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 زينات موسى، جورج حداد: إعداد وتنفيذ

 INRA     زينات موسى: تصميم



 

 البندورةاعة زر

 متطلبات المناخ لزراعة البندورة 

 يالئم زراعة البندورة الجو الدافئ والمعتدل  :الحرارة . 

 02 – 02 °   م إلنبات البذور 

  ليالً  لنمو الشتول م°71م نهاراً و ° 00تفاوت درجات الحرارة بين 

  م لإلزهار° 70فوق  

 71-02 °للتلقيح "م نهارا° 02-00و" م ليال 

  م لنمو الثمار °01-01 أقل من 

 في  % 12-02بينو خالل فترة نمو الشتول% 02-12بين  :الرطوبة

 . ضمن البيوت البالستيكيةفترة اإلزهار 

  ،تسبب الرطوبة المرتفعة إنتشار األمراض وإصابة الثمار بالعفن

 بينما يسبب المناخ الجاف تكاثر التريبس واألكاروز

 عن  ال تقل  الت  مواقع المشمسةيفضل زراعة البندورة ف  ال :اإلضاءة

 ".ساعات ضوء  يوميا 0-8

 شروط إختيار أصناف البندورة 

 : عند إختيار الصنف يجب األخذ بعين اإلعتبار النقاط التالية

 ذات جودة وإنتاجية عالية 

 مقاومة الصنف لبعض األمراض والفيروسات 

 صالبة الثمار وتحملها للمداولة

 لتبريد قابلية الثمار للتخزين وا

  مواصفات الثمار من ناحية الشكل والحجم واللون والطعم

 تأقلم الصنف مع الفترة الزمنية للزراعة

 (زراعة داخلية أو في البيوت المحمية)الزراعة المعتمدة 

 األصناف المرغوبة في األسواق المحلية      

 شروط إختيار البذور 

   من الجيل األول 

 فيروسات التي تنتقل عبرهامصدقة لخلوها من األمراض وال 

  52-59حيوية  ونسبة إنباتها%    

 شروط إختيار شتول البندورة 

 شتول جيدة وقوية 

 ال تحمل عوارض حشرية أو مرضية 

  سم وتحمل أربعة أوراق حقيقية 80-59طولها بين 

  مقاومة االمراض
نوعية 
 الزراعة

 الصنف الزرع

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد 
 وإصفرارأوراق البندورة، فيروس التبغ

 داخلية
 تشرين األول

 (زراعة شتوية)

 ، تيلد

 حيفا

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد نيماتود،  
 لتبغوإصفرارأوراق البندورة، فيروس ا

 داخلية
 تشرين األول

 (زراعة شتوية) 
 لطيفة

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد نيماتود، 
 ، فيروس التبغ وإصفرارأوراق البندورة

 داخلية
 موسم طويل

 (حزيران -ايلول) 
 5كونتيسا ف

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد نيماتود، 
 وإصفرارأوراق البندورة، فيروس التبغ

 داخلية

 لتخزينل 

للزراعات القصيرة 
 والطويلة األمد

سيرين و سهى 
 5ف

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد 
 وإصفرارأوراق البندورة، فيروس التبغ

 داخلية

 

أيلول / منتصف آب
 (زراعة خريفية)

 5شهيرة ف

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد نيماتود، 
 ، فيروس التبغ وإصفرارأوراق البندورة

   8002   زراعة ربيعية وخريفية خارجية

  فيروس تجعد وإصفرارأوراق البندورة
 خارجية 

 للتبريد
 دونغا   موسم قصير

 فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس التبغنيماتود، 
 خارجية

 بامتياز 

( ساحلية)زراعة خريفية 
 (جبلية)وزراعة صيفية 

 5كريمة ف

 5شانل ف اعة صيفيةزر خارجية  فيروس تجعد وإصفرارأوراق البندورة

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد نيماتود، 
 وإصفرارأوراق البندورة، فيروس التبغ

 داخلية 

 وخارجية

 كانون الثان  

 (إنتاج ربيع )
 ريم و إليغرو

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد نيماتود، 
 وإصفرارأوراق البندورة، فيروس التبغ

 داخلية 

 وخارجية

إبتداء من  موسم طويل
 تشرين األول

 فيفيانا

 

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد نيماتود، 
 وإصفرارأوراق البندورة، فيروس التبغ

 داخلية

 وخارجية 

 كانون الثان 

 (إنتاج ربيع )

تيغريس 
 وأوميارون

فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد 
 وإصفرارأوراق البندورة، فيروس التبغ

 داخلية 

 وخارجية 

 موسم طويل

 (للتصنيع وللتصدير)

 5سفاري ف
 وسوزي

  فرتيسيليوم، فوزاريوم،  
 داخلية 

 وخارجية
 زراعة ربيعية

مايسترو 
 وكاتالينا

  فيروس تجعد وإصفرارأوراق البندورة
 خارجية

 للتبريد
 تيبا  محدود الموسم

 خارجية فرتيسيليوم، فوزاريوم،   نيماتود، 
موسم طويل للتخزين 

 والتصدير
 وانص

فيروس تجعد وإصفرارأوراق البندورة، نيماتود، 
 فيروس التبغ

 و دانا 5تينا ف  زراعة ربيعية وخريفية خارجية

 

 متطلبات التربة لزراعة البندورة 

 جميع أنواع التربة  شرط أن تكون جيدة الصرف  :قوام التربة 

 0،8 – 1،1 : درجة الحموضة  

 سم/مليسيمنس 0 – 0 :ملوحةدرجة ال 



  الدورة الزراعية 

       لمدة  يجب إدخال زراعة البندورة ف  دورة زراعية طويلة األمد  

سنوات، يمنع خاللها زراعة المحاصيل التابعة لعائلة الباذنجيات  2 – 0

والقرعيات ألنها تصاب بآفات مشتركة، وإستبدالها بزراعة الخضار 

يمكن إدخال زراعة الحبوب ف  الزراعة الخارجية . الورقية والجذرية

 .والزراعات ذات الموسم القصير كالبقدونس والخس ف  الزراعة المحمية

 ج الشتول إنتا 

 ."ايوم 21-02قبل الزراعة بفترة  البندورة شتولتحضر 

 البيتموس أو مخلوط دبال  معقم مؤلف من كميات متساوية من ، "التيرو" يستخدم الوسط الزراع  المعقم. يتّم زراعة بذور البندورة ف  المشتل بين شباط وآذار

  .  الرمل، السماد العضوي المتخمر والتراب

 سم 50أو  2بقياس  أكوابأو  علبذور في زراعة الب     

  بالستيكيةزراعة البذور ضمن خاليا 

 خشيبية صيواني أو صيناديق  زراعة البذور فيي(20 x 00  سيم 58سيم وبعميق)  عبيوات  ثيم نقيل الشيتول إلي

 .أو عند بدء تكون الورقة األول  ( سم 2-0)عند بلوغ الشتول طول فردية 

 لتجنب مرض ذبول البادرات  م° 78رارة التربة أقل من عندما تكون حزراعة البذور عدم 

  دقيقية ، ثيم تجفيف في   01م لميدة °01عند إستخدام بذور من مصدر غير موثوق، يمكن تعقيمهيا بواسيطة المياء السياخن علي  درجية حيرارة

 عد الزرع أو تروى بها ب Thirameأو تيرام  Captaneالظل، بعد ذلك تخلط بأحد المبيدات الفطرية مثل كابتان 

  للوقاية من المن، الفرفور األبيض، الدودة الخياطة واألكاروز (الموسلين)المساكب بشباك الحماية  تغط 

 بعد تكون الورقة الثالثة" رش مسحوق الكبريت تعفيرا 

 تحضير األرض 

 .التشتيل منسبوعين أو ثالثة قبل أ األرض تحضر

   سم السابقبعد اإلنتهاء من الموإزالة المخلفات الزراعة 

  غسل التربة من األمالح ف  البيت المحم 

  غاليفوسات"العشب   المبيدبإستخدام   القضاء عل  األعشاب الضارة"  

 ل الكيميائيةتجرى التحاليل ف  الخريف للمادة العضوية وعند تحضير األرض للتحالي. إجراء تحاليل مخبرية لنسبة المادة العضوية، جهوزية العناصر الغذائية وبنية التربة   . 

 إجراء فحص جرثوم  للتربة من حيث األمراض الفطرية، البكتيرية والنيماتود ومعالجتها بالتعقيم. 

  سم  22عل  عمق بالجرار حراثة األرض 

 ف  الخريفطن   0-7بمعدل  المخمرة جيدا  إضافة األسمدة العضوية 

  عل  الشكل التال أيام  72-1قبل الزراعة بـحوال  وضع األسمدة الفوسفورية والبوتاسية:  

  كليغ مين السيوبر فوسيفات  70- 8، %(00تركييز)كلغ من نيترات األمونييوم  9-0يضاف  :دونم/طن  0-2زراعة بندورة غير مسندة في الحقل إلنتاج

 %(.  70تركيز )كلغ من سلفات المغنزيوم  9و %( 12تركيز )كلغ من سلفات البوتاسيوم  70، %(20تركيز)الثالث  

 كليغ مين السيوبر فوسيفات الثالثي   00، %( 00تركييز)كلغ من نيترات األمونيوم  78يضاف  :دونم/طن  80إلنتاج  اعة البندورة في البيت المحميزر

 %(.70تركيز )كلغ من سلفات المغنزيوم  10و %( 12تركيز )كلغ من سلفات البوتاسيوم  18، %(20تركيز)

  م سطح األرضتنعي سم لطمر األسمدة ثم 01-02حراثة عل  عمق . 

  الري بالتنقيط حسب توجيه المختصين بالريتمديد شبكة . 

 تغطية البادرات بشباك الحماية

 

 فرتيسيليوم، فوزاريوم، نيماتود، 

 داخلية

 للتخزين
 أرجوان  الخريف-بداية الربيع

نيماتود، فرتيسيليوم، فوزاريوم، فيروس تجعد 
 ، فيروس التبغ وإصفرارأوراق البندورة

 داخلية

 (التصدير)

 زراعة مبكرة 

 (  آب-تموز)

 زراعة متأخرة

 (0ت -7ت)   

 5أمل ف  

 األصناف الصلبة

 

 



  تعقيم األرض 

ف  حال تبين وجود أمراض خطيرة عبر التحاليل المخبرية أو ف  حال 

إنتشارها ف  الموسم السابق، تعقم األرض بالطاقة الشمسية من 

إلستعانة للظروف المناخية المناسبة وتبق  ا" حزيران حت  آب نظرا

بالمبيدات الكيميائية قبل الزرع كوسيلة مكملة لها ف  حال إستمرار 

 . وجود مسببات األمراض  أو عند اإلصابة الشديدة

 بإستخدامه مين قبيل وزارة " جب أن يكون مبيد التعقيم مصرحاي

 الزراعة وإتباع كافة التعليمات الموجودة عل  ملصق المبيد

 وه  تختلف حسب المبيد( اسابيع 2 - 0)  احترام فترة األمان قبل الزرعند التعقيم الكيميائ ، يجب ع 

  التغطية البالستيكية 

، لمنع األعشاب الّضارة من اإلنبات ولتجنب أمراض العفن الرمادي، الريزوكتونيا لغطاء البالستيك  األسودم ايستخد 

 ل  إبعاد المن والفرفور األبيض الناقلة للفيروساتالنيلون العاكس للضوء الذي يساعد ع ستخدمي أوومرض التدرن المائ  

 تحضير البيت المحمي 

 2موسم بماء الجافيل محمية مباشرة بعد اإلنتهاء من التعقيم البيوت ال  % 

 مراض  لتجنب إنتشار األ%   7اء الجافيل الزراعية  بم تطهير المعدات 

  مداخل البيوت  خاصة عل ( الموسلين) وضع أبواب مزدوجة وشباك الحماية

 المحمية لمنع الحشرات من الدخول

  للتطهير عل  مدخل الحقل أو البيت المحم  لتفادي انتقال وضع حوض

  اآلفات واألمراض عبر اإلنسان 

  وجود فتحات تهوئة جانبية مع شباك لخفض الرطوبة المرتفعة 

  تجنب المناخ الجافلوضع شباك التظليل 

 متر مربع أو  0/ الالصقة بنسبة مصيدة واحدة  وضع  مكثف للمصائد الصفراء

أمتار قبل اسبوعين من  72سم وطول  22شريط أصفر الصق بعرض وضع 

 الزرع وابقائها طوال فترة الزراعة إلصطياد حشرات المّن، الفرفور األبيض  

 تخطيط األرض ومسافات الزراعة 

 .طبيعة النمو، عروة الزراعة، وطريقة الزراعةدرجة خصوبة التربة، األصناف،  الزراعة حسب  تختلف مسافات

 نوع النمو مكان الغرس (سم)المسافة بين الخطوط  (سم)المسافة بين الشتول 

 نمو محدود  حقل   82-722 02

 نمو غير محدود  حقل  022 02-22

 عل  ساق واحد ضمن خطوط فردية (ةمسند زراعة)حقل  722-702 22-12

 عل  ساقين ضمن خطوط فردية (ة مسندةزراع)حقل  702-712 22-12

 سم  022عل  ساق واحد ضمن خطوط مزدوجة مع ممر بمسافة  (زراعة مسندة)حقل  02 02-12

 عل  خطوط واحدة بيت محم  82-722 22-12

 سم 772-92عل  خطوط مزدوجة مع ممر بمسافة  بيت محم  02 22-12

 طرق الزراعة 

 .بالتربة لمنع تعرضها للجفاف مع تغطية الجذور كاملة سم عن مستوى سطح األرض 0،1يكون إرتفاع األوراق الفلقية  أن يجب بحيث  "عدم زراعة الشتول عميقا

 مبيدات تعقيم التربة

 نوع اآلفة إسم المادة الفاعلة للمبيد

  Chlorpyriphos-ethylيل كلوربيريفوس أت
الدودة البيضاء، الدودة : حشرات التربة

 الرمادية ، الدودة الشريطية، المالوش

 العفن األبيض  Iprodioneابروديون 

 جميع الفطريات، النيماتود   Dazometدازومات 

 جميع أنواع النيماتود  Dichloropropene ,3-1ديكلورو بروبان 

 

 إستخدام أفالم النيلون العاكسة للضوء

 وضع شباك التظليل  

 مزدوجة وضع أبواب  

 وجود فتحات تهوئة

 وشباك الحماية 

إستخدام مكثف للمصائد 

 الصفراء الالصقة



 مواعيد الزراعة 

 نوع الزراعة التشتيل البذر في المشتل العروة

 خارجية ف  مختلف المناطق اللبنانية اوائل نيسان آذار-منتصف شباط (تموز-حزيران)الصيفية 

 محمية خاصة ف  المناطق الساحلية آب -تموز أوائل تموز -حزيران (تشرين الثان  -تشرين األول )ريفية الخ

 خارجية خاصة ف  المرتفعات الجبلية منتصف حزيران-منتصف أيار أوائل أيار-نيسان الخريفية -الصيفية 

 محمية شباط كانون الثان  -كانون األول الربيعية

 ف  جميع المناطق اللبنانية محمية تشرين ثان  تشرين أول أوائل -ايلول الشتوية

 ماتيل -تعقم الشتول قبل التشتيل أو تروى األرض بعد التشتيل بمبيد فطري مثل تيوفاناتThiophanate-Methyl  أو بروباموكربPropamocarb HCl 

 ف  النهار لتلتئم الجروح بسرعة " القيام باألعمال الزراعية باكراويحب  تجنب جرح أو تكسير الشتول خالل األعمال الزراعية لتفادي دخول األمراض  

 مكافحة األعشاب الضارة 

ة اللجوء بالتعليمات المتوفرة عل  ملصق المبيد خاصة ف  ما يتعلق بالكمية المستخدمة، مراحل التطور الفيزيولوج  للنبتة وفترة األمان عند ضرور" ينصح بالتقيد جيدا

إعتماد يجب و بعد المرحلة المذكورة عل  الملصق يمنع إستخدام المبيدات. يميائية خالل المراحل األول  من نمو الشتولال  المكافحة الك

 إيتيل –يزالوب كو بوتيل و –ب  -سيكلوكزيديم،  فلويازيفوب  :عل  األعشاب الرفيعة من المبيدات المستخدمة. التعشيب اليدوي فقط

 ش عل  جذور عائلة الباذنجيات وال يمكن معالجتها بمبيدات األعشاب بل يجب تعقيم األرض قبل الزرع الجعفيل ه  نباتات طفيلية تعي

 وتلفها  النتطفل عليهامع النبات " وف  حال ظهورها يجب قلعها يدويا. ف  حال تبين إنتشارها ف  المواسم السابقة

 التحضين  

 . سم لتساعد عل  تكوين جذور ثانوية جديدة 22عملية التحضين عندما يصل إرتفاع النبتة لنحو تم ت

  أزهار البندورةتلقيح 

 :، تعتمد عدة طرق منهاف  البيوت المحمية نجاح عملية التلقيحل 

  أيام  2-0هز العناقيد الزهرية لنشر حبوب اللقاح ف  ساعات النهار الدافئة عل  أن تكرر بشكل يوم  أو كل 

  أسابيع 8و  0من البيوت المحمية لمدة تتراوح بين  0م 7222لكل  إستخدام النحل الطنان بمعدل قفيرأو   . 

 تضفيراألصناف غير المحدودة النمو 

أسابيع من  1 – 0بعد  لتضفيرتجري عملية ا. والمرافق للقمة الرئيسية الناميةإزالة كافة النموات أو الفروع الجانبية بإستثناء النمو األقرب  

 .ف  ساعات الصباح األول  مما يسمح للجروح باإللتئام بسهولة وأيام  1-2 ، ثم تكرر العملية كلالتشتيل

   تعليق األصناف غير المحدودة النمو 

 . الشتولعند اسفل " مشبك بالستيك "يتم ربط الحبل بواسطة . ومربوطة بأسالك أفقية عل  علو مترين ونصف عاموديةخيوط  عل  الشتول نظام تعليق يتبع  

 .ت لمنعه من اإلنزالقورقا 2-0، يتم لف الساق حول الحبل وتثبيته بحلقة توضع بعد كل الشتولنمو  مع

الي  المتير لدى إقتراب قمة الشتلة من أعل  الشريط يخفض علوهيا بحيدود النصيف متير 

ورقات من أسفل النبتة، يقام بإنزال وطوي النبتية حيوال   0ال   2 ثم  بعد نزع . الواحد

   .ل فترة القطافسم كل أسبوعين خال 02

 تفريد الثمار 

ثميار  2 - 0 تفرد الثمار الصغيرة من العناقييد لتحسيين نوعيية الثميرة وحجمهيا ميع تيرك

 .ف  كل عنقود مع األخذ بعين اإلعتبار مواصفات الصنف من حيث اإلثمار

 الجعفيل



 تسميدبرنامج ال   

 يتم تسميد زراعة البندورة حسب نوع الزراعة وكمية اإلنتاج المرتقبة 

 ( دونم/طن 0-2يوم، إنتاجية حوالي  590مدة الموسم )للزراعة الخارجية غير المسندة ( دونم/كلغ)برنامج التسميد 

أوكسيد الفوسفور  اآلزوت العنصر التسميدي

P2O5 

أوكسيد البوتاسيوم 

K2O 

أوكسيد المغنزيوم 

MgO 

أوكسيد الكالسيوم 

CaO 

 0،0-0،2 8-2،0 02-02 71-72 71-72 اإلجماليةالمتطلبات 

-  2-0،7 9-0 1،2-0،0 0-0 قبل الزرع

 7،8-7،0 0،0-7،0 9-0 0،8-7،82 0-0 أول باقة زهرية

 7،8-7،0 7،0-2،82 0-2 0،8-7،82 2-0 القطاف األول

- -  0-2-  2-0 شهر بعد القطاف األول

 ( دونم/طن  80لي يوم، إنتاجية حوا 870-890مدة الموسم )للزراعة المحمية ( دونم/كلغ)برنامج التسميد 

أوكسيد الفوسفور  اآلزوت العنصر التسميدي

P2O5 

أوكسيد البوتاسيوم 

K2O 

أوكسيد المغنزيوم 

MgO 

أوكسيد الكالسيوم 

CaO 

 72،2 70،8 702 07،0 02 المتطلبات اإلجمالية

-  8،2 00 72،8 0 قبل الزرع

 1،0-  02-  0 أول باقة زهرية

- -  70 1،2 9 ثالث باقة أزهار 

 1،0 0،00 70 1،2 0 القطاف األول

-  0*7،08 0*70-  0*0 أسابيع بعد القطاف 3

- - - -  1*0 أسابيع بعد القطاف 9

 

   برنامج الري 

أما اإلستهالك العام . ف  مرحلة تشكيل الثمار ف  شهر حزيران وتبلغ ذروتهاحسب نوع التربة  "يوميا/نبتة/ليتر 0-7،1البندورة من المياه حوال  شتلة يبلغ متوسط إحتياج 

أيام كحد ادن ، اما ف   72-1ختلف حسب الفصول، فف  فصل الشتاء يتم الري كل ي هو، وف  الموسم الواحد  8إل   1 بين  عدد الريات تراوحي. ملم 122حوال  يبلغف

 .أيام 0-1الصيف يصبح الحد االقص  للري كل 

   يفضل إجراء عملية ري البندورة ف  الصباح 

   الزهري للثمار تعفن الطرفب الثمار واإلصابتها تشقق ري لتجنبإنتظام عملية يراع  

 معالجة مشكلة تعفن الطرف الزهري لثمار البندورة 

 :هو مرض فيزيولوج  تعود أسبابه ال  عدة عوامل أهمها

 نمو سريع للنبات ف  ظروف مالئمة مترافقة مع زيادة ف  التسميد اآلزوت  عل  شكل أمونيوم. 

 بسبب عدم إنتظام عمليات الري ف التربة الذي يعقبه رطوبة مرتفعةجفا 

 نقص عنصر الكالسيوم ف  الثمار بسبب عدم قدرة  النبات عل  امتصاصه من التراب 

 :يمكن تجنب اإلصابة بها عبر إتباع الوسائل الوقائية التالية

 زراعة اصناف مقاومة

 ضافة األسمدة العضوية ف  األراض  القلوية عن طريق إ 0،1ال   pHتحسين درجة حموضة التربة 

 تنظيم عمليات الري وإتباع الري بالتنقيط وعدم تعريض الشتول للعطش اثناء فترة الحمل

 تجنب الزيادة ف  التسميد اآلزوت  وإستخدام اآلزوت عل  شكل نيترات بدل من األمونيوم

 سبوعينم بالرسمدة بعد اإلزهار بألكالسيورش األوراق بكلورايد الكالسيوم أو إعتماد نيترات ا



 

 المكافحة المتكاملة لآلفات على البندورة

 الحشرات واألكاروز  -5

  الفرفور األبيض    

 فيروس إصفرار وتجعد أوراق البندورة الحشرة  تنقل

 :    المراقبة الحقلية 

  وع ومراقبتها مرتين باألسبفوق الشتول وضع المصائد الورقية الصفراء الالصقة  

 وراق الفتية مرتين كل أسبوعاألأسفل  عند إلتقاط الحشرة عل  المصيدة، يتّم مراقبة .  

 :  للمكافحة  الحد اإلقتصادي

  ف  الزراعة المحمية  عند أول إصطياد الحشرة البالغة ف  المصيدة 

  ف  الزراعة الخارجية الواحدة الورقة عل حوريات  72عند وجود 

 : المكافحة الوقائية

 إختيار شتول سليمة 

 لمنع دخول الحشرة ميكرون  200للبيوت المحمية  يجب أن يكون قياس فتوحات شباك الحماية 

 : المكافحة الكيميائية

 الشتول بإحدى المبيدات الحشرية  مثل أستاميبريد  رشAcetamiprid دلتامترين ،Deltamethrin  بوبروفازين أو

Buprofezin لمنع إكتساب المناعة لدى الحشرات بين عائلة المبيدات بالتناوبيوم  71 – 72بعد ، وإعادة الرش. 

 الدودة الخياطة     

   : المراقبة الحقلية

 أسبوع تفاع الشتول ومراقبتها مرتين كل وضع المصائد الورقية الصفراء الالصقة عل  مستوى منتصف إر 

 : المكافحة الوقائية 

 إزالة األوراق المصابة وتلفها 

 لمنع دخول الحشرة ميكرون  022للبيوت المحمية  ن يكون قياس فتوحات شباك الحمايةيجب أ 

 :   المكافحة الكيميائية

 اإلنسالخ سيرومازين  المانع أيام من التقاط الحشرة البالغة عل  المصيدة، بالمبيد 2 – 0الشتول بعد  رشCyromazin     

 والقارضة المسلحة دودة ثمار البندورة 

   . لتتغذى عليها األخيرةثم تدخل الثمار الخضراء ف  األطوار  مسببة تلفها ليلية، تتغذى اليرقات الصغيرة عل  األوراق والبراعمه  حشرات 

 : المراقبة الحقلية

  ثمار خضراء مرتين باألسبوع شتول و 72مراقبة 

 :للمكافحة الحد اإلقتصادي

 ثمرة / يرقة واحدة  :دودة ثمار البندورة    

 شتلة بندورة  0/ يرقة واحدة   :رضة المسلحةالقا 

 :المكافحة الكيميائية

 بإحدى المبيدات الحشرية آندوكساكرب  برش الشتول عند الغروIndoxacarb 

     Deltametrinأو  دالتامترين 

 الحشرات البالغة والحوريات   

   الشتلة بالفيروس عوارض إصابة 

   تعليق المصائد الصفراء الالصقة 

 القارضة المسلحة

 دودة ثمار البندورة



  الفطرية األمراض -8 

  اللفحة المتأخرة   واللفحة المبكرة 

 : المكافحة الوقائية

  المناخية المناسبة لتكاثر الفطر، رش الشتول بإحدى المبيدات الفطرية عند توفر الظروف

 Chlorothalonil، كلوروثالونيل Mancozeb، مانكوزيب Manebالوقائية مثل مناب 

  :المكافحة العالجية

 الت  تعمل عل  رش الشتول عند أول ظهور للعوارض عل  األوراق، بإحدى المبيدات الفطرية الوقائية والعالجية 

-Maneb  +Thiophanateمناب + ماتيل  -، تيوفاناتAzoxystrobineازوكسيستروبين : مثل المرضين

Methyl . ستمرار األحوال الجوية المناسبة إلنتشار المرضإأيام ف  حال  8وإعادة الرش بعد 

 رش فوستيل ألومنيوم ف  حال اإلصابة باللفحة المتأخرة  

 01 - 78 بين حرارة :لمبكرة العوامل المناخية المناسبة لّلفحة ا oرطوبة مرتفعة وامطار غزيرة  م ، 

 01 -72 بين حرارة: : العوامل المناخية المناسبة لّلفحة المتأخرة oخاصة ليل بارد ونهار دافئورطوبة مرتفعة م ،   

  والعفن الرمادياألبيض العفن 

 : المكافحة الكيميائية 

  فطري الجهازي ايبروديون عند ظهور اإلصابة، بالمبيد ال الشتولرشIprodione  

 تنتشر ف  البيوت المحمية الباردة والرطبة 

  التقرح والعفن األسود 

 : المكافحة الوقائية

 إزالة األوراق السفلية 

  عند توفر الظروف المناخية المناسبة لتكاثر الفطربالمبيد الوقائ  مانب  الشتولرش   

 : المكافحة العالجية

 مانبالوقائ   بة،  رش الساق والعنق بالمبيد الفطريعند أول ظهور اإلصا Maneb ماتيل  -مع المبيد الفطري الجهازي تيوفاناتThiophanate-Methyl    

 والمعدات الزراعية عبر الجروح ينتقل بواسطة البذور، المياه 

 08 - 71ندى، حرارة : العوامل المناخية المناسبة o91ورطوبة مرتفعة  م  % 

 لساق أو اللب األسود  إسوداد لب ا 

 : المكافحة الوقائية

 رش الشتول عند أول عقد لألزهار بإحدى المبيدات الفطرية الوقائية مثل مانكوزب  Mancozeb 

 ايام 72وإعادة الرش بعد  Chlorothalonilأو  كلوروثالونيل 

   بارد تسبقه ايام مشمسة/ يحتاج ال  رطوبة زائدة وطقس غائم و ينتشر خاصة ف  الزراعة المحمية الباردة 

  العفن الحلقي 

 : المكافحة الوقائية

  72تعقيم المعدات الزراعية بكالسيوم ابركلورايد %    

 بالمركبات النحاسية ف  حال ظهور اإلصابة ف  الموسم السابق  رش الشتول بعد الزرع 

  ينتقل بواسطة البذور، المياه واألعمال الزراعية 

 درجة مئوية  02 – 78وحرارة بين %  82 يحتاج ال  رطوبة مرتفعة 

 
 العفن الحلقي

 إسوداد لب الساق

 الّلفحة المبكرة

 الّلفحة المتأخرة

INRA INRA 

INRA 

 العفن الرمادي التقرح والعفن األسود العفن األبيض

INRA INRA INRA 

INRA 

INRA 

INRA 



 

 قطاف البندورة 

 دالئل نضوج ثمار البندورة 

 :يختلف طور النضوج  من اللون األخضر إل  األحمر المتماسك كالتال . يوم من الزرع وذلك حسب الصنف 92 -11يبدأ نضوج ثمار البندورة بعد حوال  

 تصلح للشحن لمسافات بعيدة، و يمكن تلوينها إصناعياً بعد وصولها إل  األسواق المصدرة إليها. وجالثمار خضراء ومكتملة النض :طور النضج األخضر. 

 تصلح الثمار للشحن لمسافات بعيدة. يكون اللون األخضر الفاتح شامالً عل  معظم سطح الثمرة ويظهر لون أحمر عل  الطرف الزهري :طور ابتداء التلوين. 

 تصلح الثمار ف  هذا الطور للشحن لمسافات قريبة ولألسواق المحلية  :ةطور تلون ثالثة أرباع الثمر. 

 تصلح الثمار ف  هذا الطور لألسواق المحلية وللتصنيع. يكتمل فيه تلوين الثمار باللون األحمر، شرط أن تكون صلبة :طور إتمام النضج. 
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 ثمار ناضجة متماسكة                ثمار خضراء ناضجة    

 

 القطاف 

أيام خالل الصيف،  0 - 0كل " يدويايتم القطاف . من الثمار%  72 – 1تقطف الثمار وه  ف  مرحلة األخضر الناضج عندما يبدأ اللون الخارج  للثمار بالتغير ف  

  .للصنف وموعد الزراعة" لفترة تتراوح بين الشهر ونصف والشهرين أو أكثر تبعايستمر موسم القطاف و .أيام ف  باق  أيام السنة 1 - 2وكل 

 :يجب إتباع الخطوات التاليةعند عملية القطاف 

 القطاف ف  الصباح الباكر أو عند الغروب 

 ق بل تلوى الثمرة بحركة إلتفافية فتنفصل عن النبات بسهولةعدم شد الثمار لنزعها عن العن  

  ترك جزء من عنق الثمرة 

 .  ثم تفرز وتزضب( جزء بالمليون 712 – 722) تنقل الثمار ف  أسرع وقت ممكن إل  مراكز التوضيب، حيث يتّم معالجتها بالمياه المعقمة بالكلور 

 شروط التوضيب  

  مؤلفا من ثمار البندورة المتجانسة  من منشأ وصنف يجب ان يكون محتوى كل عبوة

 .وجودة وحجم واحد وعل  درجة متقاربة من النضج

 يجب ان  يوضب ثمار البندورة  بأسلوب يؤمن سالمة كافية للثمار مدة عمليات التسويق. 

  يسمح فقط بإستعمال العبوات الجديدة والنظيفة والمصنوعة من مواد ال تلحق أي ضرر

 ار من  خارجها او من داخلهابالثم

  يمنع إستعمال العبوة المصنوعة من الفلين 

  كلغ١١يجب ان ال يزيد الوزن القائم عن. 

      

 علب بالستيكية
 ذات فتحات جانبية 

 
 


