
الترمس

Lupin: اإلسم اإلنجليزى

Lupinus termis, Lاإلسم العلمى

Fabaceaeالعائلة البقولية



-:مقدمة⚫
قديممنذبمصرزرعتوالتىالبقوليةالمحاصيلأقدممنالترمسيعتبر⚫

امنهعديدهأغراضفىوالرومانالمصريينقدماءاستعملهحيثالزمان
.الطبيهواالغراضاألكل

منيزيدحيثاالستصالححديثهلالراضىهامبقولىمحصوليعتبر⚫
ثبتيمامقداريزدادحيثالحامضيهوالرمليهاالراضىوخاصةخصوبتها
نيتروجينكجم150-65لحوالىتصلالتىوالنيتروجينمنجذوره
.الصنفوالنوعحسبعلىذلكيختلفوللفدان

سمأعليهيطلقوسيالجاواخضرعلفكمحصولالترمسيستخدم⚫
نسبهالرتفاعكعلفبذورهعلىالدواجنتتغذىكماالحلوالترمس
.%45-30منتتراوحالتىوبالبذورالبروتين

وذورللبمرارهتسببالقلويداتمننسبهعلىالمصرىالترمسيحتوى⚫
العديدفىالترمسبذورتدخلكما.الماءفىبالنقعمنهاالتخلصيتمالتى
.للديدانطاردوللبولكمدرالطبيهاالدويهصناعاتمن



منطقة النشوء⚫

الشرق األدنى⚫

حوض البحر االبيض المتوسط⚫



الترمس

Lupin

Lupinus termis, L: االسم العلمى

يرر  يعتبررم مولررقو ب ررقلى الررضم بضالما ررى والي رر  االستلرر   و

يزيررال مررو تلررقبتصض قتضلرر  االما ررى الممليرر  ق الوضم رري  

تلرو وي  يزالاال م الام مض ي بت جذقمه مو النيتمقجيو ق الترى

ى كجررم نيتررمقجيو لل ررالاو ق يتتلرر  ذلرر   لرر150-65لوررقالى 

  كمرض يسرتتالم الترممم كمولرقو  لر.وسب النقع ق اللرن  

ذى ات ررم اق سرري ي ق يعلرر   ليرر  ر سررم التررممم الولررق ق تت رر

بررذقم ق الررالقاجو  لررى بررذقمه كعلرر  المت ررضع نسررب  البررمقتيو بضل

تالتو بذقم التممم فى العاليال مو%.45-30التى تتماق  مو 

.لنض ضت االالقي  العبي  كمالم للبقو ق عضمال للاليالاو



الوصف النباتي

الجذم

الجرررذم قترررالى متعمررر  قمت رررمع 

تيميرر  قتنتشررم  ليرر  الع ررال البك

غيررم موررالقالن النمررق قكمقيرر  

الشرررررررررررركو مررررررررررررو النررررررررررررقع 

Rhizobium lupinii.



الســــــــــــــاق

يا  جانبمتفرعةقائمةالساق

لـيصلطولهاجوفاء

ومغطاهسم100-150

.أبيضصغيربوبر



األوراق

ومتتكقوماوي ممكب األقماق

لصضقالقمق قمي ضت5-8

قالقمي ضتعقيو ن 

 كضملقمستعيل بي ضقي 

ومكلصضتتميقبمي الوضف 

.قاوالنن ع 



ورةـــــــــــــالن

ناللوومنهاأبيضلونهافراشيةواألزهارعنقوديةطرفيةالنورات⚫

.جميعهايخصبوالزهرة20-5منوتحتوىاألزرق

ةوالبيئيالوراثيةالعواملمنالعديداألزهارتساقطفىويتحكم⚫

.والفسيولوجية

.لولبىترتيبالنوراتعلىتترتبواألزهار⚫

بسبب%4إلىتصلالخلطىالتلقيحمننسبةبهاذاتىوالتلقيح⚫

.الحشرات



ضمــــــــــــاألزال
سفليةخنثىفراشيةالبقوليةالعائلةفىكماالزهرة⚫

خطوطعليهاأبيضالزهرةولونالتناظروحيدة

هرةالزطوليبلغخفيفأزرقأورفيعةبنفسجية

.مم8-5من

5)والتويج(سبالت5)الكأسمنالزهرةوتتكون⚫

بتلتينمنمكونوزورقوجناحينعلمبتالت

ملتحمينأسدية9(أسدية10)والطلع(ملتحمتين

كربلةمنمكونوالمتاع(سائبةالعاشرةوالسداه

وينتهىبويضتينعلىيحتوىمبيض)واحدة

.(ميسمنهايتهفىبقلمالمبيض

ويخرجانالذورقداخليوجدانواألسديةوالمتاع⚫

زورقعلىالحشراتوقوفعندالذورقمن

.الزهرة



رةــــــــــــــالثم

 بالبذقم اليالقموال ممن⚫

بذقمالبيوت ي  إن بض ضت

.غزيمقبمقيومو



البذرة

ونتكوقداألركانمستديرةالشكلمربعةمفلطحةوهىعاجىلونذاتالبذور⚫

.السطحمجعدةأوملساء

األمراضبعضعالجفىوتستخدمالقلويداتمنعاليةنسبةعلىوتحتوى⚫

.الطبية

%33-30وألياف%11.4-9ومنبروتين%45-30علىوتحتوى⚫

والصنفالنوعحسبعلىذلكويختلفكربوهيدرات



المركز اإلحصائى

أهم الدول المنتجة 

بالروسيا-بولندا –استراليا 

أعلى الدول انتاجية

2.2لبنان –2.5فرنسا –3سويسرا 

هـ/ ط 1.5المتوسط العالمي 

هكتار 764طن من مساحة 1551انتاج مصر

هـ/ طن 2بمتوسط قدره 



أهم أنواع الترمس

للبذقمىالكيميضئقالتمكيبمقمفقلقجيض  التمممرنقاعتتتل ⚫

:التمممرنقاعرالمقمونقعلكوالتضبع قاأللنض 

.Lاألبيضالتممم⚫ Albus

.Lاألل مالتممم⚫ lutenus

.Lاألقماق ي التممم⚫ angustifolius

.Lالمموسصوتممم⚫ cogentinii

.Lالولقالتممم⚫ mutibilis



األصناف

lupusكلم مواشت ضق موالتممم لىLupinusاسميعل ⚫

ضصامتلقسلب لىالتممملم المهنظماالذئبتعنىقالتى

موالالعاليالتمممرنقاعقيتبع.التمب موال ذائي العنضلم

قرتمىالممقالتمممالولقالتممممنصضالتمممرلنض 

الممناأللنض رالمقموالنمقموالقالنغيمق ضني النمقموالقالن

1قجيزنقالشضمى45قمنقفى23قشمقي المقمىالتممم

الزما  مويقم80بعالاأللنض الذهتزالممضقغضلبض  2قجيزن

نمستقمالفصىالولقالتمممرلنض رمض.الن جمتأتمنقالى

قمنصضالزما  مويقم50بعالتزالموي الن جقمبكمن

Candelebra, Rompet, Mn90, Superluping



تابع األصناف

 الس لموال مالىبضإلنتتضبمستنبعلن قالق:1جيزة-1

 القجمنع  فىزما ت قتجقالالنمقب قنقيتميزالمولي 

قيتمالزما  مويقمض  80-75بعاليزالماللن قالذاالبومى

تتوموالتىاأللنض رالمموقالقيقمض  170-165بعالن ج 

.الذبقو

لي الموالس التموال مالىبضإلنتتضبمستنبعقالق:2جيزة-2

التزاليممبكملن قالقال بلىالقج منع  فىقيجقال

ً  70-65بعاليزالموي قالن ج -155بعالقين جيقمض 

.الذبقويتومولن قالقالزما  مويقمض  160



اإلحتياجات البيئية

:الحرارةدرجة-

لمبمشتقىكمولقويزمعلصذاالومامنمعتالوجقإلىالتممميوتضي
مج القإنت ضضمبكما  للتزاليمالنبضتضتتالفعالومامنالمج قإمت ضع
لي   م20ً  قنصضما  م26ً  الومامنالمج قتعتبماإلزالضمتؤتمالومامن

.الت مىالمجمقعلنمقالم لىالى

ن صتتوموقالالومامنالمج إنت ضضتتوموالتىاألنقاعبعضقالنض 
ينمقوي الل يع.angustifoliusLالنقعيتومو.النمقت والمضء

للنق يوقالنمقاإلنبضتنسب قت و.البضمالالجقفىبسم  
L.lutenus, L. albusقالل يعالومامنتومووي مو.

:الضوء-2⚫

سض  16-12يلزم وي العقيوالنصضمنبضتضتموالتممميعتبم⚫
قكمي ضتبضلنباألقماق الالزيضالنإلىال قئي ال تمنزيضالنقتؤالى. قئي 
.بضلنبضتالجضف المضالن



ظاهرة التساقط فى الترمس

والقروناألزهارفىتساقطلهايحدثالترمسأنواعمعظم⚫

األنواعفى%70إلىاألزهارفىالتساقطنسبةوتصلاألولية

L. albus, L. lutenusالنوعفى%80وحوالى

angustifoliusL.  المرتفعةالحرارةظروفتحتخاصة

ثماروالاألزهارتساقطفىنسبةالترمسأنواعوأقلوالجفاف

فىالنمومحدودةاألصنافوكذلكL.mutabilisالنوعهو

محدودةغيرلألنواعالتابعةباألصنافمقارنة  األنواعكل

.النمو



ظاهرة التساقط فى الترمس

هحدوثيمكنالنورةبقمةالمتواجدةالثمارتساقطأسبابمن⚫

الرغمعلىاألبسيسكحمضبتراكمالثمارقواعدسكونبسبب

وقداألزهارفىللتساقطمباشردورذاتالموادهذهأنمن

شليفأويقللمماالجانبىالفرعنمونتيجةالتساقطيحدث

يمكنوالصغيرةوالقرونلألزهارالضوئىالبناءناتجاتوصول

لهاأسفالجانبيةاألفرعإزالةعندبالنورةثمرة25-20يفقدأن

نمالثمارعدديصلتركهاوعندالنمومنمبكرةمرحلةأىفى

.Lهىأنواعثالثعلىلذلكالتوصلوتمبالنورةثمرة3-5

albus, L angustifolius, L. mutabilisL..



التربة المالئمة

يريةوالجاإلستصالححديثةالرمليةاألراضىفىبنجاحيزرع⚫

.%10عنالكالسيومكربوناتتركيزبهايزيدالالتى

فالصرسيئةوالغدقةالملحيةاألراضىفىزراعتهتجودال⚫

.والتهوية

يزرعلمالتىباألراضىخاصةالبكتيريالتلقيحباجراءينصح⚫

يحبتلقينصححيثالجديدةواألراضىقبلمنبهاالمحصول

ةحالوفىالبكتيرياللقاحمنواحدبكيسالترمستقاوى

ويتمكيس3-2عددباستخدامينصحالجديدةباألراضالزراعة

.األخرىالبقوليةالمحاصيلفىمتبعهوكماالتلقيح



الدورة الزراعية

فيةالصيالمحاصيلعقبشتوىحولىكمحصولالترمسيزرع⚫

.الرفيعةوالذرةوالسمسمالسودانىكالفول

البلدىكالفولالشتويةالمحاصيلعلىمحماليزرع⚫

.والطماطم



ميعاد الزراعة

اعةلزراألمثلالميعادأكتوبرشهرمنالثانىالنصفيعتبر⚫

شهرمناألولوالنصفالقبلىبالوجةالمصرىالترمس

.البحرىبالوجةلزراعتةاألمثلنوفمبر



كمية التقاوى

كجم50والعفيرالزراعةفىتقاوىكجم40إلىالفدانيحتاج⚫

.الحيراتىالزراعةفىتقاوى



طريقة الزراعة

زرعتالعفيرالزراعةوفى.الحراثىأوالعفيربالطريقةالترمسيزرع⚫
واألخرىالجورةبينسم40أبعادعلىجورفىصفوففىالبذور
.يليهاوماسم25-20أبعادعلىوالجور

فىخط12بمعدلاألرضتخطيطبعدعفيرا  خطوطعلىزراعتةيمكن⚫
أنعلىغرابرجلفىريشتينعلىجورفىالبذوروتوضعالقصبتين

.األرضتروىثمسم25-20واألخرىالجورةبينالمسافةتكون

تنثرمستحرثةتكونوعندمااألرضرىفىالحراثىالطريقةوتتلخص⚫
تكونوعندماتروىثماألرضتخططأوالمحراثخلفالتقاوى

-20بعدعلىجورفىساعة12لمدةالمنقوعةالبذورتزرعمستحرثة
.الجوربينسم25

لبطالةاالريشةعلىالشتويةالمحاصيلعلىمحمال  الترمسيزرعوقد⚫
.الرومىالفولأوبالطماطمالمنزرعةلألراضى



الرى

ديمالمستالرىأراضىفىرياتثالثةحوالىالمحصوليعطى⚫

:تكونأنعلى

.الزراعةمنيوما  45حوالىبعدالمحاياهرية⚫

.الزهريةالنوراتتكوينقبلالثانيةالرية⚫

.القرونإمتالءبدايةعندالثالثةالرية⚫

لالمحصولحساسيةنظرا  الحامىعلىالرىيكونأنيراعى⚫

فىأماالجذوروعفنالذبولألمراضاإلصابةوتقليلللرى

.الرمليةاألراضى



التسميد

للفدانالكالسيومفوسفاتسوبركجم150-100بمعدلالترمسيسمد⚫

ينالنيتروجكميةوزيادةبالقرنالبذورعددزيادةالىذلكيؤدىحيث

تقليلوباإلزهارالتبكيرعلىيساعدأنهكما.البكتيريةبالعقدالمثبته

.المتساقطهاألزهارنسبة

ويمكنريةالجذالعقدببكتيرياتلقيحهعندبالنيتروجينالترمساليسمد⚫

.تيةالتشريةقبلتنشيطيهكجرعةنيتروجينوحدةكجم20-15إعطاء

للفداننيتروجينكجم50-25بمعدلالنيتروجينىالتسميدأنوجدولقد

علىيؤثرلمالمليونفىجزء4000تركيزةالمالحبالماءالرىمع

.المحصول



مقاومة الحشائش

تينمربالعزيقالترمسحقولفىالمنتشرةالحشائشتقاوم⚫

تجنبجبويالثانيةالريةقبلوالثانيةالتشتيةريةقبلاألولى

.بالهالوكالموبؤهاألراضىفىالترمسزراعة



الحصاد وعالمات النضج

ويتوقفزراعتهمنيوما180-120بعدالترمسمحصولينضج⚫

.والصنفالنوعحسبعلىذلك

والسوقوالقروناألوراقإصفرارالترمسنضجعالماتأهممن⚫

يحدثالحتىالبنىباللونوالتلونالجفافتمامقبلالتقليعويجب

.للبذورإنفراط

وإذعبأتثمالبذوروتغربلتدرسبالجرنللنباتاتالجفافتمامبعد⚫

مباشرةالنباتاتحرثفيتماألخضرالترمسزراعةمنالهدفكان

كرا  مبالحرثيكونأنعلىالسيقانجفافوقبلالتزهيرمرحلةبعد

التالىلالمحصوزراعةقبلالمحصودةالنباتاتبتحليلنسبيةبدرجة

.اتبالنبالموجودةاآلزوتكميةمنالكاملةاإلستفادةإلىيؤدىحيث



كمية المحصول

أردب؟؟؟؟؟؟؟المصرىالترمسفىالمحصولكميةتتراوح⚫

وميعادالترمسونوعالصنفحسبعلىتختلفللفدان

.كجم150األردبويزنالزراعة


