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)الصيفية والشتوية(المساحة المزروعة بالخضروات 
م2018والخضروات المحمية بمنطقة عسير 

)هكتار997.6(المساحة الكلية المزروعة بمحاصيل الخضار في منطقة عسير تقدر بحوالي 
،)%43(حيث تمثل مساحة محاصيل الخضروات المكشوف صيفي نسبة 

%).28(وخضروات الزراعة المحمية %) 28(بينما نسبة مساحة محاصيل الخضروات المكشوف شتوي 

44%

28%

28%
خضروات مكشوفة 

صيفي  
خضروات مكشوفة 

شتوي
خضروات محمي 

)  هكتار(المساحة المزروعة  المحصول 

433.4 خضروات مكشوفة صيفي  

281.6 خضروات مكشوفة شتوي

282.6 خضروات محمي 

997.6 اإلجمالي

يرإحصائيات زراعة محاصيل الخضر في منطقة عس

م2019الهيئة العامة لإلحصاء مسح اإلنتاج الزراعي لعام 
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)ةالصيفية والشتوي(المساحة المزروعة بالخضروات 
م2018والخضروات المحمية بمنطقة عسير 

)  بيت محمي7950(تشير اإلحصاءات الي ان اجمالي عدد البيوت المحمية بمنطقة عسير بلغ 
%)  18(يليها محصول الخيار بنسبة %) 64(يمثل محصول الطماطم أعلى نسبة بمساحة 

%).18(بينما بلغت مساحة المحاصيل األخرى داخل البيوت المحمية 

63.7%18.6%

17.7%
الطماطم  

الخيار

محاصيل مختلفة

)  هكتار(مساحة البيوت المحمية  عدد البيوت المحمية  المحصول 

180 4132 الطماطم 

52.6 1704 الخيار

50 2114 محاصيل مختلفة

282.6 7950 اإلجمالي

يرإحصائيات زراعة محاصيل الخضر في منطقة عس

م2019الهيئة العامة لإلحصاء مسح اإلنتاج الزراعي لعام 
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ة فقد المحصول نتيج
لإلصابة الشديدة
وتابحشرة التوتا ابسل

الرش المكثف 
بالمبيدات دون مراعاة

د لفترة تحريم كل مبي
الحصادعند 

انتشار حشيشة الحامول
وهو نبات متطفل على

الطماطم

هااب-الزيارات الميدانية 

ثابت القحطاني عامر محمد سعد ناجي سعد عويضة محمد 
عويضة اسم صاحب المزرعة

--- 2 --- 23 4 )هكتار(مساحة المزرعة 

24 17 7 18 16
عدد البيوت المحمية

ر بيوت بالستيكية غي(
)مكيفة

432 )2م(مساحة البيت المحمي 

طماطم خيار–طماطم  طماطم –طماطم 
فلفل بارد

–طماطم 
ردفلفل با المحاصيل

3.3 *)2م/نبات(الكثافة النباتية 

بئر بئر شراء بئر بئر مصدر مياه الري

اصابة بالتوتا 8.4 8 7.7 8.3 االنتاجية للطماطم 
)  2م/كيلو(

.  عدم وجود مهندس زراعي•
.عمالة زراعية غير مدربة•
سوء إدارة الري والتسميد •
.ممارسات زراعية غير سليمة داخل البيوت المحمية•
.االسراف في استخدام األسمدة•
)نبات متطفل على الطماطم(انتشار الحامول •

المشاكل الفنية
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)الصيفية والشتوية(المساحة المزروعة بالخضروات 
م2018والخضروات المحمية بمنطقة الباحة 

)هكتار1597.5(تقدر بحوالي الباحة المساحة الكلية المزروعة بمحاصيل الخضار في منطقة 
،)%51(تمثل مساحة محاصيل الخضروات المكشوف صيفي نسبة 

%).4(وخضروات الزراعة المحمية %) 45(بينما نسبة مساحة محاصيل الخضروات المكشوف شتوي 

51%

45%

4%

صيفي  

شتوي

محمي 

)  هكتار(المساحة المزروعة  المحصول 

823.12 خضروات مكشوفة صيفي  

713.34 خضروات مكشوفة شتوي

61.01 خضروات محمي 

1597.5 اإلجمالي

احةالبإحصائيات زراعة محاصيل الخضر في منطقة 

م2019الهيئة العامة لإلحصاء مسح اإلنتاج الزراعي لعام 
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عدد ومساحة البيوت المحمية لمحاصيل الخضر 
م2018بمنطقة عسير 

)  بيت محمي1323(بلغ الباحةتشير اإلحصاءات الي ان اجمالي عدد البيوت المحمية بمنطقة 
%)  20(يليها محصول الخيار بنسبة %) 48(يمثل محصول الطماطم أعلى نسبة بمساحة 

%).32(بينما بلغت مساحة المحاصيل األخرى داخل البيوت المحمية 

48%

20%

32%
الطماطم  

الخيار

محاصيل مختلفة

)  هكتار(مساحة البيوت المحمية  عدد البيوت المحمية  المحصول 

29.06 373 الطماطم 

12.11 606 الخيار

19.84 344 محاصيل مختلفة

61.01 1323 اإلجمالي

احةالبإحصائيات زراعة محاصيل الخضر في منطقة 

م2019الهيئة العامة لإلحصاء مسح اإلنتاج الزراعي لعام 
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ةالباح-الزيارات الميدانية 

بيوت بالستيكية غير مكيفةبيوت بالستيكية غير مكيفة

)د ترقيدال يوج(تربية الطماطم بالخيوط الثابتة تربية الخيار بطريقة المظلة 

المزرعة الثانية  المزرعة األولى  البيان

بيت 2
واحد مكيف زراعة بدون تربة لزراعة الفراولة

العطرية والثاني بيت إلنتاج النباتات الطبية و

ر بيوت بالستيكية غي8
مكيفة  عدد البيوت 

فراولة ونباتات طبية وعطرية  طماطم وخيار  المحاصيل المزروعة 

الفراولة بنظام الزراعة بدون تربة  خيوط ثابتة بدون ترقيد طريقة الزراعة 

ي الفراولة مزروعة بنظام الثالث طبقات وه
ط غير مناسبة واألفضل عمل طبقتين فق

بسبب ضعف اإلضاءة للطبقة السفلى

عمالة غير مدربة• 
ال يعرف ترقيد الطماطم أو• 

الخيار 
عدم التعرف على الحشرات• 
ودا انتشار اإلصابة بالنيمات• 

أهم المالحظات 
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)  الصيفية والشتوية(المساحة المزروعة بالخضروات 
م2018والخضروات المحمية بمنطقة مكة المكرمة 

)  هكتار27770(المساحة الكلية المزروعة بمحاصيل الخضار في منطقة مكة المكرمة تقدر بحوالي 
، %)59(حيث تمثل مساحة محاصيل الخضروات المكشوف صيفي نسبة 

%).1(وخضروات الزراعة المحمية %) 40(بينما نسبة مساحة محاصيل الخضروات المكشوف شتوي 

59%

40%

1%

خضروات مكشوفة صيفي

خضروات مكشوفة شتوي

خضروات محمي  

)  هكتار(المساحة المزروعة  المحصول 

16462.97 خضروات مكشوفة صيفي  

11127.82 خضروات مكشوفة شتوي

179.86 خضروات محمي 

27770.65 اإلجمالي

رمةإحصائيات زراعة محاصيل الخضر في منطقة مكة المك

م2019الهيئة العامة لإلحصاء مسح اإلنتاج الزراعي لعام 
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12%

14%

15%

59%

طماطم

خیار

محاصیل مختلفة 

ازھار  القطف

يمثل محصول الطماطم أعلى ) بيت محمي1323(بلغ مكة المكرمةتشير اإلحصاءات الي ان اجمالي عدد البيوت المحمية بمنطقة 
%).32(بينما بلغت مساحة المحاصيل األخرى داخل البيوت المحمية %) 20(يليها محصول الخيار بنسبة %) 48(نسبة بمساحة 

رمةإحصائيات زراعة محاصيل الخضر في منطقة مكة المك

)  الصيفية والشتوية(المساحة المزروعة بالخضروات 
م2018والخضروات المحمية بمنطقة مكة المكرمة 

)  هكتار(مساحة البيوت المحمية  عدد البيوت المحمية  المحصول 

22.45 629 الطماطم 

24.29 486 الخيار

26.35 497 محاصيل مختلفة

106.77 2430 ازهار القطف 

179.86 4042 اإلجمالي

م2019الهيئة العامة لإلحصاء مسح اإلنتاج الزراعي لعام 
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حداد بني مالك–الزيارات الميدانية 

انبية عدم القيام بعمليات تقليم األوراق واالفرع الج
وخف الثمار 

حاولة التوقف عن انتاج الفراولة في فترة الصيف وم
المزارع لتركيب نظام تبريد للبيت 

)  لم يكن ذا فائدة نسبة لكبر مساحة البيت(

)  2م/كيلو(اإلنتاجية للطماطم  مصدر مياه الري )  2م/نبات(الكثافة النباتية  المحاصيل )2م(مساحة البيت المحمي  ةعدد البيوت المحمي

7 ابار 2.5 ة الفراول-الخيار –الطماطم  450 بيت محمي50

ضة المالكي قام فريق عمل مركز استدامة برفقة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز حداد بني مالك بزيارة لمزرعة احمد عي
:  وقد خلصت الزيارة الي االتيوالذي يعتبر من أكبر منتجي الخضروات المحمية بالمنطقة،

انتشار لديدان النيماتودا بأجزاء كبيرة
من البيوت المحمية
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التوصيات
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التوصيات
التوصية المالحظات 

ضرورة اجراء تعقيم للتربة قبل الزراعة •
اتباع الدورات الزراعية•
التوجه الي انظمة الزراعة بدون تربة•
نشر الزراعة في بيوت متعددة الصاالت تناسب ظروف المنطقة•

دا من مارس يب) مفردة(موسم االنتاج في البيوت البالستيكية غير المكيفة 
تطفلةالي نوفمبر مما يودي الي انتشار االصابة بالنماتودا والحشائش الم

تكثيف الزيارات للمزارع بالتعاون مع فرع االرشاد الزراعي بالمنطقة•
توزيع دليل مركز استدامة لزراعة الطماطم والخيار • عدم وجود ادارة فنية وعمالة مدربة

التدريب على المكافحة المتكاملة لآلفات  انتشار االصابة بحشرة التوتا ابسلوتا

التحليل الدوري للمياه المستخدمة •
التدريب على االدارة المثلى للمياه واالسمدة•
االستفادة من خبرة مركز استدامة في التوصيات السمادية•

سوء ادارة المياه واالسمدة

انشاء مشاتل مخصصة  الزراعة المباشرة للبذور

التأكد من جودة االصناف قبل الزراعة بما يناسب ظروف المنطقة عدم اختيار اصناف جيدة

ية مثل الظروف المناخية تناسب انتاج محاصيل اخرى عالية القيمة التسويق
الفراولة والشمام وغيرها

عدم التنوع المحصولي
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مشـــــــكرًا لـكـ


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

