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 برنامج العنب  شھر ینایر ١ - ١– ٢٠١٤ 

 اوال : الخدمة الشتویة للفدان بالطن                        

 كما یأتي ینایري لم یتم خدمتھا في شھر تعمل الخدمة الشتویة لالشجار الیتم 

 عمر الشجرة
  بالسنة

  سماد عضوي
  الشجرة/غلق

  سلفات نشادر
  الشجرة/ جم

  سلفات بوتاسیوم
  الشجرة/ جم

  سوبر فوسفات
  الشجرة/ جم

سلفات 
  ماغنسیوم 

  
  كجم١٠٠  كجم١٥٠  كجم١٠٠  كجم٢٠٠  طن ١٠– ٨    ٣ -١

  كجم١٥٠  كجم٢٥٠  كجم١٥٠  كجم٢٠٠  ٢٠ -  ١٥  ١٠ - ٤
 

 ثانیا تسمید اشجار العنب  التى التى تروى بالتنقیط و ھي تضاف كجرعات تنشطیة 
 

ك سلفات نشادر١/٢یضاف    –الرى االولى   
  ١٩ – ١٩ – ١٩ك سماد مركب نتروكیم ١/٢یضاف    -الریة الثانیة  
ك سلفات بوتاسیوم١/٢یضاف    -الریة الثالثة    
لتر حامض امینى للفدان مدة  شھر١یضاف    -الریة الربعة    

لتر ھیومیك اسد مرة فى الشھر ١یضاف   - الریة الخامسة   
یوم ١٥لتر حامض كبریتیك مرة كل ١یوم بتبادل مع  ١٥لتر حامض فوسفوریك مرة كل١یضاف  

 ثالثا :  التسمید الورقى
مرة كل شھر ویكون فى حالة ظھور اعراض  نقص العناصر على االشجار و یكرر ویتم  یتم الرش الورقى بمعدل - ملحوظة

 كما  یاتى 
جم ٢٠٠+جم بوركس ٥٠+ جم ماغنسیوم٧٥+جم منجنیز مخلبى ١٥٠+جم ذنك مخلبى ١٥٠+ جم حدید مخلبى٣٠٠

  استیموفول او سماد مركب من میكرو بیالنت كومبي
  )لرفع كفائة االمتصاص(  

  
  ھام جدااااا

یتم استخدام اي مادة كاسرات السكون بعد اجراء التقلیم و یتم رش القصبات و الدوابرالثمریة و 
  تغطیة جمیع العیون التي علي االفرع وذلك للتبكیر بالمحصول 

  سم لكل لتر ماء ١/٢مادة ناشرة + لتر ماء ١٠٠/لتر  ٥:  ٣معدالت االضافة 
لتر ماء علي نفس االشجار ١٠٠/لتر ٣تركیز ایام من الرشة االولي  ب ٥و تكرر الرشة بعد 

  السابق رشھا
  ٥٠الدرمكس او الفورامكي و الدرومكس  –   ١امثلة 
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  برنامج الري:   رابعا

  لتر ماء لكل شجرةشھر ینایر  خالل
 
 
 
 
 

 خامسا: برنامج المكافحة خالل شھر ینایر
 

مقاومة االمراض الفطریة و الحشریة و الحیوانیة: اوال  
سم مادة ناشرة ½ + جم لكل لتر ماء  ٢.٥یتم مكافحة البیاض الدقیق بشكل و قائي بأضافة الكبریت المیكروني بمعدل  – ١

  لكل لترماء
او  مادة ناشرة+ لترماء / سم  ١.٥لمبادة رش   

او   مادة ناشرة+ الترماء / سم  ١سلیكرون   
بجمیع انواعھا لمكافحة الحشرات مادة ناشرة+ التر ماء /  جم ٢٥ دیتسبیالوم  
  البدایة قبل انتشار االصابة اشجار العنب منفحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق  – ٣

 
 

 سادسا :  اھم العملیات التي تتم خالل شھر ینایر
 

زیادة معدالت الري قبل الرش بالدرومكس – ١  
عدم استخدام اي مركبات نحاسیة  – ٢  
مقاومة لالفرع المصابة الحفارات بالمبیدات الحشریة   - ٣  
 

 السنة الثانیة  السنة الثاثة 
 

 السنة االولي
 

 الشھر

الشجرة/ لتر ٣ الشجرة/ لتر ٢  الشجرة/ لتر ٢   شھر ینایر 
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