
   ٢٠١١ لسنة الفاكھة لمحاصیل الشھریة الزراعیة العملیات

   )القشطة( 
  الزراعیة العملیات  المحصول  الشھر
 لون تغیر وھى والھندى البلدى القشطة فى النمو إكتمال عالمات ظھور  القشطة) ٦(  بابھ - أكتوبر

   .الفصوص بین أبیض لون ظھور مع الفاتح األخضر إلى الثمار
 وترص العنق من صغیر جزء ترك مع الجمع مقصات اسطةبو الثمار جمع
 الھواء متجدد مكان فى وتوضع كرتونیة صنادیق فى واحدة طبقة فى الثمار
   .ثالثة أو یومین خالل تنضج حتى

 التى والھندى الرازق عبد صنف من الثمار جمع یتم الفترة ھذه خالل    ھاتور – نوفمبر
   .الرى فترات إطالة مع النمو إكتمال لمرحلة وصلت

   .األشجار على المتبقیة الثمار باقى جمع    كیھك – دیسمبر

 المصابة الثمار وجمع األشجار على الموجود المحصول جمع من اإلنتھاء    طوبة – ینایر
   .المزرعة خارج وحرقھا

 األشجار كانت إن یدویا األوراق إسقاط یتم الشھر من األخیر النصف فى
   .صغیرة المنزرعة والمساحة الحجم صغیرة
 بمحلول بارلش األوراق إسقاط یتم الكبیرة والمساحات الكبیرة األشجار
  % .٢٠ – ١٥ بتركیز الیوریا
 إزدحام حالة فى األشجار قلب فتح مع والمصابة الجافة األفرع بإزالة التقلیم
   .األفرع
 لتر ٦٠٠ / كجم ١.٥ بمعدل النحاس كلور بأوكسى التقلیم بعد األشجار رش
   .اءم

 / غلق ١٢ – ١٠ بمعدل البلدى السماد وإضافة العمیق الشتوى العزیق    أمشیر – فبرایر
   .شجرة / زراعى كبریت كجم٢/١ + فوسفات سوبر كجم١ + شجرة
 نشادر سلفات كجم٢/١ السابقة للكمیات یضاف بالغمر المرویة األراضى فى
 حول قینخند فى الشجرة ظل محیط فى وتوضع جیدا األسمدة خلط ویتم

   .االلى العام فى الخنادق وضع تغییر مراعاة مع الشجرة
 بین الفترات زیادة مع خفیفة الریة تكون أن على السماد إضافة بعد الرى یتم
   .السنة من الوقت ھذا خالل واألخرى ریة كل

 حشریة  إصابة أى من للتخلص بوردو بعجینة األشجار جذوع دھان     برمھات – مارس
 مبید إضافة مع% ٢ بمعدل معدنى الرشبزیت وكذلك القلف ققاتتش ومعالجة
   .مناسب

 كجم١ بمعدل النشادر سلفات یضاف بالغمر تروى التى األراضى فى
 مع الشجرة ظل محیط فى نثرا مثمرة شجرة لكل بوتاسیوم سلفات كجم٢/١+

   .الرى ثم التربة خربشة
   .ذلك بعد یوما ١٥ كل الرى متابعة
 ١٠٠ لكل نشادر نترات كجم١٢ تضاف بالتنقیط تروى التى األراضى فى
   .ماء لتر ١٠٠ لكل لتر ٢ بمعدل یوما ١٥ بعد البوتاسین  ویضاف ماء لتر
   ) .سنة عمر ( التطعیم حجم بلغت التى الشتالت تطعیم یتم المشتل فى
  

 لمبیدبا بالرش معھا والتعامل الدقیقى البق خاصة إصابة أى وجود مالحظة    برمودة – إبریل
   .المزرعة أشجار من% ٥ نسبة اإلصابة تعدى حالة فى بھ الموصى

 شھریا مرة ماء لتر / جم١ بمعدل أستیموفول مثل الصغرى العناصر رش
   .الصغرى العناصر فى نقص مالحظة عند
 الرملیة األراضى وفى أیام ١٠ كل مرة القدیمة األراضى فى األشجار رى
   .أیام ٥ كل مرة

  



 والبوتاسیة اآلزوتیة األسمدة من الثانیة الدفعة تضاف القدیمة األراضى فى     بشنس – مایو
 سلفات جم٢٥٠ + بوتاسیوم سلفات كجم٢/١ + نشادر سلفات كجم١ بمعدل

   .ذلك بعد الرى ثم الشجرة ظل محیط فى نثرا المثمرة للشجرة ماغنسیوم
 ١٠٠ كلل نشادر نترات كجم١٢ بمعدل التسمید یتم : الرملیة األراضى فى
 كجم٢ ذلك بعد ویضاف , ماء لتر ١٠٠ / لتر ٢ بمعدل والبوتاسین ماء لتر

   .فدان / ماغنسیوم سلفات
 , الكامل التفتح مرحلة فى األزھار تلقیح ویتم الشھر منتصف فى التلقیح بدء    بؤونة – یونیة

 من اللقاح حبوب وتأخذ بتالتھا وتباعد الفاتح الزاھى األخضر بلونھا وتعرف
 ذابلة تكون وبتالتھا الباھت األخضر اللون ذات العمر فى المتقدمة زھاراأل
   .جفاف دون
 ناعمة فرشاة بتمریر الغروب قبل المساء أو الباكر الصباح فى التلقیح یتم

   .مرات عدة األزھار میاسم على منداة
   .األشجار على المتفتحة لألزھار التلقیح إستمرار    أبیب – یولیة

 مخلبیة صورة فى والمنجنیز والحدید الزنك خاصة الصغرى العناصر رش
 الوادى أراضى فى أیام ١٠ كل الرى تنظیم مع ماء لتر / جم ٢/١ بمعدل
   .الرملیة األراضى فى أیام ٣ وكل

 الفطریة المطھرات بأحد الصغیرة الثمار وترش الثمار عقد مالحظة یتم      مسرى – أغسطس
   .السابق الشھر فى كما بإنتظام الرى مرارإست مع الثمار عفن من للوقایة

  
 بوتاسیوم سلفات جم ٧٥٠ + نشادر سلفات جم٥٠٠ ( بمعدل األسمدة إضافة     توت – سبتمبر

 یضاف الجدیدة األراضى وفى , القدیمة األراضى فى مثمرة شجرة) / 
 النشادر نترات یضاف أسبوع وبعد ماء ٣م١ لكل بوتاسیوم سلفات كجم١

   .الرى تنظیم مع ماء ٣م١ / جم ٥٠٠ بوقع
   .یوم ٢١ بع الرش ویكرر , الفاكھة ذبابة ضد بھ الموصى بالمبید الرش یتم
  

  

  

  

  


