
 1 

 

 

 

Project: Introducing Feasible and Sustainable Hydro-agriculture Systems 

to Poor Urban Areas. 

 

 

Practical guide  

for managing hydroponics systems  

 

 

Prepared by: Daoud Abusafieh Munif Doudin, Mahmoud Rahil, Nader 

Hrimat, Bouke Kappers, Suhyb Salama 

 

 

 

2019 

 

 

  



 2 

   الزراعة بدون تربةالزراعات المائية  و

 مقدمة 

الزراعة المائية من الطرق المبتكرة في الزراعة دون الحاجة إلى التربة، أي انها تعتمد على الماء بتوفير كافة  

الطريقة للمنازل التي ال تتوفر فيها التربة، أو بسبب وجود التربة المالحة أو  حاجات النبات للنمو، وابتُكرت هذه 

من  تحتاجه  ما  وكذلك  للنبات،  والدفء  الضوء  توفير  على  المائية  الزراعة  تعتمد  الشديد.  التصحر  حالة  في 

 بات. عناصر صغرى وكبرى للنباتات والمواد الغذائية األخرى التي يتم توفيرها بمحلول يُزّود به الن

تعد الزراعة المائية تكنولوجيا صديقة للبيئة إذ يمكن استخدامها لزراعةةة أي نةةو  مةةن النباتةةات باسةةتخدا  ن ةةا  

غذائي متوازن بشكل علمي. وال تعتبر تكنولوجيا االستنبات من دون تربة مجرد إضافة لزراعةةة التربةةة العاديةةة 

 بل إنها مكملة لها. 

يقصد بالزراعة بدون تربة زراعة النباتات في أوساط زراعية مختلفة ال تكون التربة إحدى    :  الزراعة المائية

يحتاجها   التي  الكبرى والصغرى  العناصر  تحتوي على  باستخدا  محاليل مغذية خاصة  تغذيتها  مكوناتها. ويتم 

أيضاالنبات.   بها  مالئمة  ويقصد  وتكون  التربة  غير  مختلفة  أوساط  في  النباتات  طريقة    تنمية  وهي  لنموها. 

وعد    خصوبة  وقلة  أمراض  من  التربة  من  المتعلقة  المشاكل  من  التخلص  على  تساعد  الزراعة  في  متطورة 

 مالئمتها لنمو النبات وقلة الموارد المائية.  

 مميزات وعيوب الزراعة المائية 

 :للزراعة المائية تتمثل في التاليعامة  مميزات -أولا 

في   • الدقيقة  العناصر التحكم  استخدا   كفاءة  زيادة  في  يساهم  مما  العادية  بالزراعة  مقارنة  النباتات  تغذية 

 الغذائية واإلنتاج. 

االحتياجات للعمالة، وذلك نتيجة لعد  الحاجة إلى عمليات تحضير التربة العادية مثل الحرث والتسوية   تقليل •

 وغيرها، وكذلك استخدا  التحكم اآللي في عمليات الري والتسميد. 

بحيث ال تتعرض النباتات ألي إجهاد مائي ن راً لوصول المياه إلى جميع أجزاء بيئات    الري،سهولة عملية   •

 عة بصورة متماثلة. الزرا

 سهولة تعقيم بيئات الزراعة وإعادة استخدامها مقارنة بمتطلبات تعقيم التربة.  •

أما  اإلنتاج الزراعي وخصوصاً   األماكنيمكن استخدامه في   • التي ال تصلح للزراعة والتي ال تصبح عائقاً 

 في المناطق القريبة من التجمعات السكانية والسطوح وخاصة المخيمات. 

الزراعة   • بيئة  في  للتحكم  أو  المغذي  المحلول  استخدا   إلعادة  نتيجة  المستخدمة  الري  لمياه  الكبير  التوفير 

% وتعتبر هذه إحدى المميزات النسبية لهذه األن مة في المناطق التي تقل بها  80أكثر من    إلىوالتي تصل  

 كميات المياه الالزمة للزراعة. 

بس  • للنباتات وذلك  اإلنتاجية  الري وتهوية  زيادة  الدقيق بها وكذلك عملية  التغذية والتحكم  تحسين عملية  بب 

   . الجذور
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 من مما كانت علية في التربة.  واألمراض سهولة التخلص من اآلفات  •

 التبكير في النضج •

 الفطرية.  األمراض تساهم في حل مشكلة نقص العناصر في التربة وتقلل من  •

 المائية من عيوب الزراعة –ثانياا 

ذلك من خالل زيادة كمية اإلنتاج ومدة    زيادة تكاليف اإلنشاء مقارنة بالزراعة التقليدية ولكن يمكن تعويض  •

 .الزمنية الستخدا  الن ا 

فنية جيدة   • إلى معرفة  المشاريع  العاملين في هذه  يحتاج  المشاريع بحيث  الفنية إلدارة هذه  المتطلبات  زيادة 

 إلدارتها بنجاح. 

 أي فشل ان ا  الزراعة المائية يؤدي الى موت النبات السريع بسبب عد  وجود تربة عازلة.   •

 من انواع الزراعات المائية التي تم تصميمها خالل المشروع  

 النظام الهجين  

وهو الن ا  الناتج من دمج ن ا  األنابيب األفقي مع  

حوض  مساحة  من  لالستفادة  العميقة  المياه  ن ا  

ا إنتاج  في  المستخد    نفس  المياه  على  لخضروات 

واحد مياه  استخدا     .ةمضخة  إمكانية  الى  باإلضافة 

  مضخة أوكسجين  لتزويد الن ا  باألوكسجين.

 . األنابيبنظام   إدارةالواجب ضبطها في  األمور أهم

 (PHأول: األس الهيدروجيني درجة الحموضة ) 

 (. 14-1الرقم الهيدروجيني للسائل هو مقياس لمدى الحامضية والقاعدية للمحلول وهو مقياس يتراوح من ) 

المحلول وكلما زادت ( في  +Hالرقم الهيدروجيني هو المدى الذي تعرف بواسطته كمية أيونات الهيدروجين )

 ايونات الهيدروجين أصبح المحلول حامضيا أكثر. 

للنبات  حتى المثالي  الرقم  الى  الغذائية    يجب ان تضبط درجة الحموضة  العناصر  النبات من امتصاص  يتمكن 

 ض النباتات المتداولة. عالجدول التالي يبين درجة الحموضة المثالية  لب من المياه المستخدمة بالكمية المناسبة له.

 

pH  النبات pH  النبات 
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 بقدونس  5.5-7.0 الريحان  6.5-5.5

 البازالء 6.0-7.0 الفول  6

 فلفل 5.5-6.0 البروكلي  6.8-6.0

 السبانخ 6.0-7.0 الخيار 6.0-5.5

 البندورة 5.5-6.5 الباذنجان  6

 الكوسا  6 الخس  7.0-6.0

 الزهرة 6.0-6.5 النعنع  6.5-5.5

 الملفوف  6.0-7.2 الفراولة  4.0-6.0

  

 ضبط الرقم الهيدروجيني 

الحموضة  فحص  جهاز  بواسطة  الحموضة   درجة  قياس  يتم 

(PH :وتسجيل الرقم الناتج على السجل الخاص ويتم اتبا  مايلي) 

  األخذ زيادة القاعدية( يجب    أيفي حال ارتفاع درجة الحموضة  )

 بعين العتبار 

كمية   • مع    األسمدةزيادة  المضافة  ومعادن(   األخذ )امالح 

 بعين االعتبار النسبة المثلى للنبات المزرو . 

قليلة جدا  • بدرجة  النيتريك  او  الفسفوريك   استخدا  حامض 

 لتعديل درجة الحموضة.

 بعين العتبار  األخذ( يجب الحامضيةزيادة  أيدرجة الحموضة  ) انخفاض في حال 

 للمستوى المطلوب.  زيادة كمية المياه في تنك  الن ا  •

  °(. 25-20العمل على تقليل درجة حرارة الوسط المائي الى الدرجة المثلى  ) •

 بعين االعتبار النسبة المثلى للنبات المزرو .  األخذالمضافة مع  األسمدةتقليل كمية   •

 او البوتاسيو   بدرجة قليلة جدا لتعديل درجة الحموضة.  استخدا  كربونات  الكالسيو  •

 في المياه  األمالح( والتي ترتبط بتركيز  ECثانيا:  درجة التوصيل الكهربائي ) 

في   األمالحالكلية الذائبة في المياه , فارتفاعها يدل علي ارتفا  نسب  األمالحتعبر التوصيلية الكهربية عن نسب 

 في المياه زادت توصيليتها الكهربية )توصيل التيار الكهربي(.   األمالحالمياه , حيث انه كلما زادت  
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الكهربائي )   التوصيل  ان تضبط درجة  النبات من    إلى (    ECيجب  يتمكن  للنبات  حتى  المثالي    األمالح الرقم 

بالكمية  و المستخدمة  المياه  في  المذابة  الغذائية  له.العناصر  تركيز   المناسبة  يبين درجة  التالي   األمالحالجدول 

 المذابة في الماء  المثالية  لبض النباتات المتداولة. 

 المحصول
 ملوحة المياه 

 (EC) 

ملوحة 

 المياه 

 (PPM ) 

 المحصول
 ملوحة المياه 

 (EC) 

 ملوحة المياه 

 (PPM ) 

 300 0.6 اللفت  500 1 البطاطا 

 350 0.7 الفاصوليا  650 1.3 السبانخ

 350 0.7 الجزر 850 1.7 الخيار

 400 0.8 البصل 850 1.7 البندورة

 400 0.8 الفجل  950 1.9 البروكلي 

 450 0.9 الخس  1550 3.1 الكوسا 

 500 1 الفلفل 1650 3.3 اللوبيا 

 

 ( ECضبط درجة التوصيل الكهربائي )

( الكهربائي  التوصيل  درجة  قياس  قياس   (ECيتم  جهاز  بواسطة 

ويتم   الخاص  السجل  على  الناتج  الرقم  وتسجيل  بها    إتبا  خاص 

 مايلي: 

( الكهربائي  التوصيل  درجة  ارتفا   حال  المعدل  ECفي  عن    )

 المثالي للنبات يجب االخذ بعين االعتبار 

 . األسمدةالتوقف عن زيادة  •

 الحد المسموح به.  إلىزيادة كمية المياه  •

 الن ا .   حموضة مياهمراقبة درجة  •

 بعين العتبار  األخذ( عن  المعدل المثالي للنبات يجب ECفي حال انخفاض درجة التوصيل الكهربائي )

 المستخدمة.   األسمدةزيادة كمية  •

 المذابة في الماء زادت درجة الحموضة(.  األمالحالن ا . )كلما زادت نسبة   حموضة مياهمراقبة درجة  •

 درجة الحرارة ثالثا: 
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تعتبر درجة الحرارة الوسط المائي مهمة جدا في الن ا  لكونها على اتصال مباشر بجذور النبات وذلك لما لها  

 من أثار كبيرة على صفات المياه داخل الن ا . 

 في الماء. األوكسجينارتفا  درجة الحرارة تؤدي الى قلة ذوبان  •

 تحد درجة الحرارة من امتصاص الكالسيو  في النبات.  •

, ال بد  حمايتها من أشعة  إنتاجية  أكثر  األن مةيمكن التقليل من تأثير التقلبات في درجة الحرارة وتكون   •

 ي الليل.الشمس باستخدا  الم الت او أي عازل للحرارة الباردة ف

 م30º-18للوسط المائي في النظام تتراوح بين  األمثلبصفة عامة معدل درجة الحرارة 

 األوكسجين رابعا: 

استخدا    استراتيجيتينهناك   وهما  المائية  الزراعة  ألن مة 

أجهزة  واستخدا   للمياه,  مستمر  تدفق  لخلق  المياه  مضخات 

على   األوكسجينتزويد   المحاف ة  اجل  من  وذلك  الماء  في 

 ملغم/لتر.  8-5المذاب المثالي وهي  األوكسجينمستوى 

ذوبان   ونسبة  الحرارة  درجة  بين  )   األوكسجينهناك عالقة 

ذوبان  نسبة  انخفضت  للماء  الحرارة  درجة  ارتفعت  كلما 

الماء( وبالتالي فان الماء الدافئ يحتوي على   األوكسجين في 

من   أقل  من   وكسجيناأل نسبة  لذا  البارد.  الماء  مع  مقارنة 

 في المناطق الحارة. األوكسجيناستخدا  مضخات تزويد  األفضل

 األنابيب تسميد الزراعة في نظام 

المناسبة والتي تتالئم  األسمدةيتم استخدا    المائية  وبالجرعات  مع كل من درجة الحموضة    الخاصة بالزراعة 

بعين االعتبار قياس كل من درجة الحموضة والتوصيل   أخذاوالمعدل التوصيل الكهربائي المناسبين لكل نبات.  

اجل    إضافةقبل عملية  بائي  الكهر من  لكل محصول  إضافةالسماد  المناسبة  مرة    إلى  باإلضافة  ,الكمية  القياس 

مالئمة القياس الجديد    للتأكد  أخرىبالماء بشكل كامل واخذ قياس مرة    األسمدةبعد ساعة لضمان اختالط    أخرى

 ات والدرجة المثالية له. بمع نو  الن

 النظام إدارة 

 اختيار الموقع أول: 

 بعين االعتبار عند اختيار الموقع:   األخذأهم النقاط الواجب 
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 صالبة الموقع وتوازنه  •

 التعرض للرياح واألمطار.  •

 ساعات على األقل من الشمس الكامل حاجة لكل يو (.   8-6أشعة الشمس ) •

   .المياه مصدر توافر •

 النبات إدارة 

 زراعة الخضروات باستخدا  الزراعة الموسمية )حسب الموسم(.  •

 المبادئ التوجيهية أثناء الزراعة. إتبا   •

 انتشار المرض.إزالة أي نباتات مريضة فورا للحد من  •

 وضع أي مخلفات للنبات بعد الحصاد في صناديق السماد العضوي ليتم تحللها و تخمرها. •

 إدارة الري 

 يلعب الماء األدوار التالية في حياة النباتات:

 %.  98يعتبر الماء أهم مكونات النبات، تصل نسبته في أنسجة بعض النباتات إلى  •

 يعتبر الماء مذيبا وناقال للمواد المعدنية والغذائية داخل النبات.  •

 الماء أحد المواد الداخلة في عملية التمثيل الضوئي.   •

 أحد مكونات البروتينات واألحماض األمينة.   •

 لدرجات حرارة النبات، عن طريق عملية النتح.    يعتبر الماء العنصر المن م  •

 أهم مصادر المياه التي يمكن ان تستخدم في نظام الزراعة المائية ما يلي 

 األمطار : مياه أول

مياه    • الرقم   األمطارتعتبر  لكون  المائية  الزراعة  في  الستخدامها  جيدا  مصدرا  جمعها  يتم  التي 

 الهيدروجيني محايد. 

 يحتوي على تراكيب منخفضة جدا من العسر الدائم وعسر الكربونات.   •

 على المدى البعيد.  األمالح( فيه من الصفر وهذا يمنع من تجمع TDSتقترب نسبة المملوحة )  •

 والمياه الجوفية ثانيا: الخزانات 

من    المأخوذة  المياه  الحجر   اآلبارنوعية  من  مواد صخر  على  عا   بشكل  تعتمد  الجوفية  والخزانات 

 الجيري وهذا يساعد في زيادة تركيز عسر الماء والتي لها تأثير على درجة الحموضة.
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 المنزلية(  اإلمداداتثالثا: مياه الشبكات العامة )

من   ةعاد • الكلور  عنصر  ويعتبر  تعقيمها،  اجل  من  الكيماوية  بالمواد  العامة  الشبكات  مياه  تعالج 

 شيوعا في التعقيم وهي مواد سامة للنبات.  األكثرالكيماويات  

ساعة في تنك لتطاير عنصر الكلور. علما    48أفضل طريقة للتخلص من الكلور هي تخزين المياه لمدة   •

 استخدا  الفحم في التعقيم(.  إمكانيةفة درجة الكلور في الماء. ) لمعر وأجهزة أدواتبان هناك 

 الزراعة المائية  أنظمةمواصفات الشتال المستخدمة في زراعة 

 أن تكون قوية النمو ومتجانسة فيما بينها.  

من    يتراوح  مناسب  طول  ذات  تكون  وبسماكة    12-8أن  غير    4-3سم،  قوي  ساق  وذات  مليمتر، 

 متخشب. 

 .األوراق خضراء نضرةأن تكون  

 أن يكون المجمو  الجذري بحالة جيدة ومتشعبا.   

 .خلوها من أي إصابات من األمراض أو الحشرات 
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 الزراعة المائية  أنظمةمحاصيل الخضراوات الرئيسية في  إدارة

 

 ( 1) محصول الخيار

 

 اولا: ظروف النمو لمحصول الخيار 

الطويلة الحارة مع وفرة أشعة شمس والليالي الدافئة, الحرارة   األيا بشكل أفضل في  ينمو محصول الخيار 

 13-10 ° خالل النهار، ويتوقف محصول الخيار عن النمو عند درجة حرارة  27-24هي  األمثلالمثلى للنمو 

 .°  

 ثانياا: إرشادات زراعية 

 زراعة البذرة.  من أسبو   3-2ورقات وبعمر  5-4تزر  اشتال الخيار في مرحلة  •

 الفرو  الجانبية توفر التهوية المناسبة للنبتة.  إزالة •

الجيد للحصول على عدد اكبر من الثمار مثل: السماح   واإلخصابيحتاج محصول الخيار الى وسط للتلقيح  •

كون نبتة   األنثويةللحشرات المفيدة مثل النحل وعملية الهز اليدوي من اجل زيادة عملية التلقيح لألزهار 

 الخيار تحتوي على ازهار ذكرية وانثوية منفصلة. 

 توفير التهوية الكافية للوقاية من االمراض الورقية )البياض الدقيقي والعفن الرمادي(.  •

 

 ثالثاا: حصاد محصول الخيار 

 أسابيع من يو  زراعة االشتال.  4-3يبدا الحصاد بعد مرور  •

 مرة.   15-10في ال روف المثلى يمكن حصاد المحصول  •

 احداث جروح على الثمار.  للنباتيتم الجمع يدويا في الصباح ويراعى تجنب إحداث اي أضرار  •

 

 

واآلفات التي تصيب   األمراضواآلفات )من أهم  مراضألاا: رابع

 محصول الخيار(. 

 أول: البياض الدقيقي 

م هر اإلصابة: ت هر على السطح العلوى لألوراق بقع   -

صفراء زاهية أو بيضاء وت هر على السطح السفلى نموات 

 دقيقيه لونها ابيض يتحول إلى اللون الرمادي ثم البني وتجف. 

 يو  من الزراعة. 35 – 30ميعاد ظهور اإلصابة: بعد  -

 األوراقالوقاية من المرض: يجب التهوية الجيدة و التخلص من  -

من خمسة بقع   أكثرالمقاومة واستخدا  المبيدات في حالة وجود  األصنافالقديمة والمصابة ويحب زراعة 

 .اإلثمارقليلة خاصة في فترة   أمانمبيد ذات فترة  ى الورقة الواحدة والتركيز على بيضاء عل

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAte_4vtfVAhUJZFAKHSOlD0IQjRwIBw&url=http://www.kz-chemicals.com/library_in.php?id=27&id_cat=2&psig=AFQjCNEan0RToUglq0ZnQKL1E2OSRdBPOg&ust=1502826384678960
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 الزغبي ثانيا: البياض 

 

م هر اإلصابة: يصيب البياض الزغبي  -

جميع أصناف الخيار لجميع العروات التي  

واهم أعراض اإلصابة ظهور بقع  تزر ,

صفراء اللون على السطح العلوي لألوراق  

يقابلها زغب ابيض على السطح السفلى  

للورقة وتؤدى اإلصابة بالمرض إلى جفاف  

 وسقوط الورقة.  

ميعاد ظهور اإلصابة وتوقيت المكافحة: في   -

 ائيا قبل ظهور المرض. ويجب إجراء عملية المكافحة وق  اإلصابةالنبات ت هر  أعمارأي عمر من 

 الوقاية من المرض: توفير التهوية الجيدة، القضاء على األعشاب المحيطة بالمحصول.  -

واستخدا  المبيدات النحاسية في حالة   اإلصابةالمصابة وحرقها منذ بداية   األوراقالمكافحة:  التخلص من  -

بمكافحة المرض والتركيز على   المتوسطة )حالة تطور المرض(. يجب استخدا  المبيد الخاص  اإلصابة

 .اإلثمارال تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة  أمانالمبيد ذات فترة  

 

 ثالثا: الذبابة البيضاء 

م هر اإلصابة: ت هر الحشرة البالغة على بطن الورقة  -

 ويمكن مشاهدتها بوضوح.

من  اإلصابةبالحشرة: يتم تجنب   اإلصابةالوقاية من  -

 خالل متابعة االمور التالية:  

القضاء على األعشاب المحيطة بالمحصول والذي   

 يعتبر العائل للحشرة . 

 .استخدا  المصائد الالصقة اللونية الصفراء 

  األماناستخدا  المبيدات المتخصصة وذات فترة  

 .اإلثمارالقصيرة خاصة في فترة  

بالذبابة البيضاء: ترجع خطورة هذه الحشرة في نقلها الكثير من األمراض الفيروسية مثل   اإلصابةمخاطر  -

 .مرض التفاف األوراق

 

 رابعا: حشرة المن 

: وجود األفراد المجنحة على النبات في شكل أعراض اإلصابة -

مستعمرات مع تواجد جلود االنسالخ, ويمتص المن العصارة 

خاصة عند القمم   األوراقالنباتية ويسبب اصفرار النبات وتجعد  

النامية, كما أن إفراز المن للندوة العسلية يعتبر من اشد األضرار,  
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التي يسببها المن هو نقل األمراض  األضرار. ومن اخطر الن العفن األسود يتغذى على تلك اإلفرازات 

 الفيروسية.  

 ومن آب وأيلول.   -: خالل الفترة من اذار ونيسان اإلصابةميعاد ظهور  -

 حشرة على الورقة من االوراق التي يتم فحصها عشوائيا.   2- 1توقيت المكافحة: عند وجود  -

المكافحة: يستخد  لمكافحة المن في مبيد ويراعي ان يكون الرش في الصباح الباكر او قبل الغروب مباشرة   -

حيث أن هذه الفترة تتواجد األفراد المجنحة للمن علي النبات. مع مالح ة عمل تغطية جيدة للنبات بسائل 

 .اإلثمارفترة  الرش, واستخدا  المبيد ذات فترة امان ال تتعدى الثالث ايا  خاصة في

 

 خامسا: العناكب 

 بالعناكب.  اإلصابةمراقبة النباتات بشكل دقيق لمعرفة بداية  -

 التخلص من النباتات المصابة وحرقها.   -

استخدا  المبيدات الحشرية الخاص بمكافحة الحشرة   -

والتركيز على المبيد ذات فترة امان ال تتعدى الثالث ايا   

 .اإلثمارخاصة في فترة 

 

 (2) )البندورة (محصول الطماطم

 ول: ظروف النمو لمحصول البندورة ا

تفضل الطماطم درجات حرارة دافئة مع التعرض الكامل ألشعة الشمس. وعندما تكون درجة الحرارة أدنى من 

 ° ( ليال تشجع تكون الثمار .  14-13° ( تتوقف النباتات عن النمو, كما أن درجات الحرارة )8-10)

 ثانيا: إرشادات زراعية 

من زراعة البذرة، عندما يكون طول الشتالت   ابيعاس 6-3ورقات وبعمر  5-4تزر  البندورة في مرحلة  -

 سم. 10-12

 . األمراض بالمياه حول طوق النبتة , للحد من مخاطر  اإلغراقتجنب  -

ابدأ بتحديد طريقة النمو )شجيرة أو  جذ  واحد (من خالل تشذيب   سم ,  60عندما يصبح طول النبات  -

 الفرو  العليا التي ال لزو  لها . 

سم السفلى من الساق الرئيس , لتحسين دوران الهواء بشكل افضل وتقليل االصابة   30ازالة االوراق في  -

 الفطرية.

 تقليم جميع الفرو  الجانبية لصالح النمو الجيد للثمار.  -

 

 

 

 ثالثا: حصاد محصول البندورة 
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 قم بحصاد الطماطم عندما يكون متينا وملونا بالكامل. -

 تستمر الفواكه بالنضج اذا تم حصادها نصف ناضجة وتم تخزينها .  -

 % 90-85° , ورطوبة نسبية مقدارها 7-5أسابيع في  4-2يمكن ان تحفظ الثمار بسهولة لمدة  -

 

 واآلفات التي تصيب محصول البندورة(. األمراضواآلفات ) من أهم  األمراضرابعا: 

 

 أول: البياض الدقيقي 

م هر اإلصابة: ت هر على السطح السفلي لألوراق بقع   -

صفراء باهتة اللون غير منت مة وتبدأ البقع باالتسا  ويزداد 

االصفرار على السطح العلوي ويقابلها نمو ابيض فطري  

 على السطح السفلي. 

ميعاد االصابة: تعتمد شدة االصابة على ال روف البيئية, اذ  -

ينشط المرض في فصلي الخريف والصيف حين تكون نسبة 

 ° . 25-20% ودرجات الحرارة المثلى 70-50الرطوبة 

 األوراقالمكافحة: للوقاية يجب التهوية الجيدة , التخلص من  -

  القديمة والمصابة, زراعة االصناف المقاومة, استخدا 

 المستخرج من زبل البقر والدجاج المخمر,  الكمبوستمستخلص 

بمكافحة المرض والتركيز على مبيد ذات فترة امان  ة: استخدا  المبيدات الفطرية الخاصض الوقاية من المر -

 .اإلثمارال تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة 

 

 ثانيا: اللفحة المتأخرة 

, الساق, االفر    األوراقعلى  األعراض م هر اإلصابة: ت هر  -

والثمار , وت هر على السطح العلوي لألوراق بقع خضراء 

 باهتة تتحول الى بنية سوداء اللون محاط بهالة خضراء مائية.

تحت ظروف الرطوبة العالية  اإلصابة: ت هر اإلصابةميعاد  -

 15-12)%( ودرجات حرارة منخفضة نسبيا 75)أكثر من 

 أيا .  7-5خالل  األعراض ° ( ت هر 

المكافحة: التخلص من بقايا المحصول السابق وتن يف هيكل البيت جيدا وزراعة اشتال سليمة ,استخدا    -

المستخلص المائي للفلفل , واستخدا  المبيدات المناسبة عند الحاجة والتركيز على المبيد ذات فترة امان ال 

 ي فترة االثمار. تتعدى الثالث ايا  خاصة ف

 

 

 ر وتجعد اوراق البندورة الفيروسي ثالثا: اصفرا 
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م هر اإلصابة: تتقز  االشتال المصابة وتصبح االفر   -

قصيرة والوريقات صغيرة الحجم متجعدة , ومختلفة في  

وتزداد حرة التجعد  الشكل واللون . وتصبح االوراق صفراء ,

 والتقزيم عند القمة النامية التي تتوقف عن النمو عند تقد 

 .االصابة

طريقة العدوي باإلصابة: تنتقل من البيوت المجاورة او من  -

بقايا النباتات القديمة عن طريق الذبابة البيضاء, وتعتمد ظهور  

االعراض على ال روف البيئية المحيطة ودرجة مقاومة 

 يوما.40-20الصنف حيث يحتاج من 

زدوجة بحيث ال يسمح بدخول المكافحة: تغطية جميع فتحات البيت بالمنخل او الشاش وتركيب ابواب م -

الذبابة البيضاء ,زراعة اشتال سليمة وزراعة اصناف مقاومة , التخلص من العوائل البديلة في محيط موقع 

 الزراعة مثل الخبيزة وغيرها.

 

 رابعا: العناكب 

  اإلصابة. مع تقد  األوراق: وجود بقع بيضاء أو صفراء صغيرة جدا منتشرة على سطح اإلصابةم هر  -

 يصبح لون االوراق اصفر وتتساقط )تتكاثر العناكب وتنتشر بسرعة في الجو الحار الجاف(.  

، التخلص من النباتات المصابة وحرقها،  اإلصابةالمكافحة: مراقبة النباتات بشكل دقيق لمعرفة بداية   -

 قليلة خاصة فترة االثمار.  لها ا  المبيدات الحشرية المناسبة والتي تكون فترة االماناستخد 

 

 خامسا: عفن الطرف الزهري في الطماطم 

أعراض اإلصابة: مرض فسيولوجي يسببه نقص عنصر 

الكالسيو  بسب ظروف التربة او اي عوامل تمنع امتصاص 

ت هر بقعة مائية لينه عند الطرف الزهري للثمرة  .الكالسيو 

سوداء وجلدية وتكون عادة جافة  ىتكبر وتصبح بنية قاتمة ال

ولكن اصابتها بالبكتيريا او الفطريات الثانوية تجعلها تتعفن، 

 وتنضج الثمار المصابة مبكرا. 

المكافحة: التسميد الجيد بالكالسيو  وتجنب تعريض النباتات 

 من الجفاف او الغمر بالماء )الري المعتدل(.  لفترات طويلة
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 محصول الخس )3( 

 اول: ظروف النمو لمحصول الخس 

جة °  , ودر12-3الخس محصول شتوي , ولنمو الحزمة الورقية يجب ان تكون درجة حرارة هواء الليل 

 ° . 18-17الحرارة خالل النهار 

 ثانيا: إرشادات زراعية 

 . أوراق حقيقية 3-2اتات على االقل د النبدأسابيع عندما يصبح عيزر  الخس خالل ثالث   -

 عملية تصلب النبات من خالل تعريض الشتالت لدرجات حرارة أكثر برودة واشعة الشمس المباشرة .  -

 أيا .  3-2عند زراعة الخس في طقس حار بحاجة الى ت ليل بسيط على النباتات لمدة  -

 للتزهير عند زراعة المحصول في أيا  الصيف الحارة. استخدا  االصناف المقاومة  -

 ثالثا: حصاد محصول الخس 

 يمكن أن يبدأ الحصاد في أقرب وقت عندما تكون االوراق أو الحزمة بما فيه الكفاية لتناول الطعا .  -

 عة., وبتبريدها بسرون االوراق مقرمشة ومليئة بالندىقم بإجراء عملية الحصاد في الصباح الباكر عنما تك -

 

 

 واآلفات ) من أهم المراض واآلفات التي تصيب محصول الخس(  األمراضرابعا: 

 أول: العفن الرمادي  

م هر االصابة: عفن رمادي على أجزاء النبتة وخصوصا على 

الساق والثمار وغالبا يموت الجزء العلوي فوق االصابة، ينتشر 

الحرارة اقل المرض مع توفر الرطوبة العالية وانخفاض درجة 

 ° . 20من 

التهوية السليمة , رش   المكافحة: تجنب زيادة الرطوبة ,

المبيدات المناسبة للمرض الخاص بمكافحة المرض والتركيز 

على مبيد ذات فترة امان ال تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة 

 االثمار.

 

                       البياض الزغبي    ثانيا:

في صورة بقع زاوية ) ذات زوايا (   األعراض ت هر   :األعراض 

، تحدها عروق الورقة  اللون علي السطح العلوي لألوراق صفراء

السطح السفلي نمو فطري زغبي  ىتكبر تدريجيا  ويقابلها عل
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 الملمس. 

فترة امان ال  ذو: ويكافح المرض بالرش الدوري بالمبيدات الفطرية المناسبة والتركيز على المبيد المكافحة 

 تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة االثمار. 

 

 ثالثا: اللفحة المتأخرة 

االعراض: ظهور مساحات ميته على أطراف الوريقات وفي 

اللون قواعدها تم تتسع حتى يعم سطح الزرقة ثم يتحول الى 

 االسود.

المكافحة: جمع النباتات المصابة وحرقها, استخدا  المبيدات 

فترة امان ال تتعدى  والفطرية المناسبة والتركيز على المبيد ذ

 الثالث ايا  خاصة في فترة االثمار. 

 

 رابعا:  فيروس موزاييك الخس : 

بحشرة المن وينقل  اإلصابةمن خالل  اإلصابة: تحدث  اإلصابة

 من خاللها. 

ص من النباتات المصابة المكافحة: زراعة بذور سليمة، والتخل

-الذبابة البيضاء-، ومكافحة الحشرات الناقلة )المناوال بأول

التربس( تسميد النباتات لتعطي نمو خضريا غزيرا يقاو   

 تعليق مصائد صفراء داخل البيت.  المرض,

 

 خامسا: من الخس 

: التفاف االوراق المصابة واصفرارها، اعراض المرض

وضع افرازات الندوة العسلية, مع تشكل العفن االسود وتقز  

 النبات المصاب. )يعتبر المن ناقل للعديد من الفيروسات(  

, التخلص من : مراقبة ارواق الخس بشكل دوريالمكافحة

  والتخلص من النباتات القريب من اوراق النبات المصابة

. والتركيز , استخدا  المبيدات المناسبةمصابة بالمنالوحدة ال

 فترة امان قليلة خاصة قبل فترة الحصاد.  وعلى المبيد ذ
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 (4) محصول الفاصوليا

 ل: ظروف النمو لمحصول الفاصوليا او

° (,  14-12)> االصناف المتسلقة تفضل أشعة الشمس الكاملة, وهذه النباتات ال تنمو في درجات حرارة

-70, الرطوبة النسبية هي راجهاض االزهار وسوء انعقاد الثما°  تسبب 35ودرجات الحرارة أعلى  من 

االصناف قزمة القامة  %, وبشكل عا  يتم زراعة االصناف المتسلقة في الصيف, في حين يتم تكييف 80

 ل روف اليو  القصير. 

 ثانيا: حصاد محصول الفاصوليا. 

 يجب ان يكون قرن الفاصوليا متماسكا وهشا عند الحصاد.  -

 ينبغي ان تكون البذور في الداخل غير مكتملة التطور وصغيرة. -

 مسك ساق الفاصوليا بيد وقطف القرون باليد االخرى  -

 الجاهزة للحصاد للحفاظ على االنتاجية. قم بجني كل القرون  -

 

 ثالثا: المراض واآلفات )من أهم المراض واآلفات التي تصيب محصول الفاصوليا(

 اول: النثراكنوز 

اعراض المرض: ت هر االعراض بشكل أساسي على   -

االوراق الكبيرة كبقع صفراء شاحبة الون محددة بالعروق  

ة  رتتحول بالتدريج الى اللون البني, وتتحول البقع البنية كبي

 المساحة الى اللون الرمادي وتجف مع تقد  االصابة. 

 7-6موعد المرض: يصاب النبات بالمرض في فترة ما بين  -

  (.°35-25ودرجات حرارة )  ةالرطوبة النسبيايا  مع توفر 

المكافحة: التخلص من بقايا الفاصوليا او البقوليات السابقة،   -

التهوية الجيدة للتخلص من الرطوبة الزائدة، معاملة البذور 

سنوات. استخدا  المبيد الخاص بمكافحة   3-2بأحد المبيدات الفطرية قبل زراعتها, الدورة الزراعية بشدة  

 ة خاصة في فترة االثمار.الفطر والتركيز على المبيد ذات فترة امان القصير

 

 ثانيا: البياض الدقيقي 

اعراض المرض: ت هر االعراض على االشتال الصغيرة  -

بعد االنبات وعند زراعتها حيث تذبل االشتال وتموت ,كما  

ت هر على االشتال الكبيرة كبقع صغيرة مائية , والبقع  

 متقرحة سطحية غائرة ورمادية. 

يعتمد تطور المرض على الرطوبة الزائدة   موعد المرض: -

  (.° 28-22ودرجات الحرارة الدافئة )
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 المكافحة: التخلص من بقايا المحصول السابق وحرقها ودفنها جيدا   -

الوقاية والحد من انتشار المرض, زراعة االصناف المقاومة, الرش بأحد المبيدات الموصي بها . والتركيز  -

 صيرة التي ال تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة االثمار.فترة امان الق وعلى المبيد ذ

 

 

 

 ثانيا: العناكب 

م هر االصابة: وجود بقع بيضاء أو صفراء صغيرة جدا   -

منتشرة على سطح االوراق. مع تقد  االصابة يصبح لون 

االوراق اصفر وتتساقط )تتكاثر العناكب وتنتشر بسرعة في 

 الجو الحار الجاف(. 

 

المكافحة: مراقبة النباتات بشكل دقيق لمعرفة بداية االصابة،  -

التخلص من النباتات المصابة وحرقها، استخدا  المبيدات  

فترة امان قصيرة التي ال تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة   ووالتركيز على المبيد ذ الحشرية المناسبة

 االثمار.

 

  (5محصول الملفوف )

 لمحصول الملفوف اول: ظروف النمو 

 (, وهو ينمو بشكل أفضل عندما  °20-15, وبالتالي فان درجات الحرارة المثلى هي )المفوف محصول شتوي

تنضج االقراص في درجات الحرارة المنخفضة, ولذلك يجب ان يتم الحصاد قبل ان تصل درجة الحرارة في 

  (.°25-23النهار الى )

 ثانيا: إرشادات زراعية 

, وفي حالة درجات الحرارة التي تكون خالل  سم 15. وبارتفا  ات( ورق6-4االشتال عندما يصبح لديها )تزر  

 %(. 20 (, استخد  شبكة الت ليل بنسبة ت ليل مقداره )°25) النهار أعلى من

 ثالثا: حصاد محصول الملفوف 

 سم. 15-10ابدأ الحصاد عندما تكون أقراص الملفوف متينة مع قطر حوالي  -

 , وقم بإزالة االوراق الخارجية. بواسطة سكين حادة  اقطع القرص من الجذ   -

 , فان هذا يشير الى االفراط في النضج.رنت أقراص الملفوف تميل الى الكساذا كا -
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واآلفات التي تصيب   األمراضواآلفات )من أهم  األمراضرابعا: 

 محصول الملفوف(

 القارضة( : عثة الملفوف )اليرقة أول

فة: تتغذى يرقات الحشرة على االوراق والساق  أل اعراض ا -

واالشتال الصغيرة وتسبب موت العديد من االشتال 

 المزروعة. 

قها،  المكافحة: التخلص من بقايا المحصول السابق وحر -

واستخدا  المبيدات الحشرية   ,يو  2المراقبة المستمرة كل 

فترة امان قصيرة التي ال تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة   والمناسبة بمكافحة الحشرة والتركيز على المبيد ذ

 االثمار.

 

 

 ثانيا: الذبابة البيضاء 

م هر اإلصابة: ت هر الحشرة البالغة على بطن الورقة  -

  ويمكن مشاهدتها بوضوح.

الوقاية من االصابة بالحشرة: يتم تجنب االصابة من خالل  -

 متابعة االمور التالية:  

القضاء على األعشاب المحيطة بالمحصول والذي يعتبر  

 العائل للحشرة  

 .استخدا  المصائد الالصقة اللونية الصفراء 

استخدا  المبيدات المتخصصة وذات فترة االمان القصيرة   

 ول.خاصة قبل فترة نضوج المحص

 

 ثالثا: من الملفوف 

االعراض: التفاف االوراق المصابة واصفرارها، وضع  -

مع تشكل العفن االسود وتقز  النبات  افرازات الندوة العسلية,

 المصاب.)يعتبر المن ناقل للعديد من الفيروسات(.   

المكافحة: المراقبة الدورية للمحصول , وازالة االوراق  -

 المصابة , استخدا  مبيدات حشرية مناسبة. 

استخدا  المبيدات الحشرية: في حالة اللجوء الى استخدا  المبيدات  -

الخاص بمكافحة الحشرة والتركيز على المبيد  يجب استخدا  المبيد  

 .خاصة في فترة االثمار فترة امان ال تتعدى الثالث ايا  ذو
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 (6محصول القرنبيط )

 اول: ظروف النمو لمحصول القرنبيط 

  ,°17الى 14القرنبيط محصول شتوي ينمو أفضل عندما تكون درجات الحرارة خالل النهار تتراوح من 

 , ويمكن تشكيل االقراص في °15الى 10ولتشكيل القرص فان أصناف الشتاء تتطلب درجات حرارة من 

درجات الحرارة العالية, شريطة أن تكون الرطوبة متوافرة بدرجة عالية, كما ان درجات الحرارة العالية تسبب  

 تزهيرا مبكرا.

 ثانيا: إرشادات زراعية 

سم, وينبغي  20-15ورقات حقيقة, وتكون النباتات بارتفا   4-3الشتلة  قم بزراعة الشتالت عندما تكون لدى

 سم.  50-40وضع الشتالت بمسافات 

 ثالثا: حصاد محصول القرنبيط 

للحصول على أفضل جودة, ابدأ بحصاد القرنبيط عندما تكون براعم القرص متماسكة وضيقة. احصد على  

 ر.الفور اذا بدأت براعم القرص في االنفصال والتزهي

 

خامسا: المراض واآلفات )من أهم المراض واآلفات التي تصيب  

 محصول القرنبيط( 

 ( أول: عثة القرنبيط )اليرقة القارضة

والساق واالشتال  األوراق: تتغذى يرقات الحشرة على األعراض  -

 الصغيرة وتسبب موت العديد من االشتال المزروعة.

 

ها , المراقبة المكافحة: التخلص من بقايا المحصول السابق وحرق -

, واستخدا  المبيدات الحشرية المناسب لمكافحة يو  2المستمرة كل 

   خاصة في فترة االثمار.الحشرة والتركيز على المبيد ذات فترة امان قصيرة والتي ال تتعدى الثالث ايا

 

 ثانيا: الذبابة البيضاء 

االعراض: التفاف االوراق المصابة واصفرارها، وجود افرازات  -

الندوة العسلية، مع تشكل العفن االسود وتقز  النبات المصاب. 

 )يعتبر المن ناقل للعديد من الفيروسات(. 

وازالة االوراق المصابة ,  المكافحة: المراقبة الدورية للمحصول , -

مبيدات    .استخدا  المصائد الملونة الصفراء القضاء على االعشاب,
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 .حشرية مناسبة و ومتخصصة وذات فترة االمان القصيرة خاصة في فترة االثمار

 )7محصول الباذنجان )

 اول: ظروف النمو لمحصول الباذنجان 

بالنسبة لتأثير الحرارة فيحتاج الباذنجان إلى موسم نمو دافئ وطويل ال يقل عن خمسة أشهر لنجاح زراعته،  

وتموت النباتات إذا تعرضت للصقيع الخفيف ولو لفترة قصيرة, وعموماً فإن درجة الحرارة المثلى للنمو هي 

  ( ليال.  °18-16 (  نهاراً و )18-24°)

 زراعية ثانيا: إرشادات 

سم, تجنب زراعة   15ورقات حقيقة, وطول الشتلة تصلى الى  5-4قم بزراعة الشتالت عندما تكون لدى الشتلة 

ايا  من زراعة الشتلة   3المحصول في درجات حرارة منخفضة وذلك ألنه يؤثر على نمو النبات, رية المياه بعد 

 وذلك لتقسية النبات وبقاء البنات االقوى. 

 صول الباذنجان ثالثا: حصاد مح

 ينبغي أن تكون الثمرة جامدة والمعة، ويجب ان تكون  الثمار ذات اللون الغامق غامق.  -

 عليك بقطع الثمرة أفضل من جذبها من النبات للمحاف ة على فرو  النبات من القطع.  -

 تجنب قطف الثمار في حالة وجود قطرات ماء على الثمر . -

 

 رابعا: المراض واآلفات ) من أهم المراض واآلفات التي تصيب محصول الباذنجان( 

 أول: حشرة المن: 

االعراض: التفاف االوراق المصابة واصفرارها، وضع افرازات 

)يعتبر   الندوة العسلية, مع تشكل العفن االسود وتقز  النبات المصاب.

 المن ناقل للعديد من الفيروسات(. 

 

المكافحة: المراقبة الدورية للمحصول, زراعة اصناف مقاومة, 

زراعة اشتال سليمة وغير مصابة, استخدا  مبيدات حشرية مناسبة  

فترة امان قصيرة التي ال  ولمكافحة المن, والتركيز على المبيد ذ

 تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة االثمار. 

 

 

 ثانيا: الحلم العنكبوتي 

االصابة: وجود بقع بيضاء أو صفراء صغيرة جدا منتشرة على  م هر 

سطح االوراق. مع تقد  االصابة يصبح لون االوراق اصفر وتتساقط  

 )تتكاثر العناكب وتنتشر بسرعة في الجو الحار الجاف(. 



 21 

حة  المكافحة: اختيار اصناف مقاومة، ازالة بقايا المحصول السابق وحرقه، الفحص الدوري للنباتات لمكاف

فترة امان قصيرة التي ال   والحشرة مبكرا. استخدا  المبيد الخاصة بمكافحة الحشرة والتركيز على المبيد ذ

 تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة االثمار. 

 

 ثالثا: الذبابة البيضاء 

االعراض: التفاف االوراق المصابة واصفرارها، و   -

االسود وتقز  افرازات الندوة العسلية، مع تشكل العفن 

 النبات المصاب. )يعتبر المن ناقل للعديد من الفيروسات(. 

المكافحة: المراقبة الدورية للمحصول استخدا  المصائد   -

, استخدا  مبيدات الصفراء، وازالة االوراق المصابةالملونة  

حشرية مناسبة لمكافحة الحشرة خاصة ذات فترة األمان 

 القصيرة. 

 

 (8محصول الفراولة )

 ول: ظروف النمو لمحصول الفراولة ا

 .يحتاج نبات الفراولة أثناء النمو الخضري الى درجة حرارة مرتفعة ونهار طويل نوعا ما -

 أثناء النمو الزهري والثمري تحتاج إلى نهار قصير ودرجة حرارة منخفضة  -

درجة مئوية ) تختلف اصناف الفراولة في تحملها لبرودة الشتاء   15افضل درجة حرارة لإلزهار هي  -

فيؤدى انخفاض درجة الحرارة الى زيادة صالبة الثمار وقلة السكريات بها بينما يؤدى ارتفا  الحرارة الى  

 قلة صالبة الثمار وزيادة السكريات فيها( .  

 -21النباتات بعد حوالى شهر من التفتح الكامل للزهرة وذلك عند مدى حراري قدره تنضج الثمار على  -

  .ليال  ° 18-16 –نهارا    27°

 

 ثانيا: عالمات النضج 

  :-يمكن االعتماد على بعض الم اهر بالن ر أو التذوق أو بالشم كما يلى

  .إلى ثالثة أربا  الثمرةاختفاء اللون األخضر وظهور الصبغات الحمراء التي تشمل من نصف  -

  .زوال الطعم الحمضي وزيادة نسبة السكريات الذائبة ذات الطعم الحلو -

ظهور الرائحة المميزة للفراولة نتيجة لتواجد بعض المركبات العطرية المتطايرة ، وتجمع الثمار عندما يصل  -

 لونها إلى االحمرار الكامل أي تامة النضج. 

 راولة ثالثا: حصاد محصول الف

 يجب قطف الثمار في الصباح الباكر ويوقف بمجرد ارتفا  الحرارة.  -

 يجب قطف ثمار الفراولة على درجات مختلفة من النضج، حسب مكان التسويق.  -
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 يجب استبعاد الثمار التالفة والزائدة في النضج؛ حتى يمكن تجنب اإلصابة بتعفن الثمار وتلف العبوات.  -

رابعا: المراض واآلفات ) من أهم المراض واآلفات التي تصيب  

 محصول الفراولة(

 أول: العفن الرمادي 

م هر االصابة :عفن رمادي على أجزاء وخصوصا على  -

الساق والثمار وغالبا يموت الجزء العلوي فوق االصابة,  

ينتشر المرض مع توفر الرطوبة العالية وانخفاض درجة  

 ° .02الحرارة اقل من 

, مراقبة  , التهوية السليمةالمكافحة: تجنب زيادة الرطوبة -

درجة حرارة البيت, رش المبيدات المناسبة لمكافحة الفطر والتركيز على المبيد ذات فترة امان ال تتعدى  

 الثالث ايا  خاصة في فترة االثمار. 

 

 ثانيا: البياض الدقيقي 

م هر اإلصابة: ت هر على السطح العلوى    -

لألوراق بقع صفراء زاهية أو بيضاء وت هر على 

السطح السفلى نموات دقيقيه لونها ابيض يتحول إلى  

 اللون الرمادي ثم البني وتجف.  

يو  من   35 – 30ميعاد ظهور اإلصابة: بعد  -

 الزراعة .

الوقاية من المرض: يجب التهوية الجيدة و التخلص   -

الوراق القديمة والمصابة ويحب زراعة االصناف المقاومة واستخدا  المبيدات في حالة وجود اكثر من من ا

خمسة بقع بيضاء على الورقة الواحدة. لمكافحة الفطر والتركيز على المبيد ذات فترة امان قليلة خاصة في 

 فترة االثمار.

 

 ثالثا: العناكب 

صفراء صغيرة جدا  م هر االصابة: وجود بقع بيضاء أو  -

منتشرة على سطح االوراق. مع تقد  االصابة يصبح لون 

االوراق اصفر وتتساقط )تتكاثر العناكب وتنتشر بسرعة في 

 الجو الحار الجاف(. 

 

  المكافحة: مراقبة النباتات بشكل دقيق لمعرفة بداية االصابة, -

التخلص من النباتات المصابة وحرقها, استخدا  المبيدات  

الحشرية المناسبة لمكافحة الحشرة والتركيز على المبيد ذات 
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 ثمار. فترة امان ال تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة اال 

 

 (9) محصول الفليفلة

 اول: ظروف النمو لمحصول الفليفلة 

  تعتبر مرحلة التزهير والعقد من اكثر المراحل  °20ولعقد الثمار هي نمو الخضري لدرجة الحرارة المناسبة ل 

 , وانسب درجة  °10حساسية لدرجة الحرارة المنخفضة, بحيث ينتج تشوهه للثمار, يتوقف نمو النبات عند 

 %.65 , وان ال تقل درجة الرطوبة عن ° 24-18حرارة لتلوين الفليفلة هي 

 

 ثانيا: إرشادات زراعية 

سم ألتاحه   40-30يجب تقسية االشتال قبل عملية زراعتها بأسبو , ويجب مراعاة مسافة الزراعة ما بين 

 تعرضها ألشعة الشمس والنمو الخضري الجيد. 

 ثالثا: حصاد محصول الفليفلة 

 .حصد الثمرة عندما تكون مكتملة الحجم ومتماسكة والمعة وغضةت ينبغي أن  -

ي أن تكون الثمرة خالية من التلوين التدريجي الذي يدل على النضج بالنسبة لألصناف الخضراء، ينبغ -

 الزائد. 

 أما بالنسبة لألصناف الملونة، فيجب أن يكون لها الحد األدنى. -

 يجب حصاد الفلفل الحلو خالل الساعات الباردة من اليو  لتجنب ضرر الحرارة المرتفعة والشمس القوية.  -

يكون كأس الزهرة سليما كما يجب أن يتم قص عنق الثمرة بعناية بطول  يجب أن تحصد الثمرة كاملة بحيث   -

 سم  3يبلغ حوالي 

 

 واآلفات التي تصيب محصول الفليفلة(  األمراضمن أهم واآلفات ) األمراضرابعا: 

لسعة الشمس (: مقاومة اآلفات واألمراض التي من شأنها اإلقالل من المجمو   أوال: لفحه الشمس ) أو

 الخضري للنباتات, عد  تعطيش النباتات . 

 

   ثانيا: النثراكنوز

اعراض المرض: ت هر االعراض بشكل أساسي على   -

ون محددة  لاالوراق الكبيرة كبقع صفراء شاحبة ال

وتتحول البقع  بالعروق تتحول بالتدريج الى اللون البني,

ة المساحة الى اللون الرمادي وتجف مع تقد   رالبنية كبي

 االصابة.
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ايا  مع توفر قطرات مائية ودرجات حرارة   7-6ميعاد المرض: يصاب النبات بالمرض في فترة ما بين  -

(25-35°.)  

التهوية الجيدة للتخلص من الرطوبة الزائدة, معاملة البذور   المكافحة: التخلص من بقايا المحصول السابق, -

سنوات. استخدا  المبيدات   3-2بأحد المبيدات الفطرية قبل زراعتها, الدورة الزراعية الموبوءة بشدة 

 الفطرية لمكافحة الفطر والتركيز على المبيد ذات فترة امان ال تتعدى الثالث ايا  خاصة في فترة االثمار.

 

 ثالثا: الذبابة البيضاء 

  االعراض: التفاف االوراق المصابة واصفرارها, -

وضع افرازات الندوة العسلية, مع تشكل العفن 

االسود وتقز  النبات المصاب.)يعتبر المن ناقل  

 .للعديد من الفيروسات(

المكافحة: المراقبة الدورية للمحصول , وازالة   -

االوراق المصابة , استخدا  مبيدات حشرية مناسبة  

فترة امان  ولمكافحة الحشرة والتركيز على المبيد ذ

 الثالث ايا  خاصة في فترة االثمار.ال تتعدى 
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 إنتاج الكمبوست 

 

 نتاج الكمبوست )السائل, الصلب(  الخطوات العملية إل

 أولا: فرش قاع الوعاء  

لمواد العضوية مثل قصاصات يجب أن نفرش أسفل الوعاء ببعض ا 

األشجار المتساقطة. ينبغي أن ال تقل ارتفا   الفرشة    و أوراق ،الورق

 سم. 20عن 

 فهو سيوفر لها الرطوبة الالزمة و يساهم في تهوية القا . 

 ويمكن ان تكون فرشة القا  مكونة من المواد االتية: 

 أوراق شجر يابسة.   

 قصاصات من الصحف و الجرائد.    

 مخلفات نباتات يابسة، وقصاصات من أكياس ورق.   

 قش مفتت، وقصاصات حشيش يابس.   

 أو حتى القليل من الكمبوست الجاهز.   

 

 ثانياا: إضافة رمل و تربة  

لتحسين قوا   سم ،3نضيف شيئاً من الرمل و التربة بطبقة ال تتجاوز 

 الطبقة التي فرشناها و نخلطها معاً. 

 

 ثالثاا: عملية الترطيب  

يجب علينا أن نقو  برش هذه الطبقة التي فرشناها بالماء، لتصبح هذه 

الماء ولتوفر بيئة مناسبة   الطبقة رطبة كاإلسفنجة التي تم عصرها من

 عمل الكائنات الحية الموجودة   لبدء

 

 

 رابعا: إضافة فضالت الطعام  

ستفعلون بفضالت هذا الطعا ؟ ال  اآلن ماذا تناولتم اليو ؟ و ماذا 

ترموها في سلة المهمالت من اآلن فصاعداً، بعد أن تضيفوا فضالت 

ء ) بعد عملية الفصل الطعا  حاولوا ان توزعوها جيداً على سطح الوعا

، و من األفضل أن تدفنوا هذه الفضالت قليالً، لكي ال تجذب  داخل البيت( 

 الذباب والحشرات. 
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 لتي يسمح بإضافتها إلى الكمبوست؟ ما هي األشياء ا

 .بالنتروجين ةلغنيا الخضراءر والفواكه وباقي المخلفات اقشور الخض •

 .قشور البيض: تحتوي على الكالسيو  •

 .أوراق كرتون أو جرائد: تحتوي على الكربون •

 .: يحتوي على الكائنات الحية الدقيقةزكمبوست جاه •

 .الكربونمسحوق نجارة الخشب: نسبة عالية من  •

 .: تحتوي على الكربونأوراق أشجار ميتة •

 .تروجيني : تحتوي على نأوراق أشجار خضراء •

 تربة: كائنات حية دقيقة وحشرات.  •

 في صندوق الكمبوست  العناصر التي ال يمكن أن تضاف

منتجات الحليب واأللبان المطبوخ مع الدهون  ,  اللحو  , الع ا 

 الحيوانية , البراز البشري والحيوانات األليفة. الحيوانية , الدهون 

 خامسا: نضوج الكمبوست  

، يتحدد وقت تحويل النفايات الى حسب الكمية التي أضفتموها

 كمبوست.

 بعد أن حصلنا على هذا الكمبوست، ماذا سنفعل به؟ 

سم( حول النباتات   2انثر طبقة خفيفة منه )حوالي  -1

 المزروعة. 

أو اخلطه مع التربة المحضرة ألحواض الزر  بنسبة   -2

 % من هذا الكمبوست. 20

 : عالمات نضج الكمبوست

 . يصبح حجمها ثلث الحجم األصلي. 1

 . يصبح لونها بنّي. 2

 . تصبح مفتّتة وغير متماسكة. 3

 .. يصبح لها رائحة شبيهة برائحة التراب أو األرض 4

أسابيع  بعد إنشاء الكمبوست الخاص بالسماد   3-2 راشح منعادة جمع السماد العضوي ال يبدأ: مالحظة

 في الكمبوستر أخرىالعضوي. في االسابيع االولى تكون كميات الراشح  قليلة، لذلك يستحسن ان تصب مرة 

للمساعدة في زيادة عدد الكائنات الميكروبية للمساعدة على تحليل وتحطيم المواد العضوية المضافة. ويستخد   

رتين باألسبو  خالل بمعدل م  5: 1مار والخضراوات بحيث يضاف بمعدلالشاي )السماد السائل( لألزهار، الث

 . مرحلة النمو

 


	- مخاطر الإصابة بالذبابة البيضاء: ترجع خطورة هذه الحشرة في نقلها الكثير من الأمراض الفيروسية مثل مرض التفاف الأوراق.

