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 :الخضروات المحمية

 .ن خصوبتهاويزيد م يخفف من حدة ملوحة الترية األسمدة الكيماويةترشيد استخدام  إن .1

صيفا ألدقيقي الفطرية مثل البياض  األمراضفتح نوافذ التهوية عنصر مهم في التخفيف من حدة  إن .2

 .والعفن الرمادي شتاءا

 .فتح نوافذ التهوية عنصر مهم في تبادل الغازات والتخفيف من حدة الرطوبة .3

 .ثمار البندورةتلون  يثاني اوكسيد الكربون ويؤثر ف أول وفتح نوافذ التهوية يساعد في تبادل  .4

 .رش المبيدات إثناءارتداء المالبس الواقية مهم وضروري  إنعزيزي المزارع  .5

 .والمرض عنصر مهم في عملية المكافحة اآلفةالتعرف على  .6

 .واألمراض اآلفاتالعمليات الزراعية ضروري للقضاء على  إن تنفيذ .7

 . الفطرية األمراض االعتدال في الري عنصر مهم في التخفيف من حدة .8

 .في الدفيئة اإلنتاجياالنتظام في الري عنصر مهم للمحافظة على التدفق  .9

 .والعناكب الدقيقي البياض انتشار  إلىالجفاف وعدم انتظام توزيع المياه يؤدي  .11

 .صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة أوالرش مساءا  .11

 .باستشارة المرشد الزراعي إالوالمبيدات  األدويةعدم خلط  .12

 .األخرىخلط مبيدات العناكب مع المبيدات  عدم .13

 .األخرىعدم خلط مبيدات الدودة المانعة االنسالخ مع المبيدات  .14

 .وحسب نوعيتها حسب الحاجة وإضافاتها األسمدةترشيد استخدام  .15

 .والمرض يوفر في عمليات الرش اآلفةمراجعة المرشد الزراعي في التعرف على  .16

 .في عنق المزارع أمانةالمبيدات عند رش  األمانالتقيد بفترة  إن .17

 .القصيرة عنصر هام للمحافظة على صحة الناس األمانالمبيدات ذات فترة رش  .18

 .في نفقات الرش  لآلفة يوفر الرش للمكافحة عند الحد االقتصادي الحرج  .19

 .لآلفاتالتقيد بالجرعة والتركيز مهم لتالفي اكتساب المناعة  .21

 .ة وجفافهاتجنب الرش عند زيادة رطوبة الترب .21

 .تعقيم التربة شمسيا يرفع من خصوبتها ويقلل الملوحة .22

 . اإلنتاجية ويقلل من اإلصابة باآلفات واالمراضضبط وتنظيم الضغط في شبكة الري مهم لزيادة  .23

 .الصغرى  تجنب التقليم الجائر في البندورة لتالفي نقص العناصر .24

 .اإلنتاجيةللعروة يزيد من اختيار الصنف المالئم  .25

بات ويقلل من نلري في الصباح الباكر بكميات قليلة بمعدل كوب للدونم يعمل على زيادة حيوية الا .26

 .النفل

 .ايام الحر الشديد الري صباحا للخيار يقلل من حدة النفل .27

 .قد ومن حيوية النباتعالبيولوجية يزيد من ال األسمدة إضافة .28



 .الرش بالمبيدات بكثرة وعشوائية يقلل من الربحية .29

 .وربحية المزارع اإلنتاجية حاد في نقص إلىتؤدي  لألسمدةكل زيادة  إن .31

 .نقص العناصر الصغرى إعراضالري المنتظم يخفف من  .31

 ويقلل من حيويته يثبط نمو النباتوالرش المفرط  األسمدةزيادة  .32

 .هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة إثناءاحذر الرش  .33

 .ودرجات الحرارة بات وعمر المحصولحسب حاجة الن وزيادتهالتدرج في الري  .34

 .هام في نجاحها عنصر عملية أليتحديد الهدف  .35

 .المراقبة والتتبع للمحصول تخفف من نفقات المكافحة وتزيد نجاحها .36

 .من التجريع في شبكة الري انجح  التجريع الموضعي لالشتال بعد الزراعة لمكافحة الفطريات .37

 . لزيادة اإلنتاجية  ضروري للنبات  كل عنصروفائدة  وأنواعها األسمدةالتعرف على  .38

 .قراءة التعليمات على عبوة المبيد عنصر مهم قبل البدء بالمكافحة .39

 .المحصول يزيد من نجاعة المكافحة استعماله على  التقيد بالمبيد المناسب حسب  .41

 .التركيز على زيادة خصوبة التربة يزيد من قدرة النبات على تحمل المرض .41

 .الفطرية باإلمراض اإلصابةتوازن يقلل من فرصة التسميد الم .42

 .حرارة مهمة لكل محصولال  معرفة االحتياجات المائية  والتدرج حسب درجات .43

 .يثبط النمو ألنه االتالم  في إضافتهمحصول يوزع في التربة بشكل كامل وعدم    الراسي ألي التسميد .44

 .ضبط ومعايرة الرش يزيد من نجاح عملية المكافحة .45

 .المناسبة والضغط المناسب يزيد من نجاعة المكافحة   الفونخدام است .46

 

 :اللوزيات

 أواسطحتى   بدايةس بالعمليات الزراعية واستعمال المبيدات المناسبة مع  بنود مكافحة الكا .1

 .اللوزيات أصنافنيسان لكل 

 .من كل عام مع مراقبة خروج الحشرة ونيسان آذارمكافحة دبور اللوز خالل شهري  .2

 .عوامل مكافحة دبور اللوز أهممع الثمار المصابة بالدبور وحرقها احد ج .3

 .اإلنتاجاللوزيات كل حسب نوعه يحدد كمية  ألشجارالتقليم الناسب  .4

 .من كل عام يحدد كمية الثمار المنتجة  ةالمر بعاني أواخرالتقليم فترة  .5

 .12-1خالل شهري  تللو زياالتسميد المناسب  .6

 .اإلنتاجيةونهاية العقد ضروريان لزيادة  األزهاري المشمش واللوز مع بداية ف  المونبليامكافحة  .7

 .        اإلنتاجيةفي البرقوق مع بداية العقد ضروري للمحافظة على    الدبور المنشاري مكافحة .8

            مكافحة االصداء  والسبتوريا في القمح .9
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