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 انتاج محاصيل الخضر الثانوية

 : مقدمة

تتميز محاصيل الخضر الثانوية بأن عليها طلب في السوق الخارجي مما يمكن معه إدرار المزيد من العملة  

مما  الصعبة للبالد. كما أنه بمرور الوقت فإن المستهلك المصري سوف يعتاد على إستهالك مثل تلك المحاصيل 

بدورة على رفع الحالة الغذائية  و هذا ينعكس بالسوق المحلية المستهلكة يزيد من تنوع محاصيل الخضر 

كانت تعتبر محاصيل   الخس الكرنبي و البروكولي و الفلفل األلوان للمواطن المصري. فنجد أن محاصيل مثل 

تصديرية أو محاصيل ثانوية بالنسبة للمستهلك المصري و بمرور الوقت أصبحت متواجدة في األسواق المحلية  

و  سيتم عرض سريع إلنتاج بعض من محاصيل الخضر الثانوية و    المصرية. و غالباً ال تخلوا منها مائدة الطعام

 التي سنجد أنها تتشابه لحد كبير مع إنتاج محاصيل الخضر التقليدية. 

 إنتاج محصول الذرة السكرية

   Zea mays regusaاإلسم العلمى : 

ولقد  . Gramineaeتتبع الذرة الشامية العائلة النجيلية حيث تعتبر الذرة السكرية أحد طرز الذرة الشامية ، 

زرعت الذرة الشامية منذ آالف السنين ، حيث وجدت حبوب وأجزاء من كيزانها فى بعض الكهوف بالمكسيك 

 سنة قبل الميالد .  5000يرجع تاريخها إلى حوالى  

حثين أن أمريكاا الوساطى والمكسايك هماا الماوطن األصالى للاذرة ويعتقاد الابعض أن يرى كثير من الباا و

 إكوادور . بوليفيا و المركز الثانوى لموطن الذرة هو أمريكا الجنوبية فى بيرو و

 تقسيم الذرة الشامية : 

تخااب بواساطة لاذرة الشاامية والتاى تهارت نتيجاة ل نالنباتياة ل الطارزنتيجة لوجود إختالفات كبيرة بين       

إلاى مجااميع أو طارز علاى أسااس  Zeaاإلنسان على مر العصور ، قد شجع العلماء األوائل على تقسيم جنس 

شكل الحبة وصفات اإلندوسبرم ، وهذا التقسيم ذو فائدة من الناحية الزراعية إال أنه غير مهم من الناحية النباتية 

. 

 فيما يلى هذه المجاميع والطرز :  و      

 وتتميز بوجود نغزة أو إنخفاض فى قمة الحبة .   المنغوزة الذرة 

 وحبوبها ملساء غير مجعدة .   الذرة الصوانية 

 وحبوبها ذات متهر قرنى شفاف مجعد .   الذرة السكرية 

 ذرة الدقيق ( تتكون الحبوب أساسا من النشا الطرى .  الذرة الطرية ( 

 وتحتوى على نسبة عالية من النشا الصلب القرنى ونسبة منخفضة من اإلندوسبرم النشوى    الذرة الفيشار

 بوسط الحبة . 

 وتتميز حبوبها بمتهرها الشمعى حيث يختلف النشا الموجود بها عن مثيله الموجود فى    الذرة الشمعية

 الطرز األخرى. 
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و   ل ستخدام اآلدمى والتى تستعمل كخضر.  ع ويهمنا فى هذا المجال مجموعة الذرة السكرية حيث أنها تزر     

ذلك لعدم إنتتام توزيع كال من اإلندوسبرم   بمتهرها القرنى الشفاف المجعد عند النضج و  ها تتميز حبوبالتي 

القرنى بالحبوب ، وتختلف الذرة السكرية عن الذرة المنغوزة فى وجود جين واحد متنحى وهو الذى   النشوى و 

نشا ، ويزرع هذا الطراز أساسا فى الواليات المتحدة ل ستهالك اآلدمى سواء فى صورة   يمنع تحويل السكر إلى 

طازجة أو منتج مصنع ، بعكس الذرة الشامية والتى تزرع أساسا كعلف للماشية أو فى بعض اإلستخدامات 

ع دقيق القمح كما  الصناعية مثل إنتاج الكحول وزيت الطعام وفى بعض البلدان تستخدم فى تغذية اإلنسان خلطا م 

 فى مصر . 

 القيمة الغذائية لحبوب الذرة السكرية : 

  73% ( ، واإلندوسبرم ) حوالى  17 - 16تتكون حبة الذرة من ثالثة أجزاء رئيسية هى : جدار الحبة )      

رات )  ( والكربوهيد   %10( وأهم المركبات التى تتكون فيها حبة الذرة هى البروتين )   %10 - 8% ( والجنين )  

( ويبين الجدول التالى التركيب الكيميائى لحبة   % 2( واأللياف والرماد ) حوالى  % 7% ( والزيت )  72حوالى 

 الذرة . 

 رماد %  ألياف خام %  زيت %  كربوهيدرات%  بروتين   

 1.2 17 1.5 74.1 6.2 جدار الحبة 

 10.1 2.9 32 34 11 الجنين 

 0.5 0.5 1 86.5 11 اإلندوسبيرم 

 1.5 1.7 4.3 71.7 10 الحبة الكاملة 

  يالحت أن المواد الكربوهيدراتية توجد فى صورة سكريات ونشا وألياف ) سليلوز ( ويوجد النشا فى  و

 اإلندوسبرم والسكر يوجد أساسا فى الجنين واأللياف فى الغالف الثمرى . 

 توجد فى الجنين . % من كمية الزيت الكلية الموجودة فى الحبة    80كما أن  -     

%   75يحتوى الجنين على حوالى  يحتوى الرماد على أمالح الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم و -     

 من كمية العناصر بالحبة . 

تحتوى الحبوب على العديد من الفيتامينات إال أن األنواع البيضاء التحتوى على الكاروتين وفيتامين أ   -     

األنواع الصفراء الغنية بالكاروتين وفيتامين أ وتوجد الفيتامينات أساسا فى جنين الحبة وفى الطبقات بعكس 

 الخارجية من اإلندوسبرم ) طبقة األليرون ( . 

   Sweetness Genesالجينات الخاصة بالتسكير : 

لمكان( الخاص بالتسكير  ( هى نوع من الذرة الحقلية حدث به طفرة على الموضع )اSUالذرة السكرية ) -     

(The sugary locas . ) 
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وهذه الطفرة حدثت بسبب أن اإلندوسبرم ) منطقة التخزين ( فى البذرة يتراكم فيهاا كمياة مان الساكريات  -     

حوالى الضعف بالمقارنة بالذرة الشامية . ويوجد حاليا عدة مئات من أنواع الذرة السكرية ، وحديثا يستخدم عدد 

طفرات لتحسين الجودة األكلية للاذرة الساكرية ، وبااألخص الجيناات الخاصاة بزياادة الساكريات فاى جديد من ال

 ( .se( )sh2األصناف )

 Everlastingوالمسماة أيضا الوراثة المعمارة ) Sugary enhanced( seأنواع الذرة السكرية ) -      

Heritage (EH ى علاى ساكريات أعلاى مان الاذرة الساكرية تكون مالئمة ل نتاج للسوق المحلية ألنها تحتاو

 العادية 

(Su . وبالتالى ستتل حلوة يومين إلى أربعة أيام بعد حصادها لو تم وضعها فى جو مبرد ) 

 ( . Su( يمكن زراعتها بنفس الشكل كأصناف الذرة السكرية العادية ) seأصناف الذرة السكرية )  -     

 أصناف الذرة السكرية العادية التحتاج إلى عزل كل منها عن اآلخر .الهجن ذات السكريات العالية وكذا  -     

وهذه األصناف بها    super sweetوتسمى أيضا    Shrunken2(  Sh2أنواع الذرة السكرية )  -     

 -ميزتان أساسيتان زيادة على األنواع األخرى : 

 مرتين أو ثالث مرات . الميزة األولى أنها أحلى من األنواع األخرى على األقل  -     

الميزة الثانية أن تحول السكريات إلى نشا بسيط جدا ، ومع ذلك تتل هذه األنواع حلوة حتى بعد حصادها  -     

 لمدة عشرة أيام لو خزنت فى جو بارد .

هاذه هذه األنواع تزرع خصيصا للبيع فى األسواق النائية ، كما أن الطلب علاى   بسبب هاتين الميزتين فإن     

( ينبغاى أن تكاون  Sh2األنواع يتزايد فى األساواق المحلياة . ويالحات أن هاذه األناواع مان الاذرة الساكرية ) 

م ( ، وإال سوف يصابح الاذرة نشاوى لاو حادث  90قدم )  300منعزلة عن األنواع األخرى بمسافة على األقل 

إختالف مواعيد الزراعة ، أو إختيار  تلقيح خلطى ، بجانب العزل يمكن تجنب حدوث التلقيح الخلطى عن طريق

األنواع والتى التتوافق فيها مرحلة التلقيح ) ميعاد خروج الحريرة ( مع األناواع األخارى مان الاذرة الساكرية . 

وبالنسبة لألنواع التى تتماثل فى فترة نموها يجب أن تكون مواعيد الزراعة متباعدة بين النوع واآلخر فى موسم 

 .  تلقيح الخلطىالزراعة لتجنب ال

 Corn color:    ألوان الذرة السكرية 

 هناك ثالثة ألوان للذرة السكرية : 

 ( . bicolorالصفراء ، البيضاء ، مزدوج اللونين ) أصفر وأبيض ( )     

التلقيح الخلطى لألنواع ذات الحبوب الصافراء ماع األناواع ذات الحباوب البيضااء ياىدى إلاى إنتااج ذرة  -     

 Yellowمع األناواع  bicolorسكرية ذات لونين ) أصفر وأبيض ( ، أيضا لو حدث تلقيح خلطى بين األنواع 

 سيكون اللون األصفر هو السائد .
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 لحبوب متعددة األلوان ، إال أنه اليوجد عالقة بين اللون والحالوة . ومع أن هناك أفضلية جغرافية ل     

 النـوع : 

يجب أن يراعى المزارعين عمل تجارب للتأكد من إعطاء أصناف مناسبة إلحتياجاتهم وإحتياجات  

المستهلكين . وعادة ماتكون األنواع المبكرة أقل جودة من األنواع المتوسطة والمتأخرة ، وغالبا يميل  

 ستهلكون إلى قبول جودة أقل فى مقابل الحصول عليها فى أوقات مبكرة .  الم

    Inflorescences:  تالنورا

إذ يحمل نورات مذكرة   Monoeciousوحيد المسكن  Unisexualنبات الذرة السكرية وحيد الجنس      

 وأخرى مىنثة منفصلتان على نفس النبات . 

 النورة المذكرة :   -1

سم   40ويصل طولها  Tasselتوجد النورة المذكرة فى نهاية السالمية الطرفية للساق وتسمى السنبلة      

 تقريبا .  

وتتركب النورة المذكرة من محور هو إمتداد لسالمية الساق الطرفية ، ويتفرع هذا المحور بالقرب من       

 ولذا فإن النورة قائمة . قاعدته إلى عدد من األفرع الجانبية ، والمحور صلب وسميك  

يحمل المحور الرئيسى للسنبلة وكذلك األفرع الجانبية سنيبالت حيث توجد فى أزواج فى بضعة صفوف       

 على المحور الرئيسى للسنبلة ، وفى صفين على األفرع الجانبية لها ، إحدى السنبلتين جالسة واألخرى معنقة . 

مم وكل سنيبلة مغلفة بواسطة زوج من القنابع البيضاوية الشكل ،   18 - 13يتراوح طول السنيبلة من            

وتحتوى بداخلها على زهرتين مذكرتين توجدان على محور السنبلة القصير جداً والزهرة العليا هى األسبق فى  

 التكوين وتتركب الزهرة من عصافة خارجية وأخرى داخلية وثالث أسدية وفليستان . 

   النورة المؤنثة : -2

ا ) الكعاب       ( ينشاأ مان  Shankتوجد النورة المىنثة محمولة فى نهاية فرع جانبى قصير مختزل يعارف با

 ( . Earبرعم إبطى على عقدة من عقد الساق فى منطقة وسط النبات وتسمى هذه النورة المىنثة با ) الكوز 

من قاعدة كل سالمية ورقة تحورت لتقوم  ويتميز الكعب بسالمياته القصيرة جدا وخاصة العلوية منها وتنمو     

( ويتراوح  Husksبوتيفة تغليف النورة المىنثة وحمايتها ويطلق على هذه األوراق المتحورة با ) أغلفة الكوز 

 ورقة وتتكون أغلفة الكوز هذه من غمد ونصل مختزل أو غائب تماما . 13 - 8 عدد األوراق المتحورة من

( ويعتبر محور النورة هذه  Cob  عن نورة سنبلية ذات محور سميك يسمى ) القولحة  النورة المىنثة عبارة      

ساقا سميكة متحورة ويحمل السنيبالت المىنثة فى أزواج فى صفوف طولية وهذه السنيبالت جالسةو متشابهة فى 

فاة الكاوز بهاذه تركيبها . تتكون كل سنيبلة من قبعتين غشاائيتين يعجازان عان حماياة األزهاار ولاذلك تقاوم أغل

 الوتيفة . تضم القبعتان زهرتين أحدهما سفلى واألخرى عليا .
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واألخرى داخلية   Lemmaالزهرة السفلى عقيمة ومختزلة إلى عصافتين قصيرتين أحدهما خارجية      

Palca  . ومبيض أثرى والفليسات غائبة غالبا 

( وتتكون من عصافة خارجية وأخرى داخلية   Pisillate floretالزهرة العليا خصبة ) زهرة مىنثة      

 ومبيض قصير به مسكن واحد وطلع أثرى  

الجزء  و  Styleيتكون المبيض من ثالث كرابل ملتحمة وينتهى بخيط طويل حريرى الملمس هو القلم      

 .  Stigmaالعلوى منه هو الميسم 

  - 10الميسم معا من  ( ويتراوح طول القلم و Silksسمى األقالم والمياسم الحريرية الملمس بالحريرة ) وت     

 سم .  40

تحمل السنيبالت فى أزواج فى صفوف طولية على محور النورة ) القولحة ( لذا فإن هذا الترتيب الزوجى       

 غالبا . للسنيبالت هو الذى يجعل عدد الصفوف على الكوز دائما زوجىا  

لكن قد يحتوى الكوز على عدد فردى من الصفوف وهذا ينشأ عن فقد سنيبلة من كل زوج من أزواج       

السنيبالت وعندما تكون الزهرة الثانية فى السنيبلة خصبة فى هذه الحالة سيكون بكل سنيبلة حبتين بدال من حبة  

 طويلة .  واحدة وهذا يىدى إلى عدم إنتتام الحبوب على الكوز فى صفوف 

 -مالحظات : 

 أيام .  3  - 2تنتثر حبوب اللقاح قبل خروج الحريرة بحوالى    -1      

 يوما حسب التروف البيئية .   14  -  4مدة تفتح النورة المذكرة تتراوح بين   -2      

 لقاح . مليون حبة  25  - 20النورة بها  -حبة لقاح  15000السنيبلة بها   -حبة لقاح   2500المتك به   -3      

 حبة لقاح .  3000  - 2000الحريرة تستقبل من   -4      

 ساعة .  24تتل حبوب اللقاح حية لمدة   -5      

 يوم .   15  - 10تستقبل الحريرة حبوب اللقاح لفترة   -6      

 مسافات الزراعة :  

المسافة بين  سم ويتوقف ذلك على آالت تجهيز التربة . و 105 - 75تتراوح المسافة بين الخطوط من  -     

 نبات .   17000( سوف يحتاج إلى   2م  4000سم وعلى هذا فإن األيكر )  25  -  20النباتات تتراوح من 

  Se( أو األصناف )  Suكجم بالنسبة لألصناف العادية )   50وتكون كمية التقاوى الالزمة للزراعة حوالى       

نسبة عالية من السكر فإن بذورها تكون مجعدة  نتيجة إلحتوائها على  Super sweet( . أما بالنسبة ألنواع 

 كجم لأليكر .  35وأصغر حجما عن األنواع السابقة وبالتالى فإن كمية التقاوى الالزمة تكون حوالى  
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 ملحوظة :  

 بذرة لألصناف العادية .  340الكيلو به حوالى  -     

 .   Super sweetبذرة لألصناف  500الكيلو به حوالى  -     

 صول على محصول مبكر :  كيفية الح

 هناك عدة طرق يمكن أن تستخدم للحصول على محصول مبكر للذرة السكرية :      

 الطريقة األكثر شيوعا هى إختيار األنواع التى تنضج مبكرا .  -     

 أيضا زراعة الصنف األكثر قوة والذى ينبت تحت تروف جوية غير مناسبة .  -     

( للحصول على محصول  Mulching)  هذا باإلضافة إلى إمكانية إستخدام البالستيك فى تغطية التربة  -     
 يوما .   20 - 10مبكر بحوالى  

وهناك توصيات بإستخدام البالستيك الذى يتحلل ذاتيا بعد تعرضه لضوء الشمس ) النوع الذى يتحلل بعد      

 اصة بإزالة البالستيك فى نهاية موسم الزراعة . يوما ( وذلك لتقليل المصروفات الخ 30

سم  60 - 35وعند استخدام البالستيك الشفاف تزرع البذور فى خطوط مزدوجه تبعد عن بعضها بمسافة      

 سم . 15  -  12.5والمسافة بين الجورة واألخرى  

ة الخضروات األخرى على  ( اآللة الزراعية الحديدية والتى تستخدم لزراعploy planterويمكن إستخدام )     

 البالستيك فى زراعة الذرة السكرية ) تستخدم فى شمال كارولينا ( . 

 سم ( . 120، مللم وعرض  5ويالحت استخدام مبيدات الحشائش قبل فرد البالستيك الشفاف )سمك      

 األسود .  ويمكن التبكير ومقاومة الحشائش أيضاً وذلك بزراعة الذرة السكرية على البالستيك  -     

 التسميد : 

 كتوصيات عامة يمكن أن تستخدم المعدالت التالية :   تستخدم المعدالت السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة و      

 فدان وحدة أزوت ) ن ( /  70

 فدان ( /  5أ2حدة فسفور ) فو و  23

 فدان ( /  5أ2وحدة بوتاسيوم ) بو  35

 :   ىالر

إن وجود رطوبة أرضية جيدة بحقل الذرة السكرية سوف يىدى إلى زيادة التبكير والتماثل فى النبات والنمو       
الجيد ، والزيادة فى المحصول وتحسين جودته ، كما يجب أن تزود التربة بمياه الرى قبل جفافها . نباتات 
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ن عندما تقترب النباتات إلى مرحلة إكتمال  محصول الذرة السكرية حديثة النمو لها مجموع جذرى سطحى ، ولك 
سم( أو أكثر . ويجب مالحتة أن الفترة   90أقدام )  3نموها فإن المجموع الجذرى يخترق التربة إلى عمق 

لنورة المذكرة( والشرابة  االحساسة والتى يجب أن تتوفر فيها نسبة الرطوبة المناسبة هى أثناء خروج السنبلة )
 )النورة المىنثة( . 

 لحصاد :ا

،   عندما تقترب الكيزان من مرحلة إكتمال نموها ، يتحول السكر إلى نشا ، ويبدأ غالف الحبة فى التصلب      
 وتمر الحبوب بعدة أطوار هى : 

)الحبة تصل   Milk)الحبة لم تصل إلى حجمها النهائى( الطور اللبنى  Pre-milkالطور قبل اللبنى  -1     
 اها سائل( . لحجمها النهائى ولكن محتو

 الطور العجينى المبكر )المحتوى أكثر كثافة( .  -3      

 الطور العجينى )الحبة ذات قوام كثيف ويمكن سحقها بسهولة بين أصابع اليد( .  -4      

 .   (الطور العجينى الصلب )الحبوب صلبة ولكن يمكن خدشها باألتافر -5      

 )الحبوب غير قابلة للخدش( .   الطور الشفاف )الالمع( -6      

بعد حوالى خمسة أسابيع من اإلخصاب عندما تحتوى   وعموما تصل الحبوب إلى طور النضج الفسيولوجى     
% رطوبة وتكون الحبة قد وصلت إلى أقصاى وزن جااف لهاا ، ويالحات تارك الكيازان بادون  40 - 35على 

أما عندما تستخدم الكيزان كخضر فإنها  لصنف المنزرع.حصاد للوصول إلى هذا الطور عندما يراد أخذ تقاوى ل
 تحصد عند الطور اللبنى أو العجينى المبكر )طور النضج البستانى(.

م ) فى أول النهار ( أما  15.5ْأيام لو كانت درجة حرارة الحقل  5يمكن أن تتل الكيزان بحالة جيدة لمدة   -      
 تمر بحالة جيدة إال لمدة يوم أو يومين .م فإنها لن تس 29.5لو وصلت درجة الحرارة 

 يوما بعد تكوين الحريرة .   22 - 18وتكون كيزان الذرة صالحة للقطف بعد حوالى   -     

وعندما يقترب الحقل من إكتمال النمو ) مرحلة القطف البستانى ( يجب أن تختبر عدة كيزان يوميا لتحديد  -     
 وقت ميعاد القطف األول . 

تكون الذرة السكرية صالحة للحصاد عندما يكون الكوز كامل الحجم الخاص بالصنف وذو غالف سميك   -     
 وتكون بعض الحراير قد جفت . 

 الحبوب قد تكون إكتمل نموها وعند خدشها باألتافر فإنها تنضج بالسائل اللبنى .  -      

ليل أوفى الصباح الباكر عندما تكون درجة  سواء كان الحصاد ميكانيكيا أو يدويا ، يجب أن يجمع فى ال -    
الحرارة منخفضة ، ويجب عمل أى محاولة لحفت الكيزان المحصودة فى جومنخفض الحرارة أو فى أماكن  

   .متللة

ربما يىدى الحصاد اآللى إلى الحصول على كيزان ذات كعوب قصيرة وذات عدد قليل من أوراق األغلفة   -     
 اد اليدوى . الخضراء بالمقارنة بالحص
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عند إزالة كعب الكوز وكذا األوراق من على الكيزان فإن ذلك يىدى إلى فقد الرطوبة من الحبوب ، ولذا      
 فإن التهذيب المحكم للكيزان يىدى إلى قلة فقد الرطوبة . 

 المحصول : 

فاى المقاام  قفص / أيكر ، وهذا المتوسط كان منخفضا 195م  1992كان متوسط وزن المحصول فى سنة      
األول نتيجة لنقص الرى ، لو أن اإلحتياجات المائية مناسبة وكذا العمليات الزراعية األخرى تتم بالطريقة المثلى 

كوز / أيكر ( ، وعند زيادة الكثافاة  12500قفص / أيكر ) حوالى  250فإن محصول الذرة السكرية يصل إلى 
 كوز ( . 24000قفص )  480لمحتمل يصل إلى نبات / أيكر فإن المحصول ا 24000النباتية إلى 

 الحصاد والتداول : 

 يفقد الذرة السكرية الحالوة والطزاجة بسرعة بعد الحصاد ، ويقل الفقدان بإنخفاض درجات الحرارة .      

 حصاد الذرة السكرية فى الصباح الباكر عن الحصاد آخر النهار .  -     

التنفس فى الذرة السكرية فإنها تنتج حرارة قد تسبب زيادة حرارة حمولة الشاحنات  نتيجة إلرتفاع معدل  -     
 بدرجة ملموسة عند حدوث تأخر بين القطف والتبريد المبدئى . 

التأخر الزائد ، والحرارة العالية ، وتحول السكر إلى نشا كلها عوامل تىدى إلى نقص الجودة ، ولذا فإن   -     
 لها بسرعة من الحقل للمخزن حيث يتم تعبئتها وتبريدها . الذرة السكرية يجب نق

دستة من الكيزان . ويتوقف ذلك على   6 - 4تعبأ الذرة السكرية عادة فى صناديق خشبية والتى تحتوى  -     
حجم الصندوق أو الكيزان ، ومع ذلك فإن عبوات الكرنب أو عبوات الكرتون الشمعية يمكن أن تستخدم حيث 

 كوزا.  90تتسع لحوالى أنها  
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     لبروكلىاإنتاج محصول 

   Brassica olercea var . italica   اإلسم العلمى : 

 بصفة عامة يمكن تقسيم البروكلى إلى مجموعتين رئيسيتين :    

 المجموعة األولى : 

 Winterهى التى تكون أقراصا كبيرة بيضاء اللون مثل القنبيط وهذه فى الواقع تعرف بإسم  و

Cauliflower   أوCauliflower heading  األجزاء الشمالية من   وهذه األصناف منتشرة فى بريطانيا و

 أوروبا. 

 المجموعة الثانية : 

أخضر أو أرجوانى أو أبيض وهى التى  عددا من األقراص الصغيرة وتكون ذات لون   هى التى تنتج و

  Calabreseأو    Green Sprouting broccoliومنها مايعرف بإسم   Sprouting broccoli تعرف بإسم 

يزرع    و  Asparagus broccoliهى ذات رءوس كبيرة نوعا خضراء اللون يسمى  نسبة إلى كاالبريا بإيطاليا و 

 ق اإليطاليين النازحين إليها . فى شمال أمريكا حيث نقل إلى أمريكا عن طري 

الكثيفة المندمجة من   Clustersوتتكون رأس البروكلى الرئيسية ) الطرفية ( من مجموعة من العناقيد      

) الثانوية ( على    البراعم الزهرية الحقيقية فى نهاية ساق النبات كما إن النبات ينتج عددا من الرءوس الجانبية 

 مدى عدة أسابيع . 

 ــــأ :المنشـ

حوض البحر  ربما نشأ فى منطقة آسيا الصغرى و  عرف البروكلى منذ عهد الرومان و      

 المتوسط .

 الجزء اإلقتصادى : 

يزرع البروكلى من أجل نوراته التى تؤكل وهى فى طور البراعم الزهرية الخضراء مع حواملها السميكة       

 الغضة . 

يتضح من ذلك أن البروكلى من الخضر الغنية جدا فى الكالسيوم والريبوفالفين والنياسين وحمض  

اإلسكوربيك ، كما أنه من الخضر الغنية بفيتامين أ ويحتوى على كميات متوسطة من الفوسفور والحديد هذا 

    أفراد العائلة الصليبية .باإلضافة إلى أنه يزيد من مقاومة الجسم ضد اإلصابة باألمراض السرطانية كباقى 

 ية : ئاإلحتياجات البي

تنجح زراعة البروكلى فى معظم أنواع األراضى ، وتجود زراعته فى األراضى الطميية ويحتاج البروكلى  

إلى الدفء خالل مرحلة النمو الخضرى وإلى جو معتدل يميل إلى البرودة أثناء تكوين الرءوس ويعتبر  

اع أو إنخفاض درجة الحرارة عن القنبيط ، كما أنه يتحمل الصقيع دون أن يحدث له  البروكلى أكثر تحمال إلرتف 

ضررا ملحوظا ، إال أن إرتفاع درجة الحرارة كثيرا أثناء تكوين الرءوس يؤدى إلى نمو أوراق بها ، وتلك صفة  
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المناسبة لإلستهالك غير مرغوبة كما تؤدى إلى سرعة نموها مما يزيد من فرصة تعديها لمرحلة النمو األساسية 

 قبل الحصاد . 

 :   كمية التقاوى وطريقة الزراعة

جم   250جرام من البذرة إلنتاج شتالت تكفى لزراعة فدان عند زراعتها بصوبة المشتل و  100تكفى كمية      

الفدان إلى  من البذرة عند زراعة المشتل باألرض أو يمكن زراعة البذرة مباشرة باألرض وفى هذه الحالة يحتاج 

 جم .  500

 األصناف : 

 يوجد أصناف كثيرة من البروكلى منها :      

،   Topper 430 430، توبر  Coastal، كوستال   Waltham 29 29، والثام    Deciccoديسيكو     

 وهناك أيضا عدد من الهجن منها :   Gem، جم   Atlanticأطالنتيك 

، وغيرها   Express corona، إكسبريس كورونا  Green comt، جرين كومت  Cleopatraكليوباترا      

 من الهجن األخرى . 

 :   مواصفات الجودة فى البروكلى

أن تكون األقراص متماسكة ، خالية من عيوب الجودة ) الساق المجوفة واإلختالف الكبير بين حجم البراعم  

د ، عدم وجود نموات جانبية على الجزء الذى يؤكل من  داخل القرص الواح clusters، عدم إنتظام العناقيد 

داخل القرص ( وقد قسم البروكلى طبقا لمواصفات الجودة إلى  bractis   الحامل الزهرى ، وعدم وجود أوراق 

 ثالث درجات : 

العيوب األخرى يتراوح القطر   فيها يكون القرص متماسك ، الساق غير مجوفة و  و  درجة التصدير:  -1     

 جم .  125سم ، الوزن أكثر من   17  -  10ن مابي 

 جم .  125نفس المواصفات السابقة ولكن يمكن إستثناء الوزن فيكون أقل من   درجة أولى:  -2      

 سم .  17سم وأكثر من   10األقراص يكون قطرها أقل من   درجة ثانية: -3      

 :   العيوب الفسيولوجية

 Whiptail:   طرف السوط -1

هذه الحالة عند نقص عنصر المولبيدنم ، حيث تبدو أنصال األوراق رفيعة ومتآكلة ، واليبقى فى  تظهر       

 الحاالت الشديدة سوى العرق الوسطى فقط . 

  Browning:   التلون البنى -2

 تحدث هذه الحالة عند نقص عنصر البورون ، حيث يظهر لون بنى على الرءوس وفى مركز النبات .      
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 Premature Heading:   التكوين المبكر للرءوس-3

حالة فسيولوجية تشبه التزرير فى القنبيط ، حيث تتكون رءوس طرفية صغيرة غير إقتصادية ، وقد وجد أن       

كبيرة الحجم فى الزراعة يؤدى إلى زيادة نسبة النباتات التى تتجه مبكرا نحو تكوين رءوس    إستخدام الشتالت 

 . صغيرة الحجم 

 :   مواعيد الزراعة 

فى مصر إعتبارا من نصف يوليو آلخر أكتوبر وأنسب ميعاد إلنتاج أجود    تجود زراعة البروكلى     

مواصفات وأعلى محصول من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر وهناك إرتباط وثيق بين مواعيد الزراعة  

ها ، حيث أجريت العديد من التجارب فى هذا  تكوين األقراص وصفات الجودة ب بالتالى درجات الحرارة( و )و

المجال ، وإختبرت بعض أصناف البروكلى من حيث تأثير درجات الحرارة على تكوين الرءوس الزهرية  

م ، ووجد أن بعض األصناف لم تكون رءوسا فى األيام قصيرة   23 - 17وكانت درجات الحرارة تتراوح بين 

م كونت بعض  ْ 17م بينما على درجة حرارة  20ْعلى درجة حرارة  النهار وكذلك فى األيام طويلة النهار

من ذلك يتضح أن درجة الحرارة المنخفضة مع طول   األصناف رءوسا فى األيام قصيرة وطويلة النهار ، و 

 الفترة الضوئية تدفع النباتات إلى تكوين الرءوس الزهرية .  

زراعته فى مواعيد مختلفة وجد أن النباتات التى زرعت فى تجربة أخرى أجريت على البروكلى ، عند  و      

فى الوقت التى تكون فيه درجة الحرارة عالية زادت سرعة نموها ، لكن إكتمال نمو األقراص فى هذه النباتات 

  قد تأخر لمدة ثالثين يوما عن النباتات التى زرعت فى حرارة مناسبة ، كما أن النباتات أنتجت رءوسا مشوهة و 

زادت نسبة السيقان المجوفة ، كما أن النباتات تكون بها عديد من السيقان الرئيسية   ن أخضر شاحب ، وذات لو

 التى بكل منها قرص رئيسى ، إال أن فترة إكتمال نموها قد زادت .  و

 :   مسافات الزراعة

لزراعة تؤثر  سم والشك أن مسافة ا 50خط / قصبتين والمسافة بين النباتات  10تخطط األرض بمعدل      
وزن األقراص الرئيسية وعلى عدد األقراص الثانوية   على حجم وقطر و  تأثيرا مباشرا على كمية المحصول و 

 . اكتمال نموها أيضا على ميعاد تكوين األقراص و  المتكونة بالنباتات و

صغيرة   حيث أوضحت عديد من التجارب أن زيادة عدد النباتات فى وحدة المساحة أدت إلى إنتاج أقراص 

وزن صغير ، إال أن زيادة عدد النباتات فى وحدة المساحة قد أدى إلى زيادة   الحجم ذات أقطار صغيرة و

 المحصول الكلى لألقراص . 

قلة كثافة النباتات )زيادة المسافة بين النباتات( أدى إلى زيادة عدد األفرع الجانبية مما كان له األثر فى   -     

 ألقراص الرئيسية للنباتات . صغر حجم وبالتالى وزن ا 

زيادة كثافة النباتات فى وحدة المساحة )قلة المسافة بين النباتات( أدى إلى ظهور األقراص الرئيسية مبكرا  -     

 أيام عنه عند زيادة المسافة بين النباتات .  3  - 2بحوالى  

من المعروف أن األقراص الزهرية تصل إلى إكتمال نموها فى مواعيد مختلفة وبالتالى يتم حصادها على   -     

مرات فى عدة أسابيع ، ولقد وجد أن كثافة النباتات لها تأثير على طول فترة التزهير ،  6 - 5مرات عديدة من 
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وبالتالى إختصار عدد مرات القطف وبالتالى يمكن   تقارب إكتمال نمو األقراص   فزيادة كثافة النباتات يؤدى إلى

 إستخدام الحصاد اآللى عند قطف األقراص مما يؤدى إلى قلة تكاليف الحصاد .  

 :   التسميد

متر مكعب من السماد البلدى القديم المتحلل عند تجهيز األرض للزراعة باإلضافة إلى   30 - 20يضاف      

 كجم كبريت زراعى للفدان .  100

 كما تضاف الكميات التالية من العناصر السمادية الكبرى :      

 وحدة أزوت.   99 - 66      

 فوسفور .  45 - 30      

 وحدة بوتاسيوم .   92 - 46      

أسابيع من الشتل والثانية بعد أسبوعين من   3  - 2على أن تضاف هذه الكميات على ثالث دفعات األولى بعد       

ثالثة أسابيع من الثانية . مع إضافة العناصر السمادية الصغرى فى حالة ظهور أعراض األولى والثالثة بعد 

 نقص بها وذلك برش محاليل من هذه العناصر على األوراق بالتركيزات الموصى بها . 

 :   الــرى

  فى المراحل األولى من يراعى المحافظة على الرطوبة األرضية المناسبة للحصول على نمو خضرى جيد      

 باإلضافة إلى الحصول على أقراص جيدة مندمجة فى المراحل التالية .   النمو

يوما فى المراحل األولى من النمو وعند ظهور الرءوس تقل   12 - 10ويتم الرى فى األراضى الطينية كل      

الحديثة   فى األراضى الخفيفة تقل هذه الفترة حيث يكون الرى بالنظم أيام و  10 - 8فترة الرى وتصل إلى 

 يتم يوميا أو كل يومين طبقا لبرنامج الرى .  )تنقيط أو رش( و 

 

 

 :  الحصاد

يمكن التعرف على ذلك من خالل حجم   س عندما يصل حجمها إلى أكبر حجم ممكن وؤو يتم قطف الر     

رية  يجب مالحظة عدم تفتح أى براعم زه التى يكون حجمها فى مثل حجم رأس الدبوس و  البراعم الزهرية و 

 بالرأس حيث أن ذلك يعرضها لعدم تسويقها . 

 :   كمية المحصول
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طن فى حين أن محصول الرءوس الثانوية يصل   2.5 - 2يتراوح إنتاج الفدان من الرءوس الرئيسية من      

هى جميعها   طن للفدان و  4.5 - 3.5بالتالى فإن إجمالى المحصول يصل إلى  طن و 2 - 1.5إلى حوالى 

 ق . صالحة للتسوي

 :   معامالت مابعد القطف

يراعى عند تخزين البروكلى أن أزهاره تستمر فى النمو بعد الحصاد مما يجعلها غير صالحة للتسويق       

السيئة ، نظرا ألنها من أكثر الخضروات زيادة   ويعتبر البروكلى من أشد الخضروات حساسية لظروف التخزين 

 ن مع كل من الهليون والفاصوليا الخضراء والذرة السكرية . فى معدل تنفسها وهو يتشابه فى هذا الشأ

واليخزن البروكلى عادة إال لفترات قصيرة عند وجود مشاكل فى التسويق وأفضل الظروف التخزينية          

% مع توفر   95 - 90م مع رطوبة نسبية تتراوح بين  ْ 7 -هى درجة الحرارة المنخفضة التى تتراوح بين صفر 

لجيدة حول العبوات لمنع تراكم الحرارة حول العبوات ، حيث يبقى بحالة جيدة ألطول فترة ممكنة ألن  التهوية ا

الظروف السيئة للتخزين تؤدى إلى حدوث تغيرات فى اللون وسقوط بعض البراعم وتفقد األنسجة صالبتها مع  

اإلثيل وتصل فترة التخزين تحت ظهور روائح قوية نفاذة بسبب إنتاج بعض المواد مثل األسيتالدهيد وأسيتات 

 يوما وهى بحالة جيدة .   15هذه الظروف إلى حوالى 

ويعتبر فقدان الكلوروفيل من البراعم الزهرية وإرتفاع معدل التنفس بها من أهم العوامل التى تؤدى إلى   -      

 سرعة تدهور رءوس البروكلى أثناء التخزين . 

البولى إيثيلين أدى إلى إحتفاظ األقراص باللون األخضر نتيجة إلحتفاظها  كما أن إستخدام عبوات  -     

بمحتواها من الكلوروفيالت الكلية ، هذا باإلضافة إلى إحتفاظها بمكوناتها الكيميائية األخرى مثل المواد الصلبة  

 الذائبة الكلية وحمض اإلسكوربيك . 
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 كرنب بروكسلإنتاج 

 Brassica Oleracea   ( Gemmifera Groupاإلسم العلمى : )  

 يعتبر هذا النبات أحد الطرز البرية للكرنب .  -     

حيث يستتخدم  Brusselsيعتقد أن موطنه فى شمال أوروبا ) بلجيكا ( حيث إشتق إسم النبات من العاصمة  -    

% من إنتاج هذا المحصول ينتج فتى  90جزء كبير من المحصول طازجا وفى الواليات المتحدة األمريكية فإن 

 كاليفورنيا حيث يزرع للتصنيع .

 الجزء اإلقتصادى فى النبات : 

كرنتب ، البراعم اإلبطية ) الرءوس الصغيرة التى تنمو فى آباط األوراق ( وهتى كرينبتات صتغيرة تشتبه ال     

 سم . 5 - 3ويصل قطرها عند إكتمال نموها إلى نحو 

 القيمة الغذائية : 

يعتبر البروكسل من الخضر الغنية جدا بالنياسين ، وحمض اإلسكوربيك ومن الخضر الغنية بالريبوفالفين ،       

 كما أنه متوسط فى محتواه من الفوسفور وفيتامين أ .

 الوصف النباتى : 

ى ، حيث تكتمل دورة حياة النبات فى حول واحد . لكنته ذو موستمين للنمتو ، حيتث يكتمتل نبات عشبى حول     

نموه الخضرى أوال ثم يتجه نحو اإلزهار بعد أن يكون قد تهيأ لذلك بفعل التعترض للبترودة أثنتاء مرحلتة النمتو 

 الخضرى .

ال إذا قطع البرعم الطرفتى للنبتات ، يختلف البروكسل عن البروكلى نباتيا فى كون ساقه قائمة والتتفرع إ و     

ستم  90 - 60كما أن األوراق ملعقية الشكل ذات نصل مقعر ألسفل وعنق طويل . ويتتراوح طتول النبتات متن 

 وتتكون براعم كبيرة نسبيا فى آباط األوراق )كرينبات( وهو الجزء الذى يزرع من أجله المحصول .

 األصناف : 

( ، هاف دوارف إمبروفد  Long island improvedهناك العديد من األصناف مثل لونج إيالندامبروفد )      

(Half dwarf improved   ( كاتسكل ، )Catskil  ( جيد كروس ، )Jade Cross  ( لونت ، )Lunet   ، )

( ،  Prince Marvel ( ، برنس مارفيل ) Fortress( ، فورترس )   Carton( ، كارتون ) Oliverأوليفر ) 

( ، وهو يصلح للتصنيع حيث  Vancouver( كما أن هناك صنف فانكوفر )  Royal Marvelرويال مارفيل ) 

 ( وهو أحمر اللون .  Rubineأنه ذو طعم حلو ممتاز ، كما أنه جيد القطف آليا ، وهناك صنف روبين )  
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 عوامل هامة يجب مراعاتها قبل زراعة هذا المحصول وهى : 

زراعة هذا المحصول بأرض سبق زراعتها بأى محصول من محاصيل العائلة الصليبية أو الحشائش عدم  -1     

التابعة للعائلة الصليبية إال بعد مضى سنتين على األقل ويفضل بعد أربع سنوات وهذه المحاصيل هى الكرنتب ، 

ستتتردة جميتتع الم   كرنتتب بروكستتيل و و الكرنتتب الصتتينى أبتتو ركبتتة و  الكرنتتب  القنبتتيط ، البروكلتتى ، الكيتتل و

 ستردة البرى .والروتاباجا واللفت والفجل ... إلخ وتشمل الحشائش الصليبية الفجل البرى والم  

للتغلب  6.8أعلى من   pHحيث أنه من الضرورى أن يكون الت   6.5التربة أعلى من    pHيجب أن يكون    -2      

كجم للفدان من مادة كربونتات الكالستيوم قبتل  600ية حوالى على مرض تشوه الجذور كما يوصى بإستخدام كم

 .وذلك لمقاومة مرض تشوه الجذور 7.5أقل من  pH أسابيع وذلك فى التربة التى يكون فيها الت 6الزراعة بمدة 

يحتتاج الظروف الجوية المناسبة : يحتاج النبات فى فترة النمو األولى إلى جو معتدل مائل للحرارة كمتا  -3     

النبات إلى جو مائل للبرودة عند بداية تكوين الكرينبات وذلك إلنتاج كرينبات مندمجة ذات جودة عالية والنباتات 

 تتحمل الصقيع بدرجة كبيرة ، كما أن إرتفاع الحرارة يؤدى إلى إنتاج كرينبات غير مندمجة التصلح للتسويق و

أفضل ميعتاد لزراعتة المشتتل متن  طس وحتى نوفمبر وتجود زراعته تحت الظروف المصرية إعتبارا من أغس

 حتي أواخر أكتوبر . أوائل سبتمبر و

 التـربـة: 

ينمو البروكسيل فى العديد من أنواع التربة ولكنه ينمو بصورة جيدة فى األراضتى جيتدة التهويتة ، والتربتة      

ى محصتول مبكتر ، كمتا يجتب تعتديل تفضل األراضى الرملية للحصول عل الطميية الغنية بالمواد العضوية ، و

PH  أو أكثر للحصول على أقصى محصول وكذلك تجنب اإلصابة بمرض تشوه الجذور .  6.5التربة إلى 

 كمية التقاوى: 

جم بذرة لعمل شتالت فى صوانى فتوم  100بذرة ويحتاج الفدان إلى  250يحتوى جرام البذرة على حوالى      

 100 - 70% ، ومسافة الزراعة  90هذا إذا كانت نسبة اإلنبات التقل عن عين ( داخل صوبة المشتل ،  84) 

سم بين النباتات أما فى حالة زراعة البذرة فى مشتتل بتاألرض فتإن الفتدان يحتتاج  50 - 40سم بين الخطوط ، 

 500ى جم من البذرة إلنتاج شتالت للزراعة وفى حالة الزراعة بالبذرة مباشرة فتإن الفتدان يحتتاج إلت  250إلى 

 جم بذرة.

 معاملة البذور: 

تعامل البذور بالمطهرات الفطرية لحمايتها من أمراض العفن ، كما يمكتن إستتخدام المتاء الستاخن فتى هتذا      

تجرى هتذه المعاملتة بمعرفتة  تبرد و يجب أن تجفف البذور بسرعة و و يقيةقد  30 - 25م لمدة  ْ 50الخصوص 

 شركات البذور .

 :    إنتــاج الشتــالت

البيوت المحمية إلنتاج شتالت من أجل الحصول على محصول مبكر كما تزرع فى الحقتل تزرع البذرة فى      

 للحصول على محصول أقل تبكيرا ، وتزرع البذرة باألرض عندما تكون درجة حرارة التربتة كافيتة لإلنبتات و

أسابيع حتى  6 - 5فى كلتا الحالتين تحتاج البذور من  م و ْ 13 أعلى من   أيضا درجة حرارة الجو مالئمة للنمو

 صالحة للشتل .  تكون النباتات 
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 إنتاج الشتالت فى البيوت المحمية :  -1

تفترد النباتتات  الفرموكليت أو تربة معقمة ، و تزرع البذور فى أطباق تحتوى على خليط من البيت موس و     

نى من الفوم أو فى مكعبات فى صوانى عندما تتكون األوراق الحقيقية األولى ، أو تزرع البذور مباشرة فى صوا

بوصتة  2.5 - 1.5يشتترط أن تكتون الصتوانى ذات عيتون  يجب تجنب رص الصتوانى فتوق بعضتها ، و ، و

ف  85ْم ( أثنتاء الليتل وأقتل متن  ْ 7ف )  ْ 45يجب أن تظل درجة الحرارة أعلتى متن  مربعة للنبات الواحد ، و

 قسية قبل أسبوع من الشتل.م( أثناء النهار ، كما يجب أن تبدأ عملية الت 29.5ْ)

 إنتاج الشتالت فى المشتل :  -2

يجب إختيار موقع للمشتل لم يزرع من قبل بمحاصيل العائلة الصليبية لمدة التقل عن سنتين ويفضل أن       

تكون المدة أربع سنوات ، ويجب تعقيم التربة قبل الزراعة إذا كانت منزرعة سابقا بالصليبيات ، ويجب أن  

  - N - 20 P 10رض جيدة الصرف خالية من مرض تعقد الجذور ، مع تسميد المشتل بسماد مركب )تكون األ

30 K  كجم للفدان .  125( من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بمعدل 

 :   زراعة الشتالت فى األرض 

  سم ، و  90 - 70تبعد الخطوط عن بعضها مسافة  سم داخل الخط و  50 - 40تزرع الشتالت على مسافة      

عمرها حوالى ستة آسابيع .   سم و 15تكون بطول  يجب زراعة النباتات القوية غير المصابة أو المجروحة ، و

يجب إستعمال محلول سمادى مبدئى يكون عاليا فى   يتم الرى فورا بعد الشتل لتثبيت النباتات بالتربة ، و و

 محتواه من الفوسفور بعد تمام عملية الشتل .  

 :    البذرة فى األرض مباشرةزراعة 

لو تمت الزراعة بالبذرة فالبد  نتيجة إلرتفاع ثمن البذرة فإن زراعة البذرة مباشرة باألرض غير مستحب و     

يجب أن تكون األرض مجهتزة جيتدا خاليتة متن  من إتباع التعليمات السابقة الموصى بها عند تجهيز المشتل ، و

، ويمكتن   ذلتك لدقتة البتذور و مستتوية  أن تكتون ناعمتة و اصتيل الستابقة ، وبقايا المح القالقيل و الصخور و

بوصتة .  15بوصة كل  2إستخدام اآلالت الزراعية والتى تكون فيها العيون دقيقة لوضع بذرتين المسافة بينهما 

افة بتين وبعد أن تتكون الورقة الحقيقية األولتى تختف النباتتات بحيتث يتترك نبتات واحتد بتالجورة وتكتون المست 

يوصى بإستخدام الفرموكليت أو أن تكتون الرطوبتة األرضتية متتوفرة لعتدم تصتلب  سم ، و 90 - 70الخطوط 

 الطبقة السطحية للتربة حيث يتم إنبات البذور .

 التسميد: 

ة إختبار التربة هو الدليل األكثر دقة لتحديد اإلحتياجات الستمادية ، كمتا أن عمليتة اإلدارة الجيتدة ضتروري      

إختيتار  لكى تتحقق اإلستجابة السمادية المثلى فى إنتاج البروكسل وتشمل هذه العمليات األنتواع الموصتى بهتا و

األمراض واإلعداد الجيد للمشتل وإختيار أحسن الطترق عنتد زراعتة األرض  التربة المناسبة ومقاومة اآلفات و

لظروف الجوية وعمليات الزراعة األخرى كما أن والوقت المناسب للحصاد وبسبب تأثير نوع التربة وا  مباشرة

معرفتتة  إستتتجابة المحصتتول للتستتميد قتتد التكتتون دائمتتا مؤشتترا دقيقتتا فتتإن إختبتتارات التربتتة والخبتترة الحقليتتة و

المعتدالت التتى  اإلحتياجات الخاصة بكل محصول كل هذه العوامتل تستاعد علتى تحديتد اإلحتياجتات الغذائيتة و

لسماد المستخدم للبروكسل متضمنا محتوى كافى من العناصر الغذائية كما أن التستميد يجب أن يكون ا تستخدم و

الكميات السمادية التالية  األمثل المطلوب إلنتاج أعلى كمية مع المحافظة على الوصول إلى أقصى عائد ممكن و
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دل التستميد ستوف إن معت عنتد تقليتل تلتك المستافة فت  سم و90هى دليل عام على أساس أن المسافة بين الخطوط 

   .اد د يز

 التسميد فى المشتل :  -1

 كجم أزوت /فدان .   30  - 20يتم نثر      

 كجم فوسفور / فدان .  90 - 60      

 كجم بوتاسيوم / فدان .  90 - 60     

 كجم كبريت/ فدان .  20  -10      

 كجم ماغنسيوم / فدان .  10  - 5      

 فدان . كجم بورون /  1.750 - 1.250      

التربة حتى   pHوتقل الكمية بإرتفاع   5.6التربة أقل من   pH  / فدان إذا كان  طن كربونات كالسيوم 7  - 5      

 اليضاف مادة كربونات الكالسيوم .   6.6إذا وصلت إلى 

 محاليل الشتالت : 

على إستعادة سرعة  المحاليل المخففة لألسمدة الكاملة والتى تحتوى على نسبة عالية من الفوسفور تعمل      

من المحلول فى التربة عند منطقة الجذور لكل نبات )يمكن أن يجهز   3سم  200ونمو الشتالت ، يصب حوالى 

صفر( أو كمية مماثلة من سماد فوسفات أحادى   - 48 - 11أرطال من السماد المركب ) 3هذا المحلول بذوبان 

 جالون ماء .   55األمونيوم فى  

 التسميد الحقلى :  -2

 النتروجين :       

وحدة أزوت / فدان على أن تنثر نصف الكمية مباشرة قبل زراعة البذرة أو قبل الشتتل أو  88 - 66يضاف      

وحتدة آزوت ستواء عنتد  50 - 40وحدة أزوت مع الفوسفور كما يتتم إضتافة حتوالى  40 - 25يضاف حوالى 

مرحلة متتأخرة متن النمتو أو قبتل أول قطفتة بحتوالى أستبوعين الزراعة بالبذرة مباشرة أو بالشتالت تكبيشا فى 

 .  أسابيع 3 - 2ويمكن أن تضاف الكمية على مرتين بفاصل زمنى 

 الفوسفور:       

 7 - 5سماد الفوسفور يجب أن يضاف قبل زراعة البذرة أو الشتالت وتضاف الكمية فى حفتر قطرهتا متن      

 اعة البذرة أو الشتالت ويضاف الفوسفور بالمعدالت التالية :سم بجانب أماكن زر 10 - 7.5سم وبعمق 
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 ( ppmإختبار التربة ) الكمية المضافة ) كجم/ فدان ( 

66 – 88 

45 – 66 

35 - 45 

0 –  30 

30 – 50 

 50أكثر من 

 البوتاسيوم :         

أ( / فدان وتضاف للمشتل قبل الزراعة  2كجم بوتاسيوم ) بو  40تضاف كمية محددة من البوتاسيوم حوالى      

 ويضاف البوتاسيوم بالمعدالت التالية :  

 ( ppmإختبار التربة ) الكمية المضافة ) كجم/ فدان ( 

66 – 88 

45 – 66 

35 - 45 

0 –  30 

30 – 50 

 50أكثر من 

 : الكبريت         

كجم / فدان ، أحيانا يوجد الكبريت فتى األستمدة المستتخدمة متع العناصتر  20 - 15برنامج التسميد يشتمل      

األخرى مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاستيوم ، ولكتن ربمتا تكتون الكميتات الموجتودة غيتر كافيتة ، تمتتص 

الكبريت فى صورة سلفات أو عنصر الكبريتت ، لتذا النباتات الكبريت فى صورة سلفات ، األسمدة تحتوى على 

 يجب أن يحول عنصر الكبريت إلى سلفات بسرعة فى األراضى الجيدة .

 ويمكن أن تأخذ نباتات العائلة الصليبية إحتياجاتها من الكبريت عن طريق :       

 الشتالت . كجم / فدان فى صورة سلفات وذلك قبل زراعة البذرة أو  20  -  10إضافة من   -1     

 كجم / فدان فى حالة جودة التربة .  25 - 20إضافة   -2      

 فى حالة التربة الخشنة يضاف الكبريت بمعدالت عالية .   -3      

 الماغنسيوم :        

كجم ماغنسيوم /   9 - 7جم تربة ، يضاف  100ملجم /  2عندما يكون تركيز الماغنسيوم فى التربة أقل من      

  Epsomعة البذرة أو الشتالت ، وعند ظهور أعراض نقص الماغنسيوم فيمكن الرش بأمالح فدان عند زرا 

يمكن أن يستخدم الماغنسيوم من خالل إضافة الدولوميت حيث أنه يقلل من   جالون ماء . و 100كجم /  5 بمعدل

خدام أمالح الت يجب أن يخلط بتربة المشتل قبل الزراعة بعدة أسابيع ، كما يمكن إست حموضة التربة ، و 

Epsom   أو سمادsul-po-mg   : قبل زراعة المشتل أو الشتالت كالتالى- 



19 
 

 Sul-Po-M-Magكجم / فدان من سماد  88 - 66      

 Epsomكجم / فدان من أمالح  88 - 66     

 Dolomitic Limestone  كجم / فدان من أمالح  125- 100     

 بورون : ال       

 البروكسل حساس لنقص عنصر البورون ، ويستخدم بالمعدالت التالية : محصول      

 ( ppmإختبار التربة ) الكمية المضافة ) كجم/ فدان ( 

1.300 – 1.750 

4500 –  9000 

225 -  450 

0 –  1 

1 –  3 

 3أكثر من 

 كربونات الكالسيوم : 

جتم تربتة ، البتد متن  100ملجتم /  8أو كتان مستتوى الكالستيوم أقتل متن  6.3التربة أقل من  pHإذا كان      

ت  Limeإستخدام   Lime. وبالمقارنة بمحاصيل الخضر األخرى فإن البروكسل يحتاج إلتى كميتات عاليتة متن الت

 . 6.3التربة أقل من  pHفيما يلى الكميات الموصى بها عندما تكون  )كربونات الكالسيوم( . و

 ( عينة التربة  pH) ) طن/ فدان (  Limeكمية 

5 –  7 

4 –  5 

3 –  4 

2 –  3 

2 –  4 

 اليضاف

 5.6أقل من  

5.7  – 5.9 

5.9  – 6.1 

6.1  – 6.3 

6.3  – 6.6 

 6.6أكثر من 

يفضتل أن يكتون مضتافا فتى الستنة الستابقة  بالتربة قبل الزراعة بعدة أستابيع و Limeيجب أن يخلط الت  و     

 تستمر لعدة سنوات . Lime  للزراعة مع العلم بأن فعالية الت

هتذه الحالتة إلتى  و ترجتع 6التربتة أقتل متن  pHبعض أنواع التربة عند عمل تحليتل كيمتاوى لهتا لتحديتد      

ت  ت  pHإستخدام األسمدة ذات التأثير الحامضى . وفى هذه الحالة فإن قيمة الت  pHالمنخفضتة تكتون وقتيتة وأن الت

 للتربة سوف تزداد عندما تتفاعل األسمدة المركبة بالتربة .

 :   ىالر

محصول البروكسل ذو موسم نمو طويل ويتوقف ذلك على ميعاد الزراعة والتغيرات الموسمية واألصناف       

اليتؤثر علتى اإلحتياجتات المائيتة ولكتن يتؤثر بوصة . نوع التربة  20 - 15واإلحتياجات المائية تتراوح مابين 

 على عدد مرات الرى فالتربة الخفيفة تحتاج إلى عدة مرات رى ولكن كمية الماء أقل فى المرة الواحدة .
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 :   التطويش

  -نمو الكرينبات فى قمة النبات وتهيأة النبات لحدوث تماثل فى نمو الكرينبات من أجل الحصاد اآللى  لدفع      

لية التطويش )إزالة القمة النامية للنبات( يجب أن تتم عندما تصل النباتات غالبا إلى نموها الكامل وعندما  فإن عم

 بوصة   0.75  - 0.5تصل الكرينبات السفلى إلى قطر يتراوح من  

 :   الحصاد والتداول

لكرينبات تحصد ا كجم / فدان و  10500كجم إلى  8400يتراوح محصول البروكسل فى المتوسط من       

صلبة وغير متفتحة ذات لون جيد ، هذا وتصل الكرينبات السفلى إلى إكتمال نموها قبل   عندما تكون مستديرة و

  و ، الكرينبات العليا لذا يجب عدم تركها على النباتات لمدة طويلة لعدم تعرضها للتلف واإلصابة باألمراض 

اق الكرينبات وكذلك تغير لون نهاية ساق الكرينبات  ف فإن إصفرار أور ْ 50عندما ترتفع درجة الحرارة عن 

 يكون سريعا . 

 :   التخزين

% ويمكن أن يخزن البروكسل  100 - 95يخزن البروكسل على درجة الصفر المئوى ورطوبة نسبية من       

والتخزين لمتدة أسابيع عندما تكون درجة حرارة المخزن هى الصفر المئوى  5 - 3بحالة جيدة لمدة تتراوح من 

طويلة ربما ينتج عنه تكوين بقع سوداء على أوراق الكرينبات وأيضا قلة اللتون األخضتر الالمتع وتلتف وذبتول 

 ف فإن نسبة التلف تتضاعف بالمقارنة عنتد  ْ 40وإصفرار األوراق الخارجية وعند التخزين على درجة حرارة 

 ف أو أعلتى فتإن التلتف ستوف يتزداد وتصتفر  ْ 50ة  ف ، أما عند التخزين على درج ْ 32التخزين على درجة 

 الكرينبات خالل أسبوع واحد .

% ثتانى  7.5 - 5% أكستجين و  5 - 2.5وعند التخزين فى جو هوائى متتحكم فتى نستبة الغتازات بته )      

لتى أكسيد الكربون ( فإن ذلك يساعد على اإلحتفاظ بجودة البروكسل لمدة أطول حوالى أسبوع بشرط التخزين ع

% قتد يستبب إصتفرار  1 ف متع مالحظتة أن إنخفتاض األكستجين عتن  ْ 32 ف وليس على درجتة  ْ 40درجة 

 األوراق الداخلية للكرينبات .

ويجب مالحظة أن تعبأة البروكسل فى عبوات من البولى إيثيلين يؤدى إلى قلة الفقد فى الرطوبة ألن التنفس      

انت نسبة الرطوبة الجوية عالية فتى جتو التختزين ويجتب أن تكتون فى كرينبات البروكسل عالى جدا حتى لو ك

العبوات مثقبة نظرا لتراكم الغازات الناتجة باإلضافة إلى ثانى أكسيد الكربون والتى تتسبب فى وجود رائحتة أو 

% فتى جتو التختزين يتؤدى  20طعم غير مرغوب فيه مع العلم بأن تراكم ثانى أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 

ى حدوث أضرار ويجب مراعاة المسافات بين العبوات وكذا دورة الهواء داخل العبوات وذلتك للحصتول علتى إل

تبريد جيد وكذا المحافظة على عدم إصفرار الكرينبات وتلفها كما يجب أيضا عتدم تختزين البروكستل متع ثمتار 

 وشيخوخة أوراق البروكسل . الفاكهة وذلك ألن اإليثيلين الناتج من هذه الثمار سوف يساعد على إصفرار
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 الحلو الشمر –لفينوكيا ا

       Foeniculium vulgarاٌسم العلمي   

أو تعرف بإسم عائلة البقدونس والتى تعرف علميا باسم   Parsly Familyتنتمى الفينوكيا إلى العائلة الخيمية 

Umbelliferae  جنسا . ومعظم نباتات هذه العائلة عشبية ، وتتميز غالبيتها   250، وهى عائلة كبيرة تضم

 بوجود رائحة عطرية فى جميع أجزاء النبات بما فى ذلك البذور . 

 التلقيح فى نباتات هذه العائلة خلطى بالحشرات .  -     

 ,Finchioدة أسماء فى اإلنجليزية هى : ويعرف نبات الفينوكيا أيضا باسم الشمرة ، والشمار ولها ع -     

Florence fennel, Fennel, Sweet anise : واإلسم العلمى له .Foeniculum vuigare Mill .   كانت   و

 . . Foeniculum officinale, Gaertnتعرف سابقا باسم 

زرعها الرومان . وتنتشر  يعتقد أن موطن الفينوكيا فى أوربا . خاصة حوض البحر األبيض المتوسط وقد  -     

زراعتها فى أوربا ألجل إستعمال منطقة التاج المفرطحة المتضخمة والتى تحصد وهى مازالت غضة ولم تتليف  

بعد ، وهى تؤكل طازجة أو مع الخضروات األخرى إلكسابها نكهة مرغوب فيها ، وهى تتميز برائحة قوية  

 مل فى الغذاء من أعناق األوراق المتشحمة . تشبه رائحة الينسون ، ويتكون معظم الجزء المستع

 الوصف النباتى : 

تنمو منه جذور جانبية سميكة .   سم و  60عشبى حولى ، والجذر وتدى يتعمق لمسافة   نبات الفينوكيا  -       

تتفرع فى موسم النمو   تكون الساق قصيرة فى موسم النمو األول وتنمو عليه األوراق متزاحمة ، ثم تستطيل و 

 ثانى وتحمل النورات . ال

األوراق قواعدها لحمية وتلتف حول بعضها لتكون تاجا سميكا عريضا مبططا يشكل الجزء المستعمل فى   -     

 نصل الورقة مفصص تفصيصا خيطيا دقيقا ، والنورة خيمية والتلقيح خلطى بواسطة الحشرات .   الغذاء ، و

 :   اإلحتياجات البيئية

 الفينوكيا فى معظم أنواع األراضى وخاصة الطميية بأنواعها . تجود زراعة   -    

تحتاج النباتات إلى جو بارد معتدل ، ويؤدى تعريض النباتات للحرارة المنخفضة أثناء الشتاء إلى تهيئتها   -    

 لإلزهار ، وعند إرتفاع درجة الحرارة فى بداية فصل الربيع فإنها تندفع للتزهير . 

 اعة : طرق التكاثر والزر 

 التى تزرع بالمشتل من منتصف أغسطس إلى آخر أكتوبر .   تتكاثر الفينوكيا بالبذور و -
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  - 4  تنقل الشتالت بعد حوالى  جرام من البذور إلنتاج شتالت تكفى لزراعته و 500 - 350يحتاج الفدان من  -

 سم .  12 - 10أسابيع من زراعتها بالمشتل أى عندما يكون طولها حوالى   6

 سم ( .  70) المسافة بين الخطوط   0قصبة   2خط /  10ط األرض بمعدل تخط -

 سم بين الجورة واألخرى .  40  - 30تزرع الشتالت على مسافة  -

  ال  ترقع الجور الغائبة أثناء الرية األولى بعد الزراعة ) الشتل ( ويجب اإلهتمام بعملية الرى المنتظم حتى -

 يتوقف نمو النباتات . 

 : ىالر

يوما طبقا لنتوع التربتة وعمتر النبتات فتى األراضتى التتى تتروى بتالغمر ، وعنتد  15 - 10يتم الرى كل       

الزراعة فى األراضى الرملية تروى يوميا أو كل يتومين طبقتا لبرنتامج الترى فتى منطقتة الزراعتة وذلتك عنتد 

 إستخدام النظم الحديثة للرى .

 التسميد : 

كجم سوبر   250سماد عضوى تضاف أثناء تجهيز األرض للزراعة ،  3م 20يسمد الفدان بحوالى        

كجم من سلفات بوتاسيوم ، تضاف على دفعتين األولى بعد  50كجم سلفات النشادر +  300فوسفات الكالسيوم ، 

 حوالى شهر من الزراعة والثانية بعد حوالى شهر من األولى . 

 األصنــــاف : 

   Florenceفلورنس :   -1

ستم ،  90من أهم أصناف الفينوكيا ويتراوح إرتفاع النبات عند إكتمال نمتوه فتى موستم النمتو األول حتوالى      

 تيجان جانبية أصغر حجما .  10 - 8سم ويتكون من  18والتاج مبطط عالى الجودة قطره حوالى 

   Latinaالتينا :   -2

 التيجان متشحمة كروية بيضاء اللون .       

 والتعبئة : الحصاد والتداول 

يوماً من الشتل ، ويتم ذلك بقطع   110 - 100يجرى الحصاد عند تضخم تيجان النباتات ويكون ذلك بعد       

يبقى   النباتات من أسفل سطح التربة بجزء صغير من الجذر ، ثم تقلم التيجان بإزالة األوراق الكبيرة الخارجية و 

من المستحسن تخزينها تخزينا مبردا على   يجان قبل تعبئتها ويتم تدريج الت  على األوراق الصغيرة الداخلية و

 .  % ( 95  -  90رطوبة نسبية من )   م ( و ْ 5  -درجة ) صفر 
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 إنتاج البذور : 

متر بين األصناف المختلفة عند إنتاج   500عند إنتاج بذور الفينوكيا يراعى توافر مسافة عزل التقل عن 

تزرع الفينوكيا   عند إنتاج بذور األساس ، وذلك ألن التلقيح خلطى بالحشرات .  750البذور المعتمدة ، تزاد إلى 

بالطريقة العادية ، وتستبعد النباتات المخالفة للصنف قبل وبعد إكتمال النمو الخضرى فى موسم النمو األول.  

ج البذور فى شهر  توالى النباتات بالخدمة وعند تعرضها لدرجة الحرارة المرتفعة فى الربيع فإنها تزهر وتنض

 كجم من البذور .  600 - 500مايو ويونيو ، ويبلغ محصول الفدان من  
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 البسلة السكرية

   Pisum sativum var. macrocarpon   العلمي  األسم

وعائد زراعتها   بسلة السكرية من محاصيل الخضر البقولية التى دخلت مصر حديثاً لزراعتها بهدف التصدير

 . مقارنة بباقي المحاصيل المشابهةمرتفع 

من المحاصيل الشتوية وتزرع اعتباراً من سبتمبر وتمتد الزراعة حتي آخر ديسمبر ولكن الميعاد   وهي

ً  األمثل للزراعة خالل شهرى سبتمبر واكتوبر   .والمواعيد السابقة أو الالحقة يقل فيها المحصول نسبيا

 :األصناف

 :طرازانالبسلة السكرية يتبعها 

  .بها ومن اصنافه : توليدو , جيانت , سنووند  وتجمع قرونه قبل تكوين البذور  جلدي ما نجشتوت -1

وقرونه مستديرة المقطع وتجمع قرونه بعد تكوين البذرة وقبل تمام نضجها ومن أصنافه :  طراز سناب -2

 . شوجر لورد , شوجر بيرل , شوجرجيم

تجود زراعة البسلة فى مدى واسع من أنواع األراضي وأفضل أنواع التربة هى التربة  التربة المناسبة:

 .الطميية الخفيفة جيدة الصرف المنخفضة فى مستوى الماء األراضى

وظهر ذلك بوضوح عند زراعتها بمنطقة شرق   وقد اثبتت تفوقا واضحا عند زراعتها فى األراضى الجديدة

 . العوينات

 : اضى الجديدةإعداد وتجهيز األر

تم الحرث وإزالة مخلفات المحصول السابق وأن نعطى الوقت الكافى للتهوية والتشميس لتطهير   -1

 (.التربة من مسببات اإلصابة باآلفات )تطهير وتعقيم طبيعى

سم وفى األصناف الطويلة  75-60التخطيط ويتراوح عرض الخط فى األصناف محدودة النمو من  -2

 م  1.2-1قوية النمو من 

يضاف السماد العضوى المتحلل الخالى من بذور الحشائش فى قاع الخط وتكون وهو السماد العضوى  -3

 .كومبوست 3م15سماد دواجن أو  3م 15سماد مواشى متحلل أو  3م30هى 

كجم سوبر فوسفات الكالسيوم  200كجم سلفات نشادر + 50مخلوط سماد كيماوي مكون من   يضاف -4

كجم كبريت زراعى وتخلط جيداً وتسرب فى قاع الخط فوق  100-50سيوم +كجم سلفات بوتا 50+

السماد العضوى السابق إضافته ويفضل خلطه بالتربة جيداً ثم الترديم على السماد فى وسط الخط أو 

 .المصطحبة للزراعة على الجانبين وبعد ذلك يتم فرد خراطيم الرى فوق السماد مباشرة

خمير السماد وحتى نصل باألرض للرطوبة المناسبة لإلنبات وأن يتم  تروى األرض قبل الزراعة لت -5

ساعات على األقل بشرط أن  4ذلك فى اليوم السابق للزراعة أو تشغيل شبكة الرى قبل الزراعة ب 

 .املتغمر الرطوبة الخط بالك
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 :الزراعة

باقى المحاصيل البقولية ويراعى  قبل الزراعة يتم معاملة البذور بالعقدين المناسب للبسلة كما هو متبع فى 

أنه فى حالة استخدام المطهرات الفطرية فى معاملة البذور قبل الزراعة إضافة العقدين منفرداً بعد زراعة 

 4-3سم ويكون عمق الجورة  10-7البذور المعاملة بالمطهرات الفطرية وتتم الزراعة فى جور على مسافات 

  ولضمان ضبط مسافات الزراعة قمنا بتصميم آلة بسيطة للزراعةبذرة فى الجورة ,  2سم ويفضل زراعة 

 .بذرة فى الجورة 2كما فى الصورة ومن الممكن لضمان إنتظام اإلنبات وضع  

 :التسميد 

  ى:العناصر الكبر -أ

كجم   250-200إضافة إلى ماسبق إضافته أثناء التجهيز ومعاملة البذرة بالعقدين يتم إضافة 

سلفات نشادر توزع على جرعات متساوية تضاف مع الرى وذلك فى حالة اتباع نظم الرى الحديثة 

ً لمرحلة  )الرى بالتنقيط( دفعة كل ثالث أيام ويتم التدرج فى كمية الدفعة المضافة وحجم  النمو  تبعا

كجم سلفات بوتاسيوم على دفعات مع ماء الرى اعتبارا من بداية التزهير  100النبات , كما يضاف 

ً  3ويضاف السماد اآلزوتي   .مرات اسبوعياً والبوتاسيوم مع حمض الفوسفوريك مرتين أسبوعيا

 :العناصر الصغرى -ب

تزهير أو تضاف مع ماء الرى يوم اعتباراً من بداية ال  15يتم الرش بالعناصر الصغري مرة كل 

كجم  8كجم سلفات منجنيز و 10كجم سلفات ماغنسيوم و 20)مع نظم الرى الحديثة( بالكميات التالية : 

كجم مولبيدات   1كجم سلفات زنك و 8كجم سلفات نحاس و 8كجم سلفات حديد و 8بوراكس و

عد تقسيمها وذلك حفاظا على صوديوم . ويجب التأكيد على أهمية إضافة األسمدة على دفعات عديدة ب

 . الكميات المضافة من الغسيل خصوصا فى التربة الرملية

 :الرى

على مستوى ثابت من الرطوبة المناسبة للنباتات وبصفة   يعتبر الرى بالتنقيط أفضل نظم الرى ألنه يحافظ

غسيل لألسمدة ويراعى توفير دائمة خالل مراحل النمو مع ترشيد استهالك المياه لقلة الفاقد وما يتبعه من 

 .الرطوبة فى مرحلة التزهير والعقد وتكوين القرون وهي من أحرج مراحل نمو النباتات تأثرا بالرى

 تدعيم النباتات:

غير المحدودة النمو )المدادة( للمحافظة على   أصناف البسلة السكرية بعمل دعاماتيجب االهتمام 

وكذلك لتسهيل القيام بعملية الجمع والمحافظة على القرون وحمايتها من  النباتات من التلف أثناء عملية الجمع 

التلف بعيدا عن سطح التربة ورطوبتها إضافة إلى المحافظة على النباتات من التكسر أثناء المرور للجمع 

 . خصوصا وأن نباتات البسلة يسهل كسرها بسهولة أثناء المرور بينها

م وتشد  6ط الزراعة وعلى أبعاد متساوية ومناسبة فى المتوسط ويتم تركيب دعامات رأسية على خطو

سم  25-20سم من سطح التربة وتكرر كل  20عليها سلك أو خيوط افقية وعلى ارتفاعات مختلفة تبدأ من 
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وتوجه النباتات إلى أعلى ويمكن فى بعض األحوال االستعاضة عن ذلك بتثبيت أفرع الشجر بجوار النباتات 

 .ت إليها لتتسلقها مستخدمة المحاليق الكثيرة التى تمتاز بها هذه النباتات وتوجه النباتا

 :جمع المحصول

يوم من الزراعة  80-75بعد  ذلك لألصناف محدودة النمو و يوم من الزراعة و 60يبدأ الجمع تقريباً بعد 

لطرازي البسلة  ذلك  المناسب وذلك عندما يصل المحصول إلى طور الجمع  لألصناف الغير محدودة النمو و

السكرية أى تكون القرون فيها مفلطحة منبسطة فى أصناف المانجشتوت أو القرون ممتلئة هشة سهلى الكسر 

يفضل أن يكون الجمع كل يومين خصوصا بالنسبة  اسطوانية بالنسبة للطراز سناب يبدأ الجمع و

 .للمانجوشتوت 

يراعى أن يتم جمع القرون  ب فيه من الناحية االستهالكية ويصبح غير مرغو حتي ال تتكون البذور و

 التى تعدت المرحلة المناسبة لالستهالك ويتم استبعادها أثناء الفرز و التى تركت سهوا من الجمعات السابقة و

 تؤثر على التزهير مع مالحظة أن يوالى الجمع على فترات متقاربة و ذلك حتي التشكل عبئا على النبات و

بالتالى  إطالة فترة حياة النبات و العقد و ما ترك سهوا فى الجمعات السابقة يؤدي إلى استمرار التزهير وجمع 

زيادة المحصول إضافة إلى تحقيق الهدف األساسى من تقارب مواعيد الجمع وهو الحصول على محصول 

تياجات المائية أو السمادية نقص االح بمواصفات تسويقية ممتازة مع مالحظة أن الظروف الجوية كالحرارة و

 .طول فترة الجمع  تؤثر فى ميعاد الجمع و

 : األجندة الشهرية للبسلة السكرية

 العملية الشهر

 اإلعداد والتجهيز والزراعة سبتمبر 

 استمرار الزراعة أكتوبر 

 نوفمبر 
 يوم 2سلفات نشادر تقسم على ايام الشهر  100 العزيق والتسميد زراعة مواعيد جديدة

 اليوم السابع راحة تكرر فوسفوريك و لتر حمض 0.5تسميد ثم يوم غسيل مع اضافة 

 ديسمبر 

كجم  50كجم سلفات نشادر+ 100 منجنيز( –زنك  –الرش بالعناصر المخلبية ) حديد 

لتر   0.5مع إضافة  يوم تسميد ثم يوم غسيل 2تقسم على ايام الشهر  سلفات بوتاسيوم

 بداية جمع المحصول السابع راحة اليوم حمض فوسفوريك وتكرر و

 يناير 

كجم   50كجم سلفات نشادر +  50 الرش بالعناصر المخلبية ) حديد = زنك = منجنيز(

لتر   0.5مع اضافة  يوم تسميد ثم يوم غسيل 2تقسم على أيام الشهر  سلفات بوتاسيوم

 السابع راحة اليوم حمض فوسفوريك وتكرر و

 استمرار عملية الجمع  باختالف عمر النبات الخدمةاستمرار عمليات  فبراير 

 استمرار الجمع والخدمة مارس

 استمرار الجمع  أبريل 
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 إنتاج محصول القثاء )القتة(

مواعيد الزراعة   فى جميع انواع االراضى فى الجو الدافئ و  يتم زراعة القثاء  و القتة القثاء او كما يسمونها 

الحصاد خالل شهرين من   يتم النضج و النيلية و الشتوية و العروة الصيفية و حسب العروة حيث انها تزرع فى 

 .  طن على الفدان  5-3اصناف القثاء الفقوس والصعيدى والفئرانى وكمية المحصول من   الزراعة ومن 

 Snake cucumber   االنجليزى االسم 

 Cucumis melo var . flexuosus       العلمي االسم 

  والغذائية  االقتصاديةاألهمية 

  و  ملطف لألمعاء  نسبة جيدة من األمالح المعدنية والفيتامينات كما إن لها تأثير مرطب و  حتوى القثاء على ي

 فى متناول الجميع  هى رخيصة الثمن و 

  المناسب  الجو

بين   درجة حرارة لنموه تعتبر أفضل  تتحمل البرودة نسبياً و  الجو الدافئ المائل للحرارة و  القثاء من نباتات 

 م 35 – 25

  المناسبة التربة 

 الرملية الخالية من الملوحة  في جميع أنواع االراضى لكنها تجود في االراضى الخفيفة و  تجود زراعة القثاء

  القلوية الشديدة و

  للزراعة  إعداد األرض 

 متر مكعب مع 20األخيرة بمعدل مرتين أو ثالث ثم يضاف السماد البلدي قبل الحرثة  يتم حرث األرض 

بعدها   و  مصطبة في القصبتين 8 – 7تقسم إلى مصاطب  زحف األرض و البوتاسى ثم ت   السماد الفوسفاتى و 

 تروى ثم تترك لتجف الجفاف المالئم في طريقة الزراعة الحراتى 

  الزراعة  مواعيد 

 : العروة الصيفية

 الثانية  والرملية كما يمكن استخدام الصوب واألنفاق في ذلك التوقيت المناطق الدافئة  من أول فبراير في  

 : أو الخريفية العروة النيلية 

 وأغسطس  تزرع في يوليو 

 :العروة الشتوية

 وأكتوبر في المناطق الحارة مثل قنا وأسوان في صعيد مصر  تزرع في سبتمبر 
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  التقاوي  كمية

 .العروةمن البذور حسب كجم  2  – 1.5  يحتاج الفدان 

  الزراعة  طريقة 

خط في القصبتين ثم تزرع البذور في جور   6بالسماد البلدي تقسم إلى خطوط بمعدل  بعد تسميد األرض 

  سم 100  – 70مسافة   على

  الخدمة عمليات 

  الري

 اإلنتاج  أسبوعين وفى الحرارة الشديدة يتم الري كل أسبوع مع العلم إن العطش يقلل من يتم الري مرة كل

  الترقيع 

 يوم من الزراعة قبل الرية الثانية  25يتم الترقيع بعد  

  الخف

 نباتين في كل جورة وذلك أثناء الترقيع  يتم الخف إلى

  العزيق

بشكل سطحي للتخلص من الحشائش ولتفكيك التربة وتقليب السماد ومن خاللها ينقل جزء   تتم هذه العملية

 الخطوط  الريشة العمالة حتى تتمركز النباتات في منتصف الريشة البطالة إلى  من

 التسميد 

كجم سلفات   100كجم سوبر فوسفات الكالسيوم +  200كجم سلفات نشادر + 200 يحتاج الفدان إلى 

اإلزهار والثالثة بعد  وتقسم هذه الكميات إلى ثالث دفعات األولى قبل رية المحاياة والثانية عند بداية  بوتاسيوم

 الثانية بحوالى ثالثة أسابيع 

  الحصاد و النضج

تصل الثمار إلى الحجم المناسب وهو المتوسط ويتم الجمع مرتين في األسبوع على إن   يتم النضج عندما

  – 1حوالي  شهر من زراعتها وقد يستمر موسم جمعها  2 – 1.5الثمار بجزء من العنق وذلك بعد حوالي  تجمع 

 اشهر  3

  المحصول كمية 

 المزروعة.  ذلك حسب العروة  ومن الثمار  طن للفدان  5 – 3 الفدان حوالي  يعطى 

  األصناف 

 الفيرانى  - الصعيدى  –الفقوس 
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  التقاوي إنتاج 

 فى  الزراعة في منطقة معزولة عن باقي محاصيل العائلة القرعية خشية التلقيح الخلطى و إلنتاج التقاوي تتم 

الثمار ثم تجمع في جرن   اصفرار هذه تترك الثمار حتى تمام النضج و العادية و أيضاً بالطريقة  ارض مكشوفة و 

  المحيط بها ثم توضع في برميل حتى تتخمر و  تترك بعض الوقت ثم تفتح طولياً وتستخرج البذور مع اللحم و

جم من   15 – 10كل ثمرة تعطى في المتوسط  تجف و  تنشر حتى تغسل و  يسهل فصل البذور عن اللحم و 

 . البذور
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 إنتاج محصول الطرطوفة 

 .   Helianthus tuberosus:   العلمي االسم     

، وهو أحد محاصيل الخضر التابعة   الشمالية  وامريكا كندا  هو  للطرطوفة  االصلي  الموطن:   االصلي الموطن     

 للعائلة المركبة. 

 :  المالئمة  البيئية  التروف

 :   الحرارة     

   الطرطوفة  درنات  تكوين  في افضل ليال  15 ،  نهارا  26 حرارة  درجة  أن وجد      

 :   التربة     

  األخرى  الخضر  أنواع لزراعة تصلح  ال  التي والصحراوية الرملية  األراضي  أنواع جميع  في  زراعته وتجود      

 .  تسويقه  إتمام  لحين  تقليع  دون  من األرض  باطن  في المحصول  تخزين   ويمكن.. 

 :   الزراعة  موعد     

  شهري   خالل والثانية   ، وابريل  مارس  شهري  خالل  األولى ..   عروتين في  زراعته  تمت  المحصول  إن    

 وسبتمبر   اغسطس

 :   النضج  وموعد  االنتاج     

ً  15 - 10 من بنحو يقدر الفدان انتاج أن     ً  15 - 10 إلى باإلضافة  ، درنات  طنا   مجموع من ال أخرى  طنا

  الطرطوفة  محصول ينضج .  للنباتات و الي يعتبر مصدر دخل ثانوي و الذي يستخدم كعلف للماشية خضريال

ً  عائداً   يعطي اقتصادي  محصول وهو  ،  أشهر 6 نحو  بعد   . وتصنيعه  الخارج إلى تصديره  بسبب  كبيراً  اقتصاديا

 :    االصناف    

 . مصر  في  انتشارا األكثر  الصنف هو   و  األصفر  بلونه  يتميز  و  الفرنساوي و   اللون وردي  يكون  و  ليزي جاالن    

 :  اإلقتصادي المستهلك الجزء     

 للماشية  كعلف الخضري  الجزء يستخدم  وكذلك الدرنات  هو المأكول  الجزء     

 :  التقاوي المستخدمة     

  طن   لحوالي نصفيتكاثر نبات الطرطوفة كما في البطاطس خضرياً عن طريق الدرنات ، يحتاج الفدان      

 . درنات 
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 أوجة اإلختالف بين البطاطس و الطرطوفة: 

 الطرطوفة  البطاطس

 يتبع العائلة المركبة   يتبع العائلة الباذنجانية 

 الموطن األصلي كندا و أمريكا الشمالية  الموطن األصلي بيرو و أمريكا الجنوبية 

 و واضحة    حرشفية كثيفة العيون مغطاه بأوراق  العيون صغيرة و غير واضحة

 الدرانات ذات شكل غير منتتم  الدرنات ذات شكل منتتم 

 األوراق بسيطة مسننة الحافة األوراق مركبة ريشية فردية

 

 


