
 سراػخ الجذور أو الشزالد

 ٌٍعتًذ انًضاسعىٌ عهى طشٌقة  انضساعة  لشنالةتمن ية
اجم انحصىل عهى إَتشج عشل ويبكش وانخضةشوان انتةً 
تُجح شتههش هً تهك انتً تتحًم انُقةم إنةى اضس  
انًستذًٌ  و تستطٍع تجذٌذ يجًىعهش انجزسي ويةٍ 

خ (حهةةى وحشٌةة )طًةةشطىخ اٍةةشسخ ،ه ةةمخ : هةةزِ انخضةةش
لشرَجشٌ  خ ،شاون  خ كُتشنىب وإيش انخضشوان انتً ٌكةىٌ 
يجًىعهش انجزسي اقم تحًم نهُقم ،تةضس  ،ةً اضس  
انًسةةتذًٌ  يبششةةشل يقةةم  قةةش  انكى،ةة خ لطةةٍ خ 
،شصةةىنٍشخ وٌةةتى صساعةة  لةةزوس انخضةةشس ،ةةً صةةىاًَ يةةٍ 
انبىنستشٌٍ وعُةذ ا،ةتعًشل انصةىاًَ ضكقةش يةٍ يةشل 

% 5ٌجب يشاعشل تعقًٍهش لًشدل هٍبىكهىسٌةذ انصةىدٌىو
حٍث تغًش انصىاًَ ن تشل قصٍشل أو ا،ةتعًشل يحهةىل 

 %.2ان ىسيشنٍٍ لتشكٍض

 وٌتى ااتٍشس انصُ  نهضساع  حسب انًُطق  وحسةب
 .انعشول انتً ،ٍضس  لهش

 

 



  ٍنى ٌقتصش ا،تعًشل انبٍىن انبم،تٍك
عهى صساعة  انخضةشوانخ لةم ا،ةتعًه  

انخضةةشوان انخشنٍةة  يةةٍ  شتتت  إلَتةةشج 

اإليةةةشا  وانحالةةةشان نهحصةةةىل عهةةةى 
 الشتتتت  َبشتةةةشن ،ةةةهًٍ  وإلَتةةةشج هةةةزِ 

ولٍعهةةةةش نهًةةةةضاسعٍٍ ٌجةةةةب إٌ تتةةةةى،ش 
ششوط إَالشء انًالتم : )انالشوط انتشنٍ 
   (.الشت  وششوط إَتشج 

-:إنتاج الشتالت في مشاتل متخصصة**  



 .  إٌ ٌتى،ش نهًالتم يصذس سي دائى 1.

،ةةةةً صةةةةىاًَ صساعٍةةةة   لشتتتتت  إٌ تُةةةةت  ا2.

 . ولش،تعًشل تشل  صساعٍ  يعقً  يُش،ب 

إٌ ٌتةةةى،ش ،ةةةً انًالةةةتم اإلهةةةشءل وانتهىٌةةة  3.
 .  انجٍذل

إٌ تىهةةةع انصةةةىاًَ عهةةةى حىايةةةم   ٌقةةةم 4.
 .  ،ى60است شعهش عٍ 

إٌ ٌتى،ش ،ً انًالتم يعذان نتعقٍى صىاًَ 5.
   .انضساع 

-:شروط إنشاء المشتل  



.مواصفات المشاتل المحمية  

إى ٍغطىىىي لَاىىىت الوشىىىزت ثبلشفىىىب  أو ال ىىىبٍجز فىىىالص أو  ىىىج  1.
 . الذوبٍخ

ٍجت إى ٍاوى الوشزت هؼشوال ػشال ربهىب ثذَىال ال ٍظىوخ ثى  و  2.
   -:الذشزاد هي  ال  رطجَق هب ٍلٌ

هزىىز ثىىَي الجىىبة الىى ا لٌ 2إقبهىىخ ثىىبة هىىشسو  لوظىىب خ ال ر ىىت ػىىي 3.
 . والخبرفٌ ٍ  ت رل بئَب

إى ال ٍ ت ػ س ال زذبد لشج  الذوبٍخ الوظزخ م  ٌ رغطَىخ اليَاىت 4.
 . 2 زذخ لات طن 100ػي 

 (. ثٌ ض الوواص بد  ٌ الجٌ  الظبثق)أى ٍوضغ  جبك دوبٍخ ًبػن 5.

  .إسالخ اإلػشبة هي ارض الوشزت والوٌبطق الوذَطخ ثه6.



 :هاوًبد الخلطخ
 (كجن٥۰)ثبلخ ثَزووص 

دجن هوبثت هي ال َزهاَولَذ 
 فن٤۰۰طل بد ًشبسر 

 فن٥۰۰طوثز  وط بد الابلظَوم 

 فن3۰۰طل بد ثوربطَوم 

 ًفن۷٥هطيز  طز 

 فن لات ػٌصز2۰ػٌبصز صغزى 

 كجن٤ثوسرح ثالط 

 والوطيز األطو ح) الصلجخ الواوًبد رذاة اى ػلي ثؼضيب هغ الظبث خ الواوًبد  لظ ٍزن

 دزي الوبء وٍضبف فَ ا الخلظ وٍزن هذلو  صورح  ٌ للخلَظ ورضبف الوبء  ٌ( والوغذً

 لو ح الخلطخ ورززك اثزا الرززك ػلَيب وضغظ الَ  قجضخ  ٌ الخلَظ هي قجضخ أ ذ هبرن إذا

 ثات ثذرح الجذور وضغ وٍزن الصواًٌ رؼجأ ٌ ذل  ثؼ  ثن رغطَزيب وٍزن لززخوز األقت ػلي ٍوم

 ثؼضيب  وق وروضغ رغطَزيب ثؼ  الصواًٌ ورزوى لجٌَخ للغَز وثذررَي لليجي ػَي

 . الجبسراد هي%50 اًجبد ثؼ  ور زس ثبلجالطزَ  ورغطي
 

 ػوت الشزالد

~$الفلفل .pptx






Use square cells  

when ever possible 

Round cells cause 

root girdling 
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Greenhouse Pest Management 

 





Place seeds at least one inch deep 

Radicle 

end  

pointed 

up if possible 

 



Do not water until signs of seed emergence appear!         

Seed coat 

adherence 

caused by: 

1. Seed orientation 

2.  Too fine a mix 



Do not fertilize before appearance of first true leaf. 

NOT the cotyledon leaf! First true leaf. 



Well formed 

root  

systems of  

watermelon 

transplants. 

Slow growing   =  quality transplants! 

Four to six weeks to quality transplants! 



















 ررت  زالد ال زاولخ

 

 المرستيميةناتجة من زراعة االنسجة : رتبة النوية -1•

 واالفا ومختبرة وخالية من االمراض 

ناتجة كإكثار اول  لرتبة النوية في : ايلي رتبة السوبر  -2•

   واالفا صوبة معزولة خالية من االمراض 

كإكثار ثاني  ايلي تنتج من رتبة السوبر : االيلي رتبة  -3•

 للنوية  في صوبة معزولة خالية من االمراض واآلفا  

 



كإكثبر  االٍلَذرٌزج هي ررجخ : ررجخ الوظجلخ  -4

 -:ثبلال للٌوٍخ   ٌ هشزت ه زوح وراوى 

 .النباتا  ذا  مجموع جذري قوي   - أ•

سم في الدرجة االولي وعن  0.5قطر الساق ال يقل عن   - ب•

 .  سم في الدرجة الثانية  0.3

وتكون خالية من % 5نسبة الباتا  الغير مطابقة ال تتعدي  -  •

 .  مظاهر الجفاف والتعفن 

 %.  5ال تزيد نسبة البراعم المتكشفة عن  - ث•

 %0.01نسبة النباتا  الغريبة ال تزيد عن  - ج•

 %0.01نسبة االصابا  المرضية والحشرية ال تزيد عن  - ح•

 



 :ررجخ الوؼزو ح -5

 .النباتا  ذا  مجموع جذري قوي   -ا•

سم في الدرجة االولي وعن  0.5قطر الساق ال يقل عن   -ب•

 . سم في الدرجة الثانية  0.3

وتكون خالية % 10نسبة الباتا  الغير مطابقة ال تتعدي  - ج•

 . من مظاهر الجفاف والتعفن 

 %.  5ال تزيد نسبة البراعم المتكشفة عن  - ح•

 %0.01نسبة النباتا  الغريبة ال تزيد عن  - خ•

 %0.1نسبة االصابا  المرضية والحشرية ال تزيد عن  - د•

 



الجَ  للٌجبربد االم الزٌ رٌزخت هٌيب اال زَبر الث  هي 

 االفشاء الزٌ طزاوى ًواح اًزب  الشزالد 

 



ال وخ ( Xplant ات الجشء الٌجبرٌ الوظزخ م والوظوي ثبلـ 

 ( الوزطزَوَخ



 هزدلخ هز  هخ ثؼ  سراػخ الجشء الٌجبرٌ



 



 راوٍي الوجووع الخضزً هزدلخ الزجذٍز 

 



الٌبرجخ وً ليب للجَئخ الصٌبػَخ رذذ ًظبم هذوٌ لز ظَزيب  الٌجَزبدر ظَخ 

 قجت ً ليب للوابى الوظز ٍن 

 

 



رٌ ت الشزالد الي اوػَخ رذزوً ػلي ثَئخ صٌبػَه 

   َ خ روبثت ثَئبد الوشبرت الصٌبػَخ

 



رٌ ت الشزالد الي اوػَخ رذزوً ػلي ثَئخ صٌبػَه 

   َ خ روبثت ثَئبد الوشبرت الصٌبػَخ




