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الفاصولياء
 العلمي�مسphaseoLus vuLgaris L. 

.املعتدلةاملناطق  ��تتم�� بنمو�ا ا��يد .. العائلة البقولية محاصيل أ�م �عت�� الفاصوليا من 
��افة أو البذور االبذور ا��ضراء أو �غرض اس��الك القرون ا��ضراء الفاصولياء وتزرع 

ا���� االس��الك أو سواء للتصدير 

 والنحاس املغ��يوم البوتاسيوم ،ال�السيوم ،ا��ديد ،املعادن  %١٠تحتوي ع��

الفسفور ولل��وت�ناتمن حاجتنا اليومية ملعدن  %٥، وكذلك نحو B 2وفيتام�ن  

.B3وفيتام�ن 3 أوميغاود�ون  

٢٠١٩ ٢



دالئل اجلودة لنبات الفاصولياء

لون النبات أخضر زا��.

ولة القرون مستقيمة ذات مظ�ر طازج و غض يمكن كسر�ا �س�
.عند ثن��ا

القرون خالية من اإلصابة ا��شر�ة أو الفطر�ة.

القرون خالية من األوراق و السوق و أجزاء القرون املكسورة و 
.بقايا األز�ار

٢٠١٩ ٣



.صاداملعامالت املتبعة قبل احلبعض :أوالً 
� الغاية من املعامالت املتبعة قبل ا��صاد �

كن من ا��صول ع�� نبات فاصولياء سليم لنتم
.إجراء معامالت ما �عد ا��صاد عليھ

نا توف�� عليسليم  ول��صول ع�� نبات فاصولياء
:لنموه و�� �اآل�ياملناسبة الظروف 

٢٠١٩ ٤



الدورة الزراعية

دورة اعاتب عدم يؤدى حيث الفاصوليا، زراعة عند ال�امة العمليات من الزراعية الدورة �عت�� 
 �غذية �� للخ حدوث ن�يجة املنطقة تلك �� الفاصوليا نجاح فرص تقليل إ�� مناسبة زراعية

 أمراض اران�ش ازدياد إ�� باإلضافة ،النباتات ع�� العناصر  نقص أعراض وظ�ور  الفاصوليا
 يجب �ذاول .ا��صول  وجودة إنتاجية ع�� وتؤثر م�افح��ا يصعب مما خط��ة بصورة ال��بة
.السابقة األضرار لتجنب البقعة ذات �� سنوات ٣ �ل إال الفاصوليا زراعة تكرار عدم

٢٠١٩ ٥



الرتبة املناسبة

 �� اء الصفر األرض يفضل زراعة الفاصولياء
دة ا��ي  األرض الطي�يةالقوام وكذلك متوسطة 

.الصرف

 شرط �األرض الرملية زراعة الفاصولياء �� يمكن
.الري بالتنقيطي�بع ��ا نظام ن أ

 وال  يةال�لس األرضزراعة الفاصولياء �� ال يمكن
ث��ة األرض العالية امللوحة أل��ا �س�ب أضرار ك

.للنبات قد تؤدي للموت

PH  ٦٫٥-٥٫٥املناسب ب�ن
٢٠١٩ ٦



سالمة البذار
 يجب شراء البذار من مصدر موثوق مع

.اختيار الصنف املناسب

 قمة أن ت�ون البذار املستخدمة سليمة ومعو
اب��ا باملبيدات الفطر�ة وا��شر�ة ملنع إص

.باألمراض وا��شرات

٢٠١٩ ٧



الزراعة طريقة 
 بة �س(خض��،أي زراعة البذور �� أرض رطبة

أيام  ٣-٢تروى األرض و�عد %) ٦٠الرطو�ة 
 ٤-٣نقوم بزراعة البذور �� حفر ع�� عمق 

 املسافة ب�ن ا��ور تختلف بحسب، سم
 الصنف ، ففي األصناف القص��ة حوا��

سم وقد تزرع  ٤٠أما امل�سلقة حوا�� ، سم٢٠
 وال،األصناف القص��ة ع�� جان�� ا��ط 

.تروى األرض إال �عد ت�امل اإلنبات

٢٠١٩ ٨



احلرارة
أفضل نمو للفاصوليا ي�ون تحت درجات 

.ا��رارة املعتدلة
درجة انخفاض الفاصولياء ال تتحمل -

 او ا��رارة العالية أع��) الصقيع(ا��رارة 

م٢٥-١٨ا�سب درجھ لإلنبات -م٣٥
م وليال ٢٥درجھ ا��رارة املث�� اثناء ال��ار -

درجھ ا��رارة املناسبة للتلقيح -م١٥
م٢٥-٢٠واالخصاب 

٢٠١٩ ٩



اإلضاءة
- ١٤-١٢ للضوء و�لزم ل�اا��بة نبات الفاصوليا من النباتات  

رة املؤثالعوامل أ�م �عت�� من اإلضاءة   فإنولذلك ساعة اضاءة 
.ءالفاصولياانتاج ع�� 


ة �سبالسالميات وانخفاض استطالة �س�ب االضاءة قلھ -

.اإلز�ار والعقد


روق عن ا��د املذ�ور �س�ب اصفرار ب�ن عشدة اإلضاءة ز�اده -

.ع�� القرونبقع مائية   االوراق وحدوث

٢٠١٩ ١٠



:النسبيةالرطوبة 
- ٦٠-٥٠لنمو الفاصوليا الرطو�ة ال�س�ية% 

�ساقط االز�ار إ�� تؤدى %) ٩٠-٧٥(الرطو�ة العالية -
بكت��ية عالوة ع�� ان�شار االمراض الفطر�ة والوفشل العقد 

.مثل عفن ا��ذور 

:يمكن تفادي ذلك ب 

.الرّي االعتدال �� .١

.اتباع دورة زراعية مناسبة.٢

٢٠١٩ ١١



التسميد

 وج�ن ن��(باألسمدة الكيماو�ة املركبة يتم ال�سميد /
). بوتاسيوم / فوسفور 

 ثانية وتضاف الدفعة اليضاف السماد �عد إتمام اإلنبات
.ثالثة أسابيع من األو���عد من السماد 

٢٠١٩ ١٢



تساقط األزهار

:من العوامل املس�بة لھ

 الري أو ضعف ال�سميدز�ادة.

 امللوحة الزائدة.

٢٠١٩ ١٣



الشمسلفحة 

س�ب�:

اح��اق األوراق الناتج عن اح��اق .١
  .للشمسالسطحية املواج�ة ا��اليا 

 ع�� ا��انب املعرضب�ية ظ�ور بقع  .٢
.للشمس

٢٠١٩ ١٤



القرون فاحتة اللون

:أ�م�اعوامل �ذه ا��الة ن�يجة لعدة 

 عطى قرون فاتحة اللون املطلوب املياه عن ا��د ز�ادة�.

  وضعف النباتال�سميد نقص.

 امللوحة الزائدة �� ال��بة.

 األر���مستوى املاء ارتفاع.

  البيضاءالذبابة خاصة اإلصابات املرضية وا��شر�ة.

٢٠١٩ ١٥



األمحمرالعنكبوت 
 حيوان صغأفة تص�ب نبات الفاصولياء و �و العنكبوت األحمر 

ً
�� جدا

ن ع�� السطح يصعب رؤ�تھ بالع�ن ا��ردة و�تم�� بوجود بقعت�ن بن�ت�
.  الظ�ري و �ع�ش ع�� السطح السف�� لألوراق

ية اللون ع�� تظ�ر بقع بيضاء ع�� السطح العلوي لألوراق يقابل�ا بقع ب�
.السف�� لألوراق  السطح

 ع�� السطح السف�� عنكبوتيةخيوط عند اإلصابة الشديدة تت�ون
.لألوراق

ا�� تؤدى إ�� ضعف النبات وجفاف�ا مما يؤدىالعصارة  التغذية ع�� 
.�ساقط األوراق وال��اعم والنبات بال�امل

الوقاية:

دات استخدام املبي والتخلص من بقايا ا��صول  وبإزالة ا��شا�ش    
.الالزمة ٢٠١٩ ١٦



صدأ الفاصولياء
ورة تظ�ر األعراض غالبا ع�� األوراق ع�� ص

وراق ب��ات و ت�ون ع�� السطح السف�� لأل 
ت�ون ع�� و  اإلصابةخالل خمسة أيام من 

.صغ��ةش�ل بقع صفراء 

 ا��  املصابة باللون األصفرتتحول األوراق
إلصابة جفاف�ا و سقوط�ا و �� حالة االب�� ثم 

الشديدة تصاب القرون كذلك بالصدأ و 
.ي�شوه ش�ل�ا و تصبح غ�� صا��ة

٢٠١٩ ١٧



اجلمع والنضج 
 ١٥-١٢الظروف املث�� �عد حوا�� �� يتم ن�� القرون  

درجة �� يوم  ٢٥-٢٠و�صل ا�� يوم من االخصاب 
.املنخفضةا��رارة 

 من  ش�ر�ن ونصفإ��  ش�ر�نيبدأ ا��مع �عد حوا��
الزراعة حسب الصنف ودرجة ا��رارة وكذلك ميعاد 

 مرات مرت�ن او ثالث الزراعة و�تم ا��مع 
ً
.اسبوعيا

٢٠١٩ ١٨



للقطافقرون الفاصولياء الصاحلة 
 خضراء المعة(القرون لون.(

 صغ��ة و خضراء اللون (ش�ل البذور.(

 نةالليو ، اللون األخضر(�لما تطورت البذرة تقل عوامل ا��ودة.(

 وسمك القرون يتم تحديد درجة ا��صاد و الن�� ع�� أساس 
.آخر�ذا يختلف من صنف إ�� 

٢٠١٩ ١٩



القطافالشروط الواجب مراعاهتا أثناء 
 دلو(ة بالس�يكيأثناء القطاف يرا�� وضع القرون �� عبوات  (

.ل��فاظ ع�� القرون من التلف و الكدمات

 ى من بقايا مبيدات أو ملوثات أخر  نظيفةأن ت�ون العبوات.

 مارمن الثعدم نزع الك�سولة يرا�� قطاف القرون بحرص مع.

 ا��رارة املنخفضة يفضل القطاف �� درجات 
ً
.�س�يا

تصاب أال يتم تداول كمية كب��ة من القرون أثناء القطاف ح�� ال 
.بضرر 

٢٠١٩ ٢٠



.احلصاد املعامالت املتّبعة بعدبعض  :ثانياً 
شمل �ذه املعامالت عدة مراحل و���:

.التخز�ن.١

.النقل إ�� محطة التعبئة.٢

.االستقبال.٣

.الفرز .٤

.التعبئة و التغليف.٥

.الت��يد السر�ع و التخز�ن.٦

٢٠١٩ ٢١



التخزين األويل
عد القطاف و �ستمر ���ن نق� 

ً
ل القرون تتم �ذه العملية مباشرة

:للتعبئة و يرا�� �� ذلك عدة أمور 

.i و درجة حرارة منخفضة مظللأن يتم �� م�ان.

.iiمعزوال عن الر�اح.

.iiiخا�� من امللوثات و األتر�ة نظيف.

.iv ليةخاصة �� حالة ا��رارة العالف��ة طو�لة التخز�ن ال يتم.

.vمن الالزمتوضع الثمار �� صناديق بالس�يكية و ال يتم ملؤ�ا أك ��.

٢٠١٩ ٢٢



حملطة التعبئةالنقل 
يرا�� أثناء �ذه العملية:

.iخلو الناقلة من امللوثات و الرائحة الغر�بة.

.iiم��دة ع�� درجة حرارة منخفضة و رطو�ة عالية.

.iiiيتم رص الصناديق دون حدوث أية إصابات للقرون.

٢٠١٩ ٢٣



االستقبال

ودة املنتجيتم استقبال ا��صول �� محطة التعبئة و يتم عمل فحص سر�ع لتحديد درجة ج.

 عند وصول ا��صول 
ً
.يتم تخز�نھ �� ا��ازن امل��دة لليوم التا�� متأخرا

 
ً
 يتم إجراء الفرز و التعبئة ع�� املنتج مباشرة

ً
.أما إذا وصل مبكرا

٢٠١٩ ٢٤



الفرز
يتم �� محطة التعبئة ��دف التخلص من:

.iالثمار ا��الفة للون األص�� للصنف.

.iiالثمار ال�� حدث ل�ا تلف مي�اني�ي.

.iiiالثمار ال�� فقدت الرطو�ة م��ا.

.ivالثمار املشو�ة �� الش�ل.

.vالثمار الغ�� نا��ة و تلك الزائدة الن��.

.viالثمار املصابة با��شرات.

.viiالثمار ال�� عل��ا بقايا تر�ة.

٢٠١٩ ٢٥



و التغليفالتعبئة 

 إذا ،  رتون بالس�يكية أو كيتم �عبئة ا��صول �عبوات
اتجاه بتمت التعبئة �� عبوات كرتون يتم رص القرون 

يتم رص  و إذا تمت التعبئة �� أكياس بالس�يكية، واحد 
.ونيةالقرون و �غلق الك�س و يرص �� العبوات الكرت

٢٠١٩ ٢٦



السريعالتربيد 

(%)الوزنلفقد �� ا)ساعھ(املتأخر الوقت 

١٢٫٢

٣٢٫٨

٥١٠٫٠

عقب التعبئة و يرا�� خالل 
ً
�ذه  تتم �ذه العملية مباشرة

:العملية ما ي��

.i درجة مئو�ة ٧-٥درجة ا��رارة.

.ii ١٠٠-٩٥الرطو�ة ال�س�ية.%

.iii٣-٢ �� حالة جو �وا�ي معدل �ستخدم األك���ن ب��ك��% 
%.٧-٤و ثا�ي أوكسيد الكر�ون ب��ك�� 

:صولياءو فيما ي�� جدول يب�ن تأث�� تأخ�� الت��يد ع�� الفا

٢٠١٩ ٢٧



املربدالتخزين 
الظروف تتم �ذه العملية �عد الت��يد السر�ع ���ن ال��ن و ذلك �� مخازن م��دة ع�� نفس.

 أيام قبل عملية ال�سو�ق �� السوق ا��لية ١٠-٨يمكن أن �ستمر �ذه العملية ملدة.

 ف�و مقبول أما إذا زاد معدل فقد املاء عن ذلك يقل العمر ال�سو�قي %٥فقد املاء ح�� مستوى 
.  للثمار و تقل خصائص ا��ودة

٢٠١٩ ٢٨



خنفساء الفاصولياء 
ما تتغذى ال��قات ع�� محتو�ات البذور، ك

.ا��زن تص�ب البذور �� 

٢٠١٩ ٢٩



تصنيع الفاصولياء

٢٠١٩ ٣٠

تجفيفتجميدتخليل�عليب



٢٠١٩٣١


