
 دستور العمل کشت لوبیا سبز در گلخانه

  

 ویژگیهای ارقام :



  
در مورد رقم ، باید موارد زیر را بر حسببن عور رقم   

 زمان کشت   منطقه منظور داشت : 
  

 زمان رسیدگی    -1
 عادت ر یشی گیاه     -2
  ضعیت غالف    -3
 رعگ غالف لوبیا سبز    -4
 شکل    -5
 عرمی    -6
 عمر اعباری    -7
 مقا مت در برابر بیماری ها    -8
 ز درسی    -9

 توان ر یشی گیاه -11
 ساعتی متر  11-11-12طول غلف بین  -11
 مقا م در برابر موزائیک  یر سی لوبیا -12
 مقا م به زعگ -13
 مزه خوب   دلچسن -11
 بازار پسندی -11

  

ارقام اعتخابی ، باید موفقیت در کشببببتگای گلخاعه 
 ای در سواحل مدیتراعه   خا رمیاعه داشته باشند .

  

 زمین مورد کشت :
چون ریشببه لوبیا سبببز بسببیار سببط ی اسببت ، 
بنابراین خاکگایی را که هوا خوب بتواعد در آن جریان 
یبابد را ترجی  می دهد . از آب دادن زیاد باید پرهیز 

در خاک های سبنیین . لوبیا سبز به کرد بخصبو  
شببوری خاک حسبببا  اسببت   شبببوری خاک زیر 

ms/c 1/1  را ترجی  می دهببد . عیبباز زیببادی بببه
پوشببخ خاک عدارد از کود ماید در طول د ره ر یخ 
اسبتااده شببود . اسببتااده از ازت زیاد باعال اختالل 

مناسبن کشت   PHدر امر میوه دهی می شبود . 
 است . 1/7- 1/1لوبیا سبز بین 

  

 کاشت :
بطور کلی کشا رزان کشت مستقیم را ترجی  می 

بذر در هر گودال  2دهند   در کشت مستقیم تعداد 
 11-11کاایت می کند . فاصبببله کشبببت ر ی خ  

ساعتی متر  121سباعتی متر ، فاصبله میان خطوط 
گیبباه در متر مربد ، تراکم ایببده آلی برای  1  تعببداد 

ه عشببببای باید از م صببببول دهی اسببببت . برای تگی
سبینی کشبت یا جعبه کشبت اسببتااده شود   از 
خاک پیت یا خاک اره بگتر است استااده شود .یک 

هاته پس از کشببت عشببای ها آماده جاب ائی هسببتند . فایده کشببت عشببای یکنواختی کشببت اسببت   
واعه معاین آن هزینه های بیشبتر عسببت به طریقه کشت جاب ائی است . حداقل درجه حرارت برای ج

درجه ساعتییراد خاک صورت گیرد ،  11درجه ساعتی گراد   چناعچه کشت زیر درجه حرارت  22-21زدن ، 



جواعه زعی کاهخ می یابد . در زمان گرم ، قبل از کشبببت برای پائین آ ردن درجه حرارت خاک به منظور 
 کاهخ خطر بیماری های قارچی زمین مورد عظر کشت را حتما" آبیاری کنید .

  

 بیاری :آ
لوبیا سبببز ، به آب زیاد احتیان عدارد   فق  به آب م د دی تا زمان گلدهی عیازمند اسببت . از این مرحله 

 به بعد ، عیاز به آبیاری کافی   رطوبت زیاد برای جلوگیری از ریزش گل دارد .
  

  

  

 ریزش گل :
 ل زیر می باشد :یک مسآله جدی برای کشتن گلخاعه ای   ریزش آن ممکن است بر اثر عوام

 کمبود آب    -1
 درجه حرارت زیاد    -2
 رطوبت کم    -3
 شوری زیاد     -4
 رشد ر یشی زیاد    -5
  

توعل ها ی      شبایان ککر اسبت : در طول د ره گرما ، در بگار   تابسبتان ، با شبسبتشوی گلخاعه ها  
عتگای گر  ر ز ، بالعکس در طول پالسببتیکی ، می توان باعال کاهخ درجه حرارت داخل گلخاعه در سببا

 12زمسبتان درجه حرارت پائین ، یک عامل م د د کننده برای کیایت لوبیا سببز است زیرا درجه حرارت 
 درجه ساعتییراد ، خطر بدشکل شدن   پیچیده شدن غالف لوبیا سبز را افزایخ می دهد .

  

 هرس برگ :
برگ از گیاه  2-1مرحله عخسبتین گلدهی ، عیازی به چیدن برگگا عیست . از این مرحله به بعد ، تعداد تا 

ببه طور مرتبن در هاتبه از گیباه چیده می شببببود . هر  برگ به منظورعبور بگتر هوا از میان برگ ها   
 کیایت بگتر میوه   برداشت آسان تر صورت می گیرد .

  

 برداشت و نگهداری : 
مرتبه در هاته اع ام پذیرد برداشببت منظم سبببن بگتر شببدن کیایت   یکنواختی  2-3ن فصببل بر چسبب

 شکل غالف در لوبیا سبز می شود .
  

 بیماریها :
  شته ها دارد که باید به   ، مینوز برگ عنکبوت  –لوبیا سبز حساسیت زیادی به حشراتی عظیر تریپس 

ر زیر پوشبخ توعلگای بلند   گلخاعه مبارزه شیمیائی موقد کنترل شبود مخصبوصبا" کنترل بیولوییکی   د
 برای آفات فوق الزامی است .

اسکر تینا مخصوصا" در زماعی که گیاه متراکم باشد دیده می شود  –بیماریگای قارچی از قبیل بوتریپس 
   در هوای گرم   مرطوب کنترل شیمیائی الزامی است .

  

 استفاده از سیم :



سیله طنابی که  صل می شود ، پیچ می خورد .  قتی گیاه لوبیا سبز به باالی گیاه بر ر ی سیم به  

  سیم رسید در این مرحله سقف را تشکیل دهید .

 
 تهیه و تنظیم : مینو فروتن

کارشناس ارشد سبزی و صیفی و 
 محصوالت گلخانه ای

  
 


