
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ندوة بعنوان :

 ارــبرامج تربٌة الخض

 علمٌة  معرض(: ندوه  -ورشة عمل -ٌوم حقلً -نوع النشاط )ندوه 

 طرطوس _ محطة بحوث الجماسة   ثمركز بحو مكان التنفٌذ: 

 8105/ 4/ 82تارٌخ التنفٌذ: 

 م. عبٌر فٌاض  -م. نبٌلة شمعة   -سهام ونوس م.  -م. نابل اسكندر : طالنشا وامنفذ

محطة م. نوفل محمد  )  -م. أحمد عبود   -م. مٌرنا حسن   –وفاء زاهدة  م.  -م. علً عزو 

 (  بحوث الجماسة

 م. حسٌن دٌب  (  -م. محمد شلهوم -عناصر دائرة نقل التقانة )  م. طاهر خلٌل    



من المشارٌع المهمة  مشروع تربٌة الخضارٌعتبر  شاط وأهم النتائج:ملخص عن الن

والواعدة فً الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة  و ٌجب االهتمام به وتطوٌره رغم 

كل الصعوبات والعراقٌل التً تعترضه إذ ال ٌمكن االستمرار فً االعتماد الكبٌر على 

لذلك, البذور المستوردة, وهناك إمكانٌة إلنتاج قسم منها محلٌاً إذا توفر الدعم الالزم 

 والخضار محاصٌل غذائٌة مهمة ومناخ سورٌة مناسب لنموها وإنتاجها.   

حعخًذ حشبُت انُببحبث وححسُُهب بشكم عبو عهً حخفُض سعش اإلَخبج عٍ طشَك انحصىل  -

 عهً أصُبف راث إيكبَُت عبنُت عهً ححىَم يىاد انىسط انًحُط إنً إَخبج يشحفع.

 :إلى تربٌة الخضار وتهدف برامج 

  و انبُذوسة يحذودة وغُشانببرَجبوإَخبج سالالث َمُت بًىاصفبث يشغىبت يٍ انفهُفهت ٌ 

السخخذايهب يببششة فٍ انضساعت أو إجشاء انخهجٍُ فًُب بُُهب إلَخبج  انًُى يحذودة

 انبزوس انهجُُت. 

  إكثبس وحىصُف وحمُُى بعض انسالالث انُمُت يٍ عشبئش يحهُت يٍ انفجم وانفبصىنُبء

 انحبُت ,انببصالء) انًهجُت و انًطفشة(,انببيُبء وانخس انبهذٌ, واخخُبس انجُذ يُهب. 

 .حمُُى أونٍ نهجٍ يسخُبطت يٍ انكىسب وانبُذوسة يحذودة و غُش يحذودة انًُى 

 ة حمُُى يىسعت ححج ظشوف بُئُت أخشي وفٍ حمىل إدخبل انهجٍ انًبششة  فٍ حجبس

 انًضاسعٍُ, نهخًكٍ يٍ انحكى عهُهب بشكم أدق , وإيكبَُت يُبفسخهب نههجٍ األجُبُت. 

انفهُفهت -انبُذوسة )يحذودة وغُش يحذودة انًُى( وَخى انعًم عهً انًحبصُم انخبنُت :

-انببيُبء-انجضس–انفجم –انخس -انفبصىنُبء  -انببصالء-انببرَجبٌ انًكشىف-)انًحًُت(

 انكىسب.

 طرق التربٌة المتبعة فً البرامج : 

وَمصذ به اسخُشاد أصُبف يٍ انخبسج نذساست يذي حألهًهب يع  اإلدخبل )االسخُشاد(:-1

انظشوف انًحهُت ويذي يالءيخهب نزوق انًسخههك انسىسٌ السخخذايهب بشكم يببشش فٍ 

 انضساعت أو يبدة أونُت كًصذس نصفبث يشغىبت بعذ انحصىل عهً سالالث َمُت يُهب .

تقٌٌم السالالت النقٌة الناتجة, واختٌار  ٌتمواختٌار عدة نباتات مرغوبة   االنتخاب الفردي: -8

األفضل منها الستخدامها بشكل مباشر كصنف )نادراً( أو استخدامها فً برنامج التربٌة 

 كمصدر لصفات ٌرٌدها المربً. 



ٌتم فٌه انتخاب مجموعة من النباتات الجٌدة من كل قطعة تجرٌبٌة   االنتخاب اإلجمالً :-3

فً الموسم المقبل وتكرر الزراعة واالنتخاب حتى الوصول لنسبة وخلط بذورها معاً لزراعتها 

 عالٌة من التماثل الظاهري للمدخل المدروس .

  :أهم المشاكل والصعوبات 

 طول الفترة الالزمة للوصول إلى سالالت نقٌة مرغوبة . (0

عدم وجود تبادل بذور بمواصفات محددة مع بنوك األصول الوراثٌة فً العالم ما ٌزٌد  (8

 منتجات جدٌدة جٌدة. خٌارات المربً و ٌقصر الفترة الالزمة للحصول على 

 ضعف التموٌل المادي والصعوبة فً تأمٌن متطلبات العمل. (3

 


