
  ٢٠١١ لسنة الفاكھة لمحاصیل الشھریة الزراعیة العملیات

   )الموالــــــــــــــــــح( 

  

  الزراعیة العملیات  المحصول  الشھر

   .المناخیة والظروف التربة طبیعة مع یتناسب بما الریات مابین المدة إطالة  الموالح  بابھ - أكتوبر
   .بھا الموصى الكیماویة أو الحیویة بالطرق الفاكھة ذبابة مقاومة

 وطبیعة الجویة الظروف مع یتالئم بما الریات بین الفترة وإطالة بالرى اإلھتمام    رھاتو – نوفمبر
   .التربة
 العزیق ضرورة مع الزراعى الجبي من التربة ومحسنات العضویة األسمدة إضافة

   .بالتربة والتقلیب
 والبق القشریة الحشرات مقاومة فى والبدء الفاكھة ذبابة مقاومة فى اإلستمرار
   .بھا الموصى المبیدات وأحد الشتویة الزیوت بإستخدام الدقیقى

  
 المنطقة تعرض ومدى المناخ وظروف األرض حاجة حسب الرى فترات إطالة    كیھك – دیسمبر

   .والبرودة الصقیع لظروف
 والكبریت فوسفات والسوبر العضویة األسمدة بإضافة الشتویة الخدمة إجراء

   .ربةالت وتقلیب األرض عزیق مع الزراعى
 الصرف وصیانة الحدیقة ظروف حسب المصاطب أو والبواكى الحلقات صیانة

   .الزراعى
   .الریاح مصدات وصیانة التقلیم فى البدء

   .الدقیقى والبق القشریة الحشرة مقاومة إستمرار
 والدھان بالكشط ) للشجرة الرئیسى الجذع على ( الفطرى التصمغ عالج فى لبدء

   .بوردو بعجینة
  

 وطبیعة المنطقة ظروف حسب الریات بین الفترة إطالة مراعاة مع بالرى اإلھتمام    طوبة – یرینا
 أو الشدیدة للبرودة تتعرض التى األماكن فى خاصة التعطیش تجنب مع التربة
   .الصقیع
   .المصدات وصیانة التقلیم إستمرار
   .والحلم الدقیقى والبق القشریة الحشرة مقاومة فى اإلستمرار

   .المناسبة النحاسیة المركبات بإستعمال األشنات مقاومة فى دءالب
   .الفطرى التصمغ مرض عالج فى اإلستمرار

  
 تكون أن على الشتویة السدة لنوبات الخاضعة األراضى فى الجدید للموسم الرى بدء    أمشیر – فبرایر

 لتىا أو الجدیدة األراضى فى مناسبة فترات على الرى وإستمرار غزیرة الریة
   .الشتویة المناوبة خارج
   .األشجار عمر حسب والبوتاسیة اآلزوتیة األسمدة بإضافة بالتسمید البدء
   .األوراق تحلیل نتائج على وبناء التوصیة حسب الصغرى بالعناصر الرش

  الشھر ھذا من األول النصف فى الفطرى التصمغ ومرض اآلشنات مقاومة إستمرار
  



 حاجة حسب أو غمرا الرى حالة فى الحامى على یكون أن على بالرى ماإلھتما     برمھات – مارس
   .التعطیش أو التغریق تجنب مع بالرش أو بالتنقیط الرى عند األشجار

 الموصى المبیدات بإستخدام الحشائش مقاومة ویمكن عزیق عملیات أى إجراء عدم
   .بھا

 إلى التزھیر نسبة وصول حالة فى سرة أبو البرتقال فى السرة عفن بمقاومة اإلھتمام
٣٥. %  

 معھا والتعامل البیضاء والذبابة الخضراء والبقة والتربس بالمن اإلصابة متابعة
   .التوصیات حسب
   .سرة أبو البرتقال فى العقد نسبة من ترفع التى المواد بعض رش

 خالل الحر فترات فى الرى وتجنب تعطیش أو تغریق دون الحامى على الرى    برمودة – إبریل
   .النھار
 فى إضافتھا عدم حال فى بوتاسیوم سلفات صورة على البوتاسیوم عنصر إضافة
   .مارس
 حسب ومقاومتھا الخضراء والبقة البیضاء والذبابة والتربس بالمن اإلصابة متابعة

   .التوصیات
 مالمسة عدم مع بھا الموصى بالمبیدات أو بالید والتقلیع بالحش الحشائش مقاومة
   .لألشجار المبید
 ومقاومة الشھر ھذا نھایة مع سرة أبو البرتقال فى السرة عفن لمقاومة الرش

   .األكاروسات
  % .٧٠ إلى التزھیر نسبة وصول عند السرة عفن مقاومة فى اإلستمرار

  
 إشتداد وقت الظھیرة وقت الرى عدم مع السابق الشھر فى كما بالرى اإلھتمام     بشنس – مایو

   .الحرارة
   .الشمس لفحة لمقاومة الزنك سلفات + المطفى الجیر رش یتم الشھر تصفمن فى

 الرى ظروف تحت األولى الدفعة من% ٥٠ بمعدل اآلزوت من الثانیة الدفعة إضافة
   .بالغمر
  .التوصیات حسب ومقاومتھا البیضاء والذبابة والتربس بالمن اإلصابة متابعة
   .رالشھ نھایة فى الصغرى بالعناصر األشجار رش

 درجات إشتداد عند الظھیرة وقت الرى وتجنب العقد على للحفاظ بالرى اإلھتمام    بؤونة – یونیة
   .الحرارة
   .المناسب المبید بإستخدام أو بالید التقلیع أو بالحش إما الحشائش مقاومة
  .البرنامج حسب ومكافحتھا القطن ورق ودودة والتربس بالمن اإلصابة متابعة
   .الحدیثة للزراعات األنفاق صانعات حشرة مقاومة جبرنام فى البدء
   .الغزیرة لألشجار الیوسفى ثمار خف یتم
   .الشھر من األول األسبوع فى الشمس لفحة لمقاومة األشجار رش

  
   .الحرارة إشتداد وقت الرى عدم مع بالرى اإلھتمام    أبیب – یولیة

   .سطحیة خفیفة عزقة إجراء
   .بالغمر الرى ظرف تحت اآلزوتى السماد من الثالثة الدفعة إضافة
   .البوتاسى السماد من الثانیة الدفعة إضافة
   .ویونیة مایو خالل إضافتھا عدم حالة فى الصغرى العناصر من الدفعة إضافة
   .واألكاروسات األصداء لمقاومة الرش
 ھیكل ینتكو فى إستخدامھا عدم حالة فى المائیة األفرخ إلزالة بالید الصیفى التقلیم
   .السرطانات من والتخلص الشجرة

   .الحدیثة والزراعات للنشاوى األنفاق صانعات حشرة مقاومة برنامج فى اإلستمرار
   .الشمس لفحة لمقاومة الیوسفى أشجار على النتح مضادات أو بوردو محلول رش
 ٢٥ من بإزالة وذلك المحصول غزیرة الیوسفى ألشجار الكیماوى أو الیدوى الخف

   .الثمار من% ٣٠ –
  

   .الحرارة إشتداد وقت تجنبھ مع بالرى اإلھتمام     مسرى – أغسطس
   .بالید التقلیع أو بالحش أو كیماویا الحشائش مقاومة إستمرار
   .المكافحة برنامج حسب القطن ورق ودودة بالمن اإلصابة مكافحة
 حسب الصیفى المعدنى بالزیت والحلم الدقیقى والبق القشریة الحشرات مقاومة



   .التوصیة
  )الصغیرة األشجار (للنشاوى األنفاق صانعات حشرة مقاومة فى اإلستمرار

   
   .السائدة المناخیة والظروف األرض وطبیعة األشجار حاجة حسب بالرى اإلھتمام     توت – سبتمبر

   .بالید بالتقلیع أو بالحش أو كیماویا الحشائش مقاومة فى اإلستمرار
 ذات الیوسفى وأشجار الصیفى للبرتقال إضافیة اآلزوتى السماد من دفعة إضافة
   .الغزیر الحمل

 بالزیت بالرش والعناكب واألكاروسات القشریة الحشرات مقاومة فى اإلستمرار
   .التوصیات حسب الخفیف الصیفى
   .فیرمونت والیوسفى سرة أبو البرتقال مثل المبكرة لألصناف الفاكھة ذبابة مقاومة
   .الحدیثة والزراعات النشاوى فى األنفاق صانعات حشرة مقاومة برنامج إستمرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


