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 :تعقیم التربة
تعقیم لتربة البیوت البالستیكیة  بعد إقامة الھیاكل وإضافة األسمدة المقررة لكل بیت، یجرى                 

  .الضارة الموجودة في التربة التي تعتبر أھم عملیة زراعیة في القضاء على اآلفات
 

 :یتم التعقیم بالطرق التالیة
 

  :بالحرارة التعقیم / أوآل
الموجودة   طریقة جیدة إال أنھ یعاب علیھا أنھا تقضي على كافة الكائنات الحیةى وھ                             

 .قلیًال في التربة، ومنھا النافعة وذات تكالیف كبیرة خاصة إذا كان عدد البیوت
 

  :التعقیم باستعمال بعض المواد الكیماویة/  ثانیآ
 :ھذه المواد وفیما یلي شرحًا ألھم                                                               

 
  :التعقیم باستعمال برومید المیثیل -١

عبارة عن مادة غازیة تنتشر في التربة،   إن مادة برومید المیثیل                                             
 غ ، وتستعمل ٦٨٠صغیرة، تزن الواحدة حوالي علب  وتكون معبأة ضمن اسطوانات غازیة كبیرة أو ضمن

 .األعشاب والفطریات والنیماتودا الموجودة في التربة ھذه المادة للقضاء على كافة بذور
 

 حسب ٢م/ غ١٠٠-٥٠وذات الرطوبة المناسبة وتستعمل بنسب تتراوح صالحة للزراعة ال تستخدم في التربة
ستعمل ھذا ال ت  یوم٤-٣ه ویمكن زراعة التربة بعد تعقیمھا بـوإصابتھا باآلفات المذكورة أعال نوع التربة

باستعمال ھذه المادة من قبل أي  ینصح ل القرنفل أو الغریب والتاشمالمادة لتعقیم التربة المراد زراعتھا ب
من خالل الغطاء البالستیكي یؤدي إلى ھالك  شخص لكونھا مادة سامة وخطرة جدًا، وإن أي تسرب للغاز

بارتداء األقنعة الواقیة والكفوف المطاطیة مع لبس األحذیة  لزراعي، لذا ینصح العمال المنفذینالعامل ا
 .ھذه المادة على أجسامھم المطاطیة لحمایتھم من خطر

 
   : الفابامالتعقیم باستعمال-٢

المستوطنة في للقضاء على أمراض الذبول   مادة مطھرة كیماویة سائلة تستعمل                               
القضاء على بذور بعض األعشاب والحشائش الموجودة في التربة،  التربة والدیدان الثعبانیة، وباإلضافة إلى

 الصالحة للزراعة من التربة ٢ م١تر ماء، ترش في  ل٢ منھا لكل ٣ سم١٠٠بمعدل  وتستعمل ھذه المادة
في   سم٢٠ة ترش بالماء حتى یصل عمقھ إلى وبعد نثر المادة بشكل متساوي على كامل المساح والمستحرثة

ثم تحرث بمحراث معامل   یوم ،٢٠التربة، وتغطى التربة بالبالستیك، وتغلق األبواب والنوافذ وتترك حوالي 
  .التربة قبل مرور شھر على بدایة التعقیم سالحھ بالمادة ذاتھا حتى تتطایر أبخرتھا، والینصح بزراعة

 
المخاطیة وتسبب سیالن الدموع، لذا ینصح القائمون على العملیة بلبس األقنعة  جة لألنسمھیجةوھذه المادة 

 .والكفوف واألحذیة المطاطیة الواقیة
 
   :البازامید التعقیم باستعمال -٣

ناعم شبیھ بمادة سلفات األمونیوم، تستعمل  مادة البازامید عبارة عن مسحوق                                  
 ثم تسقى العزاقةعلى التربة بشكل منتظم ویخلط بھا بواسطة   من التربة، حیث تنثر٢م/ جم  ٦٠-٥٠بمعدل 

 الري أو بمرش كبیر لترطیب الجزء العلوي من التربة، وتغطى بالبالستیك بعد ریھا حتى التربة بواسطة میاه
 .المتصاعدة وتسممھم بخرةیتم التعقیم بشكل جید، ویمنع دخول العمال إلى داخل البیت خشیة استنشاقھم األ

 
  .الشھر للتھویة ولتصاعد أبخرة المادة منھا تعزق التربة بعد ثالثة أسابیع من تعقیمھا ، وتترك حوالي
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 : التعقیم الشمسيثالثآ 

 
 : الشفاف  للتربة الزراعیة باستخدام البالستیكى التعقیم الشمس-١
 

بتغطیة التربة الرطبة بإحكام بشرائح  اعات الشمسیة وذلكیعرف التعقیم بأنھ عبارة عن تسخین التربة باإلشع
أسابیع خالل أشھر الصیف الحارة مما یؤدي إلى قتل أو إضعاف  ٦ – ٤بالستیكیة قبل موعد الزراعة بحوالي 

  بذور– الحشرات – األحیاء الدقیقة – الدیدان الثعبانیة –التربة، مثل الفطریات  حیویة مسببات اآلفات في
 .األعشاب

 
 : العناصر األساسیة للتعقیم الشمسي في البیوت المحمیة*

 
میكرون لتسخین  ٨٠ – ٦ أن یكون البالستیك من البولي إیثیلین ذات السمك :الغطاء البالستیكي-١

 .التربة
 
التربة رطبة بدرجة كافیة وھذه تعمل على زیادة   قبل التغطیة بالبالستیك یجب أن تكون:رطوبة التربة -٢

 .وتحسین التوصیل الحراري في التربة األحیاء المستھدفة للحرارةحساسیة 
 
 م كافیة لنجاح ١٥ – ١٠درجة مئویة على عمق  50  ارتفاع درجات الحرارة عن:حرارة التربة -٣

 .أسابیع ٦ – ٤عملیة التعقیم الشمسي خالل 
 
 :تحضیر التربة للتعقیم الشمسيخطوات *

 
 .لمحصول السابق خاصًة الجذورا تنظیف التربة جیدًا من بقایا -١
 
  . توزیع السماد العضوي جیدًا وخلطھ بالتربة -٢
 
 .الرش  سم سواء بالري السطحي أو٧٠ – ٦٠الىري التربة ریًا غزیرًا لیصل العمق  -٣
 
 .ث التربة حراثة عمیقة وتنعیم وتسویة التربةحر -٤
 
 50 مي على أن تكون المسافة بینھما حواليخطوط الري فوق سطح التربة على طوال البیت المح تمدید -٥

 .الشمسي سم لضمان توزیع میاه الري توزیعًا جیدًا أثناء فترة التعقیم    75 –
 
 .التغطیة بالبالستیك یراعى فحص المنقطات على أنابیب الري والتأكد من صالحیتھا قبل -٦ 

 
               لك لتوفیر الرطوبة الالزمة لنجاح عملیة التعقیمغزیرًا وذ ثم تغطى التربة بالبالستیك ویتم ري التربة ریًا -٧

      ساعات مرة كل أسبوع طیلة فترة ٤ – ٣التربة وذلك بفتح أنابیب الري لمدة  الشمسي بعد ذلك یجري ري   
 .الشمسي التعقیم   
 
 .  المواسم القادمةالستعمالھ في في نھایة فترة التعقیم یزال البالستیك األبیض الشفاف ویطوى ویخزن -٨
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 : )الملش(سود  أما في حالة التعقیم الشمسي باستعمال البالستیك األ-٢
 
البالستیك لعمل فتحات  نفس الخطوات السابقة وبعد التعقیم یبقى الغطاء البالستیكي في مكانھ ویتم تثقیب یتبع

ھذه الحالة یعمل البالستیك األسود  الزراعة على المسافات المناسبة للمحصول الذي سیتم زراعتھ، وفي
  كالملش األسود العادي في تغطیة التربة

  
 :ة األرضیةاألغطی*

وھو غطاء  ) الملش (یجب تغطیة التربة في البیوت المحمیة بغطاء یسمى                          
فوق الخطوط  ملون باللون األبیض الفضي من أعلى واللون األسود من األسفل ویرعى عند فرده

 .أن یكون اللون الفضي ألعلى واألسود ألسفل
 
 :عدة ولھذا الغطاء فوائد*
 .یقلل من نمو الحشائش الضارة في التربة - ١                                

 
 .من التربة وبالتالي تحتفظ التربة بالرطوبة یقلل من تبخیر الماء -٢                                

 
 .حتى یستفید منھا النبات یعكس األشعة الساقطة إلى أعلى -  ٣                               

 
                  خاصًة نبات  یوفر الدفء للجذور شتاًء ویحفظ الثمار من التعفن - ٤                               

  . أن تكون التربة رطبة عند فرشھویجب ةالفراول                                    
  

  /عمل الطالب 
  طارق جمال قاسم*
  محمد مصطفى إسماعیل*
  محمود سعد محمد*
  محمد أنور عابدین*
  محمود محمد الشبراوى*
  طاھر احمد حمدى*
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