
مقدمة

خاص یتعلق    درجت الكثیر من مؤسسات البحث العلمي الزراعي في العدید من الدول على إتباع تقلید

بتوثیق ونشر نتائج برامجھا البحثیة وإصدارھا في مجلد واحد أو أكثر والعمل على إعادة إصداره بشكل 

إلى محتواه بصفة مستمرة  منتظم وبما یحقق تحدیثھ وإضافة أیة معلومات جدیدة أو نتائج تقنیة حدیثة

وفي ھذا الصدد، خطت الكثیر من المؤسسات العلمیة في معظم دول العالم . وكلما اقتضى األمر ذلك

خطوات أكثر رقَیَا وتقدمًا مستخدمة أحدث وسائل وقنوات التوثیق والنشر وطرق وأسالیب االتصال 

.اإلعالمي

وظًا وتغیرات عدیدة شملت طبیعة العمل واإلنتاج وفي بالدنا، فقد شھد القطاع الزراعي توسعًا ملح

الزراعي ومشاكل المزارعین على المستوى الحقلي وكذا بنیة وأنشطة وبرامج البحوث واإلرشاد 

لذلك فمن الطبیعي أن تبرز حاجات جدیدة . الزراعي التي البد وأن تتواكب مع الظروف المحیطة بھا

ما یتزاید إنتاجھا وتدفقھا، فإن تزاید مستوى الطلب علیھا رغبة من بینھا الحاجة إلى المعلومات التي مثل

ومن خالل خبرات الھیئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي على مدى . في استخدامھا واالستفادة منھا

السنوات الماضیة، تبین أن ھناك تطورًا وتزایدًا مستمرًا في عدد وتكرار طلبات لمعلومات ونتائج 

الزراعیة والتي تصل إلى الھیئة ومحطاتھا اإلقلیمیة والمراكز الوطنیة التابعة لھا من وتوصیات البحوث 

.أفراد وجھات محلیة وخارجیة مختلفة حكومیة وأھلیة على حٍد سواء

انطالقا من ذلك، فإن الھیئة كمؤسسة وطنیة للبحث العلمي الزراعي في بالدنا بدأت التفكیر بأن یكون 

حدًا یضم بین دفتیھ ما یتوصل إلیھ الباحثون من نتائج علمیة وتوصیات تطبیقیة لھا مصدرًا مرجعیًا وا

متنوعة عبر مختلف برامج البحوث التي تندرج في إطار منظومة البحوث الزراعیة في الھیئة 

وال شك أن مثل ھــذا المصدر سیكون . والمحطات البحثیة اإلقلیمیة ومراكز البحوث الوطنیة التابعة لھا

للتحقیق على شكل مطبوعة مالئمـة وبالمستوى المأمول الذي یكفل حمایة وصون نتائج األنشطة  قابًال

البحثیة في وعاء مالئم من جھة، ومن جھة أخرى على النحو الذي یضمن، إضافة إلى توثیق المعلومات 

مصدر أو وتوحید مرجعیتھا، إمكانیة التطویر والتجدید والمراجعة عن طریق إعادة اإلصدار لھذا ال

. المطبوعة بین فترة وأخرى وبحسب االحتیاج واإلمكانیات وتوفر معلومات ونتائج بحثیة علمیة جدیدة

وقد رست الفكرة، التي مضى على بدء تداولھا وقت غیر قصیر، على أن تكون ھذه المطبوعة أو 

بالشكل الذي یجده القارئ و" دلیل التقنیات البحثیة الزراعیة"المصدر على ھیئة ھذا الدلیل الذي أسمي بـ 

.بین یدیھ

أن إصدار ھذا الدلیل إذًا جاء تلبیة الحتیاج واضح ومطلب ملح من المتوقع أن یكون لھ آثاره اإلیجابیة 

لیس على الھیئة وباحثیھا وبرامجھم البحثیة فحسب بل سیجني فوائده كامل القطاع الزراعي في بالدنا 



ھ على تنوع تخصصاتھم ومجاالت أعمالھم واھتماماتھم وذلك عبر وبمختلف فئات العاملین والمنتجین فی

توفیر الكثیر من الطاقات والجھود واإلمكانات التي كانت تھدر في البحث والتنقیب عن المعلومات ھنا 

. وھناك وقد تنتھي بال طائل وال جدوى

ادر المساعدة في مختلف لقد كان ھذا الدلیل ثمرة لتعاون وجھود العدید من المختصین والفنیین والكو

المحطات والمراكز البحثیة بما في ذلك اإلدارة العامة للھیئة وال سیما في قطاع اإلرشاد والتدریب، فلكل 

ونأمل أن یعمل الجمیع في الھیئة وخارجھا على تقییم ھذه التجربة . ھؤالء خالص التقدیر والشكر

.قریب عبر إصدار آخر وأحدث إن شاء اهللاوتطویرھا واالرتقاء بھا نحو األفضل في المستقبل ال
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الزراعي

                                        

  محتویات الدلیل

وضـــوعالمــــــ
  القسم األول

  خصائص األقالیم الزراعیة في الیمن

  خریطة توزیع األقالیم

خریطة مواقع المحطات والمراكز البحثیة

  القسم الثاني

  تعـــز –التوصیات البحثیة الصادرة عن محطة بحوث المرتفعات الجنوبیة 

  اإلنتاج النباتي 

  تحسین وراثي

   ١٣ -محصول القمح صنف بحوث

  ٧٩٣١رة الشامیة صنف سیتي الجوس محصول الذ

  محصول الفاصولیا صنف تیما

  ١ –محصول المانجو صنف عصیفرة 

  ٢ -محصول المانجو صنف عصیفرة 

  ٣ -محصول المانجو صنف عصیفرة 



٤ -محصول المانجو صنف عصیفرة 

  ذمـــار –التوصیات البحثیة الصادرة عن محطة بحوث المرتفعات الوسطى 

  االنتاج النباتي

  سین وراثيتح

  ١٤محصول القمح الطري بحوث 

  ١٥محصول القمح الطري بحوث 

  ١محصول العدس صنف ذمار 

  اإلنتاج الحیواني 

  تحسین سالالت

  األغنام الذماریة

  إدارة إنتاج حیواني

  تغذیة األبقار بمسحوق العظام

معاملة مخلفات المحاصیل بمحلول الیوریا

  المرتفعات الشمالیة العرة التوصیات البحثیة الصادرة عن محطة بحوث

  اإلنتاج النباتي

  تحسین وراثي

  ٢محصول القمح صنف عمران 

  ٤محصول القمح عمران 

  ١محصول الفول صنف شبام 

  ٢محصول الفول صنف شبام 

  ١محصول الفول السوداني صنف محویت 

١محصول العتر صنف عمران 



  سیئون –التوصیات البحثیة الصادرة عن محطة بحوث الھضبة الشرقیة

  اإلنتاج النباتي

  تحسین وراثي

  محصول القمح الربیعي صنف حضرموت

  محصول البصل صنف بافطیم

  محصول الفاصولیا الجافة صنف بالك دیزیز 

  إدارة موارد

  تحضیر السماد العضوي

المكافحة الكیمیائیة لألعشاب الحولیة مع محصول الثوم

  مأرب - الشرقیة التوصیات البحثیة الصادرة عن محطة بحوث الھضبة 

  اإلنتاج النباتي

  تحسین وراثي

  محصول قمح الخبز صنف صرواح

٩٦محصول قمح الخبز مأرب 

  تھامة –التوصیات البحثیة الصادرة عن محطة بحوث الساحل الغربي 

  اإلنتاج النباتي

  تحسین وراثي

  ١محصول اللوبیا صنف سھام 

  ٢محصول اللوبیا صنف سردود

  ١محصول التبغ صنف بافقیھ 

  ٥محصول المانجو صنف سردود 

  إدارة موارد

  المكافحة الكیماویة لألعشاب مع محصول البصل

  برمجة ري محصول القطن

  إنتاج حیواني

  تغذیة حیوان

الكفاءة الغذائیة العلفیة للثروة الحیوانیة في تھامة

  المكال –التوصیات البحثیة الصادرة عن محطة بحوث الساحل الشرقي

  اإلنتاج النباتي

  دارة موارد إ



تحضیر السماد العضوي من مخلفات المناطق الحضریة

  الكود -التوصیات البحثیة الصادرة عن محطة بحوث الساحل الجنوبي 

  اإلنتاج النباتي

  تحسین وراثي

٩٤ -محصول السمسم صنف كود 

  التوصیات البحثیة الصادرة عن مركز بحوث األغذیة وتقنیات ما بعد الحصاد

  بصل إلطالة فترة الخزنقلع وتجفیف ال

وقف اسوداد البسباس األحمر والحفاظ على جودتھ أثناء الخزن

  )مالحق(  القسم الثالث

  توصیات فنیة

  ممیزات نسبیة

جداول

خصـــــائص األقالیم الزراعـیة في الیمن

    

  :إقلیم السھول الساحلیة

 ٦٠ - ٣٠تراوح بــــین كم وبعرض ی ٢٠٠٠ویمتد على طول السواحل الیمنیة بطول یزید عن 

متر فوق سطح البحر ویتمیز بمناخ حار وتتراوح  ٥٠٠ - ٠  كم ویـــتراوح ارتفاعــــھ من 

سنة  –ملم  ٣٥٠ - ٥٠ومعدل سقوط األمطار یـــــتراوح بین ، مم ٤٠ - ١٦درجة الحرارة بین 

  .ساعة/ كم ٦٠  - ٣٠وسرعة الریاح من %  ٩٠ - ٢٥وتبلغ الرطوبة النسبیة من 

ویعمل في إطار ھذا اإلقلیم عدد من المحطات البحثیة التابعة للھیئة وھي محطة بحوث سھل 

المكال، (ومحطة بحوث الكود، ابین ومحطة بحوث الساحل الشرقي ) الكدن، سردود( تھامة 

  ).حضرموت



  :إقلیم المرتفعات

متر فوق  ٣٤٠٠ - ٦٠٠ویمتد من شمال الیمن إلى جنوبھ وجنوبھ الشرقي ویتراوح ارتفاعھ من 

م، ٢٦ -١٠سطح البحر ویتمیز بمناخ دافئ إلى معتدل إلى بارد وتتراوح درجة الحرارة فیھ من 

  . سنة/ ملم ١٠٠٠ - ٣٠٠ویبلغ معدل سقوط األمطار على اإلقلیم 

) تعــز(محطات بحثیة ھي محطة بحوث المرتفعات الجنوبیة،  ٣وتتواجد في ھذا األقالیم 

العـرة، (ومحطة بحوث المرتفعات الشمالیة ) ذمار(الوسطى ومحطة بحوث المرتفعات 

   ).صنعاء

  :إقلیم الھضبة الشرقیة

   ویشمل السھول الشرقیة وحتى منطقة الصحراء، ویتمیز بمناخ قاري یتراوح ارتفاعھ من 

ویبلغ معدل . م٤٢ - ٢٥متر فوق سطح البحر وتتراوح درجات الحرارة بین  ١٢٠٠إلى  ٨٠٠

ساعة، / كم  ٥٠ - ٤٠سنة وتتراوح سرعة الریاح من / ملم ٤٠٠ - ٥٠بین  سقوط األمطار ما

  %.  ٣٣ -  ٢٩ودرجة الرطوبة النسبیة من 

  .، ومأرب)سیئون ( ویخدم ھذا اإلقلیم محطتي البحوث الزراعیة في كال من وادي حضرموت 

  تعـــز –لبحثیة الصادرة عن محطة بحوث المرتفعات الجنوبیة التوصیات ا

  اإلنتاج النباتي 

تحسین وراثي

   ١٣ - محصول القمح صنف بحوث

  ٧٩٣١محصول الذرة الشامیة صنف سیتي الجوس 

  محصول الفاصولیا صنف تیما

  ١ –محصول المانجو صنف عصیفرة 

  ٢ - محصول المانجو صنف عصیفرة 

  ٣ - فرة محصول المانجو صنف عصی

  ٤ - محصول المانجو صنف عصیفرة 

   

  اإلنتاج النباتي ١-١



  تحسین وراثي ١- ١-١

  محصول القمح ١-١- ١-١

   Triticum L                                               :الجنس 

  Aestivium                                               :   النوع 

  ٩٨-١٣بحوث                                                :الصنف 

  :الخلفیــة 

  سنوات ٤                                      :فترة البحث 

  م١٩٩٨محافظة إب خالل العام / مواقع عدیدة من منطقة بعدان :  مناطق التجارب التأكیدیة

  ٩٨- ١٣بحوث         :االسم المقترح للصنف 

الصفات العامة 

  :والظاھریة 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

الصفات 

  : اإلنتاجیة

خصــائصـــھا الصــفـــة

ھـ/طن     ٧ متوسط اإلنتاجیة من الحبوب 

سم    ١١ متوسط طول السنبلة 

بذرة    ٤٩ متوسط عدد البذور في السنبلة 

جرام  ٤٣.٧ بذرة ١٠٠٠متوسط وزن 

  :أدرجـة المقاومة لألصد

ھاخصائص
الصفة

متوسط عدد األیام حتى النضج یوم   ١٣٠ 

متوسط عدد األیام حتى التسنبل یوم      ٥٦ 

متوسط طول النبات سم   ٧٧.٥

متوسط عدد األشطاء في النبات الواحد شط   ٢.٦

لون البذور ابیض محمر خفیف

المقاومة للرقاد مقاوم

قوة نمو السیقانقویة



النــــوعالقـــــدرة

مقاوم
الصدأ األسود

صـــــــــدأ األوراقوممقا

  :التوصیات الفنیة

العملیة التـــوصیـــة 

مناطق الزراعة 

 

ویجود في المناطق ) تعز ، إب ( إقلیم المرتفعات الجنوبیة 

المتوسطة، الغزیرة األمطار وما شابھھا، وتحت النظام المروي 

موعد الزراعة 
بدایة شھر یولیو: إب

شھر نوفمبر: تعز

ذار معدل الب كجم بذور للھكتار ١٠٠

  محصول الذرة الشامیة ٢-١- ١-١

            Zea                                      : الجنس 

  Mays                                          :     النوع

   ٧٩٣١ -سیتي الجوس                                        :الصنف 

  :الخلفیــة 

  سنوات٧   :  فترة التقییم 

  م١٩٩٩- ٩٨حقول المزارعین في محافظتي تعـــز وإب عام: مناطق التجارب التأكیدیة

  ٧٩٣١- سیتي الجوس : االسم المقترح 

  :الصفات العامة والظاھریة 

الصــفـــةخصــائصــھا

لون النبات أخضر غامق

متوسط طول النبات سم   ١٨٣

الصبغة الحمراء على الساق موجودة

الصبغة الحمراء على أذینات الورقة ودةموج

متوسط عدد األوراق فوق الكوز أوراق    ٧

متوسط ارتفاع الكوز على النبات سم   ٦٧

لون الحریرة أحمر فاتح

لون النورة المذكرة أصفر محمر

لون المتك أصفر محمر



من النورات المؤنثة % ٥٠عدد األیام حتى تزھیر یوم   ٥٠

من النورات المذكرة % ٥٠عدد األیام حتى تزھیر یوم   ٥٢

عدد األیام حتى النضج یوم   ٩٥

لون البذور برتقالي  أصفر

نوع البذور  قرنیة

   

  :الصفات اإلنتاجیة 

الصفةخصائصھا

متوسط اإلنتاجیة من الحبوب ھـ /طن  ٥.٢

متوسط عدد الكیزان في النبات كوز  ١.٣

ول الكوز متوسط طسم  ١٦.٧

متوسط قطر الكوز سم  ٤.٤

متوسط عدد الصفوف في الكوز صف   ١٤

متوسط عدد البذور في الصف الواحد بذرة    ٣٥

متوسط عدد البذور في الكوز بذرة    ٤٨٧

بذرة  ١٠٠٠متوسط وزن جرام ٢٦١.٧

  :التوصیات الفنیة

العملیة التوصیـــة



مناطق الزراعة وإب   لجنوبیة تعزإقلیم المرتفعات ا

موعد الزراعة

في إب خالل شھر مایو لألصناف المتأخرة النضج، في تعز خالل  

الفترة یونیو الى منتصف یولیو للموسم الصیفي، في الموسم الشتوي 

.منتصف أغسطس 

معدل البذار كجم بذور للھكتار    ٣٠

الكثافة النباتیة ھـ / بات ألف ن ٨٥- ٧٥أفضل كثافة نباتیة ھي ما بین 

التسمید

ھـ نیتروجین، تضاف على دفعتین األولى نصف الكمیة / كجم  ٨٠

.عند الزراعة والثانیة عند إجراء عملیة الخف

.ھـ فوسفور، تضاف دفعة واحدة عند الزراعة/ كجم  ٦٠

   

  محصول الفاصولیا الخضراء ٣-١- ١-١

   Phaseolus                                    : الجنس  

  Vulgaris                                      :  النوع 

  تیمــــا                                     : الصنف

  :الخلفیــة  

  سنوات  ٤                                      :فترة التقییم 

  م٢٠٠٠عام  مواقع عــدیدة في محافظة إب     :مناطق التجارب التأكیدیة 

  تیمــــا                         :قترح االسم الم

  :الصفات العامة والظاھریة 

خصــائصـــھا الصــفــــة

قائمة طبیعة الساق 

سم   ٣٥ متوسط طول النبات 

خضراء لون القرون 

أسطوانیة شكل القرون 

القرون الخضراء    الجزء الخاص لالستھالك



منعدمة كمیة األلیاف على القرون الخضراء 

بیضاء لون األزھار 

بنیة لون البذور 

بیضاویة مطاولة شكل البذور 

یوم   ٦٠ % ٥٠عدد األیام حتى تزھیر 

یوم   ٧٢ من القرون الخضراء % ٥٠عدد األیام حتى تكوین 

   
  :الصفات اإلنتاجیة

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

درجة المقاومة لألمراض الفیروسیة 

  :واألصدأ

  

  

  

  :التوصیات الفنیة

  

العملیة التوصیة

الصــفـــة خصــائصـــھا

متوسط اإلنتاجیة من القرون الخضراء  ھـ/طن   ١٩

القرون في النبات متوسط عدد  قرن   ٤٥

متوسط طول القرن األخضر  سم   ١٥

متوسط قطر القرن األخضر  سم  ٠.٥

متوسط عدد البذور في القرن  بذور  ٦

بذرة  ١٠٠متوسط وزن  جرام  ١٧.٤

النوع القدرة

موازیك الفاصولیا   م مقاو

الصدأ البرتقالي  متوسط المقاومة 



مناطق الزراعة .اب والمناطق المشابھة

موعد الزراعة
مع مراعاة تفادي فترة الصقیع خالل فترة ) مناطق أب ( فبرایر  –ینایر 

.اإلنبات

معدل البذار للھكتار /كجم ١٨ 

التسمید

من الكمیة عند % ٢٥وجین للھكتار، تضاف على دفعتین األولي كجم نیتر ٤٠

.یوم من الزراعة ٤٥بعد % ٧٥الزراعة والثانیة 

.كجم فوسفور للھكتار، تضاف دفعة واحدة عند الزراعة ١٠٠

.كجم بوتاسیوم للھكتار، تضاف دفعة واحدة عند الزراعة  ٥٠

  محصول المانجــو

   Mangefira                                      : الجنس 

  Indica                                       : النوع 

  Ott                                     : الصنف

  :الخلفیـة

  )م٢٠٠٠ – ٨٧(سنة  ١٣                                 :فترة البحث

  ١ -عصیفرة                :االسم المقترح للصنف

  :لظاھریةالصفات العامة وا

خصائصھا الصفة

كبیرة حجم الشجرة

متر ٧ متوسط إرتفاع الشجرة

متر ٦.٥ متوسط عرض الشجرة

یوم ١٨٠ متوسط عدد االیام من االزھار حتى 

النضج الكامل

اصفر مع بنفسجي عند النضج الكامل لون الثمرة
متوسطة حجم الثمرة

وحید عدد األجنة



  :الصفات اإلنتاجیة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 المقاومةدرجـــة 

  :لألمــراض

عالنوالقدرة

مرض البیاض الدقیقيغیر مقاوم

  :التوصیات الفنیة

التوصیـــــــة العملیة

.إب، وما شابھھا/ المناطق الدافئة من إقلیم المرتفعات الجنوبیة تعز مناطق الزراعة

یونیو -بذور األصول في المشتل خالل شھر مایو

  .التطعیم في شھري سبتمبر، أكتوبر

.في شھري مارس، إبریلالزراعة في األرض المستدیمة 

موعد الزراعة

جم بوتاسیوم، تعطى  ٥٠جم فوسفور،  ١٠٠جم نیتروجین،  ٥٠
لعمر سنة وتتضاعف الكمیة حسب عمر األشجار ویعطى السماد 

.على دفعتین قبل اإلزھار وبعد الجني 
التسمید

.یعطى حسب عمر األشجار ونوع التربة والظروف المناخیة الري

   

  ل المانجو محصو ٥-١- ١-١

   Mangefira                                      :الجنس

  Indica                                       :  النوع

ئصھاخصاالصفة

ھـ/طن  ٤٧.٦متوسط اإلنتاجیة من الثمار

سم  ١١.٥متوسط طول الثمرة

سم   ٨متوسط عرض الثمرة

سم   ٧متوسط طول البذرة

سم  ٣.٥متوسط عرض البذرة

%١٧.٥متوسط نسبة السكر

منتظماالنتظام في الحمل



  Glen                                      :الصنف

  :الخلفیة

  )م٢٠٠٠ – ١٩٨٧(سنة  ١٣                                 :فترة البحث

  ٢ -عصیفرة                 :نفاإلسم المقترح للص

  :الصفات العامة والظاھریة

خصائصھا الصفة

متوسطة حجم الشجرة

متر ٣.٥ متوسط إرتفاع الشجرة

متر ٤.٥ متوسط عرض الشجرة

یوم ١٨٠ متوسط عدد االیام من االزھار حتى النضج الكامل

اصفر  لون الثمرة

متوسطة حجم الثمرة

وحید عدد األجنة

  :ت اإلنتاجیةالصفا

خصائصھا الصفة

ھـ/طن  ٥٢.٣ متوسط اإلنتاجیة من الثمار

سم ٨ متوسط طول الثمرة

سم ٦.٥ متوسط عرض الثمرة

سم   ٤ متوسط طول البذرة

سم ٤.٥ متوسط عرض البذرة

١٤.٥ % متوسط نسبة السكر

منتظم االنتظام في الحمل

   

  :درجة المقاومة لألمراض



القدرة النوع

اوم نسبیامق  مرض البیاض الدقیقي

   

  :التوصیات الفنیة

التوصیة العملیة

إب وما /المناطق الدافئة من إقلیم المرتفعات الجنوبیة تعز

.شابھھا

مناطق الزراعة

یونیو -بذور األصول في المشتل خالل شھر مایو

  .التطعیم في شھري سبتمبر، أكتوبر

.رس، إبریل الزراعة في األرض المستدیمة في شھري ما

موعد الزراعة

جم بوتاسیوم، تعطى  ٥٠جم فوسفور،  ١٠٠جم نیتروجین ، ٥٠

لعمر سنة وتتضاعف الكمیة حسب عمر األشجار ویعطى 

.السماد على دفعتین قبل اإلزھار وبعد الجني 

التسمید

.یعطى حسب عمر األشجار ونوع التربة والظروف المناخیة الري

   

     محصول المانجو ٦-١- ١-١

                                                    

   Mangefira                                                 : الجنس

  Indica                                                  :   النوع

  Kent                                               : الصنف

  :الخلفیة

  )م٢٠٠٠-١٩٨٧(سنة ١٣                              : حث فترة الب

  ٣-عصیفرة                :اإلسم المقترح للصنف

  :الصفات العامة والظاھریة

خصائصھا الصفة

متوسطة حجم الشجرة

متر ٧ متوسط إرتفاع الشجرة

متر ٦.٥ متوسط عرض الشجرة

یوم ٢٠٠ لكاملمتوسط عدد االیام من االزھار حتى النضج ا



أخضر محمر قاني لون الثمرة

كبیرة حجم الثمرة

وحید عدد األجنة

  :الصفات اإلنتاجیة

الصفة خصائصھا

متوسط اإلنتاجیة من الثمار ھـ/طن ١٩

متوسط طول الثمرة سم ١٣

متوسط عرض الثمرة سم ٩.٥

متوسط طول البذرة سم ٨

متوسط عرض البذرة سم ٤

متوسط نسبة السكر ١٦ %

االنتظام في الحمل منتظم

  :درجة المقاومة لألمراض

النوع القدرة

مرض البیاض الدقیقي غیر مقاوم

  :التوصیات الفنیة

العملیة التوصیـــة

مناطق الزراعة
إب، وما /المناطق الدافئة من إقلیم المرتفعات الجنوبیة تعز

.شابھھا

موعد الزراعة

یونیو -بذور األصول في المشتل خالل شھر مایو

  .التطعیم في شھري سبتمبر، أكتوبر

.الزراعة في األرض المستدیمة في شھري مارس، إبریل

التسمید

جم بوتاسیوم،  ٥٠جم فوسفور، ١٠٠جم نیتروجین ، ٥٠

تعطى لعمر سنة وتتضاعف الكمیة حسب عمر األشجار 

.ویعطى السماد على دفعتین قبل اإلزھار وبعد الجني 

الري
األشجار ونوع التربة والظروف یعطى حسب عمر 

.المناخیة

       محصول المانجو ٧-١- ١-١

  Mangefira                                      :الجنس



  Indica                                       : النوع 

  Totapury                                     : الصنف

  :الخلفیـة

  )م٢٠٠٠ – ١٩٨٧(سنة  ١٣                                 :فترة البحث 

  ٤ -عصیفره               :اإلسم المقترح للصنف 

  :الصفات العامة والظاھریة

خصائصھا الصفة

متوسطة حجم الشجرة

متر ٤.٥ متوسط إرتفاع الشجرة

متر ٥ متوسط عرض الشجرة

یوم ١٨٠ متوسط عدد االیام من االزھار حتى النضج الكامل

مخضرر اصف لون الثمرة

كبیرة حجم الثمرة

وحید عدد األجنة

   

  :الصفات اإلنتاجیة

الصفة خصائصھا



متوسط اإلنتاجیة من الثمار ھـ/طن ٣٨.٢

متوسط طول الثمرة سم ١٥.٥

متوسط عرض الثمرة سم ٧.٨

متوسط طول البذرة سم ١٢

متوسط عرض البذرة سم ٤

متوسط نسبة السكر  %١٥

في الحمل االنتظام منتظم

  :درجة المقاومة لألمراض

النوع القدرة

مرض البیاض الدقیقي غیر مقاوم

  :التوصیات الفنیة

العملیة التوصیــــة

مناطق الزراعة
إب وما / المناطق الدافئة من إقلیم المرتفعات الجنوبیة تعز

.شابھھا

موعد الزراعة

یونیو -بذور األصول في المشتل خالل شھر مایو

  .التطعیم في شھري سبتمبر، أكتوبر

.الزراعة في األرض المستدیمة في شھري مارس، إبریل

التسمید

جم بوتاسیوم،  ٥٠جم فوسفور، ١٠٠:جم نیتروجین ٥٠

تعطى لعمر سنة وتتضاعف الكمیة حسب عمر األشجار 

.ویعطى السماد على دفعتین قبل اإلزھار وبعد الجني

الري نوع التربة والظروف یعطى حسب عمر األشجار و

المناخیة



  

  التوصیات الفنیــة الصادرة عن

محطـة بحـوث المرتفعـات الوسطى
  

  ذمـــار



    

  االنتـاج النباتي - ١-٢

  تحسـین وراثي ١- ١-٢

  محصول القمح الطري  ١-١-١- ٢

  . Triticum L                                    : الجنس 
  acstivum                                     :    النوع 

  AWYT -10-89                                     :الصنف 
  :الخلفیة   

  ست سنوات                            :فترة التقییم 

  المرتفعات الجنوبیة والشمالیة والوسطى     :مناطق التجارب ألتا كیدیة 
  ١٤ -بحوث                     :    االسم المقترح

  :الصفات العامة والظاھریة  أھم
    

خصــائصــــھاالصفــة

سلوك النمو 
قائم

أخضر غامقلون األوراق 

٥-٤   عدد اإلشطاء

من التزھیر % ٥٠عدد األیام حتى 
یوم شتاء٨٠-٧٠یوم صیفا ،  ٦٠-٥٥

یوم شتاء١٢٥-١١٠یوم صیفا ،  ٩٥-٨٥من النضج % ٥٠عدد األیام حتى 

سم شتاء١٠٠-٩٠سم صیفا ،  ٨٠-٧٠متوسط طول النبات 

طویل وخشنالسفا 

أبیضلون الحبة 
    

  :الصفات اإلنتاجیة 
    

خصـــائصــــھاالصفـــة

سم١٠-٩طول السنبلة 
سنبلة شتاًء١٩-١٨سنبلة صیفًا ،  ١٥ -١٣   عدد السنابل

حبة في الشتاء ٤٠-٣٥عدد الحبوب 
تاءجم ش٤٥جم صیفًا ، ٣٠وزن األلف حبة 



ھـ عند /طن ٣-٢.٥ھـ عند الزراعة تحت نظام الري ،/طن  ٥.٥ -٤اإلنتاجیة 
.الزراعة على االمطار او تحت نظام الري التكمیلي 

    
    
    

  :التوصیات الفنیة 
    

التوصیةالعملیة

موعد الزراعة

  صیفا بدایة یولیو  ؛ شتاًء نھایة دیسمبر   :المرتفعات الشمالیة 

؛ دیسمبر-شتاًء من منتصف نوفمبر :المرتفعات الوسطى 
  صیفًا بدایة یولیو                                  

من یونیو حتى یولیو       :المرتفعات الجنوبیة 
.الوسطى والشمالیة . المرتفعات الجنوبیة مناطق الزراعة 

. ھـ للزراعة الصیفیة /كجم ١٢٠ھـ للزراعة الشتویة ، /كجم ١٠٠كمیة التقاوي

التسمید
ھـ خامس الفوسفور دفعة /كجم ٨٠كجم نتروجین على دفعتین ، ١٠٠

واحدة 

نظام الري
أو تحت نظام الري ) مم ٦٠٠- ٣٥٠( تحت األمطار المتوسطة الى العالیة 

.التكمیلي
    

  محصول القمح الطري ٢-١- ١-٢

   Triticum-L                                      :  الجنس 
   Acstivum                                       :      النوع

  AWYT -6-89                                       :الصنف 
  :الخلفیة 

  ست سنوات                              :فترة التقییم 

  .المرتفعات الوسطى ، الجنوبیة والشمالیة والھضبة الشرقیة        :لتأكیدیة امناطق التجارب 
  ١٥ - بحوث                  :حاالسم المقتر

    
  :أھم الصفات العامة والظاھریة 

    

خصـــائصـــھاالصـــفــة

سلوك النمو 
شبھ قائم

أخضر غامقلون األوراق   
اشطاء   ٥-٣عدد االشطاء   

یوما شتاء   ٨٠- ٧٥یوما صیفا ،   ٦٥-٦٠من التزھیر% ٥٠عدد األیام حتى 



یوما شتاء ١٣٠-١١٥یومًا صیفا  ٩٥-٩٠من النضج % ٥٠عدد األیام حتى   
سم شتاء ١٠٠-٩٠سم صیفًا ،  ٨٠-٧٠متوسط طول النبات 

طویل وخشنالسفــا
أحمر فاتحلون الحبة 

    
  :الصفات اإلنتاجیة 

    

خصائصھا الصفـــة 

سم ١٠-٨طول السنبلة -
سنبلة شتاء ١٩ -١٨سنبلة صیفًا ،  ١٥-١٣عدد السنبالت 

شتاء  ٥٥- ٥٠حبة صیفًا ،  ٤٥-٤٠وب عدد الحب
جم شتاء ٤٠   جم صیفًا ، ٣٢وزن األلف حبھ 

  ٣-٢.٦ھـ عند الزراعة تحت نظام الري ، /طن  ٦-٤اإلنتاجیة 
ھـ عند الزراعة المطریة أو الري التكمیلي /طن 

    
  :یةفنالتوصیات ال

    

التوصیةالعملیة

موعد الزراعة
  صیفا بدایة یولیو ؛نھایة دیسمبر شتاًء: المرتفعات الشمالیة 

  صیفًا بدایة یولیو؛ دیسمبر -شتاًء من منتصف نوفمبر: المرتفعات الوسطى 

من یونیو حتى یولیو    :المرتفعات الجنوبیة 

.المرتفعات الجنوبیة ، الوسطى والشمالیة مناطق الزراعة 

.للزراعة الصیفیة ھـ / كجم ١٢٠ھـ للزراعة الشتویة ، / كجم ١٠٠كمیة التقاوي 

التسمید
ھـ خامس أكسید الفوسفور دفعة /كجم ٨٠كجم نتروجین على دفعتین ، ١٠٠

واحدة 

نظام الري
أو تحت نظام الري ) مم  ٦٠٠-٣٥٠(تحت األمطار المتوسطة الى العالیة 

.التكمیلي 
    
    



    

  محصول العـــدس ٣-١- ١-٢

   Culinories                                      : الجنس 
   Lens                                      :     النوع

   Precoz                                      :الصنف 
  :الخلفیة 

  أكثر من ست سنوات                                  :فترة التقییم
  المرتفعات الوسطى والشمالیة            : مناطق التجارب ألتاكیدیة

                              ١-ذمـــار                              :م المقترح االس
  :أھم الصفات العامة والظاھریة 

    

خصــائصـــھاالصــفــة

سلوك األوراق 
شبھ قاتم

خضراءلون األوراق 

من التزھیر% ٥٠عدد األیام حتى 
یومًا٦٥

یومًا٩٥من النضج % ٥٠عدد األیام حتى 

سم٣٨متوسط طول النبات 

كبیرحجم الزھرة 

مائلة لالصفرارلون البذرة الناضجة 

كبیرحجم البذرة 
    

  :الصفات اإلنتاجیة 
    

خصـــائصــــھاالصــفــة

متوسط عدد البذور في القرن
بذرتین

قرن ٤٢متوسط عدد القرون في النبات

وزن األلف حبة
جم ٢٢.٦

.ھكتار /  طن ٥.٥٨اإلنتاجیة 

    
    
    



    



    

  :التوصیات الفنیة 
    

العملیة
التوصیة

موعد الزراعة
  من أول نوفمبر وحتى بدایة دیسمبر: المناطق الباردة 

خالل شھر دیسمبر : المناطق الدافئة 

.سم  ١٥سم وبین البذرة واألخرى  ٥٠في خطوط المسافة بینھا طریقة الزراعة   

.تار كجم للھك١١٠كمیة التقاوي

ھـ سوبر فوسفات ثالثي /كجم ١٣٠ھـ یوریا ، /كجم ٦٠التسمید

یومًا بحسب نوع التربة وارتفاع المنطقة  ٣٠-٢٠یروى كل نظام الري
    

  االنتـاج الحیواني ٢-٢

  تحسـین سالالت  ١- ٢-٢

  االغنام الذماریة  ١-١- ٢-٢

    
  نتخابالكباش البریة المحسنة وراثیًاباال           : اسم الساللة

  :الخلفیة 
  عشر سنوات                                : فترة التقییم

  المرتفعات الوسطى        :  مناطق التجارب التأكیدیة   
  الكباش البریة                            :االسم المقترح 

  :الصفات الشكلیة 
    

خصائصھاالصفة

اللــــــــــون
  مر رملي على طول الظھرابیض بشكل عام مع وجود خط أخ  

في األعمارالصغیرة 
متوسط الحجم خالي من القرون الــــــــرأس

.لحمیة أسفل الرأس لسم وتوجد زوائد  ١٥-١٠متوسطة من األذن
.ممتلئة عند الذكور متوسطة الطول الرقبــــــــــة

عمیق الصدر بارز بین القوائم األمامیة الجسم

الــــــذیــــل
الطول متوسط وقد یصل الى العرقوب وینتھي بشق یتجھ ، مكتنز بالدھن  

.مقلوب   Yالى األعلى على شكل حرف 

    



    

  :الصفات اإلنتاجیة 
    

الصفة
خصائصھا
اإلناثالــذكـــــور

كجم ٣.٥-٣كجم   ٣.٥-٣الوزن عند الوالدة
كجم ١٦-١٤كجم   ١٨ -١٥الوزن عند الفطام

یوم/جم ١٤٠-١٢٠یوم/ جم ١٥٠ - ١٣٠ميمعدل النمو الیو

وزن البالغ
سنة  ٢- ١.٥كجم عند عمر  ٥٠

ساعات في  ٦تحت ظروف رعي 
الیوم بدون تسمین

كجم عند عمر سنتین  ٤٥-٣٥
.في الظروف الطبیعیة 

    
  :الخصائص التناسلیة 

                                        % ٨٥-٨٠                               معدل الخصوبة                   
                                        %١٥-١٠                       معدل التوائم        
                          عند الموالید % ٥                          معدل الوفیات        

                                            % ٥٠                         نسبة الجنس 

                                     شھر١٥-١٢               العمر عند أول والدة

                                یوم ٢٢٠-٢١٠    الفترة الفاصلة بین والدتین

                                          یوم ١٨  كل                              دورة الشبق 

                                       ساعة٣٦                               ة دورة الشبق فتر

                                        یوم١٥٠                 متوسط مدة الحمل 

          أنثي خالل مدة قدرھا شھرین  ٦٠- ٥٠           قدرة الذكر على تلقیح

            سنوات ٤-٣سنوات وللذكور  ٦-٥  ) ناثاستبعاد لإل(  عمر التبدیل 
  :الممیزات 

  .من األغنام المفضلة في اإلقلیم إلنتاجیتھا العالیة من اللحم نظرًا لكبر حجمھا / األغنام البریة      )١

  . یمكن استخدامھا في تھجین السالالت المحلیة األخرى صغیرة الحجم            )٢

عند تربیتھا في مراعي تعتمد على نظام الرى المطري او المروي او تستجیب للتسمین            )٣

  .كلیھما 



    

    
    

     ادارة انتاج حیواني ٢- ٢-٢

  .تغذیة األبقار بمسحوق العظام المحروق ١-٢- ٢-٢
    

      :الھدف من التقینة
في الجمھوریة الیمنیة وخاصة في المرتفعات الوسطى تواجھ األبقار نقص في عنصري   

والكالسیوم، نتیجة لنقص ھذه العناصر في في االعالف ومخلفات المحاصیل الحقلیة  الفوسفور
ولتعویض ھذا النقص عند الحیوان ینصح . وكذلك فقد ھذه العناصر خالل فترة إدرار الحلیب 

أثناء الحالبة صباحًا ومساًء لتعویض الفاقد من ھـذه * بإضافة مسحوق العظام الى السھنة
  .العناصر 

                      إعداد التقنیةطریقة   
تجمع العظام من أي مكان متوفرة في صورة طریة أو جافة وتوضع في مكان جاف          -

  .ونظیف حتى یحین موعد استخدامھا 
تحرق الكمیة التي تم جمعھا او الكمیة المطلوبة منھا باستخدام كمیة من الحطب كافیة          -

  ) .وقید (  الحراقھا حتى تتحول الى جمر
  .تسحق الكمیة المطلوبة في مدق حدیدي او بواسطة االحجار          -

  :طریقة تنفیذ التقنیة 
) ١٥٠-١٠٠( المقدمة للبقرة اثناء الحالبة كمیة من مسحوق العظام قدرھا * تضاف الى السھنة

صباحا   بةجم مضافا الیھا كمیة من الملح المسحوق وتقدم مرتین في الیوم للحیوان عند الحال
  .ومساءا

    
  :ممیزات التقنیة 

  .سھولة اعدادھا والحصول على موادھا    -
  .رخص تكالیفھا    -
  .تستسیغھا الحیوانات    -
  .ال یترتب على تغذیة الحیوانات بھا أي اضرار    -

    
  :فوائــد التقنیة   

ى ادرار الحلیب تحصل االبقارعلى حاجتھا من عنصري الفوسفور والكالسیوم وتساعدھا عل   -

  .كما یخزن جزء من ھذه العناصر في جسمھا 
  ) .أي بمقدار نصف لتر % ( ١٢تزید كمیة الحلیب التي تدرھا البقرة یومیا بمعدل    -
- ١تزداد كمیة العلف التي تتناولھا یومیا بمقدار % ( ١٧تزیـد شھیة االبقار للغذاء بمعدل    -

  ) .كجم ٢
  لشیاع عند االبقار وظھورھا في وقت مبكر بعد الوالدة تعمل على انتظام دورة ا   -



بحیث تعطي االبقار مولودا واحدا كل عام ، ترفع معدل الخصوبة وتزید من عمل الموالید   -

  .یتمتع بعظام قویة ونمو جید 
    
  معاملة مخلفات المحاصیل الحقلیة بمحلول الیوریا ٢-٢- ٢-٢
    

                 :الھدف من التقنیة 
كما تؤدي اضافة   ین القیمة الغذائیة ألعالف المحاصیل من خالل زیادة نسبة البروتین فیھا تحس

المحلول الى المحاصیل الحقلیة الى سھولة ھضمھا من قبل الحیوان وكذلك زیادة الكمیة التي 

  .یتناولھا 
    

  : طریقة تنفیذ المعاملة 
    
  :تحضیر موقع وادوات تنفیذ المعاملة  -١
وقد تختلف سعة الحفرة تبعًا لكمیة التبن أو القصب المراد ) م ١×م ٢×م ١( فرة سعة تحفر ح   ) أ

  .معاملتھ 
م أو یكون حسب اإلمكانیة ١×م ٢×م ١بأبعاد ) یكون على شكل صندوق ( بناء حوض من البلوك ) ب

  .المتوفرة من المواد الخشنة المراد معاملتھا 
أكیاس بالستیكیة + النایلون المستخدمة في تعبئة الدقیق  تحضیر عدد من األكیاس البالستیكیة أو  ) ج

كجم تبن  ٥-٤األكیاس التي تستخدم في تعبئة الدقیق بحیث یكون سعة الكیس    سوداء بنفس حجم

  .أو قصب مفروم
  .ینظف المكان جیدًا وذلك بفرش قطعة بالستیك من األكیاس المستخدمة أو بالستیك اسود ) د

كجم وقد تصل الى عدة أطنان ٥أو القصب المراد معاملتھ بحیث ال تقل عن تحضیر كمیة التبن ) ھـ

  .والمھم ھو ان تتناسب الكمیة المراد معاملتھا مع حجم مكان تنفیذ المعاملة 
  كجم من مخلفات ٥٠تحضیر محلول الیوریا على قدر كمیة األعالف المتوفرة فإذا توفر ) و

تخلط الیوریا مع . ( لتر ماء ٢٥+ كجم سماد یوریا ٢المحاصیل المراد معاملتھا یستخدم لذلك 

  ) .الماء بحیث تكون على شكل محلول 
  .سم ٥-٤تفرم او تقطع مخلفات المحاصیل بطول ) ز

    
    
    
   :تنفیذ المعاملة  -٢

             
، ینثر التبن أو القصب المفروم على شكل طبقة بعد ان یرش بالمحلول ویقلب ثم یكبس باألرجل      .١

  .وھكذا .. ثم یعمل طبقة ثانیة 
یتم تغطیة التبن أو القصب المعامل بالبالستیك أو بشواالت النایلون المستخدمة للدقیق ویتم ذلك       .٢

    .الذي سینتج من تحلیل الیوریا ) االمونیا (غاز النشادر    بأحكام حتى ال یتسرب



  .الشواالت واالستخدام للتغذیة أسابیع قبل فتح  ٦-٣تترك الكمیة مغطاة لمدة  -٣      .٣
    

  كیفیة تقییم جودة المادة المعاملة -٣
  :فــتـح أكــــیاس التعبئــــة من خالل التالي   ناتجھا بعد   یتم التعرف على تمام المعاملة وجودة

   لون التبن الذي یصبح غامقًا مقارنة مع التبن العادي أو القصب إذا كان قصب ذرة                �
  .استنشاق رائحة النشادر                �
  تجانس الرطوبة في جمیع أجزاء المادة المعاملة                �
  . عدم وجود اي تعفن أو فطریات                �
    

  :ممیزات التقنیة 
  .زیادة إنتاج الحلیب عند ابقار اللبن وزیادة معدالت النمو في حیوانات التسمین                �
  .تخفیض استخدام المواد المركزة للمحصول على نفس اإلنتاجیة وتوفیر تكالیف التغذیة                �
  .زیادة في العائد والربح من اإلنتاج الحیواني                �
    

  :كیفیـــة تغـــذیة الحیــوان بالمادة المعاملة بالیوریا 
    

حتى ( وریا یومیًا تكفي لمدة یومین تقریبًا وتترك في الھواء تؤخذ كمیة من التبن المعامل بالی             ) أ

  ) تزول رائحة النشادر 
  .یترك بقیة التبن المعامل بالیوریا في األكیاس مع غلقھا بأحكام          ) ب
یراعي التدرج في التغذیة في البدایة عن طریق خلط المادة المعاملة بمخلفات غیر معاملة وذلك ) ج

ثالثة أرباع غیر معامل بحیث یصل + یث یكون محسوبًا على أساس ربع معامل لمدة أسبوع بح

  .ربع غیر معامل + نھایة األسبوع الى ثالثة أرباع معامل 
تتم التغذیة في األسبوع الثاني على المادة المعاملة فقط على اعتبار أن الحیوان قد تعود على   ) د

  .استساغة الماد المعاملة 
  ة غذائیة تقدم للبقرة اثناء الحالبة وذلك لتھدئة البقرة اثناء الحلب ھي ماد: السھنة * 
   

  التوصیات البحثیة الصادرة عن

  
  

  محطـة بحـوث المرتفعـات الشمالیة

  

  العــــرة

    



    

  االنتاج النباتي ١-٣

  تحسین وراثي   ١- ١-٣

    
  محصول القمح الطري ١-١- ١-٣

                                            
   Triticum L                                           :   لجنسا

  Aestivum                                          :      النوع 
  ٢ –عمران                                            : الصنف 

    
  :الخلفیــة 

  سنوات ٤                :فترة التقییم   

                         الطویلة، البون، شبام، وعالن        :دیةمناطق التجارب التأكی
                                          

  ٢ - عمران              :االسم المقترح للصنف 
    

  :أھم الصفات العامة والظاھریة 
    

الصفة
خصائصھا

ایام ٧عدد االیام حتى االنبات

یوم  ٥٧عدد األیام حتى اإلزھار

یوم ١٤٠  عدد األیام حتى النضج والحصاد

سم ٨٢شكل حامل الرأس

احمر باھتلون الحبوب

متوسطحجم الحبوب

    
  :الصفات اإلنتاجیة

    

خصائصھاالصفة



جم ٣٩وزن األلف حبة

طن ٣.٩٣٩إنتاجیة الحبوب

    



    

  :درجة التحمل للظروف الحیوویة وغیر الحیویة 

    

النوع
القــــــــدرة

متوسط المقاومة لمرض الصدأ األصفراألمراض 

متوسط المقاومة لحشرة المنالحشرات

مقاوم للرقادالرقاد 

مقاوم لالنفراطاالنفراط 
    

  :التوصیات الفنیة 
    

التوصیةالعملیة

موعد الزراعة
یونیو تحت ظروف  ٢٠ – ١، ) موسم شتوي(دیسمبر  ٣٠ – ١٥

المطر مع الري التكمیلي

.البون، وعالن، شبام، الطویلة ومنطقة حجة اطق الزراعةمن

.ھـ /كجم ١٢٠كمیة التقاوي

التسمید
  ھـ نیتروجین/كجم ١٠٠في حالة الري من االبار 

.ھـ فوسفور/كجم ٦٠

، واألمطار في الصیف مع الري التكمیلي )شتوي(تحت الري نظام الري

    
    



    

  محصول القمح الطري ٢-١- ١-٣
                                
  .Triticum L                                               :الجنس 

  Aestivum                                               :    النوع
        ٤ –عمران                                               :الصنف 

         :الخلفیـة
  اربع سنوات                              : فترة التقییم        

  وعالن، شبام، الطویلة، البون                    :مناطق التجارب التاكیدیة
  ٤ -عمران                             :االسم المقترح 

    
  :أھم الصفات العامة والظاھریة 

    

خصائصھاالصفة

یوم ٧عدد االیام حتى االنبات

یوم ٦٥زھارعدد األیام حتى اإل

یوم ١٤٨  عدد األیام حتى النضج والحصاد

سم ٨٨متوسط ارتفاع النبات

احمر باھتلون الحبوب

متوسطحجم الحبوب

    
  :الصفات اإلنتاجیة 

    

خصائصھاالصفة

جم ٤١وزن األلف حبة

ھـ/طن ٤.١١٥إنتاجیة الحبوب

    
  :درجة التحمل للظغوط الحیویة وغیر الحیویة 

             

القدرةالنوع

المقاوم لمرض الصدأ األصفراألمراض 

متوسط المقاومة لحشرة المنالحشرات

مقاوم للرقادالرقاد 

مقاوم لالنفراطاالنفراط 
    



  :التوصیات الفنیة 
    

التوصیةالعملیة

موعد الزراعة
یونیو تحت ظروف المطر مع الري  ٢٠-١، )موسم شتوي(دیسمبر  ٣٠-١٠

).صیفي(لي التكمی

البون ، وعالن، شبام، الطویلة ومنطقة حجةمناطق الزراعة

ھـ/كجم ١٢٠كمیة التقاوي

التسمید
  ھـ نیتروجین /كجم ١٠٠: في حالة الري من االبار

.ھـ فوسفور/كجم ٦٠                                  

. تحت الري في الموسم الشتوي، والري التكمیلي في الصیفنظام الري
    
  محصول الفول كبیر البذرة ٣-١- ١-٣

    
  .Leguminasac fabaease                                             :الجنس 

  vicia Faba                                              :   النوع
Filip84                                            :الصنف  – 14L            

  :ـةالخلفی
  ثالث سنوات                                        :       التقییم

  .عمران، صنعاء، المحویت                     :مناطق التجارب ألتا كیدیة
  ١ -شبام                                          :االسم المقترح 

    
  :أھم الصفات العامة والظاھریة 

    

خصائصھاالصفة

یوم ١٥حتى اإلنباتعدد األیام 

یوم ٥٦عدد األیام حتى اإلزھار

یوم ١٣٤  عدد األیام حتى النضج والحصاد

سم ٦٢.١٣متوسط ارتفاع النبات

بني فاتحلون الحبوب

كبیرةحجم الحبوب

    
    



    

  :الصفات اإلنتاجیة 
    

خصائصھاالصفة

قرن ٣٨عدد القرون في النبات

جم ٧٤٠وزن األلف حبة

ھـ/طن ٥.٦اجیة الحبوبإنت
    

  :درجة التحمل للظروف الحیویة وغیر الحیویة 
    

القدرةالنوع

مقاومالبیاض الدقیقي+التبقع الشكالتي : األمراض 

مقاومالمن: الحشرات 
    

  :التوصیات الفنیة 
    

التوصیةالعملیة

منتصف دیسمبر –من منتصف نوفمبر موعد الزراعة

)صنعاء، عمران، حجة، المحویت(افظات الشمالیة المحمناطق الزراعة

ھـ/كجم ١٥٥كمیة التقاوي

التسمیــــــد

  .ھـ فوسفور/كجم ١٢٠؛ ھـ نیتروجین/كجم ٦٠  : في حالة الري من األبار

  .ھـ فوسفور/كجم ١٢٠؛ ھـ نیتروجین/كجم ٦٠   :في حالة األمطارالغزیرة 

ھـ فوسفور/كجم ١٢٠؛ ھـ نیتروجین/كجم ٦٠:في حالة األمطارالمتوسطة
یوم حسب نوع التربة وارتفاع المنطقة ٣٠ – ٢٠تكمیلي ویروى كل نظام الري

    
    



    

  محصول الفول صغیر البذرة ٤-١- ١-٣
                      

  Leguminease, Vicia                                     :  الجنس
  vicia Faba                                     :     النوع

  ٣ –جــیزة                                      :الصنف 
  :الخلفیـة 

  ثالث سنوات                            :فترة التقییم
  )عمران، صنعاء، حجة، المحویت(المرتفعات الشمالیة    :مناطق التجارب ألتا كیدیة 

  ٢ -شبام                           :االسم المقترح
    

  :الصفات العامة والظاھریة  أھم
    

خصائصھاالصفة

یوم ١٥عدد األیام حتى اإلنبات

یوم ٦٦عدد األیام حتى اإلزھار

یوم ١٢٠عدد األیام حتى النضج والحصاد

سم ٨٦.٣متوسط ارتفاع النبات

حلیبي -بني فاتح لون الحبوب

صغیرة/ متوسطةحجم الحبوب

    
  :الصفات اإلنتاجیة 

    

خصائصھاالصفة

قرن  ٦٧عدد القرون في النبات

جم ٦٤٠وزن األلف حبة

طن ٥.٢إنتاجیة الحبوب

    
  :درجة التحمل للظروف الحیویة وغیر الحیویة 

    

القدرةالنوع

مقاومالبیاض الدقیقي+التبقع الشكالتي : األمراض

مقاومالمن: الحشرات 
    

  :التوصیات الفنیة 



    

التوصیةالعملیة

منتصف دیسمبر –من منتصف نوفمبر عد الزراعةمو

).صنعاء، عمران، حجة، المحویت(المحافظات الشمالیة مناطق الزراعة

ھـ/كجم ١٢٠كمیة التقاوي

التسمید
  .ھـ فوسفور/كجم ١٢٠؛ ھـ نیتروجین/كجم ٦٠  :في حالة الري من األبار 

.ھـ فوسفور/جمك ١٢٠؛ ھـ نیتروجین/كجم ٦٠: في حالة األمطار الغزیرة 

یوم حسب نوع التربة وارتفاع المنطقة ٢٥ – ٢٠تكمیلي ویروى كل نظام الري
    

  محصول الفول السوداني ٥-١- ١-٣

  ARACHIS                                               :الجنس 
  P. hypogea                                                :    النوع

  كـرز                                               :الصنف 

  :الخلفیة
  ثالث سنوات                                          :فترة التقییم

  المحویت، حجـة                   :مناطق التجارب التأكیدیة 
  ١ -محویت                                :          االسم المقترح
  :لظاھریةأھم الصفات العامة وا

    

خصائصھاالصفة

یوم ١٥عدد األیام حتى اإلنبات

یوم ٤٥عدد األیام حتى اإلزھار

یوم ١٥٠عدد األیام حتى النضج والحصاد

كبیرحجم الحبوب
   

  :الصفات اإلنتاجیة 
    

خصائصھاالصفة

قرن ٤٥عدد القرون في النبات

ھـ/طن  ٤.٥إنتاجیة الحبوب

    
  :التوصیات الفنیة 

             

التوصیةالعملیة

)حجة ، شرس ( شھر یونیو ) المحویت ( شھر مایو موعد الزراعة



)شرس ( المحویت ، حجة مناطق الزراعة

ھـ/كجم ١٢٠كمیة التقاوي

التسمید

  ھـ نیتروجین /كجم ٥٠     :في حالة الري من الودیان

  .ھـ فوسفور/جمك ٥٠؛ ھـ نیتروجین/كجم ٣٠: في حالة الرى من االبار 

  ھـ فوسفور/كجم٥٠ ؛ ھـ نیتروجین/كجم٣٠: في حالة الرى من االمطارالغزیرة

ھـ فوسفور/كجم ٣٠ ؛ ھـ نیتروجــــین/كجم١٠ : في حالة االمطار الموسمیــــة

المسافات الزراعیة
سم مع ترك نباتین في ١٥-١٠بین الجورة واالخرى ، سم٥٠بین الخطوط 

.الجورة

التدفین

  :ملیة التدفین في نظام االنتاج المطري خالل فترة النمو في مرحلتینتتم ع
  بعد التزھیر: االولى
  یوم من عملیة التدفین االولى ٤٥بعد : الثانیة 

  تتم عملیة التدفین في ثالث مراحل) ودیان(وعند الزراعة تحت نظام االنتاج المروي 
  بعد التزھیر: االولى
  لتدفین االولىیوم من عملیة ا ٤٥بعد : الثانیة
یوم من عملیة التدفین الثانیة ٣٠بعد : الثالثة

    
    



    

  )بازیال ( محصول العـتر  ٦-١- ١-٣

                                         
  Pissum                                               :الجنس 

  Sativum                                                :    النوع
  PS-510699                                               :الصنف 

    
  :الخلفیة

    
  سنوات ٦اكثر من                                           :فترة التقییم

  المرتفعات الوسطى والشمالیة                   :مناطق التجارب التأكیدیة 
  ١ -عمران                                :          االسم المقترح

    
  :أھم الصفات العامة والظاھریة

             

خصائصھاالصفة

قائم سلوك النمو

خضراءلون االوراق

یوم ٥٦من التزھیر% ٥٠عدد االیام حتى 

یوم ١٢٦من النضج% ٥٠عدد االیام حتى 

سم٧٨متوسط طول النبات 

متوسط حجم الزھرة

بیضاءلون الزھرة

بني فاتحن البذرة الناضجةلو
    

  :الصفات االنتاجیة 
    

خصائصھاالصفة

بذور ٣متوسط عدد البذور في القرن

صغیر الى متوسطحجم البذرة

قرن ٣٢متوسط عدد القرون في النبات

جرام ٨٧٠وزن االلف حبة 

طن للھكتار ٢.٠-٥االنتاجیة

    



  :درجة التحمل للضغوط الحیویة وغیر الحیویة 
             

القـــدرةالنوع
یتحمل التبقع الشوكالتي واالسكو كایتي واالصدأاالمراض

متحمل للمنالحشرات

مقاومالرقاد

ال یوجداالنفراط

    
  :التوصیات الفنیة 

             

التوصةالعملیة

موعد الزراعة
  من نوفمبر وحتى منتصف دیسمبر: المناطق الدافئة 

من اول دیسمبر : ة المناطق البارد
سم١٥سم وبین البذرة واالخرى ٥٠في خطوط المسافة بینھا طریقة الزراعة

ھـ/كجم ١٢٠كمیة التقاوي

التسمید
كجم یوریا ، ٦٠یستجیب للتسمید العضوي وكذا الكیماوي بمعدل 

.ھـ /كجم سوبر فوسفات ثالثي١٣٠

ع المنطقةیوم حسب نوع التربة وارتفا ٣٠-٢٠یروى كل نظام الرى
    

  التوصیات البحثیة الصادرة عن

  محطـة بحـوث الھضبة الشرقیة

ســیئون
  االنتاج النباتي ١-٤

  تحسین وراثي ١- ١-٤

    
  محصول القمح الربیعي ١-١- ١-٤

                                            
   .Triticum L                                             :   الجنس
   Aestivum L                                             :       النوع

  :الخلفیــة 

  سنة ١٢                        :فترة التقییم   

  ) الحزم، تریم، مدودة، بور، تاربة( وادي حضرموت   :مناطق التجارب التأكیدیة
    

  حضرموت         :االسم المقترح للصنف 



  
  :ریةأھم الصفات العامة والظاھ

    

خصائصھاالصفة

قائمسلوك النمو

اخضرلون األوراق

غزیر التفریعاالشطاءات

یوم ٧٠األیام حتى طرد السنابل

یوم ١١٧األیام حتى النضج

سم ١٠٠ – ٩٠طول النبات

طولي Ablongشكل السنبلة

غیر مكتضةكثافة السنبلة

قمحیةلون السنبلة

مرطویل وكثیف ولونھ اسالسفا

    

  :الصفات اإلنتاجیة
    

خصائصھاالصفة

سمرألون الحبة

صلبةصالبة الحبة

متطاولةشكل الحبة

متوسطالحجم

حبة ٦٠عدد الحبوب في السنبلة

جم ٣٤وزن االلف حبة

ھـ/طن ٥– ٤اإلنتاجیة

    

  :درجة التحمل للظروف الحیویة والغیر حیویة
    

القدرةالنوع

مقاومالرقاد

مقاومنفراطاإل

مللي موز لماء الري ١٠متحمل للملوحة حتى الملوحة

    

  :التوصیات الفنیة 

    



التوصیةالعملیة

المناطق التي تعاني من مشاكل الملوحة بوادي حضرموتمناطق الزراعة

النصف الثاني من اكتوبر واوائل نوفمبرموعد الزراعة

ھـ/كجم ١٢٠كمیة التقاوي

كمیة السماد
 ١٣٠ویضاف عند الزراعة و  P2O5% ٤٦كجم سوبر فوسفات  ١٣٠

ویضاف على دفعتین االولى مع الریة الثانیة  N% ٤٦كجم یوریا 
.والدفعة الثانیة مع الریة الرابعة

    



    

  محصول البصل ٢-١- ١-٤
  Aallium                                    :  الجنس                    

              Ccpa                                         :النوع 
  :الخلفیة 

  عشر سنوات                             : فترة التقییم   
  وادي حضرموت        : مناطق التجارب ألتا كیدیة 

  اصفر -بافطیم                 :االسم المقترح للصنف 
    

  :أھم الصفات الظاھریة 
    

خصائصھاالصفة

سم ٦٠-٥٠طول الورقة

شمعیةخاصیة الورقة

ورقة ١٣عدد االوراق

)سم  ٧٠( متوسط طول النبات

بیضاءنوع النورات الزھریة ولونھا 

صغیرة  –سوداء لون البذور وحجمھا 

سم ٧٥-٣٧طول الشمراخ
    

  :الصفات اإلنتاجیة 
    

خصائصھاالصفة

%١٥نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة

%١اقل من لمئویة لالزدواجالنسبة ا

بذرة ٢٧٠عدد البذور في الجرام

ھـ/كجم   ٧٠٠-٦٠٠من االنتاجیة من البذور

ھـ/طن ٧٠-٥٠من االنتاجیة القابلة للتسویق
    

  :درجة التحمل للضغوط الحیویة وغیر الحیویة 
    

القدرةالنوع

يمقاوم للعفن االسود ومتوسط المقاومة للعفن القرنفلاالمراض

متوسط المقاومة للثربسالحشرات
    



    

  : التوصیات الفنیة 
    

التوصیةالعملیة

وادي حضرموت، والمناطق المشابھة، الھضبة الشرقیةمناطق الزراعة

الموعد المثالي للزراعة في االرض المستدیمة شھر نوفمبر ویمكن موعد الزراعة
التبكیر او التأخیر عن ھذا الموعد

)النتاج الشتالت ( ھـ /كجم ٦-٥ي كمیة التقاو

التسمید

  ھـ سوبر فوسفات تضاف قبل الزراعة/كجم ٢٢٥

یوم من  ٣٠ھـ یوریا تضاف على دفعتین االولى بعد /كجم ٢٢٥  
یوم من الزراعة في  ٦٠الزراعة في االرض المستدیمة والثانیة بعد 

.  االرض المستدیمة 
    
  محصول الفاصولیا الجافة ٣-١- ١-٤

  Phaseolus                                      :سالجن  
                   Vulgaris                              : النوع 

  :الخلفیة 
  ست سنوات                           : فترة التقییم   

  )القطن ، سیئون، تریم، السویري( وادي حضرموت : مناطق التجارب التأكیدیة 
  بالك دیزیز   : للصنف االسم المقترح 

  :أھم الصفات الظاھریة 
    

خصائصھاالصفة

قائمسلوك النمو

خضراءلون االوراق

افرع ٤-٣عدد االفرع

یوم ٤٠عدد االیام حتى االزھار

یوم ١٠٠-٩٠عدد االیام حتى النضج 

سم ٤٠-٣٥طول النبات 

بنیة مخططة بخطوط حمراءلون البذرة

صلبةصالبة البذرة

بیضاويشكل الحبة
    



    

  :الصفات اإلنتاجیة 
    

خصائصھاالصفة

قرن ١٤عدد القرون في النبات

بذور ٤-٣عدد البذور في القرن

جرام ٥٠حبة  ١٠٠وزن 

ھكتار/طن٢االنتاجیة
    

  :درجة التحمل للضغوط الحیویة وغیر الحیویة 
    

القدرةالنوع

متوسطة المقاومة االنفراط

متوسط المقاومة للمنالحشرات مقاومة

متوسطةمقاومة االمراض
    

  : التوصیات الفنیة 
    

التوصیةالعملیة

)الھضبة الشرقیة ( ، وادي حضرموتمناطق الزراعة

خالل النصف الثاني من اكتوبر موعد الزراعة

ھـ /كجم ٩٠كمیة التقاوي 

التسمید
  ھـ سوبر فوسفات تضاف قبل الزراعة/كجم ١٢٠

.  ھـ یوریا كدفعة تنشیطیة /كجم ٦٠  

    



    

  ادارة موارد  ٢-١- ٤

    
  تحضیر السماد العضوي الناضج ١-٢- ١-٤

                                            
  :الخلفیــة 

  م١٩٩٩-٩٨الموسم الزراعي                                  :فترة التقییم   

  ) عیدید ودمون ، السویري، ثبي، الغرف(  وادي حضرموت  :مناطق التجارب التأكیدیة
  :طریقة تحضیر التقنیة 

    

 ٣-٢سم ویرش بكمیة قلیلة من الماء لتبلیلھ ویترك من  ٢٠یوضع السماد في طبقة ارتفاعھا      .١               
  .أیام مفككا ثم تكبس ھذه الطبقة كبسًا جیدًا 

سم وترش بكمیة قلیلة من الماء لتبلیل السماد ٢٠أخرى ارتفاعھا یوضع فوق ھذه الطبقة طبقة       .٢               
وھكذا حنى نصل الىطبقة ارتفاعھا ، أیام ثم تكبس ھذه الطبقة كبسًا جیدًا ٣-٢وتترك من 
  .متر او اكثر

ناضجاًً وجاھزا    أشھر یصبح بعدھا ٣-١.٥یغطى السماد بطبقة من التراب ویترك لمدة       .٣               
  .عمال لالست

  یفضل أن تتم عملیة التحضیر على ارض مظللة 
    

  :طریقة استخدام التقنیة 
  

  .التنقل الكومة من مكانھا إال عند االستخدام مباشرة                  -١

بعد أن ینشر السماد في الحقل یجب أن یتم حرثھ مباشرة ویجب أن یوضع بطریقة         -٢
التي یوضع فیھا السماد وفي نفس الوقت ال یتعرض  مناسبة بحیث یتخلل الھواء الطبقة

  .سم  ٢٠-١٥ –السماد لعملیة الفقد وبحیث یتراوح العمق 

. نظرًا أالنھ جاھز لعملیة االمتصاص من قبل النبات مباشرة مثلھ مثل األسمدة الكیماویة        -٣
  .یفضل أضافتھ مع التفییش

  :ممیزات التقنیة 
د المتحصل علیھ بعد تمام عملیة التخمر والتي تكون مصحوبة السماد الناضج ھو ذلك السما

  -: بتالشي للبناء االصلي للمواد الداخلة في تكوین السماد، ویتمیز بالتالي 
  غني في مكوناتھ من العناصر الغذائیة                )١                                

ین منخفضة وھذا یؤدي الى سرعة تحولھ الى الصورة الصالحة نسبة الكربون الى النیتروج       )٢              
  .لالمتصاص 

  .والذي یقلل من النشاط المیكروبي في السماد  زیادة نسبة اللجــنـین               )٣                                
  .زیادة نسبة الفوسفور غیر العضوي                )٤                                
  .القضاء على بذور الحشائش                )٥                                
  .متجانس اللون                )٦                                
  .مفتت وھش وعدیم الرائحـــة                )٧                                
  .یتحول غالبیة السماد الى دبال                )٨                                



    



    

  المكافحة الكیماویة لالعشاب الحولیة على محصول الثوم ٢- ٢- ١-٤
                                            

  :الخلفیــة 

  سنوات ٣                              :فترة التقییم   

  القطن         : مناطق التجارب التأكیدیة
    

  :اھداف التقنیة

  ادخال طریقة المكافحة الكیماویة لالعشاب      -١

  خفض كلفة االنتاج وزیادة دخل المزارع     -٢
    

  :طریقة تنفیذ التقنیة 

او % ٣٣لمكافحة االعشاب الحولیة على محصول الثوم یمكن استخدام مبید استمب 
لتر ماء على التوالي رشا على االرض /ملل ٨ملل او ٦بمعــــدل % ٢٥الرونستار 

لتر /ملل٦بمعدل % ٢٥او استخدام مبید الفیوزیلید ، لجافة الناعمة قبل ریة الزراعةا
 ٤:٣ماء بعد االنبات رشا عاما على المجموع الخضري لالعشاب عندما تكون بھا 

  .ورقات
  ویعني التزحیف: التفییش  

ویحتوي ، تحد معھا المركبات المحتویة للنتروجینمادة مغلفة للخلیة النباتیة وتعتبر من المواد المقاومة لتحلل حیث ت  :ین ناللج 
  .السماد الناضج علىنسبة عالیة من ھذه المادة التي تقلل النشاط المیكروبي مقارنة بالسماد الطازج 

   

  التوصیات الصــادرة عن 

  محطـة بحـوث الھضبة الشرقیة

  مـــأرب

  االنتاج النباتي ١-٥

  تحسین وراثي ١- ١-٥

    
  الخبزمحصول قمح  ١-١- ١-٥

                                           
  .Triticum L                                             :   الجنس
    Astivum                                              :    النوع 

  :الخلفیــة 

  اتسنو ٥                                                  :فترة التقییم   

  مـــأرب                             :مناطق التجارب التأكیدیة



  صرواح                      :للصنف  االسم المقترح

  :أھم الصفات العامة والظاھریة 
    

الصفة
خصائصھا

قاتمسلوك النمو

لون األوراق
أخضر فاتح

عدد االشطاء
٥-٤

من التزھیر% ٥٠عدد األیام حتى 
یوم ٥٧

نضج% ٥٠األیام حتى عدد 
یوم ١١٦

متوسط طول النبات
سم ٨٧

متوسط طول السنبلة  
سم ٩.٢

عدد السنیبالت
١٨ – ١٥

السفا
قصیر وخشن

عدد الحبوب في السنبلة

حبة ٥٢

    



    

  محصول قمح الخبز ٢-١- ١-٥
                                           

  .Triticum L                                              :   الجنس
                          Astivum                                              :    النوع 

  :الخلفیــة 

  سنوات ٥                                                  :فترة التقییم   

  بمـــأر                             :مناطق التجارب التأكیدیة

  م٩٦مأرب                           :االسم المقترح للصنف 

  :أھم الصفات العامة والظاھریة 
    

الصفة
خصائصھا

قائمسلوك النمو

لون األوراق
أخضر غامق

عدد االشطاء
أشطاء ٦-٤

من التزھیر% ٥٠عدد األیام حتى 
یوم ٤٨

من النضج% ٥٠عدد األیام حتى 
یوم ١١٢

تمتوسط طول النبا
سم ٨٠

متوسط طول السنبلة  
سم ٧.٣

١٨ – ١٥عدد السنیبالت

طویل وخشنالسفا

عدد الحبوب في السنبلة

حبة ٤٧

    



  :الصفات اإلنتاجیة 

             

خصائصھاالصفة

ابیضلون الحبة 

جم ٤٤وزن األلف حبھ 

ھكتار/طن ٥.٢اإلنتاجیة 

    

    



    

  :الحیویةدرجة التحمل للظروف الحیویة وغیر 

             

القدرةالنوع

مقاوم لالصداءاالمراض 

متوسط المقاومة للمنالحشرات

مقاومالرقاد

مقاوماإلنفرط

    

  :التوصیات الفنیة 

             

التوصیـةالعملیة

منتصف اكتوبرموعد الزراعة

حریب -الجوف  –مأرب مناطق الزراعة

كمیة التقاوي
  راعة في خطوط ھـ للز/ كجم ١٢٠
ھـ للزراعة نثرا/ كجم  ٢٠٠

دفعة واحدة ) P2O5(ھـ /كجم ٥٠ھـ على دفعتین، /كجم نتروجین ٨٠التسمید

  نظام الري
 

ملم عمق ماء خالل فترة النمو ٥٠٠ – ٤٠٠

    

  :الصفات اإلنتاجیة 

             

خصائصھاالصفة



ابیضلون البذرة 

جم ٤٦وزن األلف حبھ 

ھكتار/طن ٥.٢ اإلنتاجیة

    

  :درجة التحمل للظروف الحیویة وغیر الحیویة

             

القدرةالنوع

مقاوم لالصدأاالمراض 

متوسط المقاومة للمنالحشرات

مقاومالرقاد

متوسط المقاومةاإلنفرط

    

  :التوصیات الفنیة 

             

التوصیـة العملیة

منتصف اكتوبرموعد الزراعة

حریب -الجوف  –مأرب ق الزراعةمناط

كمیة التقاوي
  ھـ للزراعة في خطوط / كجم ١٢٠
ھـ للزراعة نثرا/ كجم  ٢٠

التسمید
دفعة ) P2O5(ھـ /كجم ٥٠ھـ على دفعتین، /كجم نتروجین ٨٠

واحدة 

ملم، عمق ماء خالل فترة النمو ٥٠٠ – ٤٠٠نظام الري



    

  التوصیات الصــادرة عن 

  ساحل الغربي محطـة بحـوث ال

)الـكدن ( تھامة 

  االنتاج النباتي ١-٦

  التحسین الوراثي  ١- ١-٦

    )اللوبیا ( محصول الدجرة  ١-١- ١-٦

   Leguminosae                                     :الجنس 

   Vigna                                      :   النوع 

  IT-82D-612                                      :الصنف 

  :الخلفیة   

  سبع سنوات                    :فترة التقییم 

  ) وادي سھام ووادي سردود ( المنطقة الوسطى : مناطق التجارب ألتا كیدیة

  ١–سھام                            :االسم المقترح 

  :أھم الصفات العامة والظاھریة 

خصائصھاالصفة  
سلوك النمو 

قائـم

وراق لون األ
أخضر غامق

بني فاتحالبذرة الناضجة 

كبیرحجم البذرة 

یوم ٤٦ - ٤٠تزھیر% ٥٠عدد األیام حتى 

  :الصفات اإلنتاجیة   



الصفة  
خصائصھا

طول القرن 
سم  ١٨-١٦

قرن ١١  عدد القرون في النبات 

جرام ٢.٥وزن الــــــقرن 

حبة ١١عدد الحبوب في القرن

جرام ٢.١٦القرن  وزن الحبوب في

جرام ١٩٦ -١٨٠وزن األلف حبة 

  )حبوب جافة: (اإلنتاجیة 

)قرون خضراء (                

  ھكتار/ طن  ١.٥-١,٢

ھكتار/ طن  ٣.٧-٣

  :التوصیات الفنیة    

العملیة  
التوصیــة

أكتوبر –سبتمبر موعد الزراعة

طریقة الزراعة

  :في خطوط 

-٢٠سم والمسافة بین الجور ٧٠-٥٠المسافــة بین الخطوط   

  الجورة   بذرات في ٣ -٥سم مع وضع ٢٥

  :في سطور   

سم ٣٠-٢٥والمسافة بین الجور ٥٠- ٤٥المسافة بین السطور 

.

   ھـ/كجم ٢٠-١٥   كمیة التقاوي

بعد سبعة أیام من الزراعة   الترقیع 

  بعد ثالثة أسابیع من الزراعة ویترك نباتین في الجورةالخف

  كافحة اآلفاتم

  : خنافس البقولیات   

  :على النحو األتي% ٥٠الرش في الحقل بمبید أكتلك سائل 

  .من النباتات %٥٠الرشة األولي عند تزھیر                                        .١

  .الرشة الثانیة بعد أسبوع من الرشة األولي                                        .٢

  .الرشة الثالثة قبل ثالثة أیام من موعد الحصاد                                       .٣



تعالج اإلصابة بالمن برش أجزاء الحقل المصاب بمبید : المــــــن 

% ٢٠لتر ماء ، أو بمبید سموسدین / ٣سم١,٥بمعدل % ٤٠دمثویت

.لتر ماء/ ٣سم ١,٥بمعدل 

الحصاد
من القرون وتحولھا الى اللون  %٩٥تبدأ عملیة الحصاد عند نضج 

.من األوراق مصفرة % ٧٥البني الفاتح وبحیث یكون أكثر من 

    

  ) اللوبیا ( محصول الدجرة  ٢-١-١-٦  

  Leguminosae                                    : الجنس 

                                            Vigna                                       :   النوع

  IT-82-789                                       :الصنف

  :الخلفیـة 

  سبع سنوات                                       :فترة التقییم 

  ) وادي سھام ووادي سردود ( المنطقة الوسطى          :التجارب التأكیدیة مناطق 

  ٢–ود سرد                           :االسم المقترح 

  : أھم الصفات العامة والظاھریة 

خصـــائصـــھاالصـــفـــة  
قائمسلوك النمو 

أخضر غامقلون األوراق 

بني فاتحلون البذور الناضجة 

كیبرحجم البذرة 

یوم ٤٤ -  ٣٨  التزھیر  من % ٥٠عدد األیام حتى 

    

  :الصفات اإلنتاجیة 

الصفة  
خصائصھا

طول القرن 
سم   ٢٠ -١٨

قرن ١٢  عدد القرون في النبات 



جرام ٢.٧وزن الــــــقرن 

حبة ١٥عدد الحبوب في القرن

جرام ٢.٢وزن الحبوب في القرن 

جرام ١٤٦ -١٤٢وزن األلف حبة 

  )حبوب جافة: (اإلنتاجیة 

)قرون خضراء (                  
  ھكتار/ طن  ١.٥-١.٣

ھكتار/ طن  ٢.٧-٢

  : التوصیات   

العملیة  
التوصیة

أكتوبر     –    ستبمبرموعد الزراعة 

طریقة الزراعة

  :في خطوط 

- ٢٠سم والمسافة بین الجور ٧٠-٥٠المسافة بین الخطوط

  .بذرات في الجورة  ٥ -٣سم مع وضع ٢٥

  :في سطور   

-٢٥سم والمسافة بین الجور ٥٠-٤٥المسافة بین السطور

. سم ٣٠

ھـ/كجم ٢٠-١٥كمیة التقاوي

بعد سبعة أیام من الزراعة الترقیع

.بعد ثالثة أسابیع من الزراعة ویترك نباتین في الجورة   الخف

  مكافحة آفات

  : خنافس البقولیات

  :على النحو األتي % ٥٠الرش في الحقل بمبید أكتلك سائل 

  .من النباتات %٥٠الرشة األولي عند تزھیر 

  .ولي الرشة الثانیة بعد أسبوع من الرشة األ

  الرشة الثالثة قبل ثالثة أیام من موعد الحصاد 

تعالج اإلصابة بالمن برش أجزاء الحقل المصاب بمبید : المــــــن 

% ٢٠لتر ماء ، أو بمبید سموسدین / ٣سم١.٥بمعدل % ٤٠دمثویت

. لتر ماء/ ٣سم ١.٥بمعدل 

الحصاد
ون من القرون وتحولھا الى الل% ٩٥تبدأ عملیة الحصاد عند نضج 

.من األوراق مصفرة % ٧٥البني الفاتح وبحیث یكون أكثر من 



التحزین

تعبًا في عبوات نظیفة بعد معاملتھا بقاتل خنافس البقولیات مثل أكتلك 

بمعدل  ١٠كجم بذور أو زیت بترول مقاس / مل ٥٠بمعدل % ٥٠

وفي حالة حفظ البذور لالستھالك یتم معاملة البذور . كجم بذور/مل ٦

كجم بذور أو بزیت النخیل بمعدل /مل ١٠.٥سمسم بمعدل بزیت ال

.كجم بذور /مل ١٢

            

  )التنباك ( محصول التبغ  ٣-١- ١-٦

                         

       Solanacae                                     :الجنس 

                  Nicotiana                                      :     النوع

  بأفقیــھ                                     : الصنف 

  : الخلفیـة 

  ستة سنوات                             : فترة التقییم  

     )وادي سھام ووادي سردود( المنطقة الوسطى : التجارب ألتاكیدیةمناطق 
  ١–بأفقیھ                      : االسم المقترح

  :یة أھم الصفات العامة والظاھر

الصـفــــة  
خصــــائصـــــھا

سلوك النمو 
قائم

أخضر قاتملون األوراق 

٢سم  ١٣٦٨مساحة الورقة 

محتضنةوضعیة الورقة على الساق 

یوم  ٦٥من التزھیر % ٥٠عدد األیام حتى 

            )لألوراق السفلیة(عدد األیام حتى النضج الفسیولوجي 

)لالوراق العلویة (                                               

  یوما من الشتل ٥٠

یوما من الشتل  ٨٠

یوم ٣٠من النضج % ٥٠عدد األیام من التزھیر وحتى 

سم ١٢٥  متوسط ارتفاع النبات

  :الصفات اإلنتاجیة   



الصفةخصائصھا  

عدد األوراق في النبات ورقة ٢٠

وزن األلف بذرة مل جم   ٧٥

اإلنتاجیة ھكتار طن  ٥

محتوى الكولورید % ٢.٤

محتوى النیكو تین % ١.٥

  :التوصیات الفنیة   

العملیةالتوصیة  

  منتصف أغسطس  في المشتل

.یومًا من الزراعة في المشتل ٦٠-٤٥في األرض المستدیمة بعد 

موعد الزراعة

حسب یتم إعداد األرض بشكل مساطب بغرض متر والطول بفي المشتل ) أ

كجم لكل جرام من ١المساحة ، عند زراعة البذور تخلط ببرمیل جاف وبمعدل 

  .البذور المطلوب نثرھا لمساحة متر مربع 

یومًا أو بمجرد  ٦٠ -  ٤٥یتم نقل الشتالت جاھزة بعد :  في األرض المستدیمة) ب

ورق أو عند بلوغ طول النبات من  ٧ - ٥وصول عـــــدد األوراق في الشتلة من 

سم ٧٠سم الى األرض المستدیمة وذلك بشتلھا في سطور المسافة بینھا ١٥-١٠

.سم وترك نبات واحد في الجورة  ٥٠والمسافة بین النباتات 

طریقة الزراعة

بواسطة المرشة الیدویة یتم الري یومیا حتى األسبوع الثالث یتم :  في المشتل      ) أ

  .الري كل ثاني یوم 

.یوم  ١٥یتم الري كل :  یمةاألرض المستد        ) ب

الرى

 ٩٠ھكتار ، والفوسفاتي بمعدل /كجم ٥٠یضاف سماد النتروجین بمعدل 

  -:وتتم اإلضافة على النحو التالي   ھكتار/كجم

من الفوسفات تضاف عند تسویة األحواض % ٧٠+من النتروجین % ٥٠     �   

  كدفعة أولي 

تضاف بعد الشتل لألرض  من الفوسفات% ٣٠+من النتروجین % ٥٠    �   
.المستدیمة كدفعة ثانیة 

التسمید

/ ١٠/ جرام-١.٥یكافح بمبید رودامیل بمعدل : موت البادرات في المشتل        -١

  .٢لترماء

/ جرام  ٢یقاوم باستخدام مطھر فطري مثل األنتراكول : البیاض الزغبي        -٢

المكافحة



  .لترماء

لتر / جرام ٢ستخدام مطھر فطري األنتراكول تتم مكافحتھ با: تتبقع األوراق        -٣

  .لتر ماء / جرام ٢ماء أو بأستخدام مطھر بولیرام 

:تكافح باستخدام :  المن والذبابة البیضاء                 -٤

  لتر ماء /  ٣سم ١.٥١-١أو سو مسدین    لتر ماء/  ٣سم ١- ١.٥-١ماألثیون         

 ٣سم  ١لترماء أو سمبش /جرام٢ستخدام سیفینتكافح با:  دیدان أوراق التبغ        -٥
          .لتر ماء/

    

  محصول المانجو ٤-١- ١-٦

   Mangifera                                      : الجنس 

                                          Indica                                      :    النوع

  :الخلفیــة 

  الكدن  –وادي سردود                   :ق التجارب ألتا كیدیة مناط

  ٥–سردود                                  :         االسم المقترح

  :أھم الصفات العامة والظاھریة   

الصفـــة
خصـــائصـــھا

ھرميسلوك النمو 

أخضر داكنلون األوراق 

أحمر مشوب بالخضرةلون الثمرة عند النضج 

بیضاويشكل الثمرة 

رفیعة وناعمةقشرة الثمرة 

سم سمك ٨.٤- سم عرض ٨.٥–سم طول  ١١.٧أبعاد الثمرة

برتقاليلون اللب 

الرائحة 
خفیفة

متوسطةاأللیاف بالثمرة 

وحیدة األجنةبذرة الصنف 

یوم ٨-٦قوة حفظ الثمرة بعد القطف 

%١٧.٥نسبة السكر 



  

  :الصفات اإلنتاجیة 

خصائصھاالصفة

جرام ٤٦٤وزن الثمرة 
%٧٣نسبة وزن اللب من وزن الثمرة 

%١٤نسبة وزن البذرة الى الثمرة 

ثمرة ٣٦٠عدد الثمار في الشجرة 

شجرة/ كجم  ١٤٤اإلنتاجیة 

  

  :التوصیات الفنیة 

العملیة
التوصیة

سبتمبر حتى مایوالزراعة   موعد 

متر في األرض غیر العمیقة وعلى   ١×١×١لة في حفرة بعمق تزرع الشتطریقة الزراعة 

.متر بین الشتلة واالخرى١٢-١٠مسافة 

الري
األشجار الصغیرة یتم ریھا على فترات متقاربة من یومین الى ثالثة أیام ، 

              .یوم ١٥-١٠واألشجار في عمر خمس الى ثمان سنوات تروى كل 

التسمید

  عمر الشجرة

  سنة

  السماد البلدي

شجرة/كجم

العناصر الغذائیة

بوتاسیومفوسفاتنیتروجین

٢-١  

٤-٣  

٦-٥  

٧اكثر من 

١٠  

٢٠  

٣٠  

٤٠

١٥٠  

٢٥٠  

٥٠٠  

٦٥٠

١٠٠  

٢٠٠  

٣٠٠  

٤٠٠

١٠٠   

٢٠٠  

٣٠٠  

٤٠٠



  المـــكافحـــة

    

    

- ٥ج محبب بمعدل  -٥یتم معاملة الشتالت بمیبد رودامیل :  موت الباذرات

  .ةشتل/جم        ٣

 DFیقاوم برش الشتالت بمبید كومولوس  ):األنتراكنوز ( مرض تبقع األوراق 

لتر /جم ٢-١بمعدل  Mلتر ماء ، أو بمبید بولیرام / جم ١- ٢بمعدل 

  . ماء

یتم القضاء علیھا باستخدام مبید  ):البق الدقیقي  –تربس ( الحشرات الماصة 

  .لتر ماء /    ٣سم ١-٥- ١الدیمثویت 

  . منھ تعامل األشجار بمبید كوبر افیت وذلك بعمل عجینة مناسبة للحد  :التصمغ 

  :یتم مكافحتھا باحد المبیدات التالیة :  االرضـة

  ماء   لتر/   ٣سم ٢درسبان  -١        

  لتر ماء/ ٣سم ٢دیازیون  -٢        

  لتر ماء/  ٣سم ١فابرونیل  -٣        

  لتر ماء / جم  ٢تكافح بالرش بمبید كارباریل :  خنفساء الزھور

  : الموت الجزئي والكلي لمقاومتھ یتبع التالي

یتم إزالة األفرع الجافة والمصابة ومعاملة أماكن القطع بعجینھ   -١

  الكوبرافیت

متر مربع من / جم ٤ج محبب بمعدل -٥معاملة التربة بالرودمیل  -٢         

المساحة حول الشجرة 

   

  إدارة موارد ٢- ١-٦

  فحة الكیماویة لإلعشاب على محصول البصلالمكا   ١ -٢- ١-٦
  : الخلفیة 

  سنوات ٦                                           :فترة التقییم
  .حقول المزارعین في زبید والتحیتا : مكان تقییم التقنیة 

  :أھداف التقنیة   
  تقییم كفاءة المبیدات في مقاومة الحشائش الرفیعة          -
  ل البصلوالعریضة على محصو  
  تقییم واختبار التقنیة تحت ظروف المنطقة    -



  زیادة دخل المزارع    -
  : طریقة تنفیذ التقنیة 

فوكس % + ٢٥رونستار    یقاوم انتشار الحشائش رفیعة وعریضة االوراق باستخدام       

  ECیستخدم ایضا مبید  كما . ھـ /لتر ماء  ٤٠٠-٣٠٠ھـ لكل / لــــتر ٢-٣بمعــــدل % ٢٠

٥٠٠ STOMP   لتر ماء  ٤٠٠– ٣٠٠ھـ لكل / لتر  ٥-٤بمعدل.  
لتر لكل  ٥-٤في حالة انتشار حشائش عریضة األوراق فیتم استخدام مبید رونستار 

  .لترماء  ٤٠٠-٣٠٠
یوم على األكثر من موعد نقل الشتالت إلى األرض المستدیمة  ٣-٢ویتم الرش بعد 

  .وعلى أن تكون األرض رطبة 
             یوانياالنتاج الح ٢- ٦

                   ادارة تغـذیة حیوانیة  ١- ٢-٦

   الكفائھ الغذائیة لألعالف للثروة الحیوانیة في تھامة         ١-١- ٢-٦

  :الخلفیة 

  سنتان                              : فترة التقییم

  ) وادي سردود(المنطقة الوسطى : مناطق التجارب ألتا كیدیة 

  : یة أھم خواص التقن

    

  .التقلیل من فقدان العلف  -١

     .طریقة من طرق معالجة المخلفات الزراعیة  -٢

تقطیع العلف یرفع معامل الھضم لمادة العلف نتیجة لزیادة مساحة السطح المعرض  -٣

  للھضم بواسطة مكروبات الكرش

  . تحسین كفائھ استخدام موارد العلف  -٤  

  .یوان تقلیل تكالیف التغذیة لوحدة الح -٥

  .زیادة العائد النقدي للمزارعین الناجم من عدد الحیوانات ومحدودیة العلف المتاح -٦

  :یؤدي الى ) النخالة ( إضافة القشرة  -٧

  .زیادة استساغة العلف مما یؤدي الى زیادة الكمیة المأكولة من العلف           �

  زیادة محتوى العلیقة من البروتین            �

  .زیادة نمو للحیوانات وكذا إنتاجھا من الحلیب            �

    برمجــة ري محصول القطن   -٢-٢- ١-٦



  :خلفیة التقنیة 

  خمس سنوات                             :فترة التقییم 

  ) زبید   وادي ( المنطقة الجنوبیة    :مناطق التجارب ألتا كیدیة 

  :طریقة تنفیذ التقنیة 

  وتقسیمھا الى أحواض تجھیز األرض وتسویتھا      )١

  مم كدفعة أولى ٣٠٠تروىاالرض قبل الزراعة بمعدل      )٢

سم ومسافة ٧٠بعد أن تكون األرض مستحرثھ یتم زراعة القطن في خطوط المسافة بینھا   )٣

  .سم بین الجور واإلبقاء على نباتین في الجورة  ٤٠

  مم أخرى ٣٠٠ل عند بدء مرحلة اإلزھار تضاف الریة الثانیة وذلك بمعد     )٤

  :طریقة تحدید كمیات المیاه المضافة 

یتم الري ، سم تغرس في وسط الحوض بعد تسویتھ  ٣٠باستخدام قطعة حدید مدرجة بطول 

سم بشرط أن تكون بدایة التدریج مع  ٣٠حتى یصل مستوى الماء في الحوض الى ارتفاع 

  .مستوي سطح التربة 

  :أھم خواص التقنیة 

  % .٦٧الري بمقدار انخفاض تكالیف . ١

  % ٦٥تقلیل كمیة المیاه المستخدمة بمقدار . ٢

  :طریقة تنفیذ التقنیة 

  :في حالة العلف األخضر ) أ  

وملح الطعام یتم تقطیع الكمیة المطلوبة من األعالف ) النخالة ( في حالة عدم توفر القشرة  -١

العلف في المعلف ویقدم  ، بعد ذلك یوضع) المحش ( بواسطة آلة تقطیع أو بواسطة الشریم 

  .للحیوانات على فترتین صباحًا ومسًاء 

) المحش ( تقطیع الكمیة المطلوبة من األعالف بواسطة آلة تقطیع أو بواسطة الشریم    یتم -٢

للبقرة / جرام ملح طعام ٢٠٠) +النخالة (كیلو جرام قشرة ١وتوضع في المعلف وینثر علیھ 

  .ى فترتین صباحًا ومسًاء ویخلط جیدًا ویقدم للحیوانات عل

  :في حالة العلف الجاف ) ب

المحش ویوضع في المعلف ثم یرش ( یقطع العلف بواسطة آلة تقطیع أو بواسطة الشریم  -١  

للبقرة الواحدة ، / جرام ملح طعام  ٢٠٠) + نخالة ( كیلو جرام قشرة ١بالماء ، ثم ینثر علیھ 

  .ثم یقدم على فترتین صباحًا ومسًاء 



وملح الطعام یقطع العلف بواسطة آلة تقطیع األعالف ) النخالة ( ي حالة عدم توفر قشرة ف -٢

       وتوضع الكمیة في المعلف ویقدم على فترتین صباحًا ومسًاء) المحش ( أو بواسطة الشریم 

  التوصیـات البحثیــة الصادرة عن

  محطـة بحـوث الساحل الشرقي

  المكــال

  االنتاج النباتي ١-٧

  ادارة موارد   ١- ١-٧

    
    
  المناطق الحضریة  انتاج وتحضـــیر السماد العضوي من مخلفات  ١-١- ١-٧

  :اھداف التقنیة 

تعتبر االراضي الساحل الشرقي من االراضي الفقیرة في المادة العضویة وتحتاج الى 

اضافات منتظمة من المادة العضویة كما ان االسمدة العضویة المتوفرة تتصف باحتوائھا 

  .لى بذور الحشائش مما یضطر المزارع الى عدم اضافتھا او حرقھا ع

    

  :المواد المستخدمة في تحضیر السماد 

النباتیة، ومخلفات   ویمكن حصرھا في المخلفات) القمامة ( مخلفات المناطق الحضریة   

 عادة ماتكون ھذه الماد محتویة على. مخلفات اسواق االسماك ،  المطبخ، مخلفات الحیوان

  .مواد غیر عضویة % ٣٠-٢٥مادة عضویة اضافة الى % ٧٥-٧٠نسبة قدرھا 

    

  :طریقة تحضیر التقنیة 

    

الخ قبل البدء في عملیة .... فرز المواد غیر العضویة كالصفیح والزجاج واالحجار      -١

  التخمیر

او تھیىء حفرة خصیصا ، استغالل أي حفرة موجودة كان مزروع بھا نخیل او خالفھ  -٢

  .متر ١×٣×٢لھذا الغرض بمقاس 

ثم توضع طبقة من القش او الكرتون بعد ان ، ترش ارض الحفرة بالماء جیدا لترطیبھا  -٣

، مخلفات حیوان( تقطع قطع صغیرة وتبلل ھذه الطبقة بعدھا توضع طبقة من المخلفات 

مك تلیھا طبقة من القش او الورق ثم توضع طبقة من مخلفات اسواق الس) بقایا طبخ 

  .مع ترطیب كل طبقة برشھا بالماء جیدا .. وھكذا 



سم وتنظم ١٠-٥عنـد امتـــالء الحفرة یتم تغطیتھا بطبقة من الطین یتراوح سمكھا من   -٤

یوم للحفاظ على  ١٥- ١٠في شكل حوض ثم تروى ریة جیدة بالماء ویتوالى ریھا كل 

  %.٥الرطوبة داخل الحفرة بحیث ال تقل عن 
اخرى للتحضیر ھي طریقة التخمیر الھوائي وفیھا یتم الفرز ثم یوضع ھناك طریقة     

السماد في طبقات على سطح االرض مع الرش بین الطبقات حتى تتكون كومة ارتفاعھا 
  .متر بعدھا تغطى الكومة بالطین وترش جیدا ویتوالى رشھا یومیا  ١.٥

یصبح . لشھر الثاني تقلب الكومة اسبوعیا في الشھر االول ثم كل اسبوعین في ا    

  .اسابیع  ٨- ٦السماد ناضجًا في فترة تتراوح من 

    

  :طریقة اضافة ناتج التقنیة 

یضاف السماد بطریقة التكبیش اثناء نمو المحصول او قبل الزراعة بحرثھ بالتربة جیدًا 

  .للفدان /طن١٠-٥وبمعدل 



    

  التوصیـات البحثیــة الصادرة عن

  محطـة بحـوث الساحل الجنوبي

  

  الــكود

  االنتاج النباتي ١-٨

  تحسین وراثي   ١- ١-٨

    
  محصول السمسم ١-١- ١-٨

                                            
  Sesame                                           :   الجنس
  Indicum                                          :      النوع 

    
  :الخلفیــة 

  سنوات ٤                                                :ییم فترة التق  

        دلتا ابـــین                           :التجارب التأكیدیةمناطق 

  ٩٤ - كود                         :االسم المقترح للصنف 

  :أھم الصفات العامة والظاھریة 
    

الصفة
خصائصھا

یوم   ٣٦-٣٣من اإلزھار% ٥٠عدد األیام حتى 

یوم   ٨٠من النضج % ٥٠عدد األیام حتى 

سم ١٧٠ -١٥٠  طول النبات

بني غامقلون الحبة

متوسطةحجم الحبوب

    
  :الصفات اإلنتاجیة



    

خصائصھاالصفة

جم   ٥.٤ -٤.٨وزن األلف حبة
    

  :التوصیات الفنیة 
    

التوصیةالعملیة

على مدار العامموعد الزراعة

.ھـ /كجم ٧-٥يكمیة التقاو

.ریة واحدة قبل الزراعة او ریة فیضاننظام الري
    

  التوصیات البحثیــة الصادرة عن

  مركز بحوث األغذیة وتقانات ما بعد الحصاد

عـــدن 

    تقنیــات ما بعد الحصاد لمحصول البصل - ١-٩

  :أھداف التقنیة 

ظات الجمھوریة وخصوصا ظھر في اآلونة األخیرة توجھ عدد كبیر من الفالحین في محاف

اال ان انتاج   . الشرقیة والجنوبیة منھا نحو التوسع في زراعة البصل وانتاجھ بكمیات كبیرة 

نشر عدد من وسیساعد. الصحیحة    الكثیر منھم یتعرض للتلف بسبب الممارسات الزراعیة غیر

م الخسائر الناتجة عن على التقلیل من حجالتوصیات الفنیة ذات العالقة بمعامالت مابعد الحصاد 

  .عدم معرفة المزارعین بالطرق والتقنیات الزراعیة الصحیحة النتاج البصل

  :التوصیات الفنیة 

  : موعــد الحصاد

نباتات في  ١٠من كل  ٧من النبات في الحقل او % ٧٠تكون األبصال جاھزة للقلع عندما یمیل 

  .   المتر المربع الواحد الى الرقاد نتیجة لیونة اعناقھا

  :التجفیف الحقلي 

الشعتھا   كمیة كبیرة من البصل الى التلف بفعل االصابة بلفحة الشمس نتیجة تعرضھاتتعرض 

  . عدة ایام طوال فترة النھار 



ولتجنب ذلك ترص االبصال بعد القلع مباشرة في خطوط في شكل مجموعات وتغطى 

ابصال المجموعة  رؤوس كل مجموعة باوراق ابصال المجموعة االخرى وتغطى رؤوس

وتساعد ھذه العملیة في . االخیرة باالعشاب المتوفرة في الحقل وتترك االبصال لمدة سبعة ایام 

  .جفاف االعناق واالوراق الخارجیة مما یزید قدرتھا على التخزین 

ولحمایة البصلة من التلوث باالتربة والجراثیم وحتى ال تتحول انسجتھا الى مائیة وتصبح 

سم من عنق البصلة حیث یساعد ذلك  ٢-١ف یتم جز االبصال الجافة على مسافة عرضة للتل

  .على غلق العنق والحد من تقطع االوراق وتكشف االوراق الداخلیة للبصلة 

  :التعبئة 

تعبأ االبصال السلیمة في عبوات بحسب احجامھا لتسھل عملیة التسویق على ان یسبق التعبئة 

  . التالي 

  .صال المتعفنة والمتشعبة والمزھرة وتستبعد عن السلیمة فرز لالب -١      

  .صغیرة ، متوسطة، تدریج االبصال السلیمة حسب احجامھا كبیرة -٢

                   :التخزین 

حتى ال تتعرض األبصال   یفضل الخزن المؤقت للبصل في الظل تحت األشجار أو تحت سقیفة 

  .الرطوبة في العبوات  للتعفن والتلف بفعل حرارة الشمس وارتفاع

  وقف اسوداد البسباس االحمر والحفاظ على جودتھ اثناء الخزن     ٢-٩

  :االساس العلمي للتقنیة 

األساس العلمي للحفظ بالتجفیف یعود الى خفض المحتوى الرطوبي للغذاء األمر الذي 

في مجال األغذیة یحول دون نمو األحیاء الدقیقة كما یثبط نشاط األنزیمات وھما عاملي الفساد 

.  

وقد وجد ان نسبة الرطوبة ودرجة حرارة التخزین یلعبان دورًا كبیرًا في تشجیع اتحاد   

السكریات األحادیة واألحماض األمینیة الحرة وتحتوي الثمار على نسبة منھا وھذا االتحاد 

ة والذي ینتھي الى ظھور صبغ)  Millard Reaction(میالرد یؤدى الى ما یعرف بتفاعل 

  .بنیة تتحول الى اللون األسود مع استمرار التخزین 

  :اھداف التقنیة 

  .اشھر دون تدھور جودتھا  ٣تحزین كمیة االنتاج الفائضة عن حاجة السوق لمدة       .١

  .توفیر المحصول في االسواق في غیر موسم انتاجھ       .٢

  .نشر صناعة تجفیف البسباس االحمر وتطویرھا في الریف       .٣



  :طریقة تنفیذ التقنیة 

یفرش البسباس بعد الجني على طرابیل بالستیكیة لعدة ایام على ان یتم جمعھ وتربیطھ    �

  .في نفس الطربال لیال لمنع امتصاص الرطوبة 

یتم التخلص من اي انتفاخات في قرون البسباس وذلك بالمشي علیھ في الیوم السادس          �

  من بدایة التجفیف

ویتم التعرف % ٧ل على نھایة التجفیف عنـــدما یكون البسباس ذا محتوى رطوبيیستد   �

على ذلك بالضغط على قرن بسباس بین اصابع الید حیث ینتج صوتا دون ان ینكسر 

  .القرن

االسود ، یجمع البسباس االحمر بعد فرز التالف واستبعاد القرون ذات اللون البرتقالي         �

  .واالبیض

عبأ البسباس المجفف في جواني حوت ویخزن في مخازن جیدة التھویة بعیدا عن ی         �

  .مصدر الرطوبة

  :العائد االقتصادي من التقنیة 

عند التقییم االقتصادي لھذه التقنیة وجد أن المزارع بإمكانھ الحصول على زیادة في السعر تزید 

.ریاًال لكل كیلو جرام  ٣٠عن 


