
بستانيةمحاصيلانتاج 

ونباتاتجزء الزهور) 

(الزينة
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(البيوتكنولوجى) 



سؤال هام؟
المقصود بعملية االنتاج؟ما •

بانتاج نباتات ما المقصود •

الزينة؟

والفرق بين ما العالقة•

؟االنتاجواالكثار



االنتاج
( االساسيات)المقوماتمجموعة من •

ول للحصالعمليات المتتاليةو 

Productعلى منتج   

(المشتل) مكان معين •



المقومات او االساسيات

راس المال-1•

جيدة الصرف و –عميقة ) ( التربة) االرض -2•

(6.5-5.5)حموضة PHرقم –معقمة -التهوية

مصدرها االسمدة –العناصر الغذائية -3•

(االسمدة الكيماوية,  (  %25)العضوية المتحللة  )

دير تص)لة قيمة تسويقية –اقتصادى ) النبات -4•

(داخلى او خارجى واستهالك محلى



 Nurseryالمشتلتعريف 

مساحة من االرض مخصصة الجراء عملية 

–البذور) التكاثر والرعاية وانتاج الشتالت 
(العقل

تعريف اخر

نتاج هو مكان تتم فية جميع العمليات الزراعية ال

الشتالت



اهداف المشتل والغرض من االنشاء

الحفاظ على الصفات الوراثية لالنواع •

النباتية

انتاج شتالت سليمة وقوية ذات صفات•

.مرغوبة تناسب مكان الزراعة



انواع المشاتل

:التقسيم على اساس الملكية•

خاصةمشاتل -1•

(العامة)حكومية مشاتل -2•

غرضها االساسى الربح(عامة–خاصة ) تجارية مشاتل -3•

:التقسيم على اساس المساحة•

مؤقتةمشاتل -1•

دائمةمشاتل -2•



تابع تقسيم انواع المشاتل

:التخصصالتقسيم على اساس •

(فاكهةمتخصص النتاج واكثار شتالت ال) الفاكهة مشاتل -1•

(ضرالخالنتاج واكثار شتالت متخصص )الخضرمشاتل -2•

الزهور ونباتات الزينةمشاتل -3•

(تلفةالزهور ونباتات الزينة المخمتخصص النتاج واكثار ) •

شجار امتخصص النتاج واكثار شتالت ) الغابات مشاتل -4•

ق الغابات والتى تستخدم فى تشجير الشوارع والحدائ

(والمتنزهات العامة او احزمة حول المدن



الشروط الواجب توافرها فى المشتل

ا بعيد-االرض سهلة الصرف-مواصالت) طبيعة الموقع •

(الخلو من االفات-معرضة للشمس-عن ارياح

المياة وتوافرها بالمشتل•

انواع االراضى •

طبوغرافية المكان•

العمالة•



االحتياطات الواجب مراعاتها عند انشاء 

المشاتل

انشاء سور حول المشتل•

تخطيط المشتل وعمل الطرق والمنشأت داخلة•

مراعاة وجود اماكن للتخزين وحفظ ادوات المشتل •

ومستلزماتة

تواجد الصوب الالزمة النتاج الشتالت•



مستلزمات و ادوات المشتل

خراطيم الرى-البالويطة•

المواجير والصناديق البالستيك-الفاس•

اكياس بالستيكية-المنقرة•

الكريك•

المقصات•

سكاكين•

.........الخ•



عهاوانوا( البيوت المحمية) الصوب الزراعية 

خشبية•

زجاجية•

بالستيكية•

القماشية•

المراقد•

انفاق البالستيكية•

المنخفضة



الزراعة المحمية

طريقة حديثة لزراعة المحاصيل من خضروات وأزهار هي 

نفاق ونباتات داخلية وشتالت مبكرة للزراعات الحقلية في األ

ع البالستيكية والبيوت المحمية ذات المناخ الداخلي الخاض

.والتحكمللسيطرة 

التدفئة–Coolingالتبريدأجهزة باستخدام -

Heating–التهويةVentilation ( وذلك لضمان

و االضاءة وغازات مثل ثانى اكسيد الحرارة والرطوبة 

وكذلك حماية ( انتاج زهور القطف)الكربون بكميات معينة

.النباتات من الرياح والعواصف الرملية واألمطار 



Heating
طريق الماء الساخن او عن •

 Centralالبخار الساخن 
system

وهو مجموعة من الغاليات 

Boilers توضع فى مكان واحد

امل بالمزرعة وتمتد المزرعة بالك

 Closedدروة مغلقة –بانابيب 
circle.

من خالل دفع هواء ساخن -

 Fan Jet)اجهزة التسخين 
system )– اماكن مختلفةفى

.من الصوبة

Cooling

عن طريق تبخير الماء•

Evaporation cooling 
system 

Fan & Pad  المراوح

-واللباد 



؟(تقرير)هام سؤال 

ل المحاصيبين ما الفرق •

ل االمحاصيوالحقلية

؟البستانية



؟(تقرير)هام سؤال 
بين ما الفرق •

•Growth roomوGrowth 

chamber؟



(جزء الزهور ونباتات الزينة) المحاضرة الثانية 

ل العمليات الزراعية التى تجرى داخل المشت

المشتل



Irrigationالرى 

:العوامل التى تتوقف عليها عملية الرى ومعدالتها•

نوع النبات وعمرة-1•

مرحلة النمو للنبات-2•

طريقة الزراعة -3•

نوع التربة-4•

موسم النمو -5•



Irrigation systemsالرى ( نظم) انظمة 

Manual Irrigationالطريقة اليدوية  -1•

طريقة بدائية-•

تتم عن طريق الخراطيم اوكنكات الرى•

ت تصلح للمشاتل المكشوفة المخصصة النتاج شتال-•

ء االشجار والشجيرات و العشبيات التى تستخدم الجرا

عمليات التسيق المختلفة

(مياةلصعوبة التحكم فى توزيع ال) ال تصلح للصوب -•

(التضار للشت) من عيوبها اثارة التربة وتعرية الجذور -•



 Sub irrigationالرى تحت السطحى -2

system

ة تعتمد على انتقال الماء لرى االصص بواسطة الخاصي•

الشعرية

شات البن–البنشات الرملية : ) انطمة الرى تحت السطحى-•

(المغطاة باللباد



Drip Irrigationطريقة الرى بالتنقيط -3

سب بتسريب المياة على هيئة قطرات او نقط حيسمح فية •

.فيةاحتياج كل نبات و حجم االصيص المنزرع 

.يستخدم فى الصوب او االراضى المكشوفة •

يط يمكن استخدام نظم التسميد الحديثة مع الرى بالتنق•

ة فى المبيدات الفطري–المبيدات الجهازية –اضافة السماد )•

(صورة محاليل

–وريك حامض الفوسف) تحتاج لغسيل باستمرار •
(حامض الكبريتيك



 Mist or spryالرى بالرش او الرذاذ -4

قيقة لالبقاء على طبقة ر) رش الرذاذ  الرى تتم عن طريق -•

Filmعلى سطح اوراق او السيقان للعقل (من الماء

من يقلل حول النبات وبالتالىيزيد نسبة الرطوبة ) المنزرعة 

خفض درجة حرارة الهواء حيث يعمل على معدل النتح 

(المحيط

ذور وبالتالى توفير مجهود النبات النتاج الج•

.خصوصا العقل حديثة الزراعة



Floodingالرى بالغمر -5

شوفةاقدم الطرق المعروفة و سوف تستمر فى االراضى المك•

تعتمد على•

حسب توصيات وزارة الرى / يوم 15-10مناوبة الرى -1•

(ايام5والحوض المنزرعة بة و تستمر لمدة 

شبكات من القنوات الرى الداخليةعمل -2•

خبرة المزارعتعتمد على -3•



طرق الرى بالغمر  

(عصفور الجنة)الرى على البارد 

ط يتم فتح منفذ واحد فق•

لدخول الماء ببطء

يحدث تشبع للتربة•

ين طول الفترة الزمنية ماب•

الريات

وجودمصارف البد من •

(صرف مغطى)جيدة 

(الجالديولس) الرى على الحامى 

يتم فتح اكثر من قناة •

لدخول الماء سريعا

ةال يحدث تشبع للترب•

بين قصر الفترة الزمنية ما•

الريات

البد من وجود مصارف •

(صرف مغطى)جيدة 



Fertilizationالتسميد 

اسبة و عملية امداد النبات بالغذاء بالكمية المن•

فى الوقت المناسب
عمر -محتوى االرض : )علىالكمية المناسبة وتتوقف •

(نوع النبات-النبات 

الغرض من –عمرة –نوع النبات : ) الوقت المناسب •

(زراعة النبات



تقسم العناصر

الى
من الوزن % 95الماء يمثل -•

للنباتfresh weightالطازج 

•-Dry Matter  (المواد الصلبة)

Dry weight – الوزن الجاف تمثل

عنصرمعدني اساسى 17تتكون من 

غير االساسية-

•C , H , O2 90تمثل حوالى %

من العناصر االساسية

باقى -(   ?كيفية الحصول عليها) •

عنصر اساسى تمثل حوالى 14

من الوزن الجاف % 10

عناصر كبرى -1

Macronutrients

(N,P,K,C,H,O,M
g,Ca)

عناصر صغرى-2

Micronutrients 

(S,Fe,Mn,Zn,Cu
,B,Mo,Na,Cl)



 Transplantingالشتل

شتل عملية اعادة توزيع او تفريد النباتات المتراكمة بالم•

المعدة سابقا الى اماكنها فى االرض المستديمة 

لها القدرة ويكونالنباتات عملية الشتل تلك تتحمل انبشرط•

بدون )كما يتم الشتل ملشا –على تعويض الجذور المفقودة 

(  تربة قدر المستطاع

ريضها قبل الشتل بتعتقسية للبادرات يمكن اجراء عملية •

مما يزيد من تحملها للظروف البئية ( ايام7-5)للتعطيش 

.  التى تتعرض لها بعد الشتل



النقل او التفريد

بذور تفريد النباتات المتزاحمة فى اوانى الزراعة ومراقد ال•

لى الى اصص صغيرة الحجم بحيث يحتوى كل اصيص ع

-5) نباتات ويجرى فى اصص ذات اقطار من3-1عدد من 

( سم20

على حسب نوع وحجم النبات•



التدوير

رة تتراوح من يتم نقل النباتات التى تم تفريدها سابقا بعد فت•

بر بعد تمام انتشار الجذور الى اصص اك-اسابيع  4-10

( بمعدل نبات واحد لكل اصيص ) حجما 

.ويمكن ان تتم هذة العملية لمرة واحدة او اكثر•



Replantingالترقيع 

عملية زراعة نباتات بدال من التى تلفت فى االرض •

المستديمة 



الخف

–مة تتم فى حالة زراعة البذور مباشرة فى االرض المستدي•
خصوصا عدم التحكم فى عدد البذور التى توضع فى 

.الجورة



Pinching (Topping)التطويش 

(ازالة القمم النامية) منع السيادة القمية •

تؤدى لحدوث اضطراب فى التوزيع الهرمونى مما يؤدى •

رية لتكشف البراعم الجانبية و يؤدى ذلك لظهور براعم خض

جديدة تنتهى كال منها بزهرة 

تتم يدويا او كيماويا •

(  انتاج االصص) الجوديشيا  –االراوال : امثلة •

جة الدورانتا بغرض استخدامها كاسي–الفيكس بنجامينا •

واسوار نباتية كثيفة



Disbuddingالسرطنة 

ازالة جميع البراعم الخضرية او الزهرية الموجودة على •

ر الغذاء امتداد الفرع الرئيسى تحت البرعم القمى حتى يتوف

وخصوصا . لة واعطاء زهرة واحدة  كبيرة ذات جودة عالية

ا الدالي–االراوال –القرنفل )Cutflowerفى ازهار القطف 

(.الورد –



Supportingالتدعيم للنباتات 

السلك بعض النباتات تكون ثقيلة الوزن  وتحتاج لدعامات من

.  اتاو الغاب او الخشب او الشبك والذى يكون على هيئة مربع

.وذلك لتقليل الحمل على االفرع الخضرية

ل والصوب كما يمكن استخدام التدعيم فى النباتات التابعة للظ-

–ا االجلونيم-البوتس) بغرض دعمها بدال من النمو متهدلة 
(القشدة الهندى

–الجهنمية ) كذلك المتسلقات والمدادات لتوجية نموها -
(ست الحسن –الياسمين 



Thanks

كماستماعسنا لحرشك


