
195

ISSN
 0259-2517

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COVER-ARABIC.pdf   1   19/01/2014   14:16:43

مواد الغرس ذات 
الجودة المعلنة  

الربوتوكوالت واملعايري للمحاصيل املكثرة خضريا

FAO  PLANT PRODUCTION AND PROTECTION PAPER

مواد الغرس ذات الجودة المعلنة 
البروتوكوالت والمعايير لنشر محاصيل الخضر

يتضمن هذا املطبوع جمموعة من الربوتوكوالت واملعايري الالزمة إلنتاج مواد 

الغرس ذات اجلودة املعلنة ألهم احملاصيل املكثرة خضريا، وهي: املوز، 

 وموز الطبخ  واألنواع أخرى من فصيلة املوزيات،  والكسافا،  والكوكويام 

والثوم، وبطاطس اهلوسا، والكوجناك، واملاشوا، واألوكا،  والبطاطس، 

 والبطاطا احللوة،  والقلقاس، واليام/ واألولوكو. وقد أعدته منظمة األغذية 

والزراعة، بالتعاون مع املركز الدويل للبطاطس وفريق من اخلرباء الدوليني، 

ويتبع مبادئ وج نظام البذور ذات اجلودة املعلنة. 

 وتسهم أنواع احملاصيل املكثرة خضريا إسهاما كبريا يف قطاعات الزراعة 

وإنتاج األغذية يف العديد من البلدان واملناطق النامية  وىف أمنهم الغذائي. 

وقد أدى التوافر احلايل للتكنولوجيات املتقدمة للتكاثر ونش رها، وال سيما 

بالنسبة لإلكثار الدقيق، إىل  زيادة جمال حتسني وتطوير مواد الغرس خالية 

من األم راض هلذه احملاصيل. إال أنه على الرغم من إمكانام، فقد تلقوا 

اهتماما قليال يف النظم الرمسية التنظيمية جلودة البذور. لذا، وضعت هذه 

الربوتوكوالت واملعايري لتكون مبثابة أدوات عملية ومفيدة ملنتجي البذور 

والفنيني على مستوى اتمع احمللي فضال عن أقسام البذور الوطنية 

وجمتمع البحوث الزراعية يف البلدان النامية. وسيساهم حتسني جودة مواد 

الغرس بشكل كبري يف حتسني اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي 

العاملي. 



.(Ceballos, CIAT. 2006) .صورة الغالف: أوتاد الكسافا بطول وعرض مناسب و 5-7 عقد
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شكر وتقدير 
االجتماع حول مواد اإلكثار ذات اجلودة املعلنة الذي عقد يف ليما، بريو، 27-29 توفمرب 2007 

حضره خرباء مؤهل ون تأهيال عاليا يف احملاصيل املكثرة خضريا من مجيع مناطق العامل.  وكانت مداخلتهم 
ومناقشام حول الربوتوكوالت واملعايري أساسية ل وضع نظام ضمان اجلودة الذي يأخذ يف االعتبار 

بالقدر الكايف العناصر الكثرية  واملعقدة املتعلقة بإنتاج مواد اإلكثار عالية اجلودة على مستوى اتمع 
احمللي. 

Elizabeth  :وحنن ندرك حبرارة مسامهات كل احلاضرين  وغري احلاض رين يف اجتماع ليما، مبا يف ذلك
 ،Ian Barke و ،Carlos Arbizu و ،Malachy Akoroda و ، Acheampong

و Fernando Calle، و Hernan Ceballos، و Enrique Chujoy، و 
Sivasubramanian Edison،و Segundo Fuentes، و  Thierry Lescot، و 
Robert Mwanga، و Perez Ponce Juan، و Alejandrina Robledo، و 

Charles Staver، و Mary Taylor، و Victor M. Villalobos. وحنن ممتنون 
أيضا ملؤسسام على االهتمام املعلن هلذه املبادرة، وبوجه خاص، اهليئة الدولية للتنوع البيولوجي 

(Bioversity International) واملركز الدويل للزراعة االستوائية (CIAT) لدعمهم السخي. 

ونقدم الشكر اخلاص ملنسقي مشاورة اخلرباء  واملشرفني على املراجعة التقنية هلذا املطبوع،  وختص بالذكر: 
Cadmo  و ،Michael Larinde و ،NeBambi Lutaladio و ،Juan Fajardo

Enrique  و ،Willy Roca و ،Ian Barker من متظمة األغذية والزراعة، و Rosell
Chujoy، من املركز الدويل للبطاطس (CIP).  وإىل الذين قدموا املساعدة اإلدارية واللوجستية، 
 ومن بينهم، Enrica Romanazzo من منظمة األغذية والزراعة، و Julia Zamudio و 

Marta Huanes من املركز الدويل للبطاطس. 

 ونيابة عن املنظمتني، نعرب عن تقدي رنا للدعم واسع النطاق ملنظمة األغذية والزراعة واملركز الدويل 
للبطاطس،  وخلربائهم املشاركني وجلميع املوظفني الذين جعلوا هذا النشاط ممكنا.  
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تمهيد 
بعد ضمان وصول املزارعني يف الوقت املناسب إىل البذور  ومواد اإلكثار ذات ج ودة جيدة من أهم 

عناصر اإلنتاج والتنمية الزراعية الناجحة. وقد عرضت هذه املسألة باعتبارها عنصرا رئيسيا للمؤمتر الرفيع 
املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي: حتديات تغري املناخ والطاقة احليوية الذي عقد يف يونيو 2008 
مبقر املنظمة يف روما.  واعرتف املشاركون يف املؤمتر بأن زيادة فرص حصول املزارعني على البذور املالئمة 

 واملتأقلمة حمليا هي عنصر أساسي يف دعم اإلنتاج الزراعي يف سياق ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتغري 
املناخ. 

وعلى الرغم من هذا الواقع، غالبا ما تكون البذور  ومواد اإلكثار املتاحة لصغار املزارعني يف العديد من 
البلدان النامية جبودة غري  كافية، األمر الذي يقوض اإلنتاجية  احملتملة وأداء إنتاج احملاصيل.  وبدعم من 

منظمة األغذية والزراعة، مت تناول التحدي املتمثل يف رفع جودة البذور املنتجة حمليا واليت يستخدمها 
صغار املزارعني يف جمموعة من الربامج واملبادرات يف العديد من البلدان. 

 ويف عام 1993، سامهت شعبة اإلنتاج النبايت  ووقاية النباتات ملنظمة األغذية والزراعة (AGP) يف 
مواصلة هذه اجلهود من خالل إطالق مشاو رة للخرباء اليت وضعت املبادئ التوجيهية التقنية بشأن 
معايري وإجراءات جودة البذور - املعروفة باسم نظام البذور ذات اجلودة املعلنة (QDS). ونظام 

البذور ذات اجلودة املعلنة،  كنظام ضمان اجلودة إلنتاج البذور، هو أقل تطلبا باملقارنة مع النظم الكاملة 
ملراقبة اجلودة،  وبالتايل، ميكن تنفيذه بسهولة أكرب يف احلاالت اليت تكون فيها املوارد حمدودة.  ويتم 
استخدامه ومراجعته اآلن يف مجيع أحناء العامل  وثبت بأنه مفيد بشكل خاص كمصدر للمعلومات 

العملية املتعلقة مبعايري البذور موعة من أنواع احملاصيل اليت تتكاثر عن طريق البذور. ونشرت نسخة 
منقحة لنظام البذور ذات اجلودة املعلنة، دف إىل توسيع تغطية احملاصيل والتكيف بصورة أفضل مع 

الظروف واالحتياجات املتغرية، من قبل منظمة األغذية والزراعة يف عام 2006.  

ومع ذلك، مل يتم إدراج أنواع احملاصيل اليت تتكاثر باهلياكل اخلضرية املتنوعة مثل أجزاء الدرنات والعقل 
الساقية،  والدرنات، والسرطانات، والكورمات، وغريهم، يف نظام البذور ذات اجلودة املعلنة، على الرغم 

من أن بعض هذه األنواع هي ذات أمهية كبرية لإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.  وباستثناء البطاطس 
وأنواع املوزا (Musa)، فإن احملاصيل املكثرة خضريا تلقت اهتماما قليال جدا يف النظم الرمسية لقواننب 
جودة البذور. وينتمي العديد من هذه احملاصيل، مثل اليام والكسافا  والبطاطا احللوة، إىل النظم الزراعية 
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االستوائية أو شبه االستوائية،  وهي تشكل الغذاء األساسي يف العديد من البلدان النامية.  وعلى الرغم 
من أن بعضها تعترب كمحاصيل ثانوية على املستوى العاملي، إال أا تساهم بشكل كبري يف األمن 
الغذائي لسكان الريف يف بلدان ومناطق حمددة.  وهناك اآلن،إمكانيات موسعة لتحسني وتطوير 

احملاصيل املكثرة خضريا، وذلك بفضل توافر ونشر التكنولوجيات املتقدمة، وال سيما اإلكثار الدقيق 
للنباتات وإنتاج مواد خالية من األم راض. وباإلضافة إىل ذلك،  وكما ميكن أن نرى اجلميع، وفرت السنة 
الدولية للبطاطس 2008 (السنة الدولية للبطاطس) ف رصة يف الوقت املناسب للمضي قدما يف تطوير 

الصكوك العاملية من أجل حتسني إنتاج البطاطا. 

 وجلميع هذه األسباب، فقد وضعت وأعدت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع املركز الدويل 
للبطاطس وفريق من اخلرباء الدوليني، جمموعة من الربوتوكوالت واملعايري الالزمة إلنتاج مواد اإل كثار ذات 

جودة ألهم احملاصيل املكثرة خضريا. وكما يتم تقدميها يف هذا املطبوع، فإا توفر أداة عملية ومفيدة 
ملنتجي البذور والفنيني على مستوى اتمع احمللي وأيضا ألقسام البذور الوطنية وجمتمع البحوث 

الزراعية. ونعتقد أن حتسني جودة املواد املستخدمة لإل كثار سوف تساهم بشكل كبري يف حتسني اإلنتاج 
الزراعي واإلنتاجية، وبالتايل يف حتقيق األمن الغذائي يف أجزاء كثرية من العامل. وسيكون هذا املطبوع 
ذات قيمة خاصة بالنسبة للبلدان النامية يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية حيث احملاصيل املكثرة 

خضريا لديها القدرة على تقدمي مسامهة حقيقية ملكافحة اجلوع والفقر، وقيادة التنمية االقتصادية 
 واحلفاظ على سبل العيش الريفية.  

  Shivaji Pandey

مدير  

شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات
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قائمة األسماء المختصرات واالختصارات 
AbaMV Abacá mosaic virus  فريوس موزاييك قصب السكر يف

املوز  

APLV Andean potato latent virus فريوس الكامن لبطاطس األنديز

AVA Arracacha virus A  فريوس أراكاشا أ

AVB-O Arracacha virus B فريوس أراكاشا ب 

BanMMV Banana mild mosaic virus فريوس املوزاييك اخلفيف يف املوز 

BBrMV Banana bract mosaic virus فريوس موزاييك املوز 

BBTV Banana bunchy top virus  فريوس تورد قمة املوز

BSV Banana streak viruses فريوس ختطط املوز

CBB Cassava bacterial blight اللفحة البكتريية يف الكسافا

CBDV Colocasia bobone disease virus مرض فريوس بوبون

CBSD Cassava Brown Streak Disease مرض التخطط البين للكسافا

CFU Colony forming unit وحدات مستعمرة

CIAT International Centre for Tropical 
Agriculture 

املركز الدويل للزراعة االستوائية

CIP International Potato Center املركز الدويل للبطاطس

CIRAD Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le 
développement 

مركز التعاون الدويل للبحث الزراعي 
من أجل التنمية 
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CMD Cassava mosaic disease مرض موزاييك الكسافا

CMV Cucumber mosaic virus مرض موزاييك اخليار

DsMV Dasheen mosaic virus مرض موزاييك داشني

ELISA Enzyme-linked immunosorbent 
assay 
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EPRV Endogenous pararetrovirus 

FYM Farmyard manure مساد البهائم

FSD Frog-skin disease مرض جلد الضفدع

GYSV Garlic yellow streak virus فريوس التخطط األصفر يف الثوم

IDM Integrated disease management اإلدارة املتكاملة لألمراض

IITA International Institute of Tropical 
Agriculture 

املعهد الدويل للزراعة االستوائية

K Potassium بوتاسيوم

KoMV Konjac mosaic virus فريوس موزاييك الكوجناك

LYSV Leek yellow stripe virus فريوس التخطط األصفر فىي الكراث

masl Metres above sea level أمتار فوق سطح البحر

MS Murashige and Skoog salt 
mixture 

N Nitrogren األزوط

NARS National agricultural research 
system 

النظام الوطين للبحث الزراعي
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NASH Nucleic acid spot hybridization 

NPK Nitrogen-phosphorus-potassium أزوط-فوسفاط-بوطاسيوم

OYDV Onion yellow dwarf virus فريوس تقزم واصفرار البصل

PapMV-U Papaya mosaic virus فريوس موزاييك بابايا

PBRSV Potato black ring spot virus  فريوس التبقع احللقي األسود يف
البطاطس 

PGRRI Plant Genetic Resources 
Research Institute of Ghana 

معهد حبوث املوارد الوراثية النباتية يف 
غانا 

PIBS Plants Issus de Bourgeons 
Secondaires 

النباتات املستمدة من الرباعم 
الثانوية 

PLRV Potato leaf roll virus فريوس التفاف أوراق البطاطس

PVT Potato virus T T فريوس البطاطس

QDPM Quality declared planting 
material 

مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة

QDS Quality declared seed البذور ذات اجلودة املعلنة

RKN Root knot nematodes نيماتودا تعقد اجلذور

RRD Root rot disease مرض عفن اجلذور

SED Super-elongation disease  مرض االستيطال

SoMv Sowbane mosaic virus فريوس موزاييك Sowbane 

SPCFV Sweetpotato chlorotic flecks virus  فريوس النمش والشحوب يف البطاطا
احللوة 

SPCSV Sweetpotato chlorotic stunt virus فريوس التقزم الشاحب يف البطاطا 
احللوة 
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SPFMV Sweetpotato feathery mottle 
virus

فريوس الربقشة الريشية يف البطاطا 
احللوة 

SPLCV Sweetpotato leaf curl virus فريوس جتعد األوراق يف البطاطا احللوة

SPLV Sweetpotato latent virus الفريوس الكامن يف البطاطا احللوة

SPMMV Sweetpotato mild mottle virus  فريوس الربقشة اخلفيفة يف البطاطا
احللوة 

SPV Severe Sweetpotato virus disease  فريوس املرض الشديد يف البطاطا
احللوة 

SPVG Sweetpotato virus G فريوس البطاطا احللوة

SSR Simple sequence repeat markets تكرار التسلسل البسيط

TaBV Taro bacilliform badnavirus فريوس القلقاس العصوي الشكل

TaRV Taro reovirus فريوس ريو يف القلقاس

TaVCV Taro vein chlorosis virus فريوس اصفرار العروق يف القلقاس

TropMV Tropaeolum mosaic virus Tropaeolum موزاييك فريوس

TLB Taro leaf blight لفحة األوراق يف القلقاس

USA United States of America الواليات املتحدة األمريكية

UMMV Ulluco mild mosaic virus فريوس موزايييك األولوكو اخلفيف

UMV Ulluco mosaic virus فريوس موزاييك األولوكو

UVC Ulluco virus C فريوس س يف األولوكو
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مقدمة 
قد اعرتفت منظمة األغذية والزراعة دائما بإمكانية مسامهة احملاصيل احمللية التقليدية، يف حتقيق األمن 
الغذائي العاملي. إال ألنه، يف سياق ارتفاع أسعار املواد الغذائية، أصبح الرتكيز أكثر حدة على ضرورة 

استخدام حماصيل أخرى غري احملاصيل التجارية الرئيسية. وهذا بدوره أثار الوعي بأن معظم هذه 
احملاصيل التقليدية ال تتوفر على نظم علمية معرتف ا إلنتاج مواد الغرس املتعلقة ا. 

ويف عام 1993، نشرت املنظمة دليلها األول لنظام البذور ذات اجلودة املعلنة (QDS) - املبادئ 
التوجيهية التقنية بشأن املعايري  واإلجراءات استنادا إىل نتائج اجتماع اخلرباء. وقد مت حتديثه يف عام 
2003. وقد مت مجع معلومات جديدة وإتاحتها فيما يتعلق بربوتوكوالت أفضل احلقول والبذور، 

واملعايري الالزمة إلنتاج البذور اجليدة الثنني وتسعني (92) نوعا من احملاصيل املكثرة عن طريق البذور 
احلقيقية.  

 وقد أقر أيضا املشاركون يف اجتماع عام 2003 بنقص يف املعرفة واإلجراءات ملعايري جودة مواد الغرس 
غري التجارية، وخاصة بالنسبة للمحاصيل التقليدية اهلامة حمليا. ولذلك، أوصي، من بني األمور األخرى 

أنه يتعني على املنظمة عقد مشاورة خرباء للنظر يف نظام ضمان اجلودة للمحاصيل املكث رة خضريا. 
وباإلضافة إىل ذلك، حددت أيضا الندوة الثالثية الرابعة عشرة للجمعية الدولية حملاصيل اجلذور 

االستوائية، املنعقدة يف نوفمرب 2006 يف ثريوفانانثابورام (Thiruvananthapuram) باهلند، 

إنتاج مواد الغرس ذات جودة للتغلب على الرتاجع بسبب األمراض وتراكم مسببات األمراض" "

كموضوع ناشئ رئيسي. 

ونتيجة لذلك، شرعت شعبة اإلنتاج النبايت  ووقاية النباتات يف منظمة األغذية والزراعة (AGP) على 
تطوير بروتوكوالت ومعايري للمحاصيل الغذائية األكثر أمهية عامليا املكثرة خض ريا.  واقرتحت املنظمة 

التعاون مع املركز الدويل للبطاطس (CIP) ملناقشة القضايا الرئيسية ومناقشة مقرتحات املشاريع املعدة 
من قبل خرباء يتم اختيارهم يعملون يف ااالت ذات الصلة يف مجيع أحناء العامل.  

 ونظمت منظمة األغذية والزراعة واملركز الدويل للبطاطس (CIP) مشاورة للخرباء مبقره يف ليما، بريو، 
من 27 اىل 29 نوفمرب 2007 مبشاركة 12 خبريا دوليا والعديد من اخلرباء الوطنيني. وقد مكن هذا 

النشاط من اإلملام باملسامهة الكبرية للبطاطس يف حتقيق األمن الغذائي، مع االعرتاف بأمهيتها  
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كمحصول يكثر خضريا. ولذلك، قامت مشاو رة اخلرباء بإضافة حمصول البطاطس إىل القائمة، على 
الرغم من أن طريقة تكاثرها قد مت تطوي رها من قبل القطاع اخلاص، كمسامهة للمركز الدويل للبطاطس 

يف السنة الدولية للبطاطس 2008.  

 وناقش االجتماع ووافق على أوراق اخلرب اء حول بروتوكوالت التكاثر اآلمن ملواد اإلكثار اخلالية من 
األمراض للمحاصيل املكثرة خضريا للعديد من األنواع ذات األمهية العاملية. وكان اهلدف من ذلك 
وضع بروتوكوالت اليت من شأا حتسني جودة وتوافر مواد الغرس، خاصة بالنسبة لصغار املزارعني. 

 وختتلف احملاصيل املوصوفة كثريا فيما يتعلق بطرق تكاثرها وبالتايل العمليات الالزمة للحصول على مواد 
ذات جودة. إال أنه، بعبارات عامة، ركزت األ وارق التقنية على اجلودة واجلوانب الصحية إلنتاج مواد 

الغرس. 

واتفق املشاركون على املبادئ املشرتكة وبنية الربوتوكوالت  وكذلك على املعايري املتعلقة مبواد الغرس ذات 
اجلودة املعلنة (QDPM).  واستعرضت جمموعات العمل الربوتوكوالت الفنية اليت يرد تقدميها يف هذا 

املنشور  كمخرج رئيسي ملشاورة اخلرباء.  وأوصت مشاورة اخلرباء أيضا بالتايل:  

• بناء القدرات من أجل تنفيذ عملية مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة يف احلقل وتشجيع 
استخدامها يف أنشطة إكثار البذور اتمعية؛ 

• وضع نظام رصد ملراقبة عملية مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة يف احلقل ودمج النتائج 
والدروس املستفادة؛ 

• تعزيز مسؤولية احلكومة يف تنفيذ مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة وتشجيع استخدام مواد 

الغرس النظيفة.
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وصف مواد الغرس ذات الجودة المعلنة 

مواد الغرس للمحاصيل المكثرة خضريا
تلعب احملاصيل املكثرة خضريا دورا أساسيا يف حتسني األمن الغذائي والتغذية البشرية. كما أا 

تستخدم يف إنتاج النشا والوقود احليوي، وهلا العديد من االستخدامات األخرى يف سلسلة الصناعات 
الزراعية. وباإلضافة إىل ذلك، فإا ميكن أن تكون بديال ألنواع أخرى من احملاصيل عند الضرورة 

االقتصادية، مثل يف حالة ارتفاع أسعار املواد الغذائية. 

ويطرح إكثار مواد الغرس هلذه احملاصيل مشاكل معقدة  وقضايا لوجستية عديدة فيما خيص استخدامها 
على النطاق الواسع.  وهذا يف حد ذاته مشكلة بالنسبة لصغار املزارعني بسبب: 

• غياب نظم رمسية للبذور (باستثناء البطاطس)؛ 
• عدم معرفة تدابري الصحة النباتية وقضايا احلجر الزراعي املتعلقة بالنقل اآلمن للمادة 

الوراثية، والنباتات، ومواد الغرس عرب احلدود القط رية؛

• نقص اإلمدادات الثابتة ملواد الغرس ذات اجلودة اجليدة؛ 
• الطلب املتغري ملواد الغرس النظيفة؛ 

• جسامة مواد الغرس وقابليتها للتلف؛ 
• استخدام خليط من األصناف التقليدية، مبا يف ذلك األصناف احمللية. 

أهداف ومبادئ مواد الغرس ذات الجودة المعلنة
مت تطوير عملية مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة لتوجيه إنتاج مواد الغرس نظيفة وخالية من األمراض 
للمحاصيل املكثرة خضريا. ويتمثل هدفها العام يف رفع اجلودة الفسيولوجية والصحية للمواد النباتية 

املكثرة املتاحة للمزارعني الصغار،  وكنتيجة لذلك، ىف زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية. ومن املفرتض أن 
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يتم تنفيذها يف املقام األول من قبل منتجي البذور على مستوى اتمع احمللي أو العاملني يف جمال 
اإلرشاد احلقلي. 

من أجل أن يكون الوصول السريع والسهل إىل هذه املواد، فقد صممت هذه الربوتوكوالت واملعايري 
العملية ملواد الغرس ذات اجلودة املعلنة من أجل تسهيل الرصد والتحقق من عملية اإلنتاج والتوزيع. ويف 

الوقت نفسه، فإا تكمل وتصلح األنظمة الرمسية ملراقبة جودة البذور، كما أا ندرك أيضا الظروف 
احمللية والوطنية للتأكد من أا مناسبة وقابلة للتطبيق من قبل املستخدمني املستهدفني. وتربط كذلك 
األنشطة اليت بدأا احملطات التجريبية والباحثني من املؤسسات الوطنية والدولية بأنشطة إكثار البذور 

للمزارعني الصغار.  

وميكن أن يكون مصدر املواد إما من زراعة األنابيب املخرب ية أو من عدة وسائل أخرى املستخدمة 
للحصول على مواد الغرس خالية من األم راض ولكن يف مجيع احلاالت، جيب أن تتوافق مواد الغرس 

ذات اجلودة املعلنة مع الرتتيبات القطرية والدولية املتعلقة بقضايا الصحة النباتية. 

وحيدد نظام مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة أدوا را واضحة جدا للقطاعني العام واخلاص، حيث تكمن 
مسؤولية القطاع العام يف احلفاظ على املادة الوراثية، وإدخال وتربية مواد جديدة،  وم راقبة املواد والتعامل 

مع فهرسة الفريوسات ، يف حني يكون القطاع اخلاص مسؤوال عن إكثار وتوزيع املواد. التوافق مع 
اللوائح القط رية للبذور 

التوافق مع اللوائح الوطنية للبذور 
جيب أن يتطابق أي نظام إلكثار مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة مع اللوائح القط رية السائدة للبذور. 

وبالتايل، ينبغي على األشخاص الذين يرغبون يف بدء مثل هذا النظام التحقق أوال من توافقه مع اللوائح 
احمللية. وتنص معظم اللوائح القط رية للبذور على أنه ال ميكن إكثار إال بذور األصناف املسجلة فقط،  
كما ميكن أن تشمل شرطا لتسجيل املنتجني.  وهلذا السبب، ال ميكن تصنيف بذور مواد الغرس ذات 

اجلودة املعلنة على أا يذور "معتمدة". 

يعترب نظام مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة (QDPM) حالة خاصة من نظام البذور ذات اجلودة 
املعلنة (QDS). وختتلف طرق تكاثر مواد الغرس ، وبالتايل، عمليات اإلنتاج اختالفا كبريا عن تلك 

املطبقة على احملاصيل املكثرة عن طريق البذور احلقيقية.  
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وضع البطاقات التعريفية 
وضع العالمات الصحيحة هو عنصر هام يف عملية التوزيع املسؤولة والناجحة ملواد الغرس اليت سيتم 
توزيعها. وختتلف املعلومات اليت ينبغي  وضعها على البطاقات وفقا للمحاصيل ولكن، بشكل عام، 

جيب أن حتتوي كلها على ما يلي (باستخدام مثال اليام): 

• رقم الدفعة 
• وزن الدفعة 

• عدد بذور اليام أو أجزاء الدرنات يف الدفعة الواحدة 
• طول درنات الزراعة (البذور) 

• اسم الصنف أو الرمز  
• اسم منتج بذور اليام 

• موقع املزرعة حيث مت إنتاج درنة الزراعة 
• تاريخ حصاد درنة الزراعة 

• اسم املفتش أو الرمز 
• معايري جودة العالمة التجارية / الشعار، حسب االقتضاء. 

وسوف حتدد السلطة احمللية، سواء كانت حكومية أو تعاونية منتجي البذور، العقوبة على  كل من وضع 
عالمات كاذبة، على افرتاض وجود موافقة على هذا املبدأ يف الثقافة احمللية.  وينبغي االحتفاظ 

بسجالت النباتات الغريبة (الشاذة)كدليل على اخلطأ. وحيدد ما يلي بعض اجلوانب املعينة للتوسيم.  

Xanthosoma كسانت و زوما

إن الت وسيم بالنسبة لكسانت و زوما ، مهم لتجنب خلط املواد ذات مواصفات خمتلفة. وينبغي توسيم 
املخزون  كما يلي: 

• الصنف 
• األصل  

• الدرجة (الفئة)

وصف مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة 
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• الوزن (الكورمات أو الك رميات) 
• االرتفاع (نباتات خمربية أوشتالت)

• تاريخ احلصاد 

Colocasia القلقاس

التوسيم أمر ضروري بالنسبة لColocasia وينبغي أن يشمل:

• رقم الدفعة 
• وزن و / أو العدد يف  كل دفعة 

• اسم الصنف و / أو الرمز 
• اسم منتج البذور واملوقع 

• تاريخ احلصاد 
• رمز املفتش 

• معايري جودة العالمة التجارية / الشعار، حسب االقتضاء.

البطاطا الحلوة 

ينبغي توسيم كل حاوية درنات الزراعة أو العروش املتسلقة (vines) بشكل مناسب لتحديد مرحلة 
اإلنتاج.  وإذا مل تكن هذه احلاوية أو حزمة العروش املتسلقة حتمل عالمة، فإنه ال ميكن توزيع مواد 

الغرس  كما هو منصوص عليها يف نظام البذور ذات اجلودة املعلنة. وتشمل معلومات التوسيم ما يلي:

• اسم الصنف / رمز مادة الغرس 
• اسم املنتج وموقع املزرعة 

• تاريخ احلصاد 
• رقم الدفعة والوزن، وطول وعدد درنات الزراعة أو العروش املتسلقة يف الدفعة

• اسم املفتش / الرمز 
• معيار جودة العالمة التجارية / الشعار، حسب االقتضاء 

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري
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• وينبغي جلميع درنات الزراعة أو العروش املتسلقة املوس ومة اتباع معايري اجلودة.

سرطانات الموز

نادرا ما يتم توسيم سرطانات (suckers) املوز املسوقة حمليا. إال أنه ينبغي على األشخاص مقتين 
السرطانات طلب املعلومات التالية: 

• موقع احلقل، اسم املنتج، معلومات االتصال املتعلقة باملنتج؛ 
• الصنف، عمر املزرعة، املمارسات اإلدارية األساسية (املدخالت املستخدمة، واملمارسات 

الروتينية املطبقة) للحقل الذي مت استخراج السرطانات منه؛
• ملخص عن  وجود اآلفات واألمراض يف املزارع  ووترية التفتيش؛ 

• وصف املمارسات املستخدمة يف استخراج ومعاملة السرطانات، مبا يف ذلك موقع 
التخزين بعد التقشري.

نباتات زراعة األنسجة

بالنسبة لنباتات زراعة األنسجة، ينبغي طلب املعلومات التالية:

• اسم وعنوان ومعلومات االتصال للمخترب حيث مت إنتاج نباتات األنابيب املخربية؛
• اسم وعنوان وكيل تسويق النباتات؛ 

• الصنف، معلومات خاصة بالنسيل (clone)  وموقع النباتات األم اليت اخذت منها القمم 
اخللفات، وإذا  كانت النباتات األم يف الشاشة، موقع النباتات األم األصلية؛ 

• عدد الشتالت املنتجة والزراعات الفرعية املستخدمة لكل قمة خلفة يف التكاثر الروتيين لزراعة 
األنسجة؛ 

• بروتوكوالت فهرسة الفريوسات املتبعة،  والنتائج مبا يف ذلك على سبيل املثال، فريوس تورد قمة 

املوز (banana bunchy top virus (BBTV))،  وفريوس موزاييك اخليار 
 (BSV)) وفريوس ختطط املوز  ،( cucumber mosaic virus (CMV))

Banana bract mosaic ) وفريوس موزاييك املوز  ،( banana streak virus
Banana mild ) وفريو س املوزاييك اخلفيف يف املوز ،(virus (BBrMV)

mosaic virus (BanMMV))؛ 

• اسم وعنوان ومعلومات االتصال للمخترب الذي أج رى فهرسة الفريوسات؛

وصف مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة 
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• االختبارات األخرى لألمراض اليت أجريت والربوتوكوالت والنتائج؛ 
• اسم وعنوان ومعلومات االتصال للمخترب الذي أج رى االختبارات األخرى لألمراض؛

• اسم وعنوان املؤسسة الرمسية ملراقبة الصحة النباتية اليت تعتمد النباتات.  

التركيب 
تتبع الربوتوكوالت منطا شائعا بقدر اإلمكان إزاء التباين القائم بني هذه احملاصيل وفقا خلصائصها 

املختلفة. 

1. مقدمة

• االسم العلمي،  واألصل،  والتوزيع 
• طريقة أو طرق اإل كثار املستخدمة عادة من قبل صغار املزارعني 

• معدل اإل كثار.  

األمراض املنق ولة عن طريق البذور واآلفات الرئيسية مبا يف ذلك دورة احلياة القصرية، وحتديد 

اهلوية، والكشف، واالنتشار الطبيعي، واألعراض احلقلية،  والعائل البديل،  وطرق املكافحة و / أو أي 

عنصر آخر مفيد لتوصيف األمراض / اآلفات. 

2. بروتوكول إلنتاج مواد الغرس من قبل صغار املزارعني على املستوى احلقلي من مصادر 

نظيفة للمواد:

• املرافق واملعدات احلقلية 
• مصدر املواد، مبا يف ذلك االنتخاب اإلجيايب 

• متطلبات احلقل 
• التفتيش احلقلي 

• املمارسات الزراعية مثل العزل، والدورة احملصولية، واالنتخاب السليب
• احلصاد واملناولة 

• املعامالت ما بعد احلصاد 
• التخزين والنقل 

• معايري اجلودة للمنت وج املوفر 
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3. احلجم والوزن:

• جدول مستويات السماح (٪) لآلفات واألمراض ال رائجة اهلامة اقتصاديا املنق ولة عن 
طريق البذور، سواء يف احلقل أو يف التخزين

• متطلبات التوسيم (القائمة) 
• قدرة (٪) اإلنبات وتطوير نبات عادي (عند اإلمكان) 

.)٪(• نقاوة األصناف  

4. اخلطوط العريضة لربنامج اإل كثار. 
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درنات األنديز

 (Carlos Arbizu) كارلوس أربوزو

املركز الدويل للبطاطس (CIP)، ليما، بريو 

 Oxalidaceae   Oxalis tuberosa Molina أوكا  
 Bassellaceae   Ullucus tuberosus Caldas أولوكو  

 Tropaeolaceae   Tropaeolum tuberosum Ruiz and Pavon ماشوا  

تستخدم درنات األوكا واأللوكا واملاشوا من قبل حنو 50 مليون مستهلك من جبال األنديز من فنزويال 

إىل مشال غرب األرجنتني.  وتزرع على ارتفاعات ترتاوح بني 2800 إىل 000 4 مرت فوق سطح 

البحر، مع زراعة أكثر  كثافة من وسط بريو إىل وسط بوليفيا.  وتستهلك األوكا أيضا من قبل حنو مليوين 

شخص يف املكسيك ونيوزيلندا. 

األوكا واأللوكا واملاشوا هي نباتات معمرة. وتنضج أجزائها العلوية يف اية موسم النمو ولكن درناا 

تستمر وتنمو يف املوسم التايل.  ويتم زراعتها يف تربة جيدة الصرف،  ومن األفضل أن يكون حمتوى املادة 

العضوية مرتفعا وتكون جاهزة للحصاد بعد 7- 8 أشهر.  وعندما يكون هناك فائض من اإلنتاج، 

جتفف درنات األوكا تقليديا إىل الكايا، ودرنات األولوكو إىل ينغل، واليت ميكن ختزينها عدة سنوات.  

اشتقت كلمة أوكا "Oca"من الكلمات الكيش وية "ok’a"، و "occa" و "uqa".  ومت تع ريفها 

على أا من األنواع املزروعة ل Oxalis tuberosa ب 64  كروموسومات. وقد حدد أكثر من 

80 نوعا من أقارا الربية يف جبال األنديز مع تراوح مستويات الصيغة الصبغية من الصيغة الصبغية 

 .(x=8) املضاعفة إىل السداسية. ويتكون العدد األساسي للكروموسوم لألوكا من

Ullucus  ويضم النوع ."ulluku" مشتقة من الكلمة الكيش وية "Ulluco" وكلمة ألوكو

tuberosus اثنني من السالالت مبا يف ذلك النوع املزروع  ullucos مع عدد األساسي 
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U. tuberosus  واألشكال الربية ثالثية الصيغة الصبغية للنوع (x=12) للكروموسوم

.aborigineus

وكلمة ماشوا "Mashua" مشتقة من الكلمة الكيشوية ماسوا "maswa" أو ماشوا 

"mashwa".  ويعد  Tropaeolum tuberosum  النوع الذي ينتج الدرنات من جنس 

Tropaeolum ،  ويشار إليه هنا مبحصول درنة األنديز. 

مسببات أمراض درنات األنديز  ومعوقات اآلفات 
حتدث حشرة  السوس  Adioristidius tuberculatus ضررا كبريا مبحصول أوكا. وقد نفذت 

اإلدارة الزراعية والبيولوجية لآلفات من أجل احلد من أضرار السوسة يف األنديز. وميكن أيضا أن تصاب 

F.  و ،Fusarium oxysporum األوكا من قبل العديد من مسببات األمراض مثل: فطر

Rhizopus  و ، Mucor piriformis و ، Rhizoctonia solani و ، roseum

spp (Ames, 1997). وتعطي الرتبة جيدة الصرف واختيار الدرنات السليمة أفضل النتائج 

للوقاية من تعفن الدرنات. 

 ،Amathynetoides nitidiventris حبشرة السوسة Ulluco وميكن أن تتأثر زراعة أولوكو 

اليت تصيب الدرنات وكذلك نباتات أخرى مبا يف ذلك اجلزر والفول والذرة. وتشمل املعوقات األخرى 

لزراعة أولوكو مخسة عشر مرضا فطريا ومرضا  واحدا بكترييا (Ames, 1997) وأربعة أمراض 

  .(Chuquillanqui, pers. com.) فريوسية.  ويرد وصف األمراض الفريوسية أدناه

األمراض الفيروسية

 (Ulluco) فيروسات  أولوكو

 :(Fuentes and Chuquillanqui, 2004) تشمل فريوسات أولوكو ما يلي

فريوس التفاف أوراق البطاطس (Potato leaf roll virus (PLRV))، املوج ود يف بريو، 

 وبوليفيا،  واألرجنتني، وكولومبيا، واملنقول بواسطة حشرة من اخلوخ األخضر Myzus persicae من 

درنات األنديز 
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أولوكو إىل البطاطس والعكس بالعكس.  وخالفا لنباتات البطاطس، فإن األعراض ال تظهر يف نباتات 

أولوكو. كما ميكن أن يصل إخنفاض إنتاجية  أولوكو اىل 30 يف املائة عند العدوى الثانوية. 

فريوس البطاطس ت (Potato virus T (PVT))، املوج ود يف البطاطس، واملاشوا،  واألوكا يف 

بريو وبوليفيا واألرجنتني، الذي ينتقل ميكانيكيا بواسطة اآلالت واالتصال بالنبات.  وعلى الرغم من أن 

الفريوس ينتقل عن طريق مادة الغرس، فإن النباتات املصابة ال تظهر أعراضا. 

الفريوس الكامن لبطاطس األنديز (Andean potato latent virus (APLV))، امل وج ود 

يف بريو وبوليفيا واالكوادور وكولومبيا، والذي ينبقل ميكانيكيا بواسطة آآلالت واآلفات.  وتتوفر واحدة 

من احلشرات الناقلة، Epitrix spp.، على أعراض ال تظهر يف نباتات أولوكو.  

فريوس س يف األ ولوكو (Ulluco virus C (UVC)) املوج ود يف بريو، وبوليفيا، واالكوادور، 

واالرجنتني، وكولومبيا، الذي ينتقل عن طريق االتصال بني النباتات، ولكن األولوكو ulluco ال يظهر 

 (UMV) يف تركيبة مع فريوس موزاييك األولوكو (UVC) أعراضا. إال أن فريوس س يف األولوكو

يسبب موزاييك شديدة.  والعدوى الثانوية ميكن أن تقلل من اإلنتاجية بنسبة تصل إىل 27 يف املائة. 

فريوس أراكاشا أ (Arracacha virus A (AVA))، الذي يصيب أولوكو يف بريو، وحمص ول 

أراكاشا النشوي اجلذر (Arracacia xanthorrhiza) يف أمريكا الوسطى، والذي يتنقل 

ميكانيكيا، وعلى األرجح من قبل النيماتودا إال أنه مل يثبت انتقاله بواسطة االتصال بني النباتات.  وال 

تكون عادة األعراض ظاهرة، إال أنه يف حالة وجود فريوسات أخرى، ميكن مالحظة تغريات يف شكل 

الورقة  وظهور موزاييك. 

فريوس موزاييك البابايا (Papaya mosaic virus (PapMV-U))، املوجد يف بريو، 

وبوليفيا، واالكوادور، واالرجنتني، وكولومبيا، وعادة ما ينتقل عن طريق االتصال بني النباتات.  وتبقى 

نباتات األولوكو بدون أعراض، ولكن عند االقرتان مع UMV، تظهر النباتات موزاييك. وميكن أن 

تقلل العدوى الثانوية إنتاجية األولوكو بنحو 30 يف املائة.  وميكن أن يصيب هذا املرض أيضا األوكا، 

واملاشوا، ونباتات البابايا.  

فريوس موزاييك أولوكو (Ulluco mosaic virus (UMV)) املنقول بواسطة حشرة من اخلوخ 

األخضر Myzus persicae.  وتظهر النباتات املصابة موزاييك خفيفة  والتنقط واالصفرار وتغريات 
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يف شكل الورقة. وميكن أن يسفر يف اخنفاض اإلنتاجية حبوايل 30 يف املائة. وقد وجد هذا املرض يف 

بريو وبوليفيا وإكوادور واألرجنتني وكولومبيا. 

فريوس موزاييك خفيف (Ulluco mild mosaic virus (UMMV)) ينتقل ميكانيكيا 

عن طريق االتصال بني النباتات أو خالل العمليات احلقلية. تظهر النباتات املصابة أعراض التنقط. 

وقد مت العثور عليه يف بريو وبوليفيا وإكوادور واألرجنتني وكولومبيا.  

فيروسات أوكا 

مت حتديد أربعة فريوسات يف حماصيل أوكا: البطاطس بقعة سوداء فريوس احللقة السوداء يف البطاطا 

 B   وفريوس أراكاشا  arracacha ،(Potato black ring spot virus PBRSV)

Papaya mosaic ) وفريوس موزاييك البابايا ، (arracacha virus B (AVB-O))

 (Potato virus T (PVT)) وفريوس البطاطس ت ،(virus (PapMV-U)

(Chuquillanqui, pers. comm). وقد مت العثور على اإلثنني األخري ين أيضا يف األولوكو 

ulluco، وقد مت وصف خصائصها الرئيسية أعاله. 

فريوس احللقة السوداء يف البطاطا (PBRSV)، امل وج ود يف بريو، ينتقل ميكانيكيا من خالل 

النيماتودا. على الرغم من أن نباتات البطاطا املصابة ميكن أن تظهر بقع حلقية خنرية، فليس هناك 

اشارة واضحة حول األعراض يف نباتات األوكا. 

فريوس أراكاشا AVB-O، امل وج ود يف بريو وبوليفيا ودول أمريكا اجلنوبية األخرى حيث تزرع 

البطاطس، واألوكا  واألر اكاشا، بنتقل أيضا بواسطة النيماتودا، ورمبا عن طريق مواد الغرس.  والنباتات 

املصابة ال تظهر أعراضا.  

 Mashua فيروسات الماشوا

أربع فريوسات تصيب حماصيل املاشوا وهي: فريوس PapMV  و فريوس PVT (املوصوفني يف 

نبات األولوكو أعاله) و فريوس موزاييك sowbane (SoMV) وجممع من العزالت لفريوس 

درنات األنديز 
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 (tropaeolum mosaic virus (TropMV) (M-6, M-8)) موزاييك تر وبيلوم

 .(Chuquillanqui, pers. comm.)

فريوس SoMV، املوج ود يف أمريكا اجلنوبية، ينتقل بواسطة خطاطة األوراق، واخلنافس واملن. 

 ويصيب أيضا العديد من النباتات املزروعة مبا يف ذلك البطاطس،  والسبانخ، والعنب،  والربقوق.

ويتوفر فريوس TropMV على العديد من السالالت اليت حتتاج إىل مزيد من التوضيح. وتنتقل 

بواسطة حشرات املن. كما أن توزيعها اجلغرايف غري واضح.  

مكافحة األمراض الفيروسية

تستخدم االسرتاتيجية الرئيسية يف الوقاية من عدوى الفريوسات مواد الدرنات الصحية،  وإجتثاث 

نباتات احملاصيل املصابة، وإزالة احلشائش اليت تشكل العوائل البديلة، والرش ملكافحة حشرات املن 

 .Epitrix spp. وناقالت أخرى مثل

مواد الغرس
عادة ما تستخدم درنات الزراعة لزراعة  األوكا واألولوكو واملاشوا. ويتم إنتاج الدرنات عادة يف احلقل يف 

نفس موسم منو احملاصيل املخصصة لالستهالك. وتتشابه اإلدارة الزراعية ملواد الغرس بالنسبة لكل من 

األوكا واألولوكو واملاشوا.  

وسوف ميكن إنتاج مواد الغرس يف قطع حقلية بعد 6-8 سنوات من البور وعلى ارتفاع 3500 – 

3800 مرت فوق سطح البحر، من ضمان إىل حد كبري مواد ذات نوعية جيدة تتوفر على أقل من 5 

يف املئة من عدوى الفريوس  وتكون خالية من النيماتودا  وحشرات السوس.  وجيب أن تنشأ الدرنات إما 

من عملية االنتخاب اإلجيايب أو إنتاج البذور األساسية. وينبغي أن حتافظ على منط الصنف من حيث

شكل الدرنة ولون السطح.  وينبغي أن تظهر درنة الزراعة ذات اجلودة العالية سطح درنة نظيف وبراق. 

 وينبغي أن تزن  كل من درنات األوكا واأل ولوكو  20-30 جرام،  ودرنات املاشوا 30-40 جرام. 
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ويستخدم عادة مزارعو األنديز 3-5 درنات صغرية (5-10 جرام لكل منهما) يف حمطة الز راعة 

بالسبة لألوكا واألولوكو واملاشوا، خالفا للدرنات ب و زن 20- 40 جرام املوصى به أعاله. حبث أن 

الدرنات الصغرية تتكون يف املرحلة املتأخرة (الشيخوخة) من تطور النبات،  وجزيئات الفريوسات رمبا لن 

يتم نقلها إىل الدرنات اليت تنمو متأخرا مما جيعل بعض من الدرنات الصغرية خالية من الفريوس 

(.Chuquillanqui, pers. comm).  وهلذا السبب، فإن حماصيل األوكا واألولوكو واملاشوا 

املزروعة مل تنقرض خالل 3000-5000 سنة من الزراعة املستمرة.  

تحسين النظام التقليدي لمواد الغرس عن طريق االنتخاب اإليجابي

جيدد املزارع ون يف جبال األنديز عادة درنات الزراعة (البذور)  كل 3 إىل 5 سنوات، ظانني أن بذورهم 

كسولة".  وهلذا السبب، يوجد تدفق مستمر لدرنات الزراعة داخل وبني اتمعات، خصوصا عند "

احلصاد والز راعة. وعالوة على ذلك، يعترب املزارعون عادة يف النظم التقليدية األندي زية، نظام الدورة 

احملصولية  وترك األرض بورية من العوامل الرئيسية للحد من اآلفات واألمراض. وباإلضافة إىل ذلك، 

ينتخب النساء درنات الزراعة ذات أفضل جودة من املخازن. حيث خيرتن الدرنات ذات األشكال 

العادية لألصناف وذات أسطح نظيفة  والمعة، فامهني بأن مواد الغرس خالية من األمراض الفريوسية 

والبكتريية مما حيتسب، إىل حد ما،  كانتخاب إجيايب. وقد مكن هذا النظام من سد معظم االحتياجات 

السنوية لألسر الريفية األنديزية من بذور (درنات الزراعة) األوكا واألولوكو واملاشوا. 

يتكون معيار االنتخاب اإلجيايب إلنتاج بذور األولوكو ذات ج ودة عالية وفقا لغاراي (1995) ولوبيز 

(2004) من عملية يتم مبوجبها ز راعة مواد احملاصيل يف احلقول.  وقبل مرحلة اإلزهار، يتم حتديد 

النباتات الشابة القوية ذات أوراق بلون أخضر داكن أو أخضر عميق مصفر وأوراق كبرية / طبيعية 

بدون أعراض األمراض الفريوسية،  وتوسيمها وانتخاا للحصاد بشكل منفصل.  وجيب أن تظهر درنات  

كل نبات منتخب  صحية ومطابقة لشكل ولون الصنف. وذه الطريقة، يتم احلصول على خمزون من 

النسيالت (clones).  ويف موسم النمو التايل، يتم إكثار درنات الزراعة لكل نسيل (clone) بغرس 

10 نباتات من  كل نسيل يف خطزط منفصلة.  ويف حالة ظه ور أي مرض فريوسي أو بكتريي أو فطري 

أو أي صفة غري مرغوب فيها على أي نبات من النسيل، فإنه يتم التخلص من مجيع نباتات ذلك 

النسيل (االنتخاب السليب).  وعلى العكس، إذا  كانت مجيع النباتات تنمو بقوة وخالية من األم راض، 

درنات األنديز 



يتم احلفاظ على نباتات ذلك النسيل وحتصد بشكل منفصل (االنتخاب اإلجيايب). وتتكرر هذه العملية 

يف موسم النمو التايل حبيث يف اية املطاف يكون هناك خمزون من البذور النظيفة.  وميكن أن تتبع هذه 

االسرتاتيجية بسهولة يف اتمعات الزراعية، وبالتايل دمج املعارف التقليدية املتوارثة والتقنيات احلديثة 

لزيادة إنتاجية األوكا واألولوكو واملاشوا بتكلفة منخفضة.  

تقنية اإلكثار السريع
عندما تكون الدرنات شحيحة، ميكن استخدام تقنيات التكاثر السريع من خالل االنتخاب اإلجيايب 

tuber ) لتلبية احتياجات الزراعة. وتشمل األجزاء اخلضرية املستخدمة براعم الدرنات اخلضرية

sprouts)، والعقل الفتية (juvenile cuttings)، وعقل النموات اخلضرية (اخللفات) اجلانبية 

.(Bryant et al., 1981; Lopez, 2004) (lateral shoot cuttings)

عقل البراعم الخضرية

تتطلب هذه تعريض الدرنات السليمة لإلضاءة املنتش رة حتت درجة حرارة الغرفة العادية لتعزيز التربعم 

القوي. عندما يصل طول الرباعم اخلضرية حوايل 3-8 سم، يتم فصلهم عن الدرنات حبركة عكس 

اجتاه عقارب الساعة لتقليل الضرر وز راعتهم يف مرقد من الرمل املطهر يف الصوبة. وبعد التجذير، يتم 

تشتيلهم يف احلقل، واتباع املمارسات الزراعية املعتادة حىت احلصاد.  وسوف تبقى تقريبا كل عقل الرب اعم

اخلضرية على قيد احلياة.  وميكن حصادها من الدرنات األم ثالث مرات كل 3-4 أسابيع.  وليس هناك 

حاجة إىل حملول للتجدير. وميكن للنبات الذي أنشئ من الربعم اخلضري أن ينتج 600-800 جرام 

من الدرنات. وميكن للنباتات الطبيعية احملصل عليها من عقل الرب اعم اخلضرية أن تعترب أيضا  كنباتات 

األم بالنسبة للعقل الفتية أو عقل النموات اخلضرية اجلانبية.  وميكن استخدام هذه التقنية جلميع أنواع 

احملاصيل الثالثة. كما استخدمت أيضا عقل الرب اعم اخلضرية بنجاح ملكافحة حشرة السوس يف األوكا.  
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العقل الفتية 

تبدأ مع النباتات الناجتة من الدرنات الصغرية (10-30 جم)، أو عقل الرب اعم اخلضرية أو الشتالت 

املخرب ية. وينبغي أن تكون النباتات بارتفاع 10-15 سم ، مع 5-6 األوراق لكل ساق. ويتم تقسم  

كل عقلة ساقية اىل عقل عقدية صغري ة (أقل من واحد ملم يف القطر) مع براعم إبطية، وبعد ذلك يتم 

جتذرها  وتفرخيها يف مرقد الرمل.  وليس من الضروري استخدام هرمون التجذير.  ومبجرد أن جتذر العقل 

 وتظهر اخللفات (2-3 أسابيع)، يتم تشتيلها يف احلقل أو استخدامها  كنباتات األم اجلديدة لزيادة 

معدل اإل كثار.  وترتاوح إنتاجية الدرنات من نبات حمص ود من قعلة شابة من 0،5 إىل 1،0  كجم 

للنبات.  وميكن للنبات األم توفري مزيد من العقل الساقية. 

عقل النموات الخضرية الجانبية

\

تزرع الدرنات خالية من مسببات األمراض (30-40 جم) يف أواين أو مراقد للتجذير  والتربعم.  وميكن 

أيضا تربية النباتات األم من عقل النموات اخلضرية القمية، أو العقل الفتية، أو شتالت خمرب ية. وعندما 

يصل ارتفاع النباتات األم حوايل 20 سم، يتم مجع عقل النموات اخلضرية القمية، وجتذي رها  وإنباا 

لرتبية املزيد من النباتات األم وزيادة معدل اإل كثار. وتشجع إزالة قمة النبات على تطوير العديد من 

الرباعم اإلبطية اجلانبية، تؤدي إىل عقل النموات اخلضرية اجلانبية بطول 6-12 سم خالل ثالثة 

أسابيع تقريبا. وميكن تكرار هذه العملية 3-4 مرات، وهذا يعين أن النبات األم ميكن أن ينتج حوايل 

إنتاج العقل.  100 عقلة. كما أن إضافة األمسدة النيرتوجينية حتفز منو الرباعم اجلانبية مما يزيد يف 

وميكن للنبات املستمد من العقل اجلانبية أن ينتج  0.5-1.0  كجم من الدرنات.

إدارة الحقل أو الصوبة

المرافق والمعدات 

ينبغي أن تتضمن مرافق املخترب املعدات الالزمة للمعاجلة باحلرا رة، وزراعة األنسجة، والكشف عن 

الفريوسات إما عن طريق اختبار إليزا (ELISA) أو ناش (NASH). وهذه ضرورية للتخلص على 
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مسببات األمراض من النسيالت يف األوكا،  واألولوكو، واملاشوا. كما أن توفري الصوبات ضروري أيضا 

لفهرسة الفريوسات وتقنيات التكاثر السريع للحصول على مواد البذور ما قبل األساس واألساس. 

اإلدارة الصحية

بعد ظه ور النباتات يف احلقل، ينبغي احملافظة عليها خالية من .Epitrix sp ملنع انتقال الفريوسات. 

كما جيب أن يكون احلقل خاليا من احلشائش للوقاية من حشرات املن،  واخلنافس، والسوس اليت تغزو 

احملاصيل. وينبغي القيام بعمليات تفتيش متكررة يف احلقل والصوبة للتحقق من عدم تفشي أي آفة أو 

مرض. 

الحصاد

إن سطوح درنات األوكا، واملاشوا، واألولوكو حساسة جدا. ولذلك، جيب أن تضمن أساليب احلصاد 

واملناولة احلد األدىن من األضرار اليت ميكن أن تلحق بالدرنات ملنع التدهور السريع أثناء التخزين

والنقل. 

التخزين

إن االختيار الدقيق للدرنات اخلالية من األضرار امليكانيكية  وأضرار احلشرات عامل رئيسي يف إبقاء 

اخلسائر إىل أدىن حد ممكن.  وجيب ختزينها يف صناديق بأحجام  حوايل 50  كجم أو أقل مع إضافة

أوراق شجرة أوكاليبتوس (Eucalyptus) يف القاعدة ويف األعلى  وإبقائها يف غرف جيدة التهوية 

  .(Tupac,1999) حيث عادة ما ترتاوح درجات احلرارة بني 8 و 12 درجة مئوية

مكافحة األمراض

ينبغي انتخاب درنات الزراعة من النباتات اخلالية من األمراض  واآلفات. وجيب إزالة النباتات املريضة 

من احلقل أو الصوبة يف أقرب وقت يتم الكشف عنها.  وينبغي القضاء على كل الدرنات اليت تظهر 

شكال شاذا أو ضر را يف املخزن.  وجيب إبقاء الصوية، و املخزن، ومجيع اهلياكل املرتبطة نظيفة وخالية 

من النباتات والدرنات امليتة أو املتحللة. كما ينبغي أن تكون املراقبة املنتظمة ل وجود العناكب  وحشرة 

عث الدرنة يف الصوبة جزءا من تدابري الرقابة الروتينة الالزمة ملنع و / أو وقف منوهم. وجيب تطهري 

خمازن درنات الزراعة (البذور) مبحلول هيبوكلوريد الصوديوم قبل استخدامها ملكافحة البكترييا 

والفطريات.  





الموز وموز الطبخ (Plantain) واألنواع 

(Musaceae) األخرى من فصيلة الموزيات
 (Thierry Lescot ) تييري لوسكوت

مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية (CIAT)، مونبلييه، فرنسا

 (Charles Staver) تشارلز سطافير

الهيئة الدولية للتنوع البيولوجي ، مونبلييه، فرنسا 

 Musa balbisiana Colla و Musa acuminata Colla

 Musaceae فصيلة الموزيات

التصنيف والمنشأ والتوزيع 

مجموعات 

  AAAA1و ،AAA ،AA (Musa) موزا

مجموعات 

 BBB ،BB (Musa) موزا

مجموعات بين األنواع 

abbb و AABB ،AAAB ،ABB ،AAB ،AB (Musa) موزا

أكثر من 20 قسم فرعي 
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األصل

أصل املوز من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئ مع مناطق التنويع الثانوية يف غرب 

ووسط أفريقيا للمجموعة الفرعية ملوز الطبخ، واملرتفعات يف شرق أفريقيا للمجموعة الفرعية ملوز لولوجريا 

 .(Lujugira)

التوزيع

ينتشر املوز يف مجيع األماكن ذات االرتفاعات املتوسطة للمناطق االستوائية الرطبة، والرطبة اجلافة، 

واجلافة، واملناطق شبه االستوائية (حوايل 120 بلدا).  

طرق اإلكثار الشائعة االستخدام
تستعمل عادة مخس طرق للحصول على مواد الغرس إلنشاء مزارع جديدة ألشجار املوز وموز الطبخ:

• السرطانات املستخرجة من حقول املوز وموز الطبخ حتت اإلنتاج،
• السرطانات املنتجة يف قطع حقلية إل كثار السرطانات،  

• النباتات من الكورمات الدقيقة املنتجة يف املشاتل، 
PIBS)، ويتم إنتاجها يف غرفة الرطوبة، أو • 2 النباتات احملصل عليها من الرب اعم الثانوية (

مراقد البذور مث تزرع يف املشاتل،

• نباتات زراعة األنسجة املزروعة يف املشاتل على مرحلتني.

األمراض الرئيسة واآلفات المنقولة عن طريق مواد الغرس

األمراض البكتيرية

 ، Ralstonia solanacearum Smith) (مرض موكو) الذبول البكتريي •
 (phylotype II

(Xanthomonas vasicola pv. musacearum) ذبول زانثوموناس •
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األمراض الفيروسية

•
•

(Banana bunchy top virus (BBTV)) فريوس تورد قمة املوز 

 (Cucumber mosaic virus (CMV)) فريوس موزاييك اخليار 

(Banana streak viruses (BSV)) فريوس ختطط املوز •

 (Banana bract mosaic virus (BBrMV))  فري وس موزاييك املوز•

 ( Banana mild mosaic virus فريوس املوزاييك اخلفيف يف املوز•

•
 ((BanMMV)

 (Abaca mosaic virus (AbaMV)) فريوس موزاييك قصب السكر يف املوز

األمراض الفطرية

 (Panama) فطر  Fusarium oxysporum الذبول الفيوزاريومي أو مرض بنما•

 ،f.sp. cubenseFoc ويشار إليه يف كثري من األحيان ب

النيماتودا

•
•

  Radopholus similis Cobb النيماتودا احلافرة 

 Pratylenchus coffeae (Zimmerman) Filipjev النيماتودا الضارة باجلذر 

Pratylenchus goodeyi Sher and  و Schuurmans Stekhoven و

  Allen

الحشرات

 Cosmopolites sordidus Germar سوسة املوز

23املوز وموز الطبخ 



 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري

االعتبارات األساسية لجودة مواد الغرس
تتك ون جودة دفعة مواد الغرس من ثالثة عناصر اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار من قبل املشرتي 

والبائع ومراقبو اجلودة. 

• األمراض. ينبغي أال تكون مواد الغرس أو أي وسط جتدير مرتبط ا مصدرا لألمراض أو 
آفات حشرية. وإذا مت جلب مواد الغرس من بلد آخر أو منطقة أو قارة، فإنه من املمكن 

إدخال آفة حشرية جديدة أو مرض جديد بآثار مدمرة للمنتجني. وغالبا ما تنتشر

الفريوسات ذه الطريقة. كما ميكن أيضا إدخال األمراض ذه الطريقة مثل مرض التخطط 

األسود على األ وراق (black leaf streak disease)، إال أنه إذا كان هذا املرض 

موجودا يف منطقة ما، فإن مواد الغرس ال تعد بعد ذلك مسارا هاما لنشره حمليا. وإذا كانت 

مواد الغرس ذات املنشأ احمللي مصابة جدا باألمراض واآلفات احلشرية اليت حتدث عادة، فإن 

املزارع يواجه أيضا اخنفاضا يف اإلنتاجية وكذلك قصر عمر مزرعة املوز. كما أن مواد الغرس 

املعدة بطرق خمتلفة هلا خماطر خمتلفة النتقال اآلفات واألمراض.  

• الصنف. جيب أن حتتوي دفعة مواد الغرس على الصنف املطلوب فقط. وباإلضافة إىل ذلك، 
ينبغي أن يكون مصدر املادة من النباتات اليت تعطي إنتاجا عاليا وتتوفر على صفات متفوقة 

فيما يتعلق باملقاومة واجلودة. ويعد اقتناء مواد الغرس احملسنة فرصة لرفع مستوى القدرة 

اإلنتاجية للصنف. كما ميكن استخدام بعض تقنيات معدل اإلكثار املرتفع إلكثار النباتات 

املختارة بعناية ذات اخلصائص العالية. 

• الحجم والتجانس. جيب أن تكون دفعة مواد الغرس باحلجم والتجانس املناسبني ألهداف 
وموارد املزارع. ويف حاالت استهداف نافذة صغرية للتسويق، فقد حيبذ املزارع مواد الغرس 

املتجانسة للغاية. وإذا كانت الزراعة خمصصة لالستهالك العائلي أو البيع احمللي، فمن األفضل 

استخدام مواد الغرس أقل جتانسا لتمديد مدة احلصاد األول للثمار على مدى فرتة طويلة.  
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املوز وموز الطبخ 

األمراض واآلفات الحشرية
تشكل األمراض واآلفات احلشرية عنصرا هاما يف جودة مواد الغرس وذلك لسببني. أوال، بعض 

األمراض واآلفات احلشرية ليست موجودة حىت اآلن يف مجيع مناطق إنتاج املوز. لذا من الضروري أخذ

أقصى احلذر ملنع انتشار هذه املشاكل الصحية النباتية ىف مناطق جديدة، وخصوصا من خالل مواد 

الغرس أو وسائل أخرى. وتشمل أمراض احلجر الزراعي هذه مرض موكو، وذبول زانثوموناس، وذبول 

 .(bract mosaic) الفيوزاريوم، االستوائي ساللة 4، ومرض تورد قمة املوز ، ومرض موزاييك املوز

كما أنه من احملتمل أيضا أن تنشر مواد الغرس وأجزاء النبات األخرى امللوثة مبرض تبقع األوراق 

(sigatoka disease) أو مرض التخطط األسود على األوراق، األمراض إىل املناطق غري املصابة. 

ثانيا، األمراض اليت تسببها البكترييا، والفطريات، والفريوسات، والنيماتودا واآلفات احلشرية تصيب مواد 

الغرس ملوز الطبخ واملوز وتقلل من حجم العنقود، وكثافة النبات، ومدة االنتاج. ومن الناحية املثالية، 

ينبغي أن يكون كال من مواد الغرس واحلقل املخصص للمزارع اجلديدة خايل من هذه األمراض 

واآلفات. ومن الناحية العملية، قد يكون فقط من املمكن احلد من هذه املشاكل يف مواد الغرس دون 

حتقيق البذور النظيفة متاما. وينبغي تقرير املمارسات املالئمة جلودة مواد الغرس وفقا ملشاكل الصحة 

النباتية املوجودة وطريقة اإلكثار املزمع استخدامها.  

بروتوكول إنتاج مواد الغرس

الطرق الشائعة إلكثار مواد الغرس

توجد مخس طرق شائعة للحصول على مواد الغرس إلنشاء مزارع جديدة ألشجار املوز وموز الطبخ. 

وكل طريقة هلا متطلبات حمددة من حيث املرافق واملعدات، وتنتج مواد الغرس مبيزة خاصة وهلا خماطر 

معينة بالنسبة لألضرار الناجتة عن عدوى اآلفات واألمراض. وترتاوح الطرق من بضع سرطانات 

مستخرجة من احلدائق املن زلية، إىل مراقد البذور صغرية حتتوي على بضع مئات من الشتالت املوزعة 

على املستوى احمللي،  وإىل وحدة التصنيع إلنتاج عدة ماليني من النباتات يف األنابيب املخربية سنويا. 

ويرد أدناه وصف التقنيات اخلمس، كما يتم وصف املمارسات اجليدة للمراحل املختلفة إلكثار النبات 

يف أقسام الحقة. 
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السرطانات المستخرجة من حقول إنتاج الموز وموز الطبخ 
تشمل حقول اإلنتاج أنواعا عديدة من مواد الغرس. وتعترب عموما السرطانات السيفية والبكر مواد 

غرس أكثر ضمان وأكثر إنتاج بالنسبة لالستخراج املباشر من حقول اإلنتاج. ويرتاوح طول السرطانات 

من 0.5 إىل 1.0 مرت، ويكون ساقها خمروط الشكل  وأوراقها سيفية الشكل حبيث تكون ضيقة يف 

القمة. ومع ذلك، ميكن استخدام أي شكل أو نوع من السرطانات أو الكورمة الرئيسية، إما بالكامل 

أو مقطعة إىل أجزاء لغرس املزارع اجلديدة، إال أن فرتات اجلين قد تطول بسبب املواد أقل جودة. وجيب 

اخضاع السرطانات أو أجزاء الكورمات، بعد استخراجها باألدوات اليدوية، إىل ممارسات متنوعة 

)1 لودجلا يف ةحضوملا( للحد من نقل اآلفات واألمراض، مث غرسها مباشرة يف حقل جديد. واعتمادا

على الصنف، قد تنتج كل حصرية يف املزرعة من 1-3 سرطانات مناسبة. وقد يؤدي اإلفراط يف 

استخراج السرطانات أو اإلمهال عند استخراجها إىل ضعف ساق النبات وإسقاطه.  

السرطانات المنتجة في قطعة اإلكثار الحقلية 

تستخدم السرطانات أو أجزاء الكورمات لغرس مزارع ذات  كثافة عالية. وعندما تصل النباتات إىل 

مرحلة متايز األزهار - قبل ظهور األزهار - يستخدم قطع الرأس أو القطع الكاذب للرأس لوقف تطور 

الزهرة.  

جدول 1 

الخطوات الرئيسية إل كثار نبات الموز 

سرطانات  الخطوات  

مختارة من 

حقل اإلنتاج 

سرطانات 

منتجة في 

قطعة اإلكثار 

الحقلية 

كورمات 

دقيقة 

النباتات المحصل 

عليها من البراعم 

 PIBS الثانوية

زراعة 

األنسجة 

X   X   X   X  X انتخاب السرطانات  

X   X   X   X  X ييء السرطانات  
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املوز وموز الطبخ 

X

X

X

X

X

اختيار احلقل  

إدارة احلقل  

غرفة الرطوبة القصوى 

خمترب زراعة األنسجة  

مشتل الفطام  

XXXمشتل التقسية  

هذا اإلجراء حيفز ظهور 10-20 سرطانات لكل ساق. مث يتم استخراج وإعداد هذه السرطانات

لتجنب تكاثر وانتشار اآلفات واألمراض. 

الكورمات الدقيقة 

تستخرج السرطانات الصغرية، املخروطية الشكل اليت تزن 200-300 جم، تدعى "املتلصصة" 

(peepers)، من حقل اإلنتاج أو مشتل السرطانات، مث يتم معاملتها وزرعها يف املشتل ملدة 8-6

أسابيع، إىل أن تصل النباتات احلجم املناسب لتشتيلها يف احلقل.  

(PIBS) النباتات المحصل عليها من البراعم الثانوية

)



احلد األدىن 12-25 سم للقطر أو وزن 150- 400 جم) أو أجزاء من توضع الكورمات السيفية 

الكورمات الكبرية، املقشرة واردة متاما من أغمدة األوراق، يف نشارة اخلشب رطبة يف غرفة الرطوبة 

مصن وعة من األغطية البالستيكية. كما ُميَكن التخلص من الربعم الطريف للسرطانة من إنبات الرباعم

اإلبطية يف قاعدة غمد الورقة. ويتم استئصال اخللفات الناجتة بعناية ونقلها إىل أكياس املشتل، حتت 

ظروف مماثلة للكورمات الدقيقة، إىل أن تصبح النباتات جاهزة للتشتيل. وميكن للسرطانة الواحدة أن 

تنتج من 15إىل 60 خلفة.  
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زراعة األنسجة

 تُقلم الكرومات الصغرية حتت املراقبة املخربية، وتطهر قبل استخراج القمم النامية. وميكن استخدام كل 

قمة نامية إلنتاج ما يقرب من 1000 نبات يف األنابيب املخربية، واليت يتم فطمها حتت الرطوبة 

املرتفعة والض وء املنخفض نسبيا مث تنقل للنمو يف املشتل قبل تشتيلها يف احلقل.

ممارسات اإلكثار الجيدة لكل تقنية
جيب أن توظف ممارسات اإلكثار اجليدة يف الطرق اخلمسة املذكورة إلنتاج نباتات ذات قدرة إنتاجية 

متفوقة مع حد أدىن خلطر اآلفات واألمراض. وميكن تصنيف هذه املمارسات حسب اخلطوات الرئيسية

املشرتكة بني اثنني أو أكثر من التقنيات كما هو مبني يف اجلدول 1.   

انتخاب السرطانات

1. حتديد ووضع عالمة على نباتات الصنف املطلوب ذات الطول العادي أو أقل من املتوسط، وينبغي 

أن تتوفر على جذع قوي وجذور راسخة. كما ينبغي أن تكون النباتات خالية من اختالفات اخلصائص 

الصنفية غري املرغوب فيها. وجيب أن يتم االنتخاب بني وقت اإلزهار واحلصاد ل وضع عالمة على 

النباتات ذات العناقيد بأحجام فوق املتوسط. 

2. عندما يتم انتخاب السرطانات، سواء الستخدامها كمواد الغرس أو كمواد أولية يف تقنيات اإلكثار 

يف البستنة أو ز راعة األنسجة، توثق أصوهلا (البلد، القرية، املزارع) وحتدد وتوصف القطعة احلقلية اليت 

أنتجوا فيها. وإذا استخدمت السرطانات يف زراعة األنسجة، فيجب حتديد مصدر القمم النامية  

كأحادي التنسيل (monoclonal) (مصدرها من نبات أم واحد) أو كعديد التنسيل 

(polyclonal) (مصدرها من أكثر من نبات أم واحد).  

3. جيب أن تدار القطعة احلقلية بشكل جيد وينبغي أن تكون السرطانات املنتخبة صحية. وتكون 

السرطانات اجليدة خمروطة الشكل وال تطور األوراق العريضة إال بعدما يصل ارتفاعها إىل أكثر من 1 

م. إال أن احلجم املفضل للسرطانات يعتمد على التقنية املستخدمة. وتعترب عموما السرطانات السيفية 

28



املوز وموز الطبخ 

أفضل من السرطانات املائية أو أجزاء الكورمات، ولكن ميكن استخدام السرطانات من مجيع األحجام 

وحىت أجزاء الكورمات كمواد الغرس، شريطة أن تكون خالية من أمراض احلجر الزراعي وخالية نسبيا

من اآلفات واألمراض األخرى. وإذا كانت فهرسة الفريوسات ستتم على هذه السرطانات، فينبغي أن 

تتوفر السرطانات املنتخبة على ورقة جديدة عريضة على األقل. 

4. وجيب أن تكون أمراض احلجر الزراعي التالية غائبة عن بلد املنشأ بالنسبة للسرطانات أو أي مادة 

الغرس مشتقة منها املوجهة للنقل الدويل، وخصوصا لزراعة األنسجة: 

Ralstonia solanacearum  مرض الذبول البكتريي (مرض موكو) الذي يسببه •
Smith, phylotype II

Xanthomonas vasicola pv.  مرض ذبول زانثوموناس الذي يسببه •
 musacearum

Fusarium  مرض الذبول الفيوزاريومي الساللة االستوائية 4 الذي يسببه فطر •
cubense .فار oxysporum

 (banana bunchy top virus (BBTV)) مرض فري وس تورد قمة املوز •
 .(banana bract mosaic virus (BBrMV)) مرض فريوس موزاييك املوز •

وبالنسبة للسرطانات أو أي مادة الغرس املشتقة منها املوجهة للبيع أو التبادل احمللي أو داخل البلد، 

ينبغي أن تكون األمراض املذكورة أعاله غائبة متاما من احلقل ومجيع احلقول احمليطة به. وكلما بعدت 

هذه األمراض عن مصدر مواد الغرس، كلما اخنفضت خماطر تلوث مواد البذور. 

وينبغي أن تكون اآلفات واألمراض، وخاصة النيماتودا، والسوس وغريها من األمراض الفريوسية 

والبكتريية، غائبة أو أن يكون انتشارها ضعيفا يف احلقل الذي تستخرج منه مواد الغرس. وينبغي تأكيد 

هذا بواسطة عمليات التفتيش احلقلي املنتظمة. 

وإذا كانت ستستخدم السرطانة يف زراعة األنسجة، فإنه جيب فهرسة الفريوسات يف عينات األوراق من 

نبات األم ومن مجيع السرطانات املستخرجة. كما ميكن أيضا استخدام فهرسة الفريوسات للنباتات 

احملصل عليها من الرباعم الثانوية من أجل ضمان مواد خالية من الفريوسات لربنامج إكثار يكون 

خمططا ومنفذا بشكل جيد.  
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إعداد السرطانات

1. ملنع انتشار األمراض من سرطانة إىل أخرى أو من جزء الكورمة إىل آخر، جيب تطهري أدوات 

التقشري يف حملول هيبوكلوريت الصوديوم 5 يف املائة أو حملول اليود 20 يف املائة بعد قطع كل 

سرطانة.

2. جيب تقشري السرطانات املأخوذة من نبات األم يف احلقل قبل نقلها، وذلك بإزالة مجيع 

اجلذور والسطح اخلارجي للكورمة حىت تصبح بلون أبيض داسم موحد. وجيب إزالة أي جزء

مشبوه فيه بلون خمتلف. وإذا كانت األنفاق الداكنة، أو املناطق امليتة أو اليت تغري لوا أو 

غريها من األضرار تشكل ما بني ربع إىل ثلث السرطانة ، فيجب التخلص من هذه 

السرطانة.  

3. تقطع الساق الكاذبة عرضيا على ارتفاع 10-15 سم من قمة الكورمة لتحديد أي حلقات 

غري ملونة، أو بقع سائلة أو بنية. وينبغي التخلص من السرطانات أو الكورمات اليت تظهر 

عليها هذه األعراض. 

4. وبعد االنتهاء من عملية تقشري السرطانة، تنقل على الفور إىل موقع يبعد عن أي حقل آخر 

للموز مبسافة ال تقل عن 1  كم للحد من خطر وصول السوس إليها لوضع البيض اجلديد.

5. واعتمادا على نوع تقنيات اإلكثار املستخدمة، ختضع السرطانات للممارسات التالية:

• إذا كانت السرطانات ستغرس مباشرة أو توضع يف قطعة اإلكثار احلقلية، فإنه ميكن 
معاملتها عن طريق الغمر يف املاء الساخن (30 ثانية يف املاء املغلى أو 20 دقيقة يف 

املاء حتت 50 درجة مائوية) لقتل بيض السوس والنيماتودا. وقد ال يكون التقشري 

ضر وريا قبل املعاملة باملياه الساخنة.  

• بالنسبة للنباتات احملصل عليها من الرباعم الثانوية، حتتاج السرطانات املقشرة إىل املزيد 
من اإلعداد قبل وضعها يف غرفة الرطوبة العالية. وينبغي أن جترد أغمدة األوراق بعناية 

واحدة تلو األخرى، إلظهار عقد الرباعم اإلبطية يف قاعدة  كل ورقة. وتقطع السرطانات 

يف شكل عالمة × على عرض الساق لتدمري نقطة النمو الرئيسية. كما ميكن أيضا

معاملة السرطانات مببيد الفطريات حديث وجتفيفها حتت الظل ليوم واحد قبل الغرس 

لوحة 1).(
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• ينبغي احلفاظ على السرطانات إلنتاج املواد األولية لزراعة األنسجة يف منطقة خالية من 
نباتات املوز أو يف مكان حممي من احلشرات. وبعد التحقق من أن مواد الغرس خالية 

من الفريوسات، ميكن زراعتها يف أصص كبرية يف صوبة حممية لضمان عدم وجود أي 

اتصال مع ناقالت الفريوسات. وميكن أن تشكل هذه املواد مصدرا منتظما للكورمات 

الصغرية للحصول على قمم نامية جديدة (لوحة 2).   

لوحة 1  

إعداد سرطانات النباتات المحصل عليها من البراعم الثانوية بوضع عالمة ×. 

لوحة 2  

سرطانة نبات محصل عليه من البراعم الثانوية بخلفات متعددة. 

اختيار الحقل وإدارة القطع الحقلية إل كثار السرطانات
1. ينبغي إخالء احلقل من النيماتودا اخلاصة باملوز وموز الطبخ بالنسبة للقطعة احلقلية إل كثار 

السرطانات. لذا ال ينبغي أن تكون قد زرعت باملوز أو موز الطبخ خالل دورة واحدة على األقل، 

ويفضل أن ال تكون قد زرعت ملدة ال تقل عن ثالث سنوات. كما جيب أن ال بزرع املوز يف احلقول 

ااورة لتجنب العدوى من مياه اجلريان السطحي أو من خالل حركة اإلنسان أو املعدات.  
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2. حيدد موقع ذات تربة عميقة ونسيج متوسط. وينبغي أن يكون صرف املياه جيدا، مع هطول أمطار  

كافية أو حتت الري لضمان النمو املستمر للنبات. وميكن أن تصل كثافات األشجار إىل 10000 

شجرة / هكتار، أي ثالث إىل أربع مرات  كثافة حقل خمصص إلنتاج الثمار. 

3. جيب أن تكون إدارة الري، والتغذية، وإزالة احلشائش، ومكافحة اآلفات واألمراض أكثر تدقيقا يف 

القطع احلقلية إل كثار السرطانات باملقارنة مع حقول إنتاج الثمار. وطوال دورة احملصول، ينبغي التخلص 

من النباتات الغريبة. وإذا ما ظهر أي م رض حمجورا زراعيا مثل مرض بكتريي، أو ذبول الفيوزاريوم أو 

فريوس، فيجب احلجر على احلقل بأكمله، وينبغي عدم بيع السرطانات أو توزيعها. 

4. بعد أربعة إىل مخسة أشهر من الغرس، يتم التخلص من النسيج اإلنشائي القمي أو إيقافه بقطع 

القمة النامية (decapitation)، أو القطع الكاذب (false decapitation) للقمة النامية أو 

طي الساق الكاذبة. كما ميكن أيضا حتزيز النباتات لزيادة عدد السرطانات وتسريع منوها وتطورها. 

5. عندما تصل السرطانات إىل احلجم املطلوب، يتم إعدادها باستخدام اإلجراءات املذكورة أعاله أو  

ككورمات دقيقة.  

غرفة الرطوبة العالية للنباتات المحصل عليها من البراعم الثانوية 

(PIBS)
تشمل تقنيات اإلكثار اليت تستخدم غرفة الرطوبة العالية جتزئة النباتات القادمة من الرباعم الثانوية وجتزئة 

الكورمات مثل تقنيات إكثار األجزاء  واألجزاء الصغرية. وتكون اجلودة الصحية للركيزة، وظروف 

الرطوبة، والضوء، ودرجة احلرارة، وصرف املياه، يف الغرفة حامسة لضمان إنتاج مواد ذات جودة. وجيعل 

 (clones) ارتفاع إنتاج النباتات من السرطانة الواحدة هذه التقنية مفيدة لإلكثار احمللي للنسيالت

املتفوقة أو اجلديدة. وعندما تكون الفريوسات موجودة، فإنه من الضروري القيام باالختبار األويل 

للسرطانات األساس. وتسهم املمارسات التالية يف إنتاج نباتات قادمة من الرباعم الثانوية جبودة عالية: 

1. ملء مرقد التربعم داخل الغرفة بنشارة اخلشب نظيفة غري سامة وخالية من الرتبة أو أي 

خملفات نباتية أخرى.
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2. حتديد موقع الغرفة بعيدا عن أي مزرعة للموز مبا ال يقل عن مسافة 1  كم وذلك لتجنب أي 

عدوى عرضية بسبب اجلريان السطحي أو عرب أي طريقة نقل أخرى. 

3. ترطيب الركائز مبياه نظيفة مبا فيه الكفاية (غري ملوثة مبسببات أمراض املوز) للحفاظ على 

الرطوبة العالية داخل الغرفة. وينبغي جتنب كثرة املياه ألا تشجع على منو البكترييا 

والفطريات. 

4. احلفاظ على درجة احلرارة بني 25 و 40 درجة مئوية (إىل 50 درجة مئوية يف الوقت احلار 

من النهار). وينصح بتظليل الغرفة ألنه ال ينبغي أن تكون حتت أشعة الشمس املباشرة.

5. مكوس اخللفات القوية والصحية فقط واليت تتوفر على خصائص أوراق عادية للزراعة يف 

أكياس املشتل. وينبغي التخلص من السرطانات الغريبة أو سرطانات األصناف الغري املرغوب 

فيها. وكذلك ينبغي التخلص من السرطانات اليت ال تنتج أي خلفة أو تنتج عددا قليال جدا 

من اخللفات واستبداهلا.

التقنيات المخبرية لإلكثار عن طريق زراعة األنسجة
تعد زراعة األنسجة إلكثار النباتات عملية متخصصة.  وتتطلب خربة وإجراءات صارمة للحد من 

املخاطر النامجة عن العدوى، والتنوع التنسيلي اجلسدي وتفعيل الفريوسات ويف الوقت نفسه، احلفاظ 

على تكاليف اإلنتاج ضمن حدود مقبولة. وتشكل تكلفة نباتات األنابيب املخربية العامل األساسي 

الذي حيد من االنتشار الواسع الستخدام هذه الطريقة. 

 BSV endogenous pararetrovirusوينتج عن وجود الساللة الباطنية النمو لفريوس ختطط املوز(

 يف جينوم األصناف ثالثية الصيغة الصبغية بني األنواع (AAB) ورباعية الصيغة الصبغية 
(EPRV)

(AAAB) قيود شديدة على استخدام عملية زراعة األنسجة يف اإل كثار. ويشتبه يف أن عملية زراعة 

األنسجة نفسها تُفعل (BSV EPRVs) يف قمم اخللفات اخلالية من الفريوسات، وخاصة يف أنواع 

موز الطبخ. وال ينصح بتقنيات األنابيب املخربية إلكثار أصناف AAB، خصوصا يف موز الطبخ، 

وأصناف AAAB. وميكن إكثار هذه األصناف من النباتات األم احمللية لتوزيعها على املزارعني يف 

املنطقة نفسها. إال أنه، ال ينبغي أن يتم تبادل نباتات زراعة األنسجة هلذه األصناف بني البلدان. وال 
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تشكل األصناف األخرى، وخاصة تلك اليت تتوفر على جينوم Musa acuminata، أية خماطر 

تفعيل BSV EPRV أثناء زراعة األنسجة.  

وللحصول على نباتات من زراعة األنسجة عالية اجلودة، جيب أن يكون املخترب جمهزا باملعدات الالزمة 

الستكمال املراحل الثالث التالية. وينبغي اتباع بروتوكوالت وإجراءات حمددة. كما ينبغي احلفاظ على 

تتبع فمم اخللفات طوال عملية اإلكثار يف األنابيب املخربية. 

المرحلة األولى: إدخال براعم خالية من الفيروسات وخالية من البكتيريا تحت ظروف معقمة

ينبغي اختبار مجيع السرطانات والنباتات األم املدخلة للكشف عن الفريوسات والبكترييا، ويستغرق هذا 

اإلجراء من شهر واحد إىل شهرين. وقبل استخراج قمم اخللفات، جيب تطهري أجزاء النبات للقضاء 

على امللوثات السطحية. وبعد تطهري املواد، جيب أن تتم مجيع األعمال األخرى يف غرفة التدفق 

الصفحي. وينبغي أن تكون قمم اخللفات بأحجام 1.5 سم × 1.5 سم × 1.0 سم  وموضوعة يف

وسط زرعي معقم يف أنابيب معقمة.  

المرحلة الثانية: إكثار البراعم أو الخلفات

تعطي قمم اخللفات اليت تعيش يف املرحلة األوىل براعم أو خلفات. وينبغي نقل هذه اخللفات اجلديدة 

إىل وسط جديد معقم على فرتات منتظمة. وللحد من تأثري األصناف الغريبة (التغريات اجلسمية 

البكرية)، جيب أن يقتصر اإلنتاج من قمة اخللفة الواحدة على 1000 شتلة. وال ينبغي أن يتجاوز 

عدد الزراعات الفرعية 10. 

المرحلة الثالثة: تجديد وتجذير الخلفات أو البراعم

جيب نقل الرباعم اليت مت احلصول عليها خالل املرحلة الثانية إىل وسط التجديد املتكون من أمالح 

ومن احملتمل الفحم املفعل) لدعم منو اجلذور. (موراشيجي وسكوغ (MS)، والسكر 

وبالنسبة للمرحلتني الثانية  والثالثة، فإن درجة احلرارة املوصى ا ترتاوح بني 20 إىل 35 درجة مئوية. 

وينبغي توفري اإلضاءة االصطناعية من مصابيح الفلورسنت (fluorescent) بيضاء ملدة 12 إىل 
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16 ساعة كل يوم. وينبغي أن يلتزم املخترب بوضع إجراءات للحفاظ على تعقيم خمترب زراعة األنسجة 

مبا يف ذلك عدم إدخال األحذية من اخلارج، وضرورة ارتداء قبعة  ومئزر.  

وعند هذه النقطة، ميكن تسويق الشتالت سواء داخل البالد أو تصديرها إذا كان من املمكن ضمان 

خلوها من مسببات األمراض. وللحد من خماطر التلوث واحلفاظ على جودة الشتالت، ينبغي نقلها يف 

ظروف معقمة مع منع أي اتصال باخلارج. وينبغي أن تكون هذه التوصية إلزامية عندما يتعلق األمر 

بتصدير النباتات من زراعة األنسجة إىل بلد آخر. كما جيب عدم نقل النباتات املتجذرة يف تربة أو 

وسائط أخرى غري معقمة بني البلدان (لوحة 3). 

لوحة 3  

نباتات األنابيب المخبرية جاهزة للغرس. 

إن السجالت الدقيقة مهمة جلميع دفعات نباتات زراعة األنسجة لتقليل أخطاء التوسيم وخماطر 

الصحة النباتية، وتسهيل الرقابة الداخلية واخلارجية والتتبع (traceability) من قبل املنظمات الرمسية 

واملشرتين. وينبغي أن تشمل الوثائق املصاحبة لكل شحنة من النباتات املعلومات التالية:  

� اسم وعنوان املخترب حيث أنتجت نباتات األنابيب املخربية ومعلومات االتصال به. 

� اسم وعنوان الشركة اليت تعرض النباتات للبيع. 

� الصنف، معلومات خاصة حول التنسيل ومكان النباتات األم اليت اخذت منها قمم 

اخللفات. وإذا كانت النباتات األم حمفوظة يف صوبة حممية مكان النباتات األم األصلية. 

� عدد الشتالت املنتجة والزراعات الفرعية املستخدمة لكل قمة خلفة يف اإلكثار الروتيين لزراعة 

األنسجة. 

� احلد األقصى لنسبة النباتات الغريبة املضمونة (احلد األعلى املقرتح عادة هو 3 يف املائة).

 ،BSV ،CMV ،BBTV) بروتوكوالت فهرسة الفريوسات املتبعة والنتائج �

.(BanMMV ،BBrMV
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� اسم وعنوان املخترب الذي جيري فهرسة الفريوسات ومعلومات االتصال به.  

� كل الفحوص األخرى لألمراض اليت أجريت والربوتوكوالت والنتائج. 

� اسم وعنوان املخترب الذي جيري الفحوص األخرى لألمراض ومعلومات االتصال به.

� اسم وعنوان املنظمة الرمسية ملراقبة صحة النباتات املس ؤولة عن اعتماد النباتات. 

� تعليمات حول ظروف التخزين قبل الفطام.  

� تعليمات الفطام حمددة بوضوح. 

 وقد يقرر البلد املستورد احلجر الزراعي على املواد ملراقبة أعراض األمراض يف غضون مثانية أسابيع، وهي

الفرتة اليت ينبغي احلفاظ على الشتالت يف مشاتل احلجر الزراعي معزولة عن كل املزارع األخرى للموز 

أو موز الطبخ. وجيب أن ختضع كل النباتات أو األعراض املرتبطة بأمراض احلجر الزراعي (مرض فريوس 

تورد قمة املوز (BBTV)، و مرض فريوس موزاييك املوز (BBrMV)، و مرض الذبول 

الفيوزاريومي الساللة االستوائية 4 (TR4 fusarium wilt) ،  ومرض الذبول البكتريي 

Xanthomonas ) والذبول البكتريي الزانثوموناسي ،(Ralstonia bacterial wilt)

bacterial wilt) إىل مزيد من االختبارات. وإذا كانت االختبارات إجيابية، جيب تدمري شحنة 

نباتات زراعة األنسجة بأكملها.  

مشتل الفطام 
املمارسات التالية هي ضرورية فقط للشتالت يف األنابيب املخربية. وبعد أربعة أسابيع، ستكون 

الشتالت متجدرة وهلا 3 إىل 4 أوراق خضراء: 

1. مشتل الفطام هو منطقة مغلقة مثل الصوبة. وجيب نقل النباتات اجلديدة من املخترب إىل مشتل 

الفطام يف أسرع وقت ممكن لتجنب إجهاد النباتات. ويف منطقة العبور، جيب جتنب فرتات طويلة يف 

الظالم أو حتت أشعة الشمس املباشرة  وكذا درجات احلرارة أقل من 18 درجة مئوية أو أعلى من 30 

درجة مئوية. 

2. قبل التشتيل، جيب إزالة الركيزة القدمية (مثل أجار) من الشتالت وشطفها يف املياه النظيفة قبل 

غمسها يف حملول مبيد فطريات واسع الطيف وحديث.  
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 مملوءة بركيزة نظيفة ذات جودة مضمونة 33. غرس الشتالت يف حاويات حبجم 10 إىل 30 سم

وميكن التحقق منها، مثل تربة اجلفت التجارية أو تربة أصيصية ذات القدرات العالية على االحتفاظ 

باملياه. وتشكل خملفات احملاصيل والنباتات (مثل قشر األرز،  وألياف جوز اهلند منخول،  ونشارة 

اخلشب)، وحدها أو خمتلطة مع خملفات أخرى واليت مت حتويلها إىل مساد جيد، املواد األولية إلعداد 

الركيزة، وميكن استخدامها إما طازجة أو مساد. وينبغي تعقيم مجيع املواد اخلام ملخاليط الركيزة قبل 

االستخدام. 

4. السقي مبياه نظيفة. وإذا اشتبه يف وجود نيماتودا، ميكن تصفية املياه مبصفاة  5 ميكرون. 

5. تسهيل تصريف املياه أثناء الري وحتسني الظروف الصحية بوضع الشتالت على الطاوالت أو 

املقاعد. 

6. يف األسبوع األول، ينبغي استخدام األغطية البالستيكية خللق غرفة مدجمة حول الشتالت الشابة 

للحفاظ على رطوبة نسبية عالية. وهذا يسرع تطوير األوراق ويقلل من إجهاد النبات. 

7. تكون الشتالت املغروسة حديثا حساسة جدا لتغريات الظروف املناخية (درجة احلرارة، الرطوبة 

النسبية وخصوصا الضوء). ويعتمد جناح مرحلة الفطام (معدل استمرار النمو وجودة املواد النباتية) على 

التأقلم التدرجيي مع ظروف أقل رطوبة وأكثر إشراقا يف البيئة اليت سينتقلون إليها. 

8. التخلص من مجيع النباتات الغريبة حاملا يتم التعرف عليهم. 

مشتل التقسية 
تتكون األنواع الثالثة ملواد الغرس اليت ستجهز يف مشاتل التقسية من نباتات زراعة األنسجة اليت تأيت 

من مشتل الفطام، وخلفات النباتات احملصل عليها من الرباعم الثانوية PIBS املنتجة يف غرفة الرطوبة 

العالية والكورمات الدقيقية. ودف هذه املرحلة إىل إيصال الشتالت للمرحلة اليت تكون فيها جاهزة 

للغرس يف احلقل. وتكون النباتات املتقسية بطريقة صحيحة جاهزة للغرس عندما يصري طول آخر ورقة 

يف الظهور 20-30 سم. وينبغي أن ال توجد نباتات غريبة. كما ينبغي أن تكون النباتات من صنف 

واحد فقط. 
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1. وضع مواد الغرس يف أكياس فردية (أكياس البوليثيلني مثقبة لصرف املياه) أو أوعية 

بسعة 0.8 إىل 3 لرت مملوءة بركيزة نظيفة ذات جودة جيدة (كما هو موضح يف مرحلة 

الفطام). ويعتمد حجم الكيس أو الوعاء على املدة اليت ستبقى فيها النباتات يف 

املشتل، واليت ينبغي أن ترتاوح بني 3 و 4 أسابيع على األقل.  

2. تظليل املشتل، مبا يف ذلك اجلدران اجلانبية، للحفاظ على مستوى متجانس ل 50 يف 

املائة من الضوء، على األقل خالل األسبوع األول، وخاصة بالنسبة لنباتات زراعة 

األنسجة و النباتات احملصل عليها من الرباعم الثانوية. وينبغي التقليل من الظل تدرجييا 

وإزالته متاما قبل اية هذه املرحلة خللق ظروف مماثلة للحقل. وسوف يسبب الظل 

املفرط يف نباتات متمددة وطويلة واليت ستعاين من صدمة التشتيل. 

3. ينبغي أن يكون صرف املياه يف املشتل جيدا، حبيث تصرف املياه الزائدة بسرعة عند ري 

النباتات. 

4. اختاذ التدابري الالزمة لتجنب اآلفات ومسببات األمراض احملددة ذات قدرة على تسبب 

العدوى يف املشتل، مثل:

• النيماتودا: استخدام املياه النظيفة وتصفيتها إذا لزم األمر، والركيزة النظيفة يف 
أكياس أو أصص، وفحص اجلذور بانتظام للكشف عن وج ود حمتمل للنيماتودا 

املمرضة، 

• الفريوسات: إزالة كل احلشائش داخل املشتل وعلى حميط 10 م حول املشتل، 
واستخدام طارد أو شبكة الستبعاد احلشرات، مبا يف ذلك النمل، واستخدام 

املبيدات احلشرية واسعة الطيف عند الضرورة (تكون الشتالت جذابة جدا لبعض 

املن، مما يزيد من خطر العدوى من فريوس موزاييك اخليار)، 

• األمراض البكتريية: جتنب املناطق ذات املصادر املعروفة ملرض موكو وذبول 
زانثوموناس، وقد حيتاج إىل املاء املعقم أو جملوب من مصادر خالية من الذبول 

البكتريي،  

.5 ينبغي ختفيف النباتات خالل فرتة النمو حىت تبقى متباعدة لتجنب تداخل األوراق.

كما ميكن أيضا ترتيبها يف إرساليات متجانسة ميكن غرسها يف نفس الوقت.
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الجدول 2

خطر انتقال اآلفات واألمراض عن طريق وسيلة اإلكثار مع استخدام 100 في المائة من 

الممارسات الجيدة 

سرطانات  اآلفة/المرض  

مختارة من 

حقل تحت 

اإلنتاج  

سرطانات 

مزروعة في 

قطعة اإلكثار 

الحقلية 

كورمات 

دقيقة 

النباتات المحصل 

عليها من البراعم 

 PIBS الثانوية

زراعة 

األنسجة 

0 = ال خطر؛  1 = خطر ضئيل؛  2 = خطر متوسط؛  3 = خطر عايل 

0.5 2 1 1.5 2 األمراض البكتريية*

 (1)   (2)   (2)   (2.5)   (3)

0 2 1 1.5 2 مرض تورد القمة*

 (3)   (2)   (2)   (2.5)   (3)

2 2 1 1 1  املوز مرض ختطط

)

  (3)   (2)   (2)   (2.5)   (2)

موز الطبخ) 

0.5 2 1 1.5 2 فريوسات أخرى 

 (0.5)   (2)   (2)   (2.5)   (3)

Foc * 2 1.5 1 2 0.5مرض بناما

 (2)   (2)   (2)   (2)   (3)

0 0 0 1 1 النيماتودا 

 (2)   (2)   (2)   (2)   (3)

0 0 0 1 1 السوس 

*
 (0)   (0)   (2)   (2)   (3)

إذا كانت اآلفة أو املرض غري موجودين يف املنطقة أو البلد، يكون اخلطر قليال جدا.

مالحظة: تشري األرقام بني قوسني إىل نتائج االستخدام احملدود ملمارسات اإلكثار اجليدة. 

6. ميكن الكشف عن الشتالت املتقزمة والغريبة عندما جيري إعادة تباعد النباتات أو تصنيفها 

حسب احلجم. وتشمل األنواع األكثر شيوعا من التغريات اجلسدية البكرية: التقزم، والعملقة،  
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وشبه املوزاييك "Massada"، والتلون، وداء اخضرار األوراق أو تبقع األوراق واألوراق الرخوة. 

وينبغي أيضا التخلص من مجيع النباتات الغريبة أو النباتات الفاقدة للحيوية. وجيب أن ال تتجاوز 

نسبة التغريات اجلسدية البكرية من النباتات القادمة من نفس خمترب زراعة األنسجة 5 يف املائة. 

وإذا كانت نسبة النباتات الغريبة أكثر من 5 يف املائة، فينبغي إتالف الدفعة بأكملها. 

7. ينبغي جدولة إضافة األمسدة بصفة منتظمة، وتكييفها مع الظروف احمللية. وينبغي زيادة 

اجلرعات مع منو النباتات.  

معايير الجودة لمواد الغرس

مخاطر غزو اآلفات واألمراض

صممت ممارسات اإلكثار املوصوفة أعاله للحد من خماطر نقل اآلفات أو األمراض من خالل 

مواد الغرس املنتجة (اجلدول 2). ولذا فمن الضروري اتباع كل خطوة ومواصفة عن كثب (لوحة 

  .(4

لوحة 4  

 (Bioversity. 2006) ضرر نيماتودا الجذور
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معايير الجودة لمواد الغرس

تقدم معايري اجلودة املوجزة أدناه توجيها للمشرتين الذين يقدم ون أمر شراء أو يتلقون دفعة من 

السرطانات للغرس املباشر أو نباتات منتجة يف املشتل. وإذا جتاوزت الدفعة حدود مستوى 

السماح املقرتح، فينبغي رفضها. وبعدما يتم احلصول على الدفعة، يبقى دائما ممكنا التخلص من 

السرطانات أو النباتات ذات صفات معيبة لتحسني جودة وجتانس مزارع املوز الناجتة. وميكن أن 

حيدث هذا االنتخاب خالل شحن النباتات للنقل، أو عند نقلها إىل احلقل أو وقت التشتيل. 

الحجم والوزن

السرطانات وأجزاء الكورمات للغرس المباشر

• ميكن استخدام كثري من األحجام واألنواع املختلفة ملواد الغرس بصورة مرضية إلنشاء 
املزارع.  وتنبت السرطانات الصغرية أو أجزاء من السرطانات الرباعم ببطء  وتعطي أعلى 

معدل للفشل مقارنة بالسرطانات الكبرية. وجيب أن ال يقل قياس قطر أجزاء 

السرطانات أو الكورمات عن 12 سم. ويتم وضع احلد األعلى حلجم السرطانة 

ألسباب عملية متعلقة بالنقل واخلدمات اللوجستية.  

النباتات المنتجة في المشتل

• ينبغي أن يكون طول آخر ورقة اليت تظهر بشكل كامل بني 20 و 30 سم على 
األقل، ولكن ليس أكرب من ذلك، مع األوراق البالغة حبجم أوسع مقارنة مع األوراق 

الشابة. 

مستوى السماح  للنباتات اليت مل تصل إىل معايري احلجم: 1 يف املائة. 

• جيب أال يتجاوز ارتفاع النبات ضعف ارتفاع الكيس أو الوعاء. 
مستوى السماح للنباتات اليت مل تصل إىل معايري احلجم: 5 يف املائة.
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جداول موجزة للمعايير 

الجدول 3  

سرطانات/كورمات للغرس المباشر 

حجم السرطانات 

والكورمات 

على األقل 12 سم في القطر 

إزالة اجلذور/التقشري للحد من  صحة السرطانات/الكورمات  

%العدوى باآلفات/األمراض 

كورمات بيضاء دمسة ناجتة عن 

التخلص من أنفاق احلشرات، 

النيماتودا، األمراض البكتريية/الفطرية 

:

قطعات عرضية بدون حلقات غري  السيقان الكاذبة  

ملونة أو بقع سائلة أو بنية 

مستوى السماح  للكورمات 

جبذور جزئية أو كلية: 3 من 

الكورمات  

مستوى السماح  %2

الكورمات بأكثر من ثلث 

الكورمة مزال أو غري ملون كليا 

باللون أألبيض الداسم  

مستوى السماح  للقطعات 

العرضية حبلقات غري ملونة: %0

الجدول 4 

نباتات منتجة في المشتل 

طول الورقة األخرية 20 سم، األوراق  مستوى السماح  للنباتات اليت مل حجم النبات  

تصل إىل معايري احلجم: %1 البالغة أوسع من األوراق الشاية  

مستوى السماح  للنباتات اليت مل ارتفاع النبات ال يتجاوز ضعف ارتفاع 

تصل إىل معايري احلجم: %5 الوعاء  

التقزم، العملقة، شبه املوزاييك، التلون،  النباتات الغريبة  

داء اخضرار األوراق أو تبقع األوراق، 

مستوى السماح  للنباتات الغريبة: 

%1

األوراق الرخوة  

مستوى السماح : 2% نباتات  ضرر/فقدان الركيزة   الحاوية  
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المعايير األخرى لجودة مواد اإلكثار القابلة للتطبيق على دفعة البذور أو النباتات 

السرطانات للغرس المباشر (الجدول 3)

• إزالة اجلذور والتقشري للحد من خماطر العدوى ببيض ويرقات السوسة، والنيماتودا 
والبكترييا والفطريات. 

%مستوى السماح للكورمات جبدور جزئية أو كلية: 3 من الكورمات.

• اللون األبيض الداسم للكورمة الناجتة عن التخلص من أنفاق يرقات السوسة، 

%

والنيماتودا، واألمراض البكتريية أو الفطرية األخرى؛ وينبغي أن يبقى على األقل ثلثي 

الكورمة بعد التقشري (وإذا مل يكن كذلك، جيب التخلص منها). 

مستوى السماح: 2  للكورمات بأكثر من ثلث الكورمة مزال أثناء التقشري أو غري

ملون كليا باللون أألبيض الداسم. 

• املقطع العرضي للساق الكاذبة بدون حلقات غري ملونة أو بقع سائلة أو بنية (األعراض 
البكتريية أو الفطرية).  

مستوى السماح للمقاطع العرضية للساق الكاذبة حبلقات غري ملونة: 0 يف املائة. 

النباتات المنتجة في المشتل (الجدول 4)

• النباتات ذات اخلصائص الغريبة - التقزم، العملقة، شبه موزاييك، بقع متلونة، أو خمض رة 
أو ميتة على األوراق، األوراق الرخوة. 

مستوى السماح  للنباتات الغريبة: 1 يف املائة.

• حالة احلاوية: أضرار باحلاوية أو فقدان الركيزة. 
مستوى السماح : 2 يف املائة من النباتات.
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مثال لب رامج اإلكثار مع وبدون أمراض الحجر 
يتمثل التحدي الرئيسي إلنتاج مواد الغرس نظيفة، وجبودة عالية يف اختيار التقنية املناسبة ملشاكل 

اآلفات واألمراض احمللية ومن مث التخطيط لعملية اإلنتاج للغرس يف الوقت املناسب. وهذا أمر مهم ال

سيما يف املزارع البعلية حيث ميكن تنفيذ عملية الغرس فقط يف بضعة أشهر يف السنة. 

برامج بديلة إلنتاج 000 50 نبات عند وجود أمراض الحجر 

إن استخدام السرطانات املنتجة حمليا يف الغرس املباشر للحقول، أو القطع احلقلية إل كثار السرطانات، 

أو الكورمات الدقيقة أو النباتات احملصل عليها من الرباعم الثانوية (PIBS)، جيلب معه خماطر  كبرية 

جدا إلكثار أمراض احلجر اليت قد تكون موجودة.  وتعتمد اخليارات الوحيدة املتوفرة على اإلكثار يف 

األنابيب املخربية لقمم اخللفات النظيفة املفهرسة بدقة بأا خالية من الفريوسات. وينبغي أن يكون 

الرتكيز األويل لربامج اإلكثار هذه على املواد اخلالية من األمراض، إال أنه على مدى فرتة 10-5 

سنوات، ينبغي أن تشمل أيضا عملية االنتخاب حتديد نسيالت (clones) متفوقة ذات إمكانية 

إنتاج عالية ومتجانسة. 

 ويكون اخليار 1 يف اجلدول 5، أكثر قابلية للتطبيق يف احلالة اليت تكون فيها نباتات األنابيب املخربية 

غري مكلفة ويكون معدل إعادة العدوى مرتفعا. ويستخدم هذا النهج يف املناطق املهددة مبرض بناما 

(Foc) أو يكون فيها ضغط مرض تورد القمة عاليا جدا. ويف ظل هذه الظروف، ُيشكل استخدام 

القطع احلقلية إل كثار السرطانات خماطر كبرية إلعادة العدوى قبل التمكن من تنفيذ النباتات احملصل 

عليها من الرباعم الثانوية PIBS. وميكن تطبيق اخليار 2 يف احلالة اليت يكون فيها خطر إعادة العدوى 

قليال وتكون نباتات زراعة األنسجة أكثر تكلفة.  

برامج بديلة عندما تكون أمراض الحجر الرئيسية غائبة

يف املناطق اليت ال توجد فيها أمراض احلجر، هناك العديد من اخليارات إلنتاج مواد الغرس النظيفة. 

ويتمثل التحدي الرئيسي يف مثل هذه املناطق يف تطوير نسيالت (clones) متفوقة ذات إمكانية 

إنتاج عالية ومتجانسة. ومل يتم التطرق الستخدام اإلكثار يف األنابيب املخربية كخيار بني اخليارات 

املوجودة يف اجلداول 6 و 7 و 8، إال أنه قد يكون فعاال جدا عندما يتم حتديد النسيالت املتفوقة. 
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الجدول 5 

خيارات إلكثار مواد الغرس عند وجود أمراض الحجر 

خيار 2. نباتات األنابيب المخبرية، القطع الحقلية  خيار 1. نباتات األنابيب المخبرية  
إل كثار السرطانات، النباتات المحصل عليها من 

البراعم الثانوية  

)
المدة  الخطوات  

شهر) 
العوامل في 

(اإلكثار 
المدة  الخطوات  

شهر) 
العوامل في اإلكثار 

خسارات ضئيلة    12-1
بسبب بقاء فمم 

اخللفات على قيد 

احلياة وإكثا رها   

اختيار وفهرسة 
وتنظيف عدد 2 قمم 
اخللفات من الصنف 

املطلوب خالية من 
الفريوسات واألمراض 

خسارات ضئيلة    6-1
بسبب فمم اخللفات 

على قيد احلياة 

وإكثا رها  

انتخاب وفهرسة 
وتنظيف عدد 55 
قمم اخللفات من 

الصنف املطلوب 
خالية من الفريوسات 

واألمراض  

إنتاج 53000 نبات 
يف األنابيب املخربية  

قمة واحدة تنتج    6
1000 نبات يف 
األنابيب املخربية 

إنتاج 210 نبات يف 
األنابيب املخربية  

قمة واحدة تنتج    6
1000 نبات يف 
األنابيب املخربية 

مشتل التقسية والفطام 
إلنتاج 50000 

نبات  

خسارة %3   6
النباتات الغريبة، 

واألواين املتضررة، 

والنباتات الغري 
النابتة بعد التشتيل 

مشتل التقسية والفطام 
إلنتاج 205 نبات  

التخلص من %3   6
من النباتات الغريبة، 

واألواين املتضررة 

نبات واحد ينتج    8

10 سرطانات 

القطعة احلقلية إل كثار 

السرطانات حممية 
إلنتاج 2000 

سرطانة  

غرفة الرطوبة العالية 
ب 2000 سرطانة  

سرطانة واحدة تنتج    6
25 نبات حمصل 

عليه 

مشتل الفطام ب 
50000 نبات 

خسارة ضئيلة    6
لألواين املتضررة، 
والنباتات الغري 

النابتة بعد التشتيل 
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الجدول 6

إكثار مواد الغرس من حقول اإلنتاج (أمراض الحجر غائبة) 

خيار 4. كورمات دقيقة من المزرعة إلى مشتل الفطام  خيار 3. سرطانات من مزرعة للغرس المباشر  
المدة  الخطوات   المدة   الخطوات  

(شهر) ( شهر)    
العوامل في

اإلنتاج
العوامل في 

اإلنتاج 
حقل 15 – 20 هكتار 
(1000 نبات/هكتار) 

مغروس لإلنتاج الذي 
أخذت منه السرطانات  

نبات واحد    10
ينتج من 2 إىل 

5 سرطانات 

حقل 15 – 20 
هكتار مغروس لإلنتاج 

الذي أخذت منه 
الكورمات الدقيقة  

نبات واحد ينتج    8
من 2 إىل 5 

سرطانات  

50000 سرطانة مقش رة 
ومعاملة  

خسارة ضئيلة    0.5
للسرطانات 
الغري النابتة 

كورمات دقيقة مقشرة 
ومعاملة ومزروعة يف 

املشتل   

خسارة ضئيلة    2
للنباتات الغري 

النابتة بعد التشتيل 

الجدول 7

إكثار مواد الغرس من القطع الحقلية إل كثار السرطانات (أمراض الحجر الزراعي غائبة)  

خيار 6. القطع الحقلية إل كثار الكورمات الدقيقة، مشتل  خيار 5. القطع الحقلية إل كثار السرطانات  
الكورمات الدقيقة 

)
المدة  الخطوات  

شهر) 
العوامل في 

(اإلنتاج 
المدة  الخطوات  

شهر) 
العوامل في 

اإلنتاج 
نبات واحد    10
ينتج من 2 

إىل 5 

حقل 2 هكتار مغروس 
لإلنتاج الذي أخذت منه 

الفسائل  

نبات واحد ينتج    8
من 2 إىل 5 
سرطانات  

حقل 2 هكتار 
مغروس لإلنتاج الذي 

أخذت منه 

السرطانات  
قطعة حقلية 1 هكتار 

إلكثار السرطانات  

 5000)
نبات/هكتار) من 
سرطانات مقشرة 

ومعاملة 

سرطانات  
نبات واحد    10

ينتج 10 

سرطانات 

قطعة حقلية 1 هكتار 
إلكثار الكورمات الدقيقة  

(5000 نبات/هكتار) من 
سرطانات مقشرة ومعاملة  

نبات واحد ينتج    8
10  كورمات دقيقة 

كورمات دقيقة مقشرة 
ومعاملة ومزروعة يف املشتل 

خسارة ضئيلة    2
للنباتات الغري 

النابتة بعد التشتيل 
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الجدول 8 

إكثار مواد الغرس للنباتات المحصل عليها من البراعم الثانوية (أمراض الحجر غائبة) 

خيار 7. النباتات المحصل عليها من البراعم 
الثانوية  للسرطانات من حقل اإلنتاج   

خيار 8. النباتات المحصل عليها من البراعم الثانوية من 

المدة  الخطوات  
شهر) (

العوامل في 
اإلنتاج 

القطعة الحقلية إل كثار السرطانات  
العوامل في  المدة (شهر)   الخطوات  

اإلنتاج 
واحد (1) هكتار 

مغروس لإلنتاج 
الذي اخذت منه 

السرطانات 

نبات واحد ينتج    10

من 2 إىل 5 
سرطانات  

100 نبات مغروس 

لإلنتاج الذي أخذت 
منه السرطانات  

نبات واحد ينتج    10

من 2 إىل 5 
سرطانات  

2100 سرطانة يف 
غرفة الرطوبة العالية 

سرطانة واحد    6
ينتج 25 انات 

نبات واحد ينتج    8
10  كورمات 

مشتل الفطام ب 
50000 نبات 

خسارة ضئيلة    6
لألواين املتضررة 

والنباتات اليت مل 
تنبت بعد 
التشتيل  

250 سرطانة يف 
القطعة احلقلية إلكثار 
من سرطانات مقشرة 

ومعاملة  
2100 سرطانة يف 

غرفة الرطوبة العالية  
سرطانة واحد    6

ينتج 25 ننات 

حمصل عليها من 
الرباعم الثانوية  

مشتل الفطام ب 
50000 نبات 

خسارة ضئيلة    6
لألواين املتضررة 

والنباتات اليت مل 

تنجح بعد 
التشتيل  
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الكسافا
 (Fernando Calle) وفرناندو كالي (Hernan Ceballos) هرنان سيبالوس

املركز الدويل للزراعة االستوائية (CIAT)، كايل، كولومبيا

 Manihot esculenta Crantz

  Euphorbiaceae

الكسافا (Manihot esculenta Crantz)، واملعروفة باسم منديوكا (mandioca) أو 

ي اكا (yuca) يف مناطق خمتلفة من أمريكا اجلنوبية، هي نبات معمر من أمريكا االستوائية.  ومركز 

Allen, 2001; Olsen and Schaal, ) منشئها احملتمل هو مشال شرق ووسط الربازيل

  .(Nassar, 1978) 2001) مع مركز ثاين للتنوع وموقع التدجني يف أمريكا الوسطى

وميكن إكثار الكسافا إما بالعقل الساقية أو البذور، ولكن الطريقة األوىل هي املمارسة الرئيسية. 

واجلذر ليس عضوا للتكاثر. وقد يتباين طول النبات من 1 إىل 4 أمتار. وتؤثر طبيعة منوه على  

كمية مواد الغرس اليت ميكن للنبات األم انتاجها. وتنتج األنواع القائمة،غري املتفرعة كميات كبري ة 

Ceballos and de la ) من العقل (إىل 30) اليت تسهل حصاد وختزين ونقل السيقان

Cruz, 2002). وميكن أن يكون معدل اإل كثار لألنواع املتفرعة منخفضا يصل إىل 3:1. 

وميكن للنبات امل ز ورع من العقل الساقية (أوتاد) أن ينتج عددا من السيقان األولية ال يقل عن عدد 

الرباعم احلية يف العقلة. إال أنه يف بعض األصناف ذات اهليمنة القمية القوية، ال ينمو إال ساق 

  .(Alves, 2002) واحد

ويرتاوح عادة عدد العقل التجارية اليت يتم احلصول عليها من النبات األم ال واحد من 7 إىل 10 

عقلة.  ويعتمد معدل اإلكثار على الصنف، واملناخ،  واإلدارة، وعمر مواد الغرس وظروف الرتبة. 
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اآلفات واألمراض

األمراض الرئيسية 

-

اجم سيقان الكسافا من قبل مسببات األمراض خمتلفة اليت حتدث تعفنا داخليا أو خارجيا و/أو 

تقرحات على القشرية أو البشرة (Lozano et al., 1977). وتغزو مسببات األمراض 

األخرى -  الفريوسات،  ومايكوبالسم (mycoplasms) اللفحة البكتريية يف الكسافا  

أنسجة الساق اخلشيب بصفة منتظمة دون أن ترتك أي أعراض واضحة. 

 وتشمل مسببات األمراض اجلهازية (الفريوسات،  والبكترييا و/أو البالزما النباتية 

(phytoplasma) ومسببات أمراض القشرة أو البشرة (الفطريات املختلفة) اليت تغزو العائل 

بصورة منتظمة دون أن ترتك أي عالمات واضحة يف اجلزء الناضج من الساق.  وهلذا السبب، 

تصاب نسبة عالية من النباتات القادمة من العقل املريضة، وميكن أن تشكل هذه النباتات مصدر 

اللقاح األويل يف املزرعة اجلديدة.  وهذه هي الوسيلة اليت يتم من خالهلا نشر مسببات األمراض 

اجلهازية.  

الجدول 9

قائمة أمراض الكسافا الرئيسية

المسبب االسم الشائع الرمز 

 Xanthomonas axonopodis pv. Manihotis اللفحة البكتريية يف الكسافا    CBB

مرض التخطط البين يف    CBSD

الكسافا 

فريوس 

فريوس  مرض موزاييك الكسافا     CMD

Cercospora spp، و .Cercosporidium spp، و  األمراض الورقية  

 Phaeromularia spp. و ،Colletotrichum spp.

شك يف وجود فريوس  وبالزما نباتية    مرض جلد الضفدع      FSD

.Armillaea spp، و Diplodia manihotis، و  تعفنات اجلذور  

.Fusarium spp، و .Phytophtora spp، و 

  Scletorium spp.

مرض االستطالة الفائقة    SED

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري



51 الكسافا 

أهم األمراض (اجلدول 9) اليت تنتشر بواسطة مواد اإلكثار املصابة هي:

• مرض موزاييك الكسافا (cassava mosaic disease (CMD))  واملرض 
 (cassava brown streak disease (CBSD)) التخطط البين يف الكسافا

كالمها موجودان يف أفريقيا  ويوجد مرض موزاييك الكسافا  كذلك يف اهلند وسريالنكا، 

cassava bacterial blight (CBB, ) وتوجد اللفحة البكتريية يف الكسافا •
(Xanthomonas axonopodis pv. manihotis) يف آسيا، وأفريقيا،

وأمريكا الالتينية، ومنطقة البحر الكارييب،

• مرض االستطالة الفائقة (super-elongation disease (SED))، وهو 
 Sphaceloma manihoticola  مرض فطري ناجم عن

(Teleomorph: Elsinoe brasiliensis) اليت تنتشر على نطاق واسع يف 

األمريكتني، 

• وتسبب عدة أنواع من Phytophthora تعفن اجلذور  وإصابة السيقان، اليت 
تشكل أهم آليات االنتشار، 

• فطر Diplodia manihotis، الذي يسبب تعفنات اجلذر والساق يف أفريقيا 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 

• مرض جلد الضفدع (Frog skin disease (FSD))، الذي ال يعرف مسببه 
ويشتبه أن يكون فريوسا  وبالزما نباتية.

 وتشمل األمراض األخرى اليت ليست حادة مثل تلك املذكورة أعاله ما يلي- على الرغم من أن 

:  -يف بعض املناطق تكون األمهية املقدرة لألمراض خمتلفة   

• األمراض الورقية األخرى اليت تؤثر على إنتاجية الكسافا يف األراضي املنخفضة االستوائية 
ذات األمطار الغزيرة، وتنتمي إىل أجناس Cercospora، و 

 Colletotrichum أو Phaeoramularia و ،Cercosporidium

،(Jennings and Iglesias, 2002)
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• أنواع Phoma اليت تسبب جروح يف ال ورقة والساق يف املرتفعات االستوائية، 
• تعفنات اجلذر اليت تسببها أنواع خمتلفة من  Sclerotium، و Armillaea و 

.Fusarium

اآلفات الرئيسية المنقولة بواسطة مواد اإلكثار

اجم السيقان عن طريق احلشرات والعناكب املوجودة على القشرة السطحية أو داخل الساق 

(Lozano et al., 1977). وتتغذى األنواع املختلفة من العناكب على أوراق الكسافا. 

 وعندما اجر، تكون موج ودة على سطوح سيقان النباتات املصابة حيث اجم الرباعم النابتة. 

 ،Mononychellus tanajoa وبشكل العقل املصابة أهم وسيلة لنقل العنكبوت

 وحشرات قشرية (Aonidomytilus albus، و Saissetia miranda) والبق الدقيقي 

(Phenacoccus herreni و P. manihoti). ويلتصق بيض ويرقات احلشرات 

Corynothrips  و ، Frankliniella williamsi) األخرى مثل الرتبس

 (Vatiga spp) والبق املطرز  (Caliothrips masculinus و ، stenopterus

بسط وح السيقان وتنتشر عن طريق العقل املصابة. 

واحلشرات املوجودة عادة يف الساق هي حفارات الساق من األنواع املختلفة لغمدية األجنحة 

(.Coelosternus sp، و .Lagochirus sp)، وحلرشفية األجنحة (وخاصة 

Chilomima spp) وذباب الفاكهة غشائية األجنحة (.Anastrepha spp) (لوحة 

Agrotis ) 5). وكثريا ما تنتقل فراشات احلصيد السطحية أو اجلوفية اليت تتغذى على الساق

ipsilon و Prodenia eridania) عشوائيا من مكان إىل آخر. وتسهل األنفاق اليت 

حتفرها يف الساق وصول الكائنات احلية الدقيقة اليت تسبب تعفن الساق، وكذلك توفر وسيلة 

سهلة لتحديد مواد الغرس املصابة. 

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري
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لوحة 5  

أنفاق محفورة من قبل حفار الساق 

بروتوكول إلنتاج مواد الغرس

الصوبات ومرافق المختبرات

مت تطوير طرق اإل كثار السريع  وترتاوح من استخدام العقل (األوتاد) الدقيقة إىل تقنيات زراعة 

األنسجة. وقد استخدمت العقل/األوتاد الدقيقة (microstakes) بعقدة واحدة بنجاح يف 

برامج اإل كثار السريع. وبسبب هذه الظروف، يكون الري شرطا ضروريا. ويعتمد حجم العقلة 

الوتد) املزمع استخدامها على:(

• الرطوبة يف الرتبة وقت الزراعة -  ومن شأن األمطار الكافية أو الوصول إىل مياه الري 
بأن تسمح باستخدام عقل قصري ة،

• فرتة ختزين مواد الغ رس – كلما كانت فرتة التخزين قصرية كلما كانت العقل قصري ة، 
• خصائص األصناف -  بعض النباتات املستنسخة/النسيالت هلا قدرة على التربعم أفضل 

من غريها،  

• اجلودة الفسيولوجية والغذائية اإلمجالية ملواد الغ رس.

 وبدال من ذلك، ميكن زراعة كثافة عالية للعقل الدقيقة microstakes بعقدتني يف غرف رطبة 

حيث تنبت. ويتم حصاد النبتات الناجتة (15-20 سم) بعد ثالثة أسابيع، وتغمر أجزاؤها 

السفلية يف املاء إلنتاج اجلذور، ومن مث يتم نقلها إىل الرتبة.

الكسافا 
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املرافق الالزمة للتقسية الفعالة هلذه النباتات الصغرية ليست معقدة. وينبغي توفري بيئة باردة أو 

معتدلة حتت الظل، حيث ميكن جتنب درجات احلرارة القصوى  وتوفري الرطوبة الكافية. وهلذا، 

تكون الصوبات احملمية مثالية.  وميكن زرع الشتالت يف احلقل عندما يبلغ عمرها شه رين.

;

وقد استخدمت ج زراعة األنسجة مثل استخدام اخلاليا اإلنشائية واألجنة من اخلاليا اجلسدية 

لإلإكثار السريع للكسافا (Fregene et al., 2002). وينتج هذان الربوتوكوالن نباتات 

Segovia et al., ) صغرية تنمو يف األنابيب املخرب ية، األمر الذي حيتاج إىل عملية التقسية

2002). وتستمر الفرتة احلرجة لعملية التقسية ، بعد اخراج النباتات من ظروف األنابيب 

املخرب ية، ملدة أسبوع واحد.  وتبدأ عملية التقسية (باستخدام املرافق كما هو موضح أعاله) بنقل 

النبات الصغري من ظروف األنابيب املخربية إىل أواين (أكياس بالستيكية أو صواين للشتالت) مع 

خليط من الرتبة والرمل الذي مت تعقيمه بشكل مثايل عند 100 درجة مائوية. ومن الضروري توفري 

ظروف رطوبة عالية يف األسبوع األول بعد التشتيل.  وقد اقرتحت بدائل خمتلفة ترتاوح من استخدام 

أكواب القهوة البالستيكية تستعمل مرة واحدة مع ثقوب صغرية يف القاعدة ووضعها مقلوبة فوق 

Fregene et al., 2002 النبات حبيث يتم تغطيته بالكامل، إىل استخدام غرف رطبة ( 

Segovia et al., 2002).  وبعد األسبوع األول، تتعرض النباتات تدرجييا إىل ظروف تكون 

فبها الرطوبة منخفضة ودرجة احلرارة مرتفعة وخالل شهرين ميكن غرسها يف احلقل.  

متطلبات إدارة الحقل

إن عملية إنتاج مواد الغرس للكسافا يف احلقل تكون مماثلة إلنتاج اجلذ ور. وينصح بأن ترتك 

مساحة من حقل اإلنتاج كمصدر ملواد الغرس اجلديدة للموسم املقبل.  وتدار هذه املساحة (حوايل 

10 يف املائة من املساحة اإلمجالية) بطريقة خاصة باتباع نفس معايري املشاتل املصممة هلذا 

الغرض. 

 وتزرع مشاتل إكثار حمددة عندما يتم حتديد صنف جديد، أو عندما يتم إنتاج مواد الغرس النظيفة 

من زراعة النسيج اإلنشائي من صنف قدمي.  ويف هذه احلالة، يكون املنت وج الرئيسي هو مواد الغرس 

عقل/أوتاد) بدال من اجلذور. وهذا سيكون ذات أمهية خاصة ملواد الغرس اليت مت فحصها بأا (

نظيفة من األمراض الفريوسية املوجودة يف أفريقيا أو مرض جلد الضفدع يف األمريكتني.  وعندما 



55 الكسافا 

يتم التأكد من أن مواد الغرس خالية من املرض، يكون من املهم جتنب اتصال احملص ول النظيف 

اجلديد بناقالت األمراض احلشرية، مثل الذباب األبيض، من أجل منع تكرار العدوى.  وعلى 

الرغم من أن استخدام مبيدات احلشرات ميكن النظر فيها، فإا ليست فعالة بالشكل املطلوب. 

ويكون الذباب األبيض سائدا يف بيئات األراضي املنخفضة ونادرا ما يوجد على ارتفاع أكثر من 

1800 مرتا فوق سطح البحر.  وتكون الدورات الزراعية مهمة يف حالة احلقول املصابة بعفن 

اجلذ ور ألن اللقاح سيبقى يف الرتبة وحيتمل جدا أن يصاب احملصول اجلديد.  

وحيتاج إنتاج مواد الغ رس إىل أن يدار بشكل صحيح لتجنب نقص أو فائض املياه من أي مصدر، 

ومنع اهلجمات من اآلفات واألمراض وتوفري خصوبة الرتبة كافية. واهلدف النهائي هو احلصول 

على نباتات الكسافا (10-18 شهرا) ذات سيقان بظروف صحية وفسيولوجية مثلى،  وتنمو 

بشكل جيد  وحتت الري. كما أن خصوبة الرتبة الكافية أمر مهم ألن ذلك يزيد من التربعم 

الس ريع للجيل القادم، مع نباتات قوية وصحية وحمصول متجانس.  

رصد المشاتل 

)

يبدأ إنتاج مواد الغرس باملواد اخلالية من اآلفات واألمراض.  وقبل الغرس، على املنتج التحقق من 

عدم وجود النباتات امللوثة  والتلقائية من املواسم السابقة، فضال عن توافر مرافق الري والصرف يف 

احلقل.  وينبغي أن جتري عمليات التفتيش أثناء مرحلة تط وير احملصول: بعد شهر واحد من الزرع 

عادة 10-12 شهر ملراقبة بداية منو احملص ول، ومن مث على األقل مرة كل شهرين حىت احلصاد 

بعد الز راعة).

<
<

 ويف ظل ظروف معينة، مثل احلالة اليت تكون فيها الكسافا مزروعة يف املناطق املرتفعة ( 1500 

مرت فوق سطح البحر)، مع فرتات ممطرة قصرية أو شتاء بارد (يف خطوط العرض  20 درجة)، 

يتم حصاد مواد الغرس من النباتات األكرب سنا (18 شهرا).  ويف هذه احلالة، ميكن توزيع زيارات 

الرصد. 

 وخالل عمليات التفتيش، ينبغي فرز املشتل  كله ملراقبة املشاكل الصحية احملتملة.  وينبغي القضاء 

على النباتات املصابة باألمراض أو اآلفات. كما جيب ضمان التوافر السليم للمواد الغذائية واملياه. 

وينبغي أن تتم مكافحة احلشائش بعناية، وال سيما يف األشهر الثالثة األوىل للمحصول. وميكن 
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التحقق من نقاوة األصناف يف املشتل 3-5 أشهر بعد الز راعة. وتسمح الواصفات األكثر متيزا 

للكسافا (لون وطول السويقات، شكل فصيصات األو راق، وجود زغب على اخللفة، لون الساق) 

بسهولة التعرف على النباتات الغريبة اليت ميكن بعد ذلك التخلص عليها.  وبالنسبة لبعض 

األمراض، مثل مرض التخطط البين يف الكسافا أو مرض جلد الضفدع، فمن الضروري فحص 

Calvert ) ا قد توفر املصدر الوحيد لألعراض اليت تسمح بتحديد النباتات املصابةاجلذور أل

  .(and Thresh, 2002

ويوصى بإجراء التفتيش الرمسي ملشتل تكاثر النباتات 5-7 أشهر بعد الز راعة. وميكن قبول نسبة 

النباتات الغريبة تصل إىل 1 يف املائة. وبالنسبة للفحة البكتريية للكسافا (CBB)، ، واالستطالة 

الفائقة (SED) ميكن قبول 2 يف املائة من النباتات اليت تظهر أعراضا.  واعتمادا على ضغط 

املرض  والصنف املكثر، ميكن أن ترتاوح املستويات املقبولة يف ذلك الوقت بالنسبة ملرض موزايك 

الكسافا (CMD) واملرض التخطط البين يف الكسافا (CBSD) بني 0 و 5 يف املائة ولكن 

مستوى السماح  هذا ينبغي االتفاق عليه مع هيئة الرتخيص. 

حصاد مواد الغرس

إن أي جزء من ساق الكسافا ميكن استخدمه ألغراض التكاثر. إال أنه ال ينبغي أن يكون مسك 

الساق املستخدم ألخذ العقل أقل من نصف قطر جزء الساق األكرب مسكا للصنف احملدد 

املستخدم. 

 وسوف تنبت العقل من السيقان اخلضراء (املتخشبة قليال)، ولكنها تكون عرضة لإلصابة من قبل 

مسببات األمراض واحلشرات، ومتيل إىل التجفيف بسرعة. وتكون العقل من السيقان األكرب من 

18 شهرا متخشبة جدا،  وحتتوي على كميات صغرية من االحتياطيات الغذائية،  وهلا حي وية 

منخفضة، وتربعم متأخر وبطيء، و/أو قوة ضعيفة. ويوصى بأخذ مواد الغ رس من سيقان يرتاوح 

عمرها بني 8 و 18 شهرا. وكلما كان النبات صغري  كلما ينبغي اختيار الساق األكثر ختشبا 

ألخذ العقل.  وإحدى الطرق العملية ملعرفة ما إذا كان الساق ناضجا مبا فيه الكفاية هو حتديد 

العالقة بني قطر اللباب  وعقلة الساق يف مقطع عرضي. وإذا  كان قطر اللباب يساوي أو أقل من 

50 يف املائة من قطر الساق، فهو ناضج مبا فيه الكفاية الستخدامه يف التكاثر (لوحة 6).  
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لوحة 6  

المقطع العرضي لساق الكسافا يبين العالقة بين قطر اللباب ومجموع القطر و إفراز اللتي. 

وحيث ال يوجد عند الكسافا نضج فيزيولوجي، فمن األفضل احلفاظ على مواد الغ رس يف حقول 

املشاتل بدال من حصادها يف وقت مبكر جدا  وخت زينها ملدة 2-3 أشهر.  ويتم قطع الفروع الشابة 

والتخلص منها مث تقطع السيقان الرئيسية، اليت تقدم معايري اجلودة املذكورة أعاله، ويتم ربط

بعضها ببعض يف حزمات تضم 50 عقلة تقريبا.  ويف املتوسط، تعطي السيقان من 5 إىل 7 

عقلة/وتد. إال أنه، اعتمادا على عمر وخصائص الصنف، ميكن أن تعطي السيقان من 3 إىل 12 

عقلة/وتد.  وليست هناك فرتة سكون  وميكن زراعة العقل/األوتاد فورا بعد احلصاد، عندما ميكن 

اخلضراء) أن تعطي براعم خضرية  وتنتج نباتا قويا.  ويتم تعريف كل حزمة( حىت للسيقان ال رفيعة 

بعالمة بالستيكية حتتوي على اسم الصنف، وتاريخ ومكان احلصاد مكتوبني بشكل واضح 

باستخدام أقالم احلرب الدائم (ماركر) أو أقالم الرصاص.  

 وعند احلصاد، تفحص السيقان للحصول على أدلة إلصابة احلشرات، وخاصة حفا رات الساق. 

 وإذا كان ذلك مناسبا للمنطقة، ينبغي فحص جذور ملراقبة مرض حلد الضفدع (FSD) أو 

  .(CBSD) مرض التخطط البين للكسافا

التخزين

ميكن ختزين السيقان (بطول حوايل 1-2 مرت) كما هي بعد حصادها. وإال ميكن تقطيعها إىل 

احلجم املناسب للزراعة (حوايل 20 سم).  وملنع التجفيف أثناء التخزين، يوصى بقطع السيقان 

إىل عقل الغرس قبيل الزراعة.  وينبغي وضع حزمات السيقان الطويلة عموديا على األرض، يف الظل 

الكسافا 
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لوحة 7) مع اجلزء القمي من الساق إىل األعلى.  ويف بعض األحيان، يغطي املزارع ون حزمات (

السيقان باألجزاء اخلضرية املتبقية من احملص ول للتقليل من جتفيف السيقان.  وجيب أن تكون منطقة 

التخزين مظللة وتوفر رطوبة نسبية عالية ولكن غري مفرطة (حوايل 80 يف املائة) ودرجات حرارة 

معتدلة (20-30 درجة مئوية).  

لوحة 7  

تخزين العقل المنتخبة الستخدامها في اإل كثار. 

المعاملة الكيميائية

يوصى برش أو غمر السيقان يف حملول واقي يضم مبيد احلشرات ومبيد الفطريات حديث (عادة 

على أساس النحاس). وميكن أيضا استخدام احمللول على مواد الغرس قبيل ال ز راعة.  وينبغي معاملة 

السيقان املزمع ختزينها لفرتة طويلة مرتني بنفس احمللول: فورا بعد حصاد الساق وقبيل الزراعة.  ومن 

املهم جدا أن يرتدي العمال قفازات واقية، ومآزر، ونظارات وأقنعة.

اختالفات األصناف

هناك تباين وراثي يف قدرة التربعم لعقل الكسافا. وتزداد الفروق مع ختزين العقل: فكلما طالت 

فرتة التخزين،  كلما زاد التباين. وميكن مقارنة قدرة الترب عم لألصناف املختلفة بعد فرتة ختزين قصرية 

من 15 يوما، وبعد ذلك كل أسبوعني خالل مدة تصل إىل ثالثة أشهر.  
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األضرار الميكانيكية

ميكن أن تكدم أو تتضرر القشرة اخلارجية وبراعم العقل من االحتكاك وجروح املنجل أثناء 

إعدادهم، ونقلهم وختزينهم وزراعتهم. وميثل  كل جرح موقعا جديدا حمتمال لدخول الكائنات احلية 

الدقيقة اليت تسبب العفن.  وينبغي اختاذ مجيع االحتياطات الالزمة لتجنب التعامل خبشونة عند

قطع السيقان ونقلها. كما ينبغي إجراء القطع بساطور شحذ جيدا أو مبنشار دائري، ويف هذه 

احلالة ينبغي إمساك الساق بكلتا اليدين بينما يتم قطعه. وجيب إيالء االعتبار الواجب لتدابري 

الصحة والسالمة للموظفني العاملني يف هذه العمليات.  

معايير الجودة لمواد الغرس (الجدول 10)

عمر مواد الغرس 

ال جيب ختزين السيقان ملدة أطول من ثالثة أشهر حتت الظروف املثلى،  ومن األفضل أقل من 

شهر واحد. 

عدد العقد في العقلة 

كل عقدة ساقية لديها برعم إبطي.  ونظريا، ميكن احلصول على نبات واحد من كل عقدة. وقد 

وجد أن العقل بعقدة واحدة إىل ثالثة عقد تتوفر على نسب منخفضة للترب عم يف احلقل. 

الجدول 10   

جدول ملخص للمعايير 

مدة التخزين أقل من 3 أشهر بعد القطع عمر الساق 

-25 سم  18طول الساق  

-7 5عدد العقد لكل عقلة 

%إىل حد 50 من قطر الساق مسك اللباب 
ال يزيد عن %5 مستوى السماح  بالنسبة لآلفات واألمراض  
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بينما السيقان الط ويلة ب 8-10 براعم، لديها فرصة أفضل للحفاظ على صالحيتها احملتملة، 

ولكنها حتتاج إىل مزيد من مواد الغرس يف وحدة املساحة.  ولذلك جيب أن تتوفر العقل/األوتاد 

املثالية على 5-7 عقد وبطول حوايل 20 سم (لوحة 8).  

لوحة 8  

عقل الكسافا بطول وعرض مناسبين و ب 5- 7 عقدة. 

سماكة اللباب 

كقاعدة عامة جيب أن يساوي قطر اللباب 50 يف املائة أو أقل من القطر الكلي للساق.  وعندما 

تقطع السيقان إىل عقل الغرس، يكون إفراز اللىت من القشرة مؤش را على احلالة اجليدة للساق.

الفحص البصري للسيقان / األوتاد 

ميكن الفحص البصري للساق من الكشف عن األضرار املادية خالل التخزين و / أو النقل 

وكذلك عن وجود أعراض أو عالمات لألمراض واآلفات.  وينبغي أن تشمل مواد الغرس ذات 

اجلودة العالية أقل من 5 يف املائة من السيقان اليت تظهر هذه األنواع من املشاكل. 
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قد رة التب رعم 

إن الترب عم السريع  والقوي هو اهلدف النهائي ألي نظام إلنتاج مواد الغ رس للكسافا. ولذلك، 

ميكن اختبار قد رة الترب عم لعينة من العقل عن طريق وضعها يف أكياس بالستيكية مع الرتبة وإضافة 

املاء إىل األكياس. وميكن تقييم نسبة وقوة الترب عم يف غضون 10 أيام.  
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الكوكويام (لوف أصفر/كسانت و زوما)
 (Juan Perez Ponce) خوان بيريز بونس

فيرتوبيو فالنسيا س. ل.، فالنسيا، اسبانيا 

 Xanthosoma sagittifolium (L) Schott

  Aroidea ، Araceae فصيلة القلقاسيات

األصل الجغرافي والتوزيع
املوطن األصلي للكوكويام ( Xanthosoma sagittifolium) يف املناطق االستوائية األمريكية.

فهو يزرع يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية بني خطوط العرض 30 درجة مشاال و 15 درجة 

جنوبا. وهو حمصول جذري ودرين ذات أمهية عاملية، وجييء يف املرتبة السادسة بالنسبة للمساحة 

املزروعة  واالنتاج بعد الكسافا، والبطاطس، والبطاطا احللوة، واليام، والقلقاس. وتشمل املناطق الرئيسية 

النتشار احملصول منطقة البحر الكارييب (كوبا، مجهورية الدومينيكان، وبورتوريكو، وجزر اهلند الغربية)، 

وأمريكا الوسطى واجلنوبية، والواليات املتحدة األمريكية (فلوريدا، هاواي)، وغرب أفريقيا (الكامريون، 

غانا، نيجرييا، توغو)، وآسيا االستوائية (إندونيسيا وماليزيا وجزر جنوب احمليط اهلادئ).  

األسماء الشائعة
جالوزا (Gualuza)، ماقال (Macal)، ماالجنا (malangay)، أكيومو (Okumo)، أوطو 

(Otoe)، كوينكويكس (Quiquisque)،  كويسكموت (Quiscamote)، تيكويسك 

(Tiquisque)، أونكوشا (Uncucha)، و ياوتيا باللغة االسبانية (Yautia). منجريطو 
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(Mangareto)، و منجري (Mangarais)، و منجريطو (Mangarito)، و طاووبا 

(Taioba) باللغة الربتغالية. و شو  كا ريب (Chou Caraïbe) باللغة الفرنسية. و الكوكويام

(Cocoyam)، و طانيا (Tannia)، و طانيريا (Taniera) باللغة اإلجنليزية.  

طرق التكاثر
تشمل طرق اإلكثار التقليدية أجزاء العقل من الكورمة املركزية، أو الك رميات (cormels) أو الك رميات 

الدقيقة. وختضع لفرتة من السكون تصل إىل حوايل مخسة أسابيع، واليت ال حيدث خالهلا أي ترب عم 

(Wilson, 1984). وتسارع إزالة اهليمنة القمية على تفريخ الرباعم اجلانبية من خالل إتالف 

الربعم القمي. 

اآلفات واألمراض (الجدول 11)

Dasheen فيروس موزاييك داشين

يعد فريوس موزاييك داشني (Dasheen mosaic virus (DsMV)) املمرض الفريوسي األهم 

يف مجيع أحناء العامل للقلقاسيات املز روعة (Chen et al., 2001). وذكر ألول مرة من قبل زيتلر 

وآخرون (Zettler et al. (1970)) ومت تعريفه ألول مرة يف أمريكا الوسطى يف كوستاريكا عن 

طريق رامرييز Ramirez ٌ(1985)). ويصنف DsMV كفريوس بويت Potyvirus، عائلة 

Potyviridae، ويتكون من جسيم خيطي متمعج (أقل من 700 نانومرت) الذي حيتوي على خيط 

 .(positive-sense strand RNA genome) جينوم احلمض النووي الرييب إجيايب االجتاه

وتشمل األعراض الظاهرة على النباتات تشويه األوراق، وداء اخضرار الوريد،  وموزاييك الريش على 

طول األوردة (Zettler et al., 1989) ومع اإلصابة الشديدة، تقزم النباتات.  

الكوكويام 
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الجدول 11  

اآلفات واألمراض األخرى 

اآلفة أو 

المرض 

المنطقة  الممرض المسبب  

المتضررة 

العالج الوقائي األعراض 

العفن 

الطري 

البكتريي 

Pseudomonas 

  solanacearum
األوراق 

والدرنات 

استخدام مواد الغرس  داء اخضرار األوراق، الذبول وعفن 

خالية من األمراض.  الدرنات  

عفن 

الدرنات 

الطري 

Erwinia 

 .carotovora pv

  Atroseptica

اتباع دورة زراعية.  

على النحو الوارد أعاله  عفن الدرنات الطري   الدرنات  

للعفن الطري البكتريي. 

التبقع 

البكتريي 

Xanthomonas 

  campestris
تبدأ األعراض يف وقت مبكر على  األوراق  

مقربة من هامش الورقة فىي السطح 

السفلي للورقة على شكل بقع مائية 

صغرية.  ويف املراحل الالحقة، تصبح 

البقع بنية، خنرية وتلتحم مع بعضها 

البعض، مما يعطي مناطق واسعة 

خنرية غري منتظمة مع حافة صفراء  

استخدام مواد الغرس 

خالية من األمراض  

جيب جتنب الري 

بالرشاش واالكتظاظ. 

 وينبغي إزالة األوراق 

املصابة.  

لفحة 

األو راق 

 Phytophthora

 spp.
بقع بنية على األوراق ذات شكل  األوراق  

دائري 

القضاء على العوائل 

البديلة قبل الغرس. 

التخلص من األوراق 

العفن 

اجلاف 

Fusarium 

  oxysporum

املصابة  

استخدام مواد الغرس  العفن اجلاف مع مظهر قطين   األوراق  

خالية من األمراض. 

اتباع دورة زراعية مع 

النجيليات.  

نيماتودا 

تعقد 

اجلذور 

Meloidogyne 

 .spp

تباع دورة زراعية مع  التدرن التاجي   اجلذور  

البقوليات، على سبيل 

 Mucura املثال

نيماتودا 

تبقع اجلذور 

Pratylenchus 

 .spp

  .pruriens

على النحو الوارد أعاله  تبقع/تقرح اجلذور   اجلذور  

لنيماتودا تعقد اجلذ ور. 
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وينقل DsMV حصريا بواسطة حشرة املن (Brunt et al., 1996) وميكن أن ينتشر بسرعة  

كبرية يف احلقل (Pernezny et al., 1993). ورغم أن DsMV ليس قاتال، فإنه يؤخر النمو 

وخيفض اإلنتاجية. 

وتشكل األنواع الربية لكسانت و زوما مصادر للفريوسات. وتشمل األجناس األخرى اليت تشكل العائلني 

الطبيعيني: 

• Aglaonema، و Alocasia، و Amorphophallus، و Arisaema، و 
Cyrtosperma. األعراض: املوزاييك.

• Cryptocoryne، و Dieffenbachia، و Philodendron، و 
Richardia، و .Zantedeschia spp. األعراض: املوزاييك وتشوه األوراق. 

Seller et ) األعراض: املوزاييك، داء االخضرار والتقزم .Colocasia esculenta •
.(al.,1970

وتعتمد مكافحة فريوس موزاييك داشني (DsMV) على:

• استخدام مواد الغرس خالية من األمراض؛
• املكافحة الكيميائية حلشرات املن؛  

• اختيار مناطق الزراعة معزولة وغري امللوثة؛ 
• مكافحة فعالة للنباتات العائلة البديلة. 

(RRD) مرض عفن الجذ ور

 ،(Tambong et al., 1998) يعد مرض عفن اجلذور املرض األكثر تدمريا عند كسانت و زوما

 .(Saborido et al., 2004) وميكن أن يسبب التلف الكلي للغلة

واألعراض هي التقزم واصفرار األوراق، وخفض أو فقدان تام لنظام اجلذور. واملمرضات املسببة هي 

Sclerotium  و ،(Giacometti and Leon, 1994) Rhizoctonia spp.

 Fusarium spp. و ،(Bejarano-Mendoza et al., 1998) rolfsii
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(Saborido et al., 2004)، و  Pythium myriotylum، الذي متت اإلفادة عنه بأنه 

 .(Tambong et al., 1999) املمرض املسبب الرئيسي

وينتشر املرض عن طريق مواد الغرس والرتبة املصابة (Nzietchueng, 1984) ويستمر املمرض 

يف الرتبة لسنوات عديدة. 

وتعتمد مكافحة مرض عفن اجلدور على:

• استخدام مواد الغرس خالية من األمراض؛ 
• املكافحة الكيميائية؛ 

• الغرس يف تباعد واسع، على قمم عالية وتنظيم وقت الغرس؛
• الغرس على قمم اخلطوط، وكذلك اتباع دورة زراعية؛   

• استخدام األمسدة العضوية.  

بروتوكوالت إلنتاج مواد الغرس
إن اخلسائر النامجة عن مسببات األمراض تربر وضع برنامج إلنتاج املواد اخلالية من مسببات األمراض. 

ويف حالة فريوس موزاييك داشني، كانت هذه اخلسائر دائما تفوق 25 يف املائة وقد وصلت يف حالة 

عقن اجلدور إىل 90 يف املائة من احملصول. 

))

Dottin and Perez Ponce, ) وهناك مربر رئيسي آخر هو تأثري التجديد الفسيولوجي

1998)، الذي ميكن أن يرفع من اإلنتاجية بنسبة تزيد على 30 يف املائة، مبا يف ذلك النباتات 

Reyes et al. (2005) عن زيادة 86 باملائة يف املصابة بالفريوسات. ويف نيكاراغوا، أبلغ 

اإلنتاجية بسبب تأثري التجديد. 

المختبر
إن عملية اإلكثار الدقيق لكسانت و زوما مضبوطة. وأغلبية تراكيب الوسائط الز راعية حمددة بشكل جيد، 

وكذلك التقنيات. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن احلصول على مادة خالية من الفريوسات. وال ميكن 

القضاء على فريوس موزاييك داشني (DsMV) الذي هو من فريوسات بويت (potyvirus) إال 
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من خالل زراعة النسيج اإلنشائي (املرستيم). وميكن احلصول على 70 إىل 100 يف املائة من املواد 

اخلالية من الفريوسات باستخدام هذه الطريقة. ويتم أيضا استبعاد مسببات األمراض األخرى، مبا فيها 

  .(RRD) تلك املسؤولة عن عفن اجلذور

متطلبات المختبر

مبىن مبساحة تقرب 120 مرت مربع، جمهز مبجهر جمسم، و هناك حاجة إىل أربع غرف التدفق

الصفحي ومعدات إضافية للمخترب. وتصل الطاقة االنتاجية ملخترب من هذا النوع بني 200،000 و 

500،000 نبات خايل من مسببات األمراض سنويا. كما ميكن أن يصل هذا اإلنتاج إىل 1 مليون 

نبات سنويا مع الكفاءة اجليدة والتقنيات املتقدمة لإلكثار الدقيق. ويتكون املوظفون الالزمون من 

متخصصني اثنني (متخصص يف التقنية احليوية، ومتخصص يف وقاية النباتات)، وأربع مشغلني لغرف 

التدفق الصفحي، واثنني من فنيي املختربات. 

ومن أجل حتسني كفاءة اإلنتاج، ميكن استخدام ضوء الشمس يف غرف النمو. وميكن إلدخال 

تكنولوجيات اإلكثار الدقيق ألنظمة الغمر املؤقت أن تضاعف اإلنتاج (لوحة 9).  

لوحة 9  

اإلكثار الدقيق لكسانت و زوما عبر أنظمة الغمر المؤقت. ا. أنظمة تحت اإلنتاج. ب. نبات 

مستأصل لكسانت و زوما بعد مرحلة اإلكثار.  

الصوبة  
إلنتاج 500000 نبات يف األنابيب املخربية سنويا وبتناوب مخس مرات يف العام، ينبغي أن تتوفر 

طاقة الصوبة على التايل: 

• مساحة إمجالية قدرها 400 مرتا مربعا؛
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• منطقة فعالة من 300 مرت مربع؛
• املدرجات أو مقاعد ل2700 صينية ب 38 ثقب (حمطات) لكل واحدة منها؛

• طاقة عدد نباتات األنابيب املخربية: 100000؛ 
• الغطاء (غطاء الصوبة) من البالستيك السميك للسقف مع شبكة واقية من حشرة املن على 

اجلانبني، ومروحة التهوية؛ 

• باب مزدوج ملنع دخول احلشرات وناقالت األمراض، وتطهري األحذية وتغيري مالبس املخترب.

الممارسات الزراعية بما في ذلك الدورات الزراعية
ينبغي أن يتم غرس نباتات األنابيب املخربية أو الشتالت يف مناطق معزولة حيث مل تتم زراعة أنواع من 

كسانت و زوما (Xanthosoma) أو القلقاس (Colocasia) من قبل. وعلى سبيل املثال،كانت

املناطق املزروعة يف السابق بقصب السكر فعالة جدا لغرس بذور البطاطس، نظرا لعدم وجود النباتات 

العائلة، وجمموعات حمدودة من حشرة املن. ويف هذه احلالة، تكون إعادة العدوى معدومة تقريبا، 

وبالتايل ينصح باتباع دورة زراعية مع قصب السكر و حماصيل أخرى اليت تتطلب مساحات واسعة. 

االعتبارات واملمارسات الزراعية الرئيسية هي  كالتايل:

• زراعة احملاصيل يف بيئة ذات الرقم اهليدروجيين (pH) بني 5،5-6،5 ودرجة احلرارة بني 
20 إىل 35 درجة مائوية؛  

• تؤخر درجات احلرارة أقل من 18 درجة مائوية منو األوراق بينما درجات احلرارة أكرب من 
35 درجة مئوية تعمل على زيادة األوراق، ولكن حتد من التكوين العادي للكورمات؛

• الغرس يف املناطق املعزولة، وتفضل مناطق قصب السكر؛ 
• عدم جتاوز كثافة الغرس 10000 نبات يف اهلكتار؛ 

• إعداد مراقد الغرس على مسافات 1.2 مرت على 0.8 مرت؛ 
• ضمان وجود صرف جيد للمياه إذا كانت املنطقة ختضع هلطول أمطار غزيرة؛ 

• وضع الفخاخ األصفر اللتقاط ورصد حشرة املن؛ 
• ينبغي على املتخصص رش املبيدات احلشرية بعد تقييم جمموعة املن وإصابة الفريوس؛

• غرس نباتات األنابيب املخربية دائما يف منطقة جديدة؛ 
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• اتباع دورة زراعية للكورمات، والك رميات، والشتالت كل سنتني مع حماصيل أخرى من عائلة 
النجيليات (poaceaes) ويفضل قصب السكر والذرة أو الذرة الرفيعة.

اعتبارات أخرى

• أدوات نظيفة ضرورية، واستخدام سكني حاد جدا معقم مبحلول هيبوكلوريت الصوديوم 
برتكيز 0.01٪ يف كل مرة يتم فيها قطع كورمة جديدة.

• ال ينبغي أبدا استخدام الرتبة يف الصوبة كوسط الزراعة ألنه ممرض ملوث. 
• يوصى باستخدام وسائط جتارية من قاعدة غري عضوية خالية من الكائنات احلية الدقيقة. 
• عندما تنعدم إمكانية استخدام هذه الوسائط، فإنه من املمكن أيضا استخدام بدائل، مثل 

بقايا قصب السكر،  وقش ألرز أو مواد أخرى مماثلة. 

• استخدم وسط مكون من 60 يف املائة من البقايا املتحللة بشكل جيد و 40 يف املائة من 
قش األرز بنج اح يف النباتات املخربية للقلقاس (Colocasia)  وكسانت و زوما 

(Xanthosoma)  وبدون مشاكل التلوث.

اإلكثار السريع 
ينبغي استخدام الكورمات  والك رميات (cormels)، من نباتات األنابيب املخربية النامية، يف مناطق 

معزولة لإلكثار السريع، وينبغي أن تشمل املعلمات من الفئة األساسية كما هو مبني يف اجلدول 3. 

اخلطوات اليت جيب اتباعها: 

1. اختيار الكورمات  والك رميات بدون أعراض اآلفات واألمراض، وبدون أضرار ميكانيكية. 

2. قطع املواد إىل أجزاء بني 15 و 25 جرام. 

3. التطهري مببيدات الفطريات والبكرتيا احلديثة ومبيدات النيماتودا احلديثة املسموح استخدامها 

واملتاحة يف املنطقة. 

4. إكثار النباتات يف صواين أو مراقد رملية.  
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• نظام الصينية: استخدام الصواين ب 100-150 ميليلرت. ويوصى باستخدام وسط بدون 
تربة. وبعد 40 إىل 50 يوما، ينبغي أن تكون النباتات بطول 12 إىل 15 سم وجاهزة 

لنقلها يف احلقل. وهذا هو اخليار املوصى به بشكل  كبري. 

• نظام املرقد الرملي: حيفز إنبات الرب اعم للكورمات  والك رميات يف املرقد الرملي مث نقلها يف
أكياس بالستيكية x 15 10 سم مملوءة بالوسط الزراعي (جتنب مزيج الرتبة). وبعد  50 

إىل 60 يوما، تكون النباتات بطول 30 إىل 25 سم و وجاهزة لنقلها يف احلقل. 

معايير الجودة لمواد الغرس

رصد المحاصيل

لضمان اجلودة الوراثية، والفسيولوجية والصحية للمواد املنتجة، من الضروري القيام مبراقبة نشطة 

جدا، عرب التفتيش احلقلي التايل: 

• فحص احلقل 45 يوما قبل الغرس للتحقق من أن املنطقة معزولة عن مزارع أخرى 
حملاصيل كسانت و زوما  والقلقاس، وأخذ عينات الرتبة إذا كانت مسببات األمراض ذات 

الصلة موجودة؛

• تفتيش املزرعة دف تقييم نوعية إعداد الرتبة والصرف ومسافات الغرس املقرتحة؛ 
• القيام بعملية التفتيش الثاين بعد 45 يوما من الغرس لتقييم نسبة مواد الغرس الباقية 

على قيد احلياة، وتطورها، ووجود اآلفات واألمراض؛

• القيام ب 4-6 عمليات تفتيش أخري بنفس اهلدف،  وذلك حىت احلصاد؛
• إجراء انتخابات سلبية (إجتثاث) للتخلص من النباتات اليت تظهر أعراض الفريوسات، 

وذلك بعد شهر واحد من الغرس يف حالة نباتات وشتالت األنابيب املخربية،  وبعد 

شهرين يف حالة الكورمات (corms) والك رميات (cormels)، والتخلص من مجيع 

النباتات اليت نظهر أعراض املرض، فضال عن النباتات غري التقليدية (نباتات شاذة ميكن 

أن تظهر يف نباتات األنابيب املخرب ية (in vitro) كنتيجة للتغري اجلسمي البكري 

(somaclonal variation)،  وينبغي أال تتجاوز 1 يف املائة يف حمصول 

كسانت و زوما. 
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أساليب التفتيش الحقلي، توصيات أخذ العينات (الجدول 12) 

 ومستويات السماح
ينبغي أن تبقى نسبة إصابة النباتات املخربية يف حدها األدىن بالنسبة لألمراض األكثر أمهية،

وفريوس موزاييك داشني (DsMV) وعفن اجلذور، إذا ما اتبعت متطلبات العزل  واإلنتخاب 

السليب (اإلجتثاث) بشكل صحيح. وينبغي لكل برنامج أن يضع القيم املسموح ا للعدوى، 

اعتمادا على الظروف احمللية. 

الجدول 12

توصيات أخذ العينات

عدد النباتات في العينة  عدد العينات   المساحة (هكتار)  

 1 5 100

 2-1 6100

 3-2 7100

 4-3 8100

 5-4 9100

وينبغي أال يتجاوز الفرق يف العدوى بالنسبة للشتالت مقارنة مع نباتات األنابيب املخرب ية 2 إىل 

5 يف املائة، ألنه حتت ظروف اإلنتاج تكون إعادة العدوى سريعة جدا.  وبالتايل، وحدها مواد 

الغرس بأعلى مستويات اجلودة الصحة النباتية، ينبغي أن تؤخذ إىل احلقل.  

 وجيب أن تكون الكورمات والك رميات للبذور اليت مت احلصول عليها من النباتات املخربية خالية 

متاما من إصابة الفطريات أو البكترييا (نسبة 0 يف املئة)،  وأن ال تتعدى األضرار امليكانيكية، أو 

أضرار احلشرات، أو اجلفاف أو التربعم (sprouting)، نسبة 3 يف املئة،. وبالنسبة للبذور 

احملصل عليها من الشتالت، ميكن أن تتأثر نسبة 0 يف املئة بالنسبة ألمراض الفطرية و / أو 

البكتريية. كما يسمح بأ، تصل نسبة األضرار األخرى إىل 5 يف املئة. 
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 ويف حالة النقاوة اجلينية، ينبغي التخلص على التغريات اجلسمية البكرية عن طريق االنتخاب 

السليب وعند احلصاد.  وجيب أن تكون نسبة النقاوة اجلينية 99 يف املائة عند النباتات املخربية و 

98 يف املئة عند الشتالت. 

الحصاد

كسانتوزوما  هو حمص ول معمر، ولكن ألغراض عملية، يتم حصاده بعد 9 إىل 12 شهرا. وميكن 

تقسيم دورة النمو والتطور إىل ثالث فرتات رئيسية.  

• الفرتة األوىل: خالل الشهرين األولني حيث يكون النمو بطيئا. وتبدأ هذه الفرتة مع 
التربعم  وتنتهي عند إنبات الك رميات.

• الفرتة الثانية:  وتتميز بالزيادة السريعة يف منو اخللفات (shoots) حىت الشهر 6 أو 7
بعد الغ رس. فخالل هذه الفرتة تتمكن النباتات من حتقيق أقصى قيمة للمساحة ورقية، 

 وقطر الساق الثانوي واالرتفاع. 

• الفرتة الثالثة: خالل هذه الفرتة تبدأ األوراق يف الذبول  ويبدأ الوزن اجلاف الكلي ألجزاء 
النبات اهلوائية بالنقصان حىت احلصاد.  وهذه هي حلظة إعادة تصدير نواتج األيض

الغذائي (photo-assimilates) من األوراق إىل الكورمات والك رميات.  ويستخدم 

نضج النبات يف اية هذه الفرتة (حوايل 9 إىل 10 أشهر بعد الغ رس)، من قبل 

املزارعني  كدليل احلصاد. 

 وينبغي أن يتم احلصاد يدويا كان أم ميكانيكيا، عندما يكون حمتوى رطوبة الرتبة متوسطا حبيث 

تنخفض األضرار اليت تلحق بالكورمات إىل احلد األدىن.  وال ينبغي أن تتعرض الكورمات ألشعة

الشمس أكثر من ساعتني. مث تنقل إىل منطقة الظل لتصنيفها  ككورمات أولية أو ثانوية أو ثالثية.

 ويتم إبعاد كل الكورمات املصابة باألم راض، أو اليت حتمل أضرا را ميكانيكية أو هلا أي ميزات من 

شأا أن ختفض من درجتها.  
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التخزين

ميكن أن يتألف خمزون البذور (الكورمات والك رميات) من الكورمات األ ولية أو الثانوية أو الثالثية 

وال ينبغي مزجها يف يف نفس املخزون.  وجيب أن يكون عدد الكورمات أو الك رميات يف املخزون  

كالتايل: الكورمات األولية: 1000،  والثانوية: 5000، والثالثية 5000. 

وينبغي أن تكون ظروف التخزين على النحو التايل:

• جيب أن يكون السقف  واألرضية مصنوعة من اخلرسنة املسلحة أو أي مادة أخرى غري 
منفذة للماء؛  

• ليس هناك حاجة جلدران صلبة ألنه يوصى بتهوية املواد النباتية، ولكن بعيدا عن أشعة 
الشمس املباش رة؛

• ينبغي أن ترتاوح درجة احلرارة بني 20 و 23 درجة مئوية مع 60 يف املائة للرطوبة 
النسبية؛

• ينبغي أن ال يتجاوز خت زين البذور 45 يوما؛ 
• جيب تفتيش خمزون البذور كل 15 يوما، وينبغي إتالف كل البذور اليت تظهر عليها 

أعراض األمراض أو اآلفات أو أضرار ما بعد احلصاد أو التهابات (اجلدول 13). 
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الجدول 13  

جدول ملخص للمعايير 

الفترة 1 (نباتات  اآلفات، األمراض، ومعايير أخرى  

األنابيب 

المخبرية) 

الفترة 2 

الشتالت أو (

نباتات األنابيب 

المخبرية) 

الفترة 3 مواد اإلنبات 

ذات الجودة المعلنة 

كورمات، كورمات (

صغيرة أو شتالت) 

99 99 99 %النقاوة الوراثية 

5   3   0    %(DsMV) فريوس موزاييك داشني

3   1   0   % (RRD) فريوس عفن اجلذور

 2   1   0   % Pseudomonas solanacearum 

 2   0   0   % Erwinia carotovora

 3   0   0   % Xanthosomas campestris

 5   5   0   % Phytophora spp.

 5   5   0   % Fusarium oxysporum

 2   1   0   % Meloidogyne spp.

 2   1   0   % Pratylenchus spp.

70-130 جم 1512 سم -12الوزن أو االرتفاع  15 سم (يف- 

الصواين) 

20-25 سم (يف 

أكياس بالستيكية) 

3 2 0 %الضرر امليكانيكي 

98 99 99 %التربعم 



برنامج اإل كثار

معدل اإل كثار المقدر

يبلغ دليل إكثار كسانتوزوما  6-8 نباتات يف دورة متتد من 10- 12 شهرا حتت النظام التقليدي.

 وميكن احلصول على النتائج املبينة يف اجلدول 14  باستخدام زراعة النسيج اإلنشائي واإلكثار الدقيق 

يف األنابيب املخرب ية. 

وينبغي تكييف الربنامج املبني يف اجلدول 15 للظروف احمللية، مما يسمح  بإدراج البدائل التالية:

• البديل األول. استخدام نباتات األنابيب المخبرية مباشرة في اإلنتاج التجاري.  وميكن 
تطبيق هذا البديل عندما يكون لدى املخترب والص وبة مستوى عال من اإلنتاج  واجلودة. ومن 

مي زته غرس مواد نظيفة  كليا مع زيادة كبرية يف اإلنتاج يف مدة قصرية. وميكن زراعة احلقل مثانية

أشهر بعد انطالق الربنامج. ومن مساوئه الرئيسية ارتفاع تكاليف نباتات األنابيب املخربية. 

وجتري تقييمات هذا البديل يف مجهورية الدومينيكان، حيث تغرس أكثر من 100000 من 

نباتات األنابيب املخربية للقلقاس يف مناطق اإلنتاج املعزولة.  

الجدول 14

معدل اإلنجابية التقديري 

عدد الوحدات   المادة المحصل عليها   المدة (شهر)   المادة األولية  

 10000-1000 نبات األنبوب املخربي     8-6 نسيج إنشائي  

  20-15 بذور/كورمات     12-10 نبات األنبوب املخرب ي  

-50 40شتالت 14 -12 املخربي نبات األنبوب

الكوكويام 76
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الجدول 15

موجز لبرنامج اإلكثار باستخدام اإلكثار الدقيق 

المادة المنتجة  معدل اإلكثار   المدة (شهر)   األهداف   الموقع  

نبات خمربي     100:1   6 االقتناء واإلكثار   املخترب  

تكيف نباتات  نبات خمربي مكيف (الفرتة 1) الصوبة     1:1   3

األنابيب املخربية  

كورمات وك رميات بذور أساس    1:1   10 اإلكثار يف احلقل   املنطقة املعزولة  

الفرتة 2) (

إكثار الكورمات  الصوبة  

 والك رميات 

الشتالت األساس (الفرتة 3 –    40:1   2

مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة) 

 4000:1   20 اإلنتاج التجاري   برنامج اإلكثار الكامل  

الكورمات الك رميات، واملواد 15:1 10 احلقل 

املوجهة لالستهالك   

• البديل الثاني. استخدام أجزاء الكورمات  والك ريمات من نباتات األنابيب المخبرية في 
اإلنتاج التجاري. إىل جانب الزيادة يف فرتة منو نباتات األنابيب املخربية  يف احلقل وخماطر 

إدخال العدوى إذا مل تطبق التقنيات بشكل صحيح، فإنه ميكن زيادة اإلنتاج من 2 إىل 4 

أضعاف، مما ينتج من 15 إىل 20 بذرة لكل نبتة مزروعة يف األنابيب املخرب ية. 

• البديل الثالث. استخدام الكورمات و الك ريمات من نباتات األنابيب المخبرية إلنتاج 
الشتالت. يتميز على البديل الثاين مبضاعفته للحد األدىن لعدد النباتات، وبالتايل ميكن

احلصول على 40 شتلة أو أكثر من كل نبتة خمرب ية. بل هو أيضا أكثر أمانا للحصول على 

شتالت بنظام متطور للجذور باملقارنة مع أجزاء الكورمات أو الك رميات.  وحيتاج هذا البديل 

إىل صوبة بطاقة  كبري ة.  
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أمانة الزراعة، والثروة الحيوانية، والتنمية الريفية، والثروة السمكية واألغذية 

(SAGARPA)، المكسيك 

 Allium sativum L.

  Alliaceae  فصيلة الثوميات

الثوم (.Allium sativum L) نوع أحادي الفلقة ومصدره من آسيا الوسطى.  وقد صنف 

هذا النوع، يف البداية، يف الزنبقيات ( Liliaceae)، ولكن البحوث التصنيفية احلديثة حددته يف 

فصيلة الثوميات (Alliaceae) (Hanelt, 1990).  وتنتشر  زراعة احملصول يف مجيع أحناء 

العامل، معظمها ذات املناخات املعتدلة. 

 وينتج الثوم بصالت وهلا ساق حامل نوري (scape). والنورات الزهرية نادرا ما تعطي بذو را 

Purseglove, ) على اجلزء العلوي من النورات (bulbils) ولكن غالبا ما تضع بصيالت

1975). وتنقسم بصالت الثوم إىل فصوص اليت تعد مع البصيالت املادة النباتية القابلة لتكاثر 

احملصول.  

ويصنف الثوم على النحو التايل:

 أ.  آسيوي أو بنفسجي للمناطق شبه االستوائية؛  

 ب.  وردي مبتطلبات منخفضة من حيث الربودة ولكن فرتات ضوئية طويلة؛ 

 ج.  أبيض مبتطلبات متوسطة إىل عالية من حيث الربودة وفرتات ضوئية طويلة؛ 

.(Burba, 1991) د.  أرجواين مبتطلبات عالية من حيث الربودة وفرتات ضوئية طويلة 



وميكن أيضا جتميع أصناف الثوم إما بذات "العنق الصلب" أو "العنق اللني" وتظهر أصناف الثوم 

ذات العنق الصلب حامال نوريا قويا وطويال ينشأ من مركز البصلة مع زهور غالبا ما جتهض 

وبصيالت يف قمة احلامل النوري. وتنتج األصناف ذات العنق الصلب من 4 إىل 16 فص للبصلة 

الواحدة إال أنه يصعب فصلها بسبب صالبة احلامل النوري. واألصناف ذات العنق اللني نادرا ما 

تعطي حامال نوريا  وتنتج من 10 إىل 40 فص،  ولكن حبجم أصغر من األصناف ذات العنق 

الصلب.  وتتكون معظم األصناف التجارية من األصناف ذات العنق اللني بسبب سهولة ومكننة 

زراعتهم، وطول مدة خزم.  ومع ذلك، فإن معدل  اكثار الثوم يعتمد على الرتكيب الوراثي وتربية 

احملاصيل. 

مسببات األمراض واآلفات األكثر أمهية اليت تصيب الثوم هي  كالتايل: 

الفيروسات

(.

Leek yellow stripe potyvirus )) يعد فريوس التخطط األصفر فىي الكراث

Garlic yellow streak virus )  وفريوس التخطط األصفر يف الثوم  ،((LYSV

Onion yellow dwarf potyvirus )) وفريوس تقزم واصفرار البصل  (GYSV

Bos, ) ،Potyvirus من فريوسات الثوم الرئيسية اليت تنتمي إىل جمموعة بويت (((OYDV

Walkey et al., 1987 ;1982 وينتج مرض موزاييك الثوم عن واحد أو أكثر من

الفريوسات أعاله. وتكون أعراضه الرئيسية على شكل موزاييك صفراء خصوصا على األوراق 

الشابة (لوحة 10 أ). وميكن أن تنتقل هذه الفريوسات عن طريق الفصوص  وحشرات املن.  وتزرع 

النباتات املستمدة من زراعة األنسجة للخاليا اإلنشائية يف احلقول النظيفة واملعزولة للحد من 

انتشار هذه الفريوسات.  
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التربس

الرتبس (Thrips tabaci) و (Frankliniella occidentalis) من اآلفات احلشرية 

الرئيسية للثوم. فهما يصيبان احملصول يف مراحله األوىل من النمو  ويسببان أضرارا بالغة خالل 

تكوين البصلة  وانتفاخها (لوحة 10 ب).  

العناكب (الحلم)

تصيب العناكب (.Rhizoglyphus spp) البصالت أو الفصوص، مما جيعلها مرتهلة  ويؤثر 

على قدرا على إإنتاج اخللفات (لوحة 10 ج). ويستغرق منو العناكب من البيض إىل مرحلة 

الكرب ما يقرب من 14 يوما وميكنها أن تعيش 121 يوما.  وتتحمل العناكب درجات احلرارة 

العالية ولكنها ال ميكن ان تبقى حية حتت درجات حرارة أقل من 11 درجة مائوية. وينبغي جتنب 

اجلروح امليكانيكية ألا تسهل دخول العناكب.  

الفطريات

يعد مرض العفن األبيض يف البصل ، Sclerotium cepivorum، واحد من أمراض الثوم 

لوحة 10 ه). وتظهر أوراق( الرئيسية،  وينتشر يف املناطق الرئيسية لإلنتاج يف مجيع أحناء العامل 

النباتات املصابة اصفرارا وذبوال.  ويبدأ الفطر بالنمو يف القاعدة ويكون أجساما صغرية، وهو شكل  

كامن للفطر، على السطح يف مرحلة الحقة من تطورها. وميكن هلذه األجسام أن تعيش لسنوات 

عدة تصل إىل 20 عاما، حىت بعد وفاة النبات،  كما ميكنها أن تنتشر عن طريق املياه، أو املعدات

أو اآلالت أو املواد القابلة للتكاثر (propagules). ويتطور املرض بسهولة أكثر حتت درجات 

احلرارة املنخفضة (15- 20 درجة مئوية) ورطوبة الرتبة (15 يف املائة). وينصح ملكافحة هذا 

املرض باحلفاظ على مواد زراعية خالية من مسببات األمراض و نظيفة  وتربة خالية من أألجسام 

الصغرية،  وبتنظيف املعدات مبادة الفورمالديهايد (formaldehyde) قبل نقلها إىل حقل آخر 

   .(Delgadillo-Sanchez, 2000)
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 ويعد مرض البياض الزغيب واللطخة األرجوانية ،  ومرض العفن القاعدي  ومرض  العفن األزرق 

Peronospora  ومرض الصدأ من األمراض الفطرية للثوم النامجة على التوايل عن 

destructor، و Alternaria porri، و  Fusarium oxysporum، و 

.Penicillium spp، و Puccinia allii (لوحة 10 د، ولوحة 10 و). وبعض هذه 

األمراض، مثل العفن األزرق أو العفن القاعدي، تظهر أو تبقى حىت موسم احلصاد وحىت أثناء

التخزين.  

النيماتودا

تشمل أعراض مرض تعقد اجلذور النيماتودي (root knot eelworm) تقزم  وتورم األوراق مع 

رقبة" البصلة مرتهلة حىت تتعفن البصلة،  وميكن" حبصت و .)ز 01 ةحول( وجود بقع مصف رة أو بنية  

 رؤية األو رام يف اجلذور. ويتيح استخدام النباتات غرب العائلة يف الدورة احملصولية مثل اجلزر واخلس تقليل  

كثافة عدد النيماتودا يف الرتبة. وتوفر معاملة البصالت باملاء الساخن واستخدام مبيدات آمنة وحديثة 

ضد النيماتودا وسيلة للمكافحة.  

.spp(. د. مرض البياض.

لوحة 10  

Rhizoglyphus ) ج. العناكب .(Thrips tabaci) أ. موزاييك الثوم. ب. التربس
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لوحة 10  

ه. العفن األبيض للبصل.   و. اللطخة األرجوانية   ز. تعقد اجلذور.

(Puccinia allii) ح. الصدأ 

بروتوكول إلنتاج مواد الغرس للثوم

مصدر المواد

ينبغي أن تكون مواد املصدر من النباتات األم اخلالية من مسببات األمراض بعد انتخاب صارم أو من 

الشتالت املستمدة من زراعة قمم النسيج اإلنشائي (املرستيم). ومتكن زراعة قمم النسيج اإلنشائي من 

Walkey et al., 1987; Chovelon et al., ) جتديد نباتات الثوم خالية من الفريوس

1990). وتستخدم بروتوكوالت التجديد األخرية األنسجة اإلنشائية من النورات أو اجلذور ألا خالية 

من الفريوسات (Appiano and D’Agostino, 1983)، وهي متوفرة بكميات أكرب (30 

أو أكثر لكل فص) مما يسمح مبعدل عايل لإلكثار.  

Haque et ) وكان هذا التجديد لألنسجة اإلنشائية من اجلذور والنورات ناجحا مع أصناف الثوم

al., 1997; Robledo-Paz et al., 2000; Xu et al., 2001; Martin-

Urdiroz et al., 2004). وتنطوي هذه التقنية على قطع األنسجة اإلنشائية من نبات سليم 

وزراعته يف وسط اصطناعي مع املغذيات الدقيقة والكبرية، والفيتامينات ومنظمات النمو، واليت تسمح 

بتشكيل النبتة أو األجنة العرضية. وتستحث النبتات لتشكيل نظام اجلذ ور لنبات كامل، يف حني تزرع 

األجنة يف بيئة اليت متكنها من اإلنبات وتطوير نباتات (الشكل 1).  

;
وقد أظهرت نتائج البحوث اليت أجريت مؤخرا النجاح يف نقل جينات النبات العائل املقاومة لآلفات 

Kondo et al., 2000 ومسببات األمراض يف الثوم من خالل ج معدلة وراثيا ( 

Robledo-Paz et al., 2004; Eady et al., 2005)،  ووفقا للقوانني الوطنية.  وهناك
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لتكاثر خالية من مسببات األم راض من خالل 

 وانتخاب 

 إلى الحقل 

إنتاج البذور ذات جودة  
(250 إلى 500 لكل فص) 

م مقاومة النبات العائل لدودة ورق القطن الصغرى  بروتوكوالت لتجديد النباتات املعدلة وراثيا اليت تظهر ر

Robledo-Paz, ) أو الفط ريات (Zhengng et al., 2004) Spodoptera exigua

 .(2008, pers. comm.

وينبغي حتديد املواد السليمة الستخدامها  كمواد قابلة ة ل

 ال تظهر ر أعراضا يف النباتات املصابة. و سوف تعتمد اختربات خمربية ألن بعض مسببات األمراض

االختبارات على مسببات األمراض أو اآلفات املعروفةفة يف كل بلد.  وينبغي أال تكون البصالت املزمع 

ربتربيد أو التجميد.  وجيب فصل الفصوص من استخدامها  كمواد قابلة للتكاثر قد خزنت يف  نظم التل

يفيف وفقدان احليوية. وينبغي أيضا جتنب األضرار البصالت 6 إىل 10 أيام قبل الغرس لتجنب االتجف

االنتخاخاب االيجابي 

نظام 
شكلل 1  

اإلكثار ل لمواد الغرس

إكثار شتالت ت األنابيب المخبرية 
خالية من مسمسببات األمراض  

نباتات سليمة 

النمو فيي الصوبة المحمية 

التحقققق
النباتاتات السليمة 

النقل 

إنتاج البذور ذات جودة  
(15 إلى 40 لكل فص) 
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املادية للحد من انتشار مسببات األمراض.  ويف احلاالت اليت لوحظت فيها النيماتودا والفطريات يف 

وقت سابق يف احلقل، ميكن معاملة املواد القابلة للتكاثر مببيدات الفطريات ومبيدات النيماتودا حديثة 

قبل الغرس.  

ويوجد ترابط بني حجم املواد القابلة للتكاثر للفصوص وحصاد البصالت املتعلقة ا. لذا ينصح 

باختيار فصوص كبرية وقوية. وينبغي زراعة الفصوص عموديا.  

المرافق والمعدات الحقلية 
هناك حاجة إىل آلة بذار ميكانيكية، جنبا إىل جنب مع صوبة حممية من احلشرات لتأقلم النباتات 

املستمدة من زراعة األنسجة قبل غرسها يف احلقل. 

وميكن أيضا أن يتم التكاثر التقليدي للفصوص أو  اليصيالت  يف الصوبة احملمية لضمان معايري عالية 

للصحة النباتية.  

متطلبات الحقل

ينبغي أن ال تكون احلقول املختارة قد زرعت مبحاصيل البصل أو الثوم ملدة ثالث سنوات على األقل. 

وينمو الثوم يف أية تربة باردة جيدة الصرف. ومن الناحية املثالية فإنه يفضل ظروف مستوية  وغري ماحلة، 

وخالية من احلجارة مع الرقم اهليدروجيين (pH) 6-6.5.  وينبغي حتديد خصوبة الرتبة قبل البذر. 

وبتوفر الثوم على جذور ضحلة، وبالتايل فإن حرث الرتبة سيسمح بظهور  وبزوغ البادرات بشكل جيد.

التفتيش الحقلي

ينبغي إجراء تفتيش احملاصيل مرتني على األقل أثناء موسم الزراعة. وجيب أن يكون التفتيش األول 

عندما تظهر النباتات البالغة وضعها املورفولوجي والصحي. وينبغي أخذ عينات من كل 10 إىل 15 

سطر من خالل السري يف احلقل وتفتيشه لضمان عدم وجود النباتات التلقائية، والنباتات املصابة أو 
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الغريبة.  وجيب أن يكون التفتيش الثاين عندما تبدأ األوراق بالذبول وقبل منو البصلة.  وينبغي أخذ عش رة 

نباتات من أربعة مواقع يف احلقل لتقييم الرتبس - وجيب أن يتم هذا أسبوعيا عند وجود أكثر من 20 

تربس على كل نبات.  ولرصد العفن األبيض، ينبغي أخذ عينات من الرتبة على عمق 20 سم يف  كل  

50 مرت مربع.  وللكشف عن النيماتودا (Ditylenchus dipsaci)، ينبغي تقسيم احلقل إىل قطع 

من 2 إىل 8 هكتار مع  أخذ عينات  بعمق 15 إىل 20 سم.  

تربية المحاصيل
يضمن االختيار املناسب للحقل ،  والدورة احملص ولية  واملواد القابلة للتكاثر القوية  واخلالية من مسببات 

األمراض، حماصيل ذات إنتاجية مرتفعة. وهناك حاجة إىل ممارسات تربية احملاصيل التالية لتحقيق 

النجاح. 

• ينبغي أن تكون الزراعة باليد يف خطوط مزدوجة متباعدة ب 25 سم مع مسافة 90 سم 
بني كل خط مزدوج. 

• تكون الزراعة اآللية يف خطوط مزدوجة متباعدة ب 30 سم مع مسافة 1 مرت بينهم. وتزرع 
الفصوص على عمق 5-6 سم و مسافة 6-11 سم عن بعضها البعض.  وميكن أن يكون 

الزرع يف خطزط أو مراقد متفاوتة العرض الذي يسمح بزراعة عدد يصل إىل ستة خطزط. 

• يعتمد عرض املرقد على حجم احلقل، وعلى املعدات الالزمة إلدارة احملصول ونظام الري. 
• ترتاوح توصيات إضافة السماد يف نطاق الرتبة العادية بني 120 إىل 300  كجم/هكتار من 

للنيرتوجني (N)، و 120 إىل 240  كجم/هكتار من الفسفور (P)، وتصل إىل 185  

كجم/هكتار من البوتاسيوم (K)، حسب احلاجة. وتضاف حنو 25 يف املائة من النرتوجني 

و 100 يف املائة من كل من الفوسفور  والبوتاسيوم وقت الزراعة والباقي عندما تصل النباتات 

إىل ارتفاع 8-9 سم. 

• مكافحة احلشائش هي عملية هامة وينبغي أن تتم يف املراحل املبكرة من منو احملص ول  وبعد  
كل 20 يوما لتجنب نقص يف اإلنتاجية واجلودة وملكافحة انتشار مسببات األمراض 

واآلفات. 
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• ينبغي توفري الري كل 15 إىل 20 يوما يف الرتبة متوسطة القوام وبني 20 إىل 25 يوما يف 
الرتبة الطينية. 

• جيب إزالة احل وامل النورية، مباشرة بعد ظه و رها لتسريع النضج وجتنب نقص يف اإلنتاجية.
screen ) حتتاج النباتات املستمدة من زراعة األنسجة للتأقلم والنمو يف صوبة حممية •

house) ملدة مثانية أسابيع على األقل قبل الغرس يف احلقل؛  وبعد ذلك تدار مثل اليت من

الفصوص. 

الحصاد
يبدأ احلصاد (القلع) عندما تصبح األوراق ااملنخفضة بنية  واألوراق اليت تغطي البصالت جافة.  وينصح 

بتفقد بعض البصالت قبل احلصاد لضمان وصوهلا إىل احلجم املناسب  وقابلة للجين.  وعند احلصاد، 

تقلع البصالت بقطع جذورها إىل حوايل 3-5 سم بقاطع آيل مكيف للجرار أو احملراث.  

إدارة ما بعد الحصاد

جتمع البصالت (الرؤوس) غري الناضجة من األرض باليد أو توضع يف اجلزء العلوي من السطر  وتغطى 

بالعرو ش والرتبة السطحية، أو يتم نقلها إىل الظل مع وية جيدة الستكمال نضجها. وتستغرق عملية 

املعاجلة مدة أسبوع أو أسبوعني، وبعد ذلك يتم قطع اجلذور  واألوراق، وترك 2-5 سم من الساق. 

 وميكن أيضا أن تكون املعاجلة حتت اهلواء الساخن يف 27 درجة مئوية  ورطوبة نسبية من 60 إىل 75 

يف املائة ملدة حوايل 48 ساعة.  وبعد عملية املعاجلة، تستبعد البصالت املصابة اليت تظهر أي من 

العيوب أو األعراض غري الصحية،  وتدرج البصالت السليمة حسب احلجم  وتعبأ يف أكياس شبكية أو 

صناديق كرتون املضلع وفقا ملتطلبات املشرتين.  وميكن عرض البصالت على الفور للبيع أو ختزينها.  

الثــــوم
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التخزين والنقل
بعد وضع البصالت يف احلاويات، يتم ختزينها يف غرف جيدة التهوية حتت درجة حرارة 1-2 درجة 

مئوية و ورطوبة نسبية 60-70 يف املائة. وميكن أن يرتاوح العمر االفرتاضي يف هذه البيئة من 90 إىل 

210 يوما. وقد تصاب أي بصلة ثوم خمزنة حتت رطوبة نسبية تفوق 70 يف املائة بالفطريات  وتظهر 

املرض.  وقد تبدأ الفصوص يف اإلنبات عند ختزينها حتت درجة حرارة 4 درجة مئوية، وهو ما يعين أن 

ختزينها يف درجة احلرارة  كهذه جيب أن يكون لفرتات قصرية. وينبغي رصد بصالت الثوم املخزنة يف كثري 

من األحيان للكشف عن أي مسببات األمراض واآلفات أو تغريات يف درجة حرارة املخزن.  وينبغي أن 

تكون شاحنة نقل بصالت الثوم جمهزة بنظام جيد للتهوية.  

جدول 16  

جدول ملخص للمعايير 

2.5 سم (

25 غرام (

)99.8%

احلد األدىن للقطر) حجم البصالت 

احلد األدىن)  وزن البصالت 

مطابقة لألصل، احلد األدىن) نقاوة األصناف 

مستوى السماح  بالنسبة لآلفات واألمراض 

Peronospora  ،Thrips tabaci ،OYDV ،Ditylenchus dipsaci 

 .Botrytis porr و ،Puccinia allii ،Sclerotium cepivorum ،destructor

%0.0

معايير الجودة لمواد الغرس (الجدول 16)

الحجم والوزن 

تد رج البصالت وفقا لقطرها: 

أ. الدرجة املمتازة أو املتفوقة  ويبلغ احلد األدىن لقطرها 4.5 سم،

ب. الدرجة األوىل وتشمل البصالت ذات اجل ودة العالية، 
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ج. الدرجة الثانية  وتشمل اليت يبلغ احلد األدىن لقطرها 3 سم.

وميكن قبول نسبة ال تتعدى 3 يف املائة من البصالت اليت يكون قطرها حتت احلد األدىن بالنسبة جلميع

الدرجات. وال ينبغي أن يكون قطر البصالت املزمع استخدامها  كمواد قابلة للتكاثر يف موسم الزراعة 

القادم أقل من 2.5 سم  ووزا أقل من 25 جم.  

مستوى السامح لآلفات ومسببات األمراض الهامة اقتصاديا في 

الحقل والتخزين
ينبغي أن يكون هناك "ال مساح " آلفات احلجر الزراعي ألن املواد القابلة للتكاثر للثوم جيب أن تزرع يف 

مناطق خالية من مسببات األمراض. ويعتمد تصنيف اآلفات بأا "آفات احلجر" على بلد املنشأ. كما 

يعتمد السماح لآلفات ومسببات األمراض األخرى على الضرر الذي قد تسببه للمحصول يف كل من 

األماكن اليت يزرع فيها الثوم أو يستورد إليها. وميكن نقل املواد القابلة للتكاثر املزروعة يف األنابيب 

املخرب ية إىل بلد آخر إذا مت تضمني الشهادة الدولية للصحة النباتية مع الشحنة تثبت بأن املادة خالية 

من مسببات األمراض. وتشمل اآلفات ومسببات األمراض اليت ينبغي أن يكون فيها ال مساح لكل من 

(النيماتودا ( Ditylenchus dipsaci)،  وفريوس تقزم واصفرار البصل (OYDV)،  والرتبس  

Thrips tabaci)، و Peronospora destructor،  وفطر مرض العفن األبيض 

Botrytis  و ،Puccinia allii  وفطر مرض الصدا  ،(Sclerotium cepivorum)

  .porr

 (True-to-type) أصناف مطابقة للنبات األم
جيب أن ال تتجاوز النسبة املئوية من البصالت اليت ليست مطابقة للنبات األم 0.1 يف املائة بالنسبة 

للمرحلة األوىل من برنامج اإلنتاج و0.2 يف املائة بالنسبة ملواد الغرس ذات اجلودة املعلنة.  

الثــــوم





بطاطس الهوسا 
  (Elizabeth Acheampong) إيليزابيت أشيامبوتغ

جامعة غانا، أكرا، غانا   

Solenostemon rotundifolius (Poir) J.K. Morton

  Lamiaceae فصيلة

التصنيف
 باسم بطاطس Solenostemon rotundifolius (Poir) J.K. Morton،بعرف نبات 

S. rotundifolius إىل العائلة اهلوسا أو بطاطس فرافرا، وهو حمصول جذري استوائي. وينتمي 

Lamiaceae، فصيلة Nepetoideae، عشرية Ocimeae (GRIN, 2008). ومن 

Coleus rotundifolius  و،Coleus dysentericus Baker :بني مرادفاته ما يلي

Chev and Perrot، و Plectranthus rotundifolius Spreng، و 

 .Plectranthus tuberosus Blume

كما أن Solenostemon rotundifolius (Poir) JK Morton معروف كذلك 

(Hausa potato)، بطاطس باألمساء الشائعة. وتشمل يف اللغة اإلجنليزية كل من، بطاطس اهلوسا 

country ) بطاطس البلد   ،(frafra potato) بطاطس القوليوسفرافرا،(coleus potato)

 ،(potatoMadagascar ) بطاطس مدغشقر ،(Sudan potato) بطاطس السودان

 ،(potato والبطاطس الصينية .(Chinese potato) وتعرف بالفرنسية ببطاطس مدغشقر

 (pomme de terre de Madagascar) أو بطاطس السودانpomme de terre )

 .(du Sudan و راطاال واألمساء احمللية األخرى هي: إيناال ،(innala) يف سري النكا؛ (ratala)

(piaha) يف يف غانا ونيجرييا؛ و بياها (tumuku)  يف اهلند؛ و طوموكو (koorka)و كوركا 

بامبارايف نيجرييا؛ و كمبيلي (kembili)، (saluga) غانا؛ و سلوقا   (-manding -و ماندينغ

 (bambara(ketang) يف إندونيسيا؛ و بطاطس اهلوسا يف مايل؛ و كيطانغ patata de los )
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Hausas)ا باإلسبانية؛ و فاتك (vatke) يف إثيوبيا؛ و القوليوس (coleus) بالربتغالية، ويف 

(Burkill, 1995; NRI,  يف أملانيا (Hausa kartoffel) الربازيل؛ و بطاطس اهلوسا

.1987; GRIN, 2008)

التوزيع

)

بطاطس اهلوسا، هي حمصول من السافانا اجلافة، وتنمو من السنغال إىل نيجرييا وعموما يف بقية أفريقيا 

االستوائية وسريالنكا وجنوب شرق آسيا. ويعتقد أن تكون قد نشأت يف أفريقيا ومن هناك مت إدخاهلا 

.(Zeven and de Wet, 1982; GRIN, 2008 إىل اهلند واندونيسيا وماليزيا والفلبني 

وقد منت زراعتها على نطاق واسع يف أجزاء أكثر جفافا من أفريقيا االستوائية، خاصة يف غرب 

السودان، أوبانغي وحوض الكونغو، ولكن أفسحت زراعته اآلن اال لنباتات العامل اجلديد مثل 

الكسافا (Manihot esculenta )، والبطاطا احللوة (Ipomoea batatas)، والفول 

Busson, 1965, cited by Burkill, ) وغريها (Arachis hypogea) السوداين

  (1995

مراكز الزراعة
ترتكز زراعة بطاطس اهلوسا يف مشال غانا، وحتديدا مشال املناطق الشرقية العليا والغربية والعليا، وكيتا، 

مايل (Burkill, 1995). ويف األماكن األخرى، تزرع كمحصول عرضي ذات أمهية ثانوية. وعلى 

الرغم من أن الدرنة هي غذائية، ومستساغة ولديها القدرة على اإلنتاج يف تربة ذات خصوبة منخفضة 

(Burkill، 1995 فإن بطاطس اهلوسا تعترب غذاء ااعة وعادة ما حتصد وحيتفظ ا،)

الستخدامها ىف موسم اجلفاف الطويل. وقد-أفيد بأن بطاطس اهلوسا تستخدم أحيانا يف عالج الزحار 

  (Burkill, 1995) وبعض اضطرابات العني

 وتشبه الدرنات البطاطس االيرلندية، لكنها أصغر بكثري (لوحة 11). وتأيت يف أحجام وأشكال خمتلفة، 

وميكن أن تكون أسطوانية، أو مستديرة أو بيضاوية. ويبلغ حجم الدرنات الكبرية حوايل 6.5 سم يف

الطول و 1.8 سم يف القطر.  
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لوحة 11  

درنات محصودة من ثالثة مدخالت لبطاطس الهوسا. 

وتتوفر بطاطس اهلوسا على نكهة عطرية حلوة وتعترب طعاما شهيا. وحتتوي جمموعة املادة الوراثية 

لبطاطس اهلوسا اليت حيتفظ ا معهد حبوث املوارد الوراثية النباتية بغانا (PGRRI) على أربعة أنواع

رئيسية على أساس لون اجللد  األبيض واألسود والبين واألمحر. بينما لون اللحم هو- )ةيجراخلا ةرشقلا(

أبيض يف مجيع أنواع اجللد. إال أن بعض املؤلفات أشارت إىل وجود اللون األصفر احملمر، والبين الداكن 

  .(Burkill, 1995) والرمادي الفاتح

Abapoll ) و ،(Tetteh (1993)) وقد سردت الدراسات االستقصائية اليت أجريت من طرف

(1997)) أسباب اخنفاض إنتاج احملصول. وحددت  كثافة اليد العاملة للمحص ول، وعدم وجود مواد 

الغرس، وحجم الدرنات الصغرية، واإلنتاجية املنخفضة، واخلسائر أثناء التخزين، واآلفات واألمراض.  

علم النبات 
بطاطس اهلوسا نبات سنوي منتصب، شبه عصاري. وهو كثيف يف القاعدة، يصل طوله إىل 30 سم، 

مفرتش أو صاعد، وهلا ساق عصاري وأوراق مسيكة نوعا ما (لوحة 12).  
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لوحة 12  

صورة نبات بطاطس الهوسا عمرها 24 يوما مستمدة من درنة الزراعة مبرعمة. 

يعطي نبات بطاطس اهلوسا زهورا صغرية، ذات لون أزرق، أو أبيض أرجواين، أو شاحب وردي يف 

النورة الطرفية. والزهور هي خنثوية، أنتجت على عنقود طريف ممدود. وتنتج الدرنات الصغرية يف 

جمموعات يف قاعدة الساق.  

اإلكثار ومعدل التكاثر
يتم إكثار بطاطاس اهلوسا خضريا، وتنتخب عادة الدرنات الصغرية للزراعة إذ يعتقد على نطاق واسع 

أن الدرنات الكبرية تتعفن يف الرتبة (لوحة 13).  

وميكن أيضا إكثار احملصول من العقل الساقية. ومع ذلك، يستخدم املزارعون الدرنات للزراعة بدال من 

Acheampong and ) العقل الساقية. وميكن أيضا إكثار بطاطس اهلوسا بواسطة زراعة األنسجة

  .(Asante, 1998
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لوحة 13  

أ. درنات الزراعة (بذور) منتخبة؛ ب. درنات لالستهالك.

شروط الزراعة

(

يتطلب النبات هطول أمطار غزيرة ومتساوية التوزيع مع اخنفاض درجات احلرارة الليلية. وميكن الري يف 

موسم اجلفاف (Burkill, 1995). كما أنه يتطلب تربة رملية ألن الرتبة الطينية الثقيلة غري 

NRI, ) مناسبة. وال يتحمل النبات اإلشب اع باملاء، ولذلك تزرع الدرنات على قمم اخلطوط

.(PGRRI, pers. comm. 2008;

ويف مشال غانا، تنضج بطاطس اهلوسا يف غضون ثالثة أشهر. ويزرع احملصول خالل فرتة االمطار الغزيرة 

يف يوليو.- أغسطس. وحتصد قبل اية موسم األمطار يف شهر أكتوبر أو نوفمرب. وكل املدخالت 

(23 احملتفظ ا يف بنك اجلينات احلقلي مبعهد حبوث املوارد الوراثية (PGRRI) هي من مشال

غانا وتنضج خالل ثالثة أشهر، إال أن املعلومات احلالية املتوفرة يف املؤلفات ويف التقارير على االنرتنت 

تشري ان احملصول ينضج يف مخسة إىل ستة أشهر، رغم أنه ميكن أن يصل اىل مثانية أشهر يف اهلند

(Burkill, 1995; NRI, 1987). وتنمو الدرنات يف جمموعات يف قاعدة الساق اهلوائي،

ولكن ينتج إشطاء الساق املزيد من الدرنات يف األماكن اليت يتصل فيها بالرتبة.  

وتكون بطاطس اهلوسا خالية نسبيا من اآلفات واألمراض يف احلقل. إال أنه قد أفيد أن مسببات 

Hymenia " ومثين األوارق ،Phostria piasusalisو ،Pycnarmon cribata األمراض

curvalis"، هلا وجود مهم يف اهلند. 

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري



بطاطس اهلوسا 96

بروتوكول إلنتاج موادالفرس لبطاطس الهوسا
ميكن إكثار بطاطس اهلوسا بواسطة ثالثة أنواع من مواد الغرس. واألكثر شيوعا هو اإلكثار بواسطة 

الدرنات املربعمة  كما ميكن أيضا استخدام العقل الساقية أو شتالت زراعة األنسجة. ويتم عادة حفظ

درنات الزراعة من حمصول املوسم السابق.  

مصدر المادة

من الناحية املثالية، ينبغي أن يكون مصدر مادة الغرس نباتات زراعة األنسجة اليت مت اختبارها ضد 

الفريوسات. ومع ذلك، مبا أن بروتوكول فهرسة الفريوسات يف بطاطس اهلوسا قد ال يكون متاحا، 

ميكن أن يكون مصدر النباتات األم من نباتات زراعة األنسجة أو النباتات اليت مت حتديدها عن طريق 

االنتخاب اإلجيايب. وينبغي انتخاب درنات صحية كبرية بدون كدمات ونقلها اىل الصوبة احملمية 

(screen house) حيث ميكن للدرنات أن تعطي براعم خضرية  وللنباتات أن تتأقلم. وقد ميكن 

أن تكون النباتات املزروعة يف الصوبات احملمية نباتات مستأصلة (explants) لزراعة األنسجة.  

جيب تأقلم النباتات من زراعة األنسجة يف صوبة حممية بشبكة واستخدامها لرتبية النباتات، واليت ميكن 

بعد ذلك إكثارها بواسطة العقل الساقية يف املشتل. وتستخدم الدرنات من هذه النباتات للزراعة على 

الرغم من أن هناك حاجة إىل مزيد من األحباث للتحقق من فعالية هذه العملية. ويدال من ذلك، ميكن 

تعقيم سطح الدرنات الكبرية املختارة للزراعة يبوكلوريت الصوديوم للحد من خماطر العفن يف احلقل.  

المرافق والمعدات الحقلية 
من الضروري توفري صوبة حممية بشبكة لتأقلم نباتات زراعة األنسجة فبل نقلها إىل احلقل. وميكن أيضا 

استخدام الصوبة احملمية بشبكة إلنتاج النباتات من العقل.  
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متطلبات الحقل

ينبغي أن تزرع النباتات األم يف بيئة خالية من األمراض واآلفات لضمان خلو النباتات من األمرأض. 

ومن شأن إبقاء احلقل بورا ملدة عام مع حرث األرض مرة  واحدة على األقل أن يقلل من مسببات 

األمراض يف الرتبة. وتنمو بطاطس اهلوسا جيدا يف تربة طمية رملية جيدة الصرف. وينبغي زراعة النبات 

على مراقد مرتفعة لتجنب إشب اع الرتبة باملاء حيث أن االتصال مبياه كثرية يسبب العفن.  

التفتيش الحقلي

جيب تفتيش احلقل واملشتل بانتظام لضمان عدم انتشار اآلفات واألمراض اليت من شأا أن تقلل من 

جودة مواد الغرس. وينبغي تعشيب احملصول مرتني قبل تغطية النباتات للمرقد. إال أنه ينبغي أن يكون 

التفتيش منتظما إلزالة النباتات الغريبة، والنباتات املصابة واحلشائش.  

الممارسات الزراعية
ينبغي زراعة احملصول على قمم خطوط واسعة بعرض حوايل 90 سم أو على تالل. وجيب أن تكون 

درنات الزراعة متباعدة على مسافات 25- 30 سم. كما ينبغي احلفاظ على املرقد خايل من 

احلشائش بعد الزراعة للحد من انتشار اآلفات واألمراض. وجيب أقلمة شتالت زراعة األنسجة بصفة 

تامة يف صوبة حممية بشبكة ملدة ستة أسابيع قبل نقلها إىل احلقل. ويف هذه املرحلة، ميكن زراعتها على 

نفس املسافة املستعملة لزراعة الدرنات.  

وينبغي أن تكون الرتبة طمية رملية ذات صرف جيد، وأن تكون رطبة وغري مشبعة باملاء لتفادي تعفن 

النباتات، وأن يتم حرثها قبيل الزراعة حىت توفر الرطوبة الكافية للدرنة وقت الزراعة. كما ينبغي تسميد

املراقد، حبث حتتاج بطاطس اهلوسا لرتبة مسمدة جيدا. غري أنه، يف إطار الزراعة التقليدية اليت تكون 

فيها األمسدة املستوردة بعيدة عن متناول املزارع، يتم تسميد املراقد بروث البهائم. وبعد تسميد قمم 

اخلطوط جيدا، توضع طبقة أخرى من الرتبة فوق طبقة مساد البهائم بطريقة تسمح بتغطية الدرنة فقط 

بالرتبة، وتبقى النموة اخلضرية املربعمة خارج الرتبة.  
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ويف ظل الظروف املثالية، تضاف األمسدة يف املراقد يف املشتل. وقد أفيد أنه ميكن إضافة مساد األزوط 

والفوسفاط والبوطاس (NPK) مبعدل 125  كجم/هكتار قبل الزراعة. ويف غانا، حيث جيب زراعة 

احملصول يف دورة مع حماصيل أخرى مثل الفول السوداين واحلبوب للحفاظ على إنتاجية مقبولة، يعتقد 

أن النيماتودا قد تكون من أسباب اخنفاض اإلنتاجية.  

تستحسن الرتبة الرطبة وينبغي تطبيق الري املالئم. والسبب الرئيسي لتأخري الزراعة حىت أغسطس هو

عدم انتظام هطول األمطار قبل هذه الفرتة، ولكن مع الري، سيكون من املمكن زراعة الدرنات من 

ابريل اىل مايو. كما أن خيار الزراعة العقل الساقية من املادة احملسنة مباشرة يف احلقل يف شهري أبريل 

ومايو حتت الري حيتاج إىل املزيد من التحري.  

الحصاد
يف غانا، تنضج بطاطس اهلوسا يف غضون ثالثة أشهر. وتكون الدرنات جاهزة للحصاد عندما تبدأ 

األوراق بالذبول، وينبغي جنيها مباشرة بعد نضج احملصول. غري أن حصاد احملاصيل املنتجة على 

ضفاف األار ميكن أن يتأخر ملدة شهر أو أكثر إذا كانت الرتبة غري جافة مبا فيه الكفاية. وتكون 

الدرنات صغرية ويرتاوح وزا عادة بني 1 و 20 جم. وحيصد احملصول يف الغالب بواسطة جمرفة مث يفرز

يدويا لتجنب التكدم.  

معامالت ما بعد الحصاد

تقليديا، يتم اتنتخاب الدرنات عند احلصاد. وتستخدم الدرنات الكبرية لألغذية، وختزن الدرنات 

الصغرية للزراعة يف املوسم التايل. وينبغي جتنب هذا االنتخاب السليب، حيث ينبغي انتخاب درنات 

الزراعة من بني أفضل الدرنات. كما جيب أن تكون الدرنات املخصصة للزراعة صحية وهلا لون 

مرضي.  

ويف مركز الزراعة املكثفة يف املنطقة الشرقية العليا من غانا، ختلط الدرنات مع قش الدخن، مث توضع يف

أواين فخارية وحيتفظ ا يف غرفة لفرتة ستة أشهر حىت موسم الزراعة التايل. وأحيانا حيتفظ بآنية
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الدرنات معلقة يف شجرة. ويف بعض األحيان ينشر احملصول فوق أرض باردة يف غرفة أو حيتفظ به فوق

أوراق جافة حتت ظل شجرة. 

وميكن ختزين درنات بطاطس اهلوسا ملدة شهرين فقط، بعدها تشرع الدرنات يف التربعم وتصبح غري 

مستساغة. وتسلق الدرنات اليت اختريت لإلستهالك مث جتفف حتت أشعة الشمس لإلستخدام خالل

موسم اجلفاف الطويل اليت يستمر ملدة ستة أشهر.  

التخزين والنقل 
ينبغي ختزين الدرنات املنتخبة للزراعة يف مكان بارد وجاف  وجيد الته وية. حيث ميكن االحتفاظ ا يف 

سالل مفتوحة أو يف أواين فخارية يف غرفة بعيدا عن أشعة الشمس املباشرة. وينبغي أن تكون سلة 

الدرنات معلقة لتجنب وصول النمل وغريها من اآلفات إليها. كما ينبغي محاية الدرنات من الرطوبة

خالل فرتة التخزين الطويلة وإال فإا ستتعفن. 

ومبا أن الدرنات تكون قد شرعت يف الترب عم حبلول موعد الزراعة فيجب أخذ العناية القصوى على عدم  

كسر اخللفات املربعمة أثناء النقل. وإذا ما مت كسرها، فإن الدرنة ال تنبت عقلة أخرى وال ميكن 

زراعتها. وباإلضافة إىل ذلك، فإا لن تكون مستساغة، مما يسبب يف الفقدان التام لإلنتاج. ومن 

الناحية املثالية، ينبغي نقل الدرنات خالل الشهرين اليت تتم فيهما عملية احلصاد قبل التربعم.  

معايير الجودة لمواد الغرس

الحجم والوزن

على النحو األمثل، ال ينبغي أن يكون وزن درنة الزراعة أقل من 14 جم. غري أن وزن أكرب الدرنات 

لبعض املدخالت يصل إىل 3 جم تقريبا. وقد تراوح متوسط وزن الدرنات الكبرية خلمسة مدخالت من 

معهد حبوث املوارد الوراثية النباتية بغانا بني 2،52 و 28،2 جم، يف حني تراوح متوسط وزن الدرنات 

الصغرية (مادة اإلنبات التقليدية) لنفس املدخالت اخلمسة بني 0.9 و 1.8 جم (لوحة 14).  
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لوحة 14  

التباين في اللون والشكل والحجم لخمسة مدخالت مختلفة لبطاطس الهوسا. 

السم اح/المخاطر

حىت وإن كانت آفات ومسببات أمراض بطاطس اهلوسا املعروفة يف أفريقيا قليلة، فإنه ينبغي اختاذ

االحتياطات. ويشري أحد التقارير على أن العديد من األمراض تصيب احملصول يف اهلند. وبسبب خطر 

النقل غري املقصود ملسببات األمراض، فإنه ال ينبغي نقل بطاطس اهلوسا بني الدول إال  كنباتات زراعة 

األنسجة اليت مت اختباها ضد الفريوسات. كما ينبغي تعقيم سطح الدرنات مبحلول هيبوكلوريت 

الصوديوم لتجنب نقل مسببات األمراض من منطقة إىل أخرى داخل البلد الواحد.  

نقاوة األصناف

جيب أن تكون 98 يف املائة من نباتات بطاطس اهلوسا متوافقة أو متسقة مع خصائص النبات األم. 

اإلنبات

ينبغي أن يكون تربعم الدرنات املقبول بني 95 و 99 يف املائة (اجلدول 17). 

الجدول 17  

جدول ملخص لمعايير األصناف واإلنبات 

14 غرام احلد األدىن)   (حجم الدرنة 

% احلد األدىن)   98(نقاوة األصناف 

%95 حلد األدىن)   ا(اإلنبات/تربعم الدرنة 



101

الكونجاك 
 (Sivasubramanian Edison) سيباسوبرامانيان إيديسون

املعهد املركزي لبحوث حماصيل الدرنة، تريفاندروم، اهلند  

 Amorphophallus konjac K. Koch

  Araceae فصيلة القلقاسيات

االسم العلمي والمنشأ والتوزيع 
يعرف الكوجناك (,Amorphophallus konjac K. Koch مرادف A. rivieri؛ 

باليابانية ب  كونياكو (konnyaku)؛ وبالصينية ب بينيان: جرييو (pinyin: jùruò)، ويعرف

أيضا بالكوجناك، والكوجنانو، ولسان الشيطان، وزنبق الفودو،  وثعبان النخيل أو فيل اليام (ويستخدم 

هذا االسم أيضا ل A. paeoniifolius). وهو ينتمي إىل عائلة  Araceae وموطنه األصلي من 

منطقة بشرق آسيا شبه االستوائية الدافئة إىل االستوائية، واليابان، والصني جنوبا إىل أندونيسيا. وهو 

حمصول جتاري مهم يف الصني واندونيسيا واليابان وأماكن أخرى يف آسيا شبه االستوائية. وزراعته واسعة 

النطاق حبيث أن أصوله الربية غامضة. ويوجد حاليا يف غرب يونان (Yunnan) (الصني) على 

ارتفاع يصل إىل 1200 مرت، مما يدل على حتمله للربودة. وال يزال يشار إىل هذا النبات يف بعض 

املؤلفات باسم A. rivieri، أو A. rivieri صنف كوجناك، أو A. rivieri  konjac. كما 

ينتج الكوجناك مثل معظم أنواع  Amorphophallus ورقة واحدة يصل عرضها إىل 1.3 مرت، 

وتنقسم إىل العديد من الوريقات. ويتم إنتاج الزهور على إغريض (spathe) حماط بغالف أرجواين 

داكن (spadix) يصل طوله إىل 55 سنتيمرتا. 

)

كان يزرع الكوجناك يف الصني منذ 1500 سنة وانتشر إىل اليابان وغريها من البلدان، تارخييا لألغذية 

كطحني للشعرية وكهالم يسمى  كوجناكو "konjaku")، ولكن تزايد استخدامه كغذاء صحي يف 

الصناعات الدوائية. وختتص درنات الكوجناك مبيزة فريدة من نوعها الحتوائها على مستويات عالية من 
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مادة "glucomannan"، اليت متثل أفضل األلياف الطبيعية القابلة للذوبان يف املاء والصاحلة لألكل 

املعروفة. وجيعل منها احملت وى الكبري من األلياف القابلة للذوبان يف املاء، باالشرتاك مع قيمة الطاقة 

املنخفضة، واحملتوى املنخفض من الفيتامينات والقيمة الغذائية املنخفضة، مكمال غذائيا مثاليا 

للمساعدة يف تنظيم وظائف اجلسم الناجتة عن األنظمة الغذائية الفقرية اليت حتفز السمنة.  

 ،Amorphophallus spp ويتميز الكوجناك بقيمة كبرية عند التصدير. وخالفا لغريها من أنواع

يتطلب A. konjac مناخا أكثر برودة، ويزرع عادة على ارتفاعات ترتاوح بني 500 و 1000 

مرت. وختتص الصني، املنتج الرئيسي،  بتاريخ طويل يف زراعة الكوجناك، وقد طور املزارعون الصينيون 

نظام اإلنتاج التقليدي. وتوجد املناطق الرئيسية لزراعة الكوجناك يف الصني يف هضبة يونان جيزو 

 ،(Sichuan) وسيشوان ،(Yunnan) واملناطق اجلبلية يف يونان (Yunnan-Guizhou)

وجيزو (Guizhou)، وهوباى (Hubei)، وجواجنكسي (Guangxi)، وأقاليم شنكسى 

(Shaanxi) ىف حوض ر اليانغتسى.ومتثل أيضا مقاطعة فو يوان يف مدينة كوجينغ مبحافظة يوننان

واحدة من مناطق اإلنتاج الرئيسية يف الصني. 

طرق اإلكثار االكثر استخداما
 .(cormels) أو الك رميات (corms) الطريقة الشائعة االستعمال إلكثار الكوجناك هي الكورمات

وحيدث اإلزهار وتكوين البذور عند النوع  A. konjac، إال أن البذور احلقيقية ال ميكن استخدامها 

للزراعة التجارية بسبب التباين الوراثي. ويكون معدل التكاثر اخلضري الطبيعي 4:1 (لوحة 15)  

لوحة 15  

إعداد األجزاء الصغيرة من الكونجاك. 

الكوجناك 
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األمراض واآلفات الرئيسية المنقولة عن طريق البذور 
 Amorphophallus إن اآلفات واألمراض اليت تصيب الكوجناك تكون مشرتكة بني معظم أنواع

spp. على الرغم من أن اإلصابة وشدا والسالالت ختتلف من مكان إىل أخر. ومن بني األمراض 

احلقلية، مرض املوزاييك  وهو األكثر أمهية من وجهة نظر احلجر الزراعي حيث ينتقل عن طريق مواد 

الغرس واحلشرات الناقلة لألمراض، وبالتايل ميكن للقائح املرتاكمة على مدى فرتة أن تشكل ديدا 

خطريا للزراعة. كما أن زراعة احملصول الواحد بصفة مستمرة ميكن أن تساهم أيضا يف تكوين هذا 

املرض.  

وتكون عموما النباتات املصابة مبرض املو زايك قصرية   ومصفرة يف املظهر  كما تظهر موزاييك مع برقشة 

تكون أكثر وضوحا يف األوراق الشابة. وتصبح الوريقات ضيقة كما أن أعراض تشويه األو راق، مثل 

ختطيط األو راق،  وتدييل وتوتري  وجتعيد نصل الورقة، تكون بارزة يف النباتات املصابة بشدة. وكما هو 

معلوم فإن فريوس موزاييك الكوجناك (Konjac mosaic virus (KoMV)) وفريوسات 

موزاييك داشني (Dasheen mosaic virusrs (DsMV)) تصيب نباتات الكوجناك 

(Shimoyama et al., 1992). وينقل فريوس DsMV عن طريق الكورمات املصابة لنوع 

.(Aphis gossypii) وحشرة من القطن A. konjac

ومن بني 17 نوعا يف مخس عائالت (Aizoaeceae، و القلقاسيات ( Araceae)، والرمرامية 

(Chenopodiaceae)، والقرنية (Leguminosae)، والباذجنانية (Solanaceae))، مت 

الكشف عن فريوس موزاييك الكوجناك (KoMV) يف النباتات املصابة طبيعيا يف ثالثة أنواع فقط يف 

عائلة القلقاسيات وهي: (A. konjac، و A. oncophyllus، و A. virosus). وعلى 

الرغم من أن األنواع Arisaema serratum  والقالقاس (Colocasia esculenta) تنتمي 

 .KoMV ا ال تعول فريوسإىل فصيلة القلقاسيات، فإ

 ،Sclerotium rolfsii  يشكل مرض عفن الرقبة، املعروف بعفن سكلريوتينيا للساق والذي يسببه

مرضا آخر مهما يف احلقل، ويصبح أكثر خطورة إذا كان صرف املياه غري فعال. ويف ظل الطقس احلار 

والرطب، تصيب أمراض األوراق، وخصوصا لفحة األو راق وعفن األ وارق، وريقات النباتات. ويسبب 

فطر Phytophthora colocasiae مرض لفحة األو راق، بينما يسبب فطر 

Corynespora cassiicola عفن األو راق. وباإلضافة إىل ذلك، يعد كل من مرض لفحة 

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري



الكوجناك 104

 Pseudomonas pseudoalcaligens subsp. konjaci األ وارق البكتريية الذي يسببه

ومرض العفن الطري الذي يسببه Erwinia carotovora subsp. carotovora من 

األمراض اخلطرية اليت تنتقل عن طريق مواد الغرس. 

وبصرف النظر عن األمراض اليت تصيب احملصول احلقل، تعاين درنات الكوجناك كثريا من العفن بعد 

احلصاد بسبب خمتلف العوامل املمرضة حيث يئ اإلصابات امليكانيكية أثناء احلصاد الدرنات للتعفن 

الذي تسببه الفطريات والبكترييا. وقد متت اإلشارة إىل أن أكثر من 12 من مسببات األمراض الفطرية 

Meloidogyne  ،والبكتريية تسبب عفن الدرنات. كمل أن نيماتودا تعقد اجلذور

incognita، تسبب العفن اجلاف يف الدرنات، وتثقب اجلذور ويئ اجلذور والدرنات لإلصابة 

بأمراض فطرية الحقة، وميكن أن تقلل أيضا من التربعم. وعلى الرغم من أن  A. konjac ال توجد 

لديه مشكلة اآلفات احلشرية اخلطرية يف احلقل، إال أن حشرة البق الدقيقي ميكن أن تسبب أضرارا كبرية 

أثناء التخزين. 

بروتوكوالت إلنتاج مواد الغرس ذات جودة

البنية التحتية

المرافق 

من الضروري إنشاء خمترب لزراعة األنسجة يشمل عدد كاف من الصوبات. وينبغي إنتاج مواد بذور 

النواة من قبل هيئات حكومية أو منتجي البذور املسجلني.  

المعدات 

املعدات األساسية،  والزجاجية املختربية، واملواد الكيميائية واملواد املتنوعة الالزمة للمرفق املذكور أعاله.



105

العمليات

مصدر مواد الغرس

ينبغي احلصول على األنسجة اإلنشائية القمية للرباعم اخلضرية من الدرنات اليت مت جنيها من احملاصيل 

احلقلية اخلالية من األمراض الوراثية واملعروفة املنشأ. وينبغي لكل بلد تسجيل وإطالق أصناف الكوجناك 

بعد التوصيف اجلزيئي. وينبغي أن تزرع الشتالت احملصل عليها من الكلس (calluses) يف زجاجات 

منفصلة إلنتاج الدرنات الصغرية، أو تشتيلها يف الصوبات احملمية من احلشرات بعد التقسية. ومن 

املمكن احلصول على درنات بوزن 50 جم تقريبا يف الصوبة. 

جيب فحص هذه الدرنات (بذور النواة)، من خالل الفهرسة الروتينية للفريوس، يف إرسالية عشوائية 

للكشف عن عدم وجود فريوسات. وجيب إكثار هذه الدرنات يف حقول املزارعني لقرى البذور. كما 

جيب حتديد القرى حبيث يكون موقعها قرب املناطق الرئيسية لزراعة الكوجناك. وينبغي معاجلة مواد 

الغرس املنتجة بشكل صحيح، ومعاملتها مببيدات الفطريات حديثة، ومعبأة بشكل مالئم وموضوع 

عليها بطاقة بيان قبل النقل (لوحة 16). 

لوحة 16 

غرس األجزاء الصغيرة للكونحاك.

متطلبات الحقل 

جيب أن ال تكون القطع احلقلية إلنتاج البذور قد زرعت مبحصول الكوجناك خالل السنوات الثالث 

السابقة على األقل كما ينبغي أن تكون خالية من النباتات التلقائية للكوجناك. وجيب على منتجي 

البذور املسجلني زراعة حمصول البذور يف قطع حقلية مبساحة ال تقل عن 0.5 هكتار. وينبغي أن 
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تكون الرتبة طمية رملية خصبة أو رملية طمية طينية جيدة الصرف. وجيب أن ال حتتوي الرتبة على أكثر 

من عشر وحدات مستعمرة (colony forming units) من مسببات أمراض العفن الطري 

(Erwinia carotovora)  وعفن سكلريوتينيا للساق (Sclerotium rolfsii). وينبغي 

احلصول على شهادة حتليل الرتبة املتعلق مبسببات األمراض وأيضا حالة مغذيات الرتبة قبل اعتماد إنتاج 

البذور.  

التفتيش الحقلي

جيب على موظفي وكالة اعتماد البذور (مراقيب البذور) تفتيش احملصول بصفة منتظمة يف املراحل 

املختلفة لنمو احملصول. وتزن مواد الغرس املنتجة ما يقرب من 200-300 جم، والذي ينبغي أن 

يكون احلجم املثايل للزراعة التجارية. ومن الناحية العملية، يبيع املزارعون الكورمات بوزن 200 جم 

وما فوق للمصانع، ألم يفضلون استخدام الكرميات كمواد الغرس. إال أم  لو استخدموا الكورمات 

بوزن 200-300 جم كمواد الغرس، لكان صايف دخلهم بالتأكيد أعلى. وينبغي أن تكون مواد 

الغرس املنتجة يف حقول منتجي البذور املسجلني معاجلة بشكل صحيح، والرتبة واجلذور مزالة، ومعاملة 

مببيدات الفطريات حديثة، ومعبأة بشكل مالئم، وموسومة ومعتمدة قبل نقلها. 

جيب على املفتشني املعينني رمسيا فحص حمصول البذور ثالث م رات على األقل خالل موسم زراعة 

احملصول -  سبعة أيام بعد الزراعة، وبعد شهر واحد من الزراعة وأخريا شهرا واحدا قبل وقت احلصاد 

املقدر. وقبل الدخول إىل احلقل، جيب على املفتش التأكد مع منتج البذور من املكان احملدد حلقل 

البذور، ومن الصنف الذي ينبغي أن يكون، ومن احملاصيل املزروعة سابقا يف احلقل. كما ينبغي تقسيم 

احلقول مبساحة 5 هكتارات فما فوق إىل حقول مبساحة 5 هكتارات كحد أقصى لكل واحد منها 

وتفتيشها بشكل منفصل. 

الممارسات الزراعية 
جيب إعداد حفر الغرس باحلجم املناسب الحتواء كورمات الزراعة حبجم  200-300 جم. وجيب 

ملء احلفرة بسماد البهائم املتعفن جيدا أو مساد عضوي آخر مبعدل 12.5 طن لكل هكتار مث تغطى

الكوجناك 
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بالرتاب. ويوصى بإضافة مساد 23:20:27  كجم لكل هكتار من أزوط/فوسفاط/بوطاس 

(NPK 27:20:23). وتشكل املساقة 90 سم × 90 سم التباعد املثايل لزراعة 8000 إىل

9000 نبات/هكتار. وجيب أن تؤخذ الرعاية الكافية ملكافحة أي مرض ورقي ملحوظ بتدابري 

املكافحة الكيميائية املناسبة، خصوصا لفحة األو راق، وعفن األو راق ولفحة األ وا رق البكتريية. وهذه 

املمارسات تساهم يف إنتاجية عالية للدرنات. 

الحصاد،  والعالج، والمعاملة ما بعد الحصاد والتعبئة
ال ينبغي جين حمصول البذور إال بعدما جتف النباتات كليا. وينبغي إيقاف الري بشهر واحد على األقل 

قبل اجلين. ويف حالة هطول األمطار، ينبغي أن ال يتم اجلين إال بعد جفاف الرتبة. وجيب معاجلة 

الدرنات بعد جنيها ملدة سبعة أيام يف مكان مظلل وجاف وحتت التهوية اجليدة (لوحة 17). وينبغي 

تنظيف الدرنات بشكل صحيح ومعاملتها مببيدات الفطريات حديثة وتعبئتها يف طبقات يف صناديق 

من الورق املقوى بأحجام 10  كجم للواحد. وينبغي وضع مادة خاملة بني طبقات الدرنات لتجنب 

الضرر أثناء النقل. كما جيب وضع فتحات التهوية يف جانيب صناديق الورق املقوى (كرتون).  

لوحة 17 

الكونجاك في المخزن 

وينبغي انتخاب الدرنات ذات احلجم املوحد الذي يرتاوح بني 200-300 جم كدرنات الزراعة 

بذور).(
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وجيب فهرسة الدرنات املنتجة يف املراكز األولية ويف حقول املزارعني بشكل عشوائي حبثا عن الفريوسات 

ومسببات األمراض األخرى. وينبغي لوكالة اعتماد البذ ور إجراء تقييم مواد الغرس يف خمترب رمسي 

الختبار البذور.  

موجز معايير الجودة لمواد الغرس (الجدول 18)
الجدول 18 

جدول ملخص للمعايير  

 300 جم  –200

98%
99%

حجم املواد القابلة لإلكثار  

نقاوة األصناف  

اإلنبات  

مستوى السماح األقصى لآلفات واألمراض 

مرض املوزاييك (يف احلقل)  

عفن الرقبة (يف احلقل)  

اآلفات واألمراض األخرى (يف التخزين)  

%1

%5

%5
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البطاطس
 (Enrique Chujoy) و إينريكي شوجوي (Ian Barker) يان باركر

املركز الدويل للبطاطس (CIP)، ليما، بريو

  Solanum tuberosum L.

(Solanaceae) الفصيلة الباذنجانية

المنشأ الجغرافي والتوزيع
نشأت البطاطس (Solanum tuberosum L) يف مرتفعات أمريكا اجلنوبية. وهي رابع أهم 

حمصول غذائي يف العامل بعد األرز والقمح والذرة، وتزرع البطاطس يف 157 بلدا يف املناطق االستوائية 

وشبه االستوائية واملعتدلة من العامل. وتزرع مثانية أنواع. واألكثر شيوعا هو S. tuberosum، وهو

رباعي الصيغة الصبغية (2n=4x=48) اليت تنتج الدرنات حتت ظروف النهار الطويل ويزرع يف مجيع 

أحناء العامل. وتوجد سبعة أنواع أخرى أساسا يف جبال األنديز وتنتج درنات حتت ظروف النهار 

S. tuberosum  رباعية الصيغة الصبغية (subspecies) القصري. وهي تشمل النويعات

 S. و ،S. phureja ،(2n=2x=24) واألنواع ثنائية الصيغة الصبغية ، andigena

stenotomum، و S.goniocalyx، و S. ajanhuiri، واألنواع ثالثية الصيغة الصبغية 

S. chaucha  (2n=3x=36)، و S. juzepzuckii، واألنواع مخاسية الصيغة الصبغية 

S. curtilobum (2n=5x=60). ويتم تو زيع ما يقرب من 187 نوعا بريا، والذين هلم صلة 

بالبطاطس، من الواليات املتحدة األمريكية إىل جنوب أمريكا اجلنوبية. 
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طرق التكاثر
تزرع البطاطس تقليديا من الدرنات، ولكنه أيضا ميكن زراعتها من اجزاء خضرية أخرى مثل السيقان أو 

الرباعم اخلضرية (sprouts)، وأيضا من البذ ور احلقيقية.  

والدرنة عبارة عن ساق منتفخة تبتت حتت األرض وتعمل كعضو للتخزين والتكاثر. وهي تنمو من قمة 

املدادة (stolon)، وهو ساق حتت أرضي ممدود، بعد 35 إإىل 50 يوما من بزوغ البادرات. ويرتاوح

معدل اإلكثار بالنسبة للبطاطس بني 1:10 و 1:15. وتتوفر الدرنة على براعم، تسمى أيضا 

عيون"، مرتبة بطريقة لولبية، واليت تنمو منها الرباعم اخلضرية واخللفات (النموات اخلضرية). وبعد "

احلصاد، متر الدرنة بفرتة من السكون ملدة شهرين إىل ثالثة أشهر، وخالهلا تتوقف عن النمو مؤقتا. 

وتوجد بعض األنواع، مثل S. phureja وS. chaucha، اليت متر بفرتة سكون قصرية أو ال متر 

ا ائيا. وميكن كسر سكون الدرنات من خالل تطبيق معامالت خمتلفة مبا يف ذلك تعرض الدرنات 

لتغري درجات احلرارة العالية واملنخفضة أو املعامالت الكيميائية مبا يف ذلك محض اجلربيليك. وتستخدم

عموما درنات من 40-60 جرام كأجزاء بطاطا للزراعة، ويتم قطع الدرنات الكبرية إىل 2-4 أجزاء 

حتتوي على عني واحدة على األقل. وقد مت تطوير العديد من التقنيات باستخدام أجزاء تكاثرية أخرى 

من النباتات لزيادة معدل االكثار.  

 وتستخدم عموما العقل الساقية اليت تتكون من عقدة واحدة على األقل كأسلوب للتكاثر السريع. 

وتت وفر الساق على عقد، لكل واحدة منها ثالثة براعم يف إبط األوراق. وقد تنمو الرباعم لتشكل 

سيقانا جانبية، أو مدادات أو نورات، أو درنات هوائية، أو نباتا جديدا. ويتم حصاد العقل الساقية 

عندمايصبح نبات األم بطول 20-30 سم.  وميكن أن ينتج نبات األم من 15 إىل 20 عقلة ساقية 

عقدية. وميكن معاملة العقل رمون حتفيز منو اجلذ ور لتحسني التجذير  والتأسيس.   

وميكن إنتاج الدرنات الدقيقة (microtubers) أو الدرنات يف األنابيب املخربية بوزن 1-3 جرام 

seed )انطالقا من نباتات األنابيب املخربية. وقد مت اعتماد الدرنات الدقيقة كمادة قابلة لإلكثار

propagule) بشكل متفاوت على الصعيد العاملي كما يوجد عدم التوافق يف اآلراء بشأن ممارسات 

اإلنتاج األمثل للدرنات الدقيقة. وتتطلب الدرنات الدقيقة رعاية أكثر وهي غري مناسبة للزراعة يف 

احلقل، إال أنه ميكن استخدامها كمواد الغرس إلنتاج الدرنات الصغرية (minitubers) أو باالشرتاك 

مع غريها من التقنيات لإلكثار السريع يف الصوبات. 
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العوامل الفيزيائية والفسيولوجية التي تؤثر على جودة مواد الغرس

العمر الفسيولوجي للدرنة 

تنقسم األعمار الفسيولوجية للدرنات إىل ثالثة أقسام، وهي: اهليمنة القمية، التربعم ملتعدد، والتفرع 

املتعدد. بعد اية سكون الدرنة، تطور الدرنة برعم خضري يف اية الزهرة، اليت تقع قبالة اية املدادة. 

ومع تقدم الدرنة يف العمر، تنكسر اهليمنة القمية وتبدأ براعم أخرى بالتفريخ. وتصبح هذه الدرنة برباعم 

خضرية متعددة جاهزة للزراعة. ومع شيخوخة الدرنة، تنبت الرباعم اخلضرية فروعا متعددة مما قد يؤدي 

إىل جتفيف الدرنة بشكل كبري، ويف الواقع، سوف يؤدي غرس درنة شيخوخية بفروع متعددة إىل فشل 

ظهور النباتات أو إىل نباتات ضعيفة بعديد من السيقان واخنفاض يف إنتاجية الدرنات. وتنتج النباتات 

بدرنات شيخوخية جدا عددا قليال من البطاطا.  

إدارة النباتات األم لإلكثار السريع للعقل

إن العمر الفسيولوجي للنبات األم والعقل هو العامل املهم يف إنتاج العقل. وينبغي دائما أن تبقى فتية. 

وغالبا ما تنتج النباتات األم الكبرية يف السن واليت وصلت إىل طور تشكيل الدرنات عقال كبرية يف 

السن من الناحية الفسيولوجية اليت تتطور إىل نباتات صغرية. وهذه النباتات الصغرية غالبا ما تكون هلا 

القدرة على التكوين املبكر للدرنات، وتنتج عددا قليال من الدرنات الصغرية. ويشكل النبات األم 

املستمد من الدرنة أو من العقل الكبرية يف السن أوراقا مركبة. ومن األفضل حصاد العقل 40-35 

يوما بعد زراعة نباتات األم – قبل أن ينتج النبات األم الدرنات. وقد ميكن تأخري إنتاج الدرنات 

بتمديد فرتة اإلضاءة إىل 16 ساعة.  

 ويتوفر النبات األم الفيت املستمد من نبات األنبوب املخربي على أوراق طبيعية، وكمصدر للعقل 

الساقية القمية، فإنه أفضل من النبات األم الفسيولوجي الكبري يف السن ذات األوراق املركبة. وستتطور 

العقل الساقية القمية من النباتات األم الفتية إىل نباتات قوية تنتج عددا كبريا من الدرنات، يف حني قد 

تتطور تلك املستمدة من النباتات األم األكرب سنا إىل نباتات صغرية تعطي عددا أقل من الدرنات نظرا 

لتشكيل الدرنات املبكر. وسيضمن القطع املستمر للرباعم القمية وكذا متديد الفرتة الضوئية إىل 16 
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ساعة، بقاء النباتات األم فتية وبأوراق طبيعية. ويرد يف اجلدول 19 سرد لألمراض واآلفات الرئيسية 

املنقولة عن طريق البذور مبا يف ذلك دورات حياا.  

الجدول 19

التحديد والكشف واالنتشار الطبيعي، واألعراض الحقلية، والعوائل البديلة، وطرق المكافحة 

و/أو أي عنصر آخر مفيد لتوصيف األمراض/اآلفات  

المرض/اآل

فة 

المنطقة  العامل المسبب  

المتضررة 

معالجات وقائية  أعراض المرض  

موزاييك 

شديد 

فريوس Y يف 

البطاطس 

متغري وفقا للساللة  والصنف.  األوراق  والدرنة  

موزاييك معتدل إىل شديد على 

األوراق مبا يف ذلك تشويه األو راق. 

 وخنر األوردة،  واألوراق قد تذبل 

وتسقط (األعراض األولية). التقزم. 

قد تظهر الدرنات تكسري أو 

حلقات على السطح وخنر داخلي 

يف حالة إصابة أصناف حساسة 

مبرض فريوس Y (مبا يف ذلك 

ساللة N و NTN) وسالالت 

أخرى خنرية.  

غرس البذ ور 

النظيفة، والعزل 

والنظافة. استخدام 

األصناف املقاومة. 

املبيدات احلشرية 

هلا قيمة ضعيفة 

يف مكافحة مرض 

فريوس Y بسبب 

السرعة الكبرية 

النتقال الفريوس 

عن طريق حشرات 

املن املهاجرة. 

التفاف أوراق 

البطاطس 

فريوس التفاف أوراق 

البطاطس  

التفاف األوراق السفلية اليت  األوراق  والدرنة  

تتموج. لون أرجواين على الوريقات 

يف العدوى األولية. خنر واضح يف 

درنات بعض األصناف.  

غرس البذور 

النظيفة، والعزل 

والنظافة، 

 واستخدام 

األصناف املقاومة. 

موزاييك 

معتدل 

فريوس X يف

البطاطس 

منط املوزاييك معتدل بلون أخضر  األوراق  

خفيفة إىل داكن على األوراق. 

واألو راق غري مشوهة. ميكن أن 

يسبب أعراض شديدة يف حالة 

غرس البذور 

النظيفة  واستخدام 

األصناف املقاومة. 
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العد وى املختلطة مع فريوسات 

أخرى.  

 Erwinia الساق األسود  

carotovora 

 pv.atroseptica

السيقان 

 والدرنات 

عدم بزوغ النبتة أو ذبول للمجموع

اخلضري مع لون أخضر باهت أو 

أصفر، التفاف األوراق العليا، 

الساق األسود  واألوراق تفلع 

)

بسهولة. وميتد عفن الطري 

األسود) للدرنة من قاعدة الساق. 

غرس البذور 

النظيفة. 

نيماتودا 

البطاطا 

الذهبية 

 Globodera.

 Rostochiensis

  and G. pallid

النباتات متقزمة  وضعيفة مع ميل  كل النبات  

إىل الذبول. حبات صغرية مثل 

أكياس (مرئية فقط للعني اردة) 

معلقة على اجلذور والدرنات. 

اتباع دورات زراعية 

واستخدام 

األصناف املقاومة، 

إن وجدت. 

اجلرب 

املسحوقي 

 Spongospora

  subterranea

تظهر الدرنات تقرحات خشنة  الدرنات  

ودائرية بشكل أكرب من االتقرحات 

العادية. 

اتباع دورات زراعية 

وغرس البذور 

النظيفة، واستخدام 

األصناف املقاومة 

تقرح الساق 

والقشرة 

السوداء 

 Rhizoctonia

  solani

السيقان 

والدرنات 

جسيمات بنية إىل سوداء على 

سطح الدرنة. تصاب قاعدة 

الساق نبتقرحات بنية اللون واليت 

ميكن أن تلتف حول الساق مسببة 

التفاف  وابول األوراق.  

اتباع دورات زراعية 

وغرس البذور 

النظيفة، واستخدام 

األصناف املقاومة 

الذبول 

البكتريي 

 Ralstonia

 solanacearum 

تتلون حلقات األوعية بالون البين،  الدرنات  

مما يؤدي إىل تعفن الدرنات كلها. 

غرس البذور 

النظيفة، جتنب 

الري مبياه ملوثة. 

املطابقة للحد 

األدىن من

متطلبات الدو رة 

الزراعية ااحمللية. 
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الممارسات إلنتاج مواد الغرس يجودة عالية

اختيار الحقل/اتباع دورة زراعية 

يفضل إلنتاج البذور، حتديد حقل مل يزرع من قبل بأي حمصول باذجناين ملدة ثالث سنوات على األقل. 

ومن الناحية املثالية، حيبذ اختيار حقول معزولة عن حماصيل أخرى للبطاطا، ومواقع داخل مناطق 

تقليدية (مرتفعة) إلنتاج البذور. وجيب معرفة تاريخ احلقل فيما يتعلق بأمراض البطاطس، خصوصا 

الذبول البكتريي. وستكون هذه املعلومات مفيدة الختاذ التدابري الالزمة ملنع أو مكافحة مسببات 

األمراض املنقولة عن طريق الرتبة. وقد ميكن للربنامج القطري للبطاطيس أو ملتخصصني أخرن يف هذا 

اال ترتيب اختبار الرتبة للكشف عى الذبول البكتريي قبل الزراعة.  

مواد الغرس
جيب دائما استخدام بذور (درنات الزراعة) سليمة، ومن األفضل معتمدة، كمواد الغرس. وهذا يساعد 

على التقليل من خماطر املرض. ومن املفيد جدا حتديد املصدر احملتمل ملواد الغرس يف وقت مبكر بسنة 

أو أكثر وزيارة حقل البذور، إذا كان ذلك ممكنا، لتقييم صحة وإدارة هذا احملصول. وينبغي دائما طرح 

أسئلة حول مصدر البذور، مبا يف ذلك عدد األجيال احلقلية، وكذلك حول نتائج أي اختبار أو 

عمليات التفتيش املنجزة. وقد تكون السلطات القطرية قادرة على تقدمي نتائج أي اختبار أو عملية 

التفتيش.  

الممارسات الزراعية
ينبغي تنفيذ عمليات مكافحة احلشائش  والتسميد، ورش املواد الكيميائية ملكافحة اآلفات، على النحو 

املوصى به من قبل املوظفني األكفاء واملدربني. كما جيب تفتيش احملاصيل بانتظام للكشف عن وجود 

حشرات املن اليت تنقل الفريوسات و1لك بفحص اجلهة السفلية لألوراق. وينبغي جتنب مزج 

األصناف، واجتثاث مجيع النباتات الغريبة والنباتات التلقائية. وتشكل النباتات التلقائية يف حقل 
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البطاطا مصدرا لكثري من األمراض وجيب مكافحتها يف مواقع إنتاج البذور. وينبغي أن يقتصر الولوج 

إىل حقل البذور فىي حده األدىن.

الحصاد
ينبغي أن حتصد الدرنات عندما تكون ناضجة فسيولوجيا، أي عندما يتم تكوين القش رة (اجللد). 

وتكون الدرنات غري الناضجة عرضة للتقشري أثناء عمليات احلصاد والتخزين، مما يعرضها خلطر اإلصابة 

 (haulms) باملرض. وميكن تنشيط النضج يف الدرنات من خالل قطع، أو سحب أو تدمري القش

10 إىل 20 يوما قبل احلصاد. وميكن أيضا تدمرب القش يف وقت مبكر ملكافحة اآلفات (خصوصا 

الفريوسات املنقولة عن طريق حشرة املن) وللتحكم يف حجم البذور. وينبغي جتنب حصاد درتات 

الزراعة للبطاطا عندما تكون الرتبة رطبة أو خالل األيام املمطرة، ألن الدرنات سوف حتمل الرتبة 

وتكون عرضة خلطر اإلصابة باملرض. وإذا مت حصاد الدرنات وهي رطبة، فينبغي جتفيفها قبل التخزين 

ويف مكان بعيد عن أشعة الشمس املباشرة  وعن السخونة.  

التخزين 
ينبغي عالج بذ ور البطاطا ملدة أسبوعني لسوبرة الطبقة اخلارجية للقش رة  وتسميك األدمة احمليطية. وهذا 

يقلل من العدوى وفقدان املاء. وجيب قبل التخزين فرز درتات البطاطا للزراعة للتخلص من الدرنات 

املصابة واملريضة والغريبة. ويوصى بتكرار فحص درنات الزراعة وفر زها أثناء التخزين. وبشكل عام، جيب 

أن يتم ختزين درنات الزراعة يف منشأة حممية، وجتنب التعرض املباشر ألشعة الشمس والتغريات الشديدة 

لدرجة احلرارة والرطوبة. وميكن ختزين درنات البطاطا للزراعة يف غرف التربيد (5-10 درجة مئوية) مع 

مراقبة الرطوبة إلطالة عمر التخزين وتقليل اجلفاف. ومثة خيار آخر هو استخدام التخزين حتت الضوء

املنتشر، وال سيما يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية. ويقلل التخزين حتت الضوء املنتشر من التربعم 

وفقدان وزن الدرنات أثناء التخزين، ويساعد على حتول الدرنات إىل اللون األخضر مما يزيد من 

مقاومتها لآلفات، كما يسمح للمزارعني بتخزين درنات الزراعة لفرتات أطول وبالتايل زيادة يف 



البطاطس 116

اإلنتاجية. ويسفر عن ختزين الدرنات يف الظالم براعم خضرية طويلة وضعيفة واخنفاض يف إنتاجية 

الدرنات.  

برامج إكثار البذور
خالفا للعديد من احملاصيل املكثرة بطريقة التنسيل، توجود تشريعات لدرنات الزراعة (البذور) للبطاطا 

يف كثري من البلدان. وبالتايل، ينبغي لنظام مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة املتعلق بالبطاطس األخذ يف 

االعتبار التشريعات احمللية. وقد بدأت برامج درنات الزراعة للبطاطا (البذور) املعتمدة أو الرمسية يف 

وقت مبكر منذ سنة 1900 يف أملانيا و 1914 يف الواليات املتحدة. 

وتوجد منظمات  وقوانني متطورة للبذور يف كثري من البلدان، واليت عادة ما تكون وكالة مفوضة بأساس 

قانوين إلدارة وتنسيق مجيع مراحل الربنامج. وعادة ما تكون هذه الوكاالت مسؤولة عن تنظيم منتجي 

البذور، وصياغة  وتنفيذ القوانني، والتفتيش احلقلي وخالل التخزين، ووضع العالمات. وغالبا ما تصنف 

البذور املعتمدة يف فئات مثل "ما قبل األساس" (أعلى حالة صحية)، "األساس" و "املعتمدة" خالل  

كل دورة لإلكثار احلقلي. ويتم تصنيف البذور يف الفئة املناسبة وتفتيشها من قبل أشخاص خمتصني 

وفقا ملعايري حمددة لتلك الفئة. وينتج عن الفشل يف تلبية املعايري احملددة رفض البذور أو إمكانية إعادة 

تصنيفها يف فئة أدىن إذا كانت متوفرة.

إن برامج البذور املعتمدة ليست موحدة بشكل تام فيما بني البلدان. إال أنه شرعت بعض املناطق يف 

بذل اجلهود لتوحيد فئات البذور، وعدد األجيال احلقلية داخل كل فئة أو درجة، ومستويات السماح. 

ويف البلدان النامية، عادة ما يستخدم املزارعون البذور احملفوظة لديهم، وغالبا ما يكون أقل من 5٪ من 

البذور معتمدة. ويقوم العديد من الوكاالت بتعزيز تدريب املزارعني على التعرف على األمراض الرائجة 

املنقولة عن طريق البذور وممارسة االنتخاب اإلجيايب للنباتات األم السليمة و / أو االنتخاب السليب 

بإزالة أو اجتثاث النباتات املصابة. وتنخفض حتما قوة خمزونات البذور مع تراكم األمراض عرب مرور 

الوقت (تدهور). وقد متثل إعادة الزراعة ببذور معتمدة أو مستمدة من مواد الغرس ذات اجلودة 

املعتمدة، استثمارا سليما ملنتج البطاطا اعتمادا على االقتصاد السائد. ومبا أن منتجي البطاطس 

يفقدون دوريا بذورهم نتيجة الكوارث الطبيعية أو االضطرابات املدنية، فينبغي على الوكاالت املشاركة 
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يف استعادة إمدادات البذور النظر يف مصادر البذور ذات معايري اجلودة مناسبة حيثما أمكن (الشكل 

  .(2

وتستخدم نباتات األنابيب املخربية  كمصدر للنباتات األم الفتية إلنت اج عقل ساقية قمية أو تزرع مباشرة 

 ،(aeroponics) يف املشتل أو يف وسائط زراعة بدون تربة، كما هو احلال يف الزراعة دون تربة

إلنتاج الدرنات الصغرية (minitubers). وتزرع الدرنات الصغرية بدورها يف احلقل إلنتاج درنات 

الزراعة (البذور). وتزرع درنات الزراعة تقليديا يف احلقل ولكن أيضا ميكن أن تستخدم كمصدر لعقل 

الرباعم اخلضرية أو النبات األم إلنتاج العقل الساقية والدرنات الصغرية (لوحة 18). وقد يؤدي مزيج 

من تقنيات اإلكثار إىل زيادة معدل تكاثر البذور بشكل كبري (اجلدول 20). وتظهر اخلطوط السميكة 

واخلطوط املكسورة، على التوايل، املسارات الشائعة واألقل شيوعا.  

لوحة 18  

عقل البراعم الخضرية من الدرنات وعقل ساقية قمية بأوراق طبيعية من نبات األم فتي. 

درنة دقيقة
نبات في األنبوب 

المخبري 

شكل 2 

اإلكثار الخضري للبطاطس وإنتاج البذور  

النبات االم فتي 

درنة صغيرة 

عقلة ساقية 
قمية متجدرة 

درنة صغيرة 

عقلة ساقية 

النبات االم 

عقل البراعم الخضرية 

عقلة ساقية قمية  

درنة صغيرة 
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معايير اإلكثار التقليدي في الحقل للبطاطس

طرق التفتيش بما في ذلك نقاوة األصناف (الجدول 21 و 22)

توقيت وعدد عمليات التفتيش 

يوصى بالتفتيش احلقلي مرتني وبالتفتيش بعد احلصاد مرة واحدة. وجيب أن تتم العملية األوىل عندما 

يكون الصنف املراد تفتيشه قد طور كل خصائصه، عادة قبل اإلزهار. وغالبا ما تكون هذه الفرتة اليت 

يبدأ فيها تشابك النباتات يف اخلط ولكن قبل تشابكها بني اخلطوط. وينبغي أن يتم التفتيش يف 

الصباح الباكر أو يف ظل الظروف امللبدة لتسهيل التعرف على أعراض الفريوس. وينبغي أن جتري عملية 

التفتيش الثانية يف وقت الحق بعد أسبوعني على األقل، عادة عند اية فرت ة اإلزهار. وينبغي إجراء 

عملية التفتيش الثالثة للدرنات بعد احلصاد. وجيب أن يتم تفتيش احملاصيل اليت من احملتمل أن تكون 

مروية يف مرحلة النمو األمثل. وينبغي أن يتم التفتيش، إذا كان ذلك ممكنا، من قبل موظفني مدربني 

من وكالة البذور، أو وكالة اإلرشاد، أو الربنامج القطري، أو احلكومة احمللية، أو اتمع املناسب أو 

ممثلي جمموعة املنتجني. وإذا كان االعتماد ذاتيا فينبغي أن يشار إليه يف بطاقة بيان.  

الدورة الزراعية 
تتطلب الدورة الزراعية للبطاطس خلو املوقع من زراعة البطاطا ملدة أربع سنوات كحد أدىن.
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الجدول 20 

معدل اإلكثار لتقنيات إكثار البطاطس 

متوسط معدل  وقت الحصاد   المنتوج   المصدر  

اإلكثار المقدر 

مالحظات 

 1:10 90 يوما   درنة   درنة الزراعة   الحقل  

نبات 

خمربي/عقدة/قمة 

ساقية/عقلة برعم 

خضري  

إدارة نباتات األنابيب    1:8 90 يوما   درنة  

املخرب ية/العقل لتجنب تكوين 

الدرنات املبكر  واخنفاض عائد 

عدد الدرنات.  

نبات يبلع سنه 40  الصوبة  

يوما 

عقلة ساقية 

عقدية 

جتنب حصاد العقل القدمية    1:15 40 يوما  

نبات األم مستمد 

من نبات خمربي أو 

عقلة  

عقلة سافية 

قمية 

كل 10 إىل 

15يوما 

احلفاظ على النباتات األم فتية.    1:25

استخدام السماد الورقي. 

ومتديد الفربة الضوئية  

 1:25 14 يوما   عقلة برعم  درنة  

خضري 

نبات األنبوب 

املخربي/عقدة/قمة 

ساقية/عقلة برعم 

خضري 

يتطلب إدارة نباتات األنابيب    1:10 90 يوما   درنة صغرية  

املخربية/العقل لتجنب تكوين 

الدرنات املبكر واخنفاض عائد 

عدد الدرنات. كثافة الغرس 
2 ( عالية (50- 100 نبات/م

إلنتاج 350-900 درنة 

<2

نباتات خمربية للزراعة 

دون تربة 

1:30 إىل  90 يوما   درنة صغرية  

 1:80

  . 1.5 جم/م صغرية 

كثافة الغرس عالية (50- 

) إلنتاج 1002 نبات/م

1200-2000 درنة صغرية 
2

المختبر 

األنابيب (

المخبرية) 

1:5 إىل  30 يوما   نبات خمربي   نبات خمربي  

 1:10

. >1.5 جم/م
ميكن إكثار نباتات األنابيب 

املخربية باستمرار  

45 إىل 60  درنة دقيقة   نبات خمربي  

يوما 

الكثافة العالية لنباتات األنابيب    1:1

املخربية ميكن أن تنتج عدد  

كبري من الدرنات الدقيقة يف 

 . 2م
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الجدول 21  

مستويات السم اح (التفتيش الحقلي) 

مستوى السماح المرض أو العيب 

%1الصنف غري صحيح 
%5التفاف األوراق (فريوس) 
%5موزاييك شديد (فريوس) 

%10إمجايل فريوس شديد (التفاف األوراق + موزاييك شديد) 
%10موزاييك معتدل 
%10إمجايل الفريوس 
%2الساق األسود 

صفر الذبول البكتريي*

إذا مت العثور على نبات مصاب بالذبول البكتريي، فينبغي اإلشارة بوضوح إىل النبات املريض، وال ينبغي اجتثاث *

النبات املريض لتجنب انتشار املرض يف احلقل؛  كما ينبغي جتنب الدخول إىل احلقل؛ وحصاد النباتات السليمة أوال، وال 

يتم حصاد مثانية نباتات ااورة للنبات املريض على طول اخلط ويف اخلطني املتامخني. وتفرز البذور ملراقبة أعراض العفن

البين اخلارجية عند احلصاد، وقبل التخزين،  ومرتني أو ثالث مرات أثناء التخزين على رأس  كل شهر، ومرة أخرى عند 

إعداد البذور قبل الزراعة. وإذا كان الوضع أكثر خطورة وليس هناك ما ميكن اجتثاثه ألن الدرنات يف حالة تعفن بسبب 

املرض، فينبغي التخلي عن احلقل أو جيب تطبيق الدورات الزراعية اليت تقلل من الذبول البكتريي، وجتنب احملاصيل 

الباذجنانية كخيارات للدورات. 

المتطلبات الدنيا للعزل 
جيب أن تكون حماصيل البذور اليت يتعني تفتيشها وفقا ملعايري مواد الغرس ذات اجلودة املعلنة 

(QDPM) معزولة من حماصيل البطاطا أو غريها من احملاصيل الباذجنانية األخرى مبسافة ال تقل عن 

50 م.  وجيب على املفتشني مالحظة وجود حفظة األرض واحلشائش.  وإذا مل يكن من املمكن تفتيش 
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قش البطاطا بشكل صحيح بسبب وجود احلشائش، فإنه ال ينبغي أن مينح احملصول وضع مواد الغرس 

ذات اجلودة املعلنة.  

التفتيش خالل موسم النمو

التفتيش

جيب أن يشمل التفتيش ملواد الغرس ذات اجلودة املعلنة فحص 10 حمطات تعداد (counts)ا من 

مائة (100) نبات يف كل حمطة يف احملاصيل مبساحة 2 هكتار أو أقل.  وينبغي على املفتش أن خيتار 

احملطات أثناء املشي قطريا عرب احلقل.  وينبغي فحص10 حمطات إضافية من 100 نبات يف كل حمطة 

لكل مساحة إضافية من هكتا رين (2) من احملاصيل. كما ينبغي أيضا إجراء فحص الدرنات بعد 

احلصاد (اجلدول 22).  

حشرات المن

جيب على الفتشني فحص اجلهة السفلى لألوراق ملراقبة حشرات املن مع تقدير درجة اإلصابة. وينبغي 

أن تسجل اإلصابات إما  كطفيفة (حشرة من واحدة أو اثنان على عدد قليل من النباتات)، أو معتدلة 

بضعة حشرات على معظم النباتات)،  أو شديدة (حشرات عديدة من املن على بعض النباتات). (

 وجيب على املفتشني بأن يوصوا بتدمري القش املبكر للمحاصيل بإصابات معتدلة أو شديدة. 

اإلجتثاث (االنتخاب السلبي)

ميكن للمزارعني اجتثاث أي نبات مصاب الذي ال يوضع له حد أقصى للسم اح قبل التفتيش.  وجيوز 

للمفتشني أيضا إجتثاث النباتات خالل تفتيش احملاصيل ولكن جيب عد النباتات املصابة ضد 

مستويات السماح املبني.  
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اجلدول 22  

مستويات السماح لتفتيش الدرنات (بعد الحصاد) 

مستوى السماح المرض أو اآلفة أو العيب 

للفرد 

مستوى السماح 

للمجموعة 

صفر  صفر     (Synchytrium endobioticum) مرض تؤلول البطاطا

نيماتودا 

الذبول البكتريي 

العفن احللقي 

��ء ! � ��
5%%1رادو 

#�ض ا���ق ا�� داء 

العفن املائي 

العفن األرجواين 

العفن اجلاف 

8%%5اجلرب الدقيقي 

السوداء 

0.5%%0.5خنر الدرنة 

2%%2الرتبة 

%1   %1 بذور) من احلقل   ( ةعاررلا ةنرد -األصناف الغريبة 

صفر صفر األصناف الغريبة - درنة صغرية أو درنة دقيقة 

تدمير القش 

بشكل عام، جيب تدمري القش 3-4 أسابيع بعد عملية التفتيش الثانية. وميكن خفض هذا املدة إىل 

اثنني أو حىت أسبوع واحد إذا كانت حشرة املن موجودة والدرنات قد انتفخت إىل حجم كاف.

البطاطس 
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حجم الدرنات

قد يؤثر حجم البذور على إنتاجية الدرنات من حمصول البطاطا. ويرتبط ظهور النبات،  وق وا،  ومن وها 

وإنتاجية البذور حبجم الدرنة.  وبشكل عام، تعطي البذور ذات أحجام كبري ة إنتاجية عالية مقارنة مع 

البذور ذات أحجام صغري ة. إال أن فوائد استخدام البذور كبرية احلجم ترتاجع عندما يصبح حجم 

البذور أكرب من 70 جم. ويعتمد حجم البذور األمثل على عدة عوامل مثل توافر وتكلفة البذور، 

والكثافة النباتية وسعر املنت وج يف السوق. عموما، سيوفر حجم البذور من 40- 70 جم عوائد مثلى. 

وتكون البذور ذات حجم أصغر من 40 جم أقل إنتاجية من البذور ذات حجم أكرب. كما أن البذور 

حبجم أكرب من 80 جرام تزيد من تكاليف البذور.  

 وتكون الدرنات الدقيقة والدرنات الصغرية أصغر من درنات ال زراعة (البذور) التقليدية ولكن قد تعوض 

اجلودة الصحية العالية اليت تتوفر عليها عن إنتاجية الدرنات املنخفضة املتوقعة من الدرنات ذات احلجم 

األصغر.  وغالبا ما يرتاوح حجم الدرنات الدقيقة بني 0 و 1 جم؛  وميكن غرس الدرنات الدقيقة اليت 

تزن على األقل 0.5 جم  على سطح الرتبة يف عمق 3 سم يف احلقل.  وميكن خت زين الدرنات الصغرية، 

اليت غالبا ما ترتاوح أحجام بني 0.5 جم و 30 جم، يف حجمني لتسهيل الغرس  واإلدارة املوحدة 

حسب درجة حجم البذور. وميكن غرس الدرنات الصغرية ذات احلجم األصغ رالذي يرتاوح بني 0.5 و 

5 جم على سطح الرتبة يف عمق 3 سم، يف حني أن الدرنات الصغرية ذات احلجم بني 5 و 35 جم 

ميكن غرسها يف عمق أكرب (لوحة 19 و 20).  

األكياس 

جيب أن يتم ختزين بذور البطاطس ونقلها يف أكياس جديدة وغري مستعملة. 
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لوحة 19  

عقل براعم خضرية من الدرنات. 

لوحة 20  

إنتاج الدرنات الصغيرة تحت نظام بدون تربة 

البطاطس 
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البطاطا الحلوة 
  (Robert Mwanga) روبير موانغا

المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية (NARO) نامولونج، أوغندا 

  (Segundo Fuentes) سغوندو فوينتس

المركز الدولي للبطاطس (CIP)،  ليما،، البيرو  

Ipomoea batatas (L.)

  Convolvulaceae فصيلة لبالبيات

المصدر 
مت توطني البطاطا احللوة، (.Ipomoea batatas (L.) Lam)، يف أمريكا اجلنوبية أو بالقرب 

منها حوايل 6000 إىل 8000 سنة قبل امليالد. وتتوفر كولومبيا واإلكوادور وغواتيماال ومشال البريو 

على أعلى تنوع يف املادة الوراثية للبطاطا احللوة. واملراكز الثانوية للتباين الوراثي هي بابوا غينيا اجلديدة، 

والفلبني، وأجزاء من أفريقيا. 

طرق اإلكثار 
ميكن إكثار البطاطا احللوة خضريا بواسطة: 

ا. جذور التخزين اليت تنبت براعم خضرية يف وقت الحق إلعطاء نباتات جديدة، و

ب. عقل العروش املتسلقة اليت تشكل جذورا يف العقد، وتنتج نباتات بنات. 
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وميكن أيضا إكثار البطاطا احللوة جنسيا بواسطة البذور، ولكن يتم استخدام هذه الطريقة فقط 

ألغراض الرتبية. والبطاطا احللوة هي نبات معمر ولكن تزرع كنبات حويل بالنسبة للعروش املتسلقة 

وجذور التخزين. وحيتاج نبات البطاطا احللوة إىل فرتة ضوئية من 11.5 ساعة يف اليوم أو أقل لتشجيع 

اإلزهار، وعلى الرغم من توقف اإلزهار عندما تكون الفرتة الضوئية 13.5 ساعة يف اليوم إال أنه ال 

يؤثر على إنتاجية جذور التخزين. وتشجع األيام القصرية ذات شدة الضوء املنخفضة تطور اجلذور. 

ويقدر معدل التكاثر للبطاطا احللوة باستخدام عقل العروش املتسلقة ب 15:1 إىل 20:1. ويف 

الظروف املثلى، ميكن لشتالت زراعة األنسجة أن تنتج 64000 عقلة، وهو ما يكفي لغرس قطعة 

حقلية مبساحة 800 مرت مربع يف السنة الواحدة. 

اآلفات واألمراض
اجم جمموعة واسعة من مسببات األمراض نبات البطاطا احللوة. ورغم أن معظمها واسع االنتشار، إال 

أن مستويات األضرار اليت تكبدها تكون متفاوتة. وتشمل هذه الكائنات احلية الفريوسات والفطريات 

والبكترييا، واألضرار اليت تسببها النيماتودا. 

وقد حدد على الصعيد العاملي، ما ال يقل عن 20 فريوسا يصيب البطاطا احللوة بشكل فردي أو يف 

Sweetpotato feathery mottle virus ) إصابات خمتلطة. ويعد فريوس الربقشة الريشية

(SPFMV)) األكثر شيوعا. ويف اإلصابات املختلطة، قد يرتافق  كل من فريوس التقزم الشاحب 

(sweetpotato chlorotic stunt virus (SPCSV))  وفريوس الربقشة الريشية 

severe sweetpotato virus disease ) مع فريوس املرض الشديد (SPFMV)

(SPV))، وهو أهم مرض يصيب البطاطا احللوة يف أفريقيا. وتشمل الفريوسات األخرى: فريوس 

الربقشة اخلفيفة (sweetpotato mild mottle virus (SPMMV))،  والفريوس الكامن 

sweetpotato ) وفريوس النمش والشحوب (sweetpotato latent virus (SPLV))

sweetpotato virus ) وفريوس البطاطا احللوة (chlorotic flecks virus (SPCFV)

sweetpotato leaf curl virus ) وفريوس جتعد األوراق يف البطاطا احللوة ،(G (SPVG)

(SPLCV)).  وتشكل حشرات الذباب األبيض واملن نواقل لبعض الفريوسات.  
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اللوحة 21   

مرض تعقد الجذ ور النيماتودي 

وميكن أن تكون األمراض البكتريية مدمرا اقتصاديا وتشمل عفن الساق البكتريي وعفن اجلذ ور 

البكتريي (Dickeya dadantii) يف بعض مناطق العامل. كما أن مرض الذبول البكتريي 

(Pseudomonas solanacearum) مهم يف جنوب الصني ومرض عفن الرتبة 

(Streptomyces ipomoea) مهم يف بعض أجزاء الواليات املتحدة األمريكية واليابان. 

وتتشكل تدابري املكافحة مثل النظافة اجليدة للمحصول واألصناف املقاومة، التوصيات الشائعة. 

)

يوجد مرض تعقد اجلذور النيماتودي (.RKNs – Meloidogyne spp) يف مجيع أحناء العامل 

لوحة 21). وانتشار مرض تعقد اجلذور النيماتودي وتفاعالته مع الفطريات املسببة لألمراض والبكترييا 

يف جممعات األمراض النباتية يرتبها من بني اآلفات الرئيسية. وتسبب هجمات النيماتودا للبطاطا احللوة 

التقزم، واصفرار األوراق، وإنتاج الزهور الشاذة، على شكل تورمات حمورية (عقد)، وخنر نظم اجلذور، 

واإلنتاجية املنخفضة. وقد مت وصف أكثر من 50 نوعا من النيماتودا، إال أن األنواع 

 M. hapla و ،M. arenaria و ، M. javanica و ،Meloidogyne incognita

تشكل أكثر من 95 يف املائة على الصعيد العاملي. 

ويوجد يف مجيع أحناء العامل، ما ال يقل عن 270 نوعا من احلشرات و 17 نوعا من العناكب 

(mites) الذي يتغذى على البطاطا احللوة. وتصنف اآلفات احلشرية  كمزيالت لألوراق، وناقالت 

Cylas ) للفريوسات، وحفارات السيقان وآكالت اجلذور. وتشكل حشرة السوس يف البطاطا احللوة

.spp)، (لوحة 22) اآلفة الرئيسية. كما توجد يف مجيع أحناء العامل ثالثة اأنواع رئيسية مهمة اقتصاديا 

C.   منتشر عامليا، بينما يشكل Cylas formicarius لسوس البطاطا احللوة: النوع

puncticollis و C. brunneus األنواع الرئيسية يف أفريقيا. وتوجد سوسة الغرب اهلندي 
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للبطاطا احللوة، Euscepes postfasciatus، يف أمريكا الوسطى واجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب 

وجزر احمليط اهلادئ.   

وتشكل مرحلة الريقات املرحلة األكثر إضرارا عند السوس. حيث اجم أساسا الريقات السيقان 

واألجزاء املوجودة حتت األرض، ولكنها قد تتغذى أيضا على األوراق. ويضع السوس البالغ بيضه يف

قاعدة العروش املتسلقة واجلذور املكشوفة، يف حني أن الريقات حتفر نفقا داخل جذور التخزين مما 

يسبب خسائر اقتصادية كبرية. وحتفز أيضا األضرار النامجة عن الريقات واحلشرات الكبرية إفراز مادة 

تريبني الفيتوأليكسني" (terpene phytoalexins)، اليت جتعل جذور التخزين سامة وغري "

صاحلة لالستهالك البشري. وتكون عشرية السوس وأضرارها أكثر انتشارا خالل مواسم اجلفاف، رمبا 

ألن اجلفاف يزيد من تكسري الرتبة، مما يعرض اجلذور إىل السوس. 

لوحة 22  

السوس في البطاطا الحلوة 

بروتوكول إلنتاج مواد الغرس

المرافق والمعدات

يتم اتباع الربوتوكوالت املعمول ا، مبا فيها تلك احملددة ملنطقة أو دولة أو تلك اليت مت تطويرها من قبل 

املركز الدويل للبطاطس (CIP)، لتنظيف مواد البطاطا احللوة املستمدة من مصادر خمتلفة مبا يف ذلك 

احلقل، الصوبة احملمية (screen house) أو زراعة األنسجة. وتنتج الربوتوكوالت شتالت مفهرسة 

ضد الفريوسات لالستخدام احمللي واإلقليمي والدويل (الشكالن 1 و 2). وتشمل املرافق اهلامة 

صوبات جمهزة جتهيزا جيدا أو صوبات حممبة، وخمتربات زراعة األنسجة، ومعدات الكشف عن 
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الفريوسات ونباتات مؤشرة لفهرسة الفريوسات. وتشمل املعدات األساسية لزراعة األنسجة ما يلي: 

األوتوكالف، وغرفة التدفق الصفحي، وجهاز قياس درجة احلموضة pH، وموازن دقيقة وثالجات 

وسخانات. وميكن بناء غرفة لنمو الشتالت يف األنابيب حمليا. وتعتمد مساحة حقول اإلكثار وزيادة 

املخزون من النباتات النظيفة على حجم الطلب ملواد الغرس النظيفة وقدرة البلد أو املنظمة أو الوكيل 

على تلبية الطلب.  

الممارسات الزراعية
يف املناطق املدارية، يتم إكثار البطاطا احللوة من عقل العروش املتسلقة، ولكن يف املناطق املعتدلة، ميكن 

أيضا إكثارها من براعم خضرية جمذ رة (slips) مستمدة من جذور التخزين وضعت يف املرقد. وت زرع 

العقل القمية بطول 30-45 سم عن طريق وضعها مائلة يف الرتبة. ويف بعض األجزاء من شرق 

أفريقيا، ميكن أن ترتك العقل حىت تذبل أو يف الظالم لعدة أيام. ويف اهلند، يدفن اجلزء املركزي من العقلة

يف الرتبة، مع ترك عقدة ظاهرة يف كل اية.  

ويتم احلصول على براعم خضرية عن طريق غرس جذور صغرية أو متوسطة احلجم قريبة من بعضها 

البعض يف مراقد باملشتل. ويتم فصل الرباعم املنتجة عن جذور التخزين عندما تصبح بطول 30-22 

سم  وغرسها يف احلقل. وتزرع العقل والرباعم اخلضرية على تالل، أو قمم اخلطوط أو على مسطح إذا  

كانت الرتبة عميقة وجيدة الصرف. وتستخدم التالل على نطاق واسع يف املناطق املدارية، وال سيما 

عندما يكون منسوب املياه اجلوفية مرتفعا. وتزرع التالل اليت تصل إىل ارتفاع 60 سم، واملتباعدة مبسافة 

90-120 سم بثالثة عقل أو أكثر. واحلراثة اجلُ د رية مناسبة إلعداد األرض ميكانيكيا. وتكون قمم 

اخلطوط بارتفاع حوايل 45 سم ومتباعدة من بعضها مبسافة 90-120 سم، مع زراعة العقل على 

مسافات بأبعاد 30 سم من بعضها.  

وتشكل البطاطا احللوة يف الغالب احملصول الرئيسي للدورة الزراعية. واالستثناء الوحيد هو يف الرتبة 

اخلصبة جدا حيث ينبغي جتنب زراعة البطاطا احللوة يف بداية الدورة، ألن النمو اخلضري يكون مفرطا 

على حساب تكوين جذور التخزين.  
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رصد محصول البذور
ينبغي تفتيش حمصول البطاطا احللوة إلنتاج مواد الغرس (البذور)، عندما يكون التأسيس جيدا مع منو 

جيد للعرش املتسلق ، تفتيشا دقيقا من قبل مريب ذي خربة، أو مفتش بذور أو موظفني آخ رين مدربني 

للكشف عن النباتات الغريبة (الشاذة) ضمن الصنف. وباإلضافة إىل ذلك، ختضع مجيع احلقول 

املزروعة للتفتيش املتعلق بنقاوة األصناف من قبل السلطة املختصة خالل موسم النمو.  

طرق التفتيش
جترى عمليات التفتيش احلقلي قبل وأثناء موسم احلصاد لتحديد اخلطوط ذات اإلنتاجية العالية 

والشكل املرغوب فيه، والكشف عن النباتات الغريبة، وخليط األصناف، واألمراض اخلطرية واآلفات. 

وتسمح نتائج التفتيش باالنتخاب اإلجيايب للجذور أو العروش املتسلقة لتكون مبثابة بذور املريب لزراعة 

احملصول يف املوسم املقبل. وجترى عمليات التفتيش احلقلي لتتزامن مع الوقت الذي تكون فيه األمراض 

 (SPVD) أكثر بروزا، مثال بعد شهر من عملية الغرس حيث ميكن حتديد فريوس املرض الشديد

بوضوح. ويشمل التفتيش املمثل حلقل كبري 1 يف املائة من احلقل يؤخذ عشوائيا يف أربعة أماكن خمتلفة. 

و ميكن تفتيش نسبة مئوية أكرب بالنسبة للحقول الصغرية.  

الحصاد
عند احلصاد، تقتلع اجلذور من الرتبة، مع معاملة وفصل كل تلة على حدة. ويتم فقط اختيار التالل 

ذات إنتاجية عالية من اجلذور بالشكل اجليد واخلالية من أي عيب.  وتقطع فقط ا العروش املتسلقة 

اخلايل من األمراض الستخدامه كبذور املريب.  

التخزين 
تتضمن املناولة خالل فرتة ما بعد احلصاد معاجلة جذور الزراعة واملعاملة الصحية السليمة، اليت تتطلب 

إزالة مجيع البطاطا احللوة القدمية وتبخري غرفة التخزين قبل ختزين اجلذور اجلديدة. وجيب أن ال يصل 
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الغبار والقش من منطقة العزل والتعبئة والتغليف إىل جذور الزراعة (البذور) أو العروش املتسلقة. و جيب  

كذلك ختزين العروش املتسلقة قبل الغرس يف وأماكن مظللة بتهوية جيدة. كما جيب نقل مجيع جذور 

التخزين  واموع اخلضري إلنتاج البذور يف أكياس شبكية أو حاويات بتهوية جيدة لتجنب ضرر احلرارة 

الزائدة بسبب التنفس والتعبئة (اجلدول 23).  

الجدول 23 

جدول موجز للمعايير 

25 سم طول العرش املتسلق 

)%2 نقاوة األصناف)   مستوى السماح لألصناف األخرى 

مستويات السماح لآلفات واألمراض  

%0.5العفن األسود 
%1تعقد اجلذور النيماتودي 

%0  Scurf مرض القشرة السوداء

%10الديدان السلكية 
%0.5الذبول 

SSR-Pox1 %10

%1موزاييك 
%5  (SPLCV) فريوس جتعد األوراق

5% فريوسات أخرى  

عفن التخزين  

سوسة البطاطا احللوة 

ال شيء 

ال شيء 

بروتوكول برنامج اإلكثار
تعد بذور املريب أعلى فئة من اجلودة جلميع األصناف املطلفة رمسيا يف بلد ما، وبالتايل يتم إنتاجها 

واحملافظة عليها من قبل مريب البطاطا احللوة. وتتم احملفاظة على بذور املريب بعناية حىت دورة التكاثر

القادمة عند التكرار. وتتبع عموما نفس املبادئ التوجيهية إلنتاج بذور األساس، والبذور املسجلة 

واملعتمدة. وتتعلق هذه املبادئ التوجيهية مبتطلبات أرض الزراعة، وعمليات التفتيش واملعايري املتعلقة 

باحلقل والبذور والنباتات (اجلدول 24).  
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الجدول 24 

مستويات السماح القصوى لألمراض، أضرار الحشرات، ومعايير الجودة الداخلية لفئات بذور 

األساس، والمسجلة، والمعتمدة والبذور ذات الجودة المعلنة للبطاطا الحلوة  

بذور األساس المعايير 

فئة 1 

البذور المسجلة 

فئة 2 

البذور المعتمدة 

فئة 3 

البذور ذات 

الجودة المعلنة2 

فئة 4 

0.50 0.10 ال شيء ال شيء العفن األسود 

 1.00   0.50   0.20 ال شيء   تعقد اجلذور النيماتودي  

 0.50   0.10 ال شيء   ال شيء    Scurf مرض القشرة السوداء

10.00 5.00 2.00 1.00 الديدان السلكية 

0.50 0.10 ال شيء ال شيء الذبول 
1 10.00   5.00   5.00 ال شيء    SSR-Pox 

فريوسات البطاطا احللوة 

 1 ال شيء   ال شيء   ال شيء   موزاييك والتقزم   

 5 ال شيء   ال شيء   ال شيء    (SPLCV) جتعد األوراق

5 أمراض أخرى (مثل أرجوانية األوراق  ال شيء   ال شيء   ال شيء  

القدمية، التبقع الشاحب، التربقش 

األصفر) 

  2 ال شيء   ال شيء   ال شيء   أصناف أخرى (النقاوة الصنفية)  

ال شيء  ال شيء   ال شيء   ال شيء   عفن التخزين  

ال شيء  ال شيء   ال شيء   ال شيء   سوسة البطاطا احللوة  
سيتم تسمية البذ ور مبرض جدري (pox) بعفن الرتبة (Sterptomyces soil rot (pox)) أقل من 5 يف 1

املائة. بالنسبة لبذور األساس  واملسجلة واملعتمدة، ينبغي أن ال تكون هناك أي اضطرابات فسيولوجية، أو خلط 

األصناف، أو درنات فاسدة. 
البذور ذات اجلودة املعلنة 2

يعامل حمصول البطاطا احللوة املزروع واملزمع اعتماده بنفس الطريقة كاحملصول التجاري مع االستثناءات 

التالية: 

• يتم التخلص من النباتات اليت تظهر طفرات أو أعراض؛
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• تتبع دورة حمصولية ملدة أربع سنوات؛
• إلنتاج بذور األساس، ال ميكن استخدام إال عقل العروش املتسلقة فقط؛ 

• جيب أن ختضع احلقول املزمع اعتمادها على األقل لعملية تفتيش واحدة من قبل اجلهة الرمسية 
ذات الصلة خالل موسم النمو (الشكل 4). 

المواد الالزمة لإل كثار السريع

األسمدة

2تضاف أمسدة األزوط والفسفاط والبوتاس NPK 17-17-17 مبعدل 42 جم/م بعد الغرس. 

 بعد كل حصاد للعقل، متبوعة بسقي خفيف. ويضاف السماد 2وتضاف اليوريا مبعدل 13 جم/م

 قبل الغرس. وينبغي أن يكون السماد متحلال بشكل جيد. 2العضوي مبعدل 2.5  كجم/م

المبيدات الحشرية

يف حالة ثبوت وجود إصابات حبشرة السوس، ينبغي غمر العقل يف حملول مبيد احلشرات جهازي لعدة 

دقائق قبل الزراعة، وفقا للتشريعات القطرية. ويتم ذلك لضمان القضاء على مجيع مراحل السوس 

وتوفري الوقاية للنباتات الشابة. وملكافحة حشرات املن والذباب األبيض والعناكب، ميكن استخدام 

مبيد العناكب () أو املبيدات البديلة احلديثة املتاحة، واتباع التوصيات املتعلقة باجلرعة وطريقة 

االستعمال.  
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مبيدات الفطريات الحديثة 

ميكن استخدام مبيدات الفطريات اجلهازية حسب اجلرعة املوصى ا، فقط عند ظهور أعراض املرض. 

شكل 3  

الخطوط العريضة لبرنامج إكثار البطاطا الحلوة 

أصناف أنابيب مخبرية نظيفة  (خالية 

من األمراض وبدون نباتات غريبة) 

النظام الوطني 
للبحوث الزراعية 

مختبر زراعة األنسجة اإلكثار  

بيوت كبيرة / صغيرة
نباتات األمهات) (

المكافحة المتكاملة لألمراض 
نظام البذور 
ذات الجودة 

المعلنة 
اإلدارة الزراعية   )%&��ا(

الدورة الزراعية   

عدة مرات 

قطعة حقلية للبذور 
بذور بجودة جيدة) (

االجتثات ورش المبيدات   

الحشرية وقائية 

عزل الحقل: الحواجز الطبيعية ال يقل 

عن 20 متر من المحاصيل األخرى 

التخلص من الع وائل البديلة،  والنباتات 

المتطفلة، وبقايا النباتات

المنتج 

االجتثات  

الحواجز الطبيعية للعزل (> 20 م) 

التخلص من الع وائل البديلة،  والنباتات 

المتطفلة، وبقايا النباتات  

االنتخاب االيجابي  

صوبة محمية/شبكية صغيرة  

تجديد البذور –على نطاق المنتج–  كل 

سنة أو كل سنتين إلى 3 سنوات  

تكرار دورة التكاثر اعتمادا على ضغط المرض 

المصدر البديل  
االنتخاب االيجابي جنبا إلى 

جنب مع نبات مؤشر (اختبار 

إليزا إذا كان متوفرا) 
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األصناف 

ينبغي حتديد األصناف املالئمة للتكاثر السريع. 

العقل  

تؤخذ ثالث عقل عقدية من العروش املتسلقة اليت متت إزالة أوراقها سابقا. وتزرع العقل القمية أو 

العلوية بشكل منفصل.  

إعداد مراقد المشتل 

تكون املراقد بطول 10 مرتا، وعرض 1.2 مرتا و ارتفاع 20 سم. وتضاف األمسدة (17-17-

17)، ومساد البهائم (2.5  كجم/م2) واملبيدات احلشرية وختلط جيدا مع الرتبة قبل الغرس.  

زراعة األنسجة نباتات األنابيب  النبات االم شاب  
شتالت األنابيب خمربية 

خالية من الفريوس 

اإلكثار السريع 

الكشف عن النبات 

املؤشر 

النسيج اإلنشائي  املخربية 

اموع اخلضري لإلنتاج التجاري إنتاج اموع اخلضري  اإلكثار يف الصوبة 

الشبكية أو احملمية 

شكل 4  
بروتوكول إلنتاج مواد الغرس خالية من الفيروس للبطاطا 

الحلوة
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إعداد مواد الغرس
تؤخذ العقل من النباتات األم القوية بعد ثالثة أشهر وتزال األوراق من العروش املتسلقة. مث يتم إعداد

ثالث عقل من مجيع أجزاء العرش املتسلق. وتزرع العقل القمية بثالث عقد على حدة. ويف حالة ثبوت 

خطر اإلصابة حبشرة السوس، ينبغي غمر العقل يف حملول مبيد احلشرات جهازي قبل الغرس.  

الغرس 

الكثافة: 50 عفلة يف املرت املربع (0.2 مرت بني السطور على 0.10 مرت داخل السطر). وتغرس العقل 

مستقيمة مع دفن عقدتني حتت سطح الرتبة. 

الممارسات الزراعية
ري النباتات مرتني إىل ثالث مرات يف اليوم، يف الصباح الباكر وبعد الظهر خبرطوم أو وعاء سقي.

التعشيب بشكل دوري للحفاظ على مراقد خالية من احلشائش. 

اجتثاث مجيع النباتات املريضة مباشرة بعد حتديدها.

تظليل مراقد املشتل يف حالة وجود أشعة الشمس قوية وحرارة مفرطة، وذلك باستخدام حصائر أو 

غريها من املواد املتوفرة حمليا. وينبغي إزالة احلصائر حني ظهور األوراق األوىل. وينبغي جتنب االحتفاظ 

باحلصائر املظللة فوق النبات ألكثر من أسبوعني لتفادي اهليج.  

تقطع (حتصد) العروش املتسلقة مع العقل القمية (بطول 25 سم) 5 سم فوق مستوى سطح الرتبة، 

وترتك بعض العقد على السيقان لتمكني املزيد من إنتاج العقل من الرباعم الثانوية. ويوفر إجراء القطع 

فوق سطح الرتبة 98 يف املائة من احلظ الختيار النباتات اخلالية من السوس.

وتشمل البيانات التي سيتم جمعها في مراقد اإلكثار السريع ما يلي: 

• نسبة الترب عم أو التأسيس (أسبوعني بعد الغرس)؛
• تاريخ حصاد (قطع) العقل القمية؛ 

• عدد العقل القمية احملصودة؛ 
• النسبة املئوية لنجاح التجدير (النباتات يف حقل مفتوح) و
• رد فعل العقل يف احلقل املفتوح ذات الصلة باإلنتاجية. 
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القلقاس 
  (Mary Taylor) ماري طايلور

أمانة مجموعة البحر الهادي، سوفا، فيجي  

 Colocasia esculenta (L.) Schott

  Araceae  الفصيلة القلقاسية

القلقاس، (Colocasia esculenta (L.) Schott) حمصول جذري من الفصيلة القلقاسية 

ذات الفلقة الواحدة (Matthews, 1995). وهو حمصول غذائي منتشر على نطاق واسع، ومهم 

حمليا يف أجزاء كثرية من املناطق االستوائية وشبه االستوائية الرطبة، ولكن يزرع أيضا يف املناطق املعتدلة. 

وحىت وقت قريب نسبيا، مت قبول مركز منشأ وتدجني القلقاس Colocasia يف جنوب شرق آسيا

(Plucknett, 1976)،  وبابوا غينيا اجلديدة كمركز رئيسي للتنوع. إال أنه، من املعلوم اآلن أن 

معظم األصناف املوجودة يف مجيع أحناء منطقة احمليط اهلادئ مستأنسة من مصادر برية يف ميالنيزيا 

(Plucknett et al., 1970 ؛ و Kuruvilla and Singh, 1981). ومع التدجني 

الذي حيدث أيضا يف جنوب شرق آسيا، والفصل بني الكتل األرضية يف ساندرا (Sundra) و 

ساهول (Sahull)، تطور اثنان من جممعات املورثات Matthews 2003) (gene pools)؛ 

  .(Lebot et al., 2005a و

يوجد صنفان لنبات القلقاس: صنف اسكوالنتا "esculenta" واملعروف باسم داشني 

 "antiquorum " وصنف أنتكوروم ،(C. esculenta var. esculenta) "dasheen"

) (C. esculenta var. antiquorum) "eddoe" لوحة 23)، واملعروف باسم إيدو

(Purseglove, 1972). ويمن أمناط داشني، ذات كورمات مركزية كبرية، وسراطانات أو 

مدادات يف احمليط اهلادئ، يف حني مت العثور على شكل إيدو، ذات كورمات مركزية صغرية نسبيا وعدد  

كبري من الك ورميات الصغرية، على وجه اخلصوص يف آسيا. وقد مت يف السنوات األخرية، الطعن يف 
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تقسيم القلقاس املزروع إىل صنفني (هاي، a1998) و كثريا ما تشري املؤلفات اليوم إىل كورومات كبرية 

منط dasheen) وكورمات صغرية (منط eddoe) أو أمناط وسيطة. (

لوحة 23  

C. esculenta ) غالبا ما يشار إليه بصنف أنتكوروم (eddoe نمط) درنات الكورمة الصغيرة

  .(var. antiquorum

طرق اإلكثار 
القلقاس حمصول يتكاثر خضريا. والنباتات هي أحادية املسكن (monoecious)، مع حدوث 

اإلزهار وإنتاج البذور يف القلقاس الربي واملستأنس. إال أن املعلومات املتعلقة بنثر البذور واإلنبات 

حمدودة (Matthews, 1997). وميكن حتفيز إنتاج البذور عند القلقاس برش احلمض اجلربيليك، 

وهي عملية مستخدمة يف برامج الرتبية. ويف اإلكثار، يستخدم املزارعون عادة الفسائل أو السراطانات 

بالنسبة لنمط داشني (dasheen) والكورميات بالنسبة لنمط إيدو (eddoe). وتنتج بعض أنواع 

القلقاس سيقان جارية (runners) أو مدادات (stolons) اليت ميكن استخدامها أيضا كمواد 

الغرس. وتنمو الفسائل أو السراطانات الكبرية بسرعة، مما يسفر عن إنتاج نباتات قوية. ويعتمد معدل 

التكاثر لكل من منط داشني (السراطانات) ومنط إيدو (الكورميات) على الرتكيب الوراثي، ولكن ميكن 

أن يتأثر باملمارسات الزراعية. كما ميكن استخدام الكورمات بأكملها لزيادة مواد الغرس بقطع الكورمة 

أو إنتاج األجزاء الصغرية.  
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اآلفات ومسببات األمراض
يتعرض القلقاس لإلصابة من طائفة واسعة من اآلفات احلشرية، وأخطرها هي خنفساء القلقاس، 

.Papuana spp (Theunis and Aloali’i, 1999). وتتغذى اخلنافس الكبار على 

الكورمات، مما يسبب أضرارا كبرية. وتتفاوت األعراض فوق األرض حسب عمر النباتات. كما يتعرض 

القلقاس أيضا لإلصابة من الفطريات والبكترييا  والنيماتودا والفريوسات، و يسبب البعض منها أمراضا 

Tarophagus ) وميكن لإلصابات الشديدة من قبل حشرة .(Jackson, 1980) خطرية

proserpina) ( taro planthopper) أن تسبب ذبول النباتات، وبصورة استثنائية موا، 

 Disease virus (CBDV) ا تنقل الفريوسات، كمرض فريوس بوبونولكن األخطر من ذلك أ

Taro vein ) ورمبا مرض فريوس اصفرار العروق يف القلقاس Colocasia bobone

Taro leaf ) وينتشر مرض لفحة األو راق يف القلقاس .(chlorosis virus (TaVCV)

blight (TLB))، النامجة عن Phythophthora colocasiae، على نطاق واسع يف مجيع 

أحناء آسيا واحمليط اهلادئ (لوحة 24). وتتطلب املكافحة الزراعية عمالة كثيفة وتكون املكافحة 

الكيميائية صعبة ومكلفة. ويبقى استخدام األصناف املتحملة / املقاومة النهج الوحيد املستدام إلدارة 

مرض لفحة األوراق.  

لوحة 24  

  Phythophthora colocasiae الناجمة عن ،(TLB) مرض لفحة األ وارق في القلقاس

وميكن أن يؤثر مرض العفن الطري للكورمة، والناجم عن .Pythium spp، بشكل  كبري على 

النبات، ويتفاوت هذا التأثري حسب عمر النبات، وما إذا كان القلقاس مزروعا يف األراضي الرطبة أو 
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األراضي اجلافة. واملواد النباتية السليمة اليت ختزن ملدة 4-5 أيام مث يتم تفتيشها ملراقبة العفن من عدمه،

هو أفضل شكل من أشكال املكافحة.  

 وتصيب العديد من الفريوسات نبات القلقاس. واألكثر شيوعا هو فريوس موزاييك داشني 

(Dasheen mosaic virus (DsMV))، الذي ينتشر بسهولة عن طريق حشرة املن (لوحة 

25). وميكن القضاء عليه عن طريق زراعة النسيج اإلنشائي (املرستيم) ولكن األعراض تظهر بسرعة 

Taro ) على املزروعات يف احلقل. وعلى الرغم من أن فريوس القلقاس العصوي الشكل

Bacilliform badnavirus (TaBV))، واسع االنتشار، فتأثريه على منو. النبات يبقى 

 .(Alomae virus complex) حمدودا. ومع ذلك يعتقد أنه يشارك يف جممع فريوس ألوما

وتفيد التقارير أن مرض فريوس CBDV، الذي يقتصر على بابوا غينيا اجلديدة وجزر سليمان، 

يتشارك مع اثنني من األمراض الفريوسية األكثر تدمريا للقلقاس،ومها ألوما (Alomae) و بوبون 

(Bobone). والنباتات تتعايف من إصابة بوبون ، ولكن ليس من ألوما، وهو مرض فتاك، يقتصر 

على بابوا غينيا اجلديدة وجزر سليمان. وإزالة وتدمري النباتات املصابة أمر بالغ األمهية، حيث أن املرض

 TaBV و CBDV ينتشر بسرعة ويدمر املزروعات بأكملها. وتعترب العدوى بكل من الفريوسني

بأا تسبب مرض األلوما، ولكن ميكن أن تصاب بعض النباتات بكل من الفريوسني  ولكن ال تطور 

األلوما (Revill et al., 2005). ومع اإلصابة بفريوس TaVCV، تظهر األوراق اصفرار 

العروق أكثر وضوحا من اصفرار العروق الذي يرتافق أحيانا مع فريوس TaBV. وخالفا لعدوى 

فريوسCBDV (الذي يعد أيضا فريوس ربدو (Rhabdovirus)، فاألورام غري موجودة على 

نصل األوراق  والسويقات، وال يتعثر منو النباتات عموما. كما مت الكشف عن فريو س ريو يف القلقاس 

(Taro reovirus (TaRV)) فقط مع الفريوسات األخرى، وهذا يعين أنه من املمكن أن 

  .(Revill et al., 2005) ليس ممرضا خطريا للقلقاس TaRV فربوس
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لوحة 25  

Dasheen mosaic potyvirus ) نبات القلقاس مصاب بفيروس بوتي موزاييك داشين

  .((DsMV)

وينصح بشدة إزالة وحرق أو دفن النباتات املصابة جلميع الفريوسات، ألن النباتات تكون مصدرا 

للعدوى. وتوصي املبادئ التوجيهية بتعقيم مجيع شتالت القلقاس املنقولة وأن تكون قد اجتازت اختبار 

الفريوس ومأخوذة من وسط زراعة األنسجة (Zettler et al., 1989). وميكن احلصول على 

املزيد من املعلومات املتعلقة باآلفات واألمراض من منشور "آفات القلقاس" (TaroPest) وهو دليل 

  .(Carmichael et al., 2008) مصور آلفات وأمراض القلقاس يف جنوب احمليط اهلادئ

بروتوكول إلنتاج مواد الغرس
توجد أساسا مخسة أنواع من مواد الغرس عند القلقاس: الفسائل أو السراطانات، الكو رميات، أجزاء 

الكورمات أو األجزاء الصغرية، السيقان اجلارية أو املدادات، وشتالت زراعة األنسجة. وتنتج مواد 

الغرس عموما يف احلقل يف نفس الوقت مع احملصول، مما يعين أن أفضل املمارسات املستخدمة يف إنتاج 

حمصول القلقاس تكون أيضا مفيدة ملواد الغرس. ويوضح الشكل 5 بروتوكول إكثار مواد الغرس 

للقلقاس.  

مصدر المواد 
جيب أن يكون مصدر مواد الغرس (النباتات األم) إما نباتات زراعة األنسجة اليت مت اختبا رها ضد 

الفريوسات (لوحة 26) أو النباتات اليت مت حتديدها من خالل االنتخاب اإلجيايب، كنباتات األم سليمة 



 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري142

وخالية من األمراض واآلفات. وتفضل نباتات زراعة األنسجة ليت اخترب ت ضد الفريوسات ألن بعض 

فريوسات القلقاس ال تظهر األعراض، وهذا ميكن أن يؤثر على كفاءة االنتخاب اإلجيايب. وإذا 

استخدمت نباتات زراعة األنسجة اليت مت اختبا رها ضد الفريوسات، فينبغي تقدمي الوثائق املتعلقة 

بالفريوسات املختربة، وتواتر االختبار واألساليب املستخدمة.  

لوحة 26  

نباتات زراعة األنسجة للقلقاس التي تم اختبا رها ضد الفيروسات والمستخدمة كمصدر لمواد 

الغرس.  

)

وقد سجلت مخس فريوسات للقلقاس، ولكن ميكن أن يكون وجودها حمددا بالبلد. وجيب فحص 

سجالت البلد لتحديد ما هي الفريوسات اهلامة.  ومن املستحسن أن تؤخذ عينة من مجيع املواد املخزنة 

واختبارها مرتني على األقل للبحث عن الفريوسات، قبل إكثار أعداد كبرية من النباتات. وميكن بعد 

ذلك زراعة هذه النباتات النتاج الفسائل ، السرطانات و/أو األجزاء الصغرية من الكورمات، أو 

الكو رميات. وينبغي أن يزن كل جزء صغري 20-50 جم وأن متتلك واحدة على األقل برعما إبطيا. 

وينبغي أن ترش برماد اخلشب أو مزيج من مبيدات الفطريات حديثة للحد من العفن، وبعد ذلك يتم 

كما هو احلال مع نباتات زراعة األنسجة) حىت تصبح النباتات غرسها يف مرقد املشتل أو صوبة حممية 

املربعمة جاهزة للغرس يف احلقل.  
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المرافق والمعدات
من الضروري التوفر على صوبة حممية (screen house) لتأقلم نباتات زراعة األنسجة قبل نقلها 

إىل احلقل. وهي ضرورية أيضا لزراعة السرطانات الصغرية أو الكو رميات، وإلدارة طريقة اجلزء الصغري. 

وجيب احلفاظ على أدوات القطع، مثل السكاكني، نظيفة ملنع انتشار اآلفات واألمراض. وميكن غمس 

السكني يف حملول التبييض املخفف بعد كل عملية قطع (لوحة 27).  

)

نباتات خمتربة ضد الفريوسات 

على األقل مرتني)  

خمترب زراعة األنسجة – اإلكثار 

نباتات زراعة األنسجة خمتربة ضد الفريوسات 

الصوبة احملمية لنقل النباتات إىل الرتبة وإمتام النمو 

شكل 5  
الخطوط العريضة لبرنامج اإلكثار 

شتالت منتجة بطريقة 

األجزاء الصغرية 

الغرس يف احلقل 

االنتخاب اإلجيايب للنباتات 

السليمة ظاهريا  

)
إنتاج م واد الغرس ذات جودة 

األجزاء/السرطانات/الكورميات/ األجزاء الصغرية) 
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لوحة 27  

إعداد سرطانات لنمط داشين dasheen المشار إليه ب  Colocasia esculenta صنف 

esculenta للزراعة.  

متطلبات الحقل
ال ميكن حتقيق الفوائد الكاملة من استخدام النباتات األم اخلالية من األمراض إال إذا زرعت النباتات يف 

بيئة خالية من األمراض واآلفات. وينصح برتك األرض بورا ملدة ثالثة أشهر على األقل مع حرث 

األرض مرتني للحد من مسببات أمراض القلقاس، إال أن تركها عاما هو األفضل. وينمو القلقاس على 

جمموعة واسعة من أنواع الرتبة من طمية طينية ثقيلة إىل تربة بركانية خفيفة. إال أن اجلودة واإلنتاجية 

تتحسن مع تربة مفتة وخصبة اليت لديها قدرة عالية المتصاص املياه والغنية باملواد العضوية. وتفضل 

الرتبة احلمضية قليال (الرقم اهليدروجيين pH يف نطاق 5.5 – 6.5) مع حمتوى طيين معتدل. وميكن 

احلفاظ على مستويات الكالسيوم املتوفرة يف الرتكيزات املوصى ا من منع تطور عفن الكورمات 

املسبب من قبل فطر (Pythium). و ينبغي من الناحية املثالية، رصد مستويات الكالسيوم عن 

طريق حتليل أوراق النبات يف مجيع مراحل منو احملصول.  

التفتيش الحقلي 

جيب تفتيش احلقول واملشاتل بانتظام لضمان عدم وجود أي آفات أو أمراض من شأا أن تؤثر على 

جودة مواد الغرس. وجيب إستبعاد النباتات املريضة من احلقل واملشتل. وجيب ان تتم عملية التفتيش 
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ستة(( خالل أسبوعني)، مث بعد ثالثة أشهر وقبل الوقت التقديري للحصاد  بعد الغرس بفرتة وجيزة 

أشهر). وسوف يتأثر عدد النباتات اليت يتعني تفتيشها حبجم احلقل أو املشتل. 

وجيب أن يبقى مشتل الصوبة احملمية نظيفا وخاليا من املواد النباتية املتحللة أو امليتة. و ميكن أن تشكل 

حلم) العنكبوت األمحر عائقا، وبالتايل، يصبح ضروريا القيام بعمليات الرش املنتظم مببيد( حشرة 

العناكب.  

المما رسات الزراعية
ينبغي اإلبقاء على حقل القلقاس خايل من احلشائش بعد الغرس لتقليل نسبة اإلصابة باآلفات 

واألمراض. وال ميكن نقل نباتات زراعة األنسجة إىل احلقل إال بعد قضاء 6-8 أسابيع يف الصوبة 

احملمية، عندما تصبح متأقلمة متاما. وعندما تكون جاه زة لنقلها إىل احلقل،  وميكن غرسها على نفس 

التباعد املتستخدم للفسائل  والسرطانات، عادة 1.0 مرت على 1.0 – 1.5 مرت. وينبغي إضافة مساد 

النيرتوجني والبوتاسيوم بعد تكوين ورقتني على األقل على عدة جرعات صغرية خالل الثلثني األولني من 

دورة النبات. ومن الناحية املثالية، ينبغي إجراء اختبارات الرتبة واألوراق لتحديد املعدالت املطل وبة، 

حيث تكون املعدالت املستهدفة عموما بالنسبة للنيرتوجني والبوتاسيوم بني 55-90  كجم/هكتار. 

ويستحسن أن تكون الرتبة رطبة بشكل دائم. كما ينبغي تطبيق الري بعد الغرس مباشرة مث بعد أسبوع

واحد. وميكن إعطاء الريات الالحقة كل 12 إىل 15 يوما، وهذا يتوقف على قدرة الرتبة لالحتفاظ 

بالرطوبة. ويتطلب احملصول حوايل 9 إىل 12 رية، إال أنه ينبغي توقيف الري 3 إىل 4 أسابيع قبل 

احلصاد. ويكون الري التكميلي ضروريا يف حالة احملصول البعلي، إذا كان هناك جفاف لفرتات طويلة، 

  .(eddoe) وخاصة بالنسبة للنمط إيدو

الحصاد
ميكن تصنيف مواد الغرس وفقا حلجمها عند احلصاد، حيث ميكن أن يكون هناك تفاوت يف احلجم 

النهائي. وميكن أن تبقى كورمات القلقاس يف الرتبة بعد حصاد السراطانات، وستوفر 5 إىل 10 

سرطانات أخرى مع مرور الوقت. وتشكل عملية جتميع الرتبة على جانب القلقاس، مع إضافة جرعات 
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قليلة من األمسدة عامال مهما. كما ينبغي التخلص بشكل سليم من املواد املصابة و املريضة يف وقت 

احلصاد.  

المعالجات ما بعد الحصاد

)

بعد احلصاد، يتم تقليم السرطانات/الفسائل وغسلها جيدا يف ماء نظيف مث غمسها يف مطهر مثل

مغمورة متاما ملدة دقيقة)، مث إزالتها، واستنزافها حملول هيبوكلوريت الصوديوم بنركيز 0.5 يف املائة 

وتركها جتف يف منطقة باردة ونظيفة. وحيتفظ بالفسائل ملدة 4-5 أيام لتمكني تكوين األدمة احمليطية

يف مكان اجلرح على األسطح املقطعة وإبعاد كل القمم املريضة (CTAHR, 1997). وباملثل 

ترتك الكو رميات يف مكان بارد وجاف ملدة يوم أو يومني. 

وينبغي أن تكون منطقة "التعليق" باردة ونظيفة وجافة، ولديها وية جيدة وبعيدة عن أشعة الشمس 

املباشرة. وينبغي أن تكون مواد الغرس معلقة يف هذه الفرتة  لتجنب االتصال مع النمل أو غريها من 

اآلفات. كما ميكن أن حيتفظ بالكو رميات منتشرة يف الرمل فوق األرض لتجنب العفن.

التخزين والنقل
قبل الغرس، حتفظ الفسائل/السرطانات ملدة 4-5 أيام، والكو رميات ملدة يوم إىل يومني يف منطقة جيدة

التهوية. والتخزين ملدة أطول ليس مثاليا. و بالنسبة للنقل ال يوجود أي نظام مقرر، ولكن ينبغي اختاذ 

االحتياطات: لتجنب اإلصابة اجلسدية، والكدمات، والتلوث امليكرويب، والتدهور؛  ولتوفري التهوية 

الكافية للتنفس وتبادل الغازات؛  ولتوفري الوقاية من الشمس.  

معايير الجودة لمواد الغرس

الحجم والوزن 
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) عن 5 سم يف قاعدة  ) أو السراطانة ( suckerينبغي أن ال يقل احلجم األمثل لقطر اجلزء ( headsett

السويق (عنق الورقة). ويتم إعداد األجزاء عن طريق قطع عنق الورقة 1-2 سم حتت اجلزء العلوي من 

الكورمة األم، وإزالة مجيع األوراق امليتة والقواعد اخلارجية لعنق الورقة ، وأخريا تقليم كمية صغرية من 

النبات جلعله أكثر أناقة، مع الطول النهائي للجزء حوايل 15-20 سم. وينبغي معاملة السرطانات 

بنفس الطريقة اليت عوملت ا الفسائل. واحلجم املفضل للكو رميات هو 30 - 50 جم.  

السماح/المخاطر

ال جيب نقل القلقاس من بلد إىل آخر إال على شكل نباتات زراعة األنسجة اليت مت اختبا رها ضد 

الفريوسات. إال أنه داخل البلدان، يبقى مدى وجود اآلفة و/أو املرض حمُ دد املوقع.  وعلى سبيل املثال، 

تشكل خنفساء القلقاس يف فيجي مشكلة على جزيرة واحدة ولكن ليس على األخرى. ولذلك، ال 

ينبغي جلب مواد الغرس إىل اجلزيرة اخلالية من اخلنفساء من اجلزيرة اليت توجد ا خنفساء القلقاس.  

وتوجد العديد من آفات وأمراض القلقاس اليت لديها القدرة على إحلاق ضرر كبري بتسويق احملصول أو 

تؤدي إىل تدمريه متاما. ولذلك، ينبغي إنتاج احملصول املوفر يف املناطق اخلالية من هذه اآلفات واألمراض 

ال مساح). ويف حالة الفريوسات، ينبغي أن بكون مصدر النباتات األم من النباتات اليت اخترب ت ضد (

الفريوسات واملعتمدة بأا خالية من الفريوسات. ومن بني اآلفات واألمراض اليت ينبغي أن يكون ال 

مساح هلا:  

• خنفساء القلقاس  
 (TLB) لفحة األو راق يف القلقاس •

Colocasia bobone Disease virus (CBDV) مرض فريوس بوبون •
 (Alomae) مرض فريوس ألوما •

 .Pythium مرض العفن الطري للكورمة الناجم عن •

وتعرف بعض اآلفات واألمراض/ من بني تلك املذكورة أعاله، بانتشارها الواسع عامليا، بينما عثر على 

البعض اآلخر فقط يف منطقة احمليط اهلادئ، إال أنه ميكن أن توجد يف أي مكان آخر. ومع ذلك، فإن 

مستوى السماح املقبول هلذه اآلفات واألمراض يعتمد على مدى حضورها يف البلد.  
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نقاوة األصناف 

جيب أن تكون 98 يف املائة على االقل من نباتات القلقاس مطابقة خلصائص النبات األم. 

اإلنبات

ينبغي أن يكون املعيار األدىن لنسبة اإلنبات عند الفسائل والكو رميات 99 يف املائة و 95 يف املائة

على التوايل (اجلدول 25). 

الجدول 25 

جدول ملخص للمعايير 

الكو ريمة الفسيلة/السرطانة المعيار 

5 سم للقطر، يف قاعدة احلجم 

عنق الورقة  

30 – 50 غرام 

)98%
)99%%95

احلد األدىن) نقاوة األصناف 

احلد األدىن) اإلنبات 

مستوى السماح لآلفات واألمراض: خنفساء القلقاس، 

  pythium ،alomae ،CBDV ،TLB

%0
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اليــــــام 
 (Malachy Akoroda) ماالشي أكو رودا

جامعة إبدان ، إبدان، نيجرييا 

Dioscorea spp.

  Dioscoreaceae  فصيلة ديوسقوريات

تشمل األنواع الرئيسية جلنس ديوسقوريا  Dioscorea املستخدمة عادة ألغذية اإلنسان ما يلي: 

D.  و ،D. alata L. و ،D. cayenensis Lam. و ،D. rotundata Poir.

D. dumetorum  و ،D. esculenta (Lour) Burk. و ،bulbifera L.

D. hispida  و ،D. japonica Thunb. و ،D. trifida L. و ،(Kunth) Pax.

 .D. oposita Thunb. و ،Dennst.

ومع ذلك، فإن نوعني فقط من أنواع اليام ومها اليام األبيض ( D. rotundata) و اليام املائي أو 

يام لشبونة ( D. alata) يشكالن أكثر من أربعة أمخاس من اليام الغذائي املستهلك يف العامل من 

حيث الكمية وتوزيع مناطق االستهالك الرئيسية. ويف غرب أفريقيا، اليت تنتج حنو 95 يف املائة من 

اإلنتاج العاملي من اليام الصاحل لألكل، يستخدم النوعان معا، إال أن النوع  D. rotundata هو

السائد  واملفضل. ويف بعض البلدان، يهيمن النوع D. alata ب 60 يف املائة، كما هو احلال يف  

  .(Okonkwo et al., 2004) كوت ديفوار

األصل الجغرافي والتوزيع
يوزع اليام بشكل رئيسي يف البلدان االستوائية. وحتتوي أفريقيا، اليت توجد ا 83 يف املائة من 

املساحات املزروعة، على البلدان املنتجة الرئيسية، وخاصة بنني وكوت ديفوار وغانا وغينيا ونيجرييا 

،وتوغو. ويف عام 2005 بلغ إنتاج اليام العاملي 49300000 طن مقابل 4.5 مليون هكتار،منها
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96 يف املائة بأفريقيا االستوائية. حيث توفر نيجرييا وحدها حوايل 70 يف املائة من اإلنتاج العاملي. 

ويعد ثاين أهم حمصول للجذور / الدرنات يف أفريقيا، حيث وصل إنتاجه إىل أقل بقليل من ثلث 

مستوى الكسافا. وتوجد املناطق الرئيسية املنتجة األخرى لليام يف أمريكا اجلنوبية، وخاصة الربازيل 

وكولومبيا، وجزر البحر الكارييب لكوبا، وهاييت وجامايكا؛ والفلبني واليابان يف جنوب شرق آسيا؛ 

والربتغال، البلد األورويب الوحيد الذي ينتج اليام. وتنتج الدرنة الطازجة ما معدله 10.85 طن/هكتار. 

طرق اإلكثار
يتكاثر نبات اليام جنسيا من البذور احلقيقية، ويتكاثر خضريا عن طريق الدرنات اهلوائية والدرنات حتت 

األرضية.  وعلى الرغم من إمكانية استخدام العروش املتسلقة (vines) إلنتاج النبات، تبقى هذه 

الطريقة حمصورة أساسا على الباحثني. ويصف الربوتوكول التايل استخدام الدرنات كمواد الغرس لصغار 

املزارعني الذين ينتجون معظم حماصيلهم يف املقام األول لالستهالك العائلي مث بعد ذلك للبيع.

األمراض واآلفات
من مسببات األمراض واآلفات الرئيسية املنقولة عن طريق البذور اليت تصيب الدرنات هي العفن 

الطري، والعفن اجلاف  والنيماتودا واخلنافس. وميكن مالحظة أعراض الفريوسات على األوراق العروش 

املتسلقة بعد غرس الدرنات السليمة.  وينتشر العديد من هذه الكائنات املمرضة واآلفات عرب مواد 

الغرس اخلضرية، إما درنات الزراعة أو أجزاء الدرنات املقطعة.  

الفيروس 

حيدث كمرض املوزاييك على األوراق تش ويه/وختطيط/ وعروق شفافة واصفرار. وعلى العروش املتسلقة 

كرب قشة وتقزم. وينتشر عن طريق حشرة املن Aphis citricola والعقل املصابة.  
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التحرق اللفحة 

يبدو كاصفرار، وميكن أن يكون إما بسبب الفريوس أو الفطريات اليت تنتشر عندما يصيب تطعيم 

العسارة (sap inoculation) األجزاء السليمة أثناء القطع.  

عفن الدرنات في التخزين

تسببه البكترييا أو الفطريات مع أعراض العفن الطري أو اجلاف مصحوبا برائحة كريهة. وجيب التخلص 

من الدرنات املصابة. ويساعد اجلرح أو التكدم يف احلقل أو أثناء النقل على ظهور العفن، والذي ينتشر 

بسبب االمطار واحلشرات والرياح.  

ضرر النيماتودا

يبدأ يف احلقل حيث تكمن األعراض الواضحة يف تشقق اجللد وجتاويف الدرنة ذات األنسجة امليتة. 

كما أن حنق جذور اليام عالمات واضحة للنيماتودا  Scutellonema bradys، و 

.Pratylenchus sp، و .Meloidogyne sp.  وتبقى النيماتودا دائما يف الرتبة،  وميكن 

السيطرة عليها باتباع الدورة احملصولية، واستخدام "أجزاء الدرنة" نظيفة وتغليف األجزاء مببيدات حديثة 

مضادة للنيماتودا. 

اآلفات الحشرية

يؤثر العديد من أنواع اخلنافس على الدرنات يف احلقل  ويف املخزن حيث حتفر ثقوبا يف الدرنات. ويتم 

مكافحتها بتطبيق املبيدات احلشرية املوصى ا يف البالد ألجزاء الدرنة وقت الغرس.  وتكون اخلنافس 

اآلكلة لألوراق (Crioceris livida) البالغة ذات لون بين إىل أسود، وتتغذى يرقاا على نصل 

الورقة مما يسبب ذبوال وتساقط األوراق مع أضرار حملية، خصوصا بعد بداية األمطار. وتضع اإلناث 

بيضها على اجلهة السفلى لنصل الورقة، اليت تعطي يرقات ناعمة تكون مغطاة بإفرازات رغوية لزجة. 

ويتم غسلها باألمطار الغزيرة لتصبح خادرة يف الرتبة، واستكمال دورة حياا بعد شهر. 
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وتشكل النقاط التالية بروتوكوال للمهندسني الزراعيني، وموظفي اإلرشاد وصغار املزارعني إلنتاج مواد 

الغرس ذات جودة عالية.  

بروتوكول إكثار "درنات زراعة" اليام 
• انتخاب الدرنات األم ذات جودة وحجم مناسب. 

• قطع الدرنات املنتخبة إىل أجزاء صغرية، حتتوي كل منها على جزء من اجللد البين أو القشرة.
• ممارسة الرعاية احلقلية والصيانة اجليدة لضمان منو جيد وإنتاجية مرضية. 

• حتديد الوزن األمثل على أساس وزن درنات الزراعة املطلوب عند احلصاد. 
• ختزين درنات جيدة يف الظروف املثلى للحد من اخلسائر يف الوزن وقدرا على التجديد. 

ينبغي أن تزن بذور اليام املتوقعة 150-400 جم مع تفضيل األجزاء ب 200 جم تقريبا. وجتعل 

االستجابة التفاضلية لألصناف الفردية من الصعب توصيف الوزن األمثل للبذور. ويف املمارسة العملية، 

يكون توزيع بذور اليام احملصلة عاديا ولكن غالبا ما مييل لصاحل األوزان الصغرية. ويوصى ذه األوزان

لبذور اليام خصوصا عندما يكون اهلدف هو احلصول على درنات غذائية حبوايل 2  كجم أو أكثر.  

متطلبات حقول اإلنتاج و زرائب التخزين
تتطلب اقامة حقول اإلنتاج وإعداد زرائب التخزين ما يلي:

• األرض حلقول اإلنتاج؛ 
• أدوات املشتل وتشمل املعاول، املناجل، والسكاكني، ومرشات السقي، وقفازات؛

• مصدر ملياه املشتل مثل بئر، أو ر أو عني؛ 
• املواد الكيميائية (الستخدامها يف معاملة أسطح أجزاء الدرنات املقطوعة)؛ 

• مشتل آمن؛ 
• زرائب لتخزين أجزاء الدرنات والدرنات األم؛ 
• القرطاسية ومواد الكتابة املناسبة للسجالت؛ 
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• الدرنات األم لبدء اإلنتاج؛ 
• أكياس وسالل وحاويات بالستيكية للتغليف؛

• شبكات لغمر األجزاء؛ 
• طاوالت لقطع األجزاء. 

الصوبات ومرافق المختبر
ال حيتاج املزارعون للصوبات. ويتطلب إعداد األجزاء الصغرية من الدرنات فقط السالل أو أكياس 

البولينت قبل تشتيلها يف احلقل.

إال أن اخليار اآلخر هو إنتاج بذور اليام من شتالت زراعة األنسجة املستوردة. ومن املفرتض أن يتم 

تأقلم شتالت زراعة األنسجة قبل زراعتها يف دالء من الرتبة يف املشاتل أو يف احلقل. 

ويوصى باخلطوات السادسة عشرة التالية إلنتاج بذور اليام من شتالت زراعة األنسجة املستوردة.

1. جيب إحضار دلوين، ومقص، وقلم ماركر،  وبطاقات بيان، وأكياس البالستيك، وشريط 

السق، وخباخ يدوي، ومياه نظيفة، وأمسدة نيرتوجني فوسفاط وبوطاسيوم (NPK)، وحبل،

وعصا خشبية صغرية مسطحة، و عبوة للغسل، وكريات جيفي (Jiffy pellets) معقمة 

حتت حرارة 121 درجة مئوية ملدة ساعة، مث ترتك تربد وتوضع يف أكياس زراعية بالستيكية

حبجم 9 × 4 × 5 سم تقريبا.

2. تنقع كريات جيفي يف دلو من املاء ملدة ساعة قبل االستعمال.

3. إزالة كريات اجلفت املنتفخة من املاء عند بلوغها احلجم النهائي.

4. تثقب كل كرية بعصا أو برأس القلم.

5. توضع بطاقة بيان على كل نبات تتضمن الرتكيب الوراثي، والرقم وتاريخ الزراعة.

6. إزالة غطاء أنبوب زراعة األنسجة. 

7. استخدام عصا خشبية مسطحة صغرية وبلطف شديد وبعناية حترك حافة وسط الزراعة داخل 

األنبوب مع احلرص على عدم كسر الرباعم أو اجلذور.
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فتحة األنبوب متجهة إىل أسفل) ويضرب برفق ضد اليد (.8 يضبط أنبوب الزراعة باليد اليمىن 

اليسرى حىت تنزلق الشتلة إىل نصف الطريق خارج األنبوب.

9. جيب عدم مسك الشتلة من الساق عند خروجها من الدرنة، ألن ذلك سيزيد من فرص كسر 

نظام اجلذور كله عن الساق. مث ترتك الشتلة تسرتيح فوق كف اليد. وإلزالة وسط الزراعة

املتعلق بنظام اجلذور، توضع كف اليد مع الشتلة يف املاء املوجود يف الدلو الثاين ويتم حتريكها 

بلطف. 

10. توضع بعد ذلك الشتلة يف ثقب كرية جيفي ويضغط بلطف على اجلانب العلوي للكرية لغلق 

الثقب. مث توضع الكرية املزروعة يف غرفة الرطوبة بعد وضع بطاقة بيان.

.11 ترش غرفة الرطوبة باملاء بسخاء مث يغلق اجلزء العلوي بربط ورقة من البالستيك باحلبل وتأمينه

بشريط الصق. 

12. عشرة إىل إربعة عشرة يوما بعد التشتيل، تثقب ثالثة ثقوب بعرض 1 سم، بواسطة رأس 

القلم يف كل جانب من غرفة الرطوبة. 

13. وبعد يومني أو ثالثة أيام، ختفض الرطوبة يف الغرفة عن طريق قطع فتحة (نافذة نصف دائرية 

بقطر 14 سم) يف اجلانب السفلي من الغرفة. ومتأل عبوة الغسل باملاء النظيف وتوضع فيها 

حوايل 6-8 حبات من األمسدة NPK حىت تذوب، مث ترش النباتات باحمللول. وجيب

إعطاء كمية كافية من املاء، ولكن بدون زيادة،  كما ترش الغرفة للحفاظ على الرطوبة. 

وحيب مراقبة النباتات يوميا ورشها باملاء عند الضرورة. 

14. بعد يومني من قطع اإلطار األول، تقطع نافذة ثانية على اجلانب املقابل للنافذة األوىل. عند 

ذلك تصبح نسبة الرطوبة يف الغرفة متساوية تقريبا للظروف احمليطة. وحيب مراقبة النباتات 

ورشها باملاء يوميا.  

15. بعد 21-24 يوما من التشتيل، تكون النباتات قد شكلت أوراقا وجذو را جديدة.  وميكن 

إبقاء النباتات يف الغرفة ملدة 2 إىل 3 أسابيع أخرى مث تنقل مباشرة يف املراقد مبسافة 25 ×

25 سم عن بعضها البعض، أو يف أكياس البوليتني مليئة بالرتبة. وإذا كان الشبكة اخلارجية 

للكريات غري قابلة للتحلل، فينبغي إزالتها فورا قبل الغرس. 

16. ينبغي القيام جبميع املمارسات الزراعية مثل التعشيب والتسنيد، بعد التشتيل يف املراقد، أو 

األواين، أو األكياس. وبعد 6 إىل 8 أشهر من التشتيل يف املراقد، رم النباتات، وميكن 
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Ng, ) حصاد الدرنات. وسيتم احلصول على درنات من 5-250 جم حسب منو النبات

 .(2002

الممارسات الزراعية
ينبغي أن تستخدم القطع احلقلية اخلصبة اليت تتوفر على سجل مقبول للدورة الزراعية. وينبغي أن 

تساعد البقوليات عقب احملاصيل اجلذرية على حتقيق ذلك، مثل .Mucuna sp، الذي يستخدم 

عادة يف غرب أفريقيا.  

الدرنات األم
تتكون الدرنات األم من الدرنات اليت يتم قطع أجزاء صغرية (minisetts) منها. فانتخاب أفضل 

الدرنات األم هي اخلطوة األكثر أمهية يف جمال تكنولوجيا ألجزاء الصغرية. وينبغي للدرنات األم:  

• أن تزن حوايل 500 إىل 1000 جم - فالدرنات الكبرية تكون أقل قدرة على إنتاج الرباعم 
اخلضرية (sprouts)، وبالتايل فإن األجزاء الصغرية من الدرنات الكبرية ال تعطي براعم يف 

وقت مبكر بسبب اخنفاض نشاط نسيجها اإلنشائي؛ 

 –• أن تكون بالقطر الذي يسمح لقليل من القشرة أو اللحم مرافقة اجلزء الصغري املقطوع 

ويستحسن استخدام الدرنات األم بقطر 8-12 سم.

من ناحية أخرى، فال ينبغي للدرنات األم أن:

• تأيت من درنات "حليبية" أو من "احلصاد املزدوج" – ومثل هذه الدرنات تكون غري ناضجة 
من الناحية الفسيولوجية وتعطي أجزاء صغرية بأداء ضعيف فيما يتعلق بالتربعم 

(sprouting) ونسبة األجزاء الصغرية اليت ال تنيت براعم وتتعفن؛ 

• تكون ساكنة - ينبغي مالحظة براعم أو براعم خضرية نشيطة على أجزاء الدرنة األم، وذلك 
يف غضون 2 إىل 4 أشهر بعد احلصاد، اعتمادا على الصنف وظروف التخزين؛

• تذبل أو ينكمش جلدها أو تقشر،
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• تظهر أعراض العفن الطري أو اجلاف؛ 
• تظهر أعراض آفات التخزين، مثل بقع قطنية بيضاء تنتجها احلشرات مصاصة النسغ.

قطع الدرنة األم إلى أجزاء صغيرة

يتم قطع الدرنة األم إىل شرائح عرضية أسطوانية باستخدام سكني املطبخ حاد (الشكل 6). وتوضع  

كل شرحية مسطحة وتقطع إىل 2 أو 3 أو 4 أجزاء حسب قطر الشرحية وذلك للحصول على الوزن 

املطلوب أو احلجم.  

تزن عادة األجزاء الصغرية من 25 إىل 50 جم، ولكن أثرت الوفيات العالية على بعض املستخدمني 

الذين أصبحوا يفضلون األحجام الكبرية. وقد أجريت جتارب على عقل األصناف املختلفة بوزن يرتاوح 

بني 100 و 150 جم وذلك لتحقيق الوزن املطلوب لبذور اليام.  

شكل 6 
قطع عرضية متبوعة بقطع إلى تجزيئات 

للحصول على حجم العقلة المرغوب فيه 

قطعة 2 

قطعة 3 

قطعة 1 
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 Dioscorea alata يتفاعل كل نوع بشكل خمتلف مع تقنية األجزاء الصغرية. حيث يتفاعل

بشكل جيد مع األجزاء الصغرية أقل من 50 جم ولكن D. rotundata يتفاعل بشكل أفضل مع 

األجزاء من 40 إىل 100 جم. إال أنه توجد أيضا اختالفات بني األصناف. وعلى سبيل املثال، فقد 

D.  معدل إكثار 5.5:1 مقارنة مع 15 نسيل من D. rotundata أعطى 15 نسيل من

 .( Okonkwo et al, 2004) 12.9:1 الذي أعطى معدل alata

وعموما، ينبغي أن تنطوي التجارب ألي نوع حمدد على جمموعة من العقل اليت تزن بني 25 و 100 

جم لتوفري الفهم لتفاعل الصنف والظروف البيئية اليت سينمو احملصول فيها. وإن العامل األكثر أمهية 

من حجم األجزاء الصغرية هو توزيع بذور اليام الناجتة عن ذلك. وعلى سبيل املثال، إذا تبني أن 200 

جم هو احلد األقصى لوزن بذور اليام اجليدة إلنتاج اليام املخصص لالستهالك، فمن الضروري إحصاء 

عدد بذور اليام بنفس الوزن اليت حيصل عليها من جهد إنتاج بذور اليام. وبعبارة أخرى، فإن املسألة 

ليست جمرد جمموع عدد البذور أو الوزن الكلي لبذور اليام يف حد ذاته. لذا، ينبغي أن يكون اهلدف 

لكل شركات إنتاج بذور اليام هو إدارة نظام إنتاج البذور لتوفري أكرب عدد من بذور اليام بوزن 200 

جم.  

المرافق والمعدات والخطوات المناسبة لمعاملة األجزاء الصغيرة
تتطلب معاملة األجزاء الصغرية املرافق واملعدات احملددة التالية:

• قفازات اليد،  وسالل بالستيكية، وأكياس البالستيك مشبكة أو أكياس عادية، وعاء 
للمحلول، وأغطية بالستيكية لنشر األجزاء الصغرية املعاملة فوقها من أجل جتفيفها يف اهلواء؛

• مواد كيميائية معتمدة، ومبيدات الفطريات حديثة، ومبيدات حشرية حديثة، ومبيدات 
النيماتوداحديثة، أو مزيج منها بالنسب املوصى ا ملعاملة أجزاء اليام الصغرية، وفقا 

للربوتوكوالت املعتمدة؛ 

• رماد اخلشب، على أن يستخدم وحده أو باالشرتاك مع مادة كيميائية من قبل بعض املزارعني 
لتحقيق التجفيف املبكر للسطوح املقطوعة.
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خطوات معالجة األجزاء الصغيرة تشمل:

• إعداد حملول أو مزيج معلق للمادة (املواد) الكيميائية اليت ستغمس فيها األجزاء الصغرية؛
• وضع دفعة من األجزاء الصغرية يف سلة وغمسها يف حملول أو مزيج معلق يف احلوض ملدة 

ترتاوح بني دقيقة و 3 دقائق؛

• نشر األجزاء الصغرية املعاجلة على غطاء من البالستيك لتجفيف األسطح املقطعة يف اهلواء 
ملدة ساعتني على األقل من دون تعريضها ألشعة الشمس املباشرة، أو كخيار، تركها لتجف 

خالل الليل (لوحة 28 و 29).

لوحة 28  

أجزاء درنات مقطعة طاجزة. 

لوحة 29  

سطوح األجزاء المقطعة مغبرة، أو مغمسة في عجينة من المواد الكيميائية للوقاية من العفن. 
يالحظ أن كل جزء له مساحة جلد خارجية اليت ستنتج برعم خضري.
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مل تتحدد بعد فعالية االستخدام الواحد أو املختلط لرماد اخلشب، ومسحوق أوراق النيم أو غريها من 

مبيد الفطريات مع املبيدات احلشرية، كبقايا يف الرتبة، أو يف النبات أو يف الدرنة املنتجة لالستهالك. 

وقد حيتاج استمرارهم كبقايا إىل دراسة حتت بيئات اإلنتاج، وذلك لضمان استخدامهم اآلمن على 

نطاق واسع.  

ما قبل التب رعم

ميُ كن ما قبل تربعم (pre-sprouting) األجزاء الصغرية من أخذ أفضلها إىل احلقل و يعطي أفضل 

تغطية للحقل مقارنة مع الغرس املباشر إذا ما مت ما قبل التربعم يف تربة املشتل، أو يف نشارة اخلشب 

املعاجلة يف سالل أو أكياس البوليتني شفافة ومثقبة  وذات مسك مناسب.  

وتتكون النقاط الرئيسية يف مرحلة ما قبل التربعم من إقامة الشروط املواتية اليت تشجع على التربعم. 

وهذا يعين احلصول على درجة حرارة مرتفعة قليال ورطوبة نسبية عالية.  

عندما تستخدم أكياس البوليتني، تظهر الرباعم اخلضرية خالل أسبوعني إىل 4 أسابيع اعتمادا على 

الصنف، وحجم األجزاء الصغرية، ونظام املياه ونظام درجة احلرارة حتت الظل أو يف املخزن الذي حتتفظ

فيه أكياس األجزاء الصغرية يف مرحلة ما قبل الترب عم. وتشمل مزايا ما قبل التربعم يف البوليتني رؤية منو 

الرباعم اخلضرية بسهولة، ومواد رخيصة وحممولة  واليت حتتل مساحة أقل وميكن تكديسها جبانب املواد 

املربعمة يف السابق. وباإلضافة إىل ذلك، فنشارة اخلشب ال جتف يف كيس البوليثني مما يلغي احلاجة 

للسقي املتكرر.  

التشتيل

يتم ختفيض تكاليف احلقل إذا متكنت كل النباتات من إمتام منوها حىت احلصاد. ولذلك، فمن الضروري

أوال انتخاب األجزاء الصغرية-اليت أنبتت براعم خضرية بشكل جيد يف املشتل، السالل أو أكياس 

البوليتني ويرتك الباقي ليكون لديه املزيد من الوقت للنمو.  
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يشكل الغرس املباشر لألجزاء املقطعة يف احلقل ، اليت متت معاملتها بشكل مالئم باملواد الكيميائية 

ملكافحة العفن واآلفات، الطريقة املثلى. وتوضح التجربة أن بقاء األجزاء الصغرية املزروعة يزيد مع 

التعامل السليم ألفضل األجزاء الصغرية وإذا مت تشتيلها يف احلقل يف غضون 90 يوما.  

ينبغي اعتماد ممارسات اإلدارة الزراعية اجليدة للحقل للحصول على إنتاجية عالية من بذور اليام. 

وينبغي أن تتضمن هذه املمارسات ما يلي: 

• جدولة األنشطة احلقلية؛ 
• استخدام األمسدة واملواد العضوية للحصول على املواد املغذية، وأيضا مراقبة أسعار السوق 

املتعلقة باألمسدة وبذور اليام؛ 

• انتخاب درنات الزراعة األم من حيث الصحة والصنف؛
• تسنيد النبات يف وقت مبكر  عندما يبلغ منو النبات 1 مرت ؛–

• ال يتم احلصاد إال بعدما جتف النبتات متاما؛ 
• محاية الدرنات من القوارض، والطفيليات والسرقة؛

• القيام بزيارات منتظمة ومتكررة للمراقية والتحقق من أية تغيريات وأخطار اليت تشكلها 
اآلفات أو املخاطر البيئية مثل املطر أو الشمس.

وتشمل املمارسات الزراعية اجليدة أيضا الدورة الزراعية واستخدام املواد العضوية واألمسدة لتخصيب 

الرتبة من موسم آلخر. وينبغي أن تكون القطع احلقلية املستخدمة يف إنتاج بذور اليام خصبة. وينصح 

بتطبيق دورات حمصولية مناسبة لتجنب زراعة احملصول الواحد، ويتأىن ذلك بزراعة البقوليات بعد

احملصول اجلذري. ومتثل .Mucuna sp اخليار الشائع يف أجزاء من بنني، ونيجرييا وتوغو يف غرب 

أفريقيا.  

تسنيد وتدريب العروش المتسلقة (الشكل 7) 
قد يكون كال من التسنيد والتدريب ضروريا يف مناطق السافانا حيث تستخدم عادة فروع اخليزران 

وأشرطة لقيادة العروش املتسلقة إىل الوتد. وميكن ربط حىت عشرة عروش متسلقة مع الوتد املركزي
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حسب حجمه وارتفاعه. وتكون األوتاد بطول 1 إىل 1.5 مرتا اعتمادا على البيئة ومدى توافر مواد 

التسنيد. ويف املناطق الغابوية، عادة ما تعترب فروع اخليزران كافية.  

يتم تصميم عملية التسنيد يف احلقل من أجل تقليل عدد األوتاد، مما يؤدي إىل خفض تكاليف العمالة 

واملواد. وتنضج بذور اليام بعد 5 إىل 8 أشهر، اعتمادا على الصنف، والرتبة، والتسنيد، وكمية األمطار 

وتوزيعها، ووقت التشتيل بعد بداية املوسم.  

رصد محصول البذور
خالل مرحلة اإلنتاج احلقلي، يتم تفتيش النباتات للكشف عن األمراض املنقولة بواسطة األوارق مبا يف 

ذلك الفريوسات، ومرض األنرتاكنوز واللفحة. وتتطلب فرتة النمو اليت متتد من مخسة إىل مثانية أشهر

ثالث عمليات للتفتيش - يف الشهر األول، والشهر اخلامس بعد التشتيل، وعند احلصاد. وتفحص 

الدرنات احملصودة للكشف عن أعراض النيماتودا. وجيب عدم ختزين الدرنات املصابة ألا تتدهور يف 

التخزين وتعدي الدرنات السليمة األخرى. وجيب التخلص من أي درنة مصابة يتم حتديدها خالل فرتة 

التخزين.  
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طرق التفتيش
يفرتض  وجود هيئة حكومية أو مجعية حملية ملنتجي البذور، املسموح هلا مبقتضى القانون القطري بتفتيش 

ومراقبة البذور. وخالفا لذلك ميكن تشكيل هيئات عامة أو خاصة يف مناطق احلكومة احمللية ملساعدة 

منتجي بذور اليام على حتقيق أعلى املعايري.  

شهر واحد بعد التشتيل 

وتد رائد أو 

خط

العمود 

املركزي 

شكل 7   
تتركز النباتات فى الخط وبين الخطوط على 
وتد م ركزي قوي مع أوتاد صغيرة أو حبال 

رائدة من كل نبات. وبهذه الطريقة هناك حاجة 
إلى عدد أقل من األوتاد في وحدة المساحة  

 1  2  3  4  5

 6 7 8 9

 11

 10

 13  14  15 12

 16 18  17 19 20
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بعض أجزاء الد رنات ال تنبت بعد الغرس، وال تنتج خلفات صغرية. وينبغي التحقق من نسبة النباتات 

املفقودة بعد شهر واحد من التشتيل وذلك لتقدير احلد األقصى لعدد النباتات اليت ستنضج بالتاريخ 

املتوقع للحصاد. وسوف تؤدي أي إمدادات أخرى الستبدال النباتات املفقودة إىل إدخال نباتات من 

شأا أن تنضج عادة يف وقت الحق. وعند هذه النقطة جيب تفتيش 1 يف املائة من النباتات ملعرفة 

مستوى أعراض الفريوسات والنسبة املئوية لألصناف األخرى يف القطعة احلقلية. وينبغي اقتالع كل 

النباتات املريضة، وإبعادها واستبداهلا بنباتات سليمة من املشتل. وبعد شهر من الغرس، ليس من 

الضروري اإلبقاء على النباتات يف املشتل.  

ثالثة أشهر بعد التشتيل 

عندما تبدأ الدرنات يف التطور، تبدأ القوارض يف مهامجتها. فمن الضروري البحث عن سبل ملنعهم من 

الوصول إليها مثل استخدام سياجات شبكية، أو فخاخات أو طعم كيميائية. وتكون األساليب اليت 

تسمح بإعادة استخدام املواد من موسم آلخر اقتصادية وأكثر فعالية.  

خمسة أشهر بعد التشتيل / الحصاد 

توضع الدرنات املزمع ختزينها على قماش مشمع منشور على األرض ويتم فحصها للبحث عن 

عالمات عيوب يف القشرة، أو خدوش، أو جروح سطحية، أو عفن، أو انتفاخات يف اجللد أو جروح 

عميقة مغطاة بالرتبة. ويتوخى من تفتيش درنات الزراعة هذا البحث عن أدلة العفن البكتريي أو 

الفطري، أو ثقوب احلشرات  وحدوث التربعم.  

الحصاد 
تؤثر ظروف الرتبة على سهولة احلصاد. وتستخدم أعمدة خشبية أو معدنية بالتزامن مع املعاول إلخراج 

بذور اليام من قمم اخلطوط أو التالل اليت زرعت فيها األجزاء الصغرية.  
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المعدل التقديري لإل كثار  

تتضاعف العقلة الواحدة مبعدل 2-12. إال أن املعدل يكون عادة حوايل 5، ولكن يعتمد هذا على 

التعامل مع العملية، واملوسم، والصنف، وخصوبة الرتبة وكذلك موسم منو األجزاء الصغرية بعد الزراعة. 

المعاملة ما بعد الحصاد

من املهم لتقدمي بذور اليام يف أفضل حالة للتخزين أو التعبئة أو البيع:

• إزالة مجيع الرتبة على بذور اليام حبيث ميكن تقييمها بسهولة فيما يتعلق باحلجم وميزة اجللد؛
• غطس بذور اليام يف حملول مبيد احلشرات قبل التخزين، ولكن ليس قبل البيع؛

• وضع بذور اليام يف سلة أو كيس شبكي وربطها يف الزريبة حببل؛
• القيام بعمليات تفتيش دورية يف الزريبة، وإزالة الرباعم اخلضرية على الدرنات؛ 

• عند النقل توضع مجيع بذور اليام يف سالل، أو أكياس أو علب بالستيكية وحممية للحد من 
تلف اجللد أو األض رار اليت تلحق بالرباعم اخلضرية، ومحايتها من احلرارة، والرطوبة والقوارض.

التخزين
ختزن درنات الزراعة لليام مثلما ختزن الدرنات املخصصة لالستهالك. وتستخدم الزرائب أو األشجار 

املغروسة يف صفوف، ويتم تتبيثها مع أوتاد اخليزران بشكل تقاطعي. وتعلق أكياس شبكية حتتوي على 

بذور اليام يف كل عارضة اخليزران. وتساعد التهوية يف ظل األشجار يف احلفاظ على رطوبة نسبية عالية. 

وتطور أيضا الظروف املظللة تدرجات منخفضة للتبخر. وتتفاوت مساحات الزرائب، ولكن الوحدة 

األساسية هي 10 مرت يف 10 مرت، و ميكن تصميم أضعاف هذه املساحة وفقا لكمية درنات الزراعة 

املراد ختزينها واملسافة بني األشجار املغ ر وسة.  
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بروتوكول برنامج اإلكثار

اختيار الدرنات األم  

يتم قطع هذه الدرنات إىل أجزاء صغرية، كل واحدة حتمل جزء من اجللد البين أو القشرة. ويعتمد الوزن 

املثايل على الوزن املستهدف لدرنة الزراعة لليام احملصل عليها عند احلصاد.  

معدل اإلكثار

تتفاوت معدالت اإلكثار ولكن، يف ظل املمارسات الزراعية اجليدة، تكون 10:1 تقريبا. وكلما كان 

وزن جزء الدرنة صغريا كلما كان معدل اإلكثار مرتفعا. ويف الغالب تكون لألجزاء الدقيقة أو األجزاء 

الصغرية وزن صغري (5-50 جم). وتستخدم أيضا األجزاء الصغرية الثقيلة (50-150 جم أو أكرب)، 

ألا تعطي أقل األضرار واخلسائر خالل الترب عم يف املشتل، أو السلة أو كيس البوليتني. وحتقق أيضا 

األجزاء الصغرية ذات الوزن الكبري درنات الزراعة لليام كبرية يف نطاق الوزن املتوقع من 250-150 

جم. وبناء على ذلك، كلما زاد حجم ووزن كل جزء صغري مزروع، كلما اخنفض معدل اإلكثار.  

 وهناك تفاوت هائل يف حجم درنات الزراعة لليام انطالقا من زراعة األنسجة إىل اهلدف النهائي ملواد 

  .(Ng, 2002) الغرس حيث يكون 5-250 جم من الشتالت

معايير الجودة المعلنة 
ميكن للسلطات احمللية وضع احلد األدىن للمعايري عن طريق االختيار من بني املعايري امل ذكورة أدناه. ومن

شأن هذه املعايري أن تؤخذ كأساس لتحسني جودة بذور املنتجني احملليني، ولكن ينبغي أيضا أن تكون 

واقعية وقابلة للتحقيق (اجلدول 26).  

• ضبط وزن درنات الزراعة: 200 جم ولكن ليس أكثر من 250 جم. 
• يئة الدرنات يف دفعات من 25  كجم لكل منها. 

• إنتاج بذور اليام من نفس الصنف واستخدام أجزاء موحدة جدا من 25-50 غرام.
• ختزين درنات الزراعة (البذور) السليمة فقط. 
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• تفتيش احلقل ملراقبة األمراض والنقاوة الصنفية. 
• فحص الدرنات احملصودة من الناحية الصحية وحجم بذور اليام. 

• وضع نسبة نقاوة 98 يف املائة للصنف احملدد على بطاقة بيان  كمعيار. 
• حتديد احلالة الفسيولوجية والبدنية يف حيوية 100 يف املائة بتاريخ وصع بطاقة بيان. 

• تقدمي بيان عن نتائج عمليات التفتيش احلقلي كنسبة مئوية مالحظة من بني نباتات العينة 
اليت مت تعدادها وتقييمها.

• إضافة مقاييس أخرى للمعايري حسبما يكون مناسبا من قبل السلطة احمللية، استنادا إىل 
اآلفات واألمراض املنتشرة. 

• ميكن قبول مستويات السماح تصل إىل 10 يف املائة بالنسبة ملعظم املتغريات. ولكن مستوى 
أقل ذلك يكون هو األفضل.

• ضمان مستويات السماح أقل من تلك اليت ميكن مالحظتها يف "البذور العادية"، أي مواد 
الغرس التجارية العادية الغري املستمدة من برنامج "البذور ذات اجلودة املعلنة" مرصود 

ومراقب. 

اجلدول 26 

جدول ملخص للمعايير 

200 غرام وزن اجلزء من اليام (درنة الزراعة) 

98% النقاوة الصنفية  

 (viability) 100%الصالحية

%10 مستوى السماح جلميع اآلفات واألمراض  



Abapoll, R.R. 1997. Assessment of the performance of some Frafra potato accessions 
in the Nyankpala area of Ghana. A dissertation submitted to the Faculty of 
Agriculture University of Development Studies (UDS) in partial fulfillment of the 
requirement for the award of the B.Sc. Agric. Tech. Degree pp. 1–34. 

Acheampong, E. & Asante, B. 1998. In vitro propagation of Frafra potato (Coleus 
dysentericus). In: Root Crops in the 21st Century. Proceedings of the 7th Triennial 
Symposium of the International Society for Tropical Root Crops – Africa Branch. 

Aighewi, A.B., Akoroda, M.O. & Asiedu, R. 2003. Seed yam production from pre-
sprouted minisetts with varied thickness of storage parenchyma. African Journal of 
Root and Tuber Crops, 5(2): 21–24. 

Akoroda, M.O. 1985. Optimizing sett size and sett multiplication ratio for ware tuber 
production in Guinea yams. Field Crops Research 12: 377–385. 

Allem, A.C. 2001. The origin and taxonomy of cassava. In: Hillocks, R.J., Thresh, 
J.M. and Bellotti, A.C. (eds.) Cassava: biology, production and utilization. CABI 
Publishing, Wallingford, UK. 

Alves, A.A.C. 2002. Cassava botany and physiology. In: Hillocks, R.J., Thresh, J.M., 
Bellotti, A.C., Cassava: biology, production and utilization. (eds.) CABI Publishing, 
Wallingford, UK. 

Ames, T. (ed.) 2002. Proceedings of the First International Conference on Sweetpotato, 
Food and Health for the Future. Acta Horticulturae, Vol. 583. 

Ames, T. 1997. Enfermedades fungosas y bacterianas de raíces y tubérculos andinos. 
Centro Internacional de la Papa, Lima. 

Ames,T., Smit, N.E.J.M., Braun, A.R., O’Sullivan, J.N., & Skoglund, L.G. 1996. 
Sweetpotato: major pests, diseases, and nutritional disorders. International Potato 
Center (CIP), Lima. 152 pp. 

Appiano, A., & D’Agostino, G. 1983. Distribution of tomato bushy stunt virus in 
root tips of systemically infected Gomphrena globosa. J. Ultrastructural Research, 
85:239–248. 

Aritua V., Bua, B., Barg, E., Vetten, H.J., Adipala, E., & Gibson, W. 2007. Incidence 
of five viruses infecting sweetpotatoes in Uganda; the first evidence of Sweetpotato 
caulimo-like virus in Africa. Plant Pathology, 56:324–331. 

Bejarano-Mendoza, C.A., Zapata, M., Bosques, A., Rivera-Amador, E. & Liu, L. J. 
1998. Sclerotium rolfsii como componente del complejo patologico causante del mal 
seco de la yautia (Xanthosoma sagittifolium) en Puerto Rico. Journal of Agricultural 
University of Puerto Rico 82 (1–2).

Bonte E., Verdonck, R., & Grégoire L. 1995. La multiplication rapide du bananier et 
du plantain au Cameroun. Tropicultura, Notes Techniques 13(3):109–116 

Bos, L. 1982. Viruses and virus diseases of Allium species. Acta Hort. 127:11–29. 

المراجع

167



Brunt, A., Crabtree, A., Dallwitz, M. L., Gibbs, A. J., Watson, L. & Zucher, E. 
L. 1996. Viruses of plants: descriptions and lists from the VIDE database. CAB 
International, UK. 

Bryant, J., Jackson, M. & Meléndez, N. 1981. Técnicas de multiplicación rápida en 
papa. Centro Internacional de la Papa, Lima. 

Burba, J. L. 1991. Caracterización de cultivares y tipos clonales de ajo obtenidos e 
introducidos en Argentina. In: Taller subregional de producción y biotecnología de 
ajo. FAO/RLAC/UNC.	Cosquín,	Córdoba,	Argentina.	

Burkill, H.M. 1995. The Useful Plants of West Tropical Africa. J-L Vol 3. Royal 
Botanic Gardens, Kew. 

Calvert, L.A. & Thresh, J. M. 2002. The viruses and virus diseases of cassava. In: 
Hillocks, R.J., Thresh, J.M., & Bellotti, A.C. (eds.) Cassava: biology, production and 
utilization. CABI Publishing, Wallingford, UK. 

Ceballos, H. & De la Cruz, G.A. 2002. Taxonomía y Morfología de la Planta. In: H. 
Ceballos and B. Ospina (eds.) La Yuca en el Tercer Milenio. CIAT, Cali, Colombia. 

Ceballos, H., Morante, N., Jaramillo, G. J., Lenis, I., Calle, F. & Pérez., J.C. 2002. 
Mejoramiento genético de la yuca. In: H. Ceballos y B. Ospina (eds.) La Yuca en el 
Tercer Milenio.  CIAT, Cali, Colombia. 

Chen, J. Chen, J., Chen, J. & Adams, M.L. 2001. Molecular characterization of 
an isolate of dasheen mosaic virus from Zantedeschia aethiopica in China and 
comparisons in the genus Potyvirus. Archives of Virology 146, 1821–1829. 

Chovelon, V.,  Leroux, J. P. & Dore. C. 1990. Sélection sanitaire de l’ail et de l’échalote: 
culture de méristémes et régénération de variétés. In: Dore, C. (ed.). Cinquantenaire 
de la culture in vitro. Colloques de l’INRA. 51: 142–150. 

Chun-Lin Long, Heng Li, Zhiqin Ouyang, Xiangyun Yang, Qin Li, & Trangmar, 
B. 2003. Strategies for agrobiodiversity conservation and promotion: A case from 
Yunnan, China. Biodiversity and Conservation, 12:1145–1156. 

Clark, C.A. & Moyer, J.W. 1988. Compendium of sweetpotato diseases. The American 
Phytopathological Society, St Paul, MN, USA. 74 pp. 

Coursey, D.C. 1968. The Edible Aroids. World Crops 20, 25–30. 
CTAHR. 1997. Taro, Mauka to Makai, A taro production and business guide for 

Hawaii growers. CTAHR, College of Tropical Agriculture & Human Resources, 
University of Hawaii at Manoa. 

Dahal, G., d’A Hugues, J., Thottapilly G., & Lockhart, B. 1998. Effect of temperature 
on symptom expression and reliability of Banana streak badnavirus detection from 
naturally-infected plantain and banana (Musa spp.). Plant Disease 82:16–21. 

Dallot S., Acuna P., Rivera C., Ramirez P., Côte F., Lockhart B., & Caruana 
M.L. 2001. Evidence that the proliferation stage of micropropagation procedure is 
determinant in the expression of Banana streak virus integrated into the genome of 
FHIA 21 hybrid (Musa AAAB). Archives of Virology 146, 2179–2190. 

Dangler, J.M. 1994. Compendium, sweetpotato foundation programs. HORTTECH  
4(3)223–238. 

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري168



Dantas, J., Shepherd, K., & Alves E. J. 1987. Eficiencia da propagaçao rapida da 
bananeira a partir do ferimento de gemas “in vivo”. ACORBAT 85 – Memorias VII 
Reunion – Galindo J.J., & Jaramillo Celis R. (eds.) pp.325–332. 

Degras, L. 2003. Sweetpotato. In: The Tropical Agriculturist. L.	Coste	(ed.).	CTA/CIP	
Macmillan, Oxford, UK. 

Delanoy M., Salmon M., Kummert J., Frison E., & Lepoivre P. 2003. Development 
of real time PCR for the rapid detection of episomal Banana streak virus (BSV). 
Plant Disease: 87:33–38. 

Delgadillo-Sánchez, F. 2000. Enfermedades: descripción y tratamiento. In: H. 
Heredia-García, and F. Delgadillo-Sánchez (eds.). El ajo en México: origen, 
mejoramiento y tecnología de producción. SAGAR, INIFAP, Campo Experimental 
Bajío. Celaya, Gto., México. 

Donnelly, D.J., Coleman, W.K. & Coleman, S. 2003. Potato Microtuber Production 
and Performance: A Review. Amer. J. of Potato Res. (2003) 80:103–115. 

Douglas, J.A., Follett, J.M., & Waller, J.F. 2006. Effect of three plant densities on the 
corm yield of konjac [Amorphophallus konjac] grown for 1 or 2 years. New Zealand 
Journal of Crop and Horticultural Sciences 34:139–144. 

Eady, C., Davis, S. Catanach, A., Kenel, F., & S. Hunger. 2005. Agrobacterium 
tumefaciens-mediated transformation of leek (Allium porrum) and garlic (Allium 
sativum). Plant Cell Rep. 24:209–215. 

Fegan, M., & Prior, P. 2006. Diverse members of the Ralstonia solanacearum species 
complex cause bacterial wilts of banana. Australasian Plant Pathology 35:93–101 

Fregene, M., Tohme, J., Roca, W., Chavarriaga, P.  Escobar, R., &  Ceballos, H. 2002. 
Biotecnología de yuca. In: La Yuca en el Tercer Milenio. H. Ceballos y B. Ospina 
(eds.). CIAT, Cali, Colombia. 

Fuentes, S., & Chuquillanqui, C. 2004. Las enfermedades causadas por virus y 
su control. In: López, G. y Hermann, M. (eds.). El cultivo de ulluco en la sierra 
central del Perú. Serie: conservación y uso de la biodiversidad de raíces y tubérculos 
andinos: una década de investigación para el desarrollo (1993–2003). No.3. Centro 
Internacional de la Papa, Universidad Nacional del Centro, Instituto Vida en los 
Andes, Universidad Nacional Agraria La Molina, Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación. Lima. 

Garay, O. 1995. Mejoramiento del ulluco por selección positiva. Informe Técnico 
1994–95, Proyecto R3-2b. Programa Colaborativo de Raíces y Tubérculos Andinos. 
Centro Internacional de la Papa. Lima. 

Geering A.D.W., Olszewski, N.E., Harper G., Lockhart, B.E., Hull, R., & Thomas, 
J.E. 2005. Banana contains a diverse array of endogenous badnaviruses. Journal of 
General Virology 86: 511–520. 

Giacometti, D. C. & Leon, J. 1994. Tannia-Yautia (Xanthosoma sagittifolium). In: 
Neglected Crops: 1992 from a different perspective. FAO Plant Production and 
Protection Series No. 26, Rome. 

Gowen S. 1995. Bananas and Plantains. Chapman & Hall, Suffolk, UK. 612 pp. 

169 املراجع 



Gyansa-Ameyaw C.E., Hahn S.K., Alvarez N.M., & Doku E.V. 1994. Determination 
of optimum sett size for white Guinea yam (Dioscorea rotundata Poir.) seed yam 
production: trends in sprouting in the presprout nursery and field performance. pp. 
335-341. In: Proceedings of the 9

th
 International Society for Tropical Root Crops, 

October 1991, Accra, Ghana. IITA, Ibadan. 
Hanelt, P. 1990. Taxonomy, evolution and history. In: Rabinowitch H.D. & Brewster 

J.L. (eds.). Onions and allied crops. C. R. C. Press. Boca Raton, Florida, USA. 
Haque, M. S., Wada, T., & Hattori, K. 1997. High frequency shoot regeneration and 

plantlet formation from root tip of garlic. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 50:83–89. 
Harper G., Osuji J.O., Heslop-Harrison J.S., & Hull R. 1999. Integration of Banana 

streak badnavirus into the Musa genome: molecular and cytogenetic evidence. 
Virology 255: 207–213 Hay, A. 1998 Botanical varieties in taro (Colocasia esculenta: 
leaving old baggage behind. A report on taro consultancy No CO2C, IPGRI: Rome 
13pp. 

Hossain, M.J., M. S. Nahar & A. U. Ahmad. 1999. Sprout and top-shoot cutting for 
rapid multiplication of potato in Bangladesh. Journal of Agricultural Science (1999), 
132, 437–443 

INIBAP. 2005. How to recognize banana xanthomonas wilt. Montpellier, France. 2pp. 
Available	from	URL:	http://www.inibap.org/pdf/symptoms.pdf	

Jackson, G.V.H. 1980. Diseases and Pests of Taro. Noumea: South Pacific Commission. 
Jansson R. K. & Raman, K. V. 1991. Sweetpotato pest management: A global 

perspective. Westview Press Inc., Oxford, UK. 
Jennings D.L & Iglesias, C.A. 2002. Breeding for crop improvement. In: Hillocks, 

R.J., Thresh, J.M. and Bellotti, A.C. (eds.), Cassava: biology, production and 
utilization. CABI Publishing, Wallingford, UK. 

Jones D.R. 2000. Diseases of banana, abacá and enset. CABI Publishing, Wallingford, 
U.K, pp. 241–293. 

Kalu B.A., Norman J.C., Pal U.R. & Adedzwa D.K. 1989. Seed yam multiplication 
by the minisett technique in three yam species in a tropical Guinea savanna location. 
Experimental Agriculture 25: 181–188. 

Kondo, T., Hasegawa, H. & Suzuki, M. 2000. Transformation and regeneration 
of garlic (Allium sativum L.) by Agrobacterium-mediated gene transfer. Plant 
Cell Rep. 19:989–993. Kreuze J & Fuentes, S. 2007. Sweetpotato viruses. In: 
Encyclopedia of Virology, Third Edition. Elsevier (UK) Ltd, Kidlington, Oxford. 
UK. Kuruvilla, K.M. & Singh, A. 1981. Karyotypic and electrophoretic studies on 
taro and its origins. Euphytica 30, 405–412. 

Kwa, M. 2003. Activation de bourgeons latents et utilisation de fragments de tige de 
bananier pour la propagation de masse de plants en conditions horticoles in vivo. 
Fruits. 58:315–328. 

Le Provost G., Iskra-Caruana M.-L., Acina I., & Teycheney P.Y. 2006. Improved 
detection of episomal Banana streak viruses by multiplex immunocapture PCR. 
Journal of Virological Methods 137:7–13. 

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري170



Lebot, V., Hartati, S., Hue, N.T., Viet, N.V. Nghia, N.H., Okpul, T., Pardales, J., 
Prana, M.S., Prana, T.K., Thongjiem, M., Krieke, C.M., van Eck, H., Yap, T.C. 
&  Ivancic, A. 2005. Characterizing taro using isoenzymes and morpho-agronomic 
descriptors. In: Rao, R., Matthews, P.J. and P.B. Ezaguirre (eds.) The Global 
Diversity of Taro: Ethnobotany and Conservation. National Museum of Ethnology 
and IPGRI: Osaka and Rome. 

Liu-Jun, Xie Cong Hua, Yu-Zham Shen, & Liu-Yong. 2001. Research on propagation 
of Amorphophallus in vitro. Journal of Huazhong Agricultural University. 20 [3]: 
283–285. 

López, G. 2004. Tubérculos – semilla. In: G. López y M. Hermann (eds.). El cultivo 
de ulluco en la sierra central del Perú. Serie: conservación y uso de la biodiversidad 
de raices y tubérculos andinos: una década de investigación para el desarrollo (1993–
2003). No. 3. Centro Internacional de la Papa, Universidad Nacional del Centro, 
Instituto Vida en los Andes, Universidad Nacional Agraria La Molina, Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Lima. 

Lozano, J.C., J.C. Toro, A. Castro & A.C. Bellotti. 1977. Production of cassava 
planting material. Cassava Information Center, CIAT, Cali, Colombia. 

Lu-Yixin, Sui-Qi Jun, Xie-Qin Hua & Chen-Hai Ru. 2006. System establishment 
of plant virus free regeneration from tuber explants of Amorphophallus konjac. 
Southwest China Journal of Agricultural Sciences 19 [4]: 722–727. 

Martín–Urdíroz, N., Garrido-Gala, J., Martín, J., & Barandiaran, X. 2004. Effect 
of light on the organogenic ability of garlic roots using a one-step in vitro system. 
Plant Cell Rep. 22:721–724. 

Matthews, P.J. 1995. Aroids and the Austronesians Tropics Vol 4 (2): 105–126. 
Matthews, P.J. 1997. Field Guide for wild-type taro, Colocasia esculenta (L.) Schott. 

Plant Genetic Resources Newsletter, 1997, No 110:41–48 
Matthews, P.J. 2003. Taro planthopper (Tarophagus spp) in Australia and the origins 

of taro (Colocasia esculenta) in Oceania. Archaeology Oceania 38, 192–202 
Mitchell, W.C & Maddison, P.A. 1983. Pests of taro. In: J.K. Wang, (ed.) Taro: A 

review of Colocasia esculenta and its potential. Honolulu: University of Hawaii 
Press, pp. 180–235 

Mukasa, S.B., Rubahiyo, P.R., & Valkonen, J.P.T. 2006. Interactions between a 
crinivirus, an ipomovirus and a potyvirus in coinfected sweetpotato plants. Plant 
Pathology 55: 458–467. 

Muñoz H., Vargas H. 1996. Evaluación de la metodología de ‘multiplicación rápida’ 
en plátano (Musa AAB). Corbana 21(46):141–144. Nakatani, M & Koda Y. C. 1992. 
Potato tuber inducing activity of the extracts of some root and tuber crops. Japanese 
Journal of Crop Sciences, 61 [3]: 394–400. Nassar, N.M.A. 1978. Conservation of 
the genetic resources of cassava (Manihot esculenta): determination of wild species 
localities with emphasis on probable origin. Econ. Bot. 32: 311-320. Ng S.Y.C. 
2002. Postflask management of cassava and yams. IITA Research Guide number 69. 
International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria. 

North Carline Sweetpotato Commission. 
http://www.ncsweetpotatoes.com/index.php?option=com_content	

171 املراجع 



Nzietchueng, S. 1994. Root rot of Xanthosoma sagittifolium caused by Pythium 
myriontyl in Cameroon. In: Terry, E. R., Doku, E. V., Arene, O.B. & Mahungu, 
N.M. (eds.) Tropical root crops: production and uses in Africa. Proceedings of the 
Second Triennial Symposium of the International Society for Tropical Root Crops. 
Douala, Cameroon. 

Okoli O.O. & Akoroda M.O. 1995. Providing seed tubers for the production of food 
yams. African Journal of Root and Tuber Crops 1(1): 1–6. 

Okonkwo C.C., Adeniji, M.O. & Asiedu R. 2004. Dioscorea alata: a yam with 
potential in West Africa. A poster presented at the 9

th
 triennial symposium of the

ISTRC-AB. 1–5 Nov. 2004. Whitesands Hotel, Mombasa, Kenya. 
Olsen, K.M. & Schaal, B.A., 2001. Microsatellite variation in cassava (Manihot 

esculenta, Euphorbiaceae) and its wild relatives: further evidence for a southern 
Amazonian origin of domestication. American Journal of Botany 88:131–142. 

Onmueme, I.C. 1978. The tropical tuber crops: Yams, Cassava, Sweetpotato and 
Cocoyams. John Willey and Sons, New York. USA. 

Orkwor G.C., Asiedu R., & Ekanayake I.J. 1998. Food yams: Advances in Research. 
IITA, Ibadan and NRCRI, Umudike, Nigeria 

O’Sullivan, J., Amante, V., Norton, G., Van de Fliert, E., Vasquez, E., & Pardales, 
J. http://www.lucidcentral.org/keys/sweetpotato/key/Sweetpotato%20Diagnotes/	
media/html/FrontPage/FrontPage.htm	

Otoo J.A., Okolo O.O., & Ilona P. 2001. Improved production of seed yam. IITA 
Research Guide number 63. International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan, 
Nigeria. 

Pearson, M.N., Jackson, G.V.H., Saelea, J., & Morar, S.G . 1999. Evidence for two 
rhabdoviruses in taro (Colocasia esculenta) in the Pacific region. Australasian Plant 
Pathology, 28: 248–253. 

Pérez Ponce J. (ed.) 1998. Propagación y Mejora Genética de Plantas por Biotecnología. 
Instituto de Biotecnologia de las Plantas, Santa Clara, Cuba. 

Pernezny, K., Lamberts, M. & Ramos, L. 1993. Tropical vegetable diseases: Series 
of the Plant Pathology Department. Institute of Food and Agricultural Sciences 
Florida, University of Florida. USA 

PGRRI. 2008. Personal Communication. Plant Genetic Resources Research Institute. 
Bunso, Eastern region, Ghana. 

Ploetz, R.C. 2000. Panama disease: A classic and destructive disease of banana. Available 
from	 URL:	 http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/php/management/	
bananapanama/	doi:10.1094.	

Ploetz, R.C. 2006. Fusarium wilt of banana is caused by several pathogens referred to 
as Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Phytopathology 96:653–656. 

Ploetz, R.C., Zentmyer, G.A., Nishijima, W.T., Rohrbach, K.G., & Ohr H.D,(eds.). 
1994. Compendium of Tropical Fruit Diseases, American Phytopathological Society 
Press, Minnesota. 

Plucknett, D.L., de la Pena, R.S., & F. Obrero. 1970. Taro (Colocasia esculenta) Field 
Crop Abstracts 23, 413–426. 

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري172



Plucknett, D.L., Edible Aroids. 1976. In: Simmonds N.W. (ed.) Evolution of crop 
plants. pp. 10–12. Longman Inc, New York. 

Purseglove, J. M. 1975. Tropical crops. Monocotyledons 1. Longman. New York, USA. 
Purseglove, J.K. 1972. Tropical Crops. Monocotyledons 1. Longman, London. 
Purseglove, J.W. 1972. Tropical Crops. Monocotyledons 1. Longman, London 58–75. 
Ramírez, P. 1985. Aislamiento y caracterización del virus del mosaico del dasheen 

(DMV) en Costa Rica. Turrialba 35(3), 279–285. 
Ranalli P. 1997. Innovative propagation methods in seed tuber multiplication 

programmes. Potato Res 40:439–453. 
Revill, P.A., Jackson, G. V. H., Hafner, G. J., Yang, I., Maino, M.K., Dowling, M.L., 

Devitt, L.C., Dale, J.L., & Harding, R.M. 2005. Incidence and distribution of 
viruses of Taro (Colocasia esculenta) in Pacific Island countries. Australasian Plant 
Pathology 34, 327–331. 

Robledo-Paz, A., Cabrera-Ponce, J. L., Villalobos-Arámbula, V. M., Herrera-
Estrella, L., & Jofre-Garfias, A. E. 2004. Genetic transformation of garlic (Allium 
sativum L.) by particle bombardment. HortSci. 37:1208–1211. 

Robledo-Paz, A., Villalobos-Arámbula, V. M., & Jofre-Garfias, A. E. 2000. Efficient 
plant regeneration of garlic (Allium sativum L.) by root-tip culture. In-Vitro Cell. 
Dev. 36:416–419. 

Segovia, R.J., Bedoya, A., Triviño, W., Ceballos, H., Gálvez, G., & Ospina, B. 2002. 
Metodología para el Endurecimiento de vitroplantas de yuca. In: H. Ceballos and B. 
Ospina (eds.) La Yuca en el Tercer Milenio. CIAT, Cali, Colombia. 

Shimoyama, J. 1986. Callus induction and micropropagation from shoot tips of 
Konjac [Amorphophallus konjac]. Japanese Journal of Crop Sciences. 55 [3]: 381–382. 

Shishida, Y., Shimoyama, J. and Ushiama, M. 1991. Elimination of DasMV and 
KMV and mass multiplication through shoot tip culture in Konjac plants. Gunma 
Journal of Agricultural Research, 8; 1–0. 

Stover R.H. 1972. Banana, plantain and abaca diseases. Commonwealth Mycological 
Institute, Kew, UK. 

Stover R.H., & Simmonds N.W. 1987. Bananas. 3rd edition. Tropical Agriculture 
Series. London, U.K. 468pp. 

Struik, P.C. 2008 The Canon of Potato Science: 25. Minitubers. Potato Research 
(2007), 50:305–308 

Su-Cheng Gang & Zhang-Xing Guo. 2004. Studies on callus induction and plant 
regeneration of Amorphophallus. Journal of Southwest Agricultural University 24 
[5]: 601–602. 

Su-Cheng Gang, Zhang-Xing Guo & Zhang Sheng Lin. 2001. Tissue culture in 
Amorphophallus coactaneus. Journal of Southwest Agricultural University, 23 [3]: 
228–229. 

TaroPest: A computer based information and diagnostics package for taro pests of the 
South Pacific.	http://taropest.sci.qut.edu.au/	

Tenkouano A., Hauser S., Coyne D., & Coulibaly O. 2006. Clean planting material 
and management practices for sustained production of banana and plantain in 
Africa. Horticultural Science News: 14–18 

173 املراجع 



Tetteh, J.P. 1993. Frafra potato. Peoples Daily Graphic (Ghanaian daily) Issue No. 
13362 of Saturday, November 13 1993. pp. 5. 

Theunis, W., & I. Aloali’i, I. 1999. Susceptibility of taro beetle, Papuana uninodis 
(Coleoptera, Scarabaeidae) to two new Bacillus popilliae isolates from Papuana spp. 
Journal of Invertebrate Pathology 73: 255–259 

Thomas J.E., Iskra-Caruana, M-L. & Jones, D.R. 1994. Musa Disease Fact 
Sheet No. 4 Banana bunchy top disease.	 Available	 from	 URL:	 http://bananas.
bioversityinternational.	org/files/files/pdf/publications/disease4_en.pdf	

Tupac, A. 1999. Reducción de pérdidas por almacenamiento para consumo de oca 
(Oxalis tuberosa), olluco (Ullucus tuberosus) y mashua (Tropaeolum tuberosum). 
In: T. Fairlie, M. Morales Bermudez y M. Holle (eds). Raices y tubérculos andinos: 
avances de investigación I. Centro Internacional de la Papa, Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de la Eco región Andina. Lima. 

Untiveros, M., Fuentes, S., & Salazar, L.F. 2007. Synergistic interaction of Sweetpotato 
chlorotic stunt virus (Crinivirus) with carla-, cucumo-, ipomo-, and potyviruses 
infecting sweetpotato. Plant Dis. 91: 669–676. 

USDA. ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information 
Network (GRIN) [Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, 
Beltsville,	 Maryland.	 URL:	 hhtp://www.ars-grin.gov/cgi	 bin/npgc/html/taxon.
pl?70741	(20	March	2008)	

Walkey, D. A. G., Webb, M. J. W., Bolland, C. J. & Miller, A. 1987. Production of 
virus-free garlic (Allium sativum L.) and shallot (A. ascalonicum L.) by meristem-tip 
culture. J. Hort. Sci. 62:211–220. 

Wang-Ping Hua, Xie-Qing Hua, Wu-Yixin, Zhang- Yong Fei, & Gao-Li Qiong. 
2001. Study of the differentiation conditions in tissue culture for different explants 
from white konjac [Amorphophallus albus]. Journal of Southwest Agricultural 
University. 23 [1]: 63–65. 

Wardlaw C.W. 1972. Banana diseases (2nd edition). Longman, London, UK. 
Wiersema S.G., R Cabello, P. Tovar & J.H. Dodds. 1987. Rapid seed multiplication 

by planting into beds microtubers and in vitro plants. Potato Res. 30:117–120. 
Woolfe, J. A. 1991. Sweetpotato: An untapped food resource. Cambridge University 

Press, Cambridge, UK. 
Vuylsteke D., Schoofs J., Swennen R., Adejare G., Ayodele M., & De Langhe E. 

1990. Shoot tip culture and third-country quarantine to facilitate the introduction 
of new Musa germplasm into West Africa.	 IBPGR/FAO	Plant	Genetic	Resources	
Newsletter	81/82:5–11.	

Vuylsteke D., Swennen R. & De Langhe E. 1991. Somaclonal variation in plantains 
(Musa spp., AAB group) derived from shoot-tip culture. Fruits 46 (4):429–439. 

Vuylsteke D., Swennen R. & De Langhe E. 1996. Field performance of somaclonal 
variants of plantain (Musa spp., AAB group). Journal of the American Society for 
Horticultural Science 121:42–46. 

Vuylsteke D., Swennen R., Wilson G. F., & De Langhe E. 1988. Phenotypic variation 
among in vitro propagated plantain (Musa spp. cv. AAB). Scientia Horticulturae 
36(1–2):79–88. 

 مواد الغرس ذات اجل ودة املعلنة -  الربوتوكوالت واملعايري174



Xu, P.,Yang,  C., Yang, C. Y. , Qu, S. & Srinives, P. 2001. Inflorescence meristem 
culture and economic analysis of virus-free garlic (Allium sativum L.) in commercial 
production. Acta Hort. 555:283–288. 

Zettler, F.W., Jackson, G.V.H., & Frison, E.A. (eds.) 1989. Technical Guidelines for the 
Safe Movement of Edible Aroid Germplasm	FAO/IBPGR	Rome	24pp.	

Zeven A.C & de Wet, J.M.J. 1982. Dictionary of Cultivated Plants and their Origin 
of Diversity. Published by Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 
Wageningen. 

Zheng, S. J., Henken, B. , Ahn, Y. K. , Krens, F. A.  & Kik, C. 2004. The development 
of a reproducible Agrobacterium tumefaciens transformation system for garlic 
(Allium sativum L.) and the production of transgenic garlic resistant to beet 
armyworm (Spodoptera exigua Hübner). Molecular Breeding, 14, 293-307. 

175 املراجع 





ملحق 1 

قائمة المساهمين الرئيسيين 

المنظمة  المساهم الرئيسي   المحصول  
درنات األنديز  

 (Oxalis tuberosa) أوكا

Ullucus ) أولوكو

 (tuberosus

Tropaeolum ) ماشوا

 ،(CIP) املركز الدويل للبطاطس   (Carlos Arbizu) كارلوس أربوزو

ليما، بريو 

  (tuberosum

 (Plantain) املوز وموز الطبخ

واألنواع األخرى من فصيلة 

 (Musa spp.) املوزيات

مركز التعاون الدويل للبحوث الزراعية  Thierry  ) تيريي لوسكوت

 ،(CIAT) من أجل التنمية   (Lescot

مونبلييه، فرنسا  

اهليئة الدولية للتنوع البيولوجي    (Charles Staver) تشارلز سطافري، 

مونبلييه، فرنسا 

Manihot ) الكاسافا

 (esculenta

Hernan ) هرنان سيبالوس

   (Ceballos

 (Fernando Calle) فرناندو كايل

املركز الدويل للزراعة االستوائية 

(CIAT)، كايل، كولومبيا  

الكوكويام (لوف 

أصفر/كسانتوزوما) 

Xanthosoma )

Juan Perez ) خوان برييز بونس

  (Ponce

فيرتوبيو فالنسيا س. ل.، فالنسيا، 

اسبانيا  

  (sagittifolium

Alejandrina ) اليخاندرينا روبليدو   (Allium sativum) الثــــوم
   (Robledo

Victor M. ) فيكتور م. فياللوبوس

 (Villalobos

أمانة الزراعة، والثروة احليوانية، 

والتنمية الريفية، والثروة السمكية 

 ،(SAGARPA) واألغذية

املكسيك  
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بطاطس اهلوسا 

Solenostemon )

 (rotundifolius

Elizabeth ) إيليزابيت أشيامبوتغ

  (Acheampong

جامعة غانا، أكرا، غانا 

الكوجناك 

Amorphophallus )

سيباسوبرامانيان إيديسون 

 (Sivasubramanian Edison)

املعهد املركزي لبحوث حماصيل 

الدرنة، تريفاندروم، اهلند  

 (konjac

Solanum ) البطاطس

 (tuberosum

 ،(CIP) املركز الدويل للبطاطس    (Ian Barker) يان باركر

ليما، بريو  Enrique ) إينريكي شوجوي

 (Chujoy

Ipomoea ) البطاطا احللوة

 (batatas

املنظمة الوطنية للبحوث الزراعية    (Robert Mwanga) روبري موانغا

(NARO) نامولونج، أوغندا 

 ،(CIP) املركز الدويل للبطاطس Segundo ) سغوندو فوينتس

ليما،، البريو    (Fuentes

Colocasia ) أمانة جمموعة البحر اهلادي، سوفا، القلقاس   (Mary Taylor) ماري طايلور

  (esculenta

Malachy ) ماالشي أكورودا   (Dioscorea spp.) اليــــــام
 (Akoroda

فيجي  

جامعة إبدان ، إبدان، نيجرييا 
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Apical meristem النسيج اإلنشائي القمي / المرستيم القممي

يتكون من خاليا مرستيمية متخصصة مغطاة بطبقة خلوية ميتة تقلل من فقدان املاء. وعادة 

تغطى تلك الطبقة الواقية سطح الربعم ومتنع جفاف اخلاليا. وينِتج املرستيم القممي أنسجة 

جديدة للساق واجلذر.  

Asexual propagation تكاثر ال جنسي

التكاثر اخلضري (مثل البصالت، الدرنات، الكورمات) اليت ال تنطوي على تكوين أو احتاد 

األمشاج من جنسني خمتلفني.  

Axillary bud (= lateral bud) (برعم جانبي =) برعم إبطي

الربعم الذي يوجد عند إبط الورقة.  

Bract قنابة

ورقة معدلة متتد حتت األزهار، أو النورات، وتبدو وكأا توجية. 

Bruise كدمة

ضرر وراء تلف أنسجة النبات أو الفاكهة، مرئية كمنطقة لينة تغري لوا على السطح السليم 

والنامجة عن ضغط أو تأثري.  

 Budبرعم



منطقة من النسيج املريستيمي هلا القدرة على إنبات األوراق، أو الرباعم، أو األزهار، أو مزيج منها، 

وعادة ما تكون حممية بأوراق حرشفية.معدلة.  

Bulb  بصلة

ساق حتت االرض قصري معدل لديه واحد أو أكثر من الرباعم املغلقة يف أوراق مسينة معدلة أو 

حرشفية اليت توفر مجيع الطاقة للربعم (براعيم) عندما تبدأ يف النمو.  

 Bulbil (= bulblet) (بصيلة دقيقة=) بصيلة

بصيلة متساقطة صغرية، (أو درنة) اليت تشكلت يف إبط الورقة وتعمل على تكاثر النبات خضريا. 

 Callus كلس

كتل من خاليا متمايزة وغري متمايزة نشطة االنقسام، وتنشأ عادة من جراء اإلصابة (اجلروح)، أو يف 

.زراعة األنسجة يف وجود منظمات النمو  

 Callus culture مزرعة الكلس

أسلوب يف زراعة األنسجة، ويستخدم عادة يف وسط جممد، ويبدأ بواسطة تطعيم النباتات األولية.  

 Centre of origin مركز المنشأ/موطن أصلي

املواقع اجلغرافية اليت هي منشأ نوع معني من النباتات املتأقلمة، 

 Clonal propagation اإل كثار بالتنسيل / االستنساخ

إكثار ال جنسي لكثري من النباتات اجلديدة (انظر باالجنليزية) من فرد (انظر باالجنليزية)، وللجميع 

النمط الوراثي ذاته  

 Clone نسيل

جمموعة من خاليا أو أفراد  متطابقة وراثيا وكلها مستمدة من فرد منتخب واحد بطريقة اإلكثار 

اخلضري.  
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Clove  فص/فصوص

واحد من البصالت الصغرية (كما هو احلال يف الثوم) اليت تنمو يف إبط قشرة البصلة الكبرية  

Corm  كورمة

ساق بصلي الشكل، صلب  ويرسل جذر عند بداية موسم النمو اجلديد خالفا للبصلة احلقيقية.  

Cormel  كو ريمة

كورمة صغري ة جديدة، تنمو من  كورمة ناضجة. 

Cultivar صنف

لفيف من النباتات اليت مت اختيارهم للحصول على مسة معينة أو جمموعة من الصفات. فمن متميزة 

املدونة( بوضوح وموحدة ومستقرة يف خصائصه، وعندما نشر بالوسائل املالئمة، حتتفظ تلك اخلصائص 

الدولية لتسميات للنباتات املزروعة 2004، والفن. 2.2)  

 Cutting عقلة

جزء مفصول (مستأصل) من النبات، مثل جزء من الورقة، أو الساق، أو اجلذر أو برعم الذي، عند 

إزالته من النبات، ميكن باملعاجلة املالئمة أن يتحول إىل نبات كامل.  

 Disease free سليم / خال من األمراض

وُه من مسببات أمراض حمددة. وينبغي أن يؤخذ نبات أو حيوان ثبت عن طريق اختبارات حمددة ُخُل

املصطلح على أنه يعين "خاٍل من األمراض املعروفة"، ذلك ألنه قد يكون هناك أمراض مل تكتشف 

.بعد  

 Disease indexing دليل/فهرسة األمراض

الكائنات اليت مت فحصها للتعرف على وجود مسببات األمراض معروفة ا (أو خلوها منها) وفقا 

.ألساليب اختبار حمددة  
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 Disease resistance مقاومة األمراض

القدرة اليت حتددها العوامل الوراثية على منع تكاثر مسببات األمراض، ومن مث احتفاظ الكائن بصحته.

 Disinfection تطهير – داخلي

حماولة التخلص من كائنات رقيقة داخلية (خاصة مسببات األمراض) من عينة أو مزرعة، بوسائل  

كيميائية  

 Disinfestation تطهير خارجي

إزالة أو وقف نشاط الكائنات الدقيقة امللتصقة بالسطوح، وإبادة احلشرات

 Dormancy سكون/همود

فرتة يف حياة حيوان أو نبات يتباطؤ النمو خالهلا أو يتوقف متاما. 

  ELISA فحض (اختبار) إليزا

اختصار لعبارة فحص (اختبار) إليزا (فحص الختبار املاص املناعي املرتبط باألنزمي. اختبار الذي يعتمد 

على رد فعل التحويل األنزميي، ويستخدم للكشف عن وجود مواد معينة (مثل االنزميات أو 

الفريوسات).  

 Explant نبات مستقطع – مستأصل

جزء من نبات مت استئصاله وتطهريه وحتضريه للزراعة يف وسط غذائي 

 FOC  FOC فطر

فط رالفيوزاريوم  Fusarium oxysporum f.sp. cubense (مع اإلشارة إىل املوز).  

 Hardening off تقسية

عملية يئ النباتات للبقاء بعد نقلها وإعادة غرسها يف احلقول 
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Haulm تبن/قش

سيقان احلبوب، والفاصوليا، والبازالء، والبطاطا أو النجيليات، وخصوصا بعد احلصاد. 

 In vitro في األنابيب المخبرية

خارج جسم الكائن، أو يف بيئة مصطنعة. وينطبق ذلك- على سبيل املثال- على اخلاليا، واألنسجة 

واألعضاء اليت تُـْزرَع يف أوعية زجاجية أو بالستيكية.

  Inoculum طعم/لقاح

يف زراعة األنسجة، قطعة صغرية من النسيج املأخوذ من الكلس، أو من نبات مستأصل من نسيج أو 

عضو، أو قطعة صغرية من مادة خلوية مأخوذة من مستنبت معلق، وتنقل إىل وسط طازج ملواصلة منو 

املستنبت.  

 Meristem مرستيم/نسيج إنشائي

نسيج نبايت غري متمايز، وإن كان حمددا، وفيه يكون للخاليا القدرة على اإلنقسام النشط واملتمايز إىل 

أنسجة متخصصة، مثل الفسائل واجلذور.   

 Meristem culture زراعة المرستيم

أنسجة حتتوي على نسيج مرستيمي (نسيج إنشائي) على هيئة قبة، بدون طلع ورقي أو نسيج ساقي. 

وقد يعين املصطلح ضمنا زراعة املناطق املرستيمية (اإلنشائية) للنبات، أو النمو املرستيمي (النسيج 

اإلنشائي) املستنبت.  

 Micropropagation إكثار دقيق

اإلكثار املصغر يف األنابيب املخربية، و/أو جتديد املادة النباتية يف ظروف بيئية معقمة وحتت السيطرة.  

 Microtuber درنة دقيقة

درنة صغري ة جدا (دقيقة) تنتج يف زراعة األنسجة، وتتحول بسهولة إىل نبات درين عادي.  
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 Minituber درنة صفرى

درنات (قطرها 5-15 ملليمرت) تنكون على الرباعم املستنبة، أو املقطوعات الدرنية لتعطي حماصيل 

مثل البطاطا.  

Mother plant (= donor plant  النبات العاطي = األولي =) النبات األم

  = ortet)

النبات الذي يتم احلصول على نسيل منه، أيضا الدرنة األم  يف نبات اليام.  

 Negative selection انتخاب سلبي

انتخاب ضد أفراد هلم مسة معينة. والعكس هو االنتقاء املوجب. 

 Node عقدة

تورم صغري على الساق منه تنشأ الرباعم واألوراق والفروع (األغصان). وللسيقان عقد، بينما اجلذور 

ختلو منها.  

Off-type (شاذ) نبات غريب

غري مطابق للنمط الظاهري للساللة / الصنف. 

 Ortet النبات العاطي – األولي

انظر النبات األم)(

 Pathogen free خال من الممرض / مسببات األمراض

غري ملوثة باملمرض  

 Peepers متلصص

يف البطاطيس، "العيون" 
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PIBS للنباتات النامية من الرباعم الثانوية

اختصارا للنباتات النامية من الرباعم الثانوية (براعم اخلارجة من الرباعم الثانوية). 

Pit حفرة

مكان أجوف أو مسنن خصوصا على سطح كائن حي. 

Pith نخاع

اجلزء املركزي اللني من ساق النبات داخل االسطوانة الوعائية.  

 Plantlet شتلة

نبتة صغرية ذات جذور مت أخذها من مزرعة للخاليا بعد تكون اجلنني، أو تكون األعضاء. وتنمو 

الشتالت بشكل طبيعي، وتتحول إىل نباتات عادية عند غرسها يف الرتبة أو أي طبقة حتتية أخرى. 

 Positive selection 

)

انتخاب إيجابي

انظر: االنتخاب السليب) 

 Propagule مادة نباتية قابلة للتكاثر

أي جزء أو قطعة من النبات أو عضو من النبات الذى يستخدم ىف اإلكثار. 

Rejuvenation 

Roguing 

استعادة الحيوية

االرتداد من مرحلة ا الكرب إىل مرحلة الصغر.  

إجتثاث

حتديد وإزالة النباتات الفردية أقل شأنا،أو املريضة أو غري النموذجية من احملصول. 

 Runner (= stolon) (اَدة ساق جارية (= َمد

ساق نباتية حنيلة متتد أفقيا على سطح األرض، وينشأ عنها نباتات جديدة إما من الرباعم اإلبطية، أو 

من الرباعم الطرفية.  
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Scape حامل نوري

مثل الساق، احلامل النوري لنبات بأوراق تتجمع حول قاعدة ساقه. 

Seed-borne disease المرض المنقول عن طريق البذور

املمرض منقول عن طريق البذور.  

Seedling بادرة

نبات صغري، خاصة املز روع يف املشتل أو احملصل عليه من البذور بعد اإلنبات. 

"Sett "الجزء

بصلة صغرية،  كورمة، درنة أو جزء من الدرنة املستخدم إلكثار النبات. 

 Sexual reproduction التكاثر الجنسي

عملية اندماج مشيجني لتكوين خلية واحدة خمصبة - زجيوت

Slip برعم خضري مجذر

جزء (وأحيانا جذر، ورقة أو برعم) مستأصل من النبات للتكاثر من خالل التجذير أو التطعيم.  

Sprout برعم خضري

منو جديد من النبات. 

Stake وتد

القطع اجلذعية من الكسافا. 

 Sucker سرطانة

فرع خضري ينشأ من قاعدة الساق أو اجلذر 
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Up-to-date nematicide نيماتيسيد (مبيد النيماتودا) حديث

مبيد زراعي حديث لطكافحة النيماتودا.   

 Vector ناقل

كائن (حشرة عادة) حيمل وينقل مسببات األمراض. 

Vine عرش متسلق/كرمة

تسلق النبات: النبات الذي يدعم نفسه من خالل التسلق، والتوأمة أو يزحف على طول السطح.  

Virus indexing فهرسة الفيروسات

إجراء لتحديد وجود أو عدم وجود الفريوس يف مادة اإلنبات. 

 Volunteer نبات تلقائي

نبات الناشئة يف احملاصيل اليت تنبع من املواد (مثل درنة أو البذور) املتبقية يف الرتبة من احملصول السابق. 

 Wilt الذبول

اضطراب يف النباتات يتميز بفقدان املادة يف األنسجة الرخوة مع تساقط الحق وذبول يف كثري من 

األحيان. وقد يرجع ذلك إىل اإلجهاد املائي أو إىل مرض ما. 
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ذات الغرس مواد
المعلنة الجودة

خضريا املكثرة للمحاصيل واملعايري الربوتوكوالت

FAO PLANT PRODUCTION AND PROTECTION PAPER

مواد الغرس ذات الجودة المعلنة 
البروتوكوالت والمعايير لنشر محاصيل الخضر

يتضمن هذا املطبوع جمموعة من الربوتوكوالت واملعايري الالزمة إلنتاج مواد 

الغرس ذات اجلودة املعلنة ألهم احملاصيل املكثرة خضريا، وهي: املوز، 

 وموز الطبخ  واألنواع أخرى من فصيلة املوزيات،  والكسافا،  والكوكويام 

والثوم، وبطاطس اهلوسا، والكوجناك، واملاشوا، واألوكا،  والبطاطس، 

 والبطاطا احللوة،  والقلقاس، واليام/ واألولوكو. وقد أعدته منظمة األغذية 

والزراعة، بالتعاون مع املركز الدويل للبطاطس وفريق من اخلرباء الدوليني، 

ويتبع مبادئ وج نظام البذور ذات اجلودة املعلنة. 

 وتسهم أنواع احملاصيل املكثرة خضريا إسهاما كبريا يف قطاعات الزراعة 

وإنتاج األغذية يف العديد من البلدان واملناطق النامية  وىف أمنهم الغذائي. 

وقد أدى التوافر احلايل للتكنولوجيات املتقدمة للتكاثر ونش رها، وال سيما 

بالنسبة لإلكثار الدقيق، إىل  زيادة جمال حتسني وتطوير مواد الغرس خالية 

من األم راض هلذه احملاصيل. إال أنه على الرغم من إمكانام، فقد تلقوا 

اهتماما قليال يف النظم الرمسية التنظيمية جلودة البذور. لذا، وضعت هذه 

الربوتوكوالت واملعايري لتكون مبثابة أدوات عملية ومفيدة ملنتجي البذور 

والفنيني على مستوى اتمع احمللي فضال عن أقسام البذور الوطنية 

وجمتمع البحوث الزراعية يف البلدان النامية. وسيساهم حتسني جودة مواد 

الغرس بشكل كبري يف حتسني اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي 

العاملي. 




