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قال تعالى:«
اٍت ِمْن َنِخیٍل  ا َفِمْنُه َيْأُكُلوَن* َوَجَعْلَنا ِفیَها َجَنّ «َوآَيٌة لَُهُم اْألَْرُض اْلَمْیَتُة أَْحَیْیَناَھا َوأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحًبّ

ْرَنا ِفیَها ِمَن اْلُعُیوِن* لَِیْأُكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِملَْتُه أَْيِديِهْم أََفال َيْشُكُروَن} [يس: ٣٣-  َوأَْعَناٍب َوَفَجّ

بعد الحمد والشكر هللا رب العالمین الذي انعم علینا بنعمة األرض الطیبة والخیر الوفیر .. 
نضع بین ايديكم نسخة مجانیة لوجه اللـه تعالى وصدقة جارية لوالدي من كتاب «زراعة 
الخیار في  زراعة  السودان حاولنا من خالله توضیح خطوات  المحمیة»  في  البیوت  الخیار في 
البیوت المحمیة وما تواجهه من فطريات و آفات وكیفیة عالجها  واثرنا في ذلك نیل الفائدة 

العامة ونسأل اهللا األجر والثواب وخالص الدعوات. 

صدق اهللا العظیم

مقدمة:

فكرة االستاذ : 

شارك في االعداد كل من المهندسین الزراعیین :

محمد علي حمود المحفدي  ٠٠٢٤٩٩٩٤٥٥٥٥٥١

ھادية حماد مراد سوارالدھب          برعي الطیب العبید محمد 
مواھب  عبد الحمید ادريس           فضل المولى بلة ابوعاقلة 

آمنة احمد الماحي بشیر                عز الدين احمد النوبي 
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 • نظافة   البیت المحمي من الداخل والخارج (ازاله الحشائش  ومتبقي نباتات الموسم السابق). 
 • في البیوت الجديده يتم ادخال القرير, اما المستعمله يتم تقلیب التربه بعمق ٣٠سم  

 • يتم تعقیم البیت حراريا بغمر البیت بالماء مع ايقاف تشغیل المراوح والتبريد لمده يوم كامل 
او يومین  لرفع درجه الحرارة الى٥٠ درجة ثم تشغیل المراوح فقط من دون التبريد لتجفیف 

البیت من الرطوبة مع تقلیب التربة. 
 • غسیل خطوط   الري بحمض الفسفوريك اذا كانت مستخدمة من قبالو الماء فقط  اذا كانت 

جديدة. 
المخمرة تخمیر كامل بمعدل طن  الدواجن)  (مخلفات  الكومبوست  العضوي  السماد  اضافه   •  

للبیت المحمي. 
 • اضافه الكبريت الزراعي ١ جوال للبیت

 • اضافة داب بمعدل ٩كجم للبیت بعدد ٦ مساطب اي ١٫٥كجم للمسطبة ومتعادل ١٥٫١٥٫١٥ 
بمعدل ٦كجم للبیت. 

 • اضافه مبید فطري طويل المده حسب الجرعه الموضحه من الشركة المنتجة للمبید. 
 • من المبیدات المفضلة تحضیر البیت المحمي وتعطي   نتائج ممتازه في التعقیم مبید ريدمیل 

بجرعه ١كجم للبیت او مبید الساف بجرعه ٥٠٠جم للبیت الواحد. 
 • خلط المغذيات بالكامل مع التربه لدرجه التجانس لتسهیل االمتصاص. 

 • يتم تقسیم البیت المحمي االستاندر لي ٦ سرابات ,ارتفاع السرابه ٣٠سم عرضها ٨٠سم , ممر 
٧٠ مع ترك مسافه   متر بین التبريد ونهاية المسطبة. 

للحراره  المتساوي  التوزيع  الي ٥سراب بدل ٦ لضمان  المقوس يتم تقسیمه  البیت  • في حاله   
والرطوبه والتهوية. 

تحضير وتعقيم البيت المحمي لزراعه الخيار
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 التسميد :

 • اول تسمید بعد الیوم التاسع من اإلنبات عالي الفسفور. 
يهتم البعض بإضافة نیتروبلس قبل التسمید االول ألنه يعتبر سماد ومطهر في نفس الوقت 

ويساعد في تكوين شعیرات جذرية بصورة ممتازة. 
 • رش وقائي قبل  لف النبات على خیط التعلیق (مبید عناكب (رش جدار البیت من الداخل 

كذلك السرابات والممرات والكرتون واألركان. 
الفلقات ال تعتبر  (اوراق  الخامسة  الحقیقیة  الورقة  الخیط بعد ظهور  النبات على  • يتم لف   

حقیقیة). 
لتر مويه  امستار توب ٢٥ جم في ٤٠  او  اورتیفا   + اضافة حديد ١٠٠جم+ اكتارا ١٠جم   •  

وتتجرع كل نبات بمعدل ٥٠ مل من الخلیط. 
 • يتم تطبیق ھذه الجرعة بمعدل مرتین االولى في عمر ٢٠يوم من االنبات والثانیة بعد شهر 

من االولى وبعد ذلك يتم االعتماد على الحديد الموجود مع خلیط العناصرالصغرى. 
 • يتم إضافة العناصر الصغرى واألحماض األمینیة رشا على األوراق بمعدل ٢-٣ مل او جرام  لكل 

لتر ماء. 
 • يتم تطبیق التسمید بالتركیزعلى المتعادل وعالي الفسفور حتي بداية العقد الثمري بعد 

ذلك اضافة البوتاسیوم، تزيد جرعة األسمدة بزيادة عمر النبات على النحو التالي :
 • االسبوع االول ربع جرام للنبات اي ربع كیلو للبیت الواحد. 

 • االسبوع الثاني نص جرام للنبات اي نصف كیلو للبیت الواحد. 
 • االسبوع الثالث جرام اال ربع للنبات  أي ٧٥٠جرام للبیت المحمي الواحد. 

 • االسبوع الرابع واحد جرام للنبات اي ١ كیلو للبیت الواحد. 
 • يستمر التسمید بمعدل ١جرام للنبات أي ١كیلو للبیت الواحد حتى نهاية عمر النبات مع 
دول  من  المصنعة  االسمدة  ان  اذ  للسماد،  المصنعة  والدول  المستخدمة  االسمدة  جودة  مراعاة 
االتحاد األوربي اعلى جودة من االسمدة المصنعة في الدول العربیة ومن الصین اذ يتم مضاعفة 

الجرعة ل ٢جرام للنبات اي ٢كیلو للبیت الواحد نسبة لقلة جودة اسمدة الدول العربیة. 
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 العوامل المسببة لألمراض الفطرية :

 ملحوظة : 

نسبة إلختالف جودة المغذيات الكیمیائیة والمبیدات يجب استخدام الجرعات الموضحة في اللوحة 
الجانبیة لكل منتج لضمان الحصول على انتاج عالي ومرضي. 

مراعاة  مع  تسمید  دون  من  ري  ويوم  تسمید  يوم  اي  يوم  بعد  يوم  بمعدل  التسمید  يتم   •  
احتیاجات النبات من الماء. 

 • تسمید نترات الكالسیوم  تسمید ارضیمرة في االسبوع ورش ورقي كالسیوم بورونبمعدل 
مرة كل ٧__١٠ ايام. 

 • تظلیل خفیف للبیت المحمي في حالة ارتفاع درجة الحرارة لمنع الفشل الزھري وذلك باستخدام 
الطین المخفف بالماء (تربة قرير + ماء) ويرش على البالستیك من الخارج. 

 • تتم التربیة على ساق رئیسي واحد والتقلیم حسب الصنف ھنالك اصناف تتمیز بكثرة الخلف واصناف 
ذات  خلف قلیلة، وتتفق كلها على إزالة االوراق والخلف لمسافة ٢٥سم من سطح التربة ألعلى. 

 •  الري المفرط +الندى . 
 •  الرطوبة العالیة وقلة التهوية. 

 •  انتقال الفطريات من الخارج عن طريق المالبس واألدوات. 
 •  تغیر درجه الحرارة في مدى واسع. 

 • تزاحم النباتات . 
 • جرح النبات عند التقلیم او اداء العملیات الزراعیة. 

 •  تلوث التربة ببقايا محصول الموسم السابق. 
 •  استخدام مخلفات عضوية غیر مخمرة. 
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 •  الري المفرط +الندى . 
 •  الرطوبة العالیة وقلة التهوية. 

 •  انتقال الفطريات من الخارج عن طريق المالبس واألدوات. 
 •  تغیر درجه الحرارة في مدى واسع. 

 • تزاحم النباتات . 
 • جرح النبات عند التقلیم او اداء العملیات الزراعیة. 

 •  تلوث التربة ببقايا محصول الموسم السابق. 
 •  استخدام مخلفات عضوية غیر مخمرة. 

اهم فطريات الخيار والمواد الفعالة لمكافحتها :
 اهــــم المبيدات الفطريــــــة الفعالــــة جـــــــدا :

(امستار توب – اورتيفا – استاريفا – اسكور) 

المادة الفعالةالفطر 

البیاض الدقیقي
الذبول الفیوزاريومي

البیاض الزغبي
العفن الرمادي
موت البادرات

لفحة االوراق (الترناريا) 

Myclubutanil ١٠٫٠ ٪wp
ھیدروكسید النحاس ٥٠٪

Zeinb ٪٧٥٫٠ wp
كلورثالونیل

میتاالكسیل م. او الكابیتان
Carbendazim ٪١٢. ٠ wp
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(فيرتمك – بيقاسوس – كونفو – كاراتيه – كونفيدور – اكتارا – بروتيوس) 

المادة الفعالةالحشرات

اهم اآلفات الحشرية والمواد الفعالة لمكافحتها :
اهم المبيدات الحشرية الفعالة جـــــــــــدا :

الحلم واالكاروسات
الذبابة البیضاء 

التربس
صانعة االنفاق (حافرات االوراق) 

المن (العسلة) 

ابامكتین
دلتا مثرين – سیبرمثرين – بیرثرويد

Fipronil٪٥. ٠sc - spiromesifen٪٢٤. ٠sc
فیبرونیل ٥٪_دايمثويد ٣٠ ٪ 

دايمثويد ٣٠٪ 
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 صور ألهم األمراض الفطرية التي تصيب الخيار :
 مرض البياض الدقيقي :

Erysiphaceae spالمسبب فطر :
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مرض الذبول الفيوزاريومي :

Fusarium oxysporum المسبب فطر :
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 مرض البياض الزغبي (التبقع الزاوي) :

 Pseudomonas syringaeالمسبب بكتیريا :
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 مرض العفن الرمادي :

Botrytis cinereaالمسبب فطر :
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 • مرض موت البادرات وأعفان الجذور :

pythium sppالمسبب فطر :



12 زراعة الخيار في البيوت المحمية

 • مرض لفحة األوراق (الترناريا) :

 Alternaria cucumerinaالمسبب فطر :
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الحشرية  اآلفـــــات   
الخيار  تصيب  التي 

صور ألهم
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 الحلم العنكبوتي «سوس العنكبوت األحمر» (عنكبوت الغبار) األكاروسات :
Tetranychus urticae

موت  في  وتتسبب  االوراق  تمتص عصارة  اذ  الحاد  الجفاف  العناكب  تسبب   •  
القمم، وتمنع النبات من القیام بالعملیات الحیوية. 
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 الذبابة البيضاء (الذبابة الفضية) 
Trialeurodes vaporarorum

 • تسبب العسلة honey dew مادة سكرية تجذب الفطريات، تمنع 
عملیة التنفس والتمثیل الضوئي، كما ان الذبابة وسیط ناقل لألمراض 

الفیروسیة مثل اصفرار الخیار الفیروسي، والتورد، والتقزم. 
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 Thysanoptera التربس
 Thrips tabaci

تتغذى على االوراق العلوية والسفلیة للنبات وتفضل السفلیة لرقة الخاليا، 
تظهر االوراق المصابة ببقع فضیة اما في الثمار فتظهر في شكل خدوش 

بیضاء ونقاط فضیة. 
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 اصابة التربس على ورقة الخيار
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 • الذباب صانعات األنفاق (حافرات األوراق)
 «leafminer»

Agromyzidae

ظهور خطوط متعرجة ال تتخطى العروق، ذات لون رمادي تحتوي على مادة 
سوداء (فضالت الیرقات) 
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 • حشرة المن(اإلفد) Aphid «قمل النبات» 
Aphis gossypii

الورقة مثل  األعفان على سطح  اآلفة ندوة عسلیة (عسلة) تعمل على جذب فطريات  تفرذ ھذه 
(العفن الهبابي) كما يجذب النمل، ويستطیع المن نقل االمراض الفیروسیة من نبات ألخر، ويظهر 

شكل االوراق المصابة ملتفة ويحدث االصفرار والموت. 
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امــــــــــــراض الــــخــــيــــار 
الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة :
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نقص الحديد :

تظهر على االوراق الحديثة اعراض بتحول االوراق الي اللون االصفر الفاتح مع بقاء العروق 
والعرق الوسطى باللون االخضر، يتحول اللون الى اصفر بالكامل مع شدة االصابة.
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نقص الماغنيسيوم :

في  باألصفر  ملون  او  شاحب  اخضر  تبرقش  شكل  في  القديمة  االوراق  في  النقص  اعراض  تظهر 
األنسجة الداخلیة لألوراق القديمة وغالبا ما يبدأ بالقرب من الهوامش، قد تظهر البقع المحمرة او 

البینة على نصل الورقة وتتطور الحقا الى مناطق مثقبة في األنسجة شديدة الصفار.
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٣. نقص النتروجين :

في الحاالت الخفیفة، األوراق األقدم تتحول لألخضر الباھت مع تلوين احمر فاتح لألعناق والعروق 
،. اذا لم يتم معالجتها تصفر األوراق اوال ثم تمیل لألبیض بما في ذلك العروق، تبقى االوراق الصغیرة 

باھتة وتنمو اصغر من المعتاد. 
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 نقص البوتاسيوم على األوراق :

تظهر اعراض النقص بحروق على األطراف واإلصفرار البیني (نقص الكلوروفیل بین األوردة) على الورقة، اما 
في حالة النقص الشديد تتحول البقع الى جافة سمراء مكشوفة وتتقدم من حافة الورقة الى الوسط اما االوردة 

الرئیسیة تظل خضراء، تصبح المسافات بین األعناق اقصر وتنمؤ بشكل كثیف ويبدو النمؤ متوقفا.
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نقص 
البوتاسيوم 

على الثمار

 نقص 
الكالسيوم 

على الثمار :
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 نقص الكالسيوم على األوراق :

تظهر األعراض بشكل اساسي في المناطق سريعة النمؤ، يظهر ضعف النمؤ على البراعم الصغیرة واالغصان 
تشوه  االزھار،  اجهاض  ومتقزمة،  ضعیفة  اطراف  ومجعدة،  باھتة  الجديدة  األوراق  تبدو  النمؤ،  حديثة 

الثمار. 
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 نقص المنغنيز :

تظهر اعراض النقص في شكل تبرقش منتشر ذو لون باھت مائل لألصفر، نقص الكلوروفیل بین األوردة، 
تظهر في االوراق الحديثة، تتحول الى اللون البني عند اشتداد اإلصابة. 



28 زراعة الخيار في البيوت المحمية

  نقص البورون على األوراق : 

و  سمیكة  تكون  اذ  الحديثة  االوراق  سماكة  بمالحظة  مالحظته  يمكن 
كذلك النمؤ قلیل، تشوه الثمار في شكل مدبب 
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 نقص الفوسفات :

 نقص البورون على الثمار :

الى األعلى، يتحول  أنها تبقى في طريقة نمؤھا متجهه  النباتات بشكل ضعیف ومتقزم اال  تنمؤ 
لون عروق االوراق واعناقها الى األخضر الداكن المزرق او البنفسجي، وتظهر االوراق اكثر نحافة 

وتكتسب مظهرا جلديا خشنا وتتجعد وتلتف الى األعلى وتتساقط مع شدة االصابة. 
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 ملحق صور :
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تحضير البيت المحمي :
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 بيت محمي جاهز للزراعة :
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 زراعة الخيار :
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