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 شباط  التقويم الزراعي ألهم المزروعات في سورية لشهر

 التقويم الزراعي  –الخدمات  -الخبرات األكاديمية السورية 

 

 إعداد: د. عبد المنعم العبود

 

   الكلمات المفتاحية: 

 ، المحاصيل الحقلية، األشجار المثمرة، محاصيل الخضر. شباطالتقويم الزراعي، شهر 

 المحتويات:

 مقدمة •

 سورية لشهر شباط التقويم الزراعي ألهم المحاصيل الحقلية في  •

  لمثمرة في سورية لشهر شباطالتقويم الزراعي ألهم األشجار ا •

  الخضر في سورية لشهر شباط التقويم الزراعي ألهم محاصيل •

 مقدمة: 

شباط   شهر  سورية،  منيعتبر  في  الزراعية  السنة  أشهر  إستكمال    أهم  يتم  الشهر  هذا  من ففي  العديد  زراعة 

المحاصيل الحقلية )العدس، الحمص الربيعي والشوندر الربيعي(، وكذلك يتم إضافة الدفعة الثانية من األسمدة  

لكمون، حبة البركة  اآلزوتية لبعض المحاصيل )القمح والشعير(، والقيام بعمليات التعشيب لمحاصيل أخرى )ا

يتم في هذا الشهر زراعة غراس معظم األشجار المثمرة في األرض الدائمة،   وفي مجال األشجار المثمرة  واليانسون(.

الشتوية   بالزيوت  األوراق  المتساقطة  األشجار  برش معظم  القيام  يتم  وكذلك  الالزمة،  التقليم  بعمليات  والقيام 

النحاسية وال المركبات  التفاح، الفستق الحلبي، المخلوطة مع  الكرز،  الدراق،  مبيدات الحشرية )اللوز، المشمش، 

  بصيالت   زراعة  يتم  يتم زراعة البطاطا في العروة الربيعية، وكذلك. أما في مجال محاصيل الخضر  العنب وغيرها(

المشاتل للحصول على  العادي  البصل  إلنتاج  القزح الخضر في  بذور بعض  زراعة  أيضاً  )البندورة، ، ويتم  الشتول 

)السلق    الباذنجان، الفليفلة والتبغ وغيرها(، وأيضاً يتم خالل هذا الشهر االستمرار بقطاف وحش الخضر الورقية

ونورد في هذه النشرة الزراعية التقويم الزراعي ألهم المزروعات  والسبانخ والبقدونس والجرجير والخس وغيرها(،.  

 . في سورية لشهر شباط
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 راعي ألهم المحاصيل الحقليةالتقويم الز

 الخدمة المطلوبة  المحصول
موعد تقديم  

 )يوم(  الخدمة

  القمح

األعشاب   مبيدات  باستخدام  وننصح  القمح،  حقول  في  الضارة  األعشاب  مكافحة 

التعليمات   بقراءة  ننصح  كما  باستخدامها،  المختصين  استشارة  بعد  المتخصصة، 

 الموجودة على عبوة المبيد. 

01-  15 

 15  -01  .الحقل فأر بمكافحة االستمرار

  ويضاف  ، (التفريخ أو التفرع) اإلشطاء طور في اآلزوتية األسمدة من الثانية الدفعة إضافة

  رية   وإعطاء ، %( 46 تركيز يوريا كغ 11 تعادل وهي نقي آزوت وحدات 5 الواحد للدونم

 في   السائدة  المناخية  والظروف  التربة  نوع  حسب   حسب)  األسمدة  هذه  إضافة  بعد

 (. المنطقة

15-28 

وخاصة    والحشرات،   باألمراض  اإلصابة  عن   والتحري  ، الحقلي   الكشف  بعمليات  البدء

األصداء األصفر   أمراض  وذلك  )الصدأ  لظهور(،  المناسبة  المناخية  الظروف    هذا   في 

 .المرض، مثل درجات الحرارة المعتدلة والرطوبة العالية

15-28 

 الشعير

  األعشاب   مبيدات  باستخدام  وننصح  الشعير،   حقول  في  الضارة  األعشاب   مكافحة

  التعليمات  بقراءة  ننصح  كما  باستخدامها،   المختصين  استشارة  بعد  المتخصصة، 

 . المبيد عبوة على  الموجودة

01-  15 

 15  -01  .الحقل فأر بمكافحة االستمرار

  ويضاف  ، (التفريخ أو التفرع) اإلشطاء طور في اآلزوتية األسمدة من الثانية الدفعة إضافة

تركيز  كغ  11-10  حوالي      الواحد  للدونم  هذه  إضافة  بعد  رية  وإعطاء%.    46  يوريا 

 (.المنطقة في السائدة المناخية والظروف التربة نوع) األسمدة

15-28 

 العدس

-9البذار للدونم الواحد بين  استكمال عملية الزراعة في بعض المناطق، ويتراوح معدل  

كغ في األصناف كبيرة البذرة، وننصح    19-17كغ في األصناف صغيرة البذرة، وبين    12

 بمعاملة البذور بالمبيدات الفطرية والحشرية المناسبة قبل الزراعة.

01 -  15 

 28  - 01 البدء بزراعة الحمص الربيعي.  الحمص

 - - القطن

 - - الذرة الصفراء 
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الفول  

 العادي

 15  - 01 القيام بعملية العزيق والتعشيب.

 المناخية  والظروف  التربة  نوع  حسبإعطاء رية بعد القيام بعملية العزيق والتعشيب )

 (. المنطقة في السائدة
15 -  28 

الفول  

 السوداني 
- - 

 - - فول الصويا 

 التبغ 

 15-01 زراعة بذور التبغ في المساكب المناسبة.

للتربة، حراثة سطحية  الحراثة العضوية  األسمدة  وإضافة  إجراء  عملية  خالل  وطمرها   ،

 (.شباط منتصف وحتى الثاني  كانون منتصف من)
15-28 

الشوندر  

 السكري 

بسماد   بالرش  وينصح  خريفية(،  )عروة  والتعشيب  النهائية  التفريد  بعملية  القيام 

 البورون. 
01 -  15 

 15 – 01 تروى األرض حسب الحاجة، وحسب كمية األمطار الهاطلة )عروة خريفية(. 

 28  - 15 القيام بعمليات العزيق والتحضين ومكافحة اآلفات إن وجدت للعروة الخريفية. 

 15  - 01 .الشتوية العروة العروة االنتهاء من الزراعة في

 28-15 .الشتوية العروة العروة في القيام بعمليات الترقيع للجور الغائبة

  قبل  اآلزوتية  األسمدة  كمية  ونصف  والبوتاسية  الفوسفاتية  األسمدة  كميات  جميع  نثر

  تركيز   يوريا  كغ  44:  الواحد  للدونم   يضاف.  سم  20  عمق  على   التربة  في  وقلبها  الزراعة، 

 عروة% )50  البوتاسيوم  سلفات  كغ  24  و%  46  ثالثي   فوسفات   سوبر  كغ  26  و%    46

 (. ربيعية

15-28 

 28-15 البدء بالزراعة في العروة الربيعية.

 28-15 (.ربيعية عروة) مباشرة الزراعة بعد اإلنبات الخفيفة رية إعطار

 - - الشمس  دوار

 - - السمسم 

 

 الكمون

وإضافة التعشيب،  بعملية  يضاف  القيام   ( اآلزوتي  السماد  من  الثانية    للدونم   الدفعة 

 .%(46 يوريا تركيز كغ 5 الواحد
15-  28 
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 حبة البركة 
وإضافة التعشيب،  بعملية  )  القيام  اآلزوتي  السماد  من  الثانية   للدونم  يضافالدفعة 

 . %(.46 يوريا تركيز كغ 10 الواحد
15-  28 

 اليانسون 
التعشيب،   بعملية  )  وإضافةالقيام  اآلزوتي  السماد  من  الثانية   للدونم  يضافالدفعة 

 .%(46 يوريا تركيز كغ 5 الواحد
15-  28 

 القرطم 

سم    30  عميقة  حراثة  تتم   حيث  الربيعية،   العروة  في  للزراعة  المخصصة  التربة  تهيئة

 3)    الزراعة  قبل  جيد  بشكل  بالتربة  وقلبه  المتخمر  البلدي  السماد  ينثر  ثم  باتجاهين، 

ويضاف  (الواحد  للدونم  مكعب  متر ثالثي    12-14،  فوسفات  سوبر  سماد    % 46كغ 

 ، ثم تنعم األرض. %50كغ سماد بوتاسي  8-7و

01-28 

 

 شجار المثمرةالتقويم الزراعي ألهم األ 

 الخدمة المطلوبة  المحصول
موعد تقديم  

 )يوم(  الخدمة

 الزيتون 

 28  - 01 القيام بعملية تقليم أشجار الزيتون. 

 28  - 01 .الدائمة األرض في الزيتون غراس بزراعة االستمرار

 28  - 15 .األمطار هطول عدم حال في الشهر هذا في للبساتين المروية رية إعطاء يفضل

 اللوز

 28  - 01 .الدائمة األرض في اللوز غراس بزراعة االستمرار

 15  - 01 .)تقليم تربية وإثمار( اللوز  أشجار تقليم بعملية القيام

 15  - 01 رش األشجار بالزيوت الشتوية مع مبيد حشري. 

الفستق  

 الحلبي

 28  - 01 (.خفيف تقليم) الفستق الحلبي أشجار تقليم بعملية القيام

 المذكرة  األشجار أعداد بزراعة التقيدزراعة غراس الفستق الحلبي في األرض الدائمة )

 شجرة(. 1/10بمعدل   الحلبي الفستق لشجرة والمؤنثة
01 -  28 

 15  - 01 مع مبيد حشري.  الشتوية بالزيوت األشجار رش

 28  - 15 إضافة دفعة من األسمدة اآلزوتية، والقيام بري األشجار بعد هذه اإلضافة.

 التفاح
طور   في  ذلك  ويتم  التفاح،  ألشجار  المطلوبة  التقليم  بعمليات  السكون  االستمرار 

 )سكون العصارة(.
01 -  15 
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من   حشري  مبيدو  نحاسي  مركبمع    الشتوي  بالزيت  رشة  إجراء االنتهاء  )بعد 

 عمليات التقليم(. 
15 -  28 

 العنب

 15  - 01 االستمرار بعمليات التقليم المطلوبة ألشجار العنب.

 من   االنتهاء  بعد)  حشري  ومبيد  نحاسي  مركب  مع  الشتوي  بالزيت  رشة  إجراء

 (. التقليم عمليات
15 -  28 

 

 

 الكرز

 

األرض الدائمة.  وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة   في  الغراس  بزراعة  االستمرار

 األصل والصنف، وخالية من اآلفات الحشرية والمرضية.
01 -  28 

 15  - 01 (. اإلثمار  أو التربية تقليم) التقليم عملياتب  االستمرار

 28  - 15 . حشري مبيدو نحاسي مركبمع   الشتوي بالزيت رشة إجراء

 البرتقال 

 28  - 01 االستمرار بقطاف ثمار األصناف الناضجة. 

 28  - 01 .ليابسة وحرقهاتقليم األغصان المتكسرة وإزالة األفرع ا

األصل  زراعة   موثوقة  الغراس  هذه  تكون  بأن  وننصح  الدائمة.  األرض  في  الغراس 

   والصنف، وخالية من اآلفات الحشرية والمرضية.
01 -  28 

 28  - 01 .أخذ االحتياطات الخاصة لحماية البساتين من خطر الصقيع

 المشمش

األرض الدائمة.  وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة   في  الغراس  بزراعة  االستمرار

 األصل والصنف، وخالية من اآلفات الحشرية والمرضية.
01 -  28 

 15  - 01 (. اإلثمار  أو التربية تقليم) التقليم عملياتب  االستمرار

 28  - 15 . حشري مبيدو نحاسي مركبمع   الشتوي بالزيت رشة إجراء

 التين
  األصل   موثوقة  الغراس  هذه  تكون  بأن  وننصح.  الدائمة  األرض  في   التين  غراس  زراعة

 . والمرضية الحشرية اآلفات من وخالية والصنف، 
01 -  28 

 الليمون

 28  - 01 االستمرار بقطاف ثمار األصناف الناضجة. 

 28  - 01 .ليابسة وحرقهاتقليم األغصان المتكسرة وإزالة األفرع ا

األصل  زراعة   موثوقة  الغراس  هذه  تكون  بأن  وننصح  الدائمة.  األرض  في  الغراس 

   والمرضية.والصنف، وخالية من اآلفات الحشرية 
01 -  28 

 28  - 01 .أخذ االحتياطات الخاصة لحماية البساتين من خطر الصقيع
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 الدراق

األرض الدائمة.  وننصح بأن تكون هذه الغراس موثوقة   في  الغراس  بزراعة  االستمرار

 األصل والصنف، وخالية من اآلفات الحشرية والمرضية.
01 -  28 

 15  - 01 (. اإلثمار  أو التربية تقليم ) التقليم عملياتب  االستمرار

 28  - 15 . حشري مبيدو نحاسي مركبمع   الشتوي بالزيت رشة إجراء

 الرمان

  األصل   موثوقة  الغراس  هذه   تكون  بأن  وننصح.  الدائمة  األرض  في  الرمان  غراس  زراعة

 . والمرضية الحشرية اآلفات من وخالية والصنف، 
01 -  28 

 طور )  السكون  طور  في  ذلك  ويتم   ، الرمان  ألشجار  المطلوبة  التقليم  بعمليات  القيام

 (.الراحة
01 -  15 

 اإلجاص

موثوقة   .الدائمة  األرض  في   اإلجاص  غراس  زراعة الغراس  هذه  تكون  بأن  وننصح 

 األصل والصنف، وخالية من اآلفات الحشرية والمرضية.
01 -  28 

القيام بعمليات التقليم المطلوبة ألشجار اإلجاص، ويتم ذلك في طور السكون )طور  

 الراحة(.
01 -  15 

من   حشري  مبيدو  نحاسي  مركبمع    الشتوي  بالزيت  رشة  إجراء االنتهاء  )بعد 

 عمليات التقليم(. 
15 -  28 

 الجوز
  األصل   موثوقة  الغراس  هذه  تكون   بأن   وننصح.  الدائمة  األرض  في  الجوز  غراس  زراعة

 . والمرضية الحشرية اآلفات من وخالية والصنف، 
01 -  28 

 

 الخضر التقويم الزراعي ألهم محاصيل 

 الخدمة المطلوبة  المحصول
موعد تقديم  

 )يوم(  الخدمة

 البطاطا 
 يمكن   حيث  ، الثاني   كانون  شهر  في  زراعتها  تتم  لم  إذا  تقاوي البطاطا في الحقل  زراعة

 .شباط 15 حتى زراعتها
01 -  15 

     28  -01 .المشتل ضمن البندورة شتول نتاجاالستمرار بزراعة البذور إل البندورة 

 28  -01 .المشتل ضمن الفليفلة شتول نتاجاالستمرار بزراعة البذور إل الفليفلة 

 28  -01 . المشتل ضمن الباذنجان شتول نتاجاالستمرار بزراعة البذور إل الباذنجان 

 - - البطيخ األحمر 
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 - - البطيخ األصفر 

 البصل العادي 

 قبل  اآلزوتية  األسمدة  كمية  وثلث  والبوتاسية  الفوسفاتية  األسمدة  كميات  جميع  نثر

  تركيز  يوريا  كغ  20:  الواحد  للدونم  يضاف.  سم  20  عمق  على   التربة   في  وقلبها  الزراعة، 

 . %50 البوتاسيوم سلفات كغ 20 و% 46 ثالثي  فوسفات  سوبر كغ 35 و%  46

01 -  15 

 28  -15 البدء بزراعة القزح إلنتاج البصل العادي.

 28  -15 إعطاء رية بعد الزراعة مباشرة.

 الثوم

  والظروف  التربة  نوع  حسب   وذلك  ، يوم(  12-10)  كل  مرة  بمعدل   الري   عملية  تنظيم

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
15-  28 

  إجراء عمليات التعشيب )حسب الحاجة(. 

 - - الخيار

 - - الكوسا

 - - الفاصولياء 

 البازالء 
بمعدل   الري  بعملية    والظروف  التربة  نوع  حسب  وذلك،  يوم  12-10االستمرار 

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01 -  28 

 28  - 15 .والتعشيب العزيق بعملية القيام 

 - - البامياء 

 - - الجزر

 البقدونس 

حش  ستمراراال وصول    بعملية  عند  حوالي  نباتاتالالبقدونس   . سم  (15)  الرتفاع 

 .يوم (30- 20مرة كل ) تكرر عملية الحشو 
01-  28 

بمعدل   الري  بعملية    والظروف  التربة  نوع  حسب  وذلك،  يوم  12-10االستمرار 

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01-  28     

 - - القرنبيط 

 - - الملفوف

 اللفت
بمعدل   الري  بعملية  وذلكيوم  12-10االستمرار    والظروف  التربة  نوع  حسب  ، 

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01-  28     

https://sae-afs.org/ar
https://www.facebook.com/Amal4Syria
https://twitter.com/AcademicsSyrian
https://www.youtube.com/channel/UCqIU8l3vOyo_Hxm3nlL2c3g
mailto:contact@sae-afs.org
https://sae-afs.org/ar/
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     28  -01 يوم من الزراعة(. 60-45االستمرار بقلع اللفت )تنضج جذور اللفت بعد  

 الفجل

بمعدل   الري  بعملية  وذلكيوم  12-10االستمرار    والظروف  التربة  نوع  حسب  ، 

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01-  28     

االستمرار بقلع النباتات ذات الجذور الكبيرة أوالً، وتغسل الجذور بعد قلعها وتربط في 

 حزم صغيرة.
01-  28     

     28  -01 يمكن االستمرار بزراعة الفجل في عروات عديدة.

 السبانخ

بمعدل   الري  بعملية  مباشرة(  يوم  12-10االستمرار  حشة  كل  بعد  الري  ، )يجب 

 (.الرطوبة ونسبة الحرارة درجة) السائدة المناخية والظروف  التربة نوع حسب وذلك
01-  28     

من    ستمراراال األوراق  محصول  البلديبجمع  للنبات    الصنف  يتكون    6-5)عندما 

 وتسقى النباتات بعد كل حشة لضمان نمو أوراق جديدة.  .أوراق كبيرة(
01-  28     

 السلق

بمعدل   الري  بعملية  مباشرة(  يوم  12-10االستمرار  حشة  كل  بعد  الري  ، )يجب 

 (.الرطوبة ونسبة الحرارة درجة) السائدة المناخية والظروف  التربة نوع حسب وذلك
01-  28     

من    االستمرار األوراق  محصول  البلديبجمع  كل  الصنف  الحش  ويستمر  يوم    20، 

إنتاج  ويبلغ  جديدة.  أوراق  نمو  لضمان  كل حشة  بعد  والري  التسميد  ويفضل  مرة، 

مابين    األصناف    1.5-1الدونم  باختالف  الكمية  هذه  وتختلف  الواحدة،  للحشة  طن 

 وموعد الزراعة. 

01-  28     

 الخس
     28  -01 المناسب. الحجم إلى النبات وصول بعد الخس  محصول بجمع االستمرار

     28  -01 من أجل الزراعة في العروة الربيعية. المشتل أرض في الخس بذور زراعة

 - - الملوخية

 الجرجير

  والظروف  التربة  نوع  حسب  وذلك  أيام، (  12-10)  كل  مرة  بمعدل  الري  عملية  تنظيم

  .السائدة المناخية
01-  28     

 وتكرر.  سم(  15)  حوالي  الرتفاع   النباتات  وصول  عند  الجرجير   حش  بعملية  االستمرار

 . يوم( 30- 20) كل مرة  الحش عملية
01-  28     
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