
   ٢٠١١ لسنة الفاكھة لمحاصیل الشھریة الزراعیة العملیات

   )الكاكى – البرقوق – المشمش – الخوخ – الكمثرى – التفاح – المتساقطة الفاكھة( 

  
  الزراعیة العملیات  ولالمحص  الشھر
  بابھ – أكتوبر

  المتساقطة الفاكھة
 التربة وطبیعة درجةالحرارة حسب یوم ١٥ – ١٠ كل مرة  :القدیمة األراضى فى الرى

   .أسبوعیا مرتین شجرة / ماء لتر ١٠ وبمعدل
   .المعدنى التسمید یمنع  :التسمید
   .بھا الموصى المبیدات بأحد الثاقبات مقاومة

  
   :الشتویة الخدمة    ھاتور – نوفمبر

 ثم) فأكثر سنوات ٥ لألشجار ( الحشائش بمبیدات أو بالعزیق الحشائش من التخلص.١
 بالجدول المذكورة بالمعدالت الكیماویة باألسمدة مخلوطا العضوىالمكمور السماد إضافة
   .فقط  الكمبوست إضافة أو التالى

 عمر  شجرة / كجم الكیماویة األسمدة طةخل
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 ) الجدیدة األراضى ( خنادق فى أو,  ) القدیمة األراضى ( بالتربة تخلط ثم نثرا تضاف
  .إلیھا الماء وصول لضمان تقلیبھا مع التربة سطح على إضافتھا ویمكن. 
 ویكون ) القدیمة األراضى ( الرى یمنع ثم العضوى التسمید عقب غزیرة ریة  :الرى.٢

   .عیاأسبو واحدة مرة ) الجدیدة األراضى ( شجرة / ماء لتر ١٠ بمعدل
   .بھا الموصى بالمبیدات الثاقبات تقاوم.٣
 نھایة فى% ٧ الیوریا أو% ٤ الزنك بسلفات األوراق إسقاط یتم الكمثرى أشجار.٤

   .طبیعیا األوراق لتساقط یؤدى مما الرى بتقلیل یكتفى وقد الشھر
 كلورو بأوكسى الرش ثم الكأسیة بالطریقة والصغیرة المثمرة لألشجار  :التقلیم.٥
 والتخلص بوردو بعجینة الكبیرة القطوع ودھان% ٢ صیفى زیت مع% ٠.٥ لنحاسا

 لتر/ جم٢ نحاس بھیدروكسید النحاس كلورور أوكسى إستبدال یمكن . التقلیم نواتج من
   .السكون كاسرات مع الزیت ویرش

  



   ) .الجدیدة األراضى ( شجرة / لتر ١٠ یوم ١٥ – ١٠ كل مرة الرى .١    كیھك – دیسمبر
 المبكرة الخوخ وأصناف للتفاح ) الھیدروجین سینامید ( السكون اسراتك رش .٢

  % .٢ الشتوى المعدنى الزیت مع% ١.٥ بمعدل
   .الكمثرى أشجار بھ وترش تحضیره یتم والكبریت الجیر مغلى .٣
   .الشھر منتصف من الرى یمنع خنادق فى الزراعة حالة فى .٤

 ( الشتویة السدة أثناء واألحواض الحلقات وعمل ارفوالمص المراوى تطھیر یتم : الرى    طوبة – ینایر
   ) .الجدیدة األراضى ( اسبوعین / شجرة / لتر١٠ وبمعدل ) القدیمة األراضى

 تمام وحتى الرى یمنع ثم غزیرة ریة تعطى المبكرة لألصناف البراعم إنتفاخ حالة فى
 الموصى بالمبیدات والجرب الدقیقى البیاض لمقاومة األشجار وترش للضرورة إال العقد
   .بھا
 فى جزء ١٥ ) بیرلكس ( أسد بالجبریلیك ترش التفاح ألشجار تزھیر% ٧٠ مرحلة فى

   ) .ماء لتر٦٠٠ / أقراص٩ ( الملیون
 فى المتأخرة لألصناف ویجرى العقد تمام من أسبوعین بعد المبكر الخوخ ثمار خف
   .فبرایر شھر

   .للضرورة إال العقد تمام حتى الرى ویمنع البراعم تفاخإن عند غزیرة ریة الرى.١    أمشیر – فبرایر
 المعدنى الزیت مع المثمرة لألشجار ) الھیدروجین سینامید ( السكون كاسرات رش.٢

 المتأخرة الخوخ وألصناف – معدنى زیت% ٣ مع% ٢ بتركیز للكمثرى الصیفى
 خالل وذلك% ٣ بتركیز معدنى زیت مع% ١ بتركیز ھولیود صنف ماعدا ولبرقوق
   .فبرایر من األول األسبوع

   :التسمید.٣
   .الكمثرى أشجار تسمید الیتم - أ
 سلفات كجم ٢/١ : ٤/١ بمعدل المحاصیل لباقى األسمدة من التالیة الكمیات تضاف -ب

 تمام بعد وذلك ) القدیمة لألراضى ( شجرة / بوتاسیوم سلفات كجم ٢/١ : ٤/١ + نشادر
 + بوتاسیوم سلفات كجم ٤/١ + نشادر سلفات كجم ٤/١ ویضاف األوراق خروج
 ( البراعم إنتفاخ مرحلة من إبتداء شجرة / رى ماء ٣م١ / فوسفوریك حمض ٣سم٥٠

   ) .الجدیدة لألراضى
 – مارس

   برمھات
 وأصناف والكاكى والكمثرى المشمش ألشجار البراعم إنتفاخ عند عزیرة ریة : الرى.١  

 األراضى ( للضرورة إال العقد تمام وحتى لرىا منع ثم المتأخرة والبرقوق الخوخ
 أسبوعیا مرتین شجرة / لتر٢٠ بمعدل الجدیدة لألراضى الحاجة حسب والرى ) القدیمة

.  
   :التسمید.٢
   .التزھیر أثناء المثمرة الكمثرى أشجار تسمید منع - أ
 رنشاد نترات كجم ١ : ٤/١ بمعدل تسمد المبكرة والبرقوق الخوخ وأصناف التفاح -ب
   .شجرة / بوتاسیوم سبفات كجم ٢/١ : ٤/١+ 
 سلفات كجم ٢/١ : ٤/١ الشجرة تعطى المتأخرة والبرقوق الخوخ وأصناف الكاكى -ج

 ٤/١ بمعدل التسمید ویكون القدیمة لألراضى بوتاسیوم سلفات كجم ٢/١ : ٤/١ + نشادر
 ٣م١ / فوسفوریك حمض ٣سم٥٠ + بوتاسیوم سلفات جم ١٢٥ + نشادر نترات كجم
   .الجدیدة لألراضى رى ماء
   :الكمثرى ألشجار خاصة معامالت.٣
   .العقد تمام وحتى البراعم تحرك بدء من الناریة اللفحة مقاومة برنامج تطبیق - أ
   .الثاقبات مقاومة وكذلك بھا الموصى الجھازیة المبیدات بأحد البیاض مقاومة -ب
% ٣٠ عند ) قرص ٩ ( ونالملی فى جزء ١٥ ) بیرلكس ( أسید جبریلیك رش -ج

 ) cppu ( السیتوفكس بمركب ترش أیام ٧ – ٤ ب بعدھا ثم تزھیر% ٧٠ وعند تزھیر
   .ماء لتر١٢٠ / لتر بمعدل

 األراضى ( التربة ونوع الحرارة لدرجات طبقا العقد تمام بعد الرى إنتظام  :الرى.١    برمودة – إبریل
   .الجدیدة لألراضى شجرة / لتر ٣٠ – ٢٠ بمعدل أسبوعیا مرات ٣و ) القدیمة

   : التسمید.٢
 سلفات كجم ١ – ٢/١ + نشادر نترات كجم ١ – ٢/١ بمعدل القدیمة لألراضى - أ

   .شجرة / ماغنسیوم سلفات كجم ٤/١ + بوتاسیوم
 سلفات كجم ٤/١ + نشادر نترات كجم ٤/١ الشجرة تعطى الجدیدة األراضى -ب

   .رى ماء ٣م١ / ماغنسیوم سلفات مكج ٤/١ + فوسفوریك حمض ٣سم٥٠ + بوتاسیوم
 ماء لتر ٦٠٠ / مخلبى كالسیوم لتر١ بمعدل ترش المثمرة والكمثرى التفاح أشجار -ج



   .العقد تمام من أسبوع بعد وذلك
 حدید جم ٤٠٠ ب الرش یتم األوراق خروج وإكتمال العقد تمام بعد الورقى التسمید - د

   .شھر بعد وتكرر ماء لتر ٦٠٠ لكل أمینیة أحماض جم ٢٠٠ + مخلبى
   .السطحى بالعزیق الحشائش مقاومة.٣
 األشجار جذوع دھان مع سم ١٥ عن الیقل بسمك األرز بقش التربة سطح یغطى.٤

   . والكبریت بالجیر التفریع بدایة وحتى
 قبل الرى تقلیل مع الحرارة ودرجات األشجار حاجة حسب الرى إنتظام  :الرى-١     بشنس – مایو

   .جمعال وأثناء
   :التسمید-٢

   :القدیمة األراضى : أوال
 ٢/١ : ٤/١ + نشادر نترات كجم ١ : ٢/١ بمعدل تسمد : والكمثرى الخوخ أشجار- أ

   .شجرة / بوتاسیوم سلفات كجم
 نترات كجم ٢/١ : ٤/١ بمعدل تسمد : والكاكى والبرقوق والمشمش التفاح اشجار-ب

   .شجرة / بوتاسیوم سلفات كجم ٢/١ + نشادر
   :الجدیدة األراضى : ثانیا
 ٥٠ + بوتاسیوم سلفات جم١٢٥ + نشادر نترات جم ٢٥٠ : والكمثرى الخوخ أشجار-أ

   .رى ماء ٣م١ / فوسفوریك حمض ٣سم
 + نشادر نترات جم ١٢٥ بمعدل تسمد : والكاكى والبرقوق والمشمش التفاح أشجار-ب

   .رى ماء ٣م١ / فوسفوریك حمض ٣سم٥٠ + بوتاسیوم سلفات جم ٥٠٠
   : الورقى التسمید : ثالثا
   .إبریل شھر فى جاء كما یكرر
   .الثمار تساقط لتقلیل ) NAA ( النفثالین بحمض ترش التفاح أشجار
 بھا الرش یوقف أن على بھا الموصى المبیدات بأحد الخوخ وذبابة الفاكھة ذبابة تقاوم
   .للمبید بھا الموصى بالمدة الجمع قبل
  
  

 – ٤٠ وبمعدل القدیمة األراضى فى التربة وطبیعة الحرارة درجات حسب : الرى-١    بؤونة – یونیة
   . أسبوعیا مرات ٣ شجرة / ماء لتر ٦٠
   : التسمید-٢

 یتم الجمع وبعد الثمار تلون أثناء وذلك البوتاسى التسمید ویزاد األزوتى التسمید یقلل
 نترات كجم ٢/١ بمعدل دیمةالق األراضى فى التسمید یتم حیث النشادر بسلفات التسمید
 ٢/١ بمعدل تسمد الجدیدة األراضى وفى , شجرة / بوتاسیوم سلفات كجم ٢/١ + نشادر
 / فوسفوریك حمض ٣سم ٥٠ + بوتاسیوم سلفات كجم ٤/١ + النشادر سلفات كجمة
   .رى ماء ٣م١
 خوخال وذبابة الفاكھة وذبابة والجرب ) األكاروسات ( العناكب لمقاومة األشجار رش-٣

 الجمع قبل الرش ویمنع , الرش تكرار عند المبید تغییر مع بھا الموصى المبیدات بأحد
   .المبید مع بھا الموصى بالمدة

   :الثمار جمع-٤
 على للمحافظة المقصات بإستخدام وذلك النضج ولیس النمو إكتمال مرحلة فى الجمع یتم

   .المناسبة العبوات إستخدام مع والطراحات الوابر
 الغلق محكمة أكیاس فى وضعھا أو التربة سطح تحت ودفنھا المصابة الثمار معج-٥

   .بالشمس وتترك
   :الرى-١    أبیب – یولیة

   .التربة ونوع الحرارة لدرجات طبقا یوم ١٥ :١٠ كل مرة القدیمة لألراضى- أ
   .أسبوعیا مرات ٤ شجرة / لتر ٨٠ :٥٠ بمعدل الجدیدة لألراضى-ب
   :التسمید-٢
 : ٤/١ + نشادر سلفات أو نشادر نترات كجم ٢/١ : ٤/١ بمعدل القدیمة ألراضىا فى- أ
   .شجرة / بوتاسیوم سلفات كجم ٢/١
 + بوتاسیوم سلفات  جم ١٢٥ +نشادر سلفات جم ١٢٥ بمعدل الجدیدة األراضى فى-ب
   .رى ماء ٣م١ / فوسفوریك حمض ٣سم٥٠

 السابق المعدالت مع شجرة / مكج ٤/١ بمعدل الماغنسیوم بسلفات تسمد الكاكى أشجار
   .ذكرھا

 المائیة األفرخ بإزالة المحصول جمع بعد والمشمش الخوخ فى الصیفى التقلیم-٣
   .لألفرع النامیة والقمة والسرطانات



   .الثمار تلون بدایة عند الخوخ وذبابة الفاكھة وذبابة العناكب مقاومة-٤
  

 – أغسطس
   مسرى

   :الرى-١  
   .التربة وطبیعة الحرارة درجة حسب یوما ١٥ – ١٠ كل مرة القدیمة األراضى فى
   .شجرة لكل لتر ٨٠ : ٥٠ بمعدل أسبوعیا مرات ٤ الجدیدة األراضى فى
 بوریك حمض جم ٢٠ + بوتاسیوم سلفات كجم ٤/١ +نشادر سلفات كجم٢/١ :التسمید-٢
   .دفعات عدة على شجرة/ 
   . المحصول جمع بعد ذلكو 45ْ بزاویة األفرع ثنى یجرى الكمثرى أشجار-٣

 التربة ونوع الحرارة درجة حسب القدیمة األراضى فى یوم ١٥ – ١٠ كل مرة الرى-١     توت – سبتمبر
  .الجدیدة األراضى أسبوعیافى مرات ٣ شجرة / ماء لتر ٦٠ – ٤٠ وبمعدل, 
 نشادر سلفات جم ٢٥٠ – ١٢٥ بمعدل الشجرة تسمد القدیمة األراضى فى  :التسمید-٢

   .الحشائش من التخلص بعد وذلك بوتاسیوم سلفات جم ٢٥٠ :١٢٥+ 
 بالكنكر المصابة األفرع وكذلك ) النواعم ( الرفیعة األفرع إزالة یتم الكمثرى أشجار-٣
   . ماء لتر ٦٠٠ لكل كجم ١.٢٠ بمعدل بوریك بحمض األشجار وترش التقرحات( 
   .الكاكى أصناف بعض ثمار جمع یتم-٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

   ٢٠١١ لسنة الفاكھة لمحاصیل الشھریة الزراعیة العملیات

   )المــــــــــــــــوز( 
  الزراعیة العملیات  المحصول  الشھر
   :الوادى أراضى فى   الموز) ٥(  بابھ - أكتوبر

   .مارس شھر حتى ھو كما النبات وترك النمو مكتملة السوباطات جمع
   .السنادات وضع فى اإلستمرار

   .ظھورھا عند بأول أوال البزوز زالةإ
 بمعدل الشھر ومنتصف أول فى النشادر سلفات سماد من دفعتین آخر إضافة
 شھر حتى النیتروجینى التسمید ویوقف الواحدة للدفعة فدان / كجم٢٥٠
   .مارس
   .اإلسراف عدم مع النباتات لحاجة تبعا الرى
   .لتبرقشا أو القمة بتورد المصابة النباتات وإزالة فحص
 المشتل فى:   
 الشتالت وصول عدم حالة فى النیتروجینى السماد من إضافیة دفعة إضافة
 الشتالت تزھیر إلى یؤدى اآلزوتى التسمید زیادة أن ویالحظ المناسب للحجم
   .بالمشتل

   .المصابة الشتالت إلكتشاف المرور فى اإلستمرار
 الرملیة األراضى:  
   .أسبوعیا مرات ٥ دانف / نشادر نترات كجم ٨ إضافة
   .أسبوعیا مرات ٥ فدان / بوتاسیوم سلفات كجم١٠ إضافة
   .أسبوعیا فدان / ماغنسیوم سلفات كجم ٢ إضافة
  یوم /فدان / ٢م ٣٥ – ٢٥ إلى لتصل الشھر خالل الرى من اإلحتیاجات تقل
  

   :الوادى أراضى     ھاتور – نوفمبر
 بالسوبر مخلوطة فدان / ٣م ٣٠ – ٢٠ بمعدل العضویة األسمدة إضافة
 تقلب زراعى كبیرت كجم ٢٥٠ إضافة مع فدان / كجم ٣٠٠ بمعدل فوسفات
   .الشتویة العزقة خالل جمیعھا
 من نسبة وجود على والمحافظة العضوى السماد غضافة بعد مباشرة الرى

   .بالتربة الرطوبة
  لریاحا وتأثیر السوباطة ثقل نتیجة السقوط من النبات لحمایة السنادات وضع
 حیث الطرفین المفتوحة الزرقاء إثیلین البولى بأكیاس السوباطات تغطیة
 وذلك أسفل من مفتوحة وتترك السوباطة عنق حول فقط أعلى من تربط
   .وتدفئتھا السوباطة لحمایة
 الكاذب الساق وترك النمو إكتمال مرحلة إلى وصلت التى السوباطات جمع
   .مارس شھر حتى
   .والتبرقش القمة تورد بمرض المصابة اتالنبات زإزالة فحص
 بھا الموصى المبیدات بأحد األوراق أغماد وخاصة المصابة النباتات رش

   .المن على للقضاء
 عمل فى منھا واإلستفادة المزرعة خارج وجمعھا المصابة الجور تقلیع



   .سمادیة مكمورة
   .لتطھیرھا مباشرة بالماء وإطفاءه المصابة الجورة مكان الحى الجیر وضع
 المشتل فى:   
 بمعدل العضویة األسمدة وإضافة الجید بالحرث المشتل أرض تجھیز
   .فدان/ ٣م٣٠
   .النیماتودا من خالیة الصرف جیدة تكون بحیث المشتل أرض إختیار یتم

 الرملیة األراضى:   
 مرات ٥ فدان ) / بوتاسیوم سلفات كجم٧ + نشادر نترات كجم٤ ( إضافة
   .الرى همیا مع أسبوعیا
   .الرى بشبكة أسبوعیا فدان / لتر١ بمعدل منفردا الفوسفوریك حامض حقن

 فوسفات بالسوبر وخلطھا فدان / ٣م٤٠ بمعدل العضویة األسمدة إضافة
 مالحظة مع زراعى كبیرت كجم ٢٥٠ إلیھا مضافا فدان / كجم ٥٠٠ بمعدل
   .جیدا الكمیات ھذه خلط
   .فدان / میاه ٣م ٢٠ – ١٥ بمعدل یومیا الرى

  
   :الوادى أراضى     كیھك  – دیسمبر

   .الماضى الشھر فى إضافتھ عدم حالة فى العضوى السماد إضافة
   .الزرقاء إثیلین البولى أكیاس وضع
   .المصابة الجور إزالة
 الساق ترك مع النمو إكتمال مرحلة إلى وصلت التى السوباطات جمع

   .مارس شھر حتى الكاذب
   .تالسنادا وتعدیل وضع
   .أسابیع ٣ : ٢ من الریات بین الفترة تطول حیث بحرص الرى
 المشتل:   
   .مغاالة دون المشتل بترطیب اإلھتمام
 الرملیة األراضى:   
   .قبل من إضافتھ تم یكن لم إن العضوى السماد بإضافة اإلھتمام
   .یوم / فدان / ٣م١٥ – ١٠ إلى لتصل الرى معدالت تقلیل

  
 الزراعات حالة فى للزراعة األرض تجھیز یتم الشھر ھذا صفمنت فى    طوبة  – ینایر

 لمقاومة للفدان الحى الجیر من ٣م١ إضافة مع العمیق بالحرث الجدیدة
   .وتروى األرض تسوى ثم وجدت إن الثعبانیة الدیدان
   .مكانھا وتعلیم المناسبة الزراعة مسافات على الجور أماكن تحدید
 للشمس معرضة وتترك سم٧٠ × سم١٠٠ × سم١٠٠ بأبعاد الجور حفر

   .كافیة مدة والھواء
   .سبق كما الترقیع لعملیة الجور تجھیز یتم القائمة الزراعات فى

   .السابق الشھر فى إضافتھ تم لمیكن إن العضوى السماد إضافة
   .السنادات وتعدیل ووضع السوباطات جمع فى اإلستمرار

   .المصابة النباتات وإزالة فحص
   .أسابیع ٣-٢ من الریات بین الفترة وتطویل النبات اجةح حسب الرى
 المشتل فى:   
   .الرى فى المغاالة عدم مع المشتل بترطیب اإلھتمام
 الرملیة األراضى:   
   .السابق الشھر فى أضیف یكن لم إن العضوى السماد إضافة
   .السابق الشھر فى كما الرى
 بعرض الریاح تجاهإ على عمودى بشكل بحفرھا الجدیدة الخنادق تجھیز
   .للشمس معرضة وتترك سم٧٠ وعمق م١.٥

  



   :الوادى أراضى فى     أمشیر – فبرایر
 مع مارس نھایة حتى الشھر منتصف من الجدیدة الزراعات فى البدء

   .أیام ١٠ – ٧ عن التزید مدة للشمس الخلفات تعریض
 لمزارعا فى القدیمة الكورمات إلزالة الشھر أخر فى القلقسة عملیة إجراء
   .مكانھا والردم سنوات ٣ عن عمرھا یزید التى

   .الشھر ھذا خالل تظھر التى البزوز إزالة یتم القائمة الزراعات
 یتم أن على  ) التوریق ( الجافة األوراق إزالة یتم البرد فترة إنتھاء بعد

   .السمادیة المكمورة عمل فى منھا لإلستفادة المزرعة خارج جمعھا
 مبید أى من جورة / جم٢٥ إضافة مع قبل من إعدادھا تم لتىا الجور زراعة

   .مناسب نیماتودى
   .قبل من إعدادھا تم یكن لم إن الترقیع لعملیة الجور تجھیز
   .النمو إكتمال لمرحلة وصلت التى السوباطات بجمیع العنایة
   .السنادات وتعدیل وضع
   .سبق كما الجور ومعاملة المصابة النباتات وإزالة فحص
   .أسابیع |٣- ٢ من الریات بین الفترة تطول إذ النبات حاجة حسب الرى
 المشتل فى:   
 كما محصولھا أعطت التى النباتات وكورمات بالبزوز المشتل بزراعة البدء
   .الكاذب الساق قرط بعد الصغیرة الفسائل زراعة یمكن
 لنقلھا عداداإست وتجھیزھا السابق العام فى المنزع المشتل من الخلفات تقلیع

   .المستدیم المكان فى وزراعتھا
 الرملیة األراضى فى:   
 / ٣م١٢٠ - ١٠٠ بإضافة الجدیدة للزراعات حفرھا تم التى الخنادق تجھیز
 فوسفات سوبر كجم ٥٠٠ + الكمبوست أو المتحلل العضوى السماد من فدان

 الكمیات ھذه خلط یتم أن على فدان / زراعى كبریت كجم ٢٥٠ + فدان/ 
 الحفر ناتج بباقى وتردم الخندق حفر ناتج من السطحیة الطبقة مع جیدا

   .األمالح لغسل أسبوع لمدة یومیا ساعات  ٨ - ٦ من الزراعة قبل وتروى
 ناتج شتالت تستخدم وعادة الشھر من الثانى النصف فى الزراعة تبدأ

   .األنسجة زراعة
   :الوادى أراضى فى      برمھات  – مارس

 أو السابق العام فى المنزرع المشتل من بخلفات الزراعة فى اإلستمرار
   .األنسجة زراعة ناتج شتالت بإستخدام
 أو السطحى بالعزیق إما التسمید عملیة فى البدء قبل الحشائش من التخلص
   .بھا الموصى المبیدات باحد
   .السابق الشھر فى إجراءھا عدم حال فى القلقسة عملیة إجراء
 نشادر سلفات جم ة٢٥٠ بمعدل النیتروجینى السماد من ألولىا الدفعة إضافة
   .أكتوبر شھر حتى یوم ١٥ كل اإلضافة وتكرر نبات لكل

 القمة تورد بمرض المصابة النباتات وإزالة لفحص الدورى المرور
   .والتبرقش

   .النبات حول تظھر جدیدة بزوز أى إزالة
 ٢٥ إضافة مع الماضى الشھر فى زرعت تكن لم إن الغائبة الجور زراعة

   .الضرورة حالة فى الزراعة عند مناسب نیماتودى مبید من جورة / جم
   .سم ١٠٠ إلرتفاع الكاذب الساق قرط مع المحصول جمع فى اإلستمرار

   .والمتھدلة الجافة األوراق إزالة
 المشتل فى:  

 نھایة حتى جدیدة مشاتل إلنشاء والكورمات البزوز زراعة فى اإلستمرار
   .الشھر اھذ

   .الجو وحالة التربة طبیعة حسب بإنتظام المشتل یروى
 الرملیة األراضى فى:   
   .أیام ٥ لمدة یوم / فدان / نشادر نترات كجم٣ إضافة
   .أیام ٥ لمدة یوم / فدان / بوتاسیوم سلفات كجم٣ إضافة
   .أسبوعیا واحدة مرة / فدان / فوسفوریك حامض لتر ١ إضافة
 من تتراوح حیث الشھر ھذا خالل النبات یحتاجھا التى رىال میاه كمیة تزید
   .یوم / فدان / ٣م٢٥ – ٢٠



   :الوادى أراضى     برمودة  – إبریل
 سلفات من األولى الدفعة وإضافة السابق الشھر فى كما اآلزوتى التسمید

   .نبات / جم٥٠٠ بمعدل البوتاسیوم
   .الشھر خالل تظھر التى البزوز إزالة

   .وجد إن المحصول جمع فى اإلستمرار
   .السوباطات على المتبقیة األكیاس رفع

 الدورى الرش مع التبرقش أو القمة بتورد المصابة النباتات وإزالة فحص
   .المن حشرة لمقاومة أسبوعین كل

   .إسراف دون النبات حاجة حسب الرى
 المشتل أرض فى:   
   .یرفبرا شھر فى زرعت التى والكورمات البزوز نمو فى البدء
   .الكورمات عن بعیدا یكون أن على الحشائش لتنقیة سطحى عزیق إجراء
   .مباشرة الرى ثم فدان / كجم ٢٥ – ٢٠ من مناسب نیماتودى مبید إضافة
   .النبات حاجة حسب إسراف دون بالرى النباتات مواالة
 –١٠٠ من الشھر خالل النشادر سلفات من دفعتین إضافة
  .دفعة/فدان/كجم١٥٠
 والتبرقش بالتورد المصابة النباتات إلكتشاف الدورى بالمرور ةالعنای

   .المن لحشرة الرش وإستمرار
   :الرملیة األراضى
 مرات خمس فدان / بوتاسیوم سلفات كجم٤ + نشادر نترات كجم ٤ إضافة
   .أسبوعیا / فدان / لتر ١ بمعدل الفوسفوریك حامض وإضافة أسبوعیا
   .یومیا ٣م ٣٠ – ٢٥ من الرى اهمی من الفدان إحتیاجات تترواح

   
   :الوادى أراضى      بشنس  – مایو

   .المحصول جمع من اإلنتھاء
 الوجھ فى الشھر أول من إبتداء األمھات حول تظھر التى البزوز تترك

 الخلفات إزالة ویراعى القبلى الوجھ فى تظھر التى البزوز وتزال البحرى
   .األم عن جدا لبعیدةا أو والمالصقة الجورة وسط فى الموجودة
   .الحشائش من للتخلص العزیق
 فى كما ومنتصفھ الشھر أول فى النیتروجینى السماد من دفعتین إضافة
   .السابق الشھر
 التسمید من الثانیة الدفعة مع نبات / جم٢٠ بمعدل الماعغنسیوم سلفات إضافة

   .النیتروجینى
 من إبتداء واألخرى ریة كل بین الفترة تقلیل مالحظة مع الحاجة حسب الرى
   .التالیة والشھور الشھر ھذا
 ١٥ كل الدورى الرش مع التبرقش أو القمة بتورد المصابة النباتات إزالة
   .بھ الموصى بالمبید المن ضد یوما
   .الجافة واألوراق المتدلیة السفلیة األوراق إزالة
 غیر ةصغیر سوباطات یعطى وھذا الشھر ھذا فى النباتات بعض تزھر قد

   .فیھا مرغوب
 المشتل فى :   
   .سبق كما یوما ٢٠ – ١٥ كل اآلزوتى التسمید إستمرار
   .والتبرقش بالتورد لإلصابة حاالت إلكتشاف النباتات على الدورى المرور
 الرملیة األراضى فى:   
 خمس فدان / بوتاسیوم سلفات كجم٨ + فدان / نشادر نترات كجم٥ إضافة
 أسبوعیا واحدة مرة فدان / ماغنسیوم سلفات كجم١ وإضافة , أسبوعیا مرات

.  
   .یومیا الرى میاه من ٣م ٤٠ – ٣٥ إلى الفدان یحتاج

  
   :الوادى أراضى     بؤونة – یونیة

 التى البزوز من البحرى الوجھ فى الشھر ھذا خالل التربیة عملیة إجراء
   .السابق الشھر خلال األرض سطح فوق ظھرت
   .الجورة خارج األم بجوار خلفة كل تكون أن یراعى
   .العریضة األوراق ذات أو األم عن البعیدة أو العائمة الخلفات إنتخاب عدم



   .رمحیة أوراق ذات الشكل  مخروطیة الخلفة تكون أن یجب
 فى لإلسراع الصغیرة للخلف النیتروجینیة األسمدة من إضافیة دفعات إعطاء
   .النیتروجینیة األسمدة تقلل یثح الكبیرة الخلفات مع ذلك من والعكس نموھا
   .التالى للشھر اإلنتخاب عملیة تؤجل الجدیدة الزراعات حالة فى

 الطرفى البرعم وإفساد اإلنتخاب عملیة بعد الموجودة الخلفات جمیع إزالة
   .التربة سطح تحت الكورمة قمة فى والموجود
   .السابق الشھر فى كما النیتروجینى السماد إضافة
   .التبرقش أو بالتورد النباتاتىالمصابة ةوإزال فحص

   .یوم ١٥ كل بھ الموصى بالمبید المن ضد الدورى الرش إستمرار
 ٧ – ٥ من وأخرى ریة كل بین الفترة وتتراوح النبات حاجة حسب الرى
   .أیام

 المشتل:   
   .األزوتى التسمید فى اإلستمرار

   .وإزالتھا التبرقش أو بالتورد المصابة النباتات فحص
   .مباشرة الرى ثم جورة / جم٢٥ بمعدل النیماتودى المبید من دفعة إضافة
 الرملیة األراضى:   
 فى أیام خمسة فدان / بوتاسیوم سلفات كجم١٠ + نشادر نترات كجم٨ إضافة
   .األسبوع
   .منفردا السادس الیوم فى كالسیوم نترات كجم ٨ إضافة
   .اسبوع كل ماغسیوم سلفات كجم٢ إضافة
 واحدة مرة منفردا فدان / كجم ١.٥ بمعدل الفوسفوریك حامض إضافة
   .أسبوعیا
 جم٢٥٠ + زنك سلفات جم٢٥٠ بمعدل أسبوعیا الصغرى العناصر إضافة
 ویستمر , مخلبى حدید جم٢٥٠ + منجنیز سلفات جم٢٥٠ + زنك سلفات
 وأغسطس ویولیو یونیو أشھر خالل الصغرى العناصر ھذه إضافة

  .وسبتمبر
 / ٣م ٥٠ – ٤٠ إلى یصل حتى تدریجیا الرى میاه إلى لبموز یاجإحت یزداد
   .یوم / ف

   :الوادى أراضى     أبیب – یولیة
 سوباطة یعطى حیث التزھیر فترات أنسب وھو الشھر ھذا فى التزھیر یبدأ

   .كبیرة
   .كف أول ظھور عند الزھرى للشمراخ السفلى الثلث قطع

 الخلفات إنتخاب فى والبدء البحرى الوجھ فى الخلفات إنتخاب من اإلنتھاء
   .القبلى بالوجھ التالى العام فى ستثمر التى

   .نبات / جم ٥٠٠ بمعدل البوتاسیوم سلفات سماد من الثانیة الدفعة إضافة
   .السابقة بالمعدالت الشھر فى مرتین النیتروجینیة األسمدة بإضافة اإلھتمام
 الصغرى العناصر نقص أعراض ظھور عند ورقى بسماد المزرعة رش
 مكون والیوریا الصغرى العناصر من بمخلوط الرش یتم حیث النباتات على
 منجنیز جم ١٠٠ + مخلبى زنك جم ١٠٠ + مخلبى حدید جم ٢٠٠ من

   .ماء لتر ٦٠٠ / یویریا جم ٥٠٠ + مخلبى
   .السابق الشھر فى كما النبات حاجة حسب الرى
   .النبات على تظھر جدیدة بزوز أى إزالة

   .المن ضد الرش وإستمرار بالتورد المصابة النباتات وإزالة حصف
 المشتل:   
   .السابق الشھر فى كما

 الرملیة األراضى:   
 فدان / بوتاسیوم سلفات كجم ١٠ + فدان / نشادر نترات كجم ٨ إضافة
   .أسبوعیا مرات خمس
   .المعدالت بنفس الصغرى العناصر ومخلوط الماغنسیوم سلفات إضافة
   .سبق كما الفوسفوریك حامض إضافة

   .یوم / ٣م ٥٠ – ٤٠ الرى میاه من الفدان إحتیاجات
  
  

   :الوادى أراضى      مسرى – أغسطس



   .الكفوف تفتح تمام بعد كامال إزالتھ أو الزھرى الكوز قطع فى اإلستمرار
   .النیتروجینى السماد إضافة فى اإلستمرار
 السماد من األولى فعةالد مع نبات / ماغنسیوم سلفات جم ٢٥ إضافة
   .اآلزوتى
 فى ستثمر التى القبلى الوجھ فى الجدیدة الخلفات إنتخاب عملیة من اإلنتھاء
   .القادم العام
   .الضرورة دعت إذا الصغرى بالعناصر الرش تكرار
   .السابق الشھر فى كما الرى
   .التبرقش أو بالتورد المصابة النباتات وإزالة فحص

   .بھا الموصى المبیدات بأحد منال ضد الرش إستمرار
 المشتل فى:   
 فى الكبیرة الخلفات إزھار لتفادى النیتراتیة األسمدة إضافة عند الحذر
   .المشتل
 الرملیة األراضى:   
 لمدة یوم / فدان / بوتاسیوم سلفات كجم ١٤ + نشادر نترات كجم ١٠ إضافة
   .ردامنف واحدة مرة فدان / كالسیوم نترات كجم ١٠ + أیام خمسة
   .یولیة شھر فى المتبع التسمید برنامج یطبق ذلك بعد
   .سبق كما الرى

   
   :الوادى أراضى      توت – سبتمبر

 متأخرا یعتبر األزھار وھذه إزالتھ أو الزھرى الكوز قطع فى اإلستمرار
   .ما نوعا
 من النباتات لحمایة الطویلة لألصناف خاصة السنادات وضع فى البدء

   .السقوط
 بمعدل الشھر ومنتصف أول فى دفعتین على النشادر سلفات سماد إضافة
   .دفعة / فدان / كجم ٢٥٠
   .الجویة والظروف النبات حاجة حسب الرى
   .تظھر التى البزو إزالة
   .التبرقش أو بالتورد المصابة النباتات وإزالة فحص

 حتى الرش عن والتوقف الشھر خالل مرتین المن ضد الرش فى اإلستمرار
   .إبریل شھر دایةب

 المشتل فى:   
 مناسب لحجم الشتالت وصلت إذا اآلزوتى السماد من األخیرة الدفعة إضافة

   .أخرى دفعة إضافة فیمكن الحجم صغیرة كانت إذا أما, 
 القمة تورد بمرض المصابة النباتات إلكتشاف الشتالت فحص فى اإلستمرار

   .التبرقش أو
 الرملیة األراضى:   
   .السابق الشھر فى كما التسمید برنامج یطبق
   .فدان / ماء ٣م ٤٠ – ٣٥ بمعدل یومیا الرى مواالة

  


