
   ٢٠١١ لسنة الفاكھة لمحاصیل الشھریة الزراعیة العملیات

   )العنـــــــــــــــب( 

  
  الزراعیة العملیات  المحصول  الشھر
   .زراعیة عملیات الیوجد  العنب) ١٠(  بابھ - أكتوبر

   .النضج متأخرة األصناف جمع من اإلنتھاء    ھاتور – نوفمبر
 إطالة مع بالتنقیط تروى التى المزارع فى إستمراره مع الدلتا مزارع فى الرى وقف

   .الجو حرارة درجة إنخفاض مع المیاه كمیة وتقلیل الریات نبی الفترات
 النموات ھذه وإزالة الفترات بعض فى الجو لدفء نتیجة جدیدة نموات أیة ظھور مراقبة
   .القصبات فى المخزن للعذاء إسھالكھا من منعا
   .الشھر ھذا خالل الشتوى التقلیم عملیة إجراء من الحذر

 الصحراویة البیئة فى والموجودة العنب ثمار لدودة الثانى ائلالع المثان نبات من التخلص
.  

 بأول أوال الحشائش من والتخلص المزرعة عن بعیدا وحرقھا المتساقطة األوراق جمع
   .واألكاروسات والجاسید للقواقع مأوى تكون والتى

  
   .المبكرة لألصناف خصوصا الشتوى التقلیم عملیة فى البدء    كیھك – دیسمبر

 ٨٠ – ٦٠ ( العیون من المناسب العدد شجرة كل على یترك بحیث البالغة األشجار یمتقل
 التلیفون مثل التربیة فى الحدیثة الطرق بإتباع ذلك عن العدد یزید أن ویمكن,  ) عین

   .األسبانیة والتكاعیب والجیبل والواى
   .بالتنقیط تروى التى المزارع فى الرى تقلیل إستمرار
 الحشرات على للقضاء األحمر باللوف والدعك واألذرع الجذع على سائبال القلف تقشر
 – ١.٥ من مكون بمخلوط جیدا األشجار غسیل ثم القلف تحت الشتوى بیاتھا تقضى التى
   .لتر١٠٠ لكل مالثیون سم١٠٠ + صیفى معدنى زیت لتر ٢
 تفتحھا نسبة یادةلز السكون لطور الكاسرة  المواد بأحد الرش فى البدء األخیر األسبوع فى

 زیت.% ٥ + للسكون الكاسرة المادة من% ٥ – ٤ بتركیز وذلك العیون تفتح وإنتظام
   .معدنى

  
   .النضج مبكرة لألصناف الشتوى التقلیم فى اإلستمرار    طوبة – ینایر

   .أسالك على المرباة المزارع فى األسالك شد
   .األسالك على القصبات ربط إستمرار
 كل تحمل دوابر إلى وتقصیرھا الناضجة النموات أقوى وإختیار الخشبیة السنادات تركیب
   .التربیة طور فى التى المزارع فى وذلك النموات باقى وإزالة عینان منھا
 العقل شروط مراعاة مع سم٣٠ بطول التقلیم من والناتجة المزالة القصبات من عقل عمل
   .سنة عمر ناضج خشب من تؤخذ بحیث الجیدة
 – ٥٠ بعد على األشجار بجانب جورة بعمل شجرة / غلق بواقع البلدى السماد إضافة
 سلفات جم١٠٠ + أحادى كالسیوم فوسفات سوبر حم١٥٠ یضاف كما , الساق من سم٧٠

 جمكبریت١٠٠ إضافة ویتم التربة سطح یغطى ثم بوتاسیوم سلفات جم٥٠ + نشادر
   .بالتربة خربشتھ ویتم التربة سطح على للشجرة زراعى
 فتكون حولھا أما , األشجار صفوف بین عمیقة وتكون الرئیسیة الشتویة العزقة إجراء
   .خربشة مجرد



 على من فقط السائب القلف تقشیر بعد وجدت إن الدقیقى والبق القشریة الحشرات مكافحة
   .واألذرع واألفرع الجذع
 البلدى السماد من ٣م٢٠ حوالى وإضافة متعامدتین سكتین بحرثھا المشتل أرض تجھیز
   .قصبتین / خط ١٣ – ١٢ بواقع وتخطط األرض تزحف ثم للفدان

   .الشھر من األول األسبوع خالل السكون لطور الكاسرة المواد بأحد الرش إستمرار
 وتقلیم السلك بإستخدام العنب ساق حفار یرقات بقتل العنب أشجار ساق حفارات مكافحة
   .وحرقھا المصابة األفرع

  
 متوسطة األصناف تقلیم فى واإلستمرار النضج المبكرة األصناف تقلیم من اإلنتھاء    أمشیر - فبرایر

   .العقل إنتخاب فى اإلستمرار مع النضج ومتأخرة
 نترات جم١٥٠ بمعدل العیون من% ٤٠ – ٣٠ حوالى تفتح عند الكیماویة األسمدة إضافة
 لألشجار فوسفوریك امضح جم٢٥ + شجرة / بوتاسیوم سلفات جم٥٠ + شجرة / نشادر
   .الخطوط بین نثرا غمرا تروى التى األراضى فى سنوات ٣ من أقل
 التسمید ویتم العیون تفتح بدایة عند یومیا الرى یتم بالتنقیط تروى التى األراضى فى
 ٣م/١فوسفوریك حمض ٣سم٢٥ + بوتاسیوم سلفات جم١٢٥ + نشادر سلفات جم٣٠٠ب
   .الرى ماء من
   .األزھار تفتح بدایة حتى أسبوعیا مرتین المعدالت ذهبھ التسمید ویتم

   .المشتل أرض تجھیز بعد بالمشتل العقل زراعة
 على التربة سطح فوق عین ٣- ٢ یترك بحیث المستدیمة األراضى فى الشتالت زراعة
   .الشتلة على إختیاره تم ناضج فرع أقوى
 بأحد األقل على دقیقة ٢٠ لمدة بالغمر الزراعة قبل والعقل الشتالت معاملة یفضل

   .الفطریة المطھرات
   .والقواقع اآلفات من الكثیر تأوى التى الحشائش من التخلص
 للتلوث مصدر أى من المجاورة الشجار من وغیرھا الریاح مصدات خلو من التأكد

   .الجذور تعقد نیماتودا خاصة باألمراض
  

 ١٥ بتركیز طول سم١٠- ٧ لحوالى العناقید وصول عند بالجبرالین األولى الرشة إجراء     برمھات – مارس
   .ملیون / جزء
 الكامنة البراعم من النامیة األفرع بعض إزالة مثل الصیفى التقلیم معامالت بعض إجراء
   .نموا األقل الفرع یزال واحدة عین من فرعان خروج وعند القدیم الخشب فى

   .الحمل زیادة
 خروج عدم بشرط الشھر ھذا من األول النصف حتى العنب شتالت زراعة فى اإلستمرار
   .العیون
 فى سم٢٥ لطول الحدیثة األفرع وصول عند الدقیقى البیاض لمرض الوقائیة المقاومة
   .بھا الموصى المبیدات من بأى بالرش وذلك المتوسط

   .الجھازیة المبیدات إستخدام یمكن اإلصابة ظھور عند
 األرض سطح من سم٥٠ إرتفاع على العنب ثمار بدون الخاصة الفرمون مصیدة تركیب
   .فدان لكل واحدة مصیدة وبعدل
   .بھ الموصى بالمبید المكافحة یتم بالنیماتودا إصابة وجود حالة فى
  

 التربیة وفى سم٦٠ لطول تصل عندما الرأسیة التربیة فى الحدیثة النموات تطویش    برمودة – إبریل
   .سم١٥٠ – ١٢٠ طول عند التطویش یتم القصبیة
   .بأول أول السرطنة وإستمرار سم٣٠ – ٢٠ طولھا یصل عندما الثانویة األفرع تطویش
   .تزھیر وجود حالة فى الظھر بعد أو الباكر الصباح فى الحامى على الرى
 العنقود أزھار خف بھدف الملیون فى جزء ٢٠ بتركیز التزھیر قمة فى بالجبرالین الرش

.  
   .الرملیة األراضى فى وخصوصا إلیھا اإلحتیاج حالة فى ورقیةال األسمدة إستخدام
 جم ١٠٠ + مخلبى منجنیز جم١٠٠ + مخلبى حدید جم٣٠٠ ب الورقى بالسماد الرش
 جم١٠٠ المخلوط لھذا یضاف أن ویمكن ماء لتر٦٠٠ / یوریا جم٣٠٠ + مخلبى زنك

   .الترع من المرویة األشجار لرش بوراكس
   .الدقیقى البیاض ضد الوقائى الرش

   .وجدت إن الجاسید حشرة مكافحة فى اإلستمرار
   .بھا الموصى المبیدات أحد بإستخدام أو بالعزیق إما , الحشائش مقاومة
   الرش



 بمعدل الوادى أراضى فى العقد تمام عند المعدنیة األسمدة من الثانیة الدفعة إضافة     بشنس – مایو
   .سنوات ٣ من اقل شجرة / سیومبوتا سلفات جم١٠٠ + نشادر نترات جم١٠٠
   .سنوات ٣ من أكثر شجرة / بوتاسیوم سلفات جم١٥٠ + نشادر نترات جم١٠٠ یضاف

 جم١٠٠ بمعدل الرى میاه خالل من التسمید یتم بالتنقیط تروى التى األشجار حالة فى
 میاه من ٣م / فوسفوریك حامض جم ٢٥ + بوتاسیوم سلفات جم١٠٠ + نشادر نترات
   . سنوات ٣ من أقل جارلألش الرى

 البوتاسیوم سلفات جم٢٥٠ + نشادر نترات جم١٢٥ یضاف سنوات ٣ من أكبر األشجار
   .الرى میاه من ٣م /فوسفوریك حامض جم٢٥+ 

   .بأسبوعین المحصول نضج قبل حتى أسبوعیا مرتین الرى میاه خالل من التسمید یكرر
 مللى ٦ – ٤ لحوالى الحبة قطر ولوص عند بالجبریلین  الالبذریة األصناف عناقید رش

 تایتون ویستخدم التركیز بنفس أسبوع بعد الرش وإعادة ملیون / جزء ٤٠ – ٣٠ بتركیز
   .ماء لتر١٠٠ / ٣سم٥٠ بمعدل ناشرة كمادة بى

   .بأول أوال السرطانات إزالة متابعة
  .الرملیة األراضى فى وخصوصا غلیھا الحاجة عند الورقیة األسمدة إستخدام

   .الدقیقى البیاض ضد الرش فى ستمراراإل
 نھایة فى النضج مبكرة األصناف فى القصبات أو للجذع التحلیق عملیة إجراء فى البدء
   .الصحراویة للمزارع بالنسبة الشھر

   .الحشائش مكافحة فى اإلستمرار
   .شرةمبا العقد بعد وذلك بالجبریلین المعاملة البناتى العنب عناقید حبات خف عملیة إجراء
   .غمرا تروى التى األراضى فى المزرعة إحتباج حسب األشجار تروى
 والرابع الثالث السبوع فى سوبیرسور السوبیریوورإیرلى مثل المبكرة األصناف ثمار جمع
   .الشھر ھذا من
 الصناف فى وذلك الوادى مزارع فى یوما ٣٠ – ٢٥ ب الجمع قبل مؤقتا الرى وقف

 الرى معدالت فتقلل بالتنقیط تروى التى المزارع فى أما , مبكرةال األصناف أما , المبكرة
   .ممكن حد أدنى إلى
  

 لمرض الوقائى والرش یوم ٢١ ب الجمع قبل یوقف أن على الدقیقى البیاض الرشضد    بؤونة – یونیة
   .بھا الموصى المبیدات باحد الزغبى البیاض
   .العنب ثمار بدودة اإلصابة مكافحة متابعة
   .المكافحة لبرنامج تبعا ومقاومتھا والتربس والجاسید باألكاروسات إصابة أى متابعة

   )  سوبریور – فلیم ( المبكرة العنب أصناف جمع إستمرار
 البدء الشھر أواخر وفى الوادى بأرضى والبناتى الفیومى مثل المبكرة األصناف ثمار جمع    أبیب – یولیة

 الرى منع .والمسكات والوزاكى اإلیطالى ثلم النضج متوسطة األصناف ثمار جمع فى
 وذلك بالحبات السكر نسبة لزیادة النضج بدء عند ) الطینیة األراضى ( الدلتا مزارع فى
 على خفیفة ریة تعطى األشجار على العطش عالمات مالحظة وعند المحصول جمع حتى

   .الحامى
   .الخشب نضج فى للمساعدة ثمارھا جمع تم التى األصناف تروى
 التربیة فى وذلك األرض سطح من القریبة للعناقید الحاملة لألفرع الشعب وضع إعادة

   .الرأسیة
 ویراعى النضج متأخرة لألصناف المناسبة الحشائش بمبیدات أو بالعزیق الحشائش مقاومة
 أسابیع ٣-٢ من بحوالى الجمع قبل والحشریة المرضیة اآلفات مقاومة عملیات جمیع وقف

.  
   .النضج متأخرة األصناف فى الدقیقى البیاض مقاومة
   .الرطوبة شدیدة المناطق فى خاصة الزغبى البیاض مرض ضد الوقائیة المقاومة
   .باألعفان اإلصابة فى یتسبب مما بالحبات جروح تسبب التى العصافیر مكافحة
 والذبابة الدقیقى والبق واألكاروسات الجاسید وآفات الساق وحفارات الثمار أعفان مكافحة
   .بھا الموصى بالمبیدات البیضاء

 والمرباة النضج والمتأخرة المتوسطة األصناف وخاصة للعناقید الشعب وضع إعادة     مسرى – أغسطس
   .الرأسیة بالطریقة
   .الجمع موعد حتى النضج متوسطة للصناف بالنسبة مؤقتا األشجار رى غیقاف
 ٥ بمعدل النضج متأخرة أو متوسطة ألصتافل بالنسبة النامیة الفرع قصف عملیة إجراء

   .األوراق من البخر لتقلیل الحارة المناطق فى وذلك القمة من إبتداء سالمیات
   .المناسبة المبیدات بغستخدام أو بالعزیق إما الحشائش مقاومة

 تخزین فى والرغبة البناتى مثل المبكرة األصناف محصول جمع فى التأخر حالة فى



 األفرع وإزالة الحامى على یكون وأن الرى بإعتدال ینصح ألشجارا على المحصول
   .الثمار أعفان من للوقایة بالمبیدات الكیماوى والرش الشجرة لقلب المتجھة الثانویة
 بالمبید والدقیقى الزغبى البیاض ضد النضج المتأخرة العنب أصناف رش إستمرار
   .بھ الموصى
   .بھا اإلصابة حالة فى بالید القواقع جمع إستمرار
 عالیة األراضى حالة وفى المحصول جمع بعد والبوتاسى اآلزوتى التسمید من دفعة إضافة

 جمع بعد أسمدة أى إضافة تجنب یتم النمو متأخرة واألصناف القویة واألشجار الخصوبة
   .المحصول

 فةإضا یتم الغذائیة العناصر من محتواھا فى والفقیرة المستصلحة األراضى حالة وفى
 تروى التى لألشجار واحدة دفعة  سنوات ٣ من أكبر شجرة / نشادر سلفات جم ١٠٠
   .غمرا

 بوتاسیوم سلفات جم٥٠ + نشادر نترات جم ١٥٠ یضاف بالتنقیط تروى التى األشجار
   .سبتمبر نھایة حتى اسبوعیا مرتان ذلك ویكرر الرى ماء من ٣م لكل
  

 األصناف جمع وبدء , والوزاكى اإلیطالى النضجمثل وسطةمت األصناف جمع إستمرار     توت – سبتمبر
   .سیدلس والكریمسون األحمر الرومى مثل النضج متأخرة
   .الخشب نضج فى للمساعدة خفیفا ریا محصولھا جمع التى األشجار رى

   .الشتوى التقلیم عقب سیضاف الذى البلدى السماد تجھیز
   .بالتربس اإلصابة التوحا الزغبى البیاض بمرض اإلصابة حاالت عالج

   .والحشریة المرضیة اإلصابة من للتقلیل الحشائش من التخلص
   .النضج متأخرة األصناف فى الحفارات مكافحة

  
 


