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الخيار
يحوال)المحميةالبيوتفىتزرعالتىالخضرمحاصيلأهممنالخياريعتبر

(مصرفيالموجودةالصوبمساحةمن75%

ناصرالعمنمحتواهفيفقيرولكنةوالنياسينالحديدمنمحتواهفيمتوسطوهو

.األخرى



الظروف الجوية المالئمة

-:الحرارةدرجة(١

الجافالمعتدلالدافئالجوفىالخيارزراعةتجود

م30-25منتتراوحالنباتاتونموالبذورالنباتالمثلىالحرارةودرجه

.م15عنالحرارةدرجةانخفاضعندتنبتوال

عقديقلكماالنباتاتنموتوقفإلىم٩إلىالحرارةةجدرانخفاضويؤدى

دالحدوعنواإلثماراالزهارمرحلةاثناءالحرارةدرجةانخفاضعندالثمار

المالئمة

-:الجويةالرطوبة(٢

%80-70االزهاروحتىالزراعةمنجويةرطوبةدرجةانسب

.%90فهىالثماروتكوينعقداثناءأما

باألمراضالنباتاتإصابةإلىتؤدىذلكعنالجويةالرطوبةوزيادة

الدقيقىالبياضمثلالفطرية

وانتشارتكاثرعلىيشجع%٧٠عنالجويةالرطوبةنقصفإنوكذلك

.األحمرالعنكبوت



-:الضوء(٣

جبيولكنللضوءبالنسبةمصرفىمشكلةالتوجد

بلقونلكأنواعهااختالفعلىاألغطيةتنظيفمراعاة

منالضوءنفاذيةلزيادةمباشرةالزراعةموسم

.خاللها

-:التربة المناسبة

تنموووواتباتووواتاالخيوووارافوووىامختاووومااتوووواعاا را وووىامووون

اافوووىاالرمايوووةا لوووىاالاينيوووةاالن ياوووةاالتوووناي ضووولا را ت ووو

راا را وووىااللياليوووةاالمتوقووواةاال ووووالااال نيوووةايالعناصووو

.7-6.5تترااحامنا pHال ذائيةاااتسبادرجةا



ميعاد الزراعة
زراعة البذور

زراعة

الشتالت

بداية ظهور 

المحصول

اتتهاء

حصاد المحصول

العروة : اوال
-:الخريفية

المبترة( ١

المتوقاة( ٢

المتأخرة( ٣

أالاقبتمبر

برمنتصماقبتم

االاأكتوير

مبرمنتصماقبت

االااكتوير

يرمنتصمااكتو

يرمنتصماأكتو

أالاتوفمبر

االاديسمبر

آخرايناير

رمنتصمافبراي

آخرا يريل

العروة : ثانيا 

-:الربيعية

المبترة(1

المتأخرة( ٢

االايناير

ينايرمنتصم

االافبراير

ايرمنتصمافبر

اخرافبراير

منتصمامارس

اخرامايو

االايوتيو

****-:ميعاد الزراعة



-:اإلكثار

يالبذاريتتاثراالخيارا

تحتوواإا لووىاكميووةاموونا2ل540مسوواحت ااايمتووناال ووولاأصاالصووويةاالتووىا

30 لداالبذارافىاالجرالاالواحلاحووالىا)جما٥٠-٤٥البذاراتترااحامنا

(. يذرة



-:للزراعةالصوبةأرضوتجهيزإعداد

للمصطبةواحدمتربعرضمصاطب5إلىالصوبةأرضتخطط(1

الرىطخفردويتم.(المصاطببينالمسافة)المصطبةلبطنسم50و

.ذلكبعدبالتنقيط

فىالزراعةعند(Mulch)األسودبالبالستيكالمصاطبتغطى(2

.المتأخرةالخريفيةالعروة



:تتم كما يلى-:زراعة الشتالت فى الصوبة

.الزراعةقبلساعتينلمدةبالتنقيطالرىخطوطتشغيل(1

ينبالمسافةوتتراوح(غرابرجل)المصطبةجانبىعلىالجورتعمل(2

األنثويةاألصنافحالةفىسم40-30من(الزراعةمسافة)الجور

.سم50.الطويلةاألصنافحالةفىسم50تكونبينماالقصيرة،

.اعدادهاتمبالجورالتىالشتالتزراعةتتمثم(٣

وتروىط،بالتنقيالرىنظامتشغيليتمالصوبةزراعةمناالنتهاءبعد(4

الشتالتلتثبيتونلكبالرطوبةتتشبعبحيثبعنايةاألرض



-:عمليات الخدمة بعد الزراعة
-:الترقيع(١

استخدامبالعمليةهذهاجراءويجبالزراعةبعداسبوعخاللالترقيععمليةتجرى

.الصنفنفسومنمتجانسةشتالت

******-:Training(التقليم-التسلق)النباتاتتريية(٢

-:ليةالتاالمزاياتحققالنهانظرابها،االهتمامالواجبالعملياتأهممنتعتبر

اصةوخالصوبةفىالعملسهولةعلىيساعدمماالنباتاتأفرعتشابكعدم(أ

.الحصادفترةاثناء

مراضباألاإلصابةفرصتقليلإلىيؤدىمماالنباتاتبينالتهويةزيادة(ب

.انشارهامنوالحد

ساقطالالضوءعلىالنباتاتبينالتنافسمنيقللممااإلضاءةشدةزيادة(ج

.للنباتاتسرولةحدوثعدموبالتالىعليها



-:تم هذه العملية كاالتىت-:تربيط النباتات: أوال

اسبوعينعدبللنباتيتكونعندماالخيوطعلىالنباتاتتسلقعمليةتبدأ(ا

مننوعةالمصوالتسلقالتربيطخيوطتقطيعيتمحيثالشتلةزراعةمن

-40نميتراوحبمقدارالطولهذايزيدبحيثمتساويةباطوالكالبالستي

بةالتروسطحللمحصولالحاملالعلوىالسلكبينالمسافةعنسم50

األولىالحقيقيةالورقةاسفلالنباتساقفىالخيططرفىأحديربط(ب

للخيطاالخرالطرفويربطالنباتساقعلىالضغطلتجنبمتسعةرابطة

مباشرةالنباتاتفوقللمحصولالحاملالعلوىالسلكفى

عقاربجاهاتفىمستمرةبصفةالتسلقخيوطعلىالنباتاتلفيتمثم(ج

عنباتاتالنتنزلقالحتىاسبوعيامرتينالعمليةهذهمتابعةويجبالساعة

.للكسرالنباتاتسيقانتتعرضالوبالتالىالخيوط





****  -:التقليم: ثانيا

ذلكيحتوضويمكنالمنزرعة،لألصنافتبعأالعمليةهذهإجراءطريقةتختلف

-:يلىكما



وعموما اهم طرق التربية بصفة عامة 

********-:االتى



******-:وعموما توجد طريقتين لتربية نباتات الخيار

:كاالتىالنباتاتوترييةتقليمعمليةتتم-:االولىالطريقة

لىعالموجودةوالثمارالجانبيةاألفرعجميعإزالةيتم(١

الفرعبنموالسماحثمسم٦٠ارتفاعحتىاألولىعقدالستة

واحدةمرةثبنمويسمحوكذلكالتاليةعقدالستةعلىالجانبى

السماحعدمومراعاةفرعكلمنفقطاألولىالعقدةعند

قطعلىإباالضافةالرئيسىالنباتساقعلىثماراىبنمو

.سم٠٢١ارتفاعحتىاألولىالعقدةبعداألفرعجميع

وكنلكيةالتالعقدالستةعلىالجانبىالفرعبنموالسماح(2

فرعكلنموالثانيةاألولىالعقدتينعندثمرتينبنمويسمح

دةعقكلعندواحدةثمرةبنمويسمحنلكإلىوباالضافة

بعداألفرعجميعقطعويتمللنباتالرئيسىالساقعلى

.سم٠٨١ارتفاعحتىالثانيةالعقدة

يتدليانثبحيجانبيينفرعينبنموالسماحيتمنلكبعد(3

ليهعينموبأنفرعلكلالسماحمعالجانبينمناسفلإلى

ماحالسيتمكما.عقدةكلعندواحدةوثمرةواحدجانبىفرع

العقدةعدبيقطعثمثمرتين،بتكوينجانبىفرعلكلايضا

.الثانية



:لى وتتم كما ي-:الطريقة الثانية

افرعأىبنموالسماحعدم(١

الثمانيةالعقدعلىثماراو

ثم.سم٠٩ارتفاعحتىاألولى

دالعقعلىالثماربنموالسماح

عدمومراعاةالتاليةالثمانية

جانبيةأفرعأىبنموالسماح

.سم١٨٠ارتفاعحتى

وبنمالسماحيتمنلكبعد(2

دليانيتبحيثجانبيينفرعين

كليحملأنومراعاةألسفل

وعدمالعقدعندثمارمنهما

.يهاعلثانويةافرعبنموالسماح





-:التسميد
الخيارنباتاتلنموالالزبةالغذائيةالعناصرجميعتوفيرمراعاةيجب

التربةنوععلىكالعادةالنباتاتتحتاجهاالتىاألسمدةكميةوتتوقف

الزراعةوميعادالنموومرحلةالمنزرعوالصنف

-:اعةللزرالصوبةتجهيزأثناءالواحدةللصوبةاآلتيةاألسمدةوتضاف

+نشادرسلفاتكجم25+فوسفاتسوبركجم50بلدىسماد3م2

كجم25+مغنيسيومسلفاتكجم5+بوتاسيومسلفاتكجم25

.زراعىكبريت

رامجبمنالعديديوجدولكنمحددتسميدببرنامجالتوصيةيمكنوال

التسميد،



الخضرىموالنبدءمنالفترةفىهامالنيتروجينىالتسميد:التسميدفىاآلتىويراعى

منشهردبعوالفوسفورىالبوتاسىالتسميدمعدليزدادبينماالمحصولانتهاءوحتى

.االثماربدءمعتزامناالزراعة



حليلوتالنباتحالةحسبالسابقةالمعدالتنقصأوزيادةويراعى

.والمياهالتربة

رالتزهيبدءعندأسبوعياواحدةمرةالكالسيومنتراتويضاف

النهايةوحتىالجمعمرحلةفىيضافكما.فدان/كجم4بمعدل

.للفدانكجم6بمعدل

بمعدلالحديدفيوضعأسبوعيامرتينالصغرىالعناصروتوضع

.فدان/جم50بمعدلوالمنجنيزفدان/جم50والزنكفدان/جم100



منلتاليةاالكمياتبالصغرىبالعناصرتسمدالنباتاتفإن..سبقلماإضافة

البوريك،حامضجم75األمونيوم،موليبداتجم10:السماديةالمركبات

النحاس،سلفاتجم12.5الزنك،سلفاتجم50المنجنيز،سلفاتجم50

.أمينيةأحماضسم300أسيد،هيوميكجم200حديد،سلفاتجم100

مياهمنمكعبمتر/مكعبسم20بمعدلالريمياهإليالمحلولهذايضاف

.األسبوعفيواحدةمرةالري

:.عامةوكقاعدة

–دةالبرو–الحرارة)مثلمعاكسةبيئيةلظروفالنباتتعرضحالةيف

.(الريماءملوحة–الحشريةأوالفطريةاألمراضببعضاإلصابة

سم200-:ىباالتالنباتيتحسنحتىاألسبوعفيمرتينبالرشفينصح

جم50+يورياجم150+بوتاسيومسلفاتجم250+أمينيةأحماض

.نحاسجم10+منجنيزجم25+زنكجم25+حديد



-:رىـــال
:يلىمامراعاةالصوبفىالخيارنباتاترىعنديجبعامةصفةب

مسة،المشاأليامفىالحرارةدرجةارتفاععندللماءالنباتاتحاجةتزداد(ا

وراقاألمنالنتحمعدلالرتفاعذلكويرجعالغائمةاالياممعبالمقارنة

.التربةسطحمنالبخرمعدلوزيادة

بةنستتراوحانيجباالزهارحتى(الشتل)الزراعةمنالمرحلةفى(ب

.الحقليةالسعةمن%٨٠-٧٠منالتربةرطوبة

يادةزفيجبالثمار،عقدحتىاالزهاربعدمنالمرحلةفىبينما

بعدمنالمرحلةامافى%85-80منلتتراوحالتربةفىالرطوبةنسبة

الرطوبةةنسبتتراوحانفيجبالمحصولنهابةحتىالثماروتكوينعقد

.%90-80منالتربةفى



مناتدريجييزدادالرىمياهمنالواحدالنباتاحتياجفإنعموما(ج

بوعاألسحتى(الشتل)الزراعةتاريخمنيوميالتر٢إلىلترنصف

.ذلكبعدتدريجياالكميةهذهتزدادثمالزراعةمنالثالث

األمالحعلىاحتوائهاحيثمنالرىمياهجودةمراعاةيجب(د

.االمالحمرتفعةرىمياهاستخدامعدميراعىبحيث

ضعفإلىالالزمالحدمناكثراألرضيةالرطوبةزيادةتؤدى(ه

النباتاتيبتصالتىباألمراضلإلصابةقابليتهاوزيادةالنباتاتنمو

.الساقوقاعدةالجنورطريقعن



-:الرش الدورى الوقائى

راضاألمببعضاالصابةمنلحمايتهادورياوقائياالنباتاتترش

-:كالتالىوالحشرات

ياضالبضدوقائيارشاالشتلمناسبوعينبعدالنباتاتترش(أ

:األتيةالمبيداتأحدباستخدامالدقيقى

.ماءلتر٣/100سم١٠٠بمعدل(%١٢)روبيجان-

.ماءلتر٣/١٠٠سم١٠٠بمعدل(%31.5)افيوجان-

.ماءلتر١٠٠/جم٢٥٠بمعدل/(٧٠)ميكرونىكبريت-

.ماءلتر3/100سم٠5بمعدلمستحلب(%٤٨)كارثين-

شهرلمدةوتستمراسبوعينكلواحدةمرةالرشعمليةوتجرى

.الزراعةبعدونصف



ضدقائىالوالدورىالرشبرنامجيستخدمالسابقةالفترةمروربعد(ب

:األتيةبيداتالمبأحدبالرشونلكمعا  الدقيقىوالبياضالزغبىالبياض

.ماءلتر١٠٠/جم250بمعدل(%٥١)فورتميلتوكستراى-

.ماءلتر١٠٠/جم١٥٠بمعدل(%19.5)مانكوبر-

األمانفتراتمراعاةمعاسبوعينكلدوريةبصفةالبرنامجهذاويستمر

اماستخديفضلولذلك.المحصولحصادقبل(الثمارأكلتحريم)

مراعاةجبيعامةويصفة.قصيرةاألمانفترةفيهاتكونالتىالمبيدات

امانرةفتاطولتتاححتىمباشرةالثمارحصادبعدالرشعمليةإجراء

.التاليةالمرةفىالثمارحصادقبلممكنة





يثحالعقدفىاالزهارمنكبيرةنسبةتفشلقداألحيان،بعضوفى

تذبلثمر،األصفباللونوتتلونالنموعنالمؤنثةاألزهارمبايضتتوقف

سباباألاحدإلىالظاهرةهذهوترجع.بالنباتمتصلةتظلولكنهاوتجف

-:األتية

.للثمارالبكرىالعقدعلىالمنزرعالصنفمقدرةعدم(١

عقدعلىضعيفةمقدرةوذوأزهارمؤنثةيحملالمنزرعالصنفيكونان(٢

الثماربكريا

غيرحوتصبوتضعفنموهامعدليقلحيثاوحشرةمرضبأىالنباتاتإصابة(٣

.الثمارمنمرتفعةعقدنسبةعملعلىقادرة



الرىوماءالتربةفىاألمالحتركيززيادة(٤

لنموامراحلمنمرحلةكلفىالنباتاتتسميدببرنامحاالهتمامعدم(5

بهاالموصىمناقلتسميدمعدالتواستخدامالمختلفة

التقليمعمليةبإجراءوالعنايةاالهتمامعدم(٦



****اهم مشاكل إنتاج الخيار فى الصوب البالستيكية
-:وموتهاوجفافهاالصغيرةالثماراصفرار(1

ببنسولكنالهجينالخيارأصنافجميعفىالظاهرهذهتحدث

:ثلمطبيعيةغيرظروفتحتواقعةالنباتاتانيعنىوهذامتفاوته

-:الفيروسيةباألمراضالنباتاتإصابة(ا  

ةالصغيرالثمارموتنسبةزيادةعلىمباشرتأثيرذاتوهى

%40حوالىإلىتصلالمحصولكميةفىنقصوحدوث



-:الثمارتشوهات(2

:االتىالثمارتشوهاتمظاهرأهممن

نلكويصاحب"واو"حرفشكلعلىمعوجةثمار(أ

صنقإلىنلكسببويرجع.الثمرةنهايةفىتعفنحدوث

.النيتروجينىالتسميدمعدل

رجعويالسفلىالطرفمنورفيعةالشكلكمثريةثمار(ب

.البوتاسيومعنصرنقصإلىهذا



-:النباتاتوموتاصفرار(3

ياتالعملمنالصوبةتهويةتعتبر

لفترةالصوبةابوابغلقألنالمهمة،

واضحارتفاعحدوثإلىيؤدىطويلة

وبةالرطوكنلكالنباتاتحرارةدرجةفى

إلىيؤدىمماالصوبةداخلالنسبية

استمرارعندالنباتاتوموتاصفرار

.غلقها

يجبالمشكلةهذهحدوثولتالفى

باحالصفىللصوبةتهويةعمليةإجراء

انومراعاة(مستقراالجوكانإذاالباكر

ارالنهاثناءممكنةفترةألطولتستمر

.بنلكالجويةالظروفسمحتكلما



-:الخيارثمارتنفيل-(4

مارالثتهديرأوتنفيلويحدث

تالنباارتفاعيصلعندخاصة

فيلالتنتقسيمويمكنسم80إلى

:اآلتيإلى

-:نوعانوالتنفيل

لغيراوالتنفيلىالطبيعالتنفيل

طبيعى



-:لنضج والحصادا
ذلكويتوقفالشتالتزراعةمنيوم35-30حوالىبعدالخيارثمارجمعيبدأ

قبللثماراوتجمع.نموالنباتاتاثناءالسائدةالحرارةودرجةالتربةونوعالصنفعلى

(البستانىالنضجمرحلةفىتقطف)نموهااكتمال

معالحصادموسماثناءالساندةالحرارةدرجاتحسبايام٣-٢كلالثماروتجمع

.الباكرالصباحفىالثمارجمععمليةتتمانمراعاة



-:التخزين

م10-7منتتراوححرارةدرجةعلىالثمارتخزينيتم

الثماروتظل%90-80منتتراوحنسبيةجويةورطوبة

14-10منتتراوحلمدةالظروفهذهتحتبنضارتهامحتفظة

21-15منتتراوحلمدةلالستهالكصالحةايضاتظلكمايوم

.لألصنافتبعاونلكيوم



كمية المحصول

الصنفحسبعلىالمحصولكميةتختلف

االهتمامومدى.الزراعةوطريقةوميعادالمزروع

الزراعةبعدالخدمةعملياتباجراء

الواحدةالصوبةمحصولكميةتتراوحعامةويصفة

الظروفتحتطن8-5من(٢م٥٤٠مساحة)

.المحلية



مشروعاقامةفىالراغبينتدريبيمكن

وحدةفىالمجالفىالعملاوالصوب

التجاربمركز-البستانيةالخدمات

جامعةالزراعةبكليةالزراعيةوالبحوث

طنطا





dr.memahmed@agr.tanta.edu.eg

mailto:dr.memahmed@agr.tanta.edu.eg
http://www.iclipart.com/search.php?keys=165412&id=104_10_3_17
http://www.iclipart.com/search.php?keys=165412&id=104_10_3_17




شكرا لحسن االستماع 

محمد السيد محمد احمد /د.أ

جامعة طنطا –أستاذ الخضر وقائم بعمل عميد كلية الزراعة 

ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة


