
   ٢٠١١ لسنة الفاكھة لمحاصیل الشھریة الزراعیة العملیات

  المانجــــــــــــــــو. ١

  
  الزراعیة العملیات  المحصول  الشھر

   .المتأخرة لألصناف بالنسبة المحصول جمع من اإلنتھاء  المانجو )١(  بابھ - أكتوبر
 األفرع جمیع بإزالة وذلك التقلیم عملیة إجراء وأولھا البستان خدمة عملیات فى البدء
 الخضریة التشوھات إزالة مع الشجرة قلب لفتح والمكسورة والمتشابكة الجافة

 واألفرع األشجار إرتفاعات تقصیر مراعاة مع المزرعة خارج وتجمیعھا والزھریة
 بأحد األشجار ترش التقلیم عقب ثم,للمرور الشمس لضوء فرصة إلعطاء الجانبیة

 مادة فةإضا مع ماء لتر/جم٤٠٠ بمعدل النحاس كلورو أوكسى ومنھا المطھرات
   .ماء لتر١٠٠ / ٣سم٥٠ بمعدل فیلم سوبر أو B ترایتون مثل ناشرة
 جذوعھا تتعرض التى لألشجار ویمكن بوردو بعجینة األشجار جذوع دھان یتم

 محیط حول التربة تغطیة كذلك ویمكن األرز بقش الجذوع لف یمكن التشقق لظاھرة
   .الحشائش ومقاومة ىالجذر بابلمجموع المحیطة الرطوبة على للحفاظ الشجرة

   .التربة لتھویة وكذلك الحشائش إلزالة العزیق عملیة إجراء    ھاتور – نوفمبر
 للشجرة متحلل بلدى سماد مقاطف ٨-٦ من والفوسفاتیة العضویة األسمدة إضافة
 زراعى كبریت كجم ٢/١ + فوسفات سوبر كجم١ إضافة مع وحجمھا عمرھا حسب
 الشجرة حول إتجاھین فى خنادق فى أو الشجرة ظل محیط فى نثرا إما تضاف وھى
 األرض تروى ثم بالجذور  اإلضرار دون السطحیة الطبقة مع األسمدة وتقلب
   .العضوى السماد ملوحة من غزیرة
 بمعدل األمونیوم سلفات إستخدام یتم بالتنقیط تروى والتى الجدیدة األراضى حالة فى
   .سبق كما العضوى السماد جانب إلى السمادة طریق عن مرة/فدان/كجم٤

 عقب الغزیرة الریة وبعد الشھر ھذا خالل الشتویة الخدمة عملیات من اإلنتھاء یجب    كیھك – دیسمبر
 ریة إجراء صقیع حدوث توقع عند فقط ویتم الرى فترات إطالة یتم األسمدة وضع
   .الحامى على

 الصیفیة أو% ١.٥ یةالشتو المعدنیة بالزیوت الرش یتم واآلفات األمراض لمقاومة
 لمقاومة وذلك , ماء لتر ١٠٠ / ٣سم ١٥٠ بمعدل المالثیون بمبید مخلوطا% ٢

 تصیب التى المختلفة األكغاروسات أنواع وكذلك القشریة والحشرات الدقیقى البق
   .المانجو

 إن المبكرة الزھریة الشماریخ إزالة الشھر ھذا خالل یتم التزھیر عملیة تنظیم    طوبة – ینایر
 طریق عن وذلك الحرشفیة األوراق وتباعد البراعم إنتفاخ بمجرد وذلك وجدت
 إعطاء یمنع الفرع من بجزء بالقص اإلزالة إجراء ألن وذلك , القص ولیس القصف
   .المبكر التزھیر من ثانیة دفعة
   :یلى كما والبوتاسى األزوتى السماد من األولى الدفعة إضافة یتم

 نشادر سلفات جم ٥٠٠ یضاف سنوات ٥ من األقل المثمرة غیر األشجار 
 تضاف دفعات ٨-٦ على التنقیط بنظام تروى شجرة لكل دفعتین على

 كبریت جم ٢٥٠ + بوتاسیوم سلفات جم٢٥٠ إضافة یتم كذلك , بالسمادة
   .التزھیر قبل بالغمر الرى حالة فى شجرة / زراعى

 إنتفاخ فعند ربالغم تروى ةالتى سنوات ٥ من أكبر المثمرة األشجار 
 ١.٥ -١ م بمعدل الكیماویة األسمدة من األولى الدفعة إضافة یتم البراعم



 عمر حسب شجرة / زراعى كبریت كجم ١- ٢/١ + نشادر سلفات كجم
   .وحجمھا الشجرة

 دفعات على نشادر نترات یستخدم بالتنقیط تروى التى األشجار حالة فى 
    .شھریا

 السماد وكمیة لتر/جم ٠.٥ عن المحلول فى السماد تركیز یزید أال ویجب 
   .شجرة/جم٢٠-١٥ من الیوم فى

 فوسفوریك حمض صورة فى بالتنقیط الرى حالة فى الفسفور یستخدم 
 من بإحتیاجھا النباتات إلمداد باإلضافة الشبكة  تنظیف على للعمل

  .أسبوعیا مرة فدان/لتر١.٥ بمعدل وذلك الفوسفور
 وذلك ) منجنیز – زنك – حدید ( الصغرى للعناصر الورقى لسمادبا الرش یتم    أمشیر – فبرایر

 جم١٠٠ + مخلبى حدید جم٢٠٠ بمعدل العناصر تلك من بحاجتھا األشجار إلمداد
 مع ماء لتر ٦٠٠ لكل وذلك بوراكس جم١٠٠ + یوریا جم٣٠٠ +مخلبى منجنیز
   .ناشرة مادة +سلیمة قالبات ذات مواتیر إستخدام مراعاة
 یكون أن ویجب التزھیر فترة خالل بغزارة ریھا أو األشجار شتعطی عدم یجب
 بعد أو الباكر الصباح فى الرى ویكون األزھار سقوط لتجنب الحامى على الرى
   ) .مساء ( الظھر
 بمعدل المیكرونى بالكبریت یجرىالرش أن البراعم إنتفاخ بدایة عند یجب
 وكذلك الدقیقى البیاض من للوقایة یوما ١٥ كل الرش ویكرر ماء لتر١٠٠/جم٢٥٠

   .المانجو صدأ أكاروس

 الرى أو التعطیش وعدم الرى فى اإلعتدال ( اإلزھار فترة خالل بالرى العنایة     برمھات – مارس
   .األزوتى المعدنى السماد من الثانیة الدفعة وتضاف ) بغزارة

 مثل العالجیة الجھازیة المبیدات أحد إستخدام یمكن الدقیقى البیاض إنتشار حالة فى
 ماء لتر٣/١٠٠سم٣٠ بمعدل روبیجان أو ماء لتر١٠٠/جم٦٠ بمعدل ٧٠ أم توبسین
   .العقد تمام حتى الرش ویستمر یوم ١٢ كل وذلك
 التالیة المبیدات بأحد مارس أواخر من األشجار ترش األزھار لفحة لمرض بالنسبة

:  
 انتركول وأ ماء لتر١٠٠/جم٤٠٠ بمعدل بولیرام أو النحاس كلور اوكسى 

 بمعدل كوسید أو ماء لتر١٠٠/جم٣٠٠ بمعدل مانكویر أو كوجى
   .ناشرة مادة إلى باإلضافة ماء لتر١٠٠/جم٢٠٠

 من بمعدل المیكرونى بالكبریت الدقیقى البیاض من الوقائى الرش فى اإلستمرار    برمودة – إبریل
 رظھو حالى فى , مایو منتصف حتى وذلك یوم ١٢ كل ماء لتر١٠٠/جم٢٥٠

   .سبق كما الجھازیة المبیدات بأحد الرش یتم الدقیقى بالبیاض اإلصابة
 المغاالة أو األشجار تعطیش عدم یراعى الصغیر والعقد التزھیر فترة خالل الرى
   .ریھا فى
 ) منجیز – زنك – حدید ( الصغرى للعناصر الورقیة باألسمدة الرش یتم العقد بعد
   .سبق كما

 وذلك المشوھة الزھریة الشماریخ بإزالة مایو شھر من إبتداء الصیفى لتقلیما یجرى     بشنس – مایو
 نفس فى أسفلھا خضریة نموات خروج لتشجیع وذلك سم٢٠ حتى النسیج من بجزء
 مع الحمل تبادل ظاھرة من للحد وذلك التالى الموسم فى ثمارا تحمل والتى الموسم
 األفرع تقلیم وكذلك التساقط من العقد على الحفاظ العملیة تلك إجراء عند الحرص
   .الحشرات من غیرھا أو القلف بخنافس المصابة
 حسب وذلك البتاسى التسمید من والثانیة اآلزوتى السماد من الثالثة الدفعة إضافة
   .الرى وطریقة األشجار عمر
 ویونیة مایو شھرى خالل خاصة متقاربة فترات على الرى یجرى العقد إكتمال عند

   .المساء أو الباكر الصباح فى الرى ویكون الحرارة درجات إلرتفاع
 منتصف حتى سبق كما الدقیقى البیاض مرض ضد الوقائى الرش فى اإلستمرار

 سبق كما الجھازیة العالجیة المبیدات بأحد الرش یتم اإلصابة ظھرت وإذا , مایو
   .القول



 عدم حالة فى البوتاسیة من وثانیة , زوتیةاأل األسمدة من الثالثة الدفعة إضافة یتم    بؤونة – یونیة
   .سبق كما الرى وطریقة األشجار عمر حسب وذلك إضافتھا
 الرى ویكون الحرارة درجات إلرتفاع متقاربة فترات على وجعلھا بالرى اإلھتمام

 – ٦٠ مابین الفترة ھذه فى المثمرة الشجرة وتحتاج المساء أو الباكر الصباح فى
   .یوم / ماء لتر ٨٠

 سنوات ٥ من األقل المثمرة غیر لألشجار بالنسبة األسمدة إضافة یولیة خالل یتم    أبیب – یولیة
 حالة فى وذلك یوم ١٥ بینھما دفعتین على شجرة لكل نشادر سلفات جم٧٥٠ بإضافة
 تلك وتقسم بالتنقیط تروى شجرة بكل نشادر نترات جم٤٥٠ ویستخدم بالغمر الرى
   .المتساویة الدفعات نم عدد أكبر على الكمیة
 یولیة شھر خالل األسمدة تضاف الغزیر الحمل سنة وفى المثمرة األشجار حالة فى

 لتقلیل التالى للموسم ثمریة براعم تحمل جدیدة خضریة نموات خروج لتنشیط
   .الحمل تبادل ظاھرة
 أو تساقط الیحدث حتى فیھ المغاالة أو التعطیش وعدم الرى فى اإلنتظام  :الرى
 ثلثى إلى الثمار وصول عند قلیال الریات بین الفترة إطالة ویتم , للثمار تشقق
 فى أو الباكر الصباح وفى الحامى على الرى ویكون وتساقطھا تشققھا لمنع حجمھا
   .یومیا ماء لتر ١٠٠ حوالى إلى یولیة شھر فى المانجو شجرة تحتاج , المساء
 أول من إبتاء المانجو حدائق داخل الفاكھة بةلذبا الجنسیة الجاذبات مصائد تعلیق یبدأ
 العالج وطریقة موعد لتحدید أسبوعیا وتفحص أفدنة ٥ لكل مصیدة بمعدل  یولیة
 لألشجار الرش یتم  كبیرة بأعداد الذبابة وجود وعند اإلصابة حالة فى الالزم

 حتى وذلك أسابیع ٣ بینھما مرتین ماء لتر١٠٠ / سم٧٥ بمعدل% ٤٠ بالدیمثویت
 والبق القشریة الحشرات عالج فى أیضا مفید وھو أغسطس وأوائل یولیة أواخر
   .یوم ٢١ ب الجمع بعد الرش إیقاف مع الدقیقى

 یتم قلیلة بأعداد الذباب وجود حالة فى أنھ حیث الفاكھة ذبابة مقاومة فى اإلستمرار     مسرى – أغسطس
% + ٤٠ دایمثویت لتر ٢/١ + بومینال لتر ٢/١ من مكون بمخلوط الجزئى الرش
 رش مع الرش محلول من ٣سم ١٠٠ بمعدل الشجرة جذع رش ویتم ماء لتر ١٩

 بھا التى بالحدائق الطریقة تلك إستخدام ویمكن رش بدون صف وترك صف
 الفترة تلك فى الثمار لجمع نظرا الكلى بالرش والینصح النضج متأخرة أصناف
 منھا والتخلص المتساقطة مصابةال الثمار جمع یجب المستھلك صحة على وحرصا

 حیاة دورة إلكمال مصدر التكون حتى سم٥٠ من أكبر عمق على بدفنھا بأول أوال
   .اإلصابة وإعادة الذباب
 إصابتھا فرض لتقلیل النضج إكتمال بعد األشجار على الثمار ترك عدم یراعى
   .الفاكھة بذبابة
 أو بالید لفھا عند الثمار الإنفص وسھولة النضج عالمات ظھور عقب : الثمار جمع
 داخل الثمار وضع مع والمقصات الساللم بإستخدام الجمع ویتم التلوین بدء عند

   .الخدوش من الثمار لحمایة ملساء جوانب ذات عبوات
 والمتزاحمة والمصابة الجافة األفرع إلزالة التقلیم یجرى المحصول جمع عقب     توت – سبتمبر

 ویجب ) سم٢٠ ( التشوه أسفل جزء مع والزھریة الخضریة التشوھات وكذلك
 ثم لألفرع تسلخات إحداث وعدم البلطة إستخدام وعدم ومناشیر مقصات غستخدام
   .بوردو بعجینة الناتجة األسطح تدھن
   .الفترة تلك خالل الرى تقلیل على العمل یجب

  

  

  

 


