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 تتجدد زراعتھ لكن معمر، عش�� نبات و�و  ،Alliaceae البصلية للفصيلة ي�بع و�و  ا��ضر  محاصيل أ�م من الثوم �عد        

،
ً
  و�ت�اثر  سنو�ا

ً
 من و�عد ،الز�ر�ة نوراتال �� املتكونة )ال�وائية البالبل( ال�وائية األبصال أو  الفصوص بواسطة فقط خضر�ا

، بارد جو  إ�� األو�� نموه مراحل �� و�حتاج املعتدل، البارد ا��و  نباتات
ً
  �لو�ش ينمو  ل�ي قص��  و��ار  �س�يا

ً
  مجموعا

ً
 خضر�ا

،
ً
.ا���م كب��ة رؤوس بتكو�ن �عد فيما لھ �سمح جيدا









  :طاموالف الن�� -١

، أش�ر /٩/ ملدة �ستمر  األرض �� الثوم حياة دورة
ً
 منطقة ،الصنف :م��ا عوامل جملة ع�� الن�� ميعاد و�عتمد تقر�با

:ماي�� لخال من النباتات ن�� ع�� و�ستدل ،الزراعية ا��دمات مستو�ات ال��بة، نوع ،ا��و�ة الظروف ما، ��د الزراعة

.األرض نحو  وان�نا��ا قم��ا وجفاف ا��ضري  ا��موع أوراق اصفرار .١
  ينةل تكون  للسن املغلفة القشرة أن كما باألسنان يحيط جاف خار�� �غالف النا��ة الثوم رؤوس تتم�� .٢

ً
 ما نوعا

  .ورقيقة

 و�ن النباتات من %٨٠ ��وا�� ا��ضري  ا��موع ع�� الن�� عالمات بظ�ور  ر�ة آخر  ميعاد :الفطام ميعاد و�كون 
  .للرؤوس كب��  تلف �س�ب املرحلة �ذه إ�� النباتات وصول  �عد إضافية ر�ات إعطاء

ً
 ين�� لثوما فإن وعموما

 
ً
اقعة الف��ة �� محليا .حز�ران ش�ر  أواخر  إ�� أيار  ش�ر  أواخر  من الو



:)القلع( ا��صاد -٢

  ١٥-١٠ بحوا�� الفطام �عد
ً
  خضراء التزال ال�� للنباتات قلع يجري  يوما

ً
 حزم �� فر�اض أو  ر�ط�ا يتم �ي ما نوعا

:م��ا اعتبارات عدة حسب املستخدمة القلع وسائط وتختلف مناسبة،

، سطور، أتالم، الزراعة، وطر�قة ثقيلة، أو  خفيفة ال��بة، طبيعة
ً
 املزارع، �انياتو�م العاملة، األيدي توفر ن��ا

  .املزروعة واملساحة

 النباتات قلع �� التأخ��  أن حيث /فر�ك/ الرطو�ة من مناسبة كمية ��ا الزالت واألرض القلع عملية تتم أن يجب

 حب�بات من د�اوتجر� ال��بة من النباتات قلع صعو�ة إ�� و�التا�� ،ال��بة جفاف ز�ادة إ�� يؤدي الفطام عقب

.سو�قيةال� مواصفا��ا من ينقص مما للرأس ا��ار�� الغالف من جزء نزع إ�� يؤدي كما ��ا، العالقة ال��بة



:  فرز الثوم -٣

  و�جري  مناسبة، حزم �� ضفر�ا أو  ر�ط�ا يجري  النباتات قلع �عد
ً
 �� صغ��ة زمح عدة ر�ط أحيانا

  أك��  حزمة
ً
 أو  ا��شرات و أ باألمراض املصابة الرؤوس اس�بعاد العملية �ذه أثناء �را��و  ،�س�يا

 صالفصو  ذات الرؤوس �س�بعد كما ضرر�ا من السليمة األخرى  الرؤوس لوقاية ا��روحة

.الشمس بلفحة املصابة القشرة، امل��وعة املفككة،



:العالج التجفيفي-٤
 معرضة الثوم من الصغ��ة ا��زم توضع

 وعأسـب ملـدة �عروش�ا ومغطاة الشمس ألشعة

  والرؤوس العـروش تجـف حتـى
ً
 ضلو�ف �س�یا

 �ذه جمعت ثم النباتات، تتعفن ال  ح�� تقلي��ا

 ٥٠ حوا�� �عرض مناسبة صـفوف فـي ا��زم

 فالتجفي عملية �ستغرق  .سم ٦٠ وارتفاع سم

 �ا��اي� ع�� و�ستدل يوم ٣٠-٢١ بـ�ن تتـراوح مدة

.النباتات ألعناق التام ا��فاف من



:التالية األمور  مراعاة يجب ا��لية الظروف �� الثوم تخز�ن عملية ولنجاح

  خزن ي ال  النا�� غ��  الثوم أن الثابت من إذ :الن�� تام للتخز�ن املعد الثوم يكون  أن-١
ً
 طو�ال

.وغ���ا العفن بأمراض اإلصابة ن�يجة السر�ع التلف ي�تابھ ما وسرعان

 تتعفن يفالتجف مكتملة الغ��  فالرؤوس ��يحة و�صورة �افية بدرجة تجفيفھ يجري  أن-٢

.�سرعة وتتلف

 قايةو  أجل من ضروري  وا��شرات باألمراض واملصابة ا��روحة الرؤوس واس�بعاد فرز  إن-٣

.اآلفات �ذه �عدوى  اإلصابة من ا��زن  أثناء السليمة الرؤوس

  الغرفة ��و�ة فسوء ال��و�ة جيدة تكون  أن ا��زن  غرفة �� يرا��-٤
ً
 خزن  الةح �� وخصوصا

.تالف�او� للرؤوس العفن مس�بات م�اجمة ثم العرش وتحلل �عفن إ�� يؤدي �عروشھ الثوم



:التخز�ن -٧
ش�ور  ٨ إ�� تصل قد ملدة تخز�نھ يمكن ا��الة �ذه و�� التخز�ن قبل وا��فاف الن�� تام الثوم يكون  أن يجب �� 

 أك��  التفر�غ ومش�لة البلدي، الثوم عند القلع من أش�ر خمسة �عد %٤٨ إ�� الفقد و�صل امل��دة غ��  عادية مخازن 

.األول  �انون  ش�ر  مـن ألكثـر  تخز�نـھ يمكـن ال  حیـث الصـی�� الثوم �� صعو�ة

 افر  حالة �� ين�� فإنھ لذلك  ب�ن ت��اوح �س�یة ةرطو� مع املئـوي  الصـفر  درجة �� الثوم تخز�ن يتم أن امل��دة ا��ازن  تو

 �� ز�ادة ب�س� ز�اد��ا أن حيث ا��د �ذا عن امل��دة ا��ازن  �� ال�س�ية ا��و�ة الرطو�ة تز�د أال  يجب كما ،%٧٠-٦٥

 ظا�رة نبنتج ح�� ذلك عن ا��و�ة الرطو�ة تقل أال  مراعاة مع ا��ذور  نمو  من تز�د كما الرؤوس بأعفان االصابة �سبة

 قبلPPM �٢٥٠٠ك��ب� �يدراز�د املاليك مثل والتفر�غ ال��ر�ع ملنع الكيمائية املواد �عض و�ستخدم الفصوص، تفر�غ
 أيضا ستخدمتوا املعامل غ��  بالثوم باملقارنة ش�ر�ن مدة ال��ر�ع تأخ�� �� املادة �ذه �سا�م حيث أسابيع ٣ بمدة القلع

 ملدة احبنج التخز�ن و�م�انية التفر�غ وتقليل منع ��ا وأمكن رونتجن وحدة ١٢٠٠ –٦٠٠٠ بمعدل)CO٦٠(غاما أشعة

.عام



ةظا�ر  تحدث م١- إ�� ا��رارة درجة انخفاض وعند 

injury التجمد أضرار  Freeze فصوص تتجمد حيث 
 . ف��ا ا��افة املادة �سبة الرتفاع ن�يجة الثوم

الشم�� التد�ور  ظا�رة الثوم تخز�ن عند و�الحظ 

Waxy breakdown  ع�� يؤثر  فز�ولو�� ضرر  و�و 
 لكذ يرتبط وعادة النمو  من املتأخرة املراحل �� الثوم

 ر واملظا� ا��صاد، موعد قرب ا��رارة ارتفاع بف��ات
 صغ��ة مناطق ظ�ور  عن عبارة الضرر  ل�ذا املبكرة
 لو��ا يصبح وال�� الفص ��م �� اللون  فاتحة صفراء

 
ً
 شفاف الفص يصبح ال��اية و�� أصفر  أي داكنا

ً
  ا

ً
 ولزجا

 
ً
 ا��افة ا��ارجية القشرة عادة تتأثر  وال  وشمعيا

نالتخز� عملية خالل التد�ور  �ذا و�ظ�ر  للفصوص



شھر
 
 
 
 

الصنف

%نسبة الفقد الطبیعي شھریاً 

أیلول
 تشرین
أول

تشرین 
الثاني

آذارشباطكانون الثانيكانون األول
ي متوسط الفقد ف

الصنف

د نسبة الفق
الكلي 
%الطبیعي 

B٥٠٫٦٧  ٦٫٣٣٧٨٤٫٦٧٧٫٣٣٩٫٣٤٨7.24الكسواني
البلدي 
الحلبي

٨٤٤٥٫٣٣٤٫٦٧٩٫٣٣٧٫٣٣6.19  B٤٢٫٦٦

A٧٣٫٣٣ ٢٢٫٦٧١١٣٦٥٫٣٣١١٫٣٣١٤10.49الیبرودي

A١١٫٣١٦٥٫٣٣-١٩٫٣٣٤٨٫٦٧٧٫٣٣١٤٫٦٧١١٫٣٣الصیني

A٦٧٫٩٩  9.81-٢١٦٫٣٣٧٦٫٦٧٧٫٣٣١٧٫٣٣١٣٫٣٣-الصیني

الفقد  متوسط 
الشھري

14.53 
A

6.93 
D

6.10
D

6.13 
D

9.87 
C

11.33 
B

5.87 D







C
 لحسن استماع�م

�
 شكرا


