
   ٢٠١١ لسنة الفاكھة لمحاصیل الشھریة الزراعیة العملیات

   )المــــــــــــــــوز( 

  
  الزراعیة العملیات  المحصول  الشھر
   :الوادى أراضى فى   الموز  بابھ - أكتوبر

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

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

   .المصابة الشتالت إلكتشاف المرور فى اإلستمرار
 الرملیة األراضى:  
   .أسبوعیا مرات ٥ فدان / 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
 بمعدل فوسفات بالسوبر مخلوطة فدان / ٣م ٣٠ – ٢٠ بمعدل العضویة األسمدة إضافة
 الشتویة العزقة خالل جمیعھا تقلب زراعى كبیرت كجم ٢٥٠ إضافة مع فدان / كجم ٣٠٠

.  
 الرطوبة من نسبة وجود على والمحافظة العضوى السماد غضافة بعد مباشرة الرى
   .بالتربة
  الریاح وتأثیر السوباطة ثقل نتیجة السقوط من النبات لحمایة السنادات وضع
 أعلى من تربط حیث الطرفین المفتوحة الزرقاء إثیلین البولى اسبأكی السوباطات تغطیة
   .وتدفئتھا السوباطة لحمایة وذلك أسفل من مفتوحة وتترك السوباطة عنق حول فقط
 شھر حتى الكاذب الساق وترك النمو إكتمال مرحلة إلى وصلت التى السوباطات جمع
   .مارس
   .والتبرقش القمة تورد بمرض المصابة النباتات زإزالة فحص
 على للقضاء بھا الموصى المبیدات بأحد األوراق أغماد وخاصة المصابة النباتات رش
   .المن
   .سمادیة مكمورة عمل فى منھا واإلستفادة المزرعة خارج وجمعھا المصابة الجور تقلیع
   .لتطھیرھا مباشرة بالماء وإطفاءه المصابة الجورة مكان الحى الجیر وضع
 المشتل فى:   

   .فدان/ ٣م٣٠ بمعدل العضویة األسمدة وإضافة الجید بالحرث المشتل أرض ھیزتج
   .النیماتودا من خالیة الصرف جیدة تكون بحیث المشتل أرض إختیار یتم



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

 كجم ٥٠٠ بمعدل فوسفات بالسوبر وخلطھا فدان / ٣م٤٠ بمعدل العضویة األسمدة إضافة
   .جیدا الكمیات ھذه خلط مالحظة مع زراعى كبیرت كجم ٢٥٠ إلیھا مضافا فدان/ 

   .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
 شھر حتى الكاذب الساق ترك مع النمو إكتمال مرحلة إلى وصلت التى السوباطات جمع
   .مارس
   .السنادات وتعدیل وضع
   .أسابیع ٣ : ٢ من الریات بین رةالفت 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

  
 بالحرث الجدیدة الزراعات حالة فى للزراعة ضاألر تجھیز یتم الشھر ھذا منتصف فى    طوبة  – ینایر

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

.  
   .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 نبی الفترة وتطویل النبات حاجة 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
 وعمق م١.٥ بعرض الریاح إتجاه على عمودى بشكل بحفرھا الجدیدة الخنادق تجھیز
   .للشمس معرضة وتترك سم٧٠
  

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

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

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

   .السمادیة المكمورة عمل فى منھا لإلستفادة المزرعة
 نیماتودى مبید أى من جورة / جم٢٥ إضافة مع قبل من إعدادھا تم التى الجور زراعة
   .مناسب
   .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:   
 زراعة یمكن كما محصولھا أعطت التى النباتات وكورمات بالبزوز المشتل بزراعة البدء

   .الكاذب الساق قرط بعد الصغیرة الفسائل
 فى وزراعتھا لنقلھا إستعدادا وتجھیزھا السابق العام فى المنزع المشتل من الخلفات تقلیع

   .المستدیم لمكانا
 الرملیة األراضى فى:   
 من فدان / ٣م١٢٠ - ١٠٠ بإضافة الجدیدة للزراعات حفرھا تم التى الخنادق تجھیز
 كجم ٢٥٠ + فدان / فوسفات سوبر كجم ٥٠٠ + الكمبوست أو المتحلل العضوى السماد
 ناتج من السطحیة الطبقة مع جیدا الكمیات ھذه خلط یتم أن على فدان / زراعى كبریت
 لمدة یومیا ساعات  ٨ - ٦ من الزراعة قبل وتروى الحفر ناتج بباقى وتردم الخندق حفر

   .األمالح لغسل أسبوع
   .األنسجة زراعة ناتج شتالت تستخدم وعادة الشھر من الثانى النصف فى الزراعة تبدأ

   :الوادى أراضى فى      برمھات  – مارس
 شتالت بإستخدام أو السابق العام فى المنزرع لالمشت من بخلفات الزراعة فى اإلستمرار

   .األنسجة زراعة ناتج
 المبیدات باحد أو السطحى بالعزیق إما التسمید عملیة فى البدء قبل الحشائش من التخلص
   .بھا الموصى
   .السابق الشھر فى إجراءھا عدم حال فى القلقسة عملیة إجراء
 نبات لكل نشادر سلفات جم ة٢٥٠ بمعدل ىالنیتروجین السماد من األولى الدفعة إضافة
   .أكتوبر شھر حتى یوم ١٥ كل اإلضافة وتكرر
   .والتبرقش القمة تورد بمرض المصابة النباتات وإزالة لفحص الدورى المرور
   .النبات حول تظھر جدیدة بزوز أى إزالة
 من رةجو / جم ٢٥ إضافة مع الماضى الشھر فى زرعت تكن لم إن الغائبة الجور زراعة
   .الضرورة حالة فى الزراعة عند مناسب نیماتودى مبید

   .سم ١٠٠ إلرتفاع الكاذب الساق قرط مع المحصول جمع فى اإلستمرار
   .والمتھدلة الجافة األوراق إزالة

 المشتل فى:  
   .الشھر ھذا نھایة حتى جدیدة مشاتل إلنشاء والكورمات البزوز زراعة فى اإلستمرار

   .الجو وحالة التربة طبیعة حسب ظامبإنت 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
 ٣م٢٥ – ٢٠ من تتراوح حیث الشھر ھذا لخال النبات یحتاجھا التى الرى میاه كمیة تزید

   .یوم / فدان/ 
   :الوادى أراضى     برمودة  – إبریل

 بمعدل البوتاسیوم سلفات من األولى الدفعة وإضافة السابق الشھر فى كما اآلزوتى التسمید
   .نبات / جم٥٠٠
   .الشھر خالل تظھر التى البزوز إزالة

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

 أسبوعین كل الدورى الرش مع التبرقش أو القمة بتورد المصابة النباتات وإزالة فحص
   .المن حشرة لمقاومة
   .إسراف دون النبات حاجة حسب الرى
 المشتل أرض فى:   
   .فبرایر شھر فى زرعت التى والكورمات البزوز نمو فى البدء
   .الكورمات عن بعیدا یكون أن على الحشائش ةلتنقی سطحى عزیق إجراء
   .مباشرة الرى ثم فدان / كجم ٢٥ – ٢٠ من مناسب نیماتودى مبید إضافة
   .النبات حاجة حسب إسراف دون بالرى النباتات مواالة
  .دفعة/فدان/كجم١٥٠ –١٠٠ من الشھر خالل النشادر سلفات من دفعتین إضافة
 الرش وإستمرار والتبرقش بالتورد المصابة لنباتاتا إلكتشاف الدورى بالمرور العنایة
   .المن لحشرة



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

   
   :الوادى أراضى      بشنس  – مایو

   .المحصول جمع من اإلنتھاء
 وتزال البحرى الوجھ فى الشھر أول من إبتداء األمھات حول تظھر التى البزوز تترك
 الجورة وسط فى الموجودة الخلفات إزالة ویراعى القبلى الوجھ فى تظھر التى البزوز

   .األم عن جدا البعیدة أو والمالصقة
   .الحشائش من للتخلص قالعزی
   .السابق الشھر فى كما ومنتصفھ الشھر أول فى النیتروجینى السماد من دفعتین إضافة
 النیتروجینى التسمید من الثانیة الدفعة مع نبات / جم٢٠ بمعدل الماعغنسیوم سلفات إضافة

.  
 الشھر ھذا من إبتداء واألخرى ریة كل بین الفترة تقلیل مالحظة مع الحاجة حسب الرى

   .التالیة والشھور
 المن ضد یوما ١٥ كل الدورى الرش مع التبرقش أو القمة بتورد المصابة النباتات إزالة
   .بھ الموصى بالمبید
   .الجافة واألوراق المتدلیة السفلیة األوراق إزالة
   .فیھا مرغوب غیر صغیرة سوباطات یعطى وھذا الشھر ھذا فى النباتات بعض تزھر قد

 تلالمش فى :   
   .سبق كما یوما ٢٠ – ١٥ كل اآلزوتى التسمید إستمرار
   .والتبرقش بالتورد لإلصابة حاالت إلكتشاف النباتات على الدورى المرور
 الرملیة األراضى فى:   
 أسبوعیا مرات خمس فدان / بوتاسیوم سلفات كجم٨ + فدان / نشادر نترات كجم٥ إضافة

   .أسبوعیا واحدة مرة فدان / ماغنسیوم سلفات كجم١ وإضافة, 
   .یومیا الرى میاه من ٣م ٤٠ – ٣٥ إلى الفدان یحتاج

  
   :الوادى أراضى     بؤونة – یونیة

 فوق ظھرت التى البزوز من البحرى الوجھ فى الشھر ھذا خالل التربیة عملیة إجراء
   .السابق الشھر خلال األرض سطح
   .الجورة خارج األم بجوار خلفة كل تكون أن یراعى

   .العریضة األوراق ذات أو األم عن البعیدة أو العائمة الخلفات إنتخاب معد
   .رمحیة أوراق ذات الشكل  مخروطیة الخلفة تكون أن یجب
 نموھا فى لإلسراع الصغیرة للخلف النیتروجینیة األسمدة من إضافیة دفعات إعطاء
   .ةالنیتروجینی األسمدة تقلل حیث الكبیرة الخلفات مع ذلك من والعكس

   .التالى للشھر اإلنتخاب عملیة تؤجل الجدیدة الزراعات حالة فى
 فى والموجود الطرفى البرعم وإفساد اإلنتخاب عملیة بعد الموجودة الخلفات جمیع إزالة
   .التربة سطح تحت الكورمة قمة

   .السابق الشھر فى كما النیتروجینى السماد إضافة
   .التبرقش أو بالتورد النباتاتىالمصابة وإزالة فحص

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

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



  .وسبتمبر وأغسطس ویولیو یونیو أشھر خالل
   .یوم / ف / ٣م ٥٠ – ٤٠ إلى یصل حتى جیاتدری الرى میاه إلى لبموز إحتیاج یزداد

   :الوادى أراضى     أبیب – یولیة
   .كبیرة سوباطة یعطى حیث التزھیر فترات أنسب وھو الشھر ھذا فى التزھیر یبدأ
   .كف أول ظھور عند الزھرى للشمراخ السفلى الثلث قطع

 فى ستثمر التى فاتالخل إنتخاب فى والبدء البحرى الوجھ فى الخلفات إنتخاب من اإلنتھاء
   .القبلى بالوجھ التالى العام
   .نبات / جم ٥٠٠ بمعدل البوتاسیوم سلفات سماد من الثانیة الدفعة إضافة
   .السابقة بالمعدالت الشھر فى مرتین النیتروجینیة األسمدة بإضافة اإلھتمام
 النباتات على الصغرى العناصر نقص أعراض ظھور عند ورقى بسماد المزرعة رش
 مخلبى حدید جم ٢٠٠ من مكون والیوریا الصغرى العناصر من بمخلوط الرش یتم حیث

   .ماء لتر ٦٠٠ / یویریا جم ٥٠٠ + مخلبى منجنیز جم ١٠٠ + مخلبى زنك جم ١٠٠+ 
   .السابق الشھر فى كما النبات حاجة حسب الرى
   .النبات على تظھر جدیدة بزوز أى إزالة
   .المن ضد الرش وإستمرار التوردب المصابة النباتات وإزالة فحص
 المشتل:   
   .السابق الشھر فى كما

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

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

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

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

   
   :الوادى أراضى      توت – سبتمبر

   .ما نوعا متأخرا یعتبر األزھار وھذه إزالتھ أو الزھرى الكوز قطع فى اإلستمرار
   .السقوط من النباتات لحمایة الطویلة لألصناف خاصة السنادات وضع فى البدء
 / كجم ٢٥٠ بمعدل الشھر ومنتصف أول فى تیندفع على النشادر سلفات سماد إضافة
   .دفعة / فدان
   .الجویة والظروف النبات حاجة حسب الرى
   .تظھر التى البزو إزالة
   .التبرقش أو بالتورد المصابة النباتات وإزالة فحص

 شھر بدایة حتى الرش عن والتوقف الشھر خالل مرتین المن ضد الرش فى اإلستمرار
   .إبریل
 المشتل فى:   
 كانت إذا أما , مناسب لحجم الشتالت وصلت إذا اآلزوتى السماد من األخیرة الدفعة إضافة



   .أخرى دفعة إضافة فیمكن الحجم صغیرة
   .التبرقش أو القمة تورد بمرض المصابة النباتات إلكتشاف الشتالت فحص فى اإلستمرار
 الرملیة األراضى:   
   .قالساب الشھر فى كما التسمید برنامج یطبق
   .فدان / ماء ٣م ٤٠ – ٣٥ بمعدل یومیا الرى مواالة

  


