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بـنــاء جـديـد لـلـوزارة

وزير الزراعة يطلع على واقع اإلرشاد الزراعي
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سماالسم الشائع المميزاتالتوزيعفترة التفريخطول الجسم /  بـ

قيمة اقتصادية عالية المياه الدافئة للمحيط الهندي والهاديشباط – حزيران٣٠-٥٠هامور ماالبار

الهادي شباط – أيلول – أو على مدار السنة٢٠-٥٠المنقط البرتقالي جيد غرب المحيط سوق ذات جدًا مهمة تجارية سمكة

ارتفاع جودة اللحم وجمال لون الجسم غرب الهند والمحيط الهادي وشرق البحر األحمر أيار – تشرين األول٤٠-٦٠الهامور العمالق

اليابان الربيع – الصيف١٣-٢٣هامور الهونج كونج – جميل الهند – الصين لحم لذيذ وقيمة اقتصادية عالية ولون جسم

جنوب بحر اليابان ووسط المحيط الهندي والهادي حزيران – أيلول١٢٠سمالرخامي البني
أقوى األسماك المفترسة وأكل اللحوم بشدة في 

عمليات االستزراع 

اليابان الربيع - الصيف١٠-٣٠سمالهامورالمطوق و باهظة الثمن وتجارية بحر الصين

بحر اليابان الجنوبي وغرب المحيط الهندي الربيع – الصيف٤٥سمهامور بليكر
الرأس والجسم والزعانف بني فاتح مع بقع بنية 

داكنة موزعة بكثافة 

تموز – أيليول٢٠٠سمهامور البطاطا
البحر األحمر – الساحل الشرقي الفريقيا- بحر استراليا – 

المحيط الهندي 
كبيرة الحجم – ينمو بسرعة 

الهاديآذار - تموز٢٠-٣٠سمالوقار األحدب غرب المحيط
أغلى أنواع الهامور سعرًا – أنيق في شكله ولونه 

ورائج في أسواق أسماك الزينة
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إعداد البرامج

التحديد

التمويلالتقييم

التنفيذ

التقييم الكلي
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مهام التصميم مراحل عمر المشروع

مرحلة التصميم األولي 

• تقييم جدوى المشروع ونطاقه ومنطقه. 

• تحديد الهدف واألغراض. 

• وضع مخطط النواتج واألنشطة الرئيسية للمشروع. 

• وضع مخطط لعملية تنفيذ المشروع وهيكله. 

• وضع مخطط نظام الرصد والتقييم. 

. • وضع الميزانية وتحديد مستويات المالك الوظيفي

مرحلة البدء 

• وضع أهداف المشروع وأغراضه باالشتراك مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 
• استعراض التصميم األولي وتنقيحه 

. التنفيذ تتيح التي الكافية التفاصيل على تحتوي بصورة وتخطيطه العمل تصميم •

• وضع نظام تشغيلي مفصل للرصد والتقييم.

االستعراض السنوي لخطة 
العمل والميزانية 

النواتج واألغراض على مستوى الغاية والهدف  • التحقق من استمرارية صالحية 

. مازالت صالحة وإجراء التعديالت الالزمة
. • تحديد األنشطة والمهام الالزمة لتحقيق النواتج

اإلشراف الجاري 

• مناقشة التقدم الشامل للمشروع. 

• تعيين التغيرات التي يلزم إدخالها على خطة العمل السنوية.

• تقييم أي تغييرات محتملة في التصميم الشامل تتطلب مفاوضات بشأن اتفاق القرض. 

للتنفيذ  المبكرة المرحلة انتهاء

التنفيذ. بدايات في المكتسبة الخبرة ضوء في للمشروع الشاملة اإلستراتيجية استعراض •

• وضع توصيات لخطة العمل في المرحلة التالية.

• التفاوض على أي تغييرات مهمة في تصميم المشروع في المرحلة التالية. 

استعراض منتصف المدة 

• استعراض إنجاز النواتج والتقدم المحرز نحو الغاية والهدف. 

. • تقييم مدى مالئمة اإلستراتيجية الشاملة

األمر.  استلزم إذا المشروع تصميم إعداد •

بدء فترة االنتهاء
• تحديد أولويات األنشطة النهائية من أجل زيادة األثر إلى الحد األقصى. 

األثر. إدامة بغية وتكييفها االستراتيجيات استعراض •
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مزارعـــو القمـــح ننصـــح باتباع  األخـــوة ـ

الخطوات التالية:
• إجـــراء فالحـــة ثانية قبـــل الزراعة مع 
اعتبارًا من أواخر األرض وتســـوية تنعيم
الفوســـفوري الســـماد  وإضافة أيلـــول،
الســـماد اآلزوتي قبل من األولى والدفعة

الزراعة.
• المبـــادرة إلى اســـتجرار حاجتكم من 
المعتمد لدى المؤسســـة العامة البـــذار
لما تتميز بـــه من إنتاجية البذار إلكثـــار

وجودة ومالئمة لمناطق الزراعة.
• تجنـــب حراثـــة التربـــة فـــي األراضي 
الزراعية البعلية قبل حلول موسم األمطار

منها  القصوى االستفادة لتحقيق وذلك
لجريانهـــا الســـطحي وانجراف ومنعـــًا

التربة.
- ينصح البدء بزراعة الفول في المناطق 

الدافئة.

- بالنسبة لمحصولي الملفوف والقرنبيط 
يمكن القيام بعملية العزيق في النصف

الثانـــي من أيلـــول وذلك بيـــن الريتين 
األخيرتيـــن، وتنظيم عملية الري بمعدل 
، واالســـتمرار في  مرة أيـــام (٧ – ٥) كل

عمليات المكافحة لنهاية شهر أيلول.
بـــد من القيـــام بعمليـــات العزيق  ال -
الصفراء الـــذرة  والتعشـــيب في حقول 

اعتبـــارًا من بداية  (العـــروة التكثيفية)
أيلول.

مزارعو القطن ننصحكم بضرورة  األخوة ـ
اتباع اإلجراءات التالية:

• تنظيف حقولكم من األعشاب وخاصة 
ال يســـبب خســـارة في كي اللزيق نبات
عنـــد القطاف وإيقاف والنوعية الكمية
عمليـــة ري القطن قبل قطافـــه بحوالي

أســـبوعين، ألن التأخر فـــي فطام القطن 
يـــؤدي إلـــى تدنـــي مواصفـــات القطن 
، حيـــث أن التبكير بإيقاف  التســـويقية
الـــري يؤدي إلى قلـــة اإلنتـــاج والتأخير

بإيقاف الري يـــؤدي إلى تعرض األقطان 
لإلصابة بالحشرات ومياه األمطار المبكرة.
بعد تطاير الندى  القطن بقطاف وباشر •
لتحصـــل على أقطـــان ذات نوعية جيدة
ورطوبة أقـــل، وقطاف القطـــن يجب أن 
عند  يتم على دفعتيـــن: القطفة األولى:
وصول نســـبة تفتح الجـــوزات إلى أكثر 
بعد  صباحًا بالقطاف والبـــدء النصف من
أما القطفة الثانية: فتكون الندى تطاير
صباحًا قبل الجـــوزات باقـــي تفتح عنـــد
ال تتقصف األوراق حتـــى الندى تطايـــر

وتختلط مع األقطان.
• اســـتخدم الخيوط القطنية في خياطة 
فوهة الشـــل وعـــدم اســـتخدام خيوط
النايلـــون فـــي ذلـــك وضـــرورة العناية 
المحصول  القطـــاف وجمـــع  بعمليـــات 
المواد الغريبة وخاصة قطع  من ونظافته
لما تســـببه من النايلون وخيوط القماش
أضرار وصعوبات أثناء حلج القطن وتأثير
التسويقية  المواصفات  ذلك على تدني 

للقطن لدى الشركات العالمية.
أو خلط  • تجنب خلط االجســـام الغريبة
أقطـــان الجـــوزات المصابة مـــع جوزات
أو رش القطن بالماء  الســـليمة األقطـــان
كما ينصـــح بتعبئة الشـــل كبس أثنـــاء
الشـــل وقلب  نظامية  بشـــلول  القطـــن 
زوائد نســـيج  تختلط ال كي التعبئة قبل
يزيد وزن ال أن علـــى األقطان مع الخيش



}{ أيلول ـ تشرين األول ـ تشرين الثاني – كانون األول } { أيلول ـ تشرين األول ـ تشرين الثاني – كانون األول
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الشل عن /١٦٠/ كغ.
- في حقول الفاصولياء (الخريفي) يمكن 
١٠ االســـتمرار لعمليـــة الترقيـــع لغاية
السماد  من الثانية الدفعة وإضافة أيلول،
اآلزوتي، وإعطاء ٣ ريات في النصف األول

من أيلول. 
حصاد محصول السمسم  في االستمرار -
(الصيفي والخريفي) خالل شـــهر أيلول

بكامله.
- إجـــراء فالحـــة متوســـطة فـــي حقول 
الشوندر الســـكري (الخريفي) في بداية

أيلول، واستكمال جني المحصول للعروة 
الشتوية.

- إعطـــاء آخـــر ريـــة لمحصـــول الفـــول 
العبيد) في بداية (فســـتق الســـوداني

أيلول.
- اســـتكمال عملية القطاف لمحصولي 

٢٥ أيلول. البطيخ األحمر واألصفر لغاية
بد من  ال البطاطا مزارعو محصول اإلخوة -
القيام بالعمليات التالية في شهر أيلول:
الصيفية: االستمرار  للعروة  بالنســـبة   •
بقلع المحصـــول، وإجـــراء فالحة لألرض

للتخلص من بقايا المحصول.
• بالنســـبة للعـــروة الخريفيـــة: إجـــراء 
التحضين األول فـــي نهاية أيلول وذلك

عنـــد تكامل اإلنبـــات، وإضافـــة الدفعة 
– ٢) وإعطاء اآلزوتي، الســـماد من األولى
٣) ريات فـــي الفترتين الحرجتين األولى
تبدأ الدرنـــات بالتكون حيث قلة عندمـــا
عددها من يقلـــل الفترة هذه فـــي الري
بالنمو الدرنات بـــدء عند الثانية والفترة
حيث أن قلـــة الري في هذه الفترة يؤدي

إلى نقص في اإلنتاج.
 -

(الخريفي) الكوســـا  في حقول محصول
بعد  الترقيع بعمليـــات القيام مـــن بد ال
التفريد وعمليـــات الزراعة، من أيـــام ١٠
يومًا من الزراعة، وإضافة ٢٠ بعد والعزيق
اعتبارًا اآلزوتي السماد من الثالثة الدفعة
من بدايـــة أيلول، وتنظيـــم عملية الري

 ٢٥ بمعدل كل ٥ أيام ريـــة وذلك لغاية
أيلول. 

- ننـــوه بعـــدم تعريـــض نباتـــات فول 
الصويـــا (تكثيفي) للعطش خالل مرحلة
امتالء القرون وإعطاء الري لشكل منتظم،

أما بالنســـبة للعروة الرئيســـية فينصح 
عند وصـــول النباتات المحصول بفطـــام
بالحصاد والبـــدء الفيزيولوجي، للنضـــج

عند ظهور عالمات النضج التام.
بإعـــداد األرض لزراعة محصول  ينصح -
الثوم واستكمال إجراء الفالحة الخريفية

اعتبارًا من  بالزراعة والبدء أيلول ٥ لغايـــة
١٥ أيلول وذلك في المناطق الداخلية. 

خاليا النحل ـ ننصـــح بتضييق مداخـــل
مصائد شـــبكية في توزيع إلـــى إضافة
المنحـــل وتوزيع قطـــع كرتونية مطلية

يتوســـطها قطع من سمك  الصقة بمادة
متفســـخ، وذلـــك لتفادي خطر حشـــرة

أشـــد األعداء  من تعد التي األحمر الدبور
وتفترســـها النحل بعامالت تفتك التي

بكميات كبيرة.
- تأميـــن االحتياجات المائية لشـــجرة 
نظرًا وأيلول آب شـــهري خالل الزيتـــون
لكبر حجم الثمار وإجراء الفالحة الخريفية 
ال تكـــون الحراثة عميقة وعدم  أن ويجب

القطاف المبكر لثمار الزيتون قبل النضج
الكامل ألنه يؤدي إلى خســـارة كبيرة في 

إنتاج الزيت وذلك بسبب:
• عدم اكتمـــال تكوين الزيت في الثمار 

غير الناضجة.
• صعوبة استخالص الزيت في المعصرة 
وبالتالـــي ضياع وهدر نســـبة كبيرة من

الزيت.
عنـــد النضج  - قطـــاف ثمـــار التفـــاح
التســـويقي ووصول الثمـــار إلى الحجم

، تحول لـــون البذور إلى  للصنف المميـــز
لوضعها في الغرف تمهيدا وذلك البني

التخزينية المبردة.
من قطاف الفستق الحلبي  االنتهاء يتم ـ
في هـــذه الشـــهر ويجب اإلســـراع في

تسويقه. 
ـ يجب الحفاظ على الغابات واالنتباه لمنع 
حـــدوث الحرائق وتجنب حرق األشـــواك

واألعشـــاب وعدم رمي السجائر والقمامة 
 /١٨٨/ الرقم على واالتصال الغابة وســـط
في حال حدوث حريق والمســـاهمة في

إخماده.
 

- ضرورة اســـتخدام المخلفـــات الزراعية
بقايا المحاصيل في تغذية مـــن الناتجة
قيمتهـــا الغذائية رفع بعد الحيوانـــات
لمواجهة النقـــص الحاصل في األعالف

حيث يمكـــن تقديم كافـــة المعلومات 
اإلرشادية عن االســـتفادة من المخلفات 

. الزراعية عن طريق الوحدات اإلرشادية


ـ تجنب حراثة التربة في األراضي الزراعية 

( فف (((االلخخر اا االلككو محصول حقول ف
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البعلية قبل حلول موســـم األمطار وذلك
ومنعًا  منها القصوى االستفادة لتحقيق

. لجريانها السطحي وانجراف التربة
ـ ان اتبـــاع دورة زراعيـــة مالئمـــة يقلل 
مـــن تكاليف مكافحة االفـــات واألمراض

النباتية المســـتوطنة نتيجة تكرار زراعة 
سنويا في نفس االرض. المحصول نفس
− اســـتكمال عمليـــات تحضيـــر األرض
مـــن إضافة الدفعة األولى من األســـمدة

الفوســـفورية وثلث اآلزوتـــي مع فالحة 
مـــا قبل الزراعة وتنعيم وتســـوية التربة 

تمهيدًا لزراعة محصول القمح.

إعتبارًا من − ينصح بالبدء بزراعة الشعير
هذا الشهر وذلك في المناطق منتصف
الجافة التي تصاب بحشرة السونة بغية
. أضرارها من والتقليل انتشارها الحدمن
− البـــدء بجنـــي محصولـــي الملفـــوف
هذا منتصف مـــن اعتبـــارًا والقرنبيـــط

الشهر. 
حصاد الـــذرة الصفراء − البدء بعمليـــة
اعتبارًا من المبكرة الزراعة في (تكثيفي)

الشهر.  هذا بداية
− بالنسبة لمحصول القطن:

أو  المصابـــة الجـــوزات قطـــف عـــدم •
المتفتحـــة تفتـــح غير طبيعـــي والبدء

عند تفتح باقي الجوزات  بالقطفة الثانية
ال  حتى النـــدى تطايـــر وقبـــل صباحـــًا
تتقصـــف األوراق وتختلـــط مع األقطان،

وضرورة العناية بعمليات القطاف وجمع 
المـــواد الغريبة  من ونظافته المحصـــول
النايلون القماش وخيـــوط  وخاصة قطع 

لما تســـببه من أضرار وصعوبـــات أثناء 

حلـــج القطن وتأثيـــر ذلك علـــى تدني
المواصفـــات التســـويقية للقطـــن لدى 
العالمية،أو رش القطن بالماء  الشـــركات
كما ينصـــح بتعبئة الشـــل كبس أثنـــاء
الشـــل وقلب  نظامية  بشـــلول  القطـــن 

زوائد نســـيج  تختلط ال كي التعبئة قبل
اليزيد وزن الشل وأن األقطان مع الخيش
/١٦٠/ كغ، ويمكن االستمرار بعملية عن

القطافلغايةنهايةهذاالشـــهر.
• القيـــام بقطـــع األحطـــاب ويفضل أن
تطلق األغنام في الحقول لبرعى مخلفات

القطن.
بعـــد الجني لقلع  فالحة إجراء ضـــرورة •

األحطاب المتبقية.
− بالنســـبة لمحصول الفاصولياء (العروة 
الخريفيـــة) وفي حال الزراعـــة المتأخرة

السماد  من الثالثة الدفعة إضافة يمكن
هذا من الثانـــي النصـــف في اآلزوتـــي

. الشهر
حصاد محصول السمسم  في االستمرار −
اعتبارًا من والخريفية الصيفية للعروتين

بداية الشهر وحتى نهايته.
البـــد مـــن القيـــام باإلجـــراءات التالية  ـ

لمحصول الشوندر السكري:
• البدء بزراعة الشوندر للعروة الخريفية 

الشهر. هذا منتصف من اعتبارًا
هذا أواخر فـــي خريفية فالحة إجـــراء •

الشهر للعروة الشتوية.
• إضافـــة الدفعـــة األولى من األســـمدة 
ما قبـــل الزراعة وتشـــمل الفوســـفوري

والبوتاسي وجزء من اآلزوتي.

 ٪٥٠ ـ أخي المزارع بإمكانك توفير حتى
من كمية ميـــاه الري وخفـــض تكاليف

عند استخدامك  اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج
. طرق الري الحديثة

بحصاد محصول الفول السوداني  البدء -
الشهر. هذا بداية من اعتبارًا

البطاطا (العروة محصول مزارعو األخوة -
الخريفية):مـــن الضروري القيـــام بإجراء
التحضين الثاني وإضافة الدفعة الثانية 
بالري  اآلزوتي واالســـتمرار  الســـماد  من

. حسب الحاجة وإجراء عملية المكافحة
بد  ال الصويا: فول محصول فيما يخص -

القيام بما يلي:
• إيقاف عملية الري خالل النصف األول 

من هذا الشهر للعروة التكثيفية.
حصـــاد المحصول للعروة  من االنتهاء •

الشهر. هذا بدايات في الرئيسية
للعـــروة المحصـــول  بحصـــاد  البـــدء •
هذا من الثاني النصف خالل التكثيفية

الشهر.

عند قطاف العســـل يتم قطف إطارات -
التأكد بعد بالشـــمع المختومة العســـل
خلوها التام مـــن الحضنة مع ضرورة من
ترك بعض إطارات العسل ضمن الخلية
عليها في  ولتتغذى قوتها على لتحافظ

فصل الشتاء.
وحيد الخلية يصيب  طفيـــل - النوزيما:
مما يؤدي إلى الشديد باإلســـهال النحل
كما يســـبب عجز النحل عن الخلية تلوث
الطيران ورجفان أجنحته وظهور حركات
بعدها  المصابة النحالت تموت تشنجية

ًا ا إ الش ا ال
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خارج الخلية فتضعف الطوائف وتموت،
هو  المصاب النحل لمعالجة وقت وأفضل
بعد قطاف العسل وان استخدام األدوية
المعتمدة من قبل وزارة الزراعة واإلصالح

الزراعـــي يعطيك نتائـــج فعالة وجيدة 
وأمينة.

- فراشة الشـــمع: حشرة خطيرة تهاجم 
يرقاتهـــا على اإلطارات وتتغذى النحـــل
ممـــا يؤدي إلى الطلع وحبوب الشـــمعية
إتالف اإلطارات بالكامل ،ولمنع انتشـــار

خاليا  على الضار وتأثيرها الحشـــرة هذه
النحـــل ننصح بالمحافظـــة على طوائف

وســـد الثقوب  ســـليمة قويـــة النحـــل
والشـــقوق في الخلية وبعدم اســـتخدام

اإلطارات الشمعية القديمة السوداء.
ـ يمكن البدء بقطف ثمار الزيتون وخاصة 
فيها األمطار مع هطلت التي المناطق في
الحذر بالقطاف قبـــل النضج الكامل ألنه

يؤدي إلى خســـارة كبيرة في إنتاج الزيت 
بسبب:

• عدم اكتمـــال تكوين الزيت في الثمار 
غير الناضجة.

• صعوبة استخالص الزيت في المعصرة 
وبالتالـــي ضياع وهدر نســـبة كبيرة من

الزيت.
ـ التوقف عن مكافحة ذبابة ثمار الزيتون 

في شهر تشرين األول.


هو خالل  موعـــد لزراعة القمح - إن أفضل
١٥ تشـــرين الثاني وحتى الفترة مابين

١٥ كانـــون األول وان معدل كمية  غايـــة
 ١٨ بحدود هـــي الواحد للدونـــم البـــذار
و١٥ كغ للمناطق المرويـــة للمناطق كـــغ

. البعلية
- البـــدء بمكافحة األعشـــاب الضارة وفأر 

الحقل من خالل:
والبور. الحصيد األرض فالحة •

• إتالف األعشـــاب على جوانب الطرقات
والسواقي والمصارف.

المصائد التنكية على أطراف  استخدام •
الحقول المزروعة بالمحاصيل الخريفية.

• اســـتخدام الطعوم السامة في الجحور 
الفعالة.

- تحضير األرض لزراعة محصول الحمص 
الشـــتوي من خالل إجراء فالحة سطحية

مـــع تنعيـــم التربـــة وإضافة األســـمدة 
الفوسفاتية.

- إتبـــاع دورة زراعية طويلة في األراضي 
الموبوءة بالهالوك تالفي أضرار الهالوك

على المحاصيل البقولية.
- محصـــول الـــذرة الصفـــراء (العـــروة 
التكثيفيـــة)، ينصح بتنظيم عملية الري

بإعطاء ريتين في حـــال الزراعة المتأخرة 
١٢ يوم رية، ويمكن القيام  كل وبمعـــدل
هذا الشـــهر  بداية من الحصاد بعمليـــة

ولغاية نهايته.

- ننصحكـــم بزراعة محصول الشـــوندر 
وحيد الجنين وذلك لمقاومته الســـكري

ألهـــم األمـــراض وإلنتاجيتـــه العاليـــة 

علمًا أن زراعة  السكر، من محتواه وارتفاع
مناســـبًا مهدًا يتطلب الجنيـــن وحيـــد

للزراعة بإتباع ما يلي:
• تحليل التربة وإضافـــة الدفعة األولى 
الســـماد اآلزوتي قبل الزراعة حســـب من

نتائج التحليل.
جيدًا  (تفتيتها للتربة الجيد التحضير •
وكبســـها تنعيمها مع ســـم ٣٠ ولعمق

البذور). زراعة بعد
بعد الزراعـــة ويعتبر تاريخ رية إعطـــاء •

أول رية هو تاريخ الزراعة الفعلي.
- إن نقص عنصر البورون في التربة يقلل 
من إنتاج الشـــوندر الســـكري ويخفض

نســـبة حالوته ويؤدي إلى ظاهرة القلب 
لذا ننصح بتحليـــل التربة قبل  األجـــوف
رشا على البورون سماد واستخدام الزراعة
أو إضافتـــه إلى التربـــة بناء على األوراق

نتائج التحليل.
عند وصول  الحمضيـــات ثمـــار قطف -
الثمار للحجم الطبيعـــي للصنف واللون

المميـــز وتتم عمليـــة القطاف  والطعم 
بمقصات معقمة.

قطافها  بعد - تقليم أشـــجار الزيتـــون
الجافة األفـــرع  التقليـــم  هذا  ويشـــمل
باألمـــراض والمصابـــة  والمكســـورة 

والحشـــرات وإتـــالف مخلفـــات التقليم 
بعيدًا عن المزرعة.

- مـــرض ســـل الزيتـــون مـــن األمراض 
البكتيرية الخطيـــرة، تظهر أعراضه على

و يسبب  الحجم في تتدرج ثآليل شـــكل
للطرود. يكافـــح بالرش تدريجـــي مـــوت
بإحدى المركبات النحاســـية في الخريف

و رشة أخرى في الربيع قبل  القطاف بعد
اإلزهار.

- إضافة األسمدة العضوية البلدية خالل
فـــورًا بفالحة عميقة وتطمر الفترة هذه
تضاف األسمدة المتخمرة لألشجار حيث

٥) طن/ دونم ويراعى  - ٢) بمعدل المثمرة
٣٠) بمسافة الشـــجرة ساق عن االبتعاد

-٥٠) سم حسب عمر الشجرة.
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السماد البلدي غير المتخمر - إن إضافة
إلـــى التربة يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع حرارة

الدقيقة  الجـــذور  التربـــة وبالتالي حرق 
كما تنتشـــر بذور األعشـــاب  للنباتـــات
الضارة الموجودة في الزبل غير المتخمر

والروائح  الغـــازات  في مزرعتك وتنبعث 
الكريهـــة وتتكاثـــر الحشـــرات، ننصح 
نثرًا  المتخمر البلـــدي الســـماد بإضافـــة
خـــالل هذه الفتـــرة وخلطـــه بالتراب مع

الحرص على عدم تقطيع جذور النباتات 
، كذلك عدم تأخير خلط الســـم المذكور 
بعد نثره الن واحد يوم من ألكثر بالتربـــة
التأخير يؤدي إلى فقـــدان جزء كبير من

كمية اآلزوت الموجودة فيه.
اتخـــاذ إجراءات التشـــتية المناســـبة  -
لخاليـــا النحـــل وذلـــك بإزالـــة اإلطارات
الشـــمعية الزائدة ووضع حاجز خشـــبي

لتصغير حجم الخلية من الداخل وبترك 
عليها  ليتغذى العســـل من إطارات عدة
الخاليا خلف ووضـــع الشـــتاء في النحل
ال حتى المظـــالت وتحت رياح مصـــدات
تتأثـــر باألمطار مع ضـــرورة إمالة الخلية

ال يتجمع ماء المطر  حتى األمام إلى قليًال
فوقها وبضم الخاليا الضعيفة للقوية.


- تحليـــل التربـــة قبـــل الزراعـــة وذلك 
لتحديد االحتياجات السمادية المناسبة
علمًا بان مخابر زراعته مراد محصول لكل
التحليل التابعة لوزارة الزراعة منتشـــرة
في كافة المحافظات والتحليل بالمجان.

- تذكـــر وزارة الزراعـــة واإلصالح الزراعي 
بضرورة اإلســـراع بزراعـــة القمح وتنصح

بعدم زراعة أصناف االقماح غير الموثوقة 
الحتوائها على نســـب  نظـــرًا المصـــدر
والشـــوائب واألمراض اإلجرام  عالية من 

واالعتماد على استخدام البذار  المختلفة،
المعتمد من والمعقم والمغربل المحسن
قبل الوزارة والمتوفر لدى فروع المصرف

الزراعي التعاوني. 
- أخي مزارع الحمضيات إن عملية قطاف 
وتوضيـــب ثمـــار الحمضيات بالشـــكل

تســـويقها  في هامًا دورًا تلعب الصحيح
ما بإتباع ننصح لذا المناســـبة باألســـعار

يلي:
− قطـــف ثمـــار الحمضيات فـــي األيام 

المشمسة وبعد تطاير الندى.
− قطف الثمار باســـتخدام مقصات غير 

مدببة الحافة.
أوًال ومن ثم  الســـفلية الثمـــار قطـــف −

. العلوية
− تجنـــب ارتطام الثمار بأجســـام صلبة 

عند الجمع أو الفرز أو التعبئة.
ودرجتها  نوعها حســـب الثمار تعبئة −

في صناديق مناسبة للتسويق.
 - عند شراء غراس الزيتون يجب:

٤٠ سم وان  ال يقل طول الغرسة عن أن −
المتر. يتعدى ال

-٢) سنة. − أن تكون غضة وبعمر (١
جذورهـــا غيـــر ملتفة وغير  تكـــون أن −

مخترقة للعبوة.
أو  التدرنات من خالية الساق تكون أن −

العقد.
− معرفة الصنف وان تكون الغراس من

مشاتل موثوقة.
- األخوة مزارعي التفاح: إن إصابة أشجار 
التفاح بمـــرض جرب التفـــاح يؤدي إلى

المردود وتدنـــي نوعية الثمار  انخفاض
التسويقية. أسعارها  انخفاض وبالتالي
بهـــذا المرض األشـــجار إصابة ولتجنب

تنصـــح وزارة الزراعة واإلصـــالح الزراعي
باتخاذ اإلجراءات الوقائية التالية:

المتســـاقطة  واألوراق  األشـــجار  رش   −
١٠ ليتر لكل ٤٦٪ بمعدل يوريا بمحلول

الواحد. بالدونم ماء ليتر ١٠٠
وحرقها. المتساقطة األوراق جمع −

− إجراء عملية التقليم وحرق المخلفات.
− إجـــراء عملية الرش بالزيت الشـــتوي 
بعـــد عملية نحاســـي بمركب المدعـــم

التقليم مباشرة.
− إضافـــة األســـمدة العضويـــة البلدية 
خالل هـــذه الفترة فور هطول األمطار مع
فالحـــة عميقة، حيث تضاف األســـمدة 
 - المتخمرة لألشـــجار المثمرة بمعدل(٢
االبتعاد عن ســـاق  ويراعى دونم طن/ (٥
-٥٠) سم حسب عمر الشجرة بمسافة(٣٠

الشجرة. 
للحد من انتشار إصابة أشجاركم بذبابة  -
الفاكهـــة ننصـــح القيام بقطـــاف ثمار

، وجمع الثمار المصابة  المبكرة األصناف
وربطها حتى أكياس في والمتســـاقطة
فيها من يرقات ما لقتل الموســـم نهاية
وحشـــرات وري األرض لقتـــل العـــذارى
الفرمونية ورش  المصائـــد  واســـتخدام
مصـــدات الرياح وأكوام القـــش بالطعم

السام.
إذا الحظـــت مـــوت رؤوس األغصـــان  -
أغماد تحـــت وقروح ألشـــجارك الفتيـــة
فهذا األشجار على محنطة وثمار األوراق
دليل إصابة أشـــجارك بمـــرض المونيليا
المصابة واألفرع  بإزالة األغصـــان  ننصح 
الحاملة للتقرحات وجمع الثمار المحنطة 
دفنهـــا بالتراب  أو وحرقها والمتعفنـــة
ورش المطهـــرات الفطريـــة التي ينصح
بها الفنييـــن الزراعيين المتواجدون في 
الوحـــدات اإلرشـــادية الزراعيـــة القريبة

إليك.

إعداد: م. صالح عثمان
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باليد  اقتالعه  نبات شوكي قائم يصعب  البري  الباذجنان  إن   
ومستديرة  الشكل  بيضاوية  أوراقه  األوراق  عريض  معمر  عشبي 
منه  جزء  ويستطيع  بالتربة  متعمق  وتدي  الرئيسي  وجــذره 
االحتفاظ بحيويته ألكثر من سنه وهذه اجلذور قادرة على إعطاء

) سم متتد فترة اإلنبات     ) بطول كانت لو حتى جديدة نباتات
نيسان من  اإلزهار  وفترة  نيسان  نهاية  وحتى  شباط  آواخر  من 

العشبة  تسببها  التي  األضرار  أهم  ومن  األول  تشرين  آواخر  إلى 
إفراز مواد سامة مثبطة  وبني احملصول عن طريق  بينها  التنافس 
ونوعية  غلة  كبير  وبشكل  وتخفض  القطن  مثل  احملاصيل  لنمو 
احملاصيل الزراعية ويلعب النبات دور عائل وخازن لكثير من األمراض 
على  فائقة  قدرة  البري  الباذجنان  ولعشبه  والفيروسية  النباتية 
التكاثر بطرق مختلفة منها بقايا البراعم على السيقان واجلذور 

. والبذور
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