
   ٢٠١١ لسنة الفاكھة لمحاصیل الشھریة الزراعیة العملیات

   )النخیــــــــــــــــــــل( 

  
  الزراعیة العملیات  المحصول  الشھر

   .الشمالیة المناطق فى المبكرة لألصناف الثمار جمع اإلستمرارفى  النخیل  بابھ - أكتوبر
   .المتأخرة لألصناف القبلى الوجھ فى المحصول جمع من اإلنتھاء
   .النضج متوسطة األصناف ثمار جمع فى البدء
 الحقل أو المشتل فى وزراعتھا والبحرى القبلى الوجھ فى األم عن الفسائل فصل

 الشمس ألشعة تعرضھا لتفادى الشمال ناحیة مائلة تزرع أن على مباشرة المستدیم
 القلب فیتعفن لھا الرى ماء الیصل حتى التربة فى الفسائل قلب دفن عدم ویراعى
 بمعدل كلورالنحاس أوكسى محلول فى الجذور غمس اعىیر كما , ویموت
   .ماء لتر١٠٠ / ٣سم٥٠٠

  
   .النضج متأخرة األصناف ثمار جمع    ھاتور – نوفمبر

   .لآلفات الشتوى البیات لتالفى النخلة رأس على السوباطات بقایا تقلیم
  

   .المتأخرة األصناف محصول جمع من اإلنتھاء    كیھك – دیسمبر
 من الكمیة نصف أو متحلل عجول روث غلق ٦-٤ بمعدل البلدى السماد إضافة
 سوبر جرام كیلو٢ + نخلة لكل الحمام زرق من الكمیة ثلث أو الكتكوت سماد

 نصف شكل على خندق فى توضع أو جیدا تخلط زراعى كبریت كجم١ + فوسفات
 األرض تروى ثم ویردم سم ٨٠ – ٤٠ وبعمق سم٦٠ بحوالى الجذع عن یبعد دائرة

 حالة فى وذلك المقابلة للجھة الخندق یحول التالى الموسم وفى األمالح غسیلل
   .المثمرة األشجار

 خندق فى وتوضع السابقة الكمیات نصف تضاف المثمرة غیر األشجار حالة فى
 الخندق وتحویل األمالح لغسیل األرض تروى ثم ذكرھا السابق المواصفات بنفس
   .تالىال الموسم فى المقابلة الجھة فى
  

 مع والمتھدلة الجافة األوراق وإزالة المثمرة وغیر المثمرة لألشجار التقلیم إجراء    طوبة – ینایر
   .النخلة على سباطة لكل جریدة ٨ عدد ترك

   .بالمشتل أو األشجار حول الصغیرة الفسائل تنظیف
 تالمبیدا أحد مع األلف فى ٢ بمعدل المعدنى بالزیت التقلیم عقب األشجار رش

 الجروح وأماكن الكرب حول بالكبریت والتعفیر الشجرة رأس لغسل بھا الموصى
   .مباشرة التقلیم بعد

 الزھریة األغاریض قطع مع الجنوبیة بالمناطق المذكرة لألشجار التزھیر متابعة
   .مظلل مكان فى ونشرھا نضجھا عند المذكرة
 خروج لحین للتھویة یدج مكان فى وتخزینھا تجفیفھا بعد المذكرة الشماریخ جمع



   .المؤنثة األغاریض
  

 ٩ عن یقل ماال یترك أن على والمتھدلة الجافة األوراق بإزالة التقلیم عملیات إجراء    أمشیر – فبرایر
   .إنتاجیة أعلى على للحصول سوباطة لكل جریدة
 وتفرید نضجھا عند المذكرة الكیزان وقطع المذكرة للشجار التزھیر عملیة متابعة

 المباشر الشمس حرارة عن بعیدا مظلل مكان فى ونشرھا المذكرة شماریخال
   .التلقیح لعملیة وتجھیزھا

 األغاریض تفتح بمجرد التلقیح عملیة فى والبدء الؤنثة للشجار التزھیر عملیة متابعة     برمھات – مارس
   .مباشرة الؤمنثة
 والبوتاسى النیتروجینى ادالسم من األولى الدفعة بإضافة المعدنى التسمید فى البدء
   .شجرة / بوتاسى سماد جم ٣٠٠و آزوت جم ٢٥٠ بمعدل
   .مباشرة التسمید عقب الرى
   المستدیمة باألرض أو بالمشتل لزراعتھا األشجار جوار من الفسائل فصل فى البدء

   .والتلقیح اإلزھار متابعة عملیة إستكمال    برمودة – إبریل
   .الحمیرة من للوقایة بھا الموصى المبیدات بأحد الرش

  
   .األولى الدفعة معدالت بنفس المعدنى السماد من الثانیة الدفعة إضافة     بشنس – مایو

   .السماد إضافة بعد مباشرة الرى
 بین یكون أن على بھ الموصى بالمبید الحمیرة من للوقایة والثالثة الثانیة الدفعة رش
   .یوما ٢١ – ١٥ واألخرى رشة كل
  

   .للضوء الثمار وتعریض المحصول جمع لسھولة التقویس عملیة إجراء    بؤونة – یونیة
   .الثمار جودة لتحسین الثمار خف عملیات بعض إجراء

 الرى ثم شجرة / آزوت / جم ٢٥٠ بمعدل اآلزوتى السماد من الثالثة الدفعة إضافة    أبیب – یولیة
   .مباشرة التسمید بعد

 – ١٠ الخفبإزالة ویتم إنضاجھا وسرعة جودتھا لتحسین الثمار لبعض خف إجراء
 – ١٠ تقصیر أو الباردة المناطق فى السباطة وسط من الشماریخ عدد من% ١٥
   .السباطة طرف من الشماریخ طول من% ١٥
 جھة مائلة تكون بحیث المجھزة بالجور تزرع األم جوار من الفسائل فصل بعد

 التربة فى القلب دفن عدم ومراعاة المباشرة الشمس آلشعة التتعرض حتى الشمال
   .الرى میاه بفعل تعفنھ لتفادى
 حسب أسبوعیا مرتین الرى عملیة تنظیم ویتم مباشرة الزراعة بعد المشتل رى

   .الجو وحالة التربة ظروف
  

 بھا الموصى المبیدات بأحد ترش الفاكھة ذبابة من ولحمایتھا النضج فى الثمار تبدأ     مسرى – أغسطس
   .یوم ١٥ بعد الرش ویكرر

   
   .النضج مبكرة األصناف ثمار جمع فى البدء     توت – سبتمبر

   .الشمالیة للمناطق المبكرة الثمار جمع فى اإلستمرار
   .المتأخرة لألصناف القبلى الوجھ فى المحصول جمع من اإلنتھاء

  

  

  

  

 


