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أھداف الباب الرابعأھداف الباب الرابع

    ووسائلووسائل  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن••
  الظروفالظروف  فىفى  البصلالبصل  محصولمحصول  منمن  المساحةالمساحة  وحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة
..زراعتھزراعتھ  مناطقمناطق  فىفى  والسائدةوالسائدة  المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة

  زراعةزراعة  ومناطقومناطق  اإلحصائىاإلحصائى  المركزالمركز  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
..مصرمصر  فىفى  البصلالبصل

  منمن  المختلفةالمختلفة  واألصنافواألصناف  األنواعاألنواع  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
..البصلالبصل

    واإلحتیاجاتواإلحتیاجات  المختلفةالمختلفة  النموالنمو  مراحلمراحل  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
..للبصلللبصل  المناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة



  وطرقوطرق  ومیعادومیعاد  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
..للبصلللبصل  المختلفةالمختلفة  الزراعةالزراعة

  منمن  المحصولالمحصول  رعایةرعایة  عملیاتعملیات  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
..  رىرى  ––تسمیدتسمید  – – حشائشحشائش  مقاومةمقاومة  --  خفخف  ––ترقیعترقیع

  وكیفیةوكیفیة  البصلالبصل  حصادحصاد  كیفیةكیفیة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن••
  المؤثرةالمؤثرة  والعواملوالعوامل  المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  للتسویقللتسویق  إعدادهإعداده
..علیھاعلیھا



مقدمةمقدمة

  منمن%%٨٨  حوالىحوالى  تبلغتبلغ  مصرمصر  فىفى  بالبصلبالبصل  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة••
  للبصلللبصل  المصرىالمصرى  اإلنتاجاإلنتاج  ویبلغویبلغ  بالعالمبالعالم  المنزرعةالمنزرعة  الكلیةالكلیة  المساحةالمساحة

  اإلفریقىاإلفریقى  اإلنتاجاإلنتاج  منمن  %%٧٠٧٠  ونحوونحو  العالمىالعالمى  إنتاجإنتاج  منمن  %%٧٧  نحونحو
..للعالمللعالم  المصدرةالمصدرة  الكلیةالكلیة  الكمیاتالكمیات  منمن  %%١٧١٧  منھمنھ  مصرمصر  وصادراتوصادرات

  فدانفدان  ألفألف  ١٥٠١٥٠  حوالىحوالى  سنویاسنویا  منةمنة  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  وتبلغوتبلغ••
  مصرمصر  فىفى  %%١٧١٧  ،،  %%٧٣٧٣  البحرىالبحرى  الوجةالوجة  فىفى  منھامنھا  یزرعیزرع

  منمن  اإلنتاجاإلنتاج  مقدارمقدار  ویختلفویختلف  ..العلیاالعلیا  مصرمصر  فىفى  %%١٠١٠  ،،  الوسطىالوسطى
..أخرىأخرى  إلىإلى  محافظةمحافظة



    المصدرةالمصدرة  البالدالبالد  أھمأھم  ومصرومصر  والھندوالھند  وأسبانیاوأسبانیا  ھولنداھولندا  وتعتبروتعتبر••
المتحدةالمتحدة  والوالیاتوالوالیات  بولندابولندا  بعدھابعدھا  ویأتىویأتى  الطازجالطازج  للبصلللبصل

    ظھورهظھوره  إلىإلى  التصدیرالتصدیر  فىفى  المصرىالمصرى  البصلالبصل  أھمیةأھمیة  وترجعوترجع••
    وذلكوذلك  ..األوربىاألوربى  البصلالبصل  ھھیزاحمیزاحم  الال  حیثحیث  مبكرمبكر  وقتوقت  فىفى

    یونیویونیو  شھرشھر  یحلیحل  عندماعندما  ومایوومایو  وإبریلوإبریل  مارسمارس  شھرشھر  خاللخالل
  ..بأوربابأوربا  المصرىالمصرى  البصلالبصل  لیزاحملیزاحم  األوربىاألوربى  البصلالبصل  یظھریظھر



    ألخرألخر  عامعام  منمن  ااروبروبأوأو  إلىإلى  مصرمصر  تصدرهتصدره  ماما  كمیةكمیة  وتختلفوتختلف••
  وكمیةوكمیة  األسبانىاألسبانى  البصلالبصل  ظھورظھور  میعادمیعاد  علىعلى  ككذلذل  ویتوقفویتوقف
  ظھرظھر  فكلمافكلما  والھولندىوالھولندى  األمریكىاألمریكى  البصلالبصل  محصولمحصول

    البصلالبصل  وجدودوجدود  فترةفترة  نقصنقص  كلماكلما  مبكرامبكرا  األسبانىاألسبانى  المحصولالمحصول
  فإذافإذا  ألمریكاألمریكا  بالنسبةبالنسبة  أماأما  ..األوربیةاألوربیة  باألسواقباألسواق  المصرىالمصرى
    محصولمحصول  تأخرتأخر  أوأو  األمریكىاألمریكى  البصلالبصل  إنتاجإنتاج  مقدارمقدار  نقصنقص
..المصرىالمصرى  البصلالبصل  علىعلى  الطلبالطلب  زادزاد  كلماكلما  تكساستكساس  والیةوالیة



نمو البصلنمو البصلمراحل مراحل 

  عامینعامین  فىفى  حیاتھحیاتھ  دورةدورة  یتمیتم  أىأى  الحولالحول  ثنائىثنائى  نباتنبات  البصلالبصل••
  ویكونویكون  زراعتھزراعتھ  منمن  األولاألول  العامالعام  فىفى  خضریاخضریا  فینموفینمو

  ساكنةساكنة  البصلةالبصلة  تظلتظل  ..األولاألول  النموالنمو  فصلفصل  نھایةنھایة  فىفى  البصلةالبصلة
  األبصالاألبصال  فتزرعفتزرع  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  یحینیحین  أنأن  إلىإلى  بالمخزنبالمخزن

  زھریًازھریًا  نموًانموًا  ثمثم  الثانىالثانى  العامالعام  بدایةبدایة  فىفى  خضریاخضریا  نموانموا  وتنمووتنمو
  ساكنةساكنة  البذرةالبذرة  وتظلوتظل  ..النھایةالنھایة  فىفى  البذرةالبذرة  وتكونوتكون  وثمریًاوثمریًا

..زراعتھازراعتھا  میعادمیعاد  یحینیحین  أنأن  إلىإلى  بالمخزنبالمخزن



یمر نبات البصل بمراحل مختلفة أثناء حیاتھ وتتضمن كل مرحلة عدة أطوار یمر نبات البصل بمراحل مختلفة أثناء حیاتھ وتتضمن كل مرحلة عدة أطوار وو
: : كما یلىكما یلى

:العام األول •
مرحلة اإلنبات -١
:مرحلة النمو الخضرى األول ویشمل -٢

طور النمو الخضرى قبل تكوین البصلة -أ    
طور النمو الخضرى أثناء تكوین البصلة - ب  
مرحلة تكوین ونضج األبصال -٣

:العام الثانى •
مرحلة النمو الخضرى الثانى -١
:مرحلة النمو الثمرى ویشمل -٢

طور التھیئة لألزھار -أ      
طور طرد الشماریخ الزھریة -ب      
طور اإلزھار -جـ      
طور تكوین ونضج البذور -د      



  إنفصاًالإنفصاًال  بعضھابعضھا  عنعن  منفصلةمنفصلة  لیستلیست  المراحلالمراحل  ذهذهوھوھ••
  متىمتى  زراعتھازراعتھا  عندعند  البذرةالبذرة  تنبتتنبت  حیثحیث  متداخلةمتداخلة  بلبل  قاطعاقاطعا

  والرطوبةوالرطوبة  الحرارةالحرارة  منمن  لھالھا  الضروریةالضروریة  الظروفالظروف  توفرتتوفرت
  أیامأیام  سبعسبع  إلىإلى  تصلتصل  الفترةالفترة  فىفى  البذورالبذور  وتنبتوتنبت  واألكسجینواألكسجین

..الحرارةالحرارة  درجةدرجة  بإختالفبإختالف  الفترةالفترة  ھذهھذه  وتختلفوتختلف
  واألوراقواألوراق  القرصةالقرصة  الساقالساق  تكوینتكوین  اإلنباتاإلنبات  مرحلةمرحلة  یلىیلى••

  تكوینتكوین  قبلقبل  الخضرىالخضرى  النموالنمو  طورطور  ویسمىویسمى((  والجذوروالجذور
..البصلةالبصلة  تكوینتكوین  ذلكذلك  یلىیلى  ))البصلةالبصلة



..وتمر البصلة بمراحل مختلفة حتى تمام نضجھاوتمر البصلة بمراحل مختلفة حتى تمام نضجھا

البصلةالبصلة  لتكوینلتكوین  التھیئةالتھیئة  مرحلةمرحلة- - ١١
المورفولوجىالمورفولوجى  التخصصالتخصص  مرحلةمرحلة- - ٢٢
النموالنمو  مرحلةمرحلة- - ٣٣
النضجالنضج  مرحلةمرحلة  - - ٤٤

  تأثیرتأثیر  ذاتذات  الحرارةالحرارة  درجةدرجةوو  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  طولطول  ویعتبرویعتبر
    ..األبصالاألبصال  لتكوینلتكوین  النباتاتالنباتات  دفعدفع  فىفى  ھامھام



    یحدثیحدثوو  البذورالبذور  علىعلى  للحصولللحصول  األبصالاألبصال  تزرعتزرع  الثانىالثانى  العامالعام  فىفى••
    خضریاخضریا  نموانموا  النباتاتالنباتات  وتنمووتنمو  الزراعةالزراعة  عقبعقب  بالحقلبالحقل  التزریعالتزریع

  --  أوراقأوراق((  الثانىالثانى  الخضرىالخضرى  بالنموبالنمو  ویسمىویسمى  األولىاألولى  المرحلةالمرحلة  فىفى
  والذىوالذى  ..الثمرىالثمرى  النموالنمو  إلىإلى  النباتاتالنباتات  تنتقلتنتقل  ذلكذلك  بعدبعد  ثمثم  ))جذورجذور
..یشملیشمل

  الزھریةالزھریة  الشماریخالشماریخ  طردطرد  طورطور  - - ٢٢  لألزھارلألزھار  التھیئةالتھیئة  طورطور  - - ١١
البذورالبذور  ونضجونضج  تكوینتكوین  طورطور  - - ٤٤اإلزھاراإلزھار  طورطور  - - ٣٣



  فىفى  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  لدرجاتلدرجات  بتعریضھابتعریضھا  لألزھارلألزھار  النباتاتالنباتات  وتتھیأوتتھیأ••
    ..البذورالبذور  تكوینتكوین  فترةفترة  بإستثناءبإستثناء  النباتالنبات  حیاةحیاة  منمن  فترةفترة  أىأى

  الساقالساق  قمةقمة  منمن  المستطیلةالمستطیلة  السالمیةالسالمیة  عنعن  عبارةعبارة  یةیةالزھرالزھر  خخییررااوالشموالشم••
  بعدبعد  تظھرتظھروو  سمسم  ٦٠٦٠::١٢٠١٢٠  منمن  وأرتفاعھاوأرتفاعھا  ١١::٢٠٢٠  منمن  ااعددھعددھ  ویصلویصل
  منمن  متقدمةمتقدمة  ألطوارألطوار  ظھورھاظھورھا  ویستمرویستمر  األبصالاألبصال  زراعةزراعة  منمن  أشھرأشھر  ثالثثالث
  كاذبةكاذبة  خیمیةخیمیة  نورهنوره  یحملیحمل  زھرىزھرى  شمراخشمراخ  وكلوكل  ..))أشھرأشھر  ٥٥((  النباتالنبات  حیاةحیاة

    منمن  فیتراوحفیتراوح  بالنورةبالنورة  األزھااألزھا  عددعدد  ویختلفویختلف  ..  رقیقرقیق  شفافشفاف  غالفغالف  یغلفھایغلفھا
  منمن  النوراتالنورات  ھذهھذه  منمن  كلكل  ویتكونویتكون  أكثرأكثر  أوأو  زھرةزھرة  ٢٠٠٠٢٠٠٠  إلىإلى  ٥٠٥٠

  ..  أزھارأزھار  ٥٥::١٠١٠  بینبین  یتراوحیتراوح  عددعدد  علىعلى  منھامنھا  كلكل  یحتوىیحتوى  خیمیةخیمیة  نویراتنویرات
بالحشراتبالحشرات  خلطىخلطى  البصلالبصل  فىفى  والتلقیحوالتلقیح



ةةاإلحتیاجات البیئیاإلحتیاجات البیئی

::إلحتیاجات الجویةإلحتیاجات الجویةاا  --أأ
  ..الفتیلالفتیل  البصلالبصل  نتاجنتاجإلإل  خاصةخاصة  جویةجویة  لظروفلظروف  البصلالبصل  نباتنبات  یحتاجیحتاج••

    أثناءأثناء  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة  لدرجاتلدرجات  البصلالبصل  یحتاجیحتاج  البذورالبذور  وإلنتاجوإلنتاج
..الزھریةالزھریة  شماریخھاشماریخھا  وتطردوتطرد  لإلزھارلإلزھار  النباتاتالنباتات  لتتھیألتتھیأ  النموالنمو

    حدحد  عنعن  تقلتقل  الال  ضوئیةضوئیة  فترةفترة  إلىإلى  النباتاتالنباتات  تتعرضتتعرض  أنأن  ویجبویجب••
  أوراقأوراق  تعطىتعطى  النباتاتالنباتات  فإنفإن  وإالوإال  الحرجالحرج  الحدالحد  یسمىیسمى  معینمعین

  ١٦١٦  ::١٢١٢  منمن  المدةالمدة  ھذهھذه  وتتراوحوتتراوح  أبصالأبصال  یتكونیتكون  والوال  باستمرارباستمرار
  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  المعتدلةالمعتدلة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  فىفى  ضوءضوء  ساعةساعة

..الوراثىالوراثى  التركیبالتركیب



  یحتاجیحتاج  الصعیدىالصعیدى  البصلالبصل  فإنفإن  المصریةالمصریة  الظروفالظروف  وتحتوتحت••
  أبصالھأبصالھ  یكونیكون  لكىلكى  ضوئیةضوئیة  ساعةساعة  ٥٦٥٦..١١١١  ::  ١٠١٠..١١١١  إلىإلى

..ضوئیةضوئیة  ساعةساعة  ١٣١٣..١٣١٣  ::  ٢٠٢٠..١٢١٢  للبحیرىللبحیرى  یلزمیلزم  بینمابینما

  تكوینتكوین  علىعلى  المؤثرةالمؤثرة  العواملالعوامل  أھمأھم  منمن  النھارالنھار  طولطول  ویعتبرویعتبر••
  تكوینتكوین  سرعةسرعة  إلىإلى  النھارالنھار  طولطول  زیادةزیادة  یؤدىیؤدى  حیثحیث  األبصالاألبصال
  زیادةزیادة  وبالتالىوبالتالى  البصلةالبصلة  وزنوزن  زیادةزیادة  وكذلكوكذلك  األبصالاألبصال

    ..المحصولالمحصول



    الفترةالفترة""  النھارالنھار  طولطول  منمن  بكلبكل  یتأثریتأثر  البصلالبصل  فإنفإن  وعموماوعموما••
    الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تؤدىتؤدى  فبینمافبینما  الحرارةالحرارة  ودرجةودرجة  ""الضوئیةالضوئیة
  تكوینتكوین  سرعةسرعة  إلىإلى  الطویلالطویل  للنھارللنھار  المصاحبةالمصاحبة  المرتفعةالمرتفعة
  للنھارللنھار  المصاحبةالمصاحبة  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  فأنفأن  األبصالاألبصال
  تكوینتكوین  ویسودویسود  الزھریةالزھریة  الشماریخالشماریخ  ظھورظھور  تشجعتشجع  الطویلالطویل
  الشماریخالشماریخ  تكوینتكوین  یسودیسود  بینمابینما  الحرارةالحرارة  إرتفاعإرتفاع  عندعند  البصلةالبصلة

..إنخفاضھاإنخفاضھا  عندعند  الزھریةالزھریة



::المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  - -   بب
    المفككةالمفككة  والخفیفةوالخفیفة  الصفراءالصفراء  األراضىاألراضى  فىفى  البصلالبصل  زراعةزراعة  تنجحتنجح••

  أنأن  یجبیجبوو  الجذورالجذور  إنتشارإنتشار  لیزدادلیزداد  والتھویةوالتھویة  الصرفالصرف  جیدةجیدة
  األمراضاألمراض  ومسبباتومسببات  الضارةالضارة  األمالحاألمالح  منمن  خالیھخالیھ  تكونتكون

    تحملھاتحملھا  درجةدرجة  وتقلوتقل  معتدلةمعتدلة  بدرجةبدرجة  الملوحةالملوحة  النباتاتالنباتات  وتتحملوتتحمل••
    ..٥٥..٦٦  ::  ٦٦  بینبین  یتراوحیتراوح  PHPH  أنأن  كماكما  الجافةالجافة  المناطقالمناطق  فىفى  لھالھا



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة

  األراضىاألراضى  وكذلكوكذلك  القوامالقوام  الخفیفةالخفیفة  األراضىاألراضى  البصلالبصل  لزراعةلزراعة  ویفضلویفضل••
  بینمابینما  للصنفللصنف  الممیزالممیز  الشكلالشكل  األبصالاألبصال  تأخذتأخذ  حیثحیث  المستصلحةالمستصلحة  الرملیةالرملیة

  الضغطالضغط  لزیادةلزیادة  وذلكوذلك  األبصالاألبصال  شكلشكل  یتشوهیتشوه  القوامالقوام  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى
..نموھانموھا  أثناءأثناء  الواقعالواقع

  محاصیلمحاصیل  تسبقھتسبقھ  ولذاولذا  الشتویةالشتویة  الحاصالتالحاصالت  محلمحل  یحلیحل  الشتوىالشتوى  البصلالبصل••
  علىعلى  المحملالمحمل  البصلالبصل  وضعوضع  أنأن  كماكما  صیفیةصیفیة  محاصیلمحاصیل  ویلیھویلیھ  صیفیةصیفیة
  محصولمحصول  یسبقھیسبقھ  أنأن  ویفضلویفضل  القطنالقطن  محصولمحصول  كوضعكوضع  الدورةالدورة  فىفى  القطنالقطن
..المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  النموالنمو  علىعلى  الكبیرالكبیر  لتأثیرهلتأثیره  وذلكوذلك  بقولىبقولى



::أھمھاأھمھا  مختلفةمختلفة  دوراتدورات  نتبعنتبع  مصرمصر  وفىوفى
    عامعام  كلكل  مكانھمكانھ  فىفى  البصلالبصل  زراعةزراعة  تكرارتكرار  أىأى  ::األحادیةاألحادیة  الدورةالدورة••

    األمراضاألمراض  مسبباتمسببات  منمن  األرضاألرض  خلوخلو  یفضلیفضل  ذلكذلك  ولنجاحولنجاح
..األبیضاألبیض  العفنالعفن  مثلمثل  باألرضباألرض  الكامنةالكامنة

    البصلالبصل  إلنتاجإلنتاج  ثالثیةثالثیة  دورةدورة  فىفى  البصلالبصل  یزرعیزرع  ::الثالثیةالثالثیة  الدورةالدورة••
    والكتانوالكتان  والفولوالفول  والقمحوالقمح  البرسیمالبرسیم  الدورةالدورة  ھذهھذه  فىفى  ویدخلویدخل  الفتیلالفتیل
..الرفیعةالرفیعة  والذرةوالذرة  الشامیةالشامیة  والذرةوالذرة



البصل الفتیلالبصل الفتیل

إنتاج األبصال بطریقة الشتلإنتاج األبصال بطریقة الشتل: : أوُالأوُال
  عدمعدم  منمن  بالرغمبالرغم  مصرمصر  فىفى  السائدةالسائدة  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  مازالتمازالت••

  األیدىاألیدى  إلىإلى  لحاجتھالحاجتھا  وذلكوذلك  المتقدمةالمتقدمة  البالدالبالد  منمن  كثیركثیر  فىفى  إستخدامھاإستخدامھا
  إقتصادیةإقتصادیة  تعتبرتعتبر  الال  الشتلالشتل  بماكیناتبماكینات  الشتلالشتل  معدالتمعدالت  أنأن  كماكما  العاملةالعاملة

..معینةمعینة  ظروفظروف  تحتتحت  إالإال
  تخطیطتخطیط  بدونبدون  السطحیةالسطحیة  األراضىاألراضى  فىفى  عادةعادة  الشتلالشتل  عملیةعملیة  وتتموتتم••

    ویمكنویمكن  الصعیدالصعید  منطقةمنطقة  فىفى  وذلكوذلك  سطورسطور  فىفى  المیاهالمیاه  غیابغیاب  وفىوفى
  أنواعأنواع  باقىباقى  وفىوفى  ..والرملیةوالرملیة  الخفیفةالخفیفة  األراضىاألراضى  جمیعجمیع  فىفى  تعمیمھاتعمیمھا

  وجودوجود  فىفى  الشتالتالشتالت  غرسغرس  معمع  خطوطخطوط  فىفى  الزراعةالزراعة  تتمتتم  األراضىاألراضى
..اإلنتاجاإلنتاج  محافظاتمحافظات  باقىباقى  فىفى  وذلكوذلك  المیاهالمیاه



::الشروط الواجب توافرھا فى الشتالت المستخدمةالشروط الواجب توافرھا فى الشتالت المستخدمة

    سمكسمك  أوأو  مممم١٠١٠  ::  ٦٦  بینبین  القاعدةالقاعدة  عندعند  قطرھاقطرھا  یتراوحیتراوح  أنأن  - - ١١
  ..الخنصرالخنصر  اإلصبعاإلصبع  أوأو  الرصاصالرصاص  القلمالقلم

  والفطریةوالفطریة  الحشریةالحشریة  اإلصاباتاإلصابات  منمن  الشتالتالشتالت  تخلوتخلو  أنأن  - - ٢٢
  ..المشتلالمشتل  وحشائشوحشائش

  بمدةبمدة  الشتالتالشتالت  تقلیعتقلیع  قبلقبل  المشتلالمشتل  عنعن  الرىالرى  یمنعیمنع  أنأن  یفضلیفضل  - - ٣٣
..الشتالتالشتالت  إلقلمةإلقلمة  وذلكوذلك  إسبوعینإسبوعین  إلىإلى  أسبوعأسبوع

..مضمونامضمونا  المشتلالمشتل  منھامنھا  المنزرعالمنزرع  التقاوىالتقاوى  مصدرمصدر  یكونیكون  أنأن  - - ٤٤



::المشتلالمشتل  زراعةزراعة  میعادمیعاد
  فىفى  ذلكذلك  ویتمویتم  أغسطسأغسطس  منتصفمنتصف  منمن  المشتلالمشتل  زراعةزراعة  فىفى  البدءالبدء  یمكنیمكن••

  فىفى  المتأخرةالمتأخرة  للزراعاتللزراعات  نوفمبرنوفمبر  حتىحتى  ذلكذلك  ویستمرویستمر  المبكرةالمبكرة  الزراعاتالزراعات
..البحرىالبحرى  الوجھالوجھ

::التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة
- - ٣٠٣٠  منمن  یستخدمیستخدم  وعمومًاوعمومًا  العوائلالعوائل  منمن  لعدیدلعدید  تبعًاتبعًا  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تختلفتختلف••

  مضمونمضمون  مصدرمصدر  منمن  تكونتكون  أنأن  ویجبویجب  سوداءسوداء  حبةحبة  فدانفدان  لكللكل  كجمكجم  ٤٠٤٠
..الفطریةالفطریة  بالمطھراتبالمطھرات  معاملتھامعاملتھا  یفضلیفضل  كماكما



::المشتلالمشتل  زراعةزراعة
  ..اإلنباتاإلنبات  فىفى  ذلكذلك  ألھمیةألھمیة  جیداجیدا  المشتلالمشتل  أرضأرض  تسویةتسویة  تتمتتم  أنأن  یجبیجب••

  الحشائشالحشائش  نقاوةنقاوة  یسھلیسھل  حتىحتى  خفیفةخفیفة  المشتلالمشتل  أرضأرض  تكونتكون  أنأن  ویفضلویفضل
  نسبیانسبیا  ثقیلةثقیلة  أرضأرض  فىفى  الزراعةالزراعة  إلىإلى  اإلضطراراإلضطرار  عندعند  أماأما  الشتالتالشتالت  وتقلیعوتقلیع
  األرضاألرض  إعدادإعداد  بعدبعد  الزراعةالزراعة  وتكونوتكون  خطوطخطوط  فىفى  الزراعةالزراعة  تفضلتفضل

  غیرغیر  مجرىمجرى  یعملیعمل  ثمثم  قصبتینقصبتین  //  خطخط١٤١٤  بمعدلبمعدل  تخطیطھاتخطیطھا  ثمثم  وتسویتھاوتسویتھا
  الخفیفةالخفیفة  التغطیةالتغطیة  ثمثم  البذورالبذور  تسرسبتسرسب  ثمثم  الخطالخط  جانبىجانبى  علىعلى  عمیقعمیق

..الرىالرى  ثمثم  بالتراببالتراب
  أوأو  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  البذورالبذور  تسطیرتسطیر  ماكیناتماكینات  إستخدامإستخدام  یمكنیمكن••

  السطرالسطر  بینبین  المسافةالمسافة  تكونتكون  حیثحیث  التربةالتربة  وتسویةوتسویة  خدمتھاخدمتھا  بعدبعد  الخفیفةالخفیفة
..الرىالرى  ثمثم  سمسم  ٢٠٢٠  واآلخرواآلخر



    األرضاألرض  تقسیمتقسیم  یتمیتم  وتسویتھاوتسویتھا  األرضاألرض  خدمةخدمة  بعدبعد  یمكنیمكن  وكذلكوكذلك••
    بعدبعد  التقاوىالتقاوى  تنثرتنثر  ثمثم  صغیرةصغیرة  أحواضأحواض  إلىإلى  ثمثم  شرائحشرائح  إلىإلى

    أوأو  ..وسیلةوسیلة  بأىبأى  البذورالبذور  تغطیةتغطیة  ثمثم  جیداجیدا  الحوضالحوض  سطحسطح  تسویةتسویة
    مسامیرمسامیر  بھبھ  مثبتمثبت  لوحلوح  بواسطةبواسطة  الحوضالحوض  فىفى  سطورسطور  تعملتعمل  قدقد

    السطورالسطور  بینبین  المطلوبةالمطلوبة  ھىھى  بینھمابینھما  المسافةالمسافة  أبعادأبعاد  علىعلى  طویلةطویلة
    فىفى  البذورالبذور  تسقطتسقط  لتغطیتھالتغطیتھا  جربعتھاجربعتھا  وعندوعند  البذورالبذور  تنثرتنثر  ثمثم

..الرىالرى  ثمثم  السطورالسطور



    بتجانسبتجانس  خطوطخطوط  فىفى  أوأو  التسطیرالتسطیر  بماكینةبماكینة  الزراعةالزراعة  وتتمیزوتتمیز••
    وسھولةوسھولة  للشتلللشتل  منھامنھا  الصالحالصالح  نسبةنسبة  وزیادةوزیادة  الشتالتالشتالت  أحجامأحجام
..الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  سھولةسھولة  عنعن  فضالفضال  تقلیعھاتقلیعھا



:  :  رى المشتلرى المشتل
ینبغى االعتناء برى المشتل وال سیما عقب زراعة البذور  ینبغى االعتناء برى المشتل وال سیما عقب زراعة البذور  ••

مرات فى اإلسبوع األول من  مرات فى اإلسبوع األول من    ٣٣حیث یتم رى المشتل حیث یتم رى المشتل 
الزراعة وینبغى مراعاة عدم ترك األرض لتجف أو تتشقق  الزراعة وینبغى مراعاة عدم ترك األرض لتجف أو تتشقق  
تجنبا لتقطیع جذور البادرات الصغیرة مما یؤدى إلى موتھا تجنبا لتقطیع جذور البادرات الصغیرة مما یؤدى إلى موتھا 

أیام إلى أن أیام إلى أن   ١٠١٠: :   ٧٧وبعد تكامل اإلنبات تروى األرض كل  وبعد تكامل اإلنبات تروى األرض كل  
یوما من  یوما من    ٧٠٧٠: :   ٦٠٦٠یحین میعاد تقلیع الشتالت وذلك بعد نمو یحین میعاد تقلیع الشتالت وذلك بعد نمو 

..الزراعةالزراعة



::المشتلالمشتل  تسمیدتسمید
  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  ویضافویضاف  العضوىالعضوى  بالسمادبالسماد  المشتلالمشتل  أرضأرض  تسمدتسمد  الال••

    وحدةوحدة  ٤٨٤٨  یضافیضاف  كماكما  فدانفدان//PP22OO55  وحدةوحدة  ٦٠٦٠  --٣٠٣٠  بمعدلبمعدل  الكالسیومالكالسیوم
KK22OO//  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  إعدادإعداد  معمع  فدانفدان..

  دفعتیندفعتین  علىعلى  فدانفدان  //نن  وحدةوحدة  ٤٠٤٠  یضافیضاف  اآلزوتیةاآلزوتیة  لألسمدةلألسمدة  بالنسبةبالنسبة  أماأما••
  والنصفوالنصف  التقاوىالتقاوى  نثرنثر  منمن  أسابیعأسابیع  ثالثةثالثة  بعدبعد  الكمیةالكمیة  نصفنصف  األولىاألولى  الدفعةالدفعة
    األولىاألولى  الدفعةالدفعة  منمن  أسبوعینأسبوعین  بعدبعد  الباقىالباقى

––  ٤٥٤٥  بعدبعد  للشتلللشتل  المناسبالمناسب  الحجمالحجم  إلىإلى  الشتالتالشتالت  وتصلوتصل••   منمن  یومایوما  6060
..  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  الزراعةالزراعة



::المستدیمالمستدیم  بالحقلبالحقل  الشتالتالشتالت  زراعةزراعة
  فىفى  وتزرعوتزرع  الشتالتالشتالت  تقلعتقلع  ثمثم  بالمشتلبالمشتل  الشتالتالشتالت  المزارعالمزارع  ینتجینتج••

  ویبقىویبقى  منفردمنفرد  الحقولالحقول  فىفى  البصلالبصل  شتلشتل  یتمیتم  أنأن  وإماوإما  المستدیمالمستدیم  الحقلالحقل
  مارسمارس  فىفى  زراعتھزراعتھ  موعدموعد  حلولحلول  عندعند  القطنالقطن  علیةعلیة  یحملیحمل  أوأو  كذلككذلك

..البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى  وذلكوذلك  وإبریلوإبریل
  بمعدلبمعدل  تخططتخطط  وتسویتھاوتسویتھا  وتجھیزھاوتجھیزھا  األرضاألرض  إعدادإعداد  بعدبعد  یمكنیمكن  كماكما••

    وھذهوھذه  منفردامنفردا  البصلالبصل  زراعةزراعة  عندعند  وذلكوذلك  قصبتینقصبتین  //  خطخط  ١٤١٤
..البصلالبصل  زراعةزراعة  فىفى  شیوعاشیوعا  األكثراألكثر  ھىھى  الطریقةالطریقة



::  الشتلةالشتلة  زراعةزراعة
  العمقالعمق  وعلىوعلى  المیاهالمیاه  وجودوجود  فىفى  بالغرسبالغرس  الشتلةالشتلة  زراعةزراعة  تتمتتم••

  ٧٧--٥٥  بعدبعد  وعلىوعلى  الشتلةالشتلة  منمن  األبیضاألبیض  الجزءالجزء  یغطىیغطى  الذىالذى
  القصبالقصب  خطوطخطوط  علىعلى  التحمیلالتحمیل  أماأما  ..الشتالتالشتالت  بینبین  سمسم

  فىفى  سطورسطور  ٤٤  ::  ٣٣  شتلشتل  یمكنیمكن  فأنةفأنة  الخریفىالخریفى  الغرسالغرس
  ٥٠٥٠  ::  ٤٠٤٠  وقدرھاوقدرھا  المغروسةالمغروسة  القصبالقصب  عقلعقل  بینبین  المسافةالمسافة

  داخلداخل  الشتالتالشتالت  بینبین  سمسم  ٧٧  ::  ٥٥  مسافةمسافة  علىعلى  وذلكوذلك  سمسم
..السطرالسطر



    الشتالتالشتالت  فتزرعفتزرع  خطوطخطوط  علىعلى  المنفردةالمنفردة  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  أماأما••
  رابعرابع  أوأو  ثالثثالث  سطرسطر  إضافةإضافة  األفضلاألفضل  منمن  ولكنولكن  الخطالخط  جانبىجانبى  علىعلى
..قصبتینقصبتین  //  خطخط  ١٤١٤  منمن  أقلأقل  بمعدلبمعدل  التخطیطالتخطیط  عندعند

  لذلكلذلك  ٢٢مم//نباتنبات  ٤٠٤٠  إلىإلى  المزارعالمزارع  وصولوصول  عدمعدم  لوحظلوحظ  فقدفقد  وعموماوعموما••
  إلىإلى  تصلتصل  أنأن  یلزمیلزم  والتىوالتى  الكثافةالكثافة  ھذهھذه  زیادةزیادة  علىعلى  العملالعمل  یجبیجب
    یزیدیزید  الال  حیثحیث  المتأخرةالمتأخرة  الزراعاتالزراعات  فىفى  وخصوصاوخصوصا  ٢٢مم//نباتنبات١٠٠١٠٠
    ھوھو  للمحصولللمحصول  المحددالمحدد  العاملالعامل  ویصبحویصبح  كثیراكثیرا  البصلةالبصلة  حجمحجم

..أساساأساسا  النباتیةالنباتیة  الكثافةالكثافة



::  التسمیدالتسمید
  فدانفدان//PP22OO55  حدةحدة  ٤٥٤٥  یضافیضاف  للزراعةللزراعة  وإعدادھاوإعدادھا  األرضاألرض  خدمةخدمة  عندعند••

  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  أماأما  والصفراءوالصفراء  الخفیفةالخفیفة  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى  فىفى
  معمع  فدانفدان  //KK22OO  وحدةوحدة  ٤٨٤٨  وكذلكوكذلك  وحدةوحدة  ٧٥٧٥  أوأو  ٦٠٦٠  إلىإلى  الكمیةالكمیة  تزیدتزید

  وذلكوذلك  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  حتىحتى  بلدىبلدى  سمادسماد  یضافیضاف  الال  وعادةوعادة  الخدمةالخدمة
..الحشائشالحشائش  جلبجلب  لتفادىلتفادى

  األولىاألولى  تضافتضاف  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى  دفعتیندفعتین  علىعلى  فیضاففیضاف  اآلزوتاآلزوت  أماأما••
  بشھربشھر  ذلكذلك  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  فدانفدان//نن  وحدةوحدة  ٦٠٦٠    بمعدلبمعدل  المحایاهالمحایاه  ریھریھ  معمع

..المعدلالمعدل  بنفسبنفس



    إلىإلى  اآلزوتاآلزوت  كمیةكمیة  فتصلفتصل  والخفیفةوالخفیفة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  أماأما••
    أمكنأمكن  ماما  كثیرةكثیرة  دفعاتدفعات  علىعلى  تضافتضاف  فدانفدان//نن  وحدةوحدة١٥٠١٥٠

    كلكل  إضافةإضافة  یتمیتم  أنأن  علىعلى  دفعةدفعة  كلكل  فىفى  منخفضمنخفض  وبمعدلوبمعدل
  مارسمارس  إلىإلى  وتمتدوتمتد  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  فبرایرفبرایر  أواخرأواخر  فىفى  الدفعاتالدفعات

    والخفیفةوالخفیفة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  وعادةوعادة  ..  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى
..بدونبدون  ومرةومرة  آزوتىآزوتى  بسمادبسماد  مرةمرة  البصلالبصل  یروىیروى



::الرىالرى
    منمن  األولىاألولى  األطواراألطوار  فىفى  متقاربمتقارب  لرىلرى  البصلالبصل  نباتنبات  یحتاجیحتاج••

    العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  تكوینتكوین  لتشجیعلتشجیع  الشتلالشتل  بعدبعد  النباتالنبات  حیاةحیاة
    إعطاءإعطاء  عنعن  النباتاتالنباتات  تمتنعتمتنع  حتىحتى  النضجالنضج  عندعند  الرىالرى  ویمنعویمنع
  زائدازائدا  جفافاجفافا  األرضاألرض  جفافجفاف  عدمعدم  مراعاةمراعاة  معمع  ثانویةثانویة  جذورجذور
    شكلشكل  تشوهتشوه  منمن  خوفاخوفا  القوامالقوام  ثقیلةثقیلة  األرضاألرض  كانتكانت  إذاإذا  السیماالسیما
  البصلةالبصلة



    عالیةعالیة  لیستلیست  للرىللرى  األبصالاألبصال  محصولمحصول  فاحتیاجاتفاحتیاجات  وعموماوعموما••
    تزایدتزاید  إلىإلى  النباتالنبات  حیاةحیاة  أواخرأواخر  فىفى  الرىالرى  زیادةزیادة  تؤدىتؤدى  حیثحیث
  ––  الرقبةالرقبة  بعفنبعفن  اإلصابةاإلصابة  واحتماالتواحتماالت  العرقانالعرقان  األبصالاألبصال  نسبةنسبة
ــ::  إلىإلى  الموسمالموسم  خاللخالل  الرىالرى  فتراتفترات  تقاربتقارب  یؤدىیؤدى  كماكما

األرضاألرض  منمن  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  فىفى  الجذورالجذور  تنموتنمو- - ١١
    المزدوجةالمزدوجة  األبصالاألبصال  زیادةزیادة- - ٢٢
النضجالنضج  میعادمیعاد  تأخیرتأخیر- - ٣٣



    المعدالمعد  البصلالبصل  رىرى  یمنعیمنع  وزارىوزارى  قرارقرار  أخیرًاأخیرًا  صدرصدر  ولقدولقد••
    األقلاألقل  علىعلى  بشھربشھر  التقلیعالتقلیع  قبلقبل  للتصدیرللتصدیر

  --  التربةالتربة  حالةحالة  --  النباتالنبات  لحاجةلحاجة  تبعاتبعا  الرىالرى  میعادمیعاد  یتوقفیتوقف  وو••
..الحرارةالحرارة  درجةدرجة  --  األمطاراألمطار  سقوطسقوط

    یؤدىیؤدى  حیثحیث  الرىالرى  ثمثم  النباتاتالنباتات  تعطیشتعطیش  تفادىتفادى  الضرورىالضرورى  ومنومن••
..والخارجىوالخارجى  الداخلىالداخلى  اإلزدواجاإلزدواج  نسبةنسبة  منمن  زیادةزیادة  إلىإلى  ذلكذلك



::والتقلیعوالتقلیع  النضجالنضج
  ٧٧  ::٥٥  منمن  الفتیلالفتیل  البصلالبصل  لنضجلنضج  الالزمةالالزمة  الفترةالفترة  تتراوحتتراوح••

  الشتلالشتل  منمن  أشھرأشھر  ٥٥  ::٣٣  أوأو  البذورالبذور  زراعةزراعة  منمن  أشھرأشھر
  طولطول  ––  األرضاألرض  طبیعةطبیعة  ––  الصنفالصنف  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف

  ––  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  ––  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  ––  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة
..الرىالرى



وھناك بعض العالمات التى یمكن اإلسترشاد بھا على وھناك بعض العالمات التى یمكن اإلسترشاد بھا على 
النضج وأھمھا ما یلىالنضج وأھمھا ما یلى

).).األعناقاألعناق((طراوة أنسجة السوق الكاذبة طراوة أنسجة السوق الكاذبة ١١..

..إبتداء جفاف المجموع الخضرىإبتداء جفاف المجموع الخضرى٢٢..

..إنحناء األوراق ألسفلإنحناء األوراق ألسفل٣٣..

..جفاف الجذورجفاف الجذور٤٤..



  الحقلالحقل  فىفى  یوجدیوجد  بلبل  واحدواحد  وقتوقت  فىفى  جمیعًاجمیعًا  النباتاتالنباتات  تنضجتنضج  والوال••
  إلىإلى  ذلكذلك  ویرجعویرجع  متأخرةمتأخرة  وأخرىوأخرى  النضجالنضج  مبكرةمبكرة  أبصالأبصال  الواحدالواحد

    یرجعیرجع  كماكما  الصنفالصنف  نباتاتنباتات  بینبین  الوراثىالوراثى  التركیبالتركیب  فىفى  إختالفإختالف
    النباتاتالنباتات  لھالھا  تتعرضتتعرض  التىالتى  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  فىفى  إختالفإختالف  إلىإلى

..بالحقلبالحقل
  النباتاتالنباتات  بتقلیعبتقلیع  مصرمصر  فىفى  المزارعالمزارع  ویقومویقوم  التقلیعالتقلیع  طرقطرق  وتتعددوتتعدد••

  أنھأنھ  إذإذ  المحراثالمحراث  بإستخدامبإستخدام  ینصحینصح  والوال  المنقرةالمنقرة  بإستخدامبإستخدام  أوأو  بالیدبالید
  إصابتھاإصابتھا  یسھلیسھل  ممامما  المجروحةالمجروحة  األبصالاألبصال  نسبةنسبة  زیادةزیادة  إلىإلى  یؤدىیؤدى
..بالعفنبالعفن



  وتزالوتزال  النباتاتالنباتات  لتقیلعلتقیلع  آالتآالت  فیستخدمفیستخدم  الخارجالخارج  فىفى  أماأما••
  التىالتى  النباتاتالنباتات  إستبعادإستبعاد  وینبغىوینبغى  المخازنالمخازن  إلىإلى  وتنقلوتنقل  القمةالقمة
..حدةحدة  علىعلى  وتسوقوتسوق  الزھریةالزھریة  شماریخھاشماریخھا  طردطرد  سبقسبق



::المعالجة أو التسمیطالمعالجة أو التسمیط

  الزائدةالزائدة  المیاهالمیاه  كمیاتكمیات  منمن  للتخلصللتخلص  بتجفیفھبتجفیفھ  البصلالبصل  یعالجیعالج••
  إعدادإعداد  عندعند  وذلكوذلك  مباشرًةمباشرًة  الحقلالحقل  فىفى  ذلكذلك  حدثحدثیی  وقدوقد

  یكونیكون  الال  وقدوقد  ..التخزینالتخزین  أوأو  بعیدةبعیدة  لمسافاتلمسافات  للشحنللشحن  البصلالبصل
..المباشرالمباشر  اإلستھالكاإلستھالك  ظروفظروف  فىفى  ضرورةضرورة  للمعالجةللمعالجة



  بعضھابعضھا  فوقفوق  النباتاتالنباتات  برصبرص  مصرمصر  فىفى  البصلالبصل  معالجةمعالجة  وتجرىوتجرى••
  معمع  مراودمراود  فىفى  مترمتر  ٥٠٥٠..٠٠  ––٢٥٢٥..٠٠نحونحو  إلىإلى  یصلیصل  بإرتفاعبإرتفاع
    بلفحةبلفحة  إصابتھاإصابتھا  منمن  خوفًاخوفًا  بالعروشبالعروش  األبصالاألبصال  تغطیةتغطیة  مراعاةمراعاة
  العروشالعروش  تقطعتقطع  ثمثم  أسابیعأسابیع  ٣٣  --٢٢  نحونحو  األبصالاألبصال  وتتركوتترك  ..الشمسالشمس
    التقطیعالتقطیع  وأثناءوأثناء  البصلالبصل  عنعن  بعیدبعید  سمسم٥٥..١١- - ١١  إرتفاعإرتفاع  علىعلى  بسكینبسكین

  الغیرالغیر  األبصالاألبصال  وتستبعدوتستبعد  األبصالاألبصال  تفرزتفرز  ))الكاذبةالكاذبة  للسوقللسوق((
    الغریبةالغریبة  ––  الحنبوطالحنبوط  ––  المجروحةالمجروحة  ––  المصابةالمصابة((  فیھافیھا  مرغوبمرغوب

  العروشالعروش  قطعقطع  بعدبعد  األبصالاألبصال  تتركتترك  ثمثم  ))اللوناللون  فىفى  الصنفالصنف  منمن
..الصنفالصنف  جفافجفاف  إلتمامإلتمام  یومینیومین  لمدةلمدة



    بوضعبوضع  التسمیطالتسمیط  بعملیةبعملیة  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  الزراعالزراع  بعضبعض  یقومیقوم••
  العرضالعرض  ضیقةضیقة  مستطیلةمستطیلة  مراودمراود  فىفى  ومتجاورةومتجاورة  رأسیھرأسیھ  النباتاتالنباتات

  دوندون((  بالتراببالتراب  الجوانبالجوانب  منمن  األبصالاألبصال  تغطیةتغطیة  مراعاةمراعاة  معمع
  عنعن  تنشأتنشأ  التىالتى  لألضرارلألضرار  تجنبًاتجنبًا  وذلكوذلك  ))الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع
  بالمراودبالمراود  النباتاتالنباتات  تتركتتركوو  المباشرالمباشر  للضوءللضوء  األبصالاألبصال  تعرضتعرض

  حینئذحینئذ  للمحصولللمحصول  التصریفالتصریف  فرصةفرصة  وتحینوتحین  األوراقاألوراق  تجفتجف  حتىحتى
  ––    وجدتوجدت  إنإن  والجذوروالجذور  الكاذبةالكاذبة  السوقالسوق  وتقطعوتقطع  الترابالتراب  یزالیزال
  ..األسعاراألسعار  تتحسنتتحسن  أنأن  إلىإلى  ماما  لفترةلفترة  المراودالمراود  فىفى    األبصالاألبصال  تتركتترك

..مؤقتمؤقت  تخزینتخزین  حینئذحینئذ  التسمیطالتسمیط  ویعتبرویعتبر



  تیارتیار  بإمراربإمرار  صناعیًاصناعیًا  تجفیفھاتجفیفھا  أوأو  األبصالاألبصال  معالجةمعالجة  ویمكنویمكن••
  بعدبعد  وذلكوذلك  ساعةساعة  ١٦١٦  لمدةلمدة  فف̊˚  ١١٨١١٨  الساخنالساخن  الھواءالھواء  منمن

  ھذاھذا  یؤدىیؤدى  والوال  المسامالمسام  واسعةواسعة  أجولةأجولة  فىفى  األبصالاألبصال  وضعوضع
  تتركتترك  األحیاناألحیان  بعضبعض  وفىوفى  ..لألبصاللألبصال  أضرارأضرار  حدوثحدوث  إلىإلى

  األعناقاألعناق  تكونتكون  أنأن  علىعلى  تسمیطھاتسمیطھا  بعدبعد  بعروشھابعروشھا  األبصالاألبصال
  عندعند  عصارةعصارة  تفرزتفرز  أوأو  تتقصفتتقصف  الال  لدنھلدنھ  أصبحتأصبحت  قدقد

..علیھاعلیھا  الضغطالضغط



::الفـرزالفـرز
یمكن فرز البصل بالحقل أثناء تقلیع النباتات یمكن فرز البصل بالحقل أثناء تقلیع النباتات ••

فیسھل إزالة األبصال ذات الحامل النورى فیسھل إزالة األبصال ذات الحامل النورى 
وكذلك أثناء قطع القمم والجذور وأثناء تعبئة وكذلك أثناء قطع القمم والجذور وأثناء تعبئة 

..المحصول وتسویقھالمحصول وتسویقھ



    منمن  خالیةخالیة  مفردةمفردة  سلیمةسلیمة  رؤوسرؤوس  علىعلى  للحصولللحصول  الفرزالفرز  ویجرىویجرى••
    والمحنبطةوالمحنبطة  المجروحةالمجروحة  األبصالاألبصال  وتستبعدوتستبعد  والعطبوالعطب  األضراراألضرار
    الشمسالشمس  بلفحةبلفحة  والمصابةوالمصابة  ))ساخنةساخنة((  بالرطوبةبالرطوبة  والمتأثرةوالمتأثرة

    والبیضاءوالبیضاء  الحمراءالحمراء  واألبصالواألبصال  باألمراضباألمراض  والمصابةوالمصابة  ))مسلوقةمسلوقة((
    الشكلالشكل  منتظمةمنتظمة  الغیرالغیر  الطویلةالطویلة  أوأو  السمیكةالسمیكة  الرقبةالرقبة  وذاتوذات

    المقفولةالمقفولة  المزدوجةالمزدوجة  األبصالاألبصال  تستبعدتستبعد  كماكما  القشرةالقشرة  والمنزوعةوالمنزوعة
..للتسویقللتسویق  صالحصالح  ویصبحویصبح  ویعبأویعبأ  یدرجیدرج  ثمثم



::المحصولالمحصول
::طن ویرجع ذلك إلىطن ویرجع ذلك إلى  ٢٠٢٠––٢٢تتراوح كمیة المحصول منتتراوح كمیة المحصول من••

..الزراعة مستقلة أو محملةالزراعة مستقلة أو محملة١١..

..الزراعةالزراعةومنطقة ومنطقة میعاد میعاد ٢٢..

..كثافة النباتاتكثافة النباتات٣٣..

مقاومة  مقاومة    ––تسمید تسمید   ––رى رى ((العنایة بجمیع العملیات الزراعیة العنایة بجمیع العملیات الزراعیة ٤٤..
))آفاتآفات



إنتاج األبصال بزراعة البذور مباشرةإنتاج األبصال بزراعة البذور مباشرة: : ثانیًاثانیًا

    فىفى  األولىاألولى  المرتبةالمرتبة  مباشرةمباشرة  بالبذرةبالبذرة  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  تحتلتحتل••
    واألیدىواألیدى  البذورالبذور  بتوفیربتوفیر  تتمیزتتمیز  حیثحیث  وأمریكاوأمریكا  أورباأوربا  بالدبالد  معظممعظم
    فیھافیھا  المیكنةالمیكنة  إستخدامإستخدام  یمكنیمكن  أنھأنھ  كماكما  ملحوظةملحوظة  بصورةبصورة  العاملةالعاملة
..الحصادالحصاد  وحتىوحتى  البذرةالبذرة  زراعةزراعة  منمن  إبتداءإبتداء  بسھولةبسھولة

    األراضىاألراضى  فىفى  الطریقةالطریقة  بھذهبھذه  الزراعةالزراعة  نشرنشر  فىفى  جھودجھود  وتبذلوتبذل••
    اآلالتاآلالت  إستخدامإستخدام  ویمكنویمكن  العمالةالعمالة  تقلتقل  حیثحیث  مصرمصر  فىفى  الجدیدةالجدیدة

المناطقالمناطق  ھذهھذه  مثلمثل  فىفى  إلنتشارھاإلنتشارھا  وذلكوذلك  والحصادوالحصاد  الزراعةالزراعة  فىفى



::الزراعةالزراعة  میعادمیعاد
    أولأول  منمن  إبتداءإبتداء  المستدیمالمستدیم  الحقلالحقل  فىفى  مباشرةمباشرة  البذرةالبذرة  تزرعتزرع••

..أكتوبرأكتوبر  نھایةنھایة  عنعن  التأخیرالتأخیر  عدمعدم  مراعاةمراعاة  ویجبویجب  أكتوبرأكتوبر
::األصنافاألصناف

    صنفصنف  ستخدمستخدمیی  لقبلىلقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  المبكرةالمبكرة  الزراعاتالزراعات  فىفى••
    فىفى  المتأخرةالمتأخرة  الزراعاتالزراعات  فىفى  أماأما  محسنمحسن  ٦٦  وجیزةوجیزة  ١١  شندویلشندویل
    ..٢٠٢٠  جیزةجیزة  إستخدامإستخدام  فیفضلفیفضل  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ



::المناسبةالمناسبة  األرضاألرض
    تجنبتجنب  ویجبویجب  الرملیةالرملیة  أوأو  الصفراءالصفراء  ھىھى  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة••

  األراضىاألراضى  منمن  النوعالنوع  ھذاھذا  ألنألن  الكلسیةالكلسیة  األراضىاألراضى  فىفى  الزراعةالزراعة
    األبصالاألبصال  تكوینتكوین  علىعلى  فتؤثرفتؤثر  صلبةصلبة  وتصبحوتصبح  الرىالرى  بعدبعد  یتماسكیتماسك

    كماكما  ""المشوھةالمشوھة""  المنضغطةالمنضغطة  األبصالاألبصال  تكوینتكوین  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما
    تكونتكون  أنأن  یجبیجب  كماكما  نضجھانضجھا  بعدبعد  األبصالاألبصال  تقلیعتقلیع  یصعبیصعب
..األبیضاألبیض  العفنالعفن  وخاصةوخاصة  األمراضاألمراض  منمن  خالیةخالیة  األرضاألرض



    ::معدل التقاوىمعدل التقاوى
كجم من البذور الجیدة المرتفعة  كجم من البذور الجیدة المرتفعة    ٢٢: :   ١.٥١.٥یحتاج الفدان إلى یحتاج الفدان إلى ••

فى النقاوة واإلنبات مع التأكد من أنھا من الصنف المطلوب  فى النقاوة واإلنبات مع التأكد من أنھا من الصنف المطلوب  
زراعتھ فى المنطقة  زراعتھ فى المنطقة  



ینصح بإجراء بعض المعامالت على البذرة قبل ینصح بإجراء بعض المعامالت على البذرة قبل وو
::زراعتھازراعتھا

::البذورالبذور  تطھیرتطھیر  --١١
    منمن  لحمایتھالحمایتھا  زراعتھازراعتھا  قبلقبل  البذورالبذور  بتطھیربتطھیر  ینصحینصح••

  مثلمثل  بمادةبمادة  البذورالبذور  تخلطتخلط  حیثحیث  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات
  ضدضد  الوقائىالوقائى  للتطھیرللتطھیر  %%٢٥٢٥..٠٠  بمعدلبمعدل  %%٧٥٧٥  أراسنأراسن
  مرضمرض  مسببمسبب  منمن  للوقایةللوقایة  %%  ٥٨٥٨..٦٦  بمعدلبمعدل  أوأو  الذبولالذبول

  أىأى  وجودوجود  معمع  المطھرةالمطھرة  بالموادبالمواد  البذورالبذور  وتخلطوتخلط  ..التضخمالتضخم
..المیثوسیلالمیثوسیل  مثلمثل  الصقةالصقة  مادةمادة



::النادرةالنادرة  العناصرالعناصر  محالیلمحالیل  فىفى  البذورالبذور  وضعوضع  --٢٢
    منمن  التركیزالتركیز  منخفضةمنخفضة  محالیلمحالیل  فىفى  البصلالبصل  بذوربذور  بنقعبنقع  ینصحینصح••

    والزنكوالزنك  المنجنیزالمنجنیز  مثلمثل  إنباتھاإنباتھا  لتشجیعلتشجیع  وذلكوذلك  النادرةالنادرة  العناصرالعناصر
  فىفى  أوأو  فردیةفردیة  المولبیدنیمالمولبیدنیم  وو  والبورونوالبورون  والنحاسوالنحاس  والحدیدوالحدید
..البذورالبذور  لھالھا  تتعرضتتعرض  التىالتى  األشعةاألشعة  جرعاتجرعات..مخالیطمخالیط



::باألشعةباألشعة  البصلالبصل  بذوربذور  معاملةمعاملة  --٣٣
    منمن  لجرعاتلجرعات  لتعریضھالتعریضھا  قلیالقلیال  البصلالبصل  بذوربذور  إنباتإنبات  یزدادیزداد  ••

  یزیدیزید  كذلككذلك  رونتجنرونتجن  ٣٠٠٣٠٠  ::  ١٠٠١٠٠  بینبین  تتراوحتتراوح  جاماجاما  أشعةأشعة
بزیادةبزیادة  والبیروكسیدیزوالبیروكسیدیز  الكتالیزالكتالیز  إنزیمىإنزیمى  نشاطنشاط



::للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز
    األرضاألرض  فتحرثفتحرث  األرضاألرض  بتجھیزبتجھیز  التامةالتامة  العنایةالعنایة  یجبیجب••

  وتقسموتقسم  تماماتماما  تسوىتسوى  ثمثم  ناعمةناعمة  تصبحتصبح  حتىحتى  جیداجیدا  وتزحفوتزحف
  مساویًامساویًا  الشریحةالشریحة  عرضعرض  یكونیكون  بحیثبحیث  طویلةطویلة  شرائحشرائح  إلىإلى

  الزراعةالزراعة  تتمتتم  حتىحتى  مرتینمرتین  یماثلھیماثلھ  أوأو  التسطیرالتسطیر  آلةآلة  لعرضلعرض
..بسھولةبسھولة



::الزراعةالزراعة  طریقةطریقة
    تكونتكون  أنأن  علىعلى  التسطیرالتسطیر  آالتآالت  بإستخدامبإستخدام  الزراعةالزراعة  تتمتتم••

    البذورالبذور  تزرعتزرع  أوقدأوقد  سمسم  ٢٠٢٠  واآلخرواآلخر  السطرالسطر  بینبین  المسافةالمسافة
  ٦٠٦٠  بعدبعد  تخفتخف  ثمثم  ))قصبتینقصبتین//خطخط  ١٤١٤((  الخطالخط  جانبىجانبى  علىعلى
..متساویةمتساویة  أبعادأبعاد  علىعلى  الزراعةالزراعة  منمن  یومایوما



::  الرىالرى
    ویجبویجب  الجدیدةالجدیدة  األرضاألرض  فىفى  بالرشبالرش  الرىالرى  إستخدامإستخدام  یفضلیفضل••

  كلكل  الرىالرى  یتمیتم  حیثحیث  اإلنباتاإلنبات  فترةفترة  فىفى  خاصةخاصة  بالرىبالرى  االھتماماالھتمام
    یتكاملیتكامل  وو  رطبةرطبة  دائمادائما  التربةالتربة  تظلتظل  حتىحتى  أیامأیام  ثالثثالث  أوأو  یومینیومین
..بإنتظامبإنتظام  ذلكذلك  بعدبعد  یتوالىیتوالى  ثمثم  اإلنباتاإلنبات

  المزدوجةالمزدوجة  األبصالاألبصال  نسبةنسبة  زیادةزیادة  إلىإلى  الرىالرى  إنتظامإنتظام  عدمعدم  ویؤدىویؤدى••
  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  فىفى  الحصادالحصاد  قبلقبل  الرىالرى  منعمنع  ویراعىویراعى  والمقشرةوالمقشرة
  نوعنوع  علىعلى  الریاتالریات  وعددوعدد  الرىالرى  میاةمیاة  كمیةكمیة  وتتوقفوتتوقف  ..بأسبوعینبأسبوعین
..الزراعةالزراعة  ومنطقةومنطقة  والصنفوالصنف  النباتالنبات  وحالةوحالة  األرضاألرض



::إلىإلى  الرىالرى  فترةفترة  تقاربتقارب  ویؤدىویؤدى••
    ..األرضاألرض  منمن  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  منمن  الجذورالجذور  نمونمو١١..
المزدوجةالمزدوجة  األبصالاألبصال  زیادةزیادة٢٢..
  أخضرأخضر  الھوائىالھوائى  المجموعالمجموع  ویظلویظل  النضجالنضج  میعادمیعاد  تأخیرتأخیر  ٣٣..

..طویلةطویلة  لفترةلفترة



::التسمیدالتسمید
    أثناءأثناء  فدانفدان//PP22OO55  وحدةوحدة  ٤٥٤٥  بمعدلبمعدل  الفوسفاتىالفوسفاتى  السمادالسماد  یضافیضاف••

    فیضاففیضاف  اآلزوتىاآلزوتى  للسمادللسماد  بالنسبةبالنسبة  امااما  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز
  الدفعةالدفعة  دفعاتدفعات  ثالثثالث  علىعلى  فدانفدان//نن  وحدةوحدة١٢٠١٢٠  ::  ٩٠٩٠  بمعدلبمعدل
    كلكل  ذلكذلك  بعدبعد  تضافتضاف  ثمثم  الزراعةالزراعة  منمن  أسابیعأسابیع  ٣٣  بعدبعد  اآلولىاآلولى

    دفعاتدفعات  ٤٤  علىعلى  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  یضافیضاف  وقدوقد  دفعةدفعة  أسبوعینأسبوعین
  فىفى  وذلكوذلك  أسبوعینأسبوعین  كلكل  ذلكذلك  بعدبعد  ثمثم  أسابیعأسابیع  ٣٣  بعدبعد  األولىاألولى
..الوادىالوادى  أرضأرض



    بقدربقدر  الدفعاتالدفعات  عددعدد  زیادةزیادة  فیجبفیجب  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  فىفى  أماأما••
    حتىحتى  ذلكذلك  وو  أمكنأمكن  كلماكلما  بالدفعةبالدفعة  السمادالسماد  كمیةكمیة  تقلیلتقلیل  معمع  اإلمكاناإلمكان
  الرىالرى  معمع  السادالساد  یضیعیضیع  والوال  إستفادةإستفادة  اكبراكبر  علىعلى  النباتالنبات  یحصلیحصل

    بوتاسیومبوتاسیوم  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٠٥٠  إضافةإضافة  یفضلیفضل  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  وفىوفى
..للزراعةللزراعة  وتجھیزھاوتجھیزھا  األرضاألرض  خدمةخدمة  معمع  تضافتضاف  للفدانللفدان



::  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة
    نباتاتنباتات  نمونمو  علىعلى  تؤثرتؤثر  التىالتى  اآلفاتاآلفات  أھمأھم  الحشائشالحشائش  تعتبرتعتبر••

    فتقاومفتقاوم  حیاتھحیاتھ  منمن  األولىاألولى  األطواراألطوار  فىفى  سیماسیما  والوال  البصلالبصل
    مبیداتمبیدات  بإستخدامبإستخدام  أوأو  بالعزیقبالعزیق  أوأو  بالیدبالید  بالنقاوةبالنقاوة  إماإما  الحشائشالحشائش
..الحشائشالحشائش



::والتجھیزوالتجھیز  الحصادالحصاد
  تقلیعتقلیع  ویبدأویبدأ  خضراءخضراء  مازالتمازالت  وھىوھى  النباتاتالنباتات  عروشعروش  تمیلتمیل  النضجالنضج  عندعند••

..%%٥٠٥٠  حوالىحوالى  المائلةالمائلة  العروشالعروش  نسبةنسبة  تبلغتبلغ  عندماعندما  البصلالبصل
  تقلیعتقلیع  منمن  اإلنتھاءاإلنتھاء  بعدبعد  وو  الحصادالحصاد  آلةآلة  بإستخدامبإستخدام  أوأو  بالیدبالید  النباتاتالنباتات  تقلعتقلع••

  البصلالبصل  إلستبعادإلستبعاد  مبدئیامبدئیا  األبصالاألبصال  محصولمحصول  فرزفرز  یجرىیجرى  األبصالاألبصال
  منمن  جزءجزء  فىفى  النباتاتالنباتات  توضعتوضع  وفیھاوفیھا  التسمیطالتسمیط  عملیةعملیة  تجرىتجرى  ثمثم  الحنبوطالحنبوط

  تغطیةتغطیة  معمع  مستطیلةمستطیلة  العرضالعرض  ضیقةضیقة  مراودمراود  فىفى  متجاورةمتجاورة  رأسیةرأسیة  الحقلالحقل
  الشمسالشمس  بأشعةبأشعة  الخارجیةالخارجیة  األبصالاألبصال  تتأثرتتأثر  الال  حتىحتى  بالتراببالتراب  المرودالمرود  جانبجانب
    الجذورالجذور  وتھزبوتھزب  العروشالعروش  تقطعتقطع  ثمثم  أیامأیام  ١٠١٠  لمدةلمدة  النباتاتالنباتات  وتتركوتترك



    ألبصالألبصال  اللوناللون  فىفى  والمخالفةوالمخالفة  المزدوجةالمزدوجة  األبصالاألبصال  إستبعادإستبعاد  ویتمویتم••
    والمصابةوالمصابة  المسلوقةالمسلوقة  األبصالاألبصال  وكذلكوكذلك  المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف

    والغیروالغیر  والمجروحةوالمجروحة  المكسورةالمكسورة  وكذلكوكذلك  الفطریةالفطریة  باألمراضباألمراض
    وبعدوبعد  المنزرعالمنزرع  للصنفللصنف  مخالفمخالف  ھوھو  ماما  وكلوكل  النضجالنضج  تامةتامة

    یومینیومین  لمدةلمدة  الحقلالحقل  فىفى  األبصالاألبصال  نشرنشر  یتمیتم  التقطیعالتقطیع  عملیةعملیة  إجراءإجراء
..أجولةأجولة  فىفى  تعبأتعبأ  ثمثم  وقفلھاوقفلھا  األعناقاألعناق  جفافجفاف  یكتملیكتمل  حتىحتى



إنتاج البصیالتإنتاج البصیالت  

    علىعلى  ملحوظةملحوظة  بصورةبصورة  اإلقبالاإلقبال  إزدادإزداد  األخیرةاألخیرة  السنواتالسنوات  فىفى••
  وزیادةوزیادة  اإلقبالاإلقبال  زیادةزیادة  إلىإلى  راجعراجع  وھذاوھذا  البصیالتالبصیالت  إنتاجإنتاج

..البصیالتالبصیالت  منمن  البصلالبصل  إلنتاجإلنتاج  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة
    األخضراألخضر  البصلالبصل  إنتاجإنتاج  فىفى  تستخدمتستخدم  البصیالتالبصیالت  فإنفإن  وعموماوعموما••

ــ::یلىیلى  كماكما  البصیالتالبصیالت  إنتاجإنتاج  ویتمویتم  التخلیلالتخلیل  فىفى  إیضاإیضا  تستخدمتستخدم  كماكما



::  للزراعةللزراعة  المناسبةالمناسبة  األرضاألرض
  ویجبویجب  الرملیةالرملیة  أوأو  الخفیفةالخفیفة  الصفراءالصفراء  التربةالتربة  البصیالتالبصیالت  إنتاجإنتاج  یناسبیناسب••

  منمن  نسبةنسبة  بھابھا  األرضاألرض  ھذهھذه  ألنألن  الكلسیةالكلسیة  األرضاألرض  فىفى  الزراعةالزراعة  تجنبتجنب
  ممامما  صلبةصلبة  وتكونوتكون  بعدبعد  فیمافیما  التربةالتربة  تماسكتماسك  تؤدىتؤدى  حیثحیث  عالیةعالیة  الكالسیومالكالسیوم

  عندعند  البصیالتالبصیالت  تقلیعتقلیع  فیھافیھا  یصعبیصعب  كماكما  البصیالتالبصیالت  تكوینتكوین  علىعلى  یؤثریؤثر
    نضجھانضجھا

  خاصةخاصة  األمراضاألمراض  ومنومن  الملوحةالملوحة  منمن  خالیةخالیة  األرضاألرض  تكونتكون  أنأن  ویجبویجب••
..بالحشائشبالحشائش  موبوءةموبوءة  وغیروغیر  القرنفلىالقرنفلى  والجذروالجذر  األبیضاألبیض  العفنالعفن



::للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز
  الزراعةالزراعة  قبلقبل  األرضاألرض  رىرى  یتمیتم  الیدویةالیدویة  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  إتباعإتباع  عندعند••

  تسوىتسوى  ثمثم  جیداجیدا  تحرثتحرث  األرضاألرض  تستحرثتستحرث  وعندماوعندما  ))كدابةكدابة  ریھریھ((بفترةبفترة
..صغیرةصغیرة  أحواضأحواض  إلىإلى  وتقسموتقسم  جیدةجیدة  تسویةتسویة

  وتسویتھاوتسویتھا  األرضاألرض  خدمةخدمة  فبعدفبعد  بالتسطیربالتسطیر  الزراعةالزراعة  إتباعإتباع  حالةحالة  فىفى  أماأما••
  وتقسموتقسم  الزراعةالزراعة  تتمتتم  ثمثم  مرتینمرتین  أوأو  مرةمرة  السطارةالسطارة  بعرضبعرض  شرائحشرائح  تقسمتقسم

    ..الرىالرى  إلحكامإلحكام  العرضیةالعرضیة  بالبتونبالبتون  ذلكذلك  بعدبعد  األرضاألرض
..فواصلفواصل  أوأو  بتونبتون  أىأى  یقامیقام  فالفال  بالرشبالرش  الرىالرى  حالةحالة  فىفى  أماأما••



::الزراعةالزراعة  میعادمیعاد
..فبرایرفبرایر  منتصفمنتصف  وحتىوحتى  ینایرینایر  شھرشھر  آخرآخر  فىفى  البذورالبذور  تزرعتزرع••

          ::  التقاوىالتقاوى  معدلمعدل
  ٢٠٢٠  ::  ٨٨((  مناسبةمناسبة  أحجامأحجام  ذاتذات  بصیالتبصیالت  إلنتاجإلنتاج  الفدانالفدان  یحتاجیحتاج••

..تقاوىتقاوى  كجمكجم  ٥٠٥٠  ::  ٤٠٤٠  إلىإلى  ))مممم



::الرىالرى
    تتعرضتتعرض  الال  بحیثبحیث  اإلمكاناإلمكان  بقدربقدر  منتظمامنتظما  الرىالرى  یكونیكون  أنأن  یجبیجب••

    وتحتوتحت  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  حالةحالة  وفىوفى  ..مطلقامطلقا  للعطشللعطش  النباتاتالنباتات
    خاللخالل  خاصةخاصة  جیداجیدا  بالرىبالرى  اإلھتماماإلھتمام  یجبیجب  بالرشبالرش  الرىالرى  نظامنظام
    رطبةرطبة  التربةالتربة  تظلتظل  حتىحتى  یومیوم  ٣٣--٢٢  كلكل  یتمیتم  بحیثبحیث  نباتنباتاإلاإل  فترةفترة
    تقلیعتقلیع  قبلقبل  عموماعموما  الرىالرى  ویمنعویمنع  بإنتظامبإنتظام  الرىالرى  یتوالىیتوالى  ثمثم  دائمادائما

..ثالثةثالثة  أوأو  بأسبوعینبأسبوعین  البصیالتالبصیالت



::  التسمیدالتسمید
    تجھیزتجھیز  عندعند  فوسفاتفوسفات  السوبرالسوبر  سمادسماد  یضافیضاف  الوادىالوادى  أراضىأراضى  فىفى••

    ویضافویضاف  فدانفدان//PP22OO55  وحدةوحدة  ٤٥٤٥  بمعدلبمعدل  للزراعةللزراعة  األرضاألرض
  الزراعةالزراعة  بعدبعد  دفعاتدفعات  ثالثةثالثة  أوأو  دفعتیندفعتین  علىعلى  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد
  إضافةإضافة  یتمیتم  بحیثبحیث  یومیوم  ١٥١٥--١٠١٠  كلكل  دفعةدفعة  ثمثم  یومیوم  ٢١٢١  بحوالىبحوالى
..التربةالتربة  خصوبةخصوبة  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك  فدانفدان//نن  وحدةوحدة  ٩٠٩٠--٦٠٦٠

••  



  وحدةوحدة  ٤٥٤٥  إضافةإضافة  فیتمفیتم  والرملیةوالرملیة  الحدیثةالحدیثة  األراضىاألراضى  فىفى  أماأما••
PP22OO55  ،،  أماأما  ..الخدمةالخدمة  أثناءأثناء  فدانفدان//بوتاسیومبوتاسیوم  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٠٥٠  
    معمع  فدانفدان//آزوتیةآزوتیة  وحدةوحدة  ١٢٠١٢٠  فیضاففیضاف  اآلزوتىاآلزوتى  للسمادللسماد  بالنسبةبالنسبة
  الدفعةالدفعة  مقدارمقدار  وتقلیلوتقلیل  أمكنأمكن  كلماكلما  الدفعاتالدفعات  عددعدد  زیادةزیادة  مراعاةمراعاة
..ممكنةممكنة  استفادةاستفادة  أكبرأكبر  علىعلى  النباتالنبات  یحصلیحصل  لكىلكى  وذلكوذلك



::والحصادوالحصاد  النضجالنضج
    وأولوأول  إبریلإبریل  أخرأخر  فىفى  بالیدبالید  التقلیعالتقلیع  طریقطریق  عنعن  الحصادالحصاد  یبدأیبدأ••

    أىأى  دوندون  خضراءخضراء  وعروشھاوعروشھا  النباتاتالنباتات  تقلیعتقلیع  یمكنیمكن  حتىحتى  مایومایو
..التربةالتربة  فىفى  للبصیالتللبصیالت  فقدفقد

    فتتركفتترك  الحصادالحصاد  فىفى  الزراعیةالزراعیة  اآلالتاآلالت  إستخدامإستخدام  حالةحالة  فىفى  أماأما••
    بعدبعد  التقلیعالتقلیع  یجرىیجرى  ثمثم  العروشالعروش  جفافجفاف  تمامتمام  حتىحتى  البصیالتالبصیالت

..ذلكذلك



::والتعبئةوالتعبئة  اإلعداداإلعداد
    ))تقریبًاتقریبًا  یومًایومًا  ٦٠٦٠  حوالىحوالى  بعدبعد((  یدویًایدویًا  البصیالتالبصیالت  حصادحصاد  بعدبعد••

    جفافجفاف  تمامتمام  حتىحتى  إسبوعینإسبوعین  لمدةلمدة  وتتركوتترك  مراودمراود  فىفى  توضعتوضع
    تفركتفرك  ثمثم  مستمرةمستمرة  بصفةبصفة  المراودالمراود  تقلیبتقلیب  مراعاةمراعاة  معمع  العروشالعروش

  لمدةلمدة  األجولةاألجولة  فىفى  وتعبأوتعبأ  العروشالعروش  بقایابقایا  منمن  وتنظفوتنظف  البصیالتالبصیالت
    طویلةطویلة

  مكانمكان  فىفى  مفردةمفردة  توضعتوضع  أنأن  تخزینھاتخزینھا  عندعند  یراعىیراعى  أنأن  یجبیجبوو••
..بإستمراربإستمرار  تقلیبھاتقلیبھا  معمع  ومظللومظلل  ھاوىھاوى



إنتاج البصل الفتیل من البصیالتإنتاج البصل الفتیل من البصیالت  ::ثالثًاثالثًا

    البصیالتالبصیالت  زراعةزراعةلل  كبیرةكبیرة  محاوالتمحاوالت  بذلتبذلت  األخیرةاألخیرة  السنینالسنین  فىفى••
    یتمیزیتمیز  محصولمحصول  عنھعنھ  ینتجینتج  ممامما  ))مممم  ٢٠٢٠- - ٨٨((  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة
..الحنبوطالحنبوط  نسبةنسبة  وخاصةوخاصة  النقضةالنقضة  نسبةنسبة  بإنخفاضبإنخفاض



::ویتمیز البصل الفتیل المنتج من البصیالت بممیزات عدیدة منھاویتمیز البصل الفتیل المنتج من البصیالت بممیزات عدیدة منھا

    اإلصابةاإلصابة  تفادىتفادى  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  المحصولالمحصول  نضجنضج  فىفى  التبكیرالتبكیر- - ١١
    أوخرأوخر  فىفى  بھبھ  اإلصابةاإلصابة  تشتدتشتد  والذىوالذى  األبیضاألبیض  العفنالعفن  بمرضبمرض
..فبرایرفبرایر

    خالىخالى  المحلىالمحلى  السوقالسوق  یكونیكون  وقتوقت  فىفى  األبصالاألبصال  علىعلى  الحصولالحصول  - - ٢٢
    بالبصلبالبصل  السوقالسوق  غمرغمر  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  تقریبًاتقریبًا  األبصالاألبصال  منمن

..الطازجالطازج



    البصیالتالبصیالت  ثمنثمن  یقلیقل  حیثحیث  عمومًاعمومًا  اإلنتاجاإلنتاج  تكالیفتكالیف  قلةقلة  - - ٣٣
  حالةحالة  فىفى  الشتالتالشتالت  منمن  مثیلتھامثیلتھا  عنعن  الزراعةالزراعة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة

..))أمراضأمراض  --  حشراتحشرات((  الوقایةالوقایة  تكالیفتكالیف  قلةقلة  كذلككذلك  الشتلالشتل
    إلىإلى  المحصولالمحصول  بھذابھذا  والوصولوالوصول  مكثفمكثف  برنامجبرنامج  إتباعإتباع  یمكنیمكن  - - ٤٤

    األبصالاألبصال  فیھفیھ  تقلتقل  وقتوقت  فىفى  ینتجینتج  أنھأنھ  وخاصةوخاصة  التصدیرالتصدیر  مجالمجال
..العالمىالعالمى  السوقالسوق  فىفى  الطازجةالطازجة



وإلنتاج محصول جید من األبصال المنزرعة بالبصیالت یتبع ما  وإلنتاج محصول جید من األبصال المنزرعة بالبصیالت یتبع ما    
::یلىیلى

::  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة
    والرملیةوالرملیة  الخفیفةالخفیفة  والسوداءوالسوداء  الصفراءالصفراء  التربةالتربة  فىفى  اإلنتاجاإلنتاج  یجودیجود••

  البصلةالبصلة  علىعلى  تضغطتضغط  الال  حتىحتى  الكالسیومالكالسیوم  نسبةنسبة  بھابھا  تقلتقل  التىالتى
    خالیةخالیة  األرضاألرض  تكونتكون  أنأن  ویجبویجب  ..شكلھاشكلھا  فىفى  وتؤثروتؤثر  المتكونةالمتكونة

    ھىھى  حموضةحموضة  درجةدرجة  وأنسبوأنسب  قلیلةقلیلة  نسبةنسبة  بھابھا  أوأو  الملوحةالملوحة  منمن
٥٥..٦٦  ..

  



::  األرضاألرض  تجھیزتجھیز
  أنأن  علىعلى  قصبتینقصبتین//خطخط  ١٤١٤--١٢١٢  بمعدلبمعدل  جیداجیدا  وتخططوتخطط  األرضاألرض  تحرثتحرث••

  الریشتینالریشتین  علىعلى  الزراعةالزراعة  وتتموتتم  الجنوبالجنوب  إلىإلى  الشمالالشمال  منمن  التخطیطالتخطیط  یكونیكون
..البصیالتالبصیالت  إنباتإنبات  یشجعیشجع  وھذاوھذا  والغربیةوالغربیة  الشرقیةالشرقیة

::الزراعةالزراعة  میعادمیعاد
  وتؤدىوتؤدى  سبتمبرسبتمبر  أواخرأواخر  إلىإلى  أغسطسأغسطس  منتصفمنتصف  منمن  البصیالتالبصیالت  تزرعتزرع••

  النضجالنضج  تأخیرتأخیر  وكذلكوكذلك  الحنبوطالحنبوط  نسبةنسبة  زیادةزیادة  إلىإلى  المتأخرةالمتأخرة  الزراعةالزراعة
..واضحةواضحة  بصورةبصورة



    ::  التقاوىالتقاوى  معدلمعدل
    أحجامأحجام  ذاتذات  بصیالتبصیالت  كجمكجم  ٣٥٠٣٥٠  بحوالىبحوالى  الفدانالفدان  یزرعیزرع••

    مممم  ٢٠٢٠  ::  ٨٨  صغیرةصغیرة
::الزراعةالزراعة  طریقةطریقة

  سمسم٧٧::  ٥٥  مسافةمسافة  علىعلى  الخطالخط  جانبىجانبى  علىعلى  البصیالتالبصیالت  عرسعرس  یتمیتم••
    التربةالتربة  فىفى  وذلكوذلك  سمسم  ٣٣  ::٢٢  عمقعمق  وعلىوعلى  واألخرىواألخرى  البصیلةالبصیلة  بینبین

  بقدربقدر  الباردالبارد  علىعلى  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  وو  الرىالرى  ذلكذلك  ویعقبویعقب  الجافةالجافة
..اإلمكاناإلمكان



::الرىالرى
  الزراعةالزراعة  ریھریھ  األرضاألرض  فتأخذفتأخذ  بانتظامبانتظام  الرىالرى  یكونیكون  أنأن  یجبیجب••

    أسبوعأسبوع  بحوالىبحوالى  بعدھابعدھا  المحایاةالمحایاة  ریھریھ  ثمثم  الباردالبارد  علىعلى  وتكونوتكون
    الجوالجو  وحالةوحالة  النباتالنبات  حاجةحاجة  حسبحسب  ذلكذلك  بعدبعد  الرىالرى  انتظامانتظام  ویجبویجب
    بحوالىبحوالى  الحصادالحصاد  قبلقبل  الرىالرى  یمنعیمنع  أنأن  ویراعىویراعى  األرضاألرض  وحالةوحالة

    التىالتى  الخضریةالخضریة  النمواتالنموات  تجددتجدد  الال  حتىحتى  شھرشھر  أوأو  أسابیعأسابیع  ٣٣
..البصلةالبصلة  عنقعنق  سمكسمك  تسببتسبب

..النموالنمو  فترةفترة  طولطول  الرىالرى  إنتظامإنتظام  مراعاةمراعاة  یجبیجب  فإنھفإنھ  وعموماوعموما••



::التسمیدالتسمید
    ٤٥٤٥  بمعدلبمعدل  تخطیطتخطیط  قبلقبل  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  عندعند  الفوسفاتىالفوسفاتى  السمادالسماد  یضافیضاف••

    فدانفدان//PP22OO55  وحدةوحدة  ٦٠٦٠  ::
  النضجالنضج  تأخرتأخریی  الال  حتىحتى  فیھفیھ  المغاالةالمغاالة  عدمعدم  فیجبفیجب  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  أماأما••

  وحدةوحدة  ٧٥٧٥  بمعدلبمعدل  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  ویضافویضاف  ..الخضريالخضري  النموالنمو  زیدزیدییوو
  فتضاففتضاف  مبكرامبكرا  منھامنھا  اإلنتھاءاإلنتھاء  مراعاةمراعاة  ویجبویجب  دفعتیندفعتین  علىعلى  فدانفدان//آزوتیةآزوتیة
  أسابیعأسابیع  بثالثبثالث  بعدھابعدھا  والثانیةوالثانیة  الزراعةالزراعة  منمن  یومایوما  ٢١٢١  بعدبعد  األولىاألولى  الدفعةالدفعة
  حتىحتى  الدفعاتالدفعات  عددعدد  زیادةزیادة  فیمكنفیمكن  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  حالةحالة  فىفى  أماأما  ..أخرىأخرى
....للنباتاتللنباتات  استفادةاستفادة  معدلمعدل  أعلىأعلى  یحدثیحدث



::  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة
    العنایةالعنایة  ویجبویجب  بالیدبالید  باألقتالعباألقتالع  أوأو  بالعزیقبالعزیق  الحشائشالحشائش  تقاومتقاوم••

    منمن  وھىوھى  أضرارأضرار  منمن  تسببھتسببھ  لمالما  بأولبأول  أولأول،،  منھامنھا  والتخلصوالتخلص
  ةةوجودوجود  المحصولالمحصول  بكمیةبكمیة  للنھوضللنھوض  الھامةالھامة  الزراعةالزراعة  العملیاتالعملیات
..البصلالبصل  محصولمحصول

    منھامنھا  والتىوالتى  الكیماویةالكیماویة  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  إستخدامإستخدام  یمكنیمكن  وكذلكوكذلك••
..بعدھابعدھا  وماوما  الزراعةالزراعة  قبلقبل  ھوھو  ماما



::النضج والحصاد النضج والحصاد 
من العروش ویراعى إستبعاد من العروش ویراعى إستبعاد % % ٥٠٥٠یتم الحصاد عند رقاد حوالى یتم الحصاد عند رقاد حوالى ••

ثم توضع األبصال فى مراود فى مكان جاف ثم توضع األبصال فى مراود فى مكان جاف   ––األبصال الحنبوط األبصال الحنبوط 
بحیث تغطى األبصال بعروشھا ویردم على جوانب البصل لتظلیلھا بحیث تغطى األبصال بعروشھا ویردم على جوانب البصل لتظلیلھا 

یوم حتى تجف األعناق وتقطع بحیث ال یزید طول یوم حتى تجف األعناق وتقطع بحیث ال یزید طول   ١٥١٥وتترك لمدة وتترك لمدة 
سم و ال یكون التقطیع جائر مما یساعد على اإلصابة سم و ال یكون التقطیع جائر مما یساعد على اإلصابة ٢٢العنق عن العنق عن 

.  .  بالفطریات مثل عفن الرقبة أو بحشرات المخزن مثل ذبابة البصلبالفطریات مثل عفن الرقبة أو بحشرات المخزن مثل ذبابة البصل
وبعد تقلیع العروش تترك األبصال فى الھواء لتجف لمدة یومین وبعد تقلیع العروش تترك األبصال فى الھواء لتجف لمدة یومین ••

لفرزھا وتدریجھا وتعبئتھالفرزھا وتدریجھا وتعبئتھا



زراعة البصل إلنتاج البذورزراعة البصل إلنتاج البذور: : رابعًارابعًا

::ھماھما  بطریقتینبطریقتین  البصلالبصل  منمن  ))البذورالبذور((  التقاوىالتقاوى  تنتجتنتج
    ::األولىاألولى  الطریقةالطریقة

    تزرعتزرع  حیثحیث  واحدواحد  عامعام  إلىإلى  وتحتاجوتحتاج  البذرةالبذرة  إلىإلى  البذرةالبذرة  منمن••
    فىفى  وتتركوتترك  أغسطسأغسطس  إلىإلى  یولیویولیو  منمن  مبكرمبكر  میعادمیعاد  فىفى  البذورالبذور
    ممامما  برودةبرودة  فترةفترة  علیھاعلیھا  ویمرویمر  النباتاتالنباتات  حجمحجم  فیكبرفیكبر  األرضاألرض
    نفسنفس  فىفى  البذورالبذور  وإنتاجوإنتاج  النوریةالنوریة  الحواملالحوامل  إخراجإخراج  إلىإلى  یدفعھایدفعھا
..العامالعام



    بینبین  لإلنتخابلإلنتخاب  فرصةفرصة  تعطىتعطى  الال  أنھاأنھا  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  علىعلى  ویعابویعاب••
    ذاتذات  األبصالاألبصال  إستبعادإستبعاد  وكذلكوكذلك  المرغوبةالمرغوبة  للصفاتللصفات  النباتاتالنباتات
..المخزنالمخزن  ألمراضألمراض  مقاومةمقاومة  والغیروالغیر  الردیئةالردیئة  التخزینیةالتخزینیة  الصفاتالصفات

    مستوىمستوى  علىعلى  بمصربمصر  متبعةمتبعة  غیرغیر  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وعمومًاوعمومًا••
    األصنافاألصناف  بذوربذور  إنتاجإنتاج  فىفى  تتبعتتبع  وأحیانًاوأحیانًا  ..العادیینالعادیین  المزارعینالمزارعین

..ھاھاصفاتصفات  فىفى  متجانسةمتجانسةوالوال  العالیةالعالیة  النقاوةالنقاوة  ذاتذات



::الثانیةالثانیة  الطریقةالطریقة
    أوًالأوًال  البذورالبذور  زراعةزراعة  عنعن  عبارةعبارة  وھىوھى  عادًةعادًة  المتبعةالمتبعة  وھىوھى••

  علىعلى  للحصولللحصول  الشتالتالشتالت  زراعةزراعة  ثمثم  الشتالتالشتالت  علىعلى  للحصولللحصول
    البذرةالبذرة  محصولمحصول  علىعلى  للحصولللحصول  األبصالاألبصال  زراعةزراعة  ثمثم  أبصالأبصال
..لسنتینلسنتین  تحتاجتحتاج  وھىوھى



::التقاوىالتقاوى  إختبارإختبار
    تزالتزال  حیثحیث  األبصالاألبصال  إنتاجإنتاج  حقلحقل  منمن  التقاوىالتقاوى  إختبارإختبار  عملیةعملیة  تبدأتبدأ••

    ھوھو  ماما  فیستبعدفیستبعد  للصنفللصنف  مطابقةمطابقة  والغیروالغیر  مرغوبةمرغوبة  الغیرالغیر  النباتاتالنباتات
    األعناقاألعناق  وذاتوذات  واللونواللون  الخضرىالخضرى  والنمووالنمو  الشكلالشكل  فىفى  مخالفمخالف
    وكذلكوكذلك  ))حنبطةحنبطة((  مبكرمبكر  حولىحولى  أزھارأزھار  أزھرتأزھرت  والتىوالتى  السمیكةالسمیكة

..النضجالنضج  فىفى  تتأخرتتأخر  التىالتى



وفى المخزن تجرى عملیة فرز وإنتخاب األبصال التى تستخدم فى إنتاج التقاوى وفى المخزن تجرى عملیة فرز وإنتخاب األبصال التى تستخدم فى إنتاج التقاوى 
::ونستبعد األبصال التى بھا العیوب التالیةونستبعد األبصال التى بھا العیوب التالیة

المزدوجة المفتوحةالمزدوجة المفتوحة  --٢٢المزدوحة المقفولةالمزدوحة المقفولة  --١١
األبصال السمیكة العنقاألبصال السمیكة العنق  --٤٤المخالفة للون الصنف والتى بھا إحمرارالمخالفة للون الصنف والتى بھا إحمرار  --٣٣
األبصال المسلوقة أو العرقانةاألبصال المسلوقة أو العرقانة  --٦٦األبصال الغیر منتظمة الشكلاألبصال الغیر منتظمة الشكل  --٥٥
األبصال المكسورة أو المجروحةاألبصال المكسورة أو المجروحة  --٨٨                    األبصال التى بدأت بالتزریعاألبصال التى بدأت بالتزریع  --٧٧
  األبصال المصابة باألمراضاألبصال المصابة باألمراض  --١٠١٠                  األبصال ذات الشكل المخالفاألبصال ذات الشكل المخالف  --٩٩

والحشراتوالحشرات
األبصال ذات األحجام الصغیرة جدًااألبصال ذات األحجام الصغیرة جدًا  - - ١١١١



    فىفى  ٢٢  بتركیزبتركیز  البنلیتالبنلیت  مبیدمبید  فىفى  زراعتھازراعتھا  قبلقبل  التقاوىالتقاوى  وتغمسوتغمس••
  فىفى  الزراعةالزراعة  كانتكانت  إذاإذا  أماأما  ..الرقبةالرقبة  عفنعفن  مرضمرض  لمقاومةلمقاومة  األلفاأللف
    السیسلیكالسیسلیك  فىفى  فتغمسفتغمس  األبیضاألبیض  بالعفنبالعفن  إصابةإصابة  بھابھا  أرضأرض
    محلولمحلول  فىفى  أوأو  األقلاألقل  علىعلى  دقائقدقائق  ٣٣  لمدةلمدة  األلفاأللف  فىفى  ٤٤  بتركیزبتركیز

    مقاومةمقاومة  علىعلى  ذلكذلك  یساعدیساعد  حیثحیث  ))ماءماء  لترلتر//جمجم  ٤٠٤٠((  الرونیالنالرونیالن
..القاعدىالقاعدى  والعفنوالعفن  الرقبةالرقبة  عفنعفن



::اإلحتیاجات البیئیةاإلحتیاجات البیئیة

یحتاج البصل إلى حرارة منخفضة فى بدایة حیاه نمو النبات  یحتاج البصل إلى حرارة منخفضة فى بدایة حیاه نمو النبات  ••
وذلك لتشجیع إخراج الشماریخ الزھریة ثم لدرجات حرارة وذلك لتشجیع إخراج الشماریخ الزھریة ثم لدرجات حرارة 

..مرتفعة فى مرحلة النمو األخیرة وذلك لنضج البذورمرتفعة فى مرحلة النمو األخیرة وذلك لنضج البذور
تؤثر الریاح الساخنة على عقد األزھار وكذلك على البذور  تؤثر الریاح الساخنة على عقد األزھار وكذلك على البذور  ••

..الغیر تامة النضج وبالتالى على المحصول ونسبة اإلنباتالغیر تامة النضج وبالتالى على المحصول ونسبة اإلنبات



::التربةالتربة••
یفضل التربة الخصبة الجیدة كما أنھ یصلح زراعتھا فى  یفضل التربة الخصبة الجیدة كما أنھ یصلح زراعتھا فى  ••

معظم أنواع األراضى وتختار األراضى الخالیة من  معظم أنواع األراضى وتختار األراضى الخالیة من  
..األمراض والحشائشاألمراض والحشائش



::التقاوىالتقاوى  معدلمعدل
  وفىوفى  سمسم  ٧٧--٤٤منمن  المتوسطةالمتوسطة  األحجاماألحجام  ذاتذات  األبصالاألبصال  یفضلیفضل••

    منمن  طنطن  ٠٠٠٠..٢٢  ––٢٥٢٥..١١إلىإلى  الفدانالفدان  یحتاجیحتاج  الحالةالحالة  ھذهھذه
    فیحتاجفیحتاج  الكبیرةالكبیرة  األبصالاألبصال    إستخدامإستخدام  حالةحالة  فىفى  أماأما  ..األبصالاألبصال

    طنطن  ٥٥..٢٢  إلىإلى  الفدانالفدان
    تنتجتنتج  إذإذ  الصغیرةالصغیرة  األبصالاألبصال  بإستخدامبإستخدام  ینصحینصح  الال  وعمومًاوعمومًا••

    الكبیرةالكبیرة  األبصالاألبصال  أماأما  ..قلیلقلیل  ومحصولومحصول  ضعیفةضعیفة  نوریھنوریھ  حواملحوامل
..التكالیفالتكالیف  فىفى  زیادةزیادة  فتعتبرفتعتبر



::الزراعةالزراعة  میعادمیعاد
    وقدوقد  دیسمبردیسمبر  حتىحتى  أكتوبرأكتوبر  منمن  إبتداءإبتداء  الحقلالحقل  فىفى  األبصالاألبصال  تزرعتزرع••

    ویمتدویمتد  ،،  البحرىالبحرى  الوجةالوجة  فىفى  فبرایرفبرایر  إلىإلى  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  یمتدیمتد
  ٨٨--٧٧  حوالىحوالى  أىأى  ویونیوویونیو  مایومایو  إلىإلى  أكتوبرأكتوبر  منمن  النموالنمو  موسمموسم
  قوىقوى  خضرىخضرى  مجموعمجموع  إلنتاجإلنتاج  المبكرةالمبكرة  الزراعةالزراعة  وتفضلوتفضل  شھورشھور

    فىفى  النباتاتالنباتات  إزھارإزھار  معمع  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  ونوراتونورات  قویةقویة  وحواملوحوامل
..المناسبالمناسب  الوقتالوقت



::الزراعةالزراعة  طرقطرق
  إلىإلى  الشرقالشرق  منمن  قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢  بمعدلبمعدل  وتخططوتخطط  األرضاألرض  حرثحرث  یتمیتم••

  إلىإلى  یؤدىیؤدى  وذلكوذلك  البحریةالبحریة  الجھةالجھة  علىعلى  األبصالاألبصال  لزراعةلزراعة  وذلكوذلك  الغربالغرب
..النوریةالنوریة  الحواملالحوامل  إخراجإخراج  إلىإلى  ویدفعھاویدفعھا  أقلأقل  الحرارةالحرارة  إلىإلى  تعرضھاتعرضھا

    أبعادأبعاد  علىعلى  سمسم  ١٠١٠  عمقعمق  علىعلى  جورجور  فىفى  الخطالخط  وسطوسط  فىفى  األبصالاألبصال  تزرعتزرع••
  یفضلیفضل((  الجورةالجورة  فىفى  واحدةواحدة  بصلةبصلة  وضعوضع  معمع  الجورالجور  بینبین  سمسم  ٢٥٢٥  --١٥١٥
  تزرعتزرع  قدقد  أوأو  بالتراببالتراب  تغطىتغطى  ثمثم  ))سمسم  ٥٥- - ٤٤  البصلةالبصلة  قطرقطر  یكونیكون  أنأن

  وتروىوتروى  الخطالخط  ریشةریشة  منمن  بالتراببالتراب  تغطىتغطى  ثمثم  األرضاألرض  باطنباطن  فىفى  األبصالاألبصال
..مباشرةمباشرة  الزراعةالزراعة  عقبعقب  األرضاألرض



    إنتاجإنتاج  لغرضلغرض  المنزرعةالمنزرعة  الحقولالحقول  بینبین  المسافةالمسافة  مراعاةمراعاة  ویجبویجب••
    األساساألساس  تقاوىتقاوى  إنتاجإنتاج  حالةحالة  فىفى  ممكك  ٢٢  عنعن  تقلتقل  الال  بحیثبحیث  بذرةبذرة
    یجبیجب  كماكما  ..المعتمدةالمعتمدة  التقاوىالتقاوى  إنتاجإنتاج  حالةحالة  فىفى  ممكك  ١١  إلىإلى  تقلتقل

    یتمیتم  التلقیحالتلقیح  أنأن  حیثحیث  التزھیرالتزھیر  أثناءأثناء  الحقلالحقل  فىفى  نحلنحل  خالیاخالیا  وضعوضع
    وإنتاجوإنتاج  األزھاراألزھار  عقدعقد  علىعلى  یساعدیساعد  ممامما  الحشراتالحشرات  بواسطةبواسطة
..البذرةالبذرة  منمن  وفیروفیر  محصولمحصول



::التسمیدالتسمید
    إلنتاجإلنتاج  المنزرعالمنزرع  البصلالبصل  فىفى  كبرىكبرى  أھمیةأھمیة  لھلھ  اآلزوتىاآلزوتى  التسمیدالتسمید••

    ..قویةقویة  زھریةزھریة  شماریخشماریخ  إخراجإخراج  إلىإلى  النباتاتالنباتات  لدفعلدفع  وذلكوذلك  البذرةالبذرة
  ٣٣  علىعلى  یضافیضاف  فدانفدان//نن  وحدةوحدة  ١٢٠١٢٠  ––٩٠٩٠منمن  الفدانالفدان  فیحتاجفیحتاج
    منمن  یومیوم  ٢٠٢٠  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  الزراعةالزراعة  منمن  شھرشھر  بعدبعد  األولىاألولى  دفعاتدفعات
    فىفى    التأخیرالتأخیر  عدمعدم  ویجبویجب  ..بشھربشھر  الثانیةالثانیة  بعدبعد  والثالثةوالثالثة  األولىاألولى
    نموھانموھا  فىفى  النباتاتالنباتات  التستمرالتستمر  حتىحتى  األزوتىاألزوتى  السمادالسماد  إضافةإضافة

..النوریةالنوریة  الحواملالحوامل    ظھورظھور  فىفى  وتتأخروتتأخر  الخضرىالخضرى



  قویةقویة  بذوربذور  إنتاجإنتاج  فىفى  أثرأثر  لھلھ  الفوسفاتىالفوسفاتى  التسمیدالتسمید  انان  كماكما••
  البصلالبصل  یسمدیسمد  ولذلكولذلك  ..جیدجید  إنباتإنبات  ذاتذات  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة

  دفعتیندفعتین  علىعلى  توضعتوضع  فدانفدان//PP22OO55  وحدةوحدة  ٦٠٦٠  بحوالىبحوالى
..بشھربشھر  الزراعةالزراعة  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  الخدمةالخدمة  معمع  األولىاألولى



::الرىالرى
  فىفى  اإلھمالاإلھمال  فإنفإن  ولذلكولذلك  الرىالرى  إنتظامإنتظام  لعدملعدم  الحساسةالحساسة  النباتاتالنباتات  منمن  البصلالبصل••

  یعطىیعطى  وبالتالىوبالتالى  ضعیفضعیف  خضرىخضرى  نمونمو  ذاتذات  نباتاتنباتات  إلىإلى  یؤدىیؤدى  الرىالرى
  إحتیاجإحتیاج    حسبحسب  بإنتظامبإنتظام  البصلالبصل  رىرى  یجبیجب  لذلكلذلك  ..ضعیفةضعیفة  نوریةنوریة  حواملحوامل
  موسمموسم  أثناءأثناء  أسبوعأسبوع  ٣٣  ::٢٢  حوالىحوالى  كلكل  ذلكذلك  ویكونویكون  التربةالتربة  ونوعونوع  النباتالنبات
..النموالنمو



  حیثحیث  التزھیرالتزھیر  أثناءأثناء  بالرىبالرى  خاصةخاصة  بصفةبصفة  العنایةالعنایة  ویجبویجب••
  محصولمحصول  یعطىیعطى  التزھیرالتزھیر  أثناءأثناء  الرىالرى  إنتظامإنتظام  عدمعدم  أنأن

  ..ضعیفضعیف  وإنباتھاوإنباتھا  صغیرصغیر  حجمھاحجمھا  ضعیفضعیف  بذوربذور
  لمنعلمنع  أسابیعأسابیع  ٤٤  ::٢٢  بحوالىبحوالى  الحصادالحصاد  قبلقبل  الرىالرى  ویمنعویمنع••

..النوریةالنوریة  الحواملالحوامل  رقادرقاد



  ::الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة
    ظھورھاظھورھا  فورفور  الحشائشالحشائش  إلزالةإلزالة  ثالثةثالثة  أوأو  مرتینمرتین  األرضاألرض  تعزقتعزق••

    الخطوطالخطوط  وسطوسط  فىفى  تصبحتصبح  بحیثبحیث  النباتاتالنباتات  حولحول  لتردیملتردیم  وكذلكوكذلك
    ..النوریةالنوریة  الحواملالحوامل  لرقادلرقاد  منعامنعا

..الكیماویةالكیماویة  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  إستخدامإستخدام  یمكنیمكن  كماكما••



::البذورالبذور  وإعدادوإعداد  الحصادالحصاد
    نتشارنتشاراإلاإلبب  البذورالبذور  تفقدتفقد  الال  حتىحتى  الحصادالحصاد  فىفى  التأخیرالتأخیر  عدمعدم  یجبیجب••

  أخضرأخضر  النوراتالنورات  لونلون  زالزال  وماوما  مبكرًامبكرًا  الحصادالحصاد  عدمعدم  یجبیجب  وكذلكوكذلك
  خفضخفض  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  تضجھاتضجھا  إستكملتإستكملت  تكونتكون  الال  البذورالبذور  ألنألن
..  نوعیتھانوعیتھا  ورداءةورداءة  إنباتھاإنباتھا  نسبةنسبة

  شھرىشھرى  فىفى  ذلكذلك  ویكونویكون  البذورالبذور  نضجنضج  عندعند  الحصادالحصاد  یجبیجب  لذلكلذلك••
  وظھوروظھور  النوراتالنورات  كبسولةكبسولة  منمن  %%٥٥  تفتحتفتح  عندعند  ویونیوویونیو  مایومایو

..أصفرأصفر  لونلون  ذاتذات  النوراتالنورات  وتكونوتكون  السوداءالسوداء  البذورالبذور



    حوالىحوالى  تمثلتمثل  األولىاألولى  الدفعةالدفعة  دفعتیندفعتین  علىعلى  الحصادالحصاد  یجرىیجرى••
  نوراتنورات  منمن  فتكونفتكون  الثانیةالثانیة  الدفعةالدفعة  أماأما  النوراتالنورات  منمن  %%٧٠٧٠

..األصلیةاألصلیة  النوراتالنورات  عنعن  نوعًانوعًا  متأخرامتأخرا  تنضجتنضج  التىالتى  الخلفةالخلفة
  بالجوبالجو  یكونیكون  حیثحیث  الباكرالباكر  الصباحالصباح  فىفى  الحصادالحصاد  یجرىیجرى••

وتفقدوتفقد  البذورالبذور  تنتشرتنتشر  آلآل  حتىحتى  الرطوبةالرطوبة  منمن  نسبةنسبة



    سمسم  ٦٦  ::٤٤  ھھطولطول  النورىالنورى  الحاملالحامل  منمن  بجزءبجزء  النورةالنورة  تقطعتقطع••
    منمن  للشمسللشمس  وتعرضوتعرض  خاصةخاصة  مفارشمفارش  علىعلى  النوراتالنورات  توضعتوضع

..تتعفنتتعفن  الال  حتىحتى  المستمرالمستمر  التقلیبالتقلیب  معمع  أسابیعأسابیع  ٣٣  ::٢٢
    أجزاءأجزاء  فصلفصل  ویمكنویمكن  والغربلةوالغربلة  البذورالبذور  فصلفصل  عملیةعملیة  تجرىتجرى••

    البذرةالبذرة  بوضعبوضع  بالغربلةبالغربلة  تزالتزال  الال  التىالتى  الوزنالوزن  الثقیلةالثقیلة  القصرةالقصرة
  فىفى  وتجففوتجفف  البذورالبذور  وتفصلوتفصل  القصیرةالقصیرة  فتطفوفتطفو  الماءالماء  فىفى

..اإلنباتاإلنبات  علىعلى  یؤثریؤثر  الال  وھذاوھذا  أیامأیام  ٣٣  ::٢٢  لمدةلمدة  الشمسالشمس



    ::المحصولالمحصول
..أردبأردب  ٣٣  ::٢٢  البذورالبذور  منمن    الفدانالفدان  محصولمحصول  بیلغبیلغ••




