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 فترة جمع المحصول  

 الدبابٌس او الدوابر ] علً المحافظة الجمع أثناء ٌراعً•

 مرض ومالحظة النٌتروجٌنً التسمٌد ولف  [ الجمع أثناء

 التملٌم فً المصابة األفرع وإزالة الكمثري فً الكانكر

 نصف وضع للكمثري والتفتٌح المحصول جمع بعد الصٌفً

 وسلفات نشادر سلفات و كمبوست من الشتوٌة الخدمة

 .التربة سطح علً فوسفات وسوبر بوتاسٌوم



 فترة جمع المحصول  

 سطحً عزٌك األشجار مع المنافسة لمنع الحشائش مماومة•

     جذورها من سموم وتفرز لألمراض عوائل ألنها رش و

  . المحصول جمع بعد ذلن و

 كٌلو 1/4+ فوسفورٌن حامض 3سم 50 التسمٌد مراعاة•

 لكل نشادر سلفات جرام كٌلو 1/2+ بوتاسٌوم سلفات جرام

 .أكتوبر شهر نهاٌة إلً ذلن و أسبوع /مرة ماء 3متر



 فترة جمع المحصول  

 منجنٌز رش ثم زنن و حدٌد صغري عناصر رش •

 سم2 بمعدل و ناشرة مادة وجود مراعاة  19 +19+19و

 .ماء لتر100/جم25 بمعدل سٌترٌن حامض وجود  لتر /

 .ماء لتر600/ وربع كٌلو بمعدل البورٌن حمض رش•

 الزراعة منطمة مراعاة  مع تمرٌبا نوفمبر منتصف فً•

 لتسمٌط %3 بمعدل زنن سلفات رش ٌتم التربة ونوع

 . األوراق



 فترة جمع المحصول  

 إنتفاخ ولبل أسابٌع 3 بـ األوراق سموط بعد الشتوي التملٌم•

 . كلورالنحاس أوكسً ورش البراعم

 ومادة صٌفً زٌت رش ثم ولائً كلورالنحاس أوكسً رش•

   .سامة

 كل بالتبادل خندلٌن فً البالً الشتوٌة الخدمة نصف وضع•

 .عام

 . والنٌماتودا الجذور أعفان مماومة•



 مرحلة اإلزهار و العمد  

 . %3-1 بنسبة [ دورمٌكس ] سكون كاسر رش•

 أوكبرٌت بوتاسٌوم+فسفورٌن حامض رش•

 . وبوتاسٌوم كبرٌت أو 19+19+19و    

  [ وعالجً ولائً ] الكمثري فً النارٌة اللفحة برنامج تطبٌك•

 .المركب بنفس مرتٌن الرش عدم مراعاة و األمر لزم إن



 مرحلة اإلزهار و العمد  

 عدم مراعاة مع وعالجً مٌكرونً كبرٌت للبٌاض ولائً رش•

 إنتفاخ ] األخضر مرحلةالبرعم فً المركب بنفس مرتٌن الرش

 .[ الزهري البرعم ] األحمر والطربوش [ البراعم

 . والجاسٌد المن مكافحة•

  جبرٌللٌن أو سٌتوكٌنٌن] مثبت رش ٌتم إزهار %30 مرحلة فً•

  مرحلة عند الرش وٌكرر 19+19+19 أو أمٌنٌة أحماض+ [

 .  بأستخدام البٌاض ومماومة  70%



 مرحلة اإلزهار و العمد  

 جرام كٌلو 1/4+ فوسفورٌن حامض 3سم50 التسمٌد مراعاة•

 .ماء مكب متر لكل أسبوع/مرة بوتاسٌوم سلفات

 مخلبً حدٌد رش و ٌوم 21/ حمنا  إدها مخلبً حدٌد التسمٌد•

 .ٌوم 15/



 فترة بعد العمد إلى جمع المحصول

 رش ثم العمد تمام من أسبوع بعد مخلبً كالسٌوم رش •

   فوسفورٌن وحامض بوتاسٌوم

 التوالً علً مركب أي المشرٌة والحشرات العناكب مكافحة•

 . التسمٌد خالل من ٌسحب  للثالبات كحشرى

 جرام كٌلو 1/2+ فوسفورٌن حامض 3سم50 التسمٌد مراعاة•

 كٌلو 1/4  +نشادر سلفات جرام كٌلو 1/2 + بوتاسٌوم سلفات

 .ماء 3متر لكل أسبوع / مرتٌن  ماغنسٌوم سلفات



 فترة بعد العمد إلى جمع المحصول

 منجنٌز رش ثم زنن و حدٌد صغري عناصر رش•

 لتر/ سم2 بمعدل ناشرة مادة وجود مراعاة 19 +19+19و 

 بعد وتكرر ماء لتر100/جم25 بمعدل سٌترٌن حامض وجود

 . الرش من شهر

   الحفارات مكافحة•

 ٌفضل و جهازي حشري بمركب الكمثري برغوث مكافحة•

       مراعاة مع الحشرٌة المركبات مع الصٌفً الزٌت إستخدام

 . المحصول جمع إلً [ مروٌة األرض– الموتور مملب ]
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