دليل الممارسة
رقم ( )9لسنة 3122بشأن

زراعة الخيـار في البيـوت المحمية
اعتمد من مجمس اإلدارة
 39يوليو 3122

ADFCA- 1805-04-2015

2011

( 2)
8

دليل الممارسة رقم ( )9لسنة 3122بشأن زراعة الخيـار في البيـوت المحمية

فهرس المحتويات

.2مقدمة

5

.3الخمفية

5

.4وثائق ذات صمة

6

.5المجال ونطاق التطبيق

6

.6الهدف

6

.7التعريفات

7

.7أصناف الخيار التي تزرع في البيوت المحمية

7

.9تجهيز أرض البيت المحمي لزراعة الخيار

8

.:التسميد قبل الزراعة

11

.21أنواع البيوت المحمية

11

.22زراعة الخيار في البيوت المحمية

11

.23عمميات خدمة محصول الخيار داخل البيوت المحمية

11

.24برنامج ري وتسميد نبات الخيار

15

.25األمراض واآلفات التي تصيب نبات الخيار وطرق الوقاية منها

12

أهم األعداء الحيوية المحمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

3:

():

دليل الممارسة رقم ( )9لسنة 3122بشأن زراعة الخيـار في البيـوت المحمية

.26جمع محصول الخيار

11

.27طرق التخزين

11

.28إرشادات عامة

11

.29المراجع

11

(;)

دليل الممارسة رقم ( )9لسنة 3122بشأن زراعة الخيـار في البيـوت المحمية

 .2مقدمة
االسم العممي لمخيار ىو Cucumis sativus

الخيار نبات سنوي عشبي ينتمي لمعائمة القرعية  ،Cucumbitacaeوالشائع أن موطنو األصمي ىو اليند
ولذا فإن المناخ المناسب لزراعتو ىو الجو الحار والرطب نسبياً ،والخيار من النباتات التي تحمل نوعين
من األزىار المذكرة والمؤنثة عمى نبات واحد أي أحادي الجنس والمسكن .الخيار غني بالماء حيث يحتوي

عمى <@ %ماء % 7,> ،بروتين % 8,? ،سكريات وكميات بسيطة من الدىون وأمبلح الحديد
والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين  Aو Cويستيمك الخيار عمى ىيئة ثمار خض ارء طازجة ،أو عمى ىيئة

ثمار مخممة ،كما يدخل في تصنيع كثير من مستحضرات التجميل.

تعتبر الزراعة في البيوت المحمية نمط من الزراعة المكثفة ،تعمل عمى حماية المزروعات من العوامل

الخارجية وتوفير الظروف البيئية المناسبة لزيادة اإلنتاج في وحدة المساحة ،وىي وسيمة إلنتاج

الخضروات في مواعيد متميزة تسويقياً (في غير مواسميا) ،وليذا النمط من الزراعة العديد من المزايا
ومنيا:

 -8توفير المنتج الزراعي عمى مدار العام وبالتالي تحقيق الزيادة في دخل المزارع.
 -9التقميل من استيبلك المياه وزيادة العائد من وحدة المياه وسيولة معالجة التربة خصوصاً في األراضي
الرممية حيث تستعمل نظم الري الحديثة.

 -:زيادة اإلنتاج في وحدة المساحة ،ضمن مواصفات عالية الجودة واالستمرار في اإلنتاج طوال العام.
; -حماية المزروعات من اآلفات الزراعية وامكانية السيطرة عمييا ،وسيولة عمميات الخدمة الزراعية.
< -إمكانية االستغبلل المكثف لرأس المال في مساحة محدودة من األرض.

= -استخدام أصناف بذور ىجينة عالية اإلنتاجية ومقاومة لآلفات واألمراض.
 .3الخمفية
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة إنجازات كبيرة في مجال التنمية الزراعية انطبلقا من أىمية الزراعة

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

القطاع الزراعي بالدولة ،وذلك بسبب المناخ الحار السائد في معظم أيام السنة ،وقمة الموارد المائية،

ومحدودية األراضي الزراعية ،والطمب المتزايد عمى أنواع الخضروات المختمفة خاصة الخيار طول أيام

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

ونشر الثقافة الزراعية ليم ،اعتماداً عمي المرجعيات واألبحاث العممية ،وعميو فقد تم إعداد ىذا الدليل

الذي يختص بزراعة الخيار في البيوت المحمية في إطار سمسمة من اإلصدارات األخرى والتي تغطي
معظم محاصيل الخضار والفاكية والتي تزرع بإمارة أبوظبي.

 .4وثائق ذات صمة
-

قانون الغذاء رقم ( )9لسنة ? 977بشأن الغذاء بإمارة أبوظبي.

-

نظام رقم (>) لسنة  9787في شأن تحسين دخل المزارعين.

-

دليل الممارسة في شأن تتبع واسترداد األغذية.

-

دليل االستخدام األمثل لمياه الري.

-

قانون اتحادي رقم ( );8لسنة  8@@9فـي شـأن مبيـدات اآلفـات الزراعيـة.
نظام رقم ( ):لسنة ? 977في شأن تتبع واسترداد األغذية واألعبلف.
دليل استعمال المبيدات.

 .5المجال ونطاق التطبيق
يختص ىذا الدليل بشرح الطرق والوسائل التي تسيم في تحسين وسائل اإلنتاج الزراعي ورفع كفاءتو
السيما في مجال الخضر وبالتحديد محصول الخيار مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات السميمة التي

تحقق اليدف من إصدار ىذا الدليل.

ىذه الوثيقة مخصصة لبلستخدام من قبل مالكي أو حائزي األراضي الزراعية وميندسي اإلرشاد الزراعي

ووقاية النباتات.
 .6الهدف

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

الصحيحة البلزمة لكافة مراحل العمميات الزراعية المرتبطة بإنتاج محصول الخيار بالبيوت المحمية
بصورة تؤدي إلى جودة في اإلنتاج كماً ونوعاً ًً مع المساىمة في تحقيق عائد اقتصادي جيد لممزارعين
ودعم استدامة الموارد.
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 .7التعريفات
تستخدم التعريفات التالية لغايات ىذه الوثيقة:

البيوت المحمية:

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

الحار.
التعقيم الحراري:

ىي عبارة عن عمميو يتم بيا استغبلل أشعة الشمس وح اررتيا لمقاومة
األمراض القاطنة في التربة ويفضل استخدام ىذه العممية في أشير الح اررة
المرتفعة والعالية بحيث تحقق أفضل النتائج.

التعقيم

الكيميائي:

الرطوبة النسبية:

ىو التعقيم لمتربة الذي يتم باستخدام المواد الكيميائية السيمة التحمل والتي

تعرف باسم معقمات التربة وذلك لمكافحة ومقاومة األمراض القاطنة في
التربة.
ىي النسبة بين كتمة بخار الماء الموجود في حجم من اليواء إلى كتمة بخار

الماء البلزمة لتشبع حجم اليواء ىذا عند درجة الح اررة نفسيا .

أصناف الخيار التي تزرع في البيوت المحمية
دور ىاماً في إنتاجية المحاصيل ،حيث توجد أصناف خاصة لمزراعة المحمية (األصناف
يمعب الصنف اً

اليجين) ،ولكل صنف مواصفات إنتاجية من حيث النمو الخضري لمنبات ،وحجم الثمار ومممسيا ولونيا
وصبلبتيا ،فيناك األصناف الطويمة واألصناف القصيرة وخيار التخميل ويتم اختيار الصنف وفقاً لمقدرة

اإلنتاجية العالية ودرجة مقاومتو لؤلمراض والغرض من اإلنتاجية طبقاً لذوق المستيمك واحتياجات السوق

.
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انظزوف انًالئًح نزراعح انخٍار فً انثٍىخ انًسًٍح
 -2درخح انسزارج
أ .مرحمة النمو الخضري :تتراوح درجة الح اررة المبلئمة نيا اًر ما بين < :7 - 9درجة مئوية و?- 8
 97درجة مئوية ليبلً.

ب .مرحمة اإلزىار واإلثمار :تتراوح درجة الح اررة المبلئمة لئلزىـار واإلثمـار ما بين  :7 - 9:درجة
مئوية نيا اًر و= 8? - 8درجة مئوية ليبلً.

 -3انزطىتح اننسثٍح
درجة الرطوبة المثمى داخل البيوت المحمية تتراوح بي ـ ن  %@7 - ?7ويجب أال تقـل عـن .%>7
 -4انضىء
يعتبر الضوء ىام لنمو نبات الخيار نظ اًر ألىميتو في عممية التمثيل الضوئي ويتأثر نمو النبات بالضوء

من حيث نوع الضوء ،طول الفترة الضوئية وشدة اإلضاءة وذلك خبلل فترة اإلنتاج في البيوت المحمية،
تركم األتربة عمى الغطاء الببلستيكي من المشاكل التي تؤدى إلى تقميل نفاذية الضوء من
وتعتبر مشكمة ا

خبللو إلى داخل البيوت المحمية ،وعمى ذلك يجب المحافظة عمى نظافة الغطاء الببلستيكي.
 .8تجهيز أرض البيت المحمي لزراعة الخيار

ذعقٍى ذزتح انثٍد انًسًً :يتم تعقيم التربة من اآلفات والحشائش ويوجد العديد من الطرق المتبعة في

التعقيم حيث تؤدي الزراعة المتكررة لمحاصيل متشابية إلى انتقال اآلفات عن طريق التربة من محصول

إلى محصول تالي والغرض من عممية التعقيم ىو القضاء عمي العديد من اآلفات .وينقسم التعقيم إلى
نوعين:
 .1انرعقٍى انسزاري
ويوجد نوعان من التعقيم الحراري ىما تعقيم شمسي وتعقيم ببخار الماء وتجرى عممية التعقيم الشمسي
بشكل واسع خبلل أشير الصيف (الفترة من شير مايو إلى نياية أغسطس) وفق الخطوات التالية:
أ .إزالة بقايا المحصول السابق.
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صورة ( )8إزالة بقايا المحصول

ب .حراثة األرض عميقاً مع التسوية.

صورة ( )9حراثة األرض مع تسوية

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

د .مد شبكة الري.

صورة ( ):شبكة الري

ه .تغطية األرض بالببلستيك الشفاف سمك ( )977 -877ميكرون واحكام أطراف الببلستك
والوصبلت بالتربة لمنع التسرب الحراري.
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صورة (;) تغطية األرض بالببلستيك

و .ري البيت لترطيب التربة بالكامل تحت الغطاء وتترك لمدة ; =-أسابيع ويتمثل تأثير التعقيم
الشمسي إلى رفع درجات ح اررة التربة تحت أغطية الببلستيك في حدود تتراوح بين  8<-87درجة
مئوية عن درجات ح اررة الجو الخارجي وعمي األخص في ساعات الظييرة وىذه الح اررة العالية
تعيق أو تقتل المسببات المرضية فى التربة.

صورة (<) ري البيت

ز .رفع الغطاء الببلستيكي ومن ثم يتم القيام بالعمميات الزراعية األخرى.

صورة (=) رفع الغطاء الببلستيكي

في حين أن عممية تعقيم التربة تتم بواسطة بخار الماء وذلك بتوزيع أنابيب مثقبة عمى التربة وتغطى
بالببلستيك وتوصل األنابيب بمصدر يضخ بخار ماء ويجب أن تصل درجة الح اررة في أبرد نقطة

في التربة عمى األقل إلي  ?9درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
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 .1التعقيم الكيميائي
ويتم ذلك باستخدام أحد المواد الكيميائية مثل البازميد أوالفورمالين حيث يتم تطبيق ىذا النوع من
تعقيم التربة وفق التوصيات الواردة في الممصق التعريفي لممبيد.

 .9التسميد قبل الزراعة
 .1انرسًٍذ تاننثز فً خطىط
ينثر السماد العضوي المخمر والمعامل ح اررياً بمعدل  ;-:طن /دونم  ،باإلضافة الى <7-;7كغم/دونم

من سماد السوبر فوسفات الثبلثي  <7 +كغم/دونم من السم ـاد المركب (< )8? : 8? :<+8.في

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

صورة (>) مد خطوط الري

 .1انرسًٍذ فً اندىر
يوضع السماد العضوي المخمر والمعامل ح اررياً بمعدل< 9- 8,كغم/جورة باإلضافة إلى -:7

;7غم/جورة من سماد السوبر فوسفات الثبلثي مع  ;7-:7غم/جورة من السماد المركب (<8? :<+8.
 )8? :مع مراعاة الخمط الجيد.
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 .:أنواع البيوت المحمية
يتراوح ارتفاع البيوت المحمية المستخدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة أبوظبي بين

عرض ? متر وطول < :متر ،وتوجد عدة أنواع من البيوت المحمية منيا:
 .2البيوت المحمية الزجاجية

يتكون البيت المحمي الزجاجي من ىيكل وغطاء زجاجي ،ويصنع الييكل عادة من أنابيب فوالذية

مجمفنة حتى ال تتآكل بتأثير العوامل الخارجية ،ويستخدم في تغطية البيوت أنواع من الزجاج الشفاف
بسمك = – ? ممم ويتوقف السمك عمى مساحة األلواح المستعممة فيزيد السمك بزيادة المساحة،
ويعتبر الزجاج من أكثر األغطية مقاومة لمعوامل الجوية ولكن في كثير من األحيان فإن الغبار

والطحالب المتراكمة عمى الزجاج تؤدي إلى تقميل نفاذيتو لمضوء ،وفي فصل الصيف ونسبة لزيادة

الح اررة فيعمل البعض إلى استعمال التظميل باستخدام أدوات تظميميو أو برش الزجاج بمادة الجير.
 .3البيوت المحمية المصنوعة من األلياف الزجاجية

تتشابو البيوت المحمية المصنوعة من األلياف الزجاجية ( )Fiber Glassمع البيوت المحمية

المصنوعة من الزجاج واالختبلف بينيما يكون في الغطاء ،ويعتبر الميف الزجاجي المدعم بالببلستيك
البديل األول لمزجاج كغطاء لمبيوت المحمية ويتكون الغطاء من بوليستر مقوى وذو كثافة نوعية قدرىا

< 8,مع سمك قدره ? 7,ممم.
 .4البيوت المحمية البالستيكية
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

بالرياح وأشعة الشمس .وكثي اًر ما يتعرض الببلستيك لمتمزق بفعل العواصف الشديدة وغالباً ما تتمف
أغطية الببلستيك بسرعة أكبر عند أماكن اتصاليا بييكل البيت بسبب ارتفاع درجة الح اررة عند ىذه

النقاط.
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 .5األنفاق البالستيكية
وىي عبارة عن أقواس معدنية عمى شكل نصف دائرة يغرس طرفييا في التربة ويمد عمييا الببلستيك

ويعمل البعض عمى استخدام األنفاق الببلستيكية لتوفير الحماية لمشاتل الخضر من عوامل البيئة،
في حين أن البعض اآلخر يستخدم ىذه األنفاق لحماية محاصيل الخضر من الظروف الباردة،

وتختمف األنفاق من حيث الحجم فمنيا الصغير والمتوسط والكبير.
إنشاء مصاطب زراعة الخيار

تقام مصاطب الزراعة بعرض( )877سم وعمى طول البيت وبارتفاع ( )97-87سم ،وتترك مسافة حوالي

( )=7سم بين كل مصطبتين متتاليتين ،وفي كل مصطبة خطين من خطوط الري بينيما حوالي  <7سم
( )<7 –;7سم ،وبذلك يحتوي البيت الواحد عمى (;– <) مصاطب.
 .21زراعة الخيار في البيوت المحمية
يزرع الخيار في البيوت المحمية في أي وقت من السنة بعد تجييز األرض بالشكل الصحيح ،ويحدد ميعاد
الزراعة وفق رغبة المزارع ومتطمبات السوق ،وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنتاجية تتأثر بموعد الزراعة ،فتقل
عند الزراعة خبلل األشير الحارة من السنة ،بسبب النمو السريع لمنبات وقصر فترة اإلنتاج ،وعمى العكس
من ذلك ،تزداد اإلنتاجية خبلل األشير الباردة من السنة بسبب طول الفترة اإلنتاجية لمنبات ،ويمكن تحديد

موعد الزراعة المناسب حسب الصنف وتاريخ جمع المحصول وعوامل أخرى متعددة .

وتروى األرض لمدة ( )<–:أيام متتالية تزرع بعدىا البذور باألرض مباشرة ،وعمى عمق ( )9-8سم
وبمعدل بذرة /جوره ،وبفاصل حوالي  <7سم بين كل جورتين متتاليتين وذلك بطول كل مصطبة بالبيت.

صورة (?) زراعة البذور في الجور
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ويراعى زراعة  <7بذرة في أصص ( )Jiffy potsفي نفس يوم الزراعة بالبيت الستخداميا لمترقيع في

حالة غياب بعض الجور المزروعة ويمكن إجراء الترقيع بالبذور مباشرة في الجور الغائبة .كما يزرع

الخيار باستخدام الشتول المعدة.
 .22عمميات خدمة محصول الخيار داخل البيوت المحمية
 -2عًهٍح انزي
يعتبر الخيار من النباتات المحبة لمماء ،ويتسبب نقص الماء في عدم انتظام شكل وحجم الثمار ،وتتم
عممية الري بالتنقيط التي توفر كميات المياه البلزمة لكل نبات في المواعيد المناسبة  ،مما يؤدي إلى

ترشيد استيبلك المياه  ،عمى أن يتم اختيار قطارات ذات تصريف منتظم بواقع (;) لتر في الساعة،
ولذلك يجب عند تركيب شبكة الري التأكد من تساوي ضغط الماء عمى طول الخط .وقد تبين من بعض

الدراسات والبحوث المنشورة في ىذا المجال أن زراعة الخيار في البيوت المحمية تحتاج لمياه ري ال تزيد

مموحتيا عن  8<77جزء بالمميون (.)ppm

وتؤدي زيادة تركيز المموحة إلى انخفاض نسبة إنبات بذور الخيار ،وضعف النمو الخضري وقمة اإلزىار
والعقد وانخفاض معنوي في المحصول الكمي .ويحتاج نبات الخيار إلى كميات قميمة من الماء منذ زراعتو
وحتى عمر عشرة أيام بعد اإلنبات ،وتتوقف كميات الماء التي تعطى لو خبلل ىذه الفترة عمى درجات

الح اررة السائدة ورطوبة التربة ،وتزداد مدة الري تدريجياً بعد اليوم العاشر من اإلنبات ،ويصل احتياج
النبات من الماء عند اكتمال نموه إلى حوالي ( ):-9لتر يومياً.

صور (@) الري بالنقاطات الداخمية
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 .3عممية التسميد
يعتبر نبات الخيار من الخضروات ذات النمو السريع ويعطي نمو خضري جديد باستمرار ،وىو من

الخضروات المجيدة لمتربة والتي تستيمك كميات كبيرة من العناصر الغذائية ،خاصة النيتروجين

والبوتاسيوم ،وبالتالي تتطمب كميات عالية من األسمدة تتم إضافتيا مع مياه الري إلمداد النباتات

بالعناصر الغذائية األزمة بشكل منتظم ومستمر وحسب مراحل نمو النبات ،ويراعى عند تسميد نبات

الخيار اآلتي:

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

ب .تحتاج األصناف التي تعطي فروع جانبية أو ثما اًر متعددة إلى زيادة معدالت التسميد عن المعتاد،
وذلك لغ ازرة اإلنتاج.

ويمكن إتباع البرنامج التالي لري وتسميد الخيار في بيت محمي مساحتو >> 9م 9وعدد النباتات فيو ;?7
نبات ،وذلك باستخدام نظام الري بالتنقيط ،بحيث تكون القطارات المستخدمة ذات تصريف منتظم تعطي

معدل ; لتر /ساعة.

 .23برنامج ري وتسميد نبات الخيار
انفرزج ين تعذ انزراعح إنى ٌ 15ىو ين انزراعح
ويتم التدرج في الري من ( )8,< – 8لتر يومياً لكل نبات وىي تكون بواقع  87دقائق صباحاً < ،دقائق
مسا ًء وفي ىذه الفترة ال يتم إضافة أي نوع من األسمدة.

الفترة من ( ) 34 – 26يوم من الزراعة
ويتم الري في ىذه الفترة بمعدل < 8,لتر  -أقل من  9لتر لكل نبات يومياً بواقع < 8دقيقة صباحاً ،ونحو
مساء وفي ىذه الفترة يتم إضافة سماد اليوريا بمعدل > 7,كجم لمبيت في الدفعة الواحدة.
< دقائق
ً

الفترة من ( )46 -34يوم من الزراعة
ويتم الري في ىذه الفترة بمعدل  9لتر لكل نبات يومياً وىي تكون بواقع  97دقيقة صباحاً ونحو 87

مساء وفي ىذه الفترة يتم إضافة سماد مركب (; )9? :8;:8بمعدل  8كجم لمبيت لمدفعة الواحدة.
دقائق
ً
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الفترة من ( ):2 – 46يوم من الزراعة
في ىذه الفترة تصل النباتات إلى مرحمة الحصاد أو ما قبل الحصاد وىي تتطمب زيادة معدالت

البوتاسيوم كما يتطمب األمر أيضا زيادة النيتروجين في فترة غ ازرة المحصول ،ومن أجل ذلك تضاف
الكميات السابقة من السماد
بالترتيب الزمني السابق ذكره ،ويتم الري في ىذه الفترة بمعدل  :لتر لكل نبات يومياً وىي تكون بواقع <9

مساء ،وفي ىذه الفترة يتم إضافة سماد مركب ( )97:97:97بواقع (– 8
دقيقة صباحا و  97دقيقة
ً
< )8,كجم لمبيت ،وسماد مركب (; )89 :; :9بمعدل ( )8,< – 8كجم لمبيت ،بحيث يتم التبادل بين
النوعين من السماد فيعطي يوم من النوع األول وبعد يومين يضاف دفعة من النوع الثاني ،وىكذا مع

مراعاة البدء بكمية  8كجم ومتابعة حالة النباتات فإذا تطمب األمر زيادة الكمية ترفع الكمية إلى <8,9

كجم لمبيت ،واذا تطمب األمر أكثر ترفع إلى < 8,كجم لمبيت وىذا ىو الحد األقصى.
الفترة من ( )212 – :2يوم من الزراعة

يتم الري في ىذه الفترة بمعدل < 9,لتر لكل نبات يومياً وىي تكون بواقع < 9دقيقة صباحاً ونحو <8

مساء وفي ىذه الفترة ال يضاف أي نوع من األسمدة .
دقيقة
ً
مالحظات

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

 توقف إضافة األسمدة األخرى في األيام التي تضاف فييا العناصر الصغرى .

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

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

أيام عمر

بعد الزراعة

النبات

– < 8يوم

الري اليومي
بالمتر لمنبات

8,< – 8
لتر

الواحد

من (<– 8
 )9:يوم
(? أيام)

< 8,لتر

من ( ) :< – 9:يوم

التسميد

يوم

( 89يوم)

(=< يوم)

 :لتر

 9لتر

يوريا

 8كجم ;9? :8; :8

; مرات يوم

= مرات يوم بعد يوم

يعطى يوم من السماد  8واليوم الذي يميو

بعد يوم

زمن الري

 87دقيقة
صباحاً

صباحاً

< دقائق

< دقائق

مساء
ً

مساء
ً

نياية عمر النبات
( 87أيام)
< 9,لتر

 8,< -8 )9كجم (;)89 :; :9

يتم التبادل بين النوعين من السماد بحيث

< 8دقيقة

يوم

 8,< -8 )8كجم ()97 :97 :97

> 7,كجم
-

من (<) @8 – :

من ()878 – @8

-

من السماد  9وىكذا .

 97دقيقة صباحاً
مساء
 87دقائق
ً

< 9دقيقة صباحاً
مساء
 97دقيقة
ً

< 9دقيقة صباحاً
مساء
< 8دقيقة
ً

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

 .9القطارات المستخدمة :تعطي معدل  4لتر/ساعة.
 .:إيقاف التسميد قبل (>– )87أيام من نياية عمر النبات.
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ذزتٍح نثاخ انخٍار داخم انثٍد انًسًً
إن عممية توجيو النباتات في الزراعة المحمية تعتبر ىامة جداً ،فنبات الخيار في البيوت من األصناف
غير المحدودة النمو ومتسمقة حيث تحتاج إلى خيط في توجيييا لزيادة كمية المحصول ،فيتم وضع خيوط

مداله من سقف البيت باتجاه كل نبات ،ويستمر في توجيو النباتات عمى الخيوط كمما تقدمت في النمو
ويفضل القيام بيا يومياً ،حيث يتم لف النباتات حول الخيط باتجاه عقارب الساعة وبكل ىدوء ودراية
وذلك بعد تكوين األوراق الحقيقية ،وتقطع القمة النامية لؤلفرع الجانبية السفمية ويترك عمى كل فرع ورقة

واحدة ،ثم تقطع النموات الجانبية والثمار الموجودة عمى الساق الرئيسي وعمى بعد  :7سم من سطح

األرض ،وتترك ورقة وثمرة عمى الساق ،وعمى بعد  :7سم أخرى وتترك ورقتين وثمرتين ،وعمى بعد
:7سم جديدة نترك ثبلث ورقات وثبلث ثمرات ،وىكذا حتى نصل إلى السمك األفقي أعمى النبات ،ثم
تقطع القمة النامية ويتشكل بعدىا نموتين جانبيتين توجو إلى األسفل وتترك الثمار عمييا لتنمو .يجرى

عممية إزالة وتطويش النموات في الصباح الباكر.

وىذا النوع من التربية يسمح بنمو جيد لمساق لكي يحمل النبات ثماره طول الموسم كما تكون النباتات

غير متشابكة األفرع مفتوحة مما يسيل العمل داخل البيت المحمي كما يجب إزالة المحاليق في عممية
التربية (ألنو يشارك القمة النامية بالغذاء) وكذلك تقطع كل األوراق القديمة والجافة المصفرة والضعيفة
والمصابة باآلفات واألمراض بمقصات نظيفة ومعقمة ،وذلك لزيادة التيوية مما يقمل اإلصابة باألمراض

وكذلك يتم إزالة الثمار المشوىة أو المقوسة من موضع إتصاليا بالساق ويجرى ذلك بواسطة مقصات

خاصة.

وتوجد أيضاً بعض طرق التربية األخرى المستخدمة في إنتاج الخيار تحت البيوت المحمية التي تختمف

تبعاً لمصنف المستخدم في الزراعة.
انرزتٍح فً زانح األصناف انقصٍزج

حيث تتبع ىذه الطريقة في الزراعات المتأخرة مثل الخريفية المستمرة والربيعية حيث تكون السمميات

النامية قصيرة وتتم كما يأتي:

 -8تزال جميع األفرع الجانبية وكذلك األزىار وحتى ارتفاع ( =7-<7سم) من سطح األرض.

 -9يسمح بنمو جميع الثمار عمى الساق الرئيسية من مستوى االرتفاع السابق وحتى مستوى ارتفاع حامل
المحصول كما يسمح بنمو األفرع الجانبية عمى أن يتم إزالة األفرع الجانبية بعد الورقة الثانية ويسمح
بنمو الثمار في إبط الورقتين األولى والثانية عمى كل فرع جانبي.

(?)8

دليل الممارسة رقم ( )9لسنة 3122بشأن زراعة الخيـار في البيـوت المحمية

 -:يوجو النبات عمى سمك حامل المحصول ويمف عميو لمسافة سبلميتين ،ثم يترك الساق الرئيسي
ليتدلى إلى أسفل ويزال عندما يصل لمسافة 8:7سم ألسفل (أي عمى بعد >7سم من سطح

األرض) ،ويسمح بنمو الثمار عمى الساق الرئيسية المتدلية ،وكذلك يسمح بنمو األفرع الجانبية مع

إزالتيما بعد ورقتين.

; -يسمح بنمو فرعين جانبيين ليتدليا من الورقتين المبلمستين لسمك حامل المحصول دون إزالتيما حتى
يصبل إلى مستوى طول الفرع الرئيسي المتدلي عمى بعد >7سم من سطح األرض ثم تتم إزالتيما بعد

ذلك يعامل ىذان الفرعان نفس معاممة الساق الرئيسي من حيث تكوين ونمو األفرع الجانبية والثمار.
انرزتٍح فً زانح األصناف انطىٌهح
تتبع في الزراعات الخريفية المبكرة حيث نمو النباتات سريعاً وتنمو السمميات نمواً طويبلً وتتم كما يأتي:

 -8تزال جميع النموات الجانبية وحتى ارتفاع  8متر من سطح األرض وال يسمح بتكوين أي ثمار عمى
ىذا االرتفاع من مستوى االرتفاع السابق.

 -9ال يسمح بنمو األفرع الجانبية ويسمح فقط بنمو الثمار في إبط األوراق عمى الساق الرئيسي حتى
السمك الحامل لممحصول.

 -:عندما يصل الساق الرئيسي إلى أعمى حامل المحصول بحوالي 87سم تزال القمة النامية لمساق

الرئيسي ويسمح بتكوين  :أفرع جانبية وتزال المحاليق النامية في آباط األوراق بجوار الثمار بمسافة :7
سم قبل حامل المحصول.

; -تعمق وتوزع الثبلث أفرع الجانبية المتكونة عمى حامل المحصول ثم تترك لتتدلى ألسفل حتى يصل
طوليا إلى نصف ارتفاع النبات ثم تتم إزالتيا.

< -يسمح بنمو أفرع جانبية عمى األفرع الثبلثة المداله ،وتزال ىذه بعد تكوين الورقة الثالثة ويسمح بتكوين
ثمرتين فقط عمى كل من ىذه النموات الجانبية.

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

أىميا:

أولا -األيزاض انفطزٌح وينها:
أ -يىخ انثادراخ وسقىط األشرال Damping-off disease
تموت البادرات وتسقط األشتال نتيجة إصابتيا بإحدى فطريات التربة وأىميا (البيثيوم ،Pythium sp.
الفيو ازريوم  ،Fusarium sp.الفيتوفثو ار Phytophthora sp.،والرايزوكتونيا.)Rhizoctonia spp.
أعزاض اإلصاتح
 .8تعفن البذور تحت سطح التربة.

 .9موت البادرات قبل ظيورىا فوق سطح التربة.
 .:موت البادرات بعد ظيورىا فوق سطح التربة.

بادرة سميمة وبادرة مصابة بالبيثيوم

صورة ()8:

طرق الوقاية والمكافحة
زراعة بذور معقمة ونظيفة.
 .8تعقيم أرض المشتل قبل الزراعة.
 .9استخدام أسمدة عضوية نظيفة ومعقمة.
 .:ضبط رطوبة المشتل.
; .العناية بالري.
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< .استخدام المبيدات الفطرية في حال ظيور أعراض اإلصابة وذلك برش التربة بجوار الجذور
في بؤر اإلصابة بأحد المبيدات الفطرية النحاسية أو الحيوية الموصى بيا .

= .العناية بالتسميد البوتاسي والفوسفاتي وعدم اإلفراط في التسميد األزوتى.
ب -مرض الذبول الطري
المسبب :يسببو فطر الفيو ازريوم Fusarium spp.
أعراض اإلصابة
يسبب ىذا الفطر عفن جذور البادرات والذبول الطري في المشاتل والحقل وذبول النباتات الكبيرة
نتيجة تحمل أنسجة المناطق المصابة ،وتشجع الجروح والخدوش التي تحدث عمى الجذور
واإلصابة بالنيماتودا ،إصابة النباتات بالفيو ازريوم ،وتضعف النباتات المصابة نتيجة انسداد

األوعية الناقمة فييا وتتمون ىذه األوعية بالمون البني وتصفر األوراق وتتيدل من األسفل إلى

األعمى.

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

 .9التعقيم الشمسي ألرض البيوت المحمية بشكل جيد.
 .:استخدام أسمدة عضوية نظيفة ومعقمة.

; .تجنب إحداث الجروح في جذور النباتات.
< .التخمص من النباتات في نياية الموسم.

= .التخمص من النباتات المصابة فور اكتشافيا وتعقيم أماكنيا.
> .استخدام البذور المعاممة بالمبيدات وتعقيم التربة كيماوياً.
ج -العفن الرمادي Gray mold

ويسببو الفطرBotrytis sp. :

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

الفطر ،ويشجع اإلصابة الجروح التي تحدث عمى الساق أثناء عمميات الخدمة وجني المحصول،
ويصيب الفطر الثمار فتتشوه وتظير مناطق متعفنة في أسفل الثمرة ويزداد انتشار المرض بازدياد

الرطوبة.
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طرق المكافحة العفن الرمادي
 .8تجنب إحداث الجروح أو الخدوش عمى النبات أثناء إجراء عمميات الخدمة المختمفة وجمع
المحصول.

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

 .:استخدام المبيدات المتخصصة واآلمنة مثل المبيدات النحاسية في حال الضرورة بعد جمع
الثمار بمختمف أحجاميا.

; .التخمص من النباتات المصابة بشدة والثمار التي تظير عمييا أعراض اإلصابة.
د -انثٍاض انذقٍقًPowdery mildew :
المسبب :يسببو الفطر cichoracearum Erysiphe
أعراض اإلصابة
تظير أعراض المرض عمى السطح العموي لؤلوراق ،والسيقان ،بشكل بقع بيضاء متباعدة عن
بعضيا وسرعان ما يغطي الفطر معظم سطح األوراق المصابة ،والنصل الورقي والساق ،ويتحول

لون ىذه البقع إلى البني مع تقدم اإلصابة ،وتصاب األوراق الكبيرة أوالً ثم تنتقل إلى األوراق

الصغيرة ،ثم تتقزم النباتات المصابة وتصفر األوراق وتتجعد وتسقط ،وتتشوه الثمار ،وتتدنى كمية
ونوعية اإلنتاج .وينتقل ىذا المرض بالرياح والحشرات مثل خنفساء القثاء.
طرق الوقاية والمكافحة
 .8التحكم بالرطوبة النسبية داخل البيوت المحمية.

 .9مكافحة الحشرات في حال وجودىا.

 .:منع دخول الحشرات بتغطية النوافذ واألبواب وفتحات المراوح والمبردات بالشبك الناعم.
; .التخمص من النباتات المصابة بشدة.

< .التخمص من بقايا النباتات في نياية الموسم.
= .استخدام المبيدات الفطرية المتخصصة عند الحاجة.
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ه -البياض الزغبي
المسبب :الفطر Pseudoperonospora cubensis
أعراض اإلصابة
تظير عمى السطح العموي لؤلوراق بقع زيتية صفراء ،يقابميا نمو زغب عمى السطح السفمي
المقابل ليا ،ويتحول المون إلى البني مع مرور الزمن ،وتمتد ىذه النموات عمى معظم سطح

األوراق المصابة ،ويصيب السوق واألزىار ،ينمو الفطر بشكل جيد عند وجود درجات ح اررة

معتدلة ورطوبة جوية عالية ،وىو سريع االنتشار.
طرق الوقاية والمكافحة

صورة (< )8رش النباتات داخل البيت

صورة ( ; )8بداية اإلصابة بمرض البياض الزغبي

 .8التحكم بالرطوبة النسبية داخل البيوت المحمية.
 .9الفحص الدائم والمستمر لمنباتات ،لمقيام بمكافحة المرض في بداية اإلصابة.
 .:التخمص من النباتات المصابة بشدة.

; .استخدام المبيدات الفطرية المتخصصة واآلمنة عند الحاجة.
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ثانيا -النيماتودا

يصاب الخيار بعدد من أنواع النيماتودا الضارة ،التي تعيش في التربة ويزداد انتشارىا في األراضي

الرممية والخفيفة ،ومن أىم األنواع التي تصيب الخيار في البيوت المحمية:
أ -نًٍاذىدا ذعقذ اندذور : Meloidogyne sp.
أعراض اإلصابة

تصيب الجذور وتشكل عمييا أورام وعقد ويزداد حجم الجذور المصابة ،وقد يتفرع الجذر المصاب فوق

منطقة الورم ،فيتقزم النبات وتصفر األوراق وتتيدل وتذبل ،وتموت البادرات فور ظيورىا فوق سطح التربة
في حال اإلصابة الشديدة ،وتؤدي اإلصابة إلى صغر حجم الثمار وتدني نوعيتيا ،وتختمف أشكال وأحجام

العقد باختبلف أنواع النيماتودا.

صورة (= )8نيماتودا تعقد الجذور وأحجام عقد مختمفة

ب -نًٍاذىدا انرقزذ Pratylenchus sp. :
تصيب نباتات الخيار في مختمف مراحل نموىا فتدخل إلى الساق وتخرب النسيج وتفسح المجال لدخول
الفطريات المتواجدة في التربة كالفيرتسميوم والفيو ازريوم وغيرىا .

أعزاض انًزض :تظير عمى الجذور ومنطقة التاج بشكل إىتراء لمجذور ومنطقة التاج .
طرق الوقاية والمكافحة
 .8استخدام أسمدة عضوية نظيفة ومعقمة.
 .9تعقيم أرض المشتل والبيت المحمي.
 .:إتباع دورة زراعية مناسبة.

; .استخدام األصناف المقاومة.

< .التخمص من النباتات المصابة فور اكتشافيا وتعقيم أماكنيا.
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ثالث ا  -األمراض الفيروسية

يصاب نبات الخيار بعدد من األمراض الفيروسية التي تنقميا بعض أنواع الحشرات كالمن والذبابة

البيضاء ومن ىذه األمراض:

 .8مرض تبرقش األوراق أو الموزاييك.

 .9مرض تجعد أوراق الكوسا .
 .:موزاييك البطيخ.
طرق مكافحة األمراض الفيروسية
 .1مكافحة الحشرات الناقمة.
 .2التخمص من األعشاب.
 .1زراعة األصناف المقاومة.
 .4التخمص من النباتات التي تظير عمييا أعراض اإلصابة فو اًر.
رابعا -انسشزاخ  :وين أهًها:
 -1انذتاتح انثٍضاء : Bemisia tabaci
تنتمي الحشرة إلى رتبة الحشرات الثاقبة الماصة وعائمة الذباب األبيض ،وىي صغيرة الحجم وتظير
عمييا مادة دقيقة شمعية ،تمتص الحشرة الكاممة والحوريات العصارة النباتية ،وتفرز ندوة عسمية تغطي

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

الفيروسية

صورة (> )8نمو الفطريات عمى الندوة العسمية

صورة (? )8الذبابة البيضاء
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طرق الوقاية والمكافحة
 .1تغطية النوافذ وحول المراوح والمبرد بالشبك الناعم ،لمنع دخول الحشرة إلى البيوت المحمية.
 .9استخدام باب مزدوج لمبيت بحيث يكون الفتح لممدخمين بشكل متعاكس.
 .:استخدام المبيدات المتخصصة وذات األثر المتبقي القصير.
; .القضاء عمى األعشاب.
< .استخدام المصائد المونية الصفراء.
كما يصيب الخيار عدد من الحشرات ومنها صانعات األنفاق والمن والتربس:

الذبابة البيضاء عمى الخيار

حشرة التربس
صورة ( @)8

صورة ( )97صانعات أنفاق األوراق عمى الخيار

صورة ( )98إصابة شديدة بالذبابة البيضاء والعناكب

صورة ( )99إصابة شديدة بالذبابة البيضاء

صورة ( )9:المصائد البلصقة الصفراء
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 -3العناكـب ومنها

أ -العنكبوت األحمر Tetranychus urticae
حيوان ال فقاري صغير الحجم ،يتبع فصيمة مفصميات األرجل ،طولو 7,<-7,; ،مممتر ،لونو أخضر

محمر ،أو أصفر محمر ،ويتميز بوجود بقعتين عمى الظير ،نياية البطن عريضة ومستديرة ،لمحوريات
األولى ثبلثة أزواج من األرجل ،ويصبح العدد أربعة أزواج في الحوريات الكبيرة.
أعراض اإلصابة
تتواجد كافة أطوار العناكب عمى السطح السفمي لؤلوراق ،وتبدو عمى السطح العموي أعراض بشكل بقع
صفراء تزداد مساحاتيا مع مرور الزمن ،وتجف ىذه األماكن وقد تموت األوراق.

صورة (; )9إصابة شديدة بالعناكب عمى الخيار

ب -انعنكثىخ انشفاف :Broad Mite
حيوان صغير الحجم جداً ،لونو أبيض شفاف يصعب مبلحظتو بالعين المجردة.

صور (< )9أعراض اإلصابة بالعنكبوت الشفاف عمى األوراق العموية والقمم النامية

(>)9
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صورة (= )9ظيور طبقة شمعية عمى السطح السفمي ألوراق الخيار المصابة بالعنكبوت الشفاف

صورة (? )9إصابة شديدة بالعنكبوت الشفاف عمى الثمار

صورة (> )9أعراض اإلصابة بالعنكبوت الشفاف

أعراض اإلصابة
تبلحظ أعراض اإلصابة عمى القمة النامية ،ويمتص عصارة األوراق ،فيتغير لونيا ،ويصبح أخضر
داكن ،وتجف وتموت في حال عدم مكافحة اإلصابة ،كما تصاب األوراق الكبيرة والثمار ،ويصبح لونيا
أخضر داكن وتبدو عمى سطحيا السفمي طبقة شمعية المعة ،كما تغطى الثمار بيذه الطبقة.
طرق الوقاية والمكافحة
 .2مراقبة النباتات بشكل دقيق لمتعرف عمى بداية اإلصابة .

 .9التخلص من النباتات المصابة.
 .:استخدام المبيدات المناسبة.

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

 .8أعراض نقص الكالسيوم والمغنسيوم.
 .9أعراض نقص النيتروجين.
 .:أعراض نقص الفوسفور.
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صورة ( @ )9نقص النتروجين اصفرار

صورة ( ):7نقص عنصر
المنغنسيوم

صورة ( ):8نقص عنصر الكالسيوم

أهم األعداء الحيوية المحمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
يتجو العالم اليوم إلى التخفيف من استخدام المبيدات في مكافحة اآلفات الزراعية واستخدام الطرق

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

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

العربية المتحدة ،وىي:
 )8المفترسات والمتطفالت عمى حشرة المنAphids :
أ -أبو العيدCheilomenes sexmaculata :
ب -أسد المنCrysopa carnea:
ج -ذبابة السيرفيدSyrphid fly :
د -الدبور المتطفلAphidius coelemani :
 )9المفترسات والمتطفالت عمى الذبابة البيضاء White fly:وسجل عميه المتطفلEretmocerus :
eremicus
 ):المفترسات والمتطفالت عمى صانعات األنفاق عمى الخضروات Leaf miner:وسدم عهٍها
المتطفل  Dacnusa sibiricaو Diglyphus isaea
المفترس :و يسمى بالذباب السارق Asilidae
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;) انًفرزساخ وانًرطفالخ عهى انرزتس  : Thripsوسدم عهٍه
المفترس  :تربس ذو ستة نقاط Scolothrips sexmaculatus

المفترس  :البق المفترس  Orius sp.وGeocorus sp.
<) انًفرزساخ وانًرطفالخ عهى انعناكة  : Spider mites :وسدم عهٍها
الخنفساء المدمرة لمعناكب Stethorus pecipes

المفترس  :تربس ذو ستة نقاط Scolothrips sexmaculatus

صورة ( ):9المفترس أبو العيد  :الحشرة الكاممة

صورة ( )::المفترس أبو العيد اليرقة

صورة (; ):المفترس :أسد المن الحشرة الكاممة

صورة (< ):المفترس :أسد المن اليرقات

صورة (= ):الحشرة الكاممة لممفترسSyrphid fly :

صورة (> ):يرقة المفترسSyrphid fly :
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صورة (@ ):لمتطفل المحمي Aphidius coelemani

صورة (  );7المتطفل المحمي Aphidius

الحشرة الكاممة

 coelemaniالحشرة الكاممة و أعراض التطفل

صورة (  );8المتطفل Diglyphus isaea :

صورة (  );9المتطفل Eretmocerus sp. :

صورة (  );:المفترسGeocorus sp. :

صورة ( ;;) المفترسOrius sp. :

صورة ( <;) المفترسStethorus sp.:

صورة (=;) المفترسScolothrips :
sexmaculatus
():8
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 .25جمع محصول الخيار
 .2تبدأ عممية جمع المحصول بعد (< );7-:يوم من الزراعة ،وذلك بحسب األصناف المزروعة
ودرجات الح اررة السائدة والعمميات الزراعية المتبعة ،وبمعدل  :مرات أسبوعياً ،وتطول ىذه الفترة مع

تقدم عمر النبات.

 .9يتم الجمع يدوياً في الصباح ،ويجب تجنب إحداث أية أضرار لمنباتات وتقطع الثمار مع جزء من
حامل الثمرة ،ويراعى تجنب إحداث الجروح عمى الثمار ،لممحافظة عمى جودتيا ونضارتيا.

 .:توضع الثمار في عبوات نظيفة ،وتحفظ في الظل بعيداً عن أشعة الشمس والمؤثرات الخارجية
األخرى ،ويراعى إزالة الثمار المشوىة من عمى النباتات أوالً بأول حتى ال تشكل عبئاً عمى النبات.

 .26طرق التخزين
تخزن الثمار عند المزوم في مخازن نظيفة ومبردة ال تزيد درجة ح اررتيا عن (> )87-درجات مئوية
ورطوبة نسبية (. % )@<-@7

صورة ( >;) جمع محصول الخيار
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 .27إرشادات عامة
 .8التعقيم الشمسي ألرض البيوت المحمية قبل الزراعة لحماية المحصول من العديد من اآلفات.

 .3اإلغبلق المحكم لمبيوت المحمية لمنع الحشرات من الدخول ونقل الفيروسات واإلضرار بالنباتات،
وأخذ الحيطة والحذر عند الدخول والخروج من البيت واحكام إغبلق األبواب.
 .:تغطية الفتحات الخارجية لممراوح والمبردات باألغطية النسيجية المتينة لمنع دخول الحشرات منيا إلى
داخل البيوت المحمية.

بدء من قمة النبات وحتى أسفمو ويشمل (األوراق ،األزىار ،الثمار) وخمع أي
; .التفقد الدائم لمنباتاتً ،
نبات قد تظير عميو أعراض اإلصابة باألمراض.
< .يؤدي عدم انتظام درجات الح اررة داخل البيت إلى عدم انتظام عقد ثمار الخيار واصف ارره وحدوث
ظاىرة التنفيل (وجود أزىار كثيرة عمى النبات الواحد والعقد قميل).
= .الوقاية من اإلصابة عامل ميم جداً في نجاح الزراعة ضمن البيوت المحمية ألن الظروف السائدة
داخل البيت تشجع اإلصابة بالعديد من األمراض ،وىنا يجب أخذ الحيطة والحذر بشكل دائم

ومستمر لمنع اإلصابة بأي آفة من اآلفات.

مساء بحيث تكون األبواب والنوافذ مغمقة.
> .يتم رش المبيدات
ً
? .تجنب استخدام المبيدات الخطرة والتي تحتاج إلى فترات أمان طويمة كون المحصول سريع النمو
ويجمع كل يومين .وفي حال استخدام المبيدات ،فعميك جمع المحصول بشكل جائر واالنتظار حتى

انقضاء فترة اآلمان لتبدأ جني الثمار.

@.عند استخدام المبيدات لمكافحة التربس ،ينصح بإضافة ( )9 -8كيمو غرام سكر لكل  977لتر من
محمول الرش لزيادة فاعمية المكافحة.
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