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. �أ�سابيع وخالل فرتة ال�صيف6-4 فرتة التعقيم تكون من

: إزالة البالستيك-7
 �أ�س��ابيع ويج��ب �إزال��ة البال�س��تيك بح��ذر6-4 تت��م �إزال��ة البال�س��تيك بع��د
وع��دم حتري��ك الرتب��ة �أو حراثته��ا وم��ن ث��م الزراع��ة وبعم��ق ال يتج��اوز
.�سم5
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التعقي��م ال�شم�س��ي للرتب��ة طريق��ة طبيعي��ة للق�ض��اء عل��ى �آف��ات الرتب��ة
الزراعي��ة تعتم��د عل��ى ت�س��خني الرتب��ة بوا�س��طة احل��رارة العالي��ة الناجت��ة
عن �أ�شعة ال�شم�س وذلك من خالل تغطيتها بغطاء بال�ستيكي ملدة � 4إىل
� 6أ�س��ابيع خ�لال ف�ترة �أ�ش��هر ال�س��نة احل��ارة (ال�صي��ف) وه��ي الف�ترة الت��ي
ميك��ن للرتب��ة ا�س��تقبال �أك�بر كمي��ة م��ن �أ�ش��عة ال�شم���س.

 -2إضافة األسمدة العضوية:
يت��م �إ�ضاف��ة ال�س��ماد الع�ض��وي الناع��م ومبع��دل  4كغ��م للم�تر املرب��ع عل��ى
ط��ول خ��ط الزراع��ة عل��ى �أن ال يق��ل عر���ض اخل��ط ع��ن � 70س��م ،ويج��ب �أن
يت��م خل��ط ال�س��ماد م��ع الرتب��ة و�إزال��ة �أي كت��ل �أو حجارة حتى ال تتكون �أي
فراغات بني �س��طح الرتبة والبال�س��تيك.

متى يتم إجراء التعقيم الشمسي
للتربة؟

 -4تركيب البالستيك:

بع��د االنته��اء م��ن عملي��ة ال��ري يت��م تركي��ب �ش��رائح البال�س��تيك على طول
خ��ط الزراع��ة ويف�ض��ل �أن يك��ون البال�س��تيك م��ن الن��وع ال�ش��فاف حي��ث �أن��ه
�أك�ثر فاعلي��ة يف تعقي��م الرتب��ة ويك��ون ب�س��ماكة ال تق��ل ع��ن  2مل��م .ويج��ب
تثبي��ت ح��واف البال�س��تيك ب�ش��كل جي��د وتغطي��ة حوافه بال�تراب والتحقق
م��ن ع��دم وج��ود �أي فراغات.

يت��م �إج��راء التعقي��م ال�شم�س��ي للرتب��ة خ�لال �أ�ش��هر ال�صي��ف (ماي��و-
�أغ�سط���س) ف�ترة �أعل��ى درج��ات ح��رارة و�أط��ول نه��ار.

كيف يتم إجراء التعقيم
الشمسي للتربة؟
-1تجهيز التربة:

يت��م حراث��ة الأر���ض وتنعي��م الرتب��ة و�إزال��ة كاف��ة احلج��ارة والأع�ش��اب
والت�أك��د م��ن �أن الرتب��ة ناعم��ة وخالي��ة م��ن �أي كت��ل ويت��م ت�س��ويتها حتى ال
يك��ون هنال��ك �أي فراغ��ات عن��د و�ض��ع البال�س��تيك عل��ى الرتب��ة.

ال�شكل ( :)1جتهيز الرتبة (املرجع )3
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ال�شكل (� :)2إ�ضافة وخلط ال�سماد الع�ضوي (املرجع )3

 -3ري التربة:

ال�شكل ( :)4تركيب �شرائح البال�ستيك على �سطح الرتبة (املرجع )3

اله��دف م��ن ال��ري ه��و جع��ل الرتب��ة رطب��ة مم��ا ي ��ؤدي �إىل زي��ادة درج��ة
حرارته��ا.
بع��د االنته��اء م��ن �إ�ضاف��ة الأ�س��مدة الع�ضوي��ة وت�س��وية الرتب��ة يت��م
تركي��ب �ش��بكة ال��ري وب��دء عملي��ة ال��ري �إىل �أن ت�ص��ل �إىل عم��ق � 70س��م،
�س��واء كان ذل��ك با�س��تخدام ال��ري بالتنقي��ط �أو ال��ري بالر���ش ،وتغطي��ة
الرتب��ة بالبال�س��تيك مبا�ش��رة بع��د ال��ري.

بع��د االنته��اء م��ن تركي��ب البال�س��تيك والت�أك��د م��ن تثبيت��ه يج��ب �إغ�لاق
البي��ت البال�س��تيكي ب�إح��كام ط��ول ف�ترة التعقي��م وميك��ن فق��ط الدخ��ول
لأخ��ذ درج��ة ح��رارة الرتب��ة.

ال�شكل ( :)3ري الرتبة (املرجع )3

ال�شكل (� :)5إغالق البيت البال�ستيكي

 -5إغالق البيت البالستيكي:
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