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تجربة مجموعة ساق في زراعة وإنتاج

البيوت المحمية

الإعداد

�أع�ضاء جلنة الإنتاج

كلمـة معالي وزير الزراعة
�إن وزارة الزراعة تدرك �أهمية دور التقنية يف تطور القطاع
الزراعي ،فقد اتبعت �سيا�سة نقل وتوطني التقنيات الزراعية احلديثة
لرت�شيد ا�ستخدامات املياه للأغرا�ض الزراعية والإ�سهام يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة للزراعة مبا يغطي جزءاً كبرياً من االحتياجات
الغذائية للمملكة العربية ال�سعودية .وكذلك �إحداث تغيري حقيقي
يف البنية الزراعية من خالل تنويع القاعدة الإنتاجية بزيادة
الإنتاج الزراعي املحلي مع الرتكيز على اال�ستغالل الأمثل للموارد
الطبيعية واملحافظة عليها وزراعة املحا�صيل ذات اال�ستهالك القليل
من املياه.
ونظراً �إىل الزيادة املطردة لل�سكان يف اململكة والتي ترتب عليها
زيادة كبرية يف الطلب على ال�سلع الغذائية ،فقد �سعت الدولة � -أيدها
اهلل � -إىل رفع معدالت الإنتاج الزراعي واالعتماد على الزراعة يف
البيوت املحمية بو�صفها �إحدى و�سائل التقنيات الزراعية احلديثة
نظراً �إىل ما توفره من فر�ص لإنتاج حما�صيل اخل�ضروات يف غري
موا�سمها بالإ�ضافة �إىل غزارة الإنتاج ،واال�ستفادة من ت�سويق الإنتاج
يف الوقت املنا�سب .وقد قامت الدولة من خالل البنك الزراعي
بتقدمي قرو�ض متويل بدون فوائد لعدد  290م�شروع بيت حممي
بطاقة �إنتاجية بلغت  217883طن خ�ضار ،يف حني بلغ �إنتاج اململكة
العربية ال�سعودية من اخل�ضروات املزروعة يف البيوت املحمية لعام
2006م حوايل � 582.4ألف طن .وحتتل منطقة الريا�ض املرتبة
الأوىل من حيث الكميات املنتجة� ،إذ بلغت � 220.6ألف طن .وت�أتي
املنطقة ال�شرقية يف املرتبة الثانية ب�إنتاج بلغ � 142.8ألف طن ،ثم
منطقة الق�صيم ثالثاً ب�إنتاج بلغ � 79.7ألف طن.
�إن �إ�صدار مثل هذه الن�شرات الإر�شادية من قبل القطاع اخلا�ص
ال يف املجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق) ي�أتي م�ساهمة فعالة
ممث ً
وم�شكورة تقدرها وزارة الزراعة ملا �ست�ساهم به يف ن�شر الوعي
وزير الزراعة
الزراعي لدى املزارعني.
د.فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

كلمـة رئيس لجنـة اإلنتاج
يف ظل التوجيهات امل�ستمرة ملعايل وزير الزراعة  -حفظـه اهلل -
لن�شر الوعي الإر�شادي ملزارعي اململكـة ومت�شيـاً مع تلك التوجيهـات؛
فقد �سعت ال�شركات الزراعية �أع�ضاء املجموعة الزراعيـة ال�سعوديـة
(�ساق ) من خالل جلنتها الدائمة (جلنة الإنتاج) ،و�أخذت على عاتقهـا
م�س�ؤوليـة تثقيف مزارعي اململكة و�إمدادهم باملعلومات الالزمة؛
ل�صقل اخلربات واملفاهيم الزراعية ،وملواكبة التحديث امل�ستمر لأدوات
وعنا�صر الزراعة لرفع م�ستوى جودة الإنتاج كماً ونوعاً.
وحيث �إن القطاع الزراعي يف اململكة قد بد�أ من حيث انتهى
الآخرون وما انفكت جُترى التجارب تلو التجارب لإدخال التطوير
والتعديل الذي ينا�سب كل منطقة مبُناخها وتربتها؛ ظلت جلنة
الإنتاج يف املجموعـة الزراعيـة ال�سعوديـة (�ساق) يف هذا ال�صدد
تعمل ب�شكل د�ؤوب من خالل اجتماعاتها املتوا�صلة وور�ش عملها
وندواتها؛ لبلورة جتارب ال�شركات على مدى الأعوام الع�شرين
املا�ضية ،و�صياغتها يف هذا الكتيب لينا�سب املزارع يف كل منطقة.
ومن هذا املقام ال بد من كلمة �شكر يف حق جميع القائمني على
هذا العمل الطيب ،بدءاً بالإخوة الزمالء مدراء العموم الذين
قدموا الدعم امل�ستمر للجنة ،وال�شكر مو�صول جلميع �أع�ضاء
اللجنة ب�إ�سهامهم الفعال يف �إعداد هذه الن�شرات لتخرج بال�صورة
التي ت�شرف الزراعة وتر�ضي طموح املزارع .كما تن ّوه اللجنة �إىل
�أنها على ا�ستعداد وح�ضور تام للإجابة عن �أي ا�ستف�سارات ترد من
املزارعني.
وختاماً نتوجـه �إىل اهلل العلي القدير �أن يحفظ بالدنا وحكومتنا
الر�شيدة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني.
وال�شكر مو�صول ملعالـي وزير الزراعـة  -حفظـه اهلل  -على دعمـه
امل�ستمر للزراعـة واملزارعني.
�سدد اهلل اخلطـى على طريق االرتقاء بالنه�ضة الزراعية وال�سم ّو بها.

املهند�س /حممد ر�شيد البلوي

كلمـة منسق عام مجموعة ساق
تعترب املجموعـة الزراعية ال�سعوديـة (�ساق) �أهم منظومـة
زراعيـة ت�ضم كربيات ال�شركات الزراعية الرائدة فى اململكـة
وتهدف هذه املجموعـة لتن�سيق اجلهود بني �أع�ضائها وتوجيـه
طاقاتها وخرباتها لتطوير القطاع الزراعي ب�شقيـه النباتي
واحليواين وحتقيق اجلودة لل�صفات واخلوا�ص املميزة للمنتج
لت�ضمن معـه �صحة و�أمان الغذاء والقيمـة الغذائيـة لـه 0
وما اللجان املنبثقـة من هذا االئتالف التي ت�شمل الأبحاث ،
الإنتاج  ،الري  ،اجلودة  ،الت�سويق  ،تقنيـة املعلومات وامل�شرتيات
اال �صورا من هذا التن�سيق 0
هذا وي�أتي �إ�صدار هذا الكتيب واملبنى على اخلربة العلميـة
والعمليـة وتعاون املخت�صني فى هذه ال�شركات ليكون رافدا من
روافد تطوير القطاع الزراعي ولتحقيق امل�شاركة الفاعـلة فى
ن�شر الوعي الزراعي لدى املزارعني فى املجاالت الزراعية املختلفـة
لدعم الدخل القومي ولتحقيق االكتفاء الذاتي من املنتجات
النباتيـة واحليوانيـة وامتدادا ملا توليـه حكومتنا الر�شيدة من
دعم �سخي وم�ستمر لهذا القطاع وتوفري الت�سهيالت والتقنيات
احلديثة الالزمة لتنمية وتو�سيع قاعدته الإنتاجية لي�سهم فى
حتقيق التنميـة والنه�ضـة ال�شاملـة فى اململكـة ب�إذن اهلل 0
كما و�أتوجـه بال�شكر اجلزيل بعد �شكر اهلل �سبحانه
ملعايل وزير الزراعة د 0فهد بن عبد الرحمن بالغنيم ملتابعته
امل�ستمرة وحر�صه على تلم�س احتياج ال�شركات الزراعية
واملزارعني والوقوف على م�شاكلهم والعمل على �إيجاد احللول
الناجعـة لهـا 0
واهلل املوفق
�أحمد بن عبداهلل ال�سماعيل
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يوا�صل القطاع الزراعي دوره الرائد يف جماالت اال�ستثمار والإنتاج والت�سويق
الزراعي ،ومن هذا املنطلق فقـد �سعت كربيات ال�شركات الزراعيـة يف اململكـة لتكوين
املجموعـة الزراعيـة ال�سعوديـة (�ساق) ،كائتالف لأكرب �سبع �شركات زراعيـة يف
اململكـة ،هـي( :تبوك الزراعية ،نادك ،الوطنية الزراعية ،هادكو ،اجلوف ،جازان،
الق�صيم) .ويت�سق هذا التجمع مع االجتاه العاملي فى تكتل ال�شركات والذي �أ�صبح
ال�سمـة الغالبـة يف ال�سنوات الأخرية .وهذا التجمع يقوم بالتن�سيق بني ال�شركات
الأع�ضاء يف جميع املجاالت الإنتاجية والت�سويقيـة والبحثيـة ومدخالت الزراعة
لتطوير �أ�ساليبها وحماية م�صاحلهـا �إ�ضافـة �إىل �أغرا�ض خدمـة املجتمع من خالل
الندوات الإر�شاديـة للمزارعني وجميع �شرائح املجتمع.
وت�شكل ال�شركات الزراعية �أع�ضاء املجموعـة الزراعيـة ال�سعوديـة (�ساق) مع
مثيالتهـا من ال�شركات الزراعيـة امل�ساهمـة العمود الفقري للقطاع الزراعي ويف �سبيل
دعم االقت�صاد الوطني ،وذلك مبا متتلكه من موارد �إنتاجية وب�شرية و�إمكانيات فنية
كبرية تتيح لها حتقيق اقت�صاديات الإنتاج الوا�سع واملقدرة على ا�ستخدام التقنيات
احلديثة التي حتقق م�ستوى الكفاءة املطلوبة يف ا�ستخدام املوارد الإنتاجية  -ال �سيما
مورد املياه  -وزيادة معدالت الإنتاج ،و�إنتاج ال�سلع مب�ستوى اجلودة املطلوبة و�إعدادها
وفق ًا ملتطلبات املوا�صفات املحلية والعاملية ،مبا ميكنها من املناف�سة ال�سوقية وحتقيق
م�ستويات �أ�سعار جمزية متكنها من �إعادة الإنتاج.
وال �شك �أن ا�ستمرارية هذه ال�شركات �أمر من ال�ضرورة مبكان؛ من �أجل موا�صلة
دورها الرائد يف تطوير القطاع الزراعي وتعظيم م�ساهمته يف �إجمايل الناجت املحلي،
مبا يحقق له امل�شاركة الفاعلة يف دعم �إجمايل الدخل القومي �إىل جانب قطاعي
ال�صناعة واخلدمات ،وكذلك ا�ستمرارية دعمه املبا�شر والفعال لالقت�صاد الوطني.
ويتمثل دور ال�شركات الزراعيـة �أع�ضاء املجموعة يف التنميـة االجتماعية
واالقت�صاديـة يف اململكـة فيما يلي:
• امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق االكتفاء الذاتي من املنتجات الزراعية وال�سلع
الغذائية.
• توفري فر�ص العمل واالكت�ساب للمواطنني؛ ال �سيما �أن جملة الأ�سهم املكونة
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لر�ؤو�س �أموالها تبلغ حوايل  36مليون �سهم موزعة على �أكرث من مائتي �ألف م�ساهم،
ت�شكل ن�سبة الأفراد منهم حوايل .%85
• حتريك االقت�صاد؛ من خالل زيادة الدخول للأفراد يف القطاع الريفي
وانعكا�سها الإيجابي على القوة ال�شرائية وحفز الطلب ال�سوقي الداخلي وحتريك
اال�ستثمارات الإنتاجية وال�صناعية.
• توفري ر�أ�س املال والعمالة الالزمة لتنمية ال�صناعات التحويلية الزراعية.
• توفري ر�صيد منا�سب من املدخرات العامة لتمويل املزيد من اال�ستثمارات التنموية
�سواء يف قطاع الزراعة نف�سه �أو يف قطاعي ال�صناعة واخلدمات املرتبطـة بهـا.
• �إنتاج بدائل الواردات من ال�سلع الغذائية اال�سرتاتيجية وحتقيق االكتفاء
الذاتي منها مما ي�شكل دعم ًا مليزان املدفوعات وا�ستقالليـة للقـرار ال�سيا�سي.
• وقف الهجرة من الريف �إىل املدينة ،والأثر الإيجابي لذلك يف خمتلف
النواحي االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.
• حتريك الإنتاج يف قطاعي اخلدمات وال�صناعة من خالل الروابط الأمامية
(�صناعة مدخالت ومواد وو�سائل الإنتاج) واخللفية (ال�صناعات التحويلية الغذائية
وخدمات �إعداد وجتهيز وت�سويق املنتجات الزراعية والغذائية).
• دعم التنمية االجتماعية عن طريق الزكاة.
• رعاية م�شروعات خدمة املجتمعات الريفية.
• و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ت�شكل هذه امل�شروعات داعم ًا �أ�سا�سي ًا خلف�ض ن�سب البطالة؛
من خالل ما تتيحه من فر�ص توظيف وا�سعة لتفعيل هدف توطني الوظائف.
ويهدف تكتل املجموعة الزراعيـة ال�سعوديـة (�ساق) �إىل تب ِّنـي عدة �أهداف
وال�سعـي �إىل حتقيقهـا على امل�ستويني العام واخلا�ص ،تتمثل فيما يلـي:
�أو ًال :علـى امل�ستوى العام:
 -1دعم االقت�صاد الوطني ،وذلك مبا متتلكه ال�شركات �أع�ضاء املجموعة من
موارد �إنتاجية وب�شرية و�إمكانيات فنية كبرية.
 -2حتقيق اقت�صاديات الإنتاج الوا�سع ،والقدرة على ا�ستخدام التقنيات احلديثة
التي حتقق م�ستوى الكفاءة املطلوبة يف ا�ستخدام املوارد الإنتاجية؛ ال �سيما املوارد
املائيـة.
البيوت المحمية
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 -3زيادة معدالت الإنتاج ،و�إنتاج ال�سلع مب�ستوى اجلودة املطلوبة ،و�إعدادها
وفق ًا ملتطلبات املوا�صفات املحلية والعاملية؛ مبا ميكنها من املناف�سة ال�سوقية وحتقيق
م�ستويات �أ�سعار جمزية.
 -4موا�صلة الدور الرائد يف تطوير القطاع الزراعي ،وتعظيم م�ساهمته يف
�إجمايل الناجت املحلي؛ مبا يحقق له امل�شاركة الفاعلة يف دعم �إجمايل الدخل القومي
�إىل جانب القطاعات الإنتاجية الأخرى.
ثانيـ ًا :على امل�ستوى اخلا�ص:
 -1تبادل اخلربات يف جمال الإنتاج الزراعي.
 -2التن�سيق لتكامل خطط الإنتاج للمحا�صيل بني ال�شركات الأع�ضاء؛ لتفادى
الإغراق.
 -3تبادل نتائج الأبحاث العلميـة.
 -4تبادل املعلومات بخ�صو�ص العمليات الزراعيـة.
 -5امل�ساهمة يف ن�شر الوعي الزراعي لدى املزارعني؛ ب�إ�صدار ن�شرات التوعية يف
املجاالت الزراعـية املختلفـة.
� -6إقامة الندوات العلميـة يف املجاالت الزراعيـة بالتعاون مع اجلهات احلكوميـة
واملخت�صني من الكفاءات ال�سعوديـة.
� -7إجراء البحوث والتجارب للأ�صناف وال�سالالت املقرتحة اجلديدة ،وكذلك
ملدخالت الإنتاج الزراعي من الأ�سمدة واملبيدات املرغوب درا�ستها قبل �إدخالها
ال�سوق ال�سعودية.
وبنظرة م�ستقبليـة ف�إن جت ّمع �ساق يهدف �إىل:
� -1إن�شاء �شركة لت�شغيل املحاجر الزراعيـة واحليوانيـة على منافذ اململكـة.
� -2إن�شاء �شركة للت�سويق اجلماعي ملنتجات جمموعة (�ساق).
� -3إيجاد �صناعـات حتويليـة �إ�سرتاتيجية للمنتجات الزراعيـة القائمـة.
 -4تطوير وا�ستنباط الأ�صناف املالئمـة للإنتاج حمليـ ًا.
 -5اال�ستثمار يف مطاحن الدولة حني تخ�صي�صهــا.
 -6درا�ســة ت�شغيل بع�ض الأ�سواق املركزيـة للخ�ضار والفاكهـة.
البيوت المحمية

مقـدمـة

ب�سم اهلل ،واحلمد هلل ،وال�صالة وال�سـالم على ر�سول اهلل ،وبعد:
�إدراكاً من املجموعة الزراعيـة ال�سعودية (�ساق) لأهمية تدوين ون�شر
املعلومات الزراعيـة اخلا�صة بالإر�شاد الزراعي ،و�إمياناً من �أع�ضاء املجموعة
مب�س�ؤوليتهم جتاه مزارعـي اململكـة يف متكينهم من ا ِّتباع الو�سائل العلميـة
احلديثـة التي ت�ؤدي �إىل زيادة �إنتاج اخل�ضراوات بالطرق الآمنـة على �صحـة
املواطنني ،وم�ساهمـة يف زيادة الأمن الغذائي الوطنـي مت�شياً مع عجلـة
التطوير االقت�صادي الذي ت�شهده مملكتنا الغاليـة يف ظل القيادة الر�شيدة؛
فقد قامت جلنـة الإنتاج املنبثقـة عن املجموعة الزراعيـة ال�سعوديـة (�ساق)
ممثلـة ب�أع�ضائهـا ب�إ�صدار هذا الكتيب كن�شرة �إر�شادية عن الزراعـة الع�ضويـة
فى البيوت املحميـة.
�آملني �أن يفـي هذا الكتيب بالغر�ض الذى �أُع َّد من �أجلـه ،مع ا�ستعداد
جمموعة (�ساق) بالإجابة عن �أي ا�ستف�سـارات تخ�ص �أ ّياً من مو�ضوعات هذا
الكتيب.
وباهلل التوفيق ..
�أع�ضاء جلنة الإنتاج

البيوت المحمية
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• مبادئ الزراعة الع�ضوية:
تعمل الزراعة الع�ضوية يف الأ�سا�س على تغذية الرتبة ومن ثم النبات مع احلفاظ
على التنوع احليوي للأنواع النباتية ال��ذي يقود �إىل التوازن البيئي ،حيث تعتمد
الع�ضوية ب�شكل �أ�سا�س على �أربعة مبادئ ،وهي:
 -1احلفاظ على البيئة.
 -2منا�سب من الناحية الفنية.
 -3ذو جدوى اقت�صادية.
 -4مقبول للم�ستهلك واملجتمع.
وعليه ت�شكل هذه املعايري الأ�سا�س ،وجميع الأ�ساليب واملمار�سات الزراعية املتعبة
يف الزراعة الع�ضوية تخ�ضع لهذه املعايري.
وتتميز الزراعة الع�ضوية يف البيوت املحمية مبا يلي:
 -1تخفي�ض درجة احلمو�ضة ( ،)PHومتنع تثبيت العنا�صر.
 -2زيادة ن�شاط الكائنات احلية ،وتثبيت النيرتوجني من الهواء احليوي.
 -3حت�سني تهوية الرتبة ،وزيادة قدرة جذور النبات على النمو واالنت�شار.
 -4تر�شيد املياه بزيادة ال�سطح النوعي للرتبة.
 -5جتنب الآث��ار ال�ضارة لرتاكم الأ�سمدة واملبيدات وامل�شاكل ال�سم ّية وتدهور
�صفات الرتبة الطبيعية والكيماوية.
• البيوت املحمية الع�ضوية:
تعد الزراعة املحمية الع�ضوية من الطرق الزراعية احلديثة لإنتاج اخل�ضار طول
العام �سواء كانت من �إنتاج بيوت حممية بال�ستيكية( ،فايربقال�س) �أو زجاجية.
وق��د ح�صلت الوطنية الزراعية على �شهادة ال��زراع��ة الع�ضوية املعتمدة من
الإيكو�سريت ( ،)Ecocertوه��ي منظمة عاملية تخ�ضع لقانون ال�سوق الأوروبية
( )91/EEC2092قانون الزراعة الع�ضوية الأوروبية من عام 2002م ،وكذلك ح�صلت
ال�شركة على �شهادة الزراعة الع�ضوية الأمريكية ( )NOPبعام 2006م جلميع �أنواع
اخل�ضار املنتجة يف الوطنية الزراعية �سواء حممي �أو مك�شوف.
ومن �أهم مميزات الزراعة املحمية:
� -1إنتاج حما�صيل اخل�ضار يف غري مواعيدها وعلى مدار العام.
البيوت المحمية

 -2ال�سيطرة على الآفات الزراعية.
 -3التقليل من ا�ستعمال املياه ،وذلك با�ستخدام الري بالتنقيط.
 -4التحكم بدرجات احلرارة ،وذلك من خالل التدفئة والتربيد.
� -5سهولة خدمة النباتات (قطف ،ور�ش� .....إلخ).
� -6إنتاج خ�ضار ذات نوعية ممتازة.
الظروف البيئية للبيوت المحمية
نبذة ق�صرية عن اختيار موقع وت�صميم و�إن�شاء البيوت املحمية
ما هو �أهمية املوقع والت�صميم والإن�شاء؟
 -1يعتمد جناح زراعة البيوت املحمية على عدة عوامل� ،أهمها:
�أ -اختيار اجتاه الت�صميم من حيث �شروق وغروب ال�شم�س ،لذا ف�إن �أف�ضل اجتاه
لت�صميمها يكون من ال�شرق �إىل الغرب؛ حتى يكون ت�أثري ال�شم�س على النباتات داخل
البيوت املحمية مت�ساوي� ,أما يف حال تركيب البيوت من ال�شمال �إىل اجلنوب يكون
ت�أثري ال�شم�س غري مت�ساوي على النباتات داخل البيوت املحمية ،حيث يكون الت�أثري
على ن�صف البيت الطويل �أكرث من الن�صف الآخر.
ب -اختيار موقع الإن�شاء من حيث اجتاه الرياح و�شدتها ،حيث �إن التهوية اجليدة
داخل البيت املحمي مهمة جد ًا ،حيث �إن دخول الهواء من خاليا التربيد يجدد الهواء
داخل البيت:
� – 1إذا كان اجتاه الرياح مع اجتاه واجهة البيوت (واجهة املراوح) تكون ن�سبة
الإ�صابة بالأمرا�ض الفطرية قليلة جد ًا ،بالإ�ضافة �إىل �أن عمر املح�صول يطول؛
وذلك ب�سبب التهوية اجليدة داخل البيوت.
� - 2إذا كان اجتاه الرياح �ضد اجتاه واجهة البيوت تكون ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض
الفطرية عالية جد ًا ويق�صر عمر املح�صول؛ وذلك لقلة التهوية داخل البيوت.
� - 3إذا كان اجتاه الرياح مت�شتت ًا فمن الأف�ضل �أن يكون �إن�شاء البيوت من اجتاه
ال�شرق �إىل الغرب ل�ضمان ت�أثري ال�شم�س على النباتات.
� – 4إذا كانت الرياح �شديدة فمن الأف�ضل �أن يكون �إن�شاء البيوت بطريقة موازية
الجتاة الرياح؛ وذلك للأ�سباب التالية:
�أ -ل�ضمان التهوية اجليدة.
ب -ملنع انت�شار الأمرا�ض الفطرية.
البيوت المحمية
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العنا�صر التي يحتاجها النبات داخل البيت املحمي:
 -1احلرارة.
 -2ال�ضوء.
 -3ثاين �أك�سيد الكربون.
 -4الرطوبة الن�سبية.
 -5التغذية.
 -6الري.
 - 7الرتبة.
كل هذه العنا�صر يجب ت�أمينها بكميات حمددة للح�صول على �إنتاجية جيدة
والتخفيف من معاناة النبات.
 – 1احلرارة:
الظروف املنا�سبة داخل البيت املحمي:
 احلرارة املطلوبة خالل النهار من  20ـ ـ  30درجة مئوية ،و�أف�ضل درجة حرارةمن  19ـ ـ  24درجة مئوية.
 احلرارة املطلوبة خالل الليل من  17ـ ـ  18درجة مئوية.�أعلى درجة حرارة يتحملها النبات من � 30إىل  33درجة مئوية دون اخللل بحياة
النبات ف�إن زادت احلرارة عن هذه الدرجة ت�ؤدي �إىل خلل يف العمليات الف�سيولوجية
داخل النبات.
درج��ة احل��رارة خالل ال��ـ(� )24ساعة تتحكم ب�سرعة كمية ال�سكر امل�صنعة بالنبات
(التمثيل ال�ضوئي) ،وتنظيم درجة احلرارة خالل الـ(� )24ساعة مرتبطة بتوفري ال�ضوء
للنبات.
مث ًال:
لظروف ح��رارة قوية ف�إن �إنتاجية ال�سكر من خالل التمثيل ال�ضوئي تكون يف
حدودها الق�صوى  ,وتوزيع ال�سكر على �أق�سام النبات (اجلذور,ال�ساق,الأوراق,وال
ثمار)تتحكم به درجة احلرارة.
االختالف بني درجات احلرارة اليومية وبالأخ�ص (النهار والليل) ومدى �سرعة
انخفا�ض وارتفاع درجات احلرارة حتدد قدرة الثمار للح�صول على ن�صيبها من
ال�سكر.
البيوت المحمية

(لذا القاعدة تقول� :إن املنطقة الأكرث حرارة من النبات �ستح�صل على �أكرب قدر من ال�سكر).
قاعدة (:)1
الليل

تباعد درجات احلرارة
زيادة النمو الثمري
ق�صر عمر النبات
قلة الإنتاج

النهار

قاعدة (:)2
الليل

تقارب درجات احلرارة
زيادة النمو اخل�ضري
طول عمر النبات
زيادة الإنتاج

النهار

تعد درجة احل��رارة من �أهم العوامل اجلوية امل�ؤثرة على منو وتطوير النبات،
وتختلف درج��ات احل��رارة باختالف نوع املح�صول وباختالف مرحلة النمو فلكل
مرحلة درجة حرارة �صغرى ومثلى وعظمى.
يف درجة احلرارة املثلى
تنف�س النبات �أف�ضل ما ميكن

معدل البناء ال�ضوئي �أعلى ما ميكن

الإنتاج �أعلى ما ميكن.

يف درجة احلرارة الأقل من ال�صغرى
يقل معدل تنف�س النبات

يقل معدل البناء ال�ضوئي

�ضعف يف الإنتاج.

يف درجة احلرارة الأعلى من العظمى
زيادة يف تنف�س النبات

ت�أثري على عملية البناء ال�ضوئي

�ضعف يف الإنتاج.

(انظر الر�سم البياين التو�ضيحي �أدناه)

البيوت المحمية
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 -2ال�ضوء:
من املعروف �أن ال�ضوء هام جد ًا يف عمليات النمو والعمليات الف�سيولوجية التي
تتم يف �أن�سجة النباتات ،ومن �أهم العمليات التي يظهر فيها دور ال�ضوء و�أهميته،
هي :عملية البناء ال�ضوئي ف�ض ًال على عمليات الإنبات والتزهري ،ويتك ّون جهاز البناء
ال�ضوئي من نظامني:
�أحدهما :ي�سمى النظام الأول (.)PS I
والثاين :ي�سمى النظام الثاين (.)PS II
ويتكون ال�ضوء من �سبعة �أطياف كل طيف له طول موجة �ضوئية معينة ،والأطياف
ال�سبعة بالرتتيب ح�سب طول املوجة الأطول فالأ�صغر ،هي:
الأحمر ( 750-650نانوميرت) ،الربتقايل ( 649 - 680نانوميرت) ،الأ�صفر
(  679-535نانوميرت) ،الأخ�ضر ( 534 -490نانوميرت) ،الأزرق النيلي (الأزرق
القامت) ،البنف�سجي ( 490-390نانوميرت).
ويهمنا يف املقام الأول ال�ضوء الأحمر من حيث البناء ال�ضوئي وتكوين ال�سكريات
يف النبات.
ومبا �أن هناك نظامني للبناء ال�ضوئي مرتبطان مع ًا متام ًا ويعمالن مع ًا ..هذه
الأنظمة توجد يف الكلوروبال�ستيدات (�أي :البال�ستيدات اخل�ضراء) التي حتتوي
على املادة اخل�ضراء التي ت�سمى اليخ�ضور �أو (الكلوروفيل) ،وكل نظام فيه عدة
�صبغات من الكلوروفيل و�أي�ض ًا �صبغات ت�سمى الكاروتينويدات (�أو �أ�شباه الكاروتني)،
هذه ال�صبغات هي امل�س�ؤولة عن امت�صا�ص ال�ضوء من ال�شم�س �أو �أي �ضوء �ساقط
على النبات.
ويجب الإ�شارة �إىل �أن النظام الأول لل�ضوء ميت�ص ال�ضوء الأحمر بطول موجة
 700نانوميرت فقط.
والنظام الثاين ميت�ص ال�ضوء الأحمر بطول  680نانوميرت فقط.
فعند تعر�ض النباتات لل�ضوء تبد�أ جميع ال�صبغات يف امت�صا�ص ال�ضوء ال�ساقط
وتر�شح �أطياف ال�ضوء ال�ساقطة �أي متت�ص ال�صبغات املختلفة املوجودة بالنبات
الأطياف ال�ساقطة (ال�سبعة �أطياف) وكل �صبغة متت�ص طيف �أي عملية تر�شيح حتى
ال يكون متبقي ًا �إال الطيف عند  700والطيف عند  680نانوميرت يدخالن �أنظمة البناء
ال�ضوئي ،ومبجرد امت�صا�ص النظام الثاين ال�ضوء عند  680نانو والنظام الأول
البيوت المحمية

ال�ضوء عند  700نانو ،ف�إن جزيئات الكلوروفيل يحدث لها �إثارة وتنتج �إلكرتونات
تعمل على تكوين مركبات غنية بالطاقة ت�سمى  ATPو .NADPH
هذه املركبات ي�ستخدمها النبات يف تكوين ال�سكريات ،حيث يدخل ثاين �أك�سيد
الكربون �إىل النبات ويتحد مع مركبات يف اخللية بوا�سطة املركبات الغنية بالطاقة
(  ATPو  )NADPHويتم بناء الكربوهيدرات.
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النبات خالل النهار يعمل فقط على امت�صا�ص ال�ضوء وتخزينه ح�سب حاجة
املح�صول كما يلي:

ال�ضوء (املوجات الطويلة )PSI
املوجات الق�صرية PSII
املوجات عبارة عن �أطياف ال�ضوء ال�سبعة
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ي�أخذ النبات ح�سب نوع املح�صول حاجته من ال�ضوء على وحدة امل�ساحة � /سم مربع
بوا�سطة الأ�صباغ املوجودة بالأوراق

هذه الأ�صباغ حتول الأمواج �إىل �إليكرتونات

لإنتاج طاقة ( ATPو )NADPH

التي تعمل على �إنتاج ال�سكر والكربوهيدرات

تكوين الثمار
البيوت المحمية

ومب��ا �أن ال�ضوء عامل �أ�سا�سي
يف عملية البناء ال�ضوئي لتكوين
ال�سكريات ومن ثم الثمار لذا تت�أثر
النباتات بكل من:
 �شدة الإ�ضاءة. نوعية الإ�ضاءة. طول الفرتة ال�ضوئية.�شدة الإ�ضاءة:
ت�ؤثر �شدة الإ�ضاءة ت�أثري ًا كبري ًا
على معدل عملية البناء ال�ضوئي
ف��ي��زداد البناء ال�ضوئي م��ع زيادة
�شدة الإ�ضاءة والعك�س �صحيح.
ونظر ًا لأن النبات يعتمد يف منوه
على عملية البناء ال�ضوئي  ,جند
�أن املح�صول يزداد مع زيادة �شدة
الإ�ضاءة.
وتختلف �شدة الإ�ضاءة من منطقة �إىل �أخرى ،ومن ال�صيف عن ال�شتاء ،ومن
�ساعة لأخرى ،ومن وقت الظهرية عن ال�صباح �أو امل�ساء.
• ال�ضوء الداخل �إىل البيت املحمي بن�سبة  %20-5فقط ي�ستفيد منه النبات
ل�صناعة ال�سكر والباقي ينعك�س ويتحول وي�ستخدم لعملية النتح.
• لكي ي�ستطيع النبات �أن ينتح كمية تكفيه من �إنتاج ال�سكر ف�إن عملية التمثيل
ال�ضوئي يجب �أن تكون خالل النهار �أكرث من عملية النتح التي تكون يف امل�ساء.
نالحظ ذلك يف ف�صل ال�شتاء تكون الإ�ضاءة خفيفة ف�إن �إنتاج ال�سكر يكون قليل،
ومن ثم لي�س هناك فائدة للنبات ،وملواجهة هذه امل�شكلة هنالك عدة عنا�صر متنوعة
لها دور يف مواجهة هذه امل�شكلة ،و�أهمها :ثاين �أك�سيد الكربون(.)CO2
•  CO2هو �أحد العنا�صر الأولية الأ�سا�سية املطلوبة يف عملية التمثيل ال�ضوئي،
وعامل م�سبب يف زيادة الإنتاج.
• امل�ستوى املثايل لـ( )CO2من 1000/ppm 1000-700مرت مربع ،ف�إذا توفرت
البيوت المحمية
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الكمية املثالية لـ( )CO2داخل البيت املحمي حت�صل على �أعلى �إنتاج.
مث ًال:
 -1عملية نق�ص ( )CO2والتي حتدث يف ف�صل ال�شتاء ت���ؤدي �إىل نق�ص يف
الإنتاج؛ لأن عملية التمثيل ال�ضوئي خالل النهار تكون �ضعيفة جد ًا ب�سبب �ضعف
الإ�ضاءة.
 -2عملية توفري ( )CO2بامل�ستوى املثايل ت�ؤدي �إىل توازن يف الإنتاج.
 -3عملية زيادة ( )CO2والتي حتدث يف ف�صل ال�صيف حيث درجات احلرارة
العالية ال �سيما �أن عملية التمثيل ال�ضوئي كاملة لذلك زيادة الـ( )CO2ت�ؤدي �إىل
نق�ص يف حجم فتحات (الثغور الورقية) ،ومن ثم �إىل تدين عملية النتح؛ لذا جتب
عملية التهوية امل�ستمرة داخل البيت املحمي (انظر ال�صورة �أدناه).
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تركيز ثاين �أك�سيد الكربون:
يف يوم م�شم�س تكون = ppm 1000
يف يوم غائم تكون = ppm 750
النبات يحتاج = ppm 700
• ت�أثري �شدة الإ�ضاءة على البيوت املحمية كما يلي:
 -1الت�أثري على معدل البناء ال�ضوئي فال يكون جيد للنبات يف �إ�ضاءة 0.5
لك�س�/سم مربع ,ويت�ساوى البناء ال�ضوئي مع الفائدة من عملية النتح (التنف�س) يف
�إ�ضاءة  300-100لك�س� /سم مربع.
البيوت المحمية

 -2ت�ؤثر �شدة الإ�ضاءة على عملة النتح  ,فيزيد النتح مع زيادة �شدة الإ�ضاءة.
 -3ت�ؤدي زيادة �شدة الإ�ضاءة �إىل الإ�صابة بلفحة ال�شم�س.
ت�أثري طول املوجة ال�ضوئية:
 -1عملية البناء ال�ضوئي.
 -2اال�ستجابة للفرتة ال�ضوئية.
(ر�سم بياين تو�ضيحي لهذه العملية) طول الفرتة ال�ضوئية
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امل�س�ؤول عن عملية التزهري هو طول فرتة الإ�ضاءة ،ويتحكم فيها �صبغة بروتينية
ت�سمى (القيتوكروم) متت�ص ال�ضوء الأحمر والأحمر البعيد ،وتوجد هذه ال�صبغة يف
�صورتني:
�إحداها ن�شطة تدفع النبات للتزهري ت�سمى (.)Pfr

والأخرى غري ن�شطة ومتنع عملية التزهري وت�سمى (.)Pr

ويتحكم يف تكوين ال�صورتني طول فرتات الليل والنهار ،ولذلك ميكن �أن مننع
نبات ق�صري النهار من التزهري عند ك�سر فرتة الليل ب�ضوء �صناعي ،كما ميكن دفع
نباتات النهار الطويل للإزهار بتطويل فرتة الإظالم يف داخل البيت املحمي.
وهذا املو�ضوع فيه �شرح طويل جد ًا ملعرفة كيفية امت�صا�ص الفيتوكروم لل�ضوء
�سواء �ضوء النهار �أو �ضوء الليل امل�سمى (الأحمر البعيد) وكيفية دفع النباتات
للتزهري ولو كانت يف مو�سم منو غري مو�سمها (�أي ميكن دفع نباتات ال�صيف للتزهري
يف ال�شتاء ودفع نباتات ال�شتاء للتزهري يف ال�صيف).
البيوت المحمية

فكلما كانت الفرتة ال�ضوئية متوازنة مع الليل كلما كان الإنتاج �أف�ضل  ,حيث �إن
النبات املحمية متت�ص الكمية الالزمة لها(ح�سب نوع املح�صول).
• على �سبيل املثال لو �أخذنا حم�صول الطماطم ف�إنه يحتاج �إىل  300-200وحدة
لك�س �/سم مربع/يوم (ي�أخذها من خالل الأوراق والأ�صباغ� ...إلخ ).
ولتو�ضيح  300-200وحدة لك�س ي�أخذها خالل فرتة الإ�ضاءة والتي ال تكون �أقل
من � 8ساعات  /يوم بالن�سبة للطماطم.
 يف فرتة ال�صباح ي�أخذ النبات ما يقارب  %30من كمية ال�ضوء املوجودة. يف فرتة الظهرية ي�أخذ النبات ما يقارب  %60من كمية ال�ضوء املوجودة. يف ف�ترة م��ا بعد الع�صر ي���أخ��ذ النبات م��ا ي��ق��ارب  %20م��ن كمية ال�ضوءاملوجودة.
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• �سنتطرق �إىل �أهم العمليات الزراعية يف البيوت املحمية:
�أو ًال :نظام الري:
هناك العديد من �أنظمة الري للنباتات املزروعة داخل البيوت املحمية ،ونظام
الري يعتمد على العديد من العوامل ،وهي:
-1نوع الرتبة.
-2نوع النبات.
-3نوعية املياه.
-4طريقة الزراعة.
-5تكاليف الطريقة.
وي�ستخدم يف الوطنية الزراعية نظام الري بالتنقيط (،)DRIP IRRIGATION
حيث يعد من الطرق احلديثة �شائعة اال�ستعمال يف البيوت املحمية ،ويتكون هذا
النظام من �شبكة من الأنابيب البال�ستيكية والتي تو�صل املياه لكل نبات على حدة
بوا�سطة فتحة �أو �أنابيب رقيقة خا�صة لكل نبات ،ومن مميزات هذا النظام:
 -1كمية املاء املفقودة عن طريق التبخر قليلة جد ًا.
 -2يقلل من تراكم الأمالح فوق �سطح الرتبة.
 -3ميكن حتويل الأنابيب ب�سهولة خلفة وزنها.
 -4معظم �سطح الرتبة يظل جاف ًا وخا�صة بني النباتات وتكون الأر����ض خالية من
الأع�شاب.
البيوت المحمية

ثاني ًا :حت�ضري الأر�ض:
يتم حت�ضري الأر�ض بحراثتها حرثتني ،وتتم احلرثة الأوىل بعد �أن ترب�ص الرتبة
باملاء وترتك حتى جتف (م�ستحرثة) يتم تك�سري الكدر وتنعيمها ،وي�ضاف بعدها
ال�سماد الع�ضوي ( الكمبو�ست ) مبعدل  8-6م1000/ 3م ،2وترب�ص الرتبة باملاء ثم
حترث مرة �أخرى ،ويتم تنعيمها وفرد خطوط الري للزراعة.
ثالث ًا :الت�شتيل:
تتم زراعة بذور اخل�ضار املحمية يف امل�شتل ،وخا�صة الطماطم واخليار والفلفل
البارد� ...إلخ ،وهي �أنواع ت�ستطيع جتديد جمموعها اجلذري� .أما اخل�ضراوات التي
يكون جمموعها اجلذري �أقل حتم ًال للنقل فتزرع يف الأر�ض الدائمة مبا�شرة ،مثل:
(كو�سة ،بطيخ� ،شمام ،فا�صولياء� ....إلخ) ،وتتم زراعة اخل�ضار يف امل�شتل يف �صواين
من البول�سرتين ،وتتم تعبئتها بالبيتمو�س ( يجب �أن تكون درجة الـ 6.5-5.5 PH
و�أن يحتوي على ن�سبة كافية من املواد الع�ضوية والعنا�صر الرئي�سية )ثم يرطب باملاء
بن�سبة  ،%60وي�ضاف البرياليت الأبي�ض بن�سبة  2(1/2بيتمو�س 1 /برياليت) تزرع
بذرة واحدة يف كل فتحة ،ثم تغطى البذور بطبقة من نف�س البيتمو�س املرطب ،ثم
تروى ال�صواين بعد الزراعة مبا�شرة وتو�ضع على الطاوالت املخ�ص�صة لها ،وتروى
بالر�شا�شات اخلفيفة وبعناية حتى ال تت�أذى البادرات ال�ضعيفة ،وتبقى يف امل�شتل حتى
موعد الزراعة.
رابع ًا :الزراعة:
نقوم بزراعة الأ�شتال مبا�شرة يف الأر���ض ،ويجب عدم الزراعة عند ارتفاع
درجات احلرارة العالية ،لذا يجب �أن تتم الزراعة يف ال�صباح الباكر �أو يف امل�ساء.
تزرع ال�شتالت على جانبي خط الزراعة ( خط مزدوج ) ح�سب امل�سافات املعتمدة
للزراعة ،ويتم اختيار ال�صنف ح�سب املنطقة وح�سب العروة �أو الفرتة التي �سيزرع
بها.
خام�س ًا :الرتقيع �أو اخلف:
يق�صد بالرتقيع �إعادة زراعة اجلور الغائية التي ف�شل �إنبات بذورها� ،أو ال�شتل
التي مل يتم جناحها ،وتتم هذه العملية بعد � 10-7أيام من الزراعة ،وذلك للمحافظة
على منو نباتات منتظمة داخل البيت املحمي.
�أما اخلف فيجب فيه �إزالة النباتات ال�ضعيفة وترك النباتات القوية (ت�ستعمل
عملية اخل��ف يف حاله ال��زراع��ة عن طريق البذور وتتم عملية اخل��ف عند ظهور
البيوت المحمية
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الورقتيني احلقيقيتني على النبتة ،وعند ظهور �أكرث من نبتتني يف اجلورة الواحدة).
�ساد�س ًا :الت�سميد:
الأ�سمدة الع�ضوية امل�ستخدمة يف الزراعة الع�ضوية:
م

املادة الرئي�سية

1

م�صدر للعنا�صر الكربى  4.1.1 NPKير�ش على النبات � 9ألتار/هكتار
�سماد ال�سمك املركز الطبيعي
وح�سب احلاجة
�أو ي�ضاف �إىل الرتبة ،له فوائد كثرية على النبات.

2

�أح��م��ا���ض �أم��ي��ن��ي��ة  +عنا�صر ي���ؤدي �إىل حت�سني ق��وام الرتبة ،ي�ساعد يف حت�سني منو  30ل���ت��ر ًا /ه��ك��ت��ار وح�سب
احلاجة
ونوعية اجلذور.
�أخرى
 20لرت ًا  /هكتار

3

من�شط ومغذي حيوي

حتفز النمو اخل�ضري وحت�سن نوعية الإنتاج

4

طحالب بحرية

م��غ��ذي نباتي ووق��ائ��ي وع�لاج��ي للعديد م��ن الأمرا�ض � 4-3أل��ت��ار  /هكتار وح�سب
احلاجة
الفطرية وفوائد كثرية على النباتات.

5
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اال�ستعمال

معدل اال�ستخدام

 EDDHSAعايل الن�سبة من

ملعاجلة نق�ص �أعرا�ض احلديد.

200-100كجم100/لرت ماء

6

B&MO

ي�ساعد يف عملية تثنيت الأزهار والعقد.

� 5-3ألتار/هكتار /عدة مرات

7

م�صدر للكال�سيوم ع�ضوي

يعالج ظاهرة نق�ص عن�صر الكال�سيوم (تعفن الطرف 2-1لرت1000/لرت ماء وح�سب
احلاجة
الزهري).

()ORTHO-ORTHO

8

م�����������ص�����در ل����ل����ن����ي��ت�روج��ي�ن
والكال�سيوم

ك�سماد للنباتات.

غري متوفر

9

هيومك �أ�سد وفولفيك �أ�سد

له فوائد كثرية ،منها :تقليل ا�ستخدام املياه ،يحفز ن�شاط البكترييا
النافعة ،ويزيد من ال�سعة التبادلية الكاتيونية يف الرتبة.

� 8-3ألتار  /هكتار

� 10أحما�ض �أمينية

 GROWTH REGUELATORوله فوائد يف زيادة
تكوين الربوتني بالنبات ،ومن ثم مقاومة النبات للح�شرات.

250مل1000/لرت ماء

م�صدر للبوتا�سيوم معتمد
11
ع�ضوي

15-10كجم /هكتار من بداية
لعالج نق�ص البوتا�سيوم ،ويعمل على زيادة حجم الثمار.
فرتة التزهري

م�����ص��در للمغن�سيوم معتمد
12
ع�ضوي

لعالج نق�ص املغن�سيوم الذي يظهر على النبات.

 7-3كجم  /هكتار

منظم ال��ن��م��و ال��ن��ب��ات��ي (�سايتو
يزيد ن�سبة و�سرعة الإنبات ،يزيد حجم املجموع اجلذري،
كاينني م�ستخرج من الطحالب
يزيد كمية الربوتني يف النبات ،ويزيد عدد الأزهار وحجم � 5ألتار/هكتار
13
البحرية)
الثمار .
يزيد من انق�سام اخلاليا النباتية
MICRO
14
 ELEMENTSع�ضوي
البيوت المحمية

يحتاج النبات �إىل عنا�صر �صغرى للتغذية.

12-6ل��ت��ر ًا  /هكتار وح�سب
احلاجة.

�سابع ًا :التحكم بالبيئة الداخلية للبيت املحمي:
-1التدفئة:
تكون التدفئة �ضرورية يف الآف��ات التي تنخف�ض فيها درج��ات احل���رارة؛ ملنع
ال�صقيع من خالل ا�ستخدام املدافئ التي توزع داخل البيت املحمي لتعطي درجات
احلراة املطلوبة يف �أ�شهر ال�شتاء.
 -2التربيد:
يعد تربيد البيوت املحمية يف �أ�شهر ال�صيف مهم ًا جد ًا؛ لت�أمني ا�ستمرارية الزراعة
داخلها ب�صورة اقت�صادية با�ستخدام التربيد ال�صحراوي.
 -3التهوية:
تهدف �إىل تقليل الرطوبة ،وتخفي�ض درجة احل��رارة ،ورفع ن�سبة ثاين �أك�سيد
الكربون ،وجتديد الهواء الداخلي با�ستخدام املراوح التي تكون مثبته على �إحدى
واجهات البيت املحمي الأمامية ،وكذلك تقليم النباتات خ�صو�ص ًا الأجزاء ال�سفلية
لت�سهيل حركة الهواء.
-4التظليل:
تتم عملية التظليل خلف�ض درجات احل��رارة داخل البيوت املحمية ،حيث ترتفع
درج��ات احل��رارة وت�صبح �ضارة على النباتات ،حيث ي�صغر حجم الثمار ،وحترتق
الأوراق ،ويف�شل الإخ�صاب (تنفل الأزه���ار) ،وتتم عملية التظليل ب�إحدى الطرق
التالية:
 ر�ش اجلري املطفئ مبعدل 10كجم 100/لرت ماء ،وير�ش على جوانب و�سطحالبيت املحمي.
 ا�ستخدام ال�شباك ب�أنواعها ،وك��ل ن��وع له درج��ة تظليل معينة ح�سب املنطقة املرادتغطيتها.
ثامن ًا :ت�سليق النباتات:
عند ظهور الورقة اخلام�سة نقوم يت�سليق النبات على خيطان الت�سليق ،حيث
يربط خيط �أر�ضي ممدود �إىل �أ�سفل ال�ساق ثم يلف حول النبات ،ويكون الطرف
الآخر مربوط ًا ب�سلك احلماالت املوجودة يف �أعلى البيت املحمي ،ويجب لف النباتات
با�ستمرار باجتاه عقارب ال�ساعة.
تا�سع ًا :التقليم:
يختلف تقليم اخليار عن الطماطم ففي اخليار يتم �إزال��ة الفروع اجلانبية من
البيوت المحمية

25

26

بدايتها من �أول �60سم من طول النبات ثم نق�ص الفرع على  4-3عقدات �إىل �أن ي�صل
النبات �إىل احلماالت ،حيث يرتك لينمو� .أما الطماطم فتتم �إزالة النموات اجلانبية
كافة التي تظهر يف �آباط الأوراق و�أف�ضل موعد لإزالتها هو يف املرحلة الأوىل لنموها
و�إزالة الأوراق ال�سفلية واملالم�سة للرتبة؛ وذلك للحد من انت�شار املر�ض واحل�صول على
تهوية جيدة.
عا�شر ًا :عقد الثمار:
 يف اخليار ال توجد م�شكلة كون �أن البذور امل�ستعملة هي ذات العقد البكري(.)PARTHINOCARPIC
 �أما الطماطم فتتم ا�ستعمال الطرق امليكانيكية (االهتزاز) عن اهتزاز النوراتالزهرية ،والتي ت�ساعد على انتقال �أو انت�شار غبار الطلع على امليا�سم ،وذلك با�ستخدام:
 -1هزاز كهربائي (.)VIBRATER
 -2هزاز هوائي.
 -3االهتزاز اليدوي بال�ضرب بوا�سطة ع�صا �صغرية على خيط التعليق �أو على
حامل النورة.
حادي ع�شر :مقاومة الآفات واحل�شرات والأمرا�ض:
املكافحة يف الزراعة الع�ضوية:
لقد حاول الإن�سان زيادة الإنتاج عن طريق ا�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية ،والتي كان
لها �أثر �سلبي ب�شكل غري مبا�شر وخا�صة الأ�سمدة النيرتوجنية؛ لأنها زادت من انت�شار
الآف��ات والإ�صابات الفطرية والبكتريية ،كذلك الزراعة املكثفة ونقل الأ�صول الوراثية
وعدم ا�ستخدام الدورات الزراعية؛ كل هذه املحاوالت �أدت �إىل زيادة الإ�صابات الزراعية
والآفات.
وا�ستخدام مركبات الكلور الع�ضوي ب�شكل مكثف �أدى �إىل ظهور �سلبيات ،مثل:
 -1مقاومة احل�شرات لها.
 -2تلوث البيئة.
 -3بقايا املبيدات الكيماوية على املنتوجات الزراعية.
 -4ت�أثري املبيدات الكيماوية على الأ�سماك والطيور والنحل واحل�شرات النافعة.
 -5ت�أثريات مر�ضية على الإن�سان واحليوان.
هذه الأمور �أدت �إىل ظهور الزراعة الع�ضوية ،كل هذه امل�ساوئ زادت من الوعي
لدى امل�ستهلك؛ مما �أدى �إىل و�ضع ت�شريعات رادعة ملنع ا�ستخدام املبيدات الكيماوية
البيوت المحمية

ب�شكل �سيئ ،مثل:
 -1ت�����ش��ري��ع��ات مل��راق��ب��ة دخ����ول امل���ب���ي���دات ،ح��ي��ث ي��ج��ب و���ض��ع رق���م ت�سجيل
( )Registrationوكل موا�صفات املبيد.
 -2حتديد ا�ستعمال املبيد.
لذا �أ�صبح املنتجون بني زيادة الإنتاج والت�شريعات ووعي امل�ستهلك .ومن هنا
ظهرت فكرة الزراعة الع�ضوية والتي ت�ضم:
 -1املكافحة بالطرق الطبيعية.
 -2املكافحة بالطرق البيئية.
 -3املكافحة بالطرق الزراعية.
مكافحة الأمرا�ض واحل�شرات والأع�شاب ع�ضوياً:
احل�شرات:
ماذا حتتاج احل�شرات وخا�ص ًة احل�شرات الثاقبة املا�صة ،مثل ( :الرتب�س ،املن،
والذبابة البي�ضاء� ...إلخ)؟
حتتاج بالت�أكيد �إىل غذاء وهو الأمينات والأحما�ض الأمينية التي حتتاجها بكميات
كبرية لتكوين الربوتني اخلا�ص لهذه احل�شرات خالل دورة حياتها الق�صرية.
و�أجزاء النباتات حديثة النمو حتتوي على ن�سبة عالية من الأمينات والأحما�ض
الأمينية ويف الوقت نف�سه حتتوي على ن�سبة منخف�ضة من الكال�سيوم والبورون وبع�ض
العنا�صر البطيئة احلركة الالزمة لتغذية هذه اخلاليا يف الأوراق احلديثة.
علي �سبيل املثال:
�إ�صابة �أوراق حديثة
�ضرر ملعظم �أجزاء �أوراق النبات
حتويل الربوتني املكون يف الأوراق القدمية �إىل �أمينات و�أحما�ض �أمينية
ت�صبح بدورها جاذبة للح�شرات
بالإ�ضافة �إىل �أن زي��ادة الت�سميد النيرتوجيني ي���ؤدي �إىل زي��ادة امل�شكلة ،حيث
�إن النيرتوجني يزيد من معدل الأمينات والأحما�ض الأمينية وه��ي ما تبحث عنه
احل�شرات.
البيوت المحمية
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كيفية حماولة منع الإ�صابة:
 -1حماولة حث النباتات على �سرعة حتويل الأمينات والأحما�ض الأمينية �إىل
بروتني ،ومن ثم الإ�سراع يف نقله �إىل �أماكن التخزين وهي الثمار والدرنات�...إلخ.
 -2تكثيف الر�ش مبادتي  MOو  Bبانتظام.
 -3زي���ادة مقاومة ج���دران اخل�لاي��ا؛ وذل��ك بتكثيف ال��ر���ش مبركبات Ca+B
بانتظام.
 -4تقوية النباتات وزي���ادة قدرتها على التحمل بتكثيف ر���ش العنا�صر النادرة
بانتظام.
 -5تدعيم هذه العملية با�ستخدام الزيوت النباتية امل�سموح بها ور�شها بانتظام
ويف فرتات متقاربة.
 -6متابعة احلقل ميداني ًا ب�إزالة �أي نباتات م�صابة وخا�ص ًة بالفريو�س.
 -7ا�ستخدام الـ ـ ـ  Znب�شكل منتظم يقلل من ن�سبة الأحما�ض الأمينية يف الأوراق
احلديثة.
نظام مراقبة الآفات الزراعية:
تعد عملية مراقبة الآفات من �أهم الأمور ال�ضرورية بالزراعة الع�ضوية ،والهدف منها:
البيوت المحمية

 -1االكت�شاف املبكر للإ�صابة ووقت ظهورها.
 -2حتديد ال��وق��ت ال��ذي ت�صبح عنده الآف���ة يف و�ضع غ�ير اقت�صادي ،وم��ن ثم
منع انت�شارها يف احلقل �أو البيوت املحمية ،حيث ميكن ا�ستخدام الر�ش املو�ضعي
الع�ضوي.
 -3ت�ساعد عملية املراقبة يف �إمكانية ا�ستخدام طرق خمتلفة يف حل �أي م�شكلة
تواجه املح�صول قبل اللجوء �إىل املبيدات الع�ضوية.
بالإمكان عمل ت�صاميم عديدة ملراقبة الآفات ،منها:
ر�سم خمطط للحقل �أو البيت املحمي. تق�سيم احلقل �أو البيت املحمي �إىل عدة �أق�سام ،وخا�صة املناطق التي يتوقعظهور احل�شرة فيها.
 يتم اختيار بع�ض الأ�شجار �أو النباتات يف كل ق�سم ويتم مراقبتها من الأعلى �إىلالأ�سفل.
الرتكيز على �أهم الآفات التي قد تظهر ،مثل( :الذبابة البي�ضاء ،املن ،العناكب،الرتب�س  ،وذبابة الفاكهة� ...إلخ).
 تقدير درجة الإ�صابة (ب�سيطة ،متو�سطة ،وعالية). و�ضع عالمة وا�ضحة ( ملونة ) متثل الإ�صابة على النباتات. ا�ستخدام الر�ش املو�ضعي و�إبقاء عالمة مكانه للت�أكد بعد الر�ش ب�أن الآفة قد متالق�ضاء عليها بن�سبة معينة واملتابعة.
 �إعادة مراقبة احلقل �أو البيت املحمي كل ( � ) 10أيام مرة واحدة. درا�سة دورة حياة احل�شرة كاملة ،ومعرفة جميع الأطوار التي متر فيها ،و�أيالأطوار �ضارة على النباتات.
طرق املكافحة:
 -1طرق ما قبل الزراعة الدائمة:
 اختيار الأ�صناف املتحملة للفريو�س كـ(اخل�ضار) ،واختيار �أ�صناف من �أ�شجارفاكهة تكون خالية من الإ�صابات.
 الق�ضاء والتخل�ص من الأع�شاب التي تنمو بني الأ�شجار وداخل وخارج البيوتاملحمية ميكانيك ًا ويدوي ًا.
 الإغالق املحكم للبيت املحمي.البيوت المحمية
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 الت�أكد من ع��دم �إ�صابة ال�شتالت يف امل�شتل �سواء اخل�ضار �أو �شتالت الفاكهةوالنخيل.
 - 2طرق ما بعد الزراعة الدائمة:
 قبل ال��ب��دء بعملية املكافحة يجب عمل مراقبة دوري���ة م��ن �أج���ل الك�شف عناحل�شرات.
 �إزال���ة النباتات التي يظهر عليها امل��ر���ض املت�سبب م��ن احل�����ش��رات ،مثل :املر�ضالفريو�سي.
 �إزالة الأوراق ال�سفلى التي قد تكون ملج�أ للأطوار غري الكاملة من احل�شرة. ا�ستخدام املبيدات الع�ضوية املعتمدة من اجلهة املانحة لل�شهادة ح�سب ت�أثرياملبيد على احل�شرة.
 ا�ستخدام الأعداء الطبيعية و�إطالق املتطفالت والأعداء احليوية املتوفرة فيمايخ�ص كل ح�شرة �أو �آفة زراعية ،بالإ�ضافة �إىل الديدان (العثث) و�صانعات الأنفاق.
وت�صيب احل�شرات �أنواع اخل�ضار ،ولكن �أخطر هذه احل�شرات والتي تعد م�ؤثرة
من ناحية اقت�صادية:
 -1الريقات القار�ضة (الديدان).
 -2الرتب�س.
 -3العنكبوت الأحمر.
 -4الذبابة البي�ضاء.
 -5املن.
الأع�شاب:
يتم الق�ضاء على الأع�شاب با�ستخدام الآليات الزراعية� ،أي( :املاكينة) ،وكذلك
تتم مكافحتها يدوي ًا.
الأمرا�ض:
�أهم الأمرا�ض التي ت�صيب املحا�صيل الزراعية:
 العفن الرمادي. العفن القطني. اللفحة املت�أخرة واملبكرة. البيا�ض الدقيقي.البيوت المحمية

 الأم��را���ض امل�ستوطنة يف الرتبة ( فايثو فثورا ،بيثيام ،رايزوكتونيا ،ذبولالفيوزارمي ،وذبول الفريتي�سليوم� .....إلخ).
طرق املكافحة ب�شكل عام:
�إن �إ�سرتاتيجية الزراعة الع�ضوية تتمثل يف حل امل�شكلة باملحافظة على النظام
البيئي ،فمث ًال:
 -1جتنب تراكم امل��اء بني خطوط الزراعة وحتت الأ�شجار؛ لأن ذلك يزيد من
احتمالية ظهور املر�ض ،ولهذا ال بد من و�ضع برنامج للري يعطي النبات حاجته من
املاء.
 -2التهوية اجليدة للبيت املحمي خالل الأوقات الباردة والرطوبة العالية.
 -3جمع الثمار امل�صابة للتقليل من م�صادر العدوى.
�	-4إزال��ة الأوراق القدمية ال�صفراء ت�ساعد يف زي��ادة التهوية ح��ول النبات وتقلل من
الإ�صابة.
 -5خلع النباتات امل�صابة مبكر ًا وو�ضعها يف كي�س لإحراقها.
 -6الر�ش باملواد الع�ضوية املعتمدة ح�سب الإ�صابة املوجودة.
 -7اختيار الأ�صناف املتحملة لبع�ض الأمرا�ض.
 -8اتباع الدورة الزراعية.
 -9ا�ستخدام التعقيم ال�شم�سي بحيث يعطي كفاءة عالية ويعطي حماية من �أمرا�ض
الرتبة.
 -10ا�ستخدام التعقيم بالبخار بحيث يعطي �أر����ض خالية م��ن الإ�صابات
املر�ضية.
فمث ً
ال� :أمرا�ض اخليار ،هي:
البيا�ض الزغبي ،البيا�ض الدقيق ،تبقع الأوراق ،عفن الأوراق ،العفن الرمادي،
موت البادرات (ذبول الأ�شتال) ،تعفن اجل��ذور ،العفن القطني الأبي�ض ،والذبول
الفطري.
�أما الأمرا�ض البكتريية ،فهي :مر�ض الدموع (التبقع الزاوي) ،والذبول البكتريي،
الأمر�ض الفريو�سية (موزاييك اخليار) ،والنيماتودا (تعفن اجلذور النيماتودي).
�أمرا�ض الطماطم:
الفطرية :اللفحة املبكرة ،اللفحة املت�أخرة ،العفن الرمادي ،البيا�ض الدقيق ،العفن
البيوت المحمية
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القطني الأبي�ض ،موت البادرات (ذبول الأ�شتال) ،الذبول الفطري ،العفن الطري لثمار
الطماطم ،عفن �أوراق الطماطم ،تقرح �ساق الطماطم ،تبقع الأوراق الرمادي ،وانرثاكنوز
الطماطم.
�أما الأمرا�ض البكتريية والفريو�سية والنيماتودية و�أمرا�ض الف�سيولوجية:
الذبول البكتريي ،التفاف �أوراق الطماطم (موزابيك الطماطم)�..إلخ ،ل�سعة
ال�شم�س ،تعفن الطرف الزهري ،وت�شوه ثمار الطماطم.
ا�ستخدام النحل الطنان �أو نحل الع�سل يف تلقيح الأزهار:
�إن عملية التلقيح تتلخ�ص يف انتقال حبوب اللقاح من ال�سداة (الذكر الع�ضوي)
�إىل مي�سم الزهرة ،وهذه عملية مهمة يعتمد عليها جناح عقد الثمار ،ومن ثم �إنتاج
املح�صول من الثمار ،وحت��دث هذه العملية عادةمب�ساعدة النحل الطنان ونحل
الع�سل� ،أو بعوامل احلفز املختلفة للنباتات� ،أو با�ستخدام منظمات النمو (الهرمونات
امل�صنعة)املرفو�ضة �إطالق ًا بالزراعة الع�ضوية ،والبديل عن هذه الهرمونات هو
النحل الطنان للح�صول على النتائج نف�سها الذي ميتاز بكفاءة عالية يف جمع حبوب
اللقاح.
كيف ي�ساعد النحل الطنان يف عملية التلقيح ؟
يقوم النحل عادة باالنخفا�ض على الزهرة بحث ًا عن حبوب اللقاح والرحيق من
خالل االهتزازات التي يحدثها �أثناء جمعه حلبوب اللقاح ،ف�إنه بطريقة غري مبا�شرة
يعمل على �إي�صال حبوب اللقاح �إىل مي�سم الزهرة ،وبهذا ف�إن النحل يكون قد هي�أ
الزهرة لعملية التلقيح.
�إيجابيات ا�ستعمال النحل الطنان؟
 -1حت�سني جودة الثمار من حيث ال�شكل والطعم.
 -2ي�ؤدي �إىل زيادة �صالبة الثمرة ،وهذا يزيد من عمرها التخزيني.
 -3ت�صل كفاءة النحل الطنان يف عملية التلقيح �إىل  %98مقارنة مع هز النباتات
التي ت�صل كفاءتها �إىل .%85
 -4تكلفة ا�ستخدام النحل الطنان �إذا متت مقارنته مع املن�ضمات ال�صناعية �أقل بن�سبة
.%10
 -5ميتاز النحل الطنان بعدم �شرا�سته ونادر ًا ما يل�سع.
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 -6املبيدات الع�ضوية �آمنة على النحل الطنان.
 -7يف�ضل النحل الطنان على نحل الع�سل ،وذلك:
 يبد�أ ن�شاط النحل الطنان باكر ًا �أي بعد �شروق ال�شم�س ،ولكن نحل الع�سليحتاج �إىل درجة حرارة معينة هي �أعلى من .% 15
 ميكن للنحل الطنان �أن يطري يف ظروف ال�شتاء واجلو الغائم والبارد ،بينما الميكن ذلك لنحل الع�سل.
 ال�ش ّغاالت �أكرب حجم ًا من �ش ّغاالت نحل الع�سل مما ي�ؤدي �إىل اكت�ساء ج�سمهاب�شعر كثيف يزيد من قدرتها على نقل حبوب اللقاح.
 النحل الطنان ال يطري �إىل م�سافات بعيدة و�إمن��ا مئات الأمتار ،بينما نحلالع�سل يطري يف دائرة ن�صف قطرها ( )2كيلو مرت.
 ميتاز النحل الطنان بهز الأزه��ار ب�سرعة وجمع حبوب اللقاح �أكرث من نحلالع�سل بـ ـ  400مرة.
 كل فرد من النحل الطنان ميكنه زيارة  4-3زهرات يف الدقيقة كما �أن فرتةطريانه �أطول منها مقرانة مع نحل الع�سل.
البيوت المحمية
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بع�ض املبيدات التي ت�ستخدم بالزراعة الع�ضوية وا�ستعماالتها ومعدل اال�ستخدام
م

� 1سباينو�ساد

ملكافحة الرتب�س والديدان و�صانعات الأنفاق.

� 2إزدراختني %1

ي�ؤدي �إىل حت�سني قوام الرتبة ،ي�ساعد يف حت�سني منو ونوعية اجلذور� 3 – 1.5 .ألتار  /هكتار

� 3إزدراختني %4.5

ملكافحة الذبابة البي�ضاء ،الرتب�س ،املن ،البق الدقيقة .وت�ستخدم 1-0.5ل�����ت����ر 1000/لرت
عند الإ�صابة ال�شديدة للآفات ،وتعد طاردة ملعظم احل�شرات .ماء

4

5
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ا�سم املادة الفعالة

اال�ستعمال

معدل اال�ستخدام

Bacillus
Thuringensis

بوحدات خمتلفة وعديدة
Trichoderma
Aeropic
and anaeropic
bacteria

ت�ستخدم ملكافحة ال��دي��دان ،ودورة الثمار ،ودي��دان الأوراق،
ويرقات حر�شفية الأجنحة.

250مل1000/لرت ماء

750-375جم/هكتار

ت�أثري مبا�شر ملمو�س يف زيادة وتن�شيط البذور ،وقائية للأمرا�ض
الفطرية ،وزي���ادة من��و املجموع اجل���ذري وتطوير ال�شعريات
 1كجم/هكتار
اجلذرية ملكافحة
Rhizoctouia,phytophthora,fusarim
seclerotinea.

 6زيت النيم %70

للبيا�ض الدقيقي والزغبي ،لأم��را���ض ال��ذي��ول ،وفطري عام،
وتكافح العناكب.

2-1لرت100/لرتماء

� 7أوك�سي كلوريد النحا�س

للفحة املبكرة واملت�أخرة ،للبيا�ض الزغبي ،وعفن ال�ساق.

1-0.5كجم/هكتار

 8كربيت ميكروين

ملكافحة الأمرا�ض الفطرية ب�شكل عام.

1.5كجم1000/لرت ماء

 9كربيت

للوقاية من الأمرا�ض الفطريية ،وملكافحة العناكب ،وت�ستخدم كتعفري
على النباتات.

2كجم1000/لرت ماء

 10ماترين

ت�ستخدم ملكافحة العناكب وبع�ض احل�شرات ،مثل :الذبابة البي�ضاء ،واملن.

2كجم 1000/لرت ماء

هيدروك�سيد النحا�س بعدة
� 11أنواع و�أ�سماء جتارية مبعدل للوقاية من البيا�ض الدقيق ،والزغبي ،واللفحات.
 6كجم –هكتار� -سنه فقط.
 12زيت اخل�ضروات

طاردة لبع�ض احل�شرات ،ومادة نا�شرة مع املبيدات الع�ضوية.

 2كجم 1000/لرت ماء
1.5-1لرت1000/لرت ماء

ثاين ع�شر :القطف:
تقطف جميع احل�ضراوات التي ت�ستهلك ب�صورة طازجة يدوي ًا ويف ال�صباح الباكر ،ثم
جتمع الثمار ال�سفلى قبل العليا؛ وذلك لن�ضجها ،ولكل حم�صول موا�صفات قطف خا�صة به.
اخليار:
�أن تكون طول الثمار �20-15سم للأ�سواق التحديدية ،و � 15 – 10سم للأ�سواق املحلية.
البيوت المحمية

 �أن تكون نظيفة خالية من الإ�صابات احل�شرية واملر�ضية والر�ضو�ض واجلروح. �أن حتفظ املثمرة بعنق ال يتجاوز طوله � 3سم �أو ح�سب الطلب.الطماطم:
 تنظيف الثمار من الأتربة �أو �أية �أثار عالقة لها. مرعاة جتان�س الثمار يف العبوة. التخل�ص من الثمار امل�صابة ب�آفات �أو جروح �أو ر�ضو�ض �أو لفحة �شم�س �أو �أية�أ�ضرار �أخرى.
 تعفن الثمار باللون الأخ�ضر الفاحت (الت�صدير) ،وعند ابتداء التلوين للأ�سواقاملحلية� ،أو عند اكتمال التلوين لل�سوق املبا�شر املحلي� ،أو للت�صنيع.
الفا�صولياء:
�أن تكون القرون متمائلة الن�ضج.�أن تكون القرون �سليمة غري م�صابة بالعفن �أو التلف.ح�صد قرون الفا�صولياء عندما ي�صل حجم بذورها �إىل ربع جحمها الطبيعيوقبل ظهور جتعدات على القرون.
الكو�سة:
 �أن تكون الثمار غ�ضة طازجة ومماثلة لل�صنف من حيث ال�شكل واللون وخاليةمن الروائح الغريبة.
 �أن تكون خالية من الأتربة. �أن تكون الثمار نظيفة وخالية من الإ�صابات احل�شرية واملر�ضية والر�ضو�ض. �أن يكون �سطح الثمرة اخلارجي ل ّماع ًا ،و�أن تكون �صلبة وغ�ضة.العبوات:
ت�ستخدم عبوات من الكرتون ب�أ�شكال و�أحجام متعددة وتتحمل النقل مل�سافات
بعيدة.

البيوت المحمية
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الإعداد
أعضاء لجنة اإلنتاج
36
هاتف ، 014767799 :فاك�س ، 012065888 :حتويلة104 :
Email: sag.group@gmail.com

البيوت المحمية

أعضاء لجنة اإلنتاج
املهند�س :حممد ر�شيد البلوي
مدير عام �شركة (حائل للزراعة)
املهند�س� :أحمد �إبراهيم ال�سيف
مدير الإنتاج النباتي في (الوطنية الزراعية)
املهند�س :علي حممد الغ�شام
مدير م�شروع (نادك) في وادي الدوا�سر
املهند�س :حممود جاد عمـر
رئي�س وحدة الوقاية في �شركة (نادك)
املهند�س� :صالح رجب الوكاع
مدير �إدارة الحبوب في (الوطنية الزراعية)
املهند�س :فهد حممد الق�صيمي

مدير �إدارة المحا�صيل الحقلية والخ�ضر في (تبوك الزراعية)

املهند�س� :إبراهيم جمع ــة
مدير الإنتاج النباتـى في (�شركة الق�صيم)
املهند�س :حممــد ب�ش ــر
م�س�ؤول الوقايـة في �شركة (الق�صيم الزراعية)
املهند�س� :سعد حممد الرا�شـد
نائب مدير المحا�صيل المحورية في �شركة (حائل)
املهند�س� :سرحان ال�سبيعــي
�شركة (اجلوف للتنميـة الرزاعيـة)
املهند�س� :أحمد بن عبداهلل ال�سماعيل
الأ�ستاذ :حممد �سيد�أحمد �صقر

هاتف065200011 :
رئي�س اللجنـة
فاك�س065200022 :
هاتف046540170 :
ع�ضو اللجنـة
فاك�س046540158 :
هاتف0178440453 :
ع�ضو اللجنة
فاك�س0178440453:
هاتف065291010 :
ع�ضو اللجنة
فاك�س065291100 :
هاتف046540170 :
ع�ضو اللجنـة
فاك�س046540158 :
هاتف044500000 :
ع�ضو اللجنـة
فاك�س044500025 :
هاتف063780667 :
ع�ضو اللجنـة
فاك�س063280067 :
هاتف063780667 :
ع�ضو اللجنـة
فاك�س063280067 :
هاتف065200011 :
ع�ضو اللجنـة
فاك�س065200022 :
هاتف046540098 :
ع�ضو اللجنـة
فاك�س :حتويلـة 114
من�سق عام املجموعة هاتف014767799 :
الزراعية ال�سعودية (�ساق) جوال0505916700 :
من�سق جلان املجموعة هاتف014767799 :
الزراعية ال�سعودية (�ساق) جوال0503577193 :
البيوت المحمية
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متت مراجعـة الن�شــرات بوا�سطـة
رئي�س وحدة الخ�ضـار في
هاتف065291162 :
الدكتور :حمـيي الدين حممد رفعت
ال�شركة الوطنيـة للتنمية
فاك�س065291100 :
الزراعية (نادك)
املهند�س :حممود جاد عم ــر

38

رئي�س وحدة الوقاية في
هاتف055291164 :
ال�شركة الوطنيـة للتنمية
فاك�س065291100:
الزراعيـة (نادك)

نائب مدير �إدارة املحا�صيل
هاتف065200011 :
املهند�س� :سعد حممد الرا�شد
املحورية يف �شركة (حائل
فاك�س065200022 :
للتنميـة الزراعية)

البيوت المحمية

الفهر�ست
املو�ضــــــــــــــــــــوع

م

رقم ال�صفحة

1

كلمـة رئي�س جلنـة الإنتاج

5

2

كلمـة من�سق عام جمموعة �ساق

7

3

نبذة عن جمموعة �ساق

8

4

مقدمـة

11

5

املادة العلمية

12

6

�أع�ضاء جلنـة الإنتاج

36

7

املراجعون للن�شرات

38

البيوت المحمية
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مت بحمد اهلل

الت�صميم والإنتاج الفني:

