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المحمية من البصل بمخزونيا الوراثي المتراكم عبر السنين أىمية كبيرة فيي تمقى قبول  األصنافتمتمك      
إلى كونيا متأقممة مع الظروف البيئية السائدة في مناطق زراعتيا  باإلضافةكل من المزارع والمستيمك، 

لتقاوييا بالمقارنة  االقتصاديةومقاومة لمكثير من المسببات المرضية والحشرات، إضافة إلى انخفاض التكمفة 
زرع لتوفرىا عمى مدار العام حيث ت نظراً المحمية  األصنافالتي بدأت تنافس  األجنبيةالمدخمة  األصنافمع 

ليست و  مكمف جداً  المدخالتىذه  إال أن استيرادفي عروتين ربيعية وخريفية، إضافة إلى إنتاجيتيا المرتفعة، 
التي يتمتع بيا البصل المحمي، ونتيجة لمجيود المبذولة من قبل الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية فقد تم 

 :واعتماد صنفين جديدين هماتحسين البصل المحمي 

 األحمر المحسن:لبصل البلدي ا-1

أجيال بيدف الوصول إلى  ولثالثة اإلجماليةتم تحسينو باستخدام طريقة التربية  األحمرصنف البصل البمدي 
، وتم الحصول عمى أبصال الصنف الجديد التي امتازت األحمرنوية محسنة من بذار البصل المحمي 

كغ/دونم، نسبة الشمرخة الحقمية  0184572وبإنتاجية جيدة ، %58بالشكل البمبمي والرقبة رفيعة بنسبة 
وبمغت نسبة %، 94553المزدوجة في الحقل انخفضت بنسبة  األبصالأما نسبة ، %7751وصمت إلى 
ذات لب أبيض المون والقشرة سميكة ممتصقة، أما منطقة قاعدة الجذور  واألبصال%، 07510المادة الجافة 

 5ممم 758دائرية بارزة بقطر 

  

 البصل المحسن األحمر البصل غير المحسن األحمر
 

 األبيض المحسن:البصل السلموني -2



أجيال بيدف  ولثالثة اإلجماليةطريقة التربية  باستخدام تم تحسينو أيضاً  األبيضالبصل البمدي  صنف
الجديد التي ، وتم الحصول عمى أبصال الصنف األبيضالوصول إلى نوية محسنة من بذار البصل المحمي 

كغ/دونم، نسبة الشمرخة   089953وبإنتاجية جيدة ، % 58امتازت بالشكل البمبمي والرقبة رفيعة بنسبة 
وبمغت ، % 08581المزدوجة في الحقل انخفضت بنسبة  األبصالأما نسبة ، % 72541الحقمية وصمت إلى 
سميكة ممتصقة، أما منطقة قاعدة  ذات لب أبيض المون والقشرة واألبصال، % 00540نسبة المادة الجافة 

 .ممم 755الجذور دائرية بارزة بقطر 

 

 

 البصل المحسن األبيض البصل غير المحسن األبيض
 

بتحسين القيمة التصنيعية لمبصل  واألحمر األبيضساىمت الصفات الشكمية التي تميز بيا البصل المنتخب 
المحمي، حيث أفاد التعاون مع معمل تجفيف البصل في السممية أن المادة النباتية المحسنة الجديدة ساعدت 

 .لممعمل اإلنتاجيةالذي ساىم في زيادة الطاقة  األمر%عند تصنيع البصل،  78-72عمى وفر اليدر بنسبة 

 :مراحل ىيمحصول البصل المحمي يزرع عمى ثالثة 

 ر:القنا اإلنتاجمرحلة زراعة البذور 1-

ابتداء من أواخر شير  واألحمر األبيضموعد الزراعة: تزرع بذور البصل 
  .شباط حتى أوائل شير نيسان



فقيرة بالعناصر الغذائية يحتاج الدونم  األرضكمية البذار: يفضل استخدام بذور عمرىا سنة واحدة فإذا كانت 
  .كغ 8-4الخصبة يحتاج الدونم  األرضكغ، أما في  1

 آب وبداية أيمول5 78 بين ينضج القزح عموماً  النضج:

  :األمهات األبصال إلنتاجمرحلة زراعة القنار -2

آذار  92-78الخفيفة، ومن  األرضشيري شباط في  خاللموعد الزراعة: يزرع القزح 
 الالزمة إلنتاج البصيالتتتراوح كمية  )القنار(:كمية البذار  .الثقيمة األراضيفي 

لقطر البصيمة ومسافة الزراعة وطريقة زراعة  كغ لمدونم تبعاً  82-42بين  األبصال
كغ لمدونم عند الزراعة عمى خطوط وعمى جانبي الخط  782- 722فيمزم  البصيالت

 .سم 72 واألخرىعمى أن تكون المسافة بين القنارة 

 .آخر شير تموز وحتى آخر شير أبالنضج: ينضج البصل ما بين 

  :البذور إلنتاج األمهات األبصالمرحلة زراعة  -3

 5منتصف شباط –األولمن منتصف كانون  اً اعتبار  األبصالموعد الزراعة: تزرع 

 5كغ 182- 122بين  (دونم)لزراعة وحدة المساحة  الالزمة األبصالكمية البذار: تتراوح كمية 

تنضج دفعة واحدة ضمن النورة الزىرية الواحدة لذلك  اللنضج: تنضج البذور عادة في أوائل شير آب لكنيا ا
  5يفضل جمع البذار أكثر من مرة، توضع النورات في أكياس وتنقل إلى مكان التجفيف

 

 

 

 

 

 



 

 


