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 Vegetable nursery مشاتل اخلضر
المقصوو باللمتو لبم وو بالاولويبال ووفب ق وفباد وولبالاول ياتبا ويةب دل  وولباقولو بوموونب ومب  قوولب

اقيضب  و  باوفبال بال قلبالمس  دمباع با ويةبمونبالو.منابوالمتو لبةاوليةبةونبمسول ةبم و و ةبمونب
ب .أ  بجوا ببم.يةةبالخ يبو .يعبالالويبم قلياةبال  لجبالت الت

ودس خ مبالمت لبال  لجبتو التباعوضبالخ ويبال وفب   ول يباللاوليةبثال  ول يبالج سوف بم ولب
ثالطموووولطمبفبال ، وووولبفبالالل جوووولنبفبال ي ووووببفبالق اوووودطبفبالخووووشبفبالاصوووولبفبال ووووياتبفبأاوتوتووووةبفب

ودس خ مبالمت لبأد لبال  لجبمخ ،فبت التباعضبالم لصدلبال وفب   ول يببال ياشبفباالسايجش 
بب.خ يدلبم لبالطملطمبفبال ياولةبفبالخيتوف

 
  : موقع المشتل

بالا بأنبد وايبافبالمت لبة ةبةوامل:
ب

بأنبد ونبمجلويًابل، قلبالمس  دمبأوبقيداًلبم هاب-1
بدفبالت التباسيةةاأنبد ونبواقعلبة، بطيدقبيئدسفبأوبقيدالبم هبل صيبب-2
بأنبد ونبم مدلبمنباليدلحبالالي ةبت لءابأوباليدلحبالسلخ ةبصد ًلاب-3
قيداًلبمنبمصل يبالمدلهبال فبدم نبيد لبافبمواةد بم لساةبقنب أخديبالييبق بدعيضبالت التبب-4

بل،موتا
 لال  ولببدجبب غدديبالموقعب لبة ةبس واتبقنبالمط،ووبباوفب يا وهبأنب  وونب ائموًلباوفبأا ولب-5

منب ل دةبال ي دببال د.دلئفبوال دمدلئفبوةالوةبة، بللكبخ،وهلبمنباقموياضبودجوببأنب  وونب ياوةب
بالمت لب  اعبة ةبةوامل:ب

ب
بأ بص ياءبفبخ د ةبفبم   ةاب
بب بغ دةباللع لصياب
بج بخللدةبمنبالويبال تلئشاب
ب  بخللدةبمنباقمالحبوالموا بالسمةبوأنب  ونبال ياةبم عل لةاب
ه بخ،وهوولبموونبجوويا دمباقمووياضبال طيدووةبثأمووياضبالوولاول بفبلاوولتبال ياووةبثال دوو انبال عال دووةبب

بوال مدل و ا ا
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 تعريف عممية الشتل: 
المقصو باعم،دةبالت لبهفباسو خ امبالتو التبال ل جوةبمونب.ياةوةبالاولويباوفبالمتو لبو ق، ولب

وا للوووةب سوووملبا  م، ووولبلعم،دوووةبإةووول ةبل.ياةوووةبالعقووولبالمسووو  دمةبودجوووببأنب  وووونبالتووو التبسووو،دمةب
ب.ياة  لا
ب

 مميزات الزراعة في المشتل:
خ ووضب  ووللدفباال  وولجب دووثبالب تووغلبا ال ووولتبأ  وولءبا وويةب موهوولبإالبمسوول ةبم وو و ةبمووونب -1

بااليضبوالمج و بالليبداللبافبيةلدةبال ال لتا
ت لبأ  ويبةمولب.ياةةبالالويبمالتيةبافبال قلبدعي  لبل،صقدعبلللكبدم نب ملد  لبافبالم -2

بلوب.يةتبافبل قلبالم س  دما
ام ل دوووةباسووو غاللبال قووولبالمسووو  دمباوووفب.ياةوووةباعوووضبالخ ووويبسووويدعةبال مووووبم ووولبال جووولبفب -3

بالجيجديبفبالسال خبفبأ  لءبا يةب موبالت التبافبالمت لا
ب واديافب مدةبال قلويا -4
ا يةبال ائبقصوديةبام ل دةب.ياةةبال ال لتبال فب   لجبلموسمب موبطودلبو اائبة  ملب  ونب -5

بوللكبالاقلءبال ال لتباللمت لبم ةبأطولبمعب  ائةبالمت لا
اال  وولجبالما وويبل،خ وويبوللووكبال  وولجبتوو التبم لصوودلبالخ وويبالصوود دةبما وويًاباووفبأموول نب -6

موووو اأةب وووومب.ياة  وووولباووووفبال قوووولبالمسوووو  دمبة وووو ملب   سوووونبالظوووويوفبالجودووووةبواالسوووو  ل ةبموووونب
 باالسعليبل،م صولبما يًاا

 بخ مةبافبالمت لاس ولةبال -7

دم وووونبا  خوووولببالتوووو التبالقودووووةبوالم جل سووووةباووووفبال جوووومبوخ،وهوووولبموووونباالمووووياضبواسوووو اعل ب -8
بالت التبال عد ةبوالغيداةبمملبدؤ يبال ب.دل ةبا  لجبالم صولاب

 
 عيوب عممية الشتل:

بابصعواةب قلبالت التبال بأمل نباعد ةبإالبإلاب ل تبالم ةبوجد.ةبوال  دلجلتبخلصةا1
ب قلبالت التباعضبمساالتباقمياضبواالالتبة  ب ق، لبال بم طقةبأخيىاابق ب 2
اب أخديب موبال ال ولتبا ويةبمونبالوقوتباسوابب ق، ولبمونبالمتو لبالو بال قولبالمسو  دمبود وقوفبة،و ب3

بهلابة ةبةوامل:
بة  بمياتب قلبال ال لتاب-أب
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بوباع بالت لا جمبال ال لتبة  بالت لبا ،ملب.ا ب جم لبا. اتبم ةب وقفبال مب-بب
بم ةباقلءبال ال لتبمعي هبل، قصبافب مدةبمدلهباليياب-جب
بالظيوفبالادئدةبال فب ؤ يبة، بمع لبال  لبقالبأنب  ونبال ال لتبالجلويبالج د ةاب- ب
بمق ايبالجلويبالم اقدةباللت ،ةاب-هب
بمق يةبالجلويبالم اقدةبة، بام صلصبالملءاب-وب
باجياءبةم،دةبالت لاسيةةب  ودنبالجلويبةقببب-.ب
معوو لبال موووبالطادعووفبل، ال وولتبفب دووثبأنبال ال وولتبسوويدعةبال موووب  عوويضبق وويايبأ اوويبة وو بب-حب

بالت لبةنبال ال لتباطدئةبال موا
ب

 تقسيم محاصيل الخضر حسب مقدرتها عمى تحمل الشتل:
 

دم ونبتو لبجمدووعب ال ولتبالخ ويباووفبأوةدوةبخلصووةب ونب عويضبالجولويبالوو بال ،وفبول وونب
بخ ،فبةم،دةبالت لبو  م، لبلعم،دةبالت لبال ب ال ةبمجلمدع: 

ب
 بم لصدلبس ،ةبالت لبود جلبت ، لبوهوفبالم لصودلبال وفب سو عد ب موهولباسو ولةباعو بتو ، لباوفب1

بال قلبالمس  دمبم لبالطملطمبفبالخشبفبال ي ببفبالقي ادطا
ة، بجلويهلبأ  لءبال ق،دوعب بم لصدلب   لجبال بة لدةبخلصةبة  بت ، لبفب دثبدجببالم لاظةب2

بم لب:بال ياشبفبالالل جلنبفبال ، لبفبالاصلا
 بم لصدلبالبد جلبت ، لبم لب:بالم لصدلبال فبالب   ملبجلويهلبال قلبأوبالت لبم لفبال،وادلبفب3

ال لصوووولدلبفبالاسووو،ةبفبال ، ووولباليوموووفبفبالخدوووليبفبالتوووملمبفبال وسوووةبفبالاطووودخبفبالالمدوووهبفبال، وووتبفب
بال جلا

ب
 العوامل المؤثرة عمى نجاح عممية الشتل:

بمق ي  لبة، باس يجلعب تلط لبال دوويبب-1  ِ  ِ ةميبال الت:ب دثبأنب ،ملبلا بةميبالت ،ةب ، لبقَل
وللكبا ق بج.ءب اديبمنبالمجموعبالجلييبأ  لءب ق، لبمنبالمت لبادقلبام صلصبالملءابوأد وًلب قولب

ب مدةبال دو دنبالم  و ةبة، بالجلويبالمقطوةةابمق ي  لبة، ب عودضبجلويهلبوللكبل.دل ةب  ون
سيةةب ج دو بالجولوي:ب دوثبأنبسويةةبال ال ولتباوفب عوودضبالجلوياعو بةم،دوهبالتو لب ،مولب ولنبب-2

ت ، لبأ  يب جل ًلبوللكبلسيةةبام صلصبال التبل،ملءباللع لصيبوم لاظ  ولبة،و ب تولط لبال دوويب
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ةبال دوووو دنبال وووفب   ود ووولبالجووولويب دوووثبأنبود وقوووفبسووويةةب  وووودنبالجووولويبةقوووببالتووو لبة،ووو ب مدووو
بالطملطمبفبال ي ببأسيعب عود ًلبل،جلويبمنبال ، لبوال ياشا

ب
 إنتاج شتالت محاصيل الخضر:

الا بمنبالع لدةباللت التبويةلد  لبا  ولءب موهولبوأد وًلباالجوياءاتبالال.موةبل،تو لباوفبال قولب
بالمس  دمبا  لكبطيقبال  لجبالت الت:

بتبافبالمتل لبال ق،دةإ  لجبالت الب-1
با  لجبالت التب  تباق  لقبالاالس د دةبالم خصصةب-2
بإ  لجبالت التبافبأوةدةبال.ياةةبب-3
 

 أواًل: إنتاج الشتالت في المشاتل الحقمية
وهولهبالطيدقووةبهووفباق  وويبتودوةًلبواسوو خ املب  ووتبظيوا وولبالم ،دوةبلسوو ولةباجووياءاتبةم،دووةب

المتووول لبول ووونبالاووو بمووونبوجوووو با  دلطووولتبدجوووببمياةل  ووولبة ووو باةووو ا باةووو ا بو ج دووو.بو.ياةوووةبهووولهب
بو ج د.بأيضبالت لبل،.ياةة:

ب
ل ووويبدباووو ان بوةووو مب.ياةوووةبب5-4%بامعووو لب72ابمقلوموووةبال تووولئشب دمدلئدوووًل:بم ووولبمووول هباقد ووولنبث1

تو يبوهولابل،ق ولءبة،و بال تولئشبالمعمويةبابأمولبالل سواةبل، تولئشبب1ب–ب1.5الالويباالباع بمويويب
 جووومدباووو انبقاووولبال.ياةوووةابأمووولباقيا وووفبالمصووولاةبب4%بامعووو لب55ل ولدوووةب سووو خ مبمووول ةباالد لدووو با

بالل د انبا ط يبامل ةبم لب دمل وي فبادوي انبفب دمكا
باب عقدمبال ياةبال  ىبطيقبال عقدمبالم لساةبال عللةا2
بموجو ةاابييبالمت لبقالبال.ياةةباأساوةدنب   بد مبال خ،صبمنبأدةب تلئشبق ب  ونب3
ب15اب  وويثباقيضبمووي دنبأوب ال ووةبود وولفبالسوومل بالع ووويبوسوووايباوسوو لتبال ،سوودومبامعوو لب4

ب جمدا انب  يًابقالبال يثبو ق،ببجد ًابافبال ياةب مبد عمبالسطلبودسوىب ملمًلا
ب3×بب2أوبب2×بب2أوبب2×بب1اب قسدمبايضبالمت لبال بأ واضبصغديةباأاعل ب6
لمولبالاولويبقاولبال يا وةباأ و بالمط وياتبال طيدوةبم ولباد لاول شب لا ولنباب.ياةةبالالويبالاو بأنب ع7

بجمد جمبالوياب1.5امع لب
ب

 وعند زراعة البذور يمكن زراعتها بالطرق اآلتية:
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ب
ال.ياةةبافبأ واضبوللكبإملب  يًابم  ظمًلب   بالب   ل فبافباعضباقج.اءب ونباقخيىبواع بب-1

بأوباليملبال لةمبو يوىبيدًلبهل ئًلاال  يب غط باطاقةبيقدقةبمنبالطمفب
ب25-15ال.ياةووةباووفبسووطويب اخوولبال وووضبوللووكباعموولبسووطويب اخوولبال وووضبة،وو بمسوولالتبب-2

سووومبود  ووولبهووولهبالطيدقوووةبةووونباقخووويىبوللوووكبل و.دوووعبالاووولويبال  ظووولمب اخووولبب2-1.5سووومبواعموووقب
لبأتووعةبالتوومشبال ووضبواسوو خ امب مدوةباقوولبموونبال قولويبوسوو ولةبةم،دوةبالخ مووةبفبال  ودووةبفبوصووب

بال بالسدقلنبال  ظلمبفبال صولبة، بت التبقودةبوم جل سةا
 

 تجهيز البيتموس المعدل:
بدخ،طبالاد موشبا ياو لتبال للسدومبال لةمةاب-
د لفب لبمنبس، لتبالاو لسدومبفبسوايباوس لتبال للسدومبفب  وياتباقلمو دوومبالو بالخ،ودطبا ولبب-

بل ق،ببجد ًااب
ل وويبموولءبو  وولفبالوو بالخ،وودطبلدصووالبب25لائدووةبالصووغيىبوللووكباللاا  وولباووفبا وولاةبالع لصوويبالغب-

بيطالباللملءا
ب جمبمنبالطمفبمعباعضابب3د1خ،طبهلابالخ،دطبمعباليملبال لةمبالخللفبمنباقمالحبمعبب-
ب

  Low plastic tunnelsثانيا: إنتاج الشتالت تحت األنفاق البالستيكية
و ملد  ووولبمووونبالاووويو ةبوا خ ووولضب يجووولتبال ووويايةبب سووو خ مبهووولهبالطيدقوووةبل غطدوووةبالتووو الت

سمبودو عبو  بمنبب35خلصةبا  لءبال،دلبود مبللكبا  يبخ  قب ولباق واضبأوبالخطوطباعمقب
مب وومب  اووتباققووواصبالسوو،كبالم و ووةبل د وولب155الختوبباووفبأولبال وووضبوالخوويبة،وو باعوو ب ووالفب
د وواطبالغطوولءبالاالسوو د فبابود ووياوحببمب  وو بالب1ال  وقبوهووفبةاووليةبةوونب صووفب ائوويةبة،وو بمسوولالتب

سوماب ومبد اوتبالغطولءبجدو ًابمونباقطويافبلم وعباق الةوهباواسوطةباليدولحبب85-65اي  لعبالغطلءباودنب
القودةابودجببياعبالغطولءباوفبأوقولتبال اائوهبو غطدوهبا  ولءبال،دولب مولبدجوببميةولتبالتو التب اخولب

بلبال تياتاالغطلءبمنباقمياضبوللكب  دجةبل.دل ةباليطواةبواد 
أموووولبالل سووووواةبل، ووووويايةبالعللدووووةبالعل دوووووةبال وووووهبدسووووو ا لبالغلطوووولءبالاالسووووو د فباتوووووالكبال ظ،دووووولب
الاالس د فبل ملدةبالت التبمنب يايةبالتمشبالمالتيةبمعبمياةلةبة مبياعباقغطدةبطوالبا يةب موب

بليطواةبالم لساةاالت التبل ملد  لبمنباالصلاةبالللالاةبالاد لءبوة مب تققبال ياةبوا   لظ لبال
ب
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 أنتاج الشتالت في أوعية الزراعة:
دوج بأ واعب  ديةبمنباقوةدةبال فبدم نباس خ ام لبل.ياةوةبالاولويبال  ولجبالتو التبو  اولدنب
هلهباقوةدةبافب وعبالمل ةبالمص وةةفبأ جلم لبفبو م  ولبوطيدقوةبال.ياةوةباد ولابودو مب قولبالتو التب

طبالل ياةبوالل للفب . ا بايصةبةم،دةبالتو لبا يجوةبأ اويبا  دويبممولب لم،ةباجلويهلبمعبالادئةبالمخ،وب
بافب للةب ق،دعبالت التبمنب ياةبمتل لبال قلا

ب
 أنواع األوعية:

بص ل دقبال.ياةة:بوهوباملبمنبالختببأوبالاالس دكبمعبأاعل بم لساةبمعبوجو ب قوبباللقلعاب-1
ال.ياةووةباووفبالو وو اتبالم صوو،ةبثصوووا فبالتوو الت بوهووفبالمصوو وةةبموونبموول ةبال ووومبالم ووغوطبب-2

ةدنبوةل ةب أخلبت لبب84و   ويبالسد دةبة، بب4×بب4ولاتبأاعل بمخ ، ةبوهفبمقسمةبال بةدونب
باV يفب

بJiffy- 7اقصوص:بأ وواعبة دو ةبم ولبال خوليبفبالاالسو دكبفبألدولفبالادوتبفبالويقدوةبفباقوياصبب-3
بSphangum Peatmossةاووووليةبةوووونبب7ول وووولبم  وووولبةدوووووببوممدوووو.اتبو ع اوووويباقووووياصبجد ووووفب

سومبودوجو باوفبم  صوفبب4.5سمبوقطيهبب1والمص وةةب اخلبتا ةبيقدقةبومي ةبودا،غبسمكبالقيصب
القيصبمنبأة، ب قبب .يعباهباليةبوا  ةبو   ويبهلهباالقياصبة، باعضبالع لصيبالغلائدةبال فب

تباووفبميا وولبال موووبوة وو ملب  توويببهوولهباققووياصبال  وولب  موو  بو وو. ا باووفبال جوومب  ووفبا لجووةبالاوول يا
و وو.يعبالاوول ياتبمالتوويةباووفبال قوولبالمسوو  دمبوهووفب سوو خ مباووفبا  وولجبالتوو التبلاتبالاوولويبال جوودنب

بالي  لعب منبالالويا
ب

 :عمميات خدمة الشتل ورعاية الشتالت
البا وويةبال موووب  وو بدم وونبال صووولبة،وو بدجووبب ووواديبالع لدووةبواليةلدووةبال لادووةبل،متوول لبطوووب

توو التبم جل سووةبوخللدووةبموونباالصوولاةبواقمووياضبوالاوولتبالنبللووكبسوووفبدوو ع شب ووأ ديهبادموولباعوو ب
ة، بمع لب وهلبافبال قلبالمس  دمبوالل للفبة، بإ  لجدةبالم صوولبو توملبالخ موةبويةلدوةبالتو لب

ب:ال ف
لويوللكبايشبخ دوفبوهول ءبو مووبالتو التباليي:بالا بمنب وايباليطواةبالال.مةبال التبالا -1

وة مب عيدضبال ياةب   بالب جفبالالويابوأنبد ونبالييبافبأوقلتبالصوالحبوقاولبا  قوللب
 ابالت التبالا بمنبأنب يوىبيدة

 ابال سمد :با لاةباقسم ةبال دمدلئدةبالملااة -2
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 ابال ملدةبمنبالظيوفبالجودةبالغديبمالئمة  -3

 اببال  ودة  -4

 اببم لا ةبال تيات -5

م،دووةبالخووف:بوللووكبلم ووعب وو.ا مبالتوو التبو  لاسوو لبة،وو بالموولءبوالغوولاءبوال ووواءبمموولبدووؤ يبة -6
 ابال ب ع  ل

 .الوقلدةبمنباالصلاةبالقمياضبوالالت -7

 

 :hardening التقسية -عممية األقممة 
وهوب لبملبدجييبة، بالت التبمنبمعلمالتبمخ ، ةبقالبق،ع ولبمونبالمتو لباغويضب  دئوةب

التو ،ةبل صوالبأ  ويب  موالبل،ظويوفبالادئدوةبالغدويبمالئموةبال وفب  عويضبل ولباعو بالتو لبم ولبأ سجةب
ال وويايةبالمي  عووةبأوبالم خ  ووةبأوباليدوولحبالجلاووةبأوب قووصبيطواووةبال ياووةبو جووييبةم،دووةباالق،مووةبقاوولب

دووومبودم وونبأنب.دوو بأوب وو قصب سووبب وووعبال ياووةبأوبالظوويوفبالجودووةبأوبب15ب–ب15 قوولبالتوو التباوووب
ةباقلئ وولباووفبالمتوو لبابودجووببأنب  ووونباقق،مووةب  يدجدووةبولدسووتباجلئدووةبقنبللووكبقوو بدووؤ يبالوو بموو 

موتبالت التبو ع م بطيدقوةباقق،موةبة،و ب عويدضبالتو التبلظويوفب وؤ يبالو ب ق،دولبمعو لبال مووب
بةبابالخ ييبو.دل هبمخ.ونبالت التبمنبالموا بال ياوهد يا د

 :وتتم عممية األقممة باآلتي
 

ب.دلبمدلهبالييب:بوللكباصويةب  يدجدةبمعباطللةبا يةبالييبوالبدجببأنب جفبال ياة ق،1- 
ب. ق،دلب مدةبالع لصيبالغلائدةبال فبدم ص لبال الت2- 
معلم،هبالالويبقالب.ياة  لبا يجلتب ويايةبمي  عوةبأوبم خ  وةب دوثبأ تبة،و ب صوولبتو التب3- 

ب. جد ةبم لبالاصبفبالطملطمبفبال ، ل
ب(يبافبالملءبو ج د  لبة ةبمياتبقالبال.ياةةبثالاصل قعبالالوب4- 

يشبالتووو التبقاووولب ق،دع ووولبمووونبالمتووو لباووواعضبالم للدووولبالمق،،وووةبلمعووو لبال ووو لبوهوووفبمي اووولتب5- 
ب. دمدلئدةبوللكب عملبة، ب  ودنبطاقةبتمعدةبيقدقةبة، بالمجموعبالخ ييبل،ت الت

 

 :تأثير عممية األقممة عمى شتالت محاصيل الخضر
ب :اعضبال غدياتبالظلهيدةبوال اخ،دةبمنبةم،دةبال ق،دمبو  ،خصبادملبد،فبق ب   ث

ب ا خ لضبمع لب موبالت الت1- 
ب.دل ةبسمكبطاقةبال دو د ل2- 
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ب .دل ةبسمكبالطاقةبالتمعدةبة، باقوياقبم لبال ي ب3- 
ب ظ ويبال،ونباليم.يبة، بالسدقلنبواقوياق4- 
ب .دل ةبال ساهبافبالمل ةبالغيودة5- 
ب.دل ةب ساةبالمل ةبالجلاة6- 
ب .دل ةب ساةبالس يدلت7- 
ب ا خ لضبمع لبال  لبالل ساةبل،و  ةبالمسل ةبمنبالويقة8- 
ب ا خ لضبمع لبال   ش9- 

وموونبللووكبأنبالم صوو،ةبال  لئدووةبلعم،دووةباقق،مدووةبهووفب ق،دوولب جوومبال اوولتبواووطءب موووهبو ق،دوولب
ب.اق هبل،ملء

 

 :ت الخضرالمواصفات الواجب توافرها في شتال
 

بأنب  ونبقودةبال موبوم جل سةبادملباد  ل1- 
بسمبولاتبسلقبقويبغديبم ختببأوبةصدييب15-12أنب  ونبلاتبطولبم لسببد ياوحبمنب2- 
ب.أنب  ونباقوياقبخ ياءب  ية3- 
ب أنبد ونبالمجموعبالجلييبا للةبجد ةبوم تعال4- 
ب.خ،وهلبمنبأيباصلالتبمنباقمياضبأوبال تيات5- 

القووووولبأنب ،موووولب وووولنبالمجموووووعبالخ ووووييبالوووو بالمجموووووعبالجوووولييبأقوووولب ،موووولب ل ووووتبودم وووونب
التوو التبجدوو ةبو سوو طدعبأنب  موووباصووويةبأا وولباعوو بالتوو لابوالاوو بموونباسوو اعل بالتوو التبال ووعد ةب

ب.ال موفبالطود،ةباليهد ةبوالم ق.مةبال خ لضب ساةب جلحب.ياة  لبافبال قلبالمس  دم
 

 :الشتالت بالمشتل وبعد الشتلالعوامل التي تؤدي الى نجاح 
 

ب.الع لدةبالخ دليبالالويبمنبمصل يبمو وقبا ل (1
ب.أنب  ونبالالويبس،دمةبوخللدةبمنباالصلاةبالل تيات (2
ب.معلم،ةبالالويباأ  بالمط ياتبال طيدة (3
ب.الع لدةبالخ دليبموقعبالمت لبواخ دليب وعبال ياةبالم لسب (4
بالع لدةباخ مةبالمت ل ( 5
بالع لدةبالجياءبةم،دةباقق،مة (6
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الع لدووةباللتوو التبا  وولءب ق،دع وولبموونبالمتوو لبمووعب وويويةبالم لاظووةبة،وو بالمجموووعبالجوولييبموونب (7
ب.ال ،فبواال ياي

بالع لدةبوالم لاظةبة، بالت التبا للبجد ةباع ب ق،دع ل (8
ب.ا  خلبباا لبأ واعبالت التبمنب ل دةبال موبوال جل ش (9

اعوووضبالم للدووولبالمط ووويةبل،ووو خ،صبمووونباعوووضبمسووواالتبالمي ووودهبقاووولببغموووشبالتووو التباوووف (10
ب .ياة  لبافبال قل

.ياةةبالت ،ةبة، بالعمقبالم لسببافبال قلبالنبللكبدؤ يبة، بال التب دثبأنب.دل ةبالعموقب (11
بدق،لبمنب

 جلحبالت التبوللكبةنبطيدقب.دل ةبال وغطبالمد ول د فبل، ياوةبة،و بجولويبالتو التبة و ب.ياة  ولب
بفبابياةةبة، بةمقبم لسببل لب وعب ال دقةبلللكبد صلبالل.بةم
ب
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 Cruciferae diseases الصليبيةأمراض اخلضر 
ب تملبالعلئ،ةبم لصدلبتلئعةبم  لبال، ل ةبوالقي لادطبوالتو  يبوال جلا

بDowny Mildew البياض الزغبي -1
اقووعبخ ووياءباله ووةبة،وو بالسووطلبالع،ووويباوبصوو ياءب توواهبال اوويقشب   ووولب األعررراض والعالمررات :

ااوودضبدم وولب واموولبوجوويا دمبال طوويب   وو ب.غووبب وو يدجدلبالوو بلووونبا ووفبدقلا، وولبة،وو بالسووطلبالسوو ،فب
بالاقعبو جفبو ص يباالوياقبو سقطا

 
  ويعب  ولئفبا  لدولتبمسو  قةبم ااوةب  مولببPeronospora parasiticaب:ودورة المررض المسبب

وهووووووبمووووونبال طيدووووولتبالاد ووووودةببالسووووواوي جدلتبوال وووووفب خووووويجبمووووونب غوووووويبالسوووووطلبالسووووو ،فبلوووووالوياقا
Oomycetesطيدووقبال غووويبود موووباوودنبالخالدوولبميسووالبممصوولتب اخ، وولب وومبدخ وويقباالوياقبةوونبفبب

ديسوولب واموولبسوواوي جدةباووفبمجوولمدعبموونب غووويباالوياقباللسووطلبالسوو ،فب  موولبة،وو بطيا وولبا دوولشب
ساوي جدةبة، باطيافبم ااةبواال دلشباد ودةبالت لب   تيبالليدلحبمسااةباالصلاةبال ل ودةبا وايب

وقووو بد وووونباوووفب  لدوووةبالموسووومبفبواليطواوووةبالعللدوووةب°م20-8بةالظووويوفبالجودوووةبوهوووفبال ووويايةبالمع  لووو
با اخلباال سجةبOosporeبالساوياتبالاد دة

ب
ب: المكافحةدورة المرض و 

 ابب  ودةبالادوتبالم مدة ا1

 اببقطعباالوياقبالمصلاةبو يق ل ا2

فبسوول  والنفببMZ 78بلعباي وولملبل،وويشبالم  ووييب وولباسوواوةدنبموويةباللمادوو اتبيدوو ومدلاووا  ا3
 ة، بانب س ا لبالماد اتب لبا يةاايد  دويب

بب
ب White Rust الصدأ االبيض -2

بدظ يبالميضبة، بال، ل ةبوالت،غمبوال جلبوالس،جمبوهوبق،دلباالهمدةا
 

 ظ يباالصلاةبة،و باالوياقبوالسودقلنباتو لبا وياتباد ولءباوبصو ياءبال  وةب األعراض والعالمات :
ا  جليهولبدصووالبمظ يهولبط د وفبااودضبومونبهولهبالصوو ةب بوة و بSori ائيدوةبمي  عوةبةونبال سودلبث

بات قباسمبالميضا
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د ووونباووفبالطووويببAlbugo candidaبدسوواببالموويضبال طوويبالاد ووفبالمسرربب ودورة المرررض :
الالج سووفبا دوولشبسوواوي جدةباتوو لبسالسوولبة،وو ب واموولبصووولجل دةباموولباووفبالطووويبالج سووفباد ووونب

االولدووةبو  ووودنب وصوو،ةب  موولبسوواوياتبسوولا ةببسواوياتباد وودةبلاتب وووافبمسوو  ةب سووابباالصوولاة
بم  اةباملباالصلاةبال ل ودةبا   ثبةنبطيدقبالجيا دمبالالج سدةبالم  و ةبافبالا ياتبا

  : المكافحة
اوايد  دوووويباوبسووول  والنبب78MZبالووويشباللمادووو بيدووو ومدل-2ب ووويقباقلدووولبالم صوووولبواال غووولل-1

ب سببال لجةا
 
ب Leaf Spot تبقع االوراق -3

دصوودببال، ل ووةبوالقي وولادطبوالتوو،غمبوال جوولبمسوواالب ع وونبل،اوولويبوموووتبل،اوول ياتبة وو بال.ياةووةب
بو اقعلبلالوياقبو ،ونبل،قيصبال.هييبافبالقي لادطا

 
اقوعبغولئيةب ا  وةباوبسوو اءبة،و باالوياقبال ،قدوةبوالسوودقدةبالج د دوةبدم و بالو ب : األعراض والعالمرات

ل ال لتبال ادويةبا ظ ويباتو لباقوعبة،و باالوياقبالسو ،دةبال ادويةبلاتباالس لبمساالبموتبالال يةباملبال
 ،قلتب ائيدةبم   ةبالمي .با،ونباسو با مفبوة، بالقي لادطب ظ ويباالصولاةبة،و بالقويصبال.هوييب

بات لب ،ونبا فبمسو ا
د ونبساوياتببAlternaria brassicolaبدساببالميضبال طيبال لقص : المسبب ودورة المرض

ملبافبسالسلبقصديةب  مد.با قسدمل  لبالعي دةبوالطولدةبد ملبالملدسو،دمباللاولويباصوويةبم،و ةب  
  ووتباغ، ووةبالاوولويباوب  ،ودووثبخووليجفبمسوواالباالصوولاةباالولدووةباموولبال ل ودووةبا سوواا لبالجوويا دمبب لم ووة

بالم  و ةبة، باالوياقبا مدلتب اديةبداق بال طيبمعبالمخ، لتا
  : المكافحة

باببس،دمةبالل.ياةةاس خ امبالويب -1
 اب قدقةب35لم ةبب°م50بمعلم،ةبالالويبقالبال.ياةةباللملءبالسلخن -2

 ابغمبدبل يب3ب45ب-Mبيشبال قلبالمصلببالل اد دن -3

بال خ،صبمنباقلدلبالم صولبا -4
ب  
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 العفن االسود او المفحة البكتيرية عمى النباتات الصميبية  -4
 االعراض : 

الموجوووو ةباللاووولويبادظ ووويباسوووو ا بة،ووو بطوووولب لاوووةب  ووو ثبالعووو وىباالولووو بمووونبالا  ديدووولب
االوياقبال ،قدةبوافبا  لدةب جفبو سقطبابو ظ يب  شباالةياضبة، باالوياقبالاللغةبات لبم لطقب

 ب  ووونبقلة  ووهبال جوولهبالعوويقبالوسووطفب وومب صوو يبالويقووةبو سووقطبابو صوولببVلاا،ووةباتوو لب وويفبث
بال مليبمؤ دةبال ب ،وثبالالويباب

 بالمووويضب عمووولبقطوووعبل،سووولقبالمصووولاةباووو ال ظب ،قوووةبسوووو اءباوووفبم طقوووةبولالسووو  اللبة،ووو
بالختببابو  مد.باوجو بجدوببم،دئةباللا  ديدلبخليجبال .مبالوةلئدةباب

ةصوودةبقصوديةبسوللاةبلصواغةببXanthomonas campestrisا  ديدولبالمسربب ودورة المررض : 
ب يامبابم  ي ةباسوطبطيافبوا  باب

 ق فبالا  ديدلبا يةبالت لءب اخلبوخليجبالالويبوافباقلدلبال التبالل قلبفبوافباليادعبوة  ب
ظ ويبالال ياتباوقبسطلبال ياةب ميبمنباوقبالويدقلتبال ،قدةبال باالوياقباالولدةبوخاللبال غوويباب

والمجموووعببو   وويكبالوو باالسوو لبال جوولهبالسوولقبالوو بانب صوولبالوو بال وو.مبالوةلئدووةبوم ووهبالوو باالوياق
الجوولييبفبو  وو ثبالعوو وىبال ل ودووةباواسووطةباليدوولحبالم م،ووةباموولءباالمطووليباوبمووعبمدوولهبالووييبوا واتب
ال.ياةووةبوالتوو التبفب موولب عموولبال توويابة،وو ب قوولباالصوولاةبموونب اوولتبالوو باخوويبفبود  توويباواسووطةب

بالالويبوالت التباب
بالمكافحة : 

 .ياةةباص لفبمقلومةباب ا1

 .ايعبلمبدظ يبا لبالميضبابال صولبة، ب قلويبمنبم ا2

  قدقةب مب غمشباملءبالي بو ج فبابب35مبلم ةبب55معلم،ةبالالويباملءب اائب ياي هب ا3

ب
 نقص البورون  -5

دظ يبالميضبافبااليا فبالق،ودةب دثبوج بانبالاويونبالقلالبلالم صلصبدقلب  دويًاباوفب
اووفباصوولبالج وولفبفب دووثبدووؤ يب قووصبالاووويونبالوو ب.دوول ةبب6.5ةوونببpHااليا ووفبال ووفبد.دوو باد وولب

 مو ةبالعصديبالخ،ويبو قصبمع لباال س ةبوالموا بالسو يدةبوال و بمونبةم،دولتبال  وولبالغولائفب
بالايو د فباب

ب
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دظ وويبة،وو بالقووي ادطباتوو لبة وونبموولئفباووفبال خوولعبو اووعبللووكب ،ووونبا ووفبو تووققباووفباالعررراض : 
بقبفبوقممباالوياقبال  د ةبا دةبااال سجةبوطعم لبميبالملا

املبة، بال، ل ةباد ونبات لب  خنباة لقباالوياقبود  ثبموتبو  ،لب اخولبلال سوجةباوفب
ب خلعبالسلقبمعب ،ونبا فباوباسو اب

ب
بالميضبغديبط د،فب لتبمنب قصبة صيبالاويونبافبال ياةبابالمسبب ودورة المرض : 

ب
بالمكافحة : 

ا لاةبالاويونبال بال ياةباوبيتهبة، بال ال لتبافبااليا فبالق،ودوةبومصو يبالاوويونبهووب ا1
 فبودم نبخ،طبالاويونبمعباالسم ةباوب  يهباوبات لبم ،ولبملئفبابBoraxالاويا شب

ب
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 Composita Diseases  أمراض اخلضر املركبةسادسًا : 

 البياض الزغبي في الخس -1
 االعراض : 
دصووودببالاووول ياتبوال ال ووولتبفبو ظ ووويباالةوووياضبة،ووو باالوياقبالسووو ، بالمسووو ةبو اووو أب اقوووعبب

مص يةبغديبم  ظمةبة، بالسطلبالع،ويبلالوياقبدلقا، لبة، بالسطلبالس ،فب موب.غافباادضبفب مب
بد غديبلونبهلهبالاقعبال بالا فباب

ةلئ،ووةببPeronospoeales وودةبفبي اووةبدوهوووبموونبال طيدوولتبالاببBremia lactucae :المسرربب 
Peronosporaceaفبوال طووووويباجاووووولييبال ط ووووولبابد تووووولباووووودنبالخالدووووولبودمووووو صبالغووووولاءباواسوووووطةبب

بالممصلتب مب خيجب واملباال دلشبالساويا جدةبمنب غويبالسطلبالس ،فباب
الاووييبوة وو ب ،ووولبالظوويوفبالم لسوواةبمووونببدق ووفبال طوويبا وويةبالتوو لءبة،وو بالخووشدورة المرررض : 

يطواووةبو وويايةب   توويباال دوولشبالسوواويا جدةبالوو باوول ياتبو ال وولتبخووشب دووثب  اووتبمالتوويةبو عطووفب
ا اواةبا التب مب عطفبساوياتبسلا ةبال فب  اتبل خ يقب غويباالوياقبو  موبادنبالخالدلبال فب  موب

الصووغويبل عدوو باالصوولاةبخوواللبالموسوومباباووفبو عموولبة،وو با  وولجبا دوولشبسوواويا جدةبال ووفب خوويجبموونب
ب  لدةبالموسمب   ونبالساوياتبالاد دةب اخلباقلدلبال التبالمصلببا

باباالة  البافبالييباب1المكافحة : 
باب واديب  ودةب لادةبل، خ،صبمنباليطواةبمعبمياةلةبانب  ونبال.ياةةبغديب  د ةباب2ب
بلمجلويةبل قولبالخشبابابا.الةباال غللبوالخشبالاييبمنباالمل نبا3ب
بامجي بظ ويباةياضبالميضبابب45م-اباليشبالل اد دن4ب

 
 الندوة الحافية في الخس  -2

د  توويبالموويضباووفباالجووواءباليطاووةبموونبالعووللمابوالا  ديدوولبالمسووااةبل وولبالقوو يةبة،وو باصوولاةبب
با.الدلبابالخشبوال، ل ةبوال   الءبوالخدليبوالاصلبوالاطلطلبو مليبال لصولدلبالخ ياءبوال

 ظ يباولباالةياضبة، ب وافباالوياقبال فب   ولبال بال،ونبالا وفباوباالسوو بو م و باالعراض : 
االصووولاةبل توووملبالويقوووةب ، ووولبولاول ووولبابود  تووويبالمووويضبة،ووو بمعظووومباالوياقبالخليجدوووةبوال اخ،دوووةب

بودصالبال التبالمصلببغديبصلللبل، سودقباب
ب

ةصوودةبسوللاةبلصواغةب وويامباببPseudomonas marginalisا  ديدولبالمسربب ودورة المررض : 
بم  ي ةباسوطبطيافبوا  بفب  ونبصاغةبخ ياءبم.يقةبافبالادئةباب
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 المكافحة : 
  ويةب.ياةدةبالب .يعباد لبم لصدلبقلا،ةبلالصلاةباب ا1

 اال ةباال غللبالقلا،ةبلالصلاةباب ا2

 وم خ  ةبال يايةبابب .عباالوياقبالمصلاةبو خ.دنبال التبافبامل نبجد ةبال  ودة ا3

ب ج ببالييبالليشبود مبالييباللسواقفباب ا4
 
بLettuce Mosaic موزائيك الخس -3

 ظ ووويبال ال ووولتبالمصووولاةبتووو لادةبالعووويوقبفب قووو.مبال اووولتبالمصووولببفبا  وووياقب لاووولتبباألعرررراض :
م اووولدنباووودنبب  دوووفبموووعبوجوووو ب اووويقشباالوياقبق،وووباالوياقبفب  تووولبال ال ووولتبالمصووولاةباوووفب  وووودنب

بال ال لتبالمصلاةباب
اوولديوشبةصوويبمووينبد  قولبمد ل د وولبواللاوولويبببLettuce mosaic virus (LMV)ب: المسربب

بوال لمولااواسطةبالمّنبودق فبال  يةبادنبموسمدنبة، باال غللب ملبد قلبالل تياتب
  : المكافحة

 ابباس عمللبالويبخللدةبمنبال لديوش -1

 بواال غللبالموجو ةا يقباقلدلبالم صولب -2

بم لا ةب تياتبالمنباصويةب ويدةبابب -3
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 اخلبازية أمراض اخلضر 
 الدقيقي في الباميا البياض  -1

 االعراض : 
 ظ يباقعباد لءبصغديةبط د دةبة، بالسط دنبالع،ويبوالس ،فبلالوياقبواالايعبوال مليبفبب

ب مبد  ولبلونبالاقعبال با فبو جفبو موتبابودالئمبالميضبالجوبالجلفبالمع  لبال يايةباب
بالمسبب : 
موونببSphaerotheca fuligineaوببErysiphe cichoracearumد سوواببةوونباطوويبب

فب دوثب  وونبغو.لباطوييبسوط فبة،و باتويةبالعلئولبو  وونب موليباسو دةب يودوةبال طيدلتباالسو دةب
بسو اءباب

بدورة المرض : 
  موووولبال و دوووو دلبا دئووووةبسالسوووولبة،وووو ب لموووولب و دوووو يبقصووووديبوهووووفبال ووووفب عطووووفبالمظ وووويبب

الط د فباالادضبلالةوياضبالمي ودةبفب   صولبال و دو دلباسو ولةبو  مولبالليدولحبالو باجو.اءباخويىب
تباوب ال وولتبمجوولويةب دووثب  اووتبو عطووفبغوو.لباطووييبسووط فبة،وو باتوويةبالعلئوولبفبموونب  ووشبال ال وول

وديسلبال طيبممصلتبال بطاقةبالاتيةباقطبالم صولصبالغولاءبفبواوفب  لدوةبالموسومب   وونبال موليب
باالس دةباب

بالمكافحة : 
بابال خ،صبمنباال غللبال فب  ونبةوائلبا د،ةبل،المدلباب1
بةبقالب  وثبالميضباباباليشباللا ،دتب يتلتبوقلئد2
ب
بالذبول الفرتيسيمي في الباميا  -2

باالعراض : 
ظ ووويباصوو يايبا وووافباالوياقباوودنبالعوويوقباليئدسوودةب م وو بل،وو اخلبوا قوو مباالصوولاةبد  ووولبب

ال بال،ونبالا فبو جفبالويقةبو صالبهتةبوس ،ةبالسقوطبلللكب  وونبال ال ولتبالمصولاةبخللدوةبمونب
االوياقبابوة ووو بةمووولبتوووقبطوووولفباللجووولويبوالسووودقلنبواالاووويعبدتوووله بوجوووو بخطووووطبا دوووةبم قطعوووةب

ب ظلمبافبا سجةبالختببابومو.ةةبال 
بالمسبب : 
اطووويب ووولقصبفب وام،وووهبال و د دووةبقلئموووةبةد موووةبال،وووومبومقسووومةببVerticillium dahliaeب

د ملب لبم  لبة، بقم هب و دو دلببPhialidsاج يبمس عي ةبو خيجبم  لب ال ةباوباياعةبادللد اتب
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ودووةباوبم طلولووةبا دووةباوبا  وويةب يببMicrosclerotiaم ووي ةبابود ووونبال طوويباجسوولمب جيدووةبصووغديةب
بسو اءباب

بدورة المرض : 
دعووودشبال طووويبسووو واتبطود،وووةباوووفبال ياوووةبا دئوووةباجسووولمب جيدوووةبصوووغديةباوووفباقلدووولبال ال ووولتبب

واال غوللباب  اوتباالجسوولمبال جيدوةبو و خلبال د وولتبخواللبالتوعياتبالجليدووةبوامول نبخويوجبالجوولويب
بواالايعبواة لقباالوياقبابال ل ودةبومنبالجيوحبابد جهبال طيبال باوةدةبالسلق

 المكافحة : 
باب ويةب.ياةدةبطود،ةبالبد.يعباد لبم لصدلب لاعةبل،علئ،ةبالخال.دةبم لبالقطنباب1
بابال خ،صبمنباال غللبواقلدلبم صولبالالمدلبمعبال يثبالعمدقباب2
باباص لفبمقلومةبل،ميضبا3
ب
 مرض تعقد الجذور النيماتودي في الباميا  -3

 االعراض : 
ال ال وولتبالمصووولاةبقصوووديةبومصووو يةبوة ووو باتوو  ا باالصووولاةب سوووقطباالوياقبو  خووودشبالجووولويب 

و موتبالقمةبال لمدةب مبدموتبال التب ،هبابوال ال لتبال فبالب موتب اق ب عد ةبوصوغديةبوا  وصب
بالمجموعبالجلييب ظ يب ويملتبمخ ، ةباال جلمباب

ببMeloidogyne javanica دمل و ابالمسبب : 
بحة : المكاف

با العب ويةب.ياةدةبافبال يببالمواوءةبابب-1
و  ولئفببD.D. mixture قتبال يبباماد اتبال دمل و دةبقالبال.ياةةباخمسوةبةتويبدوموًلبم ولبب-2

 ايومد باال د،دنباب


