
العائلة الصلیبیة
 Fam : Brassicaceae (Cruciferae)

 الخضر محاصیل من كبیر عدد العائلة ھذة وتشتمل•
 بروكسل ،كرنب الكرنب،القرنبیط،البروكولى : أھمھا
 الفجل ،الخردل ،اللفت الصینى ،الكرنب ركبة ،أبو

. والجرجیر
 نموھا طبیعة فى العائلة لھذة التابعة المحاصیل تختلف•

 ھذة تتشابة ،بینما منھا التغذیة المستعملةفى واألجزاء
 نباتات ،وتتمیز والثمرة الزھرة تركیب فى المحاصیل

  السنجرین مادة على باحتوائھا العائلة ھذة
(Sinigrin) الحریفة .



والتمییز بینھاوأھم األجناس التابعة لھذة العائلة 
.ویتبعة األنواع المختلفة من الكرنب ،القرنبیط ،اللفت والخردل ..    Brassicaالجنس •
ویتبعة الفجل    Raphanusالجنس •
یتنعة الجرجیر.و  Erucaالجنس .•
:ویمكن تمییز ھذة األجناس الثالثة عن بعضھا كما یلى •
.ـالثمرة خردلة طویلة مستقیمة ال یوجد بھا اختناقات واضحة ١•
....المیسم كبیر مفصص وتوجد البذور فى صف واحد بالثمرة )أ(•
 Brassica...............................................................الجنس •
المیسم صغیر غیر مفصص ونادرا ما یكون ممیز من القلم وتوجد البذور فى )ب(•

   Erucaالجنس ........................................................صفین بالثمرة 
ـالثمرة خردلة صغیرة ویوجد بھا اختناقات واضحة ویوجد عدة عقد بالثمرة ٢•

 Raphanusالجنس ......................................وبذرتان بالعقدة الطرفیة 



B. oleraceaالنوع 

، ،البروكولى بروكسیل وكرنب ،القرنبیط الكرنب ھى النوع لھذا التابعة الخضر نباتات وأھم•

ـ: یلى كما واألوراق الساق طریق عن النباتات ھذة بین التمییز•
:األوراق المستدیرة :أوال •
األوراق كبیرة جالسة ،وتلتف اوراق البرعم الطرفى مكونة رأسا خضریة والساق قصیرة  •

الكرنب ................................................................................................
األوراق صغیرة طویلة األعناق ،ویتكون فى آباط األوراق كرینبات صغیرة ،وال تكون أوراق   •

نب بروكسیل رك.................................البرعم الطرفى رأسا مندمجة ،وساق النبات طویل 
:األوراق مستطیلة :ثانیا•
األوراق كبیرة جالسة وال تخرج من نقطة واحدة ،والساق قصیر ال ینتفخ ویتكون فى قمة الساق  •

القرنبیط................................................)........نورة طرفیة(قرص زھرى مندمج 
األوراق كبیرة طویلة العنق وال تخرج من نقطة واحدة ،والساق قصیر ال ینتفخ ،ویتكون فى قمة  •

) مفكك(الساق قرص زھرى غیر مندمج 
البروكولى ................................................................................................



للعائلة الصلیبیة أھم نباتات الخضر التابعة



 Cabbage                                         الكرنب
.Brassica oleracea var capitata Lاالسم العلمى     

ٍ
 تلتف التى أوراقة أجل من یزرع عادة حولى نبات الكرنب :النمو طبیعة
.لالستعمال الصالح الجزء ھى كبیرة رأسا مكونة بعضھا حول

الملتفة الرؤؤس :االقتصادى الجزء

  :الغذائیة االھمیة
 الى تصل قد كبیرة مساحات فى یزرع فھو شعبى غذاء الكرنب یعتبر 

 والجیزة والقلیوبیة البحیرة فى معظمھا عقوت فدان الف ٣٦ من مایقرب
.والدقھلیة
 فى استعمالة یكثر الذى البلدى بالكرنب منزرعة المساحة ھذه ومعظم
 متاخرة عروات فى تزرع التى االجنبیة االصناف اما والتخلیل الحشو
 فى ویستعمل حشوھا الیسھل یكةمس واوراقھا الكرنب موسم الطالة

 بالنیاسین جدا الغنیة الخضر من فالكرنب وعموما اقمسلو او السلطات
.الكالسیوم من همحتوا فى ومتوسط ج وفیتامین



الجزء االقتصادى



Plant charactersالوصف النباتى 

The root systemالمجموع الجذرى     •
للبادرة جذر وتدى یموت بعد الشتل ویحل محلھ مجموعة من الجذور اللیفیة المتفرعة وھذه تنتشر  

سم حوالى ثالث شھور من الزراعة ونحو  ١٠٠أفقیا ثم تتعمق فى التربة ویبلغ عمق الجذور نحو 
.سم أو أكثر فى الوقت الذى تبدأ فیھ الرؤس فى النضج ١٥٠

The shoot systemالمجموع الخضري  
The stemالساق •
  للصنف تبعا أكثر أو ٣٠- ٢٠ من الخضرى النمو فصل أثناء ارتفاعھا یتراوح لحمیة سمیكة 

.السائدة البیئیة والظروف
The األوراق • leaves 

  لالستدارة تمیل ثم البادرة طور فى وھى واضحة أعناق ولھا شمعیة بمادة ومغطاة لحمیة سمیكة
 رأسا مكونة بعضھا حول الداخلیة القمیة األوراق وتلتف العمر فى النبات بتقدم جالسة وتصبح
  أو مستدیرة الرأس تكون فقد الساللة أو للصنف تبعا الرأس شكل ویختلف لألكل صالحة كبیرة

  األوراق عدد وتختلف السائدة البیئیة بالعوامل أیضا الرأس شكل یتاثر كما مخروطیة أو مفلطحة
  الواحد للنبات ورقة ٢٨- ١١ من عددھا ویتراوح البیئیة والظروف الصنف باختالف المتكونة
  خضراء تكون كما مجعدة أو ملساء األوراق فتكون ولونھا األوراق ملمس فى األصناف وتتفاوت

.أرجوانیة أو اللون



مختلفة األعمارالكرنبصور حقلیة لنبات 



أثناء الجمع الكرنبصورة لحقل 



Inflorescence اإلزھاروالنورات•
 األصناف التزھر بینما المصریة الظروف تحت بسھولة المحلیة األصناف تزھر 

 فى الزھریة السوق وتستطیل منخفضة حرارة لدرجات تعرضھا بعد إال األجنبیة
 أوراقا وتحمل أكثر أو سم ١٥٠ نحو ارتفاعھا ویبلغ وتتفرع عادة الربیع أوائل

 الزھرة وتتركب راسیمیة نورات فى توجد اللون صفراء وأزھارا الحجم صغیرة
 حجرة بكل حجرتین ذو ومبیض أسدیة وستة متعامدة بتالت وأربع سبالت أربع من

.البویضات من مجموعة
:التلقیح•
 بعد اإلخصاب عملیة وتحدث النحل أنواع بعض خاصة الحشرات بواسطة خلطى•

  الكرنب نباتات بین الذاتى التوافق عدم خاصیة وتنتشر التلقیح من أیام خمسة حوالى
.الصلیبیة العائلة أفراد من وغیرھا

)البذور(الثمار•
 صغیرة الكرنب بذور تقریبا بذرة ٢٠ بالخردلة ویوجد خردلة فى البذور توجد
 فى فاتح بنى ولونھا وملساء تقریبا مستدیرة وھى مللیمتر ٢ نحو قطرھا یبلغ الحجم
 واضح جنین على بذرة كل وتحتوى العمر فى بتقدمھا داكن بنى یصبح ثم المبدأ
.ضامرا یكون األندوسبرم أن غیر

النورات والثمار



الكرنبنورات 



أھم طرق التكاثر

  المكان فى بالشتلة ثم المشتل  فى اوال بالبذرة الكرنب یتكاثر•
.المستدیم



كمیة التقاوى
تتوقف كمیة التقاوى على صنف وخصوبة التربة ومیعاد •

:الزراعة ومسافات الزراعة
االف شتلة للفدان وتنتج من   ٧-٦فالكرنب البلدى یحتاج نحو •

.جم بذور ٣٥٠–٢٥٠حوالى 
الف شتلة تنتج من   ١٢-٨وتحتاج االصناف االجنبیة  نحو •

.جم بذور ٤٥٠–٣٥٠حالى 
بینما فى الزراعة بالبذور مباشرة فى المكان المستدیم یحتا  •

.كجم ١.٥الفدان حوالى 



میعاد الزراعة
:الصنف على ذلك یتوقف•
:مایو الى مارس شھر من ابتداء المشتل فى عروات ثالث فى یزرع البلدى فالكرنب•
 وتزرع المشتل فى الزراعة تاریخ من شھرین حوالى بعد تنتقل مارس اوائل فى االولى العروى•

.)سبتمبر فى( شھور اربع حوالى بعد االسواق فى محصولھا ویعرض المستدیم المكان فى
 فى وتزرع المشتل فى الزراعة تاریخ من حوالىشھرین بعد تنقل :ابریل اواخر فى الثانیة العروى•

.)نوفمبر فى( شھور اربع حوالى بعد االسواق فى محصولھا ویعرض المستدیم المكان
 المكان فى وتزرع لمشتل فى الزراعة تاریخ من شھرین عوالى بعد تنقل :مایو فى الثالثة العروى•

.)دیسمبر فى( شھور اربع حوالى بعد االسواق فى محصولھا وعرض المستیم
.كبیر محصول على للحصول الشتل مواعید انسب واغسطس یولیو شھرى یعتبر وعموما•
 المبكر لالزھار تتجة بل رؤوسا النباتات فان سبتمبر اوائل عن متاخرا البلدى الكرنب زرع اذا اما•

 الحرارة من البلدى الكرنب احیاجات ان الى ذلك ویرجع للتسویق صالحة رؤوسا والتعطى
.قلیلة لالزھار النباتات للتھیئة الالزمة المنخفضة

  ذلك ویتبع الیفضل ذلك ان اال البدى الكرنب زراعة مواعید فى زراعة یمكن االجنبى لكرنب بینما•
  ولھاذا رؤوسة حجم بكبر یتمیز الذى البلدى الصنف وجود وقت فى الجنبیة االصناف التظھر حتى

  وبذلك فبرایر الى سبتمبر من وتشل نوفمبر الى یولیو من عروات فى االجنبى الكرنب بذور تزرع
 الكرنب عرض موسم یطول كما االسواق من البلدى الكرنب انتھاء بعد لظھور مرتفع بسعر تباع

.باالسواق



اعداد وزراعة ارض المشتل
 حسب مرة من اكثر تكرر ان یجب والتى وتزحیفھا بحرثھا االرض اعداد یبدا•

 مع ٢ × ١.٥ مساحتھا احواض الى االرض تقسم ثم السابق والمحصول طبیعتھا
 مقاومة صعوبة علیھا ویعاب تربع ثم نثرا اما البذر زراعة ویتم جیدا تسویتھا
 انتاج الى یؤدى مما االماكن بعض فى الالزم عن المرتفعة والكثافة الحشائش
.سم ١٥ بعضھا عن تبعد سطور فى لبذور اوتزرع النمو ضعیفة غضة شتالت

-١٠ حوالى كل بالرى النباتات وتوالى مباشرة الزراعة عقب االرض تروى ثم•
 ترش او وتعفر التربة ونوع حرارة درجة حسب على ذلك ویتوقف یوما ١٥

 القطن ورق ودودة البرغوثة الخنفساء مقاومة فى المتخصصة بالمبیدات النباتات
.اسبوع ٢-١ بحوالى الستلة تقلیع قبل الرى ویمنع الحشائش بتنقیة ویعتنى

  طولھا یصل عندما وذلك البذور زراعة من شھر ٢ –١.٥بعد الشتلة تقلع عادة•
 من كبیرة كمیة تقطیع لعدم الشتالت تقلیع عند العنایة ویراعى سم ٢٠- ١٢

.الجذرى المجموع



شروط شتلة الكرنب الجیدة
.ان تكون ناتج من بذور تمثل الصنف المطلوب•
وال یزید باى حال من   ٧-٤ان یتراوح قطر الساق من •

.االحوال عن سمك القلم الرصاص
.سم ٢٠-١٢ان یتراوح طول الشتلة من •
.ان تكون الشتلة مؤقلة جیدا غیر رخوة او غضة•
.ان تكون خیالة من االصابة بالحشرات او االمراض•



اعداد وزراعة المكان المستدیم
مرات على ان تزحف عقب كا حرثة ویضاف السمد البلدى قبل الحرثة   ٣-٢تحرث االرض •

:االخیرة وتخطط االرض بمعدل
.خطوط فى القصبتین للكرنب البلدى ٩- ٨•
.خط فى القصبتین لالصناف االجنبیة ١١- ١٠•
ویفضل فى المكان المستدیم بعد   - ویكون التخطیط عادة من الشرق للغرب ثم تسمح الریشة البحریة•

لظھر اذا كان الجو حار فتروى االرض وتغرس الشتالت بالید فى وجود الماء فى الثلت العلوى  
.من الخط وعلى الریشة البحریة عادة

:وتتوقف الزراعة على •
سم بینما الصنف البلدى یزرع على  ٦٠-٢٠فاالصناف االجنبیة تزرع على مسافة : الصف •

سم بین النبات واالخر ھذا من مالحظة ان الزراعة االصناف ذات الرؤوس   ٧٠-٥٠مساف 
.الكبیرة على مسافات ضیقة یعطى رؤوسا حجمھا صغیرة

یجب زیادة مسافة الزراعة فى الزراعات المبكرة ن الزراعات المتاخرة وھذه  : میعاد الزراعة•
.الزیادة نسبیة

خصوبة التربة ونوعھاففى االراضى الصبة والثقیلة یمكن تضییق مسافات عنھا فى االراضى  •
الفقیرة والرملیة والزراعة على مسافة ضیقة تؤدى الى نقص وزن الراس وزیادة المحصول الكلى  

.ونقص النسبة الباتات المبكر االزھار
ویمكن زراعة البذرة مبار فى لحقل على خطوط النتا محصول متاخر وعندما یصل طول  •

بوصة تخف الى المسافات الملوبة وتتبع ھذه الطریقة فى والیة فلوریدا  ٢-١البادرات الى 
.بامریكا



أھم األصناف
:  تتباین أصناف الكرنبة المختلفة فى كثیر من صفاتھا مثل شكل وحجم الرأس ولون األوراق وملمسھا وفیما یلى وصف ألھم أصناف الكرنب•
  Baladyالبلدى •
كجم ، مستدیرة أو مبططة وغیر مندمجة تماما ،األوراق مستدیرة وكبیرة وملساء غیر سمیكة وتصلح  ٨ـ ٥الرأس كبیرة الحجم یتراوح وزنھا من •

  للحشو ولونھا أخضر فاتح أو غامق ،كما أن الساق طویلة فیمیل بالرؤوس وتالمس األرض فتتعفن ، باالضافة الى عدم تجانس الرؤوس فى الحجم
.أو الشكل أو اللون  ،وتزھر نسبة كبیرة من نباتاتة قبل أو بعد تكوینھا الرؤوس فال تصلح لالستھالك

Kahira Hybridقاھرة ھجین •
نتج ھذا الصنف من تھجین الصنف  البلدى مع الصنف برونزویك ،وقد استنبطتة كلیة الزراعة  ـ جامعة القاھرة ،ویمتاز بأن الرأس مندمجة  •

.سم  ٢٠كجم ، واألوراق كبیرة مستدیرة ،والساق قصیرة وال یزید طولھا عن  ١٥ـ ١٢ومبططة وكبیرة ویبلغ وزنھا من 

Brunswickبرونزویك •
وتصلح زراعة ھذا  .كجم ،واألوراق متوسطة الحجم مستدیرة وملساء ، والساق قصیرة جدا ٣الرأس صغیرة مندمجة مبططة أو مستدیرة یبلغ وزنھا •

.الصنف فى العروات المتأخرة 
Copenhagen Marketكوبنھاجن ماركت •
 Resistantالرأس مستدیرة مندمجة ومغطاة بطبقة شمعیة كثیفة نوعا ،األوراق ملساء متوسطة الحجم ،میكر النضج ،ومن أصنافھا •

Copenhagen  المقاوم للذبول  ٢٠، ١٩رقم.
 Red Head F1 Hybrid)١أف(رد ھید ھجین جیل أول •
.كجم  ١و٥الرأس مستدیرة ومندمجة ومتوسطة الحجم ، األوراق جیدة االلتفاف ولونھا بنفسجي داكن ،تزن الرأس حوالى •
 Mammoth Red Rockماموث رد روك •
كجم ،الساق قصیر جدا  ٤األوراق بنفسجیة اللون مستدیرة ومتوسطة الحجم ،الرأس مندمجة یبلغ وزنھا حوالى •
 Super Boy Hybridھجین السوبر بوى •
  مرضالرؤوس شكلھا ما بین المستدیر والمستدیر المسطح ،األوراق جیدة االتفاف ،من األصناف الممتازة للتسویق الطازج ،متأخر النضج ،مقاوم ل•

.األصفرار 
 savoy(بعضھا ذات أوراق خضراء مثل الصنف سافوى ایرلى كیرلد )  savoy(ھذا وتوجد أصناف أخرى أوراقھا مجعدة •

early curld  ( وأخرى اوراقھا حمراء مثل الصنف رد سافوى،)red savoy .(



المحصول
  الشتل ومیعاد للصنف تبعا الفدان من الناتج المحصول یختلف•

.والتسمید التربة ونوع الزراعة ومسافات
:  الصنف البلدى•
  ٥–٤فى حالة الشتل فى مایو ویونیو یعطى الفدان حوالى •

.طن ١٠-٨االف راس تزن من 
 ٥-٤فى حالة الشتل فى یولیو واغسطس یعطى الفدان حوالى •

.طن ١٥–١٢االف راس تزن من 
:االصناف االجنبیة•
  تبعا وزنھا یختلف راس االف ١٠-٨ حوالى الفدان یعطى•

.والتسمید التربة ونوع ومیعاد للصنف



العیوب الفسیولوجیة للكرنب
:ظاھرة انفجار الرؤوس - ١•
:تنفجر الررؤوس بالحقل زاد نضجھا ویسبب ذلك خسارة كبیرة للزراع ویرجع سبب ذلك الى•
.زیادة المسافات بین النباتات -  .زیادة معدالت التسمید -•
.زیادة كمیة میاة الرى بعد لف الرؤوس -•
.االصناف فاالصناف المستدیرة اكثر عرضة لالنفجار من االصناف ذات المستطیلة -•
:)الحنبوط(ظاھرة االزھار المبكر  - ٢•
 فى تصل للزراع كبیرة خسائر الظاھرة ھذه وتسبب الرؤوس لف تمام قبل لالزھار النباتات بعض اتجاة وھو•

  الحقل فى البلدى الكرنب لنباتات الكلى لمجموع من اكثر او % ٥٠ حوالى الى المنطق بعض فى السنین بعض

:وتتوقف صفة االزھار المبكر على•
.عوامل ورائیة حیث تتفاوت االصناف فى ھذه الظاھرة•
:عوامل بیئیة ومنھا•
.تعریض النباتات الصغبرة لدرجة الحرارة المنخفضة لمدة طویلة - .حجم الشتلة فكلما اذداد حجم الشتلة كلما اكثر میال للتزھیر -•
.ضف حیویة البذور -.التغیر لشدة  درجات الحرارة -•
.حدوث خلط بین الكرنب والقنبیط عند انتاج البذور -.الزراعة فى ارض فقیرة•
:ویمكن التغلب على ھذه الظاھرة باالتى•
.تجنب مسببابتھا بالطرق الزراعیة السلیمة والخدة الجیدة والزراعة فى المیعاد المناسب•
.اسعمال االصناف الجیدة النقیة•
.رش النباتات فى المناطق التى یسودھار بمادة •



:احتراق حواف االوراق - ٣•
 حواف على االرض تشاھد حیث الراس قطع عند اال االوراق حواف احتراق اعراض التظھر•

  .الورقة حافة كل البقع تعطى وقد الورقة حواف فى متناثرة قلیلة بقع صورة على الداخلیة االوراق
.كلھا تحدث وقد

  هھذ فى الكالسیوم عنصر صقون الداخلیة االوراق حواف باحتراق االصابة بین عالقة وتوجد•
  محتوى فى زیادة تالحظ حیث والبوتاسى االزوتى التسمید زیادة عند ثدمایح وھو االوراق
  بصورة السریع النمو على تشجع التى الظروف جمیع وفى البوتاسیوم عنصر من المصابة االورق

 كما الكالسیوم من كبیرة كمیات تمتص قد ورذالج ان وبرغم النمو توقف من فترة بعد خاصة عامة
 ھذا من قلیلة كمیات اال التصلھا الداخلیة االوراق ان اال الخارجیة االوراق تحلیل من یظھر

  النھا لحال بطبیعة الداخلیة االوراق التنتج بینما النتج ماء تیار مع النبات فى یتحرك ھالن العنصر
.الخارجیة باالوراق مغلفة تكون

:الساق االجوف - ٤•
  تبدو حیث السریع النمو حاالت ىف والبروكلى والقنبیط الكرنب فى االجوف الساق ظاھرة تحدث•

  وتشقتت انھارت وقد )بالراس الداخلیة الساق( النبات قلب او الساق فى الداخلیة اللحاء انسجة
  عنصر نقص عند الساق انسجة فى االصابة اعراض مشاھدة والیمكن فجوات بھا وظھرت
.المصاب النسیج فى رمادى لون بظھور الحالة ھذه فى مصاحبا یكون ولكنة البورون

:الرؤوس تعدد - ٥•
  بدال فتتكون الطبیعیة الراس منھا تنشا التى النامیة للقمة ضرر وثدح عند الظاھرة ھذه تحدث•

.االقتصادیة القیمة یمةدع تكون للنبات االبطیة البراعم من الصغیرة الرؤوس من مجموعة منھا



حصاد وتعبئة الرؤؤس للتسویق



األمراض


