
Amarylidaceae or Alliaceaeتابع العائلة البصلیة

 البصل اھمھا Allium الجنس الى تنتمى التى الخضر نباتات من كثیر یتبعھا•
.المصرى والكرات شوشة ابو والكرات والثوم

التمییز الخضرى بین البصل والثوم والكرات ابو شوشة والكرات المصرى ••
Alliumالتابعة للجنس الیم   

••
:االوراق انبوبیة مجوفة: اوال•
البصل...................................البصلة ممیزة تماما وكبیرة الحجم ••
:االوراق شریطیة مفلطحة: ثانیا••
األوراق تبدو متباعدة نوعا عن بعضھا والبصلة مركبة من عدة بصیالت  -١••

الثوم......................................................صغیرة
األوراق عریضة تبدو متقاربة من بعضھا وقاعدة النبات كبیرة الحجم نوعا  -٢••

الكرات ابو شوشة........................................وقلیلة االنتفاخ
األوراق ضیقة تبدو متقاربة من بعضھا والنبات صغیر الحجم وقاعدتھ قلیلة  -٣••

.الكرات المصرى..............................................االنتفاخ



Garlic      الثـــوم
Allium sativum L.

.سنویا زراعتھ وتجدد معمر عشبى النبات :النمو طبیعة

.الفصوص من المكونة )الرؤؤس( االبصال :االقتصادى الجزء
  :الغذائیة االھمیة

 من ویعتبر الفرعونیة مصر منذ عرفت التى النباتات اقدم من الثوم یعتبر 
 مضاد انھ حیث الطبیة بفوائده عرف وقد الھامة التصدیریة المحاصیل

 القیمة ان كما .Allicin االلیسین مادة على الحتوائھ نظرا الضارة للبكتریا
 الكربوھیدراتیة المواد من بكل غنى الثوم ویعتبر ١.٤٦ للثوم الفعلیة الغذائیة

 من كل من كمیات على یحتوى انھ كما الفوسفور وعنصر والنیاسین
 .االسكوربیك وحامض والریبوفالفین والثیامین والحدید والكالسیوم البروتین

.والمـنیا )نقیـطة( الدقھلیة ھى انتاجھ مناطق واھم



الجزء األقتصادى واستخداماتھ

Galic vitamins Yeast galic



Plant charactersالوصف النباتى 
The root systemالمجموع الجذرى     •

.ليفى محدود التعمق واإلنتشار 
The shoot systemالمجموع الخضري  * 
  مجموعها فى تكون التى )الفصوص( الصغيرة البصيالت من مجموعة وتحمل قرصية الساق•

.الثوم رأس
  شكل على محيط وكل متداخلة محيطات ٨-٤ من مركبة بصلة عن عبارة المصرى الثوم رأس•

.فص ١٤-٨ محيط بكل وتوجد الفرس حدوة
  ويغلف الحدوة طرفى حجمها يتناقص كما الداخلية بالمحيطات عادة الفصوص عدد ويتناقص•

  قرنفلى أو اللون أبيض شفاف غشاء الثوم رأس
   :اوراق الثالث وتتحور ١٠- ٨ عليها يوجد صغيرة قرصية ساق من )البصيلة( الفص ويتكون•

  الحامية بالورقة وتسمى وتحميه بالفص وتحيط والوظيفة الشكل فى تتحور منها الخارجية
protective leaf  الثانية الورقة ويليها )ميتة جافة ورقة( جافة حرشفية ورقة عن عبارة وهى  

storage الخازنة بالورقة تسمى التى leaf الغذائية المواد من % ٨٠ حوالى تختزن وهى  
  وتستطيل الداخلية الخضرية باألوراق فتحيط الداخل من الثالثة الورقة اما سميك بغمد وتتميز
  حامية ورقة داخل خازنتين ورقتين أحيانا يوجد وقد اإلنبات أثناء حمايتها على وتعمل معها
.)المزدوج الفص( الظاهرة هذه على ويطلق واحدة

The األوراق• leaves :
  وعريضة المصرى الثوم مثل األصناف بعض فى ضيقة وهى بعضها عن متباعدة تبدو شريطية•

  .الصينى الثوم فى



الوصف النباتى



رأس وفصوص الثوم



المجموع الخضرى لنبات الثوم 



المجموع الجذري 



صور حقلیة لنبات الثوم مختلفة األعمار



Inflorescenceاإلزھاروالنورات •
  الحجم صغیرة كاذبة خیمیة نوره فى األزھار توجد 

  بذورا تعطى ال وعقیمة قرمزى لون یشوبھا بیضاء واألزھار
 أما الیابانى الثوم فى كما صغیرة بصیالت محلھا یحل وإنما
.البالبل بعض یكون قد أنھ إال یزھر فال المصرى الثوم

:البذور•
 بعض على تنتج وهذه البصل ببذور شبيهة تكون الثوم بذور

.التربية برامج فى استخدامها ويمكن البرية األصناف

النورات والثمار



نورة الثوم



العوامل الجویة
  یحتاج كما االولى حیاتھ اطوار فى منخفضة حرارة درجات الى الثوم یحتاج•

  الثوم نباتات التتحمل وعموما .ونضجھا الفصوص تكوین عند دافئ جو الى
  المعتدلة المناطق فى الثوم زراعة تجود ولذلك المرتفعة والحرارة الصقیع
  انبات ویتاخر .مصر من الساحلیة والمناطق الدلتا كمنطقة الشتاء اثناء

.المنخفضة الحرارة درجات فى الثوم فصوص
  االبصال تكوین تالئم نوعا المرتفعة والحرارة الطویل النھار ان وجد عموما•

  الفصوص تكوین ابتداء بمجرد االوراق تكوین ویقف الثوم نبات فى
  فى النباتات بدء قبل المتكون الخضرى النمو حجم على الرؤوس حجم ویعتمد•

 التربة سطح تحت الفصوص تكوین
  خضرى نمو تكوین یتم حتى المبكرة بالزراعة االھتمام یجب ذلك اجل من•

  یقل وبذلك مالئم خضریا نموا بتكوین المتاخرة الزراعة والیسمح كبیر
.المحصول

  انتشار على تساعد العالیة الجویة الرطوبة ان وجد الجویة للرطوبة وبالنسبة•
الصدأ بمرض االصابة



التربة المالئمة
  زراعة تالئم والتى الصرف الجیدة الخصبة الصفراء التربة فى الثوم ینجح•

  على عالوة الشكل منتظمة غیر رؤوس تكوین الى تؤدى الثقیلة فالتربة البصل
.اللون ردیئة الحجم صغیرة تكون انھا كما تقلیعھا صعوبة

  العضوى التسمید بشرط الجیریة عن الرملیة األراضى فى الثوم زراعة ویجود •
+ نشادر سلفات كجم ١٠٠ + ٣م ٤٠-٢٠ األتیة بالمعدالت الجید والكیماوى

  + بوتاسیوم سلفات كجم ٥٠ + الكالسیوم فوسفات سوبر كجم ٢٠٠ – ١٥٠
  المصاطب تقام ثم للزراعة األرض تجھیز اثناء فدان/زراعى كبریت ١٥٠

 ١٤/٢( الجیریة األراضى فى خطوط او الرملیة األراضى فى سم ١٠٠ بعرض
.بالتنقیط الرى بنظام الرى اتباع مع )ق

.٦.٥ حوالى الثوم لنمو المناسبة الحموضة درجة وتتراوح•



أھم طرق التكاثر ھى
  :والبالبل الفصوص•
  منها يتكون التى Cloves الفصوص بواسطة خضريا تكاثرا الثوم يتكاثر•

 من بدال الزهرى الحامل نهاية على تتكون التى بالبالبل تكاثره يمكن كما الرأس
 نفس ولها الغذائية للمواد خازنة عرضية االبراعم ماهى البالبل وهذه االزهار
 .حجما اصغر انها غير الفصوص تركيب

 من اكبر محصوال تعطى حيث الزراعة فى الكبيرة الفصوص وتنتخب•
 غذاء من الكبير الفص مايحتويه لزيادة ذلك يرجع وقد الصغيرة الفصوص

.قوية نباتات تكوين الى يؤدى مدخر
 فى الفصوص بنقع الصغيرة الفصوص انبات فى التاخير على التغلب ويمكن•

 لها المعاملة وهذه الزراعة قبل )الصنف حسب( ساعة ٢٤-٦ لمدة جارى ماء
.وسرعته االنبات زيادة فى فعال اثر

 بعض على تنتج وهذه البصل ببذور شبيهة تكون البذور وهذه :بالبذور•
.التربية برامج فى استخدامها ويمكن البرية األصناف



كمیة التقاوى واعداد التقاوى
:كمیة التقاوى•
 طریقة وباختالف – )الصنف( الفصوص حجم باختالف التقاوى كمیة تخلف•

:النباتات بین المسافة وكذلك الزراعة
 من علیھا الحصول یمكن والتى فصوص كجم ١٢٠ من للفدان عادة یلزم وعموما•

 كمیة فیلزم الصینى الثوم حالة فى اما .بعروشھ البلدى الثوم من كجم ٢٥٠- ٢٠٠
.فصوصھ حجم لكبر نظرا للفدان طن نصف الى تصل قد الفصوص من اكبر

:التقاوى اعداد•
 ھذه وتخزن المرضیة االصابة من الخالیة السلیمة الرؤوس استعمال دائما یجب•

 الن الزراعة قبل المفرغة الفصوص واستبعاد التفصیص یتم ثم كاملة الرؤوس
.كثیرا انباتھا وضعف وتفریغھا تلفھا سرعة الى یؤدى التخزین قبل التفصیص

 ٢٤-١٢ ولمدة البلدى الثوم فى ١٢-٦ لمدة جارى ماء فى الفصوص نقع یفضل•
 وسرعتھ االنبات زیادة فى ذلك یساعد حیث الزراعة قبل الصینى الثوم فى ساعة
 تكون التى الدودى الحلم أكاروس معظم من التخلص على یساعد النقع ان كما

.الفصوص داخل



میعاد الزراعة

:میعاد الزراعة•
  ویفضل اكتوبر - اغسطس منتصف من ابتداء الثوم یزرع•

  الحتیاجاتھ تبعا وذلك المحصول لزیادة الزراعة فى التبكیر
.الجویة



اعداد االرض للزراعة

  المنطقة باختالف للزراعة االرض اعداد طریقة تختلف•
  ویضاف حرثة كل بعد وتزحف مرتین االرض تحرث ةوعاد

  األرض نوع حسب للفدان ٣م ٤٠- ٢٠ بمقدار البلدى السماد
  ق ٢/ ١٢ بمعدل االرض تخطط ثم االخیرة الحرثة قبل وذلك

 حالة فى ق ٢/خط ١٤ او الریشتین على الزراعة حالة فى
  اما .القدیمة األراضى فى وذلك واحدة ریشة على الزراعة

.ق ٧/٢ بمعدل تخطط الرملیة األراضى فى



طریقة الزراعة
:الفصوص غرس او شك طریقة•
 على الفصوص تغرس ثم الزراعة قبل االرض وتروى مصر فى السائدة ھى الطریقة ھذه تعتبر•

 سم ١٥-٧ الواحد السطر فى الفصوص بین المسافة تكون ان على )والبطالة العمالة( الخط جانبى
.قلیلة بساعات او مباشرة الرى بعد وذلك

 مستوى فى وقمتھا التربة سطح تحت ألسفل قاعدتھا تكون بحیث الفصوص غرس جدا المھم ومن•
  الرملیة األراضى حالة فى قلیال التربة سطح مستوى من واقل القدیمة لالراضى بالنسبة التربة سطح

  .االنبات سرعة على للمساعدة
:سطور فى  الزراعة طریقة•
 فى بعضھا من سم ٧ ابعاد على الفصوص تزرع ثم احواض الى وتقسم وتزحف االرض تحرث•

.الخفیفة االراضى فى الطریقة ھذه اتباع ویمكن سم ٣٠ بعضھا عن تبعد سطور
:الذرة او القطن على تحمیال الزراعة طریقة•
  الریشة على الثوم فصوص وتزرع القطن تخطیط بمعدل وذلك الثوم زراعة میعاد فى االرض تخطط•

 لزراعة القبلیة الریشة وتترك اكتوبر اوائل او سبتمبر فى وذلك الخط قمة ایضا تزرع وقد البحریة
 یحین ان الى للثوم العادیة الزراعة العملیات وتتبع الریشتین على الثوم فصوص تزرع وقد القطن
 الثوم یزرع ان یالحظ وعموما. الخط قمة فى القطن فیزرع مارس اخر فى القطن زراعة میعاد
.حیاتھ من االولى الفترة فى القطن نمو على ویؤثر نضجھ الیتاخر حتى مبكرا

 تكون ان بشرط شھر بحوالى الذرة تقلیع قبل الثوم زراعة یتم الشامیة الذرة على التحمیل حالة فى اما•
.الحشائش من خالیة األرض

.االلیة الزراعة طریقة•



طریقة الزراعة



  أھم األصناف فى مصر

البلدى•
الصینى•



النضج والحصاد
:والحصاد النضج•
 هى النضج وعالمات الزراعة من اشهر ٧- ٦ حوالى بعد المحصول ينضج•

 الحصاد قبل الرى يمنع ان ويجب اوراقه وجفاف وتهدل العرش اصفرار
 المحصول قدرة عدم الى يؤدى التقليع قرب الرى ان اذ االقل على باسبوعين

 وتميل النباتات اسفل توضع مدببة حديدية باوتاد الرؤس تقليع ويتم التخزين على
  تتم حتى ظليل مكان فى اسبوع لمدة وتفرش وتجمع الرؤوس فتقلع االرض نحو

 الرطوبة من قدر اكبر من التخلص ذلك من والهدف Curing العالج عملية
 تنقل ثم الرؤوس فرز بعد حزم فى الرؤوس تربط ثم بالرؤوس الموجودة
.التخزين او للتسويق

:المحصول•
طن من المحصول الجاف فى االصناف البلدیة  ١٠-٥یتراوح المحصول بالفدان •

طن فى االصناف الصینیة اما الثوم المحمل فیقل المحصول الى النصف ١٢- ٨و 
.طن من المحصول االخضر من الثوم البلدى ١٢-٨تقریبا بینما یكون المحصول 



تعبئة الرؤؤس للتسویق



التزریع فى الثوم

Garlic sprouts


