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كانون اول

البدء بالعمليات الزراعية  كاحلراثة ب�ضكل كنتوري لتجميع مياه االمطار حول اال�ضجار يف االرا�ضي . 1
املنحدرة .

ا�ضافة اال�ضمدة الع�ضوية املتخمرة  لال�ضجار  مبعدل 5 كغم �ضماد حول ظل ال�ضجرة مع مع زيادة . 2
الكمية مع تقدم العمر حتى ت�ضل حتي ت�ضل اىل 50 كغم وذلك بواقع 5 كغم لكل �ضنة من عمر 

ال�ضجرة مع ا�ضافة 1 كجم �ضوبر فو�ضفات مع بداية ت�ضاقط االمطار . 
ازالة ال�ضرطانات مع االهتمام مبكافحة االع�ضاب مببيدات االع�ضاب مثل مادة راوند اب او تايفون . 3

مبعدل 4-5 �ضم لكل لرت ماء مع بداية ظهور االع�ضاب  .

كانون ثاين

الفو�ضفاتية . 1 اال�ضمدة  ا�ضافة  يف  واال�ضتمرار  ا�ضافتها  عدم  حالة  يف  الع�ضوية  اال�ضمدة  ا�ضافة 
بواقع 1 كغم للدمن مع مراعاة ا�ضافة اال�ضمدة الكيماوية املركبة مثل �ضماد 13/13/13 مبعدل 

1/3 كغم لل�ضجرة من اواخر �ضهر كانون ثاين حتى اأوائل �ضهر �ضباط بفرتات زمنية كل 

      20-15 يوم مع ا�ضافة �ضماد �ضلفات االمونيا مرتني مع اال�ضمدة املذكورة بواقع 100-150 غرام 
لل�ضجرة .

تقليم وازالة ال�ضرطانات واالفرع اجلافة واملك�ضورة  وفتح قلب ال�ضجرة وذلك  اواخر�ضهر كانون . 2
ثاين .

ر�ش الزيوت ال�ضتوية ال�ضرورية ملكافحة البيات ال�ضتوي للح�ضرات وتوحيد االزهار وتبكريه وذلك . 3
خالل اوا�ضط حتى اواخر �ضهر �ضباط

�شباط

االنتهاء من التقليم وازالة ال�ضرطانات . 1
قبل خروج . 2 الفرتة  غزيرة يف  رية  اال�ضجار  اعطاء  االف�ضل  ومن  التقليم  بعد  الري  با  االهتمام 

النموات اخل�ضرية والزهرية فى حالة توقف االمطار.
200جم . 3 13/13/13 مبعدل  اال�ضتمرار يف  ا�ضافة الدفعةالثانية من ال�ضماد الكيماوي املركب 

�ضماد لل�ضجرة مع �ضماد �ضلفات االمونيا مبعدل 100غرام لل�ضجرة .
اال�ضتمرار يف مكافحة احل�ضرات واملن بر�ش املبيدات احل�ضرية املنا�ضبة التي ال توؤثر عل حيوية . 4

االوراق مثل مادة كنج فو  مبعدل 1.5 �ضم لكل  لرت ماء اومادة كونفدور من خالل جتريع اال�ضجار 
ومينع ا�ضتعمال هذه املواد خالل فرتة االزهار لكي ال توؤثر على النحل خالل فرتة  االزهار .

ويف حالة ا�ضتفحال وجود ح�ضرة املن ميكن ا�ضتعمال احد املنظفات الكيماوية مثل مادة  باملوليف . 5
او ال�ضابون مبعدل 5�ضم/لرت النها ت�ضتمر يف قتل املن ومنع اال�ضابة جمددا من خالل اتالف 

طبقة الكيوتيكل للمن وعدم ا�ضتمراره  مع ت�ضاقط الندى وحتافظ على حيوية االوراق.  



اذار

بعد خروج النموات اخل�ضرية واالزهار تروى مرة اخرى ثم مينع الرى عن اال�ضجار حتى تعقد . 1
االزهار

اال�ضتمرار يف ا�ضافة اال�ضمدة خا�ضة املحتوية على البوتا�ش مثل �ضماد 11/8/20  وذلك لتكبري . 2
حجم الثمار .

ني�شان
اال�ضتمرار يف مكافحة احل�ضرات خا�ضة املن كما ذكر �ضابقا .. 1
االزهار . 2 من  االوىل  الفرتة  خالل  الري  وجتنب  االمطار  توقف  حالة  يف  م�ضاعدة  ريات  اعطاء 

والبدء بالري من جديد بعد ظهور %40 من العقد االويل للثمار .

ايار

ااال�ضتمرار يف ري اال�ضجار وعدم تعر�ضها للعط�ش مع اوا�ضط حتى اواخر �ضهر ايار بواقع رية . 1
واحدة كل 15 يوم  . 

13/13/13 مبعدل . 2 املركبة  اال�ضمدة  با�ضتعمال  ايار  �ضهر  اواخر  الكيماوي من  بالت�ضميد  البدء 
100غرام لكل �ضجرة مع ا�ضمدة املخ�ضبات الع�ضوية مبعدل 50غرام /لل�ضجرة وذلك مرة كل 

20-15 يوم حتى اوا�ضط �ضهر متوز . 

ا�ضتعمال اال�ضمدة الورقية يف حالة ظهور اعرا�ش نق�ش ا�ضمدة على االوراق    .. 3
مراقبة حفار �ضاق التفاح ومكافحته با�ضتعمال امل�ضائد من قناين الكوال  وتربية منوات جديدة . 4

بعد تقليمها وحرقها, 

حزيران

ا�ضتمرار  الري املنتظم مرة كل 10-7 ايام مبعدل  10-7 كوب للدمن. 1
البدء مبكافحة ابو دقيق الرمان مع نهاية العقد وذلك بر�ش مادة كنج فو مبعدل 1.5 �ضم /لرت . 2

مرة 25-20 يوم حتى اوائل �ضهر ت�ضرين اول وقبل فرتة القطف ب 20 يوم .
اال�ضتمرار يف ال�ضماد الكيماوي كما ذكر يف البند 2 من �ضهر ايار .. 3
اال�ضتمرار يف  مراقبة حفار �ضاق التفاح ومكافحته با�ضتعمال امل�ضائد من قناين الكوال  .. 4

متوز

االنتظام يف الري ومكافحة ابو دقيق الرمان . . 1
اال�ضتمرار يف  ازالة ال�ضراطانات .. 2
ا�ضافة اال�ضمدة البوتا�ضية مثل ال�ضماد املركب 11/8/20 مبعدل 100 غرام /�ضجرة مع ا�ضمدة . 3

املخ�ضبات الع�ضوية مبعدل 50 �ضم /�ضجرة .
الكوال حتى . 4 قناين  امل�ضائد من  با�ضتعمال  ومكافحته  التفاح  �ضاق  اال�ضتمرار يف  مراقبة حفار 

اوائل  �ضهر كانون اول.  
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ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية
وزارة الزراعة

برنامج »حت�ضني م�ضتوى املعي�ضة يف االرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة- ال�ضفة الغربية« 
بتمويل من مكتب املمثلية الهولندية

اأب
جمع املح�ضول يف اال�ضناف املبكرة .. 1
اال�ضتمرار فى الري خا�ضة لال�ضجار املتاخرة الن�ضج مع ا�ضافة اال�ضمدة املركبة بواقع مرة كل . 2

15 يوم .

ايلول حتى . 1ايلول �ضهر  اوا�ضط  تدريجيا من  الري  وانتظامه مع مراعاة تخفيف  الري  املحافظة على 
اوا�ضط �ضهر ت�ضرين اول . 

ت�شرين اول
جمع املح�ضول لثمار املتاأخرة . 1
اال�ضتمرار يف الري اخلفيف بعد جمع املح�ضول لدفع اال�ضجار ايل الدخول يف طور الراحة .. 2

اال�ضتمرار يف تقليل ومنع الري اال�ضجار. 1ت�شرين ثاين

يرجى مراجعة املر�ضد الزراعي املخت�ش يف مديريات الزراعه لتحديد اأجنع طرق املكافحه الكيماويه والتاأكد من          **
         قائمة املبيدات امل�ضموح باإ�ضتخدامها.


