
 

برنامج الممارسـات الجيدة للنخيل والتمور

الخف ا�ول

التسميد الكيماويالتسميد العضويقلع الفسائل

التنبيتالرش بالكبريت المايكرونيخدمة رأس النخلة

الخف الثاني (اختياري)التكييس الورقي

التكييس المشبكالتحديرالتفريد

خزن التمورتجفيف التمورجني التمور

 مارس. أبريل. مايو. يونيو. يوليو
سبتمبر. أكتوبر

ديسمبر. يناير. فبراير. مارس. أبريلنوفمبر. أبريل

فبراير. مارسديسمبر. أبريل نوفمبر. ديسمبر. يناير

أبريلبعد عملية التنبيت مباشرةفبراير. مارس

يوليومايوأبريل

 يونيو. يوليو. أغسطس. سبتمبر.
يوليو. أغسطس. سبتمبر. أكتوبرأغسطس. سبتمبر. أكتوبرأكتوبر

ARABIC
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েখজুেরর ভােলা কৃিষ পদ্ধিতগুিল

ৈজব সার রাসায়িনক সার

মাইেকর্া সালফার েস্পর্ পরাগায়ন    

বয্ািগং িদবত্ীয় পাতলা 

                      
সংগর্হস্থল  সংগর্েহর তািরখ

Bengali

পর্থম  পাতলা 

অফশুটগুিল উপেড় েনওয়া

অফশুটগুিল উপেড় েনওয়া

শুকােনা তািরখগুিল

নেভমবর্-িডেসমবর্-জানুয়ারী

নেভমবর্ - এিপর্ল  িডেসমবর্-জানুয়াির-েফবর্ুয়াির-মাচর-্এিপর্
ল

মাচর্ - এিপর্ল - েম - জুন জুলাই - 
েসেপ্টমবর্ - অেক্টাবর              

িডেসমবর্-এিপর্ল েফবর্ুয়ারী মাচর্ 

েফবর্ুয়iরী মাচর্ পরাগায়েনর সােথ সােথই এিপর্ল

জুলাই   েম         এিপর্ল

আগস্ট-েসেপ্টমবর্-অেক্টাবর েসেপ্টমবর্-অেক্টাবর

 

জুন-জুলাই-আগস্ট-েসেপ্টমবর্-   
অেক্টাবর

সবত্ন্তর্করণ প্লািস্টক বয্ািগং গুচ্ছ সমথর্ন 



 

DATE PALM GOOD AGRICULTURE PRACTICES

Organic fertilization Chemical fertilization

Micro Sulfur Spraying                   Pollination

Bagging Second thinning
(Optional)

 
Bunch Support Plastic Bagging

Dates Drying Dates Storage

EN
G

LISH

First Thinning

Uprooting offshoots

Palm Head Service

 
Individualization

Harvesting dates

March - April - May - June - July 
September - October

November - April  December - January - February - 
March - April

November - December - January December - April February - March

February-March Immediately after pollination April

May JulyApril

June - July - August -  September -
October

August-September-October July - August- September-
October
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MGA MABUTING KASANAYAN SA 
PAGTATANIM NG DATES

Paglalagay ng 
Organikong Pataba

Paglalagay ng Kemikal 
na Pataba

Pagspray ng  Asupre              Polinasyon

Paglalagay ng Bag Pangalawang Pagbawas 
ng Bunga (Opsyunal)

Pagbibilad ng Dates Pag Iimbak ng dates

Filipino

Unang pagbawas sa 
mga bunga

Pagtatangal ng mga 
Supling

Pagserbisyo sa Ulo ng 
Dates

Pag-Aani ng Dates

Marso - Abril - Mayo – Hun-    Hul - 
Setymbre - Uktobre

Nobyembre - Abril  Disyembrer - Enero - Pebrero - 
Marso - Abril

Nobyembre - Disyembre - Enero Disyembrer -  Abril Pebrero - Marso

Pebrero - Marso
Agad ilagay pagkatapos ng 
polinasyon Abril

Mayo HulyoAbril

Hunyo - Hulyo - Agosto - 
Setyembre - Uktobre

Agosto - Setyembre - Uktobre
 

Hulyo - Agosto - Setyembre - 
Uktobre

Pagsasaayos ng mga 
Buwig

Paglalagay Suporta sa 
mga Buwig

Paglalagay ng mga Net 
bag
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د کهجوری د کرنې ښه عملونه

لومړی رنګي کول

                    د افشوټو ايستل
 

کيمياوي سرېد عضوي سره ورکول

 د مايکرو سلفر سره سپرید کهجوري سر پاکول
ګرده افشانی کول

دوهم  رنګي کول (اختياري)کڅوړه اچول

 د غونچي تړلانفراديت

د کهجوري ذخيره کولکهجوری وچولد ميوی حاصل

 مارچ - اپريل - می - جون - جوالی -
سپتمبر -  اکتوبر

دسمبر - جنوري - فبروري - مارچ - اپريلنومبر - اپريل

فبروري - مارچډسمبر – اپريلنومبر - ډسمبر - جنوري

پريالد ټوکيدنې نه سمدالسه وروستهفبروري - مارچ

جوالیمیاپريل

جوالی - اګست - سپتمبر - اکتوبراګست - سپتمبر - اکتوبرجون - جوالی - اګست - سپتمبر - اکتوبر

Pashto

 کڅوړه کول يا د پالستيکي
کڅوړه



 

کهجور کی زراعت کےبہترين طريقے

پهل کی پہلی چهدرا ئی

                                 
شاخوں کو جڑ سے اکهاڑ 

پهينکنا

 
کيميائی فرڻيالئزيشننامياتی فرڻيالئزيشن

کهجور کے پهولوں کی جرگنمائيکرو سلفر سپرےکهجور  کےسرکی صفا ئی

پهل کی دوسری چهدرا ئی بيگنگ
(اختياری)

گچهے کو سہاره فراہم کرناانفراديت

کهجوريں  ذخيره کرناکهجوريں خشک کرناکهجوروں کی کڻائی

 مارچ - اپريل - مئی - جون جوالئی -
ستمبر - اکتوبر

دسمبر جنوری فروری مارچ اپريلنومبر - اپريل

فروری مارچدسمبر اپريلنومبر دسمبر جنوری

اپريلپراگندگی کے فورا بعدفروری مارچ

جوالئیمئیاپريل

جوالئی اگست ستمبراکتوبراگست ستمبراکتوبرجون جوالئی اگست ستمبراکتوبر

U
rdu

پالسڻک کی تهيلی چڑهانا
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