
 إنتاج محصول القثاء )القتة( 
هناك  . نها وجدت منذ عهد قدماء المصريينهو مصر أل للقثاءصلي ن الموطن األأعتقد ي

 ثالثة طرز نباتية من القثاء أال و هي:

-45ملتوية ، يصل طولها الي نحو  قد تكون    وخضراء اللون ثماره طويلة   :الفقوس -1

 .سم 7.5يصل سمكها عند الطرف الزهري الي نحو  سم ، و90

 اإلسم العلمي :Cucumis melo var. flexuosus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سمك من ثمار الفقوس ، لونها اخضر مبرقش وأ قصر وأثماره  :القثاء الصعيدي -2

 ملتوية

  :اإلسم العلميCucumis melo var. elongatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سطوانية منتظمة السمك، مستدقة من الطرفين، إثماره رفيعة،  القثاء الفيراني: -3

 عليها زغب واضح، ولونها اخضر فاتح غير مبرقش.

  :اإلسم العلميCucumis  melo var. pubescence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Snake cucumber    ي و هونجليزاإل سمإلاو تتفق تلك الطرز النباتية الثالثة للقثاء في  

  الغذائية  و قتصادية األهمية اإل

الفيتامينات كما إن لها تأثير مرطب   نسبة جيدة من األمالح المعدنية و يحتوى القثاء على

 و هى رخيصة الثمن و فى متناول الجميع و ملطف لألمعاء



 الوصف النباتي 

متر، ذو نمو  5-3نبات عشبي حولي، الجذر و تدي و طول النبات يتراوح مابين  القثاء

مفترش. يحمل النبات الواحد أزهار مذكرة و أخرى مؤنثة؛ أي أنه وحيد الجنس وحيد 

 بينما تحمل األزهار المؤنثة مفردة 5-3المسكن. تحمل األزهار المذكرة في مجاميع من 

آباط األوراق. تظهر األزها المذكرة مبكرة عن األزهار المؤنثة و تكون ذات عدد أزهار في  

 زهرة مذكرة إلى زهرة واحدة مؤنثة. 13-10أكبر حيث تتراوح النسبة الجنسية ما بين 

 االحتياجات البيئية 

تجود زراعة القثاء في األراضي الطميية الخصبة جيدة الصرف و كذل قد يزرع في 

ء و الرملية و لكن مع االهتمام بالتسميد العضوي بالتربة. القثاء محصول األراضي الصفرا

 صيفي يلزمه جو دافئ من الزراعة و حتى الحصاد. 

  األصناف

 الفيرانى – الصعيدى –الفقوس 

 الزراعة 

يزرع القثاء بالبذور مباشرة في الحقل الدائم. تتم الزراعة بالطريقة العفير عندما تكون 

بالطريقة الخضير و ذلك في األجواء الباردة و األجواء دافئة و األرض رملية، و قد تزرع 

 األراضي الطميية الثقيلة.

  للزراعة إعداد األرض 

 20السماد البلدي قبل الحرثة األخيرة بمعدل  مرتين أو ثالث ثم يضاف   يتم حرث األرض

طب امص 6ثم ُتزحف األرض و تقسم إلى  يو البوتاس يالسماد الفوسفات متر مكعب مع

سم على أن تكون مسافة الزراعة من  120أي أن عرض المصطبة حوالي  في القصبتين 

 سم بين الجور. 50-100

  الزراعة مواعيد 



 المبكرة العروة الصيفية: 

. كما يمكن زراعة القثاء تزرع البذور إبتداء من آخر شهر ديسمبر في جنوب مصر العليا

 تحت األنفاق في الوجه البحري. ينايرفي تلك العروة في أول 

 العروة الصيفية: 

و هي العروة األساسية حيث تزرع من شهر فبراير و حتى آخر شهر مايو في مختلف أنحاء 

 الجمهورية.

 أو الخريفية العروة النيلية:  

 في الوجه القبلي و خاصة مصر الوسطى. أغسطس و تزرع في يوليو

 العروة الشتوية: 

)جنوب  أسوان في صعيد مصر أكتوبر في المناطق الحارة مثل قنا و و تزرع في سبتمبر 

 مصر العليا(.

  التقاوي كمية 

 .من البذور حسب العروةكجم  2 – 1.5 يحتاج الفدان

  الخدمة عمليات 

  الري

يكون الري  الظروف الجوية و ختلف عدد مرات الري الالزمة للقثاء حسب نوع التربة وت

أثناء إرتفاع درجات الحرارة يراعي عدم تعطيش النباتات  في األراضي الرملية و متقاربا  

تكوين الثمار حيث يؤدي التعطيش لقلة العقد مع  التزهير و في مراحل النمو الخضري و

وصول النباتات بسرعة لمرحلة الشيخوخة كما يؤدي زيادة الري لزيادة  قلة نمو الثمار و

 . حشرات أعفان و بالتالي زيادة األمراض الفطرية من بياض و الرطوبة حول النباتات و

  الترقيع

 الرية الثانيةيوم من الزراعة قبل  25يتم الترقيع بعد 



  الخف

 ذلك أثناء الترقيع نباتين في كل جورة و يتم الخف إلى

  العزيق

تقليب السماد   لتفكيك التربة و  بشكل سطحي للتخلص من الحشائش و تتم هذه العملية

الريشة البطالة إلى الريشة العمالة حتى تتمركز النباتات في  من خاللها ينقل جزء من  و

 .الخطوط منتصف

 التسميد

كجم سوبر فوسفات الكالسيوم +  200كجم سلفات نشادر +  200 يحتاج الفدان إلى

تقسم هذه الكميات إلى ثالث دفعات األولى قبل رية  و كجم سلفات بوتاسيوم 100

 .الثالثة بعد الثانية بحوالى ثالثة أسابيع اإلزهار و الثانية عند بداية المحاياة و

 بعد إضافة السماد البلدي المخلوط بالكبريت الزراعي وفأما في حالة الري بالتنقيط، 

 أتبداألرض للزراعة. بعد ذلك  السوبر فوسفات وسلفات النشادر والبوتاسيوم عند تجهيز  

إضافة األسمدة الكيماوية مع مياه الري عند تمام اإلنبات في حالة الزراعة بالبذرة مباشرة 

جم ك 1أو بعد أسبوع من نقل الشتالت في حالة تجهيزها في مشاتل مسبقة فيضاف 

 100حمض فسفوريك لكل  مل 200جم سلفات بوتاسيوم + ك 0.75نترات نشادر + 

 1جم نترات نشادر + ك 1قد تعدل اإلضافات لتصبح الع بعد التزهير و و ،لتر من مياه

عناصر لمع األخذ في اإلعتبار إضافة ا .جم سلفات بوتاسيوم لكل لتر من مياه الريك

 .الصغرى رشا  على النباتات

  و الحصاد النضج 

يتم  و)النضج البستاني(  تصل الثمار إلى الحجم المناسب لنضج عندماالوصول ليتم 

 – 1.5ذلك بعد حوالي  الثمار بجزء من العنق و األسبوع على إن تجمعالجمع مرتين في 

 .شهرأ 3 -2حوالي ل القثاء قد يستمر موسم جمع و ،شهر من زراعتها 2

  المحصول كمية 



 المزروعة. طن للفدان من الثمار و ذلك حسب العروة 5-3 يعطى الفدان حوالي

  التقاوي إنتاج

الزراعة في منطقة معزولة عن باقي محاصيل العائلة القرعية خشية  إلنتاج التقاوي تتم

رض مكشوفة و أيضا  بالطريقة العادية و تترك الثمار حتى تمام أ التلقيح الخلطى و فى

 رن و تترك بعض الوقت ثم تفتح طوليا  وُجالالثمار ثم تجمع في  النضج و اصفرار هذه

توضع في برميل حتى تتخمر و يسهل فصل المحيط بها ثم  تستخرج البذور مع اللحم

 15 – 10تجف و كل ثمرة تعطى في المتوسط  البذور عن اللحم و تغسل و تنشر حتى

و يجب اإلهتمام بنقاوة البذور الناتجة و تماثلها بقد اإلمكان و ذلك كما  جم من البذور.

 يلي:

 : قاوة النباتات الغريبة ن 

 :مراحلتجري عمليات النقاوة علي ثالث 

أثناء النمو الخضري وتزال النباتات المصابة بالفيروس وإستبعاد النباتات الحاملة   -1

  لصفة المرارة في طور الورقتين الفلقيتين 

 .أثناء التزهير والنمو الثمري تزال جميع النباتات المخالفة للصنف  -2

 .في طور نضج الثمار تستبعد الثمار التي بها إصابات مرضية  -3

 )عبد الالوي(   العجور   إنتاج محصول 

  Chate of Egyptسمإنجليزية بيعرف العجور في اإل

 Cucumis melo var. chate   اإلسم العلمي:

سواق جل ثماره التي تستعمل مثل الشمام. تظهر ثمار العجور في األألالعجور يزرع 

عدم  سرعة تعرضها للعطب، و عاب عليها شدة ليونتها ولكن ُي ، وفي الصيف مبكرة

و لكن في   سوي في مساحات صغيرة  في مصر  زرع العجورال يُ   و  .الشحن   تحملها للتداول و



السودان تزداد تلك المساحات نوعا  ما. و  بعض الدول العربية مثل سوريا و فلسطين و

 . يعتبر العجور من محاصيل الخضروات في مصر القديمة كما الحال في القثاء

 المخلالت. نيئا ، كما يدخل في إعداد السلطات وفي الغالب العجور  يؤكل

منّظف للدم مذيب  للعجور فوائد طبية كثيرة وفق كتب الطب الحديث، منها أنه مرّطب و

 ، وءلألحماض البولية وأمالحه مدرة للبول، ويستعمل خارجيا  ضد الحكة الشديدة والقوبا

والكلف حيث يمزج عصير كما يفيد في العناية ببشرة الجلد ويستعمل لعالج النمش 

 .يغسل به مكان النمش والكلف "العجور" مع حليب طازج و

 



 

 



 الوصف النباتي 

وراقه مغطاة بشعيرات كثيفة ناعمة أن أال إيتشابه العجور مع القثاء في الوصف النباتي، 

ثماره بيضية الشكل مستدقة  يعرف منه صنف واحد هو البلدي، و ، والملمس قطيفية

 .قليل الحالوة لحمها غير متماسك و الطرفين، و

 الزراعة: 

تنجح زراعة العجور في االراضي الطينية   .ينتج العجور بنفس طريقة زراعة ورعاية القثاء

المسافة بين النبات و اطب عرض مترين . تخطط األرض إلى مصجيدة الصرف والخفيفة

 .بذور 5 – 3 و بكل جورة سم  50خر واآل

 الحصاد: 

لحجم المناسب لكلما وصلت الثمار    نصف من الزراعة  ثالثة اشهر و  يتم الحصاد بعد حوالي

 ن عدم الحصاد يمنع تكون اي ثمار جديدة.أل

 قل لمنع اآلفات وأو أتقطع الثمار مع جزء من حامل الزهرة على الساق بنحو واحد سم 

توضع في  و جرحها وأمسببات االمراض من دخول الثمار مع مراعاة عدم خدش الثمار 

 و  .ن ال تتحمل التخزي  نها سريعة العطب وتسوق الثمار بسرعة أل  و  ،مكان ظليل به تهوية

 .للفدان طن  5-3يتراوح المحصول من 

 

 

https://www.facebook.com/1435080193468804/photos/pcb.1580812975562191/1580812908895531/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDRd2YnnNHx21FK-uOU16_cPSIkBeYmf-smanP7dggVepiYY9KNr_0sN7d24PmfEu7GC0wPypriQ6AR&__xts__%5B0%5D=68.ARCo-KOUFsx0iDFMDMrjx7y1WHdB-qmD2Y64_E3QnN-5YkA9wPSmCiYmXxIMWZ0Xe4EOavbPXjYA6kIfIldfwS_xzIdSY27rvpK2QNi4bsbdK2yqosm107RosEeA4-qHPEMOLfQBPxcnpXAgY_r3wR5Z9pCFkQ124HOP5LzpgF6akXWGWxC9kGk00a1TxplQq8-cgrGJw0zwmmfkdUOlfS2foZx_9Bnys9fN7IH_dR2UK9Z-2rcEpCWyuHXloWBZSrXg_pTU4iRHAabTI5nJvEpIBp9FRCU1mWyKCM36_SvqqCiycHe68OTmY9oKpfwl6sgIjGdLwbU-idfDLqUXv7MFnMVT
https://www.facebook.com/1435080193468804/photos/pcb.1580812975562191/1580812908895531/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDRd2YnnNHx21FK-uOU16_cPSIkBeYmf-smanP7dggVepiYY9KNr_0sN7d24PmfEu7GC0wPypriQ6AR&__xts__%5B0%5D=68.ARCo-KOUFsx0iDFMDMrjx7y1WHdB-qmD2Y64_E3QnN-5YkA9wPSmCiYmXxIMWZ0Xe4EOavbPXjYA6kIfIldfwS_xzIdSY27rvpK2QNi4bsbdK2yqosm107RosEeA4-qHPEMOLfQBPxcnpXAgY_r3wR5Z9pCFkQ124HOP5LzpgF6akXWGWxC9kGk00a1TxplQq8-cgrGJw0zwmmfkdUOlfS2foZx_9Bnys9fN7IH_dR2UK9Z-2rcEpCWyuHXloWBZSrXg_pTU4iRHAabTI5nJvEpIBp9FRCU1mWyKCM36_SvqqCiycHe68OTmY9oKpfwl6sgIjGdLwbU-idfDLqUXv7MFnMVT

