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الدليل املب�ضط لزراعة اخل�ضروات

هدف الدليل

معلومات هامة قبل المباشرة بالزراعة

توف��ر املعرف��ة وامله��ارة للمهتم��ن م��ن ط��اب مدار���س و�ض��كان ح��ول اأ�ض���س زراع��ة اخل�ض��روات يف 
دول��ة االم��ارات العربي��ة املتحدة.

اأوًل: الظ��روف اجلوي��ة املحيط��ة بالعملي��ة الإنتاجي��ة، مث��ل احل��رارة، الرطوب��ة، الف��رة ال�ضوئي��ة 
التي توؤثر على مراحل منو النبات.. حيث يوؤثر التباين يف االرتفاع اأو االنخفا�س يف درجات احلرارة 
يف العدي��د م��ن العملي��ات احليوي��ة واالإنتاجي��ة للنبات��ات. باملقاب��ل، فاإن زيادة الرطوبة الن�ض��بية تقلل 
م��ن االأ�ض��رار الناجم��ة ع��ن ارتف��اع درج��ات احل��رارة يف بع���س املحا�ضي��ل اخل�ضري��ة. كذل��ك، ف��اإن 
��ر اأو ط��ول النه��ار يتحك��م يف حتدي��د موع��د االإزه��ار وفرة الن�ض��ج، واأي�ضًا يتنا�ض��ب طول النهار  ِق�ضَ

طردي��ًا م��ع الزيادة يف حج��م االأب�ضال والدرنات.

ثاني��اً: الختي��ار الأمث��ل لن��وع الرتب��ة عن��د زراع��ة حم�ص��ول مع��ن، يوؤث��ر اإيجاب��ًا يف جن��اح الزراعة 
واحل�ض��ول عل��ى اإنتاجي��ة جي��دة، كم��ًا ونوع��ًا. واإجم��ااًل تعت��ر االأرا�ض��ي ال�ضف��راء اخلفيف��ة والثقيل��ة 

اأن�ض��ب اأن��واع االأرا�ض��ي ل�ضم��ان جناح زراع��ة حما�ضيل اخل�ضار.

ثالث��اً: الأم��اح ال�ص��ارة الذائب��ة يف الرتب��ة ومي��اه ال��ري، والتي ت�ض��بب اأ�ض��رارًا كبرة يف حما�ضيل 
اخل�ض��ار، مث��ل كلوري��د ال�ضودي��وم وكلوري��د املغني�ض��يوم، وبيكربون��ات ال�ضودي��وم واملغني�ض��يوم.  
وتتفاوت درجة حتمل نباتات اخل�ضار للملوحة من حم�ضول الآخر، حيث ناحظ اأن الفجل والبطيخ 
والفا�ضولياء والكرف���س، على �ض��بيل املثال، هي حما�ضيل ح�ضا�ض��ة للملوحة، بينما حما�ضيل اخليار 
والبازي��اء والب�ض��ل والث��وم وال�ض��مام والفلف��ل والكو�ض��ا واخل���س واجل��زر والطماط��م وامللفوف، هي 
نبات��ات متو�ض��طة التحم��ل، باالإ�ضاف��ة اىل وج��ود حما�ضي��ل تتحم��ل امللوح��ة، مث��ل اللوبي��ا، ال�ض��بانخ، 

ال�ض��لق، البنجر.

رابع��اً: ري حما�صي��ل اخل�ص��ار؛ حي��ث تتف��اوت حاج��ة نبات��ات اخل�ض��ار للمي��اه م��ن حم�ض��ول الآخ��ر، 
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خطوات زراعة الخضروات
توف��ر املعرف��ة وامله��ارة للمهتم��ن م��ن ط��اب مدار���س و�ض��كان ح��ول اأ�ض���س زراع��ة اخل�ض��روات يف 

دول��ة االم��ارات العربي��ة املتحدة.

فمنه��ا م��ا ه��و متحّم��ل لنق�س مياه الري، اأو العك���س، ويتحكم يف ه��ذا العامل توزيع جذور النباتات، 
فياح��ظ اأن النبات��ات ذات اجل��ذور العميق��ة مث��ل )الطماط��م، الق��رع الع�ض��لي، البطاط��ا احلل��وة( 
حتت��اج للم��اء بكمي��ات اأق��ل م��ن النبات��ات ذات اجل��ذور ال�ض��طحية )البطاط��ا، الب�ض��ل، امللف��وف، 

القرنبي��ط، الكو�ض��ا، الث��وم، اخل���س، البقدون���س، ال�ض��بانخ، الفجل(.

الدليل املب�ضط لزراعة اخل�ضروات

امل��راد  املحا�ضي��ل  جمي��ع  عل��ى  ينطب��ق  االج��راء  ه��ذا 
زراعته��ا:

توفر م�ضدر املياه  •
اختي��ار املنطق��ة املنا�ض��بة للزراع��ة يف احلديق��ة م��ن  •

حي��ث ن��وع الربة واال�ضاءة الطبيعية املنا�ض��بة
م��ع  • بالتوا�ض��ل  ق��م  امل��كان  منا�ض��بة  م��ن  للتحق��ق 

املر�ض��د الزراع��ي القري��ب من��ك او �ض��خ�س خمت���س. 
التفا�ضي��ل  • كاف��ة  يب��ن  للحديق��ة  خمط��ط  و�ض��ع 

يق��ة  للحد
املخلف��ات  • تدوي��ر  الإع��ادة  منا�ض��ب  م��كان  ت��رك 

)الكمبو�ض��ت(. الع�ضوي��ة  االأ�ض��مدة  الإنت��اج  النباتي��ة 
حراث��ة االر���س وتقليبه��ا جي��دا والتخل���س م��ن كاف��ة  •

تجهيز األرض
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الدليل املب�ضط لزراعة اخل�ضروات

احلج��ارة واالع�ض��اب والتاأك��د م��ن ع��دم وج��ود كت��ل 
ا�ض��منتية وغره��ا متن��ع من��و النبات��ات، 

واملعامل��ة  • املتحلل��ة  الع�ضوي��ة  االأ�ض��مدة  اإ�ضاف��ة 
حراري��ًا مبع��دل 3-4 كغ��م للم��ر، وي�ض��اف الحق��ا 

بكمي��ات قليل��ة ح�ض��ب االحتياج��ات. 

بزراعته��ا  • �ض��تقوم  الت��ي  املحا�ضي��ل  بتحدي��د  ق��م 
يف حديقت��ك م��ع العل��م اأن كل حم�ض��ول ي��زرع وفق��ا 
قائم��ة  مبراجع��ة  ق��م  علي��ك  وللت�ض��هيل  للمو�ض��م، 
املح�ض��ول  تب��ن  والت��ي  اأدن��اه  املرفق��ة  املحا�ضي��ل 

ومو�ض��م الزراع��ة املنا�ض��ب ل��ه.
بع���س املحا�ضي��ل ت��زرع مبا�ض��ر يف االأر���س وبع�ضه��ا  •

يتم ت�ض��تيله.

زراعة بذور مبا�ضرة يف احلقلت�ضتيل يف �ضواين الت�ضتيل

تحديد 
المحاصيل 

التي سيتم 
زراعتها
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الدليل املب�ضط لزراعة اخل�ضروات
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إجراءات تشتيل البذور

اإلجراءات

ماحظ��ة مهم��ة: احر���س عل��ى احل�ض��ول عل��ى ب��ذور م��ن م�ض��در موث��وق وتاأك��د م��ن مائمته��ا 
ملنطقت��ك.

م�صتلزمات ت�صتيل البذور: بذور، تربة بيتمو�س، ماء، قوارير، �ضواين، اأداة ري، با�ضتيك.

إجراءات زراعة المحاصيل التي تحتاج تشتيل

يت��م خل��ط ترب��ة البيتمو���س املحت��وي عل��ى م��ادة براليت بن�ض��بة  •
ال تق��ل ع��ن 30% خلطًا جيدًا وترطيبها باملاء

مت  • الت��ي  البيتمو���س  برب��ة  ال�ض��واين  اأو  القواري��ر  تعب��اأة 
طيبه��ا تر

زراع��ة الب��ذور يف القواري��ر ال�ضغ��رة او �ض��واين الت�ض��تيل على  •
عم��ق 0.5-1 �ض��م دون ال�ضغ��ط عليه��ا 

تغطية البذور املزروعة بطبقة من البيتمو�س •
ري البذور ري خفيف مبا�ضرة  •
با�ض��تيكي  • بغط��اء  الت�ض��تيل  �ض��واين  اأو  االأ�ض���س  تغطي��ة 

با�ض��تيك( )قطع��ة 
م��كان  • يف  املزروع��ة  الت�ض��تيل  �ض��واين  اأو  االأ�ض���س  و�ض��ع 

منا�ض��ب غر معر�س للرياح ويف�ضل داخل بيت با�ض��تيكي اأن 
اأمك��ن اأو غرف��ة ذات تهوي��ة جي��دة

يج��ب االهتم��ام مبتابع��ة وفح���س احتياج الب��ذور للماء لتجنب  •
ح��دوث اجلف��اف وع��دم ال��ري الزائ��د ال��ذي ق��د يت�ض��بب مب��وت 

ال�ض��تات اأو االإ�ضاب��ة باالأمرا���س اجلذور وموت ال�ض��تات 
بع��د اأ�ض��بوع يت��م التحق��ق م��ن االنب��ات وح��ال مت ذل��ك يج��ب  •

لل�ضم���س  ال�ض��تات  وتعري���س  البا�ض��تيكي  الغط��اء  اإزال��ة 
)اإ�ض��اءة طبيعي��ة(

تعباأة ال�ضواين بالبيتمو�س

بعد التعباأة يتم زراعة البذور 
وتغطيتها بطبقة رقيقة بالبيتمو�س

يتم الري ثم التغطية بقطعة 
با�ضتيك للحفاظ على درجة 

حرارة ورطوبة منا�ضبتن

1

2
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الدليل املب�ضط لزراعة اخل�ضروات
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الباذنجان )يتبع للعائلة الباذنجانية(

الباذجن��ان م��ن النبات��ات ذاتي��ة التلقي��ح، ويتطل��ب جن��اح من��و حم�ض��ول 
الباذجنان مو�ض��مًا دافئًا ال يقل عن خم�ض��ة اأ�ض��هر، ودرجات حرارة بن 
)18 - 25( درج��ة مئوي��ة الإمت��ام عملي��ة النم��و واالإزه��ار والعق��د. تت��م 
زراع��ة اأ�ض��تال الباذجن��ان يف خط��وط تف�ضله��ا ع��ن بع�ضها م�ض��افة )80

-100( �ضم، وامل�ضافة بن االأ�ضتال يف اخلط الواحد )50-60( �ضم.

ماحظ��ة مهم��ة: يج��ب اأن تك��ون اأر���س الزراع��ة مروي��ة جي��دا قب��ل  •
نقل اال�ضتال اليها

اأ�ض��ابيع  •  5-4 عم��ر  عل��ى  احلديق��ة  اأر���س  اإىل  ال�ض��تات  تنق��ل 
تقريب��ا اأي بع��د تك��ون ث��اث اأوراق حقيق��ة للنب��ات

يت��م زراع��ة اال�ض��تال بكام��ل حمتواه��ا مع تربة الت�ض��تيل يف خطوط  •
مع بحيث تكون امل�ضافة بن كل �ضتلة واأخرى �ضمن اخلط 60-50 

�ض��م وم�ض��افة 80-100 �ض��م ب��ن خط��وط الزراع��ة

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه اأو ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

موسم 
الزراعة

نقل األشتال 
إلى أرض 

الحديقة

الري

التسميد

891011121234567ال�صهر

زراعة امل�صتل
نقل ال�صتات

احل�صاد



الدليل املب�ضط لزراعة اخل�ضروات
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الطماطم )يتبع للعائلة الباذنجانية(

تعت��ر الطماط��م م��ن حما�ضي��ل اخل�ض��ار ذاتي��ة التلقي��ح، وحتت��ل املرتب��ة 
االوىل م��ن ب��ن حما�ضي��ل اخل�ض��ار م��ن حي��ث ك��ر امل�ض��احة املزروع��ة 
�ض��نويًا وحج��م االنت��اج واال�ض��تهاك يف الع��امل. وتختلف ثم��رة الطماطم 

يف احلج��م والل��ون ح�ض��ب االأ�ضن��اف )املتع��ددة(.

ماحظ��ة مهم��ة: يج��ب اأن تك��ون اأر���س الزراع��ة مروي��ة جي��دا قب��ل  •
نقل اال�ضتال اإليها

اأ�ض��ابيع  •  5-4 عم��ر  عل��ى  احلديق��ة  اأر���س  اإىل  ال�ض��تات  تنق��ل 
تقريب��ا اأي بع��د تك��ون اربع��ة اأوراق حقيق��ة للنب��ات

يت��م زراع��ة اال�ض��تال بكام��ل حمتواه��ا مع تربة الت�ض��تيل يف خطوط  •
م��ع بحي��ث تك��ون امل�ض��افة بن كل �ض��تلة واأخرى 40-50 �ض��م بن كل 
�ض��تلة واأخ��رى يف نف���س اخل��ط، وم�ض��افة 70 - 90 �ض��م ب��ن خط��وط 

الزراعة املتوازية

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

تت��م ت�ض��تيل الطماط��م بنف���س اإج��راءات ت�ض��تيل الباذجن��ان املذك��ورة 
اأع��اه.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

موسم 
الزراعة

نقل األشتال 
إلى أرض 

الحديقة

إجراءات 
تشتيل البذور 

الري

التسميد

891011121234567ال�صهر

زراعة امل�صتل
نقل ال�صتات

احل�صاد



الدليل املب�ضط لزراعة اخل�ضروات
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الخيــار )يتبع للعائلة “الفصيلة” القرعية(

يعت��ر اخلي��ار م��ن النبات��ات خلطي��ة التلقي��ح، ويحت��اج اإىل طق���س معتدل 
طوال فرة منوه.

ماحظ��ة مهم��ة: يج��ب ان تك��ون ار���س الزراع��ة مروي��ة جي��دا قب��ل  •
نقل اال�ضتال اإليها

تنق��ل ال�ض��تات اإىل ار���س احلديق��ة عل��ى عم��ر ا�ض��بوع تقريب��ا اأي  •
بع��د تك��ون ورقتن  للنبات

يت��م زراع��ة اال�ض��تال بكام��ل حمتواه��ا مع تربة الت�ض��تيل يف خطوط  •
م��ع بحي��ث تك��ون امل�ض��افة بن كل �ض��تلة واأخرى 50-60 �ض��م بن كل 
�ض��تلة واأخ��رى يف نف���س اخل��ط، وم�ض��افة 70 - 90 �ض��م ب��ن خط��وط 

الزراعة املتوازية

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

ميك��ن زراع��ة ب��ذور اخلي��ار مبا�ض��رة يف االأر���س ولك��ن يف�ض��ل ان يف�ض��ل 
ان يت��م ت�ض��تيل اخلي��ار بنف���س اإج��راءات الت�ض��تيل املذك��ورة اأع��اه ولك��ن 

ف��رة الت�ض��تيل تك��ون بح��دود ا�ض��بوع اأيام.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

موسم 
الزراعة

نقل األشتال 
إلى أرض 

الحديقة

إجراءات 
تشتيل البذور 

الري

التسميد

891011121234567ال�صهر

زراعة امل�صتل
نقل ال�صتات

احل�صاد
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الفلفــل )يتبع للعائلة الصليبية(

يعت��ر م��ن النبات��ات ذاتي��ة التلقي��ح، وينم��و الفلف��ل )احلل��و واحل��ار( 
يف املناط��ق املعتدل��ة وينج��ح يف االأرا�ض��ي جي��دة ال�ض��رف. ُت��زرع ا�ض��تال 
الفلفل يف �ضفوف مع مراعاة ترك م�ض��افة 40 �ض��م بن كل �ض��تلة واأخرى 

يف نف���س اخل��ط، وم�ض��افة 70 �ض��م ب��ن خط��وط الزراع��ة املتوازي��ة.

ماحظ��ة مهم��ة: يج��ب ان تك��ون ار���س الزراع��ة مروي��ة جي��دا قب��ل  •
نقل اال�ضتال اليها

اأ�ض��ابيع  •  5-4 عم��ر  عل��ى  احلديق��ة  ار���س  اىل  ال�ض��تات  تنق��ل 
تقريب��ا اأي بع��د تك��ون اربع��ة اأوراق حقيق��ة للنب��ات

يت��م زراع��ة اال�ض��تال بكام��ل حمتواه��ا مع تربة الت�ض��تيل يف خطوط  •
مع بحيث تكون امل�ضافة بن كل �ضتلة واأخرى 

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

ت�ضتيل البذور بنف�س اإجراءات الت�ضتيل املذكورة اعاه.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

موسم 
الزراعة

نقل األشتال 
إلى أرض 

الحديقة

إجراءات 
تشتيل البذور 

الري

التسميد

891011121234567ال�صهر

زراعة امل�صتل
نقل ال�صتات

احل�صاد
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الملفوف )يتبع للعائلة الصليبية(

يعت��ر نب��ات خلط��ي التلقي��ح �ض��توي ينم��و يف املناط��ق املعتدل��ة وينج��ح 
يف االأرا�ض��ي جي��دة ال�ض��رف وت��زرع ا�ض��تاله يف خطوط م��ع مراعاة ترك 
م�ض��افة 40 �ض��م بن كل �ض��تلة واأخرى يف نف���س اخلط، وم�ض��افة 70 �ض��م 

ب��ن خط��وط الزراع��ة املتوازية.

ماحظ��ة مهم��ة: يج��ب ان تك��ون ار���س الزراع��ة مروي��ة جي��دا قب��ل  •
نقل اال�ضتال اليها

اأ�ض��ابيع  •  6-5 عم��ر  عل��ى  احلديق��ة  ار���س  اىل  ال�ض��تات  تنق��ل 
تقريب��ا

يت��م زراع��ة اال�ض��تال بكام��ل حمتواه��ا مع تربة الت�ض��تيل يف خطوط  •
مع بحيث تكون امل�ضافة بن كل �ضتلة واأخرى 40 �ضم بن كل �ضتلة 
واأخ��رى يف نف���س اخل��ط، وم�ض��افة 70 �ض��م ب��ن خط��وط الزراع��ة 

املتوازية

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

ت�ضتيل البذور بنف�س اإجراءات الت�ضتيل املذكورة اعاه.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

موسم 
الزراعة

نقل األشتال 
إلى أرض 

الحديقة

إجراءات 
تشتيل البذور 

الري

التسميد

891011121234567ال�صهر

زراعة امل�صتل
نقل ال�صتات

احل�صاد
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الزهــرة )يتبع للعائلة الصليبية(

يعت��ر نب��ات خلط��ي التلقي��ح �ض��توي ينم��و يف املناط��ق املعتدل��ة وينج��ح 
يف االأرا�ض��ي جي��دة ال�ض��رف وت��زرع ا�ض��تاله يف خطوط م��ع مراعاة ترك 
م�ض��افة 40 �ض��م بن كل �ض��تلة واأخرى يف نف���س اخلط، وم�ض��افة 70 �ض��م 

ب��ن خط��وط الزراع��ة املتوازية.

ماحظ��ة مهم��ة: يج��ب ان تك��ون ار���س الزراع��ة مروي��ة جي��دا قب��ل  •
نقل اال�ضتال اليها

اأ�ض��ابيع  •  6-5 عم��ر  عل��ى  احلديق��ة  ار���س  اىل  ال�ض��تات  تنق��ل 
تقريب��ا

يت��م زراع��ة اال�ض��تال بكام��ل حمتواه��ا مع تربة الت�ض��تيل يف خطوط  •
مع بحيث تكون امل�ضافة بن كل �ضتلة واأخرى 40 �ضم بن كل �ضتلة 
واأخ��رى يف نف���س اخل��ط، وم�ض��افة 70 �ض��م ب��ن خط��وط الزراع��ة 

املتوازية

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

ت�ضتيل البذور بنف�س اإجراءات الت�ضتيل املذكورة اعاه.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

موسم 
الزراعة

نقل األشتال 
إلى أرض 

الحديقة

إجراءات 
تشتيل البذور 

الري

التسميد

891011121234567ال�صهر

زراعة امل�صتل
نقل ال�صتات

احل�صاد
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البطاطس )يتبع للعائلة الباذنجانية(

نب��ات البطاط��ا م��ن املحا�ضي��ل املهم��ة وتنم��و الثم��ار حت��ت �ض��طح الرب��ة 
واجل��زء اخل�ض��ري ف��وق �ض��طح الرب��ة ويحت��اج اىل ج��و ب��ارد ن�ض��بي 
ودرج��ات ح��رارة ت��راوح م��ا ب��ن 15-25 درج��ة مئوي��ة وميك��ن لبع���س 

االأ�ضن��اف حتم��ل درج��ات ح��رارة اعل��ى. 

ال يت��م الت�ض��تيل وامن��ا ت��زرع درن��ات )ثم��ار( البطاط��ا يف الربة مبا�ض��رة 
على ان تزرع يف الربة بعمق 15 �ض��م وتكون امل�ض��افة بن الثمار 30 �ض��م 
وبن اخلطوط 80 �ضم مع االإ�ضارة اىل ان املح�ضول يحتاج كل فرة اىل 

اإ�ضافة تراب على منطقة اجلذور لتحقيق اأف�ضل انتاج.

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

موسم 
الزراعة

إجراءات 
الزراعة 

الري

التسميد

إجراءات زراعة المحاصيل التي ال تحتاج تشتيل

891011121234567ال�صهر

الزراعة
احل�صاد
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الذرة الحلوة )يتبع للعائلة النجيلية(

نب��ات ال��ذرة احلل��وة م��ن املحا�ضي��ل املهم��ة غذائي��ا ويع��د م��ن املحا�ضي��ل 
اال�ض��راتيجية وهو ذات��ي التلقيح. 

ال يت��م الت�ض��تيل وامن��ا ت��زرع الب��ذور مبا�ض��رة يف االأر���س 5 �ض��م وتك��ون 
امل�ض��افة ب��ن الب��ذور 30 �ض��م وب��ن اخلط��وط 80 �ض��م.

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

موسم 
الزراعة

إجراءات 
الزراعة 

الري

التسميد

891011121234567ال�صهر

الزراعة
احل�صاد
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موسم 
الزراعة

البصـــل )يتبع للعائلة الزنبقية(

اأوراق��ه انبوبي��ة غ�ض��ة، قواع��ده حت��ت �ض��طح الرب��ة، عن��د الزراع��ة 
ت�ض��وى االر�س جيدًا وتق�ّض��م اىل �ض��طور متوازية ويزرع قنار الب�ضل )يف 
االأر���س الدائم��ة( عل��ى م�ض��افات ت�ض��ل اىل 7 – 10 �ض��م ب��ن ال�ض��تلة 
واالخ��رى، يتاأث��ر ب��كل من طول النهار "الفرة ال�ضوئية" ودرجة احلرارة 
حيث توؤدى درجة احلرارة املرتفعة امل�ضاحبة للنهار الطويل اإىل �ضرعة 

تكوي��ن االأب�ضال.

ال يت��م الت�ض��تيل وامن��ا ت��زرع الب��ذور )قن��ار( مبا�ض��رة يف االأر���س 5 �ض��م 
وتك��ون امل�ض��افة ب��ن الب��ذور 10 �ض��م وبن اخلطوط 30 �ض��م.

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

إجراءات 
الزراعة 

الري

التسميد

891011121234567ال�صهر

الزراعة
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البقدونس )يتبع للعائلة “الفصيلة” الخيمية(

ميت��از باأوراق��ة ال�ضغ��رة وثم��اره كروي��ة ال�ض��كل، م��ن النبات��ات املتحمل��ة 
لدرج��ات احل��رارة العالي��ة واملنخف�ض��ة، تت��م زراع��ة البقدون���س عن��د 
انخفا���س درج��ات احل��رارة وذل��ك بع��د تق�ض��يم االأر���س اىل اأحوا���س 
)بحي��ث ال يزي��د عر���س احلو���س ع��ن 1 م��ر وطول��ه ع��ن 2 م��ر( وتنعيم 
الربة وخلطها باالأ�ضمدة الع�ضوية والتخل�س من ال�ضخور، وبعدها يتم 
نرث البذور ب�ضكل متجان�س يف الربة، وتغطى بطبقة خفيفة من الربة. 

بعده��ا يت��م ال��ري ب�ض��كل ح��ذر حت��ى ال يت��م اجن��راف البذور.

5 �ض��م يف  الب��ذور مبا�ض��رة يف االأر���س  ت��زرع  الت�ض��تيل وامن��ا  يت��م  ال 
احوا���س ويت��م تغطيته��ا بالرب��ة با�ض��تخدام امل�ض��ط.

يك��ون ال��ري باعت��دال وع��دم االف��راط يف ال��ري بحيث تك��ون الربة رطبة 
وميكن الري با�ضتخدام اأنبوب املياه او ا�ضتخدام اأداة ري يدوية.

يج��ب االعتم��اد عل��ى االأ�ض��مدة الع�ضوي��ة ق��در االإم��كان وميكن ا�ض��تخدام 
ا�ض��مدة كيماوي��ة بحي��ث يت��م ا�ض��تخدام �ض��ماد اليوري��ا يف البداي��ة ث��م 

ا�ض��تخدام ا�ض��مدة كيماوي��ة وفق��ا حلال��ة النب��ات.

الوصف 
النباتي

إجراءات 
الزراعة 

الري

التسميد

موسم 
الزراعة

891011121234567ال�صهر

الزراعة
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قائمة المحاصيل وفقا لموعد الزراعة

موعد الزراعة في المشتلموعد الزراعة في الحقلالمحصول
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