إنتاج شتالت الخضر للزراعات المحمية
بقلم د.ياسر عبد الحكيم
يعتبررر إنترراج يحااررير الخضررر لزرررلت الزراعررات المحميررة يبلررت لالم ارنررة لا نترراج
لطري رة الزراعررة المبةررتنة وير عتايررر كيررا إ التبراليت إرررتعماا لررجور امترراك لا نتا يررة العاليررة
والجت إ العالية لا ضانة إلى ي اويتها لبعض أو يعظم األيراض وهى أاناف ابتن هج عالية
ا نتاج واغلبها يتم إرتيرا ه ي الخارج يما يعمر على إرافاع التباليت األير الجى يحتم علينرا أن
نعطى كراعة البجور نى المةتر وطري ة إنتاج الةتالت اهتمام خاص حتى نضم الحصتا علرى
شتلة خالية ي األيراض ي كر لجرإ ازرع .

أو ا :يتاعيد الزراعة :
يراعررى أن يبررتن إنترراج الصررتلات نررى المتاعيررد التررى ا ررر أو انررتش نيهررا األراضررى المبةررتنة
ولتح ير للرم يرفال نررى الخيرار يمبر كراعرة عررروإ أراررية ورم يليهرا عررروإ وانتيرة ير األاررناف
العا ية المستخدية نى الزراعات المبةتنة حتى ابتن ابراليت كراعتهرا أقرر لمرا يرتالوم واألررعار
المتتقعررة أو اررزرع عرررواي أراررريتي يتترراليتي ويعتمررد للررم علررى ييعررا كراعررة العررروإ األولررى
وحالررة النبااررات ونيمررا يلررى ي تررر المتاعيررد الخااررة لالزراعررة وكررجلم يتاعيررد م ر المحصررتا
المتتقعة :

أوالً  :الخيار
العروات الخريفى والةتتى :
كراعة الةتلة

العروإ

كراعة البجرإ

خريفى مبكرة
خريفى متوسط
خريفى متأخر أو شتوى

منتصف سبتمبر
أوائل سبتمبر
منتصف سبتمبر أوائل أكتوبر
منتصف أكتوبر
أوائل أكتوبر

لداية المحصتا نهاية المحصتا
منتصف أكتوبر
أوائل نوفمبر
أوائل ديسمبر

أواخر يناير
منتصف فبراير
أخر ابريل

* لعض األاناف المستخدية  ( :فريد – هشام – براكودا )

العروات الرليعى والصيفى
العروإ

كراعة البجرإ

كراعة الةتلة

لداية المحصتا

نهاية المحصتا

ربيعى مبكر
ربيعى متأخر
صيفى مبكر
صيفى متأخر

أوائل يناير
منتصف يناير
منتصف فبراير
منتسف مارس

أوائل فبراير
منتصف فبراير
منتصف مارس
منتصف أبريل

أواخر فبراير
منتصف مارس
منتصف أبريل
منتصف مايو

أواخر مايو
أوائل يونيو

* لعض األاناف المستخدية  ( :سمير  -نوفا  -أصيل  -جانكو – تيفا – كسبان )
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 -2الكنتالوب :
* العروات الخريفى :
العروإ

كراعة البجرإ

كراعة الةتلة

لداية المحصتا

نهاية المحصتا

مبكرة
متوسطة
متأخرة

أواخر يوليو
أوائل سبتمبر
منتصف سبتمبر

منتصف أغسطس
النصف الثانى من سبتمبر
أوائل أكتوبر

أوائل نوفمبر
أواخر ديسمبر
منتصف يناير

منتصف ديسمبر
منتصف فبراير
أوائل مارس

للصوبات المدفأة فقط .

* العروات الرليعى :
زراعة البذرة

زراعة الشتلة

بداية المحصول

نهاية المحصول

منتصف ديسمبر

منتصف يناير

أوائل ابريل

اوائل مايو

 لعض األاناف المستخدية  ( :اليا – روياا – اا  – C8 – 251إيدياا  -امبت)

 -3الفلفل :
ارزرع لرجور الفلفررر نرى المةرتر ير نصرت يتليرت إلررى نصرت أغسرط وأحيانررا يسرتمر حتررى
أواور ربتمبر طب ا لدر ات الحرارإ وحالة الجت ويحتاج الفلفر إلى  211 - 221يرتم ير كراعرة
البجرإ حتى لداية ا ومار ويستمبر يترم الجم لي  291 - 281يتم .
* لعض األاناف المستخدية (  - 7160 ، 7158كاري . ) 7182 -

 -4الطماطم :
اررزرع لررجور الطمرراطم نررى المةررتر إعتبررارا ي ر أواوررر ررربتمبر حتررى  1/2أكتررتلر ويحترراج نبررات
الطماطم إلى  221يتم  211 -يتم ي كراعة البجرإ حتى لداية ا ومار ويستمر يترم الجم لي
 251 - 231يتم .
لعض األاناف المستخدية () VT 903 Rosalina - VT 916 - VT 925








إعداد المشتل للزراعة
يجررا التزكررد ي ر اجهيررز المةررتر علررى الت ررل األكمررر ي ر اركيررا لالرررتيم وارريانة التبريررد
والتهتية والتاكد ي عملهرا لبفرا إ وكرجلم يجرا رص ارتانى الةرتالت وانظيفهرا واطهيرهرا
لغسيلها لالما كالة األارلة وم لمحلتا الفتريالي  %01لنسبة  %2إلى 21رم لبر لتر يا
( 211ررررم 211 /لترررر) أو يحلرررتا البلرررتراك (يحلرررتا ابررريض الغسرررير) لتخفيرررت  %3أى
31رم/لتر يا وم لعد للم غسيلها يدا ا لالما واترك للتهتية حتى ازوا راوحة الفتريالي أو
البلتراك .
إكالة مي الحةاوش لصتلة المةتر .
رش الصتلة ي الداخر والخارج لالسليبرون 151رم  211 /لتر يا .
االنى ر تط ضت الةم المباشرإ على الةتالت .

 -ليئة إنتاج الةتالت :
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اتبررتن ير ليتمررتك ونريبيتلير أو ريررر لنسرربة ( 2 : 2حجم را ا) والبيتمررتك هررى يررا إ
عضتية ي أار نبااى يتميز لال درإ على ا حتفرا لدر رة كبيررإ ويمبنرل اردعيم الةرتلة نرى ليئرة
النمت عالوإ على ال درإ على التبا ا الغاكى (التخلص ي  CO2و ختا األكسجي ).
ونيما يلى كميات األرمدإ والمتا البيماوية التى اضاف لبيئة الةرتر ليتمرتك غيرر يخصرا 311
لتر أو حتالى  51كجم وحجم يماور ي الفرييبتلي أو الرير .

الما إ
نترات نةا ر
رلفات لتااريتم
رلفات ياغنسيتم
رتلر نترفات عا ى
رما ورقى
لرت رإ لررالط (كرلتنرات كالسرريتم) لتعردير  PHير
)5-6
لنلي أو ياكسيم أو ريزوليب (يبيد نطرى )

طماطم ونلفر
 151م
 251م
 15م
 011م
 55رم3
 0كيلت
 51م

خيار وكنتالت
 251م
 211م
 11م
 311م
 51رم3
 0كيلت
 15م

 يجا أن اتم عملية الخلط يدا ا ويفضر إضانة كر نتع على حدإ ونى اترإ يحلتا أو يعل
يراوى وررم اخلرط الخلطررة وا لرا ير المرا يرردا ا (لحير إلا أخررجت كميرة ير الخلطرة لرري يررديم
وضغط عليها ل بضة اليد اظهر آوار البلر لي اليدي واألاال ).
 نى حالة إرتخدام الرير البتمتك يجا غسير الرير يدا ا للتخلص ي األيال .

كراعة لجور الفلفر :





يجا قبر كراعة لجور الفلفر كمر البرجور وللرم لتضرعها نرى قطعرة قمراش واتررك احر يرا
ارى لمدإ  08-10راعة لعردها افرر البرجور نرى يبران يظلرر لعيردا ا عر أى ايرارات هتاويرة
ولعيدا ا ع الةم حتى امام الجفاف .
يتعردى عمر هرجه
وم لعد للم يتم نفر لجور الفلفر نى رطتر اخر اتاوى الةرتالت لحير
السررطتر  2.5يرررإ حجررم البررجور وررم اغطررى لررجور الفلفررر نررى هررجه السررطتر لطب ررة خفيفررة ي ر
يخلتط ليئة الزراعة .
وم لعد الزراعة ارروى الصرتانى يردا لالمرا وارتالى الررى حسرا حا رة النباارات والظرروف
المناخية ي يراعاإ عدم فاف البيئة .
وم لعد للم لعد إكتماا ا نبات وابتي الترقتي الفل تي يتم عملية افريد الةتالت نى يبعبرات
البتمتك لعناية ناو ة ويزرع كر نبات نى يبعا خراص لرل وارروى الصرتانى ولهرا المبعبرات
ويررتم العنايررة لهررا حتررى يررتم كراعررة الةررتالت لعررد للررم نررى أرض الصررتلة عنررديا يتبررتن علررى
الةتالت  0 - 3أوراق ح ي ية.

كراعة لجور الطماطم :
يفر الفلفر ولب يمب كراعتها نى يبعبات يباشرإ يفر الخيار وعا إ

يفضر للم .

كراعة لجور الخيار والبنتالت :
اررزرع يباشرررإ نررى المبعبررات أو العيررتن وررم يغطررى لررالبيتمتك واررروى الصررتانى وابررتن الةررتلة
اهزإ للن ر لعد ابتي الترقة الح ي ة الفانية ( أى لعد  11 - 25يتم ي كراعة البجرإ ).

()3

المتطلبات المناخية :
 -لتح ي أنضر يعد ت النمت يلزم يناخ انئ ون ا للجدوا اآلاى :

درجةةةة الحةةةرارة المثلةةةى درجة الحرارة المثلى ليال
نهارا ً
 71 -71درجة مئوية
 22-22درجة مئوية
 71 - 72درجة مئوية
 22- 71درجة مئوية
 22 - 71درجة مئوية
 22 - 27درجة مئوية

الصنف
الفلفل
الطماطم
الخيار

 والجدوا اآلارى يتضرع عرد األيرام الالكيرة نبرات البرجرإ وخرروج الةرتلة نرى ر رة حررارإالترلة المختلفة .

الدرجة المئوية
الفلفل
الطماطم
الخيار

72
 43يوم
-

72
 22يوم
 74يوم
 73يوم

22
73يوم
 1يوم
 6يوم

22
 1يوم
 6يوم
 3يوم

32
 1يوم
 6يوم
 3يوم

32
 9يوم
 9يوم
 3يوم

 وكما هت يتضع لالجدوا يتعي اتنير ر ة الحرارإ المفلى والحفا علرى هرجه الدر رة الترىاتراو يا لي  31 - 15ر ة يئتية .
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نموذج لبرنامج وقاية الشتالت من األمراض
الفطرية والحشرية والنيماتودا بصوبة المشتل

الطماطم
-7
-2
-3

-4
-2


الفلفل

الخيار

الكنتالوب

معاملة البذور قبل الزراعة بأحد المواد المطهةرة مثةل فيتةا فةاكس كابتةان أو فيتةا فةاكس تيةرام أو البنلية
بمعدل  7جم لكل كيلو بذرة أو باستخدام المطهر الفطرى ماكسيم بمعدل  3مللى  /كجم بذرة.
إضافة أحد المبيدات التالية لخلطه البيتموس والفيروموكيولية  7 : 7مونسةرين كةومبى  72جةم  /كجةم
من الخلطة أو ريزوليكس بمعدل  2جم  /كجم خلطه أو ريدوميل مانكوزيب  7جم  /كجم خلطةه  +توبةاس
بمعدل  7سم  /كجم خلطه.
عنةةةةد الزراعةةةةة فةةةةى يةةةةتم رش الشةةةةتالت عنةةةةد عنةةةد الزراعةةةة فةةةى شةةةهر عنةةةد الزراعةةةة فةةةى شةةةهر
شةةةهر سةةةبتمبر يةةةتم ظهةةةةةةةةةةةةةور الةةةةةةةةةةةةةورقتين سبتمبر يتم رش الشتالت سبتمبر يتم رش الشتالت
رش الشةةةتالت عنةةةد الحقيقيتةةين بمةةادة التةةراى عنةةد ظهةةور أول ورقتةةين عنةةد ظهةةور أول ورقتةةين
ظهةةةةةةةةةور الورقةةةةةةةةةة ميلتةةةوكس فةةةورت بمعةةةدل حقيقيتةةين بمةةادة افوجةةةان حقيقيتين بمةادة االفوجةان
الحقيقةةةةةةةة األولةةةةةةةى  222جم  722 /لتر ماء بمعةةدل  722سةةم  722 /بمعةةدل  722سةةم 722 /
بمةةةةةةةةةةادة التةةةةةةةةةةراى وتسةةةةقى النباتةةةةةات علةةةةةى لتر ماء أو توباس بمعةدل لتر ماء أو توباس بمعةدل
ميلتةةةةةوكس فةةةةةورت البيئةةةةةةةة النةةةةةةةام فيهةةةةةةةا  22مللى  722 /لتر ماء  22مللى  722 /لتر ماء
وتسةةةةقى النباتةةةةات بمةةةةادة وتسةةةةقى النباتةةةةات بمةةةةادة
بمعةةةدل  222جةةةةم  /الشةةةةتالت بمةةةةادة البنليةةةة
البنلي بمعدل .%,7
 722لتر ماء أو أو قبةةل نقةةل الشةةتلة بأسةةبو البنلي بمعدل .%,7
بمةةةةةادة الريةةةةةدوميل وذل للوقاية من أمراض أمةةةةةا فةةةةةى ينةةةةةاير تةةةةةرش أمةةةةةا فةةةةةى ينةةةةةاير تةةةةةرش
مانكوزيةةةةب بمعةةةةةدل الةةةذبول وأعفةةةان الجةةةذور النباتةةةةات بمةةةةادة التةةةةراى النباتةةةةات بمةةةةادة التةةةةراى
ميلتةوكس فةةورت أو مةةادة ميلتةوكس فةةورت أو مةةادة
 222جةةةةةةةةم  722 /وعفن الساق.
الريدوميل مانكوزيب عند الريدوميل مانكوزيب عند
لتةةةر مةةةاء قبةةةل نقةةةل
ظهور أول ورقتين بمعدل ظهةةةةةةةةةور أول ورقتةةةةةةةةةين
الشةةةةةةةتلة بأسةةةةةةةبو
 322جم  722 /لتر ماء حقيقيتين بمعدل  222جم
بينمةةةا الزراعةةةة فةةةى
وتسةةةقى الشةةةتالت بمةةةةادة  722 /لتةةر مةةاء وتسةةقى
ينةةةةةاير وقبةةةةةل نقةةةةةل
البنلي قبل نقلها بأسبو الشةةةةتالت بمةةةةادة البنليةةةة
الشةةتلة بيةةوم تسةةقى
بمعةةةةةةةةةدل  %,7وذلةةةةةةةةة قبل النقةل بأسةبو بمعةدل
بمادة البنلي %,7
للوقايةةةةةةة مةةةةةةن أمةةةةةةراض  %,7وذل ة للوقايةةة مةةن
أو مةةةةةةةادة التةةةةةةةراى
الجذور والبياض الزغبى .أمةةةراض الةةةذبول وأعفةةةان
ميلتةةةةةوكس فةةةةةورت
الجذور والبياض الةدقيقى
بمعةةةةةةةةةةةةةةدل %,32
والبياض الزغبى.
ويسةةةةةةةةةتخدم ذلةةةةةةةةة
للوقاية من أمةراض
النةةةةةةةةدوة البدريةةةةةةةةة
والمتأخرة.
رى الشتالت بمبيد الفايدي بمعدل  12سم  72 /لتر ماء مرتين األولى فى منتصف عمر الشتلة واألخيرة
قبل زراعة الشتالت فى األرض للوقاية من النيماتودا.
رش الشتالت مرة ف ى األسبو بعد ظهور ثانى ورقة حقيقية بالتبادل بين المبيدات اآلتية :
أكتلي  722مللى  722 /لتر ماء ثم أكتارا بمعدل  22جم  722 /لتر مةاء ثةم فرتمية بمعةدل  42مللةى /
 722لتر ماء وقبل نقةل الشةتالت لة رض تسةقى بمبيةد الجاوشةو بمعةدل  22جةم  722 /لتةر مةاء وتسةقى
بمبيد أكتارا بمعدل  12جم  22 /لتر ماء.

 يمبررر اررررتعماا يرررا إ ناشررررإ يفرررر ارايترررتن  Bلمعررردا  51ررررم 211 / 3لترررر يرررا  +المبيررردالمستعمر

()5

