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جامعـــة دمنهور  



Cruciferaeالعائله الصليبيه 
Brassica oleracea var. capitata

Cabbageالكرنب



.المتوسطالبحروحوضأورباجنوب:المنشأ

:الغذائيةالقيمة

خليلوالتالحشوفىللرأسوالمكونةالطرفىالبرعمحولوالملتفةالمتزاحمةالداخليةأوراقهتستعمل

علىحتوائهالنظراتناولهعلىباالقبالالتغذيةخبراءوينصحالغذائيةالموادفىالغنيةالخضرمنوهووالسالطة

انهكمااكاالمسحاالتمنفتقللاالمعاءحركةتنشطالتىباالليافغنىانهكما-بالسرطانلالصابةمضادةمواد

جبفيتامينغنىالكرنبويعتبر.الريجيمعملفىتستعملوالتىكسالطةتناولهعندبالشبعاحساسايعطى

.والكالسيوموالنياسين



:الوصف النباتى

.خلطيه التلقيح،يعتبر الكرنب من محاصيل الخضر. وذوحولين فى حالة إنتاج البذورس والرؤنبات عشبي حولى فى حالة إنتاج 

الذاتى ويتم بواسطة والتلقيح خلطى بسبب وجود ظاهرة عدم التوافق-تنثر حبوب اللقاح فى نفس اليوم الذى تتفتح فية الزهرة 

الحشرات

:األصناف

:البلدى( أ)

(  سم40لى حوا) أكثر أصناف الكرنب إنتشاراً فى مصر، أوراقه كبيرة الحجم ومستديره وغير مجعده ، وساق النبات طويله 

.يعانى من ظاهرة األزهار المبكر وغير متجانس فى صفات الرأس فى الحقل الواحد

:األصناف األجنبيه ومنها( ب)

:برونزويك-1

ير أوراقه متوسطة الحجم ومستديره ملساء وغير مجعده ، والرأس صغيرة الحجم مبططه شديدة اإلندماج وساق النبات قص

سم وهو أكثر األصناف األجنبيه إنتشاراً فى مصر10حوالى 



:التربه المناسبه

الياً ولكنه ينمو الكرنب في معظم أنواع األراضي من الرمليه الى الثقيله، األراضي الثقيله تعطى محصوالً ع

.متأخراً بينما األراضى الرمليه تعطى محصوالً أقل لكنه مبكر

وهو وسط متعادل PH6–7.5وعموماً يجب أن تكون التربه جيدة الصرف غنيه بالماده العضويه ويفضل الـ 

brassicaأو قلوى حيث أن فطر Plasmodiophora لتدرن الجذور تفضل األرض الحامضية لكىالمسبب

.تعيش

ةالحرارةدرج

درجةثم،نموهامناألولىالمراحلفى(م  24حوالى)الدفءالىتميلةمعتدلةحراردرجةالنباتاتنمويناسب

لىاةالفترهذهفىةالحراردرجةإرتفاعويؤدىالرؤستكوينأثناء(م  18حوالى)ةالبرودالىتميلةمعتدلةحرار

.ةمندمجوغيرةصغيررؤستكوين



:ةالزراعمواعيد 
نف البلدى حيث يتم زراعة البذرة فى المشتل فى شهر مارس وإبريل ومايو ثم تشتل بعد شهر ونصف فى الص( أ)

أن التأخير فى الزراعة عن ذلك يؤدى إلى إزهار النباتات مباشرة قبل أن تكون الرؤوس
أما االصناف االجنبية فيفضل زراعتها متأخرة عن االصناف المحلية نظرا لعدم قدرتها( ب)

منافسة الصنف المحلى فيتم زراعة البذور من يوليو الى نوفمبر والشتل من سبتمبر الىى لع

مما يعنىإلزهار للتهيئة االصناف االجنبيه تكفى الكما أن برودة الشتاء فى مصر . فبراير 

.إنتاجها بعد االصناف المحلية فيسهل تسويقها

النيلزراعة وإنتاج الكرنب فى أراضي وادى 

:كمية التقاوى

جم بذور، بينما فى حالة األصناف 350آالف شتله تنتج من حوالى 7-6يحتاج فدان الكرنب البلدي الى حوالى 

جرام بذور، ألنها تشتل على مسافات أقل 450ألف شتله تنتج من حوالى 12-8األجنبيه يحتاج الفدان الى حوالى 

.مما فى البلدى الن نباتاتها ورؤوسها اصغر حجما من البلدى



:المشتلزراعة 

.يراعى إختيار قطعة أرض صفراء خفيفه خاليه من الحشائش واألمالح-

لث خطاً فى القصبتين، بعد ذلك يتم عمل شق فى الث14يتم حرث أرض المشتل وتنعم جيداً ثم تخطط بمعدل -

ع مراعاة أن م–سراً –العلوى من جانبي الخط بواسطة عصا أو قطعه خشبيه مدببه تزرع البذور فيه سرسبه 

ه ثم يتم تغطية تكون كثافة الزراعه بالقدر المناسب، ألن الزراعه الكثيفه تؤدى الى إنتاج شتالت طويله ورهيف

سم1البذور بغطاء خفيف فى التربه ال يزيد سمكه عن  

.م ببدار البذور، أو فى سطور على ظهر المصطبه1قد تتم الزراعه على مصاطب بعرض -

لخدمه، مع يروى المشتل بأحتراس حتى ال تنجرف البذور مع ماء الرى وبعد األنبات يوالى بالرى وعمليات ا-

.رطباً بإستمرار حتى ال تصاب الشتالت بمرض سقوط البادراتةالتربعدم بقاء سطح ةمراعا

كجم سوبر فوسفات 200+ 3م20-15يضاف إلى أرض المشتل أثناء الخدمه سماد بلدي قديم متحلل بمعدل -

كجم سلفات نشادر على دفعتين األولى بعد الزراعه50كذلك يضاف . الكالسيوم وتخلط بتربة المشتل خلطاً جيداً 

مده وفى حالة ضعف نمو الشتالت يفضل إستخدام األس. يوماً من األولى15يوماً والثانيه بعد حوالى 40بحوالى 

.الورقيه مع عدم األفراط فى التسميد اآلزوتى حتى ال تكون الشتالت ضعيفه



اعد أيام فيما يعرف بعملية التقسية والتي تس10-7يتم منع الري قبل تقليع الشتالت مدة -

.على نجاح عملية الشتل فى المكان المستديم

للمساعدة علي يجب إعطاء رية خفيفة ألرض المشتل قبل تقليع الشتالت بحوالي ساعتين-

ملية الشتل تقليع الشتلة ملشاً بأكبر عدد من الجذور ، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة نجاح ع

.وتقليل نسبة الغياب ألقل حد ممكن 

جرام لكل كيلو جرام بذرة1, 5يجب معاملة البذور بمطهر فطري بمعدل-

لحرارة تتوقف الفترة الالزمة لوصول النبات إلى الحجم المناسب للشتل علي درجة ا-

دة عندما وعمومأ تكون الشتلة جي. السائدة ، فتطول في الجو البارد وتقل في الجو الحار

ويراعي عدم . أوراق حقيقية 7إلى 5مم وبها من3, 5سم وقطرها 20-15يصل طولها 

ان المستديم ترك الشتالت بالمشتل حتي تكبر كثيرأ إذ يؤدى ذلك إلى تأخر نموها في المك

.وبالتالي ضعف النمو وقلة المحصول 



:إعداد وزراعة المكان المستديم

للفدان مع إضافة 3م20تحرث االرض ثالث مرات علي أن تزحف عقب كل حرثة ويضاف السماد البلدي بمعدل 

خطوط في القصبتين في حالة زراعة 9-8وتخطط األرض بمعدل . كجم سوبر فوسفات قبل الحرثة األخيرة 100

.خطأ في القصبتين في االصناف األجنبية12-10الكرنب البلدي و

من الخط بالضغط يتم ري االرض علي البارد وتشتل النباتات في وجود الماء علي الريشة البحرية في الثلث العلوي

سم 60سم في الكرنب البلدى و80والشتل علي مسافة . علي المجموع الجذري للشتلة ضغطاً خفيفاً لتثبيتها في التربة

لي مسافات ويمكن إنتاج رؤوس صغيرة من االصناف ذات الرؤوس الكبيرة بإجراء الشتل ع. في األصناف األجنبية

ئة الجديدة خالل يفضل الشتل بعد الظهيرة خاصة في الجو الحار العطاء النباتات فرصة لتتعود علي البي. ضيقة 

.فترة إرتفاع الرطوبة النسبية أثناء الليل 

:الترقيع

.لماء أثناء الرىبعد أسبوعين من الشتل يتم ترقيع الجور الغائبة بشتالت من نفس المشتل ويتم ذلك في وجود ا

:العزيق

يتم مرتبن يجرى بغرض التخلص من الحشائش ونقل جزء من الريشه البطاله الى العماله مع تعميق باطن الخط، و

:الى ثالث مرات فى بداية حياة النبات مع مراعاة اآلتى

.نمو الجذور التى تنمو بكثرة فى الطبقة السطحية ى لعأن يكون العزيق سطحياً حتى ال يؤثر -1

.يتوقف العزيق عند كبر النباتات فى الحجم ويكتفى حينئذ بتقليع الحشائش باليد-2



:التسميد

ضافة إلى الكرنب من الخضر الورقية المجهدة للتربة لذلك يحتاج إلى كميات كبيرة من النيتروجين باإل
:الفوسفات والبوتاسيوم وكذلك يتم تسميده كاآلتى 

يائية سماد بلدى للفدان ، تضاف أثناء إعداد االرض للزراعة ، وتضاف االسمدة الكيم3م20-10يتم إضافة من 

P2Oكجم N +30كجم 60بمعدالت
:فدان على دفعتين متساويتين/K2Oكجم 48+ 5

.أسابيع من الشتل4األولى تضاف تكبيشاً بجوار النباتات بعد حوالى -

.أسابيع من األولى4الثانيه تضاف سراً فى باطن الخط بعد حوالى -

كجم بوراكس 2.5-1كجم بوراكس للفدان أو تستخدم 10فى حالة نقص عنصر البورون تسمد التربه بمعدل 

.للفدان رشاً على النباتات



:الرى

ره من الشتل يراعى توفير الرطوبه المناسبه خالل جميع مراحل النمو ، وعموماً تروى النباتات بعد فتره قصي

تربه، ثم ينظم الرى خالل موسم النمو وتتوقف الفتره بين الريات على درجة حرارة الجو ونوع ال( أيام3-4)

:يوماً مع مالحظة15-10وعادة يتم الرى كل 

.يزداد حجم الرأس مع زيادة عدد الريات-1

.يوقف الرى قبل الحصاد بأسبوعين تجنباً إلنفجار الرؤوس ورقاد النباتات-2

:النضج والجمع

أشهر من الشتل فى األصناف األجنبيه ، علماً بأن 3أشهر من الشتل فى الصنف البلدى و 4تنضج الرؤس بعد

مات جميع النباتات فى الحقل الواحد ال تنضج فى وقت واحد لذلك يمتد موسم الجمع لمدة شهرين وأهم عال

:النضج

.إكتمال تكوين الرءوس وصالبتها ووصولها الى الحجم الصالح للتسويق-1

.تصبح األوراق الموجوده فى قمة الرأس مشدوده والمعه-2

4–3٪ وتحتفظ الرؤوس بجودتها لمدة قد تصل 95-90م ورطوبة نسبية oدرجة حرارة صفر: التخزين

.أشهر



االمراض الفسيولوجيه

ومن أهم هذه الفسيولوجية التى قد يعانى منها الكرنب ولمقاومتها يجب تجنب مسبباتهايوب عالهناك العديد من 

.العيوب

:المبكرزهار ل ا-1
إلى ما بعد إتجاه النباتات نحو اإلزهار قبل أن تكون رءوسأ اقتصادية، فعند تأخير زراعة الكرنب البلدىهو 

عة فى فبرا ير منتصف يوليو تتعرض النباتات لدرجة الحرارة المنخفضة خالل فصل الشتاء يعقبها حرارة مرتف

وترتبط شدة %50ومارس تشجع إستطالة الشماريخ الزهرية، مما يقلل من المحصول بدرجة كبيرة قد تصل إلى

:حالة اإلزهار المبكر بالعوامل التالية 

درجات الحرارة حجم النباتات عند التعرض للحراره المنخفضة ، فتزداد إستجابة النباتات الكبيرة فى الحجم ل-أ 

.الصغيرةالمنخفضة ، مما يؤدى لزيادة فرص تهيئتها لإلزهار المبكر مقارنة بالنباتات 

 .عمر النبات ، تزداد إستجابة النباتات لدرجة الحرارة المنخفضة كلما ازداد عمر النبات-ب 

م حتى تتهيأ 12أشهر على درجة حرارة 6درجة الحرارة التى تتعرض ليا النباتات ، تلزم فترة طويلة لمدة -جـ 

.م 5أسابيع على درجة حرارة 4-3لإلزهار ، بينما يكفى فقط 

ة منخفضة عكس تختلف االصناف فيما بينها ، فمثاًل الكرنب البلدى اليحتاج التعرض لدرجات حرار: الصنف -د 
.لالزهاراالصناف االجنبية ، فيلزمها التعرض لدرجات حرارة منخفضة حتى تتهيأ 



Tip burn:إحتراق حواف األوراق الداخليه-2
د تغطى تظهر أعراض إحتراق حواف األوراق على حواف األوراق الداخلية على صورة بقع بنية اللون وق
ى الرغم من كل حافة الورقة ووجد أن هناك عالقة بهذا المرض وقلة عنصر الكالسيوم فى األوراق الداخلية عل

تح حيث ال تنتح تواجده بنسبة كبيرة فى األوراق الخارجية حيث أن عنصر الكالسيوم يتحرك مع تيار ماء الن
:األوراق الداخلية ألنها مغلفة باألوراق الخارجية لذلك يجب

عدم اإلفراط فى التسميد األزرتى أو البوتاسى لتجنب نقص امتصاص الكالسيوم-1

.االنتظام فى الرى وتجنب العطش-2

إجراء الحصاد فى الوقت المناسب-3



Bursting:الرءوسإنفجار او تفلق -3
:قد تنفجر رءوس الكرنب قبل الحصاد وتفقد بذلك قيمتها التسويقيه بسبب

زيادة معدالت التسميد وخاصة األزوتى-1

زيادة المسافه بين النباتات-2

زيادة كمية مياه الرى بعد لف الرءوس-3

الحصادتأخير -4

: Hollow Stemالساق األجوف -4
ود شقوق بنيه قد يظر تجويف فى أنسجة الساق عند نقص عنصر البورون ولكنه يكون مصحوبأ فى هذه الحالة  بوج

.وتلون النسيج الداخلى للسيقان  باللون الرمادى











القرنبيط

Brassica oleraceae var botrytis 

cauliflower



غنيه بالنياسين ، وهو من الخضروات الهامة التابعة للعائلة الصليبية ، ويلى الكرنب فى االهمية وهو من الخضر ال
.وكذلك حمض االسكوربيك ، كما أنه متوسط فى محتواه من الكالسيوم والفوسفور والحديد

.قبرص وجنوب أوربا وحوض البحر المتوسط: المنشأ
رنبيط من الخضر مطبوخًا أو مسلوقًا أو مخلاًل ويعتبر الق( القرص الزهرى )يؤكل القرنبيط : القيمة الغذائية

.جم من القرص الزهرى 100(/مجم حامض أسكوربيك78مجم ، 0.7)5الغنية جدًا بالنياسين فيتامين ب
يزهر فى عشبى حولى أو حولين وهو يمر بموسمين ينمو خضريًا فى الموسم األول ثم:الوصف النباتى

ورية متنوعة أو حوامل ن–الموسم الثانى القرص عبارة عن قمة نامية ضخمة لبراعم زهرية فى أولى مراحل التكوين 
.تحتوى على أنسجة مرستيمية قبل الزهرية



: األصناف 
.مجموع خضرى قوى القرص متوسط الى كبير الحجم غير منتظم اإلستدارة:  البلدى

.ندمجةيصلح للشتل فى شهر أكتوبر األقراص مستديرة ناصعة البياض وم: snowballسنوبول 
:الظروف البيئية

أوقلوى الوسطحيث7.5–6منPHإلىويحتاجوالرمليةالطمييةاألراضىيفضلالكرنبمثل:التربة
.متعادل
درجة الحرارة:

حساسدية مدن الكرندب يعتبر القرنبيط مثل الكرنب من المحاصيل التى تنمو جيددًا فدى الجدو البدارد ولكنده أكثدر
م و يحتاج إلى درجة حدرارة معتدلدة تميدل إلدى الددفء 24o-18فى درجة الحرارة حيث أنه ينمو فى درجة حرارة بين 

.م عند تكوين الرؤوس18oم ثم يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة تميل إلى البرودة 24oفى بداية حياتها 
م تكدوين القدرص ووجد أن الحرارة المرتفعدة تدؤدى إلدى إسدتمرار النبدات فدى النمدو الخضدرى فتدرة  ويلدة حتدى يدت

وإذا إنخفضد  درجدة الزهرى وقدد يصدبح القدرص غيدر منددمف ومتفكدك باإلضدافة إلدى أنده يكتسدب لوندًا مدائاًل للصدفرة
.الحرارة يؤدى ذلك إلى ضعف نمو النباتات وتكوين أقراص صغيرة الحجم



التكاثر والزراعة:

.ة أو قد تتم الزراعة بالبذرةيتكاثر القرنبيط بالبذرة التى تزرع فى مشتل ثم بعد ذلك تنقل الشتالت إلى األرض المستديم

تزرع فى األرض المستديمة على –ألف شتلة 12جم بذرة إلنتاج شتالت تكفى فدان واحد أو 350لزراعة الفدان يلزم 
..سم من بعضها البعض70-50ثم زراعة الشتالت على مسافة (خطوط فى القصبتين10)خطوط 

:مواعيد الزراعة 

:ثالث عروات رئيسيةفى مصريزرع القرنبيط فى 

ول فى أكتوبر يتم زراعة البذور من أبريل الى يونيو وتشتل خالل يونيو ويوليو وينضف المحص: العروة الصيفية -1
 .ونوفمبر

.ر ينايرهشى وتزرع البذور فى يونيو ويوليو ويتم الشتل فى أغسطس وسبتمبر ويتم النضف ف: النبليه العروة -2

.ى فبراير ومارسويتم زراعة البذور فى أغسطس وسبتمبر ، والشتل فى وأكتوبر ونوفمبر والنضف ف: الشتوية العروة -3



:الخدمةعمليات 

.من أسبوعين بشتالت من نفس الصنف: الترقيع

.يجرى العزيق لمكافحة الحشائش وجعل النباتات فى وسط الخط: العزيق

كبيرة الحجم توفير المياه أثناء تكوين األقراص حيث أن الرى بإنتظام يؤدى إلى تكوين أقراصيجب : الرى 
الحجم غير ولكن تعطيش النباتات يؤدى إلى وقف نموها الخضرى وإتجاهها لتكوين األقراص وتكون صغيرة

.buttoningمندمجة وتسمى هذه الظاهرة بالتزرير 



ندى حيدث أن نقصده يزيدد مدن يعتبر القرنبيط من المحاصيل التى تتأثر كثيرًا بدنق  التسدميد النيتروجي: التسميد
لون األقراص بلون حدوث ظاهرة التزرير وتعتبر من المحاصيل الحساسة لعنصرى البورون حيث أن نقصه يسبب ت

.فنقصه يؤدى إلى إصابة األوراق بمرض  رف السوطدنم بالموليبنى وكذلك عنصر 

:والتسميد كاآلتى 

سماد عضوى 3م20
كجم سلفات نشادر300
كجم سوبر فوسفات الكالسيوم200
كجم سلفات بوتاسيوم100
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:النضج والحصاد 

شددهور 5-3بددد يختلددف ميعدداد نضددف القددرنبيط حسددب الصددنف والظددروف الجويددة وعمومددًا يددتم النضددف بعددد الشددتل
صى حجم له مع إلى أقهوبلوغومن عالمات نضف القرنبيط إكتمال نمو الرؤوس . وتتراوح فترة الحصاد حوالى شهر

.الساقوتقطع الرأس بجزء من . صالبته وبياض لونه

 يوجلوكسيدات ثالمركبات:

لنبددداتاتفدددع فدددى وهدددى المركبدددات التدددى تسدددبب إكتسددداب الصدددليبيات لنكهتهدددا المميدددزة إال أن وجودهدددا بتركيدددز مر 
ادرات واألقددراص أن أعلددى تركيددز لهددا كددان فددى البددوجددد وتناولهددا بكثددرة يددؤدى إلددى اإلصددابة بتضددخم الغدددة الدرقيددة وقددد 

.غير الناضجة ثم يقل التركيز تدريجيًا بالتقدم فى العمر



الموسدم األول ثدم يعتبر القرنبيط من النباتدات ذات الحدولين وهدى تنمدو خضدريًا فدى:تكوين الرؤوس واألزهار 
هدار ولكدن وجدد أن تتعرض لدرجة حرارة منخفضة ثم تزهر فدى الموسدم الثدانى عندد تدوافر درجدة الحدرارة المناسدبة ل ز 

تدات حتدى لدو تعرضد  أن هناك فترة أولية سمي  فترة النمو الخضرى تختلف بإختالف األصدناف ال تزهدر فيهدا النبا
.لدرجة حرارة منخفضة

 األقدراص لضدوء يفضل المستهلك أن تكون األقراص ناصعة البيداض ولدذلك يجدب أال تتعدرض:التبييض
.الشمس المباشر لذلك يتم حماية األقراص من أشعة الشمس

.إما بربط األوراق الخارجية ببعضها-
.كسر ورقتين من األوراق الخارجية للنبات على القرص-

 أسابيع4–2يمكن حفظها لدة ٪95-90تخزن على درجة حرارة صفر ورطوبة نسبية :التخزين.



:األمراض الفسيولوجية 
whiptail:مرض طرف السوط -1

قدل إمتصداص الحامضدية حيدث يراضد األوخصوصدًا فدى دنم بدالمولييحدث هذا المرض نتيجة لنق  عنصدر 
بح شدريطية وال من التربة وفى هذا المرض يحدث عدم نمو نصل الورقة بصدورة كاملدة فتصددنم بالموليعنصر 

.ينمو سوى العرق الوسطى للورقة وال تتكون األقراص بصورة تصلح للتسويق
العالج :

7.5–7التربة حتى PHرفع 1.

.كجم مولبيدات الصوديوم أو األمونيوم تضاف رشًا أو مع األسمدة األخرى ½ رش النباتات بد 2.



:Browningالبنىباللون البنى او العفن او التبقع القراص تلون -2

ا المددرض وهددو مددرض فسدديولوجى يحدددث نتيجددة نقدد  عنصددر البددورون فددى األراضددى الحامضددية وأعددراض هددذ
احب ذلك بقدع منا ق مائية على سطح القرص ثم على ساق النبات وتتحول هذه المنا ق إلى اللون البنى وقد يص

ف أيضدًا فدى نخداع بنية صغيرة على الجانب العلوى للورقة وتتلون حواف األوراق  باللون األصفر وقدد يظهدر تجويد
..أنسجة مائية التلبث أن تتلون باللون البنىمصحوبا  بظهورالساق

 العالج :

.كجم للفدان10يعالف بإضافة البوراكس بمعدل 



:Buttoningالتزرير -3
قددل قطددر هدددذه صددغيرة فددى الحجدددم يلتدددزاوهددى ظدداهرة تتكدددون فيهددا أقددراص صدددغيرة تسددمى أزرار والنباتددات ال 

:ت اآلتية سم وفى هذه الحالة النباتات تكون صغيرة وأوراقها ال تغطى الرأس وتظهر فى الحاال9األقراص عن 
.عند التأخر فى الشتل وحيث تكون الشتالت كبرت فى الحجم وبدأت فى تكوين أقراص1.
.نق  عنصر اآلزوت2.
.تظهر فى األصناف المبكرة بوضوح3.

العالج :
الة التأخير فى الشتل عدم التأخير فى الشتل والحد من النمو السريع للشتالت بزيادة كثافتها فى المشتل وفى ح1.

.تقلع الشتالت وتخزن فى مخازن مبردة وعدم تركها حتى ال تكبر
.العناية بالتسميد النيتروجينى2.
النباتدات لتكدوين األقدراصئ يدتهم وهدى حدرارة ال 21oالشتل فى الظدروف التدى فيهدا درجدة الحدرارة مرتفعدة عدن 3.

.م18oحيث أن تكوين الرؤوس يحتاج إلى حرارة معتدلة تميل إلى البرودة 









وكىل البر

Brassica oleraceae var italica

Broccoli



 مثل القرنبيط: المنشأ.

 سميكة الغضةمثل القرنبيط وتؤكل نوراته وهى فى  ور البراعم الزهرية مع حواملها ال:القيمة الغذائية.

 الفرق بين البروكلى وبين القرنبيط :الوصف النباتى:
.من القرنبيطأكثر أوراق البروكلى -1
.الرأس الطرفية للنورات لونها أخضر مزرق 2.
الرأس عبارة عن براعم زهرية منفردة وليس  أنسجة مرستيمية   زهرية3.
حددث فدى عند قطدع الدرأس الطرفيدة تنمدو رؤوس جانبيدة مدن ألبداط األوراق أصدغر مدن الدرأس الطرفيدة وهدذه ال ت4.

.القرنبيط ألن قطع الرأس الطرفية ال يكون رؤوسًا جانبية على اإل الق

.ويعامل مثل القرنبيط


