراعيل.
 يجب إطالق اوعدا الطبيعيل عندما ت ون اإصابل خفيفل
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)(II

 الدودة الخياطة (Potato leaf miner) Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii
وجود أنفاق متعرجل على سطح اوو ارق والومار مسببل جفا
المنطقل المحاطل بها ،بقع بيلا على سطح اووراق

 حشرة واسعل اونتشار ،تصيب العديد من الخلار

INRA

عوارض اإلصابة على األوراق

 متواجدة على سطح اووراق

الحشرة البالغة

المراقبة الحقلية:

 ولع ومراقبل المصافد الورقيل الصف ار الالصقل

حشرة بالغة
 6 – 2أسبوع

 مراقبل أوراق البطاطا مرتين ل أسبو إبتدا " من نيسان.

الحد اإلقتصادي:

الدودة الخياطة

بيض
 3 - 2أيام

 عند التقاط الحشرة الباليل في المصيدة

 0أجيال  /السنة

شرنقة
 16 – 0يوم

المكافحة الوقائية:

 إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

يرقة
 18 - 5يوم

المكافحة الكيميائية:


رش مبيد منع اونسالخ سيرومازين  Cyromazinلد اليرقات الحديول الفقس بعد  5 – 6أيام من التقاط الحشرة الباليل على المصيدة



رش مبيد حشري أبما تان  ، Abamectinلم افحل الحشرة الباليل



رش فيروس البوفيريا Virus Beauveria

الورقيل

المكافحة البيولوجية:

إطالق الطفيلي المتخصص دييليفس . Diglyphus isae



 يتم الحصول على هذه ال افنات من خالل الشر ات الزراعيل.

الطفيلي ديغليفس
Diglyphus isae

 الدودة الشريطية (Wireworm) Agriotes lineatus
Photo by Jack Clark

Photo by Jack Clark

اليرقات

أنفاق طويلل ،مستقيمل وعميقل في

الدرنات ،جذور النبات الحديث النمو مت ل
 تظهر الحشرة الباليل في أيار – حزيران
تنشط اليرقات ابتدا " من الربيع



الحشرة البالغة

 دورة الحياة  5سنوات

المراقبة الحقلية:

 مراقبل وجود اليرقات في اورض بالقرب من الجذور في الخري

والربيع

 إنشا  15 – 16حفرة ( 36 x 36 x 36سم) وعد اليرقات  1 /م من تراب من ل حفرة
3

الحد اإلقتصادي:

 عند إلتقاط  66 - 36دودة  1 /م

)22( 2

المكافحة الوقائية:




عدم زراعل البطاطا بعد موسم القمح أو بعد زراعل المراعي الخل ار

Photo by Jack Clark



إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

الشرنق
ا
فالحل اورض قبل الزر في ت – 1ت 2للقلا على

تعقيم اورض قبل الزر ( جدول رقم  )3في حال ظهور الحشرة في الموسم السابق



تجنب الري قبل الحصاد



ولع طعوم من درنات بطاطا أو جزر على أط ار

المكافحة الكيميائية:

الحقل وسحبها ل  3 – 2أيام
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عوارض إصابة على الدرنات

 القارضة:

 -0القارضة السوداء (Black cutworms) Agrotis segetum, Agrotis ipsilon
قرض اووراق والساق على مستو سطح اورض ،فصل

الساق عن الجذور وسقوط النبات الفتيل .أنفاق داخل الدرنات


 تتيذ اليرقات الحديول الفقس على اووراق خالل الليل ،وم
تنتقل إلى اورض لتتيذ على الدرنات في الطور الوالث

الحشرة البالغة

يرقة القارضة السوداء

تظهر الحشرة خالل الليل من الربيع حتى الخري ،

 -2القارضة المسلحة (Armyworms) Spodoptera littoralis
Photo by Charon Barid

قرض اووراق والساق ،فصل الساق عن الجذور وسقوط

يرقة القارضة المسلحة

النبات الفتيل.

 تظهر الحشرة الباليل خالل الليل من الربيع حتى الخري
INRA

الحشرة البالغة

المراقبة الحقلية:

 تتيذ اليرقات على اووراق والساق

 تعيش يرقات الطور اوول والواني بش ل جماعي تحت
شب ل حريريل
 تنشط يرقات الطور اوول ،الواني والوالث في النهار بينما
تنشط يرقات الطور الرابع والخامس في الليل



ولع مصيدة فرومونيل أو لوفيل لرصد أول ظهور الحشرة الباليل



بعد رصد الحشرة على المصافد ،يتم مراقبل الحقل بإستمرار لرصد أول ظهور

في الحقل ،عندها يجب التوقع ظهور اليرقات في ما بعد

العوارض على النبات والبحث عن اليرقات في أسفل النبات للقارلل السودا وعلى

حشرة بالغة

اووراق للقارلل المسلحل (للتأ د من أن هذه العوارض سببها الديدان القارلل)



س ب محلول الصابون (نسبل  )% 6،25في منطقل اإصابل مما يدفع اليرقات
للخروج إلى سطح التربل

()2

الحد اإلقتصادي:


القارضة السوداء
بيض  6 - 3أجيال  /السنة
 5 – 6أيام

عند رصد اليرقل

يرقة
 06 – 65يوم

المكافحة الوقائية:



إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

جمع اليرقات والقلا عليها في حال اإصابل الخفيفل

المكافحة الكيميائية:



حشرة بالغة

تعقيم اورض قبل الزر في حال ظهور الحشرة في الموسم السابق (جدول رقم )3

رش مبيد مانع اإنسالخ مول فلوفنو سورون  Flufenoxuronلم افحل يرقات

الطور اوول والواني وذلك عند اليروب للقارلل السودا وفي النهار للقارلل

القارضة المسلحة
بيض
 6 – 3أيام

 0أجيال  /السنة

المسلحل.



ولع طعوم سامل في التربل عند غروب الشمس وهي عبارة عن مزيج من النخالل،

الس ر والمبيد الحشري ديازينزن Diazinon
المكافحة البيولوجية:


شرنقة
 26 – 12يوم

يرقة
 16يوم

م افحل يرقات الطور اوول والواني عند اليروب بواسطل ب تيريا الباسليوس . Bacillus thuringiensis
 يتم الحصول على هذه المواد من خالل الشر ات الزراعيل.

26

شرنقة
 0ايام

 المالوش (Mole cricket ) Gryllotalpa gryllotalpa
الجذور ،الساق تحت الرض والدرنات مقرولل.
فجوات في الدرنات وذبول النبات

 تنتشر وي ار" في اورالي الزراعيل الرطبل
 تنشط في الليل وتتيذ على الجذور ابتدا " من الربيع
 دورة الحياة سنتين
الحشرة البالغة

المراقبة الحقلية:


مراقبل وجود أنفاق في التربل في الصباح البا ر



س ب محلول الصابون (نسبل  )% 6،25في منطقل اإصابل مما يدفع اليرقات للخروج إلى سطح التربل



إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

()2

المكافحة الوقائية:


تعقيم اورض قبل الزر ( جدول رقم  )3في حال ظهور الحشرة في الموسم السابق

المكافحة الكيميائية:


ولع طعوم سامل في اورض قبل غروب الشمس وهي عبارة عن مزيج من النخالل ،الس ر والمبيد الحشري ديازينزن

 Diazinonللقلا على الباليات ويرقات الطور اوخير
المكافحة البيوتكنولوجية:

 Heterorhabditis sppأو Steinernema spp.عبر نظام الري أونا غروب الشمس نظ ار"



إستخدام نيماتود مفيدة من نو



رش اليرقات الحديول الفقس بب تيريا الباسيليوس . Bacillus thuringiensis

لحساسيل هذه ال افنات على اللو .



يتم الحصول على هذه المواد من خالل الشر ات الزراعيل.

 الدودة البيضاء ) Polyphylla olivieri (Iو )(White Grub) Melolontha spp (II
Photo by Z. Moussa

اليرقة

Photo by Z. Moussa

)(I

)(I

الجذور والدرنات مقرولل
 تنتشر وي ار" في اورالي الرمليل

 تظهر الحشرة الباليل أونا الليل بين منتص
شهر حزيران ومنتص شهر تموز
 دورة الحياة  5 – 6سنوات

)(II

الحشرة البالغة

المراقبة الحقلية:

إنشا  15 – 16حفرة ( 36 x 36 x 36سم) وتعداد اليرقات في حجم  6،1م من التراب من ل حفرة
3



الحد اإلقتصادي:

)21( 2

 5 يرقات  6.1 /م

المكافحة الوقائية:



إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

تعقيم اورض قبل الزر في حال ظهور الحشرة في الموسم السابق (جدول رقم )3

المكافحة الكيميائية:


ولع طعوم في اورض وهي عبارة عن مزيج من النخالل ،الس ر والمبيد الحشري ديازينون Diazinon

المكافحة البيولوجية:

 إستخدام الديدان الوعبانيل المفيدة ) (Nematodesمن نو

 Heterorhabditis sppأو Steinernema spp.عبر نظام الري

وأونا غروب الشمس نظ ار" لحساسيل هذه ال افنات على اللو .
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Photo by Z. Moussa

 يتم الحصول على هذه ال افنات من خالل الشر ات الزراعيل
 يجب ري اورض قبل وبعد  68ساعل من عمليل الم افحل إجبار اليرقات على
الصعود إلى الطبقل الترابيل السطحيل.

 ينصح بتطبيق جميع أنوا الم افحل على يرقات الدودة البيلا الحديول الفقس

صورة رقم  -يرقة الدودة البيضاء متطفل
عليها بالديدان الثعبانية المفيدة

األكاروز

 األكاروز ذو النقطتين (Mite) Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus
تحول لون اووراق إلى فلي وم برونزي وتساقطها مب ار"،
لع

في نمو النبات

 حشرة واسعل اإنتشار تصيب العديد من الخلار
األكاروز ذو النقطتين
العوارض على األوراق

واوشجارالمومرة

 تظهر اإصابل إعتبا ار من الربيع وتشتد في المناخ
الحار والجا

المراقبة الحقلية:

 مراقبل أسفل اووراق مرة ل أسبوعين

المكافحة الوقائية:


إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

المكافحة الكيميائية:


رش مبيد شامل لجميع أطوار او اروز السارح (يرقات وأ اروز باليل) مول أبما تان  Abamectinأو بريت مي روني

المكافحة البيولوجية:


من اوعدا الطبيعيل المتخصصل على او اروز والمتواجدة في الطبيعل اللبنانيل:

أوريس (حشرة بالغة وحورية)
Anthocoris Adult & Nymph

خنفساء الستاتورس
Stethorus gilvifrons
Adult & larva

يرقة أسد المن
Chrysoperla Larva

أنتوكوريس (حشرة بالغة وحورية)
Orius Adult & Nymph

 يم ن جلب أوراق العنب من ال روم المهملل التي تحوي مجموعات من العنا ب
المفترسل (أ اروز شبيه بالعن بوت اوحمر)

أكاروز المفيد
Phytoseiulus persimilis

22

األمراض
 -0األمراض الفطرية
 اللفحة المتأخرة

(Late Bight) Phytophthora infestans
Photo by Jack Clark

Photo by Jack Clark

عوارض اإلصابة على الساق

المكافحة الوقائية:







بقع بنيل على أط ار

اووراق على الجهل السطحيل ،يقابلها

بقع بيلا قطنيل على الجهل السفليل ،يباس اووراق،
تشقق واسوداد الساق عند عنق اووراق،

بقع بنيل  -أرجوانيل تحت قشرة الدرنات مسببل جفافها
وهبوط سطحها ،دون اإمتداد إلى قلب الدرنات،

عوارض اإلصابة على األوراق

 أ ور اومراض فت ا" على البطاطا
 متواجد في التربل عبر بقايا نبات مصاب

()9

 العوامل المناخيل المناسبل :درجات ح اررة  25 - 16درجل مفويل ورطوبل تزيد عن % 06
 ينتقل بواسطل التقاوي ،المعدات الزراعيل ،الهوا ومياه الري
 يتطور خالل التخزين وينتقل إلى الدرنات السليمل

إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

إعتماد دورة زراعيل لمدة  6سنوات
إختيار أصنا

مقاومل

التحلين الجيد لمنع إصابل الدرنات

عوارض اإلصابة على الدرنات

تجنب الري بواسط الرذاذ في المناطق المعرلل

تقويم خطر أنتشار المرض من خالل مشرو اونذار المب ر لآفات الزراعيل (مشرو التنميل الزراعيل  .)ADPورش عند توفر الظرو
المناخيل المناسبل لمدة تزيد عن  02ساعل

()9

 ،إحد المبيدات الفطريل الوقافيل مول المر بات النحاسيل (أو سي لوريد النحاس Copper

 ،Oxychloridهيدرو سيد النحاس  ،)Copper hydroxidمناب  ،Manebمان وزيب  ،Mancozebمتيرام ازنك ،Metiram-zinc
لورووالونيل  ،Chlorothalonilبروبناب  ،Propinebنحاس  +مناب /من وزيب /متيرام زنك Copper + Maneb/ Mancozeb /

 Metiram-zincواعادة الرش بعد  0 – 5أيام في حال إستمرار اوحوال الجويل المناسبل لنمو المرض




فرز الدرنات بعد الحصاد وتل

الدرنات المصابل أو المشوهل

التخزين على ح اررة  5- 6درجات مفويل مع تهوفل جيدة إبقا الدرنات جافل

المكافحة العالجية:


عند هطول أمطار غزيرة ،يتم رش بعد  5 – 3يوم ،المبيد الفطري الجهازي سايمو سأنيل  Cymoxanilمع إحد المبيدات الوقافيل

المذ ورة سابقا" ،أو رش ديماتمور  +مأن وزيب  Dimethomorphe + Mancozebأو بروبامو ارب هيدرو لورايد +
لورووالونيل  Propamocarb HCL+ Chlorothalonilواعادة الرش بعد  16أيام في حال إستمرار اوحوال الجويل المناسبل

لنمو المرض

 اللفحة المبكرة (Early Blight) Alternaria solani
Photo By Zinette Moussa

عوارض اإلصابة على األوراق

Photo By G. Kleinschmidt

Photo By Zinette Moussa

قروح بنيل صييرة الحجم مع هالل صف ار على اووراق ،وذات حلقات
متر زة وزوايا محددة ،إصفرار اووراق وتساقطها ،بقع فلينيل وبنيل
اللون على الدرنات



متواجد في التربل عبر بقايا نبات مصاب
وينتقل بواسطل التقاوي والتربل عبر الجروح
العوامل المناخيل المناسبل :درجات ح اررة – 26
()9


عوارض اإلصابة على الدرنات
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 36درجل مفويل ورطوبل % 05
تعتبر اوصنا المب رة والنبات الذي يعاني
من اإجهاد أ ور حساسيل

المكافحة الوقائية:


إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل



التنبو بحدوث إنتشار المرض من خالل مشرو اونذار المب ر لآفات الزراعيل (مشرو التنميل الزراعيل  )ADPالذي يحدد فترات

اإصابل وام انيل العدو  ،يرش خالل  5 – 3أيام باحد

المبيدات الفطريل الوقافيل مول مان وزاب  ،Mancozebمبيد نحاسي

(أو سي لوريد النحاس  ، Copper Oxychloridهيدرو سيد النحاس (Copper hydroxide


تخزين الدرنات على ح اررة  13 – 16درجل مفويل ورطوبل مرتفعل  % 06لمدة  3 – 2أسابيع مما يساعد على إلت م الجروح وم
تخزن على ح اررة  5- 6درجات مفويل

()9

مع نظام تهوفل جيدة Air forced ventilation

المكافحة العالجية:


عند أول ظهور لإلصابل على اوو ارق ،ترش إحد
Kresoxim Methyl

المبيدات الوقافيل مع إحد

المبيدات الجهازيل مول رازو سيم ماتيل

 جرب البطاطا (Powdery Scab) Spongospora subterranean
Photo by Jack Clark

بقع بنيل  -أرجوانيل ويفل وصييرة الحجم على الدرنات ،غير فلينيل
المظهر ،تفرز عند نلوجها غبار بنيل اللون.
ظهور تورمات على الجذور

 متواجد في التربل خاصل مع ت رار زراعل البطاطا سنويا"
 ينتقل بواسطل التربل والتقاوي


عوارض اإلصابة على الدرنات

يتطور في اوجوا الرطبل ودرجات ح اررة متدنيل خالل التخزين

المكافحة الوقائية:




إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل
إعتماد دورة زراعيل طويلل لمدة  5سنوات

تهوفل جيدة خالل التخزين

المكافحة الكيميائية :ل يوجد

 الجرب الفضي (Silver scurf) Helminthosporium solani
بقع دافريل وفليل مع نقاط سودا صييرة ،جفا
Photo by Elia Choueiri

عوارض اإلصابة على الدرنات

اإصابل المتقدمل






متواجد في التربل خاصل مع ت رار زراعل البطاطا سنويا"
ينتقل بواسطل التقاوي
يتطور في اوجوا الرطبل خالل التخزين
تظهر العوارض بعد غسلها خاصل على اوصنا الحم ار

المكافحة الوقائية:







إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل
تجنب تخزين التقاوي الرطبل
إختيار أصنا

مقاومل

تعقيم التقاوي في حال عدم التأ د من مصدرها (جدول رقم )5
حصاد مب ر

تخزين درنات البطاطا على ح اررة  6.6درجل مفويل وتهوفل جيدة

المكافحة الكيميائية:


الدرنات عند

ل يوجد
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 تقرح الريزوكتونيا (Potato Stem and Stolon Canker) Rhizoctonia solani
Photo by Jack Clark

ذبول والتفا

بنيل في الدرنات تفرز سافل عند الليط عليها

Photo by Jack Clark

عوارض اإلصابة على الدرنات









متواجد في التربل وينتقل بواسطل التقاوي والتراب

ل يتطور خالل التخزين

ل تصيب الدرنات إل عبر الجروح خالل الحصاد

عوارض اإلصابة على الساق

المكافحة الوقائية:


اووراق ،وجود خط أسود على الساق ،حلقات

إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

تجنب زراعل اوصنا

المب رة في المناطق ذات الح اررة المنخفلل

ولع التقاوي على ح اررة  12درجل مفويل قبل الزر إنباتها قبل الزر

تعقيم التقاوي في حال عدم التأ د من مصدرها (جدول رقم )5



عدم الزراعل عند إنخفاض حرارة التربل عن  16درجات مفويل في حال تم



الحصاد المب ر وتجنب جرح الدرنات

تسجيل المرض في الموسم السابق


إعتماد الدورة الزراعيل  6 - 3سنوات مع شعير وشوفان



ل يوجد

المكافحة الكيميائية:

 العفن البني (Brown Rot ) Pseudomonas solanacerum
تقرحات بنيل محمرة على أقسام الساق المتواجدة فقط

Colin J. Jeffries
)(FAO/IPGRI

تحت التربل ،ذبول النبات ،تقزم والتفا

سودا على الدرنات يم ن فصلها بسهولل عن القشرة

)Colin J. Jeffries (FAO/IPGRI

عوارض اإلصابة على الدرنات

المكافحة الوقائية:


إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في
مقدمل الفصل

المكافحة العالجية:


ل يوجد




ينتشر في المناطق الداففل

ينتشر بواسطل التقاوي ،مياه الري والمعدات

الزراعيل

عوارض اإلصابة على الساق

 الفوزاريوم أو مرض الهريان الجاف (Fusarium dry rot) Fusarium solani
ذبول الدرنات وهبوط سطح المنطقل المصابل وتحولها إلى اللون
Photo by Jack Clark

البني واوسود مع وجود أنسجل قطنيل بيلا ،
نمو عفن ذات رافحل ريهل



متواجد في التربل وينتقل بواسطل التقاوي عبر الجروح أو



تظهر العوارض عند الحصاد وتتطور خالل التخزين

الخدوش التي سببتها الم نات الزراعيل
عوارض اإلصابة على الدرنات

اووراق ،نقاط
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المكافحة الوقائية:





إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

تعقيم التقاوي في حال عدم التأ د من مصدرها (جدول رقم )5

تعقيم غر التخزين بما الجافيل % 16

تخزين الدرنات على ح اررة  13 – 16درجل مفويل ورطوبل مرتفعل  % 06لمدة  3 – 2أسابيع مما يساعد على إلت م الجروح وم

تخزينها على ح اررة  5 - 6درجات مفويل

()9

مع نظام تهوفل جيدة Air forced ventilation

المكافحة الكيميائية:

 تعقيم اورض قبل الزراعل في حال تأ د وجود الفطر عبر التحاليل المخبريل (جدول رقم )3

 ذبول الفرتيسيليوم (Verticilium wilt ) Verticilium alba- atrum & Verticilium dahlia
Photo by Jack Clark

المكافحة الوقائية:


Photo by Jack Clark

عوارض اإلصابة على الدرنات

إنتشار المرض على ش ل بقع في الحقل

عوارض اإلصابة على الساق
(األوعية النسيجية)

اصفرار جزفي لألوراق أو النبات ،ذبول النبات في النهار
واستعادة حيويته في الليل ،تحول أوعيل الساق إلى اللون
البني ،موت النبات مب ار"



متواجد في التربل وينتقل بالتراب خاصل عند ت رار



ينتشر المرض مباشرة بعد اإزهار

زراعل البطاطا

إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

المكافحة الكيميائية:



تعقيم اورض قبل الزراعل في حال التأ د من وجود الفطر عبر التحاليل المخبريل (جدول رقم )3

عند ظهور اإصابل على اووراق رش مبيد جهازي مول مانيب  Manebأو مان وزيب Manconzeb

 -2األمراض البكتيرية

 ايروينيا أو مرض الساق األسود (Bacterial Soft Rot & Blackleg) Erwinia carotovora
إسوداد الساق على مستو سطح اورض ،إصفرار اووراق ول

محيطها ،لع

في نمو النبات ،قصر المسافل بين نقاط إلتحام

اووراق مع الساق ،عفن أسود داخل الدرنات يتحول إلى فجوات
خالل التخزين

Photo by Jack Clark

Photo by Jack Clark

عوارض اإلصابة على األوراق

 متواجد في التربل وينتقل بواسطل التقاوي ،التراب ،الحشرات
ومياه الري
 ينتشر المرض عند إنخفاض درجات الح اررة عند الزر وارتفاعها
عند اإنبات
 يتحمل الح اررة المنخفلل

عوارض اإلصابة على الساق

المكافحة الوقائية:



ولع التقاوي على ح اررة  12درجل مفويل وانباتها قبل الزر

Photo by Jack Clark



إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

تخزين الدرنات على ح اررة  13 – 16درجل مفويل ورطوبل مرتفعل  % 06لمدة 0

–  16أيام وم تخزن على ح اررة  5 - 6درجات مفويل
Air forced ventilation
المكافحة العالجية:

()32

مع نظام تهوفل جيدة

 ل يوجد .يجب قلع النباتات المصابل وحرقها

عوارض اإلصابة على الدرنات
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 جرب البطاطا العادي (Potato Common Scab) Streptomyces spp.
Photo by Jack Clark

بقع بنيل فلينيل الملمس على سطح قشرة الدرنات

 متواجد في التربل خاصل القلويل (ال لسيل) مع ت رار
زراعل البطاطا سنويا"
 ينتقل بواسطل التربل والتقاوي
 يظهر المرض عند بد ت ون الدرنات
عوارض اإلصابة على الدرنات



يتطور في اوجوا الرطبل المعتدلل الح اررة

المكافحة الوقائية:







إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل
إختيار أصنا

مقاومل

تحسين درجل حمولل التربل القلويل وعدم إستخدام اوسمدة القلويل وال لسيل

المحافظل على رطوبل التربل من بدايل ت وين الدرنات حتى الحصاد من خالل الري المنتظم وعدم السماح بتجميع مياه الري
ولع ال بريت ،الجيبسن أو السوبرفوسفات الوالوي في التربل عند تحلير اورض في حال ظهوره في الموسم السابق

إتبا دورة زراعيل لمدة  6سنوات تشمل زراعل محاصيل السماد الخلري وتجنب زراعل الجزر ،الشمندر ،الفجل والسلق

المكافحة العالجية:


ل يوجد

 العفن الحلقي (Potato Ring Rot) Clavibacter spp.

عوارض اإلصابة على األوراق

المكافحة الوقائية:





Photo by Jack Clark

Photo by Jack Clark

إصفرار اووراق بين العروق واحتراق أطرافها ،تعفن

عوارض اإلصابة على الدرنات

اووعيل الحلقيل للدرنات وتحول لونها إلى البني ،إنتشار
مرض الساق السودا في الدرنات،

تشققات في قشرة الدرنات ،وجود رافحل ريهل.
 تنتشر الب تيريا بسرعل وتسبب خسافر بيرة

 تنتقل بواسطل التقاوي والمعدات الزراعيل عبر الجروح
 تظهر العوارض على الدرنات عند الحصاد

 يتطور المرض خالل التخزين ول ينتقل إلى الدرنات

إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

السليمل

يفلل عدم تقطيع التقاوي

تعقيم المعدات الزراعيل بل Calcium hypochlorid 10 %
Photo by Jack Clark

تعقيم أما ن التخزين

المكافحة العالجية:


ل يوجد

عوارض اإلصابة داخل الدرنات
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 -3األم ارض الفيروسية ) (PVX, PVY, PLRY, AMV, TRV, CMVوالفيرويدية PSTVd
إصفرار اووراق ،تجعدها والتفافها إلى اوعلى  ،تشوه الدرنات مع وجود حلقات
Photo by Elia Choueiri

بنيل في داخلها ،توق






عوارض اإلصابة بفيروس PVY




المكافحة الوقائية:




نمو النبات وانخفاض في اإنتاج

تنتقل فيروسات  PVX, PVA, PVY, PLRVعبر التقاوي ،وتظهر العوارض
على اووراق السفليل،
تنتقل الفيرسات  PVA, PVY, PLRY, AMV CMVعبر الحشرات وتظهر
العوارض على اووراق الفتيل،
ينتقل فيروس  TRVعبر النيماتود وتظهر العوارض على الدرنات
ينتقل فيروس  PVXعبر المعدات الزراعيل
تظهر العوارض في الجو اليافم
ل يتطور خالل التخزين

إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

عدم زراعل بندورة ،خيار ،نفل أو فصل في الحقل إلى جانب البطاطا

قلع وحرق  3نبات من البطاطا من ل جهل المحيطل بالنبتل المصابل بالفيروس

المكافحة الكيميائية:

 ل يوجد أي عالج يميافي ومراض الفيروسيل .تتم م افحل الحشرات الناقلل للفيروس وازالل العوافل اوعشاب اللارة
Photo by Jack Clark

Photo by Jack Clark

G. Kleinschmidt

PVY

TRV

PLRV

 -4األمراض الناجمة عن النيماتود أو الديدان الثعبانية

 النيماتود Meloidogyna spp. (Knot Nematode), Globodera spp. (Cyst Nematode),
)Paratylenchus spp. (Lesion Nematode), Ditylenchus spp. (Stem and Bulb Nematode
Photo by Christopher Hogger

Photo by Jack Clark

نبات سليم (يمين) ونبات مصاب (يسار)

إصفرار اووراق ،ذبول النبات وتقزمه،
إنتفاخات على الجذور ،تشوه الدرنات
 متواجدة في التربل

 تنتقل عبر البذار والم نات الزراعيل

ظهور إنتفاخات على الجذور

المكافحة الوقائية:



إعتماد الدورة الزراعيل لمدة  3سنوات خاصل مع الخردل ،الفجل والنجيليات

إختيار أصنا

مقاومل

Photo by Jack Clark



إتبا اوعمال الزراعيل المذ ورة في مقدمل الفصل

عوارض اإلصابة في الحقل

المكافحة الكيميائية:


تعقيم التربل قبل الزر عند وجود النيماتود في التحاليل المخبريل أو عند ظهور

العوارض في الموسم السابق (جدول رقم )3

عوارض اإلصابة على الدرنات
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الفصل الثالث

الحصاد والمراحل ما بعد الحصاد

 -0الحصاد
دالئل الصالحية للحصاد

يبدأ الحصاد عندما تصل درنات البطاطا إلى الحجم المناسب للصن  .إجمال" تنللج اللدرنات بعلد حلوالي  136 – 166يلوم ملن تلاريخ اللزر

وذلك حسب اوصنا  .إن مرحلل الصالحيل لحصاد البطاطا تتأور بنظام اللري ونظلام الز ارعلل .أونلا عمليلل النللوج ،تلذبل اوغصلان واووراق
وتخ

)%

عمليل التمويل ال لوروفيلي وتت ون القشرة الخارجيل .تتميز درنات البطاطا النالجل بأنهلا محاطلل بقشلرة جيلدة وغنيلل بالملادة الجافلل (26

()20

 ،ما تحتوي على ميل قليلل من الس ريات المختزلل (.)20( )%6،0

عمليات ما قبل الحصاد

التسللميد اوزوتللي قبللل  0 - 6أسللابيع مللن القلللع ،ون اإف لراط فللي التسللميد اووزتللي يللؤدي إلللى خفللض نسللبل المللادة



يجللب أن يتوق ل



يجب إ ازللل المجملو الخللري قبلل  16 - 16يلوم ملن عمليلل القللع مملا يسلاعد فلي ت لوين قشلرة صللبل تحملي اللدرنات ملن الللرر

الجافل ويزيد من الس ريات المختزلل.

المي اني ي خالل الحصاد ومراحل ما بعلد الحصلاد وتصلبح أقلل تلأو ار بلاومراض الفطريلل والجرووميلل التلي تلدخل عبلر الجلروح ،ملا

تساعد في توبيت نسبل المادة الجافل في الدرنات .يم ن إزالل المجمو الخلري إما يدويا" واما مي اني يا".
 يمنع استخدام مواد يميافيل مجففل للمجمو الخلري

تتم عمليل القلع بواسطل آلت أوتوماتي يل أو نص

Photo by Jack Clark

شروط الحصاد

أوتوماتي يل .يجب تدريب العمال على

الطريقل السليمل للحصاد والتعبفل لتجنب مخاطر تلوث الدرنات من اومراض القابلل لإلنتقال

عبر اإنسان ،من التلوث ال يميافي ،أو من أي لرر مي ان ي .ما يجب توعيل وتدريب

العمال على النظافل الشخصيل من غسل اويدي ،عدم إرتدا المجوهرات ،قص اوظافر

وعدم او ل والتدخين اونا العمل .عند الحصاد يجب مراعاة القواعد التاليل:

حصاد البطاطا ميكانيكيا"

يجب أن ت ون رطوبل التربل معتدلل وح اررة الدرنات  16إلى  18درجل مفويل خالل عمليل القلع.
يجللب أن تتمتللع المعللدات المسللتعملل للقلللع بفعاليللل مرتفعللل مللع اوخللذ بعللين اإعتبللار عللدم إلحللاق اللللرر بالللدرنات وا ازلللل بقايللا
التراب ،الحصى واوغصان المعلقل فيها.

يفلل الحصاد عند الصباح البا ر
تل

الدرنات المصابل مباشرة بعد الحصاد

تعبفل درنات البطاطا السليمل وبعنايل لتجنب دمها

شروط نقل الثمار إلى المستودعات:
يجب صيانل وسافل النقل لحمايل الدرنات من اولرار المي اني يل
يجب نقل الدرنات بالسرعل المم نل إلى خيمل بيرة أو مستود لوقايل الدرنات من ح اررة الشمس ولفحل الرياح الحارة
يجب تيطيل الدرنات مباشرة بعد نقلها لمنع عول البطاطا من ولع البيض
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 -2التوضيب

معالجة الدرنات قبل التوضيب

عند وصول درنات البطاطا إلى أما ن التوليب ،يتم فرزها وازالل جميع الدرنات المتلررة أو المصابل بمرض أو حشرة ،وم معالجتها بسلسلل
من المراحل لتجنب الوقو لحقا" في بعض المشا ل من أمراض أو خلل فيزيولوجي وذلك على الش ل التالي:
+
معقمات
Thiabendazole

تغطيس

غسيل




التصنيف

تنشيف

تعليب

تحجيم

يجب أن ت ون المياه المستخدمل في اليسيل صالحل للشرب وفقا" لمواصفات ISO 17025

يجب صيانل والحفاظ على نظافل موقع التوليب لمنع أي تلوث
يجب أن ت ون المطهرات مسجلل رسميا" ومصرح بإستخدامها من جهل الح ومل اللبنانيل وغير محظر إستخدامها في
دول اإتحاد اووروبي

 -0البطاطا الباكورية

تصن

البطاطا البا وريل وفقا" لقرار وزير الزراعل رقم  1/ 358تاريخ  1000/16/26المعدل بالقرار رقلم  1/2تلاريخ  ،2666/1/3رقلم المرجلع

خ( 00/1/جدول رقم)0

جدول رقم  :9شروط توضيب البطاطا الباكورية المعدة لإلستهالك
إستثناءات الجودة

 يسمح بوجود داخل ل عبوة
نسبل ل تتعد  ٪٤وزنا" من

البطاطا البا وريل ل تستجيب
للصفات الدنيا المحددة أعاله.
 يسمح لمن هذه اإستونا ات
  ٪١وزنا" درنات مصابلباإهت ار الجا
 ٪١ -وزنا" درنات مصابل

باإهت ار الرطب
 ٪١ -وزنا" درنات "مخلرة"

 إلافل إلى احتوا ل عبوة مال يزيد عن  ٪١من الشوافب.

شروط عائدة للتحجيم

 يعتمد مقياسا" لتحجيم درنات البطاطا
البا وريل المعدة للتصدير أو اإستيراد
الحجم أو الوزن .
أ -في التحجيم

 يجب أن ل يقل حجم درنات البا وريل عن
 ٨٢ملم .
تتروح حجمها
 أو البطاطا البا وريل التي ا
بين ١١و٨٢ملم تحت تسميل "غروناي".
ب -في الوزن

 يجب أن ل يقل وزن درنات البطاطا
البا وريل عن٨٢غ
 أو بين  ٥و  ٨٢غ بطاطا تسوق تحت
تسميل "غروناي".

أ-التحجيم

إستثناءات لجهة التحجيم

 يسمح بوجود داخل ل عبوة ما نسبته  ٪٣وزنا" لدرنات
با وريل يقل حجمها عن  28ملم.
 يسمح للدرنات المصنفل "غروناي" أن تحوي ل عبوة حد

أقصى  ٪٣وزنا" من درنات تقل حجما عن  ١١ملم أو تزيد عن
 ٨٢ملم.
ب -الوزن

 يسمح بوجود داخل ل عبوة ما نسبته  ٪٣وزنا" لدرنات
با وريل يقل حجمها عن  ٨٢غراما”.

 يسمح للدرنات المصنفل "غروناي" أن تحوي ل عبوة حد أقصى
 ٪٣وزنا" من درنات يقل وزنها عن  ٥غ أو يزيد عن  ٨٢غ
ج -اإلستثناءات لجهة وجود أصناف مختلفة
 يسمح بوجود داخل ل عبوة ما نسبته  ٪٨وزنا" لدرنات
تنتمي إلى أصنا مختلفل.

 -2البطاطا المعدة للتخزين

تصن

البطاطا المعدة للتخزين وفقا" لقرار وزير الزراعل رقم  1/ 358تاريخ  1000/16/26المعدل بالقرار رقلم  1/2تلاريخ  ، 266/1/3رقلم

المرجع خ( 00/2/جدول رقم )16

جدول رقم : 01شروط توضيب البطاطا المعدة للتخزين
شروط عائدة للتحجيم

إستثناءات لجهة الجودة

 يسمح بوجود داخل ل عبوة نسبل ل تتعد ما

نسبته  ٪٦وزنا" من درنات البطاطا المعدة للخزن
ل تستجيب للصفات الدنيا المحددة أعاله
 ويسمح لمن هذه اإستونا ات بنسبل  ٪١حد

أو

أقصى وزنا" ،لدرنات مصابل باإهت ار الناش
الرطب.
 ويسمح لوجود شوافب بنسبل ل تتعد  ٪٨وزنا".

إستثناءات لجهة التحجيم

 يعتمد مقياسا لتحجيم درنات البطاطا المعدة

 يسمح بوجود داخل ل عبوة ما نسبته ٪٣

بإستونا اوصنا ذات الدرنات الطويلل.
 وتعتبر طويلل الدرنات العافدة لألصنا
ذات الش ل الطويل التي يزيد طولها مرتين

 إستونا ات لجهل وجود أصنا مختلفل
 يسمح بوجود داخل ل عبوة ما نسبته ٪٨
وزنا" من درنات البطاطا العافدة لصن

للخزن الخرم المربع (المربعات).
 يسمح حد أدنى لحجم الدرنات التي ل
تعبر "خرما مربعا" يقل للعه عن ٣٥ملم

على اوقل عن قياس عرلها.
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من وزن درنات البطاطا التي ل تستوفي
شروط التحجيم.
 ول يسمح بدرنات تنقص حجما عن  ٨٢ملم.

يختل

عن صن

درنات العبوة الواحدة.

التعبئة

يم ن تعبفل درنات البطاطا بعدة وسافل شرط أن تصل سليمل إلى المستهلك .منها:


تعبفل في صلناديق رتونيلل .ويمنلع التعبفلل فلوق حافلل الصلندوق ل لي ل تتللرر اللدرنات عنلد المداوللل ،السلبب الرفيسلي فلي دخلول

الفطريللات واصللابل الللدرنات بللالعفن .مللا يم للن ولللع للل درنللل بطاط لا داخللل لليس شللب ي مللن نللو مطللاط إسللفنجي Foam Net
لتجنب إحت اك الدرنات ببعلها البعض داخل الصندوق.




تعبفل في أ ياس من الشباك.

تعبفل في أ ياس قماشيل .ينصح بها ونها تحافظ على نوعيل البطاطا.

تعبئة البطاطا في الصناديق الكرتونية

تعبئة البطاطا في أكياس شبكية
شبك مطاط إسفنجي

تعبئة البطاطا في أكياس قماشية

شروط المظهر العام للعبوة

()0( )5

يمنع التعبئة فوق حافة الصناديق

 -0شروط المظهر العام لعبوة البطاطا الباكورية المعدة لإلستهالك
جدول رقم  : 00شروط المظهر العام لعبوة البطاطا الباكورية المعدة لإلستهالك
في التجانس
 يجب أن ت ون درنات
البطاطا البا وريل في ل
عبوة متجانسل المظهر،
وأن تنتمي إلى صن
واحد وجودة واحدة.
 يجب أن ت ون درنات
البطاطا البا وريل داخل
العبوة الواحدة و في

في التوضيب
شروط التوضيب

المظهر العام

 يجب أن تولب البطاطا البا وريل

 يسمح لتوليب البطاطا بالعبوات المالفمل (أ ياس – شبك  -صناديق)..
تسع  ١٢لو أو اقل و  ٨٢ - 12،5و ٨٥لو وزنا” صافيا.

بطريقل و أسلوب يؤمنان سالمل

 و يسمح بعبوات مختلفل إذا ان العقد المبرم بين البافع و المستورد

افيل للدرنات مدة عمليات التسويق.

ينص على ذلك.

 يسمح فقط بإستعمال العبوات

 في حال إستعمال أ ياس من الورق أو البالستيك يجب أن ت ون لهذه

الجديدة و النظيفل المصنوعل من

او ياس وقوب تسمح بالتهويل المالفمل.

مواد ل تلحق أي لرر على

 يجب أن ت ون أوازن ل عبوات اإرساليل الواحدة متساويل.

الدرنات من خارجها أو داخلها.
 يسمح بإستعمال مواد خاصل

أسفلها مماولل لدرنات

(التورب موال") لتأمين حمايل أفلل

الطبقل الظاهرة.

للدرنات البا وريل خالل عمليات

توليح حول "األرسالية" – الحمولل

يقصد ب لمل "إرسالية" ل ميل من درنات البطاطا البا وريل تتحلى
بالميزات الموحدة التاليل:

التحميل و النقل الطويل.

 -إرساليل أو شحنل واحدة تحوي عدة مجموعات

 يمنع إستعمال العبوة المصنوعل من

 أن ت ون هذه اإرساليل أو الشحنل لنفس المولب أو المصدر -أن تنتمي إلى صن

الفلين (بوليستيرين).

واحد

 -أن يستعمل لتوليب ل مجموعل نوعا" واحدا" من العبوات
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 -2شروط المظهر العام لعبوة البطاطا المعدة للتخزين
جدول رقم  : 02شروط المظهر العام لعبوة البطاطا المعدة للتخزين
في التوضيب

في التجاس
شروط التوضيب
 يجب أن ت ون درنات البطاطا المعدة
للخزن في ل عبوة متجانسل المظهر،
واحد وجودة واحدة.

وأن تنتمي إلى صن

يجب أن ت ون درنات البطاطا المعدة للخزن

المظهر العام

 يجب أن تولب البطاطا البا وريل
بطريقل و أسلوب يؤمنأن سالمل
افيل للدرنات مدة عمليات التسويق.
 يسمح فقط بإستعمال العبوات

داخل العبوة الواحدة وفي أسفلها مماولل

الجديدة و النظيفل المصنوعل من

لدرنات الطبقل الظاهرة.

مواد ل تلحق أي لرر على
الدرنات من خارجها أو داخلها.
 ويسمح بإستعمال مواد خاصل
(التورب موال) لتأمين حمايل أفلل
للدرنات البا وريل خالل عمليات
التحميل والنقل الطويل.
يمنع إستعمال العبوة المصنوعل من
الفلين (بوليستيرين).

 يسمح لتوليب البطاطا بالعبوات المالفمل (أ ياس – شبك -
صناديق )....سعل  ١٢لو أو أقل و ٨٢- 12،5

لو و٨٥

  36لو وزنا” صافيا. ويسمح بعبوات مختلفل إذا أن العقد المبرم بين البافع
والمستورد ينص على ذلك.
 في حال إستعمال أ ياس من الورق أو البالستيك يجب أن
ت ون لهذه او ياس وقوب تسمح بالتهويل المالفمل.
 يجب أن ت ون أوزأن ل عبوات اإرساليل الواحدة متسأويل.
 توليح حول "األرسالية" – الحمولل

يقصد ب لمل "إرسالية" ل ميل من درنات البطاطا البا وريل

تتحلى بالميزات الموحدة التاليل:
 إرساليل أو شحنل واحدة تحوي عدة مجموعات أن ت ون هذه اإرساليل أو الشحنل لنفس المولب أو المصدر أن تنتمي إلى صن واحد -أن يستعمل لتوضيب كل مجموعة نوعا" واحدا" من العبوات

التمريك:
 -0البطاطا الباكورية المعدة لإلستهالك
يجب أن يحمل خارج ل عبوة ،و بش ل والح و جلي غير قابل للزوال أو اإنحالل ،التعليمات الواردة فيما يلي (جدول رقم  ) 13مجمعل
على جهل واحدة من ل عبوة.

جدول رقم  : 03شروط تمريك صناديق البطاطا الباكورية المعدة لإلستهالك
التعريف

هوية و محتوى العبوة

منشأ الثمار

 المولب أو الشاحن

 بطاطا با وريل

 بلد اإنتاج

 اوسم و العنوان أو عالمل فارقل خاصل

 صن

البطاطا

التصنيف التجاري
 الوزن الصافي

 -2البطاطا المعدة للتخزين
يجب أن يحمل خارج ل عبوة و بش ل والح و جلي غير قابل للزوال أو اإنحالل التعليمات الواردة فيما يلي (جدول رقم  )16مجمعل على
جهل واحدة من ل عبوة

جدول رقم  : 04شروط تمريك صناديق البطاطا المعدة للتخزين
التعريف
 المولب أو الشاحن
 اوسم و العنوأن أو عالمل فارقل خاصل

هوية و محتوى العبوة
 بطاطا للتخزين
 صن

منشأ الثمار
 بلد اإنتاج

البطاطا

التصنيف التجاري
 الوزن الصافي
 تحديد وزن أي مادة إلافيل غير
البطاطا (تورب ،رتون)...،
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 -3التخزين

تهد

عمليل التخزين التي يم ن أن تمتد إلى  0أشهر (خاصل للبطاطا الصناعيل) إلى الحد من خسلارة اللوزن ،منلع البرعملل والتفلريخ والحفلاظ

على جودة البطاطا بما يخص الش ل والجودة التصنيعيل .إن عمليل التخزين الناجحل تتطلب إدارة جيدة على مراحل:

 تعقيم وتنظيف أماكن التخزين

قبللل أي عملي للل تخل لزين يجللب القي للام بعملي للل تنظي ل

ل للل وح للدات وأدوات التخل لزين ،وذلللك لل للتخلص م للن أي خطللر لنم للو العف للن إذ أن الجل لراويم

والفطريات يم نها أن تتواجد في هذه اوما ن لعدة أشهر وسنوات.
إن عمليللل التعقلليم يجللب أن ت للون مسللبوقل بتنظيل

جيللد بالمللا النظي ل

لدرن وسلق
العمليل ،إذ أنه ينصح بإستعمال غر تخلزين ذات ج ا

لأوير" بيل ار" علللى فعاليللل هللذه
والمللليوط .أن لحالللل الجللدارن واورض تل ا

وأرض ملسلا سلهلل التنظيل

بإسلتخدام ملواد يمافيلل بإسلتعمال إحلد الملواد

التاليل :ما الجافل ( 12درجل) بتر يلز  166ل ملا (تلتم المعالجلل باليسلل أو اللرش) ،ملادة الفورملول ( تر يلز  5ل 16 /ل ملا تلتم المعالجلل

باليسيل أو التدخين) ،مادة ال بريت (بتر يز  156غ /م ،3المعالجل بالتدخين.)....

 تنشيف الدرنات

تجللر هللذه المرحلللل فللي حللال انلت الللدرنات رطبللل عنللد القلللع ،إذ أن تنشلليفها لللروري لتجنللب نمللو العفللن الجروللومي خاصللل .إن التهويللل القويللل

ل ومل أو صناديق البطاطا يجب أن تبدأ فو ار حتى لو لم يتم مل غر التخزين .أونا هذه المرحلل يجب أن ل يصار إلى خفض سريع لحل اررة
التخزين ي ل يؤور ذلك على تعافي درنات البطاطا المجروحل أونا القلع.

 إندمال الجروح الناجمة عن القلع

تخللزن الللدرنات علللى ح ل اررة  18-12درجللل مفويللل و نسللبل الرطوبللل بللين  85و  % 05لمللدة  8أيللام ل للي تلت لأم الجللروح ممللا يجنللب لحقللا" إصللابل

الدرنات بالعفن وفقدان الما  .في هذه المرحلل يجب تهويل غر التخزين لمدة ساعل يوميا" إزالل بخار الما الناجم عن تنفس الدرنات.

 عملية التبريد

بعد عمليل إندمال الجروح ،يتم خفض الح اررة تدريجيا حتى بلوغ ح اررة التخزين المطلوبل ،أونا هذه المرحللل يجلب تجنلب التبريلد السلريع حتلى ل
يؤدي ذلك إلى تقطر الما على سطح الدرنات والحاق اوذ بها.

 ظروف التخزين المناخية
التهوئة :لروريل
الضوء :يجب تخزين الدرنات بعيدا" عن اللو لمنع اإنبات
الرطوبة :يجب أن ت ون الرطوبل النسبيل في غر التخزين بين . % 05-06
الح ـرارة :تللؤور بشل ل بيللر علللى التفللاعالت البيو يميافيللل التللي تسللتمر فللي درنللات البطاطللا
من عمليات التنفس إلى عمليات اإستقالب التلي تلؤدي إللى اسلتهالك قسلم ملن

المللادة الجافللل للبطاطللا وتحويللل قسللم مللن مللادة النشللا إلللى س ل ريات مختزلللل.

تختل

درجات ح اررة غر التخزين حسب اإستعمالت الالحقل للبطاطا:

 تخزن البطاطا المعدة لصناعل الرقافق على ح اررة  11 - 16درجل مفويل،

 تخزن البطاطا المعدة للقلي على ح اررة  0درجات مفويل،

 يجب في لتي الحالتين إستعمال مادة مانعل اإنبات مول  CIPCأو

التبريد داخل غرف التخزين

ال لوربرفام بتر يز  5غرام /طن على أن يتم رشها على الدرنات بواسطل التعفير أو التدخين.

 إن انخفلاض الحل اررة إلللى  6درجلات أونللا التخلزين يللؤدي إللى زيللادة فلي ميللل السل ريات البسلليطل مملا يسللبب فلي تلللون
بني شديد عند القلي

 تخزن البطاطا المعدة للبذار أو إستعمالت غذافيل أخر على ح اررة  6درجات مفويل.
إن عمليل التح م بتييرات الحل اررة داخلل غلر التخلزين هلو أملر للروري ونله يلؤور ويل ار عللى فيزيولوجيلل اللدرنات وبالتلالي عللى جودتهلا ،للذلك

يجب التح م أتوماتي يا بالح اررة الداخليل للبراد بعد اوخذ بعين اإعتبار الح اررة الخارجيل ذلك الح اررة الناجمل عن تنفس الدرنات.
 يجب أن ل يتجاوز فارق الح اررة بين الهوا البارد للمخزن وسطح الدرنات درجتين مفويل
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األضرار الفيزيولوجية التي تصيب الدرنات خالل التخزين والتي مصدرها الحقل
القلب األجوف أو التبقع البني الداخلي )(Hallow Heart / Inyernal Brown Spot
Photo by Marite Candwell

تبدأ اوعراض بظهور بقعل بنيل اللون في وسط درنات البطاطا ،وم تتطور وتج

النسجل لتتحول

إلى فجوة فلينيل القوام ذات لون بني .من أسبابه :عدم إنتظام الري ،التقلبات في درجات الح اررة،

التفاوت بين ح اررة التربل والهوا ونقص عنصر ال السيوم الممتص في المراحل اوولى من ت وين
الدرنات.

المعالجة :ري منتظم ،تقريب خطوط الزر وزراعل أصنا

مقاومل .
Photo by Adel Kader

القلب األسود ()Black Heart

تظهر عوارله على ش ل تلون بني داخل الدرنات خالل التخزين مع رافحل قويل ،وم يتحول إلى
اللون اوسود .من أسبابه :اإفراط في الري ،عدم التهوفل ونقص اوو سجين في غر التخزين.
المعالجة :تجنب الري المفرط ،التهوفل المناسبل وخفض الح اررة في غر التخزين .

اإلخضرار ()Greening

تظهر عوارله على ش ل بقع خل ار  .سببه :تجمع اليخلور ( )Chlorophylفي درنات البطاطا نتيجل
تعرلها وشعل الشمس المباشرة في الحقل أو لإللا ة اونا التخزين .مما يؤدي إلى ت وين مادة الل
 Glycoalkaloidفي الدرنات وهي مادة خل ار سامل تعطي البطاطا الطعم المر.
المعالجة :تجنب زر اوصنا

التي تعطي درنات سطحيل ،تجنب تشقق التربل بإعتماد الري المنتظم

والتحلين ،تجنب تعرض الدرنات لللو في غر التخزين.

األضرار الباتولوجية التي تصيب الدرنات خالل التخزين والتي مصدرها الحقل

تص للاب درن للات البطاط للا خ للالل التخل لزين أو خ للالل الت للداول بالعدي للد م للن اومل لراض الت للي ه للي مص للدرها الحق للل .أهمه للا :العف للن الب تي للري الط للري

 Bacterial Soft Rotواللذي تسلببه الب تيريلا  ،Erwinia carotorvaالعفلن الحلقلي  Ring Rotاللذي تسلببه الب تيريلا ، Clavibacter spp.

عفن الفو ازريوم أو مرض الهريان الجا

الذي يسببه الفطر  ،Fusarium solaniالعفن الوردي الذي بسببه الفطر Phytophthora infestans

 ،العفن المافي  Water Rotالذي يسببه فطر البيويوم  ،Pythium spp.جرب البطاطا  Powdery Scabالذي يسلببه الفطلر Spongospora
 subterraneanوالجرب الفلي  Silver scurfالي يسببه الفطر . Helminthosporium solani

المعالجة :تبدأ المعالجل من الحقل .حيث يتم م افحل الفطريات والب تيريا المسببل ل ل من هذه اومراض وفقا" ما ذ ر في فصل الم افحلل المت امللل
وشروط الحصاد والمعامالت ما بعد الحصاد.
Photo by Don Edward

Photo by G. Kleinschmidt

العفن البكتيري الطري

مرض الهريان الجاف
Photo by Elia Choueiri

Photo by Jack Clark

العفن الحلقي

مرحلة ما بعد التخزين وقبل التسويق:

Photo by Jack Clark

الجرب الفضي

Photo by Jack Clark

العفن الوردي

جرب البطاطا

فللي هللذه المرحلللل يجللب رفللع ح ل اررة الللدرنات بللبط حتللى تصللل إلللى  13-16درجللل مفويللل خللالل  6 -3أسللابيع للسللماح للللدرنات بإسللتهالك ميللل

الس ريات المنتجل خالل التخزين على ح اررة منخفلل على أن ت ون الرطوبل النسبيل .% 05-06
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 -4دالئل الجودة
 المواصفات الفيزيائية والصحية للبطاطا الباكورية:

تتطلب صفات الجودة العاليل للبطاطا البا وريل المعدة للتسويق الحد اودنى من المواصفات التاليل:
مماولل لصفات الصن ،
متجانسل،
املل  ،سليمل من اآلفات الزراعيل أو من أوارها  ،نظيفل  ،صلبل،
خاليل من اوتربل ومن العيوب الخارجيل أو الداخليل التي قد تؤور على مظهرها العام أو على حفظها مول :ال دمات ،التشققات،
اإنبات ،اإخلرار واولرار الناتجل عن الحشرات أو عيب شديد في المظهر أو البقع السم ار الخارجيل أو السواد الداخلي أو أي
عيب آخر أو البقع اليامقل الناتجل عن الح اررة الزافدة أو الجرب،
خاليل من أوار اإصابل بالصقيع و من أيل رطوبل خارجيل زافدة ومن أي طعم أو رافحل غريبين،
على حال من النمو يسمح لها تحمل عمليات التوليب التحميل و الشحن و التفريو و بالتالي الوصول سالمل إلى الم ان المقصود،
يجب أن ت ون ل عبوة أو شحنل خاليل من الشوافب.

 المواصفات الفيزيائية والصحية للبطاطا المخزنة:
يجب أن تتمتع درنات البطاطا المخزنل بحد أدنى من المواصفات التاليل :
مماولل لصفات الصن ،
سليمل خاليل من أي إهت ار أو عيب يجعلها غير صالحل لإلستهالك،
املل  ،سليمل من اآلفات الزراعيل أو من أوارها  ،نظيفل  ،جامدة الملمس (صلبل)  ،قشرتها م تملل النمو،
خاليل من العيوب الخارجيل أو الداخليل التي قد تؤور على مظهرها العام أو على حفظها مول :الشقوق ،الجروح ،آوار العقص أو
تحجر اللون اوخلر أو عيب شديد في المظهر أو البقع السم ار الخارجيل أو السواد الداخلي أو أي عيب آخر أو البقع اليامقل
الناتجل عن الح اررة الزافدة أو الجرب العادي أو الطحيني أو السطحي،
خاليل من أوار اإصابل بالصقيع و من أيل رطوبل خارجيل زافدة و من أي طعم أو رافحل غريبين،
عدم ظهور بد اونبات فيها،
يجب أن ت ون درنات البطاطا على حال من النمو يسمح لها تحمل عمليات التوليب التحميل و الشحن و التفريو و بالتالي
الوصول سالمل إلى الم ان المقصود،
يجب أن ت ون ل عبوة أو شحنل خاليل من الشوافب.
ما يجب أن تشمل مواصفات الجودة للبطاطا الحد اوقصى للجراويم المسموح به (جدول رقم ) 15ويجب تل

يتم الفحص المخبري حسب معايير ليبنور في مصلحل البحاث العلميل الزراعيل (الفنار) .

أي منتج يتخطى هذا المعدل.

جدول رقم  : 05الحدود الجرثومية للبطاطا المعدة للتخزين أو لإلستهالك
نوع العيّنة

األحياء المجهرية
الهوائية

القولونيات
اإلجمالية

30 °C

30 °C

بطاطا

المكورات العنقودية
القولونيات
الذهبية
المتحمّلة للحرارة
44 °C

37 °C

مستعمرة/غ

مستعمرة/غ

مستعمرة/غ

مستعمرة/غ

-

-

E. coli
n=5 ; c=2
m=10
M=102

-

السالمونيال

البكتيريا الالهوائية
المختزلة للكبريت

مستعمرة 25/غ

46 °C

الخمائر
والفطريّات

مستعمرة/غ

مستعمرة/غ

n=5 ; c=0
خاليل

-

37 °C

المواصفة
أو
القرار

30 °C

-

الدستور
العالمي لليذا
CX/NEA
03/16

) )nعدد العينات الواجب تحليلها والتي تؤخذ بطريقل عشوافيل من الدفعل.

يتروح المحتو الجروومي فيه بين  mو .M
( (cالحد اوقصى لعدد العينات المسموح أن ا
( (mالمحتو الجروومي المسموح به في المنتج.

) (Mالحد اوقصى الذي يجب أل يصل إليه أو يزيد عنه المحتو الجروومي في اي عينل من العينات الواجب تحليلها.
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ملحق
الئحة المبيدات الزراعية ،درجة السمية ،كمية الرش ونسبة الرواسب المسموح بهما في الثمار
درجة السمية
ونسبة الرواسب الكمية المسموحة
(غ  /هكتار)
المسموحة في الثمار
(ملغ  /كلغ بطاطا)

إسم المادة الفعالة
نوع المبيد
Abamectin

ابماكتين
استاميبريد

Acetamiprid
Chlorothalonil

كلوروتالونيل
Chlorpyriphos ethyl
كلوربيريفوس اتيل
Copper + Mancozeb
كبريت  +مانكوزيب
Copper + Maneb
كبريت  +مانب
Copper + Propineb
كبريت  +بروبيناب
Copper
المركبات النحاسية
Cymoxanil + Mancozeb
سيموكزانيل +مانكوزب
Cymoxanil + Metiram-zinc
سيموكزانيل +ماتيرام زانك
Cymoxanil + Propineb
سيموكزانيل  +بروبيناب
Cypermethrine
سيبرماترين
Cyromazine
سيرومازين
Deltaméthrine
دالتامترين
Diméthomorphe + Mancozeb
ديماتمورف  +مانكوزيب
Lambda-cyhalothrine
المبدا سيالوثرين
Kresoxim methyl
كريزوكسين ماتيل
Mancozeb
مانكوزاب
Maneb
مناب
Metiram-zinc
ماتيرام زانك
Propamocarb HCL+ Chlorothalonil
بروباموكارب هيدروكلورايد  +كلوروثالونيل

كبريت ميكروني

مبيد حشري
بالمالمسة
مبيد حشري
جهازي
مبيد فطري
وقائي
مبيد حشري
بالمالمسة
مبيد فطري
وقائي
مبيد فطري
وقائي
مبيد فطري
وقائي
مبيد فطري
وقائي
مبيد فطري وقائي و
جهازي
مبيد فطري وقائي و
جهازي
مبيد فطري وقائي و
جهازي
مبيد حشري
بالمالمسة
مبيد حشري
مأنع األنسالخ
مبيد حشري
بالمالمسة
مبيد فطري وقائي
وجهازي
مبيد حشري
بالمالمسة
مبيد فطري
جهازي
مبيد فطري
بالمالمسة
مبيد فطري
بالمالمسة
مبيد فطري
بالمالمسة
مبيد فطري
وقائي وبالمالمسة

Sulfur

مبيد عناكبي

T+
6،61
Xn
166
6،61
1566 - 1666
T+
6،61
1،5
T
ليتر/هكتار
6،65
Xi
0666
( 5كبريت)
Xi
0666 - 5666
( 5كبريت)
Xi
666
( 6،3بروبيناب)
Xn
5666
5
Xi
2566 – 1066
( 6،65سيموكزأنيل)
Xi
2566
( 6،65سيموكزأنيل)
Xi
2566
( 6،3بروبيناب)
Xn
26
6،2
366
1
6،05
T
غ/هكل
6،65
Xi
2666
( 6،5ديماتمورف)
0.5
T+
12،5
6،62
Xn
156 - 166
6.65
Xi
1866 – 1206
6،3
Xi
1066 - 1566
6،3
1066
6،3
2،0
Xn
ليتر /هكتار
( 6،5بروباموكارب)
Xi
0666
56
21،0

()27( )06

فترة األمأن
(يوم)
3
0

نوع اآلفة
الدودة الخياطة،
أكاروز
الفرفور األبيض

3

اللفحة المتأخرة

21

المن،

0

اللفحة المتأخرة

28

اللفحة المتأخرة

21 - 16

اللفحة المتأخرة

21 - 16

اللفحة المتأخرة

28

اللفحة المتأخرة

28

اللفحة المتأخرة

28

اللفحة المتأخرة

0

المن،
نطاط الورق

3

الدودة الخياطة
أبيض،

3

فرفور
قارضة،

0

اللفحة المتأخرة

21

العثة ،تريبس ،المن

28

اللفحة المبكرة

0

اللفحة المبكرة والمتأخرة

28

اللفحة المتأخرة

16

اللفحة المتأخرة

21

اللفحة المتأخرة

21

اكاروز

 إن هذه المواد هي مسجلل في و ازرة الزراعل وغير محظر إستخدامها في دول اإتحاد اووروبي لعام .2668
 يمكن مراجعة الئحة المبيدات المستخدمل في أوروبا على العنوان اإل تروني :

www.ec.europa/food/plant/protection/pesticides/index _-en.htm

تقسم المبيدات إلى  4أقسام حسب درجات السمية والتي يشار اليها عبر األلوان في اسفل العبوة:
ففل اولى ( : (Class I: T+مبيد سام جدا"

ففل وانيل ( : (Class II:Tمبيد لار ويش ل خط ار" إذا لم يتم اإلتزام بالتدابير الوقافيل واحتياطات السالمل المذ ورة على العبوة
ففل والول ( : (Class III: Xn, Xi, Cمبيد خفي

ففل رابعل ( : (Class IVمبيد آمن

السميل ومع ذلك يجب أخذ اإحتياطات اللروريل عند الرش
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