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(<) 

  مقدمة .2
 Cucumis sativus ىو العممي لمخيار سماال

 ، والشائع أن موطنو األصمي ىو اليندCucumbitacaeينتمي لمعائمة القرعية سنوي عشبي نبات  الخيار
ولذا فإن المناخ المناسب لزراعتو ىو الجو الحار والرطب نسبيًا، والخيار من النباتات التي تحمل نوعين 

غني بالماء حيث يحتوي من األزىار المذكرة والمؤنثة عمى نبات واحد أي أحادي الجنس والمسكن. الخيار 
مبلح الحديد % سكريات وكميات بسيطة من الدىون وأ ?,8% بروتين،  <,7% ماء، >@عمى 

طازجة، أو عمى ىيئة  ءعمى ىيئة ثمار خضراستيمك الخيار وي   Cو A والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين
 ثمار مخممة، كما يدخل في تصنيع كثير من مستحضرات التجميل.

حماية المزروعات من العوامل تعمل عمى  ،مكثفةالزراعة تعتبر الزراعة في البيوت المحمية نمط من ال
، وىي وسيمة إلنتاج في وحدة المساحة اإلنتاجالبيئية المناسبة لزيادة  الخارجية وتوفير الظروف

(، وليذا النمط من الزراعة العديد من المزايا مواعيد متميزة تسويقيًا )في غير مواسميا يالخضروات ف
 :ومنيا

 المزارع.توفير المنتج الزراعي عمى مدار العام وبالتالي تحقيق الزيادة في دخل  -8

التقميل من استيبلك المياه وزيادة العائد من وحدة المياه وسيولة معالجة التربة خصوصًا في األراضي  -9
  الرممية حيث تستعمل نظم الري الحديثة.

 في اإلنتاج طوال العام. ستمرارواال ضمن مواصفات عالية الجودة زيادة اإلنتاج في وحدة المساحة، -:

مكانية السيطرة عمييا، وسيولة عمميات الخدمة الزراعية. حماية المزروعات من اآلفات -;  الزراعية وا 

 إمكانية االستغبلل المكثف لرأس المال في مساحة محدودة من األرض. ->

  أصناف بذور ىجينة عالية اإلنتاجية ومقاومة لآلفات واألمراض. استخدام -=

  الخمفية .3
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة إنجازات كبيرة في مجال التنمية الزراعية انطبلقا من أىمية الزراعة 

، وليذا لجأت الدولة إلى إتباع أسموب الزراعة المحمية ودورىا اليام في تحقيق األمن الغذائي لمدولة
زراعة المحمية مكانة كبيرة في ال حتمتاقد و لتأمين بعض احتياجات السوق المحمية عمى مدار العام، 

، وقمة الموارد المائية، الحار السائد في معظم أيام السنة القطاع الزراعي بالدولة، وذلك بسبب المناخ
ومحدودية األراضي الزراعية، والطمب المتزايد عمى أنواع الخضروات المختمفة خاصة الخيار طول أيام 

 السنة. 
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في توفير الخضروات في السوق المحمية، فقد حرص جياز أبوظبي وألىمية ىذا األسموب من الزراعة 
لمرقابة الغذائية إلصدار بعض األدلة الزراعية والبروتوكوالت المتخصصة بيدف مساعدة المزارعين، 

 دليلال ىذا إعداد تم   فقد يو، وعمالعمميةاألبحاث و  عمي المرجعيات اعتماداً ونشر الثقافة الزراعية ليم، 
 والتي تغطي األخرىاإلصدارات يختص بزراعة الخيار في البيوت المحمية في إطار سمسمة من  الذي

 إمارة أبوظبي.والتي تزرع بعظم محاصيل الخضار والفاكية م
 

 وثائق ذات صمة  .4
 .بشأن الغذاء بإمارة أبوظبي ?977( لسنة 9قانون الغذاء رقم ) -
 .مبيـدات اآلفـات الزراعيـةفـي شـأن  9@@8( لسنة 8;قانون اتحادي رقم ) -
 في شأن تحسين دخل المزارعين. 9787( لسنة <نظام رقم ) -
 .في شأن تتبع واسترداد األغذية واألعبلف ?977( لسنة :نظام رقم ) -
 .دليل الممارسة في شأن تتبع واسترداد األغذية -

 .المبيدات ستعمالادليل  -
 .األمثل لمياه الري ستخداماالدليل  -

  ونطاق التطبيق المجال .5
نتاج الزراعي ورفع كفاءتو تسيم في تحسين وسائل اإل بشرح الطرق والوسائل التي يختص ىذا الدليل

السيما في مجال الخضر وبالتحديد محصول الخيار مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات السميمة التي 
 صدار ىذا الدليل.إتحقق اليدف من 

راضي الزراعية وميندسي اإلرشاد الزراعي و حائزي األأمالكي ىذه الوثيقة مخصصة لبلستخدام من قبل 
  ووقاية النباتات.

 الهدف .6
ييدف ىذا الدليل إلى تعريف المزارعين والميندسين والمرشدين الزراعيين بكافة الوسائل والممارسات 

بالبيوت المحمية إنتاج محصول الخيار المرتبطة بة يزراعمراحل العمميات ال افةلكالصحيحة البلزمة 
ًً كمًا و اإلنتاج في  جودةبصورة تؤدي إلى  جيد لممزارعين  قتصادياالمساىمة في تحقيق عائد  مع نوعًا

 .الموارد استدامةدعم و 
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 التعريفات  .7
 :لغايات ىذه الوثيقةالتعريفات التالية تستخدم 
 : المحمية البيوت

 

معدنية ويتم تغطيتيا بأغطية منفذه لمضوء مثل منشآت مصنوعة من ىياكل 
الببلستيك أو الزجاج وتزرع بداخل البيوت المحمية النباتات بغرض حمايتيا 
من الظروف الجوية غير المناسبة والقاسية عن طريق التحكم في درجات 
الحرارة من خبلل تدفئة النباتات في الطقس البارد أو تبريدىا في الطقس 

 الحار.
 

 :يم الحراريالتعق
 

مقاومة لشعة الشمس وحرارتيا أعن عمميو يتم بيا استغبلل  عبارةىي 
 الحرارةشير أفي  يفضل استخدام ىذه العمميةو  ةالترب القاطنة فيمراض األ

 .فضل النتائجأبحيث تحقق  ةوالعالي المرتفعة
 

التعقيم 
  الكيميائي:

 

المواد الكيميائية السيمة التحمل والتي  ستخداماىو التعقيم لمتربة الذي يتم ب
 القاطنة فيمراض األمقاومة لمكافحة و وذلك  تعرف باسم معقمات التربة

 .ةالترب
 

  الرطوبة النسبية:
 

كتمة بخار  لىإىي النسبة بين كتمة بخار الماء الموجود في حجم من اليواء 
 . نفسيا الماء البلزمة لتشبع حجم اليواء ىذا عند درجة الحرارة

 
 

 المحمية  التي تزرع في البيوتالخيار  صنافأ

األصناف خاصة لمزراعة المحمية ) أصنافحيث توجد  ،إنتاجية المحاصيلفي  اً ىام اً دور يمعب الصنف 
 ومممسيا ولونيا ، وحجم الثمارالخضري لمنباتالنمو مواصفات إنتاجية من حيث  صنف، ولكل (نييجال

رة لمقد وفقاً الصنف  ختيارايتم و  التخميلوخيار فيناك األصناف الطويمة واألصناف القصيرة  وصبلبتيا،
 السوق حتياجاتوا لذوق المستيمك اإلنتاجية طبقاً  والغرض مندرجة مقاومتو لؤلمراض العالية و  اإلنتاجية

. 
 
 

http://www.baitona.net/forum/baitona27/bait16432/
http://www.baitona.net/forum/baitona27/bait16432/
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  فً انثٍىخ انًسًٍحخٍار نزراعح ان انظزوف انًالئًح

 

 درخح انسزارج -2

 - ?8درجة مئوية و 7: - >9ا بين م تتراوح درجة الحرارة المبلئمة نياراً  :الخضريمرحمة النمو  . أ
 درجة مئوية ليبًل. 97

درجة  7: - :9ما بين  ارـواإلثم ارـلئلزىئمة تتراوح درجة الحرارة المبل :واإلثمار اإلزىارمرحمة  . ب
 ليبًل.درجة مئوية  ?8 - =8و نياراً مئوية 

 
 انزطىتح اننسثٍح  -3

 %.7<ن ـل عـتق أال% ويجب 7@ - 7? نـبيتتراوح  البيوت المحميةدرجة الرطوبة المثمى داخل 
 
 انضىء  -4

الضوء ب ويتأثر نمو النبات الضوئيعممية التمثيل  في ألىميتو نظراً  نبات الخياريعتبر الضوء ىام لنمو 
 ،البيوت المحمية في اإلنتاجخبلل فترة وذلك  اإلضاءةشدة و  الضوء، طول الفترة الضوئيةمن حيث نوع 

نفاذية الضوء من  تقميل إلىؤدى من المشاكل التي ت الببلستيكي الغطاءعمى  األتربةكم امشكمة تر  وتعتبر
  .يالببلستيك الغطاءوعمى ذلك يجب المحافظة عمى نظافة البيوت المحمية، داخل  إلىخبللو 

 أرض البيت المحمي لزراعة الخيارتجهيز  .8
الحشائش ويوجد العديد من الطرق المتبعة في و فات يتم تعقيم التربة من اآل انثٍد انًسًً: ذزتحذعقٍى 
عن طريق التربة من محصول  اآلفات نتقالالى إتكررة لمحاصيل متشابية تؤدي الزراعة المحيث التعقيم 

وينقسم التعقيم إلى  اآلفات.والغرض من عممية التعقيم ىو القضاء عمي العديد من  محصول تالي إلى
 :نوعين

 
 انسزاريانرعقٍى  .1

 التعقيم الشمسي تجرى عمميةو ىما تعقيم شمسي وتعقيم ببخار الماء  عان من التعقيم الحراريويوجد نو 
 :وفق الخطوات التالية مايو إلى نياية أغسطس( )الفترة من شيربشكل واسع خبلل أشير الصيف 

  .زالة بقايا المحصول السابقإ .أ 
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 المحصول بقايا إزالة( 8صورة )
 

 .مع التسوية عميقاً  األرضحراثة  .ب 

 

 مع تسوية األرض حراثة( 9صورة )

ضمن خطوات تعقيم  التسميديمكن إضافة السماد العضوي وفق الكميات الموصى بيا في برنامج  .ج 
 التربة.

 .مد شبكة الري .د 

  

 الري شبكة( :صورة )
 

حكامرون يكم (977 -877)ك بالببلستيك الشفاف سم األرضتغطية  .ه  الببلستك  أطراف وا 
 .لمنع التسرب الحراري بالتربةبلت والوص

http://www.google.ae/imgres?imgurl=http://onetribe.nu/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/greenhouse04.jpg&imgrefurl=http://www.onetribe.nu/blog/post/182&usg=__aR7MyPyZfUX_T415NYqS-wbyvXQ=&h=375&w=500&sz=35&hl=ar&start=10&zoom=1&tbnid=nfr-a2d01CbRwM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=-hd7Teq_A4q28QOB28C4BA&prev=/images?q=cleaning+the+green+house+from+previuse+crop&um=1&hl=ar&sa=N&biw=1020&bih=563&noj=1&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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 بالببلستيك األرض تغطية( ;صورة )

 

التعقيم تأثير ويتمثل  أسابيع =-;وتترك لمدة  الغطاءتحت التربة بالكامل ري البيت لترطيب  .و 
درجة  >8-87في حدود تتراوح بين غطية الببلستيك درجات حرارة التربة تحت أ رفع إلىالشمسي 

لعالية ه الحرارة اات حرارة الجو الخارجي وعمي األخص في ساعات الظييرة وىذة عن درجمئوي
 .المسببات المرضية فى التربة أو تقتلتعيق 

 

 البيت ري( >صورة )

 .األخرىالعمميات الزراعية ب ومن ثم يتم القيام يغطاء الببلستيكال رفع .ز 

 

 الببلستيكي الغطاء رفع( =)صورة 

وتغطى  عمى التربة أنابيب مثقبة بتوزيع وذلكبخار الماء التربة تتم بواسطة  تعقيمفي حين أن عممية 
الحرارة في أبرد نقطة  يجب أن تصل درجةو  ماء يضخ بخارمصدر األنابيب ب بالببلستيك وتوصل

 درجة مئوية لمدة نصف ساعة. 9?إلي في التربة عمى األقل 
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 التعقيم الكيميائي .1

يتم تطبيق ىذا النوع من حيث الفورمالين أو  زميدمثل البا الكيميائيةأحد المواد  باستخدامويتم ذلك 
 التعريفي لممبيد.تعقيم التربة وفق التوصيات الواردة في الممصق 

 

 التسميد قبل الزراعة   .9
 

 انرسًٍذ تاننثز فً خطىط .1

 كغم/دونم 7>-7;الى باإلضافة دونم ،طن/  ;-:بمعدل  رياً المعامل حراو لسماد العضوي المخمر ينثر ا
في  (?8 : ?8 :>+>.8)المركب  ادــسمالمن  /دونممكغ 7>السوبر فوسفات الثبلثي +  سمادمن 

في أماكن إنشاء مصاطب الزراعة، سم ( 7: – 97)بطول الخطوط داخل البيت وعمى عمق  المصطبة
 .في التربة خمط األسمدة جيداً  ةمع مراعا

 

 

 الري خطوط مد( <صورة )
 
 انرسًٍذ فً اندىر .1

-7: إلى باإلضافة كغم/جورة 9- >,8بمعدل حرارياً يوضع السماد العضوي المخمر والمعامل  
 ?8 :>+>.8)غم/جورة من السماد المركب  7;-7:سماد السوبر فوسفات الثبلثي مع  من غم/جورة7;
  الخمط الجيد. ة( مع مراعا?8 :
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 أنواع البيوت المحمية .:
البيوت المحمية المستخدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة أبوظبي بين  ارتفاعيتراوح 
  متر، وتوجد عدة أنواع من البيوت المحمية منيا: >:متر وطول  ?عرض 

 
 البيوت المحمية الزجاجية .2

ية يتكون البيت المحمي الزجاجي من ىيكل وغطاء زجاجي، ويصنع الييكل عادة من أنابيب فوالذ
مجمفنة حتى ال تتآكل بتأثير العوامل الخارجية، ويستخدم في تغطية البيوت أنواع من الزجاج الشفاف 

م ويتوقف السمك عمى مساحة األلواح المستعممة فيزيد السمك بزيادة المساحة، مم ? – =بسمك 
إن الغبار ويعتبر الزجاج من أكثر األغطية مقاومة لمعوامل الجوية ولكن في كثير من األحيان ف

ونسبة لزيادة في فصل الصيف و  ،ؤدي إلى تقميل نفاذيتو لمضوءتوالطحالب المتراكمة عمى الزجاج 
 بمادة الجير. الزجاج رش بأو  يوأدوات تظميم باستخدام التظميل فيعمل البعض إلى استعمالالحرارة 
 

 المصنوعة من األلياف الزجاجية البيوت المحمية .3

( مع البيوت المحمية Fiber Glassالمصنوعة من األلياف الزجاجية )تتشابو البيوت المحمية 
بينيما يكون في الغطاء، ويعتبر الميف الزجاجي المدعم بالببلستيك  واالختبلفالزجاج المصنوعة من 

ذو كثافة نوعية قدرىا و البديل األول لمزجاج كغطاء لمبيوت المحمية ويتكون الغطاء من بوليستر مقوى 
 م.مم ?,7قدره سمك مع  >,8

 

 البالستيكية البيوت المحمية .4

يتكون غطاء البيوت المحمية الببلستيكية من مجموعة من المواد وأىم ىذه المواد البولي إيثيمين 
والبروبيمين، والبيوت المحمية الببلستيكية تكون مكيفة أو غير مكيفة، وتتأثر البيوت الببلستيكية 

ما يتعرض الببلستيك لمتمزق بفعل العواصف الشديدة وغالبًا ما تتمف  وكثيراً  .بالرياح وأشعة الشمس
درجة الحرارة عند ىذه  رتفاعابييكل البيت بسبب  تصاليااأغطية الببلستيك بسرعة أكبر عند أماكن 

 النقاط.
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 األنفاق البالستيكية .5

مد عمييا الببلستيك وىي عبارة عن أقواس معدنية عمى شكل نصف دائرة يغرس طرفييا في التربة وي
األنفاق الببلستيكية لتوفير الحماية لمشاتل الخضر من عوامل البيئة،  ستخداماعمى ويعمل البعض 

في حين أن البعض اآلخر يستخدم ىذه األنفاق لحماية محاصيل الخضر من الظروف الباردة، 
 فمنيا الصغير والمتوسط والكبير.وتختمف األنفاق من حيث الحجم 

 
 الخيار زراعةمصاطب  إنشاء

 حوالي( سم، وتترك مسافة 97-87) وعمى طول البيت وبارتفاع( سم 877)تقام مصاطب الزراعة بعرض
 سم 7>من خطوط الري بينيما حوالي  ، وفي كل مصطبة خطينمتتاليتينسم بين كل مصطبتين ( 7=)
 مصاطب.( > –;يحتوي البيت الواحد عمى )، وبذلك سم( 7> –7;)
 

 الخيار في البيوت المحمية  راعةز  .21
يحدد ميعاد و  ،البيوت المحمية في أي وقت من السنة بعد تجييز األرض بالشكل الصحيح فييزرع الخيار  

تتأثر بموعد الزراعة، فتقل  اإلنتاجيةوتجدر اإلشارة إلى أن  ،وفق رغبة المزارع ومتطمبات السوقالزراعة 
فترة اإلنتاج، وعمى العكس  وقصرة، بسبب النمو السريع لمنبات عند الزراعة خبلل األشير الحارة من السن

ويمكن تحديد ، بسبب طول الفترة اإلنتاجية لمنبات السنةمن ذلك، تزداد اإلنتاجية خبلل األشير الباردة من 
 متعددة .المحصول وعوامل أخرى جمع موعد الزراعة المناسب حسب الصنف وتاريخ 

 سم (9-8)، وعمى عمق مباشرة باألرضالبذور تزرع بعدىا أيام متتالية ( >–:) تروى األرض لمدةو 
 .بالبيت مصطبةوذلك بطول كل كل جورتين متتاليتين  سم بين 7> / جوره، وبفاصل حواليبذرة وبمعدل

 
 الجور في البذور زراعة( ?صورة )
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في نفس يوم الزراعة بالبيت الستخداميا لمترقيع في  (Jiffy pots)أصص بذرة في  7>ويراعى زراعة 
كما يزرع  .الغائبة الجورويمكن إجراء الترقيع بالبذور مباشرة في حالة غياب بعض الجور المزروعة 

 الشتول المعدة. باستخدامالخيار 
 

 الخيار داخل البيوت المحمية  محصولخدمة عمميات  .22
 انزي عًهٍح  -2
تتم و  ،ثمارال شكل وحجم عدم انتظام في نقص الماء ويتسبب ،النباتات المحبة لمماءالخيار من يعتبر  

 يؤدي إلىالتي توفر كميات المياه البلزمة لكل نبات في المواعيد المناسبة ، مما  عممية الري بالتنقيط
 ،الساعةلتر في ( ;) بواقع قطارات ذات تصريف منتظم اختيارعمى أن يتم  ،المياه  استيبلكترشيد 

تبين من بعض وقد  .خطالالتأكد من تساوي ضغط الماء عمى طول  ولذلك يجب عند تركيب شبكة الري
 تزيد ال ريلمياه  تحتاج البيوت المحمية زراعة الخيار في أنالدراسات والبحوث المنشورة في ىذا المجال 

 .(ppm)جزء بالمميون  77>8عن  وحتيامم
 

 اإلزىاروضعف النمو الخضري وقمة  انخفاض نسبة إنبات بذور الخيار، إلى المموحة تركيز وتؤدي زيادة
 كميات قميمة من الماء منذ زراعتوإلى  الخيار نبات ويحتاج .معنوي في المحصول الكمي نخفاضاو والعقد 

خبلل ىذه الفترة عمى درجات  وتتوقف كميات الماء التي تعطى لووحتى عمر عشرة أيام بعد اإلنبات، 
 احتياجالري تدريجيًا بعد اليوم العاشر من اإلنبات، ويصل ائدة ورطوبة التربة، وتزداد مدة الحرارة الس

  لتر يوميًا.( :-9)النبات من الماء عند اكتمال نموه إلى حوالي 
 

    
 الداخمية بالنقاطات الري( @صور )
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 التسميدعممية . 3 

من  ووىباستمرار،  عطي نمو خضري جديدمن الخضروات ذات النمو السريع وي الخيارات عتبر نبي
 الخضروات المجيدة لمتربة والتي تستيمك كميات كبيرة من العناصر الغذائية، خاصة النيتروجين

مداد النباتات إلمع مياه الري  تيام إضافتتتتطمب كميات عالية من األسمدة  وبالتاليوالبوتاسيوم، 
 تتسميد نبا عندويراعى  ،نمو النبات مراحل بومستمر وحسبالعناصر الغذائية األزمة بشكل منتظم 

 :اآلتيالخيار 
، ألن ذلك يساعد عمى زيادة العقد وتحسين البوتاسيوم مع بداية عقد الثمار زيادة معدالت . أ

 مواصفات الثمار .
 ،لمعتاددة إلى زيادة معدالت التسميد عن اثمارًا متعد تحتاج األصناف التي تعطي فروع جانبية أو . ب

 .وذلك لغزارة اإلنتاج

 7?;عدد النباتات فيو و  9م <<9بيت محمي مساحتو  يالخيار ف ري وتسميدل التالي برنامجالويمكن إتباع 
القطارات المستخدمة ذات تصريف منتظم تعطي بحيث تكون ، استخدام نظام الري بالتنقيطوذلك بنبات، 
 .لتر/ ساعة ;معدل 

 برنامج ري وتسميد نبات الخيار .23
 

 ٌىو ين انزراعح  15انفرزج ين تعذ انزراعح إنى 

دقائق  > ،دقائق صباحاً  87نبات وىي تكون بواقع  لكل يومياً  ( لتر>,8 – 8) يتم التدرج في الري منو  
 األسمدة. وفي ىذه الفترة ال يتم إضافة أي نوع من  ءً مسا

 
 يوم من الزراعة (  34 – 26)الفترة من 

 ، ونحوصباحاً  دقيقة >8ع بواق نبات يومياً  للتر لك 9أقل من  -لتر  >,8يتم الري في ىذه الفترة بمعدل و  
 .في الدفعة الواحدةكجم لمبيت  <,7 ترة يتم إضافة سماد اليوريا بمعدلوفي ىذه الف دقائق مساءً  >
 

 يوم من الزراعة  (46 -34)الفترة من 
 87 نحوو  دقيقة صباحاً  97وىي تكون بواقع  نبات يومياً  لكللتر  9يتم الري في ىذه الفترة بمعدل و  

 . لمدفعة الواحدةكجم لمبيت  8 بمعدل (?9: ;8:;8) مركب وفي ىذه الفترة يتم إضافة سماد مساءً  دقائق
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 يوم من الزراعة ( 2: – 46) الفترة من

في ىذه الفترة تصل النباتات إلى مرحمة الحصاد أو ما قبل الحصاد وىي تتطمب زيادة معدالت  
ومن أجل ذلك تضاف ، األمر أيضا زيادة النيتروجين في فترة غزارة المحصول بكما يتطمالبوتاسيوم 

 الكميات السابقة من السماد 
 

 >9وىي تكون بواقع  نبات يومياً  لكللتر  :الري في ىذه الفترة بمعدل  يتمو ، بالترتيب الزمني السابق ذكره
 – 8) بواقع( 97:97:97) مركب وفي ىذه الفترة يتم إضافة سماد، دقيقة مساءً  97دقيقة صباحا و 

بحيث يتم التبادل بين ، كجم لمبيت( >,8 – 8) بمعدل (89: ;: ;9)مركب  وسماد، كجم لمبيت( >,8
وىكذا مع ، يومين يضاف دفعة من النوع الثانيوبعد النوعين من السماد فيعطي يوم من النوع األول 

 >8,9كجم ومتابعة حالة النباتات فإذا تطمب األمر زيادة الكمية ترفع الكمية إلى  8مراعاة البدء بكمية 
ذا تطمب األمر أكثر ترفع إلى  ،كجم لمبيت  . ىالحد األقصلمبيت وىذا ىو  كجم >,8وا 

 
 يوم من الزراعة  (212 – 2:)الفترة من 

 >8 نحوو  دقيقة صباحاً  >9وىي تكون بواقع  نبات يومياً  لكللتر  >,9يتم الري في ىذه الفترة بمعدل  
 وفي ىذه الفترة ال يضاف أي نوع من األسمدة . دقيقة مساءً 

 
 مالحظات 

  بعد مرور ثبلثة  غرام سمفات مغنسيوم مرة واحدة أسبوعياً 877حديد مع  غرام شبلت 7>يضاف
 .مرات حسب حاجة النبات( >-;)أسابيع من الزراعة، بمعدل 

  التي تضاف فييا العناصر الصغرى مفي األيا األخرى ةإضافة األسمد قفتو . 

 

  
 

 الري شبكة ومد لمزراعة الجورة وتحضير السماد خمط( 87صورة )
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 البيت داخل الخيار نبات( 88صورة )

 

 يرز يزتع( 177تزنايح ري وذسًٍذ انخٍار فً انثٍىخ انًسًٍح )نثٍد يسًً يسازره  خذول ٌىضر

 

أيام عمر 
 النبات

بعد الزراعة 
 يوم >8 –

 – >8من )
 ( يوم:9
 أيام( ?)

 ( يوم >: – :9من )
 يوم( 89)

 ( 8@ – >:من )
 يوم

 يوم( =>)

 (878 – 8@من )
 يوم 

 نياية عمر النبات
 أيام( 87)

الري اليومي 
بالمتر لمنبات 

 الواحد

8 – 8,< 
 لتر

 لتر >,9 لتر : لتر 9 لتر >,8

 - التسميد

كجم  <,7
 يوريا

يوم  مرات ;
 بعد يوم

 ?9: ;8: ;8كجم  8
 مرات يوم بعد يوم =

  (97: 97: 97كجم ) >,8 -8 (8
 (89: ;: ;9كجم ) >,8 -8 (9

يتم التبادل بين النوعين من السماد بحيث 
واليوم الذي يميو  8يعطى يوم من السماد 
 وىكذا . 9من السماد 
 

- 

 زمن الري

دقيقة  87
 صباحاً 

دقائق  >
 مساءً 

دقيقة  >8
 صباحاً 

دقائق  >
 مساءً 

 دقيقة صباحاً  97
 دقائق مساءً  87

 دقيقة صباحاً  >9
 دقيقة مساءً  97

 دقيقة صباحاً  >9
 مساءً  دقيقة >8

 
 ويراعى اآلتي :

األسبوع واليوم السابع ري بدون  أيام خبلل =يوم من زراعة الخيار يتم التسميد  >:بعد مرور  .8
 .سماد

 لتر/ساعة.  4القطارات المستخدمة: تعطي معدل  .9

 .أيام من نياية عمر النبات (87–<)إيقاف التسميد قبل  .:
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 ذزتٍح نثاخ انخٍار داخم انثٍد انًسًً

البيوت من األصناف  يالخيار ف تفنبا توجيو النباتات في الزراعة المحمية تعتبر ىامة جدًا،إن عممية 
فيتم وضع خيوط ، ا لزيادة كمية المحصولحتاج إلى خيط في توجيييت حيث ومتسمقة محدودة النموالغير 
ت في النمو خيوط كمما تقدمويستمر في توجيو النباتات عمى ال، اله من سقف البيت باتجاه كل نباتمد

وبكل ىدوء ودراية  حيث يتم لف النباتات حول الخيط باتجاه عقارب الساعة يوميًا، القيام بيا ويفضل
مية ويترك عمى كل فرع ورقة تقطع القمة النامية لؤلفرع الجانبية السفو  ،وذلك بعد تكوين األوراق الحقيقية

من سطح  سم 7:ساق الرئيسي وعمى بعد الموجودة عمى ال رثم تقطع النموات الجانبية والثما ،واحدة
ترك ورقتين وثمرتين، وعمى بعد سم أخرى وت 7:، وعمى بعد مى الساقورقة وثمرة ع، وتترك األرض

، ثم صل إلى السمك األفقي أعمى النباتوىكذا حتى ن، يدة نترك ثبلث ورقات وثبلث ثمراتسم جد7:
يجرى  موتين جانبيتين توجو إلى األسفل وتترك الثمار عمييا لتنمو.تقطع القمة النامية ويتشكل بعدىا ن

 الصباح الباكر. فيوتطويش النموات  إزالةعممية 
لنباتات كما تكون ا بات ثماره طول الموسموىذا النوع من التربية يسمح بنمو جيد لمساق لكي يحمل الن

في عممية  كما يجب إزالة المحاليقالبيت المحمي يسيل العمل داخل  مامغير متشابكة األفرع مفتوحة 
 المصفرة والضعيفة الجافةتقطع كل األوراق القديمة و ( وكذلك ة النامية بالغذاءالتربية )ألنو يشارك القم

باألمراض  اإلصابةمما يقمل  لزيادة التيوية والمصابة باآلفات واألمراض بمقصات نظيفة ومعقمة، وذلك
تصاليا بالساق ويجرى ذلك بواسطة مقصات إالمقوسة من موضع  أوار المشوىة الثم يتم إزالة وكذلك
 .خاصة

تختمف  التي البيوت المحميةالخيار تحت  إنتاج فيالمستخدمة  األخرىبعض طرق التربية  أيضاً وجد وت
 الزراعة. فيلمصنف المستخدم  تبعاً 
 

 انقصٍزج األصنافزانح  فًانرزتٍح 
 

ميات الزراعات المتأخرة مثل الخريفية المستمرة والربيعية حيث تكون السم   فيحيث تتبع ىذه الطريقة  
  :النامية قصيرة وتتم كما يأتي

 .األرضطح ( من سسم 7=-7>) ارتفاعوحتى  األزىاروكذلك  الجانبية األفرعتزال جميع  -8

وحتى مستوى ارتفاع حامل من مستوى االرتفاع السابق يسمح بنمو جميع الثمار عمى الساق الرئيسية  -9
الجانبية بعد الورقة الثانية ويسمح  األفرع إزالة يتم نأالجانبية عمى  األفرعالمحصول كما يسمح بنمو 

 .يولى والثانية عمى كل فرع جانباألبط الورقتين إ فيبنمو الثمار 
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 الرئيسيثم يترك الساق  محصول ويمف عميو لمسافة سبلميتين،يوجو النبات عمى سمك حامل ال -:
سم من سطح 7<بعد  عمى أيسفل )ألسم 8:7ويزال عندما يصل لمسافة  أسفل إلىليتدلى 
الجانبية مع  األفرعوكذلك يسمح بنمو  ار عمى الساق الرئيسية المتدلية،ويسمح بنمو الثم ،(األرض
 .بعد ورقتينإزالتيما 

حتى  إزالتيمامحصول دون البلمستين لسمك حامل يسمح بنمو فرعين جانبيين ليتدليا من الورقتين الم -;
بعد  تتم إزالتيماثم  األرضسم من سطح 7<عمى بعد  المتدلي الرئيسيلى مستوى طول الفرع إ يصبل
 .الجانبية والثمار األفرعين ونمو من حيث تكو  الرئيسينفس معاممة الساق  الفرعان ىذانيعامل ذلك 

 

 انطىٌهح األصنافزانح  فًانرزتٍح 

  :وتتم كما يأتي نموًا طويبلً السمميات  وتنمو الزراعات الخريفية المبكرة حيث نمو النباتات سريعاً  فيتتبع  
ثمار عمى  أيوال يسمح بتكوين  األرضمتر من سطح  8تزال جميع النموات الجانبية وحتى ارتفاع  -8

  من مستوى االرتفاع السابق. ىذا االرتفاع
حتى  الرئيسيعمى الساق  األوراقبط إ فيانبية ويسمح فقط بنمو الثمار الج األفرعال يسمح بنمو  -9

 .السمك الحامل لممحصول
سم تزال القمة النامية لمساق 87 بحواليحامل المحصول  أعمى إلى الرئيسيعندما يصل الساق  -: 

 7:ر بمسافة بجوار الثما األوراقباط آ فينبية وتزال المحاليق النامية فرع جاأ :ويسمح بتكوين  الرئيسي
 سم قبل حامل المحصول.

حتى يصل  ألسفلدلى تالجانبية المتكونة عمى حامل المحصول ثم تترك لت أفرعتعمق وتوزع الثبلث  -;
 تتم إزالتيا.نصف ارتفاع النبات ثم  إلىطوليا 

قة الثالثة ويسمح بتكوين بعد تكوين الور  وتزال ىذه ،هالمدالالثبلثة  األفرع فرع جانبية عمىأيسمح بنمو  ->
  .ثمرتين فقط عمى كل من ىذه النموات الجانبية

  

    

 البيت داخل الخيار نباتات وتقميم تربية( 89صورة )
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 األمراض واآلفات التي تصيب نبات الخيار وطرق الوقاية منها  .24
، ومن مراحل نموه المختمفةاآلفات خبلل األمراض و يتعرض الخيار في البيوت المحمية لئلصابة بعدد من 

  أىميا:
 :وينهااأليزاض انفطزٌح  -أولا 

 

  Damping-off disease األشراليىخ انثادراخ وسقىط  -أ 
 ،.Pythium sp )البيثيوم إصابتيا بإحدى فطريات التربة وأىميانتيجة  األشتالتموت البادرات وتسقط 

  .(.Rhizoctonia sppوالرايزوكتونيا .Phytophthora sp،الفيتوفثورا ،.Fusarium sp الفيوزاريوم
 

 أعزاض اإلصاتح

 .تعفن البذور تحت سطح التربة .8 

 .موت البادرات قبل ظيورىا فوق سطح التربة .9 

 .موت البادرات بعد ظيورىا فوق سطح التربة .: 

 
 

 أعراض اإلصابة عمى نبات منتج بادرة سميمة وبادرة مصابة بالبيثيوم
 (:8صورة )

 

 

  المكافحةو  الوقاية طرق
 .زراعة بذور معقمة ونظيفة

 .تعقيم أرض المشتل قبل الزراعة .8

 .استخدام أسمدة عضوية نظيفة ومعقمة .9

 .ضبط رطوبة المشتل .:

 .العناية بالري .;
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وذلك برش التربة بجوار الجذور  المبيدات الفطرية في حال ظيور أعراض اإلصابة استخدام .>
 .و الحيوية الموصى بيا أ النحاسية بؤر اإلصابة بأحد المبيدات الفطرية في

  .التسميد األزوتى فيالعناية بالتسميد البوتاسي والفوسفاتي وعدم اإلفراط  .=
 

 الذبول الطري مرض   -ب 

 .Fusarium spp الفيوزاريومالمسبب: يسببو فطر 
 أعراض اإلصابة

الكبيرة  تالنباتا ذبولو عفن جذور البادرات والذبول الطري في المشاتل والحقل ىذا الفطر يسبب  
تشجع الجروح والخدوش التي تحدث عمى الجذور المناطق المصابة، و  ةنتيجة تحمل أنسج
نتيجة انسداد  تضعف النباتات المصابةا، إصابة النباتات بالفيوزاريوم، و واإلصابة بالنيماتود
األوراق وتتيدل من األسفل إلى  األوعية بالمون البني وتصفروتتمون ىذه  يااألوعية الناقمة في

  .األعمى
 

  طرق الوقاية والمكافحة
 لئلصابة.أو مقاومة استخدام أصناف متحممة  .8

 .الشمسي ألرض البيوت المحمية بشكل جيد التعقيم .9

 .استخدام أسمدة عضوية نظيفة ومعقمة .:

 .حداث الجروح في جذور النباتاتإتجنب  .;

 .التخمص من النباتات في نياية الموسم .>

 .ماكنياأوتعقيم  اكتشافياالتخمص من النباتات المصابة فور  .=

 البذور المعاممة بالمبيدات وتعقيم التربة كيماويًا. استخدام .<

 

  Gray mold العفن الرمادي  -ج 

  .Botrytis sp ويسببو الفطر: 

 أعراض اإلصابة
بقع عمى الساق تتميز بمظيرىا المائي ويصبح لونيا بني مع مرور الزمن نتيجة نمو تظير  

الفطر، ويشجع اإلصابة الجروح التي تحدث عمى الساق أثناء عمميات الخدمة وجني المحصول، 
 زديادابالمرض  نتشاراويزداد فتتشوه وتظير مناطق متعفنة في أسفل الثمرة  ويصيب الفطر الثمار

 .الرطوبة
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 العفن الرمادي المكافحةطرق 
مع جراء عمميات الخدمة المختمفة وجإحداث الجروح أو الخدوش عمى النبات أثناء إتجنب  .8

  المحصول.

 .التحكم بالرطوبة الجوية ومنع زيادتيا في داخل البيوت المحمية .9

 معفي حال الضرورة بعد ج مثل المبيدات النحاسية المبيدات المتخصصة واآلمنة استخدام .:
 .حجامياأالثمار بمختمف 

 .التخمص من النباتات المصابة بشدة والثمار التي تظير عمييا أعراض اإلصابة .;

 
  Powdery mildewانثٍاض انذقٍقً:  -د 

  cichoracearum Erysiphe المسبب: يسببو الفطر
 

 أعراض اإلصابة
متباعدة عن شكل بقع بيضاء ب، يقان، والسلؤلوراق السطح العموي عمىظير أعراض المرض ت

، والنصل الورقي والساق، ويتحول معظم سطح األوراق المصابة يغطي الفطروسرعان ما  بعضيا
أواًل ثم تنتقل إلى األوراق  األوراق الكبيرةتصاب بقع إلى البني مع تقدم اإلصابة، و لون ىذه ال

مار، وتتدنى كمية تتشوه الثو وتصفر األوراق وتتجعد وتسقط، ، ثم تتقزم النباتات المصابة صغيرةال
 .المرض بالرياح والحشرات مثل خنفساء القثاءىذا ينتقل و  .ونوعية اإلنتاج

 

 طرق الوقاية والمكافحة
 .التحكم بالرطوبة النسبية داخل البيوت المحمية .8

 .مكافحة الحشرات في حال وجودىا .9

 .وفتحات المراوح والمبردات بالشبك الناعم ألبوابمنع دخول الحشرات بتغطية النوافذ وا .:

 .التخمص من النباتات المصابة بشدة .;

 .التخمص من بقايا النباتات في نياية الموسم .>

 .استخدام المبيدات الفطرية المتخصصة عند الحاجة .=
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 البياض الزغبي   -ه 
  Pseudoperonospora cubensis الفطر المسبب:

 

  أعراض اإلصابة

بقع زيتية صفراء، يقابميا نمو زغب عمى السطح السفمي لؤلوراق  العمويتظير عمى السطح 
ات عمى معظم سطح المقابل ليا، ويتحول المون إلى البني مع مرور الزمن، وتمتد ىذه النمو 

ينمو الفطر بشكل جيد عند وجود درجات حرارة ، ، ويصيب السوق واألزىاراألوراق المصابة
 سريع االنتشار. ، وىومعتدلة ورطوبة جوية عالية

 
 طرق الوقاية والمكافحة

 
 .التحكم بالرطوبة النسبية داخل البيوت المحمية .8
 .الفحص الدائم والمستمر لمنباتات، لمقيام بمكافحة المرض في بداية اإلصابة .9
 .النباتات المصابة بشدة التخمص من .:
  .المبيدات الفطرية المتخصصة واآلمنة عند الحاجة ستخداما .;
 
 
 
 
 
 
 

 

 الزغبي البياض بمرض اإلصابة بداية (;8صورة ) 
 

 البيت داخل النباتات رش( >8صورة )
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  النيماتودا -ثانياا 
في األراضي  تشارىاانيصاب الخيار بعدد من أنواع النيماتودا الضارة، التي تعيش في التربة ويزداد  

  البيوت المحمية:ومن أىم األنواع التي تصيب الخيار في الرممية والخفيفة، 
 
 :  .Meloidogyne spنًٍاذىدا ذعقذ اندذور  - أ

 

 أعراض اإلصابة

رع الجذر المصاب فوق أورام وعقد ويزداد حجم الجذور المصابة، وقد يتفتشكل عمييا تصيب الجذور و 
فور ظيورىا فوق سطح التربة  ، فيتقزم النبات وتصفر األوراق وتتيدل وتذبل، وتموت البادراتمنطقة الورم

تختمف أشكال وأحجام صغر حجم الثمار وتدني نوعيتيا، و  ، وتؤدي اإلصابة إلىفي حال اإلصابة الشديدة
 .العقد باختبلف أنواع النيماتودا

  
 مختمفة عقد وأحجام الجذور تعقد نيماتودا( =8صورة )

 
 .Pratylenchus sp : نًٍاذىدا انرقزذ -ب

فتدخل إلى الساق وتخرب النسيج وتفسح المجال لدخول ىا في مختمف مراحل نمو  نباتات الخيارتصيب  
 .الفطريات المتواجدة في التربة كالفيرتسميوم والفيوزاريوم وغيرىا 

 . ىتراء لمجذور ومنطقة التاجإعمى الجذور ومنطقة التاج بشكل  تظير :أعزاض انًزض
 

 المكافحة و  الوقاية طرق
  .أسمدة عضوية نظيفة ومعقمة ستخداما .8
 .تعقيم أرض المشتل والبيت المحمي .9
 .إتباع دورة زراعية مناسبة .:
 .األصناف المقاومة ستخداما. ;
 .وتعقيم أماكنيا كتشافياا التخمص من النباتات المصابة فور .>
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  األمراض الفيروسية - ثالثاا 

الذبابة الفيروسية التي تنقميا بعض أنواع الحشرات كالمن و الخيار بعدد من األمراض نبات يصاب 
 :البيضاء ومن ىذه األمراض

 .مرض تبرقش األوراق أو الموزاييك .8

 .مرض تجعد أوراق الكوسا  .9

 .موزاييك البطيخ .:
 

 طرق مكافحة األمراض الفيروسية 
 مكافحة الحشرات الناقمة. .1

 .التخمص من األعشاب .2

 .زراعة األصناف المقاومة .1

 .من النباتات التي تظير عمييا أعراض اإلصابة فوراً  التخمص .4
 

 :انسشزاخ : وين أهًها -رابعاا 

 
 : Bemisia tabaci انذتاتح انثٍضاء -1

تنتمي الحشرة إلى رتبة الحشرات الثاقبة الماصة وعائمة الذباب األبيض، وىي صغيرة الحجم وتظير  
والحوريات العصارة النباتية، وتفرز ندوة عسمية تغطي عمييا مادة دقيقة شمعية، تمتص الحشرة الكاممة 

التي تغطي أماكن اإلصابة مسببة خفض عمميات الفطريات  امساحات من األوراق المصابة، فتنمو عميي
وتنقل الحشرة العديد من األمراض ، التمثيل الضوئي، وتصفر األوراق وتضعف النباتات المصابة

 الفيروسية 

 

 العسمية الندوة عمى الفطريات نمو( <8صورة )
 

 البيضاء الذبابة( ?8صورة )
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  المكافحةالوقاية و طرق 

 .تغطية النوافذ وحول المراوح والمبرد بالشبك الناعم، لمنع دخول الحشرة إلى البيوت المحمية .1
 .باب مزدوج لمبيت بحيث يكون الفتح لممدخمين بشكل متعاكس ستخداما .9

 .المبيدات المتخصصة وذات األثر المتبقي القصير ستخداما .:
 .القضاء عمى األعشاب .;
 الصفراء.  ةالمصائد الموني ستخداما .>

 : األنفاق والمن والتربس صانعاتكما يصيب الخيار عدد من الحشرات ومنها 

  
 الذبابة البيضاء عمى الخيار سحشرة الترب

 (@8صورة ) 
 

   
 والعناكب البيضاء بالذبابة شديدة ( إصابة98صورة ) رالخيا عمى األوراق أنفاق ( صانعات97صورة )

  

  
 الصفراء البلصقة المصائد( :9صورة ) البيضاء بالذبابة شديدة إصابة( 99صورة )
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  ب ومنهاـالعناك -3
  Tetranychus urticae العنكبوت األحمر -أ

مممتر، لونو أخضر  >,7-;,7طولو،  يتبع فصيمة مفصميات األرجل، صغير الحجم، ال فقاري حيوان 
رة، لمحوريات محمر، أو أصفر محمر، ويتميز بوجود بقعتين عمى الظير، نياية البطن عريضة ومستدي

 في الحوريات الكبيرة.ويصبح العدد أربعة أزواج من األرجل، األولى ثبلثة أزواج 
  

 أعراض اإلصابة 
وتبدو عمى السطح العموي أعراض بشكل بقع السطح السفمي لؤلوراق،  ر العناكب عمىتتواجد كافة أطوا

 .صفراء تزداد مساحاتيا مع مرور الزمن، وتجف ىذه األماكن وقد تموت األوراق

 

 الخيار عمى بالعناكب شديدة إصابة( ;9صورة )
 

  :Broad Mite انعنكثىخ انشفاف -ب

 المجردة.صغير الحجم جدًا، لونو أبيض شفاف يصعب مبلحظتو بالعين  حيوان
 

  
 النامية والقمم العموية األوراق عمى الشفاف بالعنكبوت اإلصابة أعراض( >9صور )
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 الشفاف بالعنكبوت المصابة الخيار ألوراق السفمي السطح عمى شمعية طبقة ظيور( =9صورة )

 

  
 الثمار عمى الشفاف بالعنكبوت شديدة إصابة( ?9صورة ) الشفاف بالعنكبوت اإلصابة أعراض( <9صورة )

 
 صابةاإلأعراض 

ويصبح أخضر  عصارة األوراق، فيتغير لونيا،ويمتص تبلحظ أعراض اإلصابة عمى القمة النامية، 
ويصبح لونيا  والثمار، تصاب األوراق الكبيرة ، وتجف وتموت في حال عدم مكافحة اإلصابة، كماداكن

  ، كما تغطى الثمار بيذه الطبقة.طبقة شمعية المعةعمى سطحيا السفمي أخضر داكن وتبدو 
 

 طرق الوقاية والمكافحة
 .مراقبة النباتات بشكل دقيق لمتعرف عمى بداية اإلصابة  .2

 .التخلص من النباتات المصابة .9

 .المناسبةاستخدام المبيدات  .:
 

أو نقص عنصر  فيسيولوجيالخيار بعض المظاىر واألعراض الناتجة عن خمل نبات تظير عمى كما  
 غذائي وغيرىا من األسباب ومن ىذه المظاىر:

 أعراض نقص الكالسيوم والمغنسيوم. .8

 .أعراض نقص النيتروجين .9

 .أعراض نقص الفوسفور .:
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 اصفرار النتروجين نقص( @9صورة ) 
 

 عنصر نقص( 7:صورة )
 المنغنسيوم

 

 الكالسيوم عنصر نقص( 8:صورة )

 أهم األعداء الحيوية المحمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الطرق  واستخدامالمبيدات في مكافحة اآلفات الزراعية  استخداميتجو العالم اليوم إلى التخفيف من  

المختمفة لممكافحة لمحد من أضرار اآلفات عمى مختمف المزروعات، ومنيا الخضار في البيوت المحمية، 
وقد نجحت العديد من الدول في استخدام بعض المفترسات والطفيميات لمكافحة العديد من الحشرات التي 

فترسات عمى األطوار عدد من الطفيميات والم دون وجود تصيب الخضار في البيوت المحمية، فقد
دولة اإلمارات  المختمفة لبعض األنواع الحشرية والعناكب التي تصيب الخضار في البيوت المحمية في

 وىي:  العربية المتحدة،

 
 Aphids :المنالمفترسات والمتطفالت عمى حشرة  (8

 Cheilomenes sexmaculata :أبو العيد - أ

  Crysopa carnea:أسد المن - ب

 Syrphid fly: ذبابة السيرفيد - ج

 Aphidius coelemani :المتطفلالدبور  -د
 Eretmocerus: المتطفل عميه وسجل White fly:الذبابة البيضاء المفترسات والمتطفالت عمى (9

eremicus  
 

 وسدم عهٍها Leaf miner:صانعات األنفاق عمى الخضرواتالمفترسات والمتطفالت عمى  (:

 Diglyphus isaeaو  Dacnusa sibirica المتطفل 

 Asilidae المفترس: و يسمى بالذباب السارق 
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 : وسدم عهٍه Thripsانرزتس  انًفرزساخ وانًرطفالخ عهى (;

  Scolothrips sexmaculatus المفترس : تربس ذو ستة نقاط 

 Geocorus sp.وOrius sp .البق المفترس  المفترس : 
 
 : وسدم عهٍها Spider mitesانعناكة :  انًفرزساخ وانًرطفالخ عهى (>

 Stethorus pecipesالخنفساء المدمرة لمعناكب  

  Scolothrips sexmaculatusالمفترس : تربس ذو ستة نقاط 

  
 الكاممة الحشرة:  العيد أبو المفترس( 9:صورة )

 

 اليرقة العيد أبو المفترس( ::صورة )

 

  
 الكاممة الحشرة المن أسد: المفترس( ;:صورة )

 

 اليرقات المن أسد: المفترس( >:صورة )

 

  
 Syrphid fly: مفترسلمالكاممة  الحشرة( =:صورة )

 

 Syrphid fly: المفترس يرقة (<:صورة )

 

file:///C:/natural%20enemies/Local%20natural%20enemies%20that%20occur%20in%20greenhouses%20and%20open%20filed%20on%20cucumber%20and%20squash.doc
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(:8) 

 
 

 Aphidius coelemani المحمي لمتطفل( @:صورة )
 الكاممة الحشرة

 

 Aphidius المحمي المتطفل (7;صورة ) 

coelemani التطفل أعراض و الكاممة الحشرة 

 

  
 Diglyphus isaea:  المتطفل( 8;صورة ) 

 
 Eretmocerus sp. : المتطفل (9;صورة ) 

 

  
 .Geocorus sp :المفترس( :;صورة ) 

 
 .Orius sp: المفترس (;;صورة ) 

 

  
 .Stethorus sp :المفترس (>;صورة ) 

 
 Scolothrips: المفترس( =;صورة )

sexmaculatus 
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(:9) 

 الخيار  محصولمع ج .25
يوم من الزراعة، وذلك بحسب األصناف المزروعة  (7;->:)المحصول بعد  معتبدأ عممية ج .2

، وتطول ىذه الفترة مع مرات أسبوعياً  :وبمعدل ، ودرجات الحرارة السائدة والعمميات الزراعية المتبعة
 تقدم عمر النبات.

طع الثمار مع جزء من أية أضرار لمنباتات وتق ثويجب تجنب إحدا، يتم الجمع يدويًا في الصباح .9
 .، ويراعى تجنب إحداث الجروح عمى الثمار، لممحافظة عمى جودتيا ونضارتياحامل الثمرة

عن أشعة الشمس والمؤثرات الخارجية  توضع الثمار في عبوات نظيفة، وتحفظ في الظل بعيداً  .:
 .تات أواًل بأول حتى ال تشكل عبئًا عمى النباتعمى النبا ناألخرى، ويراعى إزالة الثمار المشوىة م

 التخزينطرق  .26
درجات مئوية  (87-<)تخزن الثمار عند المزوم في مخازن نظيفة ومبردة ال تزيد درجة حرارتيا عن  

  .% ( >@-7@)ورطوبة نسبية 
 

  
 الخيار محصول جمع( <;صورة ) 
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(::) 

 عامة إرشادات .27
  قبل الزراعة لحماية المحصول من العديد من اآلفات. البيوت المحمية رضألالشمسي  التعقيم .8
 بالنباتات،لمنع الحشرات من الدخول ونقل الفيروسات واإلضرار  المحكم لمبيوت المحمية اإلغبلق. 3

حكام إغبلق و   األبواب.أخذ الحيطة والحذر عند الدخول والخروج من البيت وا 
لممراوح والمبردات باألغطية النسيجية المتينة لمنع دخول الحشرات منيا إلى  ةالخارجيتغطية الفتحات . :

 داخل البيوت المحمية.
 خمع أيو  الثمار( ،األزىار، األوراق) ويشمل أسفمومن قمة النبات وحتى  بدءً  التفقد الدائم لمنباتات، .;

 .نبات قد تظير عميو أعراض اإلصابة باألمراض
وحدوث  واصفرارهانتظام عقد ثمار الخيار إلى عدم عدم انتظام درجات الحرارة داخل البيت  يؤدي .>

 (.قميل العقدكثيرة عمى النبات الواحد و  أزىاروجود ) ظاىرة التنفيل
السائدة  ن الظروففي نجاح الزراعة ضمن البيوت المحمية أل عامل ميم جداً الوقاية من اإلصابة  .=

داخل البيت تشجع اإلصابة بالعديد من األمراض، وىنا يجب أخذ الحيطة والحذر بشكل دائم 
 اآلفات.ومستمر لمنع اإلصابة بأي آفة من 

 .النوافذ مغمقةو  األبواب بحيث تكونمساًء  يتم رش المبيدات .<
المحصول سريع النمو  تجنب استخدام المبيدات الخطرة والتي تحتاج إلى فترات أمان طويمة كون .?

المحصول بشكل جائر واالنتظار حتى حال استخدام المبيدات، فعميك جمع  فيو  كل يومين. جمعوي
 انقضاء فترة اآلمان لتبدأ جني الثمار.

تر من ل 977كيمو غرام سكر لكل ( 9 -8)المبيدات لمكافحة التربس، ينصح بإضافة  استخدامعند .@
 .المكافحةمحمول الرش لزيادة فاعمية 
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  لمراجعا .28
كمية  –جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،، الجزء الثانيأمراض الخضر .(9777) الحمبلوي، زينب .8

 .صفحة>;9قسم اإلنتاج النباتي  –العموم الزراعية 

 ??9إنتاج خضر المواسم الدافئة والحارة في األراضي الصحراوية.  (.;@@8) أحمد عبدالمنعم حسن، .9

  جامعة القاىرة، مصر. –، كمية الزراعة الدار العربية لمنشر والتوزيع صفحة، 

سمسمة محاصيل الخضر: تكنولوجيا  أمراض واآلفات ومكافحتيا، (.??@8) أحمد عبد المنعم حسن، .:
 .مصر - إصدار الدار العربية لمنشر والتوزيعصفحة  ;?8اإلنتاج والممارسات الزراعية المتطورة. 

مطابع صفحة  =97 ،عامأمراض النباتات المحمية وطرق مكافحتيا  (.8@@8أبوببلن.) أحمد حفظي، .;
 األردن. -عمان  –كمية الزراعة الجامعة األردنية  الدستور التجارية.

 اإلدارة المتكاممة لئلنتاج والوقاية في البيوت المحمية، مجمة المرشد (.9778) أحمد توفيق مصطفى، .>
اإلمارات أبو ظبي، دولة بمدية  - ثروة الحيوانيةاإلرشاد الزراعي والتسويق وال ةعشر، إدار العدد الثاني 
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