


محاصيل الخضرنتاج إ

حسن أحمد الخطيب/ د .ا
ــة الزراعـةكلي-أستاذ الخضر

جامعـــة دمنهور  



Alliaceae

Allium cepa
Onionالبصـل



فـىالبصلدمويستخللمزارعمجزياًادخلًايدروالذىالهامةاإلقتصاديةالتصديريةالمحاصيلمنالبصل
منذالمصريينقـدماءمعابـدعلـىمرسـوماًاوجـدوقدالمبكرةالعصورمنذوالتحنيطالطبيةواألغراضاإلنسانتغذية
وينمأنهالمحاصيلباقىعنالبصلويتميز.السماويةالكتبفىذكركماالميلدقبلسنةآالفأربعةمنأكثر
المتحدةالياتوالًووأسبانيامصرمثلنموهفـىمتميزةأقاليمهناكولكنالعالمفىالمناخيةاألقاليمجميعفى

.واليابان
.باكستان–إيران–آسياوسط:الموطن

الكسابهاةاالغذيمنعديدمعيطهىكما،طاتلالسفىويستعمل،طازجاًاالبصليؤكل:الغذائيةالقيمة
،يدراتيةهلكربًواالموادمنكلمنمحتواًهفى،ومتوسطالكالسيومعنصرمنمحتواًهفىغنىوالبصل.جيدةنكهة

.االسكوربيكوحامض،والريبوفلفين،Aوفيتامينوالثيامين،والحديد



ريــمًمثــلًأحمــاضًأمينيــةًتحتــوىًعلــىًالكب)أنًالرائحــةًالمميــزهًللبصــلًترجــعًإلــىًوجــودًمركبــاتًوجــدً
سيستئينًومنهاً

CH3 - R methyl systein sulfoxide

CH3 CH2 CH2 - R             propyl systein sulfoxide
CH3 CH CH  - R                 propenyl systein sulfoxide

تسمىًبادئاتًالنكهةًأوًالرائحة
Alkenylهذهًالمركباتًًمعًانزيمًتفاعلً systein sulfoxide lyase

حمضًبيروفيك+أمونيا+ Sulfenic الحمض ينتج 



عنالمسئولةالمركبات)الرائحةبادئاتprecursorتوجدبينماالعصاريةالفجوةفىاألنزيماتوتوجد
تنتجالتىلتالتفاعتحدثأنسجتهافىتلفأىحدوثاوالبصلهجرحعندوبذلكالسيتوبلزمفى(الرائحة
.ومميزهذكيةرائحةتاذمركباتمنتجاًاأخرًىتفاعلتفىيدخلبدورهالذىالسلفينكحمض
لكىالرائحةنعالمسئولةالمركباتإلىتصلأنقبلتتحطماإلنزيماتألنرائحةتوجدالالبصلسلقعندلذلك
.معهاتتفاعل

.والنيماتوداوالحشراتالفطرياتمنلكثيرللنمومثبطفعللهاالمركباتهذهأنووجد
خفضوأيضاًا.القلبفىالشرايينإنسدادمنالجسمتحمىوبذلكالدمتجلطتمنعأيضاًاالمركباتهذهأنووجد
.الدمفىclotsالكوليسترولمستوًى



الموسمفىهاراألًزثماألولالموسمفىوالبصلةالخضرًىالنمويعطىحولينذوعشبىنبات:النباتىالوصف
.الثانى

maleالذكرًىالعقموprotandryالمياسمقبلاللقاححبوبلنضجخلطى:التلقيح steritity

:األصناف

أحمرلونهااوقشرتهالشكلمخروطيةواالبصالالمحصولبوفرةويمتازالبحرًىالوجهفىيزرع:20جيزة1.
.التخزينويتحملالحرافةشديدوهووسميكةنحاسى

صفراءالصنفهذاوأبصالالشتويةالعروةفىخاصةالقبلىالوجهمحافظاتفىيزرع:محسن٦جيزة2.
يصلحكمالمالعابلدجميعإلىللتصديروالصلحيةالتخزينبجودةويمتازمبططوشكلهااللوًنذهبيه

البحرًىالوجهفىالصنفهذايجودوالالتجفيفلصناعة
.3Italian red torpedo:الحجممتوسطالحرافةعديمالطرفينمسحوبةداكنأحمرلونهااألبصال.



بة    الطينيــةًالثقيلــةًزراعــةًاألبصـالًاألرااــىًالطمييــةًالصــفراءًوالًتصــلحًفـىًاألرااــىًالجديــدةًأويناســبً:التر
وأنًتكــونًالتربــةً.الحصــادعمليـةًحيـ ًأنهمــاًمتماســكتانًوتصـبحًصــلبةًممــاًيــؤثرًفـىًتكــوينًاالبصــالًوصــعوبةً

.خاليةًمنًفطرياتًالعفنًاألبيض

:اإلحتياجات البيئي   

حتــااًإلــىًدرجــةًيحتــااًالبصــلًإلــىًجــوًبــاردًنســبيااًفــىًبدايــةًحياتــهًحتــىًتكــوينًاألبصــالًالتــىًت: الحــرا ة 1.
.م20o–16حرارةًمرتفعةًنسبيااً

.ساعة16–12يعتبرًالبصلًمنًنباتاتًالنهارًالطويلًبالنسبةًلتكوينًاألبصالً:الضوء 2.
(.اًالبصلًاألخضرإنتا)تنتجًأبصاالاًالًقصيراألبصالًالتىًتحتااًإلىًنهارًطويلًوتممًزراعتهاًفىًنهارً

إنتـااًبصـلً)الحجـمأبصـاالاًًصـغيرهتنـتجًاألبصالًالتىًتحتااًإلـىًنهـارًقصـيرًوتمـمًزراعتهـاًفـىًنهـارًطويـلً
(.التخليل



:العوامل التر تؤثر عىل تكوين األبصال  

.الفترةًالضوئية❖
الًولكنًنقصًقدًيعوضًشدةًاإلااءةًالنقصًفىًطولًالفترةًالضوئيةًوبذلكًتتكونًاألبص: شدةًاإلااءةً❖

. شدةًاإلااءةًيؤدىًإلىًتأخيرًتكوينًاألبصال
وافرتًالفترةًالضوئيةًإحتيااًالبصلًللفترةًالضوئيةًارورىًلتكوينًاألبصالًوأيضااًالحرارةًاروريةًوإذاًت

.اللزمةًولمًتتوافرًدرجةًالحرارةًالًتتكونًاألبصالً
م40Oأوًأكثرًمن15ًالًتتكونًاألبصالًفىًدرجةًحرارةًأقلًمنً

لًأنًيتكـونًبـهًالنبـاتًالًيكـونًأبصـاالاًقبـ–سرعةًتكوينًاألبصالًتزدادًبزيادةًعمـرًالنبـاتً: عمرًالنباتً❖
.أوراقًخضرية4
بــاتًعنــدًكلمــاًزادًحجــمًالشــتلتًكلمــاًكانــمًأســرعًفــىًتكــوينًاألبصــالًوكلمــاًزادًحجــمًالن: حجــمًالشــتلتً❖

.تكوينًاألبصالًكلماًزادًحجمًالبصلةًالمتكونة
.زيادةًالتسميدًاآلزوتىًأدىًإلىًتأخيرًتكوينًاألبصال: التسميدًاآلزوتىً❖

.نقصًالتسميدًاآلزوتىًأدىًإلىًتكوينًاألبصالًولكنًالمحصولًينخفض
جـــزءًفـــىًالمليـــونًأدىًإلـــىًالتبكيـــرًفـــى10000ً–5000بتركيـــزًونًفبـــاألثيالـــر ً:  ونًفبـــاألثيالمعاملـــةً❖

فـىًنمـوًاألوراقًتكوينًاألبصالًفىًفترةًاوئيةًأقلًمـنًالفتـرةًالحرجـةًلتكـوينًاألبصـالًولكـنًحـدثًنقـص
.وفىًحجمًالبصلة



:الزراع مواعيد 

.مارسفىوتحصدنوفمبرواكتوبرفىالشتالتتزرع:قبلىوجه

.مايووأبريلفىتحصدوفبرايروينايرفىتشتل:بحرى وجه

:الشتلبطريقةالبصلإنتاج
.مصرفىالبصلالنتااالسائدةالطريقةهىبالشتلتالبصلزراعةطريقةتعد
:يلىكماطرًقثلثمنبواحدةالمشاتلفىالبصلبذورتزرع

م4*3علىهامساحتتزيدالأحواضالىوتسويتهوتزحيفهحرثهبعدالحوضتقسم:أحواضفىنثرا  الز اعة-1
البذورمنكجم5-4نحوالىالمشتلفدانويحتاااالحواضفىنثراًاالبذورتزرع.الرًىعمليةأحكاملضمان،

درجةالنوذلك،سبتمبرشهروأوائل،أغسطسشهرفىالمبكرةالزراعةفىذلكعنالتقاوًىكمية،وتزداد
تكفىشتلتالنتااالبذورمنكجم5-4نحوويلزم.البذورإنباتفىااربشكلتؤثرحينئذالمرتفعةالحرارة
هذهتناسب)م175=القيراط)قراريط3حوالىمساحةفىالكميةهذهوتزرع)شتلةألف150-100فدانلزراعة

.السطحىالرىنظامالطريقة



أنويجبسم50نحوعراهايبلغخطوطبإقامةالحالةذههفىالمشاتلتجهز:خطوطىلعالز اعة-2
لفتراتلشمسلوالغربيةالشرقيةالخطريشتاتتعرضحتى،الجنوبالىالشمالمنالتخطيطإتجاهيكوًن

الزراعةعندتلالمشفدانويحتاا.واحدسنتيمترحوالىعمقعلىالخطجانبىعلىالبذورتزرعثم،متساوية
.البذورمنكجم30نحوالىالطريقةبهذه
ثمومن،للزراعةالحةالصالشتلتنسبةوزيادةاالنباتنسبةإرتفاعالطريقةبهذهالشتلتإنتاايميزمامهوًأ

عمليتىإجراءسهولةبالطريقةهذهتسمحكما.السابقةبالطريقةمقارنةالثل بمقدارالتقاوًىكميةفىالتوفير
.الشتلتوتقليعالحشائشتنقية



يشترطًتجرىًالزراعةًفىًهذهًالحالةًفىًسطورًبإستعمالًالسطاراتًاليدويةًأوًاالليةًًو :فى سطو الز اعة -3
سمًمنًبعضهاً،ًوتزرع15ً-10لنجاحًهذهًالطريقةًانًتكونًاالرضًمستويةًتمامااً،ًتكونًالسطورًعلىًمسافةً

وتتميزًهذهًالطريقةً. كجمًمنًالبذور20ًفيهاًالبذورًعلىًعمقًسنتيمترًواحدًويحتااًفدانًالمشتلًالىًنحوً
كجمًمن200ًتسمدًالمشاتلًبنحوً .كسابقتهاًبإرتفاعًنسبةًاالنباتً،وتجانسًنموًالشتلتً،ًوسهولةًخدمةًالمشاتل

..  وتىأماًالسمادًاالًز. سلفاتًبوتاسيومًللفدانًتضافًعندًتجهيزًأرضًالمشتل60سوبرًفوسفاتًالكالسيومً،ًو
أسابيعًفىًالزراعات8ً-7كجمًسمفاتًنشادرًللفدانًتبقىًالنباتاتًفىًالمشتلًلمدة150ًفيضافًبمعدلًحوالىً

مم،8ً-6وأفضلًالشتلتًهىًالتىًيتراوحًقطرًساقهاً. اسابيعًفىًالزراعاتًالمتأخرة10ً-9المبكرةً،ًونحوً
.سم25ً-15والتىًيتراوحًطولياًمنً



علىسطورالوتكوًنخطوطعلىوأورطسفىالمستديمهاالرضفىالشتلتتزرع:المستديمةاأل ضز اعة
ويلى،بالترابمكانهافىتثبمثمسم7بعدعلىالسطورهذهفىالشتلتتواع.بعضهامنسم20بعد
،مناسبةمساحاتذاتأحواضداخلالسطورتكوًنأنبالغمرالرًىنظامحالةفىويلزم.األرضرًىذلك
الزراعةحالةفىأما.الرًىمياهمامأالشتلتتنجرفاللكىبهدوءالرًىيجرًىنأًوالرًىةعمليحكامإليمكن
لرج"بالتبادلالخطجانبىعلىالشتلويجرًى.سم50بعرضالقصبتينفىخط14الخطوطتقامخطوطعلى
بصالأتكوينلىإسم5عنالنباتاتبينراعةالًزمسافةنقصويؤدىالشتلتبينسم7بعادأعلى"غراب
ةوالمزدوجةالسميكةالرقبذاتبصالاألزيادةلىإتؤدىفإنها.سم7زيادتهاعنأماالشكلمنتظمةغيرصغيرة
.بصالاألحجمزيادةبرغمالكلىالمحصولونقص،النضجوتأخير



:التسميد
:الفوسفو 

ادةًتحملهاًأهمًالعناصرًحي ًيساعدًعلىًزيادةًسمكًاألوراقًالحرشفيةًويساعدًعلىًنضجًاألبصالًوزي
.للتخزين

:النيتروجين
:زيادةًاآلزوتًيؤدىًإلىً

.تأخيرًتكوينًاألبصال-2.زيادةًالمجموعًًالخضرًى-1
.زيادةًسمكًعنقًالبصلة-4.  قدرتهاًعلىًالتخزينًلزيادةًنسبةًالرطوبةًبهااعفً-3
السفلىً،ًوصغرًحجموراقًصفرارًاألإًوبطءًنموًالنباتاتً،ًلىًإؤدىًنقصًالنيتروجينًبينماًي

.المتكونةبصالًاأل
:البوتاسيوم

:يؤدىًنقصًالبوتاسيومًالىًاحداثًالتأثيراتًالتالية
.وموتهااألوراق تبدأًاألعراضًبتلونًاألوراقًالمسنةًباللونًاألصفرًالخفيفً،ًويتبعًذلكًذبولًقممًهذه-أً
.تأخيرًالنضج-بً
ذاتًالعنقًالسميكبصالًاألـزيادةًًنسبةً-اً



الدقيقةالعناصر 
ندًالتداولًوبالتالىًسهلةًالتكسرًواإلنفصالًعةورقبالحراشيفًالخارجيةًللبصلةًباهتةًاللونً:نقصًالنحاسً

.اعفًالقدرةًعلىًالتخزين
منًالسمادًالبلدىًتضافًعندًالحرث2م30

سلفاتًنشادرًبعدًشهرًمنًالشتلًوالثانيهًبعدًشهرًمنًاالولى400
سوبرًفوسفاتًالكالسيومًتضافًمعًالسمادًالبلدى300
.سلفاتًبوتاسيوم100
.يحتااًالبصلًلرىًمنتظمًفىًبدايةًحياتهًوعلىًفتراتًمتقاربةً:الرى 

:نقص الرطوبة األ ضية تؤدى إلى 
.صغرًحجمًالنبات-2.                          النموًالجذرًىاعفً-1
.التبكيرًفىًالنضج-4.                          تكوينًأبصالًصغيرة-3
.حرافةًاألبصاليادةًًز-5

:زيادة الرطوبة تؤدى إلى 
.  زيادةًنسبةًالرطوبةًوإنخفاضًالقدرةًعلىًالتخزين-2.            زيادةًسمكًعنقًالبصلة-1
.زيادةًنسبةًاألبصالًالمزدوجةيؤديًإلىعدمًإنتظامًالرىً❑



:الحصاد
.حرًىالبهالوجالبصلًفىًمصرًبدءااًمنًديسمبرًبالوجهًالقبلىً،ًويستمرًحتىًيونيوًفىًينضجً

–5منًويتمًالحصادً.  منًأوراقًالنباتاتًألسفلً%50أنسبًموعدًلتقليعًنباتًالبصلًهوًعندماًتميلًنحوًنًإ

تأثرًوتتوقفًالمدةًاللزمةًللنضجًعلىًالصنفً،ًكماًتشهورًمنًالشتل5ً–3منًوًأمنًزراعةًالبذرةًشهرًأ7
أودًالفترةًعندًزيادةًالرىًتزيبينماًالرمليةًالخفيفةً،ًوفىًالحرارةًالعاليةً،ًرااىًاألبالعواملًالبيئيةًحي ًتقصرًفىً

.فىًالتسميدًاالزوتىفراطًاإلعندً

:اللون 
إلىًوجودًصبغةًًصفرًاألبينماًيرجعًاللونanthocyanieneًيرجعًاللونًاألحمرًإلىًوجودًصبغةًاألنثوسيانينً

anthothanthiene
:الحرافة

.نسبةًالمادةًالجافةوترتبطًالحرافةًإرتباطًموجبًب.القابلةًللتطايرةالكبريتيترجعًإلىًمحتوىًاألبصالًمنًالموادً
:وتتأثر الحرافة بالعوامل اآلتية 

.تقلًالحرافةًبزيادةًماءًالرًى: الرطوبةًاألراية1ً.

.بإرتفاعًدرجةًالحرارةةالحرافتزدادً: درجةًالحرارة2ً.

تزيدًالحرافةًبالتقدمًفىًالنضج: موعدًالحصاد3ً.



:العيوب الفسيولوجي   

Thick neckالسميك    الرقب  -1

اًهقدرتالً،ًوتضعفًتعدًالرقبةًالسميكةًمنًالعيوبًالفسيولوجيةًالهامةًالتىًتخفضًالقيمةاالقتصاديةًللبص
األبصالًالمصابةًوقدًأعناقتبدوً. تعفنهاالىًالتخزينيةً،ًوتزيدًمنًقابليتهاًلإلصابةًبأمراضًالمخازنًالتىًتؤدىً

:وتحدث هذه الحالة فى الظروف اآلتية سم2.5ً-1.5تضخممًبشكلًغيرًعادىًوقدًيصلًقطرًالعنقًمنً
ينًأوراقًجديدةًزيادةًالتسميدًاآلزوتىًفىًنهايةًموسمًالنموًيشجعًإستمرارًالنموًالخضرىًقبلًالحصادًوتكًو1.

.تظلًخضراءًعندًالخصادًوبذلكًتكونًالرقبةًسميكة
.ياًاإلىًنهارًطويلًلتكوينًاألبصالًفىًمناطقًذاتًنهارًقصيرًنسبتحتااًالتيًزراعةًاألصناف2ً.



Double bulbs المزدوجبصال األ -2

:ظاهرةًوراثيةًولكنًهناكًعواملًتؤدىًإلىًزيادتهاً
.زيادةًمسافةًالزراعة1.
.إستعمالًشتلتًكبيرةًالحجمًفىًالزراعة2.
.زيادةًمعدالتًالتسميدًاآلزوتى3.
.عدمًإنتظامًالرىًيزيدًعندًتعطيشًالنباتاتًثمًريها4.
.لنموعدمًإنتظامًدرجاتًالحرارةًعندًتعرضًالنباتاتًلجوًمعتدلًثمًلجوًباردًفىًالمراحلًاألخيرةًمنًا5.



Sunscald: الشمس لفح  -3

المنطقةًوتصبحالرطوبةموتًاألنسجةًالمعراةًللشمسًفتصبحًطريةًثمًتفقدًنسبةًعاليةًمنً
ءةًقويةًقبلًاللونًوتحدثًعندًالحصادًعندًتعراهاًلدرجةًحرارةًعاليةًوإااغائرةًبيضاءًالمصابةًجلديةً

.معالجتهاًحي ًماًزالمًبهاًنسبةًرطوبةًعالية



:Curingالتجفيف

.الزائدةالرطوبةمنالتخلصبغرضتجرًى1.

.الداخليةوحراشيفهاالرقبةعنقتجفيف2.
النباتاتبأوراقالاألبصتغطيةمعمترنصفبإرتفاعبعضهافوًقترصظليلمكانإلىالنباتاتنقلويتم
.الحرارهدرجهحسبأسابيع3–2لمدةوتترك

المخازن المعاملة بمنظمات النمو لمنع التز يع فى 
منعإلىأدىالمليوًنفىجزء2500بتركيزهيدرازيدبماليكيوماًا15بـالحصادقبلالبصلنباتاتر 
الخضراءاألنسجةإلىالمنظميصلحي النباتاتأوراقمن%50نحوتتدلىعندماهووقموأفضلالتزريع
.تر فلكتقاوًىتستخدمالتىاألبصالأما.البصلةفىالحرشفيةاألنسجةإلىومنه

.شهور8–2منتخزًن%65نسبيةرطوبةًومoصفرالحرارةدرجة:التخزين



Garlicالثوم 
Allium sativum



 alliinase 

المنشأً:ًمن قةًوس ًآسيا.ً
ًوالبوتاسيومًوالفوسفورًوالكالسيومًباإلاافةًأنهًيوجدًبهCًالقيمةًالغذائيةً:ًالثومًغنىًبالنياسينًوفيتامينً

allinًمادةًااللينً
Allin                            Alliicin  +  ammonium + pyrovic acid. 
 

 

2CH2      CH         CH2       S      CH2(NH2)COOH           

 

 

CH2     CH      CH3       S      S      CH2     CH        CH2 + ammonia + pyrovate 

 

ً
ًفىًالسيتوبلزمًولذلكًعندًتكسيرًالخلياAlliinًًويوجدًالـVacuoleًاإلنزيمًيوجدًفىًالفجوةًالبيااويةً
ًيحدثًالتفاعلًويتمً هورًالرائحةًالمميزه.

o 

o 

Alliin 

Allicin 



إستخدامأيضاًايؤدىتوداوالنيماوالحشراتوالبكترياللفطرياتللنمومثبطتأثيرلهوالبصلالثوممستخلصات
ويؤدىالدمويةالصفائحتجمعمنالناتجةالجلطةحدوثويمنعالصدريةوالذبحةالشرايينتصلبمنعإلىالثوم
.الدمفىالكوليسترولخفضإلى

 الوصف
ر
:النبات

.سنوياًازراعتهتجددولكنمعمرعشبىنباتالثوم
clovesالفصوصتسمىوالتىاإلبطيةالبراعمهويؤكلالذىالجزء

Sprout leafريةالخضاألوراقداخلهامنتنموثمالفصلعديمةوهىاإلنباتعندالخاراإلىتبرز.
foliage leafللنباتالخضريةالنمواتتكوًنالتىوهىنصللهاأوراقوهى.

.الثومفصتركيبهافىتشبهوهىbulbilsبالبلبليسمىماالشمراخنهايةفىيوجدبلبذوريكوًنالالثوم
البالبل-الفصوص ب:التكاثر 



:األصناف
مداراتدةعفىالصغيرةالفصوصمنعدديحتوًىصغيرةالرأس-ايقنصلذاتاألوراق:البلدى–

.التخزينيتحمل–النضجمبكرأبيضالخارجىالرأسغلف
متأخروهوىقرنفللونهالخارجىالغلف–الحجمكبيرةفصوصعلىتحتوًىكبيرةالرأس:اإليطالى
.النضج

ب  تشوهإلىتؤدىاألنهالثقيلةالطينيةاألرااىفىيزرعوالالصفراءالطينيهاألرااىفىيزرع:التر
.األبصال
إلىمثجيدخضرًىمجموعيكوًنحتىاألراىنموهأطوارفىمعتدلباردجوإلىالثوميحتاا:الحرارة

.ساعة16–11الطويلالنهاركذلكاألبصالتكوينعندم26O-21نسبياًامرتفعةحرارة



 غــرسًتكــوًنســمًالزراعــة10ًعلــىًجــانبىًالخــطًعلــىًمســافة14ً–12يــزرعًالثــومًعلــىًخطــوطً: الزراعةة
.األرضتروىًثمًالفصوصًقائمةًويغرسًثلثىًالفصًفقط

كجــمًرسوسًويجــبًأالًتفصــصًالــرسوسًإالًقبــل150ً–100كجــمًفصــوصًتؤخــذًمــن75ً–50يســتخدمً
.اعفًاإلنبات–الزراعةًحي ًأنًتفصيصهاًيؤدىًإلىًالتفريغً

.منتصفًسبتمبرًفىًالوجهًالبحرًى–أغسطسً: مواعيدًالزراعةً
.منتصفًديسمبرًًفىًالوجهًالقبلى-أغسطس

.يومًحسبًالصنف20–10الترقيعًبعدً
كالمعتاد: العزيقً



الر ً:ًيحتااًالثومًإلىًر ًمنت مًومعتدل.ً
-ًزيادةًسمكًرقبةًالبصلة1ًزيادةًالر وبةًًًًًًًًًًً

-ًزيادةًنسبةًالر وبةًبهاًوبالتالىًإنخفاضًقدرتهاًعلىًالتخزين.2ًًًًًًًًًًًً
عدمًإنت امًالر ًًًًًًًًًًًًًًًًتشويهًشكلًالرسوس.ً

ًسمادًعاو 3ًم20التسميدً:ً
وحداتًآزوت120ًً–100ًًًًًًًًًًً
ًوحدةًفوسفور60ًًًًًًًًًًً
ًوحدةًبوتاسيومًللفدان.48ًًًًًًًًًًًً

ًًًًًبريلًًوجهًقبلى7ًً–6ًً:ًبناجًالمحصولًبعدًالحصاد ًشهورًمنًالزراعةًأ ًفىًشهرًمارسًوا 
،ًشهرًمايوًًوجهًبحر .ً

              

 

          -     -   



.األرضنحووإنحناسهاجفافهاوبدءاألوراقإصفرار:النضجعالمات
طيتهاتغمعالعرو تجفحتىإسبوعينإلىأسبوعلمدةالشمسفىتنشر:Curingالتجفيفىالعالج
.وزنها1/3حوالىالنباتاتفيهاوتفقدالرسوسلحمايةبالعرو 

:بشرطأشهر8مبردةغيرمخازًن:التخزين
.التهويةجيدةالمخازًن-3.جيداًامعالجتهاتمم-2.النضجتامةالنباتات-1

.أشهر8٪70-65نسبيةرطوبةومoصفرحرارةدرجةمبردةمخازًن



 10–5يجــبًتخزينهــاًفــىًدرجــةًحــرارةًتتــراوحًبــينًً: الةةرسوا المعةةدة إلاةةت داماا  ت ةةاوoًمًووجــدًأن
مًحي ًأنًهـذهًالدرجـةًعنـدهاًيـتمًكسـرهاًلـهًالسـكون18oًمًوالًتزيدًعن4oًًًالحرارةًالشديدةًعلىًأالًتنخفضًعنً

مكنًأنًتنبـمًحتـىًأوًفترةًالراحةًالتىًتوجدًبفصوصًالثومًعندماًتصلًالنباتاتًإلىًمرحلةًالنضجًحي ًأنهاًالًي
أشــهرًويكــونًكســر5ً–4تهيــأتًلهــاًالظــروفًالمناســبةًلــذلكًوتضــعفًحالــةًالســكونًتــدريجيااًفــىًالمخــازنًبعــدً

:مًووجدًأنًدرجةًالحرارةًالشديدةًاإلنخفاضًيؤدىًإلى10oً–5السكونًأسرعًعندًالتخزينًعندًدرجةًحرارةً
.نقصًالمحصول-2.                التبكيرًفىًالنضج-1
.زيادةًنسبةًاألبصالًغيرًمنتظمةًالشكل-3
  أما الحرارة العالي  تؤد  إىل:

.تأخيرًاإلنبات1.

. تأخيرًتكوينًاألبصال2.

.تأخيرًالنضج3.
.لسكونًواإلنباتفىًكسرًطورًاسببًتتوهىًالتىًينًينوكتالسيفىًالحرارةًالمنخفضةًيتمًإنتااًهرموناتً



:العيوب الفسيولوجي  

:يحدثًلعدةًأسبابً: التفريغ( أ)
.رطوبةًنسبيةًشديدةًاإلنخفاض-2.            إرتفاعًدرجاتًالحرارة-1

تهلكهاًفىًعملياتًالتنفسًحي ًيتمًفقدًالفصوصًلرطوبتهاًفتنكمشًكماًتفقدًالموادًالكربوهيدراتيةًالمخزنةًفيتمًإس
إنكمــا ًالفصــوصًإلرتفــاعًدرجــاتًالحــرارةًلــذلكًتحــتفشًالــرسوسًبشــكلهاًالعــادىًولكنهــاًتكــونًخفيفــةًالــوزنًبســبب

.وتفريغهاًمنًالجزءًاألكبرًمنًمحتواهاًمنًالرطوبةًوالغذاءًالمخزًن

rough bulbsتكوين الرؤوس المشوهة أو غير المنتظمة الشكل ( ب)

عــضًاألوراقًبؤدىًفقــدًيــاألوراقًالخارجيــةًفتبــدوًكنمــوًخــارجىًللبصــلةًثــمًابــاطحيــ ًتتكــونًفصــوصًفــىً
.المغلفةًللرأسًالىًظهورًالفصوصًبدونًغلفًخارجى

:تشجعًعلىًالنموًالسريعًمثلًىًتالوتحدثًهذهًالظاهرةًفىًالظروفً
.زيادةًمسافةًالزراعة1.
.غزيرتسميدًآزوتى2ً.
.لدرجاتًحرارةًمنخفضةًأثناءًأثناءًتكوينًالرسوسالتعرض3ً.


