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ملى أ�محد . م
رو�ة الب��يل. د



     ا ر أا را ر واما  ،ا 

   أ  ا ا ا ورة 

  ا ا إ ا  و، واف وار

Compositae و " Lactuca sativa L..  

و ا أ لا إ أم  ر أ ذات ا ا اا ي إذ ا 

أورا  م  دةا اوح ا  ٨-٥%،    ت  1-1.5 % 

 ت،  ا أوراق و 1 %،  وأح  0.5-1% وأف   1-2% ووت

و  C ) 20-30/وزن غ رط( رووا و ،ا  ي  م 

  ،حا و  حأ ا وا وا، إ" إ ا وا.  



  ا أو  ن ازر دة  مرات .  ا ة ا مت أزر

ا.  رةد ا  وراقت أو اا  ة .اا  ن    

 نم ة ةي وا   ةوا.

 وث ةظ ة ار( ازا ا (  ا. و  و  زط  

،ك از واط ة ار ازا  ،   ع أن إتد إرارة را  

  ،و   ن أن ا  دةل زة طا ا  

  اوح ارة درت اوراق º(    ٥ -٢( ارة در  مت ا ور أ

 )٢٠ -١٥ º(،  فأ ا ن ا رؤو  تارة در و  ا  

  ق اº(،   ١٠ -٦( إ و )º ٢٠  -١٥( ارة درت إ مرا ج وار،إذ

 . رؤو اف   اق طل  و   ة

ه و    أف ا ن   وأورا ن ا، اي  ظر

.ا ق ا  ا ض  ات





        تا ا زة اك وا ت إا ا،  
،ا وا  سات أو أ . ل أا  ه تا و ا   

  أن  لا   اا. 

  ة ك ا ا ا  ة إن
رم  ا دون ا  وا  10 إ -

15   ارة در 4 در .  
ا ي اا  ا  ارا 
ما  ما وا   48    

ارة در 5 10 إ در .  



  ا ار   ام اار
و  تما  د سد ايو  

وث إ   تا ا   
  ا ا رة  و   ظا ة

ك ا.  

  م ا أب أ أ  ا م ام اار ظة إن
  ما اار أن و ، ة و ك اة ا ات

 "   رة اك ا م  وريا  تا 
ا ا ارا. 



 ر ل ا  ا          ا ا ا ر اا  ا ا

  ب ا ا وااض ا  ار ا ا   . ا وا ازج وراق

ا إ و  .      وراق إا   و روراق اا إزا  1  2إ 

 . ة   ةه ا ،ض ا  ا  ة لا   ا

     را ف إرد اء ا وا ا ار وة اظ   80 ppm 

 "ء ا ا  ،ةاا وز ا  ر ة ا أن.

 



 ة ا  ا ل رطإ ف إ ا  ا  

  ةا ا  ه ا و ،ا طا إ  ور ا

أ اة اة   .     ة ة  ااء ل اارة   

      وا ،ا  ك ا ا ا   

  ار م 1-2     فا     در، 

       سأ  ا    ا  20  –30  

ون،  ل اى ازي دا اة   ازات     

 سا    و ا   م ار."



   ت ة   أو  ارا ر اوا ا 

 ا  تارة در ، أو ا  زي ال اا    

ا او   ز م ن أا،  إ اا  تا  

أو ا  ا ارا.

أن إ ا  تا زا ا وا   دون م ااد اا 

ت .اا ا  أن   ه تا ا   ةار ظا 

مأو ا   ا  زي ال اا و ا ارا وا  سأ 

ا أ.



   ا ارا  ىي اا  ل 

 ا وت  اوت   ا واا اع

،اره ا توا   ا  وفا ا إ أم  

 دادو   ض ي ا فظ  وفد ظا. 

 ا  تا  ،ا و  م أم   

مأ مز أ يوا  حا  ار آا ما  



    ثا أ اس اأ ا ا ا   را وا، إذ 

.ام ادة دة  و ن ا   ا  اع ا أن

ت وأراأن ا ا  ات     دة ا و ا زن  

 إ رةا ر .ازي ادل و اء وج اح إ ذ ا و ا ، اات

 ل ا دة   ا   ا اة  اب د و ا  أن

  ا ا 5ْ  ارة در  ا ة ل زن  أ ون ا ،ة

  اا ا   19 ود  5 ب ( ون  )50 ا  أس

)30*30( ، وأ  14  دة ة رم   ما  سب ذات أ 

 8  دب ١٠ و  ا م.



 ربا ا:

 أو ان���ةال��� �ال��وح وال��ا�ة ال���وحة وتل� ال�ارج�ة األوراق اس��عادو  ال�� ق�اف ت�

 �ل�� وخل�� حادة س��� ب�سا�ة "ی�و�ا "تق���ا س� 1 ���اكة ش�ائح إلى األوراق ق�ع� ال���ات،

 ال�اء في م�اش�ة غ��ت ت� ثان�ة، 90 ل��ة م ْ 50 ح�ارته درجة مائي ح�ام في وضع� ث� وم� ج��،

80 ال��دی�م ه����ل�ر�� م�ل�ل في �ع�ها ال��ائح وضع� ثان�ة، 30 ل��ة م ْ 4-0 ال�ارد ppm 

 اقأور  ب�سا�ة ال�ائ� ال�اء م� جفف� ث� وم� ال�ار�  �ال�اء ثان�ة 30 غ�ل� ث� واح�ة، د��قة ل��ة

 15 ��ع�ل م���ة وغ�� م���ة م���ون، 20 ���اكة ات�ل�� ال��لي م� أك�اس في ووضع� ال�����

 الع��ات ج��ع خ�ن� .ال�اح� ال��� في غ 100 و��زن  مل� ٥ ال�اح� ال�ق� �ق�� ��� �ل في ثق�

 .% 95 ن���ة ور���ة ْ◌م4 ح�ارة درجة على ال����� غ�فة في



معامل مثقب
معامل غیر مثقب

غیر معامل غیر مثقبغیر معامل مثقب

.مثقب وغیر مثقب اتیلینوالمخزن في أكیاس بولي " الشاھد والمعامل حراریا.م 4+أیام من التخزین على  8الخس المقطع بعد 



 الجویة والظروف التربة نوع وعلى )خلفات ، شتول بذور،( التكاثر في المستعمل الجزء على المناسب الزراعة موعد توقف

.فیھا زراعتھ المنوي للمنطقة

 في مةالمستدی األرض إلى الناتجة الشتول وتنقل آذار شھر في المشتل أرض في البذور تزرع :البذور زراعة موعد -أ 

 تتبع ال ذوربالب التكاثر طریقة أن إال .نیسان شھر في مباشرة المستدیمة األرض في البذور زراعة ویمكن أیار شھر أواخر

ً  لصعوبتھا نظراً  جدیدة أصناف إلنتاج التربیة محطات في إال  األصلي للصنف اتھامواصف في مخالفة نباتات إنتاج من وخوفا

.الزراعة من األول عامھا في زھریة براعم تعطي التي ھي النباتات من قلیالً  أنھ كما

.الثاني تشرین شھر أواخر حتى أول تشرین أواخر من الدائمة األرض في الخلفات تزرع : الخلفات-ب 

� شو�� 
األر��



٣- زراول ا  تا دد ا ذأ و لن و رابن ام و ل 

 )٤-٣( طو أزاء إ ار ط ت اوودة اروف ق م  اق ن ات

  وع  وذا اذور ن وم )ن( أر أو رن   زء ل وي ث أزاء

ط تد اوان ا تن ا ت ١٠-٨ ، زرع تزاء اوذة وان ا لا 

دًا ا  طوط د ن  م ٦٠.، ت و راوح ن م ٣٠-٢٠   

  وا اول رن ر و وزق وب ري ن از ازرا ادت  ودم

.دًا ارة اد ارض  زرع م ون ارض روى أن د اول

 أو اطر طول  أوع ل اري ورر ا، اوم  روى م ون اء وود ل

  ازرا ب رة ارض وروى وارى ارة ن م ٧٠ ت  ل ر  زرع

 وق ظرًا اطر ارم  اظ  راب  اذر او ط أن راة

ط ردون ا ط.



دأ  ولا ً  طقا داق( اد(  لر أوا رأ ًر رو ا  

وا ر فو  دد تطا وا ت ٦-٤ط.

 رج ات   أن ول م ١٠-٥ طر  د طف  اورات ون

  ر و ف ار ذه اورات ط د . ب أو )ازري ارص أوراق(

ور ًر.

ط رؤوسا رزن ا دة  حر اء أو اا  زء ن لوري اا  

  ام إ ارؤوس وول رف وا ا ا در إ وو ن م ٢٠-١٠ وطول

  .جر  وت   رأس اط ار ات ون ث اب

.اوم   رة أم ٣ ل م ون اوم دا  رة أوع ل اطف م

 رةا ون ا مو ون ا م رؤوسا رزا ورًا ا و   

  عو . دد وزداد ارؤوس م ر ا وم ن ا ارة  ن  ادد

 ط تن ا رؤوسا رزا  مو جول اا وا رؤوس ٥-٣ م وو  

  .رأس ١٨-١٠ وا واث ا اج



.اذا وا  واظ و ار ظ  طرق ك

  د ان واز ارودز أزم ط دف و ار ق م ول

 ،اورك ض %١ إ  دق ٥  ق دة أل أن ا ارب وت ،اوت

.او ر  ر اون  ن ودة أ او ات ت ث



ر رت اق أن أظ را و  ل أ نزد ا أو با.

 ا ازت  ء   ت )د ٢٠ ،١٠( دة اق  أن ا وت

   ن ا % ١.٢  اوم ورد و %٢  اون ض إ  رار

.زن ادة ارؤوس ودة  اظ  دور

و رظ ا طرق



ارد وازن اد

  ارار ف ا ء اق  د رة و ار ت رد م

  ط راغ رك  ان او ن س ات و ازاد اء ن و اق

  در  أر ٦ دة د م وات م اق ذك   اد د ام زدد راة

.)از ا رارة( م ١٨- رارة



اب وازن اب

 تا  وات ز ً  ول قن اد ا ءرة ا قم ا م  

  د ١٣ دة م ١٢١ رارة در  رارة در اوات وم م ل اوات اق

.أر ٦ دة وظم رد ن  ظ م




