زراعة البصل

مشروع التنمية الزراعية الممول من اإلتحاد األوروبي
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مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
8002
إعداد وتنفيذ :زينات موسى ،جورج حداد
تصميم :زينات موسى

زراعة البصل
 متطلبات المناخ لزراعة البصل
 الحرارة :يالئم زراعة الخيار المناخ المعتدل.
° 02 – 81 م لإلناا وللنمو الخضري

 قوام التربة :تراة رملية خصاة ،جيدة التصريف وغنية االمواد العضوية

° 02 – 02 م لنمو األاصال

 درجة الحموضة0،1 – 5،5 :

 الرطوبة :أقل من . % 02
 اإلضاءة :المواقع المشمسة 82 .ساعا ضوء في اليوم على األقل.

 درجة الملوحة 8،0 :مليسيمنس/سم

 أصناف البصل

 شروط إختيار أصناف البصل

تختلف أصناف الاصل حسب:

ذات جودة وإنتاجية عالية

 الشتل واللون :أايض ،أصفر نحاسي وأحمر،

تناسق األبصال واستدارتها

 القاالية للتخزين :فترة طويلة ،فترة متوسطة أو لإلستهالك المااشر،

جودة اللون
مقاومة الصنف لبعض األمراض الحشرات والفيروسات

 اإلحتياجا الضوئية الالزمة لتتوين األاصال:
 أصناف النهار القصير ( 80ساعة ضوء)

قابلية الثمار للتخزين

 أصناف النهار المتوسط (83ساعة ضوء على األقل)

 شروط إختيار البذور أو البصيالت
 عالية الجودة
 خالية من األمراض التي تنتقل عبرها
 معقمة بمبيد فطري خاصة تيرام Thiram

 الدورة الزراعية
ينصح اإعتماد دورة زراعية لمدة  5 - 3سنوا يمنع خاللها زراعة الثوم،
الاصلللل والتلللرا ألنهلللا تصلللاب اآفلللا مشلللترتة ،وإدخلللال زراعلللة جميلللع
الخضار والاقوليا .

 تحضير األرض





 متطلبات التربة لزراعة البصل

إزالة المخلفا الزراعية
الضارة اإستخدام المايد العشاي "غاليفوسا "
إزالة األعشاب
َ
إجراء تحاليل مخارية لنساة المادة العضوية ،جهوزية العناصر
الغذائية وانية التراة .تجرى التحاليل في الخريف للمادة العضوية
وعند تحضير األرض للتحاليل التيميائية



إجراء فحص للتراة من حيث األمراض الفطرية ،الاتتيريلة والنيملاتود
ومعالجتها االتعقيم



إجراء فالحة عميقة في الخريف




إضافة السماد العضوي المتخمّر اين  3-8.5طن للدونم
إضافة األسمدة التيميائية حسب نوع الزراعة المعتمدة على الشتل التالي:

 أصناف النهار الطويل ( 82ساعة ضوء على األقل)

 تعقيم البذور او البصيالت
تعقم الاذور قال الزرع لتجنب إصااة المحصول ااألمراض والحشرا
اروسيميدون Procymidon
اياروديون Iprodion

العفن األايض

تيرام Thiram
ثيوفاما ماتيل Thiophanate -methyl
ديازنون Diazinon
تلورايريفوس Chlorpyriphos

ذاااة الاصل وحشرا التراة

 تعقيم األرض
في حال تاين وجود أمراض خطيرة عار التحاليل المخارية أو في حال
إنتشارها في الموسم السااق ،تعقم األرض االطاقة الشمسية من حزيران
حتى آب نظرا" للظروف المناخية المناساة وتاقى اإلستعانة االمايدا
التيميائية قال  2 – 0أساايع من الزرع توسيلة متملة لها في حال إستمرار
وجود مسااا األمراض أو عند اإلصااة الشديدة.
التعقيم الكيميائي للتربة
إسم المادة الفعالة للمبيد
تلورايريفوس أتيل Chlorpyriphos-ethyl
ديازنون Diazinon
دازوما Dazomet

نوع اآلفة
القارضة ،الدودة الشريطية،
المالوش  ،ذاااة الاصل
جميع الفطريا والنيماتود

ديتلورو ارواأن 1-3, Dichloropropene

نيماتود

 إلنتاج البصيالت :يضاف  80تلغ من سلفا األمونياك ( 00 ،)%08تلغ سوارفوسفا ( 02)%25و تلغ سلفا الاوتاسيوم ()%52
 إلنتاج البصل الناتج عن زراعة البصيالت :تضاف الدفعة األولى  80تلغ من سللفا األمونيلاك ( 00 ،)%08تللغ سوارفوسلفا ( )%25أو 20،5
تلغ سوار فوسلفا التالسليوم األحلادي ( %08أوتسليد الفوسلفور) و 32تللغ سللفا الاوتاسليوم ( .)%52ثلم تضلاف الدفعلة الثانيلة  5تللغ ملن سللفا
األمونيوم ( )%08قال زرع الاصيال .
 إلنتاج بصل النهار الطويل (للتخزين) 01،5 :تلغ من سلفا االمونيوم ( 23-33 ،)%08تلغ سوارفوسفا ( )%25أو  20،5تلغ سوار فوسفا
التالسيوم األحادي ( %08أوتسيد الفوسفور) و 22-32تلغ سلفا الاوتاسيوم ( %52أوتسيد الاوتاسيوم).
 إلنتاج بصل النهار القصير  31 - 01،5 :تلغ سلفا االمونيوم ( 00-88 ،) %08تلغ سوارفوسفا ( )%25و 32تلغ سلفا الاوتاسيوم (.)%52



فالحة األرض اواسطة المحراث لخلط األسمدة

 الزراعة
 -1الزراعة المباشرة بواسطة البذور(البيدرون)
تتم زراعة اصل النهار الطويل المعد للتخزين إاتدءا" من شهر شااط اينما تت ّم زراعة اصل النهار القصير من منتصف أيلول حتى أواخره.
تتراوح تثافة الزرع ما اين 12شتلة االمتر المراع للحصول على منتج ذا الحجم التاير ،وحوالي
 852شتلة االمتر المراع للحصول على الاصل ذا الحجم الصغير .إنطالقا" من هذه التثافا  ،ينصح
ازراعة مصاطب اعرض  32سم واتثافة زرع  25 -02شتلة في المتر جر .تما يمتن زراعة
مجموعا من  2مصاطب تفصل اينها ممرا اعرض  25سم للسماح امرور اآلال الزراعية.
تتراوح التمية المطلواة لزراعة هتتار واحد اين  5 - 2تلغ من الاذور ويت ّم الزرع على عمق ما
اين  0و 3سم إلنتاج اصل النهار الطويل وما اين  8،5 -8سم إلنتاج اصل النهار القصير.

 50سم

 05سم

 -8إنتاج البصل بواسطة زراعة البصيالت (القنار)
يعمد إلى إنتاج الاصيال في المناطق الجالية في الموسم األول ويصار إلى زراعتها في الموسم الثاني.

إنتاج البصيالت (السنة األولى)
تزرع الاذور خالل شهري نيسان-أيار وتتون تثافة الزرع مرتفعة تتراوح ما اين  822و 832تلغ
في الهتتار ،أما عمق الزرع فال يجب أن يزيد عن  0سم .يتم القلع في أواخر شهر تموز .في حال
الحصاد اليدوي ،يقلع الاصل وعروشه خضراء ،أما في حال إستعمال آال الحصاد ،يجري التقليع
اعد ترك الاصيال حتى جفاف العروش االتامل.

السنة األولى

تحفظ الاصيال على درجة حرارة تتراوح ما اين صفر وo 0م.

زراعة البصيالت (السنة الثانية)
قال أساايع قليلة من الزرع ،توضع الاصيال على حرارة  82-1م oلتي تخرج من فترة الستون.
يت ّم الزرع خالل شهر آذار ويحتاج الدونم لحوالي  05تلغ اصيال ذا قطر ما اين  85 – 83مللم،
امعللدل  80-9اصلليلة فللي المتللر جل ور علللى خطللوط متااعللدة امسللافة  05سللم واشللتل مجموعللا مللن
خمسة خطوط تفصل اينها ممرا اعرض  52سم تسمح امرور آال الزراعة.

السنة الثانية

تزرع الاصيال على عمق  3سم وامسافة  80 – 82سم اين الاصيلة واألخرى للخط الواحد .تاللغ
تثافة الزرع حوالي  30222اصيلة للدونم الواحد.
 05سم

 520سم

 الري
يروى الحقل مااشرة اعد الزرع ،ثم تعطى الرية األولى اعد حوالي األساوع ،مما يساعد
على إتتمال اإلناا اصورة جيدة .أما في ما اعد ،يتوقف الري على العوامل المناخية
السائدة ،نوع التراة ونظام الري.
ينصح اري الاصل االرذاذ وتتراوح االحتياجا المائية اين
 5322و 0522متر/3هتتار على أن يتوقف الري قال
الحصاد احوالي ثالثة أساايع أو شهر.
ري البصل بالرذاذ
كميات الري وعدد الريات لزراعة البصل في منطقة البقاع األوسط ضمن دراسة قامت بها مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في محطة تل العمارة.
الشهر

شباط/آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز

المجموع

متر/3هكتار

522-2

8222

0052

0052

8522-8222

0522

عدد الريات

8-2

0

2

2

3-0

82-80

 التفريد
يت ّم التفريد في الزراعة اواسطة الاذور (الايدرون) اعد الرية األولى .يادء التفريد عندها يتون الناا
تعاد العملية عندما يالغ طول الناا حوالي  80- 82سم وتترك ناتة واحدة تل  82سم.

قد الغ طول اين  1 – 5سم حيث تترك شتلة واحدة تلل

 5سلم.

1
 2 – 5سم
 5سم
 18 – 10سم

8

 10سم

 العزق ومكافحة األعشاب الضارة
يجب متافحة األعشاب الضارة عند تحضير األرض ،أما خالل المراحل األولى اعد الزرع (مرحلة  2 – 0أوراق) فينصح التقيد جيدا" االتعليما المتوفرة على ملصق
المايد خاصة في ما يتعلق االتمية المستخدمة ،مراحل التطور الفيزيوللوجي لنااتلا الاصلل وفتلرة األملان عنلد ضلرورة اللجلوء اللى المتافحلة التيميائيلة .يمنلع إسلتخدام
المايدا اعد المرحلة المذتورة على الملصق ويجب إعتماد التعشيب اليدوي فقط .من المايدا التيميائية التي يمتن إستخدامها في متافحة األعشاب الضارة فلي زراعلة
الاصل:



أوتسيفليورفان  Oxyfluorfenللقضاء على األعشاب العريضة



فلويازيفوب  -ب – اوتيل  Fluazifop - P- Butylللقضاء على األعشاب الرفيعة الحولية

يعزق الاصل  3 – 0مرا  ،يجرى خاللها إزالة األعشاب الضارة والترديم حول النااتا احيث تصاح في وسط الخط تماما حتى ال تتون الاصلة عائمة وترقد الحوامل.

 التسميد
يختلف ارنامج التسميد حسب نوع الزراعة المعتمدة .عموما"  ،ترتفع حاجة نااتا
الحاجة الى عنصر األزو خالل فترة النمو الخضري.

الاصلل اللى عنصلري الاوتلاس والفوسلفور خلالل فتلرة تتلون األاصلال ،اينملا ترتفلع

يضاف الفوسفور دفعة واحدة مع الفالحة .يضاف الاوتاسيوم دفعة واحدة للزراعة القصيرة األمد ويتجزأ في األنواع األخرى من الزراعة على شلتل نيتلرا الاوتاسليوم
في مرحلة إنتفاخ الاصل .يتم إضافة األزو اشتل مجزأ حيث تضاف تمية منه عند الزرع والقسم األتار منه خالل الفترة الممتدة من مرحلة النمو الخضري حتى اداية
إنتفاخ الاصلة.
برنامج تسميد البصل حسب نوع الزراعة المعتمدة
 -1إلنتاج البصيالت

تسميد تغطية

آزوت (كلغ/دونم)

أوكسيد الفوسفور (كلغ/دونم)

أوكسيد البوتاسيوم (كلغ/دونم)

 82تلغ نيترا األمونيوم ()%33،5

-

-

 -8إلنتاج البصل الناتج عن زراعة البصيالت

في مرحلة النمو

آزوت (كلغ/دونم)

أوكسيد الفوسفور (كلغ/دونم)

أوكسيد البوتاسيوم (كلغ/دونم)

 85 -82تلغ نيترا األمونيوم ()%33،5

-

-

 5تلغ من نيترا الاوتاسيوم ( %83أزو  %25-اوتسيد الاوتاسيوم)

في مرحلة بداية إنتفاخ البصيلة
 -3إلنتاج بصل النهار الطويل (للتخزين)

آزوت (كلغ/دونم)

أوكسيد الفوسفور (كلغ/دونم)

أوكسيد البوتاسيوم (كلغ/دونم)

في مرحلة  3-8أوراق

 85- 82تلغ نيترا األمونيوم ()%33،5

-

-

بعد شهر

 85- 82تلغ نيترا األمونيوم ()%33،5

-

-

 05-02تلغ نيترا الاوتاسيوم ( %83أزو  %25-اوتسيد الاوتاسيوم)

في مرحلة بداية إنتفاخ البصلة
 -4إلنتاج بصل النهار القصير

آزوت (كلغ/دونم)
تسميد التغطية:
قبل الشتاء
في بداية الربيع
مباشرة قبل إنتفاخ البصلة

 30-05تلغ نيترا التالسيوم
( %85،5أزو )
 85- 9تلغ نيترا األمونيوم ()%33،5

أوكسيد الفوسفور (كلغ/دونم)

أوكسيد البوتاسيوم (كلغ/دونم)

-

-

-

-

 31-02تلغ نيترا الاوتاسيوم ( %83أزو  %25-اوتسيد الاوتاسيوم)

المكافحة المتكاملة لآلفات على البصل
 -1الحشرات
 التريبس
من أخطر الحشرا على الاصل تتتاثر في المناخ الحار والجاف وناقلة للفيروسا ولمرض التاقع الانفسجي
المراقبة الحقلية:




Photo by Jack Reed

حشرة التريبس

وضع ومراقاة المصائد الورقية الزرقاء الالصقة

عند إصطياد الحشرة على المصيدة ،يت ّم مراقاة  5نااتا من أراع أماتن مختلفة من الحقل مرتين تل أساوع
المكافحة الكيميائية:
by Zinette Moussa




رش المايد الحشري دالتامترين  Deltamethrinعند رصد  3حشرا على الورقة الواحدة

أو رش المايد الايولوجي غير السام ساينوساد Spinosad
المكافحة البيولوجية:



من األعداء الطايعية المهمة والمتواجدة في لانان :اقة األوريس

 ذبابة البصل

Photo by Whiteney Cranshaw

بقة األوريس

Photo by Alton Spark

عوارض اإلصابة

المراقبة الحقلية:




وضع المصائد الصفراء خاصة على أطراف الحقل ومراقاتها مرة تل اساوع

عند إلتقاط الحشرة البالغة على المصائد ،يتم مراقبة  011ورقة لرصد اليرقات
المكافحة الوقائية:





إستخدام السماد الالدي المتخمر جيدا"
تغطية األرض اعد الزرع لمنع اإلناث من وضع الايض

تعقيم األرض قال الزرع في المناطق التي لها تاريخ سااق االحشرة
المكافحة الكيميائية:



Photo By Jack Clark

الحشرة البالغة

اليرقة

رش المايد الحشري تلورايريفوس اتيل  Chlorpyriphos ethylعند إصااة  % 3 – 0من األوراق

Photo by John L. Capinera

 القارضة السوداء
المراقبة الحقلية:



وضع مصيدة فرومونية ( 0مصيدة  82 /دنم) على إرتفاع متر واحد فوق الناا
ومراقاتها مرة واحدة  /األساوع

 عند رصد الحشرة في المصائد يجب توقع ظهور اليرقا في ما اعد .عند ذلك ،يت ّم
مراقاة الحقل اإستمرار والاحث عن اليرقا في أسفل الناا التي تظهر عليها
المصائد الفرومونية
عوارض اإلصااة
 يمتن ستب محلول الصااون مع الماء في منطقة اإلصااة مما يدفع اليرقا للخروج إلى سطح التراة
المكافحة الكيميائية:





تعقيم األرض قال الزرع في حال ظهور الحشرة في الموسم السااق
عند رصد الدودة ،يت ّم رش مايد مانع اإلنسالخ مثل فلوفنوتسورون  Flufenoxuronأو ديفلواانزيرون
 Diflubenzuronعند الغروب لمتافحة يرقا الطور األول والثاني
وضع طعوم سامة في التراة عند الغروب وهي عاارة عن مزيج من النخالة ،الستر والمايد الحشري دالتامترين

Photo by John L. Capinera

اليرقة

 -8األمراض الفطرية
 التبقع البنفسجي



رش امايد جهازي مثل تلوروتالونيل  Chlorothalonilعند أول ظهور اإلصااة
وإعادة الرش في حال استمرار األحوال الجوية المناساة إلنتشار الفطر

Photo by H.F. Schwartz



رش مايد وقائي مثل المناب  Manebأو المانتوزيب  Mancozebعند توفر
الظروف المناخية المناساة إلنتشار الفطر

 الظروف المناخية المناساة :حرارة  08درجة مئواة وطقس رطب أو ماطر ،أو ضااب لفترة طويلة
Photo by Jack Clark

 ،Iprodioneثيوفانا ماتيل  +مناب  ،Thiophanate – Methyl + Manebوإعادة الرش
تل  82ايام االتناوب اين المايدا حتى إنتهاء الظروف المناخية المناساة إلنتشار المرض

()5

 الظروف المناخية المالئمة إلنتشار العفن األايض :رطواة عالية وحرارة منخفضة

اصفرار األوراق تدريجيا ً من أعلى الى
األسفل وسهولة اقتالع الشتول

 الظروف المناخية المالئمة إلنتشار العفن الرمادي :حرارة  02 – 80م oوطاقة مياه
على األوراق تالندى لمدة  02ساعة
 الظروف المناخية المالئمة إلنتشار لفحة الاوتريتس :حرارة  02 – 82م oرطواة
فوق  ،% 05هطول أمطار غزيرة أو وجود طاقة مائية على األوراق لفترة طويلة
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رش الشتول عند أول ظهور العوارض على األوراق اإحدى المايدا الفطرية مثل ازوتسيسترواين
 ، Azoxystrobinاانتونازول  ،Penconazolثيوفانا ماتيل  +مناب – Thiophanate
 ،Methyl + Manebمافنوتسام  + Mefenoxamتلوروتالونيل  .Chlorothalonilوإعادة
الرش اعد  82 – 1ايام في حال استمرار الظروف المناخية المالئمة إلنتشار الفطر

()0
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 الرمد الزغبي ()4
رش إحدى المايدا الوقائية مثل مناب  ،Manebمانتوزيب  Mancozebأو جنزارة عند توفر
الظروف المناخية المناساة إلنتشار الفطر

Photo by Jack Clark

 العفن األبيض ( ،)1العفن الرمادي ( )8و لفحة البوتريتس ()3
 تعقيم األرض قال الزرع في حال تاين وجود فطر العفن األايض في الموسم السااق
 تعقيم الاذور قال الزرع
 التخلص من النااتا المصااة وحرقها
 عند أول ظهور العوارض ،رش الشتول اإحدى المايدا الفطرية مثل :تيرام  ،Thiramاياروديون

()5

 الظروف المناخية المناساة :طقس اارد ورطب
Photo by Jack Clark

 -3األمراض البكتيرية

رش المايد الوقائي مناب  Manebعند توفر الظروف المناخية المناساة إلنتشار الاتتيريا

 الظروف المناخية المناساة :حرارة  02درجة مئوية ورطواة مرتفعة.
ينتشر المرض اسرعة اعد هطول أمطار غزيرة ومتقطعة

By H. Schwartz and D. H. Gent




إستخدام اذور معقمة

By H. Schwartz and D. H. Gent

 اللفحة البكتيرية

حصاد البصل
 دالئل الصالحية لحصاد البصل
تتراوح المدَة الالزمة لنضوج الاصل اين  0-5أشهر حسب الصنف .يادأ الحصاد عندما يصل الاصل إلى مرحلة النضوج التامل وذلك في منتصف آب لاصل النهار
الطويل الناتج عن زراعة الاذور وفي منتصف أيار – حزيران لاصل النهار القصير .من دالئل نضوج الاصل:
إنحناء األوراق نحو األسفل
إصفرار  % 12من األوراق مع اقاء  2 – 3أوراق خضراء
توقف النمو الخضري وإنتقال المدخرا الغذائية من األوراق والساق الى األاصال.
الاصال مغطاة اشتل تامل اقشرة خارجية.
جفاف أعناق الاصل وعدم إنزالق أصااع اليد عند لمسها

 الحصاد
يت ّم قلع الاصل يدويا" االمنتوش وال ينصح اإستعمال المحراث لتجنب جرح المحصول.

وصول البصل إلى مرحلة الحصاد

 معامالت ما بعد الحصاد
تجفيف الاصل لمدة  1 - 2أيام واعيدا" عن أشعة الشمس المااشرة إلزالة الرطواة الزائدة .يجب أن تتون
حرارة الجو ° 02م على األقل.
تقطيع األوراق وترك  0.5-8.5سم من األعناق ،و تقلَيم المجموعة الجذرية.
فرز األاصال وإزالة األاصال المتضررة والمصااة ااألمراض وغير الناضجة تماما".
نثر األاصال مجددا" في الحقل لمدة يومين حتى يتتمل جفاف األعناق ويختم متان القطع لتجنب دخول الفطريا .

 التخزين

تجففيف البصل في الحقل

يتم تخزين اصل النهار الطويل الذي ت ّم حصاده في آب .أما اصل النهار القصير فيمتن تخزينه لمدة قصيرة اين  3 – 0اشهر.
يخزن الاصل لفترة طويلة على حرارة صفر لألصناف التي تتمتع امقاومة متوسطة للارد وعلى حرارة اين  8و  0تح
المنخفضة .تتراوح الرطواة النساية ما اين  % 02 - 55مع توفير تقليب جيد للهواء.

الصفر لألصناف التي تتحتمل الحرارة

توضع األاصال في غرف التخزين على شتل أتوام احيث ال يتعدى اإلرتفاع  0.5م في المخازن المعتمدة على التهوئة العادية و  2.5م في المخازن التي تعتمد
التهوئة اإلجاارية .تما يمتن توضيب الاصل في صناديق أو أتياس ويسمح اتتديسها حتى  0 - 5طاقا على أن يترك ممرا للهواء ( 02 – 85سم االقرب من
الجدار و  1 - 5سم اين األتياس أو الصناديق) .

 دالئل جودة البصل المخزن
 إتتمال نمو العنق ،الحراشيف الخارجية والقشرة الخارجية،
 صلب،
 عنقه جاف ومقفل،
 خالي من الاراعم ومن الجذور النشيطة،
 طول ذيله متناسق ( 2سم)،
 لونه متناسق وشتله مستدير،
 سليم ،خالي من اإلعفان ،أضرار الحشرا  ،لسعة الشمس ومن اإلخضرار،
 خالي من أضرار التجميد،
 خالي من الروائح التريهة و الغرياة

