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 المقدمة  

.  الوسطى في آسيا ظهوره هناك شكوك حول ما،إلى حد  ا  غامض ظلي الثوم إن أصل

 .قبل الميالد  قرن 30إلى  يعود  الثوم ماستخدا ،بالد فارس وأفغانستان()

 .نباتي نوع15بين  من  14المركز  في العالم الثوم حتلي •

 .العالم في المزروع من الثوم صنف 300  نحو د يوج •

 .العالم هكتار فيألف  380تمتد على   زروعةالمساحة الم •

المنظ • للتغذيةحسب  العالمية  ارتفاع   ،(2007)  مة  في  العالمي    اإلنتاج 

 . طنمليون  15 أزيد من ما يعادل ٪3.5بنسبة 

يمثل    طنمليون     12يبلغ   الصين  إنتاج  • الذي  اج  اإلنت  مجموع  ٪ من77و 

 .العالمي

ب المعتدل و المناطق ذات المناخ  فية الثوم  يمكن زراع  • شكل يمكن تخزينه 

 .(رأشه9الى  7) عدة أشهرجيد ل

 
 

 تقنيات انتاج الثوم 

 الزراعة  .1
 : ثومالطريقة غرس   .1.1

تتكيف مع   • التي  أنواع جيدة و قوية  اختيار 

و   بالصالبة  تتميز  و  البيئية  الظروف 

 النوعية. 

 .)سنينات( وم لفصوص الثبصالت يجب تقسيم   •

 .قنطار/هكتار( 8قنطار/الهكتار )في المتوسط   10-7حوالي  كمية البذور •

 

 تهيئة التربة   .2
 :التسميد1.2

العمق  وضع   • من  NPK(80اسمدة  من   N    ،120  اآلزوت   وحدة    وحدة 

من  P    ،120  الفوسفور قنطار/هكتار+    8-6ر  اقد مب  K)  البوتاسيوم  وحدة 

يزيد من اجيد   لار محلالهكت طن/  15-10السماد العضوي   )السماد العضوي 

 استعمال السماد المعدني(
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 ضافة أسمدة العمق يكون قبل الزراعة و ذلك بحرث التربة سطحيا. إ •
 

 

 

 

 

 
 تحضير التربة 2.2.

على   • التربة  المحراث    50-40عمق  حرث  باستعمال  أن  سم  بجب  التي  و 

لكيجافة    تكون ت  قليال  بأدوات   قصلتال 

 الحرث. 

 .التربة قليال ويةسعلى تلعمل ا •

 

 الزرع و الصيانة  .3

 : األوليالسقي  .1.3

 التربة قليال  سقييجب  زرعقبل ال •

 

 

 الزرع و كثافة  ميعاد .2.3

سم في  3عمق    علىفصوص الثوم    تزرع •

الربيع    محصولل  بالنسبةنوفمبر -أكتوبر 

بالنسبةجانف-وديسمبر آخر   محصولل  ي 

 خريف البداية الصيف و 

الثوم  تزرع • بين  سم  15-7مسافةب  فصوص  و    ما  بين    25الفصوص  ما  سم 

 الخطوط 

 الكبيرة  للفصوص سم  12 الصغيرة وتباعد سم للفصوص  07د تباعد ااعتم •
 

 الضارة  عشاباأل المكافحة ضد .3.3

 زرع ال الضارة قبل عشاب نزع ال  •
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 أوراق  03مرحلة الضارة في  عشاب أللر ك  المبنزع ال •
 

 السقي : .4.3

أسبوع   25 لالخالل    يامم  الكاملة  ادورة  التر  أما،  لثوممحصول  الرملية  في  بة 

 ونقص المطار.ة المرتفعفي أوقات الحرارة أسبوعيا مم  50نستعمل  

ال • الالسقي    مستحسنمن  الباكرفي  تجف   صباح  لكي  الظهر  بعد  أو 

 الليل حلول الوراق قبل 

ببصالت التربة    التصاق   تفاديقبل الجني ل  ني أو شهر  شهربالسقي ينتهي   •

 الثوم 

 ة: نستعمل السقي بالتقطير لمساحات الصغيرفي ا •

ا • السقي  في  نستعمل  الكبيرة:  م  لكن  بالرشلمساحات  ظهور    ةراقبيجب 

 المراض( 

 

 

 

 

 

 حسب مرحلة النمو  احتياجات الثوم من السقي

 احتياجات الماء  المدة   النمو  مرحلة

 هكتار /3م 1200 أسابيع  8 النمو  

 هكتار /3م 1050 أسابيع  5 التكبير 

 هكتار /3م 350 أسبوعان  قبل النضج 
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 : الصيانةسماد . 5.3

 : مقسمة إلى قسمين ومتباعدتين بشهر Kوحدة من    40و  Nوحدة من  40 الاستعم

 االست 

 . أسابيع فيما بعد  4أو   3والثاني أوراق  3- 2عمال الول في مرحلة 

 

 : الوقاية من األمراض . 6.3

 

لكشف    قرب   عنالنبتة    مراقبةيجب  

أهمها: ومن  المراض  العفن    ظهور 

باستعمال    والصدأالبيض   وينصح 

Bouillie Bordelaise ضد الصدأ رش وقائي)التوتية( ك. 

 ستراتيجية المكافحة إ

 الدورات الزراعية   حترامإ •

 ( زرعبذور صحية )معالجة البذور قبل ال لاستعمإ •

 الخرى  واآلفات مكافحة المراض )الصدأ(  •

 . وحرقها بالفيروسات  لمصابةالنباتات انزع  •

 والتخزين. روف التجفيف ظعلى  فاظحال •
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 الجني   الجني وما بعد .4

 
 تاريخ الجني:   .1.4

الوراق،    الثوم  الجني  يبدأ اصفرار  مرحلة  إلى   1/ 2نصف  كونت  عندما  أيفي 

 . أوراقه جافة 2/ 3  ثلثي

 : التجفيف .2.4
 

لكن    ، وفيهاالماء الزائد الموجود    من  لتخلص ل  في الحقلالثوم  الت  يبص   ترك •

المستحسن ت  من  تهوية جيدة علىفي غرف  كون  أن  أو    ذات  شكل حزمات 

 . منع التعفنالعملية ت ههذ  .ضفيرات 

ب  شدة  تعلقت • ودراة  نسبالتجفيف  وحار(  لرطوبة  جاف  )طقس  الحرارة  جة 

 . الهواء حركةو

 

 حضيرالت .5
 :  تنظيف الجذور .1.5

تكو أن  يجب   ( التجفيف  أثناء  و  قبل  الالصقة  التربة    الثوم  بصالت  ن  نزع 

 نظيفة( 

 :   فرز البصالت2.5.

يجب القبل   •  أن  من  التأكد   تخزين 

 بصالت الثوم خالية من المراض 

الثوم صحية  بصالت  يجب أن تكون   •

و  الخارجية  العيوب  من  خالية 

 النوعية التالية:  قاييسمل مطابقة
 

ثابتة  ❖  ، نظيفة  بصالت 

)بدون الم متجانسة   ، لمس 

،    سنينات  ذات    ئهافي جز  ةغير مكسرخارجية(  و  تالفة  العلوي, غير 

 قشرة ملتصقة بإحكام.
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❖  ( المرض  أعراض  من  أو   العفن،خالية  الطفيلية(  والهجمات 

 االضطرابات الفسيولوجية.

 جذور نظيفة وجيدة القطع.   ❖

 سم.  3إلى  2سيقان )السيقان الزائفة( مقطعة بحوالي   ❖

 . ملم 20العيار يفضل أن يكون أكبر من   ❖

 

 

 تخزين الثوم   .6
 تطهير: ال و غسلال، ظيفتنال .1.6

تكون   أن  التخزين  اليجب  و وسائل  المراض    نظيفةغرف  ينصح  خالية من  و 

الجدرانب ال   تبييض  وبمادة  غلق    جير 

 لمنع دخول القوارض. الثقوب 

 التخزين .2.6

الغرفة الباردة، يجب خفض    ألبعد م •

درجة الحرارة لتفادي الصدمة الحرارية:  

مئوية  2-1  بمقدار الي  درجة  حتى  في  وم 

 التخزين  حرارة الحصول على درجة 

درجة الحرارة  و  المخزنة،    صنافو ال  مدةدرجة حرارة التخزين تتعلق بال •

تتراوح   بـ  نسبة  مع    ئويةم درجة    °1+ و  1-بين  ما  المالئمة  تقدر  -60رطوبة 

 .التعفن( رو تطور )لتفادي ظهور الجذو  70%

ن الثوم منفصالً عن المنتجات الخرى ليخ •  تأثير رائحته.   تفاديز 

( أو في  غك   20إلى    5  بكمية)عادة ما تكون    يةشبكأكياس  في    ثوميمكن تخزين ال •

بمقدارمملوءة    صناديقأو  الرفوف   الفضل  ت  من  لتسهيل   ¾ حريك  يساوي 

 الهواء.

عن   • يقل  ال  ما  مساحة15إلى    10ترك  من  الرض    ٪   مسافة و  فارغةسطح 

 . متر بين السقف والرفوف 2 -1تراوح بين  ت

 

: حسب طبيعة  في المتر المكعب    غك  270إلى    180التخزين من كميات    تختلف •

 . بصالت التخزين وحجم ال
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 :  اإلخراج من التخزين .3.6

 

تدريجيًا    البدء الحرارة  درجة  حتى    م° 1  بمقداربزيادة  /اليوم  مئوية  بلوغ  درجة 

 المالئمة و المناسبة.  درجة الحرارة المحيطة

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Institut Technique des Cultures Maraichères et Industrielles 

      BP 50 Route de Moretti- Staoueli- Alger 

Tel: 021.39.36.90/91               Fax: 021.39.36.92 

www.itcmidz.orgSite Web:  

Email:www.itcmi2008@gmail.com 

DFRV 2018 
نسخة 3000وثيقة إرشادية مطبوعة   

2018توزيع مجاني م.ت.ب.إ    

 

http://www.itcmidz.org/

