
   الزراعة الراسية للفراولة
  
  

  :مقدمة
  

تعتبر الفراولة من المحاصيل الحولية التي تزرع مرة واحدة في العام تحت 
الظروف العادية ، وتعتبر من محاصيل الخضروات أو الفاآهة لما لها من طعم مميز 

ء المستخدم ومذاق حلو وشكل جذاب وتستخدم طازجة أو مصنعة ولها قيمة غذائية وطبية عالية والجز
  في الغذاء هو التخت المتضخم

ين        (تحت ظروف البيت المحمي     ولكن عندما تقام التجربة      يليزية    19-25حيث تتراوح درجة الحرارة ب درجة س
  .فإنه يمكن إنتاج الفراولة على مدار العام  %) ٧٠ونسبة الرطوبة 

  :نها تساعد علىوتعتبر الزراعة الرأسية للفراولة من أنجح أنواع الزراعات حيث أ
  .االستغالل األمثل لوحدة المساحة للحصول على أعلى إنتاجية -
 .ترشيد استهالك مياه الري واألسمدة -
 .توفير العمالة والجهد -
 .تقليل اإلصابة بالحشرات واألمراض -
اج في معظم                 - العمل على إنتاج محاصيل في غير موسمها لنتمكن من اإلنت

 .شهور السنة
ع     - ة من             الزراعة الرأسية تمن واد الغذائي ى امتصاص الم ات عل افس النبات دورها تن ي ب و الحشائش الت  نم

 .التربة
آل   حوض في البيت المحمي ،         ١٢وتعتمد طريقة الزراعة الرأسية للفراولة على وجود        

ى   وي عل وض يحت ل ع ا ع٢٤ح ى  امود وآ وي عل ة  ٨مود يحت ة للزراع وارير فليني  ق
ارورة سوداء من        والقو)  شتالت   ٤تحتوي آل قارورة على     ( ارير البيضاء ترتكز على ق

وب الصرف    لتصريف الماء الزائد إلى أنب     خالل القوارير أنبوب   البالستيك حيث يمر من   
  ).وذلك طبقا لمساحة البيت المحمي( الرئيسي المتصل بالخزان، 

  
  :طريقة الزراعة

  
ى حوالي      البدء بعملية الزراعة يتم تقصير الجذور         قبل   زرع          ٥إل ار األفضل وت تم اختي م ي ة  .  سم،  ومن ث والترب

  ). بيتموس : بيراليت : رمل  ( ١:١:١األنسب لها هي التربة الرملية الطينية بنسبة 
   ) . pH ٧ -٥٫٥( وتكون نسبة الحموضة في التربة 

  
  
  
  

  :عملية الري والتصريف
  

را ً   ٢٥٠٠هناك خزانان للمياه في المحمية، آل خزان يتسع لـ           دل         .  لت اتيكي بمع ري أوتوم ة  ١٢يعمل نظام ال  دقيق
ا                         . يوميا ات عمودي اء من خالل النبات دورة حيث يمر الم ادة ال ً من    من مميزات استخدام الري من الخزان هو إع

د في          طويل ممتد إلى   أعلى إلى أسفل ومن ثم تتجمع المياه تحت التربة في أنبوب           اء الزائ الخزان وبذلك يتجمع الم
ري              ا اه المستخدمة في ال تم عن            .لخزان مرة أخرى وهي طريقة لترشيد استهالك المي ا ت ة التصريف فإنه ا عملي أم

اه                   ة المي طريق أنبوبة متصلة باألنبوب الرئيسي للصرف وهو مثبت أسفل القوارير، وهناك عداد يقوم بحساب آمي
  .المنصرفة

  
  
  
  
  



  
  :التسميد

  
  ) fertigation(استخدام طريقة التسميد بالري زراعة الشتالت، حيث يتم تبدأ عملية التسميد بعد أسبوعين من 

  .أثناء الري على جميع النباتات) المذابة مسبقاً  في خزان المياه (  وهي عملية تمرير األسمدة 
  .أيام نقوم بوضع السماد مرة آل ثالثة 

  
  
  
  
  
  

  :موسم الزراعة
  

ا      وع. هر ابريلتتم الزراعة في الفترة من شهر أآتوبر إلى ش       ة إزالته دأ عملي ار تب و األزه د نم دة   ن اً  و لم  ٤٥ يومي
ة المحصول،                     و يوم لكي ُيرآـِّز النبات على النمو الخضري،         سبب في قل ا ي ار فرصة للنمو مم  إال وجدت األزه

  . إلعطائها فرصة للنمو ومن ثم نمو الثمار يوم تتوقف عملية اإلزالة٤٥ مرور وبعد
  
  
  
 
  
 


