
تابع العائلة المركبة
 Lettuce          الخـس                                                - ٢

Lactuca sativaاالسم العلمى                                            L.

o انھ كما العالم انحاء معظم فى المحبوبة الشعبیة المحاصیل من الخس یعتبر  
  .الحشو فى یستعمل او طازجا ویؤكل الھامة السالطة محاصیل من
o الجنس نباتات تحتوى Lactuca بقیة عن یمیزھا لبنى عصیر على  

  .العائلة أجناس
o للخس المرارة تعطى التى المادة وھى الالكتوسین مادة على الخس یحتوى.
o قائمة عشبیة حولیة نباتات :النمو طبیعة.  
o الملتفة رؤوسھ أجل من یزرع :االقتصادى الجزء.
oالغذائیة االھمیة:

  انھ كما ج ،ب ، أ وفیتامین المعدنیة االمالح من مرتفعة نسبة على یحتوى 
  .العضویة األحماض بعض على یحتوى



Plant characters       الوصف النباتى

o     المجموع الجذرىThe root system
یموت الجذر الوتدى بعد الشتل ویحل محلھ مجموعة من الجذور الجانبیة   

سم   ٦٠سم العلیا من سطح التربة وقد تتعمق لمسافة  ٣٠یوجد معظمھا فى الـ 
.سم حول النبات ٤٠-١٠إال أن انتشارھا ال یتعدى عادة 

The shoot system  المجموع الخضري
oالساق The stem
  لتعطى ذلك بعد تستطیل ثم القاعدیة األوراق منھا تخرج لحمیة قصیرة 

.الزھریة الشماریخ
The األوراق  leaves 
o  یختلف شكل األوراق تبعا للصنف فقد تكون مطاولة أو بیضیة مقلوبة أو

مستدیرة كما یختلف لونھا من أخضر فاتح إلى أخضر داكن وقد تحتوى  
بعض األصناف على صبغات حمراء أو بنیة وقد تلتف األوراق حول الساق 

على شكل رأس ویختلف شكل الرأس ودرجة اندماجھا اختالفا كبیرا فى  
.األصناف المختلفة



الخضري والجزء االقتصادىالمجموع 

ساق قصیرة لحمیة 

أوراق قاعدیة



صور حقلیة لنبات الخس مختلفة األعمار



صورة لحقل الخس أثناء الجمع 



المجموع الجذري  

 یموت الجذر الوتدى بعد الشتل ویحل محلھ مجموعة من الجذور الجانبیة
الجذور الجانبیة



oاإلزھاروالنورات Inflorescence
  ویحتوى الزھریة الشماریخ لتعطى وتتفرع الساق تستطیل لإلزھار المالئمة الظروف تتھیأ عندما 

 زھرة ٢٥- ١٥ بھا صغیرة رأسیة بنورة منھا كل ینتھى األفرع من عدد على الزھرى الشمراخ
.اللون صفراء أو بیضاء األزھار .أكثر أو شعاعیة

oالتلقیح:
  فتحدث األزھار بزیارة الحشرات تقوم ما غالبا أنھ إال الخس نباتات فى السائد ھو الذاتى التلقیح

.أكثر أو % ٦-١ من تتفاوت الخلطى التلقیح من قلیلة نسبة
 النورات وتتفتح شھرین إلى تطول قد فترة تفتحھا یستغرق بل واحد وقت فى النبات نورات التتفتح

  الصحو والجو الدافئة األیام فى ساعة ٠.٥ بین تتراوح قصیرة لمدة متفتحة وتظل عادة الصباح فى
  .الكثیرة السحب ذات الباردة األیام فى أكثر أو ساعتین إلى

oالبذور(الثمار(:
 ٥-٣ وحوافھا أسطحھا على ویوجد مطاول أو بیضى شكل وذات مدببة الحجم صغیرة وھى فقیرة
 اللون سوداء أو مسمرة بیضاء ثمارھا األصناف فمعظم لونھا فى الثمار وتختلف طولیة خطوط
.بذرة أنھا على المزارعین ویعرفھا التكاثر فى الثمار وتستعمل اللون صفراء ثماره منھا والقلیل

النورات والثمار



نورات الخس بعد تفتحھا وتكوین البذرة  



التكاثر ةقیطر
المشتلالبذور فى بالزراعة 

الخسبذور 

ثم تنقل الشتالت الى المكان المستدیم

بذرة الخس



االحتیاجات البیئیة
الحرارة

o لنموه الحرارة درجات وأنسب البرودة إلى یمیل معتدل جو إلى یحتاج 
 المنخفضة الحرارة درجات الخس یتحمل أن ویمكن م° ٢٠ –١٠بین تتراوح
  تحدث ال ولكن النمو بطء إلى المنخفضة الحرارة درجة وتؤدى م° ٣ حتى

  :الحرارةالى درجة فى الشدید االنخفاض یؤدى وقد للنباتات أضرار
o ذلك ویرجع األوراق واحمرار المجعدة االصناف فى االوراق تجعد زیادة 
 الفترة وطول المرتفعة الحرارة تؤدى بینما .االنثوثیانین مادة تكوین إلى

:الضوئیة
o- المبكر التزھیر إلى النباتات اتجاه
o- االوراق حواف تلون – مر طعم –صلبة اوراق( الجودة صفات تدھور 

.)االصفر باللون
o- الرؤوس خس اصناف فى الرؤس التتكون
o- المجعدة االصناف فى االوراق تجعد یقل.



:التربة المالئمة
oالرملیة الطمییة من األراضى من مختلفة أنواع فى الخس ینمو 

 الغنیة الخفیفة الصفراء األراضى فى وینجح الثقیلة الطینیة إلى
 فى مبكر محصول ویعطى الصرف والجیدة العضویة بالمواد

 الثقیلة األراضى فى الخس زراعة ویفضل الرملیة األراضى
 یكون عندما الخفیفة األراضى فى ویزرع الحار الجو حالة فى

. ٧- ٦ بین تتراوح لنموه حموضة درجة وأنسب بارد الجو
oحیاه طول كافیة بدرجة توافرھا یجب االرضیة الرطوبة  

.)الرى فى كما( جید محصول النتاج النبات



 Boltingظاھرة اإلزھار المبكر فى الخس

o نمو اكتمال قبل الخس فى مبكرا الزھریة الشماریخ خروج 
 للتسویق الصالحة النباتات من كثیر فقد لىا یؤدى النباتات
 الحرارة درجة فى االرتفاع إلى عادة مبكرال اإلزھار ویرجع

 .الضوئیة الفترة طولو
o النباتات دفع إلى یؤدى الجفاف وكذلك الحرارة درجة ارتفاع 

 عروات حالة فى بوضوح ذلك ویالحظ اإلزھار سرعة إلى
.مصر فى الزراعة فى المتأخرة الخس
o من بالتربة الغذائیة العناصر وقلة النباتات عطش أن كما 

.لإلزھار النباتات تدفع التى العوامل
o وعدم ومرارتھا النباتات حجم صغر إلى یؤدى المبكر اإلزھار 

.رؤوس تكون التى األصناف فى الرؤوس تكوین



 Boltingاالزھار المبكر   



كمیة التقاوى ومیعاد الزراعة

oكمیة التقاوى:
 كجم ١/٢ من تنتج شتلة ألف ٥٠ -٤٠ حوالى إلى الفدان یحتاج 
.)٢م ٥٠- ٣٥( قیراط ١/٥ حوالى فى تزرع البذرة من
o الزراعة میعاد:

 وتشتل ینایر منتصف حتى أغسطس منتصف من البذرة تزرع
  ویظھر البذرة زراعة من شھر ٢ ـ ١.٥ بحوالى ذلك بعد النباتات
 أواخر حتى أكتوبر أواخر من ابتداء األسواق فى الخس محصول
.الساحلیة المناطق فى أبریل أوائل إلى یمتد وقد مارس



تجھیز وزراعة المشتل
oالطریقة الشائعة - ١:

  إلى تقسم ثم التربة سطح تسویة مع وتنعم جیدا المشتل أرض تحرث 
:إما البذرة تزرع ثم م ٢ × ٢ او م٢ × ١ أحواض

.وتروى تجوبع ثم نثرا ـ١
  وتغطى سم ٢٠ ـ ١٥ بمقدار بعضھا عن تبعد سطور فى البذرة تزرع ـ٢

.وتروى التراب من سم٢ بحوالى
 على البذور تنثر ثم بالماء األحواض تمأل الحدیثة الخس بذور حالة فى ـ٣

  تعرض الطریقة ھذه وفى الماء سطح بھبوط البذرة فتھبط الماء سطح
  السكون( بھا السكون طور كسر إلى یؤدى مما مبتلة وھى للضوء البذرة

.)الضوئى
o الزراعة فى صوانى -٢



زراعة المشتل طرق



الزراعة فى المكان المستدیم

o ١٢ ـ ١٠ بمعدل تخططال یتم جیدا األرض حرث بعد 
   الشتالت تزرع ثم الریشتین من تمسح ثم القصبتین فى خط
 وتتراوح بالتبادل اكثر او ریشتین على الماء وجود فى

  الزراعة تكون وأن سم ٢٠ حوالى النباتات بین المسافة
 سطح فوق النامیة القمة تكون بحیث مناسب عمق على
.مباشرة التربة



طریقة زراعة الشتالت فى المكان المستدیم

شتالت الخس
الزراعة فى المكان المستدیم



 Hydroponic system: طرق زراعیة اخرى مثل



Asparagus lettuce cultivation



:التسمید
o جذور وذو بالتربة بسيطة مدة تمكث التى الخضر محاصيل من الخس نباتات تعتبر 

 التربة طبقة فى المطلوبة الغذائية والعناصر الدبالية المواد توفير يجب ولذلك سطحية
 سماد ٣م ٢٥ – ٢٠حوالى للتربة يضاف ولذلك وفير محصول يعطى حتى السطحية

  .التحلل تام قديم بلدى
o المجموع زيادة إلى األزوت يؤدى حيث األزوتى التسميد إلى الخس ويحتاج 

 األزوت يعتبر ولكن الورقية المحاصيل من الخس أن حيث هامة صفة وهذه الخضرى
 كبيرة رؤوس إنتاج إلى األزوتى التسميد فى اإلفراط يؤدى حيث حدين ذو سالح هنا

 النمو سرعة إلى األزوت فى اإلفراط يؤدى كما ، متماسكة وغير طرية ولكنها
.األوراق حواف واحتراق
o فى التبكير على يعمل كما الرؤوس صفات جودة زيادة إلى فيؤدى الفسفور أما 

.النضج
o ٢٠٠و نشادر سلفات كجم ٢٠٠ :للخس اآلتية األسمدة كميات بإضافة وينصح 
 على الكميات هذه تضاف .بوتاسيوم سلفات كجم ٧٥ ، الكالسيوم فوسفات سوبر كجم

.دفعتين
o مثل النادرة العناصر وبعض الكالسيوم نقص أعراض يظهر قد أنه أحيانا ويالحظ 

 األراضى حالة فى المغنيسيوم أعراض يظهر حيث والمغنيسيوم والمنجنيز البورون
 نقص وأما المغنيسيوم، سلفات باضافة ويعالج مرتفعة بها التربة حموضة تكون التى

.الكيماوية األسمدة مع البوركس بإضافة فيعالج البورون



:الرى
o الخس زراعة نجاح فى المؤثرة العوامل من االرضیة الرطوبة تعتبر 

  طول كافیة بدرجة التربة رطوبة أو الرى ماء توفیر یجب وعموما وانتاجھ
.للعطش الحرجة بالفترة یعرف ما دون الخس نباتات حیاة
o أثناء األرضیة الرطوبة تتراوح ان یجب الخس من جید محصول إلنتاج 

  ویجب .الحقلیة السعة من % ٦٠ – ٥٥بین النضج حتى النباتات نموه فترة
 واتجاه النمو وقف إلى النباتات عطش یؤدى حیث النباتات تعطیش عدم

  الجو فى النباتات عطش أن كما ، الزھریة الشماریخ خروج إلى النباتات
  وانتاج األوراق حواف باحتراق اإلصابة  إلى یؤدى الحار والطقس الجاف
  .مر طعم وذات طریة مفككة رؤوس
oالرؤوس تكوین ابتداء عند )االرضیة الرطوبة زیادة(الغزیر الرى ویؤدى 
:إلى
o طریة( مندمجة الغیر المفككة الرؤوس وإنتاج النباتات نمو معدل اختالل(، 
 تؤدى كما.الرؤوس انفجار إلى مباشرة التقطیع قبل النباتات رى یؤدى كما

 االمراض انتشار معدل وزیادة النباتى النمو سرعة زیادة الى الرطوبة زیادة
.االوراق حواف احتراق بمرض االصابة معدل وزیادة
o بالرش الرى یناسبھا التى الخضر من الخس یعتبر وعموما.



األصناف والناحیة النباتیة

o طرز بین المورفولوجیة االختالفات من واسع مدى یوجد  
:الى تقسم فانھا ولذلك المعروفة الخس مجامیع او الخس
oالنباتى الصنف -١ longifolia.varsativaLactuca

 یجمعھا التجاریة األصناف من عدید على البناتى الصنف ھذا یحتوى
  Cos أو Romaine الرومین خس تسمى التى الخس مجموعة

 أو ملتصقة الملمس خشنة أوراق ذات مستطیلة رؤوسًا تكون وھى
-:قسمین إلى وتنقسم مندمجة
o وبذوره البلدى الصنف مثل مندمجة رؤوس تكون ال أصناف 

٠سوداء
o جرین دارك مثل مندمجة الشكل مستطیلة رؤوس تكون أصناف  

Dark green  باریس الصنف أیضا ومنھا اللون بیضاء وبذورھا 
Paris أیسالند island



oالصنف النباتى  - ٢capitata var.Lactuca sativa :
oالكرنبى الخس النباتى الصنف ھذا ویتبع Head or cabbage

lettuce  متورد شكل تأخذ عریضة تكون األوراق بأن وتتمیز Rosette  
 من مجموعتین النباتى الصنف ھذا ویشمل مستدیرة رأسًا النبات ویكون
-:ھما الخس أصناف مجامیع

oالدھنى الملمس ذات األوراق مجموعة -أ varietiesheadButter:
oفھى المورفولوجیة الناحیة ومن الحرارة درجات إرتفاع تتحمل أصناف وھى 

 تماسكًا أقل ملتفة رؤوس وتكون دھنى ملمس ذات عریضة أوراق تكون
 وسرعة لطراوتھا والتصدیر للشحن تحمال وأقل نسبیًا كبیرة عادة والرؤوس

-:أمثلتھا ومن ٠أسود بذورھا ولون رؤوسًا تكون ال أصنافھا وبعض ذبولھا
oسالمندر Salamander ، بوسطن بیج Beg Boston ، باریس وایت  

White Paris
oالمتقصفة األوراق مجموعة -ب varietiesheadCrisp:
o٠الحرارة إرتفاع عند تزھر أنھا أى الحرارة درجات إرتفاع تتحمل ال وھى  

  الكرنب مثل مجعد تركیب ذات نسبیًا ومتماسكة صلبة رؤوس تكون ولكنھا
  ٠والتداول الشحن تتحمل ولكنھا متقصفة سمیكة عریضة تكون األوراق حیث

New نیویورك األصناف ھذه أمثلة ومن ٠أبیض لون ذات تكون وبورھا
York ، الك جریت Great lakes  وإمبریال Imperial



oالصنف النباتى  -٣crispavar. Lactuca sativa:
حیث   Curled lettuceویتبع ھذا الصنف النباتى مجموعة الخس  

تتمیز بأوراقھا العریضة المتوردة ولكنھا غیر ملتفة فال یكون النبات 
-:رأس وتشمل ھذه األصناف مجموعتین ھما

o الورقى الخس مجموعة Leaf or bunch varieties:   
 وال متھدل الخضرى مجموعھا یكون حیث رؤوسًا تكون ال اصناف ھى
  .والتداول الشحن تتحمل ال ولكنھا الحرارة درجة بإرتفاع كثیرًا تتأثر
o الساقى الخس مجموعة Stem lettuce varieties:  

 تكون تكاد الرؤوس ولكن طویلة سوقا نباتاتھا تكون األصناف ھذه 
 بعد السوق تستخدم قد ولذلك مستساغ غیر طعم ذات وأوراقھا منعدمة
 ال وھى ٠مصر فى المستھلكین بعض یفضلھا حیث االكل فى تقشیرھا

 ٠والتخزین الشحن تتحمل ال ولكنھا الحرارة درجة بإرتفاع كثیرًا تتأثر
٠البلدى الصنف سالالت بعض أمثلتھا ومن



:أھم أصناف الخس المنتشرة فى الزراعة المصریة

o الالتوجا خس capitata.varsativaLactuca: حیث 
 المتقصفة األوراق مجموعة تتبع أصناف عدة مصر فى منھ توجد
 ولون الحجم متوسطة نباتاتھ ، Imperial إمبریال صنف أھمھا

 متوسطة الحجم متوسطة رؤوس ویكون زاھى أخضر األوراق
٠اإلندماج
o الرومین خس longifolia.varsativaLactuca:  والصنف 

White باریس ھوایت الصنف ھو مصر فى منھ المنتشر Paris  
 مصفر أخضر أوراقھ ولون متوسط حجم ذات نباتاتھ تكون حیث
 علیھا یكون واألوراق نسبیًا النضج متأخر صنف وھو فاتح

٠خشن ملمس ذات سمیكة أوراق وھى بسیطة تجعیدات
o النبات یكون حیث الساقى الخس مجموعة یتبع  :البلدى الخس 
 قل وقد مستحب غیر طعمھا التكوین منعدمة والرؤوس طویلة ساقًا

٠اآلن كبیرة بدرجة مصر فى إنتاجھ



الخس المختلفة أصناف



  كیفیة الحصاد والتسویق

oالنضج:
o من یوم ١٠٠ – ٧٠حوالى بعد وذلك للحصاد صالحة الخس نباتات تصبح 

.المستدیم المكان فى الصنف حسب الزراعة
o األوراق تلف عندما للقطع صالحة فتصبح رؤوس تكون التى لألصناف بالنسبة 

.النمو من المناسب الحجم إلى وصلت وقد وصلبة مندمجة الرأس تكون أى تماما
o وقبل المناسب الحجم إلى تصل عندما النباتات تقطع البلدى للخس بالنسبة 

.الزھرى الشمراخ إلخراج النباتات اتجاه
o الحصاد:
o التربة سطح فوق وذلك منقرة أو حادة مطواة بواسطة عادة الخس یقطع  

.مباشرة
o آخر عامل یتبعھ ثم بالتقطیع العمال أحد قیام ھو الخس لتقطیع طریقة أحسن 

.للشحن واعداده وتعبئتھ النباتات لتنظیف
o مباشرة األمطار تساقط بعد التقطیع وعدم الندى تطایر بعد الخس تقطیع یجب.
oالمحصول:
o نباتات ألف ٥٠ ـ ٣٠ من الفدان محصول یبلغ.



تعبئة الرؤوس للتسویق



إنتاج بذرة الخس

 الن نظرا م ٥٠ –١٠حوالى عزل مسافة ترك یجب
  التصل الخلطى التلقیح نسبة(عالیة بدرجة ذاتیا الخس فى التلقیح

  ، ق ٢ / خطوط ٨ بمعدل األرض تخطط وعموما )% ٣
 تعامل ثم .سم ٢٠ بعد على الریشتین على النباتات وتزرع
 الخدمة لعملیات بالنسبة العادى كالمحصول ذلك بعد النباتات
 .ودیسمبر نوفمبر شھرى فى عادة النباتات وشتل المختلفة
 ذلك بعد وتختلف .األزھار قبیل الغریبة النباتات إزالة ویجب
  .األصناف باختالف البذرة إلنتاج النباتات معاملة



بعض االفات واالمراض

مرض عفن القمة الزھرىالقواقع

نیماتودا تعقد الجذور مرض البیاض الدقیقى



لمزید من المعلومات یمكنك زیارة المواقع العلمیة التالیة
ohttp://www.cairolive.com/zahma

ohttp://agricola.nal.usda.gov
ohttp://www.blackthornarable.co.uk/photography/cropprot.htm

o?korb=&stri3http://www.photofruit.net/photos.php
oflowers.co.uk/index.htm#top-wild-http://www.british
oflowers.co.uk/index.htm#top-wild-http://www.british

o.ht5http://newcrop.hort.purdue.edu/ext/senior/vegetabl/peas
m

ohttp://newcrop.hort.purdue.edu/ext/senior/vegetabl/vegetabl.
htm

ohttp://www.plantkingdom.com/plntlist.htm
ohttp://www.ourveggiegarden.com/PlantingStSeeds.html

ohttp://www.ces.uga.edu/Agriculture/agecon/vegprices/veginde
x.html

ohttp://www.tonytantillo.com/vegetables/index.html
odef/cauliflr.htm-http://www.luminet.net/~wenonah/min
o.html0Seed.20http://www.felcopruners.net/Eggplant%

ohttp://www.mtvernon.wsu.edu/path_team/diseasegallery.htm
ohttp://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/cropindex.htm

http://www.cairolive.com/zahma
http://agricola.nal.usda.gov
http://www.blackthornarable.co.uk/photography/cropprot.htm
http://www.photofruit.net/photos.php
http://www.british
http://www.british
http://newcrop.hort.purdue.edu/ext/senior/vegetabl/peas
http://newcrop.hort.purdue.edu/ext/senior/vegetabl/vegetabl
http://www.plantkingdom.com/plntlist.htm
http://www.ourveggiegarden.com/PlantingStSeeds.html
http://www.ces.uga.edu/Agriculture/agecon/vegprices/veginde
http://www.tonytantillo.com/vegetables/index.html
http://www.luminet.net/~wenonah/min
http://www.felcopruners.net/Eggplant
http://www.mtvernon.wsu.edu/path_team/diseasegallery.htm
http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/cropindex.htm

