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Some information about me

 I come from a farming family with a long tradition

 I am the 5th generation of agronomists in our 

family

 My professional work: 

 new agriculture technologies, 

 Hydroponics or soilless growing systems, 

 greenhouses, 

 robotics of agriculture.

بعض املعلومات عني 

أصلي من عائلة لها باع  طويل في مجال الزراعة▪

املهندسين الزارعين في العائلةأنا من الجيل الخامس من ▪

لدي خبرة في ▪

التقنيات الزراعية الجديدة▪

الزراعة املائية أو الزراعة بدون تربة▪

(البيوت البالستيكية)الدفيئات▪

الروبوتات في الزراعة▪



IRRIGATION IN HORTICULTURE الزراعية الرّي في مجال البستنة
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The need for water

 The amount of water needed depends on:

 substrate (water holding capacity),

 climatic factors,

 specific needs of the plant.

الحاجة للمياه 

:كمية املياه املطلوبة تعتمد على▪

( القدرة على االحتفاظ باملياه)الوسط املغذي  ▪

العوامل املناخية▪

الحاجات الخاصة بالنبات▪
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Climatic factors,

 Temperature

 Air humidity

 Solar radiation

 Wind speed

 Daylight

العوامل املناخية

الحرارة ▪

رطوبة الهواء▪

أشعة الشمس▪

سرعة الرياح▪

ضوء النهار  ▪
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Methods of water supply in greenhouses

 Sprinkling,  

 Drip irrigation system,  

 Flooding (tables) or Rolling Benches,

 Boom Irrigation systems.

طرق تزويد البيوت البالستيكية باملياه

الرذاذ/ الرش

 نظام الري بالتنقيط

 الصواني املائية أو املقاعد الدوارة

 أنظمة الري بالرش
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Sprinkling

 Sprinkler irrigation is a method of applying 

irrigation water which is similar to natural rainfall.

 Water is distributed through a system of pipes 

usually by pumping. 

 It is then sprayed into the air through sprinklers so 

that it breaks up into small water drops which fall to 

the ground. 

 The pump supply system, sprinklers and operating 

conditions must be designed to enable a uniform 

application of water.

الرذاذ/ الرش 

ألمطارالري بالرش استخدام مياه الري بطريقة تشبه هطول ا.

ريق يتم توزيع املياه من خالل نظام من األنابيب عادة عن ط

.الضخ

تحول ثم يتم رش املياه في الهواء من خالل الرشاشات بحيث ي

.إلى قطرات ماء صغيرة تسقط على األرض

 يجب أن يتم تصميم نظام إمداد املضخات والرشاشات

.اهوظروف التشغيل بطريقة تضمن توزيع  ُمتسق للمي
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Installation of sprinkler system in greenhouse تركيب نظام الرش في  الدفيئة
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Sprinkling

Suitable crops

 Sprinkler irrigation is suited for most row, field and 

tree crops and water can be sprayed over or under 

the crop canopy. However, large sprinklers are not 

recommended for irrigation of delicate crops such 

as lettuce because, the large water drops produced 

by the sprinklers may damage the crop.

Suitable soils

 Sprinklers are best suited to sandy soils with high 

infiltration rates although they are adaptable to 

most soils. The average application rate from the 

sprinklers (in mm/hour) is always chosen to be less 

than the basic infiltration rate of the soil so that 

surface ponding and runoff can be avoided.

الرذاذ / الرش 

املحاصيل املناسبة 

 كن يم. والحقول واألشجارمحاصيل الصفوف الري بالرش مناسب ملعظم

ات ومع ذلك، ال ينصح بالرشاش. رش املياه فوق أو تحت غطاء املحاصيل

يرة التي الكبيرة لري املحاصيل الحساسة مثل الخس ألن قطرات املاء الكب

.  تنتجها الرشاشات قد تضر باملحصول 

التربة املناسبة 

لى الرغم الرشاشات هي األنسب للتربة الرملية ذات معدالت الرشح العالية ع▪

نسبة ويتم اختيار متوسط. من أنها قابلة للتكيف مع معظم أنواع التربة

ح ليكون أقل من معدل الرش( ساعة/باملليمتر)االستخدام للرشاشات 

.األساس ي للتربة بحيث يمكن تجنب تجمع  املياه أو تدفقها 
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Drip irrigation system

 Drip irrigation involves dripping water onto the soil 

at very low rates (2-20 litres/hour) from a system of 

small diameter plastic pipes fitted with outlets 

called emitters or drippers. 

 Water is applied close to plants so that only part of 

the soil in which the roots grow is wetted, unlike 

surface and sprinkler irrigation, which involves 

wetting the whole soil profile. 

 With drip irrigation water, applications are more 

frequent (usually every 1-3 days) than with other 

methods and this provides a very favourable high 

moisture level in the soil in which plants can 

flourish.

نظام الري بالتنقيط

منخفضة ينطوي هذا النظام على  تنقيط املياه فوق التربة بمعدالت

يكية ذات عبر نظام من األنابيب البالست( لتًرا في الساعة20-2)جًدا 

.  القطر الصغير واملزودة بمنافذ تسمى باملنقطات

ط جزء من يتم وضع املاء بالقرب من النباتات بحيث يتم ترطيب فق

لرش، التربة حيث تنمو الجذور، على عكس الري السطحي أو الري با

.اللذان يعتمدان على تبليل كامل التربة

 من خالل الري بالتنقيط، يكون استخدام املياه أكثر تواتر 
ً
عادة كل )ا

عال باملقارنة  مع الطرق األخرى، مما يوفر مستوى رطوبة( أيام1-3

.جًدا في التربة يساعد النباتات على  االزدهار
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Drip irrigation system نظام الري بالتنقيط
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Drip irrigation system

Suitable crops

 Drip irrigation is most suitable for row crops 

(vegetables, soft fruit), tree and vine crops where 

one or more emitters can be provided for each 

plant. Generally only high value crops are 

considered because of the high costs of installing a 

drip system.

Suitable soils

 Drip irrigation is suitable for most soils. On clay 

soils water must be applied slowly to avoid surface 

water ponding and runoff. On sandy soils higher 

emitter discharge rates will be needed to ensure 

adequate lateral wetting of the soil.

نظام الري بالتنقيط

املحاصيل املناسبة 

فاكهة الخضار وال)الري بالتنقيط هو األنسب ملحاصيل الصفوف ▪

أو ومحاصيل األشجار والكروم حيث يمكن توفير منقط( الطرية

وع من وبصفة عامة، املحاصيل املقصودة بهذا الن. أكثر لكل نبتة

تركيب األنظمة  هي  املحاصيل عالية القيمة، وذلك الرتفاع تكاليف

.هذا النظام

التربة املناسبة 

دم املياه يجب أن تستخ.  الري بالتنقيط مناسب ملعظم أنواع التربة▪

طحي ببطء في حال كانت التربة طينية لتجنب تجمع املياه الس

ون  أما بالنسبة للتربة الرملية، هناك حاجة إلى أن تك. وتدفقها

بليل  معدالت تصريف املياه أعلى  عبر املنقطات، وذلك لضمان ت

.كاف لجانب التربة
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Flooding (tables) صواني الغمر املائي 
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Flooding (tables) or Rolling Benches صواني الغمر املائي أو املقاعد الدوارة 
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Assembling flooding (tables) or Rolling 

Benches
تجميع أجزاء صواني الغمر املائي أو املقاعد الدوارة 
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Boom Irrigation Systems أنظمة الري بالرش  
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Boom Irrigation System

System installation

 The irrigation system in greenhouses is installed on 

special metal bars, which are placed at a certain 

height in the greenhouse

 The width of the irrigation system can reach a 

maximum width of 20 meters

 The connection to the water source can be at the 

edge of the greenhouse or in the center

نظام الري باستخدام أذرع الرش  الطويلة

تركيب نظام الري 

معدنية يتم تركيب نظام الري في الدفيئات على قضبان▪

.خاصة توضع على ارتفاع معين داخل الدفيئة

 كحد أقص ى20يمكن أن يصل عرض نظام الري إلى ▪
ً
.مترا

ي يمكن أن يكون مصدر املياه عند طرف الدفيئة أو ف▪

.مركزها
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TYPES OF HORTICULTURAL MACHINERY 

أنواع آالت البستنة الزراعية 
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Types of Horticultural machinery 

 Seeders and seeding lines

 Germination chambers

 Soil preparation machines

 Seeders for direct sowing

 Crop harvesting machines

 Cold storage

أنواع  آالت البستنة الزراعية 

آالت البذارة  وخطوط البذارة

غرف اإلنبات

آالت تحضير التربة

آلة البذارة للبذر املباشر

آالت حصاد املحاصيل

التخزين البارد
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Seeders

 Seeders are pneumatically operated machines, 

suitable for any type of tray and represent an initial 

approach to the concept of automation of the 

greenhouse production process.

(نثر البذور )آلة البذارة 

وع من آلة البذارة هي آلة تعمل بالهواء املضغوط، وهي مناسبة ألي ن▪
.الدفيئاتوتمثل الخطوة األولى نحو أتمتة اإلنتاج فيأنواع الصواني 
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up to 1.700 
rows/hour

ساعة/صفا1700حتى 



SEEDING LINES خطوط البذارة 
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SEEDLING TRANSPLANT LINE خط غرس الشتالت
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Germination chambers

 Providing the optimum environment can decrease 

germination time, improve uniformity and increase 

the number of seeds that germinate.

Main requirements

 99 - 100% humidity 

 temperature of 20-24 °C 

غرف اإلنبات

21. 11. 2022

سين التماثل في يمكن أن يؤدي توفير البيئة املثلى إلى تقليل وقت اإلنبات وتح

.املنتج وزيادة عدد البذور النابتة 

االحتياجات الرئيسية

99-100رطوبة ٪

 درجة مئوية24و 20درجة حرارة تتراوح بين



21. 11. 2022



Next step

.بمجرد أن تنمو الشتالت من البذور، يتم زراعتها

.الي، نتبع اإلجراء الت(في الحقول )إذا أردنا زراعتها في مناطق خارجية 

الخطوة التالية 

Plough or

Chisel plough

املحراث أو

محراث الحّفار

Cultivator

لة الزرعآ

Bed former

آلة عمل 

املصاطب

Mulching 
machines

ةآالت تغطية الترب

Transplanting 
machinery

آليات الغرس

Harvest 
machineries

آليات الحصاد
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Once we have grown the seedlings from seed, it is time 

to transplant them.

If we are going to plant them on outdoor areas (fields), 

the procedure is as follows.



Plough or Chisel plough CP املحراث أو املحراث الحّفار 
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Cultivator آلة الزرع 
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Bed former آلة عمل املصاطب 
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Mulching machines آالت تغطية التربة 
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Transplanting machinery أالت الغرس 
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Harvest machineries آالت الحصاد 
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HARVEST MACHINERIES آالت الحصاد 
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http://www.vhs.mbefabs.com/prod_harv.html


HARVEST MACHINERIES - WORK PLATFORMS

اقع العمل                                                     -آالت الحصاد  مو
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EXAMPLE OF

RADISH

PRODUCTION

مثال على

إنتاج محصول 

الفجل 
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HARVESTING

CABBAGE

حصاد 

(الكرنب)محصول امللفوف 
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CHISEL HARVESTING

MACHINE

آلة 

ارة 
ّ

حصاد حف
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SALAD, HERB AND 

SPINACH 

HARVESTING 

MACHINE

آلة حصاد 

الخس واألعشاب والسبانخ 
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SALAD, HERB AND 

SPINACH 

HARVESTING 

MACHINE

آلة حصاد 

الخس واألعشاب والسبانخ 
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GREEN BEANS

HARVESTING 

MACHINE

آلة حصاد 

الفاصوليا الخضراء 
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حصاد الفاصوليا الخضراء



Transporting, packing and storage

 In the last two decades, greenhouses have been 

getting bigger (climate !!)

 distances from plants to sorting and packaging 

have been extended. 

 To bridge the distances we first use: Handcarts

Electric carts then tractors, and forklifts

 Today, various are used for transport automatic 

systems without humans

النقل والتعبئة والتخزين

 ينفي العقدين املاضي!!( املناخ)أصبحت الدفيئات أكبر.

بئةتم زيادة املسافات بين النباتات  وعملية الفرز والتع.

 
ً
العربات اليدوية: لتقصير املسافات نستخدم أوال

عربات كهربائية ثم جرارات ورافعات شوكية

 ون د)اليوم، يتم استخدام العديد من األنظمة اآللية للنقل

(.تدخل البشر
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Transporting, packing and storage

النقل والتعبئة والتخزين
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TRANSPORTING, PACKING AND STORAGE

النقل والتعبئة والتخزين                                         
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DIFFERENT 

TRANSPORTS IN THE 

CASE OF PEPPER 

PRODUCTION
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وسائل نقل مختلفة
خالل عملية إنتاج 

الفلفل



HYDROPONICS 

الزراعة املائية
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Introduction

 Hydroponics is the technique of growing plants 

without soil.

 The roots grow either in air, which is kept very 

humid; in water which is well aerated; or in some 

solid, non-soil medium, which is kept moist.

 The water around the roots contains a carefully 

balanced mixture of nutrients which provides food 

for the plants.

 The word hydroponics comes from two Greek words 

(hydro = water and ponos = work).

املقدمة 

الزراعة املائية هي تقنية زراعة النباتات بدون تربة.

املياه حيث تنمو الجذور إما في الهواء الذي يبقى رطًبا جًدا، أو في

ة، التي املزودة بهواء جيد، أو في بعض الوسائط الصلبة، غير الترب

.تبقى رطبة

عناصر يحتوي املاء املحيط بالجذور على مزيج متوازن بعناية من ال

.الغذائية التي توفر الغذاء للنباتات

 تأتي كلمة الزراعة املائية من كلمتين يونانيتين(hydro  تعني املاء

(تعني العملponosو
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History of hydroponics

 The first known method of growing plants with 

hydroponics are floating gardens, chinampas, on 

Lake Texcoco. On them, Indian gardeners grew 

vegetables and ornamental flowers, thus providing 

a quarter of a million inhabitants of the city of 

Mexico City with food.

 In 1600, the Belgian Jan Van Helmont proved by 

experiment that the plant gets all the necessary 

ingredients for growth from water.

 Dr. In 1940, W. F. Gericke of California published 

guidelines for the commercial use of the soil-free 

cultivation technique and named it Hydroponics.

تاريخ الزراعة املائية

دائق أول طريقة معروفة لزراعة النباتات ذات الزراعة املائية هي الح

يون الهنود زرع البستان. تكسكوكو، على بحيرة التشنامبسالعائمة، 

فيها الخضار وزهور الزينة، مما زود ربع مليون نسمة من سكان

.مدينة مكسيكو سيتي بالطعام

 من خالل التجربة 1600في عام هيلمونتأثبت البلجيكي جان فان

.أن النبات يحصل على جميع املكونات الالزمة للنمو من املاء

ئ ِجريك من والية كاليفورنيا بنشر املباد. ف. قام الدكتور  و

تجارية اإلرشادية الستخدام تقنية الزراعة الخالية من التربة ألغراض

."الزراعة املائية"، وأطلق على تلك اإلرشادات اسم 1940في عام 
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Three main ways of growing plants 

hydroponically

 Aggregate Culture : where small particles of 

chemically inert substances provide suitable 

environment for the plant roots to grow through.

 Rockwool culture: a fibrous sponge-like material 

made from molten rock provides an environment 

for the roots to grow through.

 Water culture: perhaps mixed with air( with no solid 

material),provides material for the roots to grow 

through.

 
ً
ثالث طرق رئيسية لزراعة النباتات مائيا

رة من حيث توفر الجزيئات الصغي: الزراعة في الوسط الصلب

 بيئة مناسبة لنمو جذور النب
ً
ات من املواد الخاملة كيميائيا

.خاللها

 تشبه حيث توفر هذه املادة التي: الزراعة في الصوف الصخري

ئة تنمو اإلسفنج الليفي واملصنوعة من الصخور املنصهرة بي

.من خاللها الجذور 

(  لبةبدون مادة ص)ربما تكون ممزوجة بالهواء : الزراعة في املاء

.وتوفر مادة لتنمو من خاللها الجذور 
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Aggregate Culture

 Nutrients are dissolved in water which is moved 

into the root area. 

 The roots are grown in a solid, inert, (nutrient-

free) material, which is able to hold sufficient 

moisture but drain off the excess, allowing 

adequate aeration. 

 The solid material which the roots grow in 

contribute towards anchorage

(األوساط الصلبة) الزراعة في البيئات 

ذّوب العناصر الغذائية في املاء الذي يتم نقله إلى منط
ُ
.قة الجذرت

 زرع الجذور في مادة صلبة وخاملة
ُ
قادرة ، وهي(خالية من املغذيات)ت

صّرف الكميات الزا
ُ
ئدة منها، مما على االحتفاظ برطوبة كافية ولكن ت

.يسمح بالتهوية الكافية

تساهم املادة الصلبة في تثبيت الجذور  التي تنمو فيها.
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Rockwool culture

 A substrate growing system is a hydroponic system 

where the root zone is a floating solution of 

nutrients.

 The plants are fed by applying nutrient solution to 

substrate media.

 Rockwool is an inorganic substrate as are sand, 

gravel and perlite.

 The use of the hydroponic substrate system in 

general and rockwool in particular for vine crop and 

some cut-flowers production has been proven 

successful technology worldwide. 

الزراعة في الصوف الصخري 

ذر الوسط املغذي  هو نظام زراعة مائي، يتم  فيه دعم منطقة الج

.بواسطة املحلول املغذي

 ط الوسيتم تغذية النباتات عن طريق املحلول املغذي في  هذا

.الزراعي

 ى الصوف الصخري هو وسط زراعي غير عضوي، مثل الرمل والحص

.والبرليت

ل عام ثبت نجاح استخدام الوسط املغذي في الزراعية املائية بشك

والصوف الصخري بشكل خاص في زراعة العنب وإنتاج الورود 

.والزهور في جميع أنحاء العالم
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Water culture

 Nutrients are dissolved in water which is brought in 

contact with the roots. Water is either aerated or 

roots are allowed contact air as well as nutrient 

solution

 Trellis, wire mesh or some other support is provided 

above the nutrient solution

Examples: 

 Nutrient Tank

 Standard Pot

 Nutrient Film Technique (NFT)

 Mist System

الزارعة املائية

 ذّوب العناصر الغذائية في املاء بحيث تصل الجذور
ُ
م تهوية املاء ويت. ت

.أو السماح للجذور بالتعرض للهواء  واملحلول املغذي

 املحلول يتم توفير شبك أو أسالك أو وسيلة أخرى لحمل النبات فوق

املغذي

:أمثلة

خزان املواد املغذية▪

أصيص عادي ▪

(NFT)تقنية غشاء املغذيات ▪

نظام الضباب▪
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Advantages of a Hydroponic system

 You can grow anywhere

 Culture is intensive

 Heavy work is reduced

 Water is conserved

 Weed problems are almost eliminated

 Yields can be maximized

 Pest& Disease problems are reduced

 Nutrients are conserved

 The environment is more easily controlled

 Root Zone chemistry is easier to control

 New Plants are easier to establish

 Crop rotation/Fallowing is not necessary 

مزايا نظام الزراعة املائية

يمكنك زراعة النباتات في أي مكان

الزراعة املكثفة

التقليل من العمل الشاق

الحفاظ على املياه

 على مشاكل األعشاب الضارة 
ً
القضاء تقريبا

إمكانية زيادة  الغلة

التقليل من مشاكل اآلفات واألمراض

الحفاظ على العناصر الغذائية

سهولة التحكم في البيئة

 سهولة التحكم بمنطقة الجذر من الناحية الكيمائية

 من األسهل إنشاء وحدات جديدة للزراعة

إراحة األرض ليس باألمر الضروري / تناوب املحاصيل
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Disadvantages of a Hydroponic system

 Initial cost is high

 Skill and knowledge are needed to operate properly

 Disease and pest can spread quickly through the 

system

 Useful organisms living soil are normally absent

 Plant react fast to good and bad conditions

 Plants grown hydroponic systems are not suitable 

for soil culture

مساوئ نظام الزراعة املائية

التكلفة األولية مرتفعة

الحاجة إلى املهارة واملعرفة للعمل بشكل صحيح

إمكانية انتشار املرض واآلفات بسرعة عبر النظام

افتقاد النظام للكائنات الحية املفيدة

تفاعل النبات بسرعة مع الظروف الجيدة والسيئة

ربةالنباتات التي تنمو في هذا النظام ليست مناسبة للزارعة في الت.
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AN EXAMPLE OF 

HYDROPONICS 

FROM NATURE

مثال 

من الطبيعة على 

الزراعة املائية 
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