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الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل والتمور
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:البرنامج الزمني للتطبيقات الفنية

نوع التطبيقاألشهرم

الري-التسميد–خدمة رأس النخلة يناير1

الري–قلع الفسائل -التكييس الورقي –الخف األول –التنبيت فبراير2

الري-قلع الفسائل -التكييس الورقي -الخف األول –التنبيت مارس3

الري-قلع الفسائل -الوقاية من العناكب -التفريد–الخف الثاني -التسميدأبريل4

الري-التسعيف -التحديرمايو5

الري-قلع الفسائل يونيو6

الري-قلع الفسائل -الجني –التكييس المشبك يوليو7

الري-تصنيع تمور –تخزين تمور –التجفيف -الجنيأغسطس8

الري–قلع الفسائل  -تصنيع تمور -تخزين تمور -التجفيف -الجني سبتمبر9

الري-قلع الفسائل -تصنيع تمور -تخزين تمور -التجفيف أكتوبر10

الري-تصنيع التمور -تخزين التمور -التسميد -التكريب  –خدمة رأس النخلة نوفمبر11

الري-تصنيع التمور –تخزين التمور -الوقاية من العناكب -التكريب –خدمة رأس النخلة ديسمبر12
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خدمة رأس النخلة

يناير / ديسمبر / نوفمبر : المواعيد •

:طريقة التطبيق •

سعيف يتم إزالة بقايا العذوق واألغاريض األنثوية القديمة مع إزالة األشواك القريبة من الطلع الجديد والت•
.لتر، وذلك بمنطقة رأس النخلة /جرام2.5بمعدل %80ش الكبريت الميكرونيوالتكريب مع ر
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تكريب النخيل

:المواعيد❖

نوفمبرـــ ديسمبر ـــ يناير

:التطبيق

سنوات، وهذه العملية تتم من خالل أدوات مثل ٦التكريب أو الخالبة هو إزالة قواعد السعف والليف من جذع النخلة وينصح عمله للنخيل فوق •

.المنشار اليدوي أو اآللي أو الداس

خلة أو انكسار يفضل أن تقتصر عملية التكريب على إزالة السعف الجاف فقط مع االحتفاظ بالكرب القريب من السعف األخضر لحماية رأس الن•

.السعف أثناء الصعود

ق على الجزء يختلف عن الصوت الناجم عن الطريمكن تحديد خط قطع الكربة من خالل الطرق على هذه المنطقة حيث يعطي الجزء السفلي صوتا  •

.العلوي وهو األكثر جفافا  
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التكريب
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ضرورة مراعاة 

زاوية التكريب 

ها بحيث يكون سطح

من الجذع زاوية 

باتجاه ١٢٠تقارب 

الخارج
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التكريب
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ضرورة إبقاء 

صف أو صفين 

من الكرب قريب 

من السعف 

األخضر
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التكريب

هل هذه النخلة مكربة؟ 
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التكريب

ظروف جيدة لتواجد الحشرات



Public

أبريل/يناير/نوفمبر:المواعيد❖

التطبيقطريقة❖

oالعضوي

حراريا  والمعاملالمعقمالعضويالسماديضاف❖

مع،النخلةعمرمنسنةلكلكيلوجرام5بمعدل

عمرمنسنوات10مروربعدالكميةتثبيتمراعاة

.النخلة

التسميد
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oالكيماوي

التسميد

كجم 1 سوبر فوسفات ثالثي 
46P2O5

نهاية نوفمبر وخالل 

ديسمبر

جرام سلفات 750+ كجم يوريا 1.33

جرام عناصر 300+ بوتاسيوم حجري

صغرى 

+  نيتروجين 46يوريا 

+  سلفات بوتاسيوم 

عناصر صغرى 

يناير

جرام سلفات 750+ كجم يوريا 1.33

جرام عناصر 300+ بوتاسيوم حجري

صغرى 

+  مسلفات بوتاسيو+ يوريا

عناصر صغرى 

فبراير

جرام سلفات 750+ كجم يوريا 1.33

بوتاسيوم حجري

م سلفات بوتاسيو+ يوريا مارس

جرام سلفات بوتاسيوم750 سلفات بوتاسيوم إبريل



Public

سنوي: المواعيد•

2مدة الري لنظام ري بعدد 

220ببلر للشجرة وبتدفق  

7*7لتر ومسافات زراعة 

(دقيقة)متر  

قطارة 12الري بعدد مدة

لتر في 25للشجرة وبتدفق  

7*7الساعة ومسافات زراعة 

(دقيقة)متر 

متوسط االستهالك اليومي بافتراض كفاءة

مالح لنظام الري ونسبة غسيل  األ% 85

%                                15للتربة 

سنوات10عمر (لتر للشجرة )

الشهر

20 29 145 يناير

26 39 193 فبراير

34 50 249 مارس

41 60 298 ابريل

50 73 365 مايو

56 82 409 يونيو

50 73 366 يوليو

43 63 316 أغسطس

39 58 290 سبتمبر

30 44 218 أكتوبر

24 36 178 نوفمبر

19 28 141 ديسمبر

275 المتوسط

100،430 المجموع

الري
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يدة عدددا  مدن الشدماريل الذكرنضع 

بشدددكل معكدددوس داخدددل الشدددماريل 

ك األنثويددة حيددث يتدددراول عدددد تلددد

شددمروح حسددب  20و 10بددين

الصددددنف ويمكددددن أن يزيددددد العدددددد 

ألصددددددناف الخددددددال  والبرحددددددي 

12-10تلقديحويفضل والنسيجي

ة طلعة مدن األدوار الوسدطية للنخلد

وإزالة الباقي

مارس / فبراير : المواعيد ❖

التنبيت
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ر فبراي: الخف األول : المواعيد •
مارس/ 

أبريل: الخف الثاني 

:طريقة التطبيق •

الخف األول

الخف
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الخف الثاني
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أبريل:المواعيد❖

:التطبيقطريقة❖

oواألشواكوالخو السعفمنالعذوقسحب
رأسحولومنتظمةدائريةبصورةوتوزيعها
أسابيع6إلى4بعدالعمليةهذهوتجرىالنخلة
.السعفةعلىعذقكلووضعالتنبيتمن

التفريد والتحدير
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مايو: المواعيد ❖

:طريقة التطبيق ❖

oعند تدلية العذوق إلى األسفل مع ربط حامل العذق
بداية تفرع الشماريل

ك أو بسعفة كما يمكن استخدام حبال من البالستي
.الليف للربط
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التحدير
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خلو الثمار من

الكدمات 

والتشطيب

التكييس الورقي
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:  موعد الزراعة

نهاية ابريل ىلإربيعي منتصف فبراير ❖

نهاية أكتوبر ىلإوخريفي من أواخر أغسطس ❖

صيفي يونيو يوليو❖

:شروط قطع الفسائل

ات قيمة ذونوعيته الممتازة اختيار الصنف المرغوب والذي يتميز بإنتاجيته العالية ❖

عالية تسويقية

الفسائل من لضمان مطابقة الفسيلة للصنف المطلوب ينبغي شراءوذلكمصدر الفسائل❖

.مصدر موثوق

 يقل عن ربع سنوات وبوزن الأيقل عن ن تكون بعمر الأيفضل وقوة ونشاط الفسيلة❖

م عند فصلها عن األمجك25

ض ومروالعاقورال سيما سوسة النخيل الحمراءضروري وسالمة الفسيلة من اآلفات❖

اللفحة السوداء

قلع الفسائل
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مع خالص الشكر والتقدير
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