
 

 

         

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البطاطا في يرجى من مزارعي   المناطق 

 المنت

انثطاطا انًُُاذىداخ ػهً  

:ػهً يحاصُم انثطاطا َزكش انًرحىصهح  يٍ تٍُ اػشاض االصاتح تانًُُاذىداخ او انذَذاٌ انخُطُح  

 يشحهح انًُى

    .٬انُضح٬ تذاَح اندٍُ انرذسٌ ٬انًُى انُثاذٍ:  انغشب -
  .انًُى انُثاذٍ ٬اإلَثاخ  :انىعظ -   

 .٬ انرذسٌانًُى انُثاذٍ: انششق   -           
                    

 حانح انصحح انُثاذُح
     األيشاض و انحششاخ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انرمٍُيذَشَح انذػى    
          

 ا.ػثى :انُششيغؤول 

 : انًشاسكح اإلطاساخ

 .تاذُح.ج.و:  ل.لُفىد -

 .رساع تٍ خذج. ج.و: ط.اَكٍُ -

 .انطاسف.ج.و: ذ.تىعحاتح -

 .يغرغاَى. ج.و :ؽ .نطشوػ -

 .وهشاٌ. ج.و:خُاٌ ٬صثاٌ -

 غشداَح.ج.و:حكًٍُ ع  -

. ج.و: عٍ يحًذ ٬عىحٍُُ -

 .يؼغكش

 .اندضائش. ج.و: ا.تهمُذوو -

صانع.ع: م.ج. بسكرة  -  

 م.ج.بوفاريك. :صادق.د -

 

 

 

 

 

               انظشوف انًُاخُح انًرىلؼح 

  :دسخح انحشاسج 

دسخاخ  انحشاسج 

 انمصىي
دسخاخ 

 انحشاسج انذَُا
 طاتك يُاخٍ

 انًُاطك انغاحهُح  [22-16] [27-18]
 انًُاطك انذاخهُح [11 -19] [30-20]
 انهضاب انؼهُا [17-12] [32-21]

  انًُاطك اندُىتُح [29-25] [42-36]

 انشطىتح:
 طاتك يُاخٍ انهُم  انُهاس
 انًُاطك انغاحهُح   مرتفعة   معتدلة

 انًُاطك انذاخهُح   معتدلة ضعيفة  
 انهضاب انؼهُا ضعيفة   ضعيفة  
  انًُاطك اندُىتُح ضعيفة   ضعيفة  

 :األيطاس
 :أَاوذكىٌ األخىاء صافُح فٍ خًُغ انًُاطك طُهح أَاو األعثىع تاعرثُاء تؼط االيطاس انضؼُفح 

 .اإلثٍُُ و انثالثاء تانًُاطك انششلُح انغاحهُح وانذاخهُح -

 .اندًؼح و انغثد تانًُاطك انششلُح وانىعطً ٬ اانغاحهُح وانذاخهُح -

 اندًهىسَح اندضائشَح انذًَمشاطُح انشؼثُح
 وصاسج انفالحح و انرًُُح انشَفُح

 نحًاَح انُثاذاخ ٍُانًؼهذ انىط
 

 ثطاطانه كشف انصحح انُثاذُح

 

 

 

 

ػٍُ ذًُىشُد()نثُاض انضغثٍا   

 0802 ياٌ 11إنً  80يٍ   :17انكشف سلى  

 انهفحح انًثكشج 

(وهشاٌ ٬يؼغكش)  



  

 

  

    

 إسشاداخ يهًح
ػرثاس انؼىايم االؼٍُ ت األخزحغة انطىس انحغاط نإلصاتح يغ  انحششاخ واأليشاض  يشالثح ويؼاندح -

اعرؼًال يثُذاخ يشخصح يغ يغ  و ػرثح انضشس تانُغثح نهحششاخ لثم انرذخم تانؼالج انًُاخُح انًرىلؼح

 . رؼًانها فٍ وخىد انشَاذ و األيطاسوذفادٌ اع احرشاو اندشػح انًُاعثح

  يحطاذه اندهىَح ح نهًؼهذ وُانصفحاخ انشعً َشخً يراتؼح انرُثُهاخ انضساػُح انصادسج ػٍ

 ٍخًُغ انًُاطك: انثُاض انضغث. 
  خًُغ انًُاطك:  ًثكشجانانهفحح. 
 خًُغ انًُاطك: حششج انًٍ و انزتاتح انثُضاء. 
 انًُاطك انغشتُح :فشاشح انثطاطا. 
 خًُغ انًُاطك :انذَذاٌ انخُطُح. 

  0802 ياٌ  11 إنً 80رىلؼاخ انخاصح تًخاطش انصحح انُثاذُح نهثطاطا انًىعًُح يٍ ان

 اندضائش -تادٌ انحشاػَهح االخىج وادن حغاٌ  12٬
   انهاذف: 023.82.88.86
                                                                                                                     انفاكظ : 023.82.88.96

  www.inpv.edu.dz       انًىلغ االنكرشوٍَ

 

http://www.inpv.edu.dz/

