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 نيسان  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. نيسان التقويم الزراعي، شهر

 المحتويات:

 مقدمة •

 نيسانالتقويم الزراعي ألهم المحاصيل الحقلية في سورية لشهر   •

 نيسانالتقويم الزراعي ألهم األشجار المثمرة في سورية لشهر   •

 نيسان  التقويم الزراعي ألهم محاصيل الخضر في سورية لشهر •

 مقدمة: 

يعتبر شهر نيسان من أهم أشهر السنة الزراعية في سورية، ففي مجال المحاصيل الحقلية تستمر في هذا الشهر 

عمليات الكشف الحقلي والتحري عن اإلصابة باألمراض والحشرات، والقيام بعملية المكافحة )في حال ظهور  

( في حقول القمح والشعير والعدس والحمص والشوندر السكري، ويتم أيضاً االقتصاديةالعتبة  اإلصابة وتجاوزها

في هذا الشهر البدء بزراعة أهم المحاصيل الحقلية الصيفية كالقطن والذرة الصفراء ودوار الشمس والسمسم  

  .والقرطم والفول السوداني 

وفي مجال األشجار المثمرة يتم في هذا الشهر القيام بحراثة سطحية ربيعية للتربة في معظم البساتين، وذلك  

للتخلص من األعشاب الحولية والمعمرة، وتهوية التربة، وتسهيل نفوذ مياه األمطار وحفظها في التربة )الزيتون، 

لعنب، التين، الرمان وغيرها(، وكذلك يتم تجهيز أحواض  اللوز، الفستق الحلبي، المشمش، الدراق، الكرز، التفاح، ا

السقاية، وتكليس جذع بعض األشجار المثمرة بمحلول الكلس المضاف له كبريتات النحاس وكلوريد الصوديوم،  

ويتم القيام أيضاً بالمراقبة الحقلية لآلفات )األمراض والحشرات(، والبدء بعملية المكافحة مباشرة عند مالحظة  

 .ابةأي إص

أما في مجال محاصيل الخضر يتم في هذا الشهر القيام بعملية زراعة شتول الخضر الصيفية في األرض الدائمة  

)البندورة، الباذنجان والفليفلة(، ويتم أيضاً زراعة بذور الخضر الصيفية في األرض الدائمة مباشرة )الخيار، الكوسا،  
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وغيرها(. ونورد في هذه النشرة الزراعية التقويم الزراعي ألهم  الفاصولياء، البامياء، البطيخ األحمر واألصفر

 المزروعات في سورية لشهر نيسان.

 

 نيسان لشهر  في سورية   التقويم الزراعي ألهم المحاصيل الحقلية 

 الخدمة المطلوبة  المحصول
موعد تقديم  

 )يوم(  الخدمة

  القمح

مبيدات   باستخدام  وننصح  القمح،  حقول  في  الضارة  األعشاب  مكافحة  من  االنتهاء 

المتخصصة، وذلك بعد استشارة المختصين باستخدامها، كما ننصح بقراءة األعشاب  

 التعليمات الموجودة على عبوة المبيد.

01-  15 

ب    )األصداء(   باألمراض  اإلصابة   عن  والتحري  ، الحقلي   الكشف  عملياتاالستمرار 

والقيام بعملية المكافحة في حال ظهور اإلصابة وتجاوزها   ، )السونة والمن(  والحشرات

 لعملية المكافحة. االقتصاديةالعتبة 

01-  30 

القمح ري  عملية  على  ا  التركيز  حال  األمطارفي    والظروف   التربة  نوع  )حسب  نحباس 

 (. المنطقة في السائدة المناخية
01-  30 

 الشعير

من     مبيدات   باستخدام  وننصح  الشعير،   حقول  في  الضارة  األعشاب  مكافحةاالنتهاء 

 بقراءة  ننصح  كما  باستخدامها،   المختصين  استشارة  بعدوذلك    المتخصصة،   األعشاب 

 .المبيد عبوة على  الموجودة التعليمات

01-  15 

بعمليات )األصداء(   اإلصابة   عن  والتحري  الحقلي،   الكشف  االستمرار    باألمراض 

)السونة والمن(، والقيام بعملية المكافحة في حال ظهور اإلصابة وتجاوزها والحشرات  

 لعملية المكافحة. االقتصاديةالعتبة 

01-  30 

ا حال  في  وذلك  للشعير،  واحدة  ري  بعملية  القيام  األمطار  يمكن   نوع  )حسبنحباس 

 (.المنطقة في السائدة المناخية والظروف التربة
01-  30 

 العدس

وخاصة   الضارة  األعشاب  من  التخلص  بهدف  اليدوي،  التعشيب  بعمليات  االستمرار 

 الهالوك والحامول.
01 -  15 

)الفطرية    اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي،   الكشف  بعمليات  االستمرار باألمراض 

لظهورها   والفيروسية( المناسبة  المناخية  الظروف  في  وذلك  )المن(،  والحشرات 

وجدت  )درجات   إن  المكافحة  بعمليات  والقيام  العالية(،  والرطوبة  المعتدلة  الحرارة 

 لعملية المكافحة.  االقتصاديةاإلصابة وتجاوزت العتبة 

01 -  30 
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 الحمص

 15  - 01 القيام بعمليات التعشيب للحمص الربيعي. 

القيام بالرش الوقائي للحمص الشتوي بالمبيدات الفطرية المناسبة )رش وقائي للفحة  

 األسكوكيتا وغيرها(. 
01 -  30 

 القطن

الربيعي،  الصقيع  خطر  زوال  بعد  وذلك  المناطق،  معظم  في  القطن  بزراعة  البدء 

( الزراعة  طرق  باختالف  الالزمة  البذار  كمية  الزراعة    6-5وتختلف  حال  في  كغ/الدونم 

كغ/الدونم في طرق الزراعة األخرى(، وننصح 10-8على خطوط، وترتفع هذه الكمية إلى  

 سم.  5بزراعة القطن على خطوط، وعلى عمق 

01 -  15 

تتجاوز   ال  مدة  الترقيع خالل  بعملية  القيام  )يخصص    15يجب  الزراعة  تاريخ  يوم من 

 كغ من البذار المنقوع بالماء للقيام بهذه العملية في الدونم الواحد(. 1
15 -  30 

 الذرة الصفراء 

 30  - 15 البدء بعملية الزراعة للعروة الرئيسية المبكرة.

 30  - 15 الترقيع خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الزراعة. يجب القيام بعملية 

 30  - 15 القيام بعملية التفريد بعد ثالثة أسابيع من الزراعة. 

الفول  

 العادي

 15  - 01 االستمرار بحصاد )قطاف( قرون الفول األخضر حتى منتصف هذا الشهر. 

 15  - 01 ومكافحة حشرة المن )في حال وجود اإلصابة(. القيام بعملية العزيق والتعشيب، 

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

 (. المنطقة في السائدة
15 -  30 

الفول  

 السوداني 

 15  - 01 االنتهاء من عمليات التنعيم والتسوية والتخطيط وفتح سواقي الري.

 15  - 01 البدء بعملية الزراعة بعد زوال خطر الصقيع الربيعي.

 في  السائدة  المناخية  والظروف  التربة  نوع  حسب)  منتصف هذا الشهر  بعد  رية  إعطاء

 (.المنطقة
15 -  30 

 فول الصويا 

سم، وذلك للقضاء على األعشاب التي نمت في    30-25القيام بحراثة عميقة، وبعمق  

 الشتاء )تكون الحراثة بشكل متعامد(. فصل 
01 -  15 

 30  - 15 القيام بعمليات التنعيم والتسوية والتخطيط وفتح سواقي الري.

 التبغ 

ب  التشتيلالبدء  الدائمة،   عملية  األرض  أن  و   في  حوالي يجب  الشتلة  عمر    شهرين  يكون 

 . سم 12  –10وطولها 
15 -  30  

الزراعة المروية    5-4القيام بري الشتول بعد    حسب )أيام من تاريخ التشتيل في حال 

 (. المنطقة في السائدة المناخية والظروف التربة نوع
15 -  30  

30  - 15 القيام بعملية الترقيع بعد أسبوع من تاريخ التشتيل.  
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الشوندر  

 السكري 

 15  - 01 التعشيب )جميع العروات(.االستمرار بعمليات الخدمة وخاصة 

ريات حسب الحاجة، وحسب كمية األمطار الهاطلة )جميع   3-2االستمرار بري األرض  

 العروات(.  
01 – 30 

ب  والقيام    والحشرات،   باألمراض  اإلصابة   عن  والتحري  ، الحقلي   الكشف  عملياتالقيام 

 (. جميع العروات)بعمليات المكافحة إن وجدت اإلصابة 
01 -  30 

والتحضين،   التفريد  بعملية  القيام   عروة )البورون    بسماد  بالرش  وينصح  والتعشيب 

 . (ربيعية
01 -  15 

 30-15 .الربيعية العروة إضافة الدفعة الثانية من األسمدة اآلزوتية، والري مباشرة وذلك في

 الشمس  دوار

 

 30-01 المناطق.  االستمرار بالزراعة في جميع

 المناخية   والظروف   التربة  نوع  حسب)  بعد عملية الزراعة بعشرة أيام  رية خفيفة  إعطاء

 (. المنطقة في السائدة
15-30 

 30-15 القيام بعملية التفريد بعد عشرة أيام من تشكل البادرات 

 السمسم 

 30-15 الزراعة بعد منتصف هذا الشهر. البدء بعملية 

  في   السائدة   المناخية  والظروف  التربة  نوع  حسب )  بعد عملية الزراعة  رية خفيفة  إعطاء

 (.المنطقة
15-30 

 

 الكمون

 

 النضج  تمام  الكمون التي تغير لونها وبدأت باإلصفرار، وذلك قبل  نباتات  بحصاد  البدء

الثمار بالتلون باللون البني الفاتح(، ويفضل أن يتم الحصاد البذور )عندما تبدأ    وانفراط

 .في يوم مشمس، وفي الصباح الباكر مع وجود الندى، كي ال تنفرط الثمار على األرض

15-  30 

 30  - 15 التجفيف.  مكان إلى ونقلها حزم،  في النباتات المحصودة جمع

 حبة البركة 
  انخفاض   وعند  المروية،   الزراعات  في  وذلك  الحاجة،   عند   واحدةخفيفة  برية  القيام  

 .المطري الهطول مستوى
01 -  30 

 اليانسون 
بعملية جمع البدء  في استخدامها في مجال    األوراق  يمكن  الرغبة  الخضراء، وذلك عند 

   الصناعات الغذائية والدوائية.
15 -  30 

 القرطم 

 30-15 . بعد زوال خطر الصقيع القرطم ذورالبدء بزراعة ب 

 30-15 يوم من تاريخ الزراعة.  15يجب القيام بعملية الترقيع خالل مدة ال تتجاوز 

 30-15 القيام بعملية التفريد بعد عشرة أيام من تشكل البادرات.
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 نيسان التقويم الزراعي ألهم األشجار المثمرة في سورية لشهر 

 الخدمة المطلوبة  المحصول
موعد تقديم  

 )يوم(  الخدمة

 الزيتون 

( للتربة  ربيعية  سطحية  بحراثة  األعشاب  12-10القيام  من  للتخلص  وذلك  سم(، 

 الضارة وتهوية التربة. 
15 -  30 

باألمراض  ستمراراال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  الطاووس    بعمليات  )عين 

الزيتون  والحشرات  والذبول(،  ساق   ، )عثة  وحفار  الزيتون  أوراق  ذبابة  الزيتون،  بسيال 

وتجاوزها    .الزيتون( اإلصابات  ظهور  حال  في  وذلك  الالزمة،  المكافحة  بعمليات  والقيام 

 للعتبات المخصصة لعمليات المكافحة. 

01 -  30 

 30  - 01 .األمطار هطول عدم حال في الشهر هذا  في ري البساتين المروية يفضل

 اللوز

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة في وحفظها األمطار مياه نفوذ وتسهيل التربة،  وتهوية والمعمرة،  الحولية
01 -  15 

رية  يفضل نهاية    المروية  للبساتين  إعطاء  الشهرقبل   هطول   عدم  حال  في  )  هذا 

 . األمطار(
15 -  30 

باألمراض  بدءال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  اللوزيات(،   بعمليات    )صدأ 

اللوز    والحشرات  فراشة  اللوز،  قلف  سوسة  الخوخ،  ساق  حفار  اللوز،  )كابنودس 

والمن(.   اإلصابات الحرشفية  ظهور  حال  في  وذلك  الالزمة،  المكافحة  بعمليات  والقيام 

 وتجاوزها للعتبات المخصصة لعمليات المكافحة. 

01 -  30 

الفستق  

 الحلبي

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة في وحفظها األمطار مياه نفوذ وتسهيل التربة،  وتهوية والمعمرة،  الحولية
01 -  30 

)تبقع األوراق والذبول   بعمليات الكشف الحقلي والتحري عن اإلصابة باألمراض   بدءال

الحلبي،   والحشرات  الفيرتيسليومي(،  الفستق  براعم  ثاقبة  والجذور،  الساق  )حفارات 

والقيام بعمليات المكافحة الالزمة، وذلك في حال    .المن ودودة أوراق الفستق الحلبي(

 ظهور اإلصابات وتجاوزها للعتبات المخصصة لعمليات المكافحة.

01 -  30 

 التفاح

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة، وتسهيل نفوذ مياه األمطار وحفظها في التربة وتهوية والمعمرة،  الحولية
01 -  15 

 30  - 15 .األمطار هطول عدم حال في الشهر هذا في المروية للبساتين رية إعطاء يفضل

باألمراض  بدءال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  الدقيقي    بعمليات   30  - 01)البياض 
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والمن(  والحشرات  والجرب(،  القشرية  الحشرات  البراعم،  بعمليات    .)ثاقبات  والقيام 

المكافحة الالزمة، وذلك في حال ظهور اإلصابات وتجاوزها للعتبات المخصصة لعمليات  

 المكافحة.

 العنب

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة، وتسهيل نفوذ مياه األمطار وحفظها في التربة وتهوية والمعمرة،  الحولية
01 -  15 

 30  - 01 .الشهر هذا في لبساتينري االقيام ب 

باألمراض  بدءال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  الدقيقي،   بعمليات  )البياض 

والجرب(،  الزغبي  والمن(  والحشرات  البياض  القشرية  الحشرات  البراعم،   .)ثاقبات 

للعتبات   وتجاوزها  اإلصابات  ظهور  حال  في  وذلك  الالزمة،  المكافحة  بعمليات  والقيام 

)يمكن القيام بالرش الوقائي بمبيد حشري ومبيد فطري   المخصصة لعمليات المكافحة

 . وعناصر صغرى مغذية(

01 -  30 

 

 

 الكرز

 

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة  وتهوية الحولية والمعمرة، 
01 -  15 

  هذا   في  المروية   للبساتين  رية  إعطاء  يفضلتجهيز أحواض السقاية حول أشجار الكرز. و 

 .األمطار هطول عدم  حال في الشهر
01 -  15 

باألمراض  بدءال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  الدراق،    بعمليات  أوراق  )تجعد 

والتصمغ(،  التاجي  التدرن  الدقيقي،  والمن(  والحشرات  البياض  والقيام   .)الكابنودس 

بعمليات المكافحة الالزمة، وذلك في حال ظهور اإلصابات وتجاوزها للعتبات المخصصة  

 لعمليات المكافحة. 

01 -  30 

 البرتقال 

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة  وتهوية الحولية والمعمرة، 
01 -  15 

 30  - 15 القيام بالرش الوقائي لألمراض الفطرية.

 30  - 01   القيام بري األشجار في حال انحباس األمطار.

 المشمش

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة  وتهوية الحولية والمعمرة، 
01 -  15 

  في   المروية  للبساتين  رية  إعطاء  يفضلتجهيز أحواض السقاية حول أشجار المشمش. و 

 .  األمطار هطول عدم حال في الشهر هذا
01 -  15 

جذوع   بتكليس  القيام  النحاس  يمكن  كبريتات  له  المضاف  الكلس  بمحلول   15  - 01األشجار 

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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 وكلوريد الصوديوم. 

باألمراض  بدءال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  الدراق،    بعمليات  أوراق  )تجعد 

والتصمغ(،  التاجي  التدرن  الدقيقي،  البياض  سوسة    والحشرات  العفن،  )الكابنودس، 

يام بعمليات المكافحة الالزمة، وذلك في حال ظهور والق .ثمار المشمش الذهبية والمن(

 اإلصابات وتجاوزها للعتبات المخصصة لعمليات المكافحة.

01 -  30 

 التين

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربةالتربة، وتسهيل نفوذ مياه األمطار وحفظها في  وتهوية والمعمرة،  الحولية
01 -  15 

 15  - 01 .األمطار هطول عدم حال في الشهر هذا في المروية للبساتين رية إعطاء يفضل

النحاس   كبريتات  له  المضاف  الكلس  بمحلول  األشجار  جذوع  بتكليس  القيام  يمكن 

 وكلوريد الصوديوم. 
01 -  15 

 )تبرقش أوراق التين(،   بعمليات الكشف الحقلي والتحري عن اإلصابة باألمراض   بدءال

والحشرات    والحشرات التين  أوراق  فراشة  التين،  ساق  حفار  الخضراء،  )البسيال 

والقيام بعمليات المكافحة الالزمة، وذلك في حال ظهور اإلصابات وتجاوزها   .القشرية(

 للعتبات المخصصة لعمليات المكافحة.

01 -  30 

 الليمون

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة  وتهوية الحولية والمعمرة، 
01 -  15 

 30  - 15 القيام بالرش الوقائي لألمراض الفطرية.

 30  - 01   القيام بري األشجار في حال انحباس األمطار.

 الدراق

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة  وتهوية الحولية والمعمرة، 
01 -  15 

و  الدراق،  أشجار  حول  السقاية  أحواض   في  المروية  للبساتين  رية  إعطاء  يفضلتجهيز 

 .األمطار هطول عدم حال في الشهر هذا
01 -  15 

جذوع   بتكليس  القيام  النحاس  يمكن  كبريتات  له  المضاف  الكلس  بمحلول  األشجار 

 وكلوريد الصوديوم. 
01 -  15 

باألمراض  بدءال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  الدراق،    بعمليات  أوراق  )تجعد 

والتصمغ(،  التاجي  التدرن  الدقيقي،  البياض  والمن(  والحشرات  العفن،    . )الكابنودس 

الالز المكافحة  بعمليات  للعتبات  والقيام  وتجاوزها  اإلصابات  ظهور  حال  في  وذلك  مة، 

 المخصصة لعمليات المكافحة.

01 -  30 

https://sae-afs.org/ar
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 الرمان

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .التربة، وتسهيل نفوذ مياه األمطار وحفظها في التربة وتهوية والمعمرة،  الحولية
01 -  15 

و  الرمان،  أشجار  حول  السقاية  أحواض   في  المروية  للبساتين  رية  إعطاء  يفضلتجهيز 

 .األمطار هطول عدم حال في الشهر هذا
01 -  15 

 ،()الذبول وتبقع األوراق  بعمليات الكشف الحقلي والتحري عن اإلصابة باألمراض   بدءال

الرمان )  والحشرات ساق  و  ، حفار  البيضاء  المكافحة    .المن(الذبابة  بعمليات  والقيام 

لعمليات   المخصصة  للعتبات  وتجاوزها  اإلصابات  ظهور  حال  في  وذلك  الالزمة، 

 المكافحة.

01 -  30 

 اإلجاص

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

 .وتسهيل نفوذ مياه األمطار وحفظها في التربةالتربة،  وتهوية والمعمرة،  الحولية
01 -  15 

 30  - 15 .األمطار هطول عدم حال في الشهر هذا في المروية للبساتين رية إعطاء يفضل

باألمراض  بدءال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  الدقيقي    بعمليات  )البياض 

والمن(  والحشرات  والجرب(،  القشرية  الحشرات  البراعم،  بعمليات    .)ثاقبات  والقيام 

المكافحة الالزمة، وذلك في حال ظهور اإلصابات وتجاوزها للعتبات المخصصة لعمليات  

 المكافحة.

01 -  30 

 الجوز

  األعشاب   من  للتخلص  وذلك  ، (سم12-10)  للتربة  ربيعية   سطحية  بحراثة  القيام

  .التربة في وحفظها األمطار مياه نفوذ وتسهيل التربة،  وتهوية والمعمرة،  الحولية
01 -  15 

وكذلك   ، وخاصة في أحواض األشجار  ، التعشيب المستمر في بساتين الجوزيجب القيام ب 

 أسفل جذع الشجرة.سرطانات النامية ال يجب قلع
01 -  15 

و  الجوز،  أشجار  حول  السقاية  أحواض  من    جبيتجهيز  بقليل  الشجرة  ساق  إحاطة 

مباشرة إليه  الماء  وصول  لمنع  و التراب    هذا   في  المروية  للبساتين  رية  إعطاء  يفضل، 

 .األمطار هطول عدم  حال في الشهر

01 -  15 

باألمراض  بدءال اإلصابة  عن  والتحري  الحقلي  الكشف  الجوز(،   بعمليات  كنوز   )انترا

والمن(  والحشرات القشرية  في   .)الحشرات  وذلك  الالزمة،  المكافحة  بعمليات  والقيام 

 حال ظهور اإلصابات وتجاوزها للعتبات المخصصة لعمليات المكافحة.

01 -  30 
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 نيسانالتقويم الزراعي ألهم محاصيل الخضر في سورية لشهر 

 الخدمة المطلوبة  المحصول
موعد تقديم  

 )يوم(  الخدمة

 البطاطا 

الري بعملية    السائدة   المناخية  والظروف  التربة  نوع  حسب  وذلك(  رية  3ـ2)   القيام 

 .(الرطوبة ونسبة الحرارة درجة)
01 -  30 

 30  -15 .والتنقية )الثاني( والتحضين والتعشيب العزيق بعمليات القيام

 30  -15   .اآلزوتي  السماد من الثالثة الدفعة إضافة

  عند   مباشرة  المكافحة  بعملية   والبدء  ، (والحشرات  األمراض)  لآلفات  الحقلية  المراقبة

 . إصابة أي مالحظة
01-  30 

 البندورة 

ب  التشتيلالبدء  الصقيع    عملية  خطر  زوال  بعد  وذلك  الدائمة،  األرض  في  للبندورة 

 . سم 15 –10وطولها   شهرين تقريباً،  الشتول بعمر كونيجب أن تو  الربيعي، 
01-  15     

 30  -15 القيام بعملية الترقيع بعد أسبوع من تاريخ التشتيل.

الري بعملية    السائدة   المناخية  والظروف  التربة  نوع  حسب  وذلك(  رية  3ـ2)   القيام 

 .(الرطوبة ونسبة الحرارة درجة)
01-  30     

 30  -15 أسابيع من تاريخ التشتيل. 3-2القيام بعملية العزيق بعد 

 الفليفلة 

ب  التشتيلالبدء  الصقيع    عملية  خطر  زوال  بعد  وذلك  الدائمة،  األرض  في  للفليفلة 

 . سم 15 –10وطولها   شهرين تقريباً،  الشتول بعمر كونيجب أن تو  الربيعي، 
01-  15     

 30  -15 القيام بعملية الترقيع بعد أسبوع من تاريخ التشتيل.

الري بعملية    السائدة   المناخية  والظروف  التربة  نوع  حسب  وذلك(  رية  3ـ2)   القيام 

 .(الرطوبة ونسبة الحرارة درجة)
01-  30     

 30  -15 أسابيع من تاريخ التشتيل. 3-2القيام بعملية العزيق بعد 

 الباذنجان 

ب  التشتيل البدء  الصقيع    عملية  خطر  زوال  بعد  وذلك  الدائمة،  األرض  في  للباذنجان 

 . سم 15 –10وطولها   شهرين تقريباً،  الشتول بعمر كونيجب أن تو  الربيعي، 
01-  15     

 30  -15 القيام بعملية الترقيع بعد أسبوع من تاريخ التشتيل.

الري بعملية    السائدة   المناخية  والظروف  التربة  نوع  حسب  وذلك(  رية  3ـ2)   القيام 

 .(الرطوبة ونسبة الحرارة درجة)
01-  30     

 30  -15 أسابيع من تاريخ التشتيل. 3-2القيام بعملية العزيق بعد 

 15  - 01  .البدء بزراعة بذور البطيخ األحمر في األرض الدائمةالبطيخ  

https://sae-afs.org/ar
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المروية األحمر الزراعة  في  الري  بعملية    والظروف   التربة  نوع  حسب  وذلك(  رية  3ـ2)  القيام 

 .(الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
15-  30 

البطيخ  

 األصفر

 15  - 01  .البدء بزراعة بذور البطيخ األصفر في األرض الدائمة

المروية الزراعة  في  الري  بعملية    والظروف   التربة  نوع  حسب  وذلك(  رية  3ـ2)  القيام 

 .(الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
15-  30 

البصل  

 العادي

  والظروف   التربة  نوع  حسب  وذلك  ، يوم(  10-8)  كل  مرة   بمعدل   الري   عملية  تنظيم

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01 -  30 

الثالثة الدفعة  )  إضافة  اآلزوتية  األسمدة  الواحد:  من  للدونم   تركيز  يوريا  كغ  20يضاف 

46 % .) 
15-  30 

 الثوم

الثانية الدفعة  )  إضافة  اآلزوتية  األسمدة  الواحد:  من  للدونم   تركيز  يوريا  كغ  20يضاف 

46 % .) 
01-  30 

 30  -01 الحاجة(.  )حسبإجراء عمليات التعشيب 

  والظروف   التربة  نوع  حسب  وذلك  ، يوم(  10-8)  كل  مرة   بمعدل   الري   عملية  تنظيم

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01-  30 

 الخيار

بعد زوال خطر الصقيع    ، وذلك زراعة بذور الخيار في األرض الدائمة في جميع المناطق

 الربيعي.
01-  30 

 30  -15 تاريخ الزراعة. القيام بعملية الترقيع بعد عشرة أيام من 

ب  الواحدةالعملية  القيام  الجورة  في  واحد  نبات  على  اإلبقاء  بهدف  و تفريد  هذه ،  تتم 

 .الزراعة تاريخمدة شهر من لوتستمر  ، العملية بعد ظهور الورقة الثانية
15-  30 

 30  -15 يوم  ( 15) بعد اإلنبات بحوالي اآلزوتي إضافة الدفعة األولى من السماد 

  والظروف   التربة  نوع  حسب  وذلك  ، يوم(  10-8)  كل  مرة   بمعدل   الري   عملية  تنظيم

  (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01-  30 

 30  -15 .األعشاب الضارةبهدف القضاء على ق وتعشيب سطحية ي إجراء عملية عز 

 الكوسا

بعد زوال خطر الصقيع    ، وذلكفي األرض الدائمة في جميع المناطق  زراعة بذور الكوسا

 الربيعي.
01-  30 

 30  -15 القيام بعملية الترقيع بعد عشرة أيام من تاريخ الزراعة. 

ب  الواحدةالعملية  القيام  الجورة  في  واحد  نبات  على  اإلبقاء  بهدف  و تفريد  هذه ،  تتم 

 .الزراعة تاريخمدة شهر من لوتستمر  ، الثانيةالعملية بعد ظهور الورقة 
15-  30 
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 30  -15 . يوم ( 15) بعد اإلنبات بحوالي اآلزوتي إضافة الدفعة األولى من السماد 

  والظروف   التربة  نوع  حسب  وذلك  ، يوم(  10-8)  كل  مرة   بمعدل   الري   عملية  تنظيم

  (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01-  30 

 30  -15 .األعشاب الضارةبهدف القضاء على ق وتعشيب سطحية ي إجراء عملية عز 

 الفاصولياء 

 15  - 01 .البدء بزراعة بذور الفاصولياء في األرض الدائمة

 30  -15 القيام بعملية الترقيع بعد عشرة أيام من تاريخ الزراعة. 

 30  -15 تاريخ الزراعة. يوم من  20القيام بعملية التفريد بعد 

  والظروف   التربة  نوع  حسب  وذلك  ، يوم(  10-8)  كل  مرة   بمعدل   الري   عملية  تنظيم

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01 -  30 

 البازالء 
ب    الجافة   البذور  على   للحصول  الكامل،   النضج  تمام   بعد  البازالء  محصول   حصادالقيام 

 .الزراعة مواعيد وبحسب المزروع،  الصنف بحسب وذلك الرئيسية،  العروة من
01 -  30 

 البامياء 

بعد زوال خطر الصقيع    ، وذلكفي األرض الدائمة في جميع المناطق  زراعة بذور البامياء

 الربيعي.
01 -  15 

30  -15 القيام بعملية الترقيع بعد عشرة أيام من تاريخ الزراعة.   

30  -15 .تفريد بهدف اإلبقاء على نبات واحد في الجورة الواحدةالعملية القيام ب   

 30  -15 . يوم (15) من السماد االزوتي بعد اإلنبات بحوالي ثانيةإضافة الدفعة ال

  والظروف   التربة   نوع   حسب  وذلك   ، يوم(  15-12)  كل  مرة  بمعدل  الري  عملية  تنظيم

 (.الرطوبة ونسبة  الحرارة درجة) السائدة المناخية
01-  30 

 -  - الجزر

 البقدونس 

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

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

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

 (.الرطوبة ونسبة الحرارة درجة) السائدة
01-  30     

     30  -01 يمكن زراعة البقدونس في عروات جديدة.

 - - القرنبيط 

 - - الملفوف

    - - اللفت
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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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    - - الفجل

    - - السبانخ

    - - السلق

     30  -01 (.ربيعية عروة) باالستطالة النباتات تبدأ أن قبل الخس محصول بجمع يمكن البدء الخس

 الملوخية

الملوخية بذور  المناطق  زراعة  جميع  في  الدائمة  األرض  وذلكفي  خطر    ،  زوال  بعد 

 الصقيع الربيعي.
01 -  15 

أيام  عشرة  كل  الري  عملية  تكرر  ثم  الزراعة،  عملية  بعد  مباشرة  الري  بعملية  القيام 

 تقريباً.
01 -  30 

 30  - 15 .األعشاب الضارةبهدف القضاء على ق وتعشيب سطحية ي إجراء عملية عز 

 30  - 15 .يوم (20-15) بعد اإلنبات بحوالي اآلزوتي من السماد دفعة  إضافة 

 الجرجير

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

  .السائدة المناخية
01-  30     

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

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