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بسم هللا الرحمن الرحٌم

القطن
ٌمكن القول بؤن العقد الثانى من القرن التاسع عشر كان بداٌة حقٌقٌة للقطن المصرى ،حٌث استدعى
محمد على باشا المهندس الفرنسى لوٌس جومٌل لٌشرؾ على تنظٌم زراعة القطن فى مصر ،حٌث لم
ٌعد مجرد محصول تنتجه األرض المصرٌة ولكنه تحول إلى سلعة زراعٌة ضرورٌة لمصانع الؽزل
والنسٌج فى إنجلترا فى عهد االحتالل اإلنجلٌزى ،بعد احتالل مصر عام ٕ .ٔ88واكتسب القطن
المصرى سمعة طٌبة بظهور القطن السكالٌدس «ساكل» عام  ٔ9ٓٙوالتى انتشرت زراعته بسرعة
حتى ؼطى الدلتا .وأصبح القطن فى فترة األربعٌنٌات من القرن العشرٌن هو المحصول الرئٌسى فى
الزراعة المصرٌة ،ومع برنامج االقتصادى الوطنى لطلعت حرب الصناعٌة اتسعت مصانع الؽزل
والنسٌج وتوابعها من المحالج التى انتشرت فى كل أرجاء مصر ،وحرصت مصر بعد قٌام ثورة ٖٕ
ٌولٌو ٕ٘ ٔ9على بقاء مكانة القطن المصرى ،خاصة أنه كان ٌمثل سلعة تصدٌرٌة مهمة تعادل
البترول والسالح ،فى مواجهة االحتٌاجات المالٌة المتزاٌدة للدولة خاصة مع بدء مشروع إنشاء السد
العالى ،وتوسع الزعٌم جمال عبدالناصر فى الخمسٌنٌات والستٌنٌات فى إنشاء مصانع الؽزل والنسٌج
 ،اعتمادا على سٌاسة الدورة الزراعٌة لضمان إنتاجٌة مرتفعة للمحصول والحفاظ على مكانة متمٌزة
فى األسواق العالمٌة ،ؼٌر أن سٌاسة االنفتاح االقتصادى فى سبعٌنٌات القرن الماضى وتوابعها من
الخصخصة ساهمت ف ى بٌع القطاع العام ،وبدأت رحلة التراجع فى زراعة القطن وإنتاجه وتصنٌعه
وتصدٌره ،بٌنما اتجه البعض لبٌع محالج القطن  ،حٌث تم بٌع عدد كبٌر من مصانع الؽزل والنسٌج
ضمن برنامج الخصخصة
ٌعد نبات القطن  plant cottonمن أهم محاصٌل األلٌاؾ البذرٌة النباتٌة فً العالم .وهو نبات معمر
لكنه ٌزرع وٌعامل كمحصول حولًٌ .تبع العائلة الخبازٌة  Malvaceaeوالجنس Gossypium
الذي ٌضم أنواعا ً عدة ،قسمها  Zaitsevعام ٔ9ٕٙحسب الجٌنوم إلى أنواع ثنائٌة (،)n = 13
وأنواع رباعٌة (.)n = 26
ٔ .األنواع الثنائٌة  Diploidعددها ٖ٘نوعاً ،تحتوي على ٖٔزوجا ً من الكروموسومات ،وٌزرع منها
نوعان هما:
 القطن اإلفرٌقً  G. herbaceum Lوٌحوي الجٌنوم  ،A1قصٌـر التٌلة (ٖٔـٕ٘مم).
موطنه األصلً إفرٌقٌاٌ .نتشر على شواطئ األطلسً ؼربا ً وفً شمالً إفرٌقٌا ووالٌات
الصٌن .وٌزرع حالٌا ً فً شمال ؼربً الهند وتركٌا وإٌران والعراق وجنوبً أوربا ،وٌشكل
نحوٕـٖ %من المساحة العالمٌة المزروعة باألقطان.
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 القطن اآلسٌوي أو الهندي: G. arboreum L

وٌحوي الجٌنوم  ،A2قصٌر التٌلة

(ٖٔـٕ٘ مم) ،موطنه األصلً آسٌاٌ ،زرع فً الهند وأفؽانستان وباكستان وبنجالدش وبورما
وفٌتنام والصٌن وكورٌا والٌابان وتاٌالند والفٌلٌبٌن ،وٌشكل نحو ٖـٗ %من المساحة العالمٌة
للقطن.
أما األنواع البرٌة :التً تحتوي الجٌنوم  Bفتنتشر فً جنوب وؼرب إفرٌقٌا ،والجٌنوم  Cفً
أسترالٌا ،والجٌنوم  Eفً الجزٌرة العربٌة والٌمن وأرٌترٌا والصومال ،والجٌنوم  Dفً
األمرٌكٌتٌن.
ٕـ األنواع الرباعٌة  : Tetraploidتضم ٘ أنواع وتحتوي على ٕٙزوجا ً من الكروموسومات ،وٌزرع
منها ثالثة أنواع هً:
القطن األمرٌكً ٌ :.G. hirsutum Lحتوي على الجٌنوم  ،AD1متوسط طول التٌلة
(ٕ٘ـٖ٘مم) .موطنه األصلً أمرٌكا الجنوبٌة (المكسٌك)ٌ.زرع حالٌا ً فً الوالٌات المتحدة
وبلدان أخرى عدٌدة .وٌشكل نحو 88ـٓ %9من المساحة العالمٌة المنزرعة بالقطن.
القطن المصري -قطن سً اٌالند ( بٌرو) ٌ :G.barbadense Lحتوي على الجٌنوم
 AD2طوٌل التٌلة (ٖ٘ـٓٙمم) ،موطنه األصلً أمرٌكا الجنوبٌة وٌزرع فً مصر وبلدان
أخرى  ،وٌشكل نحو ٘ %من المساحة المنزرعة عالمٌا بالقطن.
القطن ذو األوراق ثالثٌة الفصوص ٌ :G.tricospedateumحتوي على الجٌنوم ،AD
ٌزرع فى مساحات محدودة فً منطقة خط االستواء .تضاؾ إلٌها األنواع البرٌة التً تحتوي
على الجٌنوم  AD3و AD4وتنتشر فً األمرٌكٌتٌن.
بعضا فً الكثٌر من الصفات ،لكنها تختلؾ فً بعض
األنواع المختلفة من القطن تشبه بعضها
ً
الخصائص األخرى مثل لون الزهرة وصفات األلٌاؾ ووقت اإلزهارٌ .زرع القطن عالمٌا ً فً مساحة
نحو ٖ٘ملٌون هـكتار ،موزعة على ٔ 8دولة .توجد أكبر مساحة فً الهند ثم فً الوالٌات المتحدة
والصٌن واالتحاد السوفٌٌتً والبرازٌل والباكستان والمكسٌك.
ٌقسم القطن حسب طول التٌلة إلى ثالثة أنواع هً:
(أ) قصٌر التٌلة :وهو الذي ٌقل طول تٌلته عن بوصة ،وٌكون فً العادة خشن الملمس
(ب) متوسط التٌلة :وٌبلػ طول تٌلته بوصة.
(ت) طوٌل التٌلة :وهو الذي ٌزٌد طول تٌلته عن بوصة.
ٌمثل إنتاج الصٌن والوالٌات المتحدة والهند وأوزبكستان وباكستتان والبرازٌتل نحتو ٓ % 8متن اإلنتتاج
العالمً.
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الوصؾ النباتى
المجموع الجذرىSystem Root
ٌتمٌز نبات القطن بجذره الوتدي األصلً  ،المتفرع  ،والذي ٌنمو علٌه الجذور الجانبٌة موزعة بؽٌر
ٳنتظام محدد  ،وٌالحظ قربها من سطح التربة فً األطوار األولى من حٌاة النبات  ،وبتقدم النبات فً
العمر ٌزداد الجذر تعمقا ً فً التربة لمسافة قد تزٌد على ثالثة أمتار .

الساق Stem:-
الساق األصلً لنبات القطن قائم بنمو نموا ؼٌر محدود والنبات متفرع ووحٌد الشعبة .وٌمكن تقسٌم
الساق األصلً للقطن إلى مناطق تبعا لنمو األفرع النامٌة على كل منطقه كما ٌلى
ٔ .المنطقة العارٌة :تبدأ من أسفل النبات وتمتد ألعلى لمسافة ثالث أو أربع عقد  ،وتشاهد خالٌة
من أٌة أفرع سواء كانت خضرٌة أم ثمرٌة  ،وٌدل قصر هذه المنطقة على زٌادة ٳنتاجٌة
النبات
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ٕ .المنطقة الخضرٌة  :وهى منطقة نمو األفرع الخضرٌة  ،وقد تشاهد كذلك أفرع ثمرٌة نمت
وتكشفت على هذه األفرع الخضرٌة  ،ٳال أن الثمار المتكونة علٌها تكون متؤخرة النضج
وأكثر عرضة لٳلصابة بدٌدان اللوز القرنفلٌة .
ٖ .المنطقة الثمرٌة :وتحمل فقط أفرع ثمرٌة  ،ولذا تتوقؾ القٌمة اٳلقتصادٌة وبالتالً ٳنتاجٌة
النبات الفردي على طول هذه المنطقة .
ٗ .منطقة القمة  :وهى التً توجد بنهاٌة الساق الرئٌسٌة للنبات من أعلى ( قمة النبات ) ،
وٌشاهد فً أؼلب األحٌان نمو فرعان ثمرٌان فً هذه المنطقة من ٳبط كل ورقة وقد ٌشاهد
أحٌانا ً نمو لفرع ثمري واحد وزهرة مفردة  ،ٳال أن الثمار المتكونة بهذه المنطقة ال ٌستفاد
منها بدرجة كبٌرة لتؤخر نضجها وكذا ٳلصابتها بدٌدان اللوز.

 الفرع الخضري أو الفرع الصادقMonopodium :
وٌشابه الساق األصلً فً النمو والوظٌفة وٌتكون من سالمٌات متساوٌة الطول تقرٌبا .
 الفرع الثمري أو الفرع الكاذبSympodium :
وٌتكون من عدة فروع قصٌرة ٌنتهى كال منها بزهرة وتكون هذه الفروع سالمٌات الفرع الثمري
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األوراق
تتباٌن األوراق فً نبات القطن شكالً وحجما ً وملمسا ً بتباٌن أنواعه وأصنافه  ،كما قد ٌالحظ هذا
التباٌن كذلك على النبات الواحد  ،وتتمٌز أوراق نبات القطن بؤنها معنقة ،وذو عنق طوٌل  ،بسٌطة
النصل ،كاملة الحافة  ،ذات تفصٌص سطحً بدرجة بسٌطة قبل تكامل نموها وتستمر بهذه الصورة
فً القطن الهندي بٌنما ٌحدث لها تفصٌصا ً ؼائراً فً القطن المصري ( ٖ  ) ٘ :فصوص والورقة
شبكٌة التعرٌق حٌث ٌوجد من ( ٖ ) ٘ :عروق واضحة على السطح السفلى للنصل وهذه تتفرع
بدورها ٳلى عروق ثانوٌة تشمل كافة أجزاء النصل  ،وٌالحظ وجود ؼدة واضحة على العرق الوسطى
للورقة كما قد توجد كذلك ؼدت ان على العرقٌن الرئٌسٌن اآلخرٌن  ،وتقوم هذه الؽدة بٳفراز مادة
عسلٌة تعمل على جذب الحشرات وقد ٌشاهد فً بعض األصناؾ المصرٌة بقعة حمراء داكنة اللون
عند ٳتصال العنق بالنصل وتبدو هذه البقعة أكثر وضوحا ً فً القطن الهندي وتخرج األوراق على
الساق الرئٌسٌة واألفرع الخضرٌة بنظام حلزونً منتظم حٌث تترتب بنظام ٖPhyllotaxy = 8/
وربما ٌختلؾ اٳلتجاه الحلزونً لخروج األوراق فً كل من الساق الرئٌسٌة واألفرع الخضرٌة  ،أما
األفرع الثمرٌة فلها نظامها الخاص بها من حٌث ترتٌب األوراق وخروجها على هذه األفرع  ،ٳذ
تترت ب هذه األوراق على األفرع الثمرٌة فً صفٌن  ،وٌالحظ أن نمو البراعم الزهرٌة على األفرع
الثمرٌة ال ٌكون من آباط األوراق بل تنمو مستقلة عنها وكؤنها تخرج من براعم طرفٌة توجد
بنهاٌات سالمٌات األفرع ومن ثم ٌزداد الفرع الزهري طوالً بعد خروج كل زهرة نتٌجة لنمو برعم
جانبً أسفل الزهرة المتكونة لٌضٌؾ كل برعم جانبً فً حالة نموه سالمٌة جدٌدة ٳلى الفرع الثمرى
ٳال أنها تكون أقل طوالً من سابقتها  ،وهكذا تتكرر هذه العملٌة عدة مرات  ،وعلى هذا ٌكون الفرع
الثمرى لنبات القطن كاذب المحور.
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مراحل نمو القطن

نمو البرعم الزهري
ٌختلؾ طول فترة نمو البرعم الزهري تبعا ً للصنؾ والعوامل الجوٌة واألرضٌة وعموما ً ٌبلػ طول فتترة
نمو البرعم الزهري ٕٗ ٌوما ً .
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* نظام التزهٌرsystem Flowering
ٌمٌل نبات القطن إلى التزهٌر (تفتح األزهار) بنظام خاص؛ فٌبلػ طول فترة التزهٌتر األفقٌتة نحتو ٙ
أٌام ؛ بٌنما ٌبلػ طول فترة التزهٌر الرأسٌة نحو ثالثة أٌام .

ٌبتدئ إنتاج األزهار فً مصتر بتبطء متن أوائتل ٌونٌتو ثتم ٌزٌتد بعتد ذلتك لٌصتل إلتى درجتته العظمتى فتً
العشرة أٌام األولى من ٌولٌو ثم ٌنخفض تدرٌجٌا ً وٌكاد ٌقؾ بعد منتصؾ أؼسطس.
التلقٌح و اإلخصاب:-
التلقٌح السائد فً القطن هو التلقٌح الذاتً  pollination Selfعلى أن هناك نسبة من التلقٌح
الخلطً تقدر عامة بنحو٘ــٓٗ %تقوم بها الحشرات .لوزة القطن  Bollعلبة تنفتح مسكنها إلى
عدد من الفصوص ٌختلؾ باختالؾ عدد المساكن وٌوجد على سطح اللوزة عدد كبٌر من الؽدد
الراتنجٌة تظهر كنقط قاتمة ٌعلوها انخفاض فً أصناؾ القطن المصري ٌ .حتوى كل مسكن على عدد
من البذور الناضجة ٌختلؾ فى أؼلب األقطان المزروعة من  9 :7بذور.
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زراعة وانتاج القطن فى األراضى القدٌمة
ٌتوافر أصناؾ تجارٌة من القطن :
❊ أصناؾ فائقة الطول تزرع فى الوجه البحرى  :جٌزة ، ٗ٘،جٌزة ٓ7
❊ أصناف اقطان طوٌلة:
 تزرع فى الوجه البحرى :جٌزة ٘ ،8جٌزة  ، 8ٙجٌزة ، 88جٌزة89
 تزرع فى الوجه القبلى  :جٌزة ٓ ،8جٌزة ٖ ، 8جٌزةٓ 9جٌزة ٔ9
 #مٌعاد الزراعة المناسب :
خالل شهر ( مارس ) وٌعتمد مٌعاد الزراعة أساسا على درجة حرارة التربة وٌجب الزراعة عند ثبات
درجة حرارة التربة عند ٘ٔ ْم لمدة ٓٔ أٌام متتالٌة على عمق ٕٓ سم الساعة  8صباحا ً والزراعة
فى المٌعاد المناسب تإدى إلى :
ٔ -إنخفاض العقدة الثمرٌة األولى أى تكوٌن حجر منخفض للنبات .
ٕ -زٌادة كمٌة األزهار واللوز المتفتح كبٌر الحجم ومبكر النضج.
ٖ -زٌادة المحصول وجودة رتبته وزٌادة تصافى الحلٌج.
ٗ -تقلٌل اإلصابة باآلفات خاصة دٌدان اللوز والحشرات الثاقبة الماصة فى نهاٌة الموسم.
٘ -المحافظة على صفات التٌلة الممٌزة للصنؾ.
 -ٙجنً المحصول مبكراً مما ٌتٌح فرصة لزراعة المحاصٌل الشتوٌة فى مواعٌدها.
 -7الزراعة فى المٌعاد المناسب من أهم عناصر المكافحة المتكاملة .
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 #خدمة األرض :
الخدمة الجٌدة من أهم العوامل التتى تتإدي إلتى إنتتاج محصتول قطتن جٌتد عتالوة علتى العالقتة الطردٌتة
الوثٌقتتة بتتٌن الخدمتتة الجٌتتدة ومقاومتتة األمتتراض واآلفتتات والحشتتائش التتتً تصتتاحب محصتتول القطتتن.
وتتلخص الخدمة الجٌدة فى اآلتى :
ٔ -حرث األرض مرتٌن متعامدتٌن أما إذا كان المحصول السابق أرز فٌجب أن تجري ٖ حرثات .
ٕ -ترك فتترة كافٌتة بتٌن الحرثتات لتشتمٌس األرض لمتا لتذلك متن أهمٌتة كبٌترة فتى مقاومتة األمتراض
وتحرٌر العناصر الؽذائٌة المثبتته فتى التربتة لكتً تكتون صتالحة لالمتصتاص ثتم التزحٌتؾ والتخطتٌط
وإقامة القنى والبتون .
ٖ -ضرورة العمل بقدر اإلمكان علتى التستوٌة الجٌتدة لستطح األرض التقتان عملٌتة الترى بحٌتث ٌمكتن
للماء أن ٌصل إلى جمٌع أجزاء الحقل .
 #الكثافة النباتٌة :
وتتحتتدد بمستتافات التخطتتٌط والمستتافات بتتٌن الجتتور وعتتدد النبات تات بتتالجورة وتتوقتتؾ الكثافتتة النباتٌتتة
المناستتبة علتتى طبٌعتتة نمتتو الصتتنؾ وخصتتوبة التربتتة والمحصتتول الستتابق ومٌعتتاد الزراعتتة والكثافتتة
المناسبة تحقق زٌادة فى المحصول وارتفاع الرتبة والمساهمة فى مكافحة اآلفات ولتحقٌق ذلتك ٌراعتى
ما ٌلى :
(أ) فى األراضى متوسطة الخصوبة
(أوالً) فى حالتة الزراعتة الخطتوط ٌ :تتم التخطتٌط بمعتدل ٔٔ خطتا ً  /القصتبتٌن وتكتون المستافة بتٌن
الجور ٕٓ سم لجمٌع األصناؾ فٌما عدا جٌزة ٓ ، 7جٌزة  ، 8ٙفتكون ٕ٘ سم .
(ثانٌا ً ) فى حالة المصاطب  :تتم الزراعة على  8مصاطب  /قصتبتٌن وتكتون الزراعتة علتى رٌشتتً
المصطبة والمسافة بتٌن الجتور ٕ٘ ستم لصصتناؾ جٌتزة ٓ 8وجٌتزة ٓ 9وجٌتزة  88وجٌتزة
ٕ 9أما أصناؾ جٌزة ٓ 7وجٌزة  8ٙفتكون المسافة بٌن الجور ٖٓ سم .
(ب) فى األراضى الضعٌفة والملحٌة والتى تعانً من بعض مشاكل الصرؾ :
تتم الزراعة على خطوط بمعدل ٕٔ ٖٔ-خطا ً  /قصبتٌن فى جور على الرٌشة القبلٌة للخطوط فى الثلتث
العلوي من الخط فى األراضى الضتعٌفة وفتً الثلتث الستفلى متن الختط فتً حالتة األراضتى الملحٌتة ،متع
وضع  ٔٓ-7بذرات  /جورة.
 #طرق الزراعة:
عادة ما تتم زراعتة القطتن بتثالث طترق هتً الزراعتة العفٌتر ( زراعتة البتذرة الجافتة فتى أرض جافتة )
والزراعتتة الدمستتاوي وفٌهتتا ٌتتتم ري األرض قبتتل الزراعتتة ثتتم بعتتد (٘ )7:أٌتتام تتتتم الزراعتتة ببتتذور
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منقوعة ،والثالثة باستخدام طرٌقة الترى المتزدوج حٌتث تتروي األرض رٌتة كدابتة وبعتد جفتاؾ األرض
الجفاؾ المناسب تتم الزراعة ثم الري.
 #الترقٌع
ٌجب أن ٌتم عقب إتمام ظهتور البتادرات (ٌٕٔ ٔ٘ -ومتا ً متن الزراعتة) حتتً ال تنمتو فتى الحقتل نباتتات
ذات أعمار مختلفة تظلل فٌها النباتات المبكرة النباتات التى تم توقٌعها وٌجب التؤكتد متن استتخدام نفتس
البذرة حتً ال ٌحدث خلطا ً بٌن األصناؾ .وٌجري الترقٌع كاآلتً :
(أ) تنقع البذور قبل زراعتها بـ ٕٔ ٔ8-ساعة فى الماء ثم ٌزال الثترى الجتاؾ وتوضتع البتذرة فتى
التراب الرطب وتؽطً بعد ذلك بالتراب الجاؾ.
(ب) فى حالة البذرة منزوعة الزؼب ال ٌنصح بنقعها فى الماء قبل الزراعة
 #الخؾ
بالرؼم من أنه ٌبدو من العملٌتات الستهلة التتى بستتهٌن بهتا بعتض المتزارعٌن إال أنته متن أهتم العوامتل
التً تإثر تؤثٌرا مباشراً علتى محصتول القطتن وٌجتب أن ٌتتم الختؾ عنتد بداٌتة تكتوٌن الورقتة الحقٌقٌتة
الثانٌة فى جمٌع الزراعات المبكرة أما الزراعات المتؤخرة فٌكون عند ظهور أول ورقة حقٌقٌة
(أ) مٌعاد إجراء الخؾ :
ٌٔ -تم قبل الرٌة الثانٌة مباشرة بعد إجراء العزٌق فى الزراعات المبكرة.
ٕ -فتتت ى الزراعتتتات المتتتتؤخرة ٌتتتتم إجرائتتته قبتتتل رٌتتتة المحاٌتتتاة مباشتتترة حستتتب ظتتتروؾ األرض
والمحصول السابق.
ٌنحصر الضرر فى تؤخٌر الخؾ فى الحصول على نباتات مسرولة تزداد فٌها طتول الستالمٌات وبتذلك
تبعد األفرع الثمرٌة عن بعضها على الساق الرئٌسً وٌكتون أول فترع ثمترى علتى ارتفتاع كبٌتر عتن
سطح األرض مما ٌتبع ذلك نقص واضح فى المحصول.
(ب) كٌفٌة إجراء الخؾ :
ٌٔ -تتتم إختٌتتار أحستتن بتتادرتٌن ( أقتتوي البتتادرات متتن ناحٌتتة عتتدد األوراق الحقٌقٌتتة التتتً تحملهتتا ) ثتتم
تحجز بالٌد الٌسرى .
ٌٕ -تم تقلٌع النباتات الضعٌفة واحدة تلو األخري بالٌد الٌمنتً بتاحتراس شتدٌد حتتً ال تنقطتع الجتذور
ثم ٌتم التكتٌم حول الجور بالٌد الٌسرى .
ٖ -عدم إجرائه بهذه الطرٌقة ٌإدي إلى نقص واضح فى الكثافة النباتٌتة وتتؤخٌر فتى النمتو فتً الجتور
الباقٌة وهذا ٌعرض المحصول لنقص واضح.
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(ت) عدد مرات الخؾ :
من األفضل أن ٌجري مرة واحدة حتً التتعرض النباتات الباقٌة فى الجور لتقطٌتع جتذورها مترة أختري
ولكتن فتتى بعتتض الظتتروؾ البٌئٌتتة الستٌئة وكتتذلك عنتتد انتشتتار بعتتض آفتات البتتادرات ٌمكتتن إجرائتته علتتى
مرتٌن.
 #التسمٌد :
بشتترط تتتوافر التتتوازن بتتٌن العناصتتر الستتمادٌة ( نٌتتتروجٌن – فوستتفور – بوتاستتٌوم ) وتتوقتتؾ كمٌتتة
األسمدة المضافة على الصنؾ ونوع األرض ومٌعاد الزراعة والمحصتول الستابق وكتذلك نستبة األمتالح
بالتربتتة ومتتن المهتتم جتتداً توقٌتتت وطرٌقتتة اإلضتتافة لكتتل عنصتتر متتن هتتذه العناصتتر وٌنصتتح بالتستتمٌد
بالمعتتدالت اآلتٌتتة  ٕٕٓ٘ :كجتتم ستتوبر فوستتفات عتتادي ٕ ٙكجتتم آزوت (  ٙشتتكاٌر ستتلفات نشتتادر
 ) %ٕٓ.ٙأو (ٗ شكاٌر نترات أمونٌوم ٘ ٘ٓ ) %ٖٖ.كجم سلفات بوتاسٌوم بو ٕ أ .%ٗ8


التستتمٌد الفوستتفاتىٌ :ضتتاؾ المعتتدل كلتته متترة واحتتدة أثنتتاء الخدمتتة بعتتد الحرثتتة الثانٌتتة وبعتتد
التزحٌؾ وقبل التخطٌط

 التسمٌد اآلزوتى ٌ :ضاؾ تكبٌشا ً بجوار الجور على دفعتٌن األولى بعد الخؾ والثانٌتة قبتل الرٌتة
التالٌة ،وٌمكن تجزئة معدل التسمٌد اآلزوتى إلى ٖ دفعتات متستاوٌة ٕٓ ٕٓ.ٕٓ.وحتدة  .األولتى
بعتد الختتؾ وقبتتل الرٌتة الثانٌتتة  ،والدفعتتة الثانٌتتة قبتل الرٌتتة الثالثتتة  ،أمتتا الدفعتة الثالثتتة قبتتل الرٌتتة
الرابعة مع ضرورة إنتهاء التسمٌد اآلزوتً قبل دخول النبات فى مرحلة التزهٌر.


التسمٌد البوتاسً :تكبٌشا ً بجوار الجور بعد خؾ النباتات دفعة واحدة حٌث ٌكون النبات فتى أشتد
الحاجة للبوتاسٌوم متن عمتر ٌٓ ٕٔٓ-ٙومتا ً  .وٌمكتن رش النباتتات بمحلتول ستلفات البوتاستٌوم
بمعدل ٘ كجم  /فدان مرتٌن أو ثالثة من بداٌة الوسواس وبداٌة التزهٌر.

مالحظات :
تحتاج األراضى الرملٌة إلى كمٌتات أكبتر متن النٌتتروجٌن والبوتاستٌوم متع االهتمتام بلضتافة المتواد
العضوٌة مع عدم استخدام الٌورٌا .
فى األراضى القلوٌة البد من إضافة الجبس الزراعى أثنتاء الخدمتة أو الكبرٌتت وذلتك لخفتض رقتم
الـ  phحتً ٌمكن االستفادة من العناصر الؽذائٌة .
فى حالة األراضى الملحٌة ٌجب أن نقلتل استتخدام األستمدة ذات التتؤثٌر القلتوي  ،وٌفضتل التستمٌد
باألسمدة ذات التؤثٌر الحامضً مثل استخدام سلفات األمونٌوم.
عند زراعة القطن عقب محاصٌل بقولٌة ٌتم تقلٌل المعدل اآلزوتً بـــ ٕٓ ، %وكذلك عند إضتافة
ٕٓ مٖ ستتماد بلتتدي متتحلتتل – متتع االهتمتتام بالتستتمٌد والفوستتفاتً – وعنتتد زراعتتة القطتتن عقتتب
محاصتتٌل خضتتر – ٌمكتتن إضتتافة دفعتتة واحتتدة متتن الستتماد النٌتروجٌنتتً (الدفعتتة الثانٌتتة) وٌجتتب
االهتمام بالتسمٌد البوتاسً.
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 #العناصر الصؽري :
ٌجب االهتمام بلضافة العناصتر الصتؽري رشتا ً علتى أوراق النباتتات خاصتة النباتتات الضتعٌفة مترتٌن
عند ظهور الوسواس  ،والثانٌة فى طور اإلزهار  ،إما فى صورة كبرٌتات بتركٌتز ٖ كجتم  /لتتر متاء
أو ٘ ٓ.جتتم  /لتتتر متتاء فتتى حالتتة استتتخدام المخلبٌتتات خاصتتة فتتى األراضتتى خفٌفتتة القتتوام والرملٌتتة
والجٌرٌة .
ظاهرة الهٌاج الخضري

أسباب الظاهرة:
ٔ -زٌادة الكثافة النباتٌة فى األراضى الخصبة والشدٌد الخصوبة.
ٕ -زٌادة معدالت التسمٌد اآلزوتً عن حاجة النبات .
ٖ -إضافة السماد اآلزوتً بعد دخول النبات فً مرحلة التزهٌر.
ٗ -زٌادة معدالت التستمٌد النٌتروجٌنتً فتى مواعٌتد الزراعتة المتتؤخرة العتقتاد بعتض المتزارعٌن بتؤن
ذلك ٌعوض التؤخٌر فى مٌعاد الزراعة .
٘ -زٌادة مٌاه الرى مع إرتفاع درجات الحرارة.
 -ٙالتؤخٌر فى عملٌة الخؾ مما ٌإدي إلى استطالة السالمٌات وخاصة إذا ما كانت الزراعة بعتدد أكبتر
من البذور.
 -7تصتوٌم القطتتن فتى مرحلتتة النمتتو الخضتري ( تتتؤخٌر رٌتة المحاٌتتاة ) – وٌمكتتن التعترؾ علتتى اتجتتاه
النباتات إلى النمو الخضري مبكراً بعد الخؾ وذلك بلستطالة السالمٌات بٌن العقد وكبتر حجتم الورقتة
وؼضاضة الساق الرئٌسً حتً ٌمكن العالج مبكراً.
أهم وسائل العالج:
الرش بمادة البٌكس مرتٌن األولى بعد الوستواس  ،والثانٌتة عنتد بداٌتة التزهٌتر  ،وٌكتون الترش بمعتدل
ٖٓ جتتم متتادة فعالتتة للفتتدان  ،وهتتذا ٌتتإدي إلتتى زٌتتادة العقتتد ونضتتج اللتتوز نتٌجتتة الستتٌطرة علتتى النمتتو
الخضرى الزائد.
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ظاهرة الربط المبكر :

هذه الظاهرة هً عكس ظاهرة الهٌاج الخضري وفٌها ٌتم ربط النبات واتجاهه إلى النمو الثمرى مبكتراً
متتع نقتتص واضتتح فتتى النمتتو الخضتترى وتظهتتر هتتذه الظتتاهرة بصتتورة واض تحة فتتى األراضتتى الملحٌتتة
والشدٌدة القلوٌتة وكتذلك األراضتى التتى ٌرتفتع فٌهتا مستتوي المتاء األرضتً أو نتٌجتة تصتوٌم النباتتات
وعدم توازن العناصر الؽذائٌتة .وفتً هتذه الحالتة ٌنصتح بتالرش بمحلتول الٌورٌتا ٔ  %مترتٌن أو ثتالث
مرات بفاصل ٌٓٔ ٔ٘-وما ً وإن أمكن تضاؾ العناصر الصؽري ومحلول سلفات البوتاسٌوم وذلك بداٌتة
من التزهٌر.
 #العزٌق:
ٌتم عزٌق القطن من ٖ ٗ-مرات قبل الـ ٖ ٗ-رٌتات األولتى متن حٌتاة النبتات وال ٌنصتح بتلجراء العزٌتق
فى العمر المتقدم من حٌاة النبات القطن ألن النبات فى هذا العمر ٌكون ذو قدرة تنافسٌة عالٌتة بالنستبة
للحشائش الموجودة وٌهدؾ العزٌق أساسا ً الى:


إزالة الحشائش والتى تنافس نبات القطن على العناصر الؽذائٌة والماء والضوء ٌجب
التخلص من الحشائش بعد إجراء العزٌق وإخراجها خارج الحقل واعدامها حٌث إن تركها
بالحقل ٌإدي إلى زٌادة انتشارها.



تهوٌة األرض فى منطقة الجذور والمحافظة على رطوبة األرض .



نقل جزء من تراب الرٌشة البطالة إلى الرٌشة العمالة .

ٌجب االحتراس عند إجراء العزٌق خوفا ً من تقطع جذور النباتات حٌث ٌجب أن ٌكون بعٌداً عن الجذور
وأال ٌكون ؼائراً خاصة فى العزقات األولى
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#

الرى:

رٌة المحاٌاة :تتم بعد ثالثة أسابٌع من الزراعة وتزداد إلى ٗ أسابٌع فى حالة إذا كان المحصول
السابق أرز ورٌة المحاٌاة من أهم الرٌات وتحدد إلى درجة كبٌرة موقع الفرع الثمرى األول وتكوٌن
حجر للنبات من عدمه وذلك ألنها تساعد على انتظام وانتشار المجموع الجذرى  .فى الطبقة السطحٌة
مما ٌساعد على بقاء أكبر عدد من اللوز على النبات وكبر حجمه.
ٌراعى عند الرى ما ٌلى :
ــ فى حالة زراعة القطن بعد أرز أ وتعرض الزراعات ألمطار أو تم إجراء رٌة تجربة ٌعطً القطن رٌة
المحاٌاة بعد ٗ أسابٌع من الزراعة .
ــ عدم إطالة الفترة بٌن الزراعة والمحاٌاة بما ٌعرؾ ( بالتصوٌم ) حتً ال تتجه النباتات إلى
النموالخضرى حٌث ٌإدي التصوٌم إلى قوة الجذر الوتدي الرئٌسً على حساب الجذور الثانوٌة وذلك
ٌدفع النبات إلى النمو الخضري على حساب النمو الثمرى.
ــ ٌوالى الرى كل ٌٕٔ ٔ٘-وما ً بعد الرٌة الثانٌة التى تتم بعد ٕٓ ٌوما ً من رٌة المحاٌاة بالحوال على
الحامً وإذ ا تعذر لؽزارة نمو النباتات فلنه ٌجب أن ٌتم باعتدال بحٌث ال ٌتعدي ارتفاع المٌاه منتصؾ
الخطوط.
ــ عدم التعطٌش وخاصة فى فترتً التزهٌر والتلوٌز بما ٌنعكس أثره على المحصول وصفات الجودة.
ــ عدم الرى وقت إشتداد الحرارة فى الظهٌرة ألثره الضار على النباتات.
ــ فى حالة ارتفاع درجة الحرارة ٌجب تقصٌر فترات الرى لمساعدة النبات على خفض درجة حرارته
وتعوٌض ما ٌنقصه من ماء نتٌجة عملٌات النتح والبخر.
ــ ٌراعً أن تكون آخر رٌة للقطن عند نضج نحو ٓ %8من اللوز على النباتات وٌعرؾ ذلك بمحاولة
قطع آخر لوزة على النبات بالسكٌن وٌدل عدم إمكانٌة قطع اللوزة على نضجها
ــ إحكام الرى خالل شهري ٌولٌو وأؼسطس الن تعرض النباتات لرٌة واحدة ؼزٌرة خالل هذه الفترة
ٌإدي إلى اختناق جذور النباتات وتصبح مهٌئة لإلصابة بالعدٌد من الفطرٌات الموجودة بالتربة مما
ٌإدي إلى حدوث الشلل الذى ٌشاهد كثٌراً فى الحقول خالل هذه الفترة.
ــ األراضى المجاورة لحقول األرز أو ذات مستوي الماء األرضً العالى أو سٌئة الصرؾ أو ذات النمو
الخضري الؽزٌر ٌفضل أن تزداد الفترة بٌن الرٌات الثالث األخٌرة بما ٌتناسب مع حالة رطوبة التربة
لمنع شلل النباتات واالحمرار الفسٌولوجً.
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(ثانٌا) زراعة وإنتاج القطن فى األراضى الجدٌدة
تلعب طبٌعة الزراعٌة دوراً هاما ً فً حٌاة النباتات الراقٌة فهى الوسط الذى ٌرتبط به النبات وٌستمد
منه الؽذاء والماء الراقٌة فهً الوسط الذى ٌرتبط به النبات وٌستمد منه الؽذاء والماء الالزم لجمٌع
العملٌات الحٌوٌة ففً األراضى الطٌنٌة (الثقٌلة) نجد أن حبٌبات األرض تكون صؽٌرة جدا وبالتالى
ٌزداد عدد المسافات البٌنٌة الموجودة بٌن الحبٌبات مما ٌزٌد من سعتها المسامٌة بالمقارنة باألراضى
الرملٌة خشنى القوام – لذلك ٌجب االهتمام بدراسة التربة الزراعٌة والتؽٌر الدائم الذى ٌمكن أن ٌحدث
لها فى طبٌعتها وصفاتها حتى ٌمكن تكٌٌؾ عامل األرض سواء كان ذلك المتؽٌر فى مكونات األرض
أو فى الرطوبة التى تحتوٌها والعناصر الؽذائٌة كذلك عملٌات الخدمة المختلفة التى تالئم نوعٌة
األراضى لذلك نجد أنه ٌمكن للعنصر البشري أن ٌتدخل فى تحسٌن وتؽٌٌر المناخٌة التى الٌستطٌع
العنصر البشري أن ٌؽٌر منها بدرجة كبٌرة ونتٌجة لتطور البحث العلمى أثبتت العدٌد من البحوث
إمكانٌة زراعة القطن فى األراضى الرملٌة تحت نظم الرى الحدٌثة من العمل على تؽٌٌر قوام األرض
مما ٌجعلها أكثر احتفاظا بالماء والعناصر الؽذائٌة  .أدى ذلك النتشار زراعة القطن فى كثٌر من
األراضى الجدٌدة تحت الرى الحدٌثة.
(أ) الزراعة فى األراضى الرملٌة
أهم خصائص األراضى الرملٌة والخفٌفة:
ٔ -سهولة خدمتها وسهولة إجراء عملٌات العزٌق.
ٕ -توفٌر الوقت الالزم للخدمة.
ٖ -جودة تهوٌة األرض حٌث ٌإدي سوء التهوٌة إلى عدم امتصاص العناصر الؽذائٌة كما ٌإدي
إلى تنفس الجذور تنفسا ً ال هوائٌا ً وٌنتج عن ذلك تكوٌن بعض المركبات السامة وعدم أكسدتها .
ٗ -ارتفاع درجة حرارتها لقلة احتفاظها بالماء بعكس األراضى الطٌنٌة التى تنخفض فٌها درجة
الحرارة وبالتالى ٌقل امتصاص النباتات للماء فى درجة الحرارة المنخفضة بالرؼم من توافره.
ٌ٘ -عاب على هذه األراضى ضعؾ قدرتها على تثبٌت المواد الؽذائٌة لقلة احتوائها على المواد
العضوٌة والدوبال وقلة نقط تالمس الحبٌبات وضعؾ النشاط الحٌوي.
ٌ -ٙساعد القوام الخشن والنفاذٌة الجٌدة لصراضً الرملٌة فى التخلص من األمالح إال أن تركٌز
األمالح ٌزداد فى المحلول األرضً.
ما ٌجب مراعاته عند خدمة األراضى الرملٌة:
ٌٔ -جب إجراء الحرث السطحً ألن هذه األراضى مفككة وخفٌفة حٌث إن قطر حبٌباتها كبٌراً وحجم
الفراؼات بٌن الحبٌبات كبٌراً مما ٌجعلها أكثر تهوٌة وال ٌتعدب عمق الحرث عن ٓٔ سم.
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ٌٕ -جب أن نقلل عدد مرات الحرث وٌكتفً بحرثة واحدة فقط.
ٖ -البد من إجراء التزحٌؾ الجٌد بزحافة ثقٌلة حتً تزداد نقط التالمس بٌن حبٌبات األرض وبالتالى
تزداد قدرتها على االحتفاظ بالماء.
ٗ -الزراعة بالطرٌقة العفٌر  ،ألنه ال ٌجب إعطاء رٌة كدابة فى هذه األراضى حٌث ٌتم فقدها
لسرعة تسربها إلى باطن األرض .
٘ -تقصٌر فترات الرى مع تقلٌل كمٌات المٌاه.
 -ٙإجراء الرى فى الصباح الباكر قبل الشروق أو قبل الؽروب.
 -7البد من االهتمام بلضافة األسمدة البلدٌة والعضوٌة بكثرة فى هذه األراضى وذلك لتجمٌع حبٌبات
التربة وجعلها أكثر تماسكا واحتفاظا بالماء والعناصر الؽذائٌة.
 -8إذا كان الرى سطحٌا ً فٌجب أن نقلل مساحة الحوض إلمكان التحكم فى توزٌع المٌاه كذلك ٌجب أن
ٌكون الرى على الحامى.
(ٔ) مٌعاد الزراعة
المواعٌد المثلً لزراعة القطن هو خالل شهر مارس إال أنه فى األراضى الخفٌفة والرملٌة ٌمكن أن
تتم الزراعة حتً منتصؾ أبرٌل وذلك لجودة تهوٌة هذه األراضى وإرتفاع درجة حرارتها مع العناٌة
بالخدمة الجٌدة وبالتالى توفٌر الظروؾ الجٌدة لإلنبات والنمو بالمقارنة باألراضى الثقٌلة والتى تقل
فٌها التهوٌة وتنخفض فٌها درجة الحرارة.
(ٕ) كمٌة التقاوي :
تتوافر التقاوي مزالة الزؼب فى عبوات زنة ٖٓ كجم مخصصة لزراعة الفدان حٌث ٌتم ٘ 7-بذور /
جورة بعد معاملتها بالمطهرات الفطرٌة ،وفى حالة الزراعة اآللٌة فلنه ٌمكن زراعة الفدان بمعدل
تقاوي ٘ٔ ٕٓ-كجم.
(ٖ) الرى بالتنقٌط
من أهم األنظمة المستخدمة حدٌثا فى مصر لري وتسمٌد القطن خاصة فى األراضى الخفٌفة والرملٌة
والتى ٌقل فٌها االحتفاظ بالماء بهدؾ توفٌر كمٌات كبٌرة من الماء وزٌادة المساحة المنزرعة فى
األراضى الصحراوٌة.
(ٗ) الكثافة النباتٌة
ٌجب االهتمام وزٌادتها فى األراضى الجدٌدة وٌتحكم فى الكثافة النباتٌة ثالثة عوامل هى :
ٔ -المسافة بٌن الخراطٌم.
ٕ -المسافة بٌن النقاطات.
ٖ -عدد النباتات فى الجورة.
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ولتحقٌق الكثافة النباتٌة المطلوبة ٌراعً ما ٌلى :
ٌٔ -فضل عند تجهٌز األرض أن تكون المسافة بٌن الخطوط ٓ ٔٓٓ-8سم  ،والزراعة على الرٌشتٌن
أمام النقاطات التى ؼالبا ما تكون المسافة بٌنها ٓٗ سم وبذلك االستفادة من المٌاه التى على جانبً
النقاطات.
ٕ -فى الحقول التى تكون معدة لزراعة الخضر حٌث المسافة بٌن الخراطٌم من ٕٓٔ – ٓ ٔ8سم
والمسافة بٌن النقاطات ٓٗ – ٓ٘ سم ٌ ،مكن زراعة القطن على الرٌشتٌن أمام النقاطات وكذلك فى
منتصؾ المسافة بٌن النقاطات على الجانبٌن حٌث ٌتم االستفادة بالبلل الذى ٌحدث أمام كل نقاط.
(٘) طرٌقة الزراعة
تتم الزراعة على عمق ٕ ٖ-سم بعٌداً عن النقاطات بحوالى ٘ٔ سم باستخدام بذور سبق نقعها فى
الماء قبل الزراعة  ،ثم تروي األرض بعد ذلك لمدة ٕ ٗ-ساعات  ،وٌوالى الرى بنفس النظام ٌومٌا ً
لمدة ٖ ٘-أٌام ثم ٌقلل معدل الرى ساعة واحدة ٌومٌا ً حتً تكشؾ البادرات.
( )ٙالترقٌع
ٌتم الترقٌع بنفس البذور التى تمت زراعتها وذلك بمجرد تكتشؾ الجور فوق سطح التربة باستخدام
بذور تم نقعها مدة ٕٔ ٔ8-ساعة قبل الزراعة ثم تروي األرض .
( )7الخؾ
ٌتم بمجرد البدء فى تكوٌن الورقة الحقٌقٌة الثانٌة بترك نباتٌن بالجورة حٌث ٌتم اختٌار أقوي نباتٌن
بالجورة وحجزها بالٌد الٌسري وانتزاع باقً النباتات بالٌد الٌمنً – وٌالحظ أن عملٌة الخؾ فى هذه
األراضى سهلة والضرر الناتج عنها ٌكون أقل نظرا لسهولة انتزاعها.
( )8التسمٌد مع مٌاه الرى
ٌلزم استخدام األسمدة النٌتروجٌنٌة (نترات األمونٌوم وسلفات األمونٌوم النقً) والفوسفاتٌة (حامض
الفوسفورٌك) سهلة الذوبان فى الماء حتً التترسب داخل الخراطٌم وتسد النقاطات ،ورائق سلفتن
البوتاسٌوم كمصدر للبوتاسٌوم .وٌجب تجزئة كمٌة السماد وإضافتها على ٘ ٙ-دفعات من ماء الرى
مع زٌادة كمٌات األسمدة اآلزوتٌة والبوتاسٌة فى هذه األراضى ٓ ٕٔٓ-9وحدة آزوت وٓ٘ وحدة
بوتاسٌوم ،ومن ٘ ٖٓ – ٕٕ.وحدة فوسفات  /الفدان  ،وإضافة السماد لمٌاه الرى ٌإدى الى التوزٌع
الجٌد والمتجانس للسماد واالستفادة الكاملة منه حٌث تؤخذ كل جورة حاجتها من السماد مما ٌإدي إلى
توفٌر فى كمٌة السماد المستخدم والوقت الالزم إلجراء عملٌة التسمٌد مع تقلٌل العمالة المستخدمة.
( )9العزٌق
فى األراضى الخفٌفة التى تروى بالتنقٌط نجد أن الحشائش تكون ؼٌر منتشرة وٌكون انتزاعها سهالً
بالٌد عند وجودها.
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(ب) الزراعة فى األراضى الجٌرٌة
تتضح عٌوب هذه األراضى بزٌادة نسبة كربونات الكالسٌوم ،وأهم صفات هذه األراضى ما ٌلى :
 افتقارها للمادة العضوٌة لسرعة تحللها وتؤثرها بنسبة الرطوبة.
 لزوجة هذ األراضى عقتب الترى أو بعتد ستقوط المطتر وتكتون كتتل صتلبة إذا حرثتت األرض فتى
وقت ؼٌر مالئم.
 تصلب قشرتها عند الجفاؾ أو العطش.
وٌجب أن نقلل من األثر الضار لهذه العٌوب باتباع الوسائل اآلتٌة:
 إضافة المواد العضوٌة.
 إجراء الحرث والعزٌق فى المواعٌد المناسبة.
 االهتمام بلنشاء شبكة صرؾ حتً ٌمكن تحاشى تكون طبقة صلبة متحجترة تحتت ستطح األرض
وٌنبؽً تؽٌٌر مواقع المصارؾ لتجنب تكوٌن طبقة صلبة.
 استعمال االسمدة ذات التؤثٌر الفسٌولوجى الحامض مثل سلفات البوتاسٌوم النقً.
(ٔ) طرٌقة الزراعة
ٌفضتتل الزراعتتة بالطرٌقتتة الحراتتتً باستتتخدام بتتذرة منقوعتتة تتتزرع فتتى أرض ستتبق رٌهتتا لكستتر القشتترة
السطحٌة الصلبة التى تظهر فى تلك األراضى مما ٌساعد على سرعة التكشؾ.
(ٕ) الرى
 ٌفضل نظام الرى السطحً متع التقتارب بتٌن الرٌتات وإعطتاء كمٌتات بستٌطة متن المتاء ( رى علتىالحامً) حتً تظل الطبقة السطحٌة رطبة حتً تمام تكشؾ البادرات.
-

ٌوالى الرى كل ٓٔ أٌام تقرٌبا ً تبعا لحالة األرض وحاجة النباتات .

-

ٌوقتتؾ التترى عنتتدما ٌصتتل ٓ %8متتن اللتتوز إلتتى حجمتته الطبٌعتتً متتع بداٌتتة تفتتتح اللتتوز فتتى حجتتر
النباتات (٘ٔ %من اللوز).

(ٖ) التسمٌد
باإل ضافة إلى األسمدة البلدٌة والفوسفاتٌة التى تم إضافتها أثناء الخدمة ٌراعً
ـتتـ إضتتافة ٓ 8ٓ-ٙكجتتم آزوت  /الفتتدان م تن ستتلفات األمونٌتتوم وتقستتم علتتى ثتتالث دفعتتات متستتاوٌة
األولى بعد الخؾ على أن تضاؾ الدفعة الثالثة قبل التزهٌر تكبٌشا ً بجوار الجور.
 التسمٌد البوتاسً بمعدل ٓٓٔ كجم سلفات بوتاسٌوم  /الفدان على دفعتٌن متساوٌتٌن األولتى بعتدالخؾ  ،والثانٌة بعد ٘ٔ ٌوما من األولى تكبٌشا ً بجوار الجور.
 فتتى حالتتة استتتخدام الستتماد البلتتدي ٌإختتذ فتتى االعتبتتار إمكانٌتتة نقتتل إصتتابات بالحفتتار والجعتتال ممتتاٌستلزم اتخاذ إجراءات مكافحتها.
العناصر الصؽري :
ٌجب رش النباتات مرتٌن  :عند بداٌة التزهٌر ثتم بعتد أستبوعٌن بمعتدل ٕٓ٘ جتم متن كتل متن الحدٌتد
والزنتتك والمنجنٌتتز فتتى صتتورة مخلبٌتتة مذابتتة فتتى ٕٓٓ ٗٓٓ-لتتتر متتاء  /الفتتدان أو بؤحتتد المركبتتات
السمادٌة الورقٌة التجارٌة والمحتوٌة على العناصر الصؽري حسب التعلٌمات الموضحة علٌها.
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(ثالثاً) التوصٌات الفنٌة الخاصة بالزراعة المتؤخرة
اعتاد بعض المزارعٌن فى الفترة األخٌرة على تتؤخٌر موعتد زراعتة القطتن عتن المواعٌتد المثلتى وذلتك
حرصا من المزارع على زٌادة دخله من وحدة المساحة كؤن ٌؤختذ عتدد أكثتر متن حشتات البرستٌم وذلتك
الرتفاع ثمن البرستٌم أو تتتم الزراعتة عقتب قمتح أو كتتان وذلتك بتالطبع ٌتإثر علتى االنتاجٌتة  .ولتقلٌتل
الفرق فى اإلنتاج ٌمكن اتباع التوصٌات اآلتٌة :
ٔ -طرٌقة الزراعة ٌ :جب أن تكون طرٌقة الزراعة هً الزراعة العفٌر ( الشك ).
ٕ -الكثافة النباتٌة ٌ :جب تقلٌل الكثافة النباتٌة بزٌتادة المستافة بتٌن الجتور أكبتر متن المعتتاد بتـ ٘ ستم
فلذا كانت الزراعة العادٌة فٌها ( المسافة بٌن الجور ٕ٘ سم تكون عنتد التتؤخٌر فتى الزراعتة علتى
ٖٓ ستتم ) وهكتتذا حٌتتث إن تقلٌتتل الكثافتتة النباتٌتتة ٌعطتتً الفرصتتة للنبتتات للتتدخول فتتى إعطتتاء أفتترع
ثمرٌة على عقدة منخفضة  ،أما زٌادة الكثافة فى الزراعة المتؤخرة تعمتل علتى إتجتاه النبتات للنمتو
الخضرى والتؤخٌر فى النمو الثمرى وٌقل اإلنتاج.
ٖ -الترقٌتتع  :ال نلجتتؤ إلتتى الترقٌتتع فتتى الزراعتتات المتتتؤخرة وذلتتك ألن نستتبة اإلنبتتات تكتتون عالٌتتة وال
تحتاج إلى ترقٌع وذلك لكً نتجنب وجود أعمار مختلفة متؤخرة ال تعطً محصول.
ٗ -رٌتتة المحاٌتتاة  :نظتتراً الرتفتتاع درجتتة الحتترارة فتتلن النبتتات فتتى الزراعتتات المتتتؤخرة ٌصتتل بعتتد ٖٗ-
أستابٌع متن الزراعتتة إلتتى ظهتتور األوراق الحقٌقٌتتة علٌتته فتتال ٌحتتتاج إلتتى رٌتتة المحاٌتتاة وٌتتتم الختتؾ
والتسمٌد ثم الرٌة األولى مباشرة.
٘ -الخؾ  :فى الزراعات المبكرة ٌتم الخؾ عادة عند ظهور الورقة الثانٌتة الحقٌقٌتة ونصتل إلٌهتا بعتد
ٌٖ٘ ٗٓ-وما من الزراعة ولكن فى الزراعات المتؤخرة تظهر الورقة الحقٌقٌتة األولتى عنتد ٕٓ-ٔ8
ٌوما ً من الزراعة وذلك لطول النهار وارتفاع درجة الحرارة وسرعة انتشتار المجمتوع الجتذري فعنتد
ظهور الورقتة الحقٌقٌتة األولتى ٌتتم ختؾ النباتتات والتتؤخٌر فتى الختؾ عتن ذلتك لته التدور الكبٌتر فتى
انخفاض المحصول بنسبة كبٌرة.
 -ٙالتسمٌد :تحتاج الزراعة المتؤخرة إلى معدالت سمادٌة متزنة تالئم ظروؾ الزراعة.
 #التسمٌد الفوسفاتًٌ :ضاؾ ستماد الستوبر فوستفات إلتى التربتة قبتل الزراعتة متع الخدمتة وقبتل
التخطٌط حتً ٌكون فى باطن الخط فى متناول جذر النبات من بداٌة حٌاتته وٌجتب زٌتادة الكمٌتة
المضتتافة عتتن المعتتدالت المعتتتادة فٌضتتاؾ بمعتتدل ٕٓٓ كجتتم ستتوبر فوستتفات /الفتتدان بزٌتتادة
شٌكارة عتن المعتدالت المثلتى وذلتك لكتً تتدفع النبتات للتدخول فتى النمتو الثمترى مبكتراً وتقلٌتل
مرحلة النمو الخضرى وتكوٌن عدد كبٌر من اللوز الناضج.
 #التستتمٌد اآلزوتتتً  :تحتتتاج الزراعتتات المتتتؤخرة إلتتى معتتدالت أقتتل متتن التستتمٌد اآلزوتتتً عتتن
المعدالت المعتادة وذلك لكً نقلتل متن فتترة النمتو الخضترى وذلتك بخصتم ٕٓ وحتدة آزوت متن
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المعدالت الموصً بها وٌضاؾ اآلزوت على دفعتٌن األولى مع الرٌتة األولتى والثانٌتة متع الرٌتة
الثانٌة وتكون الرٌة األولى بعد الخؾ مباشرة عند عمرٌٕٓ ٕ٘-وما من الزراعة.
 #التسمٌد البوتاسً  :التسمٌد البوتاستً ٌستاعد علتى عتدم هٌتاج النباتتات وتكتوٌن لتوز ناضتج
كما ٌساعد على سرعة الدخول فتى مرحلتة النمتو الثمترى والتقلٌتل متن مرحلتة النمتو الخضترى
كما أنه ٌساعد على كبر حجم اللتوزة ونضتج البتذور بهتا وٌضتاؾ البوتاستٌوم بمعتدل ٓ٘ٔٓٓ-
كجم ستلفات بوتاستٌوم وفتى حالتة عتدم اإلضتافة أو إضتافة شتٌكارة واحتدة فٌجتب رش النباتتات
ثالث رشات سلفات البوتاسٌوم بمعتدل ٘ كجتم للفتدان  /رشتة أو الترش بتؤى مركتب بوتاستً أو
البوتاسٌوم السائل األولى عند الوسواس والثانٌة عند التزهٌر والثالثة بعد ٘ٔ ٌوما متن الثانٌتة
وقد ٌحتاج فى نهاٌة الموسم إلى رشة رابعة.
7ــ الرى  :تحتاج الزراعات المتؤخرة إلى رٌات خفٌفة متقاربة وذلك الرتفاع درجة الحرارة تعطً الرٌتة
األولتتى بعتتد ٕٓ ٌومتتا متتن الزراعتتة ( ظه تور الورقتتة األولتتى الحقٌقٌتتة) بعتتد إجتتراء الختتؾ وإعطتتاء
الدفعة األولى من السماد اآلزوتً ثم توالى الرٌات مع مراعتاة حالتة الجتو والنبتات متع إعطتاء رٌتة
بعد الجنٌة األولى لكً ٌتم نضج وتفتح باقً اللوز على النبات.
جنً القطن
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ٌتوقؾ مٌعاد الجنً على عوامل كثٌرة أهمها الصنؾ ومٌعاد الزراعة وجو المنطقتة ومستافات الزراعتة
والتسمٌد والرى وطرٌقة الزراعة وٌكون عادة فى أواخر أؼسطس بالنسبة للوجه القبلتً وفتً ستبتمبر
فى الوجه البحرى وتستمر الجنٌة الثانٌة حتً أكتوبر وعموما فلن شهر سبتمبر هو موسم جنتً القطتن
بمصر وٌتم الجنً إما ٌدوٌا أو مٌكانٌكٌا .ومن المتبع جنً القطن جنٌتٌن تبتدأ األولتى تبتدأ عنتد تفتتٌح (
ٓ٘ ) %ٙٓ-من اللوز وبعدها وعند اكتمال تفتٌح باقً اللوز تتم الجنٌة الثانٌة
-

ٌتم الجنً عند تطاٌر الندي وفى حالة الجنً مع وجود الندي ٌجتب تنشتٌر عتب النتدي وال ٌفترز أو
ٌعبؤ إال بعد جفافه والتنشٌر ٌكون على مفترش نظٌتؾ متع التقلٌتب والفرفترة حتتً ٌجتؾ و تستتبعد
الفصوص المبرومة والمصابة والقشرة.

-

ٌجب العناٌة بنظافة المحصول بحٌث ٌكون خالٌا من األوراق الجافة واألتربتة وخاصتة عنتد تستاقط
القطن على األرض وٌعبؤ القطن الزهر فى أكٌاس من الخٌش الجدٌد والنظٌتؾ وال ٌعبتؤ فتى أكٌتاس
السماد أو األكٌاس البالستٌك.

-

ٌرعً عند التعبئة تصنٌؾ القطن حٌث ٌعبؤ القطتن الزهتر النتاتج متن اللتوز الستلٌم والمتفتتح طبٌعٌتا
فى أكٌاس خاصة.

-

ٌجب عدم خلط قطن الجنٌة األولتى متع قطتن الجنٌتة الثانٌتة فتى كتٌس واحتد وتؽلتق أكٌتاس الختٌش
بخٌط من الدوبارة المصنوع من القطن.
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أضرار التؤخٌر فى الجنً:

ٌإدي التؤخٌر فتى جنتً القطتن عتن المٌعتاد المناستب إلتى تعترض المحصتول للعوامتل الجوٌتة واإلصتابة
بالكائنات الدقٌقة وتستاقط القطتن الزهتر علتى األرض واختالطته باألتربتة ممتا ٌتإدي إلتى تتدهور الرتبتة
وضتتٌاع جتتزء متتن المحصتتول لستتقوطه علتتى األرض .وبتتالرؼم متتن أفضتتلٌة جنتتً القطتتن جنٌتتتٌن فتتلن
المزارع العادي قد ٌلجؤ إلى ترك الحقل حتً ٌتم تفتٌح جمٌع اللتوز ثتم ٌجنٌته مترة واحتدة ظنتا منته أنهتا
تتتوفر فتتى العمالتتة ونفقتتات الجنتتً إال أن القطتتن النتتاتج ٌكتتون أقتتل فتتى الرتبتتة متتن القطتتن المجمتتوع علتتى
مرتٌن نظرا لتعرض اللوز المتفتح مبكتراً لصتربتة والشتمس والنتدي متدة طوٌلتة وتستاقطه علتى األرض
واختالطتته باألتربتتة والتتورق الجتتاؾ عتتالوة علتتى أنتته فتتى هتتذه الحالتتة ٌجمتتع القطتتن كلتته بمتتا فتتى ذلتتك
المبرومة أو الساقطة والمصابة.
معامالت ما بعد الحصاد
ٌبٌع المزارعون القطن عادة إلى المحالج أو تجار القطن أو وكالء مصانع النسٌج ،وٌسمى أي مكان
ٌباع وٌشترى فٌه القطن للتسلٌم الفوري (السوق الفوري) ،وٌنتمً بعض المزارعٌن إلى اتحادات
تسوٌق تعاونٌة تقوم ببٌع محاصٌلهم نٌابة عنهم .وتوجد بالمدن التً بها أسواق (بورصات للقطن)،
وٌنتمً كل تجار القطن المعترؾ بهم إلى هذه البورصات ،حٌث تقوم البورصات بوضع القوانٌن
واللوائح لصسواق المحلٌة وتقوم بحل الخالفات بٌن المزارعٌن وتجار القطن ،واإلعالن عن أسعار
القطن وأخبار أسواق القطن فً جمٌع أنحاء العالم .كما ٌتم تسعٌر القطن فً البورصات اآلجلة فً
معظم مدن العالم الرئٌسٌة التً تتعامل مع البورصات واألسهم؛ وعلٌه ،تعقد االتفاقٌات المحددة لشراء
وبٌع القطن بسعر معٌن ولوقت محدد
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ٔــ فرز القطن:
الفرز من الناحٌة العملٌة ،هو تقدٌر لرتبة القطن ،وطول تبلته ،أما من الناحٌة التكنولوجٌة فهتو تتدرٌج
للقطتتن تبع تا ً لصتتفاته الؽزلٌتتة ،وهتتو ٌعتمتتد علتتى األصتتول العلمٌتتة والخبتترة العملٌتتة التراكمٌتتة متتع متترور
الزمن ،وٌشترط فٌمن ٌمارس هذا العمل أن تتوفر فٌه الشروط التالٌة:
ٔ -الرؼبة والمٌل الطبٌعً
ٕ -قوة الشخصٌة
ٖ -سالمة الحواس
ٗ -عدم التؤثر بآراء الؽٌر
٘ -دقة المالحظة
 -ٙاألمانة والنزاهة
 -7الخبرة لطوٌلة والمران المستمر
وتتلخص فوائد عملٌة فرز المنتجات عموما ً وفرز القطن خصوصا ً فٌما ٌلً:
ٔ -تسهٌل عملٌات التسوٌق
ٕ -اتخاذ مقاٌٌس افرز أساسا ً فً التحكٌم
ٖ -تحسٌن نوع اإلنتاج
ٗ -تقلٌل التكالٌؾ وخاصة تكالٌؾ النقل
وٌقوم الفراز بلعطاء رتبا ً للقطن على أساس درجة نظافتة على النحو اآلتى:
الرتبة
أكسترا
فولى جود  /أكسترا
فولى جود
جود  /فولى جود
جود
فولى جود فٌر  /جود
فولى جود فٌر
جود فٌر  /فولى جود فٌر
جود فٌر
فولى فٌر  /جود فٌر
فولى فٌر

الرمــز
أكسترا
فج  /أكسترا
فج
جود  /فج
جود
فجؾ  /جود
فجؾ
جؾ  /فجؾ
جؾ
فؾ  /جؾ
فؾ

GRADE
Extra
Fully Good / Extra
Fully Good
Good / Fully Good
Good
Fully Good Fair / Good
Fully Good Fair
Good Fair/ Fully Good Fair
Good Fair
Fully Fair / Good Fair
Fully Fair

SYMBOL
Extra
F.G Extra
F.G
G. /F.G .
Good
F.G.F./G.
F.G.F
G.F./F.G.F
G.F .
F. F./G.F.
F. F.

وعلى الرؼم من اختالؾ الكلمات أو الرموز المستتخدمة فتً كتل بلتد إال أنهتا تهتدؾ جمٌعهتا إلتى التعبٌتر
عن درجة نظافة القطن.
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ٕــ حلج القطن
وهو فصل الشعٌرات من البذرة وتتم العملٌة بواسطة نوعٌن من الماكٌنات

الشعرة  -:Lintتنشؤ شعرة القطن من طبقة البشرة والشعرة تتكون من خلٌة واحدة تنشؤ من خالل
البشرة بامتداد واستطالة جدارها الخارجً وٌبدأ تكوٌن الشعر فى ٌوم تفتح الزهرة أو بعدة مباشراً .
الزؼب ٌ -: Fuzzنشؤ من خالٌا البشرة بطرٌقة مماثلة لنشوء الشعر إال أن نموه فى الطول محدود
فال ٌزٌد عن بضعة مللٌمترات قلٌلة .وٌمكن تقسٌم البذور من حٌث توزٌع الزؼب والشعر علٌها إلى
بذور تحمل زؼبا ً فقط وجمٌع أقطانها برٌة .
بذور تحمل شعراً وزؼبا ً كما فى أؼلب أقطان األبالند األمرٌكٌة.
بذور تحمل شعراً فقط وتسمى بالبذور العارٌة كما فى بعض أقطان الدنٌا الجدٌدة كالسً أٌلند
واألقطان المصرٌة.
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الشكل المجهري :
شعٌرة القطن عبارة عن خلٌة نباتٌة واحدة تكون على شكل أسطوانً أثناء فترة نموها تتوسطها قناة
داخلٌة تؤخذ فً العادة شكالً مستدٌراً ٌلٌها جدار ثانوي ثم جدار أولً تؽطٌه قشرة أو ؼالؾ رقٌق من
الخارج.

 الحلج األسطوانً  :roller ginاكتشؾ وٌتى فى الوالٌات المتحدة عام ٖٔ79م المحلج
األسطوانً مما أدى إلى التوسع فى زراعة القطن بدرجة كبٌرة تحلج به األقطان المصرٌة
ال طوٌلة التٌلة للمحافظة على شعٌرات القطن من التقطع ،وٌتمٌز الجهاز بصؽر حجمه
وبساطته وسهولة التعامل معه من حٌث تشؽٌله وتركٌبه وكشؾ أعطاله .وفٌه تدور اسطوانه
مؽطاه بطبقة من الجلد المخشن فتعلق شعٌرات القطن بها وتفصل عن البذرة
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 الحلج المنشاري  :saw ginوفٌه تدور عدد من االقراص المنشارٌة فتعلق شعٌرات القطن
باالسنان المنشارٌة وتفصل عن البذرة وتحلج به األقطان قصٌرة التٌلة ،واألقطان متوسطة
طول التٌلة ،وٌتمٌز الجهاز بكثرة أجزائه وتعددها والتً تعمل مع بعضها كوحدة متكاملة
وعطل أي وحدة منها ٌترتب علٌه توقؾ عمل الجهاز بكامله ،واألقطان المحلوجة الناتجة منه
أعلى رتبة نتٌجة تعدد أجهزة التنظٌؾ والمراحل التً ٌمر بها القطن المحبوب قبل وصوله
إلى أقراص الحلج المنشارٌة
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ٖــ كبس القطن :
ٌكبس القطن بعد عملٌات الحلج فً باالت كبٌرة بمكابس الٌة وتنقل الى مصنع الؽزل

(البالة هً وحدة القٌاس فً وزن القطن وتعادل  ٕٕ7كٌلو جراما ً)
تصافً الحلٌج:
هو وزن األقطان الشعر إلى وزن األقطتان الزهتر معبتراً عنته بنستبة مئوٌتة.وهً صتفة وراثٌتة مرتبطتة
بالصنؾ ،وفً الوقت نفسه تتؤثر تصافً الحلٌج بعوامل عدة منها نوع القطن وخصوبة التربة وطرٌقتة
الحلج وتتراوح بٌنٕ٘ %ٕٓ:لصقطان اآلسٌوٌة واإلفرٌقٌة وبتٌن ٔٗ %ٖ٘:لصقطتان األمرٌكٌتة وبتٌن
 %ٖٗ: ٕ9لصقطان المصرٌة .كما تتؤثر صفة نسبة تصافً الحلٌج بعوامل أخرى أهمها:
ٔ -ارتفاع نسبة الشوائب والمتواد الؽرٌبتة ،واألقطتان ؼٌتر الناضتجة (فصتوص مٌتتة ،أو مبرومتة)
ألنه ٌتم استبعادها من األقطان المحلوجة وهذا بدوره سٌقلل من نسبة تصافً الحلٌج.
ٕ -ارتفاع نسبة الرطوبة فً األقطان ،نظراً ألن األقطان المحلوجتة تفقتد جتزءاً متن رطوبتهتا أثنتاء
عملٌات الحلٌج وبالتالً نقص فً وزن األقطان المحلوجة أي نقص فً نسبة تصافً الحلٌج.
ثالثا  :عملٌات ؼزل القطن :
وهً عدة عملٌات متتالٌة تتم فً المصنع على االلٌاؾ ( الشعٌرات ) لتحوٌلها الى خٌوط لها مواصفات
معٌنة مناسبة لالستعماالت المختلفة.
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الصفات الطبٌعٌة لشعرة القطن
 الطـــــــــــول
ٌعتبر الطول من أهم العوامل المحددة لنمرة الخٌوط المؽزولة فكلما زاد طول الشعٌرة أمكن ؼزل القطن
إلى خٌوط رفٌعة ونسجها إلى أقمشة رقٌقة.

 المتانة
وٌقصد بها مدى مقاومة الشعٌرة لقوى االشد المختلفة التً تتعرض لها ،وٌتمٌز القطن بمتانة عالٌة
وتزداد متانة القطن عند االبتالل حتى تصل إلى  % 30من متانته العادٌة بعكس األلٌاؾ األخرى التً
تفقد جزءاً كبٌراً من متانتها وهً مبللة ،وتعتبر هذه الخاصٌة ذات أهمٌة لقوة تحمل المالبس
المستخدمة فً األجواء الرطبة ،وعادة ما تعطً األقطان طوٌلة التٌلة متانة أعلى من األقطان القصٌرة
الخشنة ،وال ٌفقد القطن بوجه عام متانته باالحتكاك فال ٌتؤثر بتكرار عملٌات الؽسٌل.
 اللـــــــــــــون
ٌتفاوت لون القطن بٌن األبٌض واألبٌض المائل لالسمرار وٌرجع لونه إلى المادة الملونة الموجودة
فً األلٌاؾ ،وٌمكن إزالتها إزالة تامة بعملٌة التبٌٌض والشك أن لون القطن ٌإثر فً رتبته.
 اللمـــــــــعان
ٌختلؾ لمعان القطن باختالؾ األصناؾ حٌث أن األصناؾ الرقٌقة أكثر لمعانا ً من األخرى الخشنة.
28

انتاج وتكنولوجيا محاصيل االلياف (طالب البكالوريوس  ) 9191 / 9102ا.د /محمد صبحى بدران

 امتصاص الرطوبة
للقطن مقدرة عظٌمة على امتصاص الرطوبة لذا فهو سهل فً صباؼته مفضالً فً المالبس الصٌفٌة
وخاصة الداخلٌة المتصاصه العرق بسهولة ،وتختلؾ كمٌة الرطوبة بالقطن باختالؾ درجة رطوبة
الجو المحٌط به وعادة ما تبلػ درجة رطوبة القطن باألحوال العادٌة ٘ % 8 -
 االستطالة
ٌقصد بها قدرة األلٌاؾ على االستطالة قبل القطع عندما تتعرض لقوة شد ما ،وبوجه عام فلن القطن
من أفضل األلٌاؾ السٌللوزٌة مرونة نتٌجة الرتفاع نسبة السٌللوز به.
الخواص الكٌمٌائٌة لشعرة للقطن
سواء الباردة أو الساخنة وعلى ذلك تستخدم الصودا
تؤثٌر القلوٌات ال ٌتؤثر القطن بالقلوٌات المخففة
ً
الكاوٌة وكربونات الصودٌوم فً العملٌات التحضٌرٌة للتبٌٌض ،أما القلوٌات المركزة فتإثر على
القطن محدثة فٌه الكثٌر من التؽٌٌرات فً خواصه الكٌمٌائٌة والطبٌعٌة وقد تم استخدام هذه
الخاصة فً ع ملٌة المرسرة والتً تإدي فً خٌوط القطن إلى زٌادة فً المتانة واللمعان والقابلٌة
المتصاص األصباغ.
تؤثٌر األحماض ٌختلؾ تؤثٌر األحماض على األقطان حسب درجة تركٌز الحمض ونوعه فاألحماض
المعدنٌة المخففة على البارد ال تكاد تحدث تؤثٌر ملحوظا ً على القطن بٌنما األحماض المعدنٌة فً
درجة الحرارة المرتفعة

تضعؾ من قوة القطن وتحوله لتركٌب أخر (هٌدروسلٌلوز) ،أما

األحماض المركزة فتؤثٌرها أشد وقد ٌإدي هذا التؤثٌر إلى تحلٌل القطن.
تؤثٌر المواد المإكسدة ٌقاوم القطن بشكل عام تؤثٌر المواد المإكسدة فً درجات الحرارة ؼٌر المرتفعة
وعلى ذلك فلن نظرٌة تبٌٌض القطن تعتمد أساسا ً على استخدام المواد المإكسدة لكن المبالؽة فً
استخدام المواد المإكسدة تحلل القطن تماما ً وتحوله إلى  CO2ولذلك من الضروري إزالة المواد
المإكسدة تماما ً عقب عملٌة التبٌٌض.
تؤثٌر الحرارة ٌتحمل القطن درجات الحرارة العالٌة فٌمكن ؼلٌه وك ٌّه بمكواة ذات درجة حرارة مرتفعة
دون أن ٌتلؾ إال أن ؼلٌه ٌحدث بشعٌراته انكماش )ٌ (shrinkageصل حتى ٕ .%
مع تطور الصناعة واألسالٌب التقنٌة نافست األلٌاؾ الصناعٌة المنتجات القطنٌة ،ولجعل القطن منافستا
جٌتتدًا طتتور الكٌمٌتتائٌون عتتدة طتترق لتحستتٌن جتتودة المنس توجات القطنٌتتة ،وقتتد أدت هتتذه المعالجتتات
الكٌمٌائٌتتة للقطتتن إلتتى إنتتتاج أقمشتتة ذات صتتفات خاصتتة مثتتل األنستتجة الم ّموجتتة والمقاومتتة للكرمشتتة،
والمقاومة للحرٌق والمضادة للماء واالهتراء ،وهً أقوى وأكثر لمعا ًنا .
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أهم اآلفات الحشرٌة على القطن
تبعا لمراحل نمو القطن تقسم اآلفات الحشرٌة القطن إلى :
ٔ -آفات البادرات  :ومنها التربس والمن والدودة القارضة والحفار والعنكبوت األحمر والجاسٌد
والذبابة البٌضاء.
ٕ -آفات النمو الخضرى :ومنها دودة ورق القطن الكبرى ودودة ورق القطن الصؽرى.
ٖ -آفات المجموع الزهرى والثمرى :ومنها دٌدان اللوز القرنفٌلٌة والشوكٌة واألمرٌكٌة.
أوالً  :آفات البادرات الحشرٌة:
ٔ -التربس :تبدء اإلصابة بحشرة التربس بمجرد ظهور البادرات حٌث نظهتر أعتراض اإلصتابة علتى هٌئتة
بقع فضٌة على الستطح الستفلً لتصوراق الفلقٌتة والحقٌقٌتة وعنتد اشتتداد اإلصتابة ٌحتدث تجعتد لتصوراق
وتحولها إلى الل ون البنً وتإدي اإلصتابة الشتدٌدة إلتى متوت األوراق وبالتتالى البتادرة ممتا ٌترتتب علٌته
إعادة الزراعة.
طرق المكافحة  :من المعروؾ أنه ٌلزم العالج إذا وصل تعداد أفراد التربس من  ٕٔ-8فرد علتى البتادرة
الواحدة وعلى أن ٌتم الفحص مبكراً ما بٌن  9-7صباحا ً ألنه بعد ذلتك تهترب الحشترات إلتى التربتة بعٌتداً
عتتن الضتتوء  .وٌنصتتح باستتتخدام بتتدائل المبٌتتدات لمكافحتتة حشتترة التتتربس وال ٌنصتتح باستتتخدام مبٌتتدات
حشرٌة لمكافحتة اآلفتة للحفتاظ علتى االعتداء الحٌوٌتة المتواجتدة طبٌعٌتا وٌكتون ذلتك فتى البتإر المصتابة
فقط.
ٕ -المن  :لون الحشترة أخضتر زٌتتونً أو أستود تقتوم الحشترة ( الحورٌتات ) بامتصتاص عصتارة النبتات
ونظراً ألن العصارة بها نسبة كربوهٌدرات عالٌة وبروتٌنات ضئٌلة ولكً تحصتل الحورٌتة علتى الكمٌتة
الالزمة لنموها من البروتٌن فلنها تمتص كمٌة كبٌرة من العصارة وتتخلص متن المتواد الكربوهٌدراتٌتة
الزائدة على صورة متواد عستلٌة تتبرزهتا .وعنتد مالئمتة الظتروؾ ٌتكتاثر المتن بشتكل كثٌتؾ وحشترات
المتتن للنبتتات وتتركتتز اإلصتتابة علتتى البتترعم الطرفتتً واألوراق والنمتتوات الصتتؽٌرة ممتتا ٌحتتدث تجعتتد
وانحنتتاء الحتتواؾ إلتتى أستتفل باإلضتتافة المفتترزة "النتتدوة العستتلٌة علتتى الستتطح العلتتوي لتتصوراق التالٌتتة
ألسفل" وهذه الندوة أو األفراز العسلً ٌسد الثؽور وٌسهل نمو الفطر األسود وبالتالى عنتد تفتتح اللتوز
ٌتلوث الشعر وتنخفض رتبته وٌصتعب ؼزلته باإلضتافة إلتى وجتود النتدوة العستلٌة التتى تستهل إلتصتاق
األتربة على النباتات المصابة كما ٌمكن مالحظتها بسهولة وعن بعد ٌتمٌز المظهر الالمع لها.
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دورة الحٌاة :
ٌتوالتد متن القطتن ال جنستٌا ً (توالتد بكتترى) فتى مصتر وال تظهتر ذكتور لتته والتضتع اإلنتاث بٌضتا ً بتل تلتتد
األنثتتى صتتؽاراً وعتتددها متتن ٌٔ ٙ-ومٌ تا ً عتتدة أٌتتام إلتتى ثالثتتة أستتابٌع  .تصتتل الحورٌتتات لطتتول الحشتترة
الكاملة بعد خمسة أٌام وللحشرة حوالى ٓ٘ ٙ٘-جٌل  /سنة.
 #طرق المكافحة :
ٔ -تج ترى مكافحتتة المتتن موضتتعٌا ً عنتتد وصتتول اإلصتتابة علتتى شتتكل مستتتعمرات بنستتبة ٖٓ %متتن
البادرات التى بدأت فٌها عملٌة التفاؾ األوراق وال تكافح فى األطوار األخرى للنبات.
ٕ -تفترس حشرة المن فى الطبٌعة من الحشرات المفترسة أهمها ( أبتى العٌتد ٌ،رقتات ذبابتة السترفٌد
وأسد المن ).

ٖ -الحفار :من المعروؾ أن حشرات الحفار تقرض جذور النباتات من تحت سطح األرض ممتا ٌتإدي إلتى
ذبتتول ومتتوت النباتتتات وهتتً مازالتتت متصتتلة بتتاألرض بتتاألرض وتتتزداد اإلصتتابة فتتى األرض المستتامٌة
الخصبة لٌسهل علٌه حفتر األنفتاق كمتا تكثتر األنفتاق فتى األراضتى المرتفعتة الرطوبتة وتقتوم الحشترات
بالتؽذٌة على جذور النباتات وفى حالة شدة اإلصابة نظراً لتلؾ الجتذور ٌتجته النبتات إلتى تكتوٌن جتذور
عرضٌة ثانوٌة بتدل التالفتة ممتا ٌستتهلك طاقتة وقتدرة النبتات ومتن أهتم مظتاهر اإلصتابة متوت النباتتات
وسهولة قلعها من األرض لموت الجذور.
 #طرق المكافحة :
فى األراضى الموبتوءة تتروي رٌتا ً ؼزٌتراً ممتا ٌجبتر األفتراد علتى الختروج متن أنفاقهتا ثتم ٌنثتر الطعتم
السام المكون من المبٌد الموصً به مع المادة الحاملة وهً عادة الذرة أو الردة.

31

انتاج وتكنولوجيا محاصيل االلياف (طالب البكالوريوس  ) 9191 / 9102ا.د /محمد صبحى بدران

ٗ -التتدودة القارضتتة  :تصتتٌب بتتادرات القطتتن بقرضتتها لستتٌقان البتتادرات عنتتد ستتطح التربتتة أو أستتفلها
وعندما ٌكون القرض كامل تقتع البتادرات وتتذبل وتمتوت والٌرقتة عتادة شترهة حٌتث تقترض أكثتر ممتا
تحتاج إلٌه فى ؼذاءها  ،وٌظهر الضرر خالل وقت قصٌر وعند الكشتؾ أو النتبش حتول البتادرات تترى
الٌرقات ؼالبا ً األعمار الكبٌرة متقوستة وٌحتتم ذلتك إعتادة الزراعتة للبقتع التتً ماتتت ممتا ٌستبب تتؤخٌر
المحصول فى النضج.

#

طرق المكافحة :
ٔ -النظافة الزراعٌة وإزالة الحشائش التً تجذب الفراشات لوضع البٌض.
ٕ -الٌرقات الصؽٌرة والتى أعمارها حتً العمر الرابتع أو نهاٌتة الثالتث ٌستحستن الترش الكٌمتاوى
ضتتدها أمتتا الٌرقتتات الكبٌتترة ٌستتتخدم معهتتا نثتتر الطقتتم ولتتٌس متتن الضتترورى التترى ألن الحشتترة
موجودة بالقرب من السطح مما ٌسهل تؤثٌر الطعم علٌها لوجود المادة العسلٌة أو الجاذبة للحشترة
داخل تركٌب الطعم السام.
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٘ -األكاروس أو العنكبوت األحمر :نظراً المتصاص األكاروس لعصارة النبات فلنته ٌستبب تكتوٌن بقتع
حمتتراء بنفستتجٌة علتتى الستتطح العلتتوي ل تصوراق المصتتابة ٌقابلهتتا متتن الجهتتة الستتفلً بقعتتا حمتتراء
باهتة وعادة ما تكون هتذه البقتع بتٌن فصتوص الورٌقتات وحتول العتروق الوستطٌة وٌالحتظ وجتود
نسٌج عنكبوتً ٌؽطً األوراق المصابة وٌمكن رإٌة أفراد األكاروس تحت النسٌج بتالعٌن المجتردة
هذا وتسبب اإلصابة موت وسقوط األوراق.

 #طرق المكافحة :
ٔ -نظافة الحقل من الحشائش.
ٕ -عنتتتد مكافحتهتتتا منفتتترداً أو متتتع دودة ورق القطتتتن أو دٌتتتدان اللتتتوز تستتتتخدم المركبتتتات
الموصً بها منفردة أو مع المبٌدات المتخصصة لتلك اآلفات.
 -ٙالذبابتتة البٌضتتاء  :تصتتٌب القطتتن وتشتتتد اإلصتتابة فتتى األوراق الؽضتتة حٌتتث تمتتتص العصتتارة متتن
النبات وتظهر بقع صفراء اللوو نتجةوت تيةجوت الجر وات والت ورات وتلوو البقوع وتفر وت وتنو وا ت وت
اإلصتتابة تنتشتتر ظتتاهرة االحمتترار علتتى األوراق علتتى شتتكل بقتتع حمتتراء داكنتتة علتتى الستتطح العلتتوى
وباهتة على السطح السفلى وكمتا هتو معتروؾ أن اإلصتابة تحتدث للقطتن اساستا ً نتٌجتة انتقالهتا إلٌته
من زراعات الطماطم.

#

طرق المكافحة :

ٔ -إزالة الحشائش وتقلٌل الرى.
ٕ -المكافحة الحٌوٌة (أسد المن ).
ٖ -تمنع مكافحة هذه الحشرة كٌمٌائٌا ً مهما كانت نسبتها.
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(ثانٌا ً ) أفات القطن الحشرٌة فى مرحلة النمو الخضرى والزهري
ٔ -التتتدودة الخضتتتراء (دودة ورق القطتتتن الصتتتؽري) تتؽتتتذى الٌرقتتتات علتتتى األوراق والقمتتتم النامٌتتتة
والبراعم واألزهار فى نباتات القطن.

#

طرق المكافحة :

 العناٌتتة بالعملٌتتات الزراعٌتتة متتن عزٌتتق ومقاومتتة حشتتائش تقلتتل متتن اإلصتتابة حٌتتث إن بعتتض
الحشائش تجذب الحشرة لوضع البٌض علٌها.
 العناٌتة ٌجتب اللطتع لتتدودة ورق القطتن الصتؽري حٌتتث ٌقلتل بدرجتة كبٌتترة متن اإلصتابة كمتتا ال
ٌوصتً باستتخدام المبٌتدات أطتول فتترة ممكنتة حتتً تتزداد اعتداد الطفٌلٌتات والمفترستات التتتى
تلعب دوراً هاما ً فى المكافحة البٌولوجٌة.
 اذا استدعت الحاجة إلى المكافحة الكٌماوٌة تكافح كما هو الحال فى دودة ورق القطن.
ٕ -دودة ورق القطتتن :تعتبتتر دودة ورق القطتتن متتن أشتتد األفتتات الزراعٌتتة خطتتراً علتتى المحاصتتٌل
الزراعٌة وخاصة القطن وٌمكن تقسٌم عوائل هذه الحشرة إلى ثتالث مجموعتات رئٌستٌة هتً عوائتل
مفضلة لوضع البٌض وعوائل للتؽذٌة وعوائل للؽرضٌن ( وضع البٌض والتؽذٌة معا ً ) .
 تتؽذى الٌرقات الصؽٌرة الحدٌثة الفقس على بشرة السطح السفلى للورقة فى مستاحة دائرٌتة
حول مكان اللطعة وتتسع هذه المسافة تدرٌجٌا حتى تعم سطح الورقة كلها فال ٌبقً منهتا إال
بشرتها العلٌا ثتم تبتدأ فتى الجفتاؾ وتنستج الٌرقتات خٌتوط حرٌرٌتة تتعلتق بواستطتها بتؤوراق
النبات وتتدلى به إلى األوراق السفلً وبذلك تنتشر على بقٌة أجزاء النبات.
 عندما تصل إلى العمر الثالث تقرض فى األوراق مباشرة وتعمل ثقتوب صتؽٌرة ؼٌتر منتظمتة
بٌن عروق األوراق الرئٌسٌة وتجؾ أنسجة األوراق عنتد حتواؾ هتذه الثقتوب وٌصتٌر لونهتا
بنٌا ً فاتحا ً وعند وصول الٌرقة للعمر الرابع تفقتد قتدرتها علتى التعلتق بتؤوراق النبتات وتتركته
أثناء النهار لتختبئ فى التربة ثم تتستلقه ثانٌتة أثنتاء اللٌتل لتتؽتذى علتى األوراق وفتى بعتض
األحٌان تتؽذى على جمٌع األوراق الؽضة وٌصبح النبات مجرداً من األوراق تماماً.
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تتؽذى الٌرقات أٌضا ً على محتوٌات الزهرة وكذلك على اللوز األخضر وتسبب سقوطه.

ٌ زداد الضرر فى العمتر الختامس للٌرقتة حٌتث تؤكتل جمٌتع األوراق والبتراعم واللتوز وٌصتبح
الحقل عبارة عن أعواد عارٌة ولحقتول القطتن المصتابة بشتدة رائحتة ممٌتزة تعترؾ عتن بعتد
وٌكمن الضرر الناتج عن اإلصتابة بتدودة ورق القطتن فتى تتؤخر القطتن فتى النضتج فٌتعترض
لإلصابة الشدٌدة بدٌدان اللوز مما ٌقلل من محصول القطن الناتج.

 #طرق المكافحة :
أوالً  :المكافحتتة الزراعٌتتة :وتشتتمل االلتتتزام بمواعٌتتد الزراعتتة المبكتترة ونظافتتة األرض متتن الحشتتائش
والعناٌة بخدمة األرض واالهتمام بمكافحة اآلفة فى جمٌع عوائلها وعلى مدار السنة.
ثانٌا ً  :المكافحة التشرٌعٌة
 oمنع رى البرسٌم بعد ٓٔ ماٌو من كل عام.
تطبٌتتق التشتترٌعات الخاصتتة بتنظتتٌم عملٌتتات المكافحتتة اإلجبارٌتتة لهتتذه الحشتترة فتتى
o
البرسٌم والقطن.
ثالثا ً  :المكافحتة المٌكانٌكٌتة  :وتشتمل االهتمتام بالنقتاوى الٌدوٌتة للطتع واعتدامها حرقتا ً وعمتل حتواجز
فاصلة بٌن الحقول السلٌمة والمصابة عن طرٌق نثر الجٌر الحً لإلقالل من انتقال الٌرقات وقتلها.
رابعا ً  :المكافحة الحٌوٌةٌ :فتترس دودة القطتن بؤطوارهتا المختلفتة عتدد كبٌتر متن الحشترات المفترستة
واألكاروسات مثل خنفساء الكالسوما  ،الراوؼة  ،أبو العٌد  ،إبرة العجوز  ،والعناكب المختلفة.
خامسا ً  :المكافحة الكٌمٌائٌة باستخدام المركبات الموصى بها.
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(ثالثاً) اآلفات الحشرٌة التى تصٌب القطن فى مرحلة ما بعد اإلزهار :
 دودة اللتوز القرنفٌلٌتتة :تتؽتتذى الٌرقتات الصتتؽٌرة علتتى البتتراعم الزهرٌتة ( الوستتواس ) فتتتإثر علتتى
أعضتتاء التتتذكٌر وقتتد تجتتؾ هتتذه البتتراعم وتس تقط  ،وفتتى األزهتتار المتفتحتتة تثقتتب الٌرقتتة اللتتوزة
الصؽٌرة المتكونة وتكمل فٌها حٌاتها وإصابة اللوز الصؽٌر ٌإدي إلى سقوطه أو ٌجؾ على النبتات
 ،أمتتا اللتتوز الكبٌتتر فتتال ٌستتقط وتتربتتى الٌرقتتة بداخلتته وتتؽتتذى علتتى البتتذور وبتتذلك ٌتلتتؾ عتتدد متتن
مصارٌع اللوزة وٌقل الناتج من الشعر وتتعرض اللوزة إلى اإلصابة باألمراض الفطرٌتة مثتل العفتن
األسود وقد ٌوجد باللوزة ٌرقة واحدة أو أكثر.

ومن عادة الٌرقات أن تدخل اللوزة من ثقب تصنعه لنفسها وٌلتئم هذا الثقب بعد دخولها فال ٌتري مكتان
اإلصابة من الختارج إال بصتعوبة وتبتدء اإلصتابة فتى القطتن عنتدما ٌظهتر الوستواس اعتبتاراً متن شتهر
ٌونٌو وتتدرج نسبة اإلصابة فى الزٌادة حتً نهاٌة الموسم حٌث تصل فى بعض المواسم إلى ٓ.%8
 دودة اللوز الشوكٌة  :تبدأ إصابة الٌرقات وتتؽذى الٌرقات على مباٌض األزهار ثم تدخل فتى اللتوز
وتتؽذى على محتوٌات اللوزة فتإدي إلى اصابتها بالعفن األسود  .عنتدما ٌكتمتل نمتو الٌرقتة تخترج
متتن اللتتوزة متتن ثقتتب ؼٌتتر كامتتل االستتتدارة وتعتتذر بالتربتتة داختتل شتترنقة رمادٌتتة اللتتون تشتتبه شتتكل
الزورق المقلوب.
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 دودة اللوزة األمرٌكٌتة  -:تتؽتذى الٌرقتات علتى المجموو الخضترى لمتدة ٌتومٌن ثتم تبتدأ فتى الحفتر
داخل اللوز ومن عادة الٌرقة االنتقال من لوزة إلى أخرى وتتمٌز اإلصابة علتى اللتوز المصتاب متن
وجود براز كثٌؾ خارج الثقب الذى تصنعه الٌرقة.

#

طرق المكافحة لدٌدان اللوز :

ٔ -حراثة التربة جٌداً.
ٕ -حرق بقاٌا المحصول حتً التكون مصدر للعدوي فى الموسم القادم.
ٖ -تعقٌم البذور فى المحالج لمكافحة (دودة اللوز القرنفلٌة)
ٗ -زراعة أصناؾ مبكرة للهروب من اإلصابة.
٘ -االستمرار فى مكافحة دٌدان اللوز عندما تصل نسبة اإلصابة إلى  %7على كافة أجزاء النبات.
 -ٙالمكافحة باستخدام المتطفالت والمفترسات وخاصة طفٌل الترٌكوجراما.
 #بق بذرة القطن oaycarinus hyalinipennis costa
تنشط الحشرات الكاملة فى أوائل الربٌع والتضع اإلناث البٌض اال إذا تؽذت على عصارة بتذور عوائلهتا
وٌوضع البٌض فتردي أو فتى مجتامٌع داختل اللتوز األخضتر والمتفتتح بتٌن شتعٌرات القطتن بتالقرب متن
البذور خاصة عند قمة النبات أو على اللوز األخضر ؼٌتر المتفتتح بتٌن الكتؤس واللتوز أو علتى الكرستً
من أسفل.
 #طرق المكافحة :
نظراً ألن اإلصتابة علتى القطتن بهتذه الحشترة تتؤتً فتى نهاٌتة الموستم عنتدما ٌكتون اللتوز قتد تفتتح فتلن
المكافحة الكٌماوٌة ال ٌنصح بهتا .ولكتن بعتد جمتع القطتن ٌمكتن التتخلص متن الحشترة بنشتر القطتن فتى
الشمس لمدة حتً تهرب منها الحشرات الكاملة والحورٌات.
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السٌسال
االسم العلمى Agave sisalana L
Family : Agavaceae

ٌتكاثر السٌسال ال جنسى (خضرى) بالسرطانات والبالبل و(النموات الجدٌدة من الرٌزومات) وٌتكاثر
جنسى بالبذور .ألٌاؾ السٌسال عبارة عن ألٌاؾ لحائٌة ورقٌة تصل فى الطول إلى نحو ٓٓٔٔ٘ٓ-
سم سمٌكة صلبة من األلٌاؾ المتٌنة جداً  Hard Fibersقلٌلة المرونة وتستخدم فى األؼراض التالٌة:
 صناعة الحبال لبعض األعمال البحرٌة خاصة.
 صناعة الحقائب والسجاجٌد والمشاٌات والدواسات وصناعة األكٌاس.
ٌ ستخدم عصٌر األوراق فى استخراج الكورتوزون الطبى باإلضافة إلى استخراج الشموع
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 البقاٌا الجافة من األلٌاؾ الناتجة من عملٌة التمشٌط تستخدم فى صناعة بكتات الصودٌوم
Sodium Pectate
ٌ مكن إستخراج ؼاز المٌثان من تخمٌر البقاٌا الطازجة
 تستعمل بقاٌا األوراق فى صناعة الكحول وحمض األوكسالٌك وانتاج بعض أنواع األوراق
والناتج من بقاٌا األوراق فى التسمٌد.
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الحصاد
ٌبدا فى قطع األوراق بعد ٖ ٗ-سنوات من الزراعة وٌتم قطعها خضراء ،أى قبل جفافها لتفادى
صعوبة إستخالص األلٌاؾ منها وٌجرى القطع بواسطة سكٌن حاد بزاوٌة ٘ٗ ثم ٌتم قطع الشوكة
الطرفٌة من األوراق بمقص تقلٌم لتفادى الوخز ثم تجمع األوراق فى حزم منظمة وٌإثر علً
المحصول.
ٔ -مرحلة النمو التى سٌجرى عندها القطع.
ٕ -تعدد دورات القطع .
ٖ -درجة القطع حٌث ٌجب أال ٌكون القطع جائراً (تإدى إلى قصر النباتات وٌقلل المحصول التالى
لقلة المسطح األخضر للنبات) وعادة ٌترك النبات بعد كل قطع من  ٔ8-ٔٙورقة وهذا ٌتوقؾ
على مهارة العامل.
ٗ -تكرار العملٌة على فترات منتظمة لتفادى الفقد فى األوراق وٌفضل القطع كل ٙأو9أؤٕشهر
حسب طبٌعة النمو والشائع فى أفرٌقٌا القطع كل  ٙأشهر.
استخالص األلٌاؾ-:
ٌتم بواسطة ماكٌنات االستخالص .
ؼسٌل األلٌاؾ
ثم تجفٌفها وتمشٌطها.
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متوسط المحصول للنبات الواحد فى محصول السٌسال من ٓٗ٘ٓ-ورقة سنوٌا ً لمدة تتراوح من 8 :ٙ
سنوات .
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المانٌال (قنب مانٌال)
االسم العلمى Musa textilis

Family : Musaceae
ٌنمو هذا النبات إلى ارتفاع ستة أقدام وله أوراق ضخمة مستطٌلة .وتكون قاعدة األوراق ؼمدً ا
(ؼطاء) حول الساق .وتحتوي األؼماد على األلٌاؾ الق ٌِّمة .وتتراوح أطوال األلٌاؾ السمٌكة بٌن متر
ونصؾ المتر إلى ثالثة أمتار ونصؾ المتر ،وتتكون أساسا من سلٌلوز وبكتٌن .وٌباع اللٌِّؾ بعدَ فصله
تحت اسم مانٌال (أخذ اسمه من أكبر مدن الفلبٌن) ٌ .حصد المزارعون حقول القنب كل ثالثة إلى
ثمانٌة أشهربقطع النبات الذي اكتمل نضجه ،تاركٌن الجذور لتنمو نباتات جدٌدة وت ْفصل األلٌاؾ من
أؼماد األوراق بعد سلخها.

ٌصنع من نبات القنب حبل المانٌال وهو من أفضل أنواع الحبال المصنوعة من األلٌاؾ النباتٌة واكثرها
استخداما على ظهر السفن التجارٌة ومن خصائصه أنه (المع -مرن -قوي -خفٌؾ ٌ -قاوم تؤثٌر المٌاه
المالحة -ذو لون ذهبً)
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