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:يقذيت  

 

رًظٙش إٌجبربد اٌّضسٚػخ رؾذ ٘زا إٌٛع ِٓ .  ِشغٛثخ٠زنّٓ اٌزذع١ٓ اخز١بس ثؼل إٌجبربد ثخقبئـ ِؼ١ٕخ 

ص٠بدح ؽغُ اٌضّشح ٚ  ص٠بدح اٌؼقبسح ٚ : اٌنغٛه اٌّخزبسح ِزالصِخ اٌزذع١١ٓ ٚ اٌزٟ ٌذ٠ٙب اٌخقبئـ اٌزب١ٌخ

(1)أخفبك اٌمذسح ػٍٟ ٔضش اٌؾجٛة ٚ أخفبك لذسح إٌجبربد ػٍٟ اٌزىبصش   

رٕزؾش ٘زٖ . ٔجبربد ػؾج١خ ٚ ؽغ١شاد ٚ ؽغ١شاد فغ١شح ثأٚساق ثذ٠ٍخ( ْٔجبربد اٌضٍضب)رؼزجش فق١ٍخ اٌجبرٔغب١ٔبد 

٠ٛعذ أوجش ػذد ِٓ أٔٛاع اٌفق١ٍخ اٌجبرٔغب١ٔخ  .اٌفق١ٍخ ِٓ إٌجبد فٟ وً أٔؾبء اٌؼبٌُ ػذا اٌمبسح اٌمطج١خ اٌغٕٛث١خ

: ٠ٛعذ ِٓ مّٓ رٍه اٌؼبئٍخ. فٟ عٕٛة ٚ ٚعو أِش٠ىب  

  

(. اٌغٛالَٔٛ اٌجبرٔغبٟٔ) ، اٌجبرٔغبْ( ِٞغذ ثٕذٚس)اٌطّبهُ : عٕظ اٌّغذ ِضً •

، اٌفٍفً  (ف١ٍفٍخ ؽ١ٌٛخ)اٌفٍفً األخنش اٌؾبس : ِضً( اٌفٍفً أٚ اٌفٍفً اٌؾبس) عٕظ اٌفٍفً •

 .، اٌفٍفً اإلعزٛائٟ ،اٌفٍفً اٌؾبس ،إٌخاٌشِٟٚ أٚ اٌفٍفً اٌؾٍٛ ،٘بٌج١ٕٛ 

، وٍُٙ رٚ أ١ّ٘خ (ف١ضا١ٌظ إ٠ىغٛوشثب)اٌمؾش أٚ اٌطّبهُ اٌخنشاء : عٕظ اٌف١ضاٌظ ِضً •

 ( 2.)ثغزب١ٔخ وج١شح

 

 رٙز٠ت إٌجبربد

 

فٟ اٌٛلذ اٌؾبمش، ٠زُ رٙز٠ذ اٌّؾبف١ً ِٓ أعً ص٠بدح اٌّغبؽخ اٌغطؾ١خ اٌّضسٚػخ ٚ أ٠نب 

٠غّؼ رٙز٠ت اٌّؾبف١ً ثزٛص٠غ إٌجبربد أوضش وّب أ٠نب ٠غّؼ . ٌزؾغ١ٓ عٛدح اٌضّبس إٌّزظ

ٌألٚساق ثبٌزؼشك ٚ اإلِزقبؿ األوجش ألؽؼخ اٌؾّظ ٚ اٌزٞ ال ٠ؾذس ػٕذِب رّٕٛ 

رؾزبط ِؾبف١ً ِضً اٌطّبهُ ٚ اٌفٍفً اٌؾبس ٚ اٌفٍفً ٔظبَ رٙز٠ت . اٌّؾبف١ً ثذْٚ رٙز٠ت

ع١ذ ألْ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ؤدٞ ٚصْ صّبس رٍه اٌّؾبف١ً اٌٟ إٌزٛاء ٚ إٔضٕبء اٌفشٚع فبٌجزبٌٟ 

ٚ ِٓ اٌغٙخ . رٍّظ اٌضّبس األسك اٌشهجخ ٚ ؽذٚس أِشاك فطش٠خ أٚ ثىز١ش٠خ أٚ ف١شٚع١خ

إٌٟ لٛح ثؾش٠خ وج١شح ٚ ( اٌمنجبْ ٚ أ١ٌبف إٌخ١ً)ح  األخشٞ، رؾزبط هشق اٌزٙز٠ت اٌزم١ٍذٞ

ي  ٠66غزخذَ ِزٛعو. اٌزٟ رزطٍت ِؼٙب دسعخ ػب١ٌخ ِٓ اإلػزٕبء ثبٌٕجبربد ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ

و١ٍٛعشاَ ِٓ أ١ٌبف إٌخ١ً ٌزٙز٠ت ١٘ىزبس ِٓ اٌطّبهُ فٟ اٌؾمٛي اٌّفزٛؽخ  ٚ ٠ؼزّذ رٌه  70

. اٌطٛي اٌزٞ ٠ُغّؼ ٌٍٕجبربد ثبٌّٕٛ إ١ٌٗ ػٍٟ و١ّخ إٌجبربد فٟ وً ِزش ِشثغ ٚأ٠نب  

 

ثذأ رق١ٕغ ؽجىبد اٌج١ٌٛجشٚث١ٍ١ٓ فٟ أٚسٚثب فٟ اٌغز١ٕ١بد ٚ اٌزٟ لبِذ ثزؾغ١ٓ هشق 

رؼزجش أٔظّخ رٙز٠ت إٌجبربد اٌزٟ رغزخذَ ؽجىبد ِغبػذح دائّخ ٚ رٛفش . رٙز٠ت إٌجبربد

ْ اٌّؾبف١ً اٌزٟ رُفمذ وٍٙب فٟ اٌغ١ٕٓ اٌؾب١ٌخ، سأ٠ٕب اٌىض١ش َ. ِغبػذح أفنً ٌٍّؾبف١ً

اٌش٠بػ اٌم٠ٛخ اٌّغججخ إلٔؾٕبء إٌجبربد ٚ األِطبس اٌغض٠شح : ثغجت اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ِضً

. اٌزٟ رذِش األٚساق ٚ األص٘بس ٚ اإلٔزبط ٚ عٛدح اٌّؾبف١ً ثؾذح ٚ رذ٘ٛس دخً اٌّضاسع

. ٠ّىٓ ِٕغ ٘زٖ اٌخغبئش ػٓ هش٠ك هشق رٙز٠ت إٌجبربد اٌغ١ذح
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 HORTOMALLAS  (شبكة لدعم النباتات)الدعم بهورتماالس أهمٌة 

 : بعض األضرار شائع جدا، ولكن هنان  شىء زراعة الخضروات  استخدام الرافٌة عند

 ُاٌزٛع١ٗ/فٙٝ رزطٍت عٙذ ثؾشٜ وج١ش، لبدسح ػٍٝ ل١بَ اٌزذػ١ . 

 َالثذ وضشح ٌّظ إٌجبربد ٌزضج١ذ اٌشاف١خ ثبؽىب. 

  على الفاكهة جدا ٌستمرإلى مسحوق ناعم  لؾشددبدأ فت تجؾالرافٌة. 

  فٌؤدى الى  ممطوعاالربطات /ان ٌكون أحد الخٌوطوهنان خطر

 .االنتاج/المحصول رانهٌا

 خصبة  ٌةأرض فهى، خٌوطتكون من عدة ت( الرافٌة)ها أن وبما

 .بكتٌرٌا والعفنتكاثر اللل

 

أسخخذاو دعى شبكى هى انًفخاح، بًا اَها 

 : انًزاٌا انخانٍت (حعطى بفخش)حفخخش
  •ها او تنصٌبهاٌمكنن توفٌر الولت والمال ألنه لٌس من الصعب تثبٌت. 

  •العمالمن لبل  النباتات إلى أدنى حد ممكن لمس ٌكون. 

  •ألشعة الشمس (المكشوفة)المعرضة  (النباتات) كمٌة األوراق تكثر. 

  • االنتاج/المحصوللزٌادة كثافة تسمح. 

  •أو البكتٌرٌا/ مسببات األمراض مثل العفن و  تؤدى الىالظروؾ التً  وتمللالتهوٌة،  تحسن. 

  •  تنتشر ٌدوٌا التى أو البكتٌرٌا/ و  أمراض التعفنأو انتشارالفٌروسات ٌمنع نمل المتطوردعم النظام. 

  •ول حلالموٌتم امتصاص  ٌةطهٌرتاللتطبٌك العالجات  تامن األسهل وأكثر مالءم فانهبشكل جٌد،  تمتد /تنتشر وبما أن النباتات

 .بشكل أفضل

  • 2525 عند المٌادٌن، ةوأكثر كفاء اٌصبح أكثر عملً االنتاج/المحصولالتملٌم وحصادX سم. 

 

حرٌة الحركة عند  لمدر أكبر من  تسمح  سم 25×  25   مساحات من ٌٙب           HORTOMALLASIng هىسحًاالسانذعى انشبكى ال

. لنباتاحٌاة  فترة  تمددإضرار النباتات، والتً بدورها  التملٌم والحصاد دون 
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  طًاطى

 Pueblaٚ ثٛثال  Veracruzاٌّىغ١ه،  رؾذ٠ذا فٝ ف١شاوشٚط . أ١ِشوب –ٔؾأد اٌطّبهُ اٌؾّشاء فٝ اٌؼبٌُ اٌغذ٠ذ 

دعٕذ ٚ /ػٕذ ٚفٛي األعجبْ اٌٝ أِش٠ىب، وبٔذ اٌطّبهُ اٌؾّشاء سٚمذ. رذع١ٓ اٌطّبهُ/٠ؼزجشاْ ِؼمً رش٠ٚل

و  ،مفطحةالبذور . هٛسد اٌٝ فٛاوٗ ِزؼذح ٚ اٌزٝ ِٓ اٌّّىٓ اْ  رقٕف ِٓ ؽ١ش اٌؾغُ ٚ اٌٍْٛ ٚ ٔطبعخ اٌفبوٙخ

 (.المؽذٌات العلٌاجذور )جانبى /و جدر ثانوى ،أساسى/رئٌسً جذر  ر منالجذو ٌتكون عدسً،  شكلها

/ ثمرة ال. أسدٌة سبالت اوأكثر و خمسة بتالت او أكثر وخمسة او ستةمن خمسة  ومكونة اللون  ةزهرة صفراءال 

. أحمر، مع طعم حاد للٌال أصفر إلى  من  ان لوألا المتنوعة (ثمرة لبٌة) توتٚ ٘ٝ ِٓ اي  .الشكل دائرٌةالفاكهة 

تتطلب   النهار، على الرؼم من أنها  فترة ال تتأثر الطماطم  من طول.  منتجة/مصنعة/ةمعالجتؤكل طازجة أو ولد 

 30 األمثلدرجة الحرارة و تكون م،  2000 الى 20من  مساحةزراعتها فً  كانممن اإلو. من الضوء جٌدالدرا 

ال  ،درجة مئوٌة 26فوق  اللٌل حرارة  إذا كانت درجة )درجة مئوٌة فً اللٌل  16درجة مئوٌة فً النهار و 

 :حالٌا ٌتم تصنٌفها على النحو التالً(. الثمرة ترسخ/تستمر

 

 ٔجبرٝ : انًًهكت
  ٔجبربد ٚػبئ١خ: أنقسى

   صٕبئ١بد اٌفٍمخ: انخصٍُف
 اٌجبرٔغب١ٔخ  :انحانت
  اٌجبرٔغب١ٔخ: انعائهت

َْٔغبْ :انجٍٍ ٌْجَبِر     ا

   عٛالَٔٛ افىٛث١شع١غَٛ ي: انُىعٍت

 

 

 

 

، وبٔذ 2013فٝ ػبَ .  دٚي سئ١غ١خ 50اٌطّبهُ  أؽذ  اٌّؾقٛالد األوضش ؽقبدا فٝ اٌؼبٌُ ٚ رٕزغٙب ؽٛاٌٝ  ٠ؼزجش

هٓ؛ إٌٙذ ٚ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚ رشو١ب فٝ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ٚ  50,522,200اٌق١ٓ اٌؼظ١ّخ  فٝ اٌّشرجخ األٌٚٝ ِٕزغزب 

ٚاٌجشص٠ً ٚ أعجب١ٔب ٚ اٌّىغ١ه   . هٓ 18,000,000اٌٝ  11,000,000اٌضبٌضخ ٚ اٌشاثؼخ ػٍٝ اٌزٛاٌٝ  ِٕزغزب ِب ث١ٓ 

ٚ رؾً . اٌشئ١غ١خ  فٝ اٌؼبٌُ الٔزبط  اٌطّبهُ 10هٓ ُٚ٘ ِٓ مّٓ اي  4,000,000اٌٝ  3,000,000ثبٔزبط ِب ث١ٓ 

ربط ث١ّٕب فٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح، اْ  .ِٓ ؽ١ش أزبط اٌشئ١غٝ فٝ اٌق١ٓ اٌؼظ١ّخ ٚ إٌٙذ 11اٌطّبهُ اٌّشرجخ اي 

 .اٌطّبهُ ٠ىْٛ فٝ اٌّشرجخ اٌؼبؽشح
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 انبارَجاٌ 

المناطك االستوائٌة وشبه  فى هذه الفصائل نشأت  ، ملونجٌناأو  ؼٌنًالكواش سإلا ٚ ٠ؼشف أ٠نب ثٕجبد اٌج١ل ،

وبمٌة منطمة البحر األبٌض المتوسط  و تلتها 1200فى سنة  فً مصر بالفعل تزرع    و كانت. آسٌا فىاالستوائٌة 

 12-10درجة مئوٌة و  23/25 على درجة الحرارة متوسط متطلبة تفضل المناخات الحارة والجافة،  وهى . أوروبا

وتربة عمٌمة ٪، 65-50بٌن   ، والرطوبة النسبٌة(األزهار تسالطحدث ي و ؼٌر ذلن لد)النهار ضوء ساعة من 

و  160ما بٌن  تها تكونٌوما، ودورة زراع 30تدوم  بذورها دورة . المستوى الحموضةفى  7الى  6ع ، م هفب١ٌخ

من وزراعتها فى المٌادٌن  سبتمبر إلى دٌسمبر، من االنتاشفً مشاتل  األولات لزراعتهاأفضل وتكون . ٌوما 180

صل ولد يلوي  هاجذع؛ (سم من التؽطٌة 5تصل الى )مختلفة   وعروقجذر رئٌسً واحد و لها  الى ٌناٌر أكتوبر

من ) كبٌرة أعناق  للورق؛ و(محددة أو ؼٌر محددة) نوعٌة المحددةاعتمادا على  أمتار 3الى 2من إلى ارتفاع 

و مستدٌرة  ةدتمم/طوٌلة؛ الفاكهة اللون ةالزهور بنفسجً. على الجذع وبطرٌمة تبادلٌة، (األوراق الضخمة الكاملة

باللون  المبمعمثل األبٌض  مزٌج من األلواناألرجوانً إلى األسود واألبٌض أو  اللون منالوانها تختلؾ ولد ، الشكل

 .األرجوانً أو األخضر

 

  :حالٌا، ٌتم تصنٌفها على النحو التالً

 ٔجبرٝ : انًًهكت

  ٔجبربد ٚػبئ١خ: أنقسى

   صٕبئ١بد اٌفٍمخ: انخصٍُف
 اٌجبرٔغب١ٔخ  :انحانت
  اٌجبرٔغب١ٔخ: انعائهت

َْٔغبْ :انجٍٍ ٌْجَبِر     ا

  عٛالَٔٛ ١ٍِٕغ١ٕب ي: انُىعٍت
 

 

هٓ صُ إٌٙذ فٝ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ  28,433,500ثبٔزبط  2013وبٔذ اٌق١ٓ  إٌّزظ اٌشئ١غٝ ٌٍجبرٔغبْ فٝ ػبَ 

 .هٓ 1,354,185هٓ ٚ ا٠شاْ فٝ اٌّشرجخ اٌضبٌش ثبٔزبط  13,444,000ثبٔزبط 
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  ( الفلٌفلة الحمراء الحرٌفة)انشٍهى 

ٚ ِٓ ٘زا اٌقٕف ٠ٛعذ أٔٛاع ثش٠خ . عٕخ 6000، ٚ ٘ٝ ِذعٕخ لجً اوضش ِٓ  أفٍٙب  ٠ؼٛد اٌٝ أ١ِشوب اٌٛعطٝ/ٔؾأرٙب

من انواع المدجنة  وهى األكثر أهمٌة فى  الحرٌفة  الحمراء فلفلةٚرىْٛ . اٚ فٍفٍخ اٌط١ٛس  شٍهخبٍٍ ، ِضً  ِزؼذدح 

: التالًنمجموعات رئٌسٌة  ها الىمختلفة، ولكن ٌمكننا تلخٌص و تعرؾ بأسماء  .  العالم

ٚ دعٓ فٕف  . وما إلى ذلن سٌرانوٍو ،  ةواسعشٌلى ال، (جاالبٍُى)حارالفلفل ،  مٌراسول،  جرس أو الحلوفلفل ال

بٌن  ٌعود تارٌخها ما الفلفل الحار عن ثرٌةاألبماٌا و ألدم . تحدٌدا فً المكسٌنفى أمرٌكا الوسطى،  و  كابسٍكىو

 .هواكانيلبل المٌالد فً ت 5,500و  6,500

 

ما ٌزٌد   تصل الى ارتفاع، وٌمكن أن محورىالرئٌسً  شعبٌة، جذرهازرع سنوٌا، ذات أبعاد ت، ةنبات معمر ىوه

لدرجات  ةحساس و هى. البحر مستوى سطح فوق م 2500و زراعتها على ارتفاع ٌصل  اٌتم توزٌعه .للٌال عن متر

لها  األفضل حرارةال درجة  وتكونمنخفضة، الحرارة ال

  :وتصنف حالٌا على النحو التالً.  درجة مئوٌة  24

 ٔجبرٝ : انًًهكت

  ٔجبربد ٚػبئ١خ: أنقسى

   ِغ١ٌٕٛبد: انخصٍُف

 اٌجبرٔغب١ٔخ  :انحانت
  اٌجبرٔغب١ٔخ: انعائهت

  وبثغ١ىَٛ :انجٍٍ
  عٛالَٔٛ افىٛث١شع١غَٛ ي: انُىعٍت

 

 

هٓ ٚوبٔذ اٌّىغ١ه فٝ اٌّشرجخ  15,800,000،  رمذِذ اٌق١ٓ فٝ  أزبط اٌؾ١ٍٝ  ٚ اٌفٍفً ثبٔزبط 2013فٝ ػبَ 

 .هٓ 2,159,348هٓ ٚ رشو١ب فٝ اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ثبٔزبط  2,159,348اٌضب١ٔخ ثبٔزبط 
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 انفهفم 

هذا  و ٌعرؾ. فً جمٌع أنحاء العالم كخضارالمستهلكة ( حولٌةالفلٌفلة )أصناؾ   احد جرسال فلفلالفلفل الحلو أوٌعد 

  حولٌةالٌفلة و كما هو اٌضا الفلإلى بٌرو وبولٌفٌا  وٌعود تارٌخه األصلى  . بفلفل الحلو، او فلفل او كابسٌكوم  الصنؾ

األشكال واألحجام حٌث من  مختلفة بأنواع علٌها العثور  وٌمكن. أٌضا أربعة أنواع أخرى وزرعت منها ،  المتنوعة

 .واأللوان

تتفرع . عُ ِؼزّذا ػٍٝ ٔٛػ١خ اٌفٍفً ثبٌزؾذ٠ذ 75 ارتفاع تنمو إلى و لدسنوٌا  تزرع ، من انواع الشجٌرٌة  كون الفالفلت

نفسها فً اللون   الجدوع المتفرعة المتوسطة الجحم و من أعلى تبدى( ثنائٌة االتجاه)ثنائً  الى الخارج  الجدوع على نمط

الزهور ما  و ٌكون  حجم. الجانبٌةوتتفرع من البراعم اإلبطٌة  (خنثى)مزدوجة الجنس الزهور وتكون  . األخضر العمٌك

وتزن من الشكل والحجم،  تختلؾ فى توتٌة ولدثمرة الو . ةممعر ستة كأسٌة واألسنان و بتالت،  ةولها خمس سم  1 الى ٌمرب 

  (.وما إلى ذلن  مستدٌر، أسطوانً، مكعب وشكلها)إلى نصؾ كٌلو   فمط بضعة ؼرامات

متوسط درجة الحرارة الالزمة لهذا تكون  استوائٌة،  نباتات ااستوائٌة وشبه بما أنها 

 ، درجة مئوٌة 30كثر من األدرجات الحرارة     ؛درجة مئوٌة 23-22  المحصول 

 ٌجب ان تكون . الثمرةفمدان  ٌؤدى األزهار وبالتالً سموطلؾ النباتات وتسبب تت
. الماء بسخاءومستوى الحموضة للٌلة و رٌها ب جٌدة ، ٌةخصبة مع صرؾ التربة

 التملٌم توازن بٌن العناصر الؽذائٌة فً التربة مع األسمدة وعندعمل ومن المفضل 
دعم شجٌرة، مع شبٌه للتحفٌز سلون  األطراؾ أن تموم بمص  ٌفضل او ٌستحسن

 .أكثر سم أو  60 ارتفاعه

 

 (فهٍفهت حىنٍت)بٍُى هٍال/جالبٍُى حاسالفهفم 

، وأحد فً العالم التى تزرع (شٌلىِ(الحار  واسعة من الفلفلالتشكٌلة المن بٌن ( الفلفل الحار)هٌالبٌنو شٌلى  /ٌكون جالبٌنو

جٌد فً العدٌد من أنواع  بشكل (شٌلى)من الفلفل الحار و ٌنمو هذا الصنؾ. تؤكل فً أمرٌكا الالتٌنٌةأكثر األصناؾ التى 

 . التهوٌةو جٌدة الرطوبة ب احتفاظ و جٌدة  كون التربة جٌدة الصرؾ،تٌجب أن  و، الطٌنٌة التربة الرملٌة و باألفضل،التربة، 

درجة مئوٌة فً  16.5النهار و  أثناءدرجة مئوٌة  22 هاالبٌنو/لزراعة الفلفل جاالبٌنو األمثل درجة الحرارة متوسط تكون 

درجات و حٌن تكون ؛ (ورزهال تسالط)الزهور  ولد تموت، بشدةنمو النبات تبطىء  و الدرجات الحرارة المنخفضة .اللٌل

 .ٌحدث اٌضا فمدان الزهور و الثمرة درجة مئوٌة 32الحرارة أكثر من 

 هواجٌنانؽو ، أٌضا كوارٌسمٌنو سمىهٌالبٌنو و لكن ت/جالبٌنو تا باسم ٌشار إلى هذا الفلفل عاد

جدوع   وو لها جدوع مستمٌمة الى األعلى   ،سنوٌا تزرعو ".  ىالدهن شٌلى"أو  وشٌلً ؼوردو

 او ؤكل نٌئة،ت  و لد. ِؾٛس٘بتنمو على زهورها البٌضاء و   .فرعٌة باللون األخضر الداكن

لصناعة فى مجال ا أحد أهم أنواع الفلفل مالٌا  /التصادٌاعتبر و ت، مصنعة/معالجةمطبوخة أو 

 .الزراعٌة

بٌن  ما ارتفاعات تتراوح و تنمو علىعلى نطاق واسع  ي أمرٌكا الجنوبٌة ؾو تنتشر هذا الصنفٌة 

شجرة ) مانزانو"، " بٌرون"فً المكسٌن باسم تعرؾ و. ِزش فٛق ِغزٜٛ اٌجؾش 3000إلى  1500

تسمى ؼواتٌماال الفً و  ؛" سٌنارٌو "، أو ("الشمع)  ىسٌر"، (" شجرة البرلوق" )، ("التفاح

ولد  شجٌرة  شبهأو نبات  ةعشبً وهى نبات". روسوتو "مرٌكا الجنوبٌة األوفً  ،" بجاموروتو"

تكون ، وبالؽا الى حد كبٌر تكون  أو األوراق  ناعملد تكون و ، أمتار 3إلى  الى طول ٌصلنمو ت

،   األندٌزِ    ما زالت تزرع فى جمٌع انحاء جبال بولٌفٌا و أصلها ٌعود الىوٌعتمد أن . اللون ةأرجوانً ، والزهورومتجعدةكبٌرة أورالها 

بولٌفٌا وكولومبٌا  فى  المرتفعة تابفً الهضو 
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 انصًٍُ  شٍهى هابٍُشو كابسٍكىو 

كابسٍكىو   األكثر شهرة من مجموعة الفلفل  Habaneroوٌكون الهابنٌرو . مرة فً منطمة األمازونلد دجن ألول   وٌعتمد أن هذا الفلفل 

ٌْرة ووه. ٌنمو فً البرٌة فً بلدان مثل البٌرو واالكوادور والبرازٌل الذىو  انصًٍُ أو أكثر  زهرتٌنمع   متر 14.5 ٌصل طولها ُشَج

و . و أٌضا تختلؾ أشكاله، ىاللٌمون-إلى األصفر و البرتمالً-األصفر من البنً المحمر إلى اللون ألوانهختلؾ ي و .كل عمدةمعلمة فى 

ور ذالب و تزرع . مثل المكسٌن وأمرٌكا الوسطى ومنطمة األمازون والبرازٌل االستوائٌة للمناخات تماما  ئمةمال األصناؾ هذه تكون 

 .ل زراعتها فى الخارجللنمو والتنمٌة لب مالئمة  ظروؾ تتمتع بحٌث بفً مشاتل عادتا 

 2700صل الى ت زراعتها على ارتفاعات و هذه األصناؾ ٌمكن. جٌدة الصرؾاألرضٌة التى ستزرع  فٌها الشتالت  و ٌجب ان تكون

زراعة أفضل على و تكون ال .  و ولمحصول جٌد لنمو السلٌمم من المطر م 1000إلى  750ما بٌن الى حتاج  توِزش فٛق عطؼ اٌجؾش 

أفضل مع درجة  تنمو بشكلخفٌفة ولكن الالملوحة  و ٌمكنها التحمل. ةأو متموج ٌةمستو ٌةمع سطح و٪ 5ألل من بانحدارٌة  المنحدرات 

  6.5من  لصوىالحموضة 

 

 Capsicum فهٍفهت وبشٌت) Manzano pepperياَزاَى فهفم ال

pubescens) 

نمو على تو ،على نطاق واسع فً جمٌع أنحاء أمرٌكا الجنوبٌة الصنؾ هذا زرع ت

و تعرؾ . ِزش فٛق ِغزٜٛ عطؼ اٌجؾش 3000الى  ِزش  1500بٌن  ما ارتفاعات تتراوح

 و معناه، "Chile Manzano شٌلً مانزانو"فً المكسٌن، أو " Peron بٌرون" باسم

أو " Ruqutu رخوتو" باسم فً أمرٌكا الجنوبٌة و تعرؾ ، اشكله نسبتا الى" التفاح"

التً الشجٌرٌة، عشبٌة أو النباتات  وهى من. "(rocoto" كلمة من" ) rukutuركوتو"

كبٌرة وٌمكن أن تكون ناعمة أو  هاأوراقو . أمتار 3إلى  الى ارتفاع ٌصلأن تنمو  بامكانها

 أصلها ٌعود الىوٌعتمد أن . اللون بنفسجٌة/ةأرجوانً  هاازهار. ٌافعة/بالؽةو مجعدة جدا

  .بولٌفٌا وكولومبٌا فى (Andes)  األندٌزِز   ما زالت  تزرع فى جبال بولٌفٌا و
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 ) حشَكش فٍالدنفٍا)  طًاطى انخضشاء

  الطماطم ذات المشرةالطماطم الخضراء أو  وٌعرؾ باسم، )  ميبروتى اكس هورن)  ؼٌر.    أوكت فسالس اٌكسوكاربا   تدعى أٌضاو 

 و ٌعتمد. باذنجانٌة التً كانت تزرع فً أمرٌكا الوسطى لبل وصول اإلسبانو هى من فصائل ال .وما إلى ذلن  مٌلتومٌت أو  توماتٌلو أو

بٌن  طولها ما نبات سنوي عشبً ٌتراوح وهى . جمٌع أنحاء البالدبرٌة فً  و توجدبما أنها تنمو لد تم تدجٌنها فً جنوب المكسٌن،  أنها 

 خشبىعشبً أو  و لد ٌكون الجذع. عُ 60الجذر إلى ٌصل طول ٌمكن ان و جانبٌة/جذور ثانوٌة شوكً مع ولها جذر. سم 60الى  13

و . (وضعٌة متناوبة)بالتناوب  ، وتنموالجوانب متكافئة ٌر و اورالها منبسطة  غ ؛وتد محشورة الشكل او علىو  الماعدة/من الماع

و  مخضر -األصفر باللون ثمرةال وتكون .ة اللونواألرجوانًأصفراء أو بٌضاء  و لد تكون (على شكل نجمة)زهورها نجمٌة الشكل 

 :حالٌا، ٌتم تصنٌفها على النحو التالً. (calyx)س تحت الكأ وتوجد (على  شكل دائرى) الشكل مدورة

 

   إٌجبربد :انًًهكت

  ٔجبربد ٚػبئ١خ :انشعبت

يات  :انطائفت نائ قة ث ل ف  ال

  ثبرٔغب١ٔبد :انشحبت

  اٌجبرٔغب١ٔخ :انفصٍهت

   اٌجبرٔغب١ٔخ :انعائهت

 (فٌزالٌس إٌكسوكربا) : أنواع

 

 
:ٌمكن إٌجاد بٌانات ذلن التصنٌؾ فً الرابط التالً  

 

 

منطمة مزروعة بمساحة ،كان انتاج 2014فً  46,524.59 هٌكتار  661,141.11   7943دوالر أمرٌكً،  12طن بمٌمة  

 2014علً الرؼم من أن الطماطم الحمراء مزروعة بإنتشار أكبر، كان الفرق فً المساحة المزروعة بٌن اإلثنٌن فً . (4)

5,850.32  هٌكتارا فمط و ذلن ٌشٌر إلً أن سوق هذا المحصول ٌنمو   

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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لضغط المٌكانٌكً علً النباتات و كٌفٌة تملٌله عن طرٌك تهذٌب النباتات مع هورتوماالسا  

فبٌٕجبربد ػٍٟ إرقبي دائُ ثبٌظشٚف اٌطج١ؼ١خ . ػٍٟ إٌجبربد ثقٛسح هج١ؼ١خ ثغجت ث١ئزٙبانضغظ انًٍكاٍَكً ٠ّىٓ أْ ٠ظٙش 

ِٛسفٌٛٛع١ب إٌجبربد أٚ فٟ ف١غخ  األِطبس ٚ اٌش٠بػ اٌم٠ٛخ اٌزٟ رخٍك مغطبً ػٍٟ إٌجبربد ٚ رؼًّ وؼٛاًِ ِؾىٍخ فِٟضً 

ٚ إرا وبْ عجت ؽذٚصٗ اٌظشٚف اٌطج١ؼ١خ أٚ ال، فٙٛ ٠ؼشلً إٌّٛ ٚ عٛأت وً عضء ِٓ إٌجبد . انضغظ انًٍكاٍَكً أخشٞ 

ٚ اٌزٟ أ٠نب رخٍك مغطبً ١ِىب١ٔى١بً وج١شاً ػٍٟ إٌجبربد  حهزٌب انُباحاثِضً  حقٍُاث انبسخُتفٟ اٌضساػخ، رغزخذَ . اٌّقبة

٠ؤدٞ ٘زا اٌٟ خغبسح إٌجبد ١ِٛ٠ٓ أٚ صالصخ لجً أْ ٠غزىًّ ّٖٔٛ . ثبإلمبفخ إٌٟ اٌنغو اٌزٞ ٠ٛاعٙٗ ثغجت اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ

(.9،10)اٌطج١ؼٟ   

فٙٛ ٠غبػذ ػٍٟ اٌز٠ٛٙخ ٚ رؾغ١ٓ . رم١ٕخ ثغزب١ٔخ أعبع١خحهزٌب انُباحاث 

رمًٍ اٌظشٚفاٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌّقغشح فبٌجبربٌٟ  اٌّغججخ إلسرفبع ٔغجخ   

رغزف١ذ ِؾبف١ً اٌطّبهُ ٚ اٌجبرٔغبْ ٚ اٌفٍفً . األِشاك اٌّزؼٍمخ  ثبٌشهٛثخ

اٌؾبس ٚ اٌطّبهُ اٌخنشاء ٚ اٌفٍفً ثقٛسح وج١شح ػٍٟ اٌشغُ ِٓ وٛٔٙب 

ألٔٗ ٠ّٕغ ٔجزبرٙب ِٓ اٌزٍف ٚ عبق إٌجبد ِٓ حهزٌب انُباحاث ؽغ١شاد ِٓ 

رُوش، وً ِشح ٠زُ ف١ٙب سثو إٌجبد ٌٛفٍٙب ٚ وّب (. 16)اإلٔؾٕبء ثغجت ٚصٔٙب

ٚ ٠ؾٛي انضغظ انًٍكاٍَكً ثئعزخذاَ أ١ٌبف إٌخ١ً أٚ ٌظجو اٌنغو ٠ؾذس 

هبلبد إٌجبد إٌٟ رق١ٍؼ األمشاس اٌّزغججخ ثذالً ِٓ إعزخذاِٙب فٟ ّٔٛ أٚسالٗ 

ٚ ثبٌطش٠مخ ٔفغٙب، إرا رُ سثو إٌجبد إلػبدرٗ ٌٛمؼٗ ِشح أخشٞ  . ٚ صّبسٖ

ٖ ١ٌزى١ف ِشح أخشٞ ٚ إ٠غبد اٌٛمغ األفنً ١ٌؾقً ػٍٟ أؽؼخ ع١ىشط ٔفظ

رزطٍت رٍه اٌطش٠مخ عٙذ ثؾشٞ وج١ش ٚ رٌه ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠غت . اٌؾّظ ٚ اٌز٠ٛٙخ 

ُّؼشك ٌٗ ثبإلمبفخ انضغظ انًٍكاٍَكً سثو إٌجبد أوضش ِّب ٠ؤدٞ إٌٟ ص٠بدح  اٌ

أصبس اٌنغو  أٔظش د١ٌٍٕب اإلسؽبدٞ ٌّؼٍِٛبد أوضش ػٓ( )9)إٌٟ رىب١ٌف اإلٔزبط 

(. ا١ٌّىب١ٔىٟ ػٍٟ ٔجبربد اٌطّبهُ  

 

 

 

 

 

 

  

 سثو إٌجبربد ٠ٕزظ مغو ١ِىب١ٔىٟ

 

اٌنغو ا١ٌّىب١ٔىٟ اٌّزغجت ِٓ سثو إٌجبربد ثئعزخذاَ هشق اٌزٙز٠ت اٌزم١ٍذ٠خ   
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.أِشاك اٌجبرٔغب١ٔبد اٌزٟ رٕزمً ٠ذ٠ٚبً ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ ِٕؼٙب ثئعزخذاَ ٘ٛسرِٛبالط   

٠ؾذس ػٓ هش٠ك )ػّبي اٌّضسػخ وبٔبل١ٍٓ ٌألِشاك اٌزٟ رٕزمً ٠ذ٠ٚبً فنالً ػٓ اٌنغو اٌزٞ ٠ؾذس ٌٍٕجبربد ٚ ػالٚح ػٍٟ رٌه، ٠ّضً 

رأرٟ ٘زٖ  . أو إَخقال انعذوي انًٍكاٍَكً اإلحصال يباشش إَخقال٠غّٟ ٘زا (. سثو ٔجبد ِقبة صُ ٌّظ ٔجبد اخش ع١ٍُ ف١قبة ٘ٛ األخش

رخزٍف ٘زٖ األػشاك ِٓ رؾٖٛ اٌضّشح . ٚ اٌغالي ة أػشاك ِزؼذدح رغجت رمٍـ اإلٔزبطاألِشاك ػٓ هش٠ك ِغججبد األِشاك اٌزٟ رغت

ف١شٚط . انعفٍ و انبكخٍشٌا و انذٌذاٌ اإلسطىاٍَت و انفٍشوساث: ٚ ػٛاًِ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ُ٘ .إٌٟ اٌخغبسح اٌغضئ١خ أٚ اٌى١ٍخ ٌٍّؾقٛي

٠ّىٓ ٌٙزا اٌف١شٚط اإلٔزمبي ػٓ هش٠ك األ٠ذٞ أٚ اٌمّبػ اٌزٞ رٍٛس ِٓ ِغججبد . إَخقال انعذوي انًٍكاٍَكً اٌزجغ ٘ٛ ِضبي ِٓ أِضٍخ ِٛص٠ه

.٠ّىٓ أ٠نب ٌٍّؼذاد ٚ األدٚاد اٌزٟ رُ اعزخذاِٙب أْ رقجؼ ٍِٛصخ ٚ رٕمً اٌّشك. اٌّشك ػٕذ سثو ٔجبربد ِقبثخ  

شبكاث انبسخُت أٚ شبكاث حهزٌب انُباحاث أ٠نب رُؼشف ة ) شبكاث انًساعذة اٌغذ٠ذح ِضً اعزخذاَ  طشق حهزٌب انُباحاثٌٙزا اٌغجت، رمًٍ 

ٚ ٟ٘ أ٠نب رّٕغ إٔزؾبس . ثقٛسح وج١شح عبِؾ١ٓ ٌٗ ثبٌزطٛس ثؾش٠خ  اٌزٞ أؽذصٗ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٟ إٌجبربد  انضغظ انًٍكاٍَكً ( انًساعذة

   (. ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٌٍٕجبد) األيشاض انًُقىنت يٍكاٍَكٍاً 

: اٌجشٚرٛوٛالد اٌقؾ١خ /اإلعشائبد   

ِٓ أ٠ٓ أرذ، اٌظشٚف اٌزٟ ِٓ خالٌٙب رُ : ٠غت رغغ١ً ِؼٍِٛبد دل١مخ  ػٓ اٌؾجٛة اٌزٟ رؾزش٠ٙب -1

ٚ ؽفظٙب، اٌّؾقٛي اٌّزٛلغ، خقبئـ صّبس٘ب، ٔغجخ إٔجبرٙب ٚ  ٌٕضش٘باٌؾقٛي ػ١ٍٙب، اٌظشٚف اٌّطٍٛثخ  

 و١ف١خ اٌزأوذ ِٓ خٍٛ٘ب ِٓ ِغججبد األِشاك

ِؼشفخ اٌّؾبف١ً اٌزٟ رُ صسػٙب عبثمبً ٚ اٌى١ّب٠ٚبد اٌزٟ رُ ٚمؼٙب إرا وبٔذ  ِٓ اٌُّٙ -2

٠غت إعشاء ثؼل اٌذساعبد ػٓ ِب إرا وبْ ٕ٘بن وبئٕبد دل١مخ  أٚ . ٕ٘بن أ٠خ أِشاك

.ِؼبدْ صم١ٍخ ٚ و١ّخ اٌّغز٠بد، إٌخ ٚ رٌه ٌٍزأوذ ِٓ اعزؼذاد األسك ٌٍضساػخ  

اٌقشف ٠غت ػًّ فؾـ دٚسٞ ػٍٟ ٚ لٕٛاد اٌشٞ -3  

٠غت ؽشس األسك ٌٍزخٍـ ِٓ ٚعٛد أٞ وزً ثبٌزشثخ ٚ اٌغّبػ ٌٙب ثبٌزؾجغ  -4

.ثبألوغغ١ٓ  

 

أ٠نب ٌّٕغ اٌف١بمبٔبد)ؽك األصالَ ٌزؾغ١ٓ اٌشٞ  ٚ اٌقشف   -  5  

 

.عغً عشػبد ِج١ذاد األػؾبة اٌّغزخذِخ ٚ رٛاس٠خ اعزخذاِٙب -6  

.٠ٛفٟ ثبٌؾؾٛ ٌٍغ١طشح ػٍٟ اٌؾؾبئؼ ٚ ؽفع ا١ٌّبٖ  -7   

. إٌجبربد ِضً اٌمشػ١بد ٚ اٌجبرٔغب١ٔبد حهزٌبإٔٗ ٌّٓ اٌُّٙ  -8  

خالي اٌّّبسعبد )أٚ إٌجبربد ( خالي اإلٔجبد)ِٓ اٌُّٙ لجً ٚ ثؼذ ٌّظ اٌؾزالد  -9

فبثخ ثّغججبد األِشاك ٚ خبفخ خالي ػ١ٍّخ اإلٔجبد ٌّٕؼٙب ِٓ اإل..... أْ (اٌضساػ١خ

.ؽ١ش رىْٛ إٌجبربد أوضش ػشمخ ٌألِشاك  

٠غت ِشالجخ اٌؾب٠ٚبد اٌّغزخذِخ ٌزخض٠ٓ ا١ٌّبٖ ٌٍشٞ ٚ لٕٛاد اٌقشف  -10

.ثئعزّشاس  

. ٠ٛفٟ ثئعزخذاَ اٌشٞ ثبٌزٕم١و ِغ إعزخذاَ ؽجىبد رٙز٠ت إٌجبد اٌّغبػذح ٌٍزم١ًٍ ِٓ فشؿ ؽذٚس رٍٛس  -11  

ٚ ٠غت إعشاء رؾ١ًٍ ٌؼٛاًِ . اٌؾبعخ إٌٟ ِىبْ رخض٠ٓ آِٓ ٌألعّذح اٌى١ّب٠ٚخ ٚ وً ٔٛع ِٓ رٍه األعّذح ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٗ إصجبد ٌٍّٕؾأ -12

ضٍٟ ٌٍزشثخ  ُّ (.30)اٌزشثخ ٚ األٚساق ٌزؾذ٠ذ اٌّغز٠بد اٌالصِخ  ٌٍؾفبظ ػٍٟ اٌظشٚف اٌ  
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 خطٛاد اٌزذ١ِٓ ٚاٌجغزشح ٚاٌزغف١ف اٌؾشاسٞ ٚاألؽؼخ فٛق ػٕذ إعزخذاَ أعّذح ػن٠ٛخ ٠غت إرجبع -13

) اٌجٕفغغ١خ ٚ اٌٙنُ اٌمٍٛٞ إٌخ ثؾزس ٚ ٠غت أْ ٠ُجشص فٟ إخزجبساد ِؼ١ٍّخ ِقشػ ثٙب ِٓ لجً ٚص٠ش اٌقؾخ 

 . IS0017025أٚ رّذ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً ع١بعخ ( اٌٍغٕخ االرؾبد٠خ ٌٍؾّب٠خ ِٓ اٌّخبهش اٌقؾ١خ

 .عّذح اٌؼن٠ٛخ ٚ اٌزؼبًِ ِؼٙب فٟ ِٕبهك ِٕفقٍخ ػٓ اٌّغبؽبد اٌّضسٚػخ٠غت ؽفع األ -14

 .٠غت رق١ُّ أِبوٓ ِؼ١ٕخ ٌزخض٠ٓ إٌفب٠بد 15-

 .٠غت ٚمغ ؽٛاعض ِبد٠خ ٚ ؽ١خ ٌّٕغ دخٛي اٌؾ١ٛأبد األ١ٌفخ أٚ اٌّزٛؽؾخ إٌٟ اٌّغبؽبد اٌّضسٚػخ -16

٠غت أْ ٠زُ رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ػٍٟ و١ف١خ ( اٌّج١ذاد اٌؾؾش٠خِج١ذاد األػؾبة أٚ )ػٕذ ٚمغ األعّذح أٚ اٌى١ّب٠ٚبد  -17

 ٚ ٠غت إعزخذاَ ؽب٠ٚبد خبفخ ٌخٍو وً ِٕزظ. ٚمغ وً ِٕزظ ٚ ٠غت أْ ٠زُ رض٠ٚذُ٘ ثّؼذاد األِبْ إٌّبعجخ

ِٓ األفنً إعزخذاَ رم١ٕخ غغً صالص١خ ػٕذ اٌزؼبًِ ِغ وً  -18

ل١ٕخ ًِء رزنّٓ رٍه اٌذ. ؽب٠ٚبد اٌى١ّب٠ٚبد اٌضساػ١خ اٌفبسغخ

اٌؾب٠ٚخ ثبٌّبء ٌشثغ وبًِ صُ رغط١زٙب صُ سعٙب ٌضالص١ٓ صب١ٔخ لجً 

٠غت أْ ٠زىشس رٌه صالس ِشاد لجً رىغ١ش اٌؾب٠ٚخ إٌٟ . رفش٠غٙب

لطغ صُ رخض٠ٕٙب فٟ ِخضْ ِؤلذ صُ إسعبٌٙب إٌٟ ِشوض رغ١ّغ 

(30.)  
  

  

  

 

  

  بكتٌرٌا ذو خالٌا (: مٌكٌبانٌنسٌس)كالفٌباكتر مٌكٌسٌانٌنسٌس النوع الفرعى لل
  مضاعفة الؽالؾ فى محاصٌل الطماطم

 ال تظهر اعراض فى بداٌة المرض ولكن فى ؼضون اٌام للٌلة: 

  السفلٌة تبدأ فى االصفرار بسرعة ثم تلٌها االوراق العلوٌةاالوراق. 

 تبدأ شموق نخرٌة فى الظهور على الجذوع وتمتد الى بتالت األزهار. 

  تظهر على الثمار عالمات دائرٌة بنٌة اللون فى المركز وبٌضاء على الحواؾ تعرؾ
 (11,12)بعدها ٌصبح النبات متنخًرا وٌجؾ( عٌون الطائر)ب

  

 
 :ِٓ اٌىالف١جبوزش اٌٛلب٠خ

 ٚاٌف١شٚعبد ٚاٌمٛاٌت ؽشاء ثزٚس خب١ٌخ ِٓ اٌجىزش٠ب . 

 ًٌٍزشثخ ٌّٕغ ظٙٛس ثىزش٠ب ػًّ رؾ١ٍ. 
  ٝٚاٌؾفبظ ػٍٝ إٌجبربد ادح اٌضسعٔجبد ٚإعاإلرؼم١ُ اٌّٛاد اٌزٝ عٛف رغزخذَ ف. 

 رغٕت اٌشهٛثخ اٌضائذح ثزٛف١ش ٔظبَ رقش٠ف ع١ذ. 

  ٓخب١ٌخ ِٓ األػؾبةاٌقفٛف اٌؾفبظ ػٍٝ إٌّبهك ث١. 

  لُ ثزٕظ١فُٙ ِٓ ٔجبد إٌٝ اٌزٜ ١ٍ٠ٗ أٚ ػٍٝ  األلً ػٕذِب رزؾشن ) اٌّؾقٛي ٔظ١فخ  فٝ ِؼبٌغخاٌؾفبظ ػٍٝ األدٚاد اٌّغزخذِخ

 ( فف إٌٝ اٌزٜ ١ٍ٠ِٗٓ 

 (21,22)رٕبٚة اٌّؾقٛي ٠غبػذ ػٍٝ رم١ًٍ اٌؼذٜٚ ثٙزٖ اٌجىزش٠ب 

 

  

ػٍٟ ( أص٘بس)اٌؾٛاعض اٌؾ١خ : رؼ١ٍمبد اٌقٛح

. ؽبفخ اٌّؾقٛإلففشاس األٚساق اٌغف١ٍخ  
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  فى الفلفل والطماطم  (زانثومونا فٌزٌكاتورٌا) األوراق البكتٌرى تبمع: 

  مرض ٌُظهر نفسه عندما تكون الحرارة والرطوبة عالٌة. 

  تظهر األعراض على شكل بمع خضراء لاتمة ؼٌر منتظمة الشكل والتى تتحول
 .إلى بنٌة ولدٌها لون لرمزى على حوافها

 التالى تملل من إنتاجٌة المحصول تُسبب تسالط أوراق النبات المصاب بها وب
(15) 

 

 

 :الولاٌة من تبمع اآلوراق البكتٌرى
 

 شراء بذور خالٌة من مسببات المرض. 

 الحفاظ على الحمل نظٌفا وخالٌا من بماٌا المحاصٌل األخرى.  

  لُ ثزٕظ١فُٙ ِٓ ٔجبد إٌٝ اٌزٜ ١ٍ٠ٗ أٚ ػٍٝ  األلً ) اٌؾفبظ ػٍٝ األدٚاد اٌّغزخذِخ فٝ عٕٝ اٌّؾقٛي ٔظ١فخ

 .(إٌٝ اٌزٜ ١ٍ٠ٗ  ٔجبد أٚففػٕذِب رزؾشن ِٓ 

  تكون مبتلة وهذا سوؾ ٌمنع البكترٌا من االنتشار ال تعالج النباتات عندما. 

  (.15)ٌوصى بتناوب المحصول لتملٌل عدد البكترٌا فى التربة 

 

 فٌروس تبرلش التبغ 

 كثر الفٌروسات المعروفة فى الزراعة تصٌب التبػ هو واحد من أ
ض ٌنتشر فمط وهذا المر. خرىات األوالطماطم وكثٌر من الباذنجانً

 (18()من نبات إلى نبات أو من عامل إلى نبات)عن طرٌك االتصال 

   الصفة الممٌزة له هً تبمع األوراق 

  نمو ؼٌر طبٌعى 

 وراق مشوهة أ 

 وراق بسرعة منذ بداٌة اتات المعرضة للمرض ٌحدث تنخر األفى النب
 .اإلصابة 

 

 

 الولاٌة من فٌروس تبرلش التبػ: 

  ى بماٌا لمحاصٌل سابمةخالٌة من أالتأكد من أن الحمول. 

 إلى الذى ٌلٌه ت وعند االنتمال من نبات أو صؾدوات وأٌدى العمال لبل لمس النباتاتنظٌؾ األ . 

 (.20)و مماِومة لهذا النوع من الفٌروساتمسببات المرض أراء بذور خالٌة من ش 

  

 بمع على سطح ثمار الطماطمت: تعلٌك على صورة 



 Copyright-HORTOMALLAS 2016©       دنٍم االسخخذاو انبارَجاٍَاث حهزٌب

 

  الواهنةفٌروس الطماطم الكثٌفة 
 

  أجزاء مختلفة من العالم فى برٌطانٌا وُوجدت فى  1935اكتشفت عام
 .تشمل اوروبا وشمال وجنوب أمرٌكا وشمال أفرٌمٌا

  ( بعد خمسة أٌام من العدوى)تظهر جروح دائرٌة متنخرة على األوراق
 .ثم تتحول إلى صفراء وتسمط

  فى حالة العدوى المنًظمة تلوى اآلوراق الحدٌثة نفسها ألعلى من الممة
(23)  

 

 :الولاٌة من فٌروس الطماطم الكثٌفة الواهنة

  شراء بذور خالٌة من مسببات المرض. 

 الحفاظ على المناطك المجاورة للمحصول نظٌفة وكذلن منطمة الزراعة نفسها. 

 تعمٌم األدوات وتطهٌر أٌدى العمال لبل وبعد لمس كل نبات أو بٌن الشموق. 

 تناوب المحصول ٌساعد على تملٌل خطر التلوث بالعدوى . 

 

  (كولٌتوترٌكوم كوكودٌس)البثور أو داء ثمار الطماطم  

 ن ٌبمى لولت طوٌل فى بماٌا المحاصٌل السابمة وٌظهركمرض الفطر ٌستطٌع أ هذا
ودرجة الحرارة %( 100%-85) الرطوبة بٌن . وراق والثمارالجذوع واألفى 
 .درجة سٌلزٌوس هً الظروؾ األمثل لهذا الفطر لكى ٌنمو 27الى  2من 

 تفمد الثمارجودتها وتصبح سهلة التدمٌر أثناء النمل. 

 نحافظ علً الثمار طازجة أن من الصعب. 

  (27-21)أٌام تصبح الجروح مرئٌة فى الثمار الناضجة بعد خمسة او ستة 
 

 

 

 
 :البثور أو داء ثمار الطماطمالولاٌة من 

 

 شراء بذور خالٌة من مسببات األمراض 

 ًجٌد أثناء زرع محصولنر نظام صرؾ توف. 

 م وسائل تناوب المحصولااستخد. 

  وبعد لمس كل نبات أو بٌن الصفوؾتعمٌم األدوات وتطهٌر أٌدى العمال لبل . 

 تنظٌؾ التربة من بماٌا الحصاد السابك . 

  

 جروح متنخرة فى ثمار ناضجة: عنوان فرعى لصورة
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  اكسفٌروس البطاطس(PVX)    فى الفلفل.  
 

  :نواع الباذنجانٌات وأعراضه العامة هٌاهذا الفٌروس ٌمكن أن ٌصٌب معظم أ

  التضلٌع على األوراق العلٌا ٌمكن أن ٌُرى بوضوح ثم تصبح متنخرة بعد
 .لاتم بنى أو أسود تمرٌبا ذلن وتتحول من اللون البنى إلى لون

  األعناق تصبح متنخرة مسببة فمدان الخضرة. 

 ٌمكن ان ٌحدث التنخر أٌضا فى األزهار وفى ثمار النبات. 

  ٌمكن لهذا الفٌروس ان ٌسبب تولؾ النمو وتبمع أالوراق وذبولها وتعتمد
 (.17)األعراض على عمر النبات ومدة العدوى 

 

 

 :اكس  لولاٌة من فٌروس البطاطسا

  شراء بذور خالٌة من مسببات المرض 

 ى أعشاب ضارةالمجاورة حول منطمة الزراعة من أ إخالء المناطك.. 

 تعمٌم األدوات وتطهٌر أٌدى العمال لبل وأثناء أداء المهمات الزراعٌة. 

  (.24)تناوب المحصول 

 

 

 فٌروس البمع الحلمٌة للتبغ 

  كان هذا الفٌروس متوطنا فى وسط وشمال أمرٌكا وٌوجد أٌضا اآلن
فى المملكة المتحدة واوكرانٌا والصٌن والمجر وإٌطالٌا والٌابان من 

 ونباتات الزٌنة واألعشاببٌن بالد أخرى وٌؤثر على الخضروات 

 تظهر عالمات تنخر صؽٌرة على األوراق. 

 ٌحدث التنخر فى العروق. 

 ٌسبب تموس سفلى لألوراق. 

 

 

 

 فٌروس البمعة الحلمٌة للتبػلولاٌة من ا
  شراء بذور خالٌة من مسببات المرض 
 على نظافة المناطك المجاورة ومنطمة الزراعة نفسها الحفاظ.  
  وبعد لمس كل نبات أو بٌن الصفوؾتعمٌم األدوات وتطهٌر أٌدى العمال لبل. 
 تناوب المحصول ٌساعد على تملٌل خطر التلوث بالعدوى. 

  

 نبات الطماطمتضلٌع متنخر على أوراق : تعلٌك على صورة

ٌمكن رؤٌة عالمات التنخر : تعلٌك على صورة
 األوراقالصؽٌرة وكذلن تموس 
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 ياالسحثبٍج شبكت حعشٌش هىسحى
 

 
 تتكٌؾ مع طرٌمة كل مزارعماٌلى ٌصؾ سلسلة من الخطوات التى ٌجب أخذها فى االعتبار عند تثبٌت شبكة هورتماالس والتى 

 
 :المواد الالزمة

 

  إلى )إلخ وٌختلؾ طول األعمدة على خسب المحصول الذى ٌنمو ..ٌمكن ان تكون مصنوعة من الخشب او المعدن او الخٌرزان : أعمدة
 (إلخ.... رملٌة او طٌنٌة ) وعلى حسب نوع التربة التى سوؾ ٌتم زراعتها فٌها ( اى مدى سٌنمو

 
  أعمدة صؽٌرة تصنع من الخشب او اى مادة اخرى لكى تُمكن الشبكة من الحفاظ على ضؽطها والحفاظ على األعمدة فى مكانها : أوتاد

 .وتختلؾ المماسات اعتمادا على نوع التربة 
 ٌعطى المحصول ثبات أكبر وٌستخدم ؼالبا فى الكرمة او النباتات المتسلمة مثل المرعٌات : سلن الشد العلوى 

 مماسات الشبكة تكون متماشٌة مع االرتفاع األلصى لكل محصول وٌمكن ان تٌربط الشبكة على األعمدة : رٌش هورتماالس شبكة تع

 .باستخدام ألٌاؾ النخل او أربطة بالستٌكٌة

 

 

 1- على ( سم60إلى  40من )تثبت األعمدة على عمك معمول

حسب معٌار ورأى كل مزارع وتختلؾ المسافة بٌن األعمدة على 

ممكن أن تكون )حسب نوع المحصول المزروع ورأى المزارع 

وكما تعتمد على نوع المحصول فإنها تعتمد ( أمتار 8و 1.5بٌن 

وعلى نوع شد النبات ( إلخ..رملٌة او طٌنٌة )على حالة التربة 

 .المتسِلك المستخدم

 

 2٠ّىٓ ٚمغ ٚرذ فٝ وٍزب ؽبفزٝ اٌقف ٚفٝ  -أ

االرغبٖ اٌّؼبوظ ٌألػّذح ٠ٚغزخذَ عٍه اٌؾذ ٌشثو  وً ٚرذ 

ٚع١ؾغٓ رغ١ٍفٙب ٚسثطٙب ِغ  -ثٛاعطخ وً ػّٛد -ثب٢خش

 .ثؼنٙب ِٓ ِمبِٚخ ٚصجبد األػّذح

 

٠ّىٓ ٚمغ ػّٛد إمبفٝ ث١ٓ اٌؼّٛد٠ٓ األٚي اٌضبٔٝ ػٍٝ . ة2

ه عٍه ػٍٝ وً ػّٛد ٠ٚزُ اٌغبٔت اٌذاخٍٝ ٌؾبفخ وً ؽك صُ ٠ُشةً 

 .رغ١ٍفٙب ٚسثطٙب ؽٛي وً ٚاؽذ ؽزٝ ٠زُ سثو وً األػّذح ثؾىً آِٓ
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وً ػّٛد ِٕفقال اٚ ػٓ هش٠ك ٠ّىٓ ػًّ رٌه ػٓ هش٠ك سثو )٠زُ وؾف اٌؾجىخ ثطٛي اٌؾك ٚسثطٙب ثبألػّذح ثٛاعطخ أ١ٌبف إٌخً -3

عُ ِٓ اٌزشثخ ٢ٔٗ ثّغشد أْ رقً إٌجبربد إٌٝ ٘زا االسرفبع فغٛف  30اٌٝ  ٠ٚ20ٛفٝ ثزشن ِغبفخ ِٓ ( رغ١ٍف اٌؾجىخ ؽٛي وً ػّٛد

 .رجذأ اٌؾبعخ إٌٝ ؽجىخ اٌزؼش٠ؼ
 

بع أوعن طرٌك خٌاطة السلن داخل وخارج كل وجودعمًد منفصلة لكل مر)نوٍصى بربط سلن الشدعلى الخٌط األول من الشبكة :ملحوظة
 .سوؾ ٌعطى محاصٌل مثل الشمام والبطٌخ والمرع والخٌاردعم أفضل(مشبن

 

 

ٔظبَ ؽجىخ اٌزؼش٠ؾخ ِضدٚعخ )ثبربد اٌطّبهُ اٌخنشاء ثبإلمبفخ إٌٝ رٌه ٠ٛعذ هش٠مخ اخشٜ ٌّٕٛ اٌفٍفً اٌؾبس ٚاٌطّبهُ ٚاٌجبرٔغبْ ْٚ

 ( عبٔذ٠ٚزؼ أٚ ٔظبَ ِضدٚط اٌغذساْ" V( )"اٌقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تثبٌت نظام شبكة التعرٌش مزدوج : عنوان فرعى لصورة

وتمرٌب للربط بٌن الشبكاتالصفوؾ   
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 ٌاتالباذنجان معة المزدوج التعرٌش ةشبن استخدام

 بالمٌاه المحاصٌلؼمر إلى العواصؾ و الشدٌدة الرٌاح فتؤدي, المحاصٌل على باستمرار الجوٌّة الظروؾ تؽٌّر ٌؤثر
 الطرٌمة بهذه من اعالة المزراعٌن الجوٌّة التؽٌّرات منع هذهل و. الفطرٌاتو البكترٌا تسبب الظروؾ الرطبة التى تفضلهاو

  .الزراعٌة المحاصٌل إرشادوتدرٌس  ٌتم أن جًدا المهم منؾ

 

 الباذنجان, الطماطم, الحار لالفلؾ عديُ 
 المحاصٌل من الخضراء الطماطم و

 و, النمو أثناء توجٌه إلى تحتاج التً
 ألن وذلن. جٌد دعم نظام إلى األهم

 النبات جذوع تلوي أن تستطٌع ثمارها
. النبات فٌختنك العلٌا الجذوع خاصةً 

 وزن بٌن الجمع أن إلى باإلضافة
 ٌسبب أن ٌمكن الموٌة حاالري و الثمار
  .النبات موت و الرئٌسً الجذع انثناء

 

 

 تكوٌن و المحصول تطّور ٌحّسن و الفروع من المزٌد إنتاج على النباتات ٌشجع فهو جًدا مهمة زراعٌة عملٌة التشذٌب إن
 تتمتع(. المٌتة أو الجافة الجذوع أو األوراق لطع خالل من) اإلنتاج ٌحّسن مما التنفس على النباتات ٌساعد كما. األزهار
 اإلضرار بدون بسالسة الحصاد و بالتشذٌب بالمٌام تسمح سم 25×25 لٌاس بمربعات هورتماالس تعرٌش شبكات

 .عمرها من فتزٌد بالنباتات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام مزودج " الساندوٌتش شكل على أو (V) حرؾ شكل على هورتماالس تعرٌش ةشبن تُستخدم أن أًٌضا ٌمكن
 توفر و.(الباذنجانٌة)الخضروات لمحاصٌل أفضل دعم ٌتٌح وهذه الطرٌمة عند استخدام شبكة التعرٌشة". الصفوؾ
جذع او ثمرةسوؾ ٌكون له دعم ٌحمٌه من فمدان  كل فإن آخر بمعنى أو,  خاص دعم للجذوع والثمار المزدوجة الصفوف

اإلضافة إلى ذلن فإن هذا النظام ٌعنى ان النباتات لن تكون ب. الثمار اختناق أو الجذع إلتواء أو الثمار نتٌجة اإلصابات
االنتشار وهنا ٌشار إلى  البكترٌا و الفٌروسات و لفطرٌاتل المٌكانٌكً االنتشار ٌمنع هذا بدورهو بحاجة مستمرة للمعالجة

 أو لفطرٌاتا من بنوع مصاب نبات العمال لمس فإذا. ألن األمراض تنتشر عن طرٌك االتصال الفٌزٌائى المٌكانٌكى
 أو األدوات على ٌنطبك األمر نفس و فإن المرض سوؾ ٌنتشر السلٌمة النباتاتلمس أو احتن ب ثم البكترٌا أو الفٌروسات

  .السلٌمة النباتات مع تُستَخدم ثم المرٌضة النباتات تالمس أن ٌمكن أؼراض أي

  

 ال: الصورة على تعلٌك

 العلٌا الجذوع تستطٌع

 وزن تدعم أن للطماطم

 ستخداما بسبب الثمار

من ألٌاؾ  دعامات

 النخل
 مدّعمة طماطم ثمار

 شبكات باستخدام

هورتماالس تعرٌش  

معالجة محصول 
الباذنجان عند 
استخدام ألٌاؾ 
النخل ونظام 

 شبكة التعرٌشة

اإلشراؾ 
باستخدام 

شبكة 
مزدوجة 
 الجدران
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