
Fam. Liliaceae         العائلة الزنبقیة

 والزھرة علوى المبیض بان العائلة ھذه افراد معظم تتمیز•
.ةحولی ونادرا غالبا معمرة النباتاتو سفلیة

 لھذه  التابعة الخضر محاصیل اھم ھو )الھلیون( االسبرجس•
.العائلة



Asparagus                  )الھلیـون (االسبـرجس 
.Asparagus officinalis L          االسم العلمى

  :النمو طبیعة
  .اكثر او سنة ١٥- ١٠ لمدة معمر عشبى الھلیون نبات

  :الغذائیة والقیمة االقتصادى الجزء
 ، أسعاره وإرتفاع العالیة اإلقتصادیة قیمتھ رغم مصر فى اإلنتشار قلیل اآلن إلى مازال
 علیھ تقوم أن الممكن ومن األجنبیة البالد فى األرستقراطیة الخضر من یعتبر أنھ حیث

 ٠كافیًا إھتمامًا أعطى إذا كبیرة تصدیریة صناعة
 المھامیز بإسم تعرف التى وھى تتفرع ان قبل الغضة الصغیرة سیقانھ الجل یزرع •

Spears براعمھا تفتح قبل الھوائیة السیقان عن عبارة وھى.
  ویحتوى .البیضاء المھامیز من الغذائیة قیمتھا فى اغنى الخضراء فالمھامیز وعموما•

.أ،جـ فیتامین على الھلیون
.التعلیب صناعة فى الخضر احسن من ویعتبر اومطبوخة طازجة المھامیز وتؤكل•
 )وزنا وأكبر عددا أكثر( اكبر محصوال تعطى المذكرة النباتات ان التجارب اظھرت *

.المذكرة من واجود اسمك المؤنثة النباتات مھامیز ولكن ،المؤنثة النباتات من وابكر



الجزء اإلقتصادى 



Plant charactersالوصف النباتى 

The     الجذرى المجموع• root system
 تكونھ بدء من شھور ثالثة حوالى بعد یموت وتدى جذر للبادرات •

 اللحمیة الجذور وتوجد السمیكة اللحمیة الجذور من مجموعة محلة ویحل
  لمسافة تصل وقد العمر فى النباتات بتقدم جانبیا وتمتد كبیرة باعداد
 عام كل وینمو السنین من عددا اللحمیة الجذور وتعمر سم ٣٠٠-٢٤٠

 القدیمة الجذور من اعلى مستوى فى اللحمیة الجذور من جدیدة مجموعة
.العمر فى المزرعة بتقدم القدیمة الجذور بعض وتموت

 یستخدمھا التى الكربوھیدراتیة المواد باختزان اللحمیة الجذور وتقوم •
 جذور اللحمیة الجذور على ویتكون التالى الربیع فى نموه فى النبات
 تكوین ویبدا التربة من الغذائیة والعناصر الماء بامتصاص تقوم لیفیة
 الشتاء بدایة فى تموت ثم الدفء ابتداء عند الربیع اوائل فى الجذور ھذه
.عام كل من



The shoot systemالمجموع الخضري  

The الساق• stem
 سطح تحت )الريزوم( االرضية الساق وتنمو وهوائية ارضية : السيقان من نوعان للنبات •

.التربة
 من اعلى مستوى فى حديثة اخرى نموات محلها ويحل القديمة الريزوم نموات بعض وتموت •

.القديمة
 السنة فى والمهاميز البراعم لتكوين للنبات الالزمة الغذائية المواد ياختزان الريزوم يقوم •

.القادمة
 اوراق وذات نموها مبدا فى غضة السوق هذه وتكون الهوائية الساق لتكون البراعم تنمو •

 المهاميز تركت واذا بالمهاميز الوقت هذا فى وتسمى مندمجة الطرفية وقمتها ملتصقة حرشفية
 المجموع لتكون وتتفرع كثيرا وتستطيل لالكل صالحة غير وتصبح تتليف فانها حصاد دون

 الشتاء اثناء الهوائية السيقان وتموت سم ١٢٠-٩٠ من ارتفاعة يتراوع الذى للنبات الخضرى
.الربيع فى غيرها وينمو سنويا

The األوراق • leaves  
 )ورقية سوق( اوراق شكل على متحورة رفيعة خضراء افرع وانما حقيقية اوراقا ليست وهى

 من خالية صغيرة حرشفية اوراق ابط فى اكثر او واحدة سالمية من منها كل ويتكون
.)الحقيقية االوراق( الكلوروفيل



صور حقلیة لنبات االسبرجس مختلفة األعمار



صورة الوراق االسبرجس



  المجموع الخضرى لنبات االسبرجس

Asparagus crown production



المجموع الجذري 

Asparagus crownAsp. Crown planting stage



Inflorescence اإلزھاروالنورات•
  مذكرة نباتات توجد أى Dioecious المسكن ثنائى الجنس وحید نبات االسبرجس

  الحدیثة المزرعة فى تقریبا ١:١ المؤنثة الى المذكرة النباتات ونسبة .مؤنثة واخرى
.العمر فى المزرعة بتقدم للمؤنثة المذكرة النباتات نسبة وتزداد

 ٤-٢ من تتكون مجامیع فى او عادة فردیة توجد لالخضرار تمیل صغیرة االزھار•
  وتحتوى جزئیا منفصلة اجزاء ٦ من یتكون لالشك ناقوسى الزھرى والغالف زھرة

  .اثرى ومبیض محیطین فى الحركة سھلة معلقة متوكھا اسدیة ٦ على المذكرة الزھرة
  جید ومبیض واحدة كربلة ذو ومتاع اثریة اسدیة عى المؤنثة الزھرة وتحتوى *

.جالسة والبویضات فصوص ثالثة الى مفصص والمیسم مساكن ثالث ذو التكوین
  :التلقیح•
.الحشرات بواسطة خلطى•

:الثمار
  على وتحتوى نضجھا عند الحمر باللون تتلون النضج قبل اللون خضراء صغیرة لبیة
  من ومستدیرة السرة ناحیة من منبسطة انھا كما منتظم البذورغیر وشكل غرف ثالث
.صلدة وقصربتھا الخلف

النورات والثمار



  نورات االسبرجس بعد تفتحھا وتكوین البذرة



أھم طرق التكاثر
 :البذور -١•

  .التربة سطح تحت اقراصا تكون التى البادرات تعطى وھذه البذور من مبدئیا یتكاثر
 تلك تقلع الزراعة میعاد وفى بالمشتل سنتین او سنة لمدة الناتجة النباتات وتربى

.المستدیم الحقل فى وتزرع وتفرد الشتالت
 الخضرى والمجموع الجذرى المجموع منھا أینش ارضیة ساق عن  عبارة القرص *

.)الھوائیة السوقالمھامیزو( التربة سطح فوق القائم

 الى تودى انھا حیث االسبرجس فى ضروریة الشتل عملیة ان الدراسات اثبتت ولقد *
  االنتخاب ویجرى المؤنثة عن المذكرة النباتات تمییز یمكن كما كثیرا المحصول زیادة
 للزراعة االول العام خالل غالبا یحدثام وھو النباتات ازھار بعد الجنس اساس على
.المشتل فى
 الن سنوات ثالث او سنتین بعد نقلھا من كثیرا افضل سنة بعد الشتالت نقل ویفضل *

.وموتھا تلفھا یسبب الشتل خیرأوت العمر بزیادة تكونھا یزداد اللحمیة الجذور

  لشتالت التجارى االنتاج فى الطریقة ھذه تتبع :االنسجة زراعة بواسطة -٢•
.النامیة القمة او االبطیة البراعم لذلك وتستخدم االسبرجس



طریقة زراعة البذور وانتاج الشتالت
 الحشائش من خالیة خفیفة صفراء ارض فى جیدا اعداد المشتل احواض تعد ان یجب•

 تكفى شتالت لتربیة االرض من قیراط ١.٥ ویكفى .الرى سھلة الصرف وجیدة
.فدان زراعة

 فى بالبذور مناسبا جفافا تجف ان بعد تزرع ثم البذور احواض تروى ان یستحسن•
.سم ٥ نحو وبعمق سم ٢٠ بعضھا عن تبعد سطور

 تغییر مع ایام ٥ – ٣لمدة )ْم ٣٥ – ٢٩( دافئ ماء فى زراعتھا قبل البذور نقع یفضل•
 البذور احواض وتوالى .مباشرة ذلك وتزرع بتنشیرھا البذور تجفف ثم یومیا الماء
.اسابیع ٣ –٢عادة وتاخذ تنبت حتى الرى بماء جیدا

 تسمد كما بالمشتل النباتات نمو اثناء الحشائش ومقاومة للرى العنایة توجھ ان ویجب•
 شھر وفى .مرة كل فى للفدان النشادر سلفات كجم ١٠٠ –٧٥بمعدل مرتین او مرة

.الخضرى المجموع جفاف قبل الرى یمنع نوفمبر
 - النباتات نمو اثناء تكونت والتى اللحمیة بجذورھا القرصیة االرضیة السوق تقلع•

 البذور لزراعة التالى فبرایر شھر فى اى الزراعة من سنة بعد –االقراص وتسمى
 .الشتاء اثناء جف قد یكون بل قائم خضرى مجموع الوقت ھذا فى لھا والیكون

 االقراص تستبعد المشتل تقلیع وعند الجدید النمو بدء قبل التقلیع یجرى ان یجب•
 على الحرص ویجب جم ٥٠ عن تزید التى الكبیرة االقراص وتزرع الصغیرة
  حرارة على تخزن أو للجفاف التتعرض حتى التقلیع بعد مباشرة وزراعتھا سالمتھا

.زراعتھا موعد یحین حتى م ٤.٥



كیفیة زراعة مشتل االسبرجس 



االحتیاجات البیئیة
الجو المناسب

  فى المدة تزید حیث الحرارة درجة حسب اسابیع ٦-٢ من البذور انبات یستغرق •
  ْم ٢٤ ھى لالنبات المثلى الحرارة درجة وعموما .البارد الجو

  فصل خالل الھوائیة السیقان وتموت المعتدلة المناطق فى جیدا الھلیون ینمو •
  ترتفع وعندما .تاثیر دون التربة فى )الریزومات( االرضیة السیقان وتبقى الشتاء

  وجود بشرط الربیع فى المھامیز مكونة النمو فى براعمھا تبدأ ْم ١١ الى الحرارة
  حرارة على اال البراعم تنمو فال الرطوبة توفر عدم حالة فى اما .رطبة تربة
  .ْم ١٧

  على المھامیز تركت واذا ْم ٢٧ –١٥ھى المھامیز لنمو حرارة درجات انسب •
  بینما سم ١٠٠ –٧٥طولھا یبلغ ان بعد اال التتفرع فانھا ْم ١٥ حرارة درجة
.سم ٨ –٧طولھا یبلغ عندما تتفرع فانھا ْم ٣٥ حرارة درجة على

 صالحیتھا تفقد حیث فیھا غیرمرغوب للمھامیز السریع التفریع وظاھرة •
.للتسویق



التربة المناسبة

  على الخصبة الصفراء االراضى فى االسبرجس نمو یجود•
.االرضى الماء مستوى عن وبعیدة الصرف جیدة تكون ان

  اعتنى اذا الرملیة االراضى فى االسبرجس زراعة تنجح كما•
.بتسمیدھا

  قلویة تتحمل التى الخضر محاصیل من االسبرجس یعتبر•
  فى زراعتھ ویفضل كبیرة لدرجة الملوحة ویتحمل التربة
.pH ٧.٥ –٦.٥من مدى



میعاد الزراعة وكمیة التقاوى
:میعاد الزراعة•
  الشتالت وتغرس ابریل الى فبرایر من بالمشتل البذور تزرع•

  التالى فبرایر منتصف الى ینایر منتصف من المدة خالل بالحقل
.جدید من النمو فى تبدا ان قبل

:التقاوى كمیة•
  .الصنف حسب الواحد الفدان لزراعة شتلة االف ٨ –٧یلزم•

  فكمیة ولذلك بذرة ٥٠ على یحتوى الواحد الجرام الن ونظرا
  االرض من قیراط ١.٥ فى تزرع كجم نصف حوالى التقاوى
.فدان لزراعة تكفى شتالت لتربیة

• 



طریقة الزراعة فى المكان المستدیم

  بمعدل البلدى السماد اضافة یتم والتزحیف الجید الحرث بعد•
بمعدل وتخطط وتزحف عمیقا حرثا تحرث ثم للفدان ٣م ٢٠
  ق ٢/خط ٧ –٦

وبعمق سم ٥٠ بعد على الجور تحفر واحد بیوم الزراعة قبل•
  الجور فى )التقاوى( االقراص توضع ثم سم ١٥ – ١٠

  جمیع فى اللحمیة الجذور وتنشر العلى عیونھا تتجھ بحیث
 سم ٥ عن الیزید بارتفاع االقراص فوق یردم ثم االتجاھات

.متوسطا ریا االرض تروى الزراعة وبعد



فى المكان المستدیم طریقة الزراعة

•



التسمید
 االسمدة وخاصة لالسمدة شراھة الخضر اكثر االسبرجس یعتبر •

  تسمیده فیلزم االخرى الكیماویة باالسمدة االستعانة مع العضویة
.ینایر شھر خالل فدان/ ٣ م ٢٠ بمعدل البلدى بالسماد سنویا

وعموما یمكن تسمید النباتات من السنة الثانیة وما بعدھا من عمر *  
:النباتات باالسمدة التالیة

كجم سلفات نشادر  ١٠٠–٥٠•
كجم سوبر فوسفات الكالسیوم  ٣٠٠–١٥٠•
.كجم سلفات بوتاسیوم ١٠٠–٥٠•
:دفعات ثالث على ویضاف 

 .مارس او فبرایر شھر خالل االولى الدفعة
 .المحصول حصاد بعد مایو فى الثانیة الدفعة
.الخریف خالل النباتات منھ لیستفید اغسطس شھر فى الثالثة الدفعة



الـرى

  نوفمبر شھر اوائل حتى االقراص زراعة بعد الرى یستمر•
  دور فى النباتات لدخول كلیة یمنع ثم اخره حتى یقل ثم

  .السكون
 اضافة من االنتھاء بعد فبرایر منتصف فى الرى یتم ثم•

  فى تكون التى( التبییض عملیة واجراء البلدى السماد
  یتكرر وھكذا تقریبا یوما ١٥ –١٠كل ثم )ینایر منتصف

.االخرى بعد سنة ھذا الرى



التجاریة أھم األصناف
•١- Mary Washington :
  خضراء داكنةالنباتات قویة النمو والمھامیز سمیكة متجانسة •

خفیف عند القمة والصنف مبكر   یشوبھا لون بنفسجى
المحصول ومقاوم للصدا وقد انتخب منھ عدة سالالت محسنة  

:مثل
•Paradise
•Mary Washington 499
•Mary Washington 500

•٢- Mammoth White
.خضراء فاتحة اللونمن اھم صفاتھ ان مھامیزه •



عملیة التبییض
:التبیض•
 ذلك بعد سنھ كل وفى الزراعة من األولى السنھ بعد ینایر شھر خالل•

 وتجعل بالفئوس الخطوط تھدم ثم ٠الجافة النباتات عروش تقرط
 باقى تجف حتى أسبوعیًا ھكذا وتترك الخطوط قاع فى ثانیة النباتات
 یعاد ثم البلدى السماد یضاف ثم األرض سطح على فتقرط السوق
 األرض وتروى الخطوط ھذه تمسح ثم ، بالمحراث الخطوط إقامة

 عن ویستغنى العمال بواسطة الخطوط تقام وقد والعزیق بالرى وتوالى
 التراب طبقة تكون أن ویجب ٠سنویًا العملیة ھذه وتتكرر المحراث

  ٠األقل على سم ٢٠ إرتفاع فى بالتربة المدفونة النباتیة األجزاء فوق
 من المھامیز محتوى تقلیل على تعمل التبییض عملیة :ملحوظة•

٠إجرائھا عدم إلى حدیثًا اإلتجاه زاد ولذلك الفیتامینات



الحصادكیفیة میعاد النضج و
 مستقبل لضمان تقویتھا بقصد سنة اول المھامیز من شئ اى جمع عدم یفضل•

  سطح فوق المھامیز من العلوى الطرف یظھر عندما السوق وتحصد احسن
.المندمجة قمتة من سم ٥ حوالى بارتفاع االرض

  بالید التراب ویزال الیسرى بالید یمسك ان بعد خاص بسكین المھامیز تقطع•
  اثناء التامة العنایة مع سم ١٠ بمسافة التربة سطح تحت القطع ویجرى الیمنى
.االرضیة الساق او النمو الحدیثة الصغیرة المھامیز التضر حتى القطع

 المھامیز تكون الطریقة وبھذه علیھ التراب تكویم یعاد مھامیزال قطع بعد•
  فال اللون خضراء مھامیز انتاج المطلوب كان اذا اما .اللون بیضاء الناتجة
  نحو طولھا یصیر عندما المھامیز وتقطع النباتات فوق التردیم عملیة تجرى
.سم ٢٠

  السریع النمو فترة واثناء الرى عقب ولكن یومین كل مرة المحصول ویجمع•
  السریع النمو مظھر المھماز یاخذ عندما المحصول جمع ویوقف یومیا فیجمع

.الخط فوق ظھوره من ساعة ٢٤ خالل وتنتفخ قمتة تنفرج اى



التسویق

  وتخانتھا لطولھا تبعا المھامیز تدرج مباشرة الجمع بعد•
  بسكین الحزم اسفل ویقطع .حزم فى وتربط شكلھا وانتظام

  االسبرجس جمع وبمجرد واحدة اطوال ذات كلھا لتصبح حاد
  خواصھ من كثیرا یفقد النة تسویقھ فى االسراع یجب وربطھ

  نسبة بھ تزداد حیث الحصاد عقب بسرعة صفاتھ وتتدھور
.خاصة نكھة تكسبھ التى السكریات نسبة وتنخفض االلیاف



Asparagus harvest



االعداد والتسویق



                      یمكن تلخیص الخطوات المتبعھ وعموما 
منذ زراعة البذرة حتى الحصاد بمثال كاآلتى

.بالمشتل البذور زراعة :٢٠٠٢فبرایر -•
 األرض فى وزراعتھا المشتل من األقراص تقلیع :٢٠٠٣ فبرایر -•

.المستدیمة
.)الزراعة فى األولى السنة( محصول أى الیؤخذ :٢٠٠٤ عام -•
  أسابیع ٤ - ٣ لفترة المحصول تجمع : ٢٠٠٥ إبریل أو مارس -•

.)الثانیة السنة(
 السنة( أسابیع ٨ لمدة المحصول تجمع : ٢٠٠٦ إبریل أو مارس -•

.)الثالثة
 ١٢-٨ مدتھ فتبلغ الحصاد موسم یتكامل : ٢٠٠٧ مایو – مارس -•

.بعدھا ما أو الخامسة السنة فى ذلك یكرر ثم أسبوعا



بعض االفات التى تصیب االسبرجس

صدأ االسبرجس اعراض الفیوزاریوم فى التاج


