
شھر الموالح برنامج تسمید

١-١٠-٢٠١٢ اكتوبر
میائى كما یاتىیتضاف معدالت التسمید الك

اوال االرض التى تروى بالغمر

مدة ومعدالت االضا فة -عمر االشجار           ب-یتم التسمید على حسب ا

مواعید الرى وكمیة المیاة  وزمن الرى

تضاف النسب لكل شجرة على حسب    

اوال الرى بالغمر

م سلفات نشادر ج٢٥٠م الى ج٢٠٠االشجار عمر سنة الى عامان یتم اضافة -١
او نترات نشادر

سنوات٣لالشجار اكبر من سماد مركب جم ٣٥٠اضافة یتم-٢
جم٣٠٠جم سلفات بوتاسیوم لالعمار الصغیرة واالعمار الكبیرة ٢٥٠یتم اضافة -٣

تسمید فى الشھر٢یوم بمعدل ١٥مرة كل ملحوظة یكرر ھذا التسمید



التى التى تروى بالتنقیط ثانیا تسمید اشجار الموالح

ك سلفات ماغنسیوم ١٫٥+ ك سلفات نشادر٣یضاف –الرى االولى 
١٩–١٩–١٩سماد مركب نتروكیم ك٣یضاف -الریة الثانیة 
ك سلفات بوتاسیوم٣یضاف -الریة الثالثة  
لتر حامض امینى للفدان مدة  شھر١یضاف -الریة الربعة 

د مرة فى الشھر یلتر ھیومیك اس٢یضاف 
لتر حامض كبریتیك١یوم بتبادل مع ١٥لتر حامض فوسفوریك مرة كل١یضاف

یوم١٥مرة كل 

في حالة نقص العناصر فقط  التسمید الورقى

حالة ظھور اعراضیتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شھر ویكون فى-ملحوظة
یاتى ویتم كما یكررونقص العناصر على االشجار

جم منجنیز مخلبى ١٥٠+جم ذنك مخلبى ١٥٠+جم حدید مخلبى٣٠٠
لرفع كفائة ( استیموفول جم ٢٥٠+جم بوركس٥٠+ نسیومجم ماغ٧٥+

)االمتصاص

لتر ماء لكل شجرة اكتوبر ثالثا: برنامج الري خالل شھر

السنة الخامسة 
واكبرمن ذلك
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اكتوبر

ملحوظة في حالة وجود اي اضربات علي االشجار و یرجع ذلك علي حسب نوع 
علي حسب نوع المشكلة التربة یتم خالھا تقلیل او زیادة المیاة 



رابعا: برنامج المكافحة خالل شھر اكتوبر

مقاومة االمراض الفطریة و الحشریة و الحیوانیة: اوال
یتم مكافحة البیاض الدقیق بشكل و قائي بأضافة الكبریت المیكروني بمعدل –١

سم مادة ناشرة لكل لترماء½ + جم لكل لتر ماء ٢٫٥
معرفة نوع الحشرة و و) نطاط الورق ( مكافحة المن و التربس و الجاسد -٢

التعامل معھا بالمبید الحشري المناسب 
ناشرةمادة + لترماء / سم ١٫٥لمبادة 

مادة ناشرة+ الترماء / سم ١سلیكرون 
لتر ماء/نصف سم مادة ناشرة+ لتر ماء ١٠٠/ م ج٢٥دیتسبیالوم

زیت معدني + سم لكل لتر ماء ١مقاومة صانعات االنفاق برش فیرتمیك بمعدل 
سم لكل لتر ماء٣بمعدل 

مالحظات عامة
اھم العملیات التي تتم خالل شھراكتوبر

التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعیم في االصناف –١
التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة–٢
الثمارخف –٣
مقاومة الحشرات القشریة علي الثمار-٤
الريمعدالت خف –٥


