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التربة والظروف الجوية المالئمة:
جتود زراعة الب�صل يف معظم انواع االرا�صي جيدة ال�صرف، واخل�صبه مما يكفل تنفيذ العمليات الزراعيه جميعها 
وخا�صة يف مو�صم ال�صتاء وال تتم زراعة االرا�صي التي كانت مزروعه يف الب�صل يف املو�صم املا�صي وحتى خالل االربعة 
�صنوات املا�صيه كما اليجوز زراعة الب�صل يف االتربه امللوثه باالفات التي يحتمل ان تهاجم املح�صول اجلديد وخا�صة 
الديدان الثعبانيه  )النماتودا( والي�صتح�صن زراعة الب�صل يف االرا�صي التي كانت مزروعه بالبطاطا يف املو�صم ال�صابق 

عالوة على ان هذا املح�صول ميكن زراعته يف االرا�صي متو�صطة امللوحة.

اما بالن�صبه للظروف اجلوية التي يحتاجها الب�صل :
درجة احلراره يعترب الب�صل من خ�صروات املو�صم البارد ودرجة احلراره املثلى هي من 12-27 درجه مئويه وي�صتغرق 
18-24 درجه مئويه  النبات ما بني  املثلى لنمو  ايام وتعترب درجة احلراره   4-3 للبذور عند هذه الدرجه من  االنبات 
ويعرف عن نبات الب�صل انه يتحمل ال�صقيع وللح�صول على اعلى انتاج يحتاج اىل درجات حراره منخف�صه يف املراحل 
االوىل لنمو قبل بدء تكوين االب�صال ومرتفعه ن�صبيا قرب ن�صج ااالب�صال  ويتاأثر النبات باأرتفاع درجة احلراره حيث 
يبداأ النمو باالنخفا�ض عندما ت�صبح درجة احلراره اعلى من 29 درجه مئويه وتوؤدي ارتفاع درجات احلراره اىل 40 

درجه مئويه تثبيط تكوين االب�صال ودرجة احلرارة املنخف�صة اىل تاأخري تكوين االب�صال.

وميكن ت�صنيف ا�صناف الب�صل من حيث الفرته ال�صوئيه الالزمه لتكوين االب�صال اىل اربعة جمموعات :
ا�صناف ب�صل النهار الق�صري وتكون الفرته ال�صوئيه االزمه لتكوين االب�صال اكرث من 12 �صاعة.. 1
ا�صناف متو�صطة وحتتاج اىل اكرث من 13.5 �صاعة �صوئية لتكوين االب�صال.. 2
ا�صناف نهار طويل وحتتاج اىل اكرثمن 16 �صاعة �صوئية لتكوين االب�صال.. 3
ا�صناف نهار طويل جدا وحتتاج اىل اكرث من 16 �صاعة �صوئية لتكوين االب�صال.. 4

االكثار:
يعترب الب�صل حم�صول ذو حولني،حيث تزرع البذور يف ال�صنه االوىل للح�صول على القنار او ب�صل االمهات.ثم يزرع 

القنار يف ال�صنه التالية من اجل احل�صول على ب�صل االمهات،او تزرع االمهات من اجل احل�صول على البذور.
مزايا،مثل  لها  الثانية  الطريقة  ان  القنار،اال  او  البذور  بزراعة  االمهات  ب�صل  على  وكما ذكرنا،فانه ميكن احل�صول 

التبكري يف االنتاج ومالءمتها للزراعة البعلية،واحل�صول على اب�صال بحجم اكرب.

كمية البذور والتقاوي:
تختلف كمية البذور لزراعة دومن واحد ح�صب حيوية البذور وجتهيز الرتبة وقدرتها االنتاجية، وب�صكل عام تبلغ حاجة 
الدومن من لبذور 0,5 كيلو )500 غرام(، اما حاجة الدومن من القنار فيعتمد على حجم القنار اوال ونوع الزراعة )ري 
ام بعل(، ففي الزراعة البعلية يحتاج الدومن 40-30 كغم قنار، من النمره 2 و 3 و 4 ويدخل يف الدومن الواحد  

24000-26000 قنارة ويف الري 75-150 كغم. من النمره 5 و 6 و 7 ويدخل يف الدومن الواحد حوايل
28000-30000 قناره اما كمية امهات الب�صل التي يحتاجها الدومن النتاج البذور فتبلغ 300 كغم -600 كغم ح�صب 
ال�صنف وحجم الب�صل. وزراعة االمهات يجب ان تكون حتت ا�صراف وزارة الزراعة وتكون االمهات خالية من االمرا�ض 

وتبعداالر�ض املزروعة باالمهات 5000 مرت هوائي عن اأي مزرعة ب�صل النتاج الروؤو�ض
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الزراعة:
الزراعية البعلية: تخطط االر�ض اىل م�صاطب مرتفعة بعر�ض 140 �صم ويزرع فيها اربعة اثالم بني الثلم واالخر . 1

والعناية،  يوؤدي اىل �صهولة اخلدمة  الطريقة  والزراعة بهذه  10�صم  الثلم  نف�ض  القناره واالخرى يف  30�صم وبني 
ويكون موعد الزراعة اعتبارا من ال�صهر احلادي ع�صر.وكلما زادت امل�صافة بني القنار نح�صل على حجم ب�صل اكرب.

الزراعة املروية: يزرع القنار على م�صاطب بعر�ض 170 �صم للم�صطبة،وتكون الزراعة يف �صطور مب�صافة 30-20 . 2
�صم بني ال�صطر واالخر،اما امل�صافة بني القنار فتكون 7-10�صم. وكلما زادت امل�صافة بني القنار نح�صل على اب�صال 

مزدوجة،بينما �صيق امل�صافة يوؤدي للح�صول على ب�صل بحجم ا�صغر.

اما يف حالة الزراعة بوا�صطة البذور فيجب ان تكون هذه البذور من انتاج جديد، وال تتعدى عمر البذور 6 �صهور وتتم 
زراعة البذور على م�صاطب عر�ض 160-170�صم ،وهنا نقوم بزراعة البذور يف خم�صة ا�صطر،ونكون الزراعة بوا�صطة 

اآلة الزرع،ويكون عمق الزراعة 2,5 �صم .
80-100 الف نبتة يف الدومن. ومن اجل التغلب على م�صكلة االع�صاب الربية  ويف الزراعة املروية نحر�ض على وجود 

يف�صل زراعة البذور يف تربة رطبة،حيث يروى احلقل قبل الزراعة.
وبعد زراعة البذور تعطى رية لالنبات،تليها رية اخرى بعد 4-5 ايام )قبل االنبات(،ثم ير�ض احلقل مبادة دوكتالون 

انبات بذور االع�صاب فهناك عدة مبيدات ت�صتخدم لهذا الغر�ض.

الري:
اذا متت الزراعة يف تربة جافة فرتوى االر�ض مبا�صرة رية جيدة،ثم يعاد الري بعد االنبات،ويتم تنظيم فرتات الري 
ح�صب الظروف اجلوية ال�صائدة،بحيث يتوقف الري مع ظهور عالمات الن�صج،اذ ان ا�صتمرار الري بعد الن�صج يقلل من 

قدرة االب�صال على التخزين.

التسميد الكيماوي:
يحتاج دومن الب�صل املروي اىل الكميات التالية من اال�صمدة اال�صا�صية التي ت�صاف قبل الزراعة:

70-100 كغم �صوبر فو�صفات 25+ كغم كلوريد بوتا�ض او 30 كغم �صلفات بوتا�ض)يف املناطق التي حتتوي مياهها على 
ن�صبة كلور عالية(25+ كغم �صلفات امونياك ت�صاف قبل احلراثة االخرية وقبل الزراعة.

يحتاج الدومن �صماد را�صي من �صلفات االمونياك او اليوريا تقدر ب 100-120 كغم امونياك او ن�صف الكمية من اليوريا 
ت�صاف بعد االنبات ،وتكون 4 ورقات حقيقية اذا كانت الزراعة بوا�صطة البذور،اما اذا كانت الزراعة بوا�صطة القنار 

فتبدا عملية الت�صميد الرا�صي بعد اأ�صبوعني من الرية االأوىل وبنف�ض الكمية ال�صايقة.
ويجب التوقف عن الت�صميد قبل الن�صوج بثالثة اأ�صابيع، مع العلم ان زيادة الت�صميد النيرتوجيني ي�صبب تاخري الن�صوج 

و�صهولة تلف االأب�صال يف املخزن.اأما نق�ض النيرتوجني فيبقى العنق قائما و�صلبا واالأب�صال �صغرية.
نق�ض الف�صفور يوؤدي اىل دقة احلرا�صف اخلارجية لالأب�صال ويقلل من قابليتها للتخزين.
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عالمات النضج: ين�صج الب�صل بعد 5-7 �صهور واهم عالمات الن�صج
طراوة عنق الب�صل.. 1
جفاف االأوراق اخلارجية.. 2
انحناء االأوراق اىل االأ�صفل وا�صفرارها وجفافها.. 3
و�صول االأب�صال للحجم الطبيعي.. 4

الحصاد :
وتعبئة  االوراق  ويتم ق�ض  يتم جنيها وهي خ�صراء  والتي  املبكر  بع�ض اال�صناف  ال�صنف فهناك  يتم احل�صاد ح�صب 
الروؤو�ض يف �صناديق اوكرتون او اكيا�ض ويتم ت�صويقها خ�صراء والحتتمل التخزين مثل االوري والبيت الفا وهذه اال�صناف 

مبكرة.

اما اال�صناف االخرى والتي يتم ت�صويقها ياب�صة فاأنه يتم اجلني عندما جتف االوراق نوعا ما وترتك على االر�ض تغطي 
االوراق الروؤو�ض ملدة ا�صبوع حتى جتف وبعدها يتم ازالة االوراق وتعبئتها يف �صناديق او اكيا�ض ويتم ت�صويقها وهي قابلة 

للتخزين مثل امل�صري والريفر �صايد.

مكافحة االعشاب:
اوال:الزراعة بواسطة البذور

اأ.       بعد حت�صري االر�ض وريها النبات االع�صاب وقبل الزراعة،نقوم بر�ض مادة دوكتالون مبعدل 100-250 �صم/       
          دومن على االع�صاب النامية.

ب.     بعد زراعة بذور الب�صل وملكافحة االع�صاب عري�صة االوراق:
اذا نبتت بذور االع�صاب قبل بذور الب�صل ن�صتخدم مادة دوكتالون مرة اخرى.. 1
بعد زراعة البذور وقبل انبات بذور االع�صاب نقوم بر�ض احلقل مبادة دكتال 1-1.2 كغم للدومن او 800 غم دكتال . 2

30+ �صم /دومن رون�صتار.

اذا مل ن�صتخدم مادة دكتال قبل االنبات ميكن ا�صتخدام املواد التالية بعد انبات بذور الب�صل واالع�صاب ،مع احلذر . 3
والدقة والتو�صيات:

• جوال: 10-20 �صم /دومن ،وميكن اعادة الر�ض بعد ا�صبوع بنف�ض الكمية اذا مل يتم الق�صاء على االع�صاب يف 	
الر�صة االوىل، وميكن تكالاال العملية اخرى مع زيادة الكمية املقررة للدومن لت�صل اىل 70 �صم بعد كرب النمو 

اخل�صري للب�صل. وتت�صبب مادة جول بحروق ب�صيطة للب�صل على االوراق.
• رون�صتار: ميكن ا�صتخدام هذه املادة بعد تكوين 2-3 اوراق حقيقية مبعدل 30-50 �صم /دومن ح�صب حجم 	

النمو اخل�صري .
• �صتومب: 350�صم /دومن بعد تكوين 2-3 اوراق حقيقية.	
• كفارت�س: 20�صم /دومن بعد تكوين 2-3 اوراق حقيقية.	
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• بازجران: 20�صم/ دومن بعد تكوين ورقتني على االقل )يف االرا�صي الثقيلة فقط(. يف اال�صناف ريفر �صايد 	
وهزيرع 7.

 كما ميكن خلط كفارت�س وبازجران ملكافحة بع�س االع�صاب ال�صعبة. يف اال�صناف ريفر �صايد وهزيرع 7.
ج.  االع�صاب رفيعة االوراق تكافح باحدى املواد التالية:

• دجانول: الدجان مبعدل 200�صم /دومن. فوك�ض الرتا 100-200 �صم / .بايلوت 100-200 �صم /دومن.	

ثانيا:الزراعة بواسطة االمهات او القنار
اأ.     اذا نبتت االع�صاب قبل الزراعة وبعد حت�صري االر�ض ن�صتخدم مادة دوكتالون.

ب.   ميكن ا�صتخدام املواد التالية البادة االع�صاب النامية او منع انبات بذور االع�صاب:
• �صتومب: 350�صم / دومن ملنع انبات بذور االع�صاب ،وت�صغيل املبيد بالري او املطر.	
• جول: 70�صم /دومن ملكافحة االع�صاب النامية.	
• 150-200�صم /دومن ملنع انبات بذور االع�صاب ،وي�صتخدم هذا املبيد قبل الرية االوىل بعد الزراعة 	 جول: 

مبا�صرة.
• 50-100 �صم /دومن ملكافحة 	 او  انبات بذور االع�صاب  الزراعة مبا�صرة ،ملنع  250�صم /دومن بعد  رون�صتار: 

اع�صاب نامية عري�صة.
• كفارت�س: 20�صم/دومن.	
• *بازجران 20�صم /دومن.	

بخ�صو�ض مكافحة االع�صاب الرفيعة ت�صتخدم نف�ض املواد التي وردت يف طريقة الزراعة بوا�صطة البذور.
مالحظة: )يرجى مراجعة املر�صد املخت�ض يف مديريات الزراعة لتحديد اأجنع املبيدات وتلك امل�صموح باإ�صتخدامها(.

االصناف:
للب�صل ا�صناف متعدده وخمتلفة من حيث مواعيد الزراعة وحتى يح�صل املزارع على اعلى منتوج ممكن مع �صمان 
اجلوده من حيث الكم والنوع فاأنه يتوجب عليه معرفة مواعيد الزراعه املالئمة لكل �صنف وقد راأينا من املنا�صب تزويد 

املزارعني بتفا�صيل وافية عن ا�صناف الب�صل املتوفره يف اال�صواق .

اوال:االصناف المبكرة جدا
�صنف اوري:. 1

يعترب هذا ال�صنف االبكر ن�صجا يف الربيع ،ويزرع خالل �صهر اأيلول بوا�صطة القنار او البذور.الب�صلة بي�صوية م�صتديرة 
القمة ذات ق�صرة �صفراء اللون ،وال�صنف المييل لالزهار،وميكن تبكري االنتاج اكرث اذا مت ا�صتعمال القنار بدل البذور.  

ويكون ذلك خالل �صباط واذار.
عند  ب�صهولة  ت�صقط  رقيقة  وق�صوره  االنتاج  قليل  ،وهو  قلعه  بعد  االخ�صر  اللون  ويكت�صب  للتخزين  قابل  غري  ال�صنف 

القلع،واالب�صال ح�صا�صة لل�صربات االلية،وهو خم�ص�ض للمناطق ذات ال�صتاء الدافئ.



6

�صنف بيت األفا:. 2
من ابكر ا�صناف الب�صل . ي�صوق يف ا�صهر كانون الثاين و�صباط واذار ،وميكن زراعته بوا�صطة القنار او البذور ح�صب 

املنطقة .متو�صطة اجلودة ،الثمار ذات �صكل كروي مفلطح،والق�صور رقيقة.
يوداأ:. 3

�صنف مبكر، يزرع يف �صهر ت�صرين ثاين االنتاج متو�صط ،فرتة التخزين حمدودة ،ي�صوق مع بداية الربيع )بداية ني�صان(.
هزيرع 944 :. 4

اوري )ني�صان_ايار(،الروؤو�ض ذات �صكل كروي  ال�صنف  9،ين�صج مع  ال�صنف هزيرع  �صنف هجني مبكر اكرث من 
بلون بني،انتاجيته عالية ،يزرع يف بداية �صهر ت�صرين الثاين ،االب�صال �صلبة،الق�صور ال ت�صقط ب�صهولة،قابليته للتخزين 

جيدة.
�صنف ريو برافو:. 5

يزرع من بداية �صهر 11وحتى منت�صفه ويح�صد يف ني�صان وايار.
�صنف نيت�صان:. 6

�صنف مبكر، يزرع من منت�صف �صهر ايلول وحتى نهايته  ويقلع يف �صباط واذار  اأويزرع  يف بدايه �صهر 11، وين�صج نهاية 
ني�صان وبداية ايار بعد ال�صنف اوري بعدة ايام، ين�صج بعد ال�صنف اوري بعدة ايام ،االب�صال ذات ق�صور جميلة تبقى 

بعدة قلع،انتاجيته اعلى من ال�صنف اوري ،املوعد املنا�صب لزراعته هو بداية ت�صرين الثاين.

ثانيا:اصناف منتصف الموسم
1. هزريع 688:

�صنف هجني،اب�صاله كروية ال�صكل مفلطحة  مغلفة بعدة طبقات من الق�صور،مما يعطيها قدرة جيدة للتخزين .يزرع 
هذا ال�صنف يف موعد قبل ال�صنف ريفر �صايد وبعد ال�صنف هزريع 9،من اال�صناف املرغوبة يف ال�صوق.

يزرع يف نهاية ت�صرين الثاين وكانون االول،وتقلع االب�صال يف حزيران .طعم الب�صل احلار.
2. هزيرع 680:

�صنف هجني ،اب�صاله كروية ال�صكل مفلطحة،مغلفة بعدة طبقات من الق�صور وذات قابلية للتخزين لفرتة طويلة.يزرع 
قبل �صنف ريفر �صايد وبعد �صنف هزيرع 9 )منذ منت�صف �صهر كانون االول ال�صنف مرغوب يف ال�صوق(،عدد النباتات 

املطلوبة للدومن 80 الف نبتة.
3. هزيرع 9 العاد وهزيرع 7 )جليل(:

تتبع جمموعة ا�صناف جرانو املبكرة،وكذلك ال�صنف 508 االنتاج عايل. املوعد املنا�صب لزراعتها اعتبارا من منت�صف 
�صهر ت�صرين الثاين،وتن�صج االب�صال يف نهاية �صهر ني�صان وحتى نهاية حزيران ،تبعا للمنطقة.

قابليتها للتخزين متو�صطة.
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ثالثا:االصناف متاخرة النضج
1. بن �صيمن )ريفر �صايد(:

املنا�صب  الزراعة  للتخزين لفرتة طويلة.موعد  بنية عديدة ،ت�صلح  ال�صكل مفلطحة ،ذات ق�صور  اب�صاله �صلبة كروية 
اعتبارا من نهاية كانون الثاين وحتى نهاية �صباط.وتقلع االب�صال يف نهاية �صهر  حزيران وبداية متوز.

2. �صنف ايتان:
�صنف يفوق يف جودته وقابليته للتخزين ال�صنف بن �صيمن،االب�صال كروية ال�صكل ةاالنتاجية عالية جدا .موعد الزراعة 

املنا�صب اعتبارا من نهاية كانون الثاين وحتى نهاية �صباط.وتقلع االب�صال يف نهاية حزيران وبداية متوز.
3. هزيرع 404:

للتخزين لفرتة طويلة .يزرع يف نف�ض  اللون ،وهي �صلبة و�صاحلة  ال�صكل ذات ق�صور بنية  اب�صال هذا ال�صنف كروية 
مواعيد زراعة �صنفي بن �صيمن واينان ،وين�صج يف نف�ض املواعيد.

4. ا�صناف الب�صل امل�صري:
تزرع هذه اال�صناف يف بداية �صهر ت�صرين الثاين،وينتمي لهذه املجموعة �صنف عميق،وهو ال�صنف التقليدي يف اال�صناف 
امل�صرية ،وي�صتخدمه املزارعون النتاج الب�صل االخ�صر .وهناك ال�صنف )جنني( او ما يعرف بالب�صل امل�صري املح�صن 

.االنتاج عايل والطعم حار.
باال�صافة لال�صناف ال�صابقة هناك جمموعة من ا�صناف الب�صل االحمر ،مثل �صنف ادوم ،ريو روخو،ريوراجي،هزيرع 

.222

العوامل المؤثرة على تكوين االبصال:
1. تاثري الفرتة ال�صوئية:

يعترب الب�صل من نباتات النهار الطويل بالن�صبة لتكوين االب�صال . حيث تبدا نباتات الب�صل يف تكوين االب�صال بعد 
تعر�صها لفرتة �صوئية حمددة .وترتاوح الفرتة ال�صوئية احلرجة من 11-16 �صاعة �صوء ح�صب اال�صناف .فعلى الرغم 
بينها  فيما  تختلف  انها  االب�صال،اال  لتكوين  بالن�صبة  الطويل  النهار  نباتات  من  تعترب  الب�صل  ا�صناف  جميع  ان  من 
بالن�صبة لعدد ال�صاعات الالزمة ،حيث ان بع�ض اال�صناف اقدر من غريها على تكوين االب�صال يف النهار الق�صري ن�صبيا.

واذا مل تتعر�ض نباتات الب�صل للحد االدنى من الفرتة ال�صوئية احلرجة ،فانها ت�صتمر يف النمو اخل�صري دون ان تكون 
لتكوين  طويل  نهار  اىل  حتتاج  التي  اال�صناف  بزراعة  االخ�صر  الب�صل  انتاج  يف  الظاهرة  هذه  من  .وي�صتفاد  اب�صاال 
االب�صال يف اوقات ال تتوفر فيها احتياجاتها من الفرتة ال�صوئية.وعلى العك�ض من ذلك جند ان تعري�ض نباتات الب�صل 
يف وقت مبكر من منوها لفرتة �صوئية اطول من الفرتة احلرجة الالزمة لتكوين االب�صال يدفعها اىل تكوين االب�صال 
مبكرا قبل ان تكون النباتات جمموعا خ�صريا قويا ،ويوؤدي ذلك اىل انتاج اب�صال �صغرية ،وي�صتفاد من ذلك يف انتاج 
ب�صيالت التخليل ،حيث تزرع اال�صناف التي ميكنها تكوين االب�صال يف النهار الق�صري ن�صبيا يف اوقات يكون النهار 
اطول ن�صبيا،فتكون االب�صال يف وقت مبكر وتكون �صغرية ن�صبيا،ومهما كان حجم االب�صال يف هذه احلالة فانها تن�صج 

ب�صورة طبيعية ولها طور �صكون عادي كاالب�صال الكبرية.
2. تاثري �صدة اال�صاءة:

مع ان الفرتة ال�صوئية هي العامل اال�صا�ض املحدد لتكوين االب�صال ،اال ان �صدة اال�صاءة قد حتل حمل الفرتة ال�صوئية يف 



8

نطاق حمدد.فقد تعو�ض اال�صاءة القوية النق�ض يف طول الفرتة ال�صوئية،كما تعو�ض الفرتة ال�صوئية الطويلة االنخفا�ض 
يف �صدة اال�صاءة ،اال ان ذلك يتم يف نطاق حمدود ،حيث ال ميكن ان تتكون االب�صال اذا نق�صت الفرتة ال�صوئية كثريا 

عن الفرتة احلرجة مهما ازدادت �صدة اال�صاءة . كذلك يوؤدي نق�ض �صدة اال�صاءة اىل تاخري تكوين االب�صال.
3. تاثري درجة احلرارة على تكوين االب�صال 

بالرغم من ان تكوين االب�صال يتاثر ا�صا�صا بطول الفرتة ال�صوئية ،اال ان احلرارة املرتفعة ن�صبيا �صرورية اي�صا ،اذ 
ال تتكون االب�صال يف النهار الطويل عندما تكون درجة احلرارة اقل من 15 م ،ويرتاوح املجال احلراري املنا�صب من 

26.5_15.5 ،واف�صل درجة حرارة 26.0_21م. 

هذه  من  ،وي�صتفاد  ا�صابيع   4-3 التاخري  ي�صل  االب�صال،وقد  تكوين  تاخري  اىل  احلرارة  درجة  يف  االنخفا�ض  ويوؤدي 
الظاهرة بزراعة اال�صناف املبكرة )التي حتتاج اىل نهار ق�صري ن�صبيا(بزراعتها يف فرتة يكون النهار طويل،وذلك يف 
مناطق تنخف�ض فيها درجة احلرارة كاملناطق املرتفعة،حيث تكون درجة احلرارة منخف�صة ن�صبيا. ويف مثل هذه الظروف 
تعطي النباتات منوا خ�صريا قويا،قبل ان تتجه نحو تكوين االب�صال .اما اذا كانت درجات احلرارة مرتفعة،فانها تتجه 
نحو تكوين االب�صال يف وقت مبكر قبل ان تكون منوا خ�صريا جيدا،وبهذا تكون اب�صاال �صغرية احلجم،واذا ارتفعت 

درجة احلرارة كثريا 40 م يوؤدي ذلك ملنع تكوين االب�صال .
4. تاثري عمر النبات:

تزداد �صرعة تكوين االب�صال بزيادة عمر النبات،وقد بينت الدرا�صات ان النباتات ال تكون اب�صاال قبل ان يكون لها 4 
اوراق حقيقية ،كما تبني انه عند ازالة اوراق من نباتات تختلف يف العمر،ان عمر النباتات ولي�ض ال�صطح الورقي هو 

العامل املوؤثر على ا�صتجابة النباتات للفرتة ال�صوئية .
5. تاثري حجم النمو النباتي 

برغم ان نباتات الب�صل ميكنها ان تبدا يف تكوين االب�صال يف مرحلة مبكرة اذا كانت الفرتة ال�صوئية اطول من املرحلة 
احلرجة لل�صنف،اال انه يوجد يف معظم احلاالت حد ادنى للنمو اخل�صري الذي ميكن ان يبدا معه تكوين االب�صال 
عند توفر الظروف املنا�صبة من فرتة �صوئية ودرجة حرارة.وكلما ازداد حجم النبات عند بداية تكوين االب�صال ازداد 
حجم الب�صلة املتكونة.فالنباتات النامية من ب�صيالت كبرية تبدا يف تكوين االب�صال مبكرا عن النباتات النامية من 
ب�صيالت ا�صغر .كما ان النباتات النامية من ب�صيالت )قنار( تكون ا�صرع يف تكوين االب�صال من تلك التي تنتج من 

زراعة ا�صتال،وهذه بدورها ا�صرع يف تكوين االب�صال من تلك التي تنتج من زراعة بذور مبا�صرة.
6. تاثري الت�صميد النيرتوجيني 

يعو�ض النق�ض يف الفرتة ال�صوئية،وتتجه النباتات اىل تكوين اب�صال ،اال ان   )N( وجد ان نق�ض عن�صر النيرتوجني 
يوؤدي اىل تاخري  النباتات  الت�صميد النيرتوجيني اكرث من حاجة  االنتاج يكون منخف�صا ،ومن ناحية اخرى فان وفرة 

تكوين االب�صال.
االزهار واالزهار املبكر يف الب�صل 

يهتم كل من منتج الب�صل ومنتج بذور الب�صل بظاهرة االزهار،فعند انتاج البذور يلزم تهيئة الظروف التي ت�صجع على 
االزهار لزيادة حم�صول البذور .

اما عند انتاج حم�صول االب�صال فانه يلزم جتنب كافة الظروف التي ت�صجع النباتات على االزهار .وذلك الن النباتات 
التي تتجه نحو االزهار قبل ان تكون اب�صاال جتارية تفقد قيمتها االقت�صادية ،ويطلق على هذه الظاهرة ا�صم االزهار  

املبكر .
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ويعترب الب�صل من اخل�صروات التي حتتاج من اجل االزهار تعري�ض النباتات او االمهات لدرجة حرارة منخف�صة ن�صبيا 
بعد ان تبدا يف تكوين االب�صال،حتى تتهيا لالزهار ،اما منو ال�صماريخ الزهرية وتكوين النورات فانه يحدث عند ارتفاع 
درجة احلرارة فيما بعد ،ولي�ض للفرتة ال�صوئية اأي دور يف تهيئة نباتات الب�صل لالزهار،اال ان الفرتة ال�صوئية الطويلة 
ت�صرع معدل ا�صتطالة ال�صماريخ الزهرية،ويظهر هذا التاثري بو�صوح عندما تكون درجة احلرارة منخف�صة ن�صبيا وقت 

منو احلوامل النورية.
ال تزهر نباتات الب�صل اذا كانت نامية يف درجة حرارة مرتفعة ثابتة مقدارها 21.1-26.6 م،وذلك بغ�ض النظر عما 
10- اذا كانت الفرتة ال�صوئية ق�صرية ام طويلة ،بينما تزهر عندما تنمو يف درجة حرارة منخف�صة ثابتة مقدارها 

10-15.5 م ،حتى ولو �صاحب ذلك فرتة �صوئية ق�صرية .

اهم االمراض التي تهاجم نبات البصل 
المسببات الفطرية 

1.  البيا�س الزغبي:
ي�صبب هذا املر�ض الفطر وهو فطر من الفطريات البي�صيه يكون حوامل جرثوميه متفرعه تفرعات ثنائيه نهاية هذه 
البيئيه .وعند  ال�صابق تبعا للظروف  ال�صلوك  التفرعات ت�صتدق وتدىل لتحمل االكيا�ض اال�صبورجنيه التي ت�صلك نف�ض 
اخرتاق انبوبة االنبات لورقة الب�صل االنبوبه فاأنه يظهر عليها بقع �صفراء �صرعان ما ينمو عليها زغب لونه بنف�صجي. 
ثم تتحول االوراقاىل اللون االخ�صر الباهت فا ال�صفر وت�صمر االجزاء امل�صابه ويف النهايه متوت وت�صقط .وقد يظهر 

النمو الفطري الزغبي على ا�صماريخ الزهريه فيتلفها مما يوؤثر تاأثريًا كبريًا على احلبوب الناجته 
الظروف املنا�صبه النت�صار املر�ض : يالئم هذا الفطر كغريه من فطريات البيا�ض الزغبي درجة احلراره املتو�صطه

15-20 درجه مئويه والرطوبه العاليه من %100-90 

املقاومه :زراعة ا�صناف مقاومه وخاليه من املر�ض واتباع دوره زراعيه منا�صبه 

2.  الذبول الطري يف الب�صل : وي�صمى اي�صا �صقوط البادرات املفاجىء
الفطر امل�صبب: يتب�صب هذا املر�صعن عدة فطريات منها الفيزاريوم ،البيثيوم ،�صكلورتينيا 

الظروف املنا�صبه النت�صار املر�س:اجلو الدايفءوزيادة الرطوبه االر�صيه ويادة عدد النباتات يف وحدة امل�صاحه وزيادة 
الت�صميد النيرتوجيني 

االعرا�س: هذا املر�ض ي�صيب النباتات الناجته من بذور وتكون يف العاده عند بداية انبات البذور ومتوت البادرات يف 
بداية تكونها  قبل بزوغها فوق �صطح الرتبه وتكون ب�صبب موت جذير البذره او بعد بزوغ البادره فوق �صطح الرتبه وتكون 

اال�صابه بتخ�صر النبته على م�صتوى الرتبه وتعفنها ويوؤدي اىل �صقوط البادره على االر�ض 
املقاومه:ان تكون الزراعه من خالل الدوره الزراعيه وان يتم جتهيز الرتبه ب�صكل جيد 

2.  العفن اال�صود :
االعرا�س: وهو اهم مر�ض يف املخزن وتظهر االعرا�ض بتكون م�صحوق ا�صود على ال�صطح اخلارجي لالوراق وهو �صهل 

االزاله وينتج عنه تلف لالوراق وتكون متجعده 
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الظروف املالئمه: ينت�صر املر�ض يف اجلو احلار واجلاف وكرثة اال�صابات واجلروح توؤدي اىل انت�صار املر�ض 
املقاومه: اخذ االحتياطات عند عملية اجلني للمح�صول وعدم احداث جروح وا�صابات وفرز الثمار امل�صابه واملجروحه 

عند عملية التخزين 
3.  العفن االبي�س يف الب�صل :

sclerotiom cepivorum الفطر امل�صبب
واالرتفاع يف درجات احلراره يوقف   )20-10( البارده من  املنا�صبة: ين�صط هذا املر�ض يف درجات احلراره  الظروف 

املر�ض ويحد من انت�صاره 
االعرا�س: ا�صفرار قمماالوراق وذبولها من اعلى اىل ا�صفل ثم موتها ثم تعفن اجلذور حيث يتم قلعها ب�صهوله عند 
بنمو  ومغطاه  ورخوه  وتكون �صغري احلجم  امل�صابه  االب�صال  وتت�صقق  ومائيه  ا�صفل طريه  الب�صله من  وت�صبح  �صدها 

ابي�ض قطني وهو مي�صيليوم الفطر ويكون فيه عدد من االج�صام احلجريه ال�صوداء 
اال�صرار :تدين النوع والكم من االنتاج 

املقاومة: زراعة اال�صناف املقاومه ’واخاليه من االمرا�ض واتباع الدوره الزراعيه وا�صتئ�صال االب�صال امل�صابه وابعادها 
عن احلقل وحرقها ويجب ان يتم حرق بقايا امل�صول وعدم اال�صتفاده بها يف اطعام احليوانات 

ال�صدء :
puccinia allii: الفطر امل�صبب

وارتفاع  املط  بعد هطول  وخا�صة  عاليه  االر�صيه  الرطوبه  تكون  عندما  الربيع  اال�صابه  يف  ت�صتد  املنا�صبة:  الظروف 
درجات احلراره 

االعرا�س: ظهور نقاط ناثره اىل اعلى على االوراق وهي ال�صدء على االوراق وتكون �صفراء وتتحول اىل اللون اال�صود 
وتكون هذه البقع �صغريه وعندما ت�صتد اال�صابه يكرب حجمها ويزداد عددها وبذلك ت�صعف االوراق وجتف وهذا بدوره 

يوؤدي اىل تدين االنتاج كما»ونوعا«
وانتقاء  �صليم  ب�صكل  االر�ض  وجتهيز  بالري  واالعتدال  االمرا�ض   من  واخلاليه  املقاومه  اال�صناف  زراعة  املقاومه: 

االرا�صي التي يوجد بها ميل ب�صيط وان تكون جيدة ال�صرف 
املكافحه الكيماويه: تكون بر�ض ماده مو�صى بها من املهند�ض الزراعي 

االمراض البكتيريه :
عفن الب�صل البكتريي :

امل�صبب:بكترييا 
الظروف املنا�صبه: الطق�ض البارد والرطوبه العاليه 

االعرا�س: تكون اعناق الب�صل لينه وتكون االن�صجه مليئه يف املاء وعند ال�صغط على قواعد االوراق فنه يحدث انزالق 
لالوراق وتنتقل اال�صابه من االوراق للب�صله

الكافحه : تنظيف وازالة االع�صاب من بني اللنباتات كفيل بتخفيف الرطوبه التي تكون بيئه منا�صبه النت�صار املر�ض 
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العفن الطري يف الب�صل :
)Erwinina( امل�صبب:بكترييا

الظروف املنا�صبه :ارتفع الرطوبه واخفا�ض درجات احلراره
االعرا�س : تتكون ماده لزجه هالميه عند قواعد االوراق لهارائحه كريهه 

املقاومه : اتباع الدوره الزراعيه وزراعة تقاوي �صليمه وخاليه من االمرا�ض 
مكافحة االع�صاب وتخفيف الرطوبه يف حميط النباتات وهذا كفيل بتخفيف اال�صابه وان ظهور ال�صم�صوارتفاع درجات 

احلراره توقف املر�ض 
النماتودا 

ان الديدان الثعبانيه )النماتودا (تعي�ض يف الرتبه ويكون �صررها فتعقد اجلذور ات�صوها وتك�صريها وي�صبح لي�ض لها 
القدره على امت�صا�ض املاء والعنا�صر الغذائيه وهذا بدوره يوؤثر على النبات من حيث الكم والنوع  يف االنتاج 

االعرا�س: تهدل يف االوراق وتقزم يف النباتات و�صغر يف حجم االب�صال 
القاومه : اتباع الدوره الزراعيه وزراعة تقاوي خاليه من االمرا�ض 
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ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
وزارة الزراعة

برنامج »حت�صني م�صتوى املعي�صة يف االرا�صي الفل�صطينية املحتلة- ال�صفة الغربية« 
بتمويل من مكتب املمثلية الهولندية

الحشرات :
االوراق  من  الع�صاره  بامت�صا�ض  احل�صرات  تقوم  حيث  الب�صل  تهاجم  التي  االفات  اهم  من  الرتب�ض  :يعترب  الرتب�ض 
وتظهر على االوراق بقع ف�صيه وميكن م�صاهدة احل�صرات والريقات بني االوراق يف الرقبه للب�صله عند فتح االراق عند 

قواعدها 
االعرا�س : بقع ف�صيه تتحول اىل اللون الرمادي بعد تقدم اال�صابه وجفاف لهذه االوراق 

املكافحه :
االبتعاد عن زراعة الب�صل بالقرب من ار�ض مزروعه يف احلبوب .. 1
يف احلقول املرويه  ميكن الري يف الر�صا�صات اتي حتد من الرتب�ض .. 2
الزراعه يف وقت ميكن تفادي انت�صار احل�صره بكرثه .. 3
 ا�صتخدام املكافحه الكيماويه واملبيدات كثريه بعد ا�صت�صارة املهند�ض الزراعي .. 4

ذبابة الب�صل : 
ان هذه احل�صره تهاجم اال�صتال الناجته من بذور او الناجته من امهات حيث يظهر ا�صفرار يف االوراق وذبول وجفاف 

وق�صي الريقه حياتها بني قواعد االوراق وتتغذى على حمتويات الب�صله وتتلفها ومتوت النبته 
الوقايه: ا�صتخدام دوره زراعيه منا�صبه للب�صل وهي رباعيه 

جمع بقايا املح�صول وحرقها 
ا�صتخدام املكافحه الكيماويه وهي كثريه وميكن ا�صت�صارة املهند�ض الزراعي 

 مالحظه: )يرجى مراجعه املر�صد املخت�ض يف مديريات الزراعه لتحديد اأجنع املبيدات وتلك امل�صموح باإ�صتخدامها(.


