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مبنطقة الكفرة  منو وحمصول ثالثة أصناف من بنجر السكر حتت مواعيد زراعة خمتلفة
 )ليبيا(

 3إبراهيم سليمان أبو زايد -2أمحد حممد أبو زيتونة – 1بالل طاهر حسني ميزران

امعة ج -ب والعلومكلية اآلدا  -قسم النبات 2،  ليبيا -جامعة بنغازى -كلية الزراعة الكفرة  -قسم اإلنتاج النباتى1
 ليبيا  -مشروع الكفرة اإلنتاجى -مركز البحوث الزراعية 3،  ليبيا -بنغازى

 امللخص 

أجريت الدراسة ابحملطة البحثية مبشروع الكفرة اإلنتاجى جبنوب شرق ليبيا خالل  
هبدف دراسة أتثري أربعة مواعيد للزراعة )العشرين من   2014 /2015املوسم الشتوى 

من ديسمرب( على منو وإنتاجية وجودة    نوفمرب، اخلامسس، العشرين من  أكتوبر، اخلام
  –  English var., Gala, Ninaحمصول ثالثة أصناف من بنجر السكر هى  

مرة   املنشقة  القطع  برتتيب  العشوائية  القطاعات كاملة  بتصميم  التجربة  نفذت  وقد 
شوائياً على  ىف ثالث مكررات حيث وزعت مواعيد الزراعة ع  Split-plotواحدة  

الرئيسية ىف ال الثالثقطع  الفرعية  ة  حني وزعت األصناف  القطع  على عامل    -عشوائياً 
الزراعة واال النتائج معنوية أتثري كل من مواعيد  ختالفات بني األصناف  وقد أوضحت 

أدت   حيث  دراستها  مت  الىت  الصفات  مجيع  على  بينهما  والتداخالت  الدراسة  حتت 
)العشر  املبكرة  و الزراعة  أكتوبر  من  نوفمين  من  منو ووزن  اخلامس  أفضل  إنتاج  إىل  رب( 

وحمصول اجلذور والسكر اخلام/ هكتار وأعلى نسبة من النقاوة وذلك مع أعلى    للجذر
النبااتت   فقد  من  احلصاداملنسبة  وقت  الصنف    -سجلة  تفوق  فقد  أخرى  جهة  من 

Nina   تساوى مع الصنف على الصنفني اآلخرين ىف مجيع الصفات الىت مت دراستها و  
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Gala  الكلية  -ىف وزن اجلذر الذائبة  اجلذور/ هكتار والسكرايت  وعلى    -وحمصول 
  -أعطى أكرب نسبة غياب للنبااتت عند احلصاد Ninaالعكس من ذلك فإن الصنف  

الصنف  يب أظهر  النبااتت   .English varنما  من  نسبة  عام    -الغائبة   أقل  وبوجه 
الصنف   تفوق  مبك  Ninaفقد  املاملنزرع  ىف  خاصة  و راً  األول  الثاىن ىف مجيع  وعدين 

صفات النمو ووزن اجلذر والسكرايت الذائبة الكلية ونسبة السكروز والنقاوة وحمصول  
للهكتار  الصنف    -اجلذور  تساوى معه  فقط ىف    Galaوقد  األول  املوعد  املنزرع ىف 
النباات  -مجيع الصفات  ت  وعلى العكس من ذلك فقد سجلت أكرب نسبة من غياب 
احلصاد   الثالثعند  الصنف  لألصناف  ىف    املنزرع  .English varة وخباصة  مبكراً 

 العشرين من أكتوبر. 

 ، مواعيد الزراعة، النمو، احملصول، اجلودة. الكلمات املفتاحية: بنجر السكر 

 املقدمة 

السكر  يلعب   على    (.Beta vulgaris L)بنجر  السكر  إنتاج  ىف  وحيوايً  هاماً  دوراً 
% من اإلنتاج العاملى من    40هذا احملصول حواىل  سكر املستخلص من  عامل حيث ميثل المستوى ال

ويزرع هذا احملصول بنجاح ىف مدى واسع من املناخ من خط   (Vuilleumier, 1989)السكر 
مشااًل ويزرع ىف موسم الشتاء ىف مناطق البحر األبيض املتوسط واملناطق شبه    60وحىت    30عرض  
 اجلافة.  

ب ونظ حمصول  لتحمل  للملوحة راً  السكر  مصر كمصدر    نجر  ىف  إدخاله  مت  فقد  واجلفاف 
تتزايد   الىت  السكان  احتياجات  بني  الفجوة  لسد  السكر  السكر ابالشرتاك مع حمصول قصب  إلنتاج 
نتيجة زايدة أعداد املواليد واخنفاض نسبة الوفيات واخنفاض الناتج من السكر وقد قدرت هذه الفجوة  
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 إدخاله ىف منطقة الكفرة )جنوب شرق ليبيا( وحماولة  وايً. وىف ليبيا مت ف مليون طن سكر سن حبواىل نص
جزء لتوفري  بعد    اً أقلمته  املتبقى  املوالس  استخدام  إىل  ابإلضافة  السكر  من  السكان  احتياجات  من 

األعالف   صناعة  ىف  )العرش(  واألوراق  السكر  أوضح  استخراج   Hartman andوقد 
Döhler (2011)  للذرة الشامية ىف إنتاج الوقود احليوى. ونظراً  رب منافساً قوايً  أن بنجر السكر يعت

ابإلضافة إىل حتمله لقلوية الرتبة    الرتبة إلخنفاض االحتياجات املائية هلذا احملصول وقصر مدة مكثه ىف  
ح ىف  ىف االتساع ىف األراضى حديثة االستصال   آخذةمقارنة بقصب السكر فإن مساحة هذا احملصول  

إنتاج  ((Mawusi (2004); Abo-Elwafa et al. 2006دارية  املناطق امل . ويتوقف 
البنجر على الرتاكيب الوراثية )األصناف( املستخدمة وكذلك موعد الزراعة   ا ويبذل مربو   -السكر من 

البنجر زراعة  انتشار  يتم  الىت  البيئية  الظروف  تناسب  أصناف  إلنتاج  جهوداً كبرية  السكر  هبا    بنجر 
هذ ألوذلك الختالف  منطقة  من  الظروف  الزراعة  ه  مواسم  وقت ألخر خالل  ومن   Sen)خرى 

and Alikamanoglu (2012); Moosavi et al. 2017) . 

السكر ىف املوعد املناسب يؤدى إىل احلصول على أفضل  بنجر  من جهة أخرى فإن زراعة  
درجات احلرارة حيث  الظروف البيئية وخباصة    إنتاجية وأعلى جودة من هذا احملصول نتيجة توفر أفضل 

مكافحة  تؤدى   بشرط  والعرش  اجلذور  حمصول  وزايدة  النمو  تشجيع  إىل  املرتفعة  احلرارة  درجات 
وعلى   الزراعة.  موعد  ىف  الشديد  التبكري  عند  حيدث  وهذا  احليوية(  وغري  )احليوية  البيئية  اإلجهادات 

موعد   ىف  الشديد  التأخري  فإن  ذلك  من  تعريض  العكس  إىل  يؤدى  احلرارة الزراعة  لدرجات    النبااتت 
 .Draycott et al)املنخفضة مما يؤدى إىل إطالة موسم النمو وإخنفاض احملصول ومستوى اجلودة

1974; Eraky et al. 1983; Mix and Rikanov 1987; Yucel 
1992; Joseph 1997) . 

ىف الوالايت املتحدة أن الزراعة    Storer et al. (1973)من جهة أخرى فقد أوضح  
 التأخري ىف الوصول إىل أقصى مساحة ورقية وجمموع خضرى  ملتأخرة حملصول بنجر السكر تؤدى إىلا
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ذكر   حني  ىف  وزنه.  نقص  إىل  يؤدى  مبا  اجلذر  إىل  املتجهة  املمثلة  املواد  كمية  من  ويقلل 
Izumiyama (1978)  م ىف بنجر إىل ثالث مراحل يتىف الياابن أنه ميكن تقسيم منو نبات ال  

للظروف    املرحلة تبعاً  اجلافة  املادة  أقصى كمية من  إنتاج  يتم  املتوسطة  املرحلة  األوراق وىف  منو  املبكرة 
بينما ىف املرحلة املتأخرة من النمو يقل إنتاج املادة    ،اجلوية مع زايدة كمية املادة اجلافة املتجهة للجذور

 وزن العرش مل يتأثر مبوعد الزراعة.  من الناتج منها إىل اجلذور وأضاف أن  اجلافة ولكن يتجه كمية كبرية 

وهتدف هذه الدراسة إىل تقييم ثالثة أصناف من بنجر السكر املنزرعة ىف أربعة مواعيد خالل  
 ليبيا.   -املوسم الشتوى لتحديد أفضل األصناف وأنسب موعد للزراعة ىف تربة منطقة الكفرة

 املواد وطرق البحث 

الشتوى   املوسم  ىف  الدراسة  هذه  ملشروع    2014 /2015نفذت  البحثية  ابحملطة  ميالدية 
جنوابً لتحديد أفضل    17-23مشااًل وخط طول    4-12الكفرة اإلنتاجى الواقعة بني خط عرض  

ة  ب أصناف بنجر السكر املتاحة وأنسب موعد لزراعته حتت ظروف تربة منطقة الكفرة. وقد نفذت التجر 
ىف ثالثة مكررات   Split-plot نشقة مرة واحدةقطاعات عشوائية كاملة برتتيب القطع امل على صورة  

الرئيسية   القطع  على  عشوائياً  الزراعة  مواعيد  وزعت  أكتو حيث  من  العشرين  هى  املواعيد    ر، ب وهذه 
نوفمرب  من  ديسمربو   اخلامس  من  اخلامس  نوفمرب،  من  الثالثة    -العشرين  األصناف  وزعت  حني  ىف 

العشوائياً   (English var., Gala, Nina)ة  املخترب  على  من    موعد  داخل كل  الفرعية  قطع 
سم    25سم وذلك ىف جور على أبعاد    45وقد متت الزراعة ىف سطور املسافة بينها    -مواعيد الزراعة
وقد أجرت    ( 2م  6.75م وكانت مساحة الوحدة التجريبية الىت تضم ستة أسطر )  10وطول السطر  

ال احلشرية  منزراعية  املعامالت  اآلفات  ومقاومة  الكفرة كم  تعشيب  مبنطقة  متبع  هو  إضافة  كما  مت  ا 
مبعدل   الفوسفاتى  السماد    /5O2Pكجم    76السماد  أضيف  البذرة كما  مهد  إعداد  أثناء  هكتار 

مبعدل   )  274النيرتوجيىن  يوراي  على صورة  هكتار  ن/  دفعات    46كجم  على ست  موزعة  ن(   %
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حىت النمو  موسم  الثالث  خالل  إضافة    -الشهر  مت  صورة    /O2Kكجم    150بينما  على  هكتار 
، ثالثة أشهر من  ندفعات متساوية )بعد شهر، شهري   ( على ثالثO2K%    48سلفات بواتسيوم )

 يوم من كل موعد من مواعيد الزراعة األربعة املختربة.  180الزراعة( ومت احلصاد بعد 

إختيار    90وبعد   مت  موعد  زراعة كل  من  جتريب يوم  من كل وحدة  نبااتت عشوائياً  ية  ثالثة 
 . Watson (1952)لمعادلة التالية الىت ذكرها لتقدير دليل املساحة الورقية طبقاً ل

 ( 2املساحة األرضية/ نبات )سم ÷( 2دليل املساحة الورقية = املساحة الورقية/ نبات )سم

نبات وحس  ى بعد ذلك مت جتفيف كل من اجلذر واجملموع اخلضر  النسبة بني  لكل  منها  ب 
 األوراق واجلذور. 

اوعن )د  إخت  180حلصاد  مت  موعد(  زراعة كل  من  من كل  ييوم  عشوائياً  نبااتت  ار مخس 
إبستخدام جهاز    النسبة املئوية للسكروز  -وحدة جتريبية لتقدير وزن العرش ووزن اجلذر/ نبات ابجلرام

Saccharometer    ىف املوضحة  للطريقة  السكرايت    A.O.A.C. (1995)طبقاً  وكذلك 
ابستخد الكلية  جهاز  الذائبة  طبقاً    Refractometerام  وذلك  النقاوة  نسبة  حساب  مت  كما 

 للمعادلة التالية: نسبة السكروز/ نسبة السكرايت الذائبة الكلية 

وتقدير حمصول اجلذور )طن/ هكتار(    -أيضاً مت حساب عدد اجلذور/ هكتار وقت احلصاد
وكذلك حمصول السكر    -هكتارور احملاطة من كل وحدة جتريبية إىل طن/  بتحويل حمصول األربعة سط

تار( من حاصل ضرب نسبة السكروز* حمصول اجلذور )طن/ هكتار( وقد مت تبويب  اخلام )طن/ هك
أوضحه   ملا  طبقاً  إحصائياً  وحتليلها  مت    Gomez and Gomez (1984)البياانت  كما 

 (. 0.05.م)أ.ف   0.05 =   ة أقل فرق معنوى إبحتمالمقارنة متوسطات املعامالت ابستخدام طريق 
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 النتائج واملناقشة 

 أتثري مواعيد الزراعة:  -والً أ

ىف   املبينة  النتائج  معنوايً    (1)جدول  تشري  أتثرت  قد  دراستها  مت  الىت  الصفات  مجيع  أن 
اء أعلى القيم من دليل  نوفمرب( إىل إعط 5أكتوبر و 20حيث أدى التبكري ىف الزراعة ) -مبواعيد الزراعة 

( الورقية  )5.60،  5.85املساحة  للجذور  األوراق  من  نسبة  أعلى  وكذلك   )48.52  ،%
ديسمرب( إىل إعطاء أقل    5حني أدى التأخري ىف الزراعة )  %( لكل املوعدين على الرتتيب. ىف 47.55

الورقية   أقل نسبة من األوراق للجذور )  (4.66)القيم من دليل املساحة  %( وقد    43.55وكذلك 
البيئية   العوامل  توافر  إىل  املبيرجع ذلك  املواعيد  السكر خالل  بنجر  لنمو  )أكتوبر وأوائل  املناسبة  كرة 

وزايدة نسبة األوراق للجذور كما أوضح    (RGR)نوفمرب( مما يؤدى إىل زايدة معدل النمو النسىب  
Eraky et al. (1983) . 

ت  نوفمرب( أدت إلنتاج أقصى وزن للعرش/ نبا  5توبر،  أك   20من انحية أخرى فإن الزراعة املبكرة )
جم( وقد يرجع    868.45،  884.89جم( وكذلك أقصى وزن للجذر )  413.01،  429.36)

ذلك إىل زايدة كل من دليل املساحة الورقية ونسبة األوراق/ اجلذور مبا يؤدى إىل زايدة معدل التمثيل  
سبة ىف  ىل اجلذور وذلك نتيجة لتوفر الظروف اجلوية املناالضوئى ووصول كمية كبرية من املواد املمثلة إ 

.  Campbell and Enz (1991)كما أشار لذلك    هذه املواعيد وأمهها درجة احلرارة اجلوية
اجلذور   عدد  اخنفاض  إىل  أدت  أكتوبر  من  العشرين  ىف  املبكرة  الزراعة  فإن  ذلك  من  العكس  وعلى 

( إىل  تصل  وبنسبة  معنوية  مق   11.1بدرجة   )%( وهو  نظرايً  األمثل  ابلعدد  نبات/    88888ارنة 
ير هكت وقد  املتأخرة ىف  ار(  الزراعة  أدت  الزراعة ىف حني  وقت  احلشرية  اإلصابة  انتشار  إىل  ذلك  جع 

وابلرغم من ذلك فإن    -%( فقط  3.7اخلامس من ديسمرب إىل اخنفاض عدد اجلذور/ هكتار بنسبة )
طن/ هكتار(    65.065اجلذور )من  ول على أقل حمصول  الزراعة املتأخرة ىف ديسمرب أدت إىل احلص
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املوعد )ويرجع ذلك إىل  الزراعة ىف هذا  الناتج من  جم( وقد جاءت    760.80 اخنفاض وزن اجلذر 
 Draycott et al. (1974), Minx and Rikanovهذه النتائج متفقة مع ما ذكره  

(1987) and Joseph (1997) . 

بياانت   فإن  الكفتشري    (1)جدول  كذلك  مبنطقة  السكر  لبنجر  املبكرة  الزراعة  أن  رة  إىل 
  22.91ى حمتوى من السكرايت الذائبة الكلية )خاصة ىف العشرين من أكتوبر أدت إىل حتقيق أقص

%( وأقصى حمصول من السكر اخلام    72.70%( وأعلى نسبة للنقاوة )  16.43، السكروز )%(
اخلامس من ديسمرب إىل إنتاج أقل القيم رة من  حني أدت الزراعة املتأخطن/ هكتار( ىف    11.493)
السابقة على    %9.476،    %70.12،    %14.55،    20.74) األربع  للصفات  طن/ هكتار( 

وقد يرجع ذلك إىل أن زراعة بنجر السكر مبكراً تؤدى إىل حصاده مبكراً ىف أوائل الصيف    -الرتتيب
-Hoffman and Klugeملا ذكره   وبذلك ال يتعرض احملصول لدرجات احلرارة املرتفعة طبقاً 

Severin (2011)  زايدة كمية املادة اجلافة وكذلك نسبة السكروز. على  ذلك عكس  وين 

 االختالفات بني األصناف:   -اثنياً 

املدونة   النتائج  السكر    (1)جبدول  تشري  بنجر  أصناف  بني  معنوية  إختالفات  وجود  إىل 
(English var., Gala, Nina)  خلاصة ابلنمو وحمصول اجلذور والسكر ىف مجيع الصفات ا-  

، نسبة األوراق/  (5.86)على الصنفني اآلخرين ىف دليل املساحة الورقية    Ninaنف  حيث تفوق الص
( )48.25اجلذور  نبات  العرش/  )  425.87%(، وزن  السكروز  نسبة  نسبة    16.12جم(،   ،)%
ا أظهر هذا الصنف أعلى  طن/ هكتار( بينم  11.318%( وحمصول السكر اخلام )  72.39النقاوة )

احلص عند  للجذور  غياب  )نسبة  للهكتار    8.58اد  اجلذور  من  نظرايً  األمثل  ابلعدد  مقارنة   )%
مما    (88888) الورقية  املساحة  دليل  للجذور وكذلك زايدة  األوراق  نسبة  إىل زايدة  يرجع ذلك  وقد 

 ااتت. أدى إىل زايدة نسبة اإلصابة احلشرية للنبات وفقد عدد كبري من النب
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أظهر أقل القيم جلميع    (.English var)وعلى العكس من ذلك فإن الصنف اإلجنليزى  
اجلذور   غياب  نسبة  بلغت  حيث  احلصاد  عند  هكتار  اجلذور/  عدد  عدا  الدراسة  حتت  الصفات 

 %( مقارنة ابلعدد األمثل نظرايً من اجلذور.  6.95)

ىف  اختالفها  إىل  األصناف  بني  االختالفات  إرجاع  مقدار    وميكن  وابلتاىل  الوراثى  الرتكيب 
ا إىل  الكفرةاستجابتها  مبنطقة  الزراعة  موسم  أثناء  البيئية  من    -لظروف  حصل كل   Refayوقد 

(2010), Abou-Elwafa et al. (2020)  .على نتائج مماثلة 

 التداخل بني مواعيد الزراعة واألصناف:   -اثلثاً 

نتائج   هناك    (1)جدول  تشري  مجيع    معنوايً   تداخالً أن  ىف  واألصناف  الزراعة  مواعيد  بني 
تأثر ابلعامل اآلخر. وتوضح النتائج  الدراسة مما يوضح أن كال العاملني يتفاعل ويؤثر وي الصفات حتت  

ىف   وإنتاجية    (2)جدول  املبينة  منو  اخنفاض  إىل  أدى  ديسمرب  من  اخلامس  حىت  الزراعة  أتخري  أن 
االخنفاض هذا  مقدار  ىف  األصناف  من  خيتلف كل  ولكن  عام  بوجه  الثالثة  عدد    -األصناف  عدا 
اجلذور غياب  نسبة  اخنفاض  إىل  الزراعة  أدى أتخري  احلصاد حيث  عند  عدد    اجلذور/ هكتار  )زايدة 

هكتار(  احلص  اجلذور/  )عند  للجذور  غياب  نسبة  أقصى  سجلت  وقد  للصنف    11.97اد   )%
English var.    املنزرع ىف العشرين من أكتوبر بينما سجل نفس الصنف أقل نسبة غياب للجذور

من انحية أخرى فإن النتائج املدونة بذات    -%( عند زراعته متأخراً ىف اخلامس من ديسمرب  1.88)
توضح   الصنف  اجلدول  واخلامس    املنزرع   Ninaتفوق  أكتوبر  من  العشرين  نوفمرب  ىف  وكذلك  من 

متساوايً ىف ذلك مع الصنف    (5.88،  6.07،    6.38الورقية )العشرين من نوفمرب ىف دليل املساحة  
Gala    وعلى العكس من ذلك فقد سجلت أقل قيمة    -(6.0)املنزرع مبكراً ىف العشرين من أكتوبر

الورقية   املساحة  ديسمرب    .English varاإلجنليزى    للصنف لدليل  من  اخلامس  ىف  متأخراً  املنزرع 
املنزرع مبكراً    Ninaأخرى فقد سجلت أقصى نسبة من األوراق/ اجلذور للصنف  من جهة    -(4.0)
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%( متساوايً ىف ذلك إحصائياً    49.86%،    50.27ىف العشرين من أكتوبر واخلامس من نوفمرب )
الصنف   من   Galaمع  العشرين  ىف  مبكراً  )  املنزرع  نسبة    -%(  49.60أكتوبر  أقل  بينما سجلت 

وقد تطابقت هذه    -املنزرع متأخراً ىف اخلامس من ديسمرب  .English var%( للصنف    49.19)
مبكراً ىف    Gala, Ninaالنتائج متاماً مع وزن العرش/ نبات وابلنسبة لوزن اجلذر فإن زراعة الصنفني  

جم( ىف    918.13،  930.47إنتاج أثقل اجلذور )  العشرين من أكتوبر واخلامس من نوفمرب أدت إىل 
املنزرع ىف    Ninaجم( ىف املوعد الثاىن ابإلضافة إىل الصنف    889.45،  932.26املوعد األول، )

( نوفمرب  من  )  -جم(  875.40العشرين  للجذر  وزن  أقل  سجل  للصنف    701.45بينما  جم( 
English var.  مت وقد  ديسمرب  من  اخلامس  ىف  متأخراً  اخلاصة  املنزرع  تلك  مع  النتائج  هذه  اثلت 

هكتار اجلذور/  أمكنه    -مبحصول  مبكراً  املنزرعة  النبااتت  جذور  وزن  الزايدة ىف  أن  يتضح  ذلك  من 
كما يتضح    -تعويض الغياب ىف عدد اجلذور احلادث ىف الزراعة املبكرة خاصة العشرين من شهر أكتوبر

)األص  املختربة  الوراثية  الرتاكيب  استجابة  وقإختالف  السائدة  البيئية  للظروف  وأثناء    ت ناف(  الزراعة 
 . Refay (2010), Abou Elwafa et al. (2020)موسم النمو 

املنزرع مبكراً ىف املوعدين األول والثاىن وكذلك    Ninaفقد أعطى الصنف  من انحية أخرى  
،  23.08،  23.39املنزرع ىف املوعد األول أعلى نسبة من السكرايت الذائبة الكلية )  Galaالصنف  
22.81  ( السكروز  ونسبة  الرتيب  على  النقاوة    16.64،  16.82،  %17.23(  ونسبة   )%

الصنفني    -%(  72.93،  72.87،  73.64) سجل  من    Gala, Ninaكما  حمصول  أقصى 
طن/ هكتار( على الرتتيب عند زراعتهما مبكراً ىف العشرين من    12.173،  12.646السكر اخلام )

من   النقيض  وعلى  السكرايت  أكتوبر  من  من كل  القيم  أقل  أنتجت  الثالثة  األصناف  أن  ذلك جند 
درجات   ارتفاع  إىل  ذلك  يرجع  وقد  للهكتار  السكر  والنقاوة وحمصول  السكروز  ونسبة  الكلية  الذائبة 
اخنفاض   السكر وكذلك  من  اجلذور  اخنفاض حمتوى  إىل  يؤدى  مما  النمو  موسم  اجلوية ىف هناية  احلرارة 

 كر الناتج. نسبة النقاوة للس
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 اخلالصة 

من نتائج التجربة الىت أجريت ابألراضى الرملية مبنطقة الكفرة )جنوب شرق ليبيا( يتضح أن  
الزراعة املبكرة )من العشرين من أكتوبر وحىت اخلامس من نوفمرب( أدت إىل احلصول على أفضل منو  

لى أقصى حمصول من اجلذور  ع وكذلك احلصول -ألصناف البنجر الثالثة مع العناية مبكافحة احلشرات
 . Galaيليه الصنف   Ninaوالسكر اخلام للهكتار ذات درجة النقاوة املرتفعة خاصة للصنف 
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 ليبيا   -السكر مبنطقة الكفرة ف من بنجر: أتثري مواعيد الزراعة على منو وحمصوىل اجلذور والسكر لثالثة أصنا(1)جدول 

 املعاملة 
دليل املساحة 

 90الورقية بعد  
 يوم من الزراعة 

نسبة األوراق/  
 90اجلذور بعد  

 يوم من الزراعة 

وزن العرش/  
 نبات 
 )جم( 

 وزن اجلذر
 )جم( 

عدد اجلذور/  
هكتار عند  

 احلصاد

 حمصول اجلذور 
 )طن/ هكتار( 

السكرايت  
الذائبة الكلية 

 )%( 
ة النقاوة  نسب ز )%( السكرو 

 )%( 

حمصول السكر  
 اخلام

 )طن/ هكتار( 
            مواعيد الزراعة 

10/ 20 5.85 a 48.52 a 429.36 a 884.89 a 78937.33 d 69.735 a 22.91 a 16.43 a 72.70 a 11.493 a 
11/ 5 5.60 ab 47.55 a 413.01 a 868.45 a 80411.33 c 69.800 a 22.14 b 15.92 a 71.86 ab 10.801 b 

11/ 20 5.24 b 45.81 b 373.20 b 814.57 b 83269.0 b 67.788 ab 21.42 c 15.25 b 71.18 b 10.358 b 
12/5 4.66 c 43.55 c 331.34 c 760.80 c 85587.33 a 65.065 b 20.74 d 14.55 c 70.12 c 9.476 c 
 0.583 0.98 0.54 0.67 3.420 287.31 41.50 34.20 1.02 0.39 0.05مأ.ف.

           األصناف
Nina 5.86 a 48.25 a 425.87 a 882.61 a 81261.0 c 71.607 a 22.25 a 16.12 a 72.39 a 11.318 a 
Gala 5.49 b 46.75 b 397.24 b 849.54 a 82189.75 b 69.698 a 22.01 a 15.74 b 71.48 b 10.989 b 

English var. 4.73 c 44.17 c 337.06 c 763.04 b 82703.0 a 62.986 b 20.90 b 14.74 c 70.52 c 9.289 c 
 0.372 0.67 0.36 0.44 2.737 202.40 35.36 28.11 0.91 0.24 0.05مأ.ف.

           التداخل 
 ** * * ** ** * ** * * ** املواعيد* األصناف 

 0.05ات املتبوعة بنفس احلرف أو األحرف متساوية إحصائياً طبقاً لقيم أ.ف.م. املتوسط .على الرتتيب (0.01)، معنوية جداً إبحتمال (0.05)فروق معنوية ابحتمال  **، *
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 ليبيا  -أتثري التداخل بني مواعيد الزراعة واألصناف على منو وحمصوىل اجلذور والسكر لبنجر السكر مبنطقة الكفرة: (2)جدول 

مواعيد  
 األصناف الزراعة 

دليل املساحة 
 90الورقية بعد  

 من الزراعة   يوم

بة األوراق/  نس
 90اجلذور بعد  

 يوم من الزراعة 

وزن العرش/  
 نبات 

 )جم( 

 وزن اجلذر

 )جم( 

عدد اجلذور/  
هكتار عند  

 احلصاد

 حمصول اجلذور 

 )طن/ هكتار( 

السكرايت  
الذائبة الكلية 

 )%( 

السكروز  
 )%( 

نسبة النقاوة  
 )%( 

حمصول السكر  
 اخلام

 )طن/ هكتار( 
10/20 Nina 6.38 a 50.27 a 467.74 a 930.47 a 78882 i 73.397 a 23.39 a 17.23 a 73.64 a 12.646 a 

Gala 6.00 ab 49.60 a 455.39 ab 918.13 a 79684 h 73.160 a 22.81 ab 16.64 ab 72.93 ab 12.173 ab 
English var. 5.18 c 45.58 c 364.95 c 800.69 b 78246 g 62.650 bc 21.55 bc 15.42 b 71.54 bc 9.660 c 

11/5 Nina 6.07 ab 49.86 a 464.82 a 932.26 a 79846 gh 74.437 a 23.08 ab 16.82 a 72.87 ab 11.478 b 
Gala 5.74 b 47.46 b 422.13 b 889.45 a 80287 g 71.411 ab 22.29 b 16.0 bc 71.75 bc 11.425 b 
English var. 5.00 c 44.93 cd 352.09 c 783.65 b 81101 f 63.554 bc 21.06 c 14.95 c 70.96 c 9.501 d 

11/20 Nina 5.88 ab 47.54 b 416.16 b 875.40 a 82121 e 71.888 ab 22.18 b 16.0 bc 72.13 b 11.502 b 
Gala 5.10 c 45.91 c 368.17 c 801.95 b 83436 d 66.911 b 21.51 bc 15.33 bc 71.25 bc 10.257 c 
English var. 4.75 c 43.75 d 335.28 cd 766.37 b 84250 c 64.566 bc 20.57 c 14.43 c 70.13 bc 9.316 de 

12/5 Nina 5.12 c 44.78 cd 354.79 c 792.31 b 84195 c 66.708 b 20.38 c 14.46 c 70.92 c 9.646 cd 
Gala 4.87 c 43.53 de 343.30 c 788.66 b 85352 b 67.313 b 21.44 bc 15.01 c 70.0 cd 10.103 cd 
English var. 4.00 d 42.19 e 295.94 d 701.45 c 87215 a 61.176 c 20.42 c 14.20 c 69.46 d 8.681 e 

 0.756 1.03 0.82 0.96 5.018 498.0 64.25 40.38 1.52 0.54 0.05مأ.ف.

 0.05لقيم أ.ف.م.املتوسطات املتبوعة بنفس احلرف أو األحرف متساوية إحصائياً طبقاً 
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Abstract 

Growth, yield, and quality of three sugar beet varieties under different sowing dates 

at Al-Kufra region (Libya) 

Bilal, T.H. Mizran (1), A.M. Abouzaytonh(2) and I.S. Abou Zaid(3) 
1Plant Prod. Dept., Fac of Agric., Al-Kufra, Benghazi Univ., Libya, 2Botany Dept., Coll. 

of Arts and Sci., Al-Kufra Univ., Benghazi, Libya, 3Agric. Res. Cent., Al-Kufra Prod. 

Project, Libya. 

A field experiment was carried out during winter season of 2014/ 

2015 at Experimental Research Station, Al-Kufra Production Project, Libya 

to study growth, yield and quality of three sugar beet varieties under four 

different sowing dates. A split-plot design with three replicates was used, 

four sowing dates (20th October, 5th and 20th November and 5th December) 

were allocated as main plot, however three sugar beet varieties, i.e., Nina, 

Gala and English var. were randomly distributed in sub-plot. Early sowing 

(20th October and 5th November) produced the best plant growth, heaviest 

roots, highest root and raw sugar yields/ ha and purity percent, but plant 

losses were maximum in the first date of sowing. Nina variety was superior 

to the other varieties in all studied traits and it was statistically equaled with 

Gala in root weight, total soluble solids (T.S.S. %) and root yield/ ha. In 

general, sowing Nina variety during the first and second dates produced the 

best growth, root weight and yield/ ha, (T.S.S. %), sucrose and purity 

percentages, however Gala variety was insignificantly differed with Nina in 

the first sowing date. 

 


