
الباب الرابعالباب الرابع

البصــــــــل
Onion

Allium cepa
Fam. Alliaceae



مقدمةمقدمة
Øاإلنسان فیتغذى إستخداماتھ تتعدد حیث الھامة المحاصیل أحد البصل یعتبر 

 كما القمة موت وقبل نموه من المختلفة المراحل فى األخضر النبات على
 باإلضافة التخلیل صناعة فى یدخل كما .القمة موت بعد األبصال على یتغذى
.مصر فى الھامة التصدیریة المحاصیل أحد یعتبر كذلك البذرة إنتاج إلى
Øالكلیة المساحة من%٨ حوالى تبلغ مصر فى بالبصل المنزرعة المساحة 

 العالمى إنتاج من %٧ نحو للبصل المصرى اإلنتاج ویبلغ بالعالم المنزرعة
 الكمیات من %١٧ منھ مصر وصادرات اإلفریقى اإلنتاج من %٧٠ ونحو
.للعالم المصدرة الكلیة

Øیزرع فدان ألف ١٥٠ حوالى مصر فى سنویا منة المنزرعة المساحة وتبلغ 
 مصر فى %١٠ ، الوسطى مصر فى %١٧ ، %٧٣ البحرى الوجة فى منھا
.أخرى إلى محافظة من اإلنتاج مقدار ویختلف .العلیا



Øالطازج للبصل المصدرة البالد أھم ومصر والھند وأسبانیا ھولندا وتعتبر 
.المتحدة والوالیات بولندا بعدھا ویأتى

Øحیث مبكر وقت فى ظھوره إلى التصدیر فى المصرى البصل أھمیة وترجع 
 عندماو ومایو وإبریل مارس شھر خالل وذلك .األوربى البصل ھیزاحم ال

  .بأوربا المصرى البصل لیزاحم األوربى البصل یظھر یونیو شھر یحل
Øعلى كذل ویتوقف ألخر عام من اروبأو إلى مصر تصدره ما كمیة وتختلف 

 والھولندى األمریكى البصل محصول وكمیة األسبانى البصل ظھور میعاد
 المصرى البصل وجدود فترة نقص كلما مبكرا األسبانى المحصول ظھر فكلما

 األمریكى البصل إنتاج مقدار نقص فإذا ألمریكا بالنسبة أما .األوربیة باألسواق
 كما .المصرى البصل على الطلب زاد كلما تكساس والیة محصول تأخر أو

  باألمراض اإلصابة الجودة مثل أخرى عوامل على ذلك یتوقف
.إلخ...............



نمو البصلنمو البصلمراحل مراحل 
ØØعامینعامین  منمن  أقلأقل  فىفى  حیاتھحیاتھ  دورةدورة  یتمیتم  حیثحیث  الحولالحول  یةیةثنائثنائ  النباتاتالنباتات  منمن  البصلالبصل..  

  المحصولالمحصول  ((  البصلةالبصلة  ویكونویكون  زراعتھزراعتھ  منمن  األولاألول  العامالعام  فىفى  خضریاخضریا  فینموفینمو
    ثانیًاثانیًا  خضریاخضریا  نموانموا  تنموتنمو  حیثحیث  األبصالاألبصال  زراعةزراعة  یتمیتم  الثانىالثانى  العامالعام  وفىوفى  ))اإلقتصادىاإلقتصادى

    ..النھایةالنھایة  فىفى  البذرةالبذرة  وتكونوتكون  وثمریًاوثمریًا  زھریًازھریًا  نموًانموًا  ثمثم
ØØیلىیلى  كماكما  حیاتھحیاتھ  أثناءأثناء  مختلفةمختلفة  بمراحلبمراحل  البصلالبصل  نباتنبات  یمریمروو::  

: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
:ویشمل الزھرى والثمرىمرحلة النمو  -٢

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



Øالتى والصفات الممیزات بعض لھا مرحلة كل أن إال متدخلة البصل فى النمو مراحلو 
 .األخرى المراحل عن تمیزھا

العام األول
:اإلنبات مرحلة
Øالحرارة من لھا الضروریة الظروف فرتاتو متى زراعتھا عند البذرة تنبت حیث 

  الفترة ھذه وتختلف أیام سبع إلى تصل فترة فى البذور وتنبت واألكسجین والرطوبة
.الحرارة درجة بإختالف

:الخضرى النمو طور
Øویكون والجذور واألوراق القرصة الساق تكوینت حیث الخضرى النمو اإلنبات مرحلة یلى 

.األبصال تكوین وأثناء األبصال نیتكو قبل ذلك
:األبصال ونضج تكوین مرحلة
Øوھى نضجھا تمام حتى مختلفة بمراحل البصلة وتمر:
المورفولوجى التخصص مرحلة - ٢البصلة لتكوین التھیئة مرحلة - ١
النضج مرحلة - ٤النمو مرحلة - ٣
Øلتكوین النباتات دفع فى ھام تأثیر ذات الحرارة درجةو الضوئیة الفترة طول ویعتبر 

  .األبصال





العام الثانى
:الثانى الخضرى النمو مرحلة
Øفى خضریا نموا النباتات تنمو حیث البذور على للحصول األبصال تزرع الثانى العام فى  

 .)جذور - أوراق( الثانى الخضرى بالنمو ویسمى األولى المرحلة
:والثمرى الزھرى النمو مرحلة
Øیشمل والذى:
 الزھریة الشماریخ طرد طور - ٢  لألزھار التھیئة طور - ١
البذور ونضج تكوین طور - ٤اإلزھار طور - ٣
Øحیاة من فترة أى فى المنخفضة الحرارة لدرجات بتعریضھا لألزھار النباتات وتتھیأ  

 .البذور تكوین فترة بإستثناء النبات
Øمن اعددھ ویصل الساق قمة من المستطیلة السالمیة عن عبارة یةالزھر خیراوالشم 

  ویستمر األبصال زراعة من أشھر ثالث بعد تظھرو سم ١٢٠:٦٠ من وأرتفاعھا ٢٠:١
 نوره یحمل زھرى شمراخ وكل .)أشھر ٥( النبات حیاة من متقدمة ألطوار ظھورھا
 ٥٠ من فیتراوح بالنورة األزھا عدد ویختلف . رقیق شفاف غالف یغلفھا كاذبة خیمیة
 كل یحتوى خیمیة نویرات من النورات ھذه من كل ویتكون أكثر أو زھرة ٢٠٠٠ إلى
  بالحشرات خلطى البصل فى والتلقیح . أزھار ١٠:٥ بین یتراوح عدد على منھا





ةةاإلحتیاجات البیئیاإلحتیاجات البیئی
::))الحرارة واإلضاءةالحرارة واإلضاءة((  إلحتیاجات الجویةإلحتیاجات الجویةاا  --أأ  
Øالبصل یحتاج البذور إلنتاج أما .األبصال نتاجإل خاصة جویة لظروف البصل نبات یحتاج  

  وتطرد لإلزھار النباتات لتتھیأ الثانى الموسم فى النمو أثناء منخفضة حرارة لدرجات
.الزھریة شماریخھا

Øوإال الحرج الحد یسمى معین حد عن تقل ال ضوئیة فترة إلى النباتات تتعرض أن ویجب 
 ١٦ :١٢ من المدة ھذه وتتراوح أبصال یتكون وال باستمرار أوراق تعطى النباتات فإن

.الوراثى التركیب على ذلك ویتوقف المعتدلة الحرارة درجات فى ضوء ساعة
Øساعة ١١.٥٦ : ١١.١٠ إلى یحتاج الصعیدى البصل فإن المصریة الظروف وتحت 

.ضوئیة ساعة ١٣.١٣ : ١٢.٢٠ للبحیرى یلزم بینما أبصالھ یكون لكى ضوئیة
Øطول زیادة یؤدى حیث األبصال تكوین على المؤثرة العوامل أھم من النھار طول ویعتبر  

 .المحصول زیادة وبالتالى البصلة وزن زیادة وكذلك األبصال تكوین سرعة إلى النھار
Øفبینما الحرارة ودرجة "الضوئیة الفترة" النھار طول من بكل یتأثر البصل فإن وعموما  

 فأن األبصال تكوین سرعة إلى الطویل للنھار المصاحبة المرتفعة الحرارة درجة تؤدى
 الزھریة الشماریخ ظھور تشجع الطویل للنھار المصاحبة المنخفضة الحرارة درجة
 عند الزھریة الشماریخ تكوین یسود بینما الحرارة إرتفاع عند البصلة تكوین ویسود

.إنخفاضھا



::التربة المناسبةالتربة المناسبة  - - ب ب 
ØØالصفراءالصفراءوو  الخفیفةالخفیفة  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى  فىفى  البصلالبصل  زراعةزراعة  تنجحتنجح    

    إنتشارإنتشار  لیزدادلیزداد  والتھویةوالتھویة  الصرفالصرف  جیدةجیدة  المستصلحةالمستصلحة  الرملیةالرملیةوو
    فىفى  بینمابینما  للصنفللصنف  الممیزالممیز  الشكلالشكل  األبصالاألبصال  تأخذتأخذ  حیثحیث  الجذورالجذور

  لزیادةلزیادة  وذلكوذلك  األبصالاألبصال  شكلشكل  یتشوهیتشوه  القوامالقوام  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى
    منمن  خالیھخالیھ  تكونتكون  أنأن  یجبیجبوو  ..نموھانموھا  أثناءأثناء  الواقعالواقع  الضغطالضغط
    ..األمراضاألمراض  ومسبباتومسببات  الضارةالضارة  األمالحاألمالح

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



ØØالدورة الزراعیةالدورة الزراعیة
ØØتسبقھتسبقھ  ولذاولذا  الشتویةالشتویة  الحاصالتالحاصالت  محلمحل  یحلیحل  الشتوىالشتوى  البصلالبصل    

    البصلالبصل  وضعوضع  أنأن  كماكما  صیفیةصیفیة  محاصیلمحاصیل  ویلیھویلیھ  صیفیةصیفیة  محاصیلمحاصیل
  القطنالقطن  محصولمحصول  كوضعكوضع  الدورةالدورة  فىفى  القطنالقطن  علىعلى  المحملالمحمل
    علىعلى  الكبیرالكبیر  لتأثیرهلتأثیره  وذلكوذلك  بقولىبقولى  محصولمحصول  یسبقھیسبقھ  أنأن  ویفضلویفضل
..المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  النموالنمو

ØØوفى مصر نتبع دورات مختلفة أھمھاوفى مصر نتبع دورات مختلفة أھمھا::
ØØعامعام  كلكل  مكانھمكانھ  فىفى  البصلالبصل  زراعةزراعة  تكرارتكرار  أىأى  ::األحادیةاألحادیة  الدورةالدورة    

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

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



ØØإنتاج األبصال بطریقة الشتلإنتاج األبصال بطریقة الشتل: : أوُالأوُال
ØØعدمعدم  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
ØØتخطیطتخطیط  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

ØØالشروط الواجب توافرھا فى الشتالت المستخدمةالشروط الواجب توافرھا فى الشتالت المستخدمة::
  القلمالقلم  سمكسمك  أوأو  مممم١٠١٠  ::  ٦٦  بینبین  القاعدةالقاعدة  عندعند  قطرھاقطرھا  یتراوحیتراوح  أنأن  --١١

البصل الفتیلالبصل الفتیل



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

  فىفى  المتأخرةالمتأخرة  للزراعاتللزراعات  نوفمبرنوفمبر  حتىحتى  ذلكذلك  ویستمرویستمر  المبكرةالمبكرة  الزراعاتالزراعات
..البحرىالبحرى  الوجھالوجھ
ØØالتقاوىالتقاوى  كمیةكمیة::
ØØ٣٠٣٠  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
ØØالمشتلالمشتل  زراعةزراعة::
ØØاإلنباتاإلنبات  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
  بالتراببالتراب  الخفیفةالخفیفة  التغطیةالتغطیة  ثمثم  البذورالبذور  تسرسبتسرسب  ثمثم  الخطالخط  جانبىجانبى  علىعلى  عمیقعمیق

..الرىالرى  ثمثم



ØØ  رى المشتلرى المشتل  :  :
ØØالبذورالبذور  زراعةزراعة  عقبعقب  سیماسیما  والوال  المشتلالمشتل  برىبرى  االعتناءاالعتناء  ینبغىینبغى  

    منمن  األولاألول  اإلسبوعاإلسبوع  فىفى  مراتمرات  ٣٣  المشتلالمشتل  رىرى  یتمیتم  حیثحیث
    تتشققتتشقق  أوأو  لتجفلتجف  األرضاألرض  تركترك  عدمعدم  مراعاةمراعاة  وینبغىوینبغى  الزراعةالزراعة

    موتھاموتھا  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  الصغیرةالصغیرة  البادراتالبادرات  جذورجذور  لتقطیعلتقطیع  تجنباتجنبا
  أنأن  إلىإلى  أیامأیام  ١٠١٠  ::  ٧٧    كلكل  األرضاألرض  تروىتروى  اإلنباتاإلنبات  تكاملتكامل  وبعدوبعد
    منمن  یومایوما  ٧٠٧٠  ::  ٦٠٦٠  نمونمو  بعدبعد  وذلكوذلك  الشتالتالشتالت  تقلیعتقلیع  میعادمیعاد  یحینیحین

..الزراعةالزراعة
ØØتسمید المشتلتسمید المشتل::
ØØسوبرسوبر  ویضافویضاف  العضوىالعضوى  بالسمادبالسماد  المشتلالمشتل  أرضأرض  تسمدتسمد  الال    

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

ØØعلىعلى  فدانفدان  //نن  وحدةوحدة  ٤٠٤٠  یضافیضاف  اآلزوتیةاآلزوتیة  لألسمدةلألسمدة  بالنسبةبالنسبة  أماأما    
    نثرنثر  منمن  أسابیعأسابیع  ثالثةثالثة  بعدبعد  الكمیةالكمیة  نصفنصف  األولىاألولى  الدفعةالدفعة  دفعتیندفعتین



ØØالمستدیمالمستدیم  بالحقلبالحقل  الشتالتالشتالت  زراعةزراعة::
ØØفىفى  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
ØØبمعدلبمعدل  تخططتخطط  وتسویتھاوتسویتھا  وتجھیزھاوتجھیزھا  األرضاألرض  إعدادإعداد  بعدبعد  یمكنیمكن  كماكما    

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

ØØالشتلةالشتلة  زراعةزراعة  ::
ØØالذىالذى  العمقالعمق  وعلىوعلى  المیاهالمیاه  وجودوجود  فىفى  بالغرسبالغرس  الشتلةالشتلة  زراعةزراعة  تتمتتم  

    بینبین  سمسم  ٧٧--٥٥  بعدبعد  وعلىوعلى  الشتلةالشتلة  منمن  األبیضاألبیض  الجزءالجزء  یغطىیغطى
  فأنةفأنة  الخریفىالخریفى  الغرسالغرس  القصبالقصب  خطوطخطوط  علىعلى  التحمیلالتحمیل  أماأما  ..الشتالتالشتالت
  القصبالقصب  عقلعقل  بینبین  المسافةالمسافة  فىفى  سطورسطور  ٤٤  ::  ٣٣  شتلشتل  یمكنیمكن

  سمسم  ٧٧  ::  ٥٥  مسافةمسافة  علىعلى  وذلكوذلك  سمسم  ٥٠٥٠  ::  ٤٠٤٠  وقدرھاوقدرھا  المغروسةالمغروسة



ØØالتسمیدالتسمید  ::
ØØحدةحدة  ٤٥٤٥  یضافیضاف  للزراعةللزراعة  وإعدادھاوإعدادھا  األرضاألرض  خدمةخدمة  عندعند  

PP22OO55//فىفى  أماأما  والصفراءوالصفراء  الخفیفةالخفیفة  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى  فىفى  فدانفدان  
    وكذلكوكذلك  وحدةوحدة  ٧٥٧٥  أوأو  ٦٠٦٠  إلىإلى  الكمیةالكمیة  تزیدتزید  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى
  سمادسماد  یضافیضاف  الال  وعادةوعادة  الخدمةالخدمة  معمع  فدانفدان  //KK22OO  وحدةوحدة  ٤٨٤٨
..الحشائشالحشائش  جلبجلب  لتفادىلتفادى  وذلكوذلك  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  حتىحتى  بلدىبلدى

ØØتضافتضاف  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى  دفعتیندفعتین  علىعلى  فیضاففیضاف  اآلزوتاآلزوت  أماأما    
    بعدبعد  والثانیةوالثانیة  فدانفدان//نن  وحدةوحدة  ٦٠٦٠    بمعدلبمعدل  المحایاهالمحایاه  ریھریھ  معمع  األولىاألولى
..المعدلالمعدل  بنفسبنفس  بشھربشھر  ذلكذلك
ØØإلىإلى  اآلزوتاآلزوت  كمیةكمیة  فتصلفتصل  والخفیفةوالخفیفة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  أماأما    

    أمكنأمكن  ماما  كثیرةكثیرة  دفعاتدفعات  علىعلى  تضافتضاف  فدانفدان//نن  وحدةوحدة١٥٠١٥٠
  الدفعاتالدفعات  كلكل  إضافةإضافة  یتمیتم  أنأن  علىعلى  دفعةدفعة  كلكل  فىفى  منخفضمنخفض  وبمعدلوبمعدل

    فىفى  مارسمارس  إلىإلى  وتمتدوتمتد  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  فبرایرفبرایر  أواخرأواخر  فىفى



ØØالرىالرى::
ØØحیاةحیاة  منمن  األولىاألولى  األطواراألطوار  فىفى  متقاربمتقارب  لرىلرى  البصلالبصل  نباتنبات  یحتاجیحتاج  

  الرىالرى  ویمنعویمنع  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  تكوینتكوین  لتشجیعلتشجیع  الشتلالشتل  بعدبعد  النباتالنبات
    معمع  ثانویةثانویة  جذورجذور  إعطاءإعطاء  عنعن  النباتاتالنباتات  تمتنعتمتنع  حتىحتى  النضجالنضج  عندعند

    كانتكانت  إذاإذا  السیماالسیما  زائدازائدا  جفافاجفافا  األرضاألرض  جفافجفاف  عدمعدم  مراعاةمراعاة
    البصلةالبصلة  شكلشكل  تشوهتشوه  منمن  خوفاخوفا  القوامالقوام  ثقیلةثقیلة  األرضاألرض

ØØحیثحیث  عالیةعالیة  لیستلیست  للرىللرى  األبصالاألبصال  محصولمحصول  فاحتیاجاتفاحتیاجات  وعموماوعموما    
    نسبةنسبة  تزایدتزاید  إلىإلى  النباتالنبات  حیاةحیاة  أواخرأواخر  فىفى  الرىالرى  زیادةزیادة  تؤدىتؤدى

    كماكما  ––  الرقبةالرقبة  بعفنبعفن  اإلصابةاإلصابة  واحتماالتواحتماالت  العرقانالعرقان  األبصالاألبصال
ــ::  إلىإلى  الموسمالموسم  خاللخالل  الرىالرى  فتراتفترات  تقاربتقارب  یؤدىیؤدى

ØØاألرضاألرض  منمن  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  فىفى  الجذورالجذور  تنموتنمو- - ١١
ØØالمزدوجةالمزدوجة  األبصالاألبصال  زیادةزیادة- - ٢٢    
ØØالنضجالنضج  میعادمیعاد  تأخیرتأخیر- - ٣٣
ØØالمعدالمعد  البصلالبصل  رىرى  یمنعیمنع  وزارىوزارى  قرارقرار  أخیرًاأخیرًا  صدرصدر  ولقدولقد    

    األقلاألقل  علىعلى  بشھربشھر  التقلیعالتقلیع  قبلقبل  للتصدیرللتصدیر



ØØالنضج والتقلیعالنضج والتقلیع::
ØØمنمن  أشھرأشھر  ٧٧  ::٥٥  منمن  الفتیلالفتیل  البصلالبصل  لنضجلنضج  الالزمةالالزمة  الفترةالفترة  تتراوحتتراوح  

  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  الشتلالشتل  منمن  أشھرأشھر  ٥٥  ::٣٣  أوأو  البذورالبذور  زراعةزراعة
  درجةدرجة  ––  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  طولطول  ––  األرضاألرض  طبیعةطبیعة  ––  الصنفالصنف
..الرىالرى  ––  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  ––  الحرارةالحرارة

ØØ وھناك بعض العالمات التى یمكن اإلسترشاد بھا على النضج وھناك بعض العالمات التى یمكن اإلسترشاد بھا على النضج
::وأھمھا ما یلىوأھمھا 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..
ØØالحقلالحقل  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



ØØالمعالجة أو التسمیطالمعالجة أو التسمیط::
ØØوقدوقد  الزائدةالزائدة  المیاهالمیاه  كمیاتكمیات  منمن  للتخلصللتخلص  بتجفیفھبتجفیفھ  البصلالبصل  یعالجیعالج    
    للشحنللشحن  البصلالبصل  إعدادإعداد  عندعند  وذلكوذلك  مباشرًةمباشرًة  الحقلالحقل  فىفى  ذلكذلك  حدثحدثیی

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

ØØبعضھابعضھا  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

  مرغوبمرغوب  الغیرالغیر  األبصالاألبصال  وتستبعدوتستبعد  األبصالاألبصال  تفرزتفرز  ))الكاذبةالكاذبة  للسوقللسوق((
    الصنفالصنف  منمن  الغریبةالغریبة  ––  الحنبوطالحنبوط  ––  المجروحةالمجروحة  ––  المصابةالمصابة((  فیھافیھا
  یومینیومین  لمدةلمدة  العروشالعروش  قطعقطع  بعدبعد  األبصالاألبصال  تتركتترك  ثمثم  ))اللوناللون  فىفى

..الصنفالصنف  جفافجفاف  إلتمامإلتمام
ØØبوضعبوضع  التسمیطالتسمیط  بعملیةبعملیة  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  الزراعالزراع  بعضبعض  یقومیقوم    

  معمع  العرضالعرض  ضیقةضیقة  مستطیلةمستطیلة  مراودمراود  فىفى  ومتجاورةومتجاورة  رأسیھرأسیھ  النباتاتالنباتات
  المجموعالمجموع  دوندون((  بالتراببالتراب  الجوانبالجوانب  منمن  األبصالاألبصال  تغطیةتغطیة  مراعاةمراعاة



ØØالفـرزالفـرز::
ØØإزالةإزالة  فیسھلفیسھل  النباتاتالنباتات  تقلیعتقلیع  أثناءأثناء  بالحقلبالحقل  البصلالبصل  فرزفرز  یمكنیمكن  

    والجذوروالجذور  القممالقمم  قطعقطع  أثناءأثناء  وكذلكوكذلك  النورىالنورى  الحاملالحامل  ذاتذات  األبصالاألبصال
..وتسویقھوتسویقھ  المحصولالمحصول  تعبئةتعبئة  وأثناءوأثناء

ØØمنمن  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

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

ØØالمحصولالمحصول::
ØØإلىإلى  ذلكذلك  ویرجعویرجع  طنطن  ٢٠٢٠  ––٢٢منمن  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح::



ØØفىفى  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

ØØاألراضىاألراضى  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

ØØالزراعةالزراعة  میعادمیعاد::
ØØأولأول  منمن  إبتداءإبتداء  المستدیمالمستدیم  الحقلالحقل  فىفى  مباشرةمباشرة  البذرةالبذرة  تزرعتزرع    

..أكتوبرأكتوبر  نھایةنھایة  عنعن  التأخیرالتأخیر  عدمعدم  مراعاةمراعاة  ویجبویجب  أكتوبرأكتوبر

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



ØØاألرض المناسبةاألرض المناسبة::
ØØفىفى  الزراعةالزراعة  تجنبتجنب  ویجبویجب  الرملیةالرملیة  أوأو  الصفراءالصفراء  ھىھى  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  

  وتصبحوتصبح  الرىالرى  بعدبعد  یتماسكیتماسك  األراضىاألراضى  منمن  النوعالنوع  ھذاھذا  ألنألن  الكلسیةالكلسیة  األراضىاألراضى
  األبصالاألبصال  تكوینتكوین  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  األبصالاألبصال  تكوینتكوین  علىعلى  فتؤثرفتؤثر  صلبةصلبة

  یجبیجب  كماكما  نضجھانضجھا  بعدبعد  األبصالاألبصال  تقلیعتقلیع  یصعبیصعب  كماكما  ""المشوھةالمشوھة""  المنضغطةالمنضغطة
..األبیضاألبیض  العفنالعفن  وخاصةوخاصة  األمراضاألمراض  منمن  خالیةخالیة  األرضاألرض  تكونتكون  أنأن
ØØمعدل التقاوىمعدل التقاوى::    
ØØالنقاوةالنقاوة  فىفى  المرتفعةالمرتفعة  الجیدةالجیدة  البذورالبذور  منمن  كجمكجم  ٢٢  ::  ٥٥..١١  إلىإلى  الفدانالفدان  یحتاجیحتاج  

    المنطقةالمنطقة  فىفى  زراعتھزراعتھ  المطلوبالمطلوب  الصنفالصنف  منمن  أنھاأنھا  منمن  التأكدالتأكد  معمع  واإلنباتواإلنبات
ØØزراعتھازراعتھا  قبلقبل  البذرةالبذرة  علىعلى  المعامالتالمعامالت  بعضبعض  بإجراءبإجراء  ینصحینصحوو::
ØØالبذورالبذور  تطھیرتطھیر  --١١::
ØØحیثحیث  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  لحمایتھالحمایتھا  زراعتھازراعتھا  قبلقبل  البذورالبذور  بتطھیربتطھیر  ینصحینصح    

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

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



ØØللزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز::
ØØوتزحفوتزحف  األرضاألرض  فتحرثفتحرث  األرضاألرض  بتجھیزبتجھیز  التامةالتامة  العنایةالعنایة  یجبیجب  

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

..بسھولةبسھولة  الزراعةالزراعة  تتمتتم  حتىحتى  مرتینمرتین  یماثلھیماثلھ  أوأو  التسطیرالتسطیر
ØØالزراعةالزراعة  طریقةطریقة::
ØØالمسافةالمسافة  تكونتكون  أنأن  علىعلى  التسطیرالتسطیر  آالتآالت  بإستخدامبإستخدام  الزراعةالزراعة  تتمتتم  

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

ØØالرىالرى  ::
ØØویجبویجب  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



ØØالتسمیدالتسمید::
ØØوحدةوحدة  ٤٥٤٥  بمعدلبمعدل  الفوسفاتىالفوسفاتى  السمادالسماد  یضافیضاف  PP22OO55//أثناءأثناء  فدانفدان    

    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

ØØبقدربقدر  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
  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٠٥٠  إضافةإضافة  یفضلیفضل  الرملیةالرملیة  األرضاألرض  وفىوفى

    وتجھیزھاوتجھیزھا  األرضاألرض  خدمةخدمة  معمع  تضافتضاف  للفدانللفدان  بوتاسیومبوتاسیوم



ØØالحصاد والتجھیزالحصاد والتجھیز::
ØØخضراءخضراء  مازالتمازالت  وھىوھى  النباتاتالنباتات  عروشعروش  تمیلتمیل  النضجالنضج  عندعند  

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

    إلستبعادإلستبعاد  مبدئیامبدئیا  األبصالاألبصال  محصولمحصول  فرزفرز  یجرىیجرى  األبصالاألبصال  تقلیعتقلیع
    توضعتوضع  وفیھاوفیھا  التسمیطالتسمیط  عملیةعملیة  تجرىتجرى  ثمثم  الحنبوطالحنبوط  البصلالبصل
  ضیقةضیقة  مراودمراود  فىفى  متجاورةمتجاورة  رأسیةرأسیة  الحقلالحقل  منمن  جزءجزء  فىفى  النباتاتالنباتات
    الال  حتىحتى  بالتراببالتراب  المرودالمرود  جانبجانب  تغطیةتغطیة  معمع  مستطیلةمستطیلة  العرضالعرض
  لمدةلمدة  النباتاتالنباتات  وتتركوتترك  الشمسالشمس  بأشعةبأشعة  الخارجیةالخارجیة  األبصالاألبصال  تتأثرتتأثر
    الجذورالجذور  وتھزبوتھزب  العروشالعروش  تقطعتقطع  ثمثم  أیامأیام  ١٠١٠
ØØألبصالألبصال  اللوناللون  فىفى  والمخالفةوالمخالفة  المزدوجةالمزدوجة  األبصالاألبصال  إستبعادإستبعاد  ویتمویتم    

    والمصابةوالمصابة  المسلوقةالمسلوقة  األبصالاألبصال  وكذلكوكذلك  المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف



ØØ  إنتاج البصیالتإنتاج البصیالت
ØØعلىعلى  ملحوظةملحوظة  بصورةبصورة  اإلقبالاإلقبال  إزدادإزداد  األخیرةاألخیرة  السنواتالسنوات  فىفى    

  وزیادةوزیادة  اإلقبالاإلقبال  زیادةزیادة  إلىإلى  راجعراجع  وھذاوھذا  البصیالتالبصیالت  إنتاجإنتاج
..البصیالتالبصیالت  منمن  البصلالبصل  إلنتاجإلنتاج  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة

ØØاألخضراألخضر  البصلالبصل  إنتاجإنتاج  فىفى  تستخدمتستخدم  البصیالتالبصیالت  فإنفإن  وعموماوعموما    
ــ::یلىیلى  كماكما  البصیالتالبصیالت  إنتاجإنتاج  ویتمویتم  التخلیلالتخلیل  فىفى  إیضاإیضا  تستخدمتستخدم  كماكما
ØØللزراعةللزراعة  المناسبةالمناسبة  األرضاألرض  ::
ØØالرملیةالرملیة  أوأو  الخفیفةالخفیفة  الصفراءالصفراء  التربةالتربة  البصیالتالبصیالت  إنتاجإنتاج  یناسبیناسب    

  األرضاألرض  ھذهھذه  ألنألن  الكلسیةالكلسیة  األرضاألرض  فىفى  الزراعةالزراعة  تجنبتجنب  ویجبویجب
    فیمافیما  التربةالتربة  تماسكتماسك  تؤدىتؤدى  حیثحیث  عالیةعالیة  الكالسیومالكالسیوم  منمن  نسبةنسبة  بھابھا
  كماكما  البصیالتالبصیالت  تكوینتكوین  علىعلى  یؤثریؤثر  ممامما  صلبةصلبة  وتكونوتكون  بعدبعد

  نضجھانضجھا  عندعند  البصیالتالبصیالت  تقلیعتقلیع  فیھافیھا  یصعبیصعب



ØØللزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز::
ØØقبلقبل  األرضاألرض  رىرى  یتمیتم  الیدویةالیدویة  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  إتباعإتباع  عندعند    

    تحرثتحرث  األرضاألرض  تستحرثتستحرث  وعندماوعندما  ))كدابةكدابة  ریھریھ((بفترةبفترة  الزراعةالزراعة
..صغیرةصغیرة  أحواضأحواض  إلىإلى  وتقسموتقسم  جیدةجیدة  تسویةتسویة  تسوىتسوى  ثمثم  جیداجیدا
ØØاألرضاألرض  خدمةخدمة  فبعدفبعد  بالتسطیربالتسطیر  الزراعةالزراعة  إتباعإتباع  حالةحالة  فىفى  أماأما    

    تتمتتم  ثمثم  مرتینمرتین  أوأو  مرةمرة  السطارةالسطارة  بعرضبعرض  شرائحشرائح  تقسمتقسم  وتسویتھاوتسویتھا
    إلحكامإلحكام  العرضیةالعرضیة  بالبتونبالبتون  ذلكذلك  بعدبعد  األرضاألرض  وتقسموتقسم  الزراعةالزراعة
    ..الرىالرى

ØØفواصلفواصل  أوأو  بتونبتون  أىأى  یقامیقام  فالفال  بالرشبالرش  الرىالرى  حالةحالة  فىفى  أماأما..
ØØالزراعةالزراعة  میعادمیعاد::
ØØفبرایرفبرایر  منتصفمنتصف  وحتىوحتى  ینایرینایر  شھرشھر  آخرآخر  فىفى  البذورالبذور  تزرعتزرع..
ØØالتقاوىالتقاوى  معدلمعدل  ::          



ØØالرىالرى::
ØØتتعرضتتعرض  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
ØØالتسمیدالتسمید  ::
ØØتجھیزتجھیز  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



ØØوالحصادوالحصاد  النضجالنضج::
ØØمایومایو  وأولوأول  إبریلإبریل  أخرأخر  فىفى  بالیدبالید  التقلیعالتقلیع  طریقطریق  عنعن  الحصادالحصاد  یبدأیبدأ    

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

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

..ذلكذلك
ØØوالتعبئةوالتعبئة  اإلعداداإلعداد::
ØØتقریبًاتقریبًا  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



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

ØØعدیدةعدیدة  بممیزاتبممیزات  البصیالتالبصیالت  منمن  المنتجالمنتج  الفتیلالفتیل  البصلالبصل  ویتمیزویتمیز    
::منھامنھا
ØØاإلصابةاإلصابة  تفادىتفادى  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  المحصولالمحصول  نضجنضج  فىفى  التبكیرالتبكیر  - - ١١    

..فبرایرفبرایر  أوخرأوخر  فىفى  بھبھ  اإلصابةاإلصابة  تشتدتشتد  والذىوالذى  األبیضاألبیض  العفنالعفن  بمرضبمرض
ØØخالىخالى  المحلىالمحلى  السوقالسوق  یكونیكون  وقتوقت  فىفى  األبصالاألبصال  علىعلى  الحصولالحصول  - - ٢٢    

..الطازجالطازج  بالبصلبالبصل  السوقالسوق  غمرغمر  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  تقریبًاتقریبًا  األبصالاألبصال  منمن
ØØالبصیالتالبصیالت  ثمنثمن  یقلیقل  حیثحیث  عمومًاعمومًا  اإلنتاجاإلنتاج  تكالیفتكالیف  قلةقلة  - - ٣٣    

  الشتلالشتل  حالةحالة  فىفى  الشتالتالشتالت  منمن  مثیلتھامثیلتھا  عنعن  الزراعةالزراعة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة
..))أمراضأمراض  --  حشراتحشرات((  الوقایةالوقایة  تكالیفتكالیف  قلةقلة  كذلككذلك

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



ØØ  بالبصیالتبالبصیالت  المنزرعةالمنزرعة  األبصالاألبصال  منمن  جیدجید  محصولمحصول  وإلنتاجوإلنتاج    
::یلىیلى  ماما  یتبعیتبع
ØØالمناسبةالمناسبة  التربةالتربة  ::
ØØوالرملیةوالرملیة  الخفیفةالخفیفة  والسوداءوالسوداء  الصفراءالصفراء  التربةالتربة  فىفى  اإلنتاجاإلنتاج  یجودیجود    

  البصلةالبصلة  علىعلى  تضغطتضغط  الال  حتىحتى  الكالسیومالكالسیوم  نسبةنسبة  بھابھا  تقلتقل  التىالتى
    منمن  خالیةخالیة  األرضاألرض  تكونتكون  أنأن  ویجبویجب  ..شكلھاشكلھا  فىفى  وتؤثروتؤثر  المتكونةالمتكونة
..  ٥٥..٦٦  ھىھى  حموضةحموضة  درجةدرجة  وأنسبوأنسب  قلیلةقلیلة  نسبةنسبة  بھابھا  أوأو  الملوحةالملوحة

ØØ  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  ::
ØØقصبتینقصبتین//خطخط  ١٤١٤--١٢١٢  بمعدلبمعدل  جیداجیدا  وتخططوتخطط  األرضاألرض  تحرثتحرث    

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

..البصیالتالبصیالت



ØØالتقاوىالتقاوى  معدلمعدل  ::    
ØØصغیرةصغیرة  أحجامأحجام  ذاتذات  بصیالتبصیالت  كجمكجم  ٣٥٠٣٥٠  بحوالىبحوالى  الفدانالفدان  یزرعیزرع  

    مممم  ٢٠٢٠  ::  ٨٨
ØØالزراعةالزراعة  طریقةطریقة::
ØØسمسم٧٧::  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

ØØالرىالرى::
ØØالزراعةالزراعة  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



ØØالتسمیدالتسمید::
ØØتخطیطتخطیط  قبلقبل  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  عندعند  الفوسفاتىالفوسفاتى  السمادالسماد  یضافیضاف    

    فدانفدان//PP22OO55  وحدةوحدة  ٦٠٦٠  ::  ٤٥٤٥  بمعدلبمعدل
ØØتأخرتأخریی  الال  حتىحتى  فیھفیھ  المغاالةالمغاالة  عدمعدم  فیجبفیجب  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  أماأما    

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

....للنباتاتللنباتات  استفادةاستفادة  معدلمعدل
ØØالحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  ::
ØØالعنایةالعنایة  ویجبویجب  بالیدبالید  باألقتالعباألقتالع  أوأو  بالعزیقبالعزیق  الحشائشالحشائش  تقاومتقاوم    

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



ØØ النضج والحصاد النضج والحصاد::
ØØویراعىویراعى  العروشالعروش  منمن  %%٥٠٥٠  حوالىحوالى  رقادرقاد  عندعند  الحصادالحصاد  یتمیتم    

  مراودمراود  فىفى  األبصالاألبصال  توضعتوضع  ثمثم  ––  الحنبوطالحنبوط  األبصالاألبصال  إستبعادإستبعاد
    علىعلى  ویردمویردم  بعروشھابعروشھا  األبصالاألبصال  تغطىتغطى  بحیثبحیث  جافجاف  مكانمكان  فىفى

    تجفتجف  حتىحتى  یومیوم  ١٥١٥  لمدةلمدة  وتتركوتترك  لتظلیلھالتظلیلھا  البصلالبصل  جوانبجوانب
    الال  وو  سمسم٢٢  عنعن  العنقالعنق  طولطول  یزیدیزید  الال  بحیثبحیث  وتقطعوتقطع  األعناقاألعناق
    مثلمثل  بالفطریاتبالفطریات  اإلصابةاإلصابة  علىعلى  یساعدیساعد  ممامما  جائرجائر  التقطیعالتقطیع  یكونیكون
    ..البصلالبصل  ذبابةذبابة  مثلمثل  المخزنالمخزن  بحشراتبحشرات  أوأو  الرقبةالرقبة  عفنعفن
ØØلمدةلمدة  لتجفلتجف  الھواءالھواء  فىفى  األبصالاألبصال  تتركتترك  العروشالعروش  تقلیعتقلیع  وبعدوبعد    

..وتعبئتھاوتعبئتھا  وتدریجھاوتدریجھا  لفرزھالفرزھا  یومینیومین



زراعة البصل إلنتاج البذورزراعة البصل إلنتاج البذور: : رابعًارابعًا
ØØھماھما  بطریقتینبطریقتین  البصلالبصل  منمن  ))البذورالبذور((  التقاوىالتقاوى  تنتجتنتج::
ØØاألولىاألولى  الطریقةالطریقة::    
ØØتزرعتزرع  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
ØØبینبین  لإلنتخابلإلنتخاب  فرصةفرصة  تعطىتعطى  الال  أنھاأنھا  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  علىعلى  ویعابویعاب    

  ذاتذات  األبصالاألبصال  إستبعادإستبعاد  وكذلكوكذلك  المرغوبةالمرغوبة  للصفاتللصفات  النباتاتالنباتات
..المخزنالمخزن  ألمراضألمراض  مقاومةمقاومة  والغیروالغیر  الردیئةالردیئة  التخزینیةالتخزینیة  الصفاتالصفات

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



ØØإختبار التقاوىإختبار التقاوى::
ØØالنباتاتالنباتات  تزالتزال  حیثحیث  األبصالاألبصال  إنتاجإنتاج  حقلحقل  منمن  التقاوىالتقاوى  إختبارإختبار  عملیةعملیة  تبدأتبدأ  

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

ØØفىفى  تستخدمتستخدم  التىالتى  األبصالاألبصال  وإنتخابوإنتخاب  فرزفرز  عملیةعملیة  تجرىتجرى  المخزنالمخزن  وفىوفى  
::التالیةالتالیة  العیوبالعیوب  بھابھا  التىالتى  األبصالاألبصال  ونستبعدونستبعد  التقاوىالتقاوى  إنتاجإنتاج

ØØالمزدوجة المفتوحةالمزدوجة المفتوحة  - - ٢٢المزدوحة المقفولةالمزدوحة المقفولة  - - ١١
ØØاألبصال األبصال   - - ٤٤المخالفة للون الصنف والتى بھا إحمرارالمخالفة للون الصنف والتى بھا إحمرار  - - ٣٣

السمیكة العنقالسمیكة العنق
ØØاألبصال األبصال   - - ٦٦األبصال الغیر منتظمة الشكلاألبصال الغیر منتظمة الشكل  - - ٥٥

المسلوقة أو العرقانةالمسلوقة أو العرقانة
ØØاألبصال األبصال   - - ٨٨األبصال التى بدأت بالتزریعاألبصال التى بدأت بالتزریع  - - ٧٧

المكسورة أو المجروحةالمكسورة أو المجروحة
ØØاألبصال األبصال   --١٠١٠األبصال ذات الشكل المخالفاألبصال ذات الشكل المخالف  - - ٩٩

والحشراتوالحشرات  المصابة باألمراضالمصابة باألمراض



ØØاإلحتیاجات البیئیةاإلحتیاجات البیئیة::
ØØالنباتالنبات  نمونمو  حیاهحیاه  بدایةبدایة  فىفى  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة  إلىإلى  البصلالبصل  یحتاجیحتاج    

  حرارةحرارة  لدرجاتلدرجات  ثمثم  الزھریةالزھریة  الشماریخالشماریخ  إخراجإخراج  لتشجیعلتشجیع  وذلكوذلك
..البذورالبذور  لنضجلنضج  وذلكوذلك  األخیرةاألخیرة  النموالنمو  مرحلةمرحلة  فىفى  مرتفعةمرتفعة

ØØالبذورالبذور  علىعلى  وكذلكوكذلك  األزھاراألزھار  عقدعقد  علىعلى  الساخنةالساخنة  الریاحالریاح  تؤثرتؤثر    
..اإلنباتاإلنبات  ونسبةونسبة  المحصولالمحصول  علىعلى  وبالتالىوبالتالى  النضجالنضج  تامةتامة  الغیرالغیر
ØØالتربةالتربة::
ØØفىفى  زراعتھازراعتھا  یصلحیصلح  أنھأنھ  كماكما  الجیدةالجیدة  الخصبةالخصبة  التربةالتربة  یفضلیفضل    

    منمن  الخالیةالخالیة  األراضىاألراضى  وتختاروتختار  األراضىاألراضى  أنواعأنواع  معظممعظم
..والحشائشوالحشائش  األمراضاألمراض

ØØمعدل التقاوىمعدل التقاوى::
ØØھذهھذه  وفىوفى  سمسم  ٧٧--٤٤منمن  المتوسطةالمتوسطة  األحجاماألحجام  ذاتذات  األبصالاألبصال  یفضلیفضل  

  ..األبصالاألبصال  منمن  طنطن  ٠٠٠٠..٢٢  – – ٢٥٢٥..١١إلىإلى  الفدانالفدان  یحتاجیحتاج  الحالةالحالة
  إلىإلى  الفدانالفدان  فیحتاجفیحتاج  الكبیرةالكبیرة  األبصالاألبصال    إستخدامإستخدام  حالةحالة  فىفى  أماأما
  طنطن  ٥٥..٢٢



ØØمیعاد الزراعةمیعاد الزراعة::
ØØوقدوقد  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

ØØالزراعةالزراعة  طرقطرق::
ØØمنمن  قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢  بمعدلبمعدل  وتخططوتخطط  األرضاألرض  حرثحرث  یتمیتم    

    الجھةالجھة  علىعلى  األبصالاألبصال  لزراعةلزراعة  وذلكوذلك  الغربالغرب  إلىإلى  الشرقالشرق
    ویدفعھاویدفعھا  أقلأقل  الحرارةالحرارة  إلىإلى  تعرضھاتعرضھا  إلىإلى  یؤدىیؤدى  وذلكوذلك  البحریةالبحریة

..النوریةالنوریة  الحواملالحوامل  إخراجإخراج  إلىإلى
ØØسمسم  ١٠١٠  عمقعمق  علىعلى  جورجور  فىفى  الخطالخط  وسطوسط  فىفى  األبصالاألبصال  تزرعتزرع    

  فىفى  واحدةواحدة  بصلةبصلة  وضعوضع  معمع  الجورالجور  بینبین  سمسم  ٢٥٢٥  - - ١٥١٥  أبعادأبعاد  علىعلى
    تغطىتغطى  ثمثم  ))سمسم  ٥٥- - ٤٤  البصلةالبصلة  قطرقطر  یكونیكون  أنأن  یفضلیفضل((  الجورةالجورة
    تغطىتغطى  ثمثم  األرضاألرض  باطنباطن  فىفى  األبصالاألبصال  تزرعتزرع  قدقد  أوأو  بالتراببالتراب



ØØالتسمیدالتسمید::
ØØإلنتاجإلنتاج  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
ØØكبیرةكبیرة  قویةقویة  بذوربذور  إنتاجإنتاج  فىفى  أثرأثر  لھلھ  الفوسفاتىالفوسفاتى  التسمیدالتسمید  انان  كماكما  

  وحدةوحدة  ٦٠٦٠  بحوالىبحوالى  البصلالبصل  یسمدیسمد  ولذلكولذلك  ..جیدجید  إنباتإنبات  ذاتذات  الحجمالحجم
PP22OO55//والثانیةوالثانیة  الخدمةالخدمة  معمع  األولىاألولى  دفعتیندفعتین  علىعلى  توضعتوضع  فدانفدان    

..بشھربشھر  الزراعةالزراعة  بعدبعد



ØØالرىالرى::
ØØفإنفإن  ولذلكولذلك  الرىالرى  إنتظامإنتظام  لعدملعدم  الحساسةالحساسة  النباتاتالنباتات  منمن  البصلالبصل  

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

ØØأنأن  حیثحیث  التزھیرالتزھیر  أثناءأثناء  بالرىبالرى  خاصةخاصة  بصفةبصفة  العنایةالعنایة  ویجبویجب    
    ضعیفضعیف  بذوربذور  محصولمحصول  یعطىیعطى  التزھیرالتزھیر  أثناءأثناء  الرىالرى  إنتظامإنتظام  عدمعدم

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

..النوریةالنوریة  الحواملالحوامل
ØØالحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة::  



ØØالبذورالبذور  وإعدادوإعداد  الحصادالحصاد::
ØØنتشارنتشاراإلاإلبب  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

ØØشھرىشھرى  فىفى  ذلكذلك  ویكونویكون  البذورالبذور  نضجنضج  عندعند  الحصادالحصاد  یجبیجب  لذلكلذلك    
  البذورالبذور  وظھوروظھور  النوراتالنورات  كبسولةكبسولة  منمن  %%٥٥  تفتحتفتح  عندعند  ویونیوویونیو  مایومایو
..أصفرأصفر  لونلون  ذاتذات  النوراتالنورات  وتكونوتكون  السوداءالسوداء

ØØ٧٠٧٠  حوالىحوالى  تمثلتمثل  األولىاألولى  الدفعةالدفعة  دفعتیندفعتین  علىعلى  الحصادالحصاد  یجرىیجرى%%  
  التىالتى  الخلفةالخلفة  نوراتنورات  منمن  فتكونفتكون  الثانیةالثانیة  الدفعةالدفعة  أماأما  النوراتالنورات  منمن
..األصلیةاألصلیة  النوراتالنورات  عنعن  نوعًانوعًا  متأخرامتأخرا  تنضجتنضج

ØØمنمن  نسبةنسبة  بالجوبالجو  یكونیكون  حیثحیث  الباكرالباكر  الصباحالصباح  فىفى  الحصادالحصاد  یجرىیجرى  
..وتفقدوتفقد  البذورالبذور  تنتشرتنتشر  آلآل  حتىحتى  الرطوبةالرطوبة

ØØتوضعتوضع  سمسم  ٦٦  ::٤٤  ھھطولطول  النورىالنورى  الحاملالحامل  منمن  بجزءبجزء  النورةالنورة  تقطعتقطع  



ØØأسئلة على الباب الرابعأسئلة على الباب الرابع


