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 هن التشتيل حتى القطاف يف الزراعات احملوية 

 عوار عسكرية. م: اعداد 



  2016عدد البٌوت المحمٌة المزروعة بنباتات الخٌار لعام 

 بٌت فً محافظة الالذقٌة 2318

بٌت بالستٌكً   بإنتاج  2454كانت  2015أما فً عام 

 طن 11038قدره 

.  ٌعتبر محصول الخٌار من محاصٌل الخضر الصٌفٌة الهامة

وٌزرع الخٌار لالستهالك المحلً إما على هٌئة ثمار صغٌرة 
 .خضراء تؤكل طازجة أو على هٌئة ثمار مخللة

وٌحوي على  C كما أنه غنً بفٌتامٌنهو من النباتات الغنٌة بالماء 

كما ٌحوي أٌضا على األمالح المعدنٌة  B و A القلٌل من فٌتامٌن

 والفوسفورالهامة والالزمة لبناء الجسم مثل الصودٌوم والكالسٌوم 
 .والمغنزٌوم

ٌحتوي الخٌار على مضادات األكسدة القوٌة التً تساعد على 

 تخلص الجسم من السموم 



 (2م 400)تحضير أرض البيت للزراعة 

 إزالة البقاٌا النباتٌة للمحصول السابق

 حراثة التربة 

 اٌام 5ري التربة مرتٌن بفارق 

   3م 3أضافة مادة عضوٌة متخمرة حوالً 

 اٌام  3رش مبٌد حشري قبل التشتٌل بـ 

 تعقٌم التربة



 الزراعةالتسميد قبل 

 (سوبر فوسفات)  الفوسفور كغ 40

 (سلفات البوتاس) البوتاس كغ 30

 سلفات المغنٌزٌومكغ  5

 :فً حال عدم وجود تحلٌل للتربة ٌنصح بإضافة الكمٌات التالٌة 



 الشتولإعداد 

 سنوات  5 – 4تحتفظ بذور الخيار بحيويتيا لمدة 
 م° 24 – 22الحرارة المثالية إلنبات البذور ىي درجة 

 البذور تزرع 
 الخريفيةالعروة تزرع في شير أب لمحصول عمى شتول في 

 الربيعيةالعروة تزرع في في شير كانون الثاني لمحصول عمى شتول 

 أيام  5-3البذور بعد حوالي تنبت 





 بعد حوالي شير البالستيكي الشتول  جاىزة لمنقل إلى البيت تصبح 
 (الثالثة أو الرابعةظيور الورقة الحقيقية عند )



 الزراعة

 :و رفع المساكب ( م 8عرض )تخطيط البيت 
 .عمى جانبي البيت البالستيكيكممر سم  90يترك مسافة 

 (.ممرات خدمة) المساكب سم المسافة بين  100
 .سم عرض المسكبة  80

 .مساكب كل مسكبة خطين من النباتات  4بذلك نحصل عمى 
 .سم 40المسافة بين النبات واألخر ضمن الخط الواحد 

 مواعيد الزراعة  
 في اوائل شير شباط: العروة الربيعية 
 في منتصف شير أيمول: العروة الخريفية 
 اولفي منتصف تشرين : العروة الشتوية 



 التشتيلاألمور الواجب مراعاتها عند 

 .ٌجب أن تكون الشتول المزروعة متجانسة فً الحجم 

 .؟؟؟الضغط الزائد على الشتلة  بعد زراعتها عدم 

 .تكون ساق الشتلة قرٌبة من خٌط الزراعة أن 

 ؟؟جزء من التورب فوق سطح التربة ترك 

 .نبات فً المتر المربع 2.5كثافة الزراعة 

 .شتلة 960شتول كل بٌت عدد 



يعتبر نبات الخيار من النباتات المحبة لمماء، لذلك يجب عدم تعطيشو ألنو يؤدي إلى 
 .اعاقة النمو كما يسبب الطعم المر لمثمار

 %   80 – 70يتطمب الخيار رطوبة جوية عالية نسبيًا من 
 .الجوية ضمن البيت البالستيكيالرطوبة ينصح برش الممرات بالماء لرفع نسبة 



 يتم الري عبر شبكات الري بالتنقيط 
 الخيارىنالك عدة عوامل تؤثر عمى كمية المياه المطموبة لري 

أىم ىذه العوامل، فالتربة الرممية تحتاج إلى كمية كبيرة من نوع التربة ويعتبر 
الماء ألنيا سريعة التصريف بينما تحتاج التربة الطينية إلى كمية أقل بسبب 

  موسم، الرطوبة النسبية، درجة الحرارةقدرتيا الكبيرة عمى االحتفاظ بالماء، 
أن الحاجة لمري تكون أكثر عند ارتفاع درجات حيث . عمر النبات، الزرع

 .  مع نمو الشتولوتزيد الحرارة 
أيام ،إال أنو يفضل أن تتم السقاية 3إلى 2بشكل عام يمكن الري بالتنقيط كل 

 .  أيام3إلى 2كل يوم بكميات صغيرة يعادل مجموعيا ما يسقيو من ماء كل 
 ليتر 3 -2 ليحتاج النبات يوميا 
 

 الري



اذا كان النبات لونو غامقًا فيذا يعني أنو بحاجة إلى سقاية وعندما يكون 
 .باىتا فيذا يعني انو يسقى كثيرا 

 يفضل الري صباحًا أو مساًء مع تفادي الري في فترة الظييرة

 .يجب االنتظام في الري وخصوصًا في مرحمتي اإلزىار واإلثمار



 بعد الزراعةالتسميد 

 :مراحل هً  3ٌتم التسمٌد بعد الزراعة على 

 المرحلة االولى

 0.5 الفوسفوروكغ سماد علً  1نضٌف بعد اسبوعٌن من الزراعة  

 .كغ سلفات مغنٌزٌوم

 0.5كغ عالً الفوسفور و  1.5الزراعة نضٌف من اسابٌع  3بعد 

 .سلفات مغنٌزٌوم

 كغ عالً الفوسفور و  3نضٌف اٌام من االضافة االخٌرة  10بعد

 كغ مغنٌزٌوم 1و . شٌالت حدٌد 0.5



 المرحمة الثانية
 مرحمة االزىار والعقد 

مرات وكل  3ايام ولـ  10يضاف سماد متوازن كل 
 كغ  3دفعة 

 الثالثةالمرحمة 
 3كل دفعة  البوتاسيدفعات من السماد  3يضاف 

 أيام بين الدفعات 10كغ وبفاصل 



 /طن 10 النتاجالتً ٌحتاجها محصول الخٌار  االسمدةوكمٌات 

 :فً زراعة محمٌة خرٌفٌة هً دونم
 N ازوت كلغ 30-20• 

 P2O5فوسفات  كلغ 10-7.5• 
 K2O بوتاسٌوم كلغ 50-30• 

 MgO مغنزٌوم كلغ 10• 



 20 النتاجأما الكميات التي يحتاجها محصول الخيار 

في زراعة محمية ربيعية موسم  دونم/ طن 25 -

 :طويل فهي

 N ازوت كلغ 60-40• 
 P2O5فوسفات  كلغ 20-15• 
 K2O بوتاسيوم كلغ 95-60• 

 MgO مغنزيوم كلغ 20• 



يحتاج الخيار في أوائل الموسم سماداً عالي •

 التجذيرللمساعدة على (  1-2-1) الفوسفات بنسبة

 وتحفيز اإلزهار

يلي هذه الفترة مرحلة يحتاج فيها إلى سماد متوازن  

 خالل النمو ( 1 -1 -1) بنسبة 

 وبعدها تأتي فترة ما بعد العقد حيث يحتاج الخيار

نظرا لحاجة للنمو مع ( 2 -1 -2) إلى تسميد بنسبة 
 .اإلثمار



 مئويةدرجات 10الحرارة أقل من انخفاض 
 .يسبب انخفاض االنتاج وتندي النوعية 

 
 درجة مئوية 35أما ارتفاع الحرارة أكثر من 

كما يقل  االنثويةغير  االصنافالمذكرة وذلك في إلى زيادة األزىار تؤدي 
 .عقد االزىار المؤنثة وبالتالي  ينخفض اإلنتاج

  
الشباك باستعمال عن طريق التظميل يجب العمل عمى خفض الحرارة لذلك 

 بالطيناو طمي البيوت طمي البيوت المحمّية بالكمس المطفأ ، أو الخاصة
 .لزيادة التيوية  فتح الجوانب واألبواب والنوافذأو 

 



 التهوية 

 :تعد التيوية ضرورية لـ 
 الساخنمن اليواء التخمص 

 طريقتتم التيوية عن 
 األبواب، النوافذ، لمراوحا



 والتقليمالتربية 
     

يعد تقميم نبات الخيار عامل رئيسي في النمو والحصول عمى 
 .نباتات سميمة قوية التي تعطي إنتاج جيد كما ونوعا

 



من فروع وأوراق الخضرية  النمواتتزال كل 
 .  سم50وحتى ارتفاع تدريجيًا 
يترك النبات ليحمل سم 50فوق مستوى الـ 

عمى الفروع الجانبية وتطوش رؤوسيا عمى 
الفرع الثمار عمى عقد ، بعد قطف 3 - 4

 .يزال الفرع بأكممو
يتم . عندما يصل النبات إلى الشبكة العموية

ثني الفرع عمى السمك العموي نحو االسفل 
بإزالة ونستمر يتدلى نزواًل ويترك حتى 

ويتم قطع قمة ىذا . األفرع الجانبية عنو 
ثمار ليتشكل فرع  4- 3الفرع بعد تشكل 

ثمار  4-3جانبي كذلك تقطع قمتو بعد 
 .....وىكذا



الخضرية من فروع وأوراق  النمواتتزال كل 
 . سم50حتى ارتفاع تدريجيًا 
سم يترك النبات ليحمل 50فوق مستوى الـ 

عمى الفروع الجانبية وتطوش رؤوسيا عمى 
عمى الثمار عقد ، بعد قطف كل 3 - 4

 .الفرع يزال الفرع بأكممو
يتم . عندما يصل النبات إلى الشبكة العموية

ثني الفرع عمى السمك العموي نحو االسفل 
بإزالة األفرع نستمر حتى يتدلى نزواًل ويترك 

الجانبية عنو وتؤخذ الثمار عن الفرع 
 .الرئيسي

تزال األوراق صعودا تدريجيا بعد إثمار العقد 
التي فوقيا وذلك لزيادة التيوية وتخفيف 
 .الرطوبة لتجنب األمراض الفطرية واآلفات



الخضرية من فروع وأوراق  النمواتتزال كل 
 . سم50حتى ارتفاع تدريجيًا 
سم يترك النبات ليحمل 50فوق مستوى الـ 

عمى الفروع الجانبية وتطوش رؤوسيا عمى 
عمى الثمار عقد ، بعد قطف كل 3 - 4

 .الفرع يزال الفرع بأكممو
يتم . عندما يصل النبات إلى الشبكة العموية

ثني الفرع عمى السمك العموي نحو االسفل 
يتدلى نزواًل ويخرج فرع اخر منو حتى ويترك 

بإزالة يربى ايضا باتجاه االسفل  ونستمر 
األفرع الجانبية عنيما وتؤخذ الثمار عن 

الفرع الرئيسي الممتد نحو االسفل وعن الفرع 
 .الجانبي ايضاً 



 العرائشينظام التربية 
يتم تربيط نباتات الخيار عمى اسالك افقية 1.

 .سم 60متباعدة عن بعضيا حوالي 
يتم ازالة جميع االوراق والتفرعات الجانبية 2.

سم من الساق الرئيسية  50عمى ارتفاع 
 .لمنبات

يسمح  لمتفرعات الجانبية بالنمو حتى يتشكل 3.
ورقتين عمى كل فرع حيث يتم قطع قمة 

 .الفرع
  Fعند وصول الساق الرئيسة ألعمى سمك 4.

يتم قطع قمة الفرع ويسمح بنمو جانبي عمى 
 .Gامتداد السمك العموي 

عند جني معظم ثمار الساق الرئيسة يسمح 5.
بنمو فرع جانبي بالقرب من سطح األرض 

كبديل لمساق الرئيسة ويربى ىذا الفرع بنفس 
 .الطريقة



م 2يربط النبات غمى سمك شاقولي بطول 1.
وعن وصول النبات إلى اعل السمك 

 .تقطع قمة النبات
الجانبية المتشكمة  النمواتازالة جميع 2.

 .عمى الساق الرئيسة
تترك الثمار المتشكمة عمى الساق 3.

 .الرئيسية
يتم تربية فرعين جانبيين منطمقين من 4.

اسفل منطقة القطع حيث يتم ثنييا لتنمو 
باتجاه االسفل وعند وصوليا الى ثمثي 

المسافة باتجاه االرض تقطع قمة كل فرع 
. 

بعد جمع ثمار الفرعين الجانبيين يتم 5.
ازلتيا وتربية فرعين اخرين بنفس 

 .الطريقة

 نظام المظلة 




