
 خصـــــائص األقاليم الزراعـية في اليمن
   

  :إقليم السهول الساحلية
 60 - 30 كم وبعرض يتراوح بــــين      2000ويمتد على طول السواحل اليمنية بطول يزيد عن         

 متر فوق سطح البحر ويتميز بمناخ حار وتتراوح         500 - 0 كم ويـــتراوح ارتفاعــــه من     
 – ملـم    350 - 50عدل سقوط األمطار يـــــتراوح بين      وم،  مم 40 - 16درجة الحرارة بين    

  .ساعة/ كم 60   - 30وسرعة الرياح من  % 90 - 25سنة وتبلغ الرطوبة النسبية من 
( ويعمل في إطار هذا اإلقليم عدد من المحطات البحثية التابعة للهيئة وهي محطة بحوث سهل تهامة                 

  ).المكال، حضرموت(بحوث الساحل الشرقي  ومحطة أبينومحطة بحوث الكود، ) الكدن، سردود
  :إقليم المرتفعات

 متـر فـوق     3400 - 600ويمتد من شمال اليمن إلى جنوبه وجنوبه الشرقي ويتراوح ارتفاعه من            
م، 26 -10سطح البحر ويتميز بمناخ دافئ إلى معتدل إلى بارد وتتراوح درجة الحرارة فيـه مـن                 

  . سنة/ ملم 1000 - 300ويبلغ معدل سقوط األمطار على اإلقليم 
ومحطة ) تعــز( محطات بحثية هي محطة بحوث المرتفعات الجنوبية،         3وتتواجد في هذا األقاليم     

   ).العـرة، صنعاء(ومحطة بحوث المرتفعات الشمالية ) ذمار(بحوث المرتفعات الوسطى 
  :إقليم الهضبة الشرقية

 إلى  800  ناخ قاري يتراوح ارتفاعه من      ويشمل السهول الشرقية وحتى منطقة الصحراء، ويتميز بم       
ويبلغ معدل سقوط األمطار    . م42 - 25 متر فوق سطح البحر وتتراوح درجات الحرارة بين          1200
ساعة، ودرجـة الرطوبـة     /  كم   50 - 40سنة وتتراوح سرعة الرياح من      /  ملم 400 - 50ما بين   

   %. 33 - 29النسبية من 
  .، ومأرب)سيئون ( لزراعية في كال من وادي حضرموت ويخدم هذا اإلقليم محطتي البحوث ا

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التوصيات الفنيــة الصادرة عن
   

  محطـة بحـوث المرتفعـات الوسطى
   

  ذمـــار
   النباتياإلنتاج -2-1

   تحسـين وراثي2-1-1
   محصول القمح الطري 2-1-1-1

  . Triticum L                                   : الجنس 
  acstivum                                    :   النوع 

  AWYT -10-89                                    :الصنف 
  :الخلفية  

   ست سنوات                                   :فترة التقييم 
  المرتفعات الجنوبية والشمالية والوسطى   :مناطق التجارب ألتا كيدية 

  14 - بحوث                    :  االسم المقترح
  :أهم الصفات العامة والظاهرية 

 خصــائصــــها الصفــة 

 قائم سلوك النمو 

 أخضر غامق لون األوراق 

 5-4   عدد اإلشطاء

 يوم شتاء80-70 يوم صيفا ، 60-55 من التزهير % 50عدد األيام حتى 

 يوم شتاء125-110 يوم صيفا ، 95-85 من النضج % 50عدد األيام حتى 

 سم شتاء100-90 سم صيفا ، 80-70 متوسط طول النبات 

 طويل وخشن السفا 

 أبيض لون الحبة 

  :الصفات اإلنتاجية  
   

 خصـــائصــــها الصفـــة

 سم10-9 طول السنبلة 

 سنبلة شتاًء19-18 سنبلة صيفاً ، 15 -13   عدد السنابل

 حبة في الشتاء 40-35 عدد الحبوب 

 جم شتاء45جم صيفاً ، 30 لف حبة وزن األ

هــ عنـد    /طن  3-2.5هـ عند الزراعة تحت نظام الري ،      / طن   5.5 -4 اإلنتاجية 
 . تحت نظام الري التكميلي أو األمطارالزراعة على 



  :التوصيات الفنية  
   

 التوصية العملية

 موعد الزراعة

  ليوصيفا بداية يو ؛  شتاًء نهاية ديسمبر :المرتفعات الشمالية 
ــطى   ــات الوس ــوفمبر  : المرتفع ــصف ن ــن منت ــتاًء م ــسمبر-ش ؛ دي

  صيفاً بداية يوليو                                 
  من يونيو حتى يوليو     :المرتفعات الجنوبية 

 .الوسطى والشمالية . المرتفعات الجنوبية  مناطق الزراعة 

 . هـ للزراعة الصيفية /كجم 120هـ للزراعة الشتوية ، /كجم 100 كمية التقاوي

 هـ خامس الفوسفور دفعة واحدة /كجم 80كجم نتروجين على دفعتين ، 100 التسميد

 نظام الري
أو تحت نظـام الـري      ) مم  600-350(  العالية   إلىتحت األمطار المتوسطة    

 .التكميلي

   
  
   محصول القمح الطري2-1-1-2

   Triticum-L                                    : الجنس 
   Acstivum                                    :    النوع

  AWYT -6-89                                    :الصنف 
  :الخلفية 

   ست سنوات                          :فترة التقييم 
  . الشرقية  المرتفعات الوسطى ، الجنوبية والشمالية والهضبة     :لتأكيدية امناطق التجارب 

  15 -  بحوث              :االسم المقترح
   

  :أهم الصفات العامة والظاهرية 
   

 خصـــائصـــها الصـــفــة

 شبه قائم سلوك النمو 

 أخضر غامق لون األوراق  

  اشطاء 5-3 عدد االشطاء  

  يوما شتاء 80-75 يوما صيفا ،  65-60 من التزهير% 50عدد األيام حتى 

  يوما شتاء130-115 يوماً صيفا 95-90 من النضج % 50أليام حتى عدد ا 

  سم شتاء100-90 سم صيفاً ، 80-70 متوسط طول النبات 

 طويل وخشن السفــا

 أحمر فاتح لون الحبة 



  :الصفات اإلنتاجية  
   

 خصائصها  الصفـــة 

  سم10-8 طول السنبلة -

  سنبلة شتاء19 -18 سنبلة صيفاً ، 15-13 عدد السنبالت 

  شتاء 55-50 حبة صيفاً ، 45-40 عدد الحبوب 

 جم شتاء 40  جم صيفاً ، 32 وزن األلف حبه 

  3-2.6هـ عند الزراعة تحت نظام الـري ،         / طن   6-4 اإلنتاجية 
 هـ عند الزراعة المطرية أو الري التكميلي /طن 

   
  :يةفنالتوصيات ال

   
 التوصية العملية

 موعد الزراعة

   صيفا بداية يوليو؛شتاًء نهاية ديسمبر: رتفعات الشمالية الم
  صيفاً بداية يوليو؛  ديسمبر-شتاًء من منتصف نوفمبر: المرتفعات الوسطى 
  من يونيو حتى يوليو  :المرتفعات الجنوبية 

 .المرتفعات الجنوبية ، الوسطى والشمالية  مناطق الزراعة 

 .هـ للزراعة الصيفية / كجم 120الشتوية ، هـ للزراعة / كجم 100 كمية التقاوي 

 التسميد
هـ خامس أكسيد الفوسفور دفعـة      /كجم  80كجم نتروجين على دفعتين ،      100

 واحدة 

 نظام الري
أو تحت نظـام الـري      )  مم   600-350( العالية   إلىتحت األمطار المتوسطة    

 .التكميلي 

   
   



   

   محصول العـــدس2-1-1-3
   Culinories                                    : الجنس 
   Lens                                    :   النوع

   Precoz                                    :الصنف 
  :الخلفية 

   أكثر من ست سنوات                                :فترة التقييم
  الوسطى والشمالية  المرتفعات          : التأكيديةمناطق التجارب 

                             1- ذمـــار                            :االسم المقترح 
  :أهم الصفات العامة والظاهرية 

 خصــائصـــها الصــفــة 

 شبه قاتم سلوك األوراق 

 خضراء لون األوراق 

 يوماً 65 من التزهير% 50عدد األيام حتى 

 يوماً 95  من النضج %50عدد األيام حتى 

 سم 38 متوسط طول النبات 

 كبير حجم الزهرة 

 مائلة لالصفرار لون البذرة الناضجة 

 كبير حجم البذرة 

   
  :الصفات اإلنتاجية 

   
 خصـــائصــــها الصــفــة

 بذرتين متوسط عدد البذور في القرن

  قرن42 متوسط عدد القرون في النبات

 م ج22.6 وزن األلف حبة

 .هكتار /  طن 5.58 اإلنتاجية 

   
   
   
   



   

  :التوصيات الفنية 
   

 التوصية العملية

 موعد الزراعة
  من أول نوفمبر وحتى بداية ديسمبر: المناطق الباردة 
 خالل شهر ديسمبر : المناطق الدافئة 

 . سم 15 سم وبين البذرة واألخرى 50في خطوط المسافة بينها  طريقة الزراعة  

 .كجم للهكتار 110 ة التقاويكمي

 هـ سوبر فوسفات ثالثي / كجم130هـ يوريا ، / كجم60 التسميد

  يوماً بحسب نوع التربة وارتفاع المنطقة 30-20يروى كل  نظام الري

   
   الحيوانياإلنتاج 2-2

   تحسـين سالالت 2-2-1
   ه الذمارياألغنام 2-2-1-1
   

  باالنتخاب ة المحسنة وراثياً الكباش البري         : اسم الساللة
  :الخلفية 

   عشر سنوات                             : فترة التقييم
   المرتفعات الوسطى      : مناطق التجارب التأكيدية  

   الكباش البرية                          :االسم المقترح 
  :الصفات الشكلية 

   
 خصائصها الصفة

 اللــــــــــون
  شكل عام مع وجود خط أخمر رملي على طول الظهرابيض ب 

  ةاألعمار الصغيرفي 

 متوسط الحجم خالي من القرون  الــــــــرأس

 .لحمية أسفل الرأس ل سم وتوجد زوائد 15-10متوسطة من  األذن

 .ممتلئة عند الذكور متوسطة الطول الرقبــــــــــة

 ية عميق الصدر بارز بين القوائم األمام الجسم

 الــــــذيــــل
 إلـى  العرقوب وينتهي بشق يتجـه       إلىالطول متوسط وقد يصل     ، مكتنز بالدهن  

 . مقلوب Yاألعلى على شكل حرف 

   



   

  :الصفات اإلنتاجية 
   

 الصفة خصائصها
 اإلناث الــذكـــــور

  كجم3.5-3  كجم  3.5-3 الوزن عند الوالدة

  كجم16-14  كجم 18 -15 الوزن عند الفطام

 يوم/جم 140-120 يوم/ جم 150 - 130 معدل النمو اليومي

 وزن البالغ

 سنة تحـت    2-1.5 كجم عند عمر     50
 ساعات في اليوم بدون     6ظروف رعي   

 تسمين

 كجم عند عمر سـنتين فـي        35-45
 .الظروف الطبيعية 

   
  :الخصائص التناسلية 

                                       %85-80                             معدل الخصوبة                 
                                       %15-10                       معدل التوائم      
                         عند المواليد  %5                        معدل الوفيات      

                                            %50                       نسبة الجنس 
                                    شهر15-12              العمر عند أول والدة

                               يوم 220-210   الفترة الفاصلة بين والدتين
                                         يوم 18 كل                            دورة الشبق 

                                      ساعة36                             فترة دورة الشبق 
                                       يوم150                متوسط مدة الحمل 

          أنثي خالل مدة قدرها شهرين 60-50         قدرة الذكر على تلقيح
                سنوات4-3 سنوات وللذكور 6-5  ) استبعاد لإلناث(  التبديل عمر 

  :المميزات 
  .من األغنام المفضلة في اإلقليم إلنتاجيتها العالية من اللحم نظراً لكبر حجمها / األغنام البرية     )1
  . يمكن استخدامها في تهجين السالالت المحلية األخرى صغيرة الحجم           )2
 أو المـروي  أو المطـري  الريتستجيب للتسمين عند تربيتها في مراعي تعتمد على نظام            )3

  .كليهما 



   

   
   

       حيوانيإنتاج إدارة 2-2-2
  .تغذية األبقار بمسحوق العظام المحروق 1- 2-2-2

   
      :التقنيةالهدف من 
 نقص في عنصري الفوسفور في الجمهورية اليمنية وخاصة في المرتفعات الوسطى تواجه األبقار 

 ومخلفات المحاصيل الحقلية وكذلك فقد هذه األعالفوالكالسيوم، نتيجة لنقص هذه العناصر في 
ولتعويض هذا النقص عند الحيوان ينصح بإضافة مسحوق . العناصر خالل فترة إدرار الحليب 

  .أثناء الحالبة صباحاً ومساًء لتعويض الفاقد من هـذه العناصر *  السهنةإلىالعظام 
                            طريقة إعداد التقنية 

تجمع العظام من أي مكان متوفرة في صورة طرية أو جافة وتوضع في مكان جاف            -
  .ونظيف حتى يحين موعد استخدامها 

 الكمية المطلوبة منها باستخدام كمية من الحطب كافية أو جمعها تحرق الكمية التي تم           -
  ) .وقيد (  جمر إلى حتى تتحول إلحراقها

   .األحجار بواسطة أوتسحق الكمية المطلوبة في مدق حديدي            -
  :طريقة تنفيذ التقنية 
جم ) 150-100(  الحالبة كمية من مسحوق العظام قدرها أثناءالمقدمة للبقرة *  السهنةإلىتضاف 
  . صباحا ومساءا  كمية من الملح المسحوق وتقدم مرتين في اليوم للحيوان عند الحالبةإليهامضافا 

   
  :مميزات التقنية 

  . والحصول على موادها إعدادهاسهولة     -
  .رخص تكاليفها     -
  .تستسيغها الحيوانات     -
   .أضرارال يترتب على تغذية الحيوانات بها أي     -

   
  :فوائــد التقنية  

 الحليب إدرارعلى حاجتها من عنصري الفوسفور والكالسيوم وتساعدها على األبقار تحصل     -
  .كما يخزن جزء من هذه العناصر في جسمها 

  ) .أي بمقدار نصف لتر % ( 12تزيد كمية الحليب التي تدرها البقرة يوميا بمعدل     -
- 1تزداد كمية العلف التي تتناولها يوميا بمقدار % ( 17 للغذاء بمعدل األبقارتزيـد شهية     -
  ) .كجم 2



   وظهورها في وقت مبكر بعد الوالدة األبقارتعمل على انتظام دورة الشياع عند     -
 مولودا واحدا كل عام األبقاربحيث تعطي ، ترفع معدل الخصوبة وتزيد من عمل المواليد    -

  .يتمتع بعظام قوية ونمو جيد 
   
   معاملة مخلفات المحاصيل الحقلية بمحلول اليوريا2- 2-2-2
   

                      :الهدف من التقنية 
 إضافةكما تؤدي  تحسين القيمة الغذائية ألعالف المحاصيل من خالل زيادة نسبة البروتين فيها 

  .تناولها  سهولة هضمها من قبل الحيوان وكذلك زيادة الكمية التي يإلى المحاصيل الحقلية إلىالمحلول 
   

  : طريقة تنفيذ المعاملة 
   
  : تنفيذ المعاملة وأدوات تحضير موقع -1
  .وقد تختلف سعة الحفرة تبعاً لكمية التبن أو القصب المراد معاملته ) م 1×م 2×م 1( تحفر حفرة سعة    ) أ
نية م أو يكون حسب اإلمكا1×م 2×م 1بأبعاد ) يكون على شكل صندوق ( بناء حوض من البلوك ) ب

  .المتوفرة من المواد الخشنة المراد معاملتها 
أكياس بالستيكية سوداء + تحضير عدد من األكياس البالستيكية أو النايلون المستخدمة في تعبئة الدقيق   ) ج

 كجم تبن أو قصب 5-4 األكياس التي تستخدم في تعبئة الدقيق بحيث يكون سعة الكيس  بنفس حجم
  .مفروم

  .داً وذلك بفرش قطعة بالستيك من األكياس المستخدمة أو بالستيك اسود ينظف المكان جي) د
 عدة أطنان والمهم إلىكجم وقد تصل 5تحضير كمية التبن أو القصب المراد معاملته بحيث ال تقل عن ) هـ

  . تتناسب الكمية المراد معاملتها مع حجم مكان تنفيذ المعاملة أنهو 
 المحاصيل   كجم من مخلفات50كمية األعالف المتوفرة فإذا توفر تحضير محلول اليوريا على قدر ) و

تخلط اليوريا مع الماء بحيث تكون . ( لتر ماء 25+ كجم سماد يوريا 2المراد معاملتها يستخدم لذلك 
  ) .على شكل محلول 

  .سم 5-4 تقطع مخلفات المحاصيل بطول أوتفرم ) ز
   
   
   
   : تنفيذ المعاملة -2

                
ثم ،  يرش بالمحلول ويقلب ثم يكبس باألرجلأنينثر التبن أو القصب المفروم على شكل طبقة بعد        .1

  .وهكذا .. يعمل طبقة ثانية 
يتم تغطية التبن أو القصب المعامل بالبالستيك أو بشواالت النايلون المستخدمة للدقيق ويتم ذلك        .2

     .الذي سينتج من تحليل اليوريا  ) االمونيا( غاز النشادر   بأحكام حتى ال يتسرب



  . أسابيع قبل فتح الشواالت واالستخدام للتغذية 6-3 تترك الكمية مغطاة لمدة -3       .3
   

   كيفية تقييم جودة المادة المعاملة-3
فــتـح أكــــياس التعبئــــة من خالل   ناتجها بعد  يتم التعرف على تمام المعاملة وجودة

  :التالي 
   لون التبن الذي يصبح غامقاً مقارنة مع التبن العادي أو القصب إذا كان قصب ذرة                     ·
  .استنشاق رائحة النشادر                     ·
  تجانس الرطوبة في جميع أجزاء المادة المعاملة                     ·
  .  تعفن أو فطريات أيعدم وجود                     ·
   

  :مميزات التقنية 
  . اللبن وزيادة معدالت النمو في حيوانات التسمين أبقارزيادة إنتاج الحليب عند                     ·
  .تخفيض استخدام المواد المركزة للمحصول على نفس اإلنتاجية وتوفير تكاليف التغذية                     ·
  .زيادة في العائد والربح من اإلنتاج الحيواني                     ·
   

  : الحيــوان بالمادة المعاملة باليوريا كيفيـــة تغـــذية
   
حتى ( تؤخذ كمية من التبن المعامل باليوريا يومياً تكفي لمدة يومين تقريباً وتترك في الهواء                  ) أ

  ) تزول رائحة النشادر 
  .يترك بقية التبن المعامل باليوريا في األكياس مع غلقها بأحكام             ) ب
في التغذية في البداية عن طريق خلط المادة المعاملة بمخلفات غير معاملة وذلك لمدة يراعي التدرج ) ج

ثالثة أرباع غير معامل بحيث يصل نهاية + أسبوع بحيث يكون محسوباً على أساس ربع معامل 
  .ربع غير معامل +  ثالثة أرباع معامل إلىاألسبوع 

معاملة فقط على اعتبار أن الحيوان قد تعود على استساغة تتم التغذية في األسبوع الثاني على المادة ال  ) د
  .الماد المعاملة 

   الحلب أثناء الحالبة وذلك لتهدئة البقرة أثناءهي مادة غذائية تقدم للبقرة : السهنة * 
   

  التوصيات البحثية الصادرة عن 
   
   

  محطـة بحـوث المرتفعـات الشمالية
   

  العــــرة
   



   

   النباتياإلنتاج 3-1
   تحسين وراثي  3-1-1
   
   محصول القمح الطري3-1-1-1

                                          
   Triticum L                                           :  الجنس
  Aestivum                                         :     النوع 

  2 – عمران                                          : الصنف 
   

  :الخلفيــة 
   سنوات4                      :فترة التقييم  

                                  الطويلة، البون، شبام،  وعالن        :مناطق التجارب التأكيدية
                                                           

  2 - عمران            :االسم المقترح للصنف 
   

  :أهم الصفات العامة والظاهرية 
   

 الصفة
 خصائصها

 أيام 7 اإلنبات حتى األيامعدد 

 يوم  57 عدد األيام حتى اإلزهار

  يوم140  عدد األيام حتى النضج والحصاد

  سم82 شكل حامل الرأس

 احمر باهت لون الحبوب

 متوسط حجم الحبوب

   
  :الصفات اإلنتاجية



   
 خصائصها الصفة

  جم39 وزن األلف حبة

  طن3.939 إنتاجية الحبوب

   



   

  : وغير الحيوية الحيويةدرجة التحمل للظروف 
   

 النوع
 القــــــــدرة

 متوسط المقاومة لمرض الصدأ األصفر األمراض 

 متوسط المقاومة لحشرة المن الحشرات

 قادمقاوم للر الرقاد 

 مقاوم لالنفراط االنفراط 

   
  :التوصيات الفنية 

   
 التوصية العملية

 موعد الزراعة
 يونيو تحت ظروف المطر مـع       20 – 1،  ) موسم شتوي ( ديسمبر   30 – 15

 الري التكميلي

 .البون، وعالن، شبام، الطويلة ومنطقة حجة  مناطق الزراعة

 .هـ / كجم120 كمية التقاوي

 التسميد
  هـ نيتروجين/ كجم100 اآلبار الري من في حالة

 .هـ فوسفور/ كجم60

 ، واألمطار في الصيف مع الري التكميلي )شتوي(تحت الري  نظام الري

   
   



   

   محصول القمح الطري3-1-1-2
                               

  .Triticum L                                              :الجنس 
  Aestivum                                               :  النوع

       4 – عمران                                             :الصنف 
        :الخلفيـة
   سنواتأربع                                        : فترة التقييم         

  ويلة، البون وعالن، شبام، الط                  :التأكيديةمناطق التجارب 
  4 - عمران                          :االسم المقترح 

   
  :أهم الصفات العامة والظاهرية 

   
 خصائصها الصفة

  يوم7 اإلنبات حتى األيامعدد 

  يوم65 عدد األيام حتى اإلزهار

  يوم148  عدد األيام حتى النضج والحصاد

  سم88 متوسط ارتفاع النبات

 اهتاحمر ب لون الحبوب

 متوسط حجم الحبوب

   
  :الصفات اإلنتاجية 

   
 خصائصها الصفة

  جم41 وزن األلف حبة

 هـ/ طن4.115 إنتاجية الحبوب

   
  : الحيوية وغير الحيوية للضغوطدرجة التحمل 

                
 القدرة النوع

 المقاوم لمرض الصدأ األصفر األمراض 



 متوسط المقاومة لحشرة المن الحشرات

 مقاوم للرقاد  الرقاد

 مقاوم لالنفراط االنفراط 

   
  :التوصيات الفنية 

   
 التوصية العملية

 موعد الزراعة
 يونيو تحت ظروف المطر مع الري التكميلي 20-1، )موسم شتوي( ديسمبر 10-30

 ).صيفي(

 البون ، وعالن، شبام، الطويلة ومنطقة حجة مناطق الزراعة

 هـ/ كجم120 كمية التقاوي

 ميدالتس
  هـ نيتروجين / كجم100: اآلبارفي حالة الري من 

 .هـ فوسفور/ كجم60                                                

 .تحت الري في الموسم الشتوي، والري التكميلي في الصيف  نظام الري

   
   محصول الفول كبير البذرة3-1-1-3

   
  .Leguminasac fabaease                                            :الجنس 
  vicia Faba                                              : النوع

           Filip84 – 14L                                           :الصنف 
  :الخلفيـة

   ثالث سنوات                                                     :        التقييم
  . عمران، صنعاء، المحويت                   :مناطق التجارب ألتا كيدية

  1 - شبام                                      :االسم المقترح 
   

  :أهم الصفات العامة والظاهرية 
   

 خصائصها الصفة

  يوم15 عدد األيام حتى اإلنبات

  يوم56 عدد األيام حتى اإلزهار

  يوم134  عدد األيام حتى النضج والحصاد

  سم62.13 ارتفاع النباتمتوسط 

 بني فاتح لون الحبوب



 كبيرة حجم الحبوب

   
   



   

  :الصفات اإلنتاجية 
   

 خصائصها الصفة

  قرن38 عدد القرون في النبات

  جم740 وزن األلف حبة

 هـ/ طن5.6 إنتاجية الحبوب

   
  :درجة التحمل للظروف الحيوية وغير الحيوية 

   
 القدرة النوع

 مقاوم البياض الدقيقي+بقع الشكالتي الت: األمراض 

 مقاوم المن: الحشرات 

   
  :التوصيات الفنية 

   
 التوصية العملية

  منتصف ديسمبر–من منتصف نوفمبر  موعد الزراعة

 )صنعاء، عمران، حجة، المحويت(المحافظات الشمالية  مناطق الزراعة

 هـ/ كجم155 كمية التقاوي

 التسميــــــد

  .هـ فوسفور/ كجم120؛ هـ نيتروجين/ كجم60 : اآلبار من في حالة الري
  .هـ فوسفور/ كجم120؛ هـ نيتروجين/ كجم60   :ةاألمطار الغزيرفي حالة 
 هـ فوسفور/ كجم120؛ هـ نيتروجين/ كجم60:ةاألمطار المتوسطفي حالة 

  يوم حسب نوع التربة وارتفاع المنطقة30 – 20تكميلي ويروى كل  نظام الري

   
   



   

   محصول الفول صغير البذرة3-1-1-4
                     

  Leguminease, Vicia                                     : الجنس
  vicia Faba                                     :   النوع

  3 – جــيزة                                    :الصنف 
  :الخلفيـة 

   ثالث سنوات                         :فترة التقييم
  )عمران، صنعاء، حجة، المحويت(المرتفعات الشمالية   :مناطق التجارب ألتا كيدية 

  2 -شبام                        :االسم المقترح
   

  :أهم الصفات العامة والظاهرية 
   

 خصائصها الصفة

  يوم15 عدد األيام حتى اإلنبات

  يوم66 ارعدد األيام حتى اإلزه

  يوم120 عدد األيام حتى النضج والحصاد

  سم86.3 متوسط ارتفاع النبات

  حليبي-بني فاتح  لون الحبوب

 صغيرة/ متوسطة حجم الحبوب

   
  :الصفات اإلنتاجية 

   
 خصائصها الصفة

 قرن   67 عدد القرون في النبات

  جم640 وزن األلف حبة

  طن5.2 إنتاجية الحبوب

   
  :حمل للظروف الحيوية وغير الحيوية درجة الت

   
 القدرة النوع



 مقاوم البياض الدقيقي+التبقع الشكالتي : األمراض

 مقاوم المن: الحشرات 

   
  :التوصيات الفنية 

   
 التوصية العملية

  منتصف ديسمبر–من منتصف نوفمبر  موعد الزراعة

 ). المحويتصنعاء، عمران، حجة،(المحافظات الشمالية  مناطق الزراعة

 هـ/ كجم120 كمية التقاوي

 التسميد
  .هـ فوسفور/ كجم120؛ هـ نيتروجين/ كجم60   :اآلبارفي حالة الري من 

 .هـ فوسفور/ كجم120؛ هـ نيتروجين/ كجم60: في حالة األمطار الغزيرة 

  يوم حسب نوع التربة وارتفاع المنطقة25 – 20تكميلي ويروى كل  نظام الري

   
  محصول الفول السوداني 3-1-1-5

  ARACHIS                                                                    :الجنس 
  P. hypogea                                                                       :   النوع

   كـرز                                             :الصنف 
  :الخلفية

   ثالث سنوات                                                       :فترة التقييم
   المحويت، حجـة                          :مناطق التجارب التأكيدية 

  1 - محويت                                         :            االسم المقترح
  :أهم الصفات العامة والظاهرية

   
 خصائصها الصفة

  يوم15 عدد األيام حتى اإلنبات

  يوم45 عدد األيام حتى اإلزهار

  يوم150 يام حتى النضج والحصادعدد األ

 كبير حجم الحبوب

   
  :الصفات اإلنتاجية 

   
 خصائصها الصفة

  قرن45 عدد القرون في النبات



 هـ/ طن 4.5 إنتاجية الحبوب

   
  :التوصيات الفنية 

                
 التوصية العملية

 )حجة ، شرس ( شهر يونيو ) المحويت ( شهر مايو  موعد الزراعة

 )شرس ( المحويت ، حجة  لزراعةمناطق ا

 هـ/ كجم120 كمية التقاوي

 التسميد

  هـ نيتروجين / كجم50     :في حالة الري من الوديان
  .هـ فوسفور/ كجم50؛ هـ نيتروجين/ كجم30 : اآلبار من الريفي حالة 
  هـ فوسفور/كجم50 ؛ هـ نيتروجين/كجم30: الغزيرةاألمطار  من الريفي حالة 
هـ فوسفور/ كجم30 ؛ هـ نيتروجــــين/كجم10 :  الموسميــــةطاراألمفي حالة 

 .سم مع ترك نباتين في الجورة15-10 واألخرىبين الجورة ، سم50بين الخطوط  المسافات الزراعية

 التدفين

  : المطري خالل فترة النمو في مرحلتيناإلنتاجتتم عملية التدفين في نظام 
  بعد التزهير: األولى
   األولىيوم من عملية التدفين 45بعد : الثانية 

  تتم عملية التدفين في ثالث مراحل) وديان( المروي اإلنتاجوعند الزراعة تحت نظام 
  بعد التزهير: األولى
  األولى يوم من عملية التدفين 45بعد : الثانية
  يوم من عملية التدفين الثانية30بعد : الثالثة

   
   



   

  )ال بازي( محصول العـتر  3-1-1-6
                                                          

  Pissum                                                                    :الجنس 
  Sativum                                                                     :   النوع

  PS-510699                                              :الصنف 
   

  :الخلفية
   

   سنوات6 اكثر من                                                         :فترة التقييم
   المرتفعات الوسطى والشمالية                          :مناطق التجارب التأكيدية 

  1 - عمران                                         :            االسم المقترح
   

  :أهم الصفات العامة والظاهرية
                

 خصائصها الصفة

 ئم قا سلوك النمو

 خضراء األوراقلون 

  يوم56 من التزهير% 50 حتى األيامعدد 

  يوم126 من النضج% 50 حتى األيامعدد 

 سم78 متوسط طول النبات 

 متوسط  حجم الزهرة

 بيضاء لون الزهرة

 بني فاتح لون البذرة الناضجة

   
   :اإلنتاجيةالصفات 

   
 خصائصها الصفة

 ذور ب3 متوسط عدد البذور في القرن

  متوسطإلىصغير  حجم البذرة

  قرن32 متوسط عدد القرون في النبات

  جرام870  حبة األلفوزن 



  طن للهكتار2.0-5 اإلنتاجية

   
  :درجة التحمل للضغوط الحيوية وغير الحيوية 

                
 القـــدرة النوع

 يتحمل التبقع الشوكالتي واالسكو كايتي واالصدأ األمراض

 حمل للمنمت الحشرات

 مقاوم الرقاد

 ال يوجد االنفراط

   
  :التوصيات الفنية 

                
 ةالتوصي العملية

 موعد الزراعة
  من نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر: المناطق الدافئة 
  ديسمبر أولمن : المناطق الباردة 

 سم15 واألخرىسم وبين البذرة 50في خطوط المسافة بينها  طريقة الزراعة

 هـ/ كجم120 لتقاويكمية ا

 التسميد
كجم 130كجم يوريا ، 60يستجيب للتسميد العضوي وكذا الكيماوي بمعدل 

 .هـ /سوبر فوسفات ثالثي

  يوم حسب نوع التربة وارتفاع المنطقة30-20يروى كل  الرينظام 

   
 التوصيات البحثية الصادرة عن 

  محطـة بحـوث الهضبة الشرقية
  ســيئون

  اتي النباإلنتاج 4-1
   تحسين وراثي4-1-1
   
   محصول القمح الربيعي4-1-1-1

                                          
   .Triticum L                                             :  الجنس
   Aestivum L                                             :     النوع 

  :الخلفيــة 
   سنة12                               :فترة التقييم  



  ) الحزم، تريم، مدودة، بور، تاربة(  وادي حضرموت  :مناطق التجارب التأكيدية
   

   حضرموت       :االسم المقترح للصنف 
   

  :أهم الصفات العامة والظاهرية
   

 خصائصها الصفة

 قائم سلوك النمو

 اخضر لون األوراق

 غزير التفريع االشطاءات

  يوم70 طرد السنابلاأليام حتى 

  يوم117 األيام حتى النضج

  سم100 – 90 طول النبات

  طوليAblong شكل السنبلة

 مكتظةغير  كثافة السنبلة

 قمحية لون السنبلة

 طويل وكثيف ولونه اسمر السفا

   
  :الصفات اإلنتاجية

   
 خصائصها الصفة

 سمرا لون الحبة

 صلبة صالبة الحبة

 متطاولة شكل الحبة

 متوسط الحجم

  حبة60 عدد الحبوب في السنبلة

  جم34  حبةاأللفوزن 

 هـ/ طن5– 4 اإلنتاجية

   
  :درجة التحمل للظروف الحيوية والغير حيوية

   
 القدرة النوع

 مقاوم الرقاد



 مقاوم االنفراط

  مللي موز لماء الري10متحمل للملوحة حتى  الملوحة

   
  :التوصيات الفنية 

   
 التوصية العملية

 المناطق التي تعاني من مشاكل الملوحة بوادي حضرموت مناطق الزراعة

  نوفمبروأوائل أكتوبرالنصف الثاني من  موعد الزراعة

 هـ/ كجم120 كمية التقاوي

 كمية السماد

 كجم 130ويضاف عند الزراعة و  P2O5% 46 كجم سوبر فوسفات 130
ع الرية الثانية والدفعة الثانية      م األولى ويضاف على دفعتين     N % 46يوريا  

 .مع الرية الرابعة

   



   

   محصول البصل4-1-1-2
  Aallium                                    :  الجنس                  

              Ccpa                                       :النوع 
  :الخلفية 

  عشر سنوات                           : فترة التقييم  
   وادي حضرموت      : مناطق التجارب ألتا كيدية 

   اصفر- بافطيم               :االسم المقترح للصنف 
   

  :أهم الصفات الظاهرية 
   

 خصائصها الصفة

  سم60-50 طول الورقة

 شمعية خاصية الورقة

  ورقة13 األوراقعدد 

 ) سم 70( متوسط  طول النبات

 بيضاء لزهرية ولونها نوع النورات ا

  صغيرة –سوداء  لون البذور وحجمها 

 سم 75-37 طول الشمراخ

   
  :الصفات اإلنتاجية 

   
 خصائصها الصفة

 %15 نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية

 %1اقل من  النسبة المئوية لالزدواج

  بذرة270 عدد البذور في الجرام

 هـ/م كج 700-600من   من البذوراإلنتاجية

 هـ/ طن70-50من   القابلة للتسويقاإلنتاجية

   
  :درجة التحمل للضغوط الحيوية وغير الحيوية 

   
 القدرة النوع



  ومتوسط المقاومة للعفن القرنفلياألسودمقاوم للعفن  األمراض

 متوسط المقاومة للثربس الحشرات

   



   

  : التوصيات الفنية 
   

 التوصية العملية

 وادي حضرموت، والمناطق المشابهة، لهضبة الشرقيةا مناطق الزراعة

 المستديمة شهر نوفمبر ويمكن التبكيـر       األرضالموعد المثالي للزراعة في      موعد الزراعة
  التأخير عن هذا الموعدأو

 ) الشتالت إلنتاج( هـ / كجم6-5 كمية التقاوي 

 التسميد

  هـ سوبر فوسفات تضاف قبل الزراعة/ كجم225
 يوم من الزراعة    30 بعد   األولىـ يوريا تضاف على دفعتين      ه/ كجم 225 

 األرض يـوم مـن الزراعـة فـي          60 المستديمة والثانية بعد     األرضفي  
 . المستديمة 

   
   محصول الفاصوليا الجافة4-1-1-3

  Phaseolus                                     :الجنس 
                   Vulgaris                             : النوع 

  :الخلفية 
   ست سنوات                        : فترة التقييم  

  )القطن ، سيئون، تريم، السويري( وادي حضرموت : مناطق التجارب التأكيدية 
  بالك ديزيز  : االسم المقترح للصنف 

  :أهم الصفات الظاهرية 
   

 خصائصها الصفة

 قائم سلوك النمو

 اءخضر األوراقلون 

 أفرع 4-3 األفرععدد 

  يوم40  حتى االزهاراأليامعدد 

  يوم100-90  حتى النضج األيامعدد 

 سم 40-35 طول النبات 

 بنية مخططة بخطوط حمراء لون البذرة

 صلبة صالبة البذرة

 بيضاوي شكل الحبة



   



   

  :الصفات اإلنتاجية 
   

 خصائصها الصفة

  قرن14 عدد القرون في النبات

  بذور4-3 د البذور في القرنعد

  جرام50  حبة 100وزن 

 هكتار/طن2 اإلنتاجية

   
  :درجة التحمل للضغوط الحيوية وغير الحيوية 

   
 القدرة النوع

 متوسطة المقاومة  االنفراط

 متوسط المقاومة للمن مقاومة الحشرات

 متوسطة األمراضمقاومة 

   
  : التوصيات الفنية 

   
 التوصية العملية

 )الهضبة الشرقية ( ، وادي حضرموت مناطق الزراعة

  أكتوبرخالل النصف الثاني من  موعد الزراعة

 هـ / كجم90 كمية التقاوي 

 التسميد
  هـ سوبر فوسفات تضاف قبل الزراعة/ كجم120

 . هـ يوريا كدفعة تنشيطية / كجم60 

   



   

   مواردإدارة   4-1-2
   

  ناضجتحضير السماد العضوي ال 4-1-2-1
                                          

  :الخلفيــة 
  م1999-98 الموسم الزراعي                                            :فترة التقييم  

  ) عيديد ودمون ، السويري، ثبي، الغرف(  وادي حضرموت  :مناطق التجارب التأكيدية
  :طريقة تحضير التقنية 

   
 سم ويرش بكمية قليلة من الماء لتبليله ويترك مـن           20ماد في طبقة ارتفاعها     يوضع الس      .1              

  . أيام مفككا ثم تكبس هذه الطبقة كبساً جيداً 2-3
سم وترش بكمية قليلة من الماء لتبليـل        20يوضع فوق هذه الطبقة طبقة أخرى ارتفاعها             .2              

طبقـة  إلـى    نصل   حتىوهكذا  ، بقة كبساً جيداً   أيام ثم تكبس هذه الط     3-2السماد وتترك من    
  .أكثر أوارتفاعها متر 

 ناضجاًً وجاهزا     أشهر يصبح بعدها   3-1.5يغطى السماد بطبقة من التراب ويترك لمدة             .3              
  .لالستعمال 

  يفضل أن تتم عملية التحضير على ارض مظللة 
   

  :طريقة استخدام التقنية 
   

  .تنقل الكومة من مكانها إال عند االستخدام مباشرة  ال                       -1
بعد أن ينشر السماد في الحقل يجب أن يتم حرثه مباشرة ويجـب أن يوضـع بطريقـة                       -2

مناسبة بحيث يتخلل الهواء الطبقة التي يوضع فيها السماد وفي نفس الوقت ال يتعرض السماد               
  . سم 20-15 –لعملية الفقد وبحيث يتراوح العمق 

. نظراً أالنه جاهز لعملية االمتصاص من قبل النبات مباشرة مثله مثل األسمدة الكيماوية                   -3
  .يفضل أضافته مع التفييش

  :مميزات التقنية 
 عملية التخمر والتي تكون مصحوبة بتالشـي  السماد الناضج هو ذلك السماد المتحصل عليه بعد تمام        

  -:  للمواد الداخلة في تكوين السماد، ويتميز بالتالي األصليللبناء 
  غني في مكوناته من العناصر الغذائية               )1                               

 الـصورة   إلـى  سرعة تحولـه     إلى النيتروجين منخفضة وهذا يؤدي      إلىنسبة الكربون         )2             
  .الصالحة لالمتصاص 



والذي يقلل من النشاط الميكروبـي       زيادة نسبة اللجــنـين                )3                               
  .في السماد 

  .زيادة نسبة الفوسفور غير العضوي               )4                               
  .القضاء على بذور الحشائش               )5                               
  .متجانس اللون               )6                               
  .مفتت وهش وعديم الرائحـــة               )7                               

  . دبال إلىيتحول غالبية السماد               )8                               
   



   

   الحولية على محصول الثوملألعشابالمكافحة الكيماوية  2- 4-1-2
                                          

  :الخلفيــة 
   سنوات3                                        :فترة التقييم  

   القطن       : ب التأكيديةمناطق التجار
   

  : التقنيةأهداف
   لألعشاب طريقة المكافحة الكيماوية إدخال    -1
   وزيادة دخل المزارعاإلنتاجخفض كلفة     -2

   
  :طريقة تنفيذ التقنية 

 أو% 33 الحولية على محصول الثوم يمكـن اسـتخدام مبيـد اسـتمب              األعشابلمكافحة  
 األرض علـى    لتر ماء على التوالي رشاً     / مل 8 أوملل  6بمعــــدل  % 25الرونستار  

لتر مـاء   /ملل6بمعدل  % 25 استخدام مبيد الفيوزيليد     أو، الجافة الناعمة قبل رية الزراعة    
  . ورقات4:3 عندما تكون بها لألعشاب رشا عاما على المجموع الخضري اإلنباتبعد 

  ويعني التزحيف: التفييش  
 مادة مغلفة للخلية النباتية وتعتبر من المواد المقاومة لتحلـل حيـث تتحـد معهـا                  :ين  ناللج 

ية من هذه المـادة التـي       نسبة عال  ويحتوي السماد الناضج على   ، المركبات المحتوية للنتروجين  
  .تقلل النشاط الميكروبي مقارنة بالسماد الطازج 

   
 التوصيـات البحثيــة الصادرة عن

  محطـة بحـوث الساحل الشرقي
   

  المكــال
   النباتياإلنتاج 7-1

   مواردإدارة   7-1-1
   
   
   وتحضـــير السماد العضوي من مخلفات المناطق الحضريةإنتاج 7-1-1-1

  : التقنية أهداف



 إلـى  الفقيرة في المـادة العـضوية وتحتـاج          األراضي الساحل الشرقي من     األراضيتعتبر  
 العضوية المتوفرة تتصف باحتوائها على      األسمدة إن منتظمة من المادة العضوية كما       إضافات

  . حرقها أو إضافتها عدم إلىبذور الحشائش مما يضطر المزارع 
   

  :لسماد المواد المستخدمة في تحضير ا
 النباتيـة، ومخلفـات      ويمكن حصرها في المخلفات   ) القمامة  ( مخلفات المناطق الحضرية     

تكون هذه الماد محتوية علـى       عادة ما  . األسماك أسواقمخلفات  ،  المطبخ، مخلفات الحيوان  
  .مواد غير عضوية % 30-25 إلى إضافةمادة عضوية % 75-70نسبة قدرها 

   
  :طريقة تحضير التقنية 

   
الخ قبل البدء فـي عمليـة        .... واألحجارفرز المواد غير العضوية كالصفيح والزجاج           -1

  التخمير
 حفرة خصيصا لهـذا     تهيئ أو،  خالفه أواستغالل أي حفرة موجودة كان مزروع بها نخيل           -2

  .متر 1×3×2الغرض بمقاس 
 أن الكرتـون بعـد      أو ثم توضع طبقة من القش    ، ترش ارض الحفرة بالماء جيدا لترطيبها       -3

، مخلفـات حيـوان  ( تقطع قطع صغيرة وتبلل هذه الطبقة بعدها توضع طبقة من المخلفات       
 السمك وهكذا   أسواق الورق ثم توضع طبقة من مخلفات        أوتليها طبقة من القش     ) بقايا طبخ   

  .مع ترطيب كل طبقة برشها بالماء جيدا .. 
سـم  10-5بقة من الطين يتراوح سـمكها مـن         عنـد امتـــالء الحفرة يتم تغطيتها بط       -4

 يـوم للحفـاظ     15-10وتنظم في شكل حوض ثم تروى رية جيدة بالماء ويتوالى ريها كل             
  %.5على الرطوبة داخل الحفرة بحيث ال تقل عن 

 للتحضير هي طريقة التخمير الهوائي وفيها يتم الفرز ثم يوضع أخرى هناك طريقة    
 مع الرش بين الطبقات حتى تتكون كومة ارتفاعها رضاألالسماد في طبقات على سطح 

  . متر بعدها تغطى الكومة بالطين وترش جيدا ويتوالى رشها يوميا 1.5

يصبح السماد  .  في الشهر الثاني     أسبوعين ثم كل    األول في الشهر    أسبوعياً تقلب الكومة      
   .أسابيع 8-6ناضجاً في فترة تتراوح من 

   
  :ية  ناتج التقنإضافةطريقة 

 قبل الزراعة بحرثه بالتربـة جيـداً        أو نمو المحصول    أثناءيضاف السماد بطريقة التكبيش     
  .للفدان /طن10-5وبمعدل 



   

)8(  
  التوصيـات البحثيــة الصادرة عن
  محطـة بحـوث الساحل الجنوبي

   
  الــكود

   النباتياإلنتاج 8-1
   تحسين وراثي  8-1-1
   
   محصول السمسم8-1-1-1

                                          
  Sesame                                           :  الجنس
  Indicum                                         :     النوع 

   
  :الخلفيــة 
   سنوات4                                                                :فترة التقييم  

         أبين دلتا                                      :مناطق التجارب التأكيدية
  94 -  كود                               :االسم المقترح للصنف 

  :أهم الصفات العامة والظاهرية 
   

 الصفة
 خصائصها

 يوم  36-33 من اإلزهار% 50عدد األيام حتى 

  يوم 80 من النضج % 50عدد األيام حتى 

  سم170 -150  طول النبات

  غامقبني لون الحبة

 متوسطة حجم الحبوب

   
  :الصفات اإلنتاجية



   
 خصائصها الصفة

 جم   5.4 -4.8 وزن األلف حبة

   
  :التوصيات الفنية 

   
 التوصية العملية

 على مدار العام موعد الزراعة

 .هـ / كجم7-5 كمية التقاوي

 . رية فيضانأورية واحدة قبل الزراعة  نظام الري

   
  التوصيات الصــادرة عن

  محطـة بحـوث الساحل الغربي 
  )الـكدن ( تهامة 

   النباتياإلنتاج 6-1
   التحسين الوراثي 6-1-1
    )اللوبيا (  محصول الدجرة 6-1-1-1

   Leguminosae                                    :الجنس 
   Vigna                                     :  النوع 

  IT-82D-612                                    :الصنف 
  :الخلفية  

   سبع سنوات                          :فترة التقييم 
  ) وادي سهام ووادي سردود ( المنطقة الوسطى : مناطق التجارب ألتا كيدية

  1– سهام                        :االسم المقترح 
  :أهم الصفات العامة والظاهرية 

 الصفة 
 خصائصها

 قائـم  سلوك النمو

 أخضر غامق لون األوراق 

 بني فاتح البذرة الناضجة 

 كبير حجم البذرة 

  يوم46 - 40 تزهير% 50عدد األيام حتى 

  :الصفات اإلنتاجية  
 خصائصها الصفة 



  سم  18-16 طول القرن 

  قرن11  عدد القرون في النبات 

  جرام2.5 وزن الــــــقرن 

 ة حب11 عدد الحبوب في القرن

  جرام2.16 وزن الحبوب في القرن 

  جرام196 -180 وزن األلف حبة 

  )حبوب جافة: (اإلنتاجية 
 )قرون خضراء (               

  هكتار/  طن 1,2-1.5
 هكتار/  طن 3-3.7

  :التوصيات الفنية    
 التوصيــة العملية 

  أكتوبر–سبتمبر  موعد الزراعة

 طريقة الزراعة

  :في خطوط 
-20سم والمسافة بين الجـور      70-50ــة بين الخطوط    المساف 

  الجورة  بذرات في 3 -5سم مع وضع 25
  :في سطور  

 .سم 30-25 والمسافة بين الجور50-45المسافة بين السطور 

   هـ/ كجم20-15    كمية التقاوي

 بعد سبعة أيام من الزراعة   الترقيع 

   ن في الجورةبعد ثالثة أسابيع من الزراعة ويترك نباتي الخف

  مكافحة اآلفات

  

   :خنافس البقوليات  
  :على النحو األتي% 50الرش في الحقل بمبيد أكتلك سائل 

  .من النباتات %50الرشة األولي عند تزهير .1
  .الرشة الثانية بعد أسبوع من الرشة األولي  .2
  .الرشة الثالثة قبل ثالثة أيام من موعد الحصاد .3

 اإلصابة بالمن برش أجزاء الحقل المـصاب بمبيـد          تعالج: المــــــن  
بمعـدل  % 20لتر ماء ، أو بمبيد سموسـدين       /3سم1,5بمعدل  % 40دمثويت

 .لتر ماء /3سم 1,5

 الحصاد
من القرون وتحولها الى اللـون البنـي        % 95تبدأ عملية الحصاد عند نضج      
 .من األوراق مصفرة % 75الفاتح وبحيث يكون أكثر من 

   
  ) اللوبيا ( محصول الدجرة  1-1-2- 6 

  Leguminosae                                   : الجنس 
    Vigna                                      : النــــــــــــــــــوع

                                      



  IT-82-789                                     :الصنف
  :الخلفيـة 

   سبع سنوات                                                     :فترة التقييم 
  ) وادي سهام ووادي سردود (  المنطقة الوسطى            :مناطق التجارب التأكيدية 

  2– سردود                                      :االسم المقترح 
  : أهم الصفات العامة والظاهرية 

 الصـــفـــة 
 خصـــائصـــها

 قائم سلوك النمو 

 أخضر غامق لون األوراق 

 بني فاتح لون البذور الناضجة 

 كببر حجم البذرة 

  يوم44 - 38  التزهير  من % 50عدد األيام حتى 

   
  :الصفات اإلنتاجية 

 خصائصها الصفة 

  سم 20 -18 طول القرن 

  قرن12  عدد القرون في النبات 

  جرام2.7 وزن الــــــقرن 

  حبة15 عدد الحبوب في القرن

  جرام2.2 لحبوب في القرن وزن ا

  جرام146 -142 وزن األلف حبة 

  )حبوب جافة: (اإلنتاجية 
  هكتار/  طن 1.5-1.3 )قرون خضراء (                      

 هكتار/  طن 2-2.7

  : التوصيات  
 التوصية العملية 

  أكتوبر   –   سبتمبر موعد الزراعة 

 طريقة الزراعة

  :في خطوط 
-20 سم والمسافة بين الجـور     70-50المسافة بين الخطوط  

  . بذرات في الجورة 5 -3 سم مع وضع25
  :في سطور  

 30-25 سم والمسافة بين الجور    50-45المسافة بين السطور  
 . سم



 هـ/ كجم20-15 كمية التقاوي

 بعد سبعة أيام من الزراعة  الترقيع

 .بعد ثالثة أسابيع من الزراعة ويترك نباتين في الجورة   الخف

    كافحة آفاتم

   :خنافس البقوليات
  :على النحو األتي % 50الرش في الحقل بمبيد أكتلك سائل 

  .من النباتات %50الرشة األولي عند تزهير 
  .الرشة الثانية بعد أسبوع من الرشة األولي 

  الرشة الثالثة قبل ثالثة أيام من موعد الحصاد 
حقل المـصاب   تعالج اإلصابة بالمن برش أجزاء ال     : المــــــن  

لتر مـاء ، أو بمبيـد سموسـدين        /3سم1.5بمعدل  % 40بمبيد دمثويت 
 . لتر ماء /3سم 1.5بمعدل % 20

 الحصاد
 اللـون   إلـى من القرون وتحولها    % 95تبدأ عملية الحصاد عند نضج      

 .من األوراق مصفرة % 75البني الفاتح وبحيث يكون أكثر من 

 التخزين

لتها بقاتل خنافس البقوليات مثل أكتلـك       تعباً في عبوات نظيفة بعد معام     
مل 6 بمعدل   10كجم بذور أو زيت بترول مقاس       / مل  50بمعدل  % 50

وفي حالة حفظ البذور لالستهالك يتم معاملة البذور بزيت         . كجم بذور /
مـل  12كجم بذور أو بزيت النخيـل بمعـدل   /مل 10.5السمسم بمعدل  

 .كجم بذور /

               
  )التنباك  ( محصول التبغ 6-1-1-3

                       
      Solanacae                                    :الجنس 
                 Nicotiana                                     :   النوع

   بأفقيــه                                   : الصنف 
  : الخلفيـة 

   ستة سنوات                          : فترة التقييم 
     )وادي سهام ووادي سردود( المنطقة الوسطى : التأكيديةمناطق التجارب 

  1– بأفقيه                           :االسم المقترح 
  :أهم الصفات العامة والظاهرية 

 الصـفــــة 
 خصــــائصـــــها

 سلوك النمو 
 قائم

 أخضر قاتم لون األوراق 



 2سم  1368 مساحة الورقة 

 محتضنة وضعية الورقة على الساق 

 يوم  65 من التزهير % 50عدد األيام حتى 

           )لألوراق السفلية(عدد األيام حتى النضج الفسيولوجي 
 العلويـة   لألوراق (                                            

( 

   يوما من الشتل50
  يوما من الشتل 80

  يوم30 من النضج % 50ير وحتى عدد األيام من التزه

  سم125   متوسط ارتفاع النبات

  :الصفات اإلنتاجية  
 الصفة خصائصها 

 عدد األوراق في النبات   ورقة20

 وزن األلف بذرة   مل جم 75

 اإلنتاجية   طن هكتار 5

 محتوى الكولوريد   2.4%

 محتوى النيكوتين   1.5%

  :التوصيات الفنية  
 لعمليةا التوصية 

   منتصف أغسطس في المشتل
 .يوماً من الزراعة في المشتل 60-45في األرض المستديمة بعد 

 موعد الزراعة

يتم إعداد األرض بشكل مساطب بغرض متر والطول بحسب المساحة ،           في المشتل   ) أ
كجم لكل جرام من البذور المطلـوب       1عند زراعة البذور تخلط ببرميل جاف وبمعدل        

  .ة متر مربع نثرها لمساح
 يوماً أو بمجـرد     60 - 45يتم نقل الشتالت جاهزة بعد       : في األرض المستديمة  ) ب

 ورق أو عند بلوغ طول النبات       7 - 5وصول عـــــدد األوراق في الشتلة من       
سـم  70 األرض المستديمة وذلك بشتلها في سطور المسافة بينهـا           إلىسم  15-10من  

 . نبات واحد في الجورة  سم وترك50والمسافة بين النباتات 

 طريقة الزراعة

بواسطة المرشة اليدوية يتم الري يوميا حتى األسبوع الثالث يـتم            : في المشتل      ) أ
  .الري كل ثاني يوم 

 . يوم 15يتم الري كل  : األرض المستديمة       ) ب

 الري

  هكتـار / كجم 90هكتار ، والفوسفاتي بمعدل     /كجم  50يضاف سماد النتروجين بمعدل     
  -:وتتم اإلضافة على النحو التالي 

من الفوسفات تضاف عند تـسوية األحـواض        % 70+من النتروجين   % 50    ·   
 كدفعة أولي 

 التسميد



من الفوسفات تـضاف بعـد الـشتل لـألرض          % 30+من النتروجين   % 50    ·   
 .المستديمة كدفعة ثانية 

/ 10/ جـرام -1.5يد روداميل بمعدل    يكافح بمب : موت البادرات في المشتل          -1
  .2لترماء

/  جـرام    2يقاوم باستخدام مطهر فطري مثل األنتراكول       : البياض الزغبي        -2
 .ماء لتر

لتر / جرام  2تتم مكافحته باستخدام مطهر فطري األنتراكول       : تتبقع األوراق        -3
  .لتر ماء / جرام 2 مطهر بوليرام باستخدامماء أو 

  :تكافح باستخدام  : المن والذبابة البيضاء                -4
  لتر ماء  / 3سم 1.51-1 أو سو مسدين  لتر ماء / 3سم 1-1.5-1 ماألثيون       

 سـم   1ماء أو سمبش     لتر/جرام2تكافح باستخدام سيفين   : ديدان أوراق التبغ         -5
          .ماء لتر /3

 المكافحة

   
  محصول المانجو 6-1-1-4

   Mangifera                                    : جنس ال
 Indica                                      :  النـــــــــــــــــــوع

                                        
  :الخلفيــة 

   الكدن – وادي سردود                 :مناطق التجارب ألتا كيدية 
  5–سردود                               :       االسم المقترح

  :أهم الصفات العامة والظاهرية  
 خصـــائصـــها الصفـــة

 هرمي سلوك النمو 

 أخضر داكن لون األوراق 

 أحمر مشوب بالخضرة لون الثمرة عند النضج 

 بيضاوي شكل الثمرة 

 رفيعة وناعمة قشرة الثمرة 

  سم سمك8.4- سم عرض8.5– سم طول 11.7 أبعاد الثمرة

 برتقالي لون اللب 

 خفيفة الرائحة 

 متوسطة األلياف بالثمرة 

 وحيدة األجنة بذرة الصنف 

  يوم8-6 قوة حفظ الثمرة بعد القطف 

 %17.5 نسبة السكر 



  
  :الصفات اإلنتاجية 

 خصائصها الصفة

  جرام464 وزن الثمرة 

 %73 نسبة وزن اللب من وزن الثمرة 

 %14 مرة  الثإلىنسبة وزن البذرة 

  ثمرة360 عدد الثمار في الشجرة 

 شجرة/  كجم 144 اإلنتاجية 

  
  :التوصيات الفنية 

 العملية
 التوصية

 سبتمبر حتى مايو الزراعة  موعد 

متر في األرض غير العميقة وعلى مـسافة           1×1×1تزرع الشتلة في حفرة بعمق       طريقة الزراعة 
 .واألخرىمتر بين الشتلة 10-12

 الري
 ثالثـة أيـام ،      إلـى ألشجار الصغيرة يتم ريها على فترات متقاربة من يـومين           ا

              .يوم 15-10 ثمان سنوات تروى كل إلىواألشجار في عمر خمس 

  عمر الشجرة العناصر الغذائية
  سنة
  

  السماد البلدي

 بوتاسيوم فوسفات نيتروجين شجرة/كجم

  2-1 التسميد
3-4  
5-6  
 7 من أكثر

10  
20  
30  
40 

150  
250  
500  
650 

100  
200  
300  
400 

100   
200  
300  
400 



  المـــكافحـــة
   
   
  

      3-5 ج محبب بمعدل     -5يتم معاملة الشتالت بميبد روداميل       : موت الباذرات 
  .شتلة/جم 

 DF يقاوم برش الشتالت بمبيد كومولـوس        ):األنتراكنوز  ( مرض تبقع األوراق    
لتـر  /جم  2-1 بمعدل   M أو بمبيد بوليرام     لتر ماء ،  / جم  1-2بمعدل  

  . ماء
 يتم القضاء عليهـا باسـتخدام مبيـد         ): البق الدقيقي    –تربس  ( الحشرات الماصة   

  .لتر ماء  /  3سم 1-5-1الديمثويت 
  .  للحد منه تعامل األشجار بمبيد كوبرافيت وذلك بعمل عجينة مناسبة :التصمغ 
  :التالية  المبيدات بأحديتم مكافحتها  : األرضة

   ماء  لتر /  3سم 2 درسبان -1       
  لتر ماء /3سم 2 ديازيون -2       
  لتر ماء / 3سم 1 فابرونيل -3       
  لتر ماء /  جم 2تكافح بالرش بمبيد كارباريل  : خنفساء الزهور

   :الموت الجزئي والكلي لمقاومته يتبع التالي
املـة أمـاكن القطـع بعجينـه     يتم إزالة األفرع الجافة والمـصابة ومع        -1

  الكوبرافيت
متر مربع من / جم 4ج محبب بمعدل -5 معاملة التربة بالرودميل -2           

 المساحة حول الشجرة 

   
   إدارة موارد6-1-2

  المكافحة الكيماوية لإلعشاب على محصول البصل   1 - 6-1-2
  : الخلفية 

   سنوات6                                                       :فترة التقييم
  .حقول المزارعين في زبيد والتحيتا : مكان تقييم التقنية 

  :أهداف التقنية  
  تقييم كفاءة المبيدات في مقاومة الحشائش الرفيعة             -
  والعريضة على محصول البصل 
   تقييم واختبار التقنية تحت ظروف المنطقة   -
   زيادة دخل المزارع   -

  : طريقة تنفيذ التقنية 



% 20فوكس % + 25 باستخدام رونستار األوراق يقاوم انتشار الحشائش رفيعة وعريضة       
 مبيد أيضاًيستخدم  كما . هـ / لتر ماء 400-300هـ لكل /  لــــتر2-3بمعــــدل 

EC   500 STOMP   لتر ماء 400– 300هـ لكل /  لتر 5-4 بمعدل .  
- 300 لتر لكل 5-4م مبيد رونستار في حالة انتشار حشائش عريضة األوراق فيتم استخدا

  .ماء   لتر400
 يوم على األكثر من موعد نقل الشتالت إلى األرض المستديمة وعلى 3-2ويتم الرش بعد 
  .أن تكون األرض رطبة 

                الحيوانياإلنتاج 6-2
                          تغـذية حيوانية إدارة 6-2-1
   ف للثروة الحيوانية في تهامة الغذائية لألعالالكفاءة           1- 6-2-1

  :الخلفية 
   سنتان                            : فترة التقييم

  ) وادي سردود(المنطقة الوسطى : مناطق التجارب ألتا كيدية 
  : أهم خواص التقنية 

   
  . التقليل من فقدان العلف -1
    . طريقة من طرق معالجة المخلفات الزراعية -2
رفع معامل الهضم لمادة العلف نتيجة لزيادة مساحة السطح المعرض للهضم            تقطيع العلف ي   -3

  بواسطة مكروبات الكرش
  .  تحسين كفائه استخدام موارد العلف -4 
  . تقليل تكاليف التغذية لوحدة الحيوان -5
  . زيادة العائد النقدي للمزارعين الناجم من عدد الحيوانات ومحدودية العلف المتاح-6
   :إلىيؤدي ) النخالة ( لقشرة  إضافة ا-7

  . زيادة الكمية المأكولة من العلفإلىزيادة استساغة العلف مما يؤدي           ·
  زيادة محتوى العليقة من البروتين           ·
  .زيادة نمو للحيوانات وكذا إنتاجها من الحليب           ·

   برمجــة ري محصول القطن   -6-1-2-2
  :خلفية التقنية 

  خمس سنوات                                 :فترة التقييم 
  ) زبيد  وادي ( المنطقة الجنوبية   :مناطق التجارب ألتا كيدية 

  :طريقة تنفيذ التقنية 
   أحواض إلىتجهيز األرض وتسويتها وتقسيمها     )1
   مم كدفعة أولى300 قبل الزراعة بمعدل  األرضتروى    )2
 40سم ومسافة   70تحرثه يتم زراعة القطن في خطوط المسافة بينها         بعد أن تكون األرض مس      )3

  .سم بين الجور واإلبقاء على نباتين في الجورة 



  مم أخرى 300عند بدء مرحلة اإلزهار تضاف الرية الثانية وذلك بمعدل     )4
  :طريقة تحديد كميات المياه المضافة 

يتم الري حتى   ،  الحوض بعد تسويته      سم تغرس في وسط    30باستخدام قطعة حديد مدرجة بطول      
 سم بشرط أن تكون بداية التدريج مـع مـستوي           30 ارتفاع   إلىيصل مستوى الماء في الحوض      

  .سطح التربة 
  :أهم خواص التقنية 

  % .67انخفاض تكاليف الري بمقدار . 1
  % 65تقليل كمية المياه المستخدمة بمقدار . 2

  :طريقة تنفيذ التقنية 
  :لعلف األخضر في حالة ا) أ 

وملح الطعام يتم تقطيع الكمية المطلوبة من األعالف ) النخالة (  في حالة عدم توفر القشرة -1
، بعد ذلك يوضع العلف في المعلف ويقدم ) المحش ( بواسطة آلة تقطيع أو بواسطة الشريم 

  .للحيوانات على فترتين صباحاً ومساًء 

) المحـش   ( عالف بواسطة آلة تقطيع أو بواسطة الـشريم          تقطيع الكمية المطلوبة من األ       يتم -2
للبقـرة  / جرام ملـح طعـام      200) +النخالة  (كيلو جرام قشرة    1وتوضع في المعلف وينثر عليه      

  .ويخلط جيداً ويقدم للحيوانات على فترتين صباحاً ومساًء 
  :في حالة العلف الجاف ) ب

المحش ويوضع في المعلف ثم يرش ( يم  يقطع العلف بواسطة آلة تقطيع أو بواسطة الشر- 1 
للبقرة الواحدة ، ثم /  جرام ملح طعام 200) + نخالة ( كيلو جرام قشرة 1بالماء ، ثم ينثر عليه 

  .يقدم على فترتين صباحاً ومساًء 

وملح الطعام يقطع العلف بواسطة آلة تقطيع األعالف أو ) النخالة (  في حالة عدم توفر قشرة -2
        وتوضع الكمية في المعلف ويقدم على فترتين صباحاً ومساًء) المحش ( م بواسطة الشري

 التوصيات البحثيــة الصادرة عن

  مركز بحوث األغذية وتقانات ما بعد الحصاد
  عـــدن 

   تقنيــات ما بعد الحصاد لمحصول البصل -9-1
  :أهداف التقنية 

 محافظات الجمهورية وخصوصا الـشرقية      ظهر في اآلونة األخيرة توجه عدد كبير من الفالحين في         
 الكثيـر مـنهم     إنتاج أن إال .  بكميات كبيرة    وإنتاجهوالجنوبية منها نحو التوسع في زراعة البصل        
نشر عدد مـن التوصـيات    وسيساعد.  الصحيحة  يتعرض للتلف بسبب الممارسات الزراعية غير

 من حجم الخسائر الناتجة عن عدم معرفـة         على التقليل بعد الحصاد    الفنية ذات العالقة بمعامالت ما    
  . البصلإلنتاجالمزارعين بالطرق والتقنيات الزراعية الصحيحة 

  :التوصيات الفنية 
   :موعــد الحصاد



 نباتات في المتر   10 من كل    7 أومن النبات في الحقل     % 70تكون األبصال جاهزة للقلع عندما يميل       
  .  عناقهاأ الرقاد نتيجة ليونة إلىالمربع الواحد 

  :التجفيف الحقلي 
 عدة  ألشعتها   بلفحة الشمس نتيجة تعرضها    اإلصابة التلف بفعل    إلىكمية كبيرة من البصل     تتعرض  

  .  طوال فترة النهار أيام
 بعد القلع مباشرة في خطوط في شكل مجموعات وتغطـى رؤوس            األبصالولتجنب ذلك ترص    

 باألعشاب األخيرة المجموعة   أبصالى رؤوس    وتغط األخرى المجموعة   أبصال بأوراقكل مجموعة   
 األعنـاق وتساعد هذه العمليـة فـي جفـاف          . أيام لمدة سبعة    األبصالالمتوفرة في الحقل وتترك     

  . الخارجية مما يزيد قدرتها على التخزين واألوراق
ـ    إلى أنسجتها والجراثيم وحتى ال تتحول      باألتربةولحماية البصلة من التلوث      ة  مائية وتصبح عرض

 سم من عنق البصلة حيث يساعد ذلك علـى غلـق            2-1 الجافة على مسافة     األبصالللتلف يتم جز    
  . الداخلية للبصلة األوراق وتكشف األوراقالعنق والحد من تقطع 

  :التعبئة 
 يسبق التعبئة التـالي  أن لتسهل عملية التسويق على أحجامها السليمة في عبوات بحسب    األبصالتعبأ  

 .  
  . المتعفنة والمتشعبة والمزهرة وتستبعد عن السليمة لألبصالز  فر-1     

  .صغيرة ، متوسطة،  كبيرةأحجامها السليمة حسب األبصال تدريج -2
                  :التخزين 

حتى ال تتعـرض األبـصال       يفضل الخزن المؤقت للبصل في الظل تحت األشجار أو تحت سقيفة            
  .ارتفاع الرطوبة في العبوات للتعفن والتلف بفعل حرارة الشمس و

   الخزنأثناء والحفاظ على جودته األحمر وقف اسوداد البسباس      9-2

  : العلمي للتقنية األساس
 خفض المحتوى الرطوبي للغذاء األمر الذي يحول        إلىاألساس العلمي للحفظ بالتجفيف يعود      

  .لفساد في مجال األغذية دون نمو األحياء الدقيقة كما يثبط نشاط األنزيمات وهما عاملي ا
 نسبة الرطوبة ودرجة حرارة التخزين يلعبان دوراً كبيراً في تـشجيع اتحـاد              أنوقد وجد    

السكريات األحادية واألحماض األمينية الحرة وتحتوي الثمار على نسبة منها وهذا االتحاد يـؤدى              
ور صبغة بنية تتحول  ظهإلىوالذي ينتهي  ) Millard Reaction(ميالرد  ما يعرف بتفاعل إلى
  . اللون األسود مع استمرار التخزين إلى

  : التقنية أهداف
  . دون تدهور جودتها أشهر 3 الفائضة عن حاجة السوق لمدة اإلنتاجتحزين كمية      .1
   .إنتاجه في غير موسم األسواقتوفير المحصول في      .2
  .لريف  وتطويرها في ااألحمرنشر صناعة تجفيف البسباس      .3

  :طريقة تنفيذ التقنية 



 يتم جمعه وتربيطه فـي      أن على   أياميفرش البسباس بعد الجني على طرابيل بالستيكية لعدة            ·
  .نفس الطربال ليال لمنع امتصاص الرطوبة 

 انتفاخات في قرون البسباس وذلك بالمشي عليه في اليوم الـسادس            أييتم التخلص من            ·
  من بداية التجفيف

ويتم التعـرف  % 7يستدل على نهاية التجفيف عنـــدما يكون البسباس ذا محتوى رطوبي     ·
 ينكـسر   أن اليد حيث ينـتج صـوتا دون         أصابععلى ذلك بالضغط على قرن بسباس بين        

  .القرن
 األسـود ،  بعد فرز التالف واستبعاد القرون ذات اللون البرتقالي        األحمريجمع البسباس           ·

  .واألبيض
يعبأ البسباس المجفف في جواني حوت ويخزن في مخازن جيدة التهوية بعيـدا عـن                       ·

  .مصدر الرطوبة
  :العائد االقتصادي من التقنية 

عند التقييم االقتصادي لهذه التقنية وجد أن المزارع بإمكانه الحصول على زيادة في السعر تزيد عن                
  . رياالً لكل كيلو جرام 30

  
  

  تعـــز–التوصيات البحثية الصادرة عن محطة بحوث المرتفعات الجنوبية 

  اإلنتاج النباتي 
  تحسين وراثي

   13 -محصول القمح صنف بحوث
  7931محصول الذرة الشامية صنف سيتي الجوس 

  محصول الفاصوليا صنف تيما
  1 –محصول المانجو صنف عصيفرة 
  2 -محصول المانجو صنف عصيفرة 

  3 -صيفرة محصول المانجو صنف ع
  4 -محصول المانجو صنف عصيفرة 

   
  اإلنتاج النباتي 1-1
   تحسين وراثي1-1-1
  محصول القمح 1-1-1-1

   Triticum L                                              :الجنس 
  Aestivium                                              :  النوع 

   98-13 بحوث                                             :الصنف 
  :الخلفيــة 
   سنوات4                                     :فترة البحث 



  م1998م محافظة إب خالل العا/ مواقع عديدة من منطقة بعدان :  مناطق التجارب التأكيدية
  98-13 بحوث       :االسم المقترح للصنف 

  :الصفات العامة والظاهرية 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  : الصفات اإلنتاجية
 الصــفـــة خصــائصـــها

 متوسط اإلنتاجية من الحبوب  هـ/ طن    7

 متوسط طول السنبلة   سم   11

 متوسط عدد البذور في السنبلة   بذرة   49

 بذرة 1000متوسط وزن   جرام 43.7

  :اءدرجـة المقاومة لألصد
 النــــوع القـــــدرة

 الصدأ األسود مقاوم

 صـــــــــدأ األوراق مقاوم

  :التوصيات الفنية
 التـــوصيـــة  العملية

 مناطق الزراعة 

  

ويجود في المناطق المتوسـطة،     ) تعز ، إب    ( إقليم المرتفعات الجنوبية    
 تحت النظام المروي الغزيرة األمطار وما شابهها، و

 موعد الزراعة 
 بداية شهر يوليو: إب

 شهر نوفمبر: تعز

 كجم بذور للهكتار 100 معدل البذار 

  محصول الذرة الشامية 1-1-1-2
           Zea                                    : الجنس 
  Mays                                         :    النوع

   7931 -سيتي الجوس                                      :الصنف 
  :الخلفيــة 

 الصفة خصائصها

 متوسط عدد األيام حتى النضج   يوم  130 

 متوسط عدد األيام حتى التسنبل   يوم    56 

 متوسط طول النبات   سم  77.5

 متوسط عدد األشطاء في النبات الواحد   شط  2.6

 لون البذور  خفيفابيض محمر 

 المقاومة للرقاد  مقاوم

 قوة نمو السيقان قوية



  سنوات7   : فترة التقييم 
  م1999-98حقول المزارعين في محافظتي تعـــز وإب عام: مناطق التجارب التأكيدية

  7931-سيتي الجوس : االسم المقترح 
  :الصفات العامة والظاهرية 

 الصــفـــة خصــائصــها

 لون النبات  قأخضر غام

 متوسط طول النبات   سم 183

 الصبغة الحمراء على الساق  موجودة

 الصبغة الحمراء على أذينات الورقة  موجودة

 متوسط عدد األوراق فوق الكوز   أوراق  7

 متوسط ارتفاع الكوز على النبات   سم 67

 لون الحريرة  أحمر فاتح

 لون النورة المذكرة  أصفر محمر

 لون المتك   محمرأصفر

 من النورات المؤنثة % 50عدد األيام حتى تزهير   يوم 50

 من النورات المذكرة % 50عدد األيام حتى تزهير   يوم 52

 عدد األيام حتى النضج   يوم 95

 لون البذور   برتقالي أصفر

 نوع البذور   قرنية

   
  :الصفات اإلنتاجية 

 الصفة خصائصها

 ط اإلنتاجية من الحبوب متوس هـ / طن 5.2

 متوسط عدد الكيزان في النبات   كوز 1.3

 متوسط طول الكوز   سم 16.7

 متوسط قطر الكوز   سم 4.4

 متوسط عدد الصفوف في الكوز   صف 14

 متوسط عدد البذور في الصف الواحد   بذرة  35

 متوسط عدد البذور في الكوز   بذرة  487

  بذرة 1000متوسط وزن   جرام261.7

  :التوصيات الفنية
 التوصيـــة العملية

  وإب  إقليم المرتفعات الجنوبية تعز مناطق الزراعة



 موعد الزراعة

في إب خالل شهر مايو لألصناف المتأخرة النضج، في تعز خالل الفترة  
 منتصف يوليو للموسم الصيفي، في الموسم الشتوي منتصف إلىيونيو 

 .أغسطس 

  كجم بذور للهكتار  30 معدل البذار

 هـ /  ألف نبات 85-75أفضل كثافة نباتية هي ما بين  الكثافة النباتية

 التسميد

هـ نيتروجين، تضاف على دفعتين األولى نصف الكمية عند /  كجم 80
 .الزراعة والثانية عند إجراء عملية الخف

 .هـ فوسفور، تضاف دفعة واحدة عند الزراعة/  كجم 60

   
   محصول الفاصوليا الخضراء3- 1-1-1

   Phaseolus                                   : الجنس  
  Vulgaris                                     :  النوع 
   تيمــــا                                   : الصنف

  :الخلفيــة  
  ت  سنوا4                                    :فترة التقييم 

  م2000عام   مواقع عــديدة في محافظة إب    :مناطق التجارب التأكيدية 
  تيمــــا                      :االسم المقترح 

  :الصفات العامة والظاهرية 
 الصــفــــة خصــائصـــها

 طبيعة الساق  قائمة

 متوسط طول النبات   سم 35

 لون القرون  خضراء

 شكل القرون  أسطوانية

   الجزء الخاص لالستهالك لقرون الخضراءا

 كمية األلياف على القرون الخضراء  منعدمة

 لون األزهار  بيضاء

 لون البذور  بنية

 شكل البذور  بيضاوية مطاولة

 % 50عدد األيام حتى تزهير   يوم 60

 من القرون الخضراء % 50عدد األيام حتى تكوين   يوم 72

   
  :الصفات اإلنتاجية

 خصــائصـــها صــفـــةال



   
   
   
   
   
   
   
   

  :اءصدرجة المقاومة لألمراض الفيروسية واألد
  

  

 :التوصيات الفنية

 التوصية العملية

 .اب والمناطق المشابهة مناطق الزراعة

 موعد الزراعة
 قيع خالل فترة مع مراعاة تفادي فترة الص) مناطق أب (  فبراير –يناير 

 .اإلنبات

 للهكتار / كجم18  معدل البذار

 التسميد

من الكمية عند الزراعة % 25 كجم نيتروجين للهكتار، تضاف على دفعتين األولي 40
 . يوم من الزراعة45بعد % 75والثانية 

  . كجم فوسفور للهكتار، تضاف دفعة واحدة عند الزراعة100
 .دفعة واحدة عند الزراعة  كجم بوتاسيوم للهكتار، تضاف 50

  محصول المانجــو
   Mangefira                                    : الجنس 
  Indica                                      : النوع 
  Ott                                    : الصنف
  :الخلفيـة

  )م2000 – 87( سنة 13                               :فترة البحث
  1 - عصيفرة              :االسم المقترح للصنف

  :الصفات العامة والظاهرية
 الصفة خصائصها

 حجم الشجرة كبيرة

  الشجرةارتفاعمتوسط   متر7

 متوسط عرض الشجرة  متر6.5

 هـ/ طن 19 متوسط اإلنتاجية من القرون الخضراء 

  قرن 45 متوسط عدد القرون في النبات 

  سم 15 متوسط طول القرن األخضر 

  سم 0.5 متوسط قطر القرن األخضر 

  بذور 6 متوسط عدد البذور في القرن 

  جرام 17.4  بذرة 100متوسط وزن 

 القدرة النوع

 مقاوم  موازيك الفاصوليا  

 متوسط المقاومة  الصدأ البرتقالي 



 حتى النضج الكاملاألزهار من األياممتوسط عدد   يوم180

 ون الثمرةل اصفر مع بنفسجي عند النضج الكامل

 حجم الثمرة متوسطة

 عدد األجنة وحيد

  :الصفات اإلنتاجية
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  : لألمــراضالمقاومةدرجـــة 
 النوع القدرة

 مرض البياض الدقيقي غير مقاوم

  :التوصيات الفنية
 العملية التوصيـــــــة

.إب، وما شابهها/ المناطق الدافئة من إقليم المرتفعات الجنوبية تعز  مناطق الزراعة

  يونيو-هر مايوبذور األصول في المشتل خالل ش

  .التطعيم في شهري سبتمبر، أكتوبر
 .الزراعة في األرض المستديمة في شهري مارس، إبريل

 موعد الزراعة

 جم بوتاسيوم، تعطى لعمر50 جم فوسفور، 100 جم نيتروجين، 50
سنة وتتضاعف الكمية حسب عمر األشجار ويعطى السماد على 

 .دفعتين قبل اإلزهار وبعد الجني 

 دالتسمي

 الري .يعطى حسب عمر األشجار ونوع التربة والظروف المناخية

   
   محصول المانجو 1-1-1-5

   Mangefira                                     :الجنس
  Indica                                       : النوع

 خصائصها الصفة

 هـ/طن   47.6 متوسط اإلنتاجية من الثمار

 سم   11.5 متوسط طول الثمرة

 سم   8 متوسط عرض الثمرة

 سم   7 متوسط طول البذرة

 سم   3.5 متوسط عرض البذرة

 %17.5 متوسط نسبة السكر

 منتظم الحملاالنتظام في 



  Glen                                     :الصنف
  :الخلفية
  )م2000 – 1987( سنة 13                               :بحثفترة ال
  2 - عصيفرة               : المقترح للصنفاالسم

  :الصفات العامة والظاهرية
 الصفة خصائصها

متوسطة  حجم الشجرة

  الشجرةارتفاعمتوسط  متر3.5

 متوسط عرض الشجرة متر4.5

  النضج الكامل حتىاألزهار من األياممتوسط عدد  يوم180

 لون الثمرة اصفر

متوسطة  حجم الثمرة

وحيد  عدد األجنة

  :الصفات اإلنتاجية
 الصفة خصائصها

 متوسط اإلنتاجية من الثمار هـ/ طن 52.3

 متوسط طول الثمرة  سم8

 متوسط عرض الثمرة  سم6.5

 متوسط طول البذرة سم   4

 متوسط عرض البذرة  سم4.5

 السكرمتوسط نسبة   14.5%

 االنتظام في الحمل منتظم

   
  :درجة المقاومة لألمراض

 النوع القدرة

 مرض البياض الدقيقي مقاوم نسبيا 

   
  :التوصيات الفنية



 العملية التوصية

إب ومـا   /المناطق الدافئة من إقليم المرتفعات الجنوبيـة تعـز        
 .شابهها

 مناطق الزراعة

 ونيو ي-بذور األصول في المشتل خالل شهر مايو

  .التطعيم في شهري سبتمبر، أكتوبر
 .الزراعة في األرض المستديمة في شهري مارس، إبريل 

 موعد الزراعة

 جم بوتاسيوم، تعطى    50 جم فوسفور،    100 جم نيتروجين ،   50
لعمر سنة وتتضاعف الكمية حسب عمر األشجار ويعطى السماد         

 .على دفعتين قبل اإلزهار وبعد الجني 

 التسميد

 الري .سب عمر األشجار ونوع التربة والظروف المناخيةيعطى ح

   
     محصول المانجو 1-1-1-6

                                                  
   Mangefira                                               : الجنس
  Indica                                                 :  النوع

  Kent                                             : الصنف
  :الخلفية

  )م2000-1987(سنة 13                             : فترة البحث 
  3- عصيفرة              :اإلسم المقترح للصنف

  :الصفات العامة والظاهرية
 الصفة خصائصها

 حجم الشجرة متوسطة

  الشجرةارتفاعمتوسط   متر7

 متوسط عرض الشجرة  متر6.5

  حتى النضج الكاملاألزهار من األياممتوسط عدد   يوم200

 لون الثمرة أخضر محمر قاني

 حجم الثمرة كبيرة

 عدد األجنة وحيد

  :الصفات اإلنتاجية
 خصائصها الصفة  

 هـ/ طن19 متوسط اإلنتاجية من الثمار  

  سم13 متوسط طول الثمرة  

  سم9.5 ثمرةمتوسط عرض ال  



  سم8 متوسط طول البذرة  

  سم4 متوسط عرض البذرة  

  %16 متوسط نسبة السكر  

 منتظم االنتظام في الحمل  

  :درجة المقاومة لألمراض
 القدرة النوع  

 غير مقاوم مرض البياض الدقيقي  

  :التوصيات الفنية
 التوصيـــة العملية  

 مناطق الزراعة  
إب، ومـا   / من إقليم المرتفعات الجنوبيـة تعـز       المناطق الدافئة 

 .شابهها

 موعد الزراعة  

  يونيو-بذور األصول في المشتل خالل شهر مايو

  .التطعيم في شهري سبتمبر، أكتوبر
 .الزراعة في األرض المستديمة في شهري مارس، إبريل

 التسميد  

 جم بوتاسيوم، تعطـى     50 جم فوسفور،  100 جم نيتروجين ،   50
نة وتتضاعف الكمية حسب عمر األشجار ويعطى السماد        لعمر س 

 .على دفعتين قبل اإلزهار وبعد الجني 

 .يعطى حسب عمر األشجار ونوع التربة والظروف المناخية الري  

        محصول المانجو7- 1-1-1
  Mangefira                                                      :الجنس
  Indica                                                        : النوع 
  Totapury                                                     : الصنف
  :الخلفيـة

  )م2000 – 1987( سنة 13                                             :فترة البحث 
  4 - عصيفره                   : المقترح للصنف االسم

  :الصفات العامة والظاهرية
 الصفة خصائصها



متوسطة  حجم الشجرة

رمت 4.5   الشجرةارتفاعمتوسط 

 متوسط عرض الشجرة متر5

يوم 180   حتى النضج الكاملاألزهار من األياممتوسط عدد 

مخضراصفر   لون الثمرة

كبيرة  حجم الثمرة

وحيد  عدد األجنة

   

  :الصفات اإلنتاجية
 خصائصها الصفة

هـ/ طن38.2 متوسط اإلنتاجية من الثمار

سم 15.5 متوسط طول الثمرة

 سم7.8 متوسط عرض الثمرة

 سم12 متوسط طول البذرة

 سم4 متوسط عرض البذرة

15%  متوسط نسبة السكر

منتظم االنتظام في الحمل

  :درجة المقاومة لألمراض
 القدرة النوع

 غير مقاوم مرض البياض الدقيقي



  :التوصيات الفنية
 التوصيــــة العملية  

 مناطق الزراعة  
إب ومـا   / فئة من إقليم المرتفعات الجنوبيـة تعـز       المناطق الدا 

 .شابهها

 موعد الزراعة  

  يونيو-بذور األصول في المشتل خالل شهر مايو

  .التطعيم في شهري سبتمبر، أكتوبر
 .الزراعة في األرض المستديمة في شهري مارس، إبريل

 التسميد  

 جم بوتاسـيوم، تعطـى   50 جم فوسفور،100: جم نيتروجين 50
 سنة وتتضاعف الكمية حسب عمر األشجار ويعطى السماد         لعمر

 .على دفعتين قبل اإلزهار وبعد الجني

 يعطى حسب عمر األشجار ونوع التربة والظروف المناخية الري  

 
  الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي ذمار: المصدر 


