
 ٥-١برنامج تسميد الموالح شهر مايو 
  

 لتر ماء لتثبيت العقد ١٠٠جم لكل ٢٥٠يتم رش االميكتون بمعدل : اوال

 

 تضاف معدالت التسميد الكيميائى كما ياتى

 اوال االرض التى تروى بالغمر

 مدة ومعدالت االضا فة -ب            عمر االشجار-يتم التسميد على حسب ا

 وزمن الرى   كمية المياةمواعيد الرى و

 تضاف النسب لكل شجرة على حسب
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 اوال الرى بالغمر

 جم سلفات نشادر او نترات نشادر١٥٠جم الى  ١٠٠االشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة   - 1

 سنوات ٣لالشجار اكبر من  nbk جم ٣٠٠يتم اضافة   -2

 جم ٣٠٠جم سلفات بوتاسيوم لالعمار الصغيرة واالعمار الكبيرة ١٥٠يتم اضافة  - 3

 تسميد فى الشهر ٢يوم بمعدل  ١٥ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 

 التى التى تروى بالتنقيط   ثانيا تسميد اشجار الموالح

 ك سلفات نشادر١.٥يضاف  –الرى االولى 

 ١٩ – ١٩ – ١٩ك سماد مركب نتروكيم ٢يضاف    -الرية الثانية 

 ك سلفات بوتاسيوم٢يضاف   -  الرية الثالثة

 شهر   لتر حامض امينى للفدان مدة١يضاف   -الرية الربعة 

 لتر هيوميك اسد مرة فى الشهر٢يضاف 
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 يوم ١٥لتر حامض كبريتيك مرة كل ١يوم بتبادل مع  ١٥لتر حامض فوسفوريك مرة كل١يضاف

 التسميد الورقى

نقص العناصر على االشجار و    يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض -ملحوظة
 ياتى يكرر ويتم كما 

جم ٢٠٠+جم بوركس ٥٠+ جم ماغنسيوم٧٥+جم منجنيز مخلبى ١٥٠+جم ذنك مخلبى ١٥٠+ جم حديد مخلبى300
 (متصاصلرفع كفائة اال( يوريا 

 برنامج الري خالل شهر مايو لتر ماء لكل شجرة: ثالثا

السنة الخامسة 
 واكبرمن ذلك

 الشھر السنة االولي السنة الثانیة السنة الثالثة السنة الرابعة

 38 لتر الشجرة ٧٠45الي

 الشجرة

 

 35 لتر

 الشجرة

 

 27 لتر

 الشجرة

 مایو الشجرة 25لتر

 

ملحوظة في حالة وجود اي اضربات علي االشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خالها تقليل او زيادة 
 المياة

 برنامج المكافحة خالل شهر مايو: رابعا

 

 مقاومة االمراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية: اوال

سم مادة ½ + جم لكل لتر ماء  ٢.٥وني بمعدل يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكر – 1
 ناشرة لكل لترماء

 ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب) نطاط الورق ( مكافحة المن و التربس و الجاسد  -2

 مادة ناشرة+ لترماء / سم  ١.٥لمبادة 

 مادة ناشرة+ الترماء / سم  ١سليكرون 

 مادة ناشرة+ التر ماء / سم  ١موسبيالن 

 سم لكل لترماء½ مادة ناشرة بمعدل + سم لكل لتر ماء ١رش فيرتميك لمقاومة صانعات االنفاق بمعدل  3– 
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  مالحظات عامة
 مايو اهم العمليات التي تتم خالل شهر

 التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في االصناف – 1

  يع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقهاجمع القواقع و جم – 2
  

 
 ةالتخلص من الحشائش الموجودة في المزرع – 3

 فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة -4

  ضرور اجراء عمليات خف الثمار في االصناف المبكرة و التي يتم اعداها و التبكير من نضجها لتصديرها الي – 5
   الدول العربية

  الدول العربية و غير
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 ا

 مقاومة صانعات االنفاق  - ٦

 
  للتنمية الزراعية  مشتل المهندس :المصدر

 

  
 

 نحن معك حتي االثمار ٠١٠٠٤٩٥٠٩٤٦م السيد عسكر 
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